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Biszku Béla 
az NDK-ban 

Biszku Béla, a Magyar és a Paul Verner, a z ü S Z E P 
Szocialista Munkáspárt Po- PB tagja KB titkára vezet-
litikai bizottságának tagja, a te pártküldöttség között. 
Központi Bizottság t i tkára a A megbeszélések közép-
Német Szocialista Egység- pontjában időszerű politikai 
párt Központi Bizottságának kérdések, valamint az 
meghívására egy magyar NSZEP és az MSZMP kö-
pártküldöttség élén tapasz- zötti együttműködés kérdé-
talatcsere-látogatásra vasár- ^ állottak. Megtárgyalták 
nap a Német Demokratikus . . . . . _ . 
Köztársaságba érkezett. t o v a b b a 3 2 N S Z E P 8- k o n g ' 

Berlinfoen, az NDK fővá- resszusa határozatai megva-
rosában hétfőn sor került lósításának tapasztalatait és 
az első tanácskozásra a e r e d m é n y e i t . A tanácskozást 
Biszku Béla, az MSZMP . . . . . ... .. 
PB tagja, a KB titkára ve- szivelyes és barati légkor 
zette magyar pártküldöttség jellemezte. (MTI) 

1980-ig: 

Négyszázmilliárd forint 
a nehézipar fejlesztésére 

Feletősségre vonják 
a megalapozatlan beruházások 

elindítóit 
Beruházási aktívaülést tar- ezért szükséges e munkák 

tottak hétfőn a Nehézipari gyorsítása és korszerűsítése. 
Minisztériumban a témában A magyar gépipar igen je -
érdekelt megyék pártt i tká- lentős fejlődése ellenére sem 
rainak, a tárcához tartozó tudott lépést tar tani a ne-
trösztök, egyesüléseik és ipari hézipar fejlesztésével. Az 
üzemek vezetőinek részvéte- utóbbi évtizedekben az ú j 
lével. Részt vett a tanács- vegyipari objektumok gépei-
kozáson dr. Timár Mátyás, nek több mint felét impor-
a Minisztertanács elnökhe- tálni kellett. A vegyipari gé-
lyettese is. pek gyártásónak és szerelé-

Dr. Szekér Gyula minisz- sének átfutási idejéből mint-
ter beszámolójában hangoz- egy kétharmadrészt az anyag-
tatta, hogy az utóbbi húsz beszerzés köt le, ezért a ha-
esztendőben — mai árakon zai fejlesztés mellett meg 
számítva — kétszázmilliárd kell teremteni külföldi val-
forintot fordítottak a nehéz- lalatok hazai lerakatát. 
ipar fejlesztésére. A hosszú A továbbiakban dr. Sze-
távú fejlesztési koncepció kér Gyula felhívta a figyel-
szerint 1971 és 1980 között met: a beruházási eszközök-
csaknem 400 milliárd forin- kel való ésszerű gazdálko-
tos beruházásra kell felké- dás legfontosabb eleme, 
szülnie a nehéziparnak. hogy csak a pénzügyileg biz-

A IV. ötéves terv törvé- tosított beruházásokat kezd-
nye 90 milliárd forintot ír jék el. A fedezetlen beruhá-
elő az ágazat fejlesztésére, zások kezdeményezőit, meg-
Ezen óriási összegek felhasz- valósítóit a jövőben személy 
nálása nagy feladatot és fe- szerint is felelősségre von-
lelősséget ró a szakemberek- ják. 
re. A miniszter véleménye Napjaink egyik legna-
szerint a negyedik ötéves gyobb problémája a beruhá-
tervben elhatározott állami zási határidők csúszása. Fel-
beruházások helyes döntése- tétlenül meg kell vizsgálni 
ket hoztak, azok megvalósí- ennek a jelenségnek az okát, 
tása, hatékonysága a beru- hiszen már az előírások is 
házóktól függ másfél-kétszer hosszabb időt 

A továbbiakban azokról a tartalmaznak, mint a fejlett 
hiányosságokról beszélt dr. orszagokban. Jellemző 
Szekér Gyula, amelyek gá- a beruhasasok lassú ütemé-
től ják a nehézipari beruhá- re. hogy a befejezetten ne-
zásokat. Mint mondotta, a b e z ' b a " létesítmények érte-
beruházási feszültség közel k e . 1 8 7 8 v e ^ n , egymilliárd 
két évtizedes. A szocialista 5°,r inttal meghaladta az eves 
országokkal összehasonlítva t eÜ e s

f beruházás volumenet 
is szűk a fejlesztéshez szük- Befejezésül dr. Szekér 
séges termékeket előállító . G y u l a a beruházások 
ipari kapacitásunk. Építő- korszerűsítésével gyorsttasa-
iparunk nem tudja hiányfá- v a l kapcsolatos teendőket, 
lanul rendelkezésre bocsáta- A miniszteri beszamolot 
ni a korszerű építőanyago- V l t a követte, 
kat, kohászatunk és gépipa-
runk is csak korlátozott 
mértékben szolgálja ki a be-
ruházásokat. Mindezek figye-
lembevételével az építőipar-
nak az eddigieknél jobban 
kell törekednie az olcsó, 
korszerű épülettípusok ki-
alakítására, szükség van a 
magasépítési munka nagyobb 
fokú gépesítésére, hiszen az 
épületszerkezeti elemek el-
helyezéséhez hiányoznak a 
korszerű emelőberendezések, 
a mozgatható, nagy teherbí-
rású emelők. Mivel az ú j 
vegyipari létesítmények több 
mint 70 százaléka szabad 
térségre kerül, javítani kell, 
új, korszerűbb technológiá-
kat alkalmazva, a csövek és 
a készülékek szigetelését is. 
A nehézipari üzemek építési 
igényeinek fele mélyépítés, 

Alacsony a Duna 
vízállása 

Szinte példátlanul alacsony 
a Duna magyarországi felső 
szakaszán a vízállás. Az 
Északdunántúli Vízügyi 
Igazgatóság dolgozói a rend-
kívüli helyzetben nagy erő-
feszítéseket tesznek, hogy 
biztosítsák a fontos vízi út 
forgalmát. A Rajkától Szo-
big terjedő szakaszon ez ideig 
300 radar- és világítóbólyát 
helyeztek el, hogy legalább 
50 százalékos terheléssel köz-
lekedhessenek a hajók a gáz-
lókon. 

Jubileumi ünnepségek 
a szegedi egyetemeken 

Kitüntetések — Diszgyüíés a színházban — ilku Pái 
beszéde — Diszdoktoravatás a tanácsházán 

Az ünnepi díszgyű 

vánné könyvelő, Rácz István 
tanszéki laboráns, dr. Szé-
csényiné dr. Vicsay Margit 
tanársegéd és Vadas György 
csoportvezető. Ezenkívül ti-
zenöten a művelődésügyi 
miniszter, tizenketten pedig 
az egészségügyi miniszter 
dicséretében részesültek. 

Vasárnap délelőtt került 
sor a jubileumi ünnepség-
sorozat reprezentatív esemé-
nyére, a Szegedi Nemzeti 
Színházban rendezett ünne-
pi díszgyűlésre. A két sze-
gedi egyetem tanácsának, 
professzori oktatói karának 
tagjain kívül részt vettek az 
ünnepségen 17 hazai és 26 
külföldi egyetem, főiskola 
küldöttei is. Az egyetemek 
vezetőinek többsége hivatali 
méltóságuk jelvényeivel, dí-
szes talárban jelent meg a 
nézőtéren és a díszgyűlés 
elnökségében, amelyben he-
lyet foglalt llku Pál műve-
lődésügyi miniszter, Győri 
Imre, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság első titkára, dr. Komó-
csin Mihály, a Csongrád me-

és elnöksége. Dr. Tóth Károly 

gyei tanács elnöke, Sipos 
Géza, a városi pártbizottság 
első titkára és dr. Biczó 
György a városi tanács el-
nöke is. 

Az ünnepi gyűlést dr. 
Tóth Károly, a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem rek-
tora nyitotta meg, ma jd dr. 
Márta Ferenc, a József At-
tila Tudományegyetem rek-
tora mondott nagy tetszés-
sel fogadott ünnepi beszé-
det, méltatva a két szegedi 
egyetem ötvenesztendős 
munkájának jelentőségét, 
kiemelve a fejlődés legfon-
tosabb állomásait, a közeli 
és a távoli jövő feladatait. 

Felszólalt az ünnepi köz-
gyűlésen Ilku Pál is. Kö-
szöntve a két egyetem pro-
fesszorait, dolgozóit, hallga-
tóit, tolmácsolta a Magyar 
Szocialista Mnkáspárt Köz-
ponti Bizottsága és a Forra-
dalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány jókívánságait. 

Időszerű oktatáspolitikai 
problémákról szólva a mű-
velődésügyi miniszter az 
egyik legfontosabb tenni-
valónak nevezte a minősé-

megnyitó beszédét tartja 

gért, az oktatás színvonalá-
nak emeléséért végzett mun-
kát. Hangsúlyozta, hogy 
szorosabb kapcsolatot kell 
teremtenei az oktatás és a 
nevelés között, s a további 
előrehaladást kemény, kitar-
tó munkával kell megala-
pozni. 

Ezután több hazai társ-
intézmény és külföldi ven-
dég köszöntötte az egyete-
meket. Felszólalt dr. Nagy 
Károly, a budapesti Eötvös 
Lóránt Tudományegyetem 
rektora, dr. Zoltán Imre, a 
budapesti Semmelweis Or-
vostudományi Egyetem rek-
tora, dr. Alexandr Dmitrie-
vics Boborikin. a leningrádi 
pedagógiai főiskola rektora, 
dr. Alexander Dordett, a 
bécsi tudományegyetem rek-
tora, dr. Alexej Vszevolodo-
vics Bogatzky, az odesszai 
Mecsnyikov egyetem rekto-
ra. A Magyar Tudományos 
Akadémia elnöksége nevé-
ben dr. Straub F. Brúnó, az 
Akadémia elnökhelyettese 
szólalt fel. Szeged város ta-
nácsának üdvözletét és jókí-
vánságait dr. Biczó György, 
a városi tanács elnöke tol-
mácsolta. 

Az ünnepi díszgyűlés szü-
net utáni második részében 
a megjelentek nagy sikerű 
hangversenyt hallgattak vé-
gig. A Szegedi Szimfoniku-
sok és a Zenebarátok Kó-
rusa Vaszy Viktor vezényle-
tével és Simándy József 
közreműködésével drámai 
hatású előadásban mutat ta 
be Kodály Zoltán halhatat-
lan remekművét, a Psalmus 
Hungaricust. 

A jubileumi ünnepségek 
délután a Dugonics téri 
aulában folytatódtak. A két 
egyetem tanácsa itt fogadta 
a hazai és külföldi egyete-
mek, főiskolák küldötteinek 
köszöntését. A külföldi és a 
hazai felsőoktatási intézmé-
nyek vezetői meleg szavak-
'kal méltatták a két szegedi 
egyetem eredményeit — még 
latin nyelvű üdvözlés is el-
hangzott —, s átadták a ján-
dékaikat, díszokleveleiket, 
írásba foglalt jókívánságai-
kat. A köszöntésekre dr. 
Tóth Károly válaszolt. 

Este az Ady téri egyetem 
nagy előadójában a két rek-
tor és számos külföldi ven-
dég jelenlétében zsúfolásig 
telt padsorok előtt színvona-
las műsort mutattak be a 
szegedi egyetemisták mű-
kedvelő csoportjai. A Szécsi 
József vezette énekkar után 
a két egyetem néptáncosai, 
a tudományegyetem Kerek 
Ferenc vezette kiszenekara 
és az Egyetemi Színpad — 

(,Folytatás a 3. oldalon.) 

A szombat esti nyitány 
után vasárnap egésznapos 
programmal folytatódtak az 
alapításának 50. évforduló-
jára emlékező két szegedi 
egyetem jubileumi ünnepsé-
gei. 

Kora délelőtt dr. Szabó 
Zoltán egészségügyi minisz-
ter a József Attila Tudo-
mányegyetem rektori hiva-
talának tanácstermében ki-
tüntetéseket adott át a két 
egyetem tanárainak, dolgo-
zóinak. A Munka Érdemrend 
arany fokozatát kapta dr. 
Ivánovics György, az orvos-
tudományi egyetem tan-
székvezető tanára, a mikro-
biológiai intézet igazgatója 
és dr. Mérei Gyula, a tudo-
mányegyetem tanszékvezető 
tanára, az ú j - és legújabb-
kori történeti intézet igaz-
gatója. A Munka Érdemrend 
ezüst fokozatával tüntették 
ki dr. Hevesi Jánost, a bio-
fizikai tanszék docensét, 
Papp Pétert, az orvostudo-
mányi egyetem gazdasági 
igazgatóságának főelőadóját 
és dr. Tényi Máriát, a II. 
sz. belgyógyászati klinika 
docensét. A Munka Érdem-
rend bronz fokozatát kapta 
dr. Csiszár Imre, a tudo-
mányegyetem gazdasági 
igazgatóságának osztályve-
zető-helyettese. Az Oktatás-
ügy Kiváló Dolgozója cím-
mel tüntették ki dr. Kalo-
csai Dezső, dr. Martonyi Já -
nos, dr. Nyíri Antal, dr. 
Szádeczky-Kardoss Samu és 
dr. Wagner Richárd tanszék-
vezető egyetemi tanárokat. 
Az Egészségügy Kiváló 
Dolgozója kitüntetésben ré-
szesült dr. Csanjaváczné dr. 
Tímár Márta tanársegéd, 
Farkas Istvánné laboratóriu-
mi asszisztens, Gyuris Meny-
hértné ápolónő, Hárs László-
né, Ketskeméty Katalin és 
Kocsor Mihályné osztályve-
zető ápolónők, Nóvák Imré-
né takarítónő, Pázmán Ist-

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l é i 

A díszdoktoravatásra vonulók ünnepélyes menete a Kárász utcán 


