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Hruscsov elvtárs Djakartában I Aduinak a mozdonyok 
A szovjet kormányfő megkoszorúzta a függetlenségi emlékművet, 

maid megtekintette a stadion építését 
Nyikita Hruscsov és kisé- ségeiket. Biztosítom önt ar- ják a luzsnyikiban szerzett 

refce pénteken délelőtt meg- ról, elnök úr, hogy mi min- tapasztalatokat is. 
koszorúzta a djakartai füg- dent megteszünk a stadion Sukarno elnök tréfásan 
getlenségl emlékművet Dél- építkezésének határidőre azt javasolta Hruscsovnak, 
ben Nyikita Hruscsov Su- való befejezéséért — mon- hogy az ú j stadion pályáján 
karno elnök társaságában dotta Hruscsov, majd tréfál- futásban mérkőzzenek meg 
megtekintette a djakartai kozva kijelentette —: Ver- egymással. "Félek, elnök úr, 
stadion építkezését A sta- senyre hívom önöket válla- hogy veszítene* — válaszol-
dion építkezésén ünnepséget lásaink gondos teljesítésére, ta ugyancsak tréfásan Hrus-
rendeztek a századik cölöp Hruscsov végül éltette In- csov. 
leverése alkalmából. Nyikita donézia és a Szovjetunió né- Hruscsov ezután Sukarno 
Hruscsov és Sukarno elnök pei barátságát, az indonéz elnök kíséretében a gőzkala-
rövid beszédet mondott. népet, és sikereket kívánt a párs kapcsolótáblájához ment 

Sukarno az indonéz kor- stadion építkezésében, az és a jelenlévők üdvözlő kiál-
jnány és nép nevében is- életszínvonal emelésére irá- tásai és tapsa közepette hoz-
mát köszönetet mondott a nyúló harcban. zákezdett a cölöp leverésé-
Szovjetuniónak az általa Hruscsov és Sukarno meg- hez. 
nyújtott segítségért, a sta- tekintették a stadion ma- Ezután Hruscsov és Sukar-
dion felépítésére adott hite- kettjét és építési tervét, no gépkocsiba ültek és Dja-
lért és a műszaki segítségért, megvitatták a sportlétesít- karta környékén lévő Bogor 

Ezután Hruscsov szovjet mény építkezésének kérdé- városába hajtattak. Bogor-
v i d n Í ^ s z ^ e t k m0nd0tt Hruscso° megjegyezte, ban a szovjet kormányfő 

Köszönetet mondok — hogv a diakartal stadion tö- megtekintette a város fü-
bangoztatta a szovjet kor- kéletesebb lesz a luzsnyiH vészkertjét, amely a világ 
mányfő — azért, hogy meg- stadionnál, mert ennél az egyik legnagyobb és leghlre-
hivtak a századik cölöp le- építkezésnél már felhasznál- sebb ilyen intézménye. 
verésének ünnepségére. A 
mi országunkban szintén 
nagy gondot fordítanak ar-
ra, hogy ifjúságunknak ele-
gendő sportfelszerelése le-
gyem. Eaért igen érthető szá-
momra, hogy Sukarno elnök 
figyelemmel kíséri ennek a 
sportlétesítménynek^ építke-
zéséi. A szovjet szakembe-
rek elmondották nekem, 
hogy véleményük szerint a 
stadiont határidőre felépí-
tik, Ka az alapanyagokat 
Szállító vállalatok gondosan 
teljesíteni fogják kötelezett-

í.1 A délelőtti órákban rendszerint füst- és gőzfelhő bo-
drit ja a szegedi Fűtőházat, mielőtt kiindulnak a mozdo-
]f! nyok. Az itt dolgozók becsülettel helytálltak az elmúlt 
j l j éu második felében is a kongresszusi munkaversenyben. 
j i Jó munkájuk eredményeként a Fűtőház ismét várományo-

isa az élüzem címnek. A munkavérseny lendülete az új 
év első hónapjában sem csökkent. A mozdonyvezetők és 
fűtők most április 4-e, hazánk felszabadulásának méltó 
megünneplésére készülnek. 

(A szegedi Fűtőház munkájáról lapunk 5. oldalán köz-
lünk tudósítást.) 
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• Budapestre érkezett 
az új japán követ 

Beisiro Ogawa, a Japán 
Császárság Magyarországra 
kinevezett rendkívüli köve-
te és meghatalmazott mi-
niszter Budapestre érkezett. 

Tudományos látogatásra 
as Egyesült Államokba utazott 
Ivanovies György akadémikus 
Ivanovlci György akadé- sóban az enyémekhez ha-

mlkus, a nemzetközileg sonló eredményekre jutott. 
is elismert szegedi mik-
robiológus professzor pén-
teken az Egyesült Államok-
ba utazott 

A Harvard-egyetem meg-
hívása alapján négy hóna-
pot töltök az Egyesült Álla-
mokban — mondotta eluta-
zása előtt adott nyilatkoza-
... T . »-, ••„ intezetet felkeresek. 
tában Ivanovies György. Az „ ' 

Örülök annak is, 

— A Harvard egyetemen 
szakmai körben előadásokat 
is tartok. Májusban részt ve-
szek az amerikai bakterio-
Mgusok társaságának kong-
resszusán. Előadókörútra is 
megyek és ennek során több 
egyetemet, mikrobiológiai 

egyetem mikrobiológiai in-
tézetében együtt dolgozom 
majd B. D. Davis profesz-
szorral, aki a szulfonami-
dok hatásmódjának kutatá-

A holnap iparművészei 

ötven ipari tanulót képeznek ki művészi iparmunkára a 
Fővárosi Művész Kézműves Vállalat műhelyeiben. A vál-
lalat ipari tanműhelyében és termelőüzemében porce-
lánfestést és művészi porcé lánkésrítést tanulnak. Ké-
pünk: Varga Erzsébet ipari tanuló, Garbera Klára szob-
rászművésznő "Szemlélődés- című szobrának porcelán 

másat festi 

hogy 
Amerikában közvetlenül szá-
molhatok majd be a magyar 
mikrobiológusok nemzetközi 
viszonylatban is jelentős 
munkásságáról — mondotta 
befejezésül Ivanovies György 
professzor. 

Magyar—guineai 
árucsereforgaimi 

egyezmény 
a Conakryban, a Guineai 

Köztársaság fővárosában 
folytatott tárgyalások ered-
ményeként aláírták a Ma-
gyar Népköztársaság és a 
Guineai Köztársaság közötti, 
1960. évre szóló árucserefor-
galmi és pénzügyi megálla-
podást. A megállapodás ér-
telmében Magyarország — 
egyebek között — ipari be-
rendezéseket, híradástechni-
kai eszközöket, szállítóesz-
közöket, közfogyasztási cik-
keket szállít Guineának. A 
Guineai Köztársaságból pál-
mamagot, vasércet, ipari gyé-
mántot, déli gyümölcsöt is 
vásárol a magyar külke-
reskedelem. 

Ankétot tartottak egészségügyünk ; 
hélyzetéről és a föladatokról 

"Egészségügyünk helyzete István, az egészségügyimi- zés problémáinak megolda-
és feladatai az MSZMP VII. niszter első helyettese ís. sáról, a képzés gyakorlatibbá 
kongresszusának tükrében* Felszólalásában választ adott tételének lehetőségeiről is. 
címmel érdekes éa számos a vita során hozzá intézett Az ankét dr. Simomovics 
problémát fölvető ankétot kérdésekre. Említette az T . . . , ' , •• 
rendezett tegnap, pénteken egészségügyi hálózat bovité- l 6 t v a n miniszterhelyettes 
délután 4 órai kezdettel a sével kapcsolatos határoza- "agy tetszést arató felszola-
Kálvin téri pártházban a v á - tokát, s beszélt az orvoskép- lásával ért véget, 
rosi pártbizottság. A szegedi 
egészségügyi pártszervezetek 1 

tagjainak részvételével meg-
rendezett ankéton dr. Gál 
György, az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága tudományos 
és kulturális osztályának 
munkatársa tartott vitain-
dító előadást. Részletesen 
taglalta a szocializmus épí-
tésének meggyorsításában az 
egészségügyünkre háruló fel-
adatokat és 

ismertette mai egészség-
ügyünk problémáit is. 

Külön kitért az orvosi rend-
tartás érvénybelépése kap-
csán esetleg felmerülő prob-
lémákra is. 

Az előadást ériékes és 
hasznos vita követte. A fel-
szólalasok részben az új or-
vosi rendtartás kérdését 
érintették, részben pedig a 
szocialista egészségügy meg-
teremtése folyamán fölme-
rülő esetleges helyi felada-
tok megoldására adtak figye-
lemre méltó javaslatokat. 

Az ankéton részt vett és 
felszólalt dr. Simonovics 

Bővítik a mihálytelki bölcsődét 
és napközi otthont 

A tavaly ősszel felavatott senki sem gyakorol" felügye-
és rendeltetésének átadott letet. Most, hogy nagyará-
ú j mihályteleki bölcsődét- nyú építkezéssel tovább fej-
napközit tovább bővítik az lócüik az intézmény, - okvetlen 
idén. A bölcsőde ugyanis szükséges kialakítani egy 
már kicsinek bizonyult. A gondnoki lakást is. Ezt 
20 férőhelyes bölcsődében ugyancsak a különálló épü-
eddig 40 gyermek talált má- letben tervezik, úgyszintén 
sodik otthonára. egy üvegtetos teraszt is, 

Hogy Mihálytelek lakossá- ^ • j J S í ' Ő í ' 
ga is a termelőszövetkezeti h o g y "Fandoben fektetőként 
útra lépett, most még ín- « hasznalhato legyen. 
dokoltabb a korábbi szo-
ciális létesítmény tovább-
fejlesztése. 

A foglalkoztató termet, va-
lamint a fürdő- és személy-
zeti szobákat bővítik, s egy 
különálló melléképületet is 
emelnek. Itt kap majd he-
lyet egy modern mosókony-
ha, vasalóhelyiség és rak-
tár a földesárunak. 

Eddig megfeledkeztek ar-

A harmadik kerületi ta-
nács 90 ezer forintot Irá-
nyozott elö a mihályteleki 
bölcsőde-napközi tovább-
fejlesztésére, de ennek az 
összegnek a sokszorosát 
képezi a máris felajánlott 
és szükséges társadalmi 
munka. 

A bölcsödé-napközi régi pat-
ronálója, a Szegedi Tervező 
Vállalat jár elöl jó példával) 
Szebellei ról, hogy a bölcsőde-napközi S®^1 1®1 Mihály igazgató, 

otthon felett közvetlenül Fuaer István főmérnök a 

FELÚJÍTJÁK A SZÉCHENYI TERET 
Májusban kezdik meg a munkái 

A szegedi I. kerületi tanács illetékesei 
tegnap, pénteken tárgyalták a Széchenyi 
tér felújításának programkialakító tervét. 
A megbeszélés s az elfogadott terv ered-
ményeként a munkálatokat 1960. május 1. 
után való nap kezdik meg. Először a köz-
mű nélküli részt újí t ják fel s utána fo-
lyamatosan teljesen felújít ják a Kárász 

utca, valamint a Széchenyi tér úttest- és 
járdaburkolatát. A felújításra ebben az 
évben 700 ezer forintot fordítanak. 

A tervkészítésnél szóba került az is, 
hogy néhány kiöregedett fát, amely veszé-
lyeztetné az ú j út szerkezetét, ki kell cse-
rélni fiatalabb fákra. Azonkívül sor ke-
rül a Széchenyi téri szobrok rendbeho-
zásara i& 

tervező részleg több dolgozó-
jával együtt társadalmi 
munkában azon fáradoznak, 
hogy a szükséges terveket 
mielőbb elkészítsék, s a ki-
vitelezés még a nagy mező-
gazdasági munkák előtt be-
fejezést nyerjen, hogy mi-
nél több szülő bízhassa apró 
gyermekét a bölcsőde-nap-
közi gondjaira. 

Nagy figyelemmel viseltet-
nek a honvédség szegedi ala-
kulatai is a mihályteleki 
szociális létesítmény iránt, s 
hasonlóan az elmúlt évhez 
mór eddig is jelentős mun-
kát végeztek és végeaiek 
ott. 


