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Kádár János : 

Hidrológiai ankét 

Szegeden 
Csütörtökön ankétot ren- vízrendszer kiépítése a Tt-

dezett a Magyar Hidrológiai szán nemcsak hazánkban, 
Társaság szegedi csoportja hanem a szomszédos Jugo-
az MTESZ új székházában, szláviéban is fontos szere-
ti csongrádi vízlépcső és a pet tölt be; építés alatt áll 
Duna—Tisza-csatorna léte- az újbecsei duzzasztómű. 
sítéséről. Bevezetőt mondott Ezekbe a rendszerekbe tar-
Dévény István, az MHT sze- tozik az előkészítés alatt álló 
gedi csoportjának elnöke. A csongrádi vízlépcső, amely-
témában előadást tartott Si- nek megépítése kihat az 
mády Béla, az Alsótiszavi- ipar és a mezőgazdasági 
déki Vízügyi Igazgatóság termelés további fejlődésé-
igazgatója, Kollár Ferenc, a re. 

VIZITERV irodavezető-he- Az ipari és a lakossági 
lyettese, a csongrádi vízlép- vízellátás a csongrádi víz-
cső felelős tervezője. Az an- lépcső hatásterületén lénye-
kéton előadást tartott dr. gesen megváltozik majd. 
Paczuk István, a Csongrád Rámutatott az előadó, hogy 
megyei tanács elnökhelyet- az Alföld déli részén a víz-
tese is, arról, hogy a Tisza- igényesebb ipartelepítés ed-
csatornázásnak milyen je- dig nehézségekbe ütközött, 
lentősége lesz Csongrád me- mert nem volt lehetséges 
gyében. nagyobb mennyiségű víz 

— A népgazdaság szocia- tartós biztosítása. Szólt ai 
lista fejlődésével — hangoz- ról, hogy a csongrádi víz 
tatta a többi között dr. lépcső tározótere tehermen-
Paczuk István —, a terme- tesíti majd az Alsó-Tiszán 
lési szerkezet átalakításával, lehetséges vízkészleteket, s 
az ipar szerepének növelé- így a szegedi olajmező ré-
sével a vízgazdálkodás je- szére nagy mennyiségű ví z -
lentősége nemcsak mennyi- készletek szabadulhatnak 
ségileg növekedett, hanem fel. Mindez módot nyújt ár-
tartalmában is megváltozott. r a ;Si hogy a szegedi ipar-
Előtérbe kerültek a több- ,,•*„„„,,™ „, - „, 

. . . , , , körzetben — elsosorban a 
celu vízmüvek, amelyek 
rendkívül széles körben ja- kőolaj- és a gáztermelés 

vítják a lakosság életmód- hasznosítására — vízigénye-

jának kulturáltságát. Csöng- sebb iparok települjenek, 

rád megye településének A szegedi olaj mező és 

több mint 90 százaléka víz- iparkörzet távlati vízigé-

művel ellátott terület, és ma nyének kielégítésén túlme-

már egész közelinek mond- nően — mondotta dr. Pa-

ható az a cél, hogy befejezés czuk István — mód nyílik 

előtt áll településeink víz- a csongrádi vízlépcső táro-

művesítése. zóterével Csongrád körzeté-

Utait előadásában dr. Pa- nek fokozottabb iparosításá-

czuk István a már megépült ra, továbbá Kecskemét szű-

tiszalöki, kiskörei vízlépcső kös vízellátásának javításá-

hatására, és arra, hogy a ra, megoldására is. 

Brezsnyev üzent Tanakának 
O Tokió (MTI) nyid Brezsnyev, az SZKP 
Oleg Trojanovszkij, a SzoV- Központi Bizottsága főtitkára 

jetunió tokiói nagykövete üzenetét, amely a szovjet-
csütörtökön felkereste Tana- japán kapcsolatok tovább-
ka Kakuei japán miniszter- fejlesztésének kérdésével 
elnököt és átadta neki Leo- foglalkozik. 

Szocialista egységben, 
közös célokért 

Csehszlovák-magyar 
barátsági nagygyűlés Prágában 
Kádár János és Gustáv Husák 

mondott beszédet 
Prága néhány nevezetessé-

gével, a csehszlovák főváros 
ú j arculatával ismerkedett 
csütörtökön délelőtt a ma-
gyar párt- és kormánykül-
döttség. Kádár Jánost, Fock 
Jenőt és a többi magyar ven-
déget elkísérte Vasil Bilak, a 
CSKP Központi Bizottságá-
nak titkára és Josef Koreák, 
a cseh kormány elnöke, An-
tonin Kapek, a prágai vá-
rosi pártbizottság első titká-
ra. a CSKP KB elnökségé-
nek tagjai, és Zdenek Zuska, 
Prága főpolgármestere. 

A városnéző körút első 
állomása a Klement Gott-
wald-híd volt, amely a Mély 
völggyel kettéválasztott két 
városrészt, Nuslet és Pank-
racot kapcsolja össze. Ízlé-
ses, szép lakótelepeken, va-
lóságos kis városokon ha-
ladt át ezután küldöttségünk 
gépkocsioszlopa. 

Járt küldöttségünk a te-
lep modern üzletkombinátjá-
ban, az önkiszolgáló élelmi-
szeráruházban. A városnéző 
körűt délben ért véget. 

Csehszlovákia Kommunista 
Pártjának Központi Bizott-
sága. a csehszlovák kormány, 
a CSKP prágai városi bi-
zottsága és a Csehszlovák 
Nemzeti Front prágai vá-
rosi bizottsága csütörtök dél-
után csehszlovák—magyar 
barátsági nagygyűlést ren-
dezett a prágai Lucerna-te-
remben. Az elnöki emelvény 
mögött a vörös drapérián 
magyar és cseh nyelvű fel-
irat hirdette: „Éljen Cseh-
szlovákia és Magyarország 
örök barátsága és testvéri 
együttműködése!" Délután 
fél négyre, a kezdés idő-
pontjára zsúfolásig megteltek 
a széksorok, a meghívottak-
kal: kiváló dolgozókkal, 
munkásokkal, értelmiségiek-
kel, Prága lakosainak kül-
dötteivel. 

Hosszan zúgott a taps, 
amikor elfoglalta helyét az 
elnökség, amelyben ott volt 
a magyar párt- és kormány-
küldöttség. élén Kádár Já-
nossal, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának első titká-
rával. Ugyancsak az elnök-
ségben foglaltak helyet: 
Gustáv Husák. a CSKP KB 

A magyar párt- és kormányküldöttség Vasil Bilak társaságában csütörtökön délelőtt 
Prága egyik ú j lakótelepével ismerkedett, és szerzett itt is tapasztalatokat 

főtitkára, Lubomir Strougal, 
a csehszlovák kormány el-
nöke, Vasil Bilak, Peter Co-
lotka, Karel Hoffmann, 
Alois Indra. Antonin Kapek, 
Josef Kempny. Josef Kor-
eák és Jozef Lenárt, a CSKP 
Központi Bizottsága elnök-
ségének tagjai, Milos Jakes, 
a Központi Ellenőrző és Re-
víziós Bizottság elnöke, Jan 
Fojtik, Frantisek Ondrich, 
Oldrich Svestka, a Központi 
Bizottság titkárai és Miros. 
lav Moc, a titkárság tagja, 
a Rudé Právo főszerkesztő-
je. Az elnökség tagjai vol-
tak a szövetségi kormány el-
nökhelyettesei, a szövetségi 
gyűlés és a Csehszlovák 
Nemzeti Front képviselő; is. 
Ugyancsak ott voltak a 
nagygyűlésen a szocialista 

országok Prágában akkredi-
tált nagykövetei. 

A himnuszok elhangzása 
után Antonin Kapek nyitot-
ta meg a nagygyűlést kö-
szöntve a magyar vendége-
ket, köztük első helyen Ká-
dár Jánost. A magyar párt 
első titkárát a gyűlés részt-
vevői hosszan, melegen, he-
lyükről felállva ünnepelték. 
A megnyitó után Gustáv 
Husák mondott beszédet. 

Csehszlovákia Kommunis-
ta Pártja Központi Bizott-
sága főtitkárának nagy taps-
sal fogadott szavai után me-
leg ünneplés közben lépett a 
mikrofonhoz Kádár János. 

Gustáv Husák és Kádár 
János beszédét sűrűn szakí-
totta félbe a nagygyűlés 
résztvevőinek lelkes, nagy 

tapsa. A magyar—csehszlo-
vák barátság szép demonst-
rációja végén Kádár János 
és Gustáv Husák melegen 
kezet rázott, majd megölel-
te egymást, a gyűlés részt-
vevői pedig forrón éltették 
a magyar és a csehszlovák 
nép örök, megbonthatatlan 
barátságát. 

A nagygyűlés az Interna-
cionálé eléneklésével ért vé-
get. 

Csütörtökön adták át a Belkereskedelmi Szállítási Vál-
lalat ú j forgalmi és műszaki telepét Szegeden, a Fonógyári 
úton. A vállalat 23 éves történetében ez az első olyan léte-
sítmény, amit saját erőből hoztak létre, 45 mill ió forintért. 
A régi. Bolyai János utcai telep mindössze 480 négyzetmé-
ter alapterületű volt. most 13 ezer négyzetméter áll rendel-
kezésükre, nagy javítóműhellyel — benne négy szerelőak-
na •—, korszerű hibavizsgáló gépekkel, a javítasokat lei-
szolgáló segédműhelyekkel, mosóberendezéssel, üzemanyac;-
kúttal, szociális helyiségekkel, irodaházzal. A tárolóterület 
mintegy száz tehergépkocsi befogadására alkalmas, nem 
'--®U ezután az utcán hagyni az arrtókat. 

— Mindenekelőtt — kezdte 
beszédét Kádár János — 
őszinte köszönetet mondok a 
magyar párt- és kormány-
küldöttség nevében Csehszlo-
vákia Kommunista Pártja 
Központi Bizottságának, a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság kormányának a 
meghívásért, amely lehetővé 
tette számunkra ezt a baráti 
látogatást. Küldöttségünk 
tagjai nevében köszönöm a 
nagygyűlés elnökségének és 
minden r isztvevőjének a 
testvéri fogadtatast, és kü-
lön azokat a meleg szavakat, 
.amelyeket Husák elvtárs 
hozzánk in'-ézett. 

— Elhoztuk rhsugunkkal, át-
u c n önöknek, • az öeük 

személyében Prága lakossá-
gának, a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság népei-
nek a magyar kommunisták, 
a szocializmust építő magyar 
nép testvéri üdvözletét és jó-
kívánságait. 

— Küldöttségünk — foly-
tatta — azzal a céllal érke-
zett Prágába, hogy tovább 
erősítsük népeink barátsá-
gát, tovább mélyítsük és 
szélesítsük országaink, a két 
szomszédos szocialista ország 
együttműködését Közismert 
és örvendetes, hogy pártjain-
kat és népeinket az elvek, a 
szocialista eszmék és célok 
közössége, a szilárd és meg-
bonthatatlan barátság szálai 
fűzik össze. Ennek megfe-

lelően igazi elvtársiasság jel-
lemezte a tegnapi napon 
megkezdődött hivatalos meg-
beszélésünket is. 

Tárgyalásainkat áthatotta 
az a kölcsönös szándék, hogy 
a Magyar Népköztársaság és 
a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság kapcsolatainak 
elmélyítésével hozzájáruljunk 
a szocializmus építésének to-
vábbi sikereihez országaink-
ban, elősegítsük a szocialista 
országok egységét, az összes 
antiimperialista erő össze-
fogását és közös harcát, elő- j 
mozdítsuk a népek barátsá 
gónak ügy*t, ar emberiségj 

(Fctjtatés a 2. oldelot-) ; 

Uj gépkocsi-
telepet avattak 
Szegetlen 


