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M A G Y A R

S Z O C I A L I S T A

M U N K Á S P Á R T

L A P J A

Szeretettel köszöntjük hazánk földjén a Szovjetunió
párt- és
kormányküldöttségét!

A testvéri
barátság útján
K

edves vendégeket várunk. Leonyid Brezsnyevnek,
az SZKP KB főtitkárának vezetésével szovjet párt- és
kormányküldöttség tesz hazánkban hivatalos, baráti látogatást.
A vendég — ősidőktől máig így van ez — jelenlétével, érdeklődésével megtiszteli házunkat, ezért is fogadjuk szíves szóval, örömmel az érkezőt. Emeli a látogatás
jelentőségét, hogy annak az országnak a képviselőit fogadjuk, amely a Szovjetunió fennállásának 50. évfordulója
küszöbén látogat szocializmust építő hazánkba. Barátaink
olyan testvéri nép küldöttei, amellyel szilárd szövetségben, a közös érdekek ezernyi szálával összefonódva haladunk együtt a magunk választotta úton, a minden eddiginél igazabb, emberibb életet teremtő szocializmus útján.
A látogatás alkalmas arra, hogy bemutassuk barátainknak: népünk — élve a szocialista építés lehetőségeivel — szorgos munkájával, a szocialista országok és mindenekelőtt a Szovjetunió baráti együttműködésével és segítségévei olyan értékeket teremtett ebben a hazában,
amelyet a földkerekség sok országa szívesen vállalna magáénak.
Nem ámítjuk magunkat: tudjuk jől, hogy a világ jó
néhány államában fejlettebb a technika, magasabb az életszínvonal, nagyobb az anyagi javak gazdagsága, mint nálunk. De azt is tudjuk, hogy a hátrányból, ami a világ élvonalától elválasztotta Magyarországot, már nagycm sokat ledolgoztunk.
A magyar—szovjet kapcsolatok erősödése, a politikai,
gazdasági, tudományos és kulturális élet minden ágára
kiterjedő testvéri, baráti együttműködés sokasodása hatalmas távlatokat nyitott meg a Magyar Népköztársaság
fejlődése előtt.
Az élet meggyőzően bizonyította, hogy a m a g y a r szovjet kapcsolatok ápolása nemzeti érdekünk, felemelkedésünk záloga. Jól megértették ezt azok a százezrek, akik
szerte Magyarországon már születésekor lelkesen üdvözölték az orosz nép szocialista forradalmának győzelmét,
azok a magyar internacionalisták, akik fegyverrel segítettek a fiatal szovjet államnak visszaverni a külföldi katonai intervenciót és az ellenforradalmár fehérgárdisták
támadását. A Szovjetunió iránti érdeklődést, szimpátiát a
25 éves Horthy-reakció sem tudta félszámolni Magyarországon. Pedig az akkori uralkodó osztály hangzatos
„nemzeti" jelszavakba öltöztette szovjetellenességét, hogy
félrevezesse a magyar népet.
Nem a vendég iránti udvariasság mondatja velünk,
hanem a tények bizonyítják: a magyar—szovjet barátság
a két ország szüntelenül fejlődő és erősödő együttműködése a világ szemében is növelte rangunkat, nemzeti
tekintélyünket, hiszen a nemzetközi porondon tett lépéseinknek nemcsak a magyar nép eltökélt béketörekvései
adnak hangsúlyt, hanem a legerősebb szocialista országhoz, a Szovjetunióhoz fűződő szövetségesi, baráti kapcsolataink is.
A fejlődés, amelyet népgazdaságunk az utóbbi évtizedekben elért rangot, megbecsülést adott szerte a világban termékeinknek. Sok olyan országba is eljutottak a
magyar áruk, ahol azelőtt a puszta létezésükről is keveset tudtak. Ez egyebeik között annak az eredménye, hogy
a magyar—szovjet gazdasági együttműködés révén biztos
nyersanyagforráshoz jutott hazánk, a nagy szériájú meg
rendelések teljesítése egész új iparágakat teremtett, s
versenyképes cikkekkel jelentkezhetünk a világpiacon.
A magyar—szovjet gazdasági kapcsolatok a kölcsönös
érdekeknek és előnyöknek megfelelően alakulnak. Mi elsősorban olyan árukat szállítunk a Szovjetuniónak, amelyek munkaigényesek, s cserébe, elsősorban nyersanyagokat, villamos energiát, energiahordozókat kapunk.
Ez a tendencia jellemző azokra a megállapodásainkra
is. amelyek a következő esztendők magyar—szovjet gazdasági együttműködését szabják meg. Nemzeti érdekünk
ennek a gazdagon gyümölcsöző együttműködésnek további
előrelendítése. Kapcsolataink fejlesztése az elengedhetetlen biztosítéka annak, hogy megvalósuljanak az MSZMP
X. kongresszusán elhatározott nagy országépítő célok, fejlett szocialista társadalmat teremtsünk hazánkban, nyugodt életet, biztos jövőt népünknek.
Nem múló adottságok, hanem tartós kötelék élteti a
magyar—szovjet barátságot és együttműködést: a marxizmus—leninizmus közös eszméi vezérlik kapcsolatainkat.
Pártjaink és kormányaink hűen követik a szocialista internacionalizmus elveit, alkotóan alkalmazzák a marxizmus
—leninizmus tanításait. Ez ötvözi szilárddá elvi egységünket, ez teszi eltéphetetlenné az országainkat, népeinket
összefűző baráti, testvéri szálakat.
A párt- és kormányküldöttségek kölcsönös cseréje
hagyományos, jól bevált formája a szocialista országok
közötti kapcsolat erősítésének, fejlesztésének. így a magyar—szovjet együttműködés további gazdagításának is. A
tapasztalatok kölcsönös cseréje, országaink belső problémáinak és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseinek közös megvitatása tovább mélyíti bensőséges testvéri viszonyunkat. Ezért üdvözöljük megkülönböztetett tisztelettel, elvtársi és baráti szeretettel hazánk földjén a Szovjetunió Brezsnyev elvtárs vezette párt- és kormányküldöttségét.

Túl a félidőn a szegedi Új timföldgyár
épül
olajprogram
Hárommilliárd
Hazánk egyik legnagyobb
ipari beruházása, a szegedi
olajprogram, ezekben a napokban félidejéhez érkezett,
A földbe került az a betonalap, acélvezeték, vagy felszerelték azt az ú j tartályt,
amellyel a beépített anyagok
értéke már meghaladja a 3
milliárd forintot. Igaz, az
olajipari beruházást eredetileg 6,5 milliárd forintban
határozták meg, de már
megállapítható, sikerül ebből az összegből megtakarítani.
De nemcsak a befektetett
értéket számítva jutottunk
el a mérlegelésig. Nemrég
alapos vizsgálatot folytattak
az illetékes felügyeleti szervek éppen annak tisztázásara, hogy az egész népgazdaságot érintő építőmunka eudig milyen eredményeket
hozott.
A vizsgálat legfontosabb
tanulságai a következőkben
foglalhatók össze: 1. A Gazdasági Bizottság által meghatározott pénzügyi
(beruházási) ütemet tartja az
olajprogram; 2. Az Országos
Kőolaj- és Gázipari Tröszt,
az NKFV biztosította a megfelelő építő- és szerelői kapacitást; 3. Az eddig már
megvalósított tervek, a fölépült berendezések szolgáltatják az előírt mennyiségű
olajat és gázt.
S mi van emögött? - elég
végigutazni a 47-es úton, a
Szegedtől Algyőig terjedő
rövid szakaszon, hogy szemmel láthatóan meggyőződjünk: három esztendő alatt
bonyolult olajipari üzem nőtt
ki a földből. Kész a főgyűjtő állomás, működik két gázüzem, állnak az olaj- és gáztartályok, s a napokban vették birtokukba az új központi ipartelepet az olajbá-

forint acélban
nyászok. Figyelmet érdemel,
hogy a szabadgáz előkészítő
üzemet például jóval a határidő előtt sikerült hasznosítani. Kialakult tehát a szegedi olajtermelő üzem végleges arculata, s ez egyben
azt is jelenti, hogy az építőipari szakmát fokozatosan
felváltja a szerelőipar. Az
elkövetkezendőkben
tehát
kevesebb alapépítmény készül, és több műszert, automatikus, félautomatikus bérendezést, gépet illesztenek
helyre a szénhidrogénmezőben

' a termelőüzemben,
Ha az összkép kimondottan kedvező is, nem mellőzhetj ük az
ellentmondások,
gondok jelzését sem. Mert
kétségtelen — mint ahogyan
a vizsgálat, s a tények mutatják — az olajprogram jól
halad, de az is biztos, hogy
itern . únden nehézség nélkii
^
üsak néhányat ezek közül. A központi konyhában
különböző okok miatt nem
kevesebb, mint négy év málva kezdtek főzni az olajbányászoknak, mint ahogy eredetileg tervezték, de eddig
az olajbányászok között nem
aratott nagy sikert, sem a
választékkal, sem az ételek
minőségével. Módosították a
központi víztorony, a tűzoltó
laktanya, az ÁFOR-telep átadási határidejét, ezeknek
^ e . t d e g ™ár a z i d é n m ű "
kodmuk kellene.
A legaktuálisabb gond a
vizvisszanyomó
rendszer
nagy teljesítményű szivatytyúival kapcsolatos. Az eredeti tervek szerint ez év végén már az új, nagy teljesítményű szivattyúknak kellett volna a földbe visszasajtolni azt a több száz köbméter vizet, amely az olajtermeléshez elengedhetetlen.

Tíz évvel ezelőtt,
1962.
novemberében kötötték meg
a magyar—szovjet timföldés
alumíniumipari egyezményt, amely ú j lehetőségeIgaz, dolgozik néhány ideig- ket teremt
bauxitkincsünk
lenes vízvisszanyomó
szi- hasznosításához. Az egyezvattyú — de üzemben tartá- mény megkötése óta
megsuk aránytalanul nagy erő- kezdődött a
bauxitbányáfeszítéseket igényel Az oka szatban és a timföldiparban
.
elavultak s mert ere- erőteljes fellendülés.
Az
n o g y etóvultaK
> 8 m e r t e r e " egyezmény feltételei végredetileg sem erre a célra ke- hajtásának hazai kulcsberuszültek.
házása az A j k a III. ú j tímM. I.
földgyár építése.
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Kérdések, válaszok
Egészségügyi fórum

Egyre inkább
szabadulni
akar eddigi görcseitől az ismeretterjesztés. A
megosztottság — az előadó és a vele szemben
passzivitásra
kárhoztatott, vagy legföljebb
formális hozzászólásra biztatható hallgatóság — éppen
a cél elérését, az ismeretek
terjedését teszi
kétségessé.
Pszichológusok
megmérték,
hogy a nagyon jó, képekben
beszélő, példálózó, és sokat
szemléltetett előadás hatásfoka is kisebb, mint a paszszivitásból kimozdított, cselekvőként részt
vevő „közönséggel" számoló foglalkozás. Ez a fölismerés szüli a
népművelés ú j a b b és ú j a b b
módszereit.
Az újdonságokra különösen fogékony balástyai művelődési
házban
tegnap,
szombat délután a televízió
közérdekű Fórum adásainak
m i n t á j á r a egészségügyi fórumot
szervezett a megyei
egészségnevelési csoport. A
művelődési ház lehetőségeire
adaptált műsor kérdezői a
falu lakói voltak, a válaszadók székében pedig egészségügyünk megyei és járási
irányítói foglaltak helyet.
Mi érdekelte a balástvaia-

Balástyán

kat? Csoportosíthatnánk úgy,
hogy az ú j egészségügyi törvény r á j u k vonatkozó paragrafusai és a falu adottságaiból adódó
problémák,
de ez a
csoportosítás így
szegényebb látszatot ad
a
valóságnál. A kolera-megelőzéstől a
mezőgazdaság
vegyszeres
ártalmaiig sok
minijén. Az is, mikor és hogyan utalnak be valakit kórházba,
mit kell tudnia á
kórházi betegnek, és látogatójának,
de szó volt
a
„divatos"
gyógyszerekről,
valódi
orvosságokról
és
olyan mindennapi gondokról
is, hogy mikor
oldódnak
meg a falu
ivóvízgondjai.
Az estébe nyúlt egészségügyi
fórum első kísérlet,
egyúttal sikeres tapasztalatcsere is volt tegnap. A v á rosi és járási főorvosok, a
gyógyító vagy megelőző intézmények és az egészségügyi
felvilágosítást végző
társadalmi szervezetek vezetőit, illetve munkatársait is
meghívták a rendezők Balástyára.
A
tapasztalatok
summázata ennyi lehet: az
ú j formákat
nemcsak k u tatni, alkalmazni is érdemes.
H. D.

Villamosok

Acs S. S á n d o r felvételei

A Szegedi Közlekedési Vállalat garázsában — az Izabella-híd mellett
— két villamost örökítettünk
meg.
Az egyiket felújítják, a másikat pedig kiselejtezik. Mint ismeretes, az
idén augusztusban a 4-es vonal vágóhídi
végállomásában
kiégett
a
756-os jelű csuklós villamos. A válla-

lat szerelői még akkor hozzákezdtek
helyreállításához. A munkálatok jól
haladnak, s hamarosan ú j r a láthatjuk a felújított villamost a városban.
Az 501-es kocsit viszont szétbontják.
Ez még a húszas éveklien került Szegedre Budapestről. A több mint ötvenéves kocsi már kiszolgált: ha-

vonta 5 ezer kilométert futott, s így
fél évszázad alatt .'5 millió kilométert
hagyott maga mögött. Felépítménye
elhasználódott, s már közlekedésre
nem alkalmas Első képünk: a leégett
villamos szerelését hamarosan befejezik. Második felvételünk: bontják a
kivénhedt 50l-est.

