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Csak fehér köpenyben? 

Ragyogó karnevál 
A lottó 

tárgynyereményei 

Szegedi találmány a textiliparnak 

Sportoldal 

MAGYAR—GUINEAI KOZOS KOZLEMENY 

Elutazott hazánkból Sekou Touré 
Hétfőn reggel elutazott 

Budapestről a guineai párt-
és kormányküldöttség, 
amely Sekou Tourénak, a 
Guineai Demokrata Párt 
főtitkárának, a Guineai 
Köztársaság elnökének ve-
zetésével — a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága, az Elnöki 
Tanács és a kormány meg-
hívására — látogatott ha-
zánkba. A guineai vendé-
geket a magyar és guineai 
nemzeti zászlókkal díszített 
Ferihegyi repülőtéren több 
ezer budapesti dolgozó je-
lenlétében ünnepélyesen bú-
csúztatták. 

A guineai párt- és kor-
mánydelegáció búcsúztatá-
sára megjelent Kádár Já-
nos, az MSZMP Központi 
Bizottságának első titkára. 
Kállai Gyula, a kormány 
elnöke. — a Politikai Bi-
zottság tagjai —, Nyers Re-
zső, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkára, a Po-
litikai Bizottság póttagja, 
Kisházi ödön, az Elnöki Ta-
nács helyettes elnöke. Je-
len Volt a kormány több 
tagja, politikai életünk sok 
más vezető személyisége, a 
budapesti diplomáciai kép-
viseletek számos vezetője 
és tagja. 

A magyar és a guineai díszmenete után a magyar 
himnusz hangjai után Sekou párt- és állami vezetők a 
Touré — Kállai Gyula és repülőgéphez kísérték a 
Kisházi Ödön társaságában vendégeket, S ott mégegy-
— ellépett a tiszteletére fel- szer szívélyes, baráti kéz-
sorakozott díszegység sor- szorítással búcsúztak el tő-
fata előtt, majd az afrikai lük. 
vendégek elköszöntek a bú- A hazánkbői Jugoszláviá-
csuztatásukra megjelentek- ba látogató guineai delegá-
tőL Úttörők virággal ked- ció IL—18-as különrepülő-
veskedtek a hazánkból tá- gépe negyed tíz órakor 
'•osJÓ guineai párt- és kor- emelkedett a magasba, hogy 
mányküldöttség vezetőjének utasait Pulába vigye. 
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Egymil l ió 
négyze tméter park 
Épül a gedéi pihenő — Elkészül! a Bécsi körút 

Virágos ilása 
Szegeden jelenleg egymil- It t 15 ezer tó muskátlit ül-

lió négyzetméter park van. tettek el a 2000 négyzetmé-
A Városgazdálkodási Válla- teres területen, 
lat kertészeti részlege ebből Elkezdték 
600 ezer négyzetmétert gon- , , 
doz. S nemcsak gondozza a a z Ogyessza-lakotelep 
meglevő parkokat, hanem házai közti rész parkosítá-

minden évben újakat épít. sát is. Ennek a munkának a 
költsége 448 ezer forint. A 

A harmadik ötéves tervben parkok mellett játszóteret, 
évente 60 ezer négyzetmé- homokozót is építenek a 
terrel nő Szeged zöldterü- házban lakó gyermekeknek, 
fete- Gondoltak az idősebbekre 

Jelenleg a parkokban 15 js, kényelmes padokat he-
ezer szál rózsa, 100 ezer 
évelő növény és 200 ezer 

lyeztek el. 
Tegnap kezdték el a ge-

egynyári növény virágzik. d ó i pihenőpark építését. Ez 
Ezek között megtalálható a 
szalvia, begónia és a petú-
nia is. Az ú j parkokba is hordják ki a helyszínre. 

a munka 525 ezer forintba 
kerül. Az anyagot most 

a virágokból ül- u j Hamarosan elkészül az 
aszfaltozott járda. 

Jövőre újabb területeket 

BÜCSGZÁS A REPÜLŐTÉREN 

és tagjainak. A dtszegység zetben a Kínai Népköztár- pári első titkárát, Kádár Já-
saság jogait 

A Guineai Demokrata 
Párt főtitkára, a Guineai 
Köztársaság elnöke, Ahmed 
Sekou Touré meghívta a 

nost a Guineai Köztársaság-
ban teendő látogatásra. Ká-
dár János a meghívást kö-
szönettel elfogadta. A láto-
gatás időpontját később fog-

ezekből 
tettek. 

A Bécsi körút egy része 
már elkészült. Kényelmes parkosítanak az Ogyessza-
padokat helyeztek el, füve- lakótelepen, s elkezdik 
sitetíek a területet. Bejáró-
kat építettek, s a növények- a z Oskola utcai ú j házak 
nek ú j földet hordtak a 7300 környékének parkosítását is. 

S r n i T c z e r £ £ £ Szeged parkosítási prog-
került. r amja gyors ütemben halad. 

Véglegesen elkészül a Fő É v e n t e t í z százalékkal nő a 
fasor is. Az egymillió 100 parkterület. Hogy a parkok 
ezer forint költséggel épült szépek, gondozottak marad-
repreaentatív út janak. ez a lakosságnak is 

szép színfoltja az ü {szegedi érdeke. Meg kell óvni a 
ligetnek. vandál kezektől a virágokat. 

4z árvízvédelemben helytálló 
közlekedési dolgozókat 

tüntettek ki 

Vasárnap este tt Parla-
ment Munkácsy-termében 
magyar—guineai közös nyi-
latkozatot írtak alá. Az ok-
mányokat magyar részről 
Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára és Kállai Gyula, a 
kormány elnöke, guineai 
részről Ahmed Sekou Touré, 
a Guineai Demokrata Párt 
főtitkára, a Guineai Köz-
társaság elnöke irta alá. 

* 
A közlemény egyebek kö-

zött megállapítja, hogy a 
két ország küldöttségének 
megbeszélései baráti légkör-
ben, a kölcsönös megértés 
szellemében zajlottak le. A 
megtárgyalt kérdésekben a 
nézetek azonossága nyilvá-
nult meg. 

A magyar fél a tárgya-
lásokon hangsúlyozta, hogy 
nagyra becsüli a Guineai 
Köztársaság bátor harcát, 
amelyet az imperializmus 
elnyomó és kizsákmányoló 
politikája és az ú j gyarma-
tosítás ellen folytat. A ma-
gyar kormányküldöttség 1962 
decemberében tett guineai 
látogatásakor aláírt közös 
közleményben lefektetett 
elvek alapján a két ország 
kapcsolatai egészségesen fej-
lődnek. 

A két fél elítéli a Viet-
nami Demokratikus Köztár-
saság területének bombázá-
sát az amerikai katonai 
erők által, valamint a dél-
vietnami amarikai beavatko-
zást, követeli az összes kül-
földi csapatok kivonását 
Dél-Vietnamból és az Indo-
kínával kapcsolatos 1954. 
évi genfi egyezmények szi-
gorú tiszteletben ta r tásá t 

A felek megelégedéssel 
állapították meg, hogy az af -
rikai népek történelmi si-
kereket értek el a földrészük 
felszabadításáért vívott harc-
ban. Hangsúlyozzák az Af-
rikai Egység Szervezete 
fontos szerepét 

A felek egyetértenek ab-
ban, hogy a függőben levő 
nagy nemzetközi problémák 
rendezése érdekében bizto-
sítani kell az ENSZ normá-
lis működését. A felek meg-
győződése, hogy az ENSZ 
akkor tudja ellátni felada-
t á t ha az alapokmány szel-
lemében tevékenykedve elő-
segíti a mai nemzetközi 
élet nagy problémáinak ren-
dezését. Szükséges, hogy az 
ENSZ szerveinek összetétele 
tükrözze a tényleges nem-

Magyar Szocialista Munkás- ják megállapítani. 

Á guineai elnök 
Jugoszláviába érkezeit 

TANÁCSKOZÁS TITÓYAL 

Sekou Touré, a Guineai Tito elnök hétfőn este 
Demokrata Párt főtitkára, a vacsorát adott Sekou Touré 
Guineai Köztársaság elnöke elnök és kísérete tisztele-
kétnapos baráti látogatásra tére. (MTI) 
hétfőn délelőtt repülőgépen 

Hétfő délután a MÁV- Négyen a Munka Érdem-
vezérigazgatóság tanácstér- rend ezüst fokozatát, tizen-
mében dr. Csanádi György hatan a Munka Érdemrend 
közlekedés- és postaügyi bronz fokozatát és harminc-
miniszter kormánykitünteté- kilencen „Árvízvédelemért" 
seket és „Árvízvédelemért" érmet kaptak, 
érmet adott át kiváló vas- A közlekedési dolgozók-
utasoknak, hajósoknak, gép- nak csak kis csoportja vette 
kocsivezetőknek és olyan át hétfőn az árvízvédelmi 
irányító beosztásban levő kitüntetést. Rajtuk kívül a 
dolgozóknak, akik az árvíz- következő napokban még 
védelem során kiemelkedő több százan kapják meg 3. 
teljesítményt nyújtottak. megérdemelt elismerést. 

Jugoszláviába érkezett. Se 
kou Touré-1 a pulai repülő-
téren Joszip Broz Tito fo-
gadta. Egy órával később a 
két köztársasági elnök a 
„Podkorka" nevű jachton 
Brioni szigetére érkezett. 

Sekou Touré a pulai re-
pülőtéren kijelentette, azért 
jött Jugoszláviába, hogy 
Tito elnökkel tárgyaljon. 
Guineának és Jugoszláviá-
nak — mondotta — tovább 
kell koordinálnia akcióit ab-
ból a célból, hogy a világ-
béke ügye győzedelmesked-
jék. 

Tito elnök rövid üdvözlő 
beszédében kiemelte, min-
dent meg kell tenni a béke 
védelmére és a normális 
kapcsolatok helyreállítására 
az egész világon. 

A brioni szigetcsoporthoz 
tartozó Vanga szigeten hét-
főn délután fél 5 órakor 
megkezdődtek Joszip Broz 
Tito jugoszláv és Sekou 
Touré guineai köztársasági 
elnök tárgyalásai, amelye-
ken a tárgyaló felek a nem-
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Korszerűsítés 

zetközi viszonyokat, és hogy zetközi helyzet időszerű kér-
helyreállítsák a yilágszerye-1 déseit vitatták meg. 

A Ferihegyi repülőtér már kicsinynek bizonyult az állan-
dóan növekvő nemzetközi és belföldi forgalom lebonyolí-

tására. A fel- és leszálló pálya még megfelel a jelenlegi igényeknek, de a forgalmi 
épületet és az előtérbetont bővíteni kell. Az építkezést megkezdték. Az év végéig 
nyolc nagy gép számára készül el a beton „parkolóhely", az épület bővítésével pedig 
a jövő év közepéig körülbelül a kétszeresére növelik a tranzitváró, a vámhelyiségek, 
a belföldi váró és a terasz területét. A képen: A repülőtér északnyugati felében 

ala pozzák az ú j „parkolóhely ct" 


