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Ü N N E P E L T N Z O R S Z Á G 
Vasárnap és hétfőn or-

szágszerte folytatódtak a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 49. évfordulóját 
köszöntő ünnepségek. Meg-
koszorúzták a szovjet hősi 
emlékműveket, új létesítmé-
nyeket avattak, ünnepi ta-
lálkozókat tartottak. 

Vasárnap délelőtt koszo-
rúzták meg ünnepélyesen a 
német fasiszták által 1944-
ben orvul meggyilkolt ma-
gyar származású hős szov-
jet parlamenter: Stednmetz 
kapitány vecsésd emlékmű-
v é t A kora esti órákban 
ünnepélyes külsőségek kö-
zött felvonták a Magyar 
Népköztársaság Állami 
Zászlaját Budapesten, a 
Kossuth Lajos téren, és a 
magyar nemzeti lobogót, 
valamint a nemzetközi mun-

Koszorúzás! 
Budapesten 
Az MSZMP Központi Bi-

zottsága, a kormány és a 
Népfront koszorúzási ünnep-
séget rendezett a Szabadság 
téri szovjet hősi emlékműnél. 

A koszorúzási ünnepségen, 
Kádár Jánossal, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkárával. Dobi Istvánnal, az 
Elnöki Tanács elnökével, 
Kállai Gyulával, a kormány 
elnökiével az élen megje-
lentek az ország politikai, 
gazdasági és társadalmi éle-
lének vezető személyiségei. 
Részt vett az ünnepségen a 
budapesi diplomáciai kép-
viseletek számos vezetője és 
tagja. 

• 
Szegeden a Magyar Szoci-

alista Munkáspárt Csongrád 
megyei. Szeged városi és sze-
gedi járási végrehajtó bizott-
sága, a Csongrád megyei, a 
megyei jogú városi és a sze-
gedi járási tanács végrehaj-
tó bizottsága, valamint a 
Hazafias Népfront Csongrád 
megyei és Szeged városi bi-
zottsága rendezett koszorúzá-
si ünnepséget. 

A napfényes, szép délelőt-
tön a város dolgozód, a fiata-
lok közül nagy számban 
gyűltek össze a Széchenyi té-
ren. Tizenegy órára felsora-
koztak a fegyveres testületek 
díszalakulatai, majd a kato-
nai jelentéstétel után a sze-
gedi munkásőr zenekar el-
játszotta a magyar és a 
szovjet himnuszt. 

Mindkét Széchenyi téri, 
valamint a Dugonics temető-
ben felállított szovjet hősi 
emlékmű talapzatára koszo-
rút helyeztek el az MSZMP 
Csongrád megyei, Szeged vá-
rosi és szegedi járási bizott-
ságának, a Csongrád megyei, 
a megyei jogú városi és a 
szegedi járási tanács, az ide-
iglenesen hazánkban tartóz-
kodó szovjet katonai alaku-
latok, a magyar fegyveres 
testületek és a társadalmi 
és tömegszervezetek képvise-
lői. Rajtuk kívül a Széchenyi 
téri l -es számú emlékművet 
megkoszorúzták: a textilipari 
üzemek, az orvostudományi 
egyetem, a Móra Ferenc és az 
Üj Élet Termelőszövetkezet. 
A Széchenyi téri 2-es számú 
emlékművet megkoszorúzták: 
az élelmiszeripari üzemek, a 
József Attila Tudományegye-
tem és a Haladás Termelő-
szövetkezet. A Dugonics te-
metőben levő emlékművet 
megkoszorúzták: a közleke-
dési vállalatok és a posta, a 
Tanárképző Főiskola és a 
Felszabadulás Termelőszövet-
kezet. A Dugonics temetőben 
a MÁV vasutas zenekar ját-
szott. 

kásmozgalom vörös zászlaját 
a gellérthegyi Felszabadulás 
emlékmű néL 

Szeged és a szegedi járás 
dolgozói is kellemesen töl-
tötték a kétnapos pihenőt. 
Hétfőn tiszta és szép napsü-
téses volt az idő Szegeden 
js. A korzó tömött volt em-
berekkel, s sokam sétáltak el 
a városban nemrégiben 
épült új házaikhoz, létesít-
ményekhez, s nézték meg 
azokat 

F. J. Tyitov, a Szovjet-

unió budapesti nagykövete 
— a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 49. év-
fordulója alkalmából — 
hétfő este fogadást adott a 
nagykövetségen. 

A fogadáson megjelent 
Kádár János, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára, Dobi István, az El-
nöki Tanács elnöke, Kállai 
Gyula, a kormány elnöke, 
Apró Antal, Biszku Béla, 
Fehér Lajos, Fock Jenő, 

ünnepségek 
és Szegeden 

A koszorúzási ünnepségek 
az Internacionálé hangjaival 
értek véget 

Politikai nyilatkozatok, 
rakétadíszszemie Moszkvában 

Gáspár Sándor, Komócsin 
Zoltán, dr. Münnich Ferenc, 
Nemes Dezső, Somogyi Mik-
lós — az MSZMP Polititkai 
Bizottságának tagjai, továb-
bá a Politikai Bizottság pót-
tagjai és a Központi Bi-
zottság titkárai is. 

A szovjet 
nagykövet 

rád'ó- és televízió-
beszéde 

A Nagy Októberi Szocia-
lista forradalom 49. évfordu-
lója alkalmából F. J. Tyitov, 
a Szovjetunió magyarországi 
nagykövete vasárnap este 
beszédet mondott a rádióban 
és a televízióban. 

Egyebek között hangoztat-
ta: a szovjet emberek soha-
sem felejtik el azt a sok 
ezer magyar internacionalis-
tát, akik az orosz munkások-
kal és parasztokkal együtt 
fegyveresen védelmezték az 
emberiség történetében új 
korszakot nyitó fiatal szov-
jet hatalmat Beszélt azokról 
a nagy eredményekről, ame-
lyeket a Szovjetunió a for-
radalom óta elért, és kiemel-
te a két ország szoros test-
véri kapcsolatait. Végezetül 
a szovjet emberek forró üd-
vözletét tolmácsolta és újabb 
sikereket kívánt a magyar 
népnek a szocialista társa-
dalom felépítéséhez. 

il párÉkongrreasxua lisxteletére 

Kiváló egyéni 
és brigádteljesítmények 

(Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 49. évfordulója tiszteletére Moszkvában ka-
tonai díszszemlét rendeztek. A képen: balról jobbra Malinovszkij, Brezsnyev, Koszi-

gin és Podgorni j a Lenin Mauzóleum mel lvédjéről a katonai díszszemlét nézik 

A Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom évforduló-
ja, mint minden évben, az 
idén is fontos politikai meg-
nyilatkozásokra szolgáltatott 
alkalmat A háromnapos ün-
nepen 

három beszéd hangzott el 
a szovjet fővárosban: vasár-
nap. a Kremlben rendezett 
megemlékezésen, hétfőn dél-
előtt a hagyományos Vörös 
téri díszszemlén, s hétfő es-
te a szovjet kormány foga-
dásán. Az utóbbi esemény 
szónoka, Brezsnyev, az 
SZKP főtitkára, köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, hogy 

hazája nemzetközi helyze-
te szilárd, 

s a Szovjetunió tekintélyét 
világszerte növelte az ország 
békepolitikája, állandó gon-
doskodása a szocialista kö-
zösség összefogásáról és a 
szüntelen támogatás, ame-
lyet a népek felszabadító 
mozgalmának nyújt. A Szov-
jetunió — mondotta — ma 
és mindenkor 

élvonalában halad annak 
a harcnak, amelyet a né-
pek a békéért és a társa-
dalmi haladásért vívnak. 
A Kreml kongresszusi pa-

lotájában vasárnap hatezer 
részvevővel rendezett ünne-
pi ülés szónoka Pelse, az 
SZKP Politikai Bizottságá-
nak tagja volt Beszédében 

Pelse kijelentette, hogy ha-
zája sikerei elválaszthatat-
lanok más szocialista orszá-
gok, az összes forradalmi ha-
ladj erők sikereitől. Meg-
elégedéssel szólt arról, hogy 

sikeresen fejlődnek a 
Szovjetunió testvéri kap-
csolatai 

Bulgáriával, Csehszlovákiá-
val, Jugoszláviával, a Koreai 
Népi Demokratikus Köztár-
sasággal, Kubával, Lengyel-

Munkásőröket tüntettek ki 
Vasánnap délelőtt a Nagy 

Októberi Szocialista Forra-
dalomra emlékezve ünnep-
séget rendeztek a munkás-
őrség Csongrád megyei pa-
rancsnokságán. Az ünnepsé-
gen megjelent Győri Imre, 
az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának első tit-
kára is. 

Mákos István megyei 
munkásőr-parancsnok ünnepi 
köszöntő szavai után Győ-
ri Imre átadta a munkás-
őrség országos parancsno-
ka által adományozott ki-
tüntetéseket és jutalmakat. 
A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem ezüst fokozatát 
kapta Horváth Ferenc mun-
kásőr, a szegedi Rózsa Fe-
renc gimnázium igazgatója, 

bronz fokozatát Mikii Jó-
zsef munkásőr, a Szegedi 
Városgazdálkodási Vállalat 
dolgozója. A Közbiztonsági 
Erem bronz fokozatával 
Szőke István munkásért, a 
Szegedi Fémfeldolgozó és 
Finommechanikai Vállalat 
dolgozóját tüntették ki. Ki-
váló parancsnok kitüntetést 
kapott Kiss András mun-
kásőr, a tiszaszigeti tanács 
vb elnöke. Rajtuk kívül or-
szágos parancsnoki dicséret-
ben és jutalomban része-
sült 16, megyei parancsno-
ki dicséretben és jutalom-
ban pedig 50 munkásőr, köz-
tük 16-an Szegedről és a 
szegedi járásból. 

Az ünnepség baráti be-
szélgetéssel ért véget. 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat központi gyá-
rában nagyben hozzájárult 
az idei termelési sikerekhez 
a kongresszusi munkaver-
seny. Az eltelt időszak ada-
tai azt tanúsítják, hogy a 
brigádmunkában és az egyé-
ni versenyben egyaránt ki-
magasló eredmények szület-
nek. Az első háromnegyed 
évben közel 20 milliót érő 
túlteljesítéssel büszkélked-
hetnek a szövőgyáriak. Nö-
vekedett a termelékenység, 
de javult a baleseti statisz-
tika is; az 1965-ös év ha-
sonló időszakához viszo-
nyítva 52 nappal csökkent a 
balesetek száma a megelő-
ző intézkedések eredménye-
ként. 

Az éjszegedi szövőgyár 
kongresszusi felajánlásának 
teljesítését nagymértékben 
elősegíti az üzemrészek egy-
más közti munkaversenye. 
A gyáregység vezetősége 50 
százalékkal magasabb jutal-
mazási keretet biztosít, é s 

vándorzászlót adományoz a 
legjobb eredményt elérő 
üzemnek. A munkások min-
den üzemrészben nagy szor-
galommal dolgoznak. Jó mi-
nőségű munkával, kiváló 
mennyiségi eredményekkel 
járnak az élen Vincze Bá-
li ntné. Börcsök Ferenc. Goda 
Vincéné, Sipka Andor, 
Nagyiván Pálné, Szügyi Já-
nosné és Fülöp Lajosné — 
valamennyien elérték vagy 
meghaladták a 120 százalé-
kot De csak néhány száza-
lékkal marad el mögöttük 
az ugyancsak kiválóan telje-
Bitó Hajdara Gizella, Rózsi 
Káról yné, Bárány István éa 
Ponfik Ferenc. 

A kongresszus tiszteletére 
húsz új brigád alakult, ve-
lük együtt 55 munkacsapat 
405 tagja küzd a szocialista 
cím elnyeréséért A szocia-
lista brigádok a verseny 
„lendftőkerekei"; szorosan 
munkaerületükhöz kapcsoló-
dó feladatokat oldanak m e g 

Épül a földalatt i 
duna i a l agú t ja 

Budapesten, a Kossuth La-
jos téren, a Rákóczi szobor 
mögött, néhány napja kerítés 
zárja el a park egyes részét: 
megkezdődött a földalatti 
legnehezebb szakasza: a 

Duna alatti alagút építése. 
Az alagút a Kossuth Lajos 

tér és a Batthyány tér 
között hatol át a folvé 
medre alatt. Hossza 560 
méter, s a szerelvények 
két, egyenként 5 és fél mé-
ter átmérőjű „csőben" egy-
mástól 20—22 méter távol-
ságra a Duna feneke alatt 
12 méter mélységben fut-
nak majd a két park között. 

Az építkezés szakemb©; 
rei elmondották mui ika-
társunknak, hogy ezt ax 
alagútszakaszt is a Szov-
jetuniótól vásárolt nagy 
teljesítményű, korszerű pejzs-
géppel építik légnyomás 
alatt, hogy az építkezés te-
rületére véletlenül se szivá-
roghasson, vagy törhessen be 
víz. Az építők szerint s 
Kossuth Lajos téren kezdődő 
alagútszakasz 1967 nyarán 
már mélyen a folyó medre 
alá ér. 

Segítség 
a pályaválasztáshoz 

országgal, Magyarországgal, 
Mongóliával, az NDK-val, 
Romániával és a VDK-val. 
Pelse kifejtette, hogy a 
Szovjetunió a jövőben is 
megadja a kellő segítséget a 
vietnami népnek, s hangsú-
lyozta, hogy kormánya fenn-
tartás nélkül támogatja a 
VDK négypontos és a D N F F 
ötpontos rendezési program-
ját. A szónok utalt azokra 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Szegeden sok érdeklődd 
tekintette meg már eddig is 
az Ifjúsági Házban rendezett 
pályaválasztási kiállítást. Az 
érdekeltek közül nagy szám-
ban jöttek el gyerekek, pe-
dagógusok, szülők, hogy ké-
pet kapjanak a jövő évi pá-
lyaválasztási lehetőségekről, 
s megtekintsék az egyes szak-
mák ..benjaminjainak" mes-
teri készítményeit A holnap 
szakmunkásai színvonalas aJ-

(SomoKvlné felvétele) 
kotásokkal hívják fel ma-
gukra a figyelmet. Képünkön 
a szegedi vízügyi szakközép-
iskola tanulóinak és a sze-
gedi vas- ós fémipari ktsz 
ipari tanulóinak ügyes ké-
szítményei láthatók. 

Az eligazító-tanácsadó jel-
legű, tartalmas igen szépen 
rendezett kiállítás november 
20-ig mindennap 9- és 18 
óra közt várja a látogató-
kat 


