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nagygyűlés Dunaújvárosban 
Beszédet mondott Nguyen Huu Tho és Losonczi Pál 

\Jó munka - késéssel 

A Dél-vietnami Köztársa-
ság küldöttsége — élén dr. 
Nguyen Huu Thóval, a Dél-
vietnami Nemzeti Felszaba-
dftási Front Központi Bi-
zottsága elnökságének elnö-
kével, szerda délelőtt az 
adonyi Március 21. Mező-
gazdasági Termelőszövetke-
zetbe látogatott el. A dele-
gációt elkísérte Losonczi 
Pál, az Elnöki Tanács elnö-
ke, dr. Trautmann Rezső, az 
Elnöki Tanács tagja. 

Fodor Sándor, a tsz elnöke 
tájékoztatta a vendégeket a 
nagy múltú szövetkezet fe j -
lődéséről. munkájáról életé-
ről. 

Dr. Nguyen Huu Tho a ter-
melőszövetkezetben szerzett 
benyomásokat összegezve a 
Dél-vietnami Köztársaság 
küldöttsége nevében 

örömét fejezte ki, hogy 
ellátogathattak az adonyi 
termelőszövetkezetbe, 

megismerkedhettek munká-
jával, eredményeivel. 

A Dél-vietnami Köztársa-
ság küldöttsége Adonyból 
Dunaújvárosba folytatta út-
ját. ahol meleg szeretettel 
köszöntötték a helyi veze-
tők. 

A városi tanács épületében 
Sófalvi Istyán, a városi tar 
nács elnöke adott tájékoz-
tatót a fiatal város életé-
ről. 

A tájékoztatót követően a 
vendégek városnézésre in-
dultak. Megtekintették az 
épülő ú j Castrum-városrészt, 
s fölkerestek több oktatási 
és művelődési intézményt. 
Délben a Fejér megyei ta-
nács ebédet adott tisztele-
tükre az Arany Csillag-
szálló éttermében. 

Az ebédet követően üzem-
látogatásra indultak a ven-
dégek, 

megtekintették a vasmű 
meleg-, Illetve hideghen-
gerművel 
Amerre a Dél-vietnami 

Köztársaság hős népének 
küldöttei elhaladtak, tapsra 
verődtek a tenyerek, az üzem 
dolgozói éltették a maeyar 
és a vietnami nép testvéri 
barátságát. 

Az üzemlátogatást követő-
en a Dél-vietnami Köztár-
saság delegációja a vasmű 
kultúrtermében barátsági 
nagygyűlésen találkozott a 
gyár. a város dolgozóinak 
kéoviselőivel. A termet a 
DNFF híres piros-kék. arany-
csiilagos lobogája, valamint 
a testvérnép küldötteit üd-
vözlő feliratok díszítették. 

Nagy taps köszöntötte a 
nagygyűlés elnökségében 
helyet foglaló dr. Nguyen 
Huu Thót, 

Nguyen Thi Binh asszonyt, 
a DNFF Központi Bizottsá-
gának tagját, külügyminisz-
tert. Le Quang Chanht, a 
DNFF Központi Bizotr i ig i -
nak tagját, külügyminis ' ter-
he' yettest, Nguyen Phu Soait, 
a Dél-vietnami Köztársaság 
m; gyarors'ági naeyköve'ét, 
Hc Xuan Sont, a DNFF Köz-
ponti Bizottsága titkárságá-
nak tagját és Nguyen Nhut; 
a külügymin'sztérium po'i-
tik ai főosztályának vezető-
jét. 

Az elnökségben foglalt 
he'yet Losonczi Pál. dr. 
T n u t m a n n Rezső, dr. Kocsis 
József kohó- és gérioari m ' -
ni: zterhslyettes, Bényei Bé-
la, hazánk Dél-Vietnambzn 
akkreditált nagykövete, Zá-

vodi Imre, a Fejér megyei 
tanács elnöke, Sárosi József, 
a dunaújvárosi pártbizottság 
első titkára, Sófalvi István, 
a dunaújvárosi városi ta-
nács elnöke és Borovs'ky 
Ambrus, a Dunai Vasmű ve-
zérigazgatója. 

Elhangzott a Dél-vietnami 
Köztársaság és hazánk him-
nusza, majd Grósz Károly, 
a Fejér megyei pártbizott-
ság első titkára, a nagygyű-
lés elnöke köszöntötte a 
megjelent vendégeket, a vá-
ros és a vasmű dolgozóit. 

Hosszan tartó, nagy taps 
közben lépett a mikrofonhoz 
dr. Nguyen Huu Tho elnök, 
a DVK küldöttségének veze-
tője: 

Tisztelt Losonczi Pál elnök 
úr. Fejér megye, Dunaújvá-
ros párt-, állami és tömeg-
szervezeti vezetői, kedves 
munkás barátaim! 

Beszédében forró köszöne-
tet mondott azért, hogy „úgy 
fogadtak bennünket, mint 
nagyon közeli testvéreiket. 
Legjobb kívánságainkat, 

a dél-vietnami munkások 
és nép szívélyes, baráti 
üdvözletét hoztuk 

az üzemben dolgozó testvé-
reinknek, a vezetőknek, a 

-munkásaknak és Önökön ke-
resztül Dunaújváros' lakossár 
gának, az egész magyar nép-
nek" — mondoria bevezető-
jében Nguyen Huu Tho. 

„Hogy egy nemzet nagy 
vagy kicsi, azt nem mérete-
in vagy lakossága szám 'n 
mérik le, hanem az emberi-
ség közös fejlődéséhez való 
hozzájárulásán, és azokon az 
eszméken, amelyeket az a 
nemzet vall — folytatta. — 
A dicsőséges történelmi ha-
gyományokkal, forradalmi 
lelkesedéssel és a'kotó tehet-
séggel rendelkező magyar 
nép joggal büszke hazájára, 
múlt jára és jelenére. 

Kossuth hazafisága ma is 

példája a függetlenségü-
kért harcoló népeknek, 

és Petőfi- forradalmi versei 
sok millió harcost lelke íte-
nek a világán, köztük a vi-
etnami népet is. 

A magyar nép, töretlen 
hagyományaival véghez vitte 
az 1919-es márciusi forrsdal 
mat, Szovjet-Orcs zország! miképpen működik ez a z m -

Átalakítják 
a tüdőgondozót 

Korábban olyan hírek ter-
jedtek el Szegeden, hogy 
megszüntették a Szegedi Tü-
dőbeteg-gondozó Intézetet, il-
letve működését áttették a 
deszki szanatóriumba. Kü-
lönböző egészségügyi intéz-
mények, körzeti orvosok és 
betegek sorra érdeklődtek, 
hogy igaznak bizonyul-e a 

! hír, s a jövőben hogyan és 

után létrehozta a világ má-
sodik munkás-paraszt álla-
mát. töretlen harcot folyta-
tott Horthy kegyetlen rend-
szere és a hitleri fasiszták 
véres megszállása ellen. A 
dicsőséges szovjet hadsereg 
segítségével a magyar nép 
felszabadult és országát tör-
ténelmében példa nélkül ál-
ló fejlődés korszakába ve-
zette. 

Az az ország — mondotta 
a továbbiakban —, amely 
Liszt Ferencet. Bartók Bé-
lát, Petőfit, Munkácsyt ad-
ta az egyetemes kultúrá-
nak, most is csodálattal töl-
ti el a világot irodalmi, 
művészeti eredményeivel. 

Az ipari termelés terén az 
elmúlt években elért kiemel-
kedő eredményekkei párhu-
zamosan a magyar mezőgaz-
daság kimagasló fejlődést 
mutatott fel. 

Forrón üdvözöljük 
gyogó sikereiket, 

amelyeket úgy tekintünk, 
mint sajátjainkat. Teljes 
szívünkből, őszintén kíván-
juk, hogy a magyar nép. 
élén a tisztelt Kádár Jár.os 
úrral, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt vezetésével rrrig 
nagyobb sikereket é r j an el a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt X. kongresszusán jóvá-
hagyott negyedik ötéves terv 
sikeres teljesítésében, virág-
zó hazája építésében. 

Dunaújváros lakosságának 
azt kívánjuk, hogy még ra-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

tézet. 
— A helyzet az — vála-

szolták az intézet vezetői —, 
hogy a tüdőbeteg-gondozó 
változatlanul Szegeden ma-
rad a Mérey utca 13. szám 
a la t t Az viszont igaz, hogy 
jobb körülményeket terem-
tenek a betegellátásra, a 
gyógyításra, mert jelentős 
felújítással korszerűsíttetik 
az épület egy részét, beren-
dezését, felszereltségét 

Dr. Rózsa József főorvos, 
I a Csongrád megyei tanács 

egészségügyi osztályának ve-
zetője arról tájékoztatott 
bennünket, hogy a Szegedi 
Tüdőbeteg-gondozó Intézet-
ben, a Mérey és a Török ut-
ca által határolt épületrész-
ben nagyobb szabású felújí-
tási munkák folvnak. ame-
lyeknek kivitelezője a Szege-
di Építőipari Szövetkezet. A 
korszerűbb betegellátás ér-

ra- dekében a régi, elaprózott 
helyiségek helyett nagyobb 
méretű kezelőket alakítanak 
ki, a röntgent is a követel-
ményeknek megfelelő na-
gyobb helyiségbe helyezik, és 
kiképeznek öltözőfülkéket, 
amelyek eddig az épületnek 
ezen a részén nem voltak. 

A felújítás azt eredményezi 
majd, hogy az orvos egyidő-
ben csak egy beteggel foglal-
kozhat, amely eddig nem va-
lósulhatott meg az úgyneve-
zett csoportos rendelés kere-

gyorsabb lesz a betegellátás, 
az orvosok a kezelőben töbp 
időt tudnak fordítani egy-
egy betegre. 

Amíg az intézetnek ezen 
a részén folyik az átalakí-
tás, a rendelést, a betegellá-
tást átmenetileg áthelyezték 
a Török utcára nyíló; nagy 
röntgen helyiségeibe. Ha egy 
kicsit szűkös helyen is, s 
olykor számolva a zsúfolt-
sággal, a betegellátás, a gyó-
gyító munka lényegében fo-
lyamatosan és fennakadás 
nélkül halad. Az intézet 
nyilvántartott betegein kívül 
itt kapnak ellátást, kezelést, 
kivizsgálást mindazok, akiket 
a körzeti orvosok tüdőgyul-
ladás-gyanúsaknak találnak, 
vagy légzési rendellenessé-
gekre panaszkodnak, illetve, 
akiket a szűrőállomásról to-
vábbi vizsgálatra ide külde-
nek. Dr. Rózsa József főor-
vos arról is tájékoztatott, 
hogy az épületrész korszerű-
sítésével egyidőben, illetve 
várhatóan 1974 első felében 
új , modern röntgenkészülé-
ket is kap ez az intézet, 
mintegy félmillió forint ér-
tékben. 
. Abban azonban nem volt 
bizonyos, hogy a most folyó 

kivitelezési munkálatokat be-
fejezi-e a Szegedi Építőipari 
Szövetkezet a vállalt határ-
időre, ez év december 30-ra. 
Az intézet dolgozói és bete-
gei nagyon is érthetően mi-
nél hamarabb szeretnének 
jobb körülmények k f tzé ke-
rülni a betegellátásban, a 
gyógyító munkában. 

A munka határidejének be-
tartására a Szegedi Építő-
ipari Szövetkezet elnökétől, 
Szekeres Istvántól kértünk 
felvilágosítást, annál is in-
kább, mert a napokban sze-
mélyesen is felülvizsgálta a 
tüdőgondozóban folyó felújí-
tási munkálatokat, a kivite-
lezés minőségét, amellyel 
egyébként az intézet orvo-
sai, dolgozói máris meg van-
nak elégedve: szépnek, tet-
szetősnek, jónak találják azt. 
Szekeres István arról tá jé-
koztatott, hogy a vállalt ha-
táridőre, ez év december 
30-ra, sajnos, nem lesznek 
készen az itt folyó munká-
val, a befejezés határidejét 
kénytelenek módosítani 1974 
első hónapjaira, mert annak 
idején késve kapták meg a 
felújításra vonatkozó terve-
ket. 

L. F. 

tében. Ugyanakkor jobb és 

További 
gazdag program 
Ülést tartott az MSZBT elnöksége 
Szerdán a Parlament Va-

dásztermében tartották a 
Magyar—Szovjet Baráti Tár-
saság országos elnökségi 
ülését. Az elnökségben he-
lyet foglalt Apró Antal, az 
MSZMP Politikai Bizotságá-
nak tagja, az MSZBT elnö-
ke, Övári Miklós, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
kára. Nagy Mária, az MSZBT 
főtitkára. Az ülésen beszá-
moltak a társaság idei mun-
kájáról, és a jövő évi mun-
katervjavaslatról. Megvitat-
ták az MSZBT és a Szovjet 
Baráti Társaságok Szövetsé-
ge, valamint az SZMBT 
1974—75-ös együttműködési 
tervezetét. 

Az MSZBT tagcsoportjai-
nak száma 114-gyel több 
mint tavaly: meghaladta a 
kilencszázat. Az idei mun-
ka a . tavalyi folytatása. A 
Balti-tengertől a Csendes-
óceánig akcióban főleg az 

Az MSZBT részt vett a Ván. 
dor Sándor munkás és i f jú -
munkás énekkari országos 
szemle és fesztivál megren-
dezésében, a Szovjet Kultúra 
és Tudomány Háza megnyi-
tásának előkészületeiben. 
Miskolcon rendezték meg a 
szovjet költészet és próza 
AURORA-fesztiválját. Már-
ciusban alakult meg az orosz 
nyelv- és irodalomtanárok 
nemzetközi szövetségének 
magyar szekciója. október-
ben Szegeden a tanárképzést 
támogató russzisztikai napo-
kat rendeztek. A Központi 
Gorkij Nyelviskolán több 
mint kétezren tanulnak 
orosz nyelvet az idén. Az 
ötven kihelyezett csoportban 
két és fél ezren. A Petőfi , 
évfordulóra Moszkvába és 
Kijevbe kis könyvtárat 
küldtek. 

1974-ben a társaság mun-
kájának középpontjában 
hazánk felszabadulásának és 

OSZSZSZK európai részét a z MSZBT megalakulásának 

» 

Átadás előtt 
a medvei híd 

Elkészült és még ebben az évben átadják a második 
világháborúban felrobbantott és a most újjáépített med-
vei hidat. Ezzel ismét szaporodott hazánk és Csehszlová-
kia kőzött a hat trátkelöhel ek száma. A Győrtől 14 ki-
lométerre felépített híd átadási ünnepségére december 
végén kerül sor. Képünkön: Az elkészült híd. 

mutatták be a rendezvénye-
ken. Hatvan helyen láthat-
ták az érdeklődők az Ösi 
orosz építészet kiállítást. 173 
filmet forgalmaztak. A leg. 
nagyob érdeklődést a szov-
jet emberek mindennapi 
életét bemutató előadások és 
a doni kozák ének- és tánc-
együttes műsorai váltották 
ki. Nagy sikerrel zárult az 
Ez a való világ filmpályázat. 

harmincadik évfordulójára 
rendezett akciók, ünnepsé-
gek előkészítése áll. 

Országos vetélkedőt hir-
detnek a felszabadulás tisz-
teletére, amatőr fotópályáza. 
tot az itthoniak és a Szovjet-
unióban tanulók részére. 
Megünneplik Puskin születé-
sének 175. évfordulóját, meg-
kezdik az AURORA '75 fesz-
tivál előkészítését 
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