
Dr. Szukarno, az Indonéz Köztársaság 
elnöke, Dobi Istvánnak, a Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsa elnökének meghí-
vására csütörtökön hivatalos látogatásra 
Budapestre érkezett. Az elnök kíséreté-
ben hazánkba látogatott dr. Subandrio 
külügyminiszter, dr. Suharto helyiipari 
miniszter, dr. Tamzil, a köztársasági el-
nök kabinetfőnöke is. 

Szukarno elnök repülőgépe a határtól 
a magyar légierő lökhajtásos vadászgé-
peinek díszkíséretében érkezett meg a 
Ferihegyi-repülőtérre. Az ünnepien feldí-
szített repülőtéren mintegy tizenötezer 
fővárosi dolgozó gyűlt össze az indonéz 
államfő fogadására. 

Az Indonéz Köztársaság elnökének fo-
gadására a repülőtéren megjelent Dobi 
István, a Népköztársaság Elnöki Taná-
csának elnöke, dr. Münnich Ferenc, a 
forradalmi munkás-paraszt kormány el-
nöke, Kiss Károly és Nagy Dániel, az 
Elnöki Tanács elnökhelyettesei, Apró An-
tal és Kállai Gyula, a kormány első el-
nökhelyettesei, Benke Valéria, Czottner 
Sándor, dr. Doleschall Frigyes, Incze Je-
nő, Kisházi Ödön, Kossá Isván, Kovács 
Imre, Losonczi Pál, Nagy Józsefné, dr. 
Nezvál Ferenc, Nyers Rezső, dr. Sik End-
re, Tausz János, Trautmann Rezső mi-

niszterek, Kiss Árpád, az Országos Terv-
hivatal elnöke, Kristóf István, az Elnöki 
Tanács titkára, Vass Istvánná, az ország-
gyűlés alelnöke, Veres József, Budapest 
fővárosi tanács végrehajtó bizottságának 
elnöke, Ortutay Gyula, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának főtitkára, a 
politikai, a gazdasági és a kulturális élet 
sok más vezető személyisége. 

Jelen volt a fogadtatásnál B. M. Diah, 
az Indonéz Köztársaság budapesti nagy-
követe. Ott voltak a budapesti diplomá-
ciai képviseletek vezetői és számos tagja. 

A repülőgépből kiszálló elnököt és kí-
séretét a magyar állami vezetők üdvö-
zölték. Díszjel harsant, majd a díszörség 
parancsnoka jelentést tett az indonéz el-
nöknek. Felhangzott az indonéz és a ma-
gyar Himnusz, miközben tizenkét ágyú 
21 össztüze üdvözölte Szukarno elnököt. 
Az Indonéz Köztársaság elnöke ezután 
Dobi István társaságában ellépett a dísz-
őrség sorfala előtt és köszöntötte azt. 

A fővárosi Kaffka Margit Leányotthon 
úttörői virágcsokrokkal kedveskedtek a 
vendégeknek. Szukarno elnöknek ezután 
bemutatták a fogadására megjelent veze-
tő személyiségeket, a diplomáciai testület 
tagjait, majd a Budapesten tanuló indo-
néz diákok üdvözölték őt. 

Kézihajtányok helyett motorosok | 
A második ötéves terv végére az összes MÁV pálya- g 

mesteri szakaszokat gépesitik. A régi kézihajtányok gyár- g 
ídsót már megszüntették. Legfeljebb csak javítják őket. g 
Most elsősorban a hegyvidéken cserélik ki ezeket a kézi g 
kocsikat. A motorosok mind Szegeden készülnek a MAV g 
Felépítményi és Vasanyagjavító Vállalat telepén. 

Képünkön az egyik új kocsi alvázát festik. Háttérben j 
a már kész kocsik láthatók. 

Gátlástalan 
hazudozók 

Egyetemista 
útépítők 

Dobi István beszéde 
Dobi István, a Népköz-

társaság Elnöki Tanácsának 
elnöke lépett ezután a mik-
rofon elé, s a következőket 
mondotta: 

Elnök úr! Tisztelt vendé-
geink! Kedves barátaink! 

Engedjék meg, hogy a 
Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsa, a forradalmi 
munkás-paraszt kormány és 
a magyar nép nevében igaz 
barátsággal és szeretettel kö-
szöntsem önöket hazánkba 
érkezésük alkalmából. Nagy 
megtiszteltetés és öröm szá-
munkra, hogy Ázsia igen je-
lentős országának, az Indo-
néz Köztársaságnak kima-
gasló tekintélyű vezetője, 
Szukarno elnök úr eleget tett 
meghívásunknak és ellátoga-
tott országunkba. 

Népünk jól ismeri és rend-

kívül nagyra becsüli az in-
donéz nép hősies független-

ségi harcát. Mindannyian 
tudjuk, hogy Indonézia füg 

getlenné válása történelmi 
jelentőségű. 

A magyar nép őszintén 
örül annak, hogy a nagy ha-
gyományokra visszatekintő 
indonéz nemzet függetlensé-
gének kivívása óta jelentős 
eredményeket ért el országa 
fejlesztésében. 

Ismerjük és nagyra érté-

keljük a független Indonézia 

külpolitikai törekvéseit, a 

nemzetközi kapcsolatok ala-

kítása és fejlesztése tekin-

tetében vallott elveit, min-

denekelőtt a világbéke meg-

szilárdítása és tartóssá téte-

le érdekében kifejtett erőfe-

szítéseit. 

Biztosíthatom az elnök || 
urat, valamennyi kedves $ 
vendégünket, hogy a Magyar | 
• (Folytatás a 2. oldalon.) 
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Javulást mutat a baleseti statisztika 
Küldöttgyűlést tartott az építők szakszervezetének 

Csongrád megyei bizottsága 

Sokmilliós ú j l akó te lep 

A Szovjetunióban több mint 80 millió négyzetméter 
lakóteret adtak át rendeltetésének 1059-ben, nem szá-
mítva azokat a házakat, amelyeket a kolhozparasztok 
saját erejükből építettek. Több millió szovjet ember 
költözött új lakásba. 

Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban — akárcsak a 
Szovjetunió sok más városában — lendületes lakóház-
és kommunális építkezés folyik. A város egyik szélén 
500 hektárnyi területet építettek be többemeletes épii-
lettömbökkei. Az új kerületben több ezer négyzetméter 
lakóteret adtak át a lakóknak, műszaki főiskolát, tech-
nikumot. iskolákat, stadiont, mozit stb. építettek. Itt 
épül az egyetemi város is. 

A képen: új lakótelep Baku magaslati részén. 

Tegnap, csütörtökön tar-
totta meg az Építő-, Fa- és 
Építőanyagipari Dolgozók 
Szakszervezete negyedik kül-
döttértekezletét, melyen a 
megyei bizottság beszámolt 
eddig végzett munkájáról és 
a számvizsgáló bizottság je-
lentése után megválasztották 
a megyei választmányt. 

A lelépő megyei bizottság 
nevében Kokovai László elv-
társ tartott beszámolót. Is-
mertette a szakszervezethez 
tartozó tizennyolc vállalat 
múlt évi termelési eredmé-
nyeit és a munkaverseny ál-
lását. Megállapította, hogy 
a megye területén mindösz-
sze két szocialista brigád 
van, ezek is a Közúti Üzemi 
Vállalatnál. Az újítási moz-
galom helyzete valamivel 
jobb. Igaz ugyan, hogy kü-
lönösebb eredményt csak a 
Csongrádi Bútorgyár és a 
Szegedi Falemezgyár tud fel-
mutatni. A megyebizottság 
az elmúlt két év alatt mind-
össze 2—3 esetben tárgyal-
ta a vállalatok újítási mun-
káját. 

Ami a dolgozókról való 
gondoskodást illeti, szintén 
sok tennivaló akad. Nyolc 
állandó jellegű, tizennégy 
ideiglenes, valamint tizen-
kilenc nem ilyen célra épült 
munkásszállás van Csongrád 
megyében, és ezek szociális 
ellátottsága sem kielégítő. 
Az üzemi étkeztetés azon-
ban sokat fejlődött az el-
múlt években. 

Javulást mutat a baleseti 
statisztika. 1958 második fél-
évében 8515 munkanap-ki-
eséssel 627 üzemi baleset 
történt, 1959 hasonló idősza-
kában 546 baleset 6792 nap 
kiesétt okozott a termelés-
ből. A szakszervezetek 
eleget téve politikai, gazda-
sági és kulturális nevelési 
kötelezettségüknek — szá-
mos kirándulást, múzeumlá-
togatást, filmvetítést rendez-
tek, sok üzemben megszer-

vezték a dolgozók általános 
iskoláját. Tavaly mintegy 
132 ezer ember látogatta az 
építők Kossuth Lajos sugár-
úti művelődési otthonát. 

A Csongrád megyei Szak-
szervezeti Bizottsághoz 22 
alapszervezet és két helyi 
csoport tartozik, melyek 
összlétszáma 7520. Ebből 
6883 fő, mintegy 91,5 száza-
lék szervezett dolgozó. Vé-
gezetül Kokovai elvtárs ér-
tékelte a meevebizottság 
munkáját, s megállapította, 

hogy a fennálló hibák egy 
része abból ered, hogy a sok 
személyi változás miatt nem 
mindig állhatott hivatásának 
magaslatán. 

Igen élénk vita indult meg 
a beszámoló után, amin fel-
szólalt Róka Pál elvtárs, az 
Építők Szakszervezete Köz-
ponti Bizottságának tagja, 
valamint Csámenszky Ist-
ván elvtárs, a megyei párt-
bizottság munkatársa. A köz-
gyűlés az uj megyei választ-
mány megválasztása után 
ért véget. 

Országos ankét kezdődött tegnap 
a Pedagógiai főiskolán 

Tegnap délelőtt kilenc 
órakor a Szegedi Pedagógiai 
Főiskola tanácstermében 
Csukás István, a főiskola 
igazgatója nyitotta meg há-
rom főiskola: a pécsi, az 
egri és a szegedi mezőgaz-
dasági ismereteket oktató 
tanárainak kétnapos, orszá-
gos jellegű tanácskozását. A 
megnyitó hangsúlyozta a ta-
nácskozás fontosságát, hi-
szen 

ezen a találkozón alakít-
ják ki végsősoron egy 
teljesen új főiskolai szak-
tárgy oktatásának mód-
szertanát, 

az oktatás menetének kör-
vonalait az eddig szerzett 
tapasztalatok és a további 
feladatok szem előtt tartása 
alapján. 

Az ünnepélyes mesnyitó 
után került sor a vitaindító 
beszámolóra, amelyet a Sze-
gedi Pedagógiai Főiskola két 
oktatója készített el és mon-
dott el az egybegyűlt ér-
deklődők előtt. Ivánics Já-
nos adjunktus a növényter-
mesztéssel kapcsolatos is-
meretek oktatásának mód-
szereiről, Pálfi György pe-

dig az állattenyésztéssel kap-
csolatos ismeretek elsajátí-
tásáról beszélt beszámolójá-
ban. 

A tanácskozáson részt 
vettek több Szeged kör-
nyéki termelőszövetkezet 
— így az újszegedi Hala-
dás és a Rózsa Ferenc 
Tsz — küldöttei is, 

akik nagy érdeklődéssel fi-
gyelték az előadók szavait. 

A beszámolókat a délutá-
ni órákban érdekes vita 
követte, amelyen beszámol-
tak tapasztalataikról és el-
gondolásaikról az egri és a 
pécsi főiskolák megjelent 
oktatói is. 

Az ankét ma délelőtt a fő-
iskola hallgatóinak a Hala-
dás Tsz-ben és a főiskola 
gyakorlóterületén végzett 
munkája megtekintésével 
folytatódik, s délután a zá-
rón vil atkoTatban foglalandó 
javaslatok megfogalmazásá-
val ér véget. Az említett 
zárónvila+kozatot a minisz-
térium felsőoktatási osztá-
lyának megjelent képviselő-
je, Bolló Bertalan segítségé-
vel továbbítják a Művelő-
désügyi Minisztériumba. 

Közös 
román — indonéz 

nyilatkozatot írtak a lá 

Dr. Szukarno indonéz el-
nök romániai látogatásának' 
befejeztével Bukarestben 
közös román—indönéz nyi-
latkozatot adtak ki. 

Egyidejűleg román—indo-
néz tudományos, technikai 
együttműködési egyezményt, 
valamint kulturális együtt-
működési egyezményt is 
aláírtak, 

Holtpontra jutottak 
az angol — ciprusi 

tárgyalások 
Nicosia (MTI). Szerdán Ni-

cosiában bejelentették, hogy 
Amery brit gyarmatügyi ál-
lamtitkár csütörtökön visz-
szautazik Londonba. Amery 
hazautazását Makariosz ér-
sekkel folytatott újabb ered-
ménytelen tárgyalása után 
közölték. A ciprusi elnök és 
az álamtitkár a ciprusi an-
gol támaszpontok zsákutcá-
ba jutott kérdéséről tárgyalt. 
Minthogy a kérdésben sem-
miféle haladást nem értek 
el, a Kücük alelnök bevoná-
sával tervezett és kilátásta-
lannak ígérkező hármas 
megbeszélést lemondták. 

Franciaország 
földalatti atom-

robbantásra h észül 
Párizs (MTI). A francia 

atomerő-bizottság szerdán 
közölte, tanulmányozza an-
nak lehetőségét, hogy föld-
alatti atomrobbantást hajt-
son végre Korzika szigetén. 

Az atomerő-bizottsághoz 
közelálló körök szerint a 
terv elfogadása esetén -kis 
erejű vegyi vagy nukleáris 
robbantásokat végeznének 
Korzika szigetén az atom-
robbantások észleléséhez 
szükséges tapasztalatok bő-
vítése céljából. 
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A Délmagyarország J 
50 eves 

történetéből 
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