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Tovább fejlődik és erősödik 
a szovjet és a magyar nép barátsága 
Elutazott Moszkvából dr. Münnieh Ferenc, népköztársaságunk 

kormányának elnöke 
Dr. Münnieh Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt 

kormány elnöke, a moszkvai magyar ipari kiállítás meg-
nyitásán részt vett kormányküldöttség vezetője kedden 
délelőtt elutazott Moszkvából 

A magyar és szovjet zászlókkal díszített seremetvevoi 
repülőtéren Münnieh Ferenc elutazásának tiszteletére dísz-
század sorakozott fel. 

A kormány elnöke A. I. Mikojan, a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsa elsó elnökhelyettesének, az SZKP Központi 
Bizottsága elnöksége tagjának kíséretében érkezett a repü-
lőtérre. Búcsúztatására megjelent V. N. Novikov, a Szov-
jetunió Minisztertanácsinak elnökhelyettese, A. A. Gro-
miko külügyminiszter. Jelen volt a repülőtéren Révész 
Géza, a Magyar Népköztársaság moszkvai rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete, továbbá a nagykövetség szá-
mos felelős munkatársa. Részt vett az ünnepélyes búcsúz-
tatáson a moszkvai diplomáciai képviseletek sok vezetője 
és tagja. 

Dr. Münnieh Ferenc fogadta a díszőrség parancsnoká-
nak jelentését, majd a magyar és a szovjet himnusz el-
hangzása után A. I. Mikojan társaságában ellépett a dísz-
őrseg arcvonala előtt. A forradalmi munkás-paraszt kor-
mány elnöke köszöntötte a fogadására megjelenteket, majd 
a katonai egység díszmenetben vonult el a megjelentek 
elótt. Ezt követően dr. Münnieh Ferenc mondott beszédet. 

Együtt haladunk a szocializmus, 
a kommunizmus felé 

— Amikor Magyarország-
ról Moszkvába indultunk — 
mondotta bevezetőben dr. 
Münnieh Ferenc —, bíztunk 
abban, hogy szívélyes fogad-
tatásban lesz részünk és 
hogy kiállításunk, amely a 
magyar nép alkotómunkájá-
nak sikereit tükrözi, elisme-
résben részesül. 

A fogadtatás azonban fe-
lülmúlta várakozásunkat. 

A szovjet földön olyan 
barátok testvérek között 
ereztük magunkat, akik-
kel együtt harcolunk a 
békéért, 

• különböző társadalmi 
rendszerű országok békés 
egymás mellett éléséért. 
Ugy" éreztük magunkat, mint 
közös otthonunkban, közös 
földünkön, ahol együtt dol-
gozunk, amelyet együtt vé-
delmezünk, amelyen együtt 
építünk, együtt haladunk a 
szocializmus, a kommuniz-
mus felé. 

Münnieh Ferenc meleg 
szavakkal mondott köszöne-
tet a szívélyes baráti fogad-
tatásért, majd így folytatta: 

— Kedve* elvtársak! Le-
gyenek meggyőződve arról, 
h ^ y 

a látogatás atán ae eddi-
ginél ts nagyobb szerete-
tet táplálunk a Szovjet-
nniő népe. k o r m á n y a , a 

Szovjetunió Kommunista 
Pártja iránt, 

az eddiginél is többet te-
szünk népeink barátságának 
fejlesztése és erősítése érde-
kében. 

Éljen erős és megbontha-
tatlan barátságunk! 

Éljen a Szovjetunió dicső 
Kommunista Pártja, a szov-
jet kormány, a baráti szov-
jet nép! 

A viszontlátásra, kedves 
elvtársak! 
Mikojan válaszbeszéde 

Ezután A. I. Mikojan 
mondott beszédet: f 

— Kedves Münnieh elv-
társ, barátaink! — kezdte 
beszédét A. I. Mikojan — 
Az ön és a magyar kor-
mányküldöttség látogatása 
újabb bizonysága országa-
ink, népeink, testvéri barát-
ságának és együttműködé-
séntét. 

Tanúi voltunk az önök ki-
állítása sikerének — mon-
dotta Mikojan —, majd 
megállapította, hogy 

a moszkvai közönség igen 
melegen fogadta a m a g y a r 
dolgozok alkotó mankójá-
nak lelkesítő eredményeit. 
Mikojan hangoztatta, hogy 

dr. Münnieh Ferenc elvtárs 
nem először járt Moszkvá-
ban. 

' Az ön sorsa ágy' hoztá; 
magával, hogy sok évet dol-
gozott Moszkvában a ma-[ 
gyar nép javára. Most, mintp 
Magyarország egyik vezetői;: 
személyisége latogatott el 
hozzánk — mondotta. 

A Szovjetunió Miniszter-M 
tanácsának első elnökhelyet-rf 
tese beszéde végén rámuta-jT 
tott: 

a magyar és a szovjet, nép 
barátsága tovább fejlődik,! 
erősödik. 
Garancia erre kormánya-

ink, népeink közös akarata 
nézeteink, eszméink azonos-
sága — mondotta. 

Mikojan beszéde végén jói 
utat kíváftt dr. Münnieh Fe-
rencnek. 

A forradalmi munkás-pa 
raszt kormány elnöke ez-] 
után még egyszer szívélyes! 
búcsút vett a megjelentek-] 
tői, majd beszállt az Aero-I 
flot IL—18 típusú repülő-] 
gépébe. 

* 

Dr. Münnieh Ferenc, fe-$: 
lesége társaságában Moszk-r 
vából Berlinbe, az NDK fő-[ 
városába utazott. Dr. Mün-|! 
nich Ferenc rendes évi sza-; 
badságát a Német Demokra-t! 
tikus Köztársaságban tölti.; 
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A mártélyi 
KISZ-táborban 

Egyhetes váltásban tábo-
roznak Mártélyon * fiatalok 
a Csongrád megyei KISZ-
bizottság vezetőképző tábo-
rában. A hasznos foglalkozá-
sok mellett bőven jut idő 
szórakozásra, mint képünkön 
is látható: Kiss Lajos hon-
véd, Csanádi Lajos gépállo-
mási és Palócz Sándor köz-
ségi KISZ-titkár rögtönzött 
zenekarának ritmusára tán-
colnak a sátrak között a fia-

«A. B a t p r o v i c z f e l v é t e l e i talok. (Riport az 5. oldalon.) 
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GÉPESÍTETT A G Y A G B A N Y A 

Az ország legjobban korszerűsített téglagyára, a 
Kőbánya! Téglagyár maglódi úti telepe több mint ket 
te, fél millió téglát adott terven felül az orszagnak. 

Képünkön a gépesített agyagbánya, ahonnan szállí-
bbeulAtos. kwrül az agyag az üzembe. 

A legnagyobb ipari beru-
házás Szegeden a kábelgyár 
építése. A befejezést 1962 
decemberére tervezik. Igy 
jellemezhetjük röviden és 
szabatosan a volt tüzér-
laktanya épületében és he-
lyén kialakuló új szegedi 
nagyüzemet. Aki valaha is 
végigjárta ezt a laktanya-
épületet, az tudja igazán, 
milyen nagy, terjedelmes 
otthona lesz itt a kábelgyár-
nak. Nem véletlen, hogy 
egész Csongrád megpfebe*t 
az érdeklődés előterében áll 
ez az épülő üzem. Figye-
lemmel kísérik építését, 
újabb üzemrészeinek mun-
kába állítását. 

MEGKEZDIK AZ Gj 
CSARNOKOK ÉPÍTÉSÉT 
Az érdeklődők ismételt 

tájékoztatására hadd lapoz-
zunk bele a tervkönybe, il-
letve a gyár eseménynap-
lójába. Furcsán hangzik, 
de mégis így van: már több 
hónapja építkeznek, de 
mégis csak néhány napja 
kezdtek hzzá a tervezőinté-
zet által készített nagy épí-
tési terv szerinti első mun-
kálatokhoz. Az új transzfor-
mátorház lesz az átfogó terv 
elsőszülötte. Hogyan? — 
kérdezheti bárki, hiszen há-
rom üzemrészben már dol-
goznak. Igen, a karbantar-
tó műhely, utána a kábel-
dob készítő üzem már mű-
ködik és a műanyagszigete-
lő üzemrészben is munkába 
állt már két gép. De ezek 
mind a saját készítésű ter-
vek alapján kaptak otthont 
a nagy laktanyaépületben. 
Egy részük Ideiglenes he-
lyen van. A műanyagszige-
telő gépek hivatalos terv-
szerű munkáját csak az al-
kotmány ünnepe előtti na-
pon, augusztus 19-én kez-
dik meg Végleges helyük 
majd az udvaron felépülő 
hatalmas csarnokokban lesz. 
Előreláthatóan ezek építé-
sét is megkezdik még ez év 
őszén, 

A két hatalmas lovardá-
ban is megkezdték már az 
átalakítási munkát, helye-
sebben a gépek alapjainak 
elkészítését. Ide kerülnek 
a dróthúzógépek, amelyek 
közül az első „fecske* már 
meg is érkezett. A belső 
szerelési munkákkal októ-
ber elejére készülnek el. 
Ebben az időben állíthatják 
munkába a mikroszeparátör 
lemezgyártó üzemrész gépe-
it is. Tizenkét munkásnő az 
elmúlt na rok ban indult el 
Budapestre a szakma elsa-
játítására. Ok tanítják be 
idehaza a többieket. 

A bányarobbantó zsinórt 
készítő munkatermek ala-
pozásához is hozzákezdtek. 
Elmondhatni, hogy ma már 
szinte minden épületben dol-
goznak a lakatosok, hegesz-
tők, vagy kábelszigetelők. 
Mindennapi lelkes építő és 
termelői munkájuk közben, 
vagy után sűrűn összedug-
ják fejüket vezetők, műsza-
kiak, szakmunkások. Arról 
tanácskoznak, hogyan le-
hetne még gyorsabban és 
jobban építeni, termelni. 

AZ ELSŐ CjlTÁSOK 
A közös összefogás, az 

egymás segítése meghozta 
első gyümölcseit az újító-
mozgalomban is. Az újítási 
naplóba elsőként Berényi 
József és Mihaleczki Béla ne-
ve került. Olyan ötletes 
univerzális készüléket szer-
kesztettek, amely minden 
fajta kábeldob hullámleme-
zének hegesztés előtti leszo-
rítására alkalmas. Több 
mint 100 ezer forint megta-
karítást hoz évente Fürtön 
János egyetemes dobössze-
állító készüléke. Sok vasle-
mezt takarítanak meg Kál-
mán Bikó István gyakorló-
mérnök, Kun László és 
Horváth István segédmun-
kástér újításával. Még meg 
sem kezdte az állandó terv 
szerinti termelést a kért mű-
anyagszigetelő gép, máris 

újítási javaslattal állt téö 
Király Károly üzemvezető, 
akinek javaslata alapján a 
műanyagszigetelési . ' vezeték 
minőségvizsgáló gépét be-
iktatják a tömlőző gépsor-
ba, így egy munkaművele-
tet megtakarítanak. A már 
eddig benyújtott újítási ja-
vaslatok alkalmazásával, 
ésszerűsítésével évente mint-
egy negyedmillió forintot 
takarítanak meg. 

Egyelőre annyit tudhat 
meg az ember a k á b e l g y á r 
eseménynaplójából, amelybe 
szombaton újabb jelentős 
dátumot jegyeznek be: ün-
nepélyesen megkezdi a fcerv 
szerinti termelést a mű-
anyagszigetelő üzemrész két 
gépegysége. 

Díjnyertes szatymazi 
őszibarack termelők 

Á Budapesten rendezeti 
országos őszibarack-kiállítá-
son az egyéni termelők kö-
zül első dijat nyert gyümöl. 
csévél Szél István és Szűcs 
József. Második díjat nyer-
tek: Zsimkó Mária, Fogass 
János, Posta Ferenc, Kovács 
István és Retkes András, 
valamennyien szatymazi őszi-
barack-termelők. 

A kiállítás alkalmából ren-
dezett tapasztalatcserén fel-
szólalt Kamenszky Béla gaz-
dasági tanár, aki a Szeged— 
Szatymaz környéki homoki 
őszibarack-termelés kérdé-
seivel foglalkozott. 

Rendelkezés általános iskolások 
napközi otthoni elhelyezéséről 
A napokban rendelkezés 

látott napvilágot az általá-
nos iskolai tanulók napközi 
otthoni elhelyezéséről. A 
rendelkezés hangsúlyozza, 
hogy a napközis helyekre el-
sősorban az alsó tagozatú 
tanulókat vegyék fel. Nap-
közi otthonba csak az a ta-
nuló vehető fel. akinek 
mindkét szülője dolgozik és 
otthon nincs olyan felnőtt, 
aki a gyermekre felügyelhet-
ne. Csupán étkezésre jelent-
kező' tanulókkal a napközis 
keret nem terhelhető. 

A napközi otthonba fel 
nem vett tanulók számára 
önköltséges tanulószobákat 
lehet létesíteni. Naponta dél-
előtt, vagy délután, 2—4 
órán át pedagógusok fel-
ügyelnek a gyermekekre és 
korrepetálnak is. A felügye-
letet és a korrepetálást az 
iskola önként vállalkozó pe-

dagógusai, vagy nyugdíjas 
nevelök látják el, akiket a 
szülők díjaznak. 

novemberben összehívják 
a KPVDSZ 

28. kongresszusát 
Kedden a KPVDSZ buda-

pesti székházában a szak-
szervezet központi vezetősé-
ge ülést tartott A megjeleni 

•több mint hetven szakszer-
vezeti küldőit három napi-
rendi pontot vitatott meg. 

Ebben az évben ünnepli 
a szakszervezet fennállásá-
nak 60. évfordulóját: 1900 
novemberében alakult meg 
a kereskedelmi, pénzügyi és 
vendéglátóipari dolgozók vé-
delmében. A szakszervezet 
soron következő 28. kong-
resszusát a központi vezető-
ség egyöntetű kívánságára 
ezért november 5-re és 6-ra 
hívjak össze. A kongresszusé 
összekötik a jubileumi ün-
nepségekkel » 


