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A vasutasok finnepén... Képünkön: Kovács Antal szegedi mérnök átveszi az Érde-
mes Vasutas kitüntetést 

A XVI. vasutasrap alkal-
mából tegna>p délben a sze-
gedi MÁV Fiúnevelő Inté-
zet dísztermében ünnepséget 
tartottak. Ezen részt vett dr. 
Komócsin Mihály. az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára, Per-
jési László, a Szeged városi 

pártbizottság első titkára. 
dr. Biczó György, a Szeged 
m. j. városi tanács vb elnö-
ke. Csakmaa György, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának osztályvezető-
je. Rácz Kálmán, a Vasutas 
Dolgozók Csongrád megyei 
Szervezetének titkára, vala-

mint az állami, gazdasági, 
társadalmi szervek képvise-
lői, meghívott vendégek. Je-
len volt llkovics Pál, a Sza-
badkai Közlekedési Tanács 
titkára, aki a vasutas dolgo-
zók Csongrád megyei szerve-
zetének meghívására érke-
zett Szenedre. 

Kiss Károly, a MÁV Sze-
gedi Igazgatóságának vezető-
je mondott ünnepi beszédet, 
majd 2.9 kiváló eredményt 
elért dolgozónak adta át az 
Érdemes Vasutas kitünte-
tést. Közöttük Beeker Jó-
zsefnek. a Szeged pályafenn-
tartási személyzeti csoport 

Szegedi újdonság 
a motorkuli 

intézőjének. Erdőst Ernő fő-
ellenőrnek. Zenei Józsefné 
szegedi fűtőházi anyagszám-
adónak. Kovács Antal mér-
nöknek. 

A Kiváló Vasutas kitünte-
téseket ugyancsak tegnap, 
Budapesten a vasúti főosz-
tály kultúrtermében adták 
át a MÁV Szegedi Igazgató-
sághoz tartozó 14 dolgozó-
nak is. Többek között a sze-
gedi Kondorost József MÁV 
felügyelőnek. Banda Antal 
tanácsosnak, Csányi Gyula 
főellenőrnek. Sári József fő-
ellenőrnek. Budai Sándor fő-
intézőnek és Lengyel Lajos 
felvigyázónak. 

A Szeged állomás vasutas-
napi ünnepségét tegnap dél-
után rendezték meg. Ünnepi 
beszédet Kasza Lajos, a 
szakszervezeti bizottság tit-
kára mondott. Harminckét 
dolgozónak a soronkívüli elő-
léptetésről szóló okmányt, 
43 dolgozónak pedig pénzju-
talmat nyújtottak át. Itt ad-
ták át a Szakma I f j ú Mestere 
mozgalomban elért arany, 
ezüst és bronz jelvényeket is 
a vasutas fiataloknak. 

A XVI. vasutasnapi ün-
nepségekre Szabadkáról Vi-
dujkovics Bogoszlav forgal-
mi főosztályvezető vezetésé-
vel Szegedre érkezett a sza-
badkai vasutasok küldöttsé-
ge. Ez alkalommal viszonoz-
zák a szegediek április 15-1. a 
jugoszláv vasutasnap alkal-
mából tett látogatását. A 
vendégek baráti találkozón 
vettek részt. 

Okmányok a békéről 
Avilágközvélemény fe-

szült figyelemmel kí-
sérte négy napon ke-

resztül a Varsói Szerződés 
Politikai Tanácskozó Testü-
letének bukaresti értekezle-
tét. E megkülönböztetett fi-
gyelem etsősorban annak 
volt tulajdonítható, hogy a 
jelenlegi bonyolult és feszült 
helyzetben a népek a szocia-
lista országoktól várják a 
világ számára kedvező kez-
deményezéseket. a kormá-
nyok pedig latolgatják: mi-
lyen diplomáciai, politikai és 
katonai lépésekkel kell szá-
molni. 

A Politikai Tanácskozó 
Testület mélyrehatóan ele-
mezte a két középpontban 
álló kérdést, az amerikaiak 
vietnami agresszióiát és az 
európai biztonság megszilár-
dítását és levonta a szüksé-
ges következtetéseket A két 
nyilatkozat egyaránt megál-
lapítja, hogy a nemzetközi 
helyzet megromlásának alap-
vető oka az Egyesűit Álla-
mok vezető köreinek képte-
len ragadozó szenvedélye, a 
népek szabadságát, függet-
lenségét és önrendelkezési 
jogát durván semmibevevő 
politikája. Ez nvílt támadó 
háborúban jelentkezik Dél-
Vietnamban. és a nyugatné-
met militaristák előtérbe 
állító, burkoltabb, ravaszabb 
módon Európában. A cél 
mindenütt ugyanaz: az ame-
rikai uralom feltétlen elis-
mertetése. az eszközök azon-
ban változóak. Mégis, e lé-
nyegi párhuzam mellett 
mind világosabban előtérbe 
nvomul egv nem kevésbé 
lényegi különbség is. Neve-
zetesen az. hogy az USA 
szándékai Európában szöges 
ellentétbe kerültek az össz-
európai érdekeket mindin-
kább felismerő közgondolko-
dással és a kelet—nyugati 
párbeszéd, a békés koegzisz-
teneia iránvában ható ten-
denciákkal. Ez, a különbség 
meghatározz* a két nyilat-
kozat tartalmát. 

A „vietnami nyilatkozat" a 
leghatározottabb figyelmez-
tetés. amelvet a szocialista 
országok eddig az Egyesült 
Államok eszeveszett vezető 
körei címére küldtek. Ami-
kor a nyilatkozat megálla-
pítja. hogy a kegyetlen és 
embertelen eszközöket alkal-
mazó amerikai vezetők a 
hitleri háborús bűnösök 
nyomdokában járnak, egyben 
felveti a háborús felelősség, 
ezen túlmenően a felelősség-
re vonás kérdését és törté-
nelmi tanulságát is. A Ha-
noira hulló bombák kfsérte-

A Szegedi Fémfeldolgozó és 
Finommechanikai Vállalat-
nál motorkerékpár utánfutó 
mintapéldáryát készítették 
el. A motorkulinak nevezett 
ú j jármű összsúlya 29 kilo-
gramm és 60 kilogramm ter-
het képes szállítani. Teljes 
hossza 110, szélessége 50 
centiméter. A váz hidegen 
húzott acélcsőből készült, ru-
gózását a jól bevált telesz-
kóprendszerrel oldották meg 
Az utánfutó érdekessége, 
hogy valamennyi berendezé-
sét, alkatrészét — kivéve a 
gumiabroncsokat és a csap-
ágyakat — a szegedi üzemben 
gyártották le. 

Az előzetes „házi" futópró-
bák már sikeresen befeje-
ződtek, a minőségi ellenőrzés 
jelenleg az ATUKI-nál foly-
tatódik. Ha itt is jó bizonyít-
ványt állítanak ki, nincs 
akadálya a sorozatgyártás 
megindításának. 

A célszerű formára terve-
zett motorkuli a szakemberek 
körében sikert aratott: a 
Csepel Nagykereskedelmi 
Vállalat többezer darabra je-
lentette be igénvét, a posta-
igazgatóság a hálózatszerelők 
munkáját akarja megkönnyí-
teni alkalmazásával. Az új 
termék azért is sikerre szá-
míthat. mert eddig Magyaror-
szágon ilyet nem gyártottak, 
a motorosok tábora viszont 
igényli. 

Nyáron — télre gondolva 

Szénhegyek a TUZÉP rókusi telepén 
Jó ütemű a tüzelőutalványok beváltása 

Szegeden a gázfűtés mind 
nagyobb tért hódít a háztar-
tásokban, intézményekben 
és vállalatoknál. Könnyen 
meglehet, hogy a fűtési gra-
fikon. amely eddig a szén-
féleségekre és a fára épült, 
hirtelen nagyot esik. Ezzel 
kapcsolatban a TÜZÉP fel-
mérései most vannak folya-
matban, s néhány hónap 
múlva már többet tudunk 
a való helyzetről. Jóslás nem 
kell ahhoz, hogy máris ki-
mondjuk; több ezer vagonra 
tehető majd az a szénmeny-
nyiség, amelv a földgáz mind 
szélesebb körű felhasználá-
sával „megmarad". 

Egyelőre a szegedi TÜZÉP, 
amely egész Csongrád me-
gyére kiterjedő hatáskörrel 
dolgozik, azzal küzd, hogy 
hol helyezze el rókusi tele-
pén a szénhegyeket, amelye-
ket az u.iabb szállítmányok 
tovább gvarapítanak. Tabai 
József, Szeged. Széchenyi 
tér 7. szám alatti olvasónk 
hozzánk írt levelében most 
mégis azt kérdezi: miért hi-
ánycikk az. iszapszén? Kér-
désére hirtelen mi sem tud-
tunk válaszolni, hiszen mind-
eddig úgy tudtuk, hogy 
szapszén is bőségesen áll 

a vásárlók rendelkezésére. 
Olvasónk kérdése mögött 

mégiscsak lehet valami? — 
véltük. 

A • szegedi TÜZÉP árufor-
galmi osztályán nyert értel-
sülés szerint a Pécsről szár-
mazó iszapszénből sincs ke-
vesebb, mint más években. 
Hazai iszapból Szegedre az 
idén 500 vagonnal érkezett 
folyamatos szállítással s még 
120 vagonnal várnak. Pár 
napos kiesé0 előfordulhatott, 
amikor minden igényt nem 
tudtak kielégíteni az újabb 
szállításig. Az iszapszenet 
ugyanis most már nemcsak 
a házlartások becsülik meg 
hőértékéért. hanem a pécsi 
hőerőmű, ahol ipari célokra 
is felhasználják. De még ez 
sem okoz problémát a ké-
sőbbiekben sem. Ebből a 
z-te féleségből is olyan 

mennviség áll rendelkezésre, 
hogy előreláthatóan nem lesz 
szükség külföldi behozatalra. 
A TÜZÉP irodában iszap-
szénre továbbra is vesznek 
fel előrendeléseket, -

Csongrád megyében mint-
egy 42—13 ezer vagon szén-
féleség fogy el az idényben. 
Ez a mennyiség most is biz-
tosítva van, úgyszintén azo-
kat a háztartásokat is zavar-
talanul kielégítik, ahol ki-
fejezetten fafűtésre rendez-
kedtek be. Szegeden 1200 fa-

fűtéses kályhát tartanak 
nyilván. A háztartások min-
denütt arra törekszenek, hogy 
a tüzelőt jó időben szállíttas-
sák haza. A szénhegyek 
mégis lassan akarnak fogyni 
Rókuson, ahol jelenleg 2 
ezer vagonnal tárolnak kom-
lói diót, berenteit és orosz-
láni szenet, pécsi aknát, 
amelyet az iszaphoz hason-
lóan lehet felhasználni, to-
vábbá kétféle brikettet, kok-
szot és keményfát, amelyet 
egységes fa elnevezéssel hoz-
nak forgalomba. 

A szegedi iárás községei-
ben is jól ellátták áruval a 
földművesszövetkezeti tüze-
lőtelepeket. Az eddigiek 
szerint a fűtési idényben 
3.5—4 ezer vagon tüzelőt 
használnak el a szegedi já-
rás községeinek háztartásai. 
Hogy ez az igény mennyi 
ideig áll még fenn. azt előre 
nem lehet tudni. Annyi bi-
zonyos. hogy a szegedi járás 
községeiben is nagyon el-
terjedt az utóbbi időben a. 
háztartásokban a gázpalack. 

Mint megtudtuk. Csong-
rád megyében 36 ezer SZOT 
tüzelőutalványt adtak ki. Eb-
ből Szegedre 18 ezer esik. 
Az eddigi felmérések sze-
rint az utalványok 70 száza-
lékát váltották már be tü-
zelőre. 

ties fényénél semmivé fosz-
lik az amerikai kormány 
„békeszerető szándékairól" 
hangoztatott frázis. 

Semmi kétséget nem 
hagy aziránt a nyi-
latkozat. hogy az ag-

resszió fokozása az USA ré-
széről a minden oldalú se-
gítség és támogatás fokozó-
dását vonja maga után a 
Varsói Szerződés tagállamai 
részéről. E segítségnyújtás-
ban benne van az engedély 
is. amelynek értelmében ön-
kéntesek mehetnek Vietnam-
ba. Az agresszió lefékezésé-
ben és megszüntetésében 
egyre növekszik a szocialista 
országok együttes fellépésé-
nek és a világ békeszerető 
népei közös akcióinak jelen-
tősége. Éppen ezért a nyi-
latkozat feltétlenül szüksé-
gesnek tart ja a vietnami nép 
győzelmének kivívásáért a 
szocialista országok akció-
egvségét. 

Az európai biztonság meg-
szilárdításáról szóló nyilat-
kozat elemzésében ugyanar-
ra a következtetésre jut, 
mint a vietnami háború 
okainak analízise során, 
vagyis rámutat az amerikai 
vezető körök súlyos felelős-
ségére. az amerikai és a nyu-
gatnémet militaristák mind 
szorosabbá váló békeellenes 
szövetségére. Az. elemzés 
ugyanakkor a történelmi ta-
nulságok fénveben és a gyö-
keresen megváltozott hely-
zet fényeinek alanián. nem 
utolsósorban pedig a sajátos 
európai érdekek általános 
felismeréséből kiindulva, re-
ális lehetőséget Iát az euró-
pai biztonsági rendszer lét-
rehozására. 

A nyilatkozat világosan 
leszögezi: „semmi kétség 
aziránt. hogv az Egvesült 
Államok Európában követett 
politikai céljainak semmi kö-
zük sincs az európai népek 
létérdekeihez, az európai 
biztonság feladataihoz." Szá-
mukra Európa nem a közös 
történelemmel és közös kul-
turális hagyományokkal ren-
delkező nagymúltú népek 
sokszínű összessége, hanem 
eszköz, az amerikai vezető 
körök globális politikájának 
csupán egyik eszköze. Ez az 
amerikai szándék az utóbbi 
időben fenyegetőbbé vált az-
zal, hogy határozott támo-
gatást nyújt a nyugatnémet 
militaristáknak az atom-
fegyverek megszerzésére. A 
Varsói Szerződés államai 
azonban éppen az alapténye-
zők mérlegelésével arra a 
következtetésre jutottak, 
hogy Európában, ahol az ál-
lamok csaknem fele szocia-
lista, lehetőség kínálkozik az 
események nem kívánatos 
fejlődésének megakadályozá-
sára. Az európai államok, a 
békéért küzdő összes társa-
dalmi erőknek egvüttes erő-
feszítésével — tekintet nél-
kül az ideológiai nézetek, 
vallási és egvéb meggyőző-
dések különbözőségére — 
meg lehet oldani az euró-
pai biztonság problémáját. 
Bizonyítja ez t hogy Európa 

minden országában, magi -
ban a Német Szövetségi Köz-
társaságban is. növekszik 
azoknak az erőknek a befo-
lyása. amelyek síkraszállnak 
a feszültség enyhítéséért, az 
államközi kapcsolatok átfogo 
fejlesztéséért, országaik tel-
ies függetlenségéért és nem-
zeti arculatának megőrzésé-
ért. 

A nyilatkozatot aláíró er-
szágok hét pontban foglal-
ták össze az európai bizton-
sági rendszer megteremtésé-
hez szükséges lépéseket. £ 
hét pont magában foglalja a 
szilárd európai bók-" legfon-
tosabb feltételeit. Külön ér-
dekessége a katonai feszült-
ség enyhítését tartalmazó 
szakasz. Ebben egyrészt ki-
mondják. hogv a jelenlegi 
helyzet lehetővé teszi a fenn-
álló katonai szövetségek 
egyidejű feloszlatását, más-
részt — amennviben az 
Észak-atlanti Szerződés tag-
államai még nem hajlandók 
elfogadni a radikális intéz-
kedést —. célszerű lenne, ha 
már most megevezés iön-
ne létre az Észak-atlanti 
Szerződés és a Varsói Szer-
ződés katonai szervezetének 
felszámolásáról. A másik 
gyakorlati iavaslat az álta-
lános európai tanácskozás 
összehívása. ami jelentős 
mérföldkő lehetne Európa 
jelenkori történelmében. A 
Varsói Szerződés országai 
készek részt venni egv ilyen 
értekezleten, bármilyen, más 
érdekelt államok számára, 
így az Észak-atlanti Szövet-
ség tagállamai és a semle-
ges államok számára is al-
kalmas időpontban. 

A bukaresti tanácskozás 

végkövetkeztetései te-
hát méltán keltették 

a legszélesebb körű figyel-
met világszerte. A jelenlegi 
helvzet elemzésével, gondos 
mérlegelésével együtt egy-
részt megjelölik a biztonság 
megszilárdításának követen-
dő út ját Eurónában. más-
részt minden eddiginél ener-
gikusabban figyelmeztetik az 
Egyesült Államokat irányító 
ipari-katonai komplexum 
vezetőit agressziós politiká-
juk végzetes és elkerülhe-
tetlen következményeire. 

A Bukarestben elfogadott 
két okmány jelentős szolgá-
latot tesz az emberiségnek. 
Szétzúzza a hazug békefrá-
zisokat. s megmutatja a ma-
ga pőreségében az amerikai 
háborús csoport szándékát. 
Fokozott harcra mozgósít a 
vietnami nép védelmében, 
ugyanakkor feltárta az euró-
pai helyzet rendezésének fel-
tételeit is. gyakorlati lépé-
seket javasol a vitás kérdé-
sek megoldására és elmoz-
dítja a holtpontról az euró-
pai biztonsági rendszer lét-
rehozásának ügvét. A két 
okmány f o n t o s dokumentu-
ma a szocialista országok 
törhetetlen békeakaratának, 
felelősségérzetének, a sza-
badság. a függetlenségi esz-
me és a haladás következe-
tes szolgálatának. 

PETHÖ TIBOR 

A gyógyfürdőkről 
és a gyógyvizekről 

A gyógyfürdő- és üdülés-
ügyről, valamint az ásvány-
éi gyógyvizek feltárásáról és 
hasznosításáról hozott kor-
mányrendelet végrehajtását 
most az egészségügyi minisz-
ter részletesen szabályozta. 
A gyógyfürdő intézmény — 
gyógyfürdő, fizikoterápiás 
gyógyintézet, éghajlati gyógy-
intézet, gyógyüdülő, gyógy-
víz ivócsarnok és gyógybar-
lang — elnevezés használatá-
hoz és ilyen intézmények 
működtetéséhez az egészség-
ügyi miniszter hozzájárulása 
szükséges. 

Az egészségügyi miniszter 
egyes városokat, községeket, 
vagy egy részüket gyógyhely-
ivé nyilváníthatja, ha ennek 
előfeltételei, a természetes 
gyógy tényezők — például el-
ismert gyógyvíz, megfelelő 

klíma —, valamint a korszerű 
településegészségügyi, élelme-
zési és kulturális feltételek 
megvannak. Hasonlóképpen 
engedélyezheti az üdülőhely 
elnevezés használatát is. A 
gyógyhelyek és gyógyfürdő 
intézmények országos, körze-
ti, (tájegységi) illetve helyi 
jelentőségűek lehetnek. A 
fürdőváros, illetve üdülővá-
ros elnevezés akkor engedé-
lyezhető, ha a írós a gyógy-
fürdő- és üdülésügy, vala-
mint az idegenforgalom kö-
vetelményeinek messze, — az 
átlagot meghaladó mérték-
ben, - képes megfelelni. 

Külön fejezetben írja elő a 
rendelet az ásvány- és gyógy-
vizek, gyógyiszapok és gyógy-
forrás termékek minősítési 
feltételeit, termelésük és for-
galomba hozataluk módját. 
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