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Ára: 

80 fillér 

Versenyben 
az idővel 

a megyében 
Túl vannak már a Csong-

rád megyei termelőszövetke-
zetek és állami gazdaságok 
a betakarí tás zömén. A fagy-
érzékeny növények termése 
— ha később is, mint más 
években — biztos helyre ke-
rül t . Befejezés előtt a szőlő-
szüret. az almaszedés és a 
zöldségek betakarí tása is. 
Nincs már szedetlen szója-
föld, a 847 hektárnyi össz-
területről lekerült a termés. 

Jól halad a kukoricatörés. 
A gazdaságokban a munka-
erőt és a gépeket e növény 
betakarí tására ál l í tották át, 
nagy lendülettel dolgoznak. 
A közel 71 ezer hektárnyi 
terület 54 százalékáról, 38 
ezer hektárról már a táro-
lókba került a kukorica. 
Egy-két szövetkezet kivételé-
vel a silókukoricát is le r 
szecskázták a nagyüzemek-
ben. 

Felgyorsult a vetés. Eddig 
iaz őszi termények késői éré-
Se miatt lassabban haladtak 
a szántók és vetők. Most, 
különösen a feketeföldön 
gazdálkodó szövetkezetekben 
halad jól a munka. Az őszi 
gabona vetéstervének — a 
Csongrád megyei tanács vb 
mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi osztályának tegnapi 
összesítése szerint — a 89 
százalékán már földbe ke-
rü l t a mag. 

Szüretelik a pritaminpaprikát Szatymazon, a Finn—Magyar 
Barátság Termelőszövetkezetben 

A szárítóüzembe szállítják a kukoricaszemeket a szőregi 
Tisza-Maros-szög Termelőszövetkezet földjéről 

Molnár József felvételei 
Nagy rakfelületű trágyaszőró pótkocsik beállításával gyor-
sították a silőzást Deszken, a Maros Termelőszövetkezetben 

Svéd szakszervezeti 
küldöttség 

Budapesten 
A SZOT székházában hét-

főn megkezdődtek a hivata-
los megbeszélések a Gáspár 
Sándor SZOT-főti tkár és a 
Svéd Szakszervezeti Szövet-
ség (LO) Gunnar Nilsson el-
nök vezette küldöttség kö-
zött. A két ország szakszer-
vezeti központ képviselői tá-
jékoztatták egymást orszá-
gaik gazdasági és politikai 
helyzetéről, a szakszervezeti 
mozgalom időszerű kérdései-
ről, valamint a svéd és a 
magyar szakszervezeti kap-
csolatok továbbfejlesztésének 
lehetőségeiről. 

Hétfőn délután Lázár 
György, a Minisztertanács 
elnöke hivatalában fogadta 
a svéd szakszervezeti kül-
döttséget. A szívélyes légkö-
rű eszmecserén Gáspár Sán-
dor is részt vett. (MTI) 

KGST 
villamosipari 
megbeszélés 
Szili Géza nehézipari mi-

niszterhelyettes vezetésével 
hétfőn hazaérkezett a ma-
gyar küldöttség Moszkvából, 
ahol részt vett a KGST vil-
lamos energia ál landó bi-
zottsága 53. ülésén. A? ülé-
sen megvitat tak több javas-
latot a KGST-tagországok 
egyesített villamosenergia-
rendszereinek távlati fejlesz-
téséről. Egyebek között 
egyeztettek egy ú j abb 750 
kilovoltos távvezeték közös 
létesítésére kidolgozott elő-
terjesztést. Magyarország 
ebben az együttműködésben 
is é rdeke l t 

Szekér Gyula 
tárgyalásai Helsinkiben 

Dr. Szekér Gyula, a Ma-
gyar Népköztársaság Minisz-
ter tanácsának elnökhelyette-
se vasárnap a f inn kor-
mány vendégeként Helsinki-
be érkezett. A kormány el-
nökhelyettesét Helsinki re-
pülőterén Eero Rantala ke-
reskedelem- és iparügyi mi-
niszter, valamint dr. Matu-
sek Tivadar, hazánk helsin-
ki nagykövete köszöntötte. 

Kalevi Sorsa, a Finn Köz-
társaság miniszterelnöke fo-
gadta a hivatalos látogatá-

son Finnországban tar tózko-
dó dr. Szekér Gyulát. A ta -
lálkozón jelen volt dr. Ma-
tusek Tivadar, hazánk hel-
sinki nagykövete. 

Dr. Szekér Gyula hét főn 
megbeszélést folytatott Paa-
vo Vayrynen külügyminisz-
terrel és Eero Rantala ipari 
és kereskedelmi miniszteri 
rel a magyar—finn gazdasá-
gi kapcsolatok és együttmű-
ködés időszerű kérdéseiről, 
és továbbfejlesztésük lehető-
ségeiről. 

November 7. 
ünnepségei 

a fővárosban 
Méltó módon köszönti no-

vember 7-ét, a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 
győzelmének évfordulójá t a 
főváros. A Nagy Október 61. 
évfordulója tiszteletére ün-
nepi díszbe öltözik Buda-
pest : az utcákat és a közte-
rületeket fellobogózzák, üd-
vözlő feliratokkal. díszes 
transzparensekkel ékesítik a 
jelentősebb középületeket, a 
íontosabb állami intézmé-
nyek homlokzatát. Az esti 
városképet díszkivilágítással 
teszik ünnepélyessé. 

November 5-én katonai 
tiszteletadással felvonják az 
állami zászlót az Országház 
előtt, a Kossuth Lajos téren, 
a Magyar Népköztársaság 
nemzeti lobogóját és a nem-
zetközi munkásmozgalom 
vörös zászlaját pedig a gel-
lérthegyi felszabadulási em-
lékmű előtt. November 6-án 
és 7-cn délben zenés őrség-
vál tás lesz az állami zászló-
nál. 

November 5-én koszorúzá-
si ünnepséget rendeznek a 
Szabadság téri szovjet hősi 
emlékműnél . A NOSZF 61. 
évfordulójára emlékezve az 
emlékmű talapzatán koszo-
fúka t helyeznek el az 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga. a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa, a Mintezt*" tanács, 
á fegyveres erők és testüle-

tek, a társadalmi és tömeg-
szervezetek, a budapesti 
szovjet nagykövetség és a 
diplomáciai testület képvise-
lői. Délben az Országházban 
magas állami kitüntetéseket 
nyúj tanak át a munkában 
élen járóknak, a közéletben 
kitűnteknek. Este az Állami 
Operaházban ünnepi előadá-
son tűzik műsorra Csaj-
kovszkij Vonósszerenád, 
Sztravinszkij Tűzmadár és 
Borogyin Poloveci táncok 
című műveit . November 
7-én a budapesti szovjet 
nagykövetségen fogadást ad-
nak az ünnep tiszteletére. 

A Nagy Október jegyében 
zaj lanak a kul turál is élet 
eseményei is. Ismét megren-
dezik a szovjet f i lmek ha-
gyományos ünnepi hetét, s a 
világtörténelmi jelentőségű 
évfordulóhoz kapcsolódik a 
politikai könyvnapok gazdag 
rendezvénysorozata is. 

A rádió Kossuth adóján 
november 7-én 16 óra 44 
perckor Vlagyimir Jakovle-
vics Pavlov, a Szovjetunió 
magyarországi nagykövete 
ünnepi beszédében emléke-
zik a nagy évfordulóra, kö-
szöntőjét a televízió 19 óra 
20 perckor sugározza. (MTI) 

Kitűntették a jogászszovetség 
Csongrád megyei szervezetét 

A Magyar Jogász Szövet-
ség Csongrád megyei szerve-
zetét az Országos Béketanács 
kitüntető elismerésben része-
sítette. Az emlékplakettet és 
az oklevelet dr. Antalffy 
György, a Magyar Jogász 
Szövetség elnöke, az Országos 
Béketanács tagja adta át 
október 30-án, hétfőn a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
rektori tanácstermében. Az 
ünnepségen jelen volt dr. 
Horváth Károlyné, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője 
és Szabó G. László, a megyei 
tanács elnökhelyettese. 

Dr. Kemenes Béla, a jo-
gászszövetség megyei elnöke 

köszönetet mondott a ki tün-
tetésért, majd jogászelméleti 
kérdéseket ismertetett . Hang-
súlyozta, hogy a szervezet el-
méleti és gyakorlati munká-
jával egyaránt igyekszik 
szolgálni a jövőben is a béke 
ügyét. 

Jókai Lóránd, a Magyar 
Jogász Szövetség főt i tkára rö-
viden elemezte a béke és a 
jog kapcsolatát. Rámutatott , 
a jogi területen létesített 
nemzetközi kapcsolatok je-
lentősen megszilárdít ják a 
békét. 

Az ünnepség barát i beszél-
getéssel zárult. 

Az ünnepség résztvevői 

Koszorúzási ünnepségek 
az 1918-as forradalom 
évfordulója alkalmából 

A Kossuth téren Losonczi Pál és Katona Imre helyezi cl 
a megemlékezés koszorúját 

Hétfőn — a Par lament előtti 
Kossuth Lajos téren — ko-
szorúzási ünnepséget ta r to t -
tak az 1918-as polgári demok-
rat ikus forradalom győzelmé-
nek 60. évfordulója a lka lmá-
ból az első magyar köztársa-
ság elnöke, Károlyi Mihály 
szobránál. A vörös és nem-
zetiszínű zászlókkal ékesített 
téren díszőrség sorakozott fel. 

A Himnusz hangjai után a 
Népköztársaság Elnöki Taná-
csa nevében Losonczi Pál, az 
Elnöki Tanács elnöke. Kato-
na Imre, az Elnöki Tanács 
t i tkára, az MSZMP Központi 
Bizottsága képviseletében 
Óvári Miklós, a Politikai Bi-
zottság tagja, a Központi Bi-
zottság t i tkára és Vass Hen-
rik, a Központi Bizottság tag-
ja, a Párt tör ténet i Intézet 
igazgatója, a Minisztertanács 
részéről Lázár György, a Mi-
nisztertanács elnöke és Aczél 
György, a Minisztertanács el-
nökhelyettese koszorúzott. 

Károlyi Mihály szobrának 
talapzatán koszorút helyezett 
el a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa nevében Kál-
lai Gyula, a HNF OT elnöke 
és Szentistványi Gyuláné, a 
HNF OT t i tkára, a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsa ré-
széről Földvári Aladár, a 
SZOT elnöke és Reszegi Fe-
renc, a SZOT tagja, az építő-, 
fa- és épitőanyagipari dolgo-
zók szakszervezetének elnöke, 
a Kommunis ta If júsági Szö-
vetség Központi Bizottsága 
képviseletében Kovács Jenő, 
a KISZ KB t i tkára és Spil-
ler Teréz, a KISZ KB tagja. 

Az évforduló alkalmából a 
hozzátartozók nevében Ká-
rolyi Mihályné helyezte el a 
megemlékezés virágait . Vi-
rágokkal borították a szobor 
talapzatát a régi munkásmoz-
galmi harcosok, valamint a 

fővárosi dolgozók, fiatalok 
képviselői. 

Az ünnepség az Internacio-
nálé hangjaival é r t véget. 

Áz 1918-as őszirózsás fo r -
radalom győzelmének 60. év-
fordulója alkalmából ugyan-
csak koszorúzási ünnepség 
volt Károlyi Mihálynak a 
Mező Imre úti temetőben lé-
vő s í rbol t jánál . 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa nevében Losonczi 
Pál és Katona Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsága 
részéről Óvári Miklós és Vass 
Henrik, a Minisztertanács ne-
vében Lázári György és Aczél 
György helyezte el a hála és 
kegyelet koszorúját . 

A győztes 1918-as polgári 
demokrat ikus for rada lomra 
és az első magyar köztársa-
ság elnökére emlékezve a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa részéről Kállai Gyu-
la és Szentistványi Gyuláné, 
a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa képviseletében Föld-
vár i Aladár és Reszegi Fe-
renc, a Kommunis ta If júsági 
Szövetség Központi Bizottsá-
ga nevében Kovács Jenő és 
Spiller Teréz koszorúzott Ko-
szorút helyezett el Károlyi 
Mihályné, virágokkal borítot-
ták a sírboltot a régi m u n -
kásmozgalmi harcosok, to-
vábbá a fővárosi dolgozók, a 
fiatalok képviselői. (MTI) 

(Az őszirózsás forradalom 
győzelméről lapunk 2—3. ol-
dalán emlékezünk megj 

te 


