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n csúcsértekezlet előkészítésével 
kapcsolatos huzavona a Szovjetunió 

óhaja ellenére történik 
Szovjet emlékirat a három nyugati kormányhoz 

A szovjet kormány m á j u s 5-ém emlék-
iratot intézett az Egyesült Államok, Ang-
lia és Franciaország kormányához. Az 
emlékiratban a szovjet kormány megálla-
pít ja. hogy a négy kormány között azonos 
a vélemény a külügyminiszterek találko-
zójának az előkészítésében, amelynek ér-
dekében Gromiko szovjet külügyminiszter 
a három nyugati hatalom moszkvai 
•nagyköveteivel külön-külön folytat eszme-
cserét. 

Az emlékirat a továbbiakban kifejezi 
sajnálkozását amiatt , hogy az Egyesült Ál-
lamok, Anglia és Franciaország nem járul t 
hozzá ahhoz, hogy Csehszlovákia és Len-
gyelország képviselőit is bevonják a csúcs-
értekezletet előkészítő tárgyalásokba, ma jd 
hangsúlyozza, hogy a csúcsértekezlet elő-
készítésének elhúzódása a szovjet kor-
mány óhaja ellenére történik. 

"Most, amikor sikerült megegyezni a 
diplomáciai eszmecsere lefolytatásának 

rendjében, a szovjet kormány elvárja, 
hogy a felek valamennyien kellő erőfe-
szítéseket tesznek a munka minél gyor-
sabb befejezése érdekében- —, ál lapí t ja 
meg az emlékirat, ma jd annak a véle-
ménynek ad kifejezést, hogy a lehető leg-
gyorsabban be kell fejezni az előkészítő 
megbeszéléseket. 

Végül az emlékirat leszögezi: a szovjet 
kormány nem zárkózik el az elől. hogy a 
nagykövetekkel való találkozásokon és a 
külügyminiszterek értekezletén szükség 
esetén és általános beleegyezés a lapján 
eszmecserét folytassanak néhány olyan 
kérdésről is, amelyeket a felek a csúcs-
értekezlet napi rendjére javasolnak. ' A 
szovjet kormány kifejezi reményét, hogy 
a három nyugati hatalom erőfeszítéseket 
tesz annak érdekében, hogy a külügymi-
niszteri találkozó már a közeljövőben lét-
rejöjjön — fejeződik be a szovjet kormány 
emlékirata. 

Háromszáz áj lakás Szegeden 
irodákból és egyéb, átalakított 

helyiségekből 
A városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről 

A váro6i tanács végrehaj- ként a volt irodahelyiségek rontottak a házak keskeny 
tó bizottsága tegnapi rendes lakássá alakításával, a ko- homlokzatainak kiképzésé-
ülésén előterjesztett napi- rábban más célra hasz- vei. Ugyanezt a munká t 
rendi pont ja iként kiét igen nál t helyiségek lakásokká sokkal ízlésesebben js elvé-
fontos kérdést tárgyalt meg. való kiképzésével, padlás- gezhették volna. 
Az államigazgatási e l járás beépítéssel nyert lakások Az előterjesztések és ja-
általáno6 szabályairój szóló és nagy lakásokból, új , ki- vaslatok közt szerepelt 
törvény gyakorlati végre- sebb lakások létrehozásával 
ha j tásának tapasztalatait foglalkozott a v. b.. Bárdos 
Nagy Miklós v. b.-t i tkár te r - Miklós osztályvezető előter-
jesztette elő. Hangsúlyozta, jesztése alapján. Ismeretes, 
hogy e törvény lényege az hogy a Dózsa és a Petőfi 
államigazgatási szervek el- laktanyában összesen 195 
járási tevékenységeinek sza- lakás kiészült el. A ké t lak-
bályozása, az állami szervek tanyán kívül ebben az év-
es az állampolgárok ál lam- ben még több lakást építe- hály utca 7, Szentháromság 
igazgatási ügyekben egy- nek. Irodahelyiségekből 24, utca 19 és az ö tha lom utca 
mással kapcsolatos jogainak raktárakból és egyéb helyi- 1/b. számú házak felúj í tá-
és kötelezettségeinek körül- ségekből 14, nagy lakások- sára, valamint több más ház 

ból 20, padlástérbeépítéssel homlokzata rendbehozásár a 
pedig 16 lakást nyernek. 

Év végéig » különböző 
helyiségekből összesen 300 
lakás kialakítására kerül 
sor 12 millió 627 ezer fo-
rintos költséggel. 
A felszabadított helyisé-

gek lakássá való kialakítása 

„Motorkeresztelő" 
Érdekes keresztelőnek lehettünk szemtanúi a napok-

ban. Az "újszülöttet« férfiak állták körül. A »kereszte-
lést- rendőr végezte, nem szentelt vízzel ugyan, hanem 
hangos kalapácskoppanással hirdette a »szertartás« me-
netét. A »szütö« féltve figyelte *gyermekét«. A kalapács 
azonban kíméletlenül lekoppant másodszor, sőt harmad-
szor is. A kalapácsütés nyomán ott sorakoztak a fényes 
számok: 072... s így tovább. A keresztelő megtörtént. 
Sok-sok motor kapott nevet, azaz számot, amit büszkén 
visel majd élete végéig a fehér rendszámtáblán. 

ma: 

A bécsi 
magyar követség 

nyilatkozata 

irók és értelmiségiek; 
találkozója 

Három műszak 
a Jutaárugyárban 

Birkózás 
az óriásharcsával 

Ez egyrészt 
i dolgozó töme-

határolása. 
elősegíti 
gekkel való kapcsolat to-
vábbi kiszélesítését, más-
részt fokozza a szocialis-
ta törvényesség biztosíté-
kait. 
Ezt követően a v. b. meg-

vizsgálta az államigazgatási 
e l járás általános szabályai- azonban ezután az ú jonnan 
ról szóló törvénynek a vá- kiadott minisztertanácsi ha-
rosi és a kerületi tanácsi tározat a lapján történik, 
szerveknél történő gyakor- amely szerint egy-egy lakás 
lati végrehajtását . Megálla- létrehozásánál az állam nem 
pította, hogy a tanácsi vállal minden költséget ma-
szervek dolgozói nagy álta- gára. A költségek egy részét 
lánosságban megismerték é s a kijelölt bérlőnek kell vi-
a gyakorlatban alkalmazzák selnie. 
is e törvény előírásait. Dr. 

hárommillió forint, ame-
lyet házfelújításokra 
kért és kapott a városi 
tanács nemrégiben az Or-
szágos Tervhivataltól. 

A Somogyi utca 20, a Ke-
lemen utca 4, Horváth Mi-

kerül ez a jelentős összeg. 

Úf, korszerű 
gépeket, műszereket 

szerzünk be 
a Szovjetunióból 

híradástechnikai ipa-
eddigi eredményeiről. 

A 
runk 
fejlődéséről számol be a je-
lenlég is nyi tvatar tó hír-
adástechnikai kiállítás. Az 
iparág termékeinek tobábbi 
fejlesztéséhez, a világpiaci 
versenyképesség fokozásá-
hoz azonban ú j gépekre, 
ú jabb munkafolyamatok gé-
pesítésére van szükség. 

Ehhez jelentős segítséget 
ad a Szovjetunió, ahonnan 
a hosszúlejáratú hitelből há-
rom év alatt több, mint hat-
száz korszerű gépet és be-
rendezést, valamint 725 mű-
szert szereztünk be. Az idén 
a gépeknek és a műszerek-
nek egyharmadát kap ja meg 
az iparág. 

Virágzik a paradicsom 
és a paprika 

a baktói Felszabadulás Tsz-ben 
A baktöi Felszabadulás Tsz tagjai az idén kezdtek 

először behatóan foglalkozni karai zöldségtermeléssel, s a 
szokatlanul' rossz tavaszi időjárás ellenére, máris milliós 
hasznot ígér a szövetkezet zöldségtermelése. Azon a te-
rületen, melyen a mult évben nagyobbrészt még lucerna 
virított, most már több mint másfél hét óta javában vi-
rágzik a korai paradicsom, valamint a szegedi és a cecei 
paprika. A tsz tagjai- szinte a semmiből varázsolták elő a 
nagy ki ter jedésű, több száz méter hosszúságú holland 
ágyakat, melyekbe még az utóbbi havazások előtt kiül-
tették a paradicsomot, a paprikát, az uborkát , s más ko-
rai zöldségféléket. 

Martonyi János egyetemi 
t aná r felszólalásában kifej-
tette, hogy a másodfokon 
hozott szakigazgatási szerv 
határozata u tán a panaszos 

Egyszobás lakás kialakí-
tásához 10 ezer, kétszobás-
hoz 15 ezer forint költ-
séggel járul az állam. 

l rendelkezés viszont ki-
orvoslásért fordulhat a ta- mondja , hogy a költségek 
nács végrehaj tó bizottságé- e g y részére az OTP kölcsönt 

engedélyezhet a bérlőnek. 
Ezenkívül maximum 15 

hoz. Ilyen esetben viszont 

b. ne a határozatot a v. 0. ne a 
hozó szakigazgatási szerv 
javaslatát fogadja el, mi-
vel ő érdekelt a javára 
történő esetleges döntés-
ben, hanem egy közbülső 
vizsgáló bizottság tegyen a 
panaszos ügyében javasla-
tot. 

A v. b. Martonyi professzor 
véleményét elfogadta, s 
ennek értelmében a jog-
ügyi ideiglenes bizottságot 

évig lakbérbeszámítási jog 
illeti meg a bérlőt, mely 
szintén jelentős kedvezmény. 
A terhek egy részét azon-
ban a .bérlőnek kell visel-
nie. Ilyen lakások kialakí-
tásának tervezési munkála-
tait a városi tanács illeté-
kes osztálya már végzi. 

Rossz példaként szerepelt 
a v. b. ülésén a Takarék-
tá r utcában elkészült két 
emeletráépítés." A ter-

bízta meg az ef fa j ta élőké- vezés ugyanis nem vet-
szítésekkel. te figyelembe a városkép 

Második napirendi pont- szépségét, amelyen nagyban 

Holnap békenagygyuléssel avatják fel 
Szegeden a lidicei rózsakertet 

Gáspár Sándor elvtárs mond avatóbeszédet 
Szegeden is gazdag mű-

sorral köszöntik a népek bé-
ke és barátsági hónapját —, 
májust . A béke és barátsági 
hónap jelentős eseménnyel 
kezdődik Szegeden. A fasiz-
mus felett aratot t győzelem részt vesznek, 
évfordulója alkalmából hol-
nap, csütörtökön délután 3 
órakor a Hazafias Népfront 
szegedi bizottságának ren-
dezésében békenagygyűlést 
ta r tanak az Aradi vér tanúk 
terén. A békenagygyűlés ke-
retében avat ják fel Szeged 
dolgozói a lidicei rózsakertet, 
amelyet a tomboló ellenfor-
radaímárok elpusztítottak. 
Most a rózsakertet a város 
békét akaró és szorgalmas 
dolgozói szebbé teszik, mint 
volt. A rózsák szirmai hirül 
ad ják a szegedlek békeaka-
ratát , s egyben emlékeztet-
nek a fasizmus kegyetlensé-
gére, amely a földdel tette 
egyenlővé a csehszlovákiai 
Lidicét is. 

gos Tanácsának főt i tkára 
mond beszédet. A nagygyű-
lésen és a rózsakert avató 
ünnepségen a Csehszlovák 
Népköztársaság budapesti 
követségének képviselői is 

Megalakult a Szegedi Zenebarátok 
Kórusa 

Csak nemrégen közöltük mok előadásával gazdagítja 
lapunkban Szeged város ta- Szeged zenei életét, 
nácsának és Szeged zenei in- Hétfőn este az első hívás-
tézményeinek azt az elhatá- ra a városi zeneiskolában 
rozását, hogy széleskörű tár- körülbelül 120 énekes és ze. 
sadalmi összefogással egy nebarát jelent meg, hogy a 
olyan kórus létrehozásán nagyszerű kezdeményezés-
munkálkodnak, amely ma- ben tevékeny részt vállal-
gas művészi színvonalával jon. Az első összejöveteltől 
méltó képviselője lehet Sze- számítva ilyenformán meg-
ged zenei életének. A kórus- olakultnak tekinthetjük a 
nak a szervező bizottság azt Szegedi Zenebarátok- Kóru-
a feladatot szánta, hogy a 
szimfonikus zenekarral 
együtt megszólaltatja a ze-
neirodalom legnagyszerűbb 
alkotásait — azaz oratóriu-

A békenagygyűlésen Gás-
pár Sándor elvtárs, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspár t 
Központi Bizottságának tagja, 
a Szakszervezetek Orszá-

Helikopterek mentették m e g 
a Szovjetunióban egy árvízsújtotta falu 

lakosságát 
Az idei elhúzódó tavasz rongatott lakosság segítsé-

az Altáj vidékén megnehez.'- gére ekkor a légierő heli-
tette a hó olvadását, a jég- kopterei siettek. A repülő-
páncél levonulását a folyók- gépek azonban nem tudtak 
ról. Az Ob és mellékfolyói leszállni a községben a fák 
több helyen kiléptek med- és a házak miatt . A bátor 
rükből. Uszty-Anuj kisköz- repülők ekkor kötéllétrák 
ség közelében veszedelmes segítségével csaknem 400 
jégtorlasz keletkezett s az- gyermeket, asszonyt és idóo 
zal fenyegetett, hogy a med- férf i t mentet tek meg az ára-
léből kilépő folyó az egész dás elől. A helikopterek pi-
vidéket elönti. A helyi ha- lótái éjjel, nappal állandóan 
tóságok a légierőt hívták se- szolgálatban voltak és nem 
gítségül. A légierő alakula- egyszer a gép személyzete 
tai szét is bombázták a jég- ereszkedett le a jeges ártól 

torlaszokat, de a folyó át- g g ™ " S Í J S g * £ £ 
törte a gatakat, elöntötte meket és a magatehetetlen 
Uszty-Anuj községet. A szo- öregeket. 

sát. 
Az igényeket és az elkép-

zeléseket a jelentkező éne-
kesek szívesen vállalták és 
örömmel fogadták a műsor-
tervet is, amit Va3zy Viktor, 
a Szegedi Nemzeti Színház 
igazgatója ismertetett. Esze-
rint az új kórus egy évre 
szóló műsortervében Beetho-
ven IX. szimfóniája, Haydn 
Évszakok című oratóriuma, 
Verdi Req uiemje, Kodály 
Psalmus Hungaricusa, Pro-
kofjev Alekszandr Nyevsz-
kije és Sugár Hősi ének cí-
mű nagy kórusműve szere-
pel. 

A megbeszélések után a 
kórus tagjai már próbát is 
tartottak. Ezentúl minden 
héten két alkalommal — 
hétfőn és csütörtökön este 
— jönnek össze, hogy fel-
készüljenek első műsorszá-
mukkal. Egyelőre még nem 
dőlt el, hogy melyik zene-
művel mutatkoznak be, 
annyi azonban bizonyos, 
hogy vagy a IX. szimfónia, 
vagy az Évszakok áll majd 
a reprezentatív kórus évi 
műsorának élén. 


