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menedékjogot § 

kértek 
a Szovjetunióban I 

Átutazott Budapesten Sekou Touré, 
a Guineai Köztársaság elnöke 

Kállai Gyula elvtárs ebédet adott a guineai elnök tiszteletére 
Kedden délután Moszkvá- tatás után részt vettek azon repülőtéren részünk volt-

ba utazóban Budapestre ér- az ebéden, amelyet Kállai Szeretnénk mielőbb eleget 
kezett Sekou Touré, a Gui- Gyula, a Minisztertanács el- tenni szíves meghívásuknak, 
neai Köztársaság elnöke. Az ső elnökhelyettese adott Se- s hosszabban időzni Magyar-
elnök kíséretében volt Sai- fcoti Touré guineai köztársa- országon, mert úgy gondol-
fulaye Piallo, a nemzetgyű- sági elnök és a kíséretében juk, hogy népeink számára 
lés elnöke, Louis Lansana lévő államférfiak tiszteleté- előnyösek a közvetlen em-
Beavogui gazdasági minisz- re. A mindvégig szívélyes, béri kapcsolatok. Szeretnénk 
ter, Keitan Famara tervezé- baráti légkörben lezajlott behatóan megismerni a ma-
si miniszter és Seydou Con- ebéden pohárköszöntőt mon- 9Var néP életét, munkáját, 
té, a Guineai Köztársaság dott Kállai Gyula és Sekou szeretnénk megismertetni a 
moszkvai nagykövete. Touré. Pohárköszöntőikben '"xagyarokkál azokat az ér-

A guineai államférfiak üd- hangsúlyozták a guineai és a zéseket, amelyek népünk 
vözlésére a ferihegyi repülő- magyar nép közötti kapcso- szívében élnek, 
téren megjelent Kállai Gyu- latok további erősítésének Sek°u Touré a továbbiak-
Iá, a Minisztertanács első fontosságát. 1)311 elmondotta: az áltála 
elnökhelyettese, Kristóf Ist- Az ebéd és a magyar ál- vezetett kormányküldöttség 
van, az Elnöki Tanács titka- lamférfiakkal folytatott szí- célia szorosabbra fűzni Gui-
ra, dr. Sik Endre külügymi- vélyes, baráti beszélgetés nea barátságát a világ szá-
niszter, Incze Jenő külkeres- után Sekou Touré elnök és mos országával. A delegáció 
kedelmi miniszter, Kiss Ár- kísérete TU—104-es külön- ellátogat Moszkvába, Pe-
pád, az Országos Tervhivatal repülőgépen folytatta útját k™9be, Ulan-Batorba, Ha-
elnöke, valamint a Külügy- Moszkva felé. noiba, végül pedig Kairóba, 
minisztérium és a Külkeres- A Guineai Köztársaság el- — Ezután — folytatta — 
kedelmi Minisztérium vezető nöke a Ferihegyi-repülóté- 3 2 ENSZ közgyűlésének 
munkatársai. Ott volt M. A. ren nyilatkozott' az MTI ülésszakán veszünk részt. Az 
Popov, a Szovjetunió buda- munkatársának. Bevezetőben ülésszak napirendjén igen 
pesti nagykövetségének ide- a guineai nép testvéri üd- lont°s kérdések szerepelnek, 
iglenes ügyvivője. vözletét tolmácsolta a ma- s ez az ülésszak a mi szá-

Az érkezőket nagy szere- gyar népnek, és hangoztatta: kunkra döntőnek mondható. 
tettel köszöntötték a ma- — Nagyon büszkék va- Sekou Toure, a Guineai 
gyar államférfiak és a buda- gyünk erre a barátságra, s Koztarsaság elnöke, kedden 
pesti dolgozók képviselői. A jólesett az a baráti fogadta- látogatásra Moszk-
guineai álamférfiak a fogad- tás, amelyben a budapesti vába erkezett-

A vnukovoi repuloteren 
Nyikita Hruscsov, Anasztasz 
Mikojan, Nyikolaj Ignatov, 
Dmitrij Poljanszkij és más 
közéleti személyiségek, va-
lamint a Moszkvában ta-
nuló afrikai egyetemisták 
fogadták a vendéget. 

A repülőtéren Nyikita 
Hruscsov és Sekou Touré 
mondott beszédet. 

Éjszaka is szántanak a deszki 
traktorosok 

A nagykiterjedésű körzet- hogy korán, az őszi esőzések 
ben dolgozó deszki gépállo- beállta előtt el tudják vet-
más traktorosaira jelentős ni a kalászosok magját, 
feladat hárul. A szegedi já- T. B. 
rás tiszántúli részén kívül a 
makói járás egy része is a 
gépállomáshoz tartozik. En-
nek ellenére idejében, elsők 
között végeztek a nagy nyári 
mezőgazdasági munkákkal, az 
aratással, csépléssel és ha-
táridőre teljesítették tavaszi 
és nyári együttes tervüket. 

Az őszi munkákkal, a 
szántás-vetéssel sem marad-
nak el. Mintaszerűen szer-
vezték meg a munkát. Az 
erőgépek közül 48 két mű-
szakban dolgozik. Nappal a 
figyelmet igénylő vetést vég-
zik, éjszaka pedig szántanak. 
Előre kijelölték azokat a 
táblákat, ahol éjszaka, is 
akadálytalanul tudnak dol-
gozni, akár a nagyteljesít-
ményű nyolcvan vagy száz 
lóerős traktorok is. A legki-
válóbb, tapasztalt traktoro-
sok vállalkoztak a ket-
tős műszakra. Igy pél-
dául többek között Kormá-
nyos István, Sisák András, 
Gyorgyevity Leontin és tár-
sait, akik jól ismerik a te-
rületet s munkájukkal min-
dig elégedettek a termelő-
szövetkezetek. Szorgos mun-
kájukkal arányban áll kere-
setük is, amely havonta el-
éri a két-háromezer forin-
tot. Gyorgyevity Leontin 
például 3555 forintot keresett 
négy hét alatt. A deszki 
traktorosok szívesen dolgoz-
nak két műszakban, amely 
egyik biztosítéka 

Sajtótájékoztató 
a bolgár 

nagykövetségen 

A Bolgár Népköztársaság 
budapesti nagykövetségének 
tagjai, a bolgár újságíró-
küldöttég és a magyar sajtó 
képviselői kedden az Újság-
író-klubban rendezett baráti 
összejövetelen emlékeztek 
meg Bulgária felszabadulá-
sának 16. évfordulójáról. 
Szakasits Árpádnak, a 
MUOSZ elnökének megnyitó 
szavai után Krasztyu Sztoj-
csev, a Bolgár Népköztársa-
ság nagykövete tájékoztatott 
hazája felszabadulás utáni 
eredményeiről. 

A tájékoztató után a meg-
jelentek szívélyes, baráti be 
szélgetést folytattak. 

Belkereskedelmi 
delegáció utazott az NDK-ba 

ós Csehszlovákiába 

Kedden délelőtt Tausz Já-
nos belkereskedelmi minisz-
ter vezetésével belkereske-
delmi küldöttség utazott a 
Német Demokratikus Köz-
társaságba és a Cseh-
szlovák Szocialista Köz 
társaságba. A szakemberek 
a két baráti állam belkeres-
kedelmi szervezetét tanul-
mányozzák. Megtekintik a 
lipcsei őszi vásárt, valamint 
a brnói kiállítást is. 

Sokat tanulhatunk 
( a szovjet műszaki-tudományos 

propagandamunkából 
Hegnyílt a műszaki-tudományos tájékoztatás kiállítása Szegeden 

Magyarországon — mond- ningrádi Technika Háza Az érdeklődést minden bi-
hatni — még gyermekcipő- szervezetét és tevékenysé- zonnyal teljes mértékben 
ben jár a műszaki-tudomá- gét, valamint a moszkvai ki is elégíti a kiállítás, mert 
nyos propaganda, éppen Technika Házának számta- az üzemi műszaki-tudomá-
ezért sokat lehet tanulni a lan kiadványát, és e tanul- nyos propagandamunka 
Szovjetuniótól, ahol a töké- mányutak, valamint a ka- számára is 
letes szervezettség és pon- pott dokumentációk alap-
tos tájékozódási lehetőség ján megszerzett anyagot fog- sok hasznos tanácsot ad. 
jellemzi a műszaki életet, lalták össze 
Ezért olyan tanulságos könnyen áttekinthető s z e r i p a r i ü z e m e k , 8-án 

a szakemberek szamara ' 
Szeptember 7-én az élelmi-

Jól halad 
az algyői híd átépítése 

sok tanulságot nyújtó ki- egyetemi intézmények, 0-én a moszkvai Műszaki-Tu-
dományos Propaganda állításon. , , . a f . , c 
Háza munkáját bemutató A szovjet műszaki-tudo- geodéziai, 12-én a faipari és 
és a szovjet műszaki-tu- mányos propaganda szol- a i . d é s z e t i ' > 3 " a n a textilipari, 
dományos tájékoztatás és gálatában álló szervek b o r ! P 3 « ruházati, 14-en 
propaganda szervezettsé- többségének nincs magyar 3 2 agrártudományi es hid-
gét ismertető kiállítás, megfelelője. A tudományos r ° ' £ f i a i ' " ' é n pedig a gep-. 
amely tegnap nyílt meg propaganda legfőbb irányi- elektromosipari stb. intez-
ünnepélyesen az MTESZ * Minisztertanács mel- f ények , üzemek, gyárak 
Széchenyi téri helyiségé- l e Í t m ű k ö d ő Állami Mű- m u s z f k l " a k e m b e r e i szer-
ben. szaki-Tudományos Bízott- f e t t e n látogatják meg á 

ság. Ennek, valamint a Tu-
A magyar—szovjet musza- d o m a n v o s Akadémia irányí-
ki-tudományos együttmukö- tósa a l a t t > a Tudományos 
dés keretében megkötött é s Műszaki Tájékoztatás 
megállapodás szerint ket össz-szövetségi Intézete áll 
magyar csoport tanulma- a m u n k a é l é n . u y e n , vagy 

annak, nyozta a moszkvai es a le- ehhez hasonló rendeltetésű 

a közlekedési, építőipari és 

kiállítást. 

Tanévnyitó a marxizmus—leninizmus 
esti egyetemen 

Az MSZMP Csongrád 3 órai kezdettel tartják Sze-
megyei bizottságának mar- geden a Vörös Csillag 
xizmus—leninizmus esti Filmszínházban, 
egyetemén is rövidesen A tanévnyitó alkalmával 
megkezdődik az ú j okta- Siklós János elvtárs, az 
tási év. MSZMP Csongrád megyei 

A tanévnyitót szeptem- bizottságának titkára mond 
ber 9-én pénteken délután beszédet. 

intézményre nagy szükség 
lenne Magyarországon is. 

örvendetes, hogy a Szege-
den nemrégiben megalakult 
műszáki pröpagandabi-
zottság első ténykedéseként 
— együttműködve több he-
lyi intézménnvel 

a budapesti 
után nyomban 

A tegnapi megnyitón Kis-
pal Jenő, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt sze-
gedi városi bizottsága 
munkatársának bevezető-
je után a jelenlevők 
meghallgatták T)uzs Já-
nosnak, a Műszaki és 
Természettudományi Egye-

sületek Szövetsége köz-
ponti bizottsága titkárá-
nak igen érdekes előadá-
sát. 

Az MTESZ titkára — aki 
bemutató tagja volt annak a bízott-
Szegedre ságnak, amely a szovjet 

hozatta az értékes kiállí- műszaki-tudományos tájé 
tási anyagot, koztatás és propaganda-

ezzel mintegy bizonyítva munkáját tanulmányozta 
életképességét és a szegedi a résztvevőket végigvezette 
szakemberek érdeklődését a kiállításon. 

A nagy méretek mindig 
magával ragadják az embe-
reket: lenyűgöző látvány az 
algyői új hídrész építése is. 
Fent az ív tetején, s a tar-
tó vasoszlopok alján dolgoz-
nak a munkások: ég és víz 
között. Vízbe vert vascsö-
vek tartják a készülő híd-
részt, s magasodó sínpáron, 
gördülő kocsikon tolják fel 
a három-négyszáz kilós vagy 
éppen 15 tonnás nagy vas-
elemeket. Közvetlenül a ré-
gi híd mellett szerelik össze 
az alkatrészeket és a 105 mé-
ter hosszú hídrészből már 
30 méter elkészült. Termé-
szetesen nem teljes egészé-
ben, de a váz már mutatja 
— mint első képünkön is 
látható — a híd formáját. 
Az algyői vasúti híd közép-
ső szakasza ugyanis már 
-befejezi pályafutását« és 
ezt az új részt emelik majd 
be helyére. 

( M a r k o v i t * T i b o r f e l v . ) 

Mindez leírva ttőTTt fejezi 
ki eléggé azt az óriási mun-
kálatot, amelyet itt végez-
nek. A szakembereknek ez 
természetes, a szemlélőknek 
pedig megkapó és nagysze-
rűnek tűnő: a• roppant sú-
lyú vastömeg összeállítása a 
magasban, s a régi kieme-
lése, az új behelyezése. Igy 
történik rövidesen, néhány 
hónap múlva. Addig azon-
ban még nagyon sokat kell 
dolgozniok a hídépítő mun-
kásoknak; több mint tízezer 
szegeccsel erősítik össze a 
vaselemeket. S ahogy ha-
ladnak a munkával folyama-
tosan, szakaszosan, csörlők, 
erős drótkötél segítségével 
húzzák előre közvetlenül a 
régi hídrész mellé az újat, 
amely már nem téglalap ala-
kú, hanem íves lesz. A híd-
rész görgőkön csúszik előre 
és mintegy 30 centiméterrel 
szélesebb lesz elődjénél. 
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