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és hűségge l az ENSZ ben 

Módosították az egyes munka-

viszonyt érintő kérdéseket 

Épült 1964-ben 
Levelek 

és emberek 

Ünnepélyes munkásőr-gyííiések 
Szegeden és a megyében 
Esküt tettek az új munkásőrök 

sm 

Perjési László elvtárs, az MSZMP Szeged városi bizottságának első titkára át-
nyújtja a szocialista verseny mozgalomban legjobb eredményeket elért alegységek ve-

zetőinek a zászlót és az oklevelet 

(Liebmann felv.) 

A zászlóalj új tagjai, S fiatal munkásőrök leteszik esküjüket 

Tegnap a délutáni órákban 
tartotta meg ünnepélye® 
egységgyűlését a Gera Sán-
dorról elnevezett önálló sze-
gedi munkásőr zászlóalj. Az 
ünnepség elnökségében fog-
lalt helyet Perjési László, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának első titkára, dr. 
Biczó György, a Szeged me-
gyei jogú városi tanács vb 
elnöke, az országos és me-
gyei munkásőr-paramcsnok-
ság, valamint a társ fegyve-
res alakulatok képviselők 

Az ünnepélyes egységgyű-
lésen Kelemen Sándor zászló-
aljparancsnok beszámolt a 
szegedi munkásőr alakulat 
egyéves munkájáról, részle-
tezve a különböző alegysé-
geknek a kiképzésben és a 
gyakorlati munkában tanúsí-
tott helytállását. Beszélt a 
zászlóalj tagjainak politikai, 
katonai és erkölcsi arculatá-
ról. Ismertette a jövő évi 
kiképzési programot, majd 
beszámolt a szocialista ver-
senymozgalom eredményei-
ről. 

Ezután kiosztották a Ki-
váló munkásőr jelvényeket, 
okleveleket és jutalmakat a 
legjobb eredményt elért 
munkásőröknek, parancsno-
koknak, valamint a szocia-
lista versenymozgalom zász-
lóit, emléklapjait a verseny-
ben kitűnt alegységek veze-
tőinek. Perjési László, a me-
gyei és a városi pártbizott-
ng nevében üdvözölte a 

lászlóaljgyűlést. Megköszön-

te a most leszerelő mun-
kásőrök helytállását, üdvö-
zölte azokat, akik leteszik 
esküjüket, és a munkásőrök 
táborába állnak. 

A hosszú évek becsületes 
munkája utón leszerelt, vagy 
tartalékos szolgálatba helye-
zett munkásőröknek emlék-
lapot és jelvényt nyújtottak 
át. A veteránok nevében Ró-
zsa István mondott köszöne-
tet a párt bizalmáért és 
munkájuk elismeréséért, s 
néhány szó útravalót mon-
dott az új munkásőröknek. 

Ezután az előképző század 

parancsnoka jelentésében is-
mertette a felkészülés mene-
tét, majd az új munkásőrök 
az egységzászló előtt letet-
ték esküjüket Eskütétel után 
a tartalékba menő veteránok 
átadták fegyverüket az új 
munkásőröknek, kiknek ne-
vében Doba József tett ígé-
retet a zászlóalj előtt, hogy 
e nagy család lelkes és be-
csületes tagjai lesznek. 

Ezután a munkásőrség ze-
nekara eljátszotta az Inter-
nacionálét, és az ünnepélyes 
egységgyűlés véget ért. 

A hódmezővásárhelyi munkásőrség 

nyerte „A megye kiváló egysége" címet 

Pénteken és szombaton a 
megye más munkásőregysé-
gei is ünnepélyes gyűléseket 
tartottak. Sor került az új 
•munkásőröik eskütételére, 
akik a nyár közepe óta fél-
éves előképzésen vettek 
részt Ugyanezeken a gyűlé-
seken búcsúztatták az öt-hat 
éve szolgálatot teljesítő le-
szerelő, illetve tartalék állo-
mányba kerülő veterán mun-
kásőröket. 

A hódmezővásárhelyi 
Szántó Kovács János mun-
kásőregység gyűlésén részt 
vett Győri Imre elvtárs, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának első titkára is. 
A munkásőregységek között 
folyó szocialista verseny-
ben — • UkévoMsep, • fe-

gyelemben, a szolgálatban 
elért eredményeivel — a vá-
sárhelyi egység elnyerte „A 
megye kiváló egysége" cí-
met. Győri Imre elvtárs ad-
ta át a kiváló egységnek já-
ró serleget, illetve kitünte-
tést, egyben a megyei párt-
bizottság nevében üdvözölte 
a vásárhelyi munkásőröket 
és gratulált sikereikhez. 

A szegedi járási egység 
gyűlésén Rózsa István elv-
társ, a megyei pártbizottság 
titkára, a makói egység gyű-
lésén Kelemen Miklós elv-
társ. a csongrádi egység 
gyűlésén pedig Ágoston Jó-
zsef elvtárs, a megyei párt-
végrehajtóbizottság tagjai 
adták át a megyei párt-vég-
flghajtóbizotteág üdvözletét 

Aláírták a szovjet—magyar 
és a magyar—román kulturális 

munkatervet 
Moszkvában a Külföldi Ilku Pál válaszában rá- együttműködését a különbö-

Kulturális Kapcsolatok Ál- mutatott, hogy a tárgyalások ző tudományos kutatási te-
lami Bizottságának dísztér- jó légkörben és eredménye- rületeken az oktatásügyi 
mében szombaton délben sen folytak. Megemlékezett szakemberképzésben, s elő-
aláírták az 1965. évi szov- arról, hogy a jövő évi kul- segítik az oktatási intézmé-
jet—magyar kulturális és turális munkatervben szá- nyek tapasztalatcseréjét is. 
tudományos együttműködési mos olyan programpont is Lehetőség nyílik arra. hogy 
munkatervet helyet kapott amely hazánk a két ország művészeti éle-

A tárgyalások eredménye- felszabadulásának huszadik tének reprezentatív alkotá-
képpen kidolgozott és alá- évfordulójához kapcsolódik, sait kölcsönösen bemutassák, 
írt munkaterv előirányozza Jf- így 1965-ben többek között 
a tudományos akadémiák és Dr. Rosta Endre, a Kultu- a Pécsi Balettegyüttes ven-
levéltárak, a felsőoktatási ráüs Kapcsolatok Intézeté- dégszerepel a Román Nép-
intézmények és könyvki- n e k ügyvezető elnöke és Mi- köztársaságban, Bukarest-
adók, az ismeretterjesztő hail Rosianu, a Román Nép- b®" megrendezik a magyar 
társaságok és különböző köztársaság budapesti nagy- szocialista képzőművész-
egyéb kulturális intézmé- követe szombaton a Kultu- csoport kiállítását, sor kerül 
nyek kapcsolatainak szoro- rális Kapcsolatok Intézeté- színházi társulatok cseréjére, 
sabbra fűzését A jövő évi ben aláírta a magyar—ro- 1966-ban pedig román fes-
kulturalis csereterv egyik fi- man kulturális egyezmény . - . . , . , , , . 
gyelemre méltó pontja a 1965—66. évi munkatervét to~ 6 5 szobrászművészek ki-
Moszkvai Nagyszínház balett- A most aláírt munkaterv állítását nyitják meg Buda-
együttesének budapesti és a értelmében továbbfejlesztik pesten. 
Magyar Állami Operaház ba- , 
lettegyüttesének moszkvai' 
vendégszereplése. 

Az 1965. évre szóló kul-
turális és tudományos 
együttműködési munkatervet 
szovjet részről Sz. K. Ro-
manovszkij miniszter, a Kül-
földi Kulturális Kapcsolatok 
Állama Bizottságának elnö-
ke, magyar részről Ilku Pál 
művelődésügyi miniszter ír-
ta a l á 

Az aláírást követő beszé-
dében Sz. K. Romanovszkij 
hangsúlyozta, hogy a mun-
katerv aláírása csupán az elő-
készítő munka befejezését 
jelenti. Kifejezte azt a meg-
győződését, hogy a tervet 
mindkét fél végrehajtja. 

Teljesítette évi 
áruszállítási tervét a MÍV 

Magy a r—1 engy el 
árucs ere-forga I m i 

jegyzőkönyvet í r lak alá 
Szombaton Budapesten alá- ország Lengyelországnak 

írták az 1965. évi magyar— energetikai berendezéseket, 
lengyel árucsereforgalmi és Diesel-mozdonyokat, külön-
fizetési jegyzőkönyvet. A féle vegyipari berendezéseket, 
megállapodás értelmében Ma- élelmiszeripari gépeket, bá-
gyarorszag és Lengyelország , , . 
között 1965-ben az árucsere- n y a , p a n g e p e k e t - szerszamo-
forgalom tovább emelkedik kat és műszereket, továbbá 
az 1964. évi előirányzathoz bauxitot, timföldet, alumíniu-
viszonyitva. mot, ahifélgyártmányt, oiaj-

Az elmúlt évekhez Magyar- termékeket, hengereltárut, 
gyógyszert, vetömagvakat, 
bort, szőlőt és egyéb gyümöl-
csöket, pamutszövetet, bútort, 
televíziót, bőrcipöt, kesztyűt, 
szőrmét, valamint a belső 
piac ellátása szempontjából 
szükséges egyéb ipari közfo-
gyasztási cikkeket, míg Len-
gyelország Magyarországnak 
szerszámgépeket, mezőgazda-
sági gépeket, bányagépeket, 
építő- és útépítő gépeket, 
gépjárműveket, különféle 
elektromos, elektronikus és 
orvosi műszereket, ezenkívül 
szenet, kokszot, horganyt, 

ket, anilinfestékeket, vető-
burgonyát, valamint bútort, 
jégszekrényt és más ipari 
közfogyasztási jellegű cikke-
ket szállít. (MTI) 

Szombaton délelőtt a MAV A MÁV vezetői szóltak 
vezetői tájékoztatták a sajtó arról is, hogy az 1964. évi 
képviselőit a Magyar Állam- rint 4 0 3 5 m i l l i ó u t a s t 
vasutak 1964. évi munkajá- , , ,„ . . . 
ról. Bejelentették, hogy a k e l l e « volna elszállítani a . . . 
MÁV december 17-én telje- MÁV-nak. Ezzel szemben az hengereltárut, vegyi terméke-
sítette áruszállítási tervét, előzetes felmérések szerint 
Az előzetes számítások sze- e b 5 e n a z esztendőben az év 
rint a vasút az év vegeig az , .. . A 
áruszállításban 103,2 százaié- v e g e i g 406>3 m i l l l ° u t a 8 t 

kos eredményt ért el. szállít. (MTI) 
Az év negyedik negyedé-
ben 28,3 millió tonna árut 
szállított a vasút. 

1938-ban egész esztendőben 
24 millió tonna volt az áru-
szállítási teljesítménye, te-
hát 1964 utolsó negyedében 
4.3 millió tonnával több árut 
továbbítottak a vasutasok, 
mint 1938-ban egész esztendő 
alatt. 

Lényegesen megnőtt a ha-
zánk vasútvonalain keresz-
tülhaladó tranzitszállítás és 
megnövekedett az import-
szállítás is. 

Mintegy kétmillió tonná-
val nagyobb tranzit- és 
importszállítást bonyolított 
le a MAV a tervezettnél. 

Ezzel szemben éppen a nagy 
tranzit- és importszállítás 
miatt belföldi kötelezettségé-
nek nem mindig tudott tel-
jes mértékben eleget tenni. 

Az eredmények elsősorban 
a vasutasok helytállásának 
köszönhetők, továbbá a vál-
lalatok megértő segítségének. 
Az áruszállítási terv határ-
idő előtti teljesítéséhez hoz-
zájárult az is, hogy 18,3 ton-
náról 18,6 tonnára növeke-
dett a vasúti kocsik terhe-
lése. 

A vagonok rövidebb ideig 
tartózkodnak a rakodókon 
és az állomásokon. 

Segített az is, hogy emelke-
dett a vasút műszaki szín-
vonala, új mozdonyok és 
vasúti kocsik kerültek 1964-
bea forgalomba. m' 

Országos ünnepségek 
Debrecenben 

Az ideiglenes nemzetgyű- küldöttségén kívül az ideig-
lés és az ideiglenes központi lenes nemzetgyűlés tagjai 
kormány megalakulásának közül is többen részt vesznek 
20. évfordulójának alkalmá- az ünnepségeken, 
ból hétfőn, december 21-én Az ünnepi megemlékezés 
ünnepségek lesznek Dcbre- fő eseménye a kollégium 
cenben. Az ünnepségeket a oratóriumában rendezendő 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottsága, a ünnepség lesz, amelyen Do-
forradalmi munkás-paraszt bi I s t v á n ' a z Elnöki Tanács 
kormány, a Hazafias Nép- elnöke, Kállai Gyula, a for-
front Országos Tanácsa és a radalmi munkás-paraszt kor-
Magyar Szocialista Munkás- mány elnökheIyettese és Er_ 
part Hajdú-Bihar megyei bt- ' 
zottsága rendezi. dei Ferenc, a Hazafias Nép-

A párt és a kormány kép- front Országos Tanácsának 
viselőin, az országgyűlés főtitkára mond beszédet. 

Elutazott a bolgár 
igazságügyi küldöttség 

A hazánkban tartózkodó gadta Pap János, a kormány 
bolgár igazságügyi küldöttség elnökhelyettese. Ezt követően 
az elmúlt napokban látoga- a küldöttség részt vett az 
tást tett Győr-Sopron megye- Igazságügyminsztérium által 
ben. A vendégeket útjukra rendezett aktívaülésen, ame-
elkísérte dr. Nezvál Ferenc lyen felszólalt dr. Nezval Fe-
igazságügyminiszter és dr. renc magyar és Petr Tancsev 
Markója Imre igazságügyim- bolgár igazságügyminiszter 
n iszter-hely ettes. A küldöttség szombaton 

A delegációt pénteken te- visszautazott Szófiába. 


