
VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A M A G Y A R S Z O C I Á L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

56. évfolyam, 192. szám Ara: 80 fillér Vasárnap, 1966. augusztus 14. 

Kambodzsa nem fogadja 
Harrimant 

Pavilonról pavilonra 

Földgáz öt községnek 

Jól fizet a triticale 

A tegnap sportja 

Tegnap befejeződtek li hét végére 
a magyar-dán tárgyaiások húszezer vendég érkezett Szegedre 

Péter Jánost meghívták Dániába 
Szombaton délelőtt a Külügyminisztériumban befejeződ-

tek a magyar—dán tárgyalások. A tárgyalások szívélyes 
légkörben zajlottak le, és arról közös közleményt adtak ki. 

Közlemény Per Haekkerup 
látogatásáról 

A dán külügyminiszter 
1966. augusztus 9. és 13. kö-
zötti magyarországi hivatalos 
látogatásáról kiadott közle-
mény egyebek között megál-
lapít ja: Per Haekkerup és a 
magyar államférfiak között 
sorra került megbeszélése-
ken a nemzetközi helyzettel 
és Dánia, valamint Magyar-
ország kétoldalú kapcsolatai-
val foglalkoztak. 

Per Haekkerup és Péter 
János súlyos aggodalmának 
adott kifejezést a vietnami 
fejlemények miatt. Egyetér-
tettek abban, hogy Vietnam-
ban a katonai cselekmények 
minden további kiterjesztése 
méginkább súlyosbítaná a 
nemzetközi helyzetet és be-
láthatatlan következmények-
kel járna. Egyetértettek ab-
ban, hogy a megoldást az 
1954. évi genfi egyezmények 
alapján kell keresni. 

A két fél eszmecserét foly-
tatott az európai biztonság 
problémáiról. Egyetértettek 
abban: egy európai bizton-
sági konferencia hasznos le-
het, ha gondos előkészítéssel 
ésszerű alapot teremtenek 
arra, hogy egy ilyen konfe-
rencia pozitív eredményeket 
hozzon. 

A két ország közötti ke-
reskedelmmel foglalkozva a 
miniszterek leszögezték, hogy 
ezen a téren az utóbbi évek 
fejlődést hoztak és egyetér-
tettek abban, hogy a tovább-
fejlesztésnek jó lehetőségei 
vannak. Megegyeztek abban 
is, hogy megvizsgálják a 
szorosabb kétoldalú együtt-
működés lehetőségeit, mind 
műszaki, mind kultúrális té-
ren. 

A miniszterek úgy vélik, 
hogy megbeszéléseik hasznos 
célt szolgáltak, amikor tisz-
tázták azokat a kérdéseket, 
amelyekben egyetértés van 
közöttük, és azokat is, ame-
lyekben eltérő nézeteket val-
lanak. A miniszterek egyet-
értettek abban, hogy az esz-
mecserét folytatni kell mind 
a nemzetközi, mind a kétol-
dalú kapcsolatokról. 

Per Haekkerup, Dánia kül-
ügyminisztere meghívta Pé-
ter Jánost, a Magyar Nép-
köztársaság külügyminiszte-
rét, hogy hivatalos látogatást 
tegyen Dániában. A magyar 
külügyminiszter a meghívást 
köszönettel elfogadta. 

Sajtóértekezlet a Gellért Szállóban 
Per Haekkerup, a Dán Ki- ban sajtókonferencián szá-

rályság külügyminisztere molt be magyarországi láto-
szombaton a Gellért Szálló- gatásának tapasztalatairól, 6 

Az új raktárban 

(Somoeyiné felvételei) 

A Szegcdi Konzervgyár új, ezer vagon árut befogadó rak-
tárát ezekben a hetekben veszi birtokba az üzem. Az árut 

először kiszedik a steril kosarakból 

az újságírók kérdéseire vála-
szolva a nemzetközi élet kü-
lönböző időszerű kérdéseiről 
is szólt. 

Nagyon örülünk — mon-
dotta a nyilatkozata beveze-
tőjében Per Haekkerup —, 
hogy most első ízben elláto-
gathattunk a Magyar Nép-
köztársaságba, mert úgy 
gondoljuk: a kis- és a közép-
országok között is fontos a 
személyes kapcsolatok kiépí-
tése, egymás életének megis-
merése. Tapasztalataim sok 
tekintetben megváltoztatták 
korábbi elképzeléseimet az 
önök rendszeréről és helyze-
téről — mondotta, majd így 
folytatta: 

— Társadalmi rendszerünk 
különbözősége ellenére is 
sok hasonló vonás jellemzi 
országainkat. Államaink 
Európa keresztútjain helyez-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Biszhu Béla 

és Komócsin Zoltán 

elvtársak 

a szabadtérin 
MIMIIll I I I M I I M 

Tegnap este tartották a 
szegedi szabadtérin a Faust 
negyedik, utolsó előadását 
Az országszerte nagy érdek-
lődést kiváltó produkcióra 
és a grúz balett ma esti be-
mutatkozására mintegy 
húszezer vendég érkezett a 
városba. Budapestről k é t 
Nyíregyházáról egy külön-
vonat hozta az érdeklődő-
ket, akik a hét végit Szege-
den töltik. Húsz Wlönautó-
busz érkezett, többek között 
Debrecenből, Szombathely-
ről, Budapestről, Pécsről, 
Várpalotáról, Kecskemétről 
és Veszprémből. 

Szovjet, cseh, osztrák, 
NDK-beli vendégek érkeztek 

tegnap csoportosan Szeged-
re. Különösen sokan — 
mintegy 3 ezren — a szom-
szédos Jugoszláviából. 

A Faust tegnap esti elő-
adását megtekintették Bisz-
fcu Béla és Komócsin Zoltán 
elvtársak, a Magyar Szocia-

lista Munkáspárt Politikád 
Bizottságának tagjai, a Köz-
ponti Bizottság titkárai, vala-
mint Gosztonyi János elv-
társ, az MSZMP Központi 
Bizottságának póttagja, a 
Népszabadság főszerkesztő-
je. 

Képünkön : Blszku Béla elvtárs 
fLiebmann feív.l 

a szabadtéri Játékok nézőterén 

jól halaá a kerületek 
beruházási programja 

Szeged három kerületében 
a jó időt kihasználva a mun-
kások gyors ütemben korsze-
rűsítik az utakat, felújítanak 
több fontos egészségügyi, kul-
turális intézményt. 

I. KERÜLET 
Felújították a No-

vember 7. művelődési 
Otthont — Épül az Al-
só-Kikötősor új útja 

Tereiöfal segítségével rakodólapokra helyezik és így tá-
rolják az őszibarack-befőttes üvegeket is 

Az I. kerületi tanács min-
dig nagy gondot fordít az 
egészségügyi létesítmények 
rendbentartására, korszerű-
sítésére. Jelenleg a Partizán 
utcai bölcsődét ú j í t ják fel. 
Ez a bölcsőde hosszú ideig 
mostoha körülmények között 
működött, most azonban 
.mintegy másfél millió forin-
tos beruházással korszerűsí-
tik. Már szerelik a központi 
fűtést, szép levegőztető te-
raszt építenek és bővítik a fé-
rőhelyet is. A szerződés sze-
rint a szépen rendbehozott 
bölcsődét október 1-én adják 
át rendeltetésének. Ezzel 
egyidejűleg a Kazinczy ut-
cai bölcsődében is úi átve-
vő és átadó helyiséget ala-
kítottak ki az építők. A 20 
ezer forintos munkához hoz-
zájárult Szecskó László, a 
Szegedi Építőipari Vállalat 
dolgozója is. aki a kivitele-
zési tervet társadalmi mun-
kában készítette el. 

Örömmel közölte az 1. ke-
rületi tanács egészségügyi 
•csoportjának vezetője, dr. 
Villányi Ilona: végre megol-
dódik a Madách utcai ren-
delő váróhelyiségének szel-
lőztetése is. Beszámolt ar-
ról is. hogy az Odessza la-
kónegyédi bölcsőde parkja 
igen szén kivitelben elké-
szült csodálatosan szép. de 
nem bölcsődéhez illő. 

Az I. kerületi lakosok 
nemcsak örülnek kerületük 
szépülésének, hanem társa-
dalmi munkával is segíte-
nek. Az úiszegedi ládaüzem 
dolgozói és az állami sza-
bóság szocialista brigádja 
például sokat tett az Odesz-
sza lakónegvedi bölcsőde 
felszerelésének kiegészítésé-
ért. 

A művelődésügyi beruhá-
zások közül jelenleg az ú j -

szegedi November 7. Műve-
lődési Otthon felújítása 
igen jelentős, a több millió 
forintos munka a napok-
ban fejeződik be. 

Sokat fordítanak az idén 
is az utak korszerűsítésére. 
A Közúti Üzemi Vállalat 
több mint 3 millió forintos 
költséggel készíti az Alsó-
kikötősor úttestének és jár-
dájának felújítását. Az út-
pályát 8 és fél méterre 
szélesítik, s az aszfaltbur-
kolatot egészen a korábban 
épített összekötő útig ve-
zetik el. A munkálatok tel-
jes sikeréhez nagyban hoz-
zájárult a honvédség mű-
szaki alakulata is. 

Sokat segített a honvéd-
ség a Rózsa Ferenc sugár-
út áttöltési munkálatainál, 
valamint a József Attila-
telepi nyíltszelvényű csa-
tornarendszer kialakításánál 
ls. Ezzel lényegesen csök-
ken a belvízveszély. A víz-
vezetékhálózat korszerűsí-
tésére több mint 600 ezer 
forintot fordítottak már ed-
dig is, az Üjszőregi úton 
és a Bobolicstelepen. A la-
kosság 50 ezer forint érté-
kű társadalmi munkával 
vett részt az árok kiásásá-
ban. 

II. KERÜLET 
Üj járda három kilo-

méteren — Közös mun-
ka a Kossuth Lajos su-
gárúton — Jó hír Pető-
fi telepnek. 

A II. kerület területén 
még mindig Jgen sok a tég-
lajárda. A kerületi tanács 
építési csoportja ezért folya-
matosan ezeket a járdákat 
új í t ja fel aszfaltburkolatúra. 

A lakosság mindenütt fel-
szedi társadalmi munkával 
a régi téglaburkolatot, így 
több pénz iut a járdák 
rendbehozására. Most példá-
ul a Gergely utca járdájá-
nak felújítása folyik 180 ezer 
forintos költséggel. a 
Gyöngytyúk utca járdájá-
nak korszerűsítésére pedig 
350 ezer forintot fordítottak. 
A II. kerületben az idén 
mintegy 3 kilométer hosszú-
ságban új í t ják fel a járdá-

kat. s erre mintegy 2 mil-
lió forintot fordítanak. 

Nagyobb arányú úttest-
korszerűsítést jelenleg nem 
végeznek, viszont folyamato-
san javítják a rossz utakat. 
350 ezer forintot fordítanak 
kátyúzásra, kisebb-nagyobb 
javítási munkálatokra. Most 
készült el a Rózsa utca út-
testének rendbehozása, va-
lamint a Damjanich utca és 
Béketelepen a bekötőút bur-
kolatának felületi kezelése. 
A három kerület közösen vé-
gezteti a Kossuth Lajos su-
gárút korszerűsítését. Az I. 
kerület 200 ezer. a II. kerü-
let pedig 300 ezer forintot 
adott eddig az itt folyó 
munkákra. 

Ütemterv szerint készül a 
vízvezetékhálózat bővítése is. 
Az Árvíz utcában és a Pus-
kás utcában a közelmúltban 
felezték be a vízhálózat fej-
lesztését és hamarosan sor 
kerül a József Attila sugár-
út. a Római körút, a Felső 
Tisza-part, az Etelka sor. a 
Szilléri sor és a Tápéi sor 
által határolt terület vég-
ágainak összekötésére is. Jó 
hír a netőfitelepieknek: a 
Gábor Áron utcából a Ti-
sza felé eső területre ha-
marosan megkezdik a ma-
gasnvomásra való átkapcso-
lást. 

Az egészségügyi beruházá-
sok közül a Csillag téri böl-
csőde átadása után a petőfi-
telepi bölcsőde felújítását 
tűzték napirendre. 130 ezer 
forintos költséggel korszerű-
sítették a kerület szakorvosi 
rendelőjét. Augusztus 16-án 
adják át rendeltetésének a 
három orvossal működő fül-
orr-gége. fogászat. labora-
tórium és EKG szakrendelést 
végző rendelőt. 

III. KERÜLET 
Napközis óvoda Ság-

váritelepnek — Bővül 
a magasnyomású vízhá-
lózat. 

A III. kerületben az idén 
is tovább folytatják a már 
korábban megkezdett nagy-
arányú út- és gyalogjárda-
építési programot. Befejező-
dött a Kápolna utcában az 
út kövezetéinek átrakása, ú j 

# Újabb milliók 

@ Segít 
a honvédség is 

# Vízhálózat-
korszerűsítés 

gyalogjárda építése, ugyan-
így a külső Pulcz utca egy 
•részének korszerűsítése. A 
két munkára több mint 320 
ezer forintot költöttek. Az 
Alkony utca gyalogjárdájá-
nak építésére és szikkasztó 
árokrendszer kialakítására 
326 ezer forintot fordít a 
III. kerületi tanács, a Ne-
mestakács utca gyalogjárdá-
jára pedig 313 ezer forintot. 
A Dobó utca gyalogjárdájá-
nak az Alsónyomás sor felé 
eső része 397 ezer forintba 
került. A vágóhídnál elké-
szült a horgosi út gyalogjár-
dája is a Sárkány utcáig. 

A folyamatban levő mun-
kák között szerepel Ságvári -
telepep a Gera Sándor utca 
város felőli oldala, valamint 
a Kandó Kálmán utca gya-
logjárdájának építése 400 
ezer forintért. Az előkészítési 
stádiumban van Mihálytele-
ken a Petőfi utcától a vá-
ros felé eső település gya-
logjárdájának rendezése 
mintegy 300 ezer forintos 
költséggel. Jelentős társadal-
mi munkát végzett a honvéd J 
ség a Rákóczi utca déli ol-
dalának korszerűsítésében: 
Az útmenti fákat kiszedték* 
hog kiképezhessék a mint-
egy 350 ezer forint költség-
gel épülő gyalogjárdát. Át-
fektetik a Tolbuhin sugárút 
gyalogjárdáit is a nagykör-
úttól az Úttörő térig. 

Az út és gvaloriárda épí-
tésekre az első félévben ai 
kerület lakosai mintegy 30 
ezer forint értékű társadal-
mi munkát végeztek. Nagy 
szerep jut a lakosság társa-
dalmi munkáiénak a ma-
gasnyomású vízhálózat to-
vábbi kiépítésében is. Érinti 
ez Ságváritelep egy részét* 
Alsóvárost a Tompa, vala-
mint a Váradi utcában, to-
vábbá Istvántelepen a Laj-
ta utcában. Ezekre a mun-
kálatokra több mint 1 millió 
forintot fordítanak. Befeje-
zés előtt áll Ságváriteleoen 
a régi iskola á ta laV ' t sa 
napközis óvodává. A 65 fé-
rőhelyes óvoda kialakítására 
is több mint 1 millió forin-
tot fordítanak. 


