VILÁG PROLETÁRJAI,

EGYESÜLJETEK!

I
Vasárnaptól
•
vasárnapi"
\ a külpolitikában

A fiszfo
lelkiismeret
parancsa
P
52. évfolyam, 282. szám

A r a : 70 fillér

A. Mikojan elvtárs
szombaton hazautazott

Washingtonból

Kedvezően

nyilatkozott

Mint
már
jelentettük,
Rusk amerikai
külügyminiszter pénteken díszebédet
adott Mikojan nak, a Szovjetunó első
mnszterelnök-helyettesének tiszteletére.
Mikojan később ú j s á g í r ó k
és a rádió, valamint televízió képviselői előtt nyilatkozott washingtoni és New
York-i tárgyalásairól.

Tanácskozás
— sok
kérdésről
•A
külügyminiszterrel
együtt ebédeltünk — mondotta Mikojan. Jóllehet,
többet beszéltünk,
mint
ettünk,
mégsem maradtunk
éhesek.
A két országot érintő
nemzetközi
kérdések
széles körét vitattuk meg. Nemcsak a
kubai
kérdésről
tanácskoztunk, hanem szóba került a
leszerelés
problémája
és a
berlini kérdés is.
A tárgyalások nyugodt, és
a kölcsönös megértés légkörében zajlottak le. A megbeszéléseket
mindkét fél részerol az a törekvés
jellemezte, hogy megoldást
találjanak
valamennyi
fontos
problémára.
Csütörtökön Kennedy elnökkel tanácskoztunk- Megállapodtunk
abban,
hogy
utasítjuk New York-i képviselőinket,
folytassák
a tárgyalásokat
a karibi probléma rendezése
céljából.
Mi
haladást
várunk
ezektől
a
megbeszélésektől.
Reméljük,
hogy ugyanezt várja az amerikai fél is."
Stewarl
üdall
amerikai

Kennedyvel
tárgyalásairól

és Ruskkal

belügyminiszter péntek este
vacsorát adott Mikojan szovjet miniszterelnök-helyettes
tiszteletére.

Látogatás
egy
áruházban
A. I. Mikojan pénteken
délután megtekintette a W a shingtonhoz közeli Rockewille
városkában n e m r é g
megnyílt korszerű áruházat.
A Szovjetunió
Minisztertanácsának első
elnökhelyettese körülbelül
egy órát töltött ebben a nagy
áruházban
és megismerkedett a kiszolgálási és csomagolási r e n d szerrel, elbeszélgetett az eladókkal és a vásárlókkal.
Az amerikaiak
meleg barátsággal fogadták
Mikojant.
Sokan
odamentek
hozzá,
hogy megszorítsák a kezét,
sikereket,
boldogságot
és
egészséget k í v á n j a n a k a vendégnek.

Kuznyecov és McCloy
hétfőn ismét
találkozik
Nyugati
hírügynökségek
jelentése szerint
Mikojan
szombaton,
magyar idő szerint 16 órakor indult el Washingtonból
egy • IL—18-as
repülőgépen
Moszkvába,
Elutazása előtt adott nyilatkozatában Mikojan
eivt á r s kijelentette:
— A Kennedy elnökkel és
Rusk
külügyminiszterrel
folytatott
megbeszéléseink
hasznosak voltak.
Elősegítették, hogy tisztázódjanak
a
kubai, a berlini és sok más

Magyar—lengyel
áruíorgalmi megállapodás
Szombaton
Budapesten
aláírták az 1963. évi m a g y a r
—lengyel árucsereforgalmi és
íizetési jegyzőkönyvet.
A két ország közötti árucsere, a hosszú lejáratú
megállapodás 1963. évi
előirányzatához
képest
mintegy
negyvenkilenc
százalékos,
az
1962. évi
megállapodáshoz
képest mintegy tizenhét százalékos növekedést m u t a t .
Magyarország
1963-ban
olyan hagyományos
cikkeket
szállít
Lengyelországnak,
mint timföld, bauxit,
alumínium,
olajtermékek,
vetőmagvak.
gyümölcs,
bor,
gyógyszer, cipő, kesztyű,
valamint ipari
közfogyasztási
cikkek.
Jelentősen megnő a gépek
és a berendezések szállítása.
A fontosabb tételek
motorlcocsik.
Diesel-mozdonyok,
traktorok,
autóbuszok,
szerszámgépek,
turbóegységek,
bányászati
és geofizikai
berendezések,
műszerek,
motorkerékpárok
stb.
Magyarország a jövő évben is vásárol olyan hagyományos cikkeket, mint szén,
koksz, horgany, vegyi anyagok, só, vetőburgonya, bútor,
valamint ipari közfogyasztási cikkek
A gépimportban
a legfontosabb
tételek:
tehervagonok, gépkocsik,
mezőgazdasági pótkocsik,
szerszámgépek,
mezőgazdasági
gépek,
bányászati,
építőipari
beren-

dezések, központi fűtési
kazánok, műszerek
és szerszámok. Kiemelkedik a kölcsönös hengerelt á r u — szállítások növekedése. (MTI)
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Az új kollégiumban

.R.

A technika
szegedi
munkásainak
sikerei
'4ÍS?

Nemrégen adták át rendeltetésének
ünnepélyesen
a Szegedi
Orvostudományi
Egyetem
modern, új kollégiumát.
Több
mint kétszáz vidéki orvos és gyógyszerész
egyetemi
hallgató talált itt otthonra. Képünkön
a diákotthon
homlokzatát láthatják olvasóink, előadásra induló, jókedvű
egyetemistákkal az előtérben. A kollégium életéről Három
emelet
boldogság címmel a 4. oldalon közlünk
képriportot.

tfáetel cAttila
anUkeldaL

folytatott

kérdésben
vallott
nézeteink.
E megbeszélések nyomán az
az általános benyomásunk,
hogy lehetővé
vált a felek
álláspontjának
kölcsönös
közelítése a nemzetközi helyzet több fontos
kérdésére
vonatkozóan.
A Szovjetunió és az Egyesült Államok
nemcsak
a
legfejlettebb ipari hatalmak,
h a n e m a legnagyobb hatóerejű nukleáris fegyverek
birtokosai is. Ez nagyon fontos tényező. Ha
kapcsolataink jók lesznek, akkor a világbéke
biztosítottnak
tekinthető. Éppen ezért országainknak a legnagyobb
felelősségérzetet
kell
tanúsítaniuk a nemzetközi
problé(Fölytatás a 2. oldalon.)

lövőre újabb társ
Idén kezdődött Szegeden —
mint ismeretes — a társasházak építése, hosszú lejáratú
állami kölcsön segítségével.
Újszegeden, az Egrcssy Béni
utcában eddig hét társasház
épült fel 28 lakással. Még
idén 15 társasházat adnak á t
rendeltetésének,
ugyancsak
az Egressy Béni utcában.
Jövőre ú j a b b társasházak
épülnek Szegeden.
Örvendetes, hogy az országban —. Budapest kivételével — Szegeden a legeredményesebb a társasházépítési akció.
Jövőre a városban a társasház-építési akció keretében
összesen 97 lakást építenek.
Az ú j és kétszintes korszerű
társasházak zömmel Üjszege-

AJÁNDÉKOZÁS

den épülnék, természetesen Ezekben a lakásokban bcépía negyed városrendezési ter- tett bútorokat is elhelyeznek,
vének megfelelően,
s minthogy mód van rá, a
konyhákat gáztűzhellyel, a
A Közép fasor, Bérkert fürdőszobákat
pedig
gázutca, Déryné utca és Ma- boylarral l á t j á k el.
rostő utca által határolt
A Lengyel utca 4. szám
terület belső térségében 21
alatt beépül jövőre a fogtársasházat építenek, öszhíj,
szcsen 84 lakással.
Egy-egy épületben
itt is
négv-négy lakást alakítanak
ki. Áz ú j házakban a lakások
zömmel kétszobásak lesznek,
24 lakást azonban háromszobásra építenek. A lakások
konyháiban
villanykályha,
fürdőszobáiban
pedig villanyboyler lesz.
Szintén Újszegeden,
a Kállai utca 14. szám
alatti üres telken egy társasház épül négy háromszobás lakással.
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A Fémlemezipari Müvek lemezáru gyáregysége évenként 40 millió forint értékű
játékot szállít a nagykereskedelemnek. 1962-ben 10 újdonságot gyártottak, az ünnepi vásárra több ezer ú j játékot készítenek. Képünkön: Készül
a
"huí ámvasút*

itt egy társasház falait híizzák fel kilenc lakással. A
családi otthonok i t t kétszobásak lesznek és a konyhaban, valamint az eloszobában
beépítik a szekrényeket. Készülnek az ú j házak tervei,
s az ezzel kapcsoltos szervező munkából is jól kiveszi
részét az Országos T a k a r é k pénztár Csongrád
megyei
fiókja. Az újszegedi házakat
és a Kállai utcai lakásokat
Stampai János, Kovács László és Tápai Dezső tervezi. A
Lengyel utcában megépülő
társasház tervét az Építésügyi Minisztérium Csongrád
megyei Tervező Vállalatának
kollektívája készíti.

Szovjet segítség
Laosznak
Moszkvában
szombaton
szovjet—laoszi kereskedelmi
és fizetési egyezményt írtak
alá. A kereskedelmi
egyezmény mindkét
részről
tízmillió új frank, azaz
kétmillió dollár értékű
árucsereforgalmat irányoz elő.
Ezen kívül a Szovjetunió
bejelentette, hogy egy 50 kilowattom
rádióállomást
és
egy 150—200 ágyas
kórházat
ajándékképpen
felépít Laoszban.
- - ' •
A szovjet kormány
egy
másik
.segélyegyezményben
azt is vállalta, hogy Xieng—
Khouang környékén
egy 8000
kilovatt
telje
sitőképességü,
hárommillió
rubel
értékű
vízierőművet
épít fel a laoszi
népgazdaság
számára.
A szovjet kormány
ezen
felül ígéretet tett, hogy
jóakaratúan megvizsgálja
Laosz minden további
segélykérelmét.

Helyzetkép
Algériából

A Le Monde című francia
Az I. kerületi tanács min- lap algíri tudósítója az Algéden segítséget megad a riai Kommunista P á r t betiltársasházak építéséhez.
tásával kapcsolatban arról
KommuNemcsak megfelelő területet ír, hogy az Algériai
eddig
bocsátott az építtetők rendel- nista Párt vezetőinek
de
kezésére, hanem az újszegedi nem történt bántódásuk,
házakhoz jövőre biztosítja a jó forrásból származó értejárdát, vizet és a csatornát. sülésre hivatkozva r á m u t a t :
Természetesen a Közép fasor. az algériai hatóságok
megBérkert utca. Déryné utca és kezdték az Algériai
KommuMarostő utca által határolt nista Párt tagjai és szimpaterület belső térségében épünévsorának
összelő házak ú j utcát képeznek tizánsai
A tudósító szem a j d . A közút megépítésére gyűjtését.
1964-ben kerül m a j d sor, s rint az FLN politikai bizotterről szintén az X. kerületi sága a K o m m u n i s t a P á r t betanács gondoskodik.
tiltása után további
intézkeA társasházak tulajdonosai déseket tervez, elsősorban a
a lakások építési költségének szakszervezetek ellen.
Utal
25 százalékát fizetik be A arra, hogy az UGTA — ez a
többi költséget az Országos zakszervezet nevének röviTakarékpénztár fedezi,
dítése — ismételten kijelenhitelt ad az építtetőknek
tette, nem h a j l a n d ó beolvadés ezt 30 é v alatt kell vissza- ni az egységes pártba. Az
fizetniük. Még néhány. Ú j - FLN csak "erélyes intézkeszegeden épülő
társasházra désekkel" tud ú r r á lenni a
zakszervezetek felett. A korelfogadnak
jelentkezéseket
mány egyelőre csak a komdecember 10-ig, az Országos munista párt betiltását
monTakarékpénztár
Csongrád dotta ki, m e r t ezt aránylag
megyei fiókjánál. Szegeden. könnyű végrehajtani.

