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Áz örök 
barátság 
okmánya 

a magyar nép soha el 
nem múló hálát érez fel-
szabadítói, a szovjet nép hős 
katonafiai i ránt A háború 
vérzivatarában kimerült or-
szágunknak az első éltető 
támogatást is a Szovjet-
unió adta. E tényt, s mind-
azt, amit célul tűztünk 
magunk elé kapcsolataink 
erősítésében, 17 esztendő-
vel ezelőtt, 1948. február 
18-án okmányba is foglal-
tuk: megszületett a ma-
gyar—szovjet barátsági, 
együttműködési és kölcsö-
nös segélynyújtási szerző-
dés. 

Ennek az okmánynak 

minden szava ma is idő-

szerű, mert támasza a kö-

zös eszme, a marxizmus— 

leninizmus és a közös tör-

ténelmi cél, a szocializmus 

és a kommunizmus felépí-

tése. A magyar—szovjet 

baratság gyümölcsöző ha-

tását napról napra érez-

zük. Kiterjedt gazdasági 

együttműködésünk a köl-

csönős előnyök alapján jó 

alapot teremt népgazdasá-

gunk fejlesztéséhez. Évről 

évre gazdagodik a két or-

szág kulturális csereprog-

ramja. Joggal mondhatjuk, 

hogy népeink kapcsolataik 

formálásában a közős ér-

dekből indulnak ki, az ál-

talános társadalmi haladás 

ügyét tartják szemük előtt, 

s ezzel szolgálják a leg-

jobban nemzeti érdekeiket. 

Ezért jelent számunkra 

igaz hazafiságot a magyar 

—szovjet barátság szünte-

len erősítése. 

Kapcsolataink mozgató-
rugói közül a legfonto-
sabb, hogy teljes az 
egyetértés, az összhang a 
Magyar Szocialista Mun-
káspárt és a Szovjetunió 
Kommunista Pártja között 
korunk alapvető kérdései-
nek megítélésében. Pár-
tunk helyes politikai irány-
vonalának kialakításához 
messzemenően hozzájárult 
az a megtermékenyítő ha-
tás, amelyet az SZKP XX. , 
majd X X I I . kongresszusa 
gyakorolt a kommunista 
világmozgalomra. A két 
párt most is teljes egység-
ben harcol e történelem-
formáló világmozgalom so-
rainak tömörítéséért. 

Ez az eszmei közösség 

népeink barátságának és 

együttműködésének sarka-

latos pontja. Ebből fakad-

nak közös erőfeszítéseink 

a nemzetközi küzdőtéren a 

béke megvédésére, a békés 

egymás mellett élés meg-

valósítására. S ebből táp-

lálkozik határtalan örö-

münk annak láttán, hogy a 

Szovjetunió oly sikeresen 

építi a kommunizmust. 

A szocialista társadalom 

teljes felépítésén és az 

építőrhunka békés felté-

teleinek további bizto-

sításán munkálkodik 

most a magyar nép. 

Feladataink megvalósításá-

nak záloga a magyar és a 

szovjet nép felhőtlen, tisz-

ta barátságának erősítése. 

Közös évfordulónk alkal-

mából újabb nagy sikere-

ket, boldogságot, békét kí-

vánunk barátainknak, a 

Szovjetunió népeinek! 
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Magyar és szovjet 
államférfiak 

iávirafváltása 
Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-

csának elnöke és Kádár János, a Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottságának első titkára, a forra-
dalmi murakas-paraszt kormány elnöke a következő táv-
iratot küldte L. I. Brezsnyevnek, a Szovjetunió Kommu-
nista Pártja Központi Bizottsága eiső titkárának, A. I. 
Mikojannak, a Szovjetunió Legíelső Tanácsa Elnöksége 
elnökének, A. N. Kosziginnek, a Szovjetunió Miniszterta-
nácsa elnökének, a magyar—szovjet barátsági, együttmű-
ködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés aláírásának 
17. évfordulója alkalmából: 

„Kedves Elvtársak! 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa, a Mag/a'' 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága, a magyar 
forradalmi munkás-paraszt 
kormány, az egész magyar 
nép és a magunk nevében 
forró elvtársi szeretettel kö-
szöntjük önöket ós a testvéri 
szovjet népiét a magyar— 
szovjet barátsági, együttmű-
ködési és kölcsönös segély-
nyújtási szerződés aláírásá-
nak 17. évfordulója alkalmá-
ból. 

Ez az egyezmény biztosítja 
a magyyar és a szovjet nép 
között a proletárnemzetközi-
ség elveinek megfelelő, sok-
oldalú együttműködést és je-
lenteken hozzájárult ahhoz, 
hogy dolgozó népünk a há-
borús károk helyreállítása, s 
a népi hatalom megerősítése 
után a szocialista építés út-
jára léphetett. A szerződés-
ben is kifejeződő szovjet— 
magyar barátság és szövet-
ség volt a fő nemzetközi fel-
tétele annak, hogy hazánk-

ban befejezhettük a szocia-
lizmus alapjainak lerakását 
és hozzáláthattunk a szocia-
lizmus teljes felépítésének 
felelősségteljes munkájához. 

örü lünk annak, hogy a 
nagy szovjet nép, Szovjet-
unió Kommunista Portja ve-
zetésével, sikeresen valósítja 
meg a kommunizmus felépí-
tésének programját, aktívan 
hozzájárul a szocialista or-
szágok közösségének erősíté-
séhez, szilárdan védelmezi a 
világbékét. 

A barátsági, együttműkö-
dési és kölcsönös segélynyúj-
tási szerződés eláírásáraak 
mostani évfordulóján továb-
bi sikereket kívánunk Önök-
nek és a testvéri szovjet népi-
nek a komunizmus építésé-
ben, a szocialista országok 
egységének megerősítésére, a 
világbéke fenntartására, a 
magyar és a szovjet nép ba-
rátságának és együttműködé-
sének fokozására irányuló 
fáradhatatlan tevékenysé-
gükhöz". 

Szabad Gambia 
:::: 

Tizenhalmilliárd 
a takarékban 

# 

Dorozsmai 
zárszámadás 
— Szegeden 

# 

Devizamentes 

szakembere ere 

a Szovjetunióval 
# 

A szépséges 
Palócföld 

L. I. Brezsnyev, A. I. Mikojan és A. N. Koszigin 
a következő táviratot küldte Dobi Istvánnak és Kádár 
Jánosnak: 

„Kedves Elvtársak! törekvésen alapul, hogy elv-
A Szovjetunió és a Ma- társi segí'séget és támoga-

gyar Népköztársaság közötti t a s t nyújtsanak egymásnak, 
barátsági, együttműködési és hozzájárul az országaink 
kölcsönös segélynyújtási népei közötti barátság és 
szerződés aláírásának 17. év- együttműködés, a szocialista 
fordulója alkalmából a Szov- országok közössége egységé-
jetunió Kommunista Pártja nek és összeferrottságának 
Központi Bizottsága, a Szov- további erősítéséhez, 
jetunió Legfelső Tanácsa El- A szovjet emberek őszin-
nöksége, a Szovjetunió Mi- tén örülnek azoknak a nagy 
nisztertanácsa és az egész sikereknek, amelyeket a 
szovjet néo nevében srivből munkaszerető magyar nép, a 
jövő üdvözletünket küldjük Magyar Szocialista Munkás-
önöknek és az egész magyar P á r t vezetésével a szocializ-

mus építésében elért, és tisz-
ta szívből kívánnak új ered-
ményeket a testvéri magyar 
népnek a béke és a korrvmu-

dolgozó népnek. 

A szovjet—magyar szer-
ződés, amely a marxizmus— 
leninizmus és a szocialista nizmus gvőzelme érdekében 
internacionalizmus nagy el- kifejtett alkotó munkájuk-
vein és népeink azon őszinte hoz". 

Péter János, a Magyar Népköztársaság külügymi-
nisztere és A. A. Gromiko, a Szovjetunió külügyminisz-
tere is üdvözlő táviratot váltott az évforduló alkalmából. 

* 

Az évforduló alkalmából a Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság országos elnöksége táviratban üdvözölte a Szov-
jet—Magyar Baráti Társaság elnökségét. A Szakszerveze-
tek Onszágos Tanácsának elnöksége a Szovjet Szakszerve- [ 
zetek Központi Tanácsának elnökségéhez, a KISZ Köz-
ponti Bizottsága pedig a Lenini Komszomol Központi 
Bizottságához küldött üdvözlő táviratot. (MTI) 

A Lenin-díj 
idei jelöltjei 
A szovjet fővárosban köz-

zétették azoknak a tudomá-

nyos, irodalmi és művészeti 

alkotásoknak a listáját, ame-

lyek a Lenin-díj bizottságok 

döntése értelmében részt 

vesznek a díjak odaítéléséért 

folyó versenyben. A 40 tudo-

mányos és műszaki munka 

többsége mérnök — illetve 

tudós-kollektíva műve. A 

listát növény-nemesítők olaj-

bányászati szakemberek, ki-

bernetikusok és más műsza-

ki és tudományos kiválósá-

gok egészítik ki. 

Az irodalmi és művészeti 

Lenin-díj jelöltjei között 

van Konsztantyin Pausztovsz-

kij, Szergej Szmirnov, aki 

„a Breszti erőd" című művé-

ben a második világháború 

hőseinek állít emléket, a ze-

neművészek közül Leonyid 

Kogan hegedűművész, a 

Kukrinikszi karikaturista 

csoport, valamint a nagysi-

kerű szovjet Hamlet-film al-

kotógárdája. 

A Lenin-díjasok listáját Le-

nin 95. születésnapjának elő-

estéjén, április 21-én teszik 

közzé. 

eves 
tervünkben 
épült 

A nemesgulácsi új ásványőrlőműben megkezdődött 
a gépek próbajáratása. Évente nyolcezer tonna hegyi 
kréta és okker alapianyagot zúznak az őrlőműben. Ezzel 
a mennyiséggel kielégíthetik a hazai festék- és vegyipari 
gyárak igényeit. Az ú j asványőrlőmű március végén kezdi 
meg a termelést. 

Márciusra Szegedre érkezik 
az üllési földgáz 

Korábban tájékoztattuk ol-
vasóinkat arról, hogy az Ul-
lés—Szeged közötti gázveze-
ték építőit Leküzdhetetlen 
nehézségek elé állították a 
szegedi járás talajviszonyai. 
A vezetékeket nem lehetett 
a földbe süllyeszteni, mert 
a talajvíz, s a futóhorr. ik a 
felszínre lökte. Emiatt a ve-
zetékek építését határidőre 
nem fejezhették be. Az épí-
tővállalat szakemberei végül 
is arra az elhatározásra ju-
tottak, hogy a szegedi járás 
homokos, mélyfekvésű, ta-
lajvizes részein nem folytat-
hatják a csőfektetést a régi 
eljárással. Ezért 

16 kilométeres szakaszon 
— Ülléstől a kiskunmaj-
sai útig — a föl.1 felett 
építik ki a vezetéket. 
A határozatnak megfele-

lően a 16 kilométer hosszú 
föld feletti gázvezeték már 
elkészült, s mindössze a 
szigetelés van még hátra 
mintegy három kilométeres 
szakaszon. A havazás, s az 
utóbbi hetek kemény hidege 
nehezítette a munkát, meg-
próbáltatások elé állította a 
munkásokat. Ennek ellenére 
a vezetéképítés folytatódott 
a kiskunmajsai út és Szeged 

közötti szakaszon is. Eaen a 
részen agyagos a föld. s en-
nek megfelelően a gázveze-
tékcsövet a földbe fektették. 

A 25 kilométeres gázveze-
ték tehát lényegében elké-
szült és most a befejező 
munkálatok folynak. A 
Nagyalföldi Kőolajtermelö 
Vállalat műszaki ellenőre, 
R a n g l i István elvtárs ar-
ról tájékoztatta lapunk mun-
katársát, hogy 

március első napjaiban 
Szegedre érkezik az üllési 
földgáz. 

A műszaki ellenőr szerint a 
felszíni vezeték ideiglenes és 
csak a nyári hónapokig 
marad a helyén. Megfelelő 
eljárást dolgoztak ki és a 
vezetéket betonrögzítők köz-
beiktatásával a nyár folya-
mán a földbe helyezik. 

Kérdést intéztünk a Sze-
gedi Gázmű főmérnökéhez 
is: Hogyan készültek fel az 
üllési gáz fogadására? 

— Az üllési gáz fogadásá-
ra megtettük a kellő intéz-
kedéseket — mondotta Ga-
lambosi István főmérnök 
elvtárs. — A város belterü-
letén a szükséges vezetékek 
építését befejeztük. Várjuk 
az üllési gáz bekapcsolását... 

Tanácskozott az SZÖ/IT 
elnöksége 

Szerdán délelőtt ülést tar-

tott Szegeden a Szakszer-

vezetek Csongrád Megyei 

Tanácsának elnöksége. Ülé-

sén megjelent és felszólalt 

Szabó Antal, a SZOT el-

nökségének tagja, a Vasutas 

Dolgozók Szakszervezetének 

főtitkára is. 

Az elnökség megtárgyalta 

az SZMT munkavédelmi bi-

zottságának jelentését az el-

múlt évi üzemi balesetek 

alakulásáról, az új munka-

védelmi törvény végrehajtá-

sának Csongrád megyei ta-

pasztalatairól. Második napi-

rendként munkaerő- és túl-

óragazdálkodás kérdéseiről 

tanácskozott. Megyitatta a 

közgazdasági bizottság ezzel 

kapcsolatos jelentését, amely 

hét Csongrád megyei válla-

latnál, a Szegedi Ruha-

gyárban, a Magyar Kábel-

művek gyáregységében, az 

Ingatlankezelő Vállalatnál, 

a Szegedi Konzervgyárban, 

a Csongrád Megyei Állami 

Építőipari Vállalatnál, a 10-

es számú AKÖV-nél, s a 

Majolikagyárban tartott 

vizsgálat tapasztalatait 

összesítette. 

A szervezési cs káderbi-

zcttság vezetője tájékoz-

tatta az elnökséget a szak-

szervezeti választások hely-

zetéről. Elmondotta a többi 

között, hogy eddig 315 üze-

mi szakszervezeti bizottsá-

got, 95 műhelybizottságot 

választottak újjá, s előre-

láthatóan Csongrád megyé-

ben február végéig befeje-

ződnek a szakszervezeti vá-

lasztások. 

Az Orvosegészségügyi Dol-

gozók Szakszervezete Csong-

rád megyei bizottságának 

titkára a Semmelweis-év 

megszervezéséről tájékoztat-

ta az ülés résztvevőit, majd 

az elnökség több határoza-

tot hozott 

Tizenegy szegedi küldött a szocialista 
brigádvezetok országos tanácskozására 

dolgozókat Kása Mihály, a 

Csongrád Megyei Építőipari 

Vállalat épületlakatos, és 

Csongrádi János, a falemez-

gyár hámozó brigádjának ve-

zetője képviseli. Az élelmi-

szeripar képviselői: Dova-

lovszki György, a Csongrád 

megyei Húsipari Vállalat és 

Vénusz Dezső, a Gabonafel-

vásárló és Feldolgozó Válla-

lat dolgozói. A textilüzemi 

szocialista brigádok küldöt-

tei Molnár II. Lászlóné. a 

textilművek előfonó üzemré-

szének brigádvezetője és Sal-

lai Sándor, a kenderfonó-

gyár művezetője, a szocialis-

ta szakmány vezetője lesz-

nek. A ruházati ipariak Tes-

sényi Imrénét, a ruhagyár és 

Hajagos Ilonát, a szegedi ci-

pőgyár dolgozóját választot-

ták küldöttükké. 

Iparági tanácskozásokon vá-

lasztották meg a szegedi szo-

cialista brigádvezetők küldöt-

teiket, akik részt vesznek 

majd a II. országos tanács-

kozáson. Csongrád megyéből 

összesen 23-an képviselik 

majd a szocialista és e címért 

küzdő brigádokat. Köztük 

lesz tizenegy szegedi is. 

A vasipariak Farkas Jó-
zsefet a kéziszerszámgyár 
saegedi gyáregysége sze-
relő szocialista brigádjának 
vezetőjét és Urbán Lajost, a 
DÁV szegedi üzletigazgatósá-
ga villamosmühelyének szo-
cialista brigádvezetőjét vá-
lasztották küldöttüknek. Ott 
lesz majd az országos tanács-
kozáson a szegedi vasútál-
lomás forgalmi szolgálattevő 
négyszeres szocialista bri-
gádjának vezetője, Korom 
Pálné is. Az építő- és faipari 

Hideg, havazás, szél 
Hazánkba szerdara virra-

dó éjszaka érkezett meg a 
hideghullám, amely 3—4 fo-
kos lehűlést okozott. 

A Meteorológiai Intézet 
központi előrejelző osztá-
lyán adott tájékoztatás sze-
rint a következő 36 órában 
túlnyomóan felhős időre kell 
számítanunk, Többfelé lesz 

még havazás, főleg a keleti 
országrészeken. Élénk, átme-
netileg helyenként fölerősö-
dő északi szél várhaló, a 
csütörtök hajnali minimu-
mok előreláthatólag mínusz 
3—mínusz 8, a csütörtöki 
maximumok mínusz 2— 
plusz 1 fok között alakul-
nak ki. 
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