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Szombaton elutazott 
a szenegáli kormányküldöttség 

Szombaton délelőtt elutazott Magyarországról a Szene-
gál Köztársaság kormányküldöttsége, amely Mamadou Dia 
minisztert' és honvédelmi miniszter vezetésével — Ká-
dár Jánc forradalmi munkás-paraszt kormány elnö-
kének megnívására — tett látogatást hazánkban. 

A küldöttség búcsúztatására megjelent Kádár János, a 
forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, a kormány 
több tagja, a diplomáciai testület sok képviselője. 

A két ország himnuszának elhangzása után Kádár Já-
nos és Mamadou Dia ellépett a felsorakozott díszszá-
zad előtt és köszöntötte az egységet, majd Mamadou Dia 
búcsúbeszédet mondott. 

Mamadou Dia? 

Kapcsolataink tovább erősödnek 

Bevezetőül méltatta a sze-
negáli kormányküldöttség-
magyarországi látogatásának 
jelentőségét, majd így folytat-
ta: 

— Hiszem, hogy ez a láto-
gatás, valamint a kölcsönös 
megértés szellemében lefoly-
tatott megbeszéléseink fon-
tos hozzájárulást jelentenek 
a két állam kapcsolatainak 
megalapozásához, a magyar 
és a szenegáli nép közötti 
barátság erősítéséhez, a békés 
egymás mellett élés nagy esz-
méjének diadalra juttatásá-
hoz. 

Kádár János végezetül jó 
egészséget, szerencsés utat 
kívánt a vendégeknek. Be-
szédét a magyar és a szene-
gáli nép barátságának és a 
békének éltetésével fejezte 
be. 

A nagy tapssal fogadott 
beszédek után a szenegáli 
kormányküldöttség vezetője 

A szenegáli miniszterelnök jobban ismerik egymást Kap-
megköszönte a meghívást, a csolatok kezdődtek országa-
baráti fogadtatást és figyel- ink között, amelyek egyre 
mességet, amelyben Magyar- erősödnek újabb találkozások 
országon részesítették. és a közeljövőben várható 

Hála a lefolytatott hivata- tárgyalások révén. így olyan 
los megbeszéléseknek- — együttműködés alapjait rak-
mondotta egyebek között Ma- tuk le, amely csak hasznos 
madou Dia —, valamint a lehet a két nép számára, 
kölcsönös tájékoztatásnak és Mamadou Dia beszéde vé-
a szakértőink között létrejött gén éltette a Magyar Népköz- __ __ 

^ ^ • m H T S i S ^ f R a * * * b a T á t ' á ' tóVáyeTkézfogá^al" búcró 
zott a megjelent magyar ve-
zetőktől, a diplomáciai tes-
tölet tagjaitól. 

Néhány perc műlva a repü-
lőgép a magasba emelkedett, 
s elindult Prága felé, ahon-
nan a küldöttség Párizson át 
tér vissza hazájába. 

Közös közlemény 
a Szenegál Köztársaság miniszterelnökének 

a Magyar Népköztársaságban tett látogatásáról 

már 

Kádár János: 

A szenegáli delegáció látogatása, 
nagy jelentőségű hazánkban 

Ezután Kádár János, a for- mány elnöke mondott báeső-
radalmi munkás-paraszt kor- beszédet 

1962. június 21. és 23. kö-
zött a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány el-
nökének meghívására Ma-
madou Dia, a Szenegál Köz-
társaság miniszterelnöke és 
honvédelmi minisztere, Ous-
mane N,gom nemzetgyűlési 
alelnök és Ibrahima Sar mun-
ka- és közmunkaügyi mi-
niszter kíséretében látoga-
tást tett a Magyar Népköz-
társaságban. 

A látogatás alkalmával a 
két ország képviselői baráti 
és nyílt eszmecserét folytat-
tak a Magyar Népköztársa-
ság és a Szenegál Köztársa-
ság közötti, együttműködés 
kifejlesztésének kérdéseiről, 
valamint a nemzetközi hely-
zet főbb problémáiról. 

A magyar dolgozók őszinte 
örömmel és barátsággal üd-
vözölték a szenegáli vendé-
geket akik elismerésüket fe-
jezték ki a magyar nép ál-
tal gazdasági, kulturális és 
szociális téren elért sikerek 
láttán. 

A tárgyalások során a két 
fél képviselői megelégedéssel 
állapították meg nézeteik 
azonosságát egy sor időszerű 
nemzetközi kérdést illetően. 
Megegyeztek abban, hogy az 
államközi kapcsolatokat a 
társadalmi rendszerek jelle-
gére való tekintet nélkül, a 
békés egymás mellett élés és 
együttműködés, az egymás 
belügyeibe való be nem avat-
kozás, a kölcsönösen hasznos 
kapcsolatok, az egyenlőség, a 
területi sérthetetlenség és a 
szuverenitás tiszteletben tar-
tása alapján kell fejleszteni. 

Hangsúlyozták, hogy az 
összes nemzetközi nézetelté-
réseket az érdekeltek közötti 
tárgyalások út ján kell ren-
dezni. Ünnepélyesen kinyi-
latkoztatták. hogy mindkét 
ország minden erővel és esz-
közzel harcol a békéért. Ki-
hangsúlyozták a hatékony 
nemzetközi ellenőrzés alá he-
lyezett általános és teljes 
leszerelés fontosságát a bé-
ke és a nemzetközi biztonság 
szempontjából. Az ily módon 
felszabadult összegeknek a 
népek élet színvonala emelé-

sére történő fordítása meg-
gyorsítaná a nemrég függet-
lenné váll országok fejlődé-
sét. 

Mindkét fél kifejezte an-
nak sürgető fontosságát, hogy 
a gyarmati rendszert az 
ENSZ-közgyűlés tizenötödik 
ülésszakán elfogadott haiáro-
zatnak megfelelően mielőbb 
felszámolják. A Magyar 
Népköztársaság kormánya és 
a Szenegál Köztársaság kor-
mánya egyöntetű határozott-
sággal kinyilvánítják szoli-
daritásukat a függetlensé-
gükért harcoló, még gyar-
mati elnyomás alatt élő né-
pekkel, mindenekelőtt Ango-
la, Mozabique és az ún. Por-
tugál-Guinea népével, elíté-
lik a gyarmatosítók terror-
cselekményeit ezekben az 
országokban, egyben elftétik 
a Dél-afrikai Unióban és 
Délnyugat-Afrikában folyó 
faji megkülönböztetés politi-
káját is. 

A Magyar Népköztársaság 
és a Szenegál Köztársaság 
képviselői megállapították, 
hogy az együttműködési kap-
csolatok fejlesztése kölcsönö-
sen előnyös lesz mindkét nép 
számára. Mindkét fél kife-
jezte készségét arra, hogy 
tárgyalásokat kezdenek ke-
reskedelmi, technikai együtt-
működési és kulturális egyez-
mények megkötése érdeké-
ben. 

A szenegáli kormánydele-
gáció és a magyar kormány-
delegáció a látogatás befeje-
zése alkalmával elégedetten 
állapította meg, hogy a 
Szenegál Köztársaság mi-
niszterelnökének magyaror-
szági látogatása sikeres és 
eredményes volt. Megterem-
tette a két állam kölcsönös, 
előnyös együttműködésének 
alapjait és ezáltal hozzájá-
rult a népek közötti béke 
megszilárdításához, a barát-
ság és együttműködés szelle-
rrében, a békés együttélés és 
együttműködés elveinek ér-
vényrejuttatásával. 

forradalmi munkás-paraszt 
kormány elnöke, szenegáli 
részről pedig Mamadou Dia, 
a Szenegál Köztársaság mi-
niszterelnöke irta alá. 

Hruscsov elvtárs és k ísérete 
a Fekete- tenger partján töltötte 

a szombati napot 
A szovjet delegáció ma nagygyűlésen találkozik 

Bukarest dolgozóival 
rövid constantai tartózkodása után az 
állomásról gépkocsikon folytatta út já t 
Mamaia felé. Hruscsov Mamaiáig az utat 
Gheorghiu-Dej társaságában, nyitott gép-
kocsiban, állva tette meg. Amerre a gép-
kocsisor elhaladt, a tengerparton üdülő 
vendégek hatalmas tömege árasztotta el 
virágesővel a magas vendégeket. 

A szovjet párt- és államférfiak Márnáié-
ról Eforiába látogattak, majd felkeresték 
Mangáliát. 

A vendégek a nap nagy részét pihenés-
sel töltötték. Este részt vettek a Dob-
rudzsa tartományi pártbizottság, a szovjet 
párt- és kormányküldöttség tiszteletére 
rendezett vacsoráján. 

N. Sz. Hruscsov és kísérete Constantá-
ból vasárnap délelőtt visszaindul Bukarest-
be, ahová délután 15 óra körül érkezik 
meg. Megérkezésük után nagygyűlésen ta-
lálkoznak a román főváros lakosságával. 

A szovjet párt- és kormányküldöttség, 
Hruscsov elvtárssal az élen, a román 
párt- és államférfiak társaságában Bu-
karestből szombaton délben 12 órakor, a 
Duna árterületén áthaladva, Dobrudzsa 
tartomány székhelyére, Constantaba érke-
zet t A szovjet vendégekét a román fő-
várostól Constantáig, a 225 kilométer hosz-
szú útvonalon a közbeeső pályaudvaro-
kon a román dolgozók tízezrei várták és 
köszöntötték kitörő lelkesedéssel. 

Az ünneplőbe öltözött constantai állo-
máson a város lakossága és az ott üdülő 
román és külföldi vendégek, köztük 
számos Magyarországról ideérkezett turis-
ta várta a szovjet nép küldötteit. Amikor 
a különvonat befutott, a várakozók taps-
sal és éljenzéssel köszöntötték N Sz. 
Hruscsovot, a küldöttség tagjait, s a román 
párt- és államvezetőket. 

A szovjet párt- és kormányküldöttség 

A nyári szünetben felújítják 
és korszerűsítik Szeged iskoláit 

A városban új központi fűtéses iskolák épülnek — Jobb feltételeket 
biztosítanak a politechnikai oktatáshoz 

A tanév befejeztével vá-
rosszerte elkezdték — vagy 
kezdik hamarosan — az is-
kolák nyári karbantartását, 
felújítását, korszerűsítését. A 
városi tanács hatáskörébe 
tartozó általános és közép-
iskolákra idén a beruházá-
sokon felül négy és fél mil-
lió forintot fordítanak. Az 
építkezések ennél jóval töb-
be kerülnek. 

Augusztus I5-re készül el, 
s szeptember elsejével kezd 
működni a gedói új, nyolc-

D O L G O Z I K A Z Ó R I Á S D A R U 

A közös közleményt a 
gyar Népköztársaság kormá-
nya nevében Kádár 

tantermes iskola. Tovább 
épül a Rózsa Ferenc sugárúti 
tizenhat tantermes iskola. E 
tízmillió forintos beruházás-
sal készülő intézményt lj>63. 
augusztus 15-én adják át 
rendeltetésének. Jövő hónap-
ban, július 15-ével vonulnak 
fel az építők a Tisza-parti ú j 
középiskola alapozására. A . .. . , , .., 
Kis-Tisza u tca-Római kör- f ^ i ^ ^ J í . 0 ™ 1 

út és Felső TAsza-part határol-
ta területen — ahol most fa-
telep van — tizenhat tanter-
mes létesítmény emelkedik 
majd. A terveket Dávid Ká-
roly, a Budapesti Középüle-
teket Tervező Vállalat Kos-
suth-díjas tervező főmérnö-
ke készítette. Városunk ú j 
középiskolájában — melyre 
12 millió forintot fordítanak, 
három politechnikai műhely, 

( U e b m a n n Bé la felv.) 

A Kárász utcai bérház építősénél a képen látható 6 má-
betonelem bői 550 darabot építenek be. Ezt a mun-

» * á t kitűnően látja el a magyar gyártmányú óriásdara öltözik új köntösbe. A tana- kí magának, 

lyi építkezések befejezése-
képpen most ú j ra vakolják 
a homlokzatát A Tolbuhin 
sugárúti, móra,váro6i iskola 
felújítását is most nyáron 
fejezik be. Tavaly 300, idén 
80 ezer forintba kerül ez az 
építkezés. 

Idén két nevelőotthon kor-
Az 

Ifjúsági Városban júliusban 
kezdik a csatornázást, alá-
falazást, a Rigó utcában pe-
dig már tar t a fehíjítá®. 

Központi nvuhely 

A politechnikai oktatás 
számára is jobb feltételeket 
teremtenek. Á Madách utcai 
iskolában csaknem egymillió 
forintos költséggel központi 

konyha és háromszáz szemé- műhelyt létesítenek. Az eh 
hez szükséges korszerű ge-
peket már Szegedre küldte 
a minisztérium, a központi 
műhelyben ezek segítségével 
félkész anyagokat gyártanak 
az I. kerület többi iskolájá-
nak. Ezek a fém-, fa- és pa-
píripari készítmények ered-
ményesebbé, gyorsabbá te-
szik az oktatást. A második 
ötéves tervben még a má-
sik két kerület is kap köz-
ponti politechnikai műhelyt. 

Az iskolák idei fejlesztésé-
nél szólni kell még az ú j 

lyes ebédlő is lesz. Itt men-
zás étkeztetést biztosítanak 
majd a diákoknak. Egyéb-
ként mindhárom ú j iskolá-
ban központi fűtést szerel-
nek feL 

Hárommillió forint 
a felújításokra 

E nagyobb építkezések 
mellett szinte szerénynek tű-
nik az az összeg, melyet az 
iskolák nyári karbantartásá-
ra költenek. Pedig ez is je-
lentős tétel a városi tanács berendezésekről, felszereié-
költségvetésében. Az idei sekről. Idén több mint egy-
nyárön, a múlt évekhez ha- millió-nyolcszázezer forinttal 
sonlóan, másfél millió fo- gazdagodnak ily módon a 
nntba kerülnek ezek a mun- szegedi iskolák. A berende-
kálatok. A felújításokra en- zés korszerűsítésének érdé-
nél is többet, hárommillió késségé, hogy például az ú j 
forintot fordítanak. Az I. ke- bútorokat először a külte-
rületben a Dugonics és a rületi iskoláknak adták, s 
Mérey utcai általános isko- onnan haladtak -befelé*. 
Iák teljes felújításával ké- Egy év múlva nem lesz olyan 
szülnek el a tanév kezdetéig, iskola, ahol ne lenne mo-
A Mérey utcában a Közgaz-
dasági Technikum is korsze-
rűsödik: parkettázzák a tan-
termeit. A Dugonics utcá-
ban már folyik a munka — 
emitt július l-el kezdődik a 
felújítás. 

dern a bútorzat. 
A tanulók vakációja alatt 

tehát szépülnek, újhódnak, 
gazdagodnak az iskolák. Nem 
lenne teljes azonban a fel-
készülésről nyújtott kép, ba 

A II. kerületben a rókusi nem szólnánk arról, begy 
általános iskolával készül- Szeged több üzeme, vállalata 
nek él szeptemberig. Az it- társadalmi segítséget aján-
teni építkezés — tavaly lott fel az iskolák fejkszáé-
újabb emeletet is húztak az séhez. A városban körülbe-
épületre — kétmillió-kétszáz- lül egymillió forintra becsú-
ezer forintba kerü l t Felújít- Bk ezt a hozzájárulást e 
ják még a Petőfitelep L bíznak abban, hogy az üyen 
számú iskolát. A III. kerü- irányú országos versenyben 
létben a Hámán Kató iskola Szeged előkelőbb helyet vív 


