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II szovjet nép szívében őrzi 
a magyar nép barátságát 

Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke 
fogadta a magyar parlamenti küldöttséget 

Leonyid B r e z s n y e v , a 
Szovjetunió Legfelső Taná -
csa Elnökségének elnöke 
szombaton a déli órákban 
fogadta a magyar ország-
gyűlés küldöttségét. 

Brezsnyev élvtárs szívélye-
sen üdvözölte a küldöttség 
tagjai t , s érdeklődött első 
moszkvai benyomásaikról. 
R ó n a i Sándor megköszön-
te a rendkívül szívélyes re -
pülőtéri fogadtatást , s e l -
mondotta, hogy a küldöttség 
már is sok érdekeset látott 
Moszkvában. 

Ezután a magyar képvise-
lők kérdésére Brezsnyev rész-
letesen beszélt a Szovjetunió 
mezőgazdaságának idei te r -
méskilátásairól. Elmondotta, 
hogy 

a Kubán vidékén, vala-
mint a Volga menti terü-
leteken igen jók a kilátá-
sok, Kazahsztánban is bő 
termés ígérkezik, 

s ha minden jól alakul, a 
kazah szüzföldek csaknem 
egymilliárd pud szemes te r -
ményt adnak az országnak. 
Viszont Ukra jnában a szá-
raz ősz miat t nem túlságo-
san jók a terméskilátások. 

Ezután ipari kérdésekre 
terelődött a szó. Brezsnyev 
elvtárs kijelentette, hogy 

a szovjet ipar helyzete ki-
elégítő, a terveket rend-
szeresen teljesítik. 

Jelenleg több min t 100 vegy-
ipari üzem épül a Szovjet-
unióban — egyszerre. Külö-
nösen fejlődik a földgáz 
ipari felhasználása, a m ű -
anyagok, műszálak előállí-
tása. A szállítást hatalmas, 
több ezer kilométer hosszú 
csővezetékek lefektetésével is 
korszerűsítik. 

A magyar küldöttség tag-
jai itt elismeréssel emlé-
keztek meg a Barátság-
olajvezetékről. 
— Hasonló nagy vezeté-

ket épí tünk egészen a Csen-
des-óceán partvidékéig — 
mondotta Brezsnyev. — Ez a 
vezeték Irkutszkig m á r el is 
készült, s önműködő árok-
ásó, csőfektető, szigetelő gé-
petekei gyorsan épí t jük to-
vább. 

A szocialista országok tu-
dományos, műszáki fej lődé-
sének apróbb-nagyobb ké r -
déseiről élénk társalgás ala-
kul t ki. A magyar vendé-
gek és házigazdáik, elsősor-
ban Brezsnyev, gyakran a 
tolmács fordítását be sem 
várva, egymás szavait for-
dí tás nélkül is megértve, el-
beszélgettek a két ország 

eredményeiről, közös kérdé-
seiről. 

— Magyarországon sok jó 
bará tunk van — mondotta 
Brezsnyev elvtárs a beszél-
getés vége felé. — ö n ö k most 
nagy utat tesznek a Szov-
jetunióban. Megtekintik Vol-
gográdot, Kirgíziát, Lenin-
grádot, Tallinti Kérem, néz-
zenek meg jól mindent. Ami 
jó és hasznosítható, vegyék 
át, vigyék haza. Ami pedig 
rossz, azt ne igyekezzenek 
átvenni. Tréfásan azt mond-
hatnám, hogy ha valami 
rosszat l á tnak a házunkban, 
hagyják itt, de ha jó dol-
got vesznek észre, vigyék 
haza és vegyék hasznát. 

A mi népünk nagyra be-
csüli és szívében őrzi a 
magyar nép barátságát, 
tiszteli és becsüli a ma-
gyar népet. 

Az önök baráti látogatása 
kétségkívül tovább szilár-
d í t j a ma jd a szovjet és a 
magyar nép kapcsolatait, 
megerősíti testvéri együtt-
működésünket . 

Rónai Sándor, a küldött-
ség vezetője megköszönte 
Brezsnyev barát i szavait és 
ki jelentet te: »Mi. magyarok, 
tanulékony emberek va -
gyunk, 6 

amit ezen az úton látunk, 

igyekszünk majd népünk 
és az egész szocialista kö-
zösség javára felhasználni". 
A Szovjetunió Legfelső 

Tanácsának elnöke búcsú-
zóul jó utat, hasznos és ta-
pasztalatokban gazdag idő-
töltést kívánt a magyar kül-
döttség tagjainak, m a j d meg-
kérte a képviselőket, tolmá-
csolják legszívélyesebb üd-
vözletét K á d á r Jánosnak, 
D o b i Istvánnak, az ország-
gyűlés minden tag jának és 
az egész magyar népnek. 

A magyar parlamenti kül -
döttség, amely pénteken é r -
kezett Moszkvába Rónai Sán-
dor nemzetgyűlési elnök ve-
zetésével, szombaton látoga-
tást tett Iván Szpiridonov-
nál és Jan Pejvénél, a 
Szovjetunió Legfelső Taná-
csa két házának elnökeinél. 

Utána a parlamenti kül -
döttség tagjai megtekintet-
ték a Kreml nevezetességeit, 
köztük a Legfelső Tanács 
üléstermét, Lenin volt dol-
gozószobáját és l a k á s á t 

Szpiridonov és Pe jve vil-
lásreggelin lát ta vendégül a 
magyar parlamenti küldött-
ség t a g j a i t 

A testvéri barátság légkö-
rében lezajlott villásreggelin 
Jan Pe jve és Rónai Sándor 
beszédet mondott . 

Ogyesszai delegáció 
érkezett Szegedre 

a város ipari életének tanulmányozására 
Szeged és szovjet test-

vérvárosának, Ogyesszá-
nak párt- és taná-
csi szervei között folyt 
megbeszélések alkalmával 
mindkét részérői kifejezésre 
jutott az a kívánság, hogy 
a kapcsolatok egyre inkább 
bővüljenek meghatározott 
szakterületek tanulmányozá-
sával is. A személyes kap-
csolatok ilyen irányú to-
vábbfejlődésének első lépé-
seként az MSZMP Szeged 
városi bizottsága és a vá-
rosi tanács meghívására 
szombaton öttagú delegáció 
érkezett Ogyesszából, amely 
Szegeden főként a város 
ipari életével és kommuná-
lis létesítményeinek mun-
ká jáva l ismerkedik majd . 
Hasonló delegáció utazik még 
ez évben Szegedről a szov-
je t testvérvárosba. 

Szombaton nem sokkal é j -
fél előtt érkezett meg az 
ogyesszai delegáció Buda-
pestre a ferihegyi repülőtér-
re Ny. Sz. Anyiszimov elv-
társnak, a városi tanács el-
nökhelyettesének vezetésé-
vel. A delegációval érkezett 
O. V. Kuzmina elvtársnő, az 
ogyesszai pártbizottság osz-
tályvezetője, M. P. Kiricsen-
ko elvtársnő, a kertészeti 
vállalat igazgatója, J . I. Kor-
net elvtárs, tervező intézeti 
főmérnök és L Sz. Perszikov 

Tovább épül Szeged 
be l ső nyugat i ipar i öveze te 

Szeged nyugati ipari öveae- több vállalat teljesen ide- készült még el a tervjavas-
tének a Tolbuhin sugárút— költözik, vagy megkezdi a lata a kitelepülésre, melyek-
Körtöltés—Kcesuth Lajos su- kitelepülést. nek 
gárűt és a város közötti belső Saját rezsiben építkezik a felülvizsgálata, jóváhagyá-
részén idén is építkeznek a Szegedi Építőipari Vállalat. sa folyamatban van. 
vállalatok. A múl t években, Üzemházaikban elkészül a Mindenesetre idén már eddig 
mint ismeretes, ú j üzemeket: lakatos-, a több szakmát ma- is ú j abb két területfelhasz-
a kenyérgyárat, a kárpitos gábafoglaló vegyes- és az náláshoz já ru l t hozzá a vá-
szövetkezetnek nagy aszta- előregyártó műhely. A telep- rosi tanács építési és közle-
losműhelyt, a cipészszövet- hez vezető u ta t e nyáron kedési osztálya a Közlekedési 
kezetnek pedig több mint építi meg a Köztisztasági Építő Vállalat, valamint a 
tízmillió forintos üzemházat Vállalat. Az ú j aszfaltút Víz- és Csatornaművek rá-
építettek. egyébként kör jára to t is biz- szére. Az utóbbi vízműtele-

Sok millió forintos berubá- tosít a II. számú kórház után pet és szennyvízátemelő-tele-
zássál bővítették a kon- bevezető útról a kenyérgyár pet létesít az ipari övezetben. 
zervgyárat, fejlődött a sep- előtt a textilművekig, mely-
rűgyár és a Csongrád Me- nek bekölő ú t j á n ismét a Töl-
gyei Tatarozó Vállalat it- buhin sugárűtra lehet jutni , 
tení telepe is. A szegedi Építőipari Válla-

A régi Rózsa-malomból e lat ű j telepe mintegy kilenc-
hónapban lett jelentős beru- millió forintba kerül, s no-
házással korszerű takar- vemberre teljesen elkészül, 
rnánykeverő üzem. Jelenleg Kezdhetik tehát bontani a 
is ta r t az ipari övezet beépí- régi »püspökbazári" épülete-
tése. Terjeszkedik a DÁV, a 
Gázmű ú j gömbtartálya kö-
rül épül az ú j telep. Idén 

Tanévzárás 
a tudományegyetemen 

Ünnepélyesen új doktorokat avattak 

A Szegedi Tudományegye-
tem aulá jában tegnap, szom-
baton délben tanévzárót t a r -
tottak, amelynek keretében 
ünnepélyesen sok ú j doktort, 
szám szerint nyolcvanat 
avat tak. Az ülést dr. An-
t a l f f y György, a tudomány-
egyetem rektora nyitotta 
meg, m a j d az ú j doktorok 
letették az ünnepélyes dok-
tori esküt. Ezután — az egye-
temi rendtar tásnak megfele-
lően — a karok dékánja i 
felavatták az ű j doktorokat, 
ma jd kézfogással doktorrá 
fogadták őket. 

Ezt követően dr. Anta l f fy 
György rektor mondott be-
szédet, s köszöntötte az ú j 
doktorokat. Beszédében fog-
lalkozott az egyetem idei 
munká j ának eredményeivel 
is. Tanévzáró beszámolójá-
ban hangoztatta, hogy a z o k -
tató-nevelő munka általában 
megfelelt a kitűzött felada-
toknak. Különösen fontos 
volt az a munka, amelyet az 
egyetem a felsőoktatási re-
form végrehaj táséban vég-
zett. 

ket. 
Tavasz óta építtet a 

Csongrád megyei Vas- és 
Műszaki Nagykereskedelmi 
Vállalat. Idén elvégzik a 
közművesítést, megépítik 
az új telep útjait, s a ha-
talmas raktárépületek vá-i 
zát. 

Ez hét. az egész építkezés 
pedig tizenhétmillió forintba 
kerül, s jövő ősszel ér véget. 

Végleges m á r a szegedi 10. 
számú Autóközlekedési Vál-
lalat kitelepülése is. Erre a 
beruházásra több mint tizen-
hétmillió forintot hagytak 
jóvá. Most ütemezik az épít-
kezést, s a programterv el-
készülte u tán az év végén 
megkezdik az előmunkálato-
kat . 

A vasöntöde ú jabb épüle-
t e t emel. Ennek programozá-
sát is végzik. Az épületben 
szociális létesítményeket, ölr 
tözőket. fürdőket , kulturális 
teremnek is a lkalmas étter-
met, valamint laboratóriumot, 
helyeznek el. 

Sok szegedi 

Vasutas dolgozókat 
tüntettek ki 

A tizenkettedik vasutas-
nap alkalmából szombaton 
délután az Országház kupo-
latermében kitüntették a 
vasúti munkában legjobb 
eredményt elért dolgozókat. 

A kitüntetet teket Marosán 
György elvtárs köszöntötte a 
Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsa, a Magyar Szo-
cialista Munkáspár t és a 
magyar forradalmi munkás-
paraszt kormány nevében. 
Rámutatot t a vasutas dolgo-
zók eredményes munká já ra , 
ma jd hangsúlyozta: a vas-
utasnap egyrészt megemlé-
kezés az elvégzett jó munká-
ról, másrészt azonban felké-
szülés a még nagyobb felada-
tokra. 

Beszéde végén" Marosán 
György elvtárs 88 vasutas 
dolgozónak kormányki tünte-
tést nyúj tot t át, Kossá Ist-
ván közlekedés- és postaügyi 
miniszter pedig 163 dolgozó-
nak a kiváló vasutas ki tün-
tetést. A kitüntetettek nevé-
ben Török Géza főintéző 
mondott köszönetet. Ezután 

ka ki tüntetet teket vendégül 
váitcdatnafófOátta a miniszter. 

elvtárs, a városi tanács fő-
építésze. 

A repülőtéren a szegedi 
pártbizottság és a városi ta-
nács képviseletében Sándor 
János, a pártbizottság ti tká-
ra, Sípos Géza és Törköly 
Ferenc, a pártbizottság osz-
tályvezetői, Tari János, a 
városi tanács elnökhelyette-
se. dr. Lőkös Zoltán, a Dél-
Magyarország főszerkesztője 
fogadta a vendégeket. Meg-
jelentek fogadtatásukra a 
Magyar—Szovjet Baráti Tá r -

saság képviselői is: az or-
szágos elnökség nevében dr. 
Névai László budapesti egye-
temi tanár és Simonyi Pál 
MSZBT-osztályvezetö, a 
Csongrád megyei elnökség 
nevében pedig dr. Fülöp Já-
nos egyetemi lektorátus-
vezető. 

A vendéglátók és vendé-
gek forró elvtársi barátság-
gal köszöntötték egymást és 
rövid budapesti tartózkodás 
után a vasárnapra virradó 
hajnalban érkeztek meg Sze-
gedre. 

A XII. vasutasnapon 

Sokat fejlődött a magyar vasút a felszabadulás óta. 
De az ú jonnan létesült és a termelést megsokszorozó régi 
ipartelepek, a mezőgazdasági nagyüzemek kiszolgálása, a 
személyszállítás egyre nagyobb feladatok elé ál l í t ja dolgozóit. 
A múl t évek eredményei azt muta t ják , hogy a szegedi 
vasútigazgatóság területéhez tartozó szolgálati helyek, állo-
mások, fűtőházak becsülettel vették ki részüket a hatalmas 
munkából. 

Tavaly a vasútigazgatóságok versenyében első lett a 
szegedi, elsőként végzett az őszi forgalmi és a vasár- és 
ünnepnapi rakodások versenyében is. A szegedi vasúti cso-
mópont dolgozói második féléves kiemelkedő eredményeik 
a lapján megkapták a Minisztertanács és a SZOT vörös ván-
dorzászlaját. ö t szolgálati hely élüzem, négy pedig igazgatói 
elismerésben részesült. 

A fejlődéshez szorosan hozzátartozik, hogy a második 
ötéves tervben tovább korszerűsítik a vasúti pályákat, fe j -
lesztik a hézag nélküli sínhálózatot, a távközlő- és biztosító-
berendezéseket. Békéscsabán a közeljövőben kezdenek hoz-
zá egy dominó rendszerű biztosítóberendezés felépítéséhez. 
Fokozatosan üzembe á l lnak az ú j Diesel-mozdonyok is. 
A vasutasok m u n k á j á t nagy mértékben megkönnyíti majd , 
hogy hamarosan megszűnik a fárasztó 24 órás szolgálat. 

Több mint százmillió tonna á ru t kell az idén elszállítania 
a vasútnak országos viszonylatban. Növekszik az utasok 
száma is. A feladatokat csak úgy lehet elvégezni, ha a 
vasutasok még pontosabban továbbí t ják a vonatokat, még 
jobban kihasznál ják a teherkocsikat. Olcsóbban és gyor-
sabban szállítanak, mint eddig. 

Nem lehet ünneprontás, ha éppen a vasutasnapon kerül 
szóba, hogy a szegedi vasútigazgatóság dolgozói az idén 
nem végeztek olyan jó munkát , mint tavaly. Az első fél év-
ben nem sikerült minden tervezett á ru t elszállítani, teher-
vonatok átlagos terhelése, a kocsitartózkodási idő jobb is 
lehetne. Nem közlekednek eléggé pontosan a személy- és a 
tehervonatok, s a mozdonyok kihasználtsága sem megfelelő. 
Sok baleset is volt az elmúlt hónapokban a vágány- és 
váltóellenörzés elhanyagolása miatt , s különösen a szegedi, 
hódmezővásárhelyi, békéscsabai és kiskunfélegyházi állo-
másokon sűrűn fordult elő baleset tolatás közben. 

Néhány fegyelmezetlen személy okozza a baj t , a vas-
utasok többsége most is, mint mindig, teljes tudásával és 
erejével dolgozik. Éppen ezért a visszaesés csak átmeneti 
jellegű leheti Bátran elmondható ugyanis, hogy a vasút és 
a szállíttató felek viszonya tovább javult, hiszen csupán 
Csongrád megyében több mint kétszáz szocialista brigád 
vagy e címért versenyző munkacsapat dolgozik, melyek 
tagjai jó példát muta tnak a többieknek is kötelességtelje-
sítésben. 

Munka van elég, a hibákat ki lehet javítani. Minden 
vasutas számára erőt ad az a tudat , hogy ma, a XII. vas-
utasnapon, s egész éven át a dolgozó nép figyelme és meg-
becsülése kíséri munkájá t . 

BORSODI JÁNOS 
a szegedi vasútigazgatóság 

vezetője 


