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Közlemény 
a Társéi szerződés tagállamaiban működő 

kommunista- és munkáspártok központi bizottságai 
első titkárainak értekezletéről 

| Hruscsov hétfőn beszél 
amoszkvai rádióban és televízióban 

Nyiikita Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának 
elnöke augusztus 7-én, hétfőn magyar idő szerint 18 óra-
kor beszédet mond a moszkvai rádióban és televízióban. 

W 

Külföldi magyarok 
— magyarországi 

élményeikről 

Puccs fenyeget 
Algírban? 

# 

Építő i f j ú s á g 

J U f i v Í M j . 

. . . . . . . . . . . . . . . j 

A varsÖi szerződés tagál-
lamaiban működő kommu-
nista és munkáspártok köz-
ponti bizottságainak elsö t i t-
kárai augusztus 3—5-én 
Moszkvában értekezleten vi-
tat ták meg a német béke-
szerződés megkötésének elő-
készítésével kapcsolatos kér-
déseket. 

Az értekezlet m u n k á j á -
ban részt vettek a varsói 
szerződés tagál lamaiban mű-
ködő kommunista és mun-
káspártok: képviselői. Jelen 
voltak az ázsiai szocialista 
országok testvérpár t ja inak 
képviselői ls. 

Az értekezlet résztvevői 

széleskörű eszmecsere! 
folytattak a német béke-
szerződés megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos 
külpolitikai és gazdasági 
kérdésekről. 

Az értekezlet valamennyi 
résztvevője azt az egyöntetű 
véleményt ju t ta t ta kifejezés-
re, hogy a német békeszer-
ződés megkötése és a nyu-
gat-berlini helyzetnek ezen 
az alapon való rendezése 
már régen megérett kérdés 
és 

megoldása 
tasztést. 

nem Mr ba-

békeszerződés megbízható és 
hatékony garanciákat fog 
tartalmazni. 

Az értekezleten 
kifejezésre jutott az ösz-
szes résztvevők megingat-
hatatlan elhatározása, hogy 
még ebben az évben ki-
vívják a német békeszer-
ződés megkötését. Ennek 
kapcsán egyhangúlag elha-
tározták. hogy ha a nyu-
gati hatalmak továbbra is 
kitérnek a német béke-
szerződés megkötése elől. 
akkor az érdekelt államok 
kénytelenek lesznek a Né-
met Demokratikus Köztár-
sasággal megkötni a bé-
keszerződést, 

amely pontot tesz m a j d az 
elmúlt háború után és bizto-
sí t ja a fettételeket a hely-
zet stabilizálására Európá-
nak ebben a részében. A 
békeszerződés határozottan 
megvédi m a j d a Német De-
mokrat ikus Köztársaság szu-
verén jogait is, beleértve a 
szárazföldi, a ,vízi és a légi 
térségre vonatkozó jogait. 

4 békeszerződés rendezi 

majd a nyugat-berlini 
helyzetet is. 

Mint szabad város, Nyugat-
Berlin szabadon élheti m a j d 
saját , önálló, független életét 
és a Német Demokratikus 
Köztársasággal kötendő 
egyezményeknek megfelelően 
élvezi m a j d azt a jogot, hogy 
akadálytalanul kapcsolatot 
tartson fenn a külvilággal. 

Az értekezlet megbízta a 
megfelelő illetékes szerve-
ket, hogy dolgozzák ki mind-
azokat a szükséges külpoli-
tikai és gazdasági intézkedé-
seket, amelyek biztosítják a 
német békeszerződés megkö-
tését, e szerződés rendelke-
zéseinek betartását, beleért-
ve a Nyugat-Berlinre, mint 
szabad városra vonatkozó 
rendelkezéseket. 

Az értekezlet a teljes 
egyetértés légkörében folyt 
le 

és kidomborította, hogy a 
Szocialista országok megin-
gathatat lan elhatározása: 
megszüntetik a második vi-
lágháború maradványait . 
(MTI) 

Hangsúlyozták, hogy a né-
met. békeszerződés megköté-
sének meghatározat lan ideig 
való halogatása egyértelmű 
annak tudatos elősegítésével, 
hogy fokozódjék az ú j há-
ború veszélye Európában, 
sőt nemcsak Európában, 

Az értekezlet résztvevői 
kifejezésre jut tat ták, hogy 
készek minden eszközzel 

Gagarin Kanadába érkezett 
Ju r i j Gagarin, a világ első 

űrhajósa szombaton kétna-
pos kanadai látogatásra Bra-
zíliából megérkezett Halifax-
ba. 

A szovjet űrhajóst a város 
elősegíteni annak "elérését, repülőterén nagy tömeg, köz-
hogy a nyugati ha ta lmak-

tük Cyrus Eaton ismert ame-
rikai nagyiparos és a Szov-
jetunió kanadai nagykövete 
jogadta. 

Gagarin Cyrus Eaton meg-
hívására érkezett Kanadába. 

Kétmil l ió forinttal f ö l e m e l t é k 
a Víz- és Csatornaművek 

idei épí tő ipari beruházását 
Tovább korszerűsítik a város vízhálózatát — Új artézi kutat fúrnak 

a Somogyi Béla téren 

Az utóbbi két-három év-
ben a lassan korszerűtlenné 
váló szegedi vízhálózatot 
igencsak próbára tette a vá-
ros gyorsütemű fejlődése kö-
vetkeztében ugrásszerűen 
növekvő vízfogyasztás. Nyá-
ri hónapokban még tavaly is 
előfordult, hogy olykor-oly-
kor nem tudta kielégíteni a 
Víz- és Csatornaművek a 
megnövekedett vízszükségle-
tet. Kiderül t : ahhoz, hogy a 
város vízellátása zavartalan 
és zökkenőktől mentes lehes-
sen, alaposan 

föl kell új í tani a vízháló-
zatot, növelni keli a ka-
pacitását és ú j artézi ku-
takat kell fúrni a meglé-
vők mellé. 

Tavaly a két újszegedi 
kútnak a hálózatba való be-
kapcsolása m á r sokat 
könnyített a helyzeten, ter-
mészetesen anélkül, hogy 
megfelelő megoldást hozott 
volna, hiszen csak az idén is 

ú j lakóházak, lakások egész 
sora készül el a város külön-
böző pontjain, s e lakások 
számára is gondoskodni kell 
a szükséges vízhálózatról. 
Ezért a városi tanács végre-
haj tó bizottsága a Víz- és 
Csatornaművek erre az évre 
tervezett 1 millió 400 ezei 
forintos építőipari beruhá-
zását kétmillióval fölemel-
te, úgyhogy 

az idén 3 millió 400 ezer 
forintot fordíthat hálózat-
fejlesztésre a vállalat. 

Már meg is van a helye 
ennek a kétmillió forintnak, 
hiszen a József Attila sugár-
úton a nagykörúttól a Gyevi-
sor sarkáig az épülő ú j 8 
tantermes iskoláig a vízve-
zeték megépítése 400 ezer 
forintba kerül. Ugyancsak ú j 
150 milliméteres keresztmet-
szetű vezetéket fektetnek le 
a Tolbuhin sugárúton is, a 
Boross József utca sarkától 
az épülő szövetkezeti házak-

hoz. a Nagykörúton pedig a 
Petőfi Sándor sugárúttól az 
Április 4 út já ig mindkét ol-
dalon 300 milliméteres veze-
ték kerül a földbe még eb-
ben az évben. 

A napokban fejezték be a 
vállalat szerelői a munká t a 
Petőfi Sándor sugárúton. Itt 
a Faragó utcai háztömbnél 
épülő ú j bölcsődéhez helyez-
tek le szintén 150 milliméte-
res keresztmetszetű vezeté-
ket. 

A hálózati korszerűsítés és 
bővítés mellett 

jut a kétmillióból a 
eitás növelésére is. 

kapa-

Nem régiben kezdte meg a 
Somogyi Béla téren egy ú j 
artézi kút fúrásá t a Víz- és 
Csatornaművek kú t fú ró 
részlege. Az ú j kút, amely 
430 méter mélységből hozza 
felszínre a fr iss artézi vizet/ 
előreláthatóan október vé-
gére készül majd el. 

kai egyetértésben történ-
jék meg a békekötés a két 
német ál lammaL 

A német békeszerződés fú-
vatott lerögzíteni a háború 
után Európában kialakult 
ténvleges helyzetet, jogilag 
megformulázni a Jelenlegi 
német határok megingatha-
tatlanságát, rendezni a nyu-
gat-berlini helyzetet, megte-
remteni a jobb feltételeket 
a két német ál lam közele-
déséhez és együttműködésé-
hez. biztosítani a békés fej lő-
dés feltételeit mind Német-
országban, mind Európa 
többi ál lamában. Az érte-
kezlet résztvevői abból in-
dulnak ki, hogy az ilyen bé-
kekötés nem okoz kár t 
egyetlen országnak sem és 

összhangban áll mindazok-
nak az érdekeivel, akik 
valóban az egyetemes bé-
ke fenntar tására és meg-
szilárdítására törekszenek. 

Kétnapos szünet után tegnap Is-
mét folytatódtak a Szegedi Szabad-
téri Játékok. Erre a napra ú jabb 
Vendégcsoportok érkeztek Szegedre 
és este a hata lmas nézőtéren a sze-
gediek mellett jelentős számban fog-
lal tak helyet a fővárosból és az or-
szág más részéből ideutazott érdek-
lődők. Az előadás előtti órákig egy-
mást követve harminc autóbusz-kü-

lönjárat érkezett Budapestről, Mo-
sonmagyaróvárról, Pécsről, Cegléd-
ről, Miskolcról és más városokból. 
Mezőkovácsházáró! csaknem hétszáz 
termelőszövetkezeti tagot számláló 
különvonat futot t be a szegedi pá-
lyaudvarra. s több rcpülő-kiilönjá-
rat is érkezett. A halászcsárdákban 
szombaton olasz és f rancia turisták 
is megízlelték a híres szegedi ha-

lászlét, majd megtekintették este a 
szabadtéri játékok ú jabb bemuta-
tóját. 

A tegnap esti bemutatóval a Sze-
gedi Szabadtéri J á t é k o k második 
félidejéhez érkeztünk. Eddig kilenc 
előadáson tapsolt a mindig óriási 
létszámú közönség és szombaton 
este a tizedik előadást tartot ták 
meg, amelyet még kilenc követ 

majd. A tegnap esti. a tizedik elő-
adás a János vitéz szép sikerű be-
mutatója volt, amelyet még négy-
szer tekinthet meg a szabadtéri já-
tékok közönsége. A hangulatos és 
látványos játék már az első este is 
nagy sikert aratot t és a közönség 
gyakran felcsattanó tapsaival mele-
gen köszöntötte a művészeket. 

Az értekezlet résztvevői 
egyhangúlag leszögezték, 
hogy a békeszerződésnek a 
két német ál lammal való 
megkötése esetén Nyugat-
Berlin, min t demilitarizált 
szabad város, akadálytala-
nul f enn ta r tha t j a kapcsola-
tait a külvilággal. Egyetlen 
szocialista ország sem tö-
rekszik a Nyugat-Berlinben 
fennálló társadalmi rend 
megváltoztatására. A nyu-
gat-berlini ügyekbe való 
szigorú be nem avakozás, 
valamint a Nyugat-Berlinbe 
«ate eljutás b iz tos í tásán »- Bagó (Angyal Sándor) és János vitéz (Oszvald Gyula) jelenete a huszárokkal a lrancia királyi 
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udvarban. 


