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Bécsben készülnek 
Hruscsov és Kennedy 

találkozójura 
Jonas bécsi polgármester rádióbeszédében méltatta a 

bécsi Hruscsov—Kennedy-találkozó jelentőségét és örömét 
fejezte ki afölött, hogy a két vezető államférfi a semleges 
Ausztria fővárosát választotta a találkozás színhelyéül. 

Jonas kiemelte: Bécs Hruscsovot és Kennedyt a ven-
dégszeretet olyan szellemében és olyan tisztelettel fogadja, 
amely méltán megilleti ezt a "nagy jelentőségű és remélhe-
tőleg eredményes politikai eseményt«. 

A bécsiek — mint a polgármester mondotta — azt 
vánják mind Hruscsovnak mind Kennedynek, hogy ered-
ményesen fejezzék be tanácskozásukat. 

A két „nagy9* találkozója 
a változások kiindulópontja lehet 

Bulgária felé átutazóban sítójának elmondotta, hogy 
kedden Párizsba érkezett Cy- nagy reményeket fűz Hrus-
rus Eaton, az ismert ameri- esov és Kennedy bécsi la-
kai közéleti személyiség. A 1 ál hozójához, 
repülőtéren a TASZSZ tudó- "Remélem, — mutatott rá 

—, hogy Hruscsov úr ta-
pasztaítsága és bölcsessége 
nagy hatással lesz elnökünk-
re. 

Remélem, hogy ez a talál-
kozó nagy változások kiin-
dulópontja lesz, 

Salinger 
Bécsbe érkezett 

Hétfőn este Bécsbe érk® 
zett Pierre Salinger, a Fehér 
Ház sajtótitkára, valamint 
negyven főnyi amerikai sze-
mélyzet. Megérkezésük után 
azonnal hozzáfogtak a jú-
nius 3-i Hruscsov—Kennedy-
találkozó amerikai előkészü-
leteihez. 

Több mint másfélmillió forint értékű 
társadalmi munkát végeztek 

tavaly Szegeden 
A várospolitikai munkáról tanácskozott a Hazafias Népfront 

városi elnöksége 

Rengeteg űj szőlőt és gyümölcsöst 
telepítenek nagyüzemi táblákban 

Legutóbbi ülésén a város- hajtásának. így mind ta- rosi bizottság a beérkezett 
politikai bizottság munkáját valy, mind pedig az idén összeget eljuttatta a városi 
vitatta meg a Hazafias Nép* szép eredményt hozott a tanácshoz, 
front Szeged városi elnök- tisztasági hónap. Ugyanilyen 
sége. A bizottság beszámo- sikerekről számolhatnak be 
lóját Bózsó Tibor terjesztette a' "Virágos ípzegedért«-moz-
az elnökségi ölés elé. galom aktívái: munkájuk és 

kezdeményezésük eredmé-
nyeképp 

több mint 3 ezer 

A beszámoló részletesen 
foglalkozott az elmúlt évben 
végzett társadalmi munkák-
kal. Örvendetes tényként em-
lítette, hogy tavaly, szemben 
a tervezett 722 ezér forint-
tal, összesen 1 millió 507 ezer 
forint értékű társadalmi 
munkát végzett a város la-
kossága, tehát 

a tervezettnek több mint 
kétszeresét. 

Ideje volna már, hogy a 
városi tanács döntsön vég-
re a vidámpark helyének 
kijelölésében. 

Hiszen a Szegedi Konzerv-
gyár dolgozói már elkészí-
tették azt a többrészes ha-

ház előtt nyílnak virágok jóhintát is, amelynek elké-
a íakók által létesített és szítését társadalmi munka-
gondozott virágágyakban, s k é n t vállalták a szegedi vi-
ez év elején mintegy 4000 dámpark javára indult tár-
facsemetét ültettek ki tár- s a daími mozgalomban, 
sadalmi akció keretében a - A beszámolót követő hoz-
város területén. zászólások során a három 
Foglalkozott a beszámoló kerület népfrontbizottságai-
"vidámpark-akció* ered- nak elnökei részletesen fog-

Különösen a II I . kerület ményeivel is. A város 5 ezeb lalkoztak a kerületükben 
járt élen a társadalmi mun-
kában, ahol a tervezett 340 
ezer forinttal szemben "38 
ezer forint értékű társadal-
mi munkával segítették a 
tanácsot a kerület lakói. A 
lakosság áldozatkészségéről, 
lelkesedéséről szépen valla-
nak ezek az eredmények. Ez 
a lelkesedés tette lehetővé 

a tervezetten főifii 8 ezer 
122 négyzetméter szilárd 
burkolatú új út és 3 ezer 
467 négyzetméter szilárd 
burkolatú járda építését, 
továbbá 981 négyzetméter 
űt és 9 ezer 446 négyzet-
méter járda felújítását. 

Külön ki kell emelni a haty-
tyastelepi művelődési otthon 
bővítésénél végzett társadal-
mi munkát, ahol a 101 ezer 
forintos ráfordítás mellett 
149 ezer forint értékű tár-
sadalmi munkát végeztek a 
lelkes társadalmi munkások. 

A Hazafias Népfront akti-
vistái eddig is alaposan ki-
vették a részüket ezekből a 
társadalmi munkákból. 

A népfront kezdeménye-
zésére megvalósult egye-
bek között a társadalmi 
munkák egységes és rend-
szeres nyilvántartása a bi-
zonylati és nyilvántartási 
lapok bevezetésével. 

A várospolitikai bizottság 
móst további feladatként a 
társadalmi munka újabb te-
rületéinek és tehetőségeinek 
felkutatását tűzte maga elé. 
Emellett .fokozott hangsúlya 
van a bizottság aktíváinak 
tevékenységében a különféle 
akciók eredményes végr® 

dolgozója tett felajánlást a végzett várospolitikai mun-
Hazafias Népfront kezdemé- kával. A további hozzászó-
nyezesére. A felajánlások lók több értékes és figye-
eredményeképp eddig több lemre méltó • javaslattal egé-
mint 70 ezer forint érkezett szítették ki a beszámolót, 
be a városi bizottsághoz, s különösen a társadalmi 
ugyancsak felül ( van a 10 munka további lehetőségei-
ezren a vállalt * társadalmi nek felkutatásával kapcsö-
munkaórák száma is. A vá- latban. 

A megyei főkertészek ked-
den országos értekezletet 
tartottak Kecskeméten. Bor-
bás Lajos, a Földművelés-
ügyi Minisztérium szőlő., és 
gyümölcstermesztési igazga-
tóságának vezetője számolt 
be a kertészetek soron tevő 
munkáiról, s a nyári felada-
tokról. Mint mondotta, 

az időjárás eddig kedvezett 
a szőlőknek és a gyümöl-
csösöknek, 

a virágzás és a gyümölcskö-
tés általában jól sikerült, 
számottevő kár eddig nem 
érte az ültetvényeket. 

Most a termés megóvása 
a legfontosabb feladat. 
A most elkészült távlati 

fejlesztési tervről szólva 
Borbás Lajos elmondotta, 
hogy 

az ötéves terv időszakában 
országosan 80—100 000 hold 
új szőlőt és 100 000 hold ú j 
gyümölcsöst telepítenek 
nagyüzemi módon, 

elsősorban az ország homok-
területein. Az új szőlőtelepí-
téseknél növelik a csenieg® 
és az étkezési szőlők ará-
nyát Elsősorban olyan cse-
megeszőlő-fajták telepítését 
ajánlják, amelyek nagy h® 
zamúak, tetszetősek és a 
szállítást is jól bírják. Ezek-
ből' a fajtákból a következő 
öt év alatt 

5000 holdra elegendő sza-
porítóanyag áll májd ren-
delkezésre. 

Mintegy 20 000 holdon ültei* 
nek kettős hasznosítású, úgy-
nevezett étkezési szőlőfajtá-
kat. A fejlesztési terv külön 
foglalkozik a gépesítéssel és 
az új nagyüzemi termelési 
módnak megfelelő támasz-
rendszer kialakításával. Az 

előirányzat szerint a 100 000 
hold új gyümölcsösből leg-
alább 22 000 hold lesz a tör-
pegyümölcsös. 

A zöldségtermesztés idő-
szerű kérdéseiről Tiborcz 
György, a Földművelésügyi 
Minisztérium zöldségter-
mesztési igazgatóságának ve-
zetője tájékoztatott. 

Az előadásokat a megyei 
főkertészek felszólalásai kö-
vették. (MTI) 

h l a : 

Eichmaan-perrol 

Nagyarányú 
talajjavítás 

,Beiskolázás" 

Az SZMT 
elnökségének 

ülése 

s8ü 

Sakk 

AZ ÉPÜLŐ HÍDNÁL 

Budapesten nagy ütemben folyik az új Erzsébet-híd fel-
építése. A pesti oldalon folyó építkezésről készült felvéte-
lünk, melyen a munkának azt a mozzanatát látjuk, amint 
két óriás, 15 méter mély keszont képeznek lö, hogy ezekkel 

megakadályozzák a hídfő esetleges csuszamláséL 

A c s e h s z l o v á k p a v i l o n b a n 

A Szegedi Szabadtéri Játékok 
jegyigénylőinek száma 

már megközelíti a nyolcvanezret 
Nagy az érdeklődés külföldről is 

Szegeden a szabadtéri já- előtt nagy a forgalom. Ed-
tékok előkészítését irányító dig összesen mintegy negy-
"főhadi szálláson*, a játé- venezer napra jegyeztettek 
kok igazgatóságán, az id® elő szállást a játékokra ér-
genforgalmi hivatalban és a kező látogatók. A rendelke-
jegyirodán már most, két zésre álló jegyek ötven 
hónappal a művészi es® százalékát, csaknem nyolc-
ménysorozat megkezdése vanezer darabot már előre 

megrendelték. 
Emelkedik a külföldi ér-

deklődők 1 száma is. Eddig a 
Szovjetunióból négy, Len-
gyelországból három, Cseh-
szlovákiából két, az NDK-
ból egy turistacsoport ér-
kezését jelezték. A helyi 
idegenforgalmi hivatal sok 
levelet kap egyéni turisták-
tól is. 

(EnyecH íelv.) 

Csehszlovákia 15 külkereskedelmi vállalata 2360 négyzetméteren rendezett bemutatót 
a Budapesti Ipari Vásárén. A pavilonban mutatják be a világhírű eseh vegyiipart ís 

Václav Kopecky 
fogadta Benke Valériát 

Kedden délelőtt Václav 
Kopecky míniszterelnökh® 
lyettes fogadta a Prágában 
tartózkodó Benke Valéria 
művelődésügyi minisztert. 

A fogadáson jelen volt 
Frantisek Kahuda iskola- és 
művelődési miniszter, vala-
mint Marjai József, a Ma-
gyar Népköztársaság prágai 
nagykövete. (MTI ) 

Lengyel 
vöröskereszt-küldöttség 

látogatott hazánkba 
A Magyar Vöröskereszt 

meghívására egyhetes tar-
tózkodásra Budapestre érk® 
zett a Lengyel Vöröskereszt 
háromtagú küldöttsége, dr. 
Irena Domanska elnöknőv® 
zetésével. 

X 
Halas Lajos elvtárs meglátogatta 

a munkásőr-parancsnokok 
tanfolyamát 

Halas Lajos elvtárs, a Munkásőrség országos parancs-
noka kedden meglátogatta a Csongrád megyei munkásőr-
egységek társadalmi parancsnokai részére szervezett tan-
folyamot Hódmezővásárhelyen. Dr. Soós Bélának, a Mun-
kásőrség Országos Parancsnoksága osztályvezetőjének és 
Bán Lászlónak, a Munkásőrség Csongrád megyei parancs-
nokának kíséretében megtekintette a parancsnokok elhely® 
zési körletét, majd beszélgetést folytatott Török László elv-
társsal, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának első 
titkárával, Siklós János elvtárssal, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titkárával és a munkásőrség megyei 
parancsnoksága munkatársaival, valamint a tanfolyamon 
megjelent szomszédos megyék munkásőrség küldötteivel. 
Ezt követően a délutáni órákban tájékoztatta a tanfolyam 
résztvevőit a munkásőrség előtt álló feladatokról, tenniva-
lókról. 


