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T ű z h a r c 
Szueznél 
Ismét kiéleződött 
a közel-keleti helyzet 

Az Eilat izraeli hadihajó 
elsüllyesztése nyomán — 
mint a hírügynökségek je-
lentik — kiéleződött a kö-
zel-keleti helyzet. 

Tel Avivban kedden a 
kora délutáni órákban be-
jelentették, hogy nem sok-
kal korábban tűzharc kez-
dődött a Szuezi-csatorna 
övezetében. A szóvivő azt 
állította, hogy az egyipto-
mi erők nyitottak tüzet Port 
Tauíik kikötőjétől északra 
s az izraeli fél viszonozta 
a z t 

Kairóban az EAK fegyve-
res erőinek főparancsnoksá-
ga néhány perccel a Tel 
Aviv-i bejelentés után köz-
leményt adott ki az inci-
densről. 

14.30 órakor (magyar idő 
szerint 13.30 órakor) az el-
lenség tüzérségi tüzet nyi-
tott a szuezi kikötőre és a 
szuezi olajfinomítókra. Né-
hány épület lángba borult. 
A térségben lövegeink azon-
nal erőteljes zárótűzzel "Vá-
laszoltak. 

Az egyiptomi katonai pa-
rancsnokság késő délutáni 
jelentése szerint még táll a 
harc az egyiptomi és izraeli 
tüzérségi erő között a Szue-
zi-csatorna déli részében. 
Az egyiptomi erők lelőttek 
egy izraeli Mirage-típusú re-
pülőgépet és elpusztítottak 
négy izraeli tankot. 

Valószínű, hogy az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának e 
hétre tervezett ülését ismét 
elhalasztják, a közbejött fe j -
lemények miatt. Tovább ha-
lasztódik a közel-keleti kér-
dés vitája a közgyűlésen is, 
noha a probléma rendkívüli 
sürgősséggel került a köz-
gyűlés napirendjére. 

Magyar idő szerint 17 őra-
kor elült a harc Szueznél, 
miután az egyiptomi és iz-
raeli részről egyaránt elfo-
gadták az ENSZ-megfigye-
lők tűzszüneti javaslatát. A 
heves tüzérségi párbaj há-
rom és fél órán át tartott. 
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A Központi Statisztikai 
Hivatal érdekes kimutatást 
készített o munkaerőhelyzet 
alakulásáról, a változások 
okairól, és a munkaerő-moz-
gásról. 

Az adatok szerint 1949 óta 
a lakosság kor szerinti ösz-
szetétele kedvezőtlenül vál-
tozott. A népesség 10 szá-

nyegesen csökken a munka-
erő-kínálat. 

A munkaerőforrás csökke-
nése ellenére az aktív kere-
sők száma 1949 óta 20 szá-
zalékkal nőtt, s jelenleg 

léka vándorolt el. A fővá-
ros és Pest megye lakossága 
a bevándorlások révén 1949 
óta 16,1 százalékkal nőtt. 
Igen nagy azoknak a száma 
is, akik nem változtattak 

megközelíti az ötmilliót, ugyan lakhelyet, de lakásuk-
Száz keresőre 113 eltartott ^ munkahelyekre 
jut, tizenkilenccel kevesebb, . 
mint a 40-es évek végén. Az járnak dolgozni. Napjaink-

zalékkal, a munkaképes korú ország munkaerő-forrása je- ban mintegy 900 000 ember 
lakosság azonban csak 5, az lenleg 82 százalékban van 
ennél fiatalabbak száma pe-
dig mindössze egy százalék-
kal növekedett. Hazánkban 
6 055 000 munkaképes korú, 
2 165 000 ennél fiatalabb és 
majdnem kétmillió idősebb 
ember él. A munkaképes ko-
rúak számának némi növe-
kedése ellenére jelenleg tudnak munkát vállalni. 
2.3 százalékkal " ~ 

kihasználva. A munkára al-
kalmas, de nem dolgozó la-
kosoknak 96 százaléka nő, 
nagy részük többgyermekes, 
vagy szakképzletlen, akik 
otthoni elfoglaltságuk vagy 
képzetlenségük miatt nem 

Áz amerikaiak 
felújították Hanoi elleni 

támadásaikat 
A MÍG vadászok és a rakéták 

kilenc gépet lelőttek 

Kedden a kora reggeli Az amerikai gépek sűrűn 
órákban légiriadó volt a egymást követő •hulllámok-
VDK fővárosában, azonban ban közelítették meg Hano-
bombák nem hullottak; az it, azonban rendkívül erős 
amerikaiak jelentős légikö- legvédelmi tűzbe ütköztek 
telékkel nagyszabású felde- és támadásuk első hullámai 
rítést hajtottak végre és fe- el sem érték a város légite-
délzeti fegyvereikből tüzet rét. A keddi nap a VDK 
nyitottak a város eloteré- hadirepülőgépeinek ragyogó 
ben járművekre és a földe- vizsgatétele volt, a MIG gé-
ken dolgozó emberekre. pek bátor és hatásos táma-

Az igazi támadás délután dásokat intéztek az ameri-
15 órakor indult meg. Au- kaiak ellen, kötelékeiket 
gusztus óta most bombázták szétszórták és megakadá-
először Hanoit. Egyben ez lyozták, hogy bombáikat a 
volt a leghosszabb légiharc célba juttassák, A bombák 
a VDK fővárosa elleni ame- a főváros északi részére hul-
rikai támadások történeté- lottak. többnyire olyan he-
ben: összesen 86 percig tar- lyekre, ahol nincs semmi-
tott. féle katonailag jelentős ob-

Amerikai bombázók ked- jektum. A hosszú légiharc-
den a háború megkezdése ban nagy szerep jutott a 
óta elsőízben bombázták a f d v .- . r o„ t é d * rakétacsana Phuc Yen-i repülőteret, a " v a r o s t v é C o raketacsapa-
VDK legnagyobb légitá- toknak is. A csaknem más-
maszpontját, amely Hanoi- fél órás harcban a MIG va-
tól északnyugatra 30 kilo- dászok és a rakéták öt 
méterre fekszik, és eddig a 

dolgozik más helységben, 
mint ahol lakik, közülük „ cs cuura 
majdnem 400 000-nek a me- I Washingtonban ' összeállított a m c r i k a i g é p e t 1 5 t t e k l e ; , 
gyehatárt is el kell hagynia | úgynevezett tilalmi listán életben maradt pilotakat 
munkába járáskor. szerepelt (Folytatás a 2. oldalon.) 

kisebb a 
munkaerőforrás, mint 1949-
ben. A munkaképes korúak 
közül ugyanis két és félszer 
annyian (574 000-en) járnak 
iskolába, mint annak idején, 
ezenkívül a mezőgazdasági 
nyugdíjasokkal 70 ezerrel 
csökkent az aktív keresők 
száma. 1949-ben 5 975 000, 
1966-ban 5 837 000 munkára 
alkalmas lakosa volt az or-
szágnak. A demográfiai hul-
lám hatására a helyzet át-
menetileg változni fog, de 

A foglalkoztatottság szer-
kezete is lényegesen megvál-
tozott. Az iparban dolgozók 
aránya 1949 óta 21-ről 38, a 
szolgáltatással foglalkozóké 
24-ről 31 százalékra emelke-
dett, míg a mezőgazdaságból 
élők aránya 55-ről 31 száza-
lékra csökkent. 

Ennek megfelelően nagy-
mérvű munkaerőmozgás jött 
létre, a mezőgazdasági me-
gyékből sokan költöztek ipa-
ri központokba. Az Alföld-
ről például a lakosság 15,4, 

néhány év múlva ú j ra lé- a Dél-Dunántúlról 5,3 száza-

A Nagy Október tiszteletére 

Termelési rekord 
a konzervgyárban 

A Vosztok-brigád példát mutat — Újabb üzemrészek 
kapták meg a szocialista címet 

T a n e c s i l l e s e l e kerül 
Szeged közlekedésének helyzete 

Kedden együttes ülést ta r - szorosára növekedett, az idei tárolta körül: 1980, 2000 és 
tott az MSZMP Szeged vá- forgalom szorzószáma pedig 2040 évig terjedő szakaszok-
rosi végrehajtó bizottsága és az 1964. évihez viszonyítva ban. 
Szeged m. j. városi tanács 1,8. Ugyanilyen mértékű nö- Az együttes ülésen részt 
végrehajtó bizottsága. Az 
együttes ülésen megtárgyal-

vekedés tapasztalható a vá-
rosba érkező országos főút-

ták Árvái Józsefnek, a vá - vonalakon is. 

vett Molnár János, a Köz-
lekedés- és Postaügyi Mi-
nisztérium tanácsi közleke-

rosi tanács vb elnökhelyet-
tesének előterjesztése alap-
ján Szeged város küzleke-

Mindezeket a tényeket, va- dési főosztályának vezetője 
is és egyetértését fejezte ki 
az előterjesztett tanulmány-
nyal, illetve jelentéssel, 

lamint a város általános 
rendezési terve programjá-

"désének helyzetét és távlata- nak rögzítését megelőző de-
it. Az előterjesztett részletes mográfiai vizsgálat adatait egyben megígérte a mínisz-
tervezet tulajdonképpen vették figyelembe a közle-

kedési terv elkészítésénél. 
Az UVATERV által készí-

fontos része a városfejlesz-
tés távlati tervének, amely-

Á szegedi munkások mél-
tón köszöntik a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forrada-
lom 50. jubileumi évfordu-
lóját: eredményeket érlel 
egész évben folytatott lelkes 
munkaversenyük. Egyik leg-
szebb eredményről a Szegedi 
Konzervgyár dolgozói ad-
hatnak számot, akik befe-
jezték idei tervüket, sőt már 
a vállalásnak is eleget tet-
tek. 

dő leforgása alatt, s a ter-
melési érték összege megha-
ladta a 400 millió forintot. 

Alapanyag 
a tsz-ekből 

gyár a környező gazdaságok-
tól. Ügy tervezték, hogy 
489 vagon paprikát és 1943 
vagon paradicsomot vesznek 
át feldolgozásra, de a mai 
napig pontosan 773 vagon 
zöldpaprika és 2421 vagon 
paradicsom került a gyárba. 

Túl a 4 ezer 
vagonon 

Az eredeti tervek szerint 
Szegeden 3719 vagon kon-
zervféleséget kellett volna 
előállítani, 366,5 millió forint 
értékben. Ezt az előirányza-
tot vállalással tetézték a 
szegedi gyár dolgozói. Elha-

Szocialista Vállalat címért és 
november 7-ig 400 mjllió fo-
rint értékű árut termelnek. 

Vállalásukat elősegítette a 
belső rekonstrukció megva-
lósítása, a példás felkészü-
lés és azok az ú j gépek, 
amelyek idén léptek a ter-
melés szolgálatába. A sze-
gedi gyár munkásai már 
szeptember 20-án jelentet-
ték, hogy eredeti tervükkel 

címért 
A termékek között a lecsó 

vezet. A tervezett 600 vagon 
lecsó helyett ezer vagonnal 
készítenek; ez is rekordnak 
számít a szegedi gyárban. 
Persze nem csupán a kitűnő 
termés és a termelékeny 
gépek segítették a konzerv-

Jelenleg. — október 24-ig 
— 407 millió forint termeié- >4 C 7 n r i n l i c f n 
si értéknél tartanak a gyár- ^ ŐZ.UC/U J /ŐIU 
ban, s remélik, hogy decem-
ber 31-ig 40 millióval túl-
teljesítik felemelt éves ter-
vüket, ami azt jelenti, hogy 
4G80 vagon áru hagyja el a 
Szegedi Konzervgyár kapu-
ját. 

A konzervgyárak munká-
ját nagyban befolyásolja a 
mezőgazdaság produktuma. 
A meggy és a cseresznye _ , - , . 
kivételével szinte minden g y a r nagyszerű eredmenyeit, 

i -uv. A - hanem az a lelkes munka-
termeknel többletre szamita- v e r s e n y is> a m e l y a d o l g o _ 
nak. A zöldborsó- és a zöld- zókat áthatotta és jobb mun-

tározták, hogy a Nagy Ok- babtermés az idén jó volt, kára ösztönözte, 
tpberi Szocialista Forrada- de ugyanez elmondható a összesen 63 brigád 621 
lom 50. évfordulójának tisz- p a p r i k á r a a paradicsomra és t a g j a versenyez a szocialis-
teletere versenyt indítanak a _ ; , ' . ta címért és tett külön fel-

ajánlást a jubileumi verseny 
során. Negyvenöt kollektíva 
már birtokosa a szocialista 
brigád címnek. Külön is em-
lítést érdemel a gyümölcs-
üzemben dolgozó és példa-
mutató Vosztok • brigád, 
amelynek Széli Imréné a ve-
zetője. Hasonlóan kiváló 
eredménnyel dolgozik a fő-

be. A barack feldolgozását zeléküzemben Tóth Péterné, 
gyorsította az a gépsor, ame- a sűrítőüzemben Gavelda 

készen vannak, 3719 vagon , . 6 m i m ó forintért vásá- Jánosné és a csomagolóban 
konzervet üvegbe, vagy do- ' ráer-ktöl Huszka Pálné brigádja, 
bozba raktak, s termelési r ° l t ak nyugati cegektol-
értékük elérte a 366,5 millió Volt olyan három nap a fel 
forintot. 

Ezután arra törekedtek, 
hogy november hetedikéig a 
vállalásnak is eleget tegye-
nek. Október 12-én teljesí- zonban. 
tették a többlet feladatot, a 
gyár történetében először ,. 
4000 vagon konzervféleséget zöldpaprikát es paradi-
készítettek egyetlen eszten- csomot vásárolt a konzerv-

a barackra is. 
őszibarackból és sárgaba-

rackból összesen 282 vagon 
feldolgozására számítottak. 
E két barackféle feldolgozá-
sa már befejeződött, s ösz-
szesen 350 vagon befőtt, 
vagy dzsem került üvegek-

cégektől. 
A szocialista címért ver-

, , , . . . . senyeznek az üzemrészek is. 
dolgozás idejen, amikor tobb K ö z ü l ü k a csomagoló-, a lá-
barack került az üvegekbe, da- és a gyümölcsüzem el-
mint 1965-ben az egész sze- nyerte a szocialista címet, 

s most — november hetedi-
kén — szerzi meg a sűrítő-, 
a főzelék-, a szállító-, s a 
nyersáru üzem. 

G. L 

Különösen nagy mennyisé-

lyel nemrégiben ugyancsak tett közlekedésfejlesztési ta-
együttes ülésen foglalkozott nulmányra 
a párt és a tanács végre- részletesen 
haj tó bizottsága. Szeged köz-
lekedésének megoldása a 
városfejlesztés egyik legna-

térium megfelelő támogatá-
sát. 

A városi párt-végrehajtó-
bizottság és a tanács végre-

épült jelentés haj tó bizottsága úgy döntött, 
foglalkozik a hogy az előterjesztett anyag 

közúti közlekedés, a tömeg- alkalmas hosszú időre szóló 

gyobb gondját jelenti, te - dés, a vízi közlekedés, a lé-
kintettel a városnak — kü-
lönösen az utóbbi időben — 
bekövetkezett gyors fejlő-
désére. A forgalomszámlá-
lások adatait összehasonlít-
va ugyanis megállapítható, 
hogy a szegedi közúti for-
galom az 1953. évihez vi-
szonyítva 1964-ben három-

közlekedés és közlekedési eivi állásfoglalásnak Sze-
ejzközök, a^ vasútig közieke- g e d közlekedésének fejlesz-

- tésére. Közös határozatuk 
értelmében a megvitatott je-
lentés alapján Szeged város 
közlekedésének helyzetét és 
távlatait a városi tanács so-
ron következő, idei harma-
dik rendes ülése elé terjesz-
tik. A nyilvános tanácsülést 
november 17-ére hívják ösz-
sze. 

gi közlekedés mai helyzeté-
vel és várható fejlődésével, 
valamint a közlekedési léte-
sítmények fejlesztésével 
kapcsolatos tervekkel. 

Mindezeket a kérdéseket a 
két végrehajtó bizottság 
igen behatóan tárgyalta 
meg és a város forgalmi 
igényeit hosszabb távra ha-

É p i í s i s k a í 
Az állami beruházásokból gyorsultak a magánlakás- Az állam az OTP út ján 

épülő lakóházalt mellett a építések, valamelyest javult ezután is ad építési kölcsönt. 
lakásviszonyok javításában, az anyagellátás is. Az épi- Tavaly például a családi és 
ú j családi otthonok meg- tett lakások nagysága, fel- társasházak építéséhez, va-
tererntésében igen fontos szereltsége is kedvezően lamint a belvíz által elpusz-
szerepe van a magánerőből, alakult, megnőtt a két- vagy tult házak újjáépítéséhez, 
s OTP kölcsönnel épülő la- többszobás lakások aránya, illetve helyreállításához 
kásoknak. A lakosság köré- Elsősorban a szegedi járás- Csongrád megyében körül-

belül 70 millió forint köl-
csönt biztosított. Ezt az ösz-
szeset évenként ezután is 

ben erőteljes a családi, illet- ban az ú j lakások jó részé-
ve társasház építése iránti be hidroforos eljárással a 
igény. Ennek alapján Csöng- vizet is bevezették. Ennek 
rád megyében — Szeged me- ellenére azonban — állapi- kölcsönzik, viszont, miután 
gyei jogú város kivételével totta meg a végrehajtó bi- megszaporodott az építtetők 
— a harmadik ötéves terv- zottság — több gátló, nehe- száma, csökken a kölcsön 
ben magánerőből és állami zítő és megszüntetendő kö- összege, hogy több ember-
kölcsönnel összesen 4 ezer rülmény jelentkezik a ma- nek juttathassák. 
750 lakást kell megépíteni, gánlakás-építésben. Az épít-
Ebből családi ház 3948, míg kezesek előfeltételeihez tar-
a társasház 802. Az öt évre tozik a telek, a tervezői, ki-
szóló program szerint a sze- vitelezői kapacitás, az épí-
gedi járásban 1 ezer 970 tőanyag, s az építési köl-
családi házat és 20 társashá- csőn. A tervezői kapacitás mint 5 ötezer foghíjtelek 
zat kell felépíteni. biztosított, de a telek jutta- beépítésére illetve igénybe-

Ezt a lakosságot érintő té- tás állami telkek ú t ján nem vételére kell törekedni. Az 
mát is behatóan tárgyalta megoldott. A lakások megépí 

A lakásépítkezések továb-
bi és hatékonyabb elősegíté-
sére a végrehajtó bizottság 
határozatokat hozott. A me-
gyében elsősorban a több 

egyebek között 
éDÍtkezésekhez a tése körül sok a gond. Adó- adottságainak 

Csongrád megyei tanács vég- ddk ez a kivitelezési kapaci-
rehaj tó bizottsága tegnap tás elégtelenségéből is, leg-
tartott ülése. A harmadik főképpen azonban a szük-
ötéves terv eddigi időszaká- ségletekhez mérten kevés 
ra vonatkozó magánlakás- építőanyag az okozója. A 
építési terv Csongrád me- legkülönfélébb építőanya-
gyében teljesített. Tavaly a gokból évről évre nő a for-
tervezett 837 laikás helyett galom, de a kínálat még 
1075 épült fel, s ebből a sze- mindig elmarad az igények 
gedi járásban. 414 lakást ad- mögött. Nehezíti a lakásépí-
tak át. Idén a megyében 955 tést több helyi tanács szak-
lakást kell tető alá hozni és igazgatási szervének az épí-
átadni. Ebből a szegedi já- tési eljárással összefüggő 
rásnqk 400 lakás jut. lassú, bürokratikus ügyinlé-

Az utóbbi években meg- zése. 

a megyei 
legjobban 

megfelelő típusterveket biz-
tosítanak. A végrehajtó bi-
zottság felhívja a KISZÖV 
és a KIOSZ elnökét, hogy a 
szövetkezeti építőipart, il-
letve a magánkisipart a te-
rületi igényeknek megfelelő-
en fejlesszék tovább. A há-
zak építésében számítanak 
a tsz-ek építő brigádjaira is. 
Törekvés, hogy az eddigiek-
nél jóval szervezettebbé, s 
általa még tervszerűbbé te-
gyék a . magánlakás-építést. 


