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Utolérjük és elhagyjuk 
Amerikát 

H r u s c s o v beszélgetése a m e r i k a i ú j s á g í r ó k k a l 

Előrelátó 
tervezéssel 

Minden esztendőben szer-
vezés nélkül is nagy ver-
sengés folyik a járás terme-
lőszövetkezetei között: ki 
lesz az első, melyik közös-
ség lesz, amelyik elsőnele 
fejezi be az aratást. Tavaly 
a csengelej tsz-ek jelentkez-
tek leghamarább, az első-
ségért járó elismerésért. 
Idén az üllési Rózsa Ferenc 
Termelőszövetkezet gazdái 
lettek az elsők. Többnyire 
kézi erővel dolgoztak, mégis 
nem egészen tíz nap alatt 
460 kataszteri hold rozs, bú-
za és árpa termését tették 
rendbe. Csupán néhány 

holdnyi később érő zab ma-
radt hátra. Az elmúlt tíz 
nap alatt a szövetkezeti csa-
ládok apraja, nagyja a tar-
lón vo l t A gyors munka si-
kere nagymértékben azzal is 
magyarázható, hogy Balog 
Mária, a tsz fiatal elnöknője' 
és a vezetőség többi tagjai 
jól szervezték meg az ara-
tást. Gondosan felosztották 
a területeket családokra, s 
a gyors munka érdekében a 
termés tíz százalékát cél-
prémiumként ítélték oda. 
Az aratást egyébként min-
denki munkaegységre vé-
gezte. 

Nyikita H r u s c s o v , a Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnöke a múlt héten pénteken amerikai újság-
írókat fogadott Lee Hillsnek, az Amerikai Lapszerkesztők 
Szövetsége elnökének, a Night Newspapers laptársaság 
felelős szerkesztőjének vezetésével. 

A leszerelés és az ellenőrzés 
Nyikita Hruscsov ismét 

megerősítette, hogy a Szov-
jetunió 

kész aláírni bármikor 
a leszerelésről, a nukleáris 
fegyver megsemmisítéséről 
és mindenfaj ta atomfegyver-
kísérlet mindörökre való 
megszüntetéséről szóló egyez-
m é n y t 

A szovjet kormányfő hoz-
záfűzte: "Mi úgy véljük, 
hogy a nemzeti eszközök ma 
biztosítják az ellenőrzést a 
nukleáris kísérletek eltiltása 
fölött". 

A beszélgetés során érin-
tették a szovjet—amerikai 
kapcsolatok, a német kérdés 
békés rendezése és Nyugat-
Berlin problémáját, foglal-
koztak a tájékoztatás és a 

turistacsere, a nukleáris kí-
sérletek és a mezőgazdaság 
területén a kölcsönös együtt-
működés kérdésével. 

Az amerikai újságírók, 
akik körutazást tettek a 
Szovjetunióban, megjegyez-
ték, hogy 

«nagy hatást gyakorolt rá-
juk az a fejlődés, amelyet 
a szovjet nép elért 

az emberi tevékenység min-
den területén". 

Hruscsov kijelentette be-
szélgető partnereinek: "Való-
ban a legjobb kapcsolatokra 
törekszünk minden ország-
gal a világbéke megszilárdí-
tása érdekében, a legjobb 
viszonyt akar juk elérni az 
Amerikai Egyesült Államok-
kal, mint a kapitalista világ 
legerősebb államával«. 

A nukleáris kísérletek megszüntetése 
A nukleáris fegyverkísér-

letekről szólva Hruscsov ki-
jelentette, hogy "az Egyesült 
Államok a kísérletsorozatok 
számát tekintve mindig elöl 
halad és a Szovjetunió csak 
abban az esetben kerül egy 
vonalba az Egyesült Álla-
mokkal — természetesen 
nem a robbantások számát, 
hanem a kísérletsorozatok 
számát tekintve —, ha a je-
lenlegi amerikai kísérletso-
rozat után végrehaj t ja a ma-
ga kísérleteit". 

"Reméljük, hogy ezután az 
Egyesült Államok talán 
mégis hajlandó lesz alá-
írni a szerződést a kísér-
letek örök időkre szóló 
megszüntetéséről". 
A szovjet kormányfő hoz-

záfűzte: »Ha azonban az 
amerikaiak már most meg-
szüntetnék a nukleáris fegy-
verkísérleteket és megegye-
zésre jutnánk az általános és 
teljes leszerelésről és a nuk-
leáris fegyver megsemmisí-
téséről, akkor nem kellene 

végrehajtanunk a kísérlete-
ket. De ha Amerika foly-
ta t ja a kísérletezések politi-
káját , ez természetesen arra 
kényszerit bennünket, hogy 
ugyanezt tegyük. Ez a dol-
gok valódi állása«. 

A szovjet rakétákról 
Mint Nyikita Hruscsov 

hangsúlyozta, az Egyesült Ál-
lamok által végrehajtott ma-
gaslégköri robbantás 

"semmilyen mértékben 
nem akadályozza" a szov-
jet globális rakéták műkö-
dését. 
A szovjet kormányfő a kö-

vetkezőket mondotta: "Nem 
dicsekszem, de valóban van 
olyan globális rakétánk, 
amelyet semmiféle rakéta-
elhárító eszköz nem semmi-
síthet meg, hiszen tudom, 
hogy mik azok a rakétaelhá-
rító eszközök, mivel mi ren-
delkezünk ilyenekkel". 

"A mi rakétáinkról el-

mondható, hogy eltalálja a 
legyet a világűrben" — je-
gyezte meg Hruscsov. 
Nyikita Hruscsov kijelen-

tette, hogy lényegében nem 
lát semmiféle leküzdhetetlen 
akadályt a szovjet—amerikai 
együttműködés fejlesztésé-
nek útjában. "Nincs semmi-
féle igényünk az Egyesült 
Államokkal szemben, sem te-
rületi, sem egyéb vonatko-
zásban. Ügy vélem, hogy 
Amerikának sincsenek igé-
nyei velünk szemben. Kon-
kurrensek sem vagyunk az 
Egyesült Államok számára". 

A szovjet kormányfő is-
mét állást foglalt a békés 
együttélés szükségessége mel-
lett. Ami a társadalmi és po-
litikai rendszert illeti, ki je-
lentette: "Ezt a kérdést nem 
háborúval, hanem békés ver-
sengés út ján kell eldönteni". 

"Maguknak a népeknek 
kell megválasztaniok azt a 
társadalmi rendszert, amely 
a legjobban megfelel ne-
kik". 
Hruscsov azt mondotta, 

hogy az Egyesült Államok 
"saját magának árt", ha nem 
hajlandó kereskedni a Szov-
jetunióval. Sajnálattal álla-
pította meg, hogy a Szovjet-
unió és az Egyesült Álla-
mok között nincsenek nor-
mális kereskedelmi kapcso-
latok. "Mi azonban nem 
azért sajnálkozunk — fűzte 
hozzá —, mert a Szovjetunió 
gazdasági fejlődéséhez talán 
elengedhetetlenül szükséges 
volna az Egyesült Államok-
kal folytatott kereskedelem, 
hanem azért, mert 

a kereskedelem fejlesztése 
megtisztítja az utat az ál-
lamok, a népek jobb kap-
csolatai előtt". 
Amint azt a szovjet kor-

mányfő megjegyezte: a szov-
jet—amerikai kapcsolatok 
fejlődését az gátolja, "hogy 
az Egyesült Államok szé-
gyenletes vezető szerepet 
vállalt magára a kommu-

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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Lemondott 
a perui kormány 

Katonai junta vessi át a hatalmat ? 

: Különjáratokat indít : 
' a MÁV és az AKOV j • 
I minden játéknapon j 
! • 
• • 
-4 mm m • « • • • • • • • • • • • • • • ' . 

Az immár hetek óta tartó 
perui politikai válság hétfőn 
este tetőpontjára hágott. A 
hírügynökségek jelentése sze-
rint a kormány benyújtotta 
lemondását. Bár hivatalos 
közleményt nem adtak ki, 
mégis feltehető, hogy a le-
mondásra azért került sor, 
mert 

a hadsereg a választási 
eredmények megsemmisí-
tését követelte. 
A választások megtartása 

után a hadsereg nyilatkozat-
ban 

csalárd módszerek 
mazásával vádolta 

alkal-

az országos választási bizott-
ságot, követelve az eredmé-
nyek megsemmisítését és 
azt. hogy Tőrre mondjon 
jelöltségéről. 

Legfrissebb jelentések sze-
rint 

kudarcot vallottak 
azok a tárgyalások, amelyek 
a konzervatívok és az Apra 
Népi Pár t képviselői között 
folytak egy koalíciós kor-
mány megalakításáról. 

A Reuter iroda politikai 
megfigyelő véleményét idéz-
ve azt í r ja: bármely pillanat-
ban várható, hogy katonai 
kormány alakul. 

A I I . kerületben bővítik 
az orvosi szakrendeléseket 
Tanácsülésen tárgyalták a kerület egészségügyi helyzetét 

Helsinki felkéssülre várja 
a VlT-küldötieket 

Patrcío Valdesnek, a DÍVSZ titkárának ny latkoza'a 
A VIII. Világifjúsági Ta- Nepál, Paraguay, Haiti nem közi előkészítő bizottság a 

lálkozó megnyitásáig rövid engedélyezte a fiataloknak, VIII. Világifjúsági Találkq-
idő van hátra. A fiatalok a hogy hazájukban nemzeti elő- zóra meghívta a szovjet és 
világ minden táján készül- készítő bizottságokat alakít- az amerikai űrhajósokat is. 
nek a fesztiválra. Patricio sanak, s meg akarták tiltani, Gagarin és Tyitov a meghí-
Valdes, a Demokratikus If- hogy a VIT-re utazzanak, vást elfogadta. Az amerikai 
júsági Világszövetség chilei Ennek ellenére még ezeknek űrhajóstól még eddig nem 
titkára a VIT előkészületeiről az államoknak a küldöttei is érkezett válasz, 
nyilatkozott az MTI munka- helyet foglalnak majd a dele- — A VIT-en nemcsak szak-
társának: gációk soraiban. mai és politikai kérdésekről 

— Helsinki felkészülve — Ezen a fesztiválon szá- lesz szó, hanem bőven nyílik 
várja a VIT-küldötteket — mos olyan ifjúsági szervezet alkalom a szórakozásra is. 
mondotta. A nemzetközi elő- is képviselteti magát, amely A nagyszabású kulturális be-
készítő bizottság a finn kor- korábban nem vett részt a mutatókon és sportvetélkedő-
mánnyal és a finn ifjúsági világifjúsági találkozókon. kön kívül lesz például színes 
szervezetekkel együttesen — A VIII. Világifjúsági Ta- vízi karnevál. A delegátusok 
mindent megtett, hogy a fia- lálkozó a béke és barátság, zászlókkal és virágfüzérekkel 
talok jól érezzék magukat az az általános és teljes leszere- feldíszített kisebb hajókon 
"Ezer tó országában". A lés jegyében zajlik le. Éppen felvonulást rendeznek a finn 
14 000 résztvevőnek megfele- ezért legnagyobb érdeklődés- tengeren. Este három nagy 
ló szálláshelyről és élelmezés- re tarthat számot a "Véle- hajón tar t ják meg a nemzet-
ről is gondoskodtak. ménycsere a ---—---békéről" című . . . . . . . . . , . , . . , _ 

- A VIII. Világifjúsági találkozó. Ezen mindenki ki- k o z l l f j u s a g b a l j a t E z u t a n 

Találkozó méreteit tekintve fejtheti álláspontját, s el- kerül sor a méreteiben is 
előreláthatólag felülmúlja mondhatja, milyen elképzelé- hatalmas színes tűzijátékra, 
majd az elmúlt fesztiválokat, sei vannak az ifjúság jövő- a m e ] y m é g felejthetetleneb-
s ezen szinte valamennyi or- jével kapcsolatban. Ugyan- viláeifiúsáei 
szág ifjúsága képviselve lesz. csak érdekesnek ígérkezik az D e l e s z l a u vnagiijusagi 
Néhány kormány — mint űrhajósok és a VIT-küldöt- Találkozót — fejezte be nyi-
Qéldául a Délafrikai Unió, tek találkozója is. A nemzet- latkozatát Patricio Valdes. 

Szegeden tegnap délelőtt 
a II. kerületi tanács ülést 
tartott a József Attila su-
gárúti Postás Művelődési 
Otthonban. Napirenden a 
kerület egészségügyi hely-
zete szerepelt Az egészség-
ügyi állandó bizottság je-
lentését Búza István, az ál-
landó bizottság elnöke ter-
jesztette a tanácsülés elé. 

Az utóbbi időben jelentő-
sen javult a betegellátás a 
kerületben. Az állandó bi-
zottság rendszeresen figye-
lemmel kísérte az egészség-
ügyi dolgozók munkáját , s 
megállapította, hogy 

az orvosok és a betegek 
között jé a kapcsolat 

Jelenleg a kerületben ki-
lenc körzeti orvos lát ja el 
a betegeket. A körzetorvosi 
rendelő továbbfejlesztését is 
tervbe vette a kerületi ta-
nács, és itt elsősorban a szak-
rendelések bővítésére gon-

dolnak. 
A kerületben gondot for-

dítanak a gyermekfogászati 
szakrendelésre is. A kerü-
letben két korszerűen felsze-
relt rendelőhelyiségben fo-
lyik az iskolafogászati szak-
rendelés. 

I gyermekgyógyászati 
szakrendelés 

is beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Három körzeti 
gyermekgyógyász és 11 védő-
nő lá t ja el a kerületben a 
gyermekeket. 

A Vöröskereszt és az egész-
ségügyi állomások aktivistái 
felbecsülhetetlen értékű se-
gítséget nyúj tanak az egész-
ségügyi munkában. 

A beszámolót élénk vita 
követte, majd a tanácsülés 
elhatározta, hogy a kerület-
ben 

hozzák létre az öregek 
klubját 

Ezután Babinszki László, a 
lakásügyi állandó bizottság 
elnöke tájékoztatta a tanács-
ülés résztvevőit a lakásügyi 
állandó bizottság tevékeny-
ségéről. 

Az interpellációk és beje-
lentések során a tanácstagok 

j sok közérdekű kéréssel for-
Ukiltak a végrehajtó bizott-

sághoz, a szakigazgatási 
szervekhez. Schreibert Mi-
hályné a Hétvezér utca 51. 
szám alatt levő ház nem 
megfelelő udvari közkifo-
lyója miatt reklamált. Ra-
konczai Lászlóné tanácstag 
ar ra kérte a végrehajtó bi-
zottságot, minél előbb in-
tézkedjék, s szüntessék meg 
a Feltámadás, utcái orvosi 
rendelő udvarában a szap-
pancserét. Jelenleg ugyanis 
bűzös anyagokat tárolnak az 
udvaron, s ez nem egyeztet-
hető össze a házban műkö-

dő orvosi rendelő higiéniai 
követelményeivel. Sánta Pál 
kérte, javítsák meg az Ilona 
utca kövezetét és az utca 
vízellátását. Ónozó Imre a 
Csongrádi sugárútra kért 
több közvilágítási lámpát. 
Fodor Béláné tanácstag ki-
fogásolta, hogy a Tavasz ut-
cai MÉH-hez a- nemrégen 
elkészített aszfalt gyalogjár-
dán viszik kézi kocsival a 
hulladékot. Gémes Lászlóné 
az Agyagos utca vízhálóza-
tának bővítését kérte. 

ÖLTÖZTETIK A GÉPKISASSZONYT 

( T ó t h Bé l a felv.) 

A Szegedi ünnepi játékok egyik érdekessége lesz — 
mint már korábban jelentettük —, az »okos- gépkisasszony. 
Huszonöt kérdésre válaszol angol, orosz, német és magyar 
nyelven. Belső szerkezetén• még utolsó »simításokat« vég-
zik a Matematikai Kutató Intézet szegedi laboratóriumában, 
de az élethű babát — amelyet a Vegyi és Kultúrcikktermető 
Ksz készített —, már öltöztetik. A Divatszabó Vállalói 
2-es számú üzletében elegáns IBUSZ-formaruhát próbálnak 
a gépkisasszonyra. 


