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Új kormány 
— régi problémák 

Ausztriában 

Souvanna Phouma: 

Szerdától kezdve 
általános tűzszünet van 

Laoszban 
Szerdán Hanoiban, a V3et- kat, maradjanak május 3-i 

nami Demokratikus Köztár- állásaikon és tartózkodja-
saság fővárosában a szov- nak mindenféle hadművelet 
jet ügyvivőknek és az angol folytatásától. Ellenkező eset-
konzulnak átnyújtották Sou- ben arra kényszerítik a kor-
vanna Phouma laoszi mi- mánycsapatokat és a Neo 
niszterelnök nyilatkozata- Lao Hakszat erőit, hogy jó-
nak szövegét, hogy továbbít- gos önvédelemből ismét 
sák a szovjet, i l letve a brit megkezdjék a hadmüvele-
külügyminiszternek. teket. 

Nyilatkozatában a laoszi A miniszterelnök ezután 
törvényes kormány minisz- rámutat: a laoszi kérd® 
terelnöke tényekkel igazol- mindenekelőtt maguknak a 
ja következetes törekvését a laosziaknak a problémája; 
laoszi kérd® bek® megöl- ezt a laoszi népnek, s első-
dására, a tűzszünetre ® a sorban az érdekelt feleknek 
fegyverszünet megkötésére, kell megoldani: "Ugyanak-
Ugyanafckor ismerteti a kor úgy vélem — állapítja 
Kosavan—Boun Oum-klikk meg Souvanna Phourtia —, 
próbálkozásait. amelyekkel hogy a 14-hatalmi értekez-
azok meghiúsítani igyeksze- let összehívása a leghatéko-
nek az érdekelt laoszi felek nyabb eszköz a laoszi kör-
tárgyalásait. dés megoldására nemzetközi 

Jóllehet, Vientiane (a lá- sikon. Ezért a 14-hatalmi ér-
zadók fővárosa — a szerk.) tekezlet összehívása, a tűz-
ném válaszolt a törvényes szünet és a nemzetközi el-
kormány ama felhívására, lenőrző bizottság működésé-
amely Na Mon-ban, vagy nek felújítása: mindezek 
bármely más semleges hely- egyazon lánc összefüggő 
ségben tárgyalásokat java- láncszemei*, 
solt. Souvanna Phouma her- Nagy örömmel tapasztal-
téi!) mégis megparancsolta tam — folytatódik a nyilat-
a királyi csapatoknak és a kozat —, hogy az általam 
Neo Lmo Hakszat katonai meglátogatott sok ország 
egységeinek, hogy május 3- vezetői teljesen egyetérte-
töl, szerdától szüntessék meg nek kormányommal, helyes-
a hadműveleteket és eszel lik a béke, a semlegesség, a 
"teremtsenek kedvező félté- függetlenség és a nemzeti 
teleket az érdekelt felek lao- egység politikáját, 
szi találkozójára, érjék el a Souvanna Phouma nyilat-
tűzszünetet még a május kozata befejező részében fe l-
12-ére kitűzött nemzetközi hívja az egész laoszi népet 
értekezlet megnyitása előtt*. ® az. ország valamennyi po-

Ugyanakkor követelem — litikai pártját, támogassák 
folytatódik Souvanna Phou- ezt az álláspontot, erősítsék 
ma nyilatkozata —, hogy a a hazafiak szolidaritását ® 
lázadók alakulatai is sziin- tettekkel működjenek közre 
tessék meg a tüzet, függesz- a laoszi béke, egyetértés ® 
szék fel támadó hadművele- nemzeti egység megteremté-
teiket ® bomba támadásai- séérfc. 

Magyar pártmunkás-küldöttség 
érkezett Varsóba 

A Lengyel Egyesült Mun- magyar nagykövetség diplo-
káspárt Központi Bizottsá- matái, élükön Szilágyi Dezső 
gának meghívására szerdán nagykövettel. (MTI. ) 
este magyar pártmunkás-
küldöttség érkezett Varsó- j 
ba, hogy viszonozza a len- i 
gye] elvtársak tavalyi ma- : 
gyarországi látogatását. 

A 12 tagú küldöttség ve- j 
zetője Gáspár Sándor, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának póttagja, a budapes-
ti pártbizottság első titkára. 
Tagjai: Darabos Iván, a 
Közpon.ti Bizottság tagja, a 
Zala megyei pártbizottság 
első titkára. Csáki István, a 
Szolnok megyei pártbizott-
ság első titkára, Csikesz 
Józsefné, a budapesti párt-
bizottság titkára, továbbá a 
Központi Bizottság, a me-
QVei és az üzemi pártbizott-
ságok több vezető munka-
társa. 

A vendégek fogadására a 

Varsói repülőtéren megje-

lent R, Strzelecki, a LEMP 

Központi Bizottságának tit-

kára, W. Titkom, a L E M P 

varsói városi bizottságának 

első titkára ® a Központi 

Kizottság több osztályveze-

tője. Ott voltak a varsói 

Nagy iskolaépítési program kezdődik 
az év második felében Szegeden 

Általános iskola épül Gedóban, Újszegeden és az Április 4 útján 

A múlt év végén befejező- tantermek épültek a Bérkert nél későbben adja át a be-
dött hároméves tervben ősz- utcában & a József Attila ruházónak. A következő, te-
szesen 18 iskolai tantermet telepen. (Ez utóbbi a község- hát az 1961/62-es tanéy vé-
építettek fel állami beruhá- fe j leszt®i alapból ® a la- gére az általános iskolák-
zásból Szegeden. Ezek kö- kosság segítségével.) Ezért 
zött nyolc az ország egyik 
legkorszerűbb általános is-
kolájában, a Kolozsvári té-
ren létesült. 

Mivel az igények e téren 
is egyre nőnek, a legtöbb 
szegedi iskola túlzsúfolt, 

a Rózsa Ferenc sugárút 
61—63. szám alatt, 

(a Holt-Maros medrén túl) 
kétemeletes, 16 tantermes ál-
talános iskola k®zül el. A 
Művelőd®ügyi Minisztérium 

ezért a most kezdődő ötéves rendelkez®einek megfele-
tervünk sokkal nagyobb le- lően ez az iskola is kiválóan 
hetőségeket nyújt az oktatás alkalmas lesz a politechnikai 
anyagi feltételeire. 1962. év oktatásra Különösen jól 
végéig, tehát másfél évnél helyezték el az egyes tanter-
alig több idő alatt, a város meket a tervezők, hogy a 
különböző részein összesen napfény mindig ér je azokat. 

30 ú j általános iskolai tan-
terem készül, 

azonkívül — ahogy erről 
már beszámoltunk — felépí-
tik a Felsőtiszaparton a 16. 
tantermes gimnáziumot is. 

A z első ilyen általános is-
kolaépít® már folyik. 

A Dugonics utcai iskolát 
bővítik két tanteremmel 
és az iskolához szükséges 

A negyedik ilyen építkezés 
az Ápril is 4 útján 

lesz. A Tudományegyetem 
gyakorló általános iskolája 
részére építenek új épületet. 

Két ütemben bonyolítják 
le az építkezést. 

1962-ig az Április 4 útja 3-as 
számú telkén, a Ságvári 
Gimnázium mellett egy há-
romemeletes épületben négy 
tantermet ® egy 16 tantér-

politechnikai műhelyekkeL m e s iskolához szükséges-ki-
szolgáló* helyiségek® (ta-
nári szobákat, szertárt stb.) 
építenek fel. 1962 után az 
i . . tkezéseket majd az Ápri-
lis 4 útja 5. számú telken 
folytatják. E második ütem-
ben további 12 tanterem 
épül, 

Most dolgozik a Budapesti 
Középülettervező Vállalat 

a felsőtiszaparti 16 tanter-
mes gimnázium 

Ezt az építkez®t különösen 
az a körülmény indokolja, 
hogy a közelmúltban a Kos-
suth ® Teleki utcákban 
épült új lakóházakba beköl-
tözöttekkel jelentősen meg-
nőtt a Lenin körút ® a 
Brüsszeli körút közti terület 
lakossága. 

Ugyancsak növekedett a 
lakosság létszáma Felsőváro-
son is a gedói új települ® 
lét®ítésével. Ezen a részen tervein. Ez a gimnázium 
amúgyis kev® 
ezért 

iskola van, 

a József Attila 
116. szám alatt, 

sugárút 

a Gyevi sor sarkán, egy föld-
szintes, de nyolctantermes, 
politechnikai helyiségekkel 
ellátott korszerű iskolát épí-
tenek. 

Újszegeden is nagy a zsú-
foltság az iskolákban annak 
ellenére, hogy az elmúlt 
években új általános iskolai 

a Római kőrút 1 alá, 
a nagykörút, a Felsőtisza-
part és a Kistisza utcával 
bezárt telken épül, amelyen 
jelenleg a Csongrád Megy® 
Építőipari Vállalat telephe-
lye van. 

A most felsorolt iskolaépí-
téseket az év második felé-
ben fokozatosan megkezdik. 
A kezdési időpontot jelenleg 
károsan befolyásolja még, 
hogy a terveket a Szegedi 
Tervező Vállalat a tervezett-

(Tóth Béla felv.) 

A szegedi úttörők — mint már korábban jelentettük — egy forgalomból kivont 
hajót kaptak. A Sajó nevü vontatógőzöst már birtokba vették, s megkezdték rajta 
az átrendezési munkálatokat. A 33 méter hosszú vízi járművön csónakházat rendeznek 
be, s így az öreg hajó jói szolgálja majd a fiatalok vízi sportéletének fellendítését. 

Képünkön az úttörőfiúk ® lányok nyári terveikről beszélgetnek a fedélzeten 

nak azonban el kell készül-
niök. A z ütemezés alapján 
ugyancsak 1962 végére f e je -
ződik be a reprezentatív fel-
sőtiszaparti gimnázium épí-
t ® e is. 

A lakosság 

jobb ellátására 

9 

Állandóvá 

fejlesztettek több 

idénybölcsődét 

sas 

Két érdekes válogatott 

labdarúgó-mérkőzés 

Szegeden 

Uj gép—fafcarékosebb anyagfelhasználás 

(Somogyiné felv.) 

A szegedi falemezgyárban jól bevált az új magyar kis-
gép, az úgynevezett liliputi keretfűrész. Előnye, hogy a 
fahengermaradványokat lényegesen kisebb anyagveszte-
séggel ® gyorsabban dolgozza fel, mint a nagyméretű 

keretfűrész. Felvételünkön az ú j gép látható munkában 

Ünnepélyesen elhelyezték 
az orosházi üveggyár alapkövét 

Vasárnap délután Oroshá- megélhetést. A korszerű 
zán, a földgázforrás szom- automatagépek kezelésére, 
szédságában helyezték el egy irányítására máris nagy 
korszerű üveggyári kombi- gonddal készül a város: a 
nát alapkövét. A bensőséges műszaki egyetemen tanuló 
ünnepségen S'zokup Lajos orosházi fiatalokkal a tanács 
miniszterhelyettes elmondot- szerződést kötött: tanulmá-
ta, hogy a 400 millió forin- nyaik befejezése után vissza-
tos beruházással épülő üveg-
gyári kombinát nagy hatás-
sal lesz a mezőgazdasági jel-
legű Orosháza fejlődésére. 
A z új gyár pár év múlva 
ezer munkásnak biztosít 

mennek majd szülővárosuk-
ba. Ezenkívül 150 ipari ta-
nuló készül az üveggyár 
szakmunkásaként marósnak, 
villanyszerelőnek, műszerész-
nek és lakatosnak. 

Termelőszövrfcezelek 
gyümölcstermesztési versenye 

Az idén másodszor hirdet-
ték meg a megye termelő-
szöv®kezetei között az ex-

portgyümölcs-termeszt®! 
versenyt. Tavaly a beneve-
zett 12 köz® gazdaság kö-
zül a rúzsai -Napsugár* és 
a domaszéki -Rákóczi* ért 
el szép helyez®t. 

Remélhető, hogy az idén 
megrendez®re kerülő ex-

portgyümölcs-termeszt&i 

szentesi járás gyümölcster-
mesztő közös gazdaságai is. 
A benevezésnek feltétele töb-
bek között az, hogy ősziba-
rackot, téli almát, vagy kaj-
szibarackot termeijen a szö-
vetkezet. 

A gyümölcstermeszt®i 
versenyt a Földmúvel®ügyi 
Minisztérium növényvédelmi 
szolgálata, valamint a HUN-
GAROFRUCT rendezi a 

versenybe nemcsak a szege- megy® tanács mezőgazdasá-
di járás termelőszövetkeze- gi osztályának közremúkö-
tei neveznek be, hanem a d®ével. 


