
V1LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Paradicsomszezonban 
A meleg, napfényes ösz még mindig érleli n paradicso-

mot a Szeged környéki termelőszövetkezetek földjein. Ha 
nem is vérpirosak a gyümölcsök, azért alkalmasak kon-
zervgyári feldolgozásra. Az idei szezonban a Szegedi Kon-
zervgyár már közel 1300 vagon nyersparadicsomot dolgo-
zott fel. A szezon előreláthatólag október második feléig 
tart. 
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Elutazott a Magyar Szocialista Munkáspárt 
küldöttsége a Szovjetunió Kommunista Pá r t j a 

XXII. kongresszusára 
Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista 

Munkáspárt. Központi Bizottsága első tit-
kárának vezetésével pénteken délután a 
Nyugati-pályaudvarról különvonattal elin-
dult a Magyar Szocialista Munkáspárt kül-
döttsége a Szovjetunió Kommunista Párt-
jának XXII. kongresszusára. A küldöttség 
tagjai: Marosán György, Nemes Dezső, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, a 
Központi Bizottság titkárai, továbbá Ré-
vész Géza. az MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Magyar Népköztársaság 
moszkvai nagykövete, aki a szovjet fővá-
rosban csatlakozik a küldöttséghez. 

A küldöttség búcsúztatására megjelent 
Apró Antal. Biszku Béla, Fehér Lajos, 
Fock Jenő. Kiss Károly, Rónai Sándor, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagjai,-
Czinege Lajos. Gáspár Sándor. Komócsin 
Zoltán. Szirmai István, a Politikai Bizott-
ság póttagjai. Sándor József, a Központi 
Bizottság tagja. Hollai Imre. a Központi 
Bizottság külügyi osztályának vezetője, 
Péter János külügyminiszter. Kossá Ist-
ván közlekedés- és postaügyi miniszter, 
Pap János belügyminiszter. Ott volt a bú-
csúztatásnál V. I. Usztyinov. a Szovjetunio 
budapesti nagykövete. (MTI) 
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Újabb sikeres 
szovjet rakétakísérlet 

a Csendes-óceánon 
Október 12-én a Szovjet-

nnióban végrehajtották a so-
ron következő több lépesós 
hordozórakéta sikeres felbo-
csátását a Csendes-óceán köz-
ponti térsége felé. 

A rakéta repülése és min-
den fokozatának működése 
szigorúan a megadott prog-
ramnak megfelelően zajiolt 
le. A hordozórakéta utolsó 
előtti fokozatának makettje 
a kijelölt pont közvetlen kö-
zelében érje el az óceán fel-
színét. 

A rakéta több mint 12 000 
kilométeres távolságot lett 
meg. 

A TASZSZ-hiriig.vnökséget 
felhatalmazták annak beje-
lentésére, hogy a kozmikus 
térségek meghódítására irá-
nyuló szovjet kutatómunka 
programjának kiszélesítésé-
vel összefüggésben a csen-
des-óceáni rakétakísérletek 
időtartamát az eredeti, októ-
ber 15-i dátum helyett ok-
tober 39-ig meghosszabbít-
ják. (MTI) 

| A Szovjetunió álláspontja változatlan: 
1 

Szükséges 
az Ei\SZ-titkárság átszervezése 

Zor in s a j t ó é r t e k e z l e t e N e w Yorkban 

Osztrák—o 1 asz 
gasdaság i fesziiItség 

Olaszország és Ausztria az 
egymásközötti árucsereíorga-
lomban olyan intézkedéseket 
vezetett be. amelyek veszé-
lyeztetik egyes gazdásági 
ágak érdekejt mind a két 
országban. Olaszország — 
minden előzetes figyelmezte-
tés nélkül betiltotta a hiz-
lalt állatok behozatalát 
Ausztriából, majd Ausztria 
válaszképpen betiltotta a 
bor. a gyümölcs és a zöld-
séglélék behozatalát Olaszor-
szágból. 

Ausztria az elmúlt év-
ben mintegy 46 000 darab 
bízott vágómarhát, szállított 
Olaszországba összesen há-

romszázharmincnyolcmillió 
schilling értékben. (MTI) 

Zorin, a Szovjetunió kül-
ügyminiszterhelyettese. és a 
szovjet ENSZ-delegáció veze-
tője pénteken délben sajtó-
értekezletet tartott, amelyen 
az ENSZ-titkárság átszerve-
zésének kérdésével foglalko-
zott. 

Zorin bevezetőben azt 
j mondta, hogv bizonyos la-
j pok eltorzítják a Szovjetunió 
i álláspontját ebben a kérdés-
i ben. Rámutatott: 

a titkárság problémájának 
megoldása most olyan stá-
diumba jutott, hogy el kell 
határozni, mit cseleked-
jünk. 

A Szovjetunió álláspontja 
elvi álláspont, amelyet Hrus-
csov terjesztett elő a múlt 
évi közgyűlésen. 

A Szovjetunió álláspontja 
továbbra is az marad, hogy 
a titkárság átszervezése szük-
séges. Most azonban 

a szovjet delegáció bele-
egyezett egy ideiglenes 
megoldásba, hogy biztosít-
sa a titkárság gépezetének 
működését. 

Ez az ideiglenes megoldás 
azonban nem prejudikál a 
végleges megoldásra. 

Zorin hangoztatta, hogy 
a tárgyalások során, ame-
lyet a szovjet delegáció 
sok más küldöttséggel — 
az amerikai küldöttséget 
is beleértve — folytatott, 
három fö kérdés vetődött 
fei: 
1. Milyen eljárást kövesse-

nek a főtitkár kinevezésénél. 
A Szovjetunió szerint ezt a 
Biztonsági Tanácsnak kell 
megoldania. A Biztonsági Ta-
nácsnak kell javasolnia az 
ideiglenes főtitkár szemé-

Ma érkezik 
Tyitov 

A Román Népköztársaság 
Minisztertanácsának meghí-
vására ma, szombaton dél-
előtt érkezik Bukarestbe 
Germán Sztvepanovics Tyi-
tov, a világ második űrhajós 
pilótája, a Vosztok 2. űrhajó-
szputnyik hőse. 

Tvitov rövid háromnapos 
romániai tartózkodása sorún 
részt vesz a román—szovjet 
barátság hónapjának ünnep-
ségein. Szombaton este nagy-
gyűlés keretében Bukarest 
dolgozóival találkozik. 

A román főváros nagy iz-
galommal várja Tyitov őr-
nagyot. A környező falvakból 

Bukarestbe 
őrnagy 
sokan utaztak Bukarestbe, 
hogy személyesen láthassák 
a hős szovjet űrhajóst. (MTI) 

Japán bányászok 
tiltakozó menete 

Kiusuról és Hokkaidoról 
bányászmenet indult Tokió-
ba. tiltakozásul a kormány 
kapitalista racionalizálási po-
litikája ellen. 

A bányászok tüntető me-
nete csütörtökön érkezett 
Tokióba, ahol a Japán Kom-
munista párt, a Szocialista 
párt, valamint a Szakszerve-
zeti Főtanács képviselői és 
tokió dolgozó lakossága fo-
gadta őket 

l.vét, aki 1963 áprilisáig gya-
korolná funkcióját. 

A Biztonsági Tanács jelö-
lése alapján a közgyűlés ne-
vezné ki az ideiglenes főtit-
ki'rt. Miközben azonban a 
Biztonsági Tanács meghozza 
javaslatát, a főtitkárnak rö-
vid nyilatkozatot kellene 
tennie álláspontjáról. Ennek 
alapján a Biztonsági Tanács 
a közgyűléshez továbbítaná 
az ügyet, ahol a kinevezés 
után az ideiglenes főtitkár 
megerősítené előző nyilatko-
zatát. 

2. A második vitás problé-
ma az ideiglenes főtitkár nyi-
latkozatának tartalma. A 
Szovjetunió szerint ki kelle-
re jelentenie, hogy kinevezé-
se esetén 

alkalmas személyeket hív-
na meg a helyettes főtit-
kári pozíciókba világré-
szek. vagy országok sze-
rint kiválasztva. 

Az ideiglenes főt.itkárrtak 
ki kellene jelentenie, hogy 
-szoros együttműködésben és 
a főtitkárhelyettesekkel tar-
tott tanácskozással oldja meg 
a kérdéseket, s minden erő-
feszítést megtesz, hogy a 
problémákat közös egyetér-
tés alapján rendezze*. 

A főtitkárhelyettesek a 
maguk részéről hasonló mó-
don működnének együtt a 
főtitkárral. Ez 

feltétlenül szükséges 

a Szovjetunió véleménye sze-
rint: 1. Azért, hogy megvál-
tozzék az eddigi rossz gya-
korlat ; 2. Hogy ez megerő-
sítse a főtitkár pozícióját. Ez 
egészséges alapot teremtene 
a titkárság működéséhez — 
n-.ondotta Zorin. 

A Szovjetuniónak ezt' a vi-
lágos álláspontját azonban 
egyes lapok eltorzítják, így 
például a csütörtöki New 
York Times is. Ez az újság 
olyasmit írt, hogy a Szovjet-
unió azt kívánja: a helyet-
tes főtitkároknak vétójoguk 
legyen a főtitkárral szemben. 
Ez talán nem a tudósító 
hibája — mondta gúnyosan 
Zorin. 

A Szovjetunió nem beszél 
vétóról, csak szoros együtt-
működésről és erőfeszítésről 
az együttműködésben. 

Vajon dolgozhat-e a főtit-
kár anélkül, hogy erőfeszí-
tést legyen arra, hogy együtt-
működjék helyetteseivel — 
kérdezte Zorin. Mi történik 
akkor, ha az ideiglenes fő-
titkár álláspontja nem egye-
zik tanácsadóiéval. Az ideig-
lenes főtitkár felelős intéz-
kedéseiért, ő is intézkedik. 
Mindenesetre azonban keres-
nie kell az együttműködést, 
ez természetes, szükséges és 

minimális követelmény —' 
hangoztatta Zorin. 

A harmadik felvetődő 
probléma az. hogy kik le- j 
gyenek a helyettes főlit- -
károk és hányan legyenek. 
Kezdettől fogva a Szovjet-
unió három helyettest ja-
vasol: egyet a Szovjetunió, 
egyet az Egyesült Álla-
mok, egyet pedig az afri-
kai vagy ázsiai országok 
részéről. attól függően, 
hogy a főtitkár ázsiai vagy 
afrikai. 

Ebben a kérdésben a Szov-
jetunió maximális rugalmas-
ságot lanúsított é.s az Egye-
sült Államok kérésére haj-
landó volt más változtatáso-
kat is tekintetbe venni. Vol-
tak olyan javaslatok, hogy 
legyen egy latin-amerikai fő-
titkárhelyettes. sőt olyan ja-
vaslat is elhangzott, hogy 
Nyugat-Európából is nevez-
zenek ki egy főtitkárhelyet-
test. 

A Szovjetunió azonban úgy 
gondolja, hogy az Egyesült 
Államok a Nyugat vezetője 
— amiről minden amerikai 
újságban is olvasni lehet. 
Az Egyesült Államok tehát 
képviselheti az egész nyu-
gati világot. 

A Szovjetunió ekkor azt 
javasolta — mondotta Zorin 
"—, hogy ha nyugat-európai 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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Az I. kerületben 

Külön költségvetés 
a lakosság javaslatainak 

megvalósítására 
Élénk érdeklődés mellett 

tárgyalta' meg' tegnap'áz' T. 
kerületi tanács az 1962. évi 
költségvetési tervjavaslatot. 
A nagv körültekintéssel el-
készített javaslat szem előtt 
tartotta a népgazdaság teher-
biróképességét, ezenkívül fi-
gyelembe vette az I. kerület 
területén a legsürgősebb ten-
nivalókat is. 

Örömmel hallották a ta-
nácsülés résztvevői, hogy az 
ötéves terv második évehez 
illő tempóval 1962-ben az 
utak karbantartására felújí-
tására több mint 7 é.s fél 
millió forintot fordítanak az 
I. kerületben. A felújítási 
keretből többek között foly-
tatjak a jövő évben a Széc-
henyi téi- rendezését, a Pe-

tőfi Sándor sugárút kocsiút-
búfkojatának felújítását, az 
Odesszai körút aszfaltozását, 
a Nagykörút aszíalt-gyalog-
járdájának további kiépíté-
sét, valamint a Juhász Gyu-
la utca gyalogjárdája egyik 
oldalának a rendbehozását. 

A tanácsülésen javaslat 
hangzott el. hogy a tanács 
tartalékoljon bizonyos költ-
ségvetési összeget a tanács-
tag beszámolókon elhangzott 
fontosabb javaslatok megva-
lósítására. illetve az elhang-
zott problémák megoldására. 
A javaslat nagv tetszésre ta-
lált és a tanács az 1962. évi 
költségvetési tervjavaslat el-
fogadásával egyidejűleg. 50 
ezer forintnyi összeget sza-
vazott meg ilyen célra a 
költségvetésben. 

Építik az újszegedi középnyomású 
gázhálózatot 

A Szegedi Gázgyár sok-
! irányú rekonstrukciójának 
: keretén belül megkezdték a 

középnyomású gázhálózat 
Újszegedre irányuló részé-

; nek építését. Ennek nyomait 
már láthatták a járókelők 
a városban, hiszen a Hétve-

I zér, a Madách utcában, a 
i Kálvin téren, az Arany Já-

nos utcában a járda mellett 
már elhelyezték 

a 300 milliméteres széles-
ségű vascsöveket. 
Ez a hír bizonyára örven-

detes lesz az újszegediek 
számára. hiszen az ottani 
gázellátás megjavítását se-
gíti elő. Ugyanis az említett 
útvonalon, a Gázgyártól egé-
szen a hídig építik ki most 
a középnyomású hálózatot, 
majd a hídon átvezetve az 
újszegedi templomnál helye-
zik el a nyomásszabályzót. 
Ennek 

bekapcsolására előrelátha-
tólag a jövő nyáron kerül 
sor 

és ettől kezdve olyan nyo-
mást biztosítanak. « csövek-
ben. mintha közvetlenül a 
gyárból kapnák a gázt. Te-
hát megszűnnek az ellátási 
panaszok. 

A csövek lefektetését sza-
kaszosan végzik, 

az úttestet legfeljebb csak 
150—200 méter hosszú ré-
szeken bontják fel, hogy a 
közlekedésben minél keve-
sebb zavart okozzanak. Min-
den szakasz munkálatainak 
befejezésekor lejtési és nyo-
mási próbát végeznek és a 
műszaki biztosítás utan foly-
tatják tovább a munkálato-. 
kat. A középnyomású gázve-
zetéket azért vezetik elő-
ször Újszegedre, mert itt. 
volt a legrosszabb az ellá-
tás. A tervek szerint 

a szegedi hálózat bővíté-
sére is sor kerül, a legkö-
zelebbi feladat a nagykör-
út, a József Attila sugár-
út és a Tisza-part közötti 
szakasz. 

A középnyomású vezetéketa 
későbbi időben a Honvéd té-
rig is eljuttatják: innen biz-
tosítják a megfelelő nyo-
mást a Belváros déli részé-
re és Alsóvárosra. 

A másik irány a Csong-
rádi sugárút lesz; 

az ide kötendő nyomássza-
bályzóból a Belváros észak-
keleti részére és Felsőváros-
iba juttatják a megfelelő 
mennyiségű gazt. A közép-
nyomású hálózat kiépítésé-
hez hozzátartozik a most ké-
szülő 

- 20 ezer köbméteres gömb-
gáztartály. 

amelyet a Wilhelm Pieck 
Gyár dolgozói szerelnek a 
l'ulcz utca végén. Ebben a 
tartályban tíz napra szük-
séges földgázt tárolhatnak, 
s ezáltal folyamatosan biz-
tosítják az ellátást. A ter-
vek szerint a hálózatépítés 
nagy munkája 1963-ra ké-
szül el. 


