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Hruscsov novoszibirszki beszéde 
12 ezer hold 

szántóföld 
kerestetik 

A jövő évi külföldi 
társasutazások programja 

öizi léia a brnéi 
kuLtúra tájain 

Az első nyugatnémet 
tengeralattjáró 

€ 
JFLIASJELI^ 

Hruscsov visszautazott 
Moszkvába 

Nyikita Hruscsov szovjet 
miniszterelnök szerdán dél-
előtt megérkezett a szibériai 
Krasznojarszkba. A délelőtt 
folyamán meglátogatta a vá-
ros több ipari üzemét, majd 
még ugyanaznap, különrepü-
lögépen visszautazott Moszk-
vaba. 
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Átvezették az Oderán 
a Barátság olajvezetéket 
A Szovjetunióból Lengyelországon keresztül az NDK-

ba vezető nemzetközi olajvezeték építői munká juk fontos 
állomásához érkeztek: át kellett vezetniök a csöveket az 
Oderán. A lengyel és a német szakemberek alapos előké-
szítés után november 28-án hozzáláttak a nagy munkához. 
Ezen a napon a szczeczini vajdaságban — ahol a folyó 
legkevésbé iszapos — 230 méteres vezetéket fektettek le az 
Odera mélyére és így lehetővé vált a lengyel és a német 
olaj vezetékszakasz egyesítése. 

Utcai harcok 
a dominikai fővárosban 

Balaguer marad az elnök? — Lázadás a hadseregben 
A Népi Szocialista Párt nyilatkozata 

Kedden az ellenzéki pártok 
felhívásara általános szt rá jk 
kezdődött a Dominikai Köz-
társaságban. 

A Dominikai Nemzeti Pol-
gári Unió, az ország legna-
gyobb ellenzéki pár t j a , vala-
mint más ellenzéki pártok és 
szervezetek közleményt ad-

tak ki a válság fejleményei-
ről. TASZSZ-jelentés szerint 
a közlemény kiemeli, hogy 
Balauger november 26-án 
haj landónak nyilatkozott le-
mondani és átengedni helyét 
ideiglenes kormánynak, de 
kormányának tagjai később 

Szirmai István fogadta 
a lengyel pártmunkásküldöttséget 

Szirmai István, a Magyar 
Szocialista Munkáspár t Köz-
ponti Bizottságának t i tkára, 
szerdán fogadta J. Siemek-
nek, a Lengyel Egyesült 
Munkáspár t Központi Bizott-
sága sajtóosztálya helyettes 
vezetőjének vezetésével hp.-
zankban tartózkodó lengyel 

pa? tmunkáskii ldöttséget. 
Szirmai István hosszú baráti 

beszélgetést folytatott a len- ] 
gyei vendégekkel. A beszél-1 

getésen részt vett Darvasi . 
István, az MSZMP KB. agit.- j 
prop. osztályának helyettes ; 
vezetője, jelen volt H e n r y k : 

Grochulski, a Lengyel Nép- | 
köztársaság budapesti nagy-
követe, valamint Jerzy Zie-
linski, a lengyel nagykövet-
ség sajtóáttaséja. (MTI) 

A budapesti csehszlovák nagykövetség 
sajtóértekezlete 

Osvald Machatka, a buda-
pesti csehszlovák nagykövet-
ség saj tóat taséja szerdán a 
csehszlovák kul túra moziter-
mében magyar újságíróknak 
átadta annak a bűnvádi 
feljelentésnek a szövegét, 
amelyet a Csehszlovák Anti-
fasiszta Harcosok Szövetsé-
ge nyúj tot t be a Német Szö-
vetségi Köztársaság illetékes 
hatóságaihoz dr. Hans Glob-
ke nyugatnémet államtitkár 
ellen. 

Mint annak idején már 
jelentettük, a Csehszlovák 
Antifasiszta Harcosok Szövet-
ségének képviselői novem-
ber 24-én F rankfu r t Am 
Main ban sajtóértekezletet 
tartottak, s ezen nyilvános-
ságra hoztak a feljelentés 
szövegét. 

A Csehszlovák Antifasisz-
ta Harcosok Szövetsége azzal 
vádolja Globket, hogy mint 
a volt berlini birodalmi bel-

ügyminisztérium miniszteri 
tanácsosa, részt vett a nürn-
bergi faji törvények előké-
szítésében. propagálásában 
és ő döntött azok felett a 
kérvények felett, amelyeket 
zsidó állampolgárok — töb-
bek között a megszállt 
Csehszlovákiából is — be-
nyújtottak, hogy mentesülje-
nek az embertelen intézke-
dések alól. Globke ezeket a 
kérvényeket egytől-egyig 
visszautasította. Globke visz-
szaélve hivatali tisztségével, 
a gyilkosságok közvetlen 
végrehajtóiban azt a meg-
győződést keltette, hogy gaz-
tetteiket a törvény védi. 
Felbuj tó tevékenységét ön-
magában is egész sor olyan 
tény jellemzi, amelyeket a 
törvény a gyilkosság bünte-
tésének minősítéséhez meg-
követel. (MTI) 

Átadta megbízólevelét 
az Iraki Köztársaság 

első magyarországi nagykövete 

arra az álláspontra helyez-
kedtek, hogy 

Balagucrnek az 1962 má-
jusában tar tandó választá-
sokig be kell töltenie az 
elnöki tisztséget. 
A Dominikai Népi Szocia-

lista Pá r t nyilatkozatot adott 
ki. 

A párt felhívja a zsarnok-
ság bűneivel be nem mocs-
kolt katonákat és fiatal 
tiszteket is, csatlakozzanak 
a nép mozgalmához. 

Utcai harcok folynak a 
dominikai fővárosban — je-
lenti az UPI tudósítója. — 
Santo Domingo belvárosá-
ban szerdán délután ú jabb 
nagy tüntető tömeg gyüleke-
zett. követelve Balaguer le-
mondását. A tudósító leír ja , 
hogy állig felfegyverzett 
rendőrök és katonák támad-
ták a tüntetőkre és gumibot-
tal, könnygázgránátokkal 
igyekeztek szétszórni a til-
takozók csoportját. Bár a 
kormányzat még a készen-
létben tar tot t tankokat, he-
likoptereket is felvonultatta, 
az UPI jelentése szerint a 
szétkergetett tömeg újból és 
újból felzárkózott, óráról 
ó rára n ő t t 

A legújabb hírek arról 
számolnak be, hogy késő 
délután a tüntetők vissza-
szorították a fegyverese-
ket. 
A jelentésből kitűnik, hogy 

fc'anto Domigno ostromlott 
varos képét nyú j t j a . Az ál-
talános sz t rá jk következté-
ben kihaltak a gyárak és 
üzemek, s most már bezár-
tak az üzletek és szórako-
zóhelyek is. 

Az amerikai tudósító sze-
rint. aki meg nem erősített 
hírekre hivatkozik, zendülés 
tört ki a Balaguert támogató 
hadsereg több alosztályában. 
Állítólag fellázadt az egyik 
légitámaszpont legénysége is. 

A R É G I H E L Y É N ÚJ 

( S o m o g y i n é fe lv . ) 

Csákányok döngetik a falakat, a magasföldszintes ház helyett 4 emeletes, 37 lakásos 
lakóház cpnf ma jd a Kálvin tér és Vidra utca sarkán. Ötmillió forintot költenek az 
ú j lakóépületre, mely méltó pá r ja lesz a szemben magasodó ü j Kálvin téri szövet-

kezeti épületnek. 

Ott leszünk a feladatok 
megvalósításánál 

Szeged második ötéves tervét vitatta meg szerdai ülésén 
a üazafjps Népfront városi bizottsága 

Ülést tar tot t tegnap . dél-
után á Hazafias Népfront 
városi bizottsága a Vörös-
marty utcai helyiségben. Az 
ülés első napirendi pont ja -
ként Ladányi Benedek, a 
városi tanács végrehaj tó bi-
zottságának elnökhelyettese, 
a Hazafias Népfront városi 
elnökségének tagja tar tot t 
rövid beszámolót 

Szeged második ötéves ter-
vének célkitűzéseiről, 

a város fejlődésének, gyara-
podásának e nagyszerű prog-
ramjáról . 

Az előadást követő hozzá-
szólások tükrözték azt a lel-
kesedést és gondos figyel-
met, amely a Hazafias Nép-
f ront szegedi társadalmi 
munkásai t eltölti, ha váro-
sunk jövőjéről, sorsáról esik 
szó. Sok értékes javaslat 
hangzott el e hozzászólások 
során. Sziládi Sándor, a III. 
kerületi népfrontbizottság el-
nöke hozzászólásában arról 
beszélt, hogy a városfejlesz-

tés során gondqlni kell a 
gyermekekre, s 

pótolni kell a gyermek-
játszóterekben mutatkozó 
hiányt. 

Fölvetette ezzel kapcsolat-
ban a v idámpark 'régóta va-
júdó problémájá t is. 

Cserháti József a jégpálya 
létesítésének fontosságáról 
szólt, s a SZEAC-stadion mö-
götti területet, az Enükasor 
mellett lévő víztárolót a ján-
lotta erre a célra. Ugyancsak 
utal t egy leányszállás létesí-
tésének társadalmi fontossá-
gára és felelősségére is. Dr. 
Greguss Pál professzor meg-
említette azt a tar thata t lan 
állapotot, ami az Ady téri 
egyetem környékén uralko-
dik. Nincs megfelelő közvilá-
gítás, rosszak a járdák, s a 
sportpálya za ja zavar ja az 
egyetemen folyó m u n k á t 
Hozzászólásában beszélt , 

a Füvészkert további bő-
vítésének szükségességéről, 

s városi kirándulóhellyé való 
fejlesztésének . lehetőségeiről; 

A többi hozzászólók közül 

160 600 katasztrális holdon 
földbe került a mag 

Befejeződött az őszi vetés megyénkben 

figyelmet érdemlőek Gáes 
György, az Idegenforgalmi 
Hivatal vezetője hozzászólá-
sában elhangzott javaslatok. 
Utalt ar ra a felelősségre, 
amit Szegednek elsőosztályú 
idegenforgalmi hellyé nyilvá-
nítása jelent. Javasolta, hógy 

gondoskodjanak a Panthe-
on hatásmegvilágitásának 
létrehozásáról. 

Javasolta továbbá, hogy a 
nyári szállásigények jobb ki-
elégítése érdekében hozzanak 
létre Szegeden is motel-jelle-
gú, s gyors áteresztő képessé-
gű szál lót Megemlítette, hogy 
jobban ki kellene használni 
a Szőke Tisza üdülőhajó ide-
genforgalmi lehetőségeit'. 

A hozzászólok nagy több-
sége külön is örömét és tet-
szését nyilvánította a város 
máspdik ötéves tervének gaz-
dag programjával kapcsolat-
ban. Mind ott leszürrk a fel-
adatok megvalósításánál is! 
— fogadták m e g ' felszólalá-
saikban a Hazafias Népfront 
lelkes szegedi aktívái. 

Az ülés végén Ladányi Be-
nedek válaszolt a hozzászólá-
sokban felvetett kérdésekre 
és javaslatokra. 

Dobi István, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának el-
nöke szerdán fogadta Quas-
sim Hassan, rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetet, 
az Iraki Köztársaság első 
magyarországi nagykövetét, 
aki átadta megbízólevelét. 

A megbízólevél atadásánál 
jelen volt Kiss Károly, az 
Elnöki Tanács ti tkára. Mi-
hályfi Ernő. az Elnöki Ta-
nács tagja, Péter János kül-
ügyminiszter, Görgényi Dá-
niel vezérőrnagy, Radványi 
János, a Külügyminisztérium 
protokollosztályának vezető-
je. 

Quassim Hassan nagykövei 

megbízólevele átadásakor 
beszédet mondott. A nagy-
követ beszédére Dobi István, 
az Elnöki Tanács elnöke vá-
laszolt. 

A megbízólevél átadása 
után a nagykövet a kísére-
tében megjelent Sakir Shi- j 
hab nagykövetségi attasét 
bemutatta Dobi Istvánnak. 
Az Elnöki Tanács elnöke ez-
után hosszan, szívélyesen el-
beszélgetett a nagykövettel. 

* 
Quassim Hassan nagykövet 

megbízólevelének átadása 
u tán a Hősök Terén megko-
szorúzta a magyar hősök 
emlekművét. (MTI) 

A hosszam tar tó száraz időjárás, m a j d az 
esőzés miat t ebben az évben lényegesen 
nagyobb feladatot jelentett a termelőszö-
vetkezeteknek az őszi vetés, mint koráb-
ban. Növelte ezt az a tény is, hogy a ta-
valyi 82 ezer hold őszi búzával szemben 
1961 őszére 94 ezer holdas feladatot kap-
tak a megye közös gazdaságai. Ha ehhez 
hozzászámítjuk a rozs és az egyéb őszi 
gabonák vetésterületét, azt lát juk, hogy 
összesen 16 600 holdat kellett vetni a 
közös gazdaságoknak. 

Kenyérgabonából nem lett elvetve mind 
a 94 ezer hold, mert bizonyos emelkedés 
tapasztalható a szegedi járásban a rozs 
vetésterületénél, de ez megyei viszonylat-
ban elmondható a többi kalászosokra is. 
Befolyásolta továbbá az őszi búza vetés-
területének mintegy 1500—2000 holdas 
csökkenését az is, hogy az egyéni gazdák 
nem vetették be azt a területet, amelyre 

a felső szervek számítottak. A kiesés 
csökkentésére több községben — Székku-
tason, Szőregen — a helyi termelőszövet-
kezetek eszközöltek plusz vetést a községi 
t e rv teljesítése érdekében. Közrejátszott 
azonban a kenyérgabona tervezett vetés-
területének csökkentésében az is, hogy 
őszi árpából 2427, őszi takarmányke-
verékből pedig 4023 holddal többet vetet-
tek az előirányzatnál a megye termelő-
szövetkezetei. Ugyanez vonatkozik a rozs-
vetés tekintetében a szentesi járásra is, 
ahol 137 százalékra teljesítették az elő-
irányzott vetéstervet. 

Most, hogy befejeződött az ősz legfonto-
sabb munkája , a mélyszántás meggyorsí-
tására, valamint az őszi vetések védelmé-
re fontos a legtöbb gondot fordítani . Ez 
utóbbinak elsősorban az ad nagy fontos-
ságot, hogy a hosszan tar tó szárazságban 
nagyon elszaporodtak az ai la t j kártevők. 

Fogadás az albán 
nemzeti ünnep alkalmából 

Edip Cuci, az Albán Nép-
köztársaság budapesti nagy-
követe Albánia felszabadu-
lásának 17. évfordulója a l -
kalmából szerdán este a 
nagykövetségen fogadást 
adott. 

A fogadáson megjelent 
Barcs Sándor, az Elnöki Ta-
nács tagja, Vass Istvánné, az 
országgyűlés alelnöke, Tausz 
János belkereskedelmi mi-
niszter, Púja Frigyes kül-
ügyminiszterhelyettes, Mu-
lató János külkereskedelmi 
miniszterhelyettes, valamint 
a Külügyminisztérium, a 
Honvédelmi Minisztérium, a 
Külkereskedelmi Miniszté-
rium több vezető munka-
társa. Részt vett a fogadáson 
a budapesti diplomáciai 
képviseletek számos -vezető-
je és tagja -is. 


