
Az SZKP Központi Bizottsága 
ünnepi jelszavai 

Moszkvában közzé tették az 19I7-es forradalom jubi-
leumának 57 ünnepi jelszavát. 

Éljen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom dicső 
50. évfordulója! — hangzik az SZKP Központi Bizottságá-
nak első jelszava. 

A jelszavak a továbbiakban dicsőitik októbert, amely 
új korszakot nyitott a világtörténelemben — a világ ál-
talános forradalmi megújhodásának korszakát. A kapita-
lizmusból a szocializmusba való áttérés korszakát. Mél-
tatják azt az októbert, amely óriási szociális javakat adott 
a dolgozóknak. 

Az SZKP Központ! Bizottsága élteti a marxizmus-
leninizmust — a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
eszmei zászlaját, a világ dolgozóinak útmutató csillagát, a 
nemzeti és az osztályelnyomás elleni harcban, a szocializ-
mus és a kommunizmus győzelméért vívott küzdelemben. 

— Éljen évszázadokig a forradalom ihletőjének és 
szervezőjének, Leninnek a neve! — hangzik egy további 
jelsző. 

— Forró testvéri üdvözlet a kommunista- és munkás-
pártoknak — a munkásosztály és a világ dolgozói harci 
élcsapatának, az emberiség legszebb álma — a kommu-
nizmus megvalósítása állhatatos harcosainak! — hangoz-
tatják a jelszavak. — Erősödjék a nemzetközi kommunis-
ta mozgalom marxista—leninista és proletár internaciona-
lista egysége és összeforrottsága. 

Az SZKP Központi Bizottsága testvéri üdvözletét kül-
di a szocialista országok népeinek, élteti a szocialista vi-
lágrendszert — október nagy ügyének megtestesülését, a 
nemzetközi munkásosztály történelmi vívmányát. Erősöd-
jék a szocialista országok összeforrottsága, testvéri barát-
sága és egysége. 

A jelszavak testvéri üdvözletet küldenek a tőkés or-
szágok munkásosztályának. 

— Éljen és erősödjék a szocializmus és a nemzeti fel-
szabadító mozgalom erőinek szövetsége — az imperializ-
mus ellen, a szabadságért, a nemzeti függetlenségért, a 
békéért és a szocializmus diadaláért vívott harc sikeré-
nek biztosítéka — hangoztatják a jelszavak. 

— Világ proletárjai^ egyesüljetek! 
— Testvéri üdvözlet a bátor vietnami népnek, amely 

hősiesen harcol az amerikai imperializmus agressziója el-
len — hangoztatja az SZKP Központi Bizottsága. A Szov-
jetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága élteti 
a Vietnammal való nemzetközi szolidaritást és megbélyeg-
zi az amerikai agresszorokat 

Az SZKP Központi Bizottsága felhívja a szovjet né-
pet, hogy erősítse szolidaritását az arab országok népei-
vel. Üdvözletét kiüldi a fiatal nemzeti államnak, a függő 
sorban élő és a gyarmati népeknek. 

— Világ népei! Fokozzátok a harcot a militarizmus 
és a fasizmus ellen, az imperialista agresszorok ellen! — 
hangzik az SZKP Központi Bizottságának felhívása. 

Az SZKP Központi Bizottsága élteti a Szovjetunió le-
nini külpolitikáját — a béke és a népek barátsága poli-
tikáját, élteti a Szovjetuniót — a szovjetország népei ba-
rátságának és boldogulásának bástyáját, a béke és a ha-
ladás biztos támaszát. 

Az SZKP Központi Bizottsága élteti a lenini bolse-
vikek, a forradalom és a polgárháború hőseinek, a szocia-
lizmus győzelméért vívott küzdelme valamennyi harcosá-
nak hősi tetteit Dicsőség a külföldi országok osztálytestvé-
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Több munkás kellene 
a szegedi építkezésekre 

Gondot okoz az anyaghiány is 
Hagyomány már, hogy 

Szeged párt- és tanácsi ve-
zetői tavasszal és ősszel fel-
keresik a legfontosabb épít-
kezéseket és ott, a helyszí-
nen tárgyalnak, koordinál-
nak, s ha arra szükség van, 
nyomban határoznak is. Így 
történt ez tegnap, hétfőn 
délután is, amikor az épít-
kezéseket megtekintette Per-
jési László, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának el-
ső titkára, dr. Biczó György, 
a Szeged városi tanács vb 
elnöke. Balog István, a vá-
rosi pártbizottság osztály-
vezetője és Árvái József, a 
városi tanács vb elnökhe-
lyettese. 

Tarjántelep 
A munka nyomán lassan 

megváltozik Tarjántelep ké-
pe. Építik a leendő külső 
nagykörutat és a városné-
gyed főútját. Nehéz még 
tiszta képet látni az utak-
kal kapcsolatban. Más ez a 
városnegyed a terepasztalon, 
s más itt, a helyszínen: le-
bontásra váró házikók, kivá-
gásra ítélt szilvafák és be-
töltésre váró tófenekek, göd-
rök sokasága szabdalja a 
majdani huszonötezres vá-
rosnegyed „alapjait". 

De épül már, s ez a fon-
tos. Ideálisabb lenne az 
építkezés, ha minden köz-
mű készen volna, azonban 
a szükség törvényt bont. A 
lakóházakra pedig nagyobb 
szükségünk van mindennél. reinek, internacionalistáinak, akik magasra emelték a fia-

tal szovjet köztársaságot támogató harc zászlaját, akik j Ez csendült ki dr. Biczó 
hősiesen harcoltak a Vörös Hadsereg soraiban az inter- György szavaiból is, aki a 
venciósok és a fehérgárdisták bandái ellen! 

A jelszavak a továbbiakban örök emléket állítanak 
azoknak a hősöknek, akik életüket áldozták a forradalom 
győzelméért, a szovjet haza szabadságáért és független-
ségéért. 

Az SZKP Központi Bizottsága üdvözli a szovjet mun-
kásosztályt, kolhozparasztságot és értelmiséget. 

— Éljen a párt és a nép nagy és megbonthatatlan 
egysége! — hangoztatja az egyik jelszó. 

A jelszavak éltetik a tanácsokat, a hatalom valóban 
népi szerveit Fejlődjék és erősödjék a szovjet szocialista 
demokrácia, fokozódjék a dolgozók aktivitása az ország 
igazgatásának ügyeiben! 

— A kommunizmus felépítése hazafias és Internacio-
nalista kötelességünk! Fordítsunk minden erőt a kommu-
nista építés ama feladatainak teljesítésére, amelyeket a 
XXIII. pártkongresszus programja határozott meg. 

A jelszavak a Szovjetunió dolgozóit felhívják, hogy 
küzdjenek a népgazdaság szakadatlan fejlődéséért, amely 
a nép életszínvonala további emelésének alapja. Küzdje-
nek a munka iránti kommunista magatartásért, a szocia-
lista fegyelem és szervezettség erősítéséért. 

A jelszavak éltetik a különböző gazdasági ágak dol-
gozóit, éltetik a tudomány és a technika, az irodalom és 
a művészet művelőit. 

— Éljen a kommunizmus, az emberiség ragyogó jö-
vője! — hangzik az utolsó jelszó. (MTI) 

munka menetéről és a jövő 
évben átadásra kerülő laká-
sok számáról érdeklődött 
Beim Jánostól, a Csongrád 
megyei Építőipari Vállalat 
főmérnökétől és Molnár 
Sándortól, a vállalat pártbi-
zottságának titkárától. 

— Elmaradtunk a mun-
kák menetével — mondta 
Heim János —, mert kevés 
a munkaerő. Ahol tudunk, 
gépeket alkalmazunk, de 
mindenütt nem lehet gépek-
kel dolgozni. Körülbelül 
négyszáz munkásra lenne 
még szüksége a vállalatnak. 
S az anyagellátás, ha lesz 
elegendő b lokk . . . 

A téglagyári rekonstruk-
cióról és a várható falblokk-
ellátásról pontos tájékozta-
tást nyújtott Tóth József, a 
városi tanács építési és köz-
lekedési osztályának vezető-
je és Pataki Gábor, az osz-

KiSZ-védnökséggel épül a Tiszán 
a második vízlépcső 

Üj nagyszabásúnak igérke- villamosenergiát termelhet- sága szocialista szerződést 
ző akció előkészítését kezd- nek. Ugyanakkor 120 kilo- írt alá a Mezőgazdasági és 
1ék meg a KISZ Központi méteres szakaszon teszik biz- Élelmezésügyi Minisztérium-
Bizottságánál. A Kommunis- tonságosan hajózhatóvá a ra- mai, az Országos Vízügyi Fő-
ta Ifjúsági Szövetség VII. koncátlan folyót. Megnő az igazgatósággal, a tervező és 
kongresszusa védnökséget ár- és belvíz elleni védeke- kivitelező vállalatok főható-
vállalt a 2. számú tiszai viz- zés hatékonysága. A kiala- ságaival, valamint az egyéb 
lépcső építése és üzemelte- kuló, 127 négyzetkilométer szervekkel. A KlSZ-védnök-
tése fölött, s ezzel újabb le- területű mesterséges tó pedig ség programját magában fog-
hetőséget adott a fiatalok se- a Tisza-táj idegenforgalmi és laló szocialista szerződés 
gítőkészségének, alkotóked- sportolási lehetőségeit gvara- alapján elkészítik az 1968. 
vének kamatoztatására. A pítja. Az öntözéses gazdálko- évi intézkedési tervet. A 
népgazdaság e kiemelkedő dás kiterjesztésével a jelen- KISZ és a társszervek kép-
jelentőségű beruházásának léginél több mint hárommil- viselőiből — ifjúsági veze-
befejezése után újabb, mint- liárd forinttal nagyobb érté- tőkből, fiatal műszakiakból, 
egy félmillió kataszteri hol- kű termést takarítanak be a mezőgazdasági szakemberek-
don aknázhatják ki az öntő- földekről. bői — bizottságot hívnak 
zéses gazdálkodás előnyeit, és A új nemzedék tennivalói- életre a feladat megoldásá-
evente százmillió kilowattóra rói a KISZ Központi Bizott- nak irányítására. (MTI) 

tálv főmérnöke. Ügy lát-
szik, hogy lesz elegendő 
blokk, de sajnos a munka-
erő biztosítása sokkal na-
gyobb gondot okoz. 

— A jövő év közepére 
átadjuk az első lakásokat — 
ismertették a munkamene-
tet az építővállalat vezetői. 
S bíznak abban is, hogy a 
tervezett 500 darab tarján-
telepi lakás a következő év-
ben elkészül. Az első két 
lakóház kontúrjai lassan ki-
bontakoznak, s alapozzák 
már a harmadikat. Dr. Kal-
már Ferenc, a városi tanács 
tervosztályának vezetője 
megjegyzi: — Most kellene 
gyorsabban haladni, hogy 
mire beköszönt a téli idő-
szak, akkor az épületek bel-
sejében is lehessen dolgoz-
nt 

hez; s végsősoron egy 130 
ezer lakosú város és Csong-
rád megye más városai, 
helységei lakóinak minden-
napi ellátásához. 

Patyolat 

Tejüzem 
A budapesti műút mellett, 

az EMERGÉ gumigyáron in-
nen épül az új tejüzem. Er-
re az üzemre is legalább 
olyan nagy szüksége van a 
városnak, mint a lakóhá-
zakra. Sajnos itt is gondok-
kal küzdenek az érdekeltek. 
Azonnal létszámhiányra hi-
vatkoznak, de kiderül, hogy 
anyaghiány is zavarja az 
építkezés menetét. Ajtók, 
ablakok és más vasszerke-
zeti anyagok hiánya a leg-
nagyobb gond. 

Ha késik az építkezés, 
egyenes következménye lesz, 
hogy késnek majd a gépi 
berendezések technológiai 
szerelésének munkái is. A 
jövő év közepén már dolgoz-
ni kellene az új tejüzemben, 
amely valamivel többe ke-
rül, mint 80 millió forint. 
Az összeg felét építkezésre, 
felét pedig modern gépekre 
költik. Perjést elvtárs azt 
javasolja, hogy a kivitelező 
és a beruházó képviselői ke-
ressék fel a Dunaújvárosi 
Vasmű vezérigazgatóját, s 
kérjék segítségét, hogy a 
gyár mielőbb szállítsa a 
szükséges anyagokat. Nagy 
segítséget nyújtana ezzel a 
Vasmű az építkezés meneté-

A Patyolat építkezésénél 
tavasz óta semmit sem ha-
ladtak előre, minden ponto-
san úgy áll, mint ezelőtt fél 
évvel. Az épület ugyan te-
tő alatt áll, szép is, de an-
nál nagyobb szépséghiba, 
hogy az EVM Fémmunkás 
Vállalat nem küldi a szerke-
zeti anyagokat, s emiatt áll-
nak, késlekednek az építő-
munkások. 

Az anyaghiány később 
méginkább sokszorozza a 
problémákat. Ha egy hóna-
pon belül nem szállítják a 
szerkezeti anyagokat, akkor 
a téli időszakban sem lehet 
dolgozni az épület belsejé-
ben, s füstbe megy az 1968. 
júniusi átadási határidő. 

Kollégium, 
lakóházak 

A látogatás két utolsó ál-
lomásán már kevesebb volt 
a bosszúság. Az Orvostudo-
mányi Egyetem 220 szemé-
lyes kollégiumának építése 
megfelelő ütemben halad. 
bár újabb munkacsapatokat 
kell átcsoportosítania az épí-
tővállalátnak, mert ezt a lé-
tesítményt ebben az évben 
be kell fejezni. Egy dolog 
vitatható csupán, hogy az 
új épületben, de a szomszé-
dos épületekben is, még 
nem földgázzal fűtik a ka-
zánokat. 

Két lakóépületet, 111 la-
kással, hamarosan átadnak 
új tulajdonosaiknak az épí-
tőmunkások. A Tolbuhin 
sugárúton, a gyufagyári há-
zak mögött épülnek ezek a 
szövetkezeti lakások. Az 
egyik épületet novemberben, 
a másikat decemberben ve-
hetik birtokba a lakók. 

G. L 

A vietnami hét 
országos 

megnyitója 
A vietnami hét országos 

eseménysorozatának ünnepi 
megnyitóját hétfőn délután 
rendezték meg Hatvanban. A 
Cukor- és Konzervgyár nagy-
termében rendezett szolidari-
tási nagygyűlésen részt vett 
Hoang Luong, a VDK buda-
pesti nagykövete és Dinh Ba 
Thi, a DNFF budapesti ál-
landó képviseletének vezető-
je. 

A forró hangulatú nagy-
gyűlésen Darvasi István, a 
Béke-világtanács tagja, or-
szággyűlési képviselő volt 
az ünnepi szónok. Felszólalt 
Dinh Ba Thi. 

A nagygyűlés résztvevői az 
USA budapesti nagykövetsé-
géhez tiltakozó táviratot 
küldtek, amelyben követelik 
a vietnami agresszió azonnali 
beszüntetését. 

(A vietnami szolidaritási 
hét szegedi eseményeiről la-
punk 3. oldalán közlünk tu-
dósításokat.) 

M a g y a r - r o m á n 
belkereskedelmi 

munkacsoport 
Eugen Barat miniszterhe-

lyettes, a hazánkban tartóz-
kodó román belkereskedelmi 
delegáció vezetője és Keserű 
Jánosné belkereskedelmi mi-
niszterhelyettes hétfőn alá-
írta a magyar—román belke-
reskedelmi munkacsoport ala-
kuló üléséről készült jegy-
zőkönyvet. 

Pártmunkás-
küldöttségek 
az NDK-ból 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsá-
ga maghívására dr. Wagner 
Brtmó-nak, a Német Szoci-
alista Egységpárt Politikai 
Bizottsága agitációs tai-
zottsága tagjának, valamint 
Hubert Egemann-nak, a 
Német Szocialista Egység-
párt Központi Bizottsága osz-
tályvezetőjének vezetésével 
hétfőn Budapestre érkeztek 
az NSZEP KB pármunkás-
küldöttségei. 

ww Kedvez az 
a mezegazdaságnak 

Hamarosan befejeződik a rizs aratása 
Kedvező az idő az őszi búza visszaszorult, a város lalkozik rizstermesztéssel, 

mezőgazdasági munkákra. A négy közös gazdaságában Mindössze 30 holdon áll 
szegedi és a szegedi járási mindössze 100 holdon ha még lábon a vízigabona, 
közös gazdaságok kihasznál- termesztenek Fertődi fajtát. hét végére ezt is learatják, 
ják a jó időt, s nincs lema- Kedvező az idő a talaj- Nincs különösebb lemara-
radás az őszi betakarításnál, előkészítésre is. dás a járás más közös gaz-
vetésnél. A legutóbbi össze- Igaz, a fűszerpaprikát még daságaiban sem. Igaz, most, 
sítések arról tanúskodnak, szedik és jelentős pénzhez a szüret ideje és a fűszer-
hogy a szegedi gazdaságok jut a szövetkezeti tagság e 
2019 holdon vetettek el. Ez keresett növényféleségből. 
62 százaléknak felel meg. Ezekre a területekre koráb-

Korábban befejeződött már ban gondoltak már a szö-
a rozs és az őszi árpa ve- vetkezeti vezetők és a ve-
tése. téstervet úgy alakították ki, 

Ezekben a hetekben 1113 hogy fűszerpaprika után le-
holdon kerül búzás-árpa a hetőleg takarmánygabona ke- november első napjaiban pe-
földbe. Öszi búzából 835 hol- rüljön. dig a betakarítás is. Az ed-
dat elvetettek, ami a vetés- Megfelelően halad a kuko- digiek során különösen a 
terv 59 százalékát jelenti. ricatörés ls. kiszombori József Attila és 

Szegeden hagyományos Az 1352 hold közös műve- a forráskúti Haladás Ter-
már a Bezosztája és a San lésű terület 76 százalékáról melőszövetkezet tűnt ki 
Pastore termesztése. Az el- takarították már be az idei Rozsból 18 ezer 525 holdon 
múlt években mind a szov- termést. Tavasszal több he- búzából 6811 holdon kerüli 
jet, mind pedig az olasz lyen károsította a területet földbe a vetőmag, összesen 
fajta jól fizetett és a beta- a belvíz, és késleltette is az 25 ezer 962 holdról törtél* 
karításnál nem tapasztaltak érést. le a kukoricát és 7450 hoi-
szempergést a szövetkeze- Leginkább a Felszabadu- don szedték fel a burgo-
tieK. így aztán a magyar lás Termelőszövetkezet; fog- nyát, 

paprika szedése egy kicsit 
lassítja az őszi szántást. De 

ha a közös gazdaságok ezt 
az ütemet tartani tudják, 
akkor november I-re be-
fejeződik járásszerte a ve-
tés, 


