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X u a n T h u y 

B a t o g a t a s c a 

;r Jánosnál 

Xuan Thuy, a Vietnami 
Dolgozók Pártja Központi 
Bizottságának titkára, ál-
lamminiszter, a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
Párizsban tárgyaló küldött-
ségének vezetője, aki a ma-
gyar forradalmi munkás-pa-
raszt kormány meghívására 
hivatalos baráti látogatást 
tesz hazánkban, szombaton 
látogatást tett Péter János 
külügyminiszternél. A láto-

gatásnál jélen voit Erdélyi 
Károly, az MSZMP KB kül-
ügyi osztályának vezetője és 
Gyenes András külügymi-
niszter-helyettes. Ott volt 
Hoang Luong, a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
budapesti nagykövete. 

A látogatást követően a 
Külügyminisztériumban 

megkezdődtek a tárgyalá-
sok. 

Megnyitották 
e szoviet 

kultúra napjait 
Az Állami Operaházban 

tegnap, szombaton este nyi-
tották meg a szovjet kultúra 
napjait. Ilku Pál művelődés-
ügyi miniszter ünnepi beszé-
dében meleg szavakkal kö-
szöntötte a szovjet vendége-
ket, Jekatyerina Furccva 
asszonyt, a Szovjetunió mű-
velődésügyi miniszterét és a 
hazánkba érkezett delegációk 
tagjait. A magyar kulturális 
napok alkalmával — mon-
dotta — tanúi voltunk 
Moszkvában, Leningrádban, 
Minszkben és másutt, mi-
lyen nagy szeretettel fogad-
ták a magyar nép képviselő-
it. kultúránk alkotásait és 
tolmácsoló művészeit. 

Ezután Jekatyerina Furce-
va, a Szovjetunió művelő-
désügyi minisztere, a szovjet 
állami küldöttség vezetője 
mondott üdvözlő beszédet 

Őszinte köszönetet mon-
dott a Magyar Népköztársa-
ság kormányának, művelő-
désügyi minisztériumának és 
a Magyar—Szovjet Baráti 
Társaságnak azért, hogy új 
lehetőségeket biztosítottak a 
Szovjetunió több nemzetisé-
gű kultúrájának bemutatásá-
ra Magyarországon. 

Utak, terek, járdák 
Mi épült, mi készül Szegeden? 

Még ny í lnak . . . igen, még nyílnak a virágok, de a Ebben a nagy munkában 
hűvös reggelek már jelzik, hogy tél fele tart a világ, lassan kezdenek kibontakoz-
Ilyenkor már érdemes összegezni: korúinézni, hogy mi ni a város jövendőbeli kör-
minden történt a városban év közben, s mit ígérnek még vonalai is. Főként az Etelka 

Épül a legnagyobb hazai 
szinletikusszál-iizem 

Tető alatt a nagycsarnok 
A nyergesújfglui Magyar 

ViBcosagyárban az idén 
kezdték meg a poliakrilnit-
rilszál üzem építését. A ha-
zai vegyiszál gyártás köz-
pontjában ez lesz a negye-
dik, éu egyben a legnagyobb 
szintetikusszál-üzem. 

4 ezer 600 tonnára terve-
zik az évi termelését. 

Az új gyár terméke az ed-
dig ismert szintetikus szá-
lak közül a legjobban hason-
lít a gyapjúhoz, és nagyon 
szép élénk színekre festhető. 

A 870 millió forintos be-
ruházást a Petrolber bo-
nyolítja le. Az építkezés 
nagyrészét a Nehézipari Épí-
tő Vállalatra bízták, míg a 
gépek zömét — 3 millió 
dollár értékben — Olaszor-
szágból rendelték meg. Most 
meg is érkeztek Nyergesül -
faltira az első berendezések 
a milánói Shia Viscosa cég-
től. Az olasz cég 

az egész technológiára 

vállalja a garanciát. 
Az új gyár legnagyobb, 

280 méter hosszú csarnoka 
már tető alá került. 

A tervek szerint 1972-ben 
az egész gyárban meg 
kell kezdeni a próbaüze-
met. 

A termeléshez az alapanya-
got Ausztriából vásárolják 
majd. Az egyik legnagyobb 
államosított yállalat. az 

österreiehische Stickstoff 
Werke szállítja 10 évig az 
akrilnitriit a mindenkori 
világpiaci áron. és cserébe 
a nyergesújfalusiak, Ugyan-
csak világpiaci áron, kész 
szálat adnak. (MTI) 

a tanácsok. S mi más is érdekelhetné jobban az olvasót, 
mint az, hogy milyen utcán kell majd a havat taposnia: 
hol, milyen utat hozattak rendbe a rendelkezésre 
milliókból. 

Forintok miliiói 
Az I. kerületi tanács az 

idén a járdaépítést tartotta 
a legfontosabbnak. Elké-
szült már az Imre utca, a 
Lechner tér, a Teleki utca, 
az Alföldi és Nemestakács 
utca, Újszegeden pedig a 
Töltés, a Déryné, a Csaná-
di utca és a Jobb fasor jár-
dája, ezután csinálják meg 
a Jankovlch, a Radnóti 
Miklós utcában, illetve a 
Szent Miklós és a Zárda ut-
cában. Igaz, az utóbbinak 
csak a tervelt készítik. 

A több mint 26 millió fo-
rintból, ami rendelkezésükre 
állt, idén a kerületiek há-
romszor annyit költöttek alapvetően a külső városré-
kátyúzásra, javításokra, szekre irányult, mivel azok 
mint az előző években. Kü-

sori útépítés es később a 
Kereszt utca lényeges ebből 

álló a szempontból. Nemcsak 
mint a külső körút majdani 
része, hanem mint az Oj 
közúti híd építésének előz-
ményei is. Ha ugyanis meg-
kezdődnek a hídépítés föld-
munkái, a Tápé felöl jövő 
forgalom az Etelka soron. 
Kereszt utcán át a Szilléri 
sugárúton juthat be a város-
ba. 

Sikerült ti'rleszieni 
A III. kerületben folyó 

munkákról júliusban már 
írtunk, igaz, akkor nem 

kommunális ellátása még 
.„ „ . . . .... , .. mindig alatta van a város 
lönósen sokba került — két- t ö b b i r é s z ének . Ezért a 

teket a töltés mentében: az 
Erdőgazdaság csemetekertjét, 
a KISZ-vezetőképzőt, illetve 
az I. kerület napközis tábo-
rát. Mivel a kendergyár 
bővítése miatt lezárták a 
Kendergyári utat, az UTC 
sporttelepig a Kertész utat 
újítják fel. Onnan pedig 
járdát építenek a Füvész-
kerti útig. Az útépítéseket 
a hódmezővásárhelyi közúti 
építő vállalat, a járdaépíté- voltunk derűlátóak. Most év 
seket a városgazdálkodási vége felé, az árvízveszély 
vállalat, a kátyúzást a kom- okozta lemaradástól elte-
munális üzem végezte. kintve, vigasztalóbb kép tá-

rul elénk. Elkészült a Ke-
nyérgyári út és a mihály-
tel eki Felszabadulás útja 
aszfalt gyalogjárdája. A ket-
tő összesen 550 ezer forintba 
került. A tavalyi év adóssá-
gát is sikerült „törleszteni''; 
elkészült a Pancsovai és a 
Szent Imre utca egy részé-
nek aszfalt gyalogjárdája is. 
Ezenkívül a Szent Imre tér 

A körút kezdetén 
A II. kerületben is sok 

minden történt az idén. A 
városfejlesztési politika itt 

1. Furceva 
kitüntetése 

J. Furceva miniszterasz-
szojiy szombaton délben a 
Baratság Házában talalkozott 
az MSZBT országos "lnokaé-
gének tagjaival.'Ebből az al-
kalomból Nagy Mária, a tár-
saság főtitkára átnyújtotta a 
magas vendégnek az MSZBT 
aranykoszorús jelvényét a 
két nép barátságának ápolá-
sában szerzett kimagasló ér-
demei elismeréséül. 

• t s a s a w a a ; w s s w w s r c 
nál magasabb arányban a 
külső városrészek részesül-

Az ország legjobb úttörő 
őrsvezetői tartottak találko-
zót tegnap, szombaton Sze-
geden. Az Ifjúsági Házban 
összegyűlt pajtásakat Gazdik 
Gyula városi úttörőtitkár 
köszöntötte, majd megkez-
dődött a tapasztalatcsere jel-
legű foglalkozás, amelynek 
keretében több beszámoló 
hangzott el a csapatmunka 
erősítésének módjairól, az 
őrsi közösségek életének ér-
dekesebbé, vonzóbbá tételé-
ről. 

A találkozó keretében 
hirdették ki az Őrsvezető 
című lap által meghirde-
tett pályázat eredményét is. 
A pályázat — amelyet „őr-
söm kincse" címmel hirdet-
tek meg — egy-egy kis kö-
zösség legszebb élményének, 
legszívesebben végzett mun-
kájának feldolgozását kérte 
a pajtásoktól. 

Színessé, érdekessé tette 
az őrsvezetők találkozóját az 

a kiállítás is, amely az út-
törők „kincseit" — legked-
vesebb játékait, legféltet-
tebb eszközeit — mutatja 
be. 

A szegedi találkozó — 
amely az elmúlt évbein 
megrendezett egri tapaszta-
latcserét követi — klubfog-
lalkozás, illetve ünnepi mű-
sor zárta. Ez utóbbiban az 
úttörő kulturális szemlén 
aranyérmet nyert szegedi 
pajtások léptek fel — szép 
sikerrel. 

rendbehozatala. Maradt 
azért pénz a tervezett és 
terven felüli útépítésekre is. 
A belvárosi útrekonstrukció 
figyelembevételével új bur-
kolatot kapott a Kiss Meny-
hért, a Károlyi, az Oskola 

adhatták a járókelőknek. A 
Rákóczi utcában a júniusi 

tek. A Petőfitelepen sokat f S S a f f e k t e ^ k 
jelentett a vízhálózat rend-
szerének javítása, mivel az-
előtt csúcsidőben nem volt 
elég a víz. Nagy munka 
volt a nyíltszelvényű árkok 

és a Török utca, Újszegeden felújítása, rekonstrukciója 
a különösen szépre sikerült is, melyből csak a tervezés 
Középkikötő sor. A Dózsa 260 ezer forintba került. 
György utca újjáépítésé el- g g j - ^ * ^ S ú g v a 
maradt — többek között egy u t a t építtetett, emellett el-
lakótömb rekonstrukciója készült a különben is bel-
miatt —, viszont terven vízveszélyes hely vízelveze-
felül utat és járdát építet- tó érokrendszere is 350 ezer 
. , „ .. , forint ertekben elvégeztek a 
tek a Karondi utcaban. Dorozsmai út két oldalának 

Újszegeden jelenleg ls csatornázását, amely megint-
több, a városrész életében csak a belvíz elleni véde-
nagyon jelentős útépítés fo . lemben kap fontos szerepet. 

A Baktóban, a járdaépítés, a 
A legfontosabb talan a t o , e k r e n d e z é s , a n v f U s z e l v é -

Thokoly utca—Rózsa Fe- n y ű árkok építése és rende-
renc sugárút—Tanács Utca zése fejeződött be. A három-
rendbehozása, s az, hogy az éves munka összesen 3 mil-Erdélyi térig ezáltal meg-
hosszabbították a Bérkert 
utcai buszjáratot. Vannak 
már tervek arra is, hogy a 
Thököly utcát a 43-as, azaz 
Szöregi útig kiépítik. Befe-
jeződött egy közös útépítés 
is a Szövetség utcában, il-
letve annak folytatásában, 

lió 200 ezer forintba került. 
A körtöltésen belül a ke-

rületben az idén a Hétvezér 
utcai és az Etelka sori épí-
tések voltak a legjelentőseb-
bek. Az Etelka soron a 
majdani külső körút egy ré-

le. A kivitelező vállalat a 
Hunyadi János és a Petőfi 
Sándor sugárút közti sza-
kasz útburkolatának átada-
sát — négy hónappal ké-
sőbbre ugyan —, a jövő 
hétre ígérte. Csupán az 
utóbbi három út korszerűsí-
tése a tanács költségvetését 
l millió 897 ezer forinttal 
apasztotta. A Pulcz utcában 
még folynak a csatornázási 
ós útfelújítási munkák, de a 
szerződés szerint december 
10-re be is fejeződnek. 

A kerület sok útja kátyú-
zásra szorul. A jó szándék 
és a pénz meg is lenne a 
javításokra, csak éppen vál-
lalat nem akad, amely elvé-
gezné. A Teréz utcában pél-
dául életveszélyes gödrök 
tátonganak. A tanács au-
gusztusban megrendelte a 
kommunális üzemtől a kivi-
telezést, ahonnan azonban 
a sürgető levél után sem 
igazolták vissza mind a mai 
napig. 

A jövő évi tervek még 
óvatosak, latolgatok: a sok 

sze készült el — csatornázás lehetőség közül a legfonto-
és úttest —, összesen 4 mil-
lió 890 ezer forint költség-
gel. A Hétvezér utca is új 

amelynek eredményeként úttestet és korszerű vilúgí-
most már könnyen meg le-
het közelíteni a zöldterüle-

Havonta G ezerrel 
több vagon indul 

Gyorsabb a rakodás 
a MÁV Szegedi Igazgatásága területén 

A Gazdasági Bizottság ha-
tározata óta a múlt évihez 
képest havonta Ö000-rel több 
vagon segíti az őszi forgal-
mi feladatok lebonyolítását 
a MÁV Szegedi Igazgatósá-
gánál. A határozat nyomán 
csaknem minden vállalat 
meggyorsította a címére ér-
kező áruk kirakodását. 

A szervezettebb, gyorsabb 
rakodással felszabaduló vas-
úti kocsik nagyban segítik 
az őszi forgalom zavartala-
nabb lebonyolítását, a me-

zőgazdasági és iparcikkek 
gyors továbbítását. Naponta 
8—10 cukorrépás irányvo-
nalot indíthatnak a cukor-
gyárakba, napi 40—45 va-
gon téglát — Bajáról 25—30 
vagon ajtót, ablakot továb-
bítanak az árvíz sújtotta te-
rületekre. 

Az év. eddigi szakaszában 
több mint félmillió tonnával 
nagyobb mennyiségű árut 
szállítottak, mint a múlt év 
hasonjó szakaszában. 

D. B. 

Szállítják a téylaklokkokat 

tást kapott, 2 millió 440 
ezer forintért. A vízhálózat 
fejlesztésére a kerületben 
260 ezer forintot, járdaépí-
tésékre 1 millió 100 ezer fo-
rintot költöttek, melyhez 
800 ezer forinttal még hoz-
zájárul az Ösz utca járdája 
is. 

sabb, legsürgetőbb munká-
kat kívánják előtérbe he-
lyezni. Szeretnék megvalósí-
tani az alsóvárosi busz 
nyomvonalának felújítását 
(Szécsi utca, Szabadság tér. 
Csonka utca és Hattyas sor 
egy része). Korszerűsítésre 
szorul a Fővám-köz és a 
Bakay Nándor utca útbur-
kolata is. Tervezik még a 
Vásárhelyi Pál út teljes ki-
építését. Mindez 22 milUó 
forintot igényelne. 

Egyetemi 
és főiskolai napok 

S o m o g y i K á r o i y n é f e l v é t e l e 
Szeged téglagyáraiban teljes erővel folyik a munka. A 

téglaégetés mellett az I. számú téglagyárban téglablolcko-
kat is készítenek, amelyeket a tarjántelepi építkezésre 
szállítanak. Képünk az elkészült blokkokat mutatja, amint 
daruval gépkocsikra rakják. 

Idén negyedik alkalom-
mal rendezik meg a két sze-
gedi egyetem és a tanár-
képző főiskola fiataljai a 
szegedi egyetemi és főiskolai 
napokat. Az egy hétig tar-
tó rendezvénysorozatot teg-
nap délben a tudomány-
egyetem Dugonics téri épü-
letének aulájában nyitotta 
meg dr. Hegedűs András, a 
főiskola főigazgatója. 
Ugyanekkor nyílt meg az 
egyetemi és főiskolai hall-
gatók képzőművészeti alko-
tásaiból és fotóiból rende-
zett kiállítás. 

A program este az Ady 
téri egyetem nagy előadó-
jában folytatódott. A mis-
kolci nehézipari egyetem 
Silány kínpad nevű szatiri-
kus színpada diákkabarét 
mutatott be, majd a szom-
bathelyi tanítóképző irodal-
mi együttese Extásis, szür-

kében címmel adta elő ösz-
szeállítását. Mindkét mű-
sor szerepelt már Szegeden, 
a legutóbb rendezett főis-
kolai színjátszó fesztiválon, 
s mindkettő aranyérmet 
nyert. 

Ma, vasárnap este — 
ugyancsak az Ady téri egye-
tem nagy előadójában — a 
szegedi tudományegyetem 
színjátszói nagy sikerű elő-
adásukat ismétlik meg: Déry 
Tibor Oriáscsecsemő-jét mu-
tatják be. Hétfőn a keszt-
helyi agrártudományi egye-
tem mosonmagyaróvári ka-
rának irodalmi műsorát lát-
hatják az érdeklődők. 

Az egyetemi és főiskolai 
napok programja október 
30-án, pénteken zárul, ek-
kor adják át a nyertesek-
nek a díjazásokat és a ju-
talmakat. 


