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U Thant 
látogatása 

Hazaindult Moszkvából 
pártdelegáció a magyar 

Az MSZMP küldöttsége, amely Kádár 
Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága 
első titkárának vezetésével részt vett az 
SZKP XXIV. kongresszusán, szombaton 
elutazott Moszkvából. Kádár Jánossal 
együtt utazott el Komócsin Z<5ltán, a Poli-
tikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság 
titkára és Nemes Dezső, a Politikai Bizott-
ság tagja, kik tagjai voltak a küldöttségnek. 

A magyar pártdelegáció búcsúztatására 
a szovjet főváros kijevi pályaudvarán meg-
jelent Dmitrij Poljanszkij, az SZKP PB 
tagja, a Minisztertanács első elnökhelyet-
tese, Vlagyimir Kirillin, miniszterelnökhe-

lyettes. Konsztantyin Ruszakov, a Közpon-
ti Bizottság osztályvezetőhelyettese, Vla-
gyimir Pavlov, a Szovjetunió magyaror-
szági nagykövete, valamint más hivatalos 
személyek. 

Részt vett a pályaudvari búcsúztatáson 
Rapai Gyula, a Magyar Népköztársaság 
moszkvai nagykövete, aki tagja volt az 
MSZMP küldöttségének. Ott voltak továb-
bá nagykövetségünk vezető munkatársai. 

Az egyik moszkvai iskola úttörői búcsú-
zón! vörös szegfűcsokrokat nyújtottak át 
az elutazó vendégeknek. 

Kairói 
tanácskozás 
Közel-Keletről m a r 

A szegedi Royal 
a megnyitóra készül 

Anvar Szadat, az EAK 
elnöke szombaton a kor-
mány vezető tagjaival ta-
nácskozott a közel-keleti 
válság legutóbbi politikai és 
katonai fejleményeiről. 

Előbb Mahmud Favzi mi-
niszterelnökkel tartott meg-
beszélést, majd Mohamed 
Fiavzi hadügyminiszterrel 
és Mahmud Riad külügy-
miniszterrel. Favzi tábor-
nok, a hadügyminiszter ta-
nulmányokat és egy jelen-
tést terjesztett az elnök elé 
(aki a hadsereg főparancs-
noka is) az egyiptomi fegy-
veres erők helyzetéről. 

Riad külügyminiszter be-
számolt Olaszországban, 
Franciaországban, Görögor-
szágban és írártban tett wta-
Básáiől ós tárgyalásai ered-
ményeiről. Szó esett Riad 
közelgő moszkvai utazásáról 
is. 

Kívülről még az építkezé-
sek alatt megszokott kép fo-
gadja azokat, akik Szeged 
régi, s egyben nagyon-na-
gyon megújult szállodájára 
kíváncsiskodnak rá. De 
bentről már látható milyen 
szép, korszerű, s egyben mi-
lyen egyedi lesz a Royal. A 
kivitelező szavai — Barna 
György, a szegedi építő vál-
lalat igazgatója mondja — 
szerint a műszaki átadás 
már megvolt, most apróbb, 
s nagyobb hibákat javítanak 
a munkások. Balikó Béla, a 
Hungária Vállalat szegedi 
igazgatója már derűlátóan 
beszeli április 29-én meglesz 

F a szálló hwtatetos megnyitó-
ja. 

A U© szoba nagyr eszében 
már a bútor is bent van, ha 
nem is mindenütt a helyén, 
de erre van még idő. Ezek 

a szobák a legigényesebbek-
nek is megfelelnek: divato-
san, ízléses tapéta borítja a 
falakat, a BUBIV által gyár-
tott egyedi bútorzat lelemé-
nyes példánya a mindentu-
dó asztal, amelynek tükrös 
és íróasztali része ÍS van. A 
falakat körben párnázott 
szegélylécek védik, s eze-
ken akárhova elhelyezhető 
— a lakó igénye szerint — 
az olvasólámpa és az éjjeli-
szekrényke. 85 szobában rá-
dió lesz — telefon vala-
mennyiben —, a három két-
szobás lakosztályban televí-
zió is. S még egy érdekes-
ség: az ú j szárny szobáinak 
hangulata zöld: ilyenek a 
függönyök, a telefonok és a 
székek, a régié piros. 

Egy pillantás az ablakból: 
az udvaron a két parksáv 
már kész, de itt is nagyta-
karításra van még szükség, 
hogy a 40 kocsi részére ké-

szülő parkirozóhely — ilyen 
Sincs több szállodáinkban — 
csinosan fogadja a vendége-
ket. 

A lépcsőházban még a 
márványszegélyeket tiszto-
gatják, még nincsenek fent 
a szőnyegek, de így is im-
pozáns látvány. S legalul, a 
drinkbár és a 250 személyes 
eszpresszó: csupa márvány 
és vörösréz, meg üveg. Kor-
szerű, s egyben nagyon ele-
gáns anyagokból készült 
minden, ha lassan is. Az 
eszpresszó hátsó falát pél-
dául hatalmas mozaikkép 
zárja le, s az asztalok lapja 
is mozaikszerű. A drinkbár 
fali világítását vörösréz 
alakzatok mögé rejtették, de 
ugyanennek az anyagnak a 
különböző variációit láthat-
juk a pult domborműdiszí-
tésén, még a szellózőnyí-
lásokon is. S ha még azt is 

tudja az ember, hogy a szo-

A csarnok előtti betonoszlopokon a daruk futnak hama-
rosan. Jelenleg a darupályát építik a szerelőmunkások 

Olaszországba 
utazik 

Kavicsfárolók 
épülnek a házgyárban 

Biszku Béla fogadta a szovjet 
űrhajós-és tudéskUldöttséget 

Biszku Béla, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság 
titkára szombaton a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának székhá-
zában fogadta a V. I. Jaz-
dovszkij professzor vezetésé-
vel hazánkban tartózkodó 
szovjet űrhajós- és tudós-

küldöttséget. Jelen volt a 
találkozón Óvári Miklós, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának titkára és Nagy Má-
ria, a Magyar—Szovjet Ba-
ráti Társaság főtitkára. Ott 
vott A. M. Szorokin követ-
tanácsos, a Szovjetunió bu-
dapesti ' nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivője. 

Biszku Béla és vendégei 
bensőséges baráti, elvtársi 
beszélgetést folytattak. * 

Tegnap este a szovjet űr-
hajós- és tudósküldöttség 
tiszteletére búcsúfogadást 
adtak a Duna Interconti-
nentalban. 

bák falára niem szokvány-
illusztrációkat tesznek, ha-
nem modern kerámiát és 
rézkarcot, akkor példásan 
esztétikusnak nevezhető a 
szálló egésze. 

A Royal Szálló lassú meg-
újhodásáról sokat irtunk 
türelmetlenül, hiszen a vá-
ros nem nélkülözhet száz 
szállodai szobát évekig. 
Most pedig, hogy elkészült, 
arra hívjuk fel a figyelmet: 
a szállóból ki is szoktak 
nézni. Ezért talán még so-
sem volt olyan indokolt, 
mint most, hogy a Kölcsey 
utcának ez a szakasza a Ro-
yalhoz méltó képet öltsön. 

V. M, 

Az első számú kavicstároló építmény betonvasakkal kö-
rültüzdelve. Ha véglegesen elkészül — esúszózsaluzással 
haladnak felfelé —, a budapesti műútról is jól látható 
lesz, mert magasabbra emelkedik a csarnoképületénél ti 

Biszku Béla a szovjet űrhajós- és tudosküldöttseggel Oeszelget 

Az ENSZ-ben hivatalosan 
közölték, hogy U Thant fó-
titkár, az Amerikai Államok 
Szervezetének közgyűlése al-
kalmából a jövő héten 
Costa Ricába és Nicaraguá-
ba látogat. A főtitkár ápri-
lis 13-án indul San Jóséba, 
ahol beszédet mond az 
AÁSZ-közgyűlés április 14-i 
megnyitóülésén, majd innen 
április 15-én tovább utazik 
Managuába, Nicaragua fő-
városába. 

Somogyi Károly né felvételei 

A kaviestárolók újabb társa is épül. Vastag betonvaaakaí 
helyeznek e! a leendő bunker oldalfalában 

Péter János 
külügy-

miniszter 

Egyre erősödik a tempó a Szegedi Házgyár építkezésén. 
A 600 milliós beruházás lassan a végéhez érkezik. A nagy-
csarnok hat hajója közül némelyikben próbálgatják a gé-
peket, berendezéseket. A házgyári építkezés igen fontos ré-
sze az úgynevezett anyagellátó építmények egész sora. s a 
csarnok melletti terület, ahol daruk segítségével továbbít-
ják a lakások egyes részeit a szállító jármüvekre. A hatal-
mas gyártócsarnok mögött épülnek fel a kavicstároló silók. 

Féter .János külügymi-
niszter Aldo Mórának. az 
Olasz Köztársaság külügy- ) 
miniszterének meghívására 
a közeli napokban hivatalos 
látogatásra Olaszországba 
utazik. (MTI) 


