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Hz atomkísérletek megszüntetésének 
szakértői három héten belül 

kezdjenek munkához 
— írja Eisenhowerhoz intézett levelében Hruscsov 

Moszkva (TASZSZ): Nyi- Hruscsov osztja Eisenho- megteremtenek a szakér-
kita Hruscsov, a Szovjetunió wer elnöknek azt a vélemé- tők munkájához. A szovjet 
Minisztertanácsónak elnöke nyét, hogy Genf megfelelő miniszterelnök hozzájárult, 
Dwigh Eisenhowerhoz, az színhely a tárgyalásókra, de hogy az értekezlet munkd-
Egvesült Államok elnöké- jobbnak tartaná, ha Moszk- jának menetéről tájékoztas-
hez intézett üzenetében ki- vát választanák. Hruscsov sák a Biztonsági Tanácsot, 
fejezte hozzájárul Eisenho- biztosította Eisenhowert, valamint az ENSZ főtitkára 
wer ama javaslatához, hogy hogy a szovjet fővárosban útján az ENSZ-közgyű-
az atomkísérletek megszán- minden szükséges feltételt lést is. 
tetésének szakértői három 
héten belül kezdjenek mun-
kához, figyelembevéve, hogy 
ezt a munkát a lehető leg-
gyorsabban meg kell kez-
deni. 

Ez a május 30-án kelte-
zett üzenet válasz az Egye-
sült Államok elnökének má-
jus 24-i üzenetére. Mindkét 
üzenet szövegét a Pravda 
vasárnapi számában közölte. 

Hruscsov hangot ad afe-
letti aggodalmának, hogy az 
atom íegwer-kfeérletek meg-
szüntetésének megoldása el-
húzódik, s szükségesnek 
tartja a megállapodást ab-
ban, hogy a szakértők az 
értekezlet megkezdésétől 
számított három-négy héten 
belül befejezzék az egész 
munkát, és hogy ezen idő 
alatt a végleges szakértői je-
lentést következtetéseikkel és 
szakvéleményeikkel együtt 
terjesszék ama országok kor-
mányai elé, amelyeknek 
szakértői részt vesznek az 
értekezleten. 

A szovjet miniszterelnök-
nek nincs kifogása az ame-
rikai elnök azon javaslata 
ellen, hogy nemcsak a Szov-
jetunió és az Egyesült Álla-
mok, hanem Nagybritannia, 
Franciaország és esetleg más 
olyan országok szakértői is 
részt vegyenek a munkában, 
amely országok az atomkí-
sérletek tekintetében meg-
felelő tudású szakemberek-
kel rendelkeznek. Ugyanak-
kor Hruscsov javasolja, hogy 
az értekezlet munkájában 
veggyenek részt Csehszlová-
kia, Lengyelország, India és 
esetleg néhány más ország 
szakértői is. 

Befejeződtek 
a moszkvai magyar—szovjet • 

gazdasági tárgyalások 
4 

Moszkva (MTI): A Szov- és a Magyar Népköztársasági 
jet Szocialista Köztársasá- gazdasági együttműködésé-! 
gok Szövetsége és a Magyar ről és az 1961—1965 évre! 
Népköztársaság népgazda- szóló kölcsönös áruszállítás-! 
ságfejlesztési távlati tervei- ról. ! 
nek előkészítésével kapcso- A küldöttségek megállapí-! 
latban 1958. május 18 és jú- tották, hogy a két ország'. 
nius 2 között a Szovjet Szo- gazdasági együttműködése ésI 
cialista Köztársaságok Szö- áruforgalma a teljes egyen-' 
vetségének kormányküldött- jogúság és kölcsönös elő-' 
sége, amelyet J. Kuzmin, a nyök alapján fejlődik. 
Szovjetunió Minisztertaná- Megállapodás jött létre 
csának elnökhelyettese, a arról, hogy a Szovjetunió 
Szovjetunió Állami Tervbi- műszaki tervek kidolgozásá-
zottságának elnöke vezetett Val és különböző berendezé-
és a Magyar Népköztársaság Sek szállításával technikai 
kormányküldöttsége, ame- segítséget nyújt a Magyar 
lyet Apró Antal, a Magyar Népköztársaságnak számos 
Szocialista Munkáspárt Po- ipari üzem építéséhez és ki-
lrtikai Bizottságának tagja, a bővítéséhez, továbbá vas-
Magyar Népköztársaság Mi- ércet, öntöttvasat, szénféle-
nisztertanácsának első elnök- ségeket, kokszot, nyersola-
helyettese vezetett Moszk- jat, apatitkoncentrátumot, 
vában, tárgyalásokat foly- faanyagokat, gyapotot és 
tátott. más árut szállít a Magyar 

A tárgyaláson részt vet- Népköztársaságnak. A Ma-
tek a Szovjetunió és a gyar Népköztársaság gépe-
Magyar Népköztársaság ér- ket és berendezéseket, hajó-

(Liebmann felvétele) 

A díjnyertes szegedi Bőirön-
tiös Szövetkezetben könyv-
kötő-részleg is működik. Itt 
képezik a tapasztalt szak-
munkásak a jövő könyvkö-
tőit. Képünkön az egyik ipa-
ri tanuló éppen a könyv ösz-

szefűzését végzi eL 

dekelt minisztériumainak és 
főhatóságainak vezetői és 
szakértői. 

A barátság és egyetértés 
szellemében tartott tárgya-
lásokon a küldöttségek az 

kat, orvosi, felszereléseket, 
gyógyszereket, textilárukat, 
lábbeliket és más árucikke-
ket szállít a Szovjetuniónak. 

A tárgyalások mindkét or-
szágnak segítséget nyújta-
nak ahhoz, hogy a népgaz-egymással összefüggő nép-

gazdasági ágak szakosításá- daság fejlesztésére irányuló 
nak és kooperációjának fej- további tervek kidolgozásá-
lesztése céljából eszmecse- nál figyelembe vehessék a 
rét folytattak a Szovjetunió kölcsönös érdekeket. A tár-

gyalásokról megfelelő jegy-
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM írtak alá. 

g A magyar kormánykül-
sdöttség hétfőn délben repü-
glögéppel Moszkvából vissza-
gtért Budapestre. 
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Megjelent 
és már árusítják 

Szeged város térképét 
A szegediek régi óhaja 

volt, hogy adják ki ismétel-
ten Szeged város térképét. 
A Kartográfiai Vállalat tíz-
ezer példányban az űj Utcák 
megnevezésével elkészítette 
Szeged város térképét. A vá-
ros belterülete a fontosabb 
középületekkel és nevezetes-
ségekkel kis térképen külön 
van feltüntetve. 

A Könyvterjesztő Vállalat 
205-ös számú, Lenin utca 5 
szám alatti boltjában már 
a térképet megjelenése előtt 
ötszázan előjegyeztették. Az 
első szállítmánnyal kétezer 
darab érkezett Szegedre, de 
újabb háromezret várnak. 
Így azok is, akik előjegyez-
tettek és a vásárolni szán-
dékozók igényeit kielégíthe-
tik. Az előjegyzők és az új 
vevők hétfőtől kezdve vásá-
rolhatják az új térképet. 

Ezután regge! fél hatlólfél nyolcig 
csak háztartásokat szolgálnak kl a jéggyárban 

A Szegedi Hűtőipari Vál-
lalat által termelt jég bősé-
gesen elegendő lenne Szeged 
és környéke vállalatainak és 
lakosságának. Sajnofe, a Hód-
mezővásárhelyi Jéggyár fel-
mondta a szolgálatot és így 
Szeged látja el a vásárhelyi 
vállalatokat is jéggel. Ezért 
fordult elő az utóbbi napok-
ban a jégigyár előtti torló-
dás. 

A Hűtőipari Vállalat és a 

tanács kereskedelmi osztá-
lya a sorbanállás megszün-
tetése érdekében a követke-
zőket határozta el: mától — 
június 3-tól — kezdve a 
Bocskay utcai jéggyárban 
reggel fél 6-tól fél 8-ig csak 
háztartási jeget árusítanak. 
Ez idő alatt közületeket nem 
szolgálnak ki. Azok előbb, 
vagy később kapják meg a 
jeget. Fél 8 után felváltva 
szolgálják ki a háztartáso-
kat és a közületeket. 

B e f e j e z ő d ö t t a MUOSZ 
iküídöt tközgyűlése 

A Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetségének kül-
döttközgyűlése vasárnap be-
fejeződött. 

A vita után a küldöttek 
egyhangúan elfogadták a be-
számolóban foglaltakat és az 
új alapszabályt, majd titkos 
szavazással megválasztották 

Elutazott megyénkből 
a román pártdelegáció 

H Vasárnap volt egy hete, amikor kedves 
_ vendégek érkeztek Csongrád megyébe 

g Romániából, a hozzánk sok száz kilomé-
= terre lévő Craiova tartományból. Azóta 
= a vendégek igaz barátokká lettek megyénk 
jj sok ipari és mezőgazdasági üzemében, vá-
= rosában, községében. 
g Elmúlt héten pénteken a küldöttség tag-
g jai Budapestre utaztak, ahol megtekintet-
g ték az ipari vásárt. Nagy tetszéssel nyi-
§| latkoztak mind a magyar, mind pedig a 
g többi ország által kiállított tárgyakról, 
g készítményekről. E szép élmény után a 
g vendégek vasárnap a szegedi járással is-
g merkedtek meg. Ennek során először a 
g szegedi járási pártbizottságon folytattak 
g rövid megbeszélést a járás múltjáról és 
g jelenéről, szorgalmas népének harcáról a 
g szocializmus felépítéséért. Ez a járás 
g elsősorban homokos vidékéért különösen 
g érdekelte vendégeinket, mert — mint 
g elmondották — náluk a craiovai tartó-
ig mányban is jelentős homokvidék van. En-
g nek a homokvidéknek a hasznosítása nagy 
g jelentőségű feladat, amelynek megoldásán 
g a tartomány lakosai, párt-, állami és gaz-
g dasági szervei évek óta szívósan dolgoz-
g nak. Érdekes, hogy a homokvidék hasz-
g nosításában a román munkáspárt craiovai 
g szervei megbízást adtak a helyi egyetem-

A Bükkben táborozó Csongrád megyei munkásőr elvtársak- = nek, amelynek tudósai és hallgatói máris 

szép képeslapot a lillafüredi Palota-1 ^ r e g r ö U á r ^ i p^ttórottságról a ven-
szállóról. . (légek a Borforgalmi Vállalat szólógazda-

tói kaptuk ezt a 

ságaiban tettek látogatást. Megismerked-
tek az új és régebbi s tólőtelepitésekkel, 
a gyümölcsösökkel, megismerkedtek a 
szőlőfeldolgozás módjaival, egészen a bor-
palackozásig. Elégedetten szemlélték a 
szőlőgazdaság szakszerűen gondozott gyü-
mölcsöseit, és a korszerűen berendezett 
feldolgozó üzemeket. 

A délutáni órákban vendégeink a Sze-
gedi Halgazdaság fehértói üzemegységét 
keresték fel, amelynek megismerése után 
elmondották, hogy náluk, a craiovai tar-
tományban is van halgazdaság, de az még 
nem ilyen korszerű, nem ilyen jól fel-
szerelt. 

Hétfőn a román vendégek Szentes város-
sal és a szentesi járással ismerkedtek 
meg. 

Hétfőn este a Cornel Fulger elvtárs, 
a Román Munkáspárt Központi Bizottsá-
gának tagja, a craiovai pártbizottság első 
titkára vezetésével az öttagú román párt-
delegáció elutazott Csongrád megyéből. A 
megyei pártbizottságon szívélyes köszöne-
tet mondottak, hogy tanulmányozhatták a 
megye életét, a kommunisták munkáját és 
hogy találkozhattak a megye dolgozóival. 

A határig a megye párvezetői kísérték 
el román elvtársainkat, akik egy hétig tar-
tózkodtak Csongrád megyében. 

a szövetség választmányát, 
a fegyelmi bizottságot, az el-
lenőrző bizottságot, és meg-
tartották . az Újságírók Sza-
natóriuma Egyesületének 
közgyűlését; megválasztották 
az egyesület tisztikarát. 

A közgyűlés után a MU-
OSZ választmánya megvá-
lasztotta a szövetség elnök-
ségét. . 

• 
A Magyar Újságírók Or-

szágos Szövetsége elnökségé-
nek tagjai: elnök: Szokasits 
Árpád, alelnökök: Komját 
Irén, Máté György, Parragi 
György, Vető József, főtit-
kár: Siklósi Norbert. Az el-
nökség tagjai még továbbá 
Barcs Sándor, Dragos Gyu-
la, Gedeon Pál, Kerkai 
László, Nemes Dezső, Padi 
Ferenc, Szirmai István, Tabi 
László. 

Az elnökség tagjain kívül 
a választmány tagjai: Alpári 
Pál, Darvasi István, Földes 
György, Gács László, Gombó 
Pál, Gyáros László. Lovászi 
Ferenc, Mihályfi Ernő, °e-
terfi István, Petur László, 
Rajna Béla, Randé Jenő, Ré-
vész Jenő, Szamosi Károly, 
Szentkirályi János, Várkonyi 
István, Wesselényi Miklós. 

Dobi István távirata 
Gronchihoz 

Dobi István, az Elnöki Ta-
nács elnöke Olaszország 
nemzeti ünnepe alkalmából 
üdvözlő táviratot küldött 
Giovanni Gronchi olasz köz-
társasági elnöknek. Távira-
tában Dobi István kifejezi a 
magyar nép, az Elnöki Ta-
nács és saját maga jó kíván* 
tótfoií, 


