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A leszerelés 
és a nyugat-berlini helyzet 
&zatmd-i iwiitet I Repülők 

táne&Lni? | között 

Szeptember 3-án kezdődik 
az új tané? 

Szegeden a tanév kezdetére 
elkészül az új és korszerű 

egyetemi diákszálló 
Az épületet határidő előtt adják át rendeltetésének 

Hruscsov látogatása 
e g y kolhozban 

Az utolsó simításokat végzik Dél-Magyarország legkorszerűbb diákszállóján 

Az utolsó simításokat vég-
zik a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem új diákszállóján 
az építőmunkások Dél-Ma-
gyar ország legkorszerűbb 

' kollégiuma lesz ez, a gyer-
mekklinika és a nőiklinika 
közötti háromemeletes épület 

A diákszálló 205 egyetemi 

hallgatónak nyújt kényel-

mes otthont, zavartalan ta-

nulási lehetőséget. 

Milyen lesz az új diákszálló? 
Az alagsorban szerelik fel 

a központi fűtéshez szüksé-
ges kazánházat mellékhelyi-
ségeket és raktárakat Itt 
lesz a mosoda, a szárító- és 
a vasalóhelyiség. A földszin-
ten kényelmesen berendezett 
hall fogadja az érkezőket 
Ettől jobbra a társalgó, majd 
az étterem és a konyha kö-
vetkezik. 

Az üveghomlokzatú társal-

góban 

televízió, lemezjátszás rádió 
szórakoztatja majd a fiatalo-
kat. Ugyancsak a földszinten 
rendezik be az orvosi ren-
delőt és betegszobát is, azon-
kívül keletre néző erkélyt 
építettek 

Az első. második és harma-
dik emeleten egyaránt me-
legítőkonyhákat élelmiszer-
szobákat — itt tartják külön 
szekrényekben az elemózsiát 
az egyetemisták —, fürdőket, 
tusolókat nagy és kis ta-
nulószobát építettek. Az első 
emeleten ezenkívül gondnoki 
és nevelőszoba, valamint iro-
da van. 

A hallgatóknak a három 

emeleten hetven lakószoba 

áll rendelkezésére 

Ezek háromszemélyesek, fel-
szerelésük: ágyak, beépített 
szekrények, kisszekrény ek, 
asztal és székek. 

Az épület előterét és hát-
terét park övezi, melyet a 
szegedi Kertészeti Vállalat 
épít meg. A gyermekklinika 
és a kollégium között egybe-
függő, füvesített és virágok-
kal beültetett területen víz-
medencét készítenek, művé-
szi nószoborral. 

Az új diákszálló a több 

mint egymillió forintos be-

rendezéssel együtt 12 mil-

lióba kerül. 

A Csongrád megyei Építőipa-
ri Vállalat munkásai felaján-

lották. hogy a befejezési ha-
táridő, október 20 helyett 
már a tanév kezdetére, szep-
tember l-re átadják az épü-
letet. Ezért a szorgos munka, 
s az építők az utolsó simítá-
sokat végzik a homlokzaton. 
Munkájukat azonban gátolja, 
hogy az alagsorban és föld-
szinten beépítendő, vasból 

készült nyílászáró szerkezete-
ket # 

késedelmesen szállítja 

a szolnoki vasipari szövetke-
zel Április 20-ra vállalták el 
a munkát, mégis az ajtók, 
ablakkeretek egy részét szál-
lították le csak napjainkig — 
bár most ígéretet tettek a-ké-
sés megszüntetésére. 

Hruscsov, az SZKP Köz-

ponti Bizottságának első 

titkára, a szovjet Minisz-

tertanács elnöke kedden 

látogatást tett az ukrajnai 

herszoni terület "Volna re-

voljucii* és -Grazija* nevű 

kolhozaiban. Elbeszélgetett 
a kolhozok vezetőivel, o 
földművelésügyi és állatte-
nyésztési termékek termelé-
sének növeléséről. 

A dolgozók meleg szívé-
lyességgel üdvözölték a 
szovjet kormányfőt. (MTI) 

Dobi István fogadta 
a lengyel parlamenti 

küldöttséget 
Dobi István, az Elnöki Ta-

nács elnöke szerdán az Or-
szágház Munkácsy-termében 
fogadta a Lengyel Népköz-
társaság parlamentjének 
Czeslaw Wycech, a SZEJM 
elnöke vezetésével hazánk-
ban tartózkodó küldöttséget. 

üz nigériai Kommunista Párt 
kész együttműködni 

az FLN programjának végrehajtásában 
Kibontakozóban van a kompromisszum Algériában 

— állapítják meg Ben Bella hívei 
Mint már közöltük, az 

egyes számú vilajában letar-
tóztatott Budiafot, az algériai 
ideiglenes kormány helyettes 
miniszterelnökét szabadon 
bocsátották. Budiaf Batnából 
Setifbe utazott, ahonnan Ra-
bah Bitat államminiszter kí-
séretében indult el Algírba. 
Budiaf nem nyilatkozott az 
újságíróknak. A fővárosba 
érkezése után folytatódhat-
nak a tárgyalások, amelyek 
kedden egész nap tartottak a 
két irányzat képviselői kö-
zött 

A keddi jelentések szerint 
kibontakozóban van a komp-
romisszum, Khider állammi-
niszter, Ben Bella megbízott-
ja szerint megvan már az új 
kiindulópont a megállapo-
dáshoz. A másik irányzat 
képviselője, Belkaszem Krim 
elhárította a kérdéseket az-
zal, hogy Budiaf megérkező-

Mezőgazdaságunk összjövedelmének felét 
a szőlő- és gyümölcstermesztés adja majd 
Országos gyümöics- és szőlőtermesztési tanácskozás Nyíregyházán 

A Hazafias Népfront Or*s 
szágos Tanácsa rendezésében 
kétnapos gyümölcs- és szőlő-
termelési tanácskozás kezdő-
dött Nyíregyházán, amelyen 
a legkiválóbb kutatók és 
gyakorlati szakemberek vi-
tatják meg az ötéves tervben 
előirt feladatokat. 

Dr. Porpaczy Aladár Kos-
suth-díjas akadémiai levele-
ző tag a Fertődi Növényne-
mesítési és Növénytermesz-
tési Kutató Intézet igazga-
tója vitaindító előadásában 
kiemelte, hogy 

a távlati tervek megvaló-
sítása után a gyümölcs-és 
szőlőtermelés a mezőgaz-, 
daság összjövedelmének 
mintegy 50 százalékát adja 
majd, 

az exportban való részese-
dése pedig ennél is nagyobb 
lesz. A z egy főre jutó gyü-
mölcsfogyasztás évi 100 ki-
logrammra emelkedik. 

A gyümölcstermelő nagy-
üzemek kialakulásával újra 
meg kell vizsgálni több 
olyan nézetet, elméleti és 
gyakorlati tételt, amely ma 
már az előrehaladást, a jó 
minőségű gyümölcs termelé-
sét gátolja. Fel kell számol-
ni sok olyan általánosítást, 
amely a régi francia gyü-
mölcstermelő iskola hagya-
tékából maradt meg A te-
lepítési rendszer, a metszés, 
a talaj termékenységének 
fenntartása, illetve fokozása, 
a gyümölcsös talajművelése 
és más kérdésekben elfog-
ldlt álláspontot meg kell 
változtatni. Az új tudomá-
nyos eredmények mielőbbi 
elterjesztése azért rendkívül 
fontos, mert 

a gyümölcsösök telepítésé-
nél évtizedekre előre meg-
határozzuk* a művelési mó-
dot, s az itt elkövetett hi-
bák olykor évtizedekre ki-
hatnak. 

A termelés technológiájá-
nak állandó javítása ma 
már biztosított. 

A legnagyobb feladat a 
tömegesen szüretelésre ke-
rülő áru helyes kezelése. 

Ennek elmulasztása sok mil-
liós kárt okozhat. A (éli al-
máknál például el kell érni, 
hogy a szedés után azonnal, 
de legkésőbb két-három na-

pon belül lehűtésre kerüljön 
a gyümölcs. 

Porpáczy Aladár végül 
megállapította: 

ma már rendelkezünk az 
intenzivebb termeléshez 
szükséges, a külföldi és a 
belföldi piacokon egyaránt 
jól értékesíthető gyümölcs-
fajtákkal. 

A szőlőtermelés és telepí-
tés feladatait dr. Kozma Pál 
egyetemi tanár ismertette. 
Elmondotta, hogy a 80 000 
holdas telepítési program 
megvalósításához évi 160 
millió oltvány és gyökeres 
vessző szükséges. 

KGST-bizottság tartott 
ülést Budapesten 

A K G S T építésügyi állan-
dó bizottságának regionális 
tervezési és városrendezési 
szekciója 1962. július 23—27 
között Budapesten tartotta 
ülését. A szekció munkájá-
ban a tagállamokon kívül 
megfigyelőként a Koreai Né-
pi Demokratikus Köztársa-
ság képviselői is részt vet-
tek. 

Az ülés több regionális és 
városrendezési kérdést vizs-
gált meg. Meghallgatta és 
jóváhagyta a szekció elnöké-
nek beszámolóját a végzett 
munkáról és a szekció továb-
bi tevékenységének irányá-
ról. 

A szekció megtárgyalta és 
jóváhagyta „A regionális ter-
vezés és a városrendezés fel-
adatai a KGST-országokban 
az 1980-ig kitűzött távlati 
fejlesztési tervek kidolgozá-

sával kapcsolatban" című 
beszámolót. Meghatározta a 
regionális tervezés, a város-
rendezés feladatait a népgaz-
daságfejlesztési távlati ter-
veinek kidolgozásában és 
megvalósításában. Az ajánlá-
sokban figyelembe vették a 
nemzetközi szocialista mun-
kamegosztás alapelveit, vala-
mint a KGST-országok kö-
zött elmélyülő együttműkö-
dés irányát. 

Az ülés megvitatta a nagy-
városok városkörnyéki öve-
zeteinek rendezése és terve-
zése, az üdülőterületek ter-
vezése és rendezése című té-
mákat, jóváhagyta a szekció 
1963. évi munkatervét, meg-
határozta az 1963—1965. 
évekre szóló munkaterv 
alapvető célkitűzéseit és 7. 
ülésének előzetes napirend-
jét. (MTI) 

séig részletekről nem nyilat-
kozik. 

A nézeteltérések 
megoldásának 

lehetősége 
Megfigyelők véleménye 

szerint a nézeteltérések meg-
oldásának két pontot kell 
magában foglalnia. Az egyik 
az FLN politikai bizottságá-
nak összetétele, amellyel a 
bizottság egy-két tagja nem 
értett egyet, mert szerintük 
nagyobb képviseletet kell 
abban kapnia annak az 
irányzatnak, amelyet Budiaf, 
Belkaszem Krim és csoport-
ja képvisel. A másik problé-
ma az eljárási kérdés. Elv-
ben az FLN politikai bizott-
sága hivatott arra, hogy ki-
jelölje jelöltjeit a választá-
sokra és megszervezze az 
FLN-nek politikai párttá va-
ló átalakítását. 

Az FLN tagjainak zöme 
szükségesnek tartja, hogy a 
politikai bizottság vegye ke-
zébe az ország irányítását, 
de vannak kétkedők, akik 
szerint előbb meg kell várni 
a választásokat, a politikai 
élet megindulását az alkot-
mányozó nemzetgyűlésen be-
lül. 

A politikai viták után vég-
re megállapodást vár veze-
tőitől az ország népe, ezt 
emeli ki az UGTA , az algé-
riai dolgozók pártjának szö-
vetsége. Közleményében a 
párt hangsúlyozza: azt várja 
az ország politikusaitól, hogy 
meghatározik programju-

kat, eljárási módjaikat a for-
radalom hatalmas feladatá-
nak végrehajtásában. 

Az Algériai 
Kommunista Párt 

nyilatkozata 
Nyilatkozatot adott ki ked-

den az Algériai Kommunista 

Párt Politikai Bizottsága is. 

Ebben üdvözli az FLN prog-
ramját, amelyet az algériai 

nemzeti forradalmi tanács 

júniusi ülésezésén elfogadott 

Az FLN programja •— 
hangzik a Politikai Bizottság 
nyilatkozata — sok olyan 
pontot tartalmaz, amely kö-
zös az Algériai Kommunista 
Pártnak a forradalom jelen-
legi szakaszára vonatkozó 
programjával. A program a 
belpolitika síkján a nem ka-
pitalista utat választja. A 
külpolitikában pedig olyan 
irányzatot kővel; amely az 
antiimperializmus, a béke és 
a szocialista országokhoz va-
ló közeledés politikája. 

A haladó erőkkel 
való együttműködés 
A.z Algériai Kommunista 

Párt nyilatkozatában sürgeti 

a belpolitikai válság megol-

dását, és hangsúlyozza, hogy 

az FLN politikai bizottsága 

jó eszköz lehet a válság tar-

tós politikai megoldásához. 

Javasolja, hogy az FLN Po-

litikai Bizottságának tagjai 

teljes létszámban üljenek 

össze Algírban, hogy megvi-

tassák a bizottság szerepét, 

összetételét és azokat az in-

tézkedéseket, amelyek feltét-
lenül szükségesek ahhoz, 

hogy a nyomorban élő tö-

megeknek munkát és kenye-

ret adjanak, és szabad vá-

lasztások útján mielőbb szi-

lárd köztársasági és demok-

ratikus intézményeket léte-

síthessenek. 

Az Algériai Kommunista 
Párt Politikai Bizottsága 
hajlandó együttműködni az 
F L N programjának végre-
hajtásában, egy ilyen együtt-
működéssel megérhetnek a 
politikai és társadalmi felté-
telek egy egységpárt számá-
ra a munkásosztály ideoló-
giája alapján — hangzik az 
Algériai Kommunista Párt 
nyilatkozata. 

Gyors megegyezésre 
van kilátás 

Szerdán délelőtt végre sor 
került Khider és Budiaf 
nagy fontosságú megbeszélé-
sére Algírban. A 24 órás fog-
vatartás után kiszabadult 
Budiaf hajnalban érkezett 

Algírba. Nyolc orakor Budi-
af négyszemközti tárgyalást 
kezdett Khiderrel. Egy óra 
múlva csatlakozott hozzá 
Belkaszem Krim és Hadzs 
ezredes, a 3. vilaja parancs-
noka s négyesben folytatták 
a megbeszéléseket. 

A tanácskozás után Khider 
rendkívül derűlátóan nyilat-
kozott. 

Csütörtökön reggel még 
egyszer összeülünk — mon-
dotta — és utána a válság 
végleges megoldását jelent-
hetjük be az algériai népnek. 

Budiaf szűkszavú nyilat-
kozata is a kibontakozás le-
hetőségét erősítette. A tár-
gyalások tartalmáról azon-
ban továbbra sem voltak 
hajlandók nyilatkozni. 

A helyzet tisztázásához 
kétségtelenül hozzájárult az 
Algériai Kommunista Párt 
Politikai Bizottságának kedd 
esti állásfoglalása. 

Az Oranban elhangzott be-
jelentések szerint csütörtök-
re tervezik Ben Bellával az 
élen a politikai iroda vala-
mennyi tagjának Algírba 
utazását és a szerv valóságos 
működésének megkezdését. 
A csütörtök reggeli megbe-
szélések adnak majd választ 
arra, hogy ez megtörténik-e 
és milyen összetételben kez-
di meg működését az algériai 
politikai iroda. 


