
Kállai Gyula fogadta 
Haekkerup dán külügyminisztert 

Per Haekkerup dán kül-
ügyminiszter és felesége pén-
teken délelőtt a Badacsonyi 
Állami Gazdaság balatonali- ' 
gia telepét kereste fel. Út-
já ra elkísérte Szilágyi Béla 
külügyminiszter-helyettes és 
felesége, valamint Ráth Ká-
roly, hazánk dániai nagykö-
vete. Balatonaligán dr. Rad-
nóti István, az állami gaz-
daság igazgatója fogadta a 
látogatókat és ismertette a 
P ezer 300 holdas gazdaság 
munká já t és a szőlőtermesz-
tésben elért eredményeit A 
tájékoztató után a vendégek 
felkeresték a híres aligai ró-
zsákertet, ahol öt holdon ne-
velik a szebbnél-szebb virá-
gokat Az út kővetkező állo-
mása a 230 holdas ősziba-
rackos volt, itt éppen gyü-
mölcsöt szedtek a helyi ifjú-
sági építőtábor egyetemistái. 
A vendégek hosszasan időz-

tek a pompás gyümölcsös-
ben, ahonnan ezekben a na-
pokban közvetlenül a fák 
alól szállítják külföldre az 
őszibarackot Per Haekkerup 
megtekintett a Balaton vizé-
vel táplált, az országban 
egyedülálló korszerű öntöző-
telepet is, ahol másodpercen-
ként 160 liter teljesítményű 
szivattyúk működnek. A 
vendégek kérdésére az üze-
melő állomás szakemberei 
elmondták, hogy egyszerre 
három telep, az aligai gaz-
daság, a helyi tsz és az 
enyingi célgazdaság öntözé-
sét oldották meg. A termés-
eredmények természetesen 
ugrásszerűen javultak. A dán 
külügyminiszter és kísérete 
a déli órákban utazott visz-
sza a fővárosba. 

Kállai Gyula, a Miniszter-
tanács elnöke pénteken dél-
után az Országházban fo-

gadta Per Haekkerup dán 
külügyminisztert és szívélyes 
eszmecserét folytatott vele. 

A dán külügyminisztert a 
látogatásra elkísérte Birger 
Dons Moller, a Dán Király-
ság budapesti nagykövete és 
Henrik Holger Haxthausen, 
a dán nagykövetség taná-
csosa. A látogatásnál jelen 
volt Péter János külügymi-
niszter, Szilágyi Béla külügy-
miniszter-helyettes és Ráth 
Károly, a Magyar Népköz-
társaság koppenhágai nagy-
követe. 

Vass Istvánná, az ország-
gyűlés elnöke pénteken dél-
után az Országházban fo-
gadta a dán külügyminisz-
ter feleségét A látogatás 
után a dán külügyminiszter 
felesége az országgyűlés több 
nöképviselőjével találkozott 
az Országház delegációs ter-
mében. (MTI) 

Grúz kulturális napok hazánkban 
A Szegeden szereplő grúz balett egy csoportja fellép 
a budapesti megnyitón — Előadások Grúzia életéből 

Fotókiállítás, filmvetítés 

A Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság és a Szovjet—Ma-
gyar Baráti Társaság egyez-
ménye a lapján augusztus 18 
és 27 között rendezik meg a 
Hazafias Népfronttal és más 
társadalmi szervezetekkel 
együttműködve a grúz kul-
turális napoka t amelyek 
sokoldalú képet adnak a ba-
ráti szovjet köztársaság né-
pének gazdag kulturális 
eredményeiről. Ebből az al-
kalomból hazánkba érkezik 
a Szovjet—Magyar Baráti 
Társaság grúz tagozatának 
küldöttsége, Vsangi Obolad-
zének, a Grúz Szovjet Szo-
cialista Köztársaság oktatás-
ügyi minisztere első helyette-
sének vezetésével. A grúz 
kulturális napokon részt vesz 
az opera grúz ének- és gi-
táregyüttese, amely az el-

„Éléskamra", tv-k, rádiók 
Pavilonról 
pavilonra 

a kiállításon 

múlt években világszerte 
nagy sikerrel szerepelt. 

A kulturális napok meg-
nyitó ünnepségét 18-án, csü-
törtökön este t a r t j ák a 

Madách Színházban, Az est 
műsorában fellép a szegedi 
ünnepi játékokon résztvevő 
Grúz Állami Balettegyüttes 
egy csoportja, valamint az 
opera gitár- ét énekegyütte-
se. 

Másnap, I9-én délben nz 
Iparművészeti Múzeumban 
grúz képzőművészeti kiállí-
tás nyílik. 

Ezenkívül két megyében 
kerül sor nagyszabású kul-
turális ünnepségekre. Au-
gusztus 20-án a vendégek 
Devecserben grúz ünnepi es-
ten vesznek rész t A kultu-
rális napok Veszprém megyei 
ünnepsége vasárnap, augusz-
tus 21-én Várpalotán lesz. A 
Győr megyei ünnepséget 
kedden, 23-án Győrött ren-
dezik, ugyancsak a baráti 
küldöttség részvételével és 
az operaegyüttes fellépésé-

vel. Szerdán, 24-én a soproni 
ünnepi esten vesznek részt 
grúz barátaink. 

A grúz kulturális napok 
eseményeiben külön színt je-
lentenek a tbiliszi balett-
színház szegedi szabadtéri 
előadásai. A világhírű együt-
tes 14-én és 20-án Macsavo-
riani Otelló-balettjét, 16-án 
és 19-én D. Toradze Garda 
című balet t jét muta t j a be a 
Dóm előtti színpadon. 

Az MSZBT, a Hazafias 
Népfront és a társadalmi 
szervezetek országszerte szá-
mos ismeretterjesztő előadási 
rendeznek a kulturális napok 
idején a baráti szovjet köz-
társaság életéről, nevezetes-
ségeiről. Minden megyében 
fotókiállítás is nyílik. A 
filmszínházakban fe lúj í t ják 
az elmúlt évek nagysikerű 
grúz filmjeit, köztük A kato-
na apja, Az Inguri partján, 
A fehér karaván és a Sze-
rencsés bukás című játéka 
filmeket 

Tegnap is 
három amerikai gépe) lelőttek 

Szívbéli barátság 

Szeged és a benzinkutak 

Családi pótlék 
90 ezer tsz-tagnak 
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Szovjet álláspont 
a nukleáris kísérletekről 

Jemeljanov. a neves szov- titkos nukleáris kísérleteket 
iet fizikus, a Novoje Vremja végeznek, 
tegnap megjelent számában ^ a m e r i k a t v e 7 p W í k & 

méltatja a moszkvai atom- tudják, hogy az Ilyen d -
csendcgyczmény aláírása lenőrző rendszer felállító-
harmadik évfordulójának sa a Szovjetunió szem-
jelentőségét pontjából elfogadhatatlan. 

és megállapítja: az Egyesült — Washingtonnak — í r ja 
Államokat terheli a felelős- Jemeljanov — azért van 
ség a nukleáris leszerelésről szüksége az ilyen manőve-
szóló szerződés megkötésé- rekre. hogv megakadályozza 
nek elmaradása m i a t t a mindennemű nukleáris ki-

Jemelianov tar thatat lan- sérletek eltiltásáról szóló 
nak nevezi azt az amerikai szerződés aláírását és foly-
állítást. amely szerint föld tathassa a maga föld alatti 
alatti nukleáris robbantások n u k l e á r i s robbantásait, 
jelensegeit nem lehet meg-
különböztetni a földrengé- A z , d é n > június 10-lg az 
sektől: Az amerikai vezetők Egyesült Államokban 25 
— állapít ja meg a cikkíró — fóld alatti nukleáris rob-
erre a tarthatat lan álláspont- bántást hajtottak vágre. 
na hivatkozva szeretnének Jemeljanov ezzel a szám-
olván nemzetköri ellenőrzési adattal kapcsolatban is hang-
rendszert bevezetni, amely- súlyozza. hogy feltétlen 
nek keretében ellenőröket szükség van további lépése-
küldenének ki azokra a te- ket tenni a moszkvai szerző, 
rületekre. ahol feltehetően dés által megjelölt irányban. 

A földművelésügyi 
miniszterhelyettes látogatása 

Szegeden 
Tegnapi szegedi látogatá-

sán Hont János földműve-
lésügyi miniszterhelyettes 
felkereste a Délmagyarorszá-
gi Mezőgazdasági Kísérleti 
Intézetet, ahol dr. Antal Jó-
zsef Igazgatóhelyettes tá jé-
koztatta intézetben folyó 
tudományos munkáról, majd 
dr. Fehér Károly osztályve-
zető a kukorica és cirokne-
mesítési kísérletekről. 

A miniszterhelyettes meg-
tekintette a kísérleti parcel-
lákat, majd Tiszaszigetre lá-
togatott, ahol a Búzakalász 
Tsz elnökével beszélgetett el. 
Ezután felkereste Szőregen 

a Csongrád megyei Terme-
lőszövetkezetek Tervező és 
Üzemszervező Közös Vállal-
kozását és részletes tájékoz-
tatást kért annak felépítésé-
ről és munkájáról . Annak a 
véleményének adott kifeje-
zést, hogy az ú j mechaniz-
musra vonatkozó elképzelés 
sekkel rokon lehetőségeket 
lát a vállalkozásban, de 
alapos megfontolásra intette 
a vállalkozás vezetőit. Vé-
gül megtekintette a balás-
tyai Móra Ferenc Tsz ültet-
vényeit és állattenyésztését, 
és elbeszélgetett a gazdaság 
vezetőivel 

Három nagy élelmiszer-
ipari nagyüzem, a paprika-
feldolgozó vállalat, a húsipa-
r i vállalat és a konzervgyár 
közös pavilonban szerepel a 
kiállításon. Ahogy egy kül-
földi turista találóan megje-
gyezte: „A Szegedi Ipari 
Kiállításnak ez a része olyan, 
mint egy magyaros éléskam-
ra. Itt minden van, ami 
szemnek és szájnak ingere". 
A három nevezetes üzem kö-
zül ezúttal a Szegedi Kon-
zervgyár kiállítását mutat -
juk be, ahol hazánk vala-
mennyi jelentősebb gyü-
mölcsféleségét megtalálhat-
juk. Az őszi- és sárgaba-
rack, a meggy, a szilva, a 
cseresznye befőtt és dzsemm 
,,kivitelben" egyaránt lát-
ható. Különösen feltűnt, hogy 
ezek a külföldre készölő ter-
mékek ízléses címkékkel és 
csomagolással vannak ellát-
va. Az igazi szegedi neveze-
tesség azonban nem a gyü-
mölcskonzerv, hanem a ha-
lászlé. 

A Székesfehérvári Villa-
mossági-, Televízió- és Rá-
diókészülékek Óyárának pa-
vilonját szintén sokan fel-
keresik. Az érdeklődés tel-
jesen indokolt, hiszen a hír-
adástechnikai nagyüzem igen 
gazdag választékkal jelent-
kezik a Szegedi Ipari Kiállí-
táson. A televíziók között a 
legújabb Stárnak, a Hori-
zontnak és a Favoritnak 
3—3 változatát is bemutat-
ják. Nagy sikert arat a 
BNV-n díjat nyert Mona Li-
ga, és a legújabb fél t ran-
zisztoros hordozható televí-
ziós készülék, a TV 675. 

Szépek és jók a rádióké-
szülékek is. Az R—4400-as 
típusnak több változatát is 
megtalálhatjuk. A közönség 
előtt szerepel az idei BNV-n 
legszebb termék pályázaton 
díjat nyert 5600-as sztereo 
készülék is. 

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEKI 

A TV-675 hordozható te televíziókészülék sok látogatót vonz 

(Somoeyiné felvételen 

A Szegedi Konzervgyár pavilonjában már az idd szezon készítményei is szere-
pelnek 


