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Mongol párt- és kormány-
küldöttség hazánkban 

Két év múlva: 

Öröm lesz telefonálni 
Megkezdődtek a tárgyalások Látogatás a szegedi új telefonközpont építésénél 

m&e PüotrrKnmi egyesüljetek! 

Az- MSZMP Központi Bizottságának székházában megkezdődtek a tárgyalások a J. Ce-
dcrtbal által vezetett mongol, és a Kádár János vezette magyar küldöttség között 

(MTI-fotó: Vigovszki Ferenc) 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottságának, a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak és Minisztertanácsának 
meghívására kedden délelőtt 
hivatalos, baráti látogatásra 
Magyarországra érkezett a 
Mongol Népköztársaság párt-
os kormányküldöttsége. 
• A párt- és kormánykül-

döttséget Jumzsagijn Ceden-
bal, a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt Központi Bizott-
ságának első titkára, a Mon-
gol Népköztársaság Nagy 
Népi Hurálja Elnökségének 
elnöke vezeti. A delegáció 
tagjai: Zsambin Batmönh, a 
Mongol Népi Forradalmi 
Párt Politikai Bizottságának 
tagja, a Mongol Miniszterta-
nács elnöke, Tumenbajarin 
Ragcsa, a Mongol Népi For-
radalmi Párt Politikai Bi-
zottságának póttagja, a Mi-
nisztertanács első elnökhe-
lyettese, a mongol—magyar 
gazdasági és műszaki-tudo-
mányos együttműködési kor-
mányközi bizottság mongol 
tagozatának elnöke, Duma-
gijn Szodnom, a Mongol Né-
pi Forradalmi Párt Közpon-
ti Bizottságának tagja, a Mi-
nisztertanács, elnökhelyette-
sé. az Állami Tervbizottság 
elnöke. Lodongijn Rincsin, a 
Mongol Népi Forradalmi 
Párt Központi Bizottságának 
tagja, külügyminiszter és P. 
Sagdarszuren. a Mongol Né-
pi Forradalmi Párt Közpon-
ti Bizottságának tagja, a 
Mongol Népköztársaság bu-
dapesti nagykövete, aki Bu-
dapesten csatlakozott a mon-
gol párt- és kormányküldött-
séghez. 

A testvéri mongol nép 
küldötteit meleg, baráti sze-
retettel, ünnepélyesen fogad-
ták a Ferihegyi repülőtéren. 
Fogadásukra több ezer fővá-
rosi dolgozó gyűlt össze a 
repülőtéren, amelyet mongol, 
magyar és vörös zászlók, üd-
vözlő feliratok díszítettek. A 
mongol nép küldötteinek 
tiszteletére csapatzászlóval 
felsorakozott a néphadsereg 
díszegysége. 

A vendégek fogadására 
megjelent Kádár János. a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
első titkára, Losonczi Pál, a 
Népköztársaság Elnöki Taná-
csának elnöke, Fock Jenő, a 
Minisztertanács elnöke, Aczél 
György, Apró Antal, Kállai 
Gyula. Nemes Dezső, Né-
meth Károly. Nyers Rezső, 
«r/ MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjai. Győri Imre 
és -ÓHári Mik fos, a Központi 

Bizottság titkárai, s az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának, a Népköztársaság El-
nöki Tanácsának és a kor-
mánynak számos tagja, a 
politikai, a gazdasági és a 
kulturális élet sok más, ve-
zető személyisége. Ott volt 
Kádas István, a Magyar 
Népköztársaság ulánbátori 
nagykövete. Jelen volt a 
fogadásnál a budapesti dip-
lomáciai képviseletek számos 
vezetője és tagja. Eljöttek az 
ünnepélyes fogadtatásra a 
budapesti mongol kolónia 
tagjai is. 

Néhány perccel tíz óra 
előtt tűnt fel a légtérben a 
magas rangú mongol vendé-
gek különrepülőgépe, ame-

lyet a határtól a magyar lé-
gierők vadászgépköteléke kí-
sért Budapestig. A repülőtér 
betonjára lépő vendégeket 
elsőként Kádár János, Lo-
sonczi Pál. Fock Jenő és Pú-
ja Frigyes külügyminiszter 
üdvözölte. 

Felcsendült a Rákóczi-in-
dulój majd a díszegység pa-
rancsnoka. jelentést tett Jum-
zsagijn Cedenbalnak. Elhang-
zott a mongol és a magyar 
himnusz, közben 21 tüzér-
ségi díszlövés dördült el a 
Mongol Népköztársaság ál-
lamfőjének tiszteletére. Jum-
zsagijn Cedenbal, Kádár Já-
nos társaságában ellépett a 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Jól haladnak 
az aratási előkészületek 

Az ugrásszerű fejlődés, a 
rohamos iparosítás gyakran 
nyomasztó gondokat is okoz. 
Olyanokat például, mint a 
telefonínség. Szegeden ez már 
olyan méreteket öltött, hogy 
köznapokon reggeltől késő 
délutánig csak nagy-nagy tü-
relemmel lehet vonalat kap-
ni, ami nemcsak az ügyek 
elintézését késlelteti, hanem 
szaggatja az emberek idegeit 
is. Erről diskuráltunk tegnap 
a Szegedi Postaigazgatóságon. 
Rózsa István, az igazgatóság 
vezetője elmondotta: a tele-
fonigénylések teljesen jogo-
sak, de tyníg az új Crossbar-
központ szolgálatba nem lép, 
addig alaposan mérlegelni 
kell, hogy kiket részesítsenek 
előnyben. A lehetőség ugyan-
is majdnem egyenlő a nullá-
val, hiszen a távbeszélő-köz-
pontok terhelése körülbelül 
145—150 százalékos. A közel 
20 ezer lakosú Tarján mel-
lékközpontjában jelenleg csu-
pán négy bekapcsolási lehe-
tőség van, ami egymagában 
is jól érzékelteti, mennyire 
tarthatatlan már a helyzet. 

Sóhajtás a válasz arra a 
kérdésre, hogy mikor lehet 
Szegeden és környékén gyor-
san, jól hallhatóan telefonál-
ni. Rövid helyszíni szerbié-
vel bizonyították, hogy elég 
szépen halad az új központ 
építése. Máris látható, jlletve 
elképzelhető, hogy az épület? 
komplexum szép dísze lesz a 
Lenin körút—Kossuth Lajos 
sugárút saroknak. S a DÉ-
LÉP becsületére legyen 
mondva, egyelőre tartja a ha-
táridőt, Elsősorban neki kö-
szönhető, hogy a Beloiannisz 
Híradástechnikai Gyár július 
1-én megkezdheti a technoló-
giai szerelést, és másfél esz-
tendeig folyamatosan tud 
dolgozni. A közel félmilliárd 

forintba kerülő beruházás-
nak a szerződés szerint 1975. 
december 31-ig kell elké-
szülnie, tehát — ha minden 
jól megy — 1976-ban a ma 
működő, elavult 5 ezres fő-
központ helyébe belép a 11 
ezer állomást működtető új 
automata központ, s akkor 
ki-ki kedvére telefonálhat a 
városban. Az épületet — elő-
reláthatóan — úgy tervezték, 
hogy később további 12 ezer, 
azaz végeredményben 23 ezer 
állomás legyen rákapcsol-
ható. 

Amikor minden rendben 
lesz, először nyilvánvalóan 
az üzemek, intézmények föl-
torlódott igényeit elégítik ki, 
utánuk következnek a ma-
gánelőfizetők. Félreértések 
eloszlatása végett: eleinte 
minden kérelmet teljesíteni 
lehet, csak később, a további 
fejlődés következtében je-
lentkezhetnek majd újabb 
problémák. A 11 ezres fő-
központ átadásával egy idő-
ben ugyanis pluszként Tar-
ján is kap egy 940 állomásos, 
úgynevezett konténer mel-
lékközpontot, Dorozsma és 
Algyö pedig egy-egy 500 ál-
lomásos stabil (tehát épület-
ben elhelyezett) mellékköz-
pontot. Ezeket mind Szeged 
központba kapcsolják be, és 
egységes tarifával működte-
tik. Két év múlva ezek sze-
rint mintegy 13 ezer telefon-
állomás fölszerelésére nyílik 
lehetőség. S ha ehhez hozzá-
vesszük, hogy a Crossbar a 
beszélgetések perceit is szám-
lálja, vagyis hárompercen-
ként égy forinttal növeli a díj 
összegét, a magánbeszélge-
téseknél némi remény van 
időmegtakarításra, s vég-
eredményben az egész tele-
fonhálózat zavartalan műkö-
désére. 

De ez még nem minden. 
A szegedi Crossbar üzembe 
állítása kedvező hatással lesz 
szinte az egész dél-magyar-
országi hírközlésre, amennyi-
ben az igazgatóság területé-
nek jelentősebb helységei is 
félautomata vonalhoz jutnak, 
illetve ezzel kapcsolódnak az 
országos távhívóhálózatba. A 
gyakorlatban: ha például egy 
makói előfizető bejelenti a 
makói telefonközpontnak, 
hogy szolnoki rokonaival sze-
retne beszélni, a központ 
azonnal hívhatja a kért szá-
mot. Továbbá: Kistelek 400, 
Mórahalom 300, Deszk és 
Röszke pedig egy-egy 60 te-
lefonállomásos központot kap 
két év múlva, amelyek szin-
tén lehetővé teszik e közsé-
gek csatlakozását az orszá-
gos távhívóhálózathoz. 

És vajon Szegedről hogyan 
lehet majd telefonálni a ha-
sonló Crossbar-központtal 
fölszerelt városokba? Az 
igazgató szobájában már mű-
ködik egy kísérleti szerkezet, 
amely rögtön bemulatta, mit 
tud, illetve hogy milyen 
könnyű dolguk lesz majd az 
előfizetőknek. Föl kell emel-
ni a kagylót, majd a 06-os 
szám tárcsázása után bejövő 
búgó hang után folyamato-
san lehet hívni a vidéki kör-
zetek irányszámát és annak 
telefonszámát, akivel beszél-
ni akarnak. Rendkívül egy-
szerű, gyors és praktikus. És 
ha ehhez hozzávesszük, hogy 
Szegeden új erősítő berende-
zést is fölszerelnek, amely-
nek révén nemcsak Tokióból 
lesz majd érthető a telefon-
hang, hanem Dorozsmáról 
is, akkor csak azt tehetjük 
hozzá a magunk részéről: ér-
jük meg erőben, egészségben. 

F. N. L 

Egy héttel eltolódott az 
aratási szezonnyitó az elmúlt 
hetek hűvös, csapadékos 
időjárása miatt — állapítot-
ta meg a nyári mezőgazda-
sági munkák szervezésére 
létrehozott országos operatív 
bizottság keddi ülésén, 
amelyre a MÉM-ben került 
sor. Leghamarább a homo-
kos, rosszabb vízgazdálkodá-
sú talajokon az őszi árpa be-
takarítását kezdik meg, erre 
egy-két napon belül sor ke-
rülhet. A jövő héten már 
vághatják az elsőnek beérő 
olasz búzafajtákat, de eze-
ket is csak a homokos tala-
jokon. A határszemlékre 
már mindenhol sor került: a 
mezőgazdasági szakemberek 
azt állapították meg, hogy a 
tavalyinál erősebb a gabona 
szalmája, a csapadékosabb 
időjárás miatt dúsabb a nö-
vény levélzete is, ezért 
várhatóan nehezebb lesz a 
betakarítás, amire jó előre 
fel kell készülnie a kombáj-
nok kezelőszemélyzetének. A 
határszemlék ismeretében a 
mezőgazdasági nagyüzemek-
ben megtartották a gépszem-
léket. A nagyjavítások min-
denhol befejeződtek. 

A szakemberek szerint ar-
ra van szükség, hogy a ter-
melők idén ne várják meg 

gabona tökéletes beérését. 
anem már. néhány nappal 
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nokat, és szükség esetén 
használják a szárítóberen-
dezéseket is, a még kellően 
ki nem száradt gabona ned-
vességtartalmának eltávolí-
tására. Ez ugyan némi több-
letköltséget jelent, azonban 
mégis megéri, mert a gépe-
ket így jobban kihasználhat-
ják „széthúzhatják" az ara-
tási szezont, és ez a néhány 
napos előny jól jöhet eset-
leg akkor, ha a csapadékos 
időjárás miatt hosszabb-rö-
videbb kényszerpihenőre ke-
rülne sor. 

A kombájnellátás általá-
ban kielégítőnek ígérkezik, 
az 1974. első félévére leszer-
ződött külföldi gépek várha-
tóan rendben és időben 
megérkeznek majd. Az 
NDK-ból már átvették a 
megrendelt 120 arató-csép-
lőgépet, a Szovjetunióból 
875 SZK 5-ös kombájnt kül-
denek az aratásig, a gépek-
ből már 320 megérkezett, a 
további szállítmányok útban 
vannak. 

A vasút „zöld utat" biz-
tosított a gépeket szállító 
szerelvényeknek. Az aratást 
további 200. 250 nyugati im-
portból származó kombájn 
is segíti. 

Felkészült az aratásra a 
MEZŐGÉP Tröszt és a Ga-
bona Tröszt is. Ezekben 
napokban is kötik a 
déseket -aa kiéi gabonára. 

Az ú j postaközpont makettje 
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Uj cementgyár épül 
Hejőcsabán, a „régi" ce- tonna, úgynevezett ötszázas 

mentgyár szomszédságában cementet gyártó óriás üzeme, 
épül fel több mint négymii- Az új gyár átveszi a régi 
liárd forintos beruházással üzem egyes részlegeit. 

ország legnagytrtjb, éven- Az d j Bzemóries pMőre 
ee mintegy másfél msHín kezcfr-a -tecmefesfc, 

Pala — 
gépsorról 

A Nyergesújfalui Eternit-
gyár épülő új lemezgyárá-
ban megkezdődött a próba-
gyártás az első gépsoron. A 
250 méter hosszú gépóriással 
kitűnő minőségű tetőfedő 
ipalát készítenek. Rövidesen 
befejezik a második tlM»ep-
eoc szerelését is. 
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