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Turku-Szegesl 
baratsagi napok 

A finn testvérvárosból küldöttség érkezik Szegedre 
A finnországi Turkuban 

tavaly júliusban írta alá 
Szeged képviseletében Sípos 
Géza, az MSZMP városi bi-
zottságának első titkára és 
dr. Biczó György, a városi 
tanács elnöke a testvérváro-
si szerződést. Ennek alap-
ján május 21 és 30 között 
Szegeden barátsági napokat 
rendeznek. Erre az alkalom-
ra az ősi finn városból 
Váinö J. Leino polgármester 
vezetésévél küldöttség érke-
zik Szegedre. A küldöttség 
tagjai: Pertti Valtakari in-
formációs igazgató, Roiha 
Olli és Lappi Kullervo vá-
rosi képviselők, Salo Kalevi 
technikus és Ruusinen Oliva 
kőműves. 

A eseménysorozat első 
napján, május 21-én, vasár-
nap délelőtt 11 órakor a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem aulájában a turkui Lau-
lun Ystávat (A dal barátai) 
férfikórus, amely 1914-ben 
alakult, Kaarlo F. J. Soini 
vezényletével hangversenyt 
ad. Déli 12 órakor a Hor-
váth Mihály utcai képtár-
ban megnyílik Turku város 
kiállítása, amelyen Váinö J. 
Leino és dr. Biczó György 
mond beszédet. Közreműkö-
dik a Laulun Ystávat férfi-
kar és a Bartók Béla kama-
rakórus Kardos Pál vezeté-
sével. A kiállításon fényké- • 

pek, iparművészeti tárgyak, 
képzőművészeti alkotások 
nyújtanak bepillantást a 
finn testvérváros életébe. A 
barátsági napok további 
programjaként május 24-én, 
délután 4 órakor turkui 
gyermekrajz-kiállítás nyí-
lik a tarján! általános isko-
lában. 

Az ünnepségek alkalmá-
ból május 23-án 50 tagú tu-
ristacsoport érkezik Turku-
ból Szegedre. A csoport tag-
jai öt napot töltenek Szege-
den és ezalatt kulturális in-
tézményekbe, üzemekbe, ter-
melőszövetkezetekbe láto-
gatnak, baráti találkozókon 
vesznek részt. 
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környezetünket 
Gyárak, iskolák, üzemek társadalmi munkái 

Május elején a városi ta-
nács, a népfront és a KISZ 
városi bizottsága, a szak-
szervezetek megyei tanácsa 
azzal a felhívással fordult a 
szegedi üzemek, intézmé-
nyek igazgatóihoz, hogy a 
felajánlási lapokon jelent-
sék be: milyen társadalmi 
munkát tudnak a városért 
végezni, a megkezdett akció 
folytatásaként. A népfront-
nál és a kerületi hivatalok-
ban azóta számos felajánlást 
regisztráltak. 

A MÁV dolgozói vállalták, 
hogy rendben tart ják mun-
kahelyeik környékét: a 
Nagyállomás dolgozói az 
Indóház terét, a rókusi ál-
lomásiak sajátjukét. A Bor-
bás utca 3. és 3/B számú 
házakban lakó vasutas bér-
lök felajánlották, hogy kar-
bantartják az udvaron levő 
játszóteret, a MÁV nevelőin-
tézet növendékei pedig — 
ha a tanács hozzájárul — 
játszóparkká alakítják társa-
dalmi munkában az Oldal 
utca és az Április 4. ú t ja 
sarkán levő üres telket. 
Ugyancsak a szegedi igazga-
tóság dolgozói ajánlották fel 
azt is, hogy feltöltik a bo-
szorkányszigeti bombatöl-
cséreket. 

A Szegedi Hangszergyár 
április közepén csatlakozott 
a felhíváshoz, bejelentve, 
hogy vállalják a Hétvezér 
utca 100 méteres szakaszán 
az úttest és járda közti 
.,senki földje" parkosítását. 
A volt munkásotthont, a 
Hétvezér utca 9. számú há-
zat, melyet bérelnek, a di-
cső hagyományoknak megfe-
lelően kívánják karbantarta-
ni, s patronálják a Hétvezér 
utcai óvodát is. Az óvodá-
nak gyerekjátékokat, felsze-
relési tárgyakat, bútorokat 
készítenek társadalmi mun-
kában. 

A hangszergyár szocialista 
brigádjaitól ered az az ál-
talánosságban megfogalma-
zott vállalás is, hogy bár-
mely várospolitikai szem-
pontból szükséges feladat 
megoldásában egynapi mun-
kát vállalnak. A Béke. Csel-
ló-Bőgő, Petőfi, Molnár és 
Tyereskova szocialista bri-
gádokhoz hasonló felajánlást 
tett a Komplett Ruházati 

Vállalat November 7. szocia-
lista brigádja is. 

A Kiss Ferenc erdészeti és 
mezőgazdasági szakközépis-
kola azt ajánlotta fel, hogy 
tanulói gyakorlati foglalko-
zásait a körtöltésen kívüli 
erdősávban megtartva elvég-
zik az ottani erdő kezelését. 
A DELTA Kereskedelmi 
Vállalat szegedi kirendeltsé-
gének dolgozói a szovjet és 
román hősi sírok folyamatos 
gondozását vállalták négy 
évre. A Vorosilov-laktanya 
KISZ-szervezete, csatlakozva 
a felhíváshoz, már el is ké-
szítette azt a 400 méter 
hosszú gyalogjárdát, mely a 
laktanyához vezet, mintegy 
félmillió forintnyi munkával 
járulva hozzá a város szé-
pítéséhez. 

A textilmüvek dolgozói 
vállalták a környék park-
sávjainak gondozását, a Tol-
buhin sugárúton az eddig 
elhanyagolt területek parko-
sítását, és a sportpályához 
vezető út elkészítését, körül-
belül 150 méteren. Parksáv 
gondozását vállalták a Hu-
szár utcában a kábelgyáriak 
is, valamint azt, hogy a 
Rigó utca mentében ú j zöld-
sávot létesítenek, felújítják 
a Bakay Nándor utcai park-
sávot, és elegyengetik a Mó-
ra utca úttestjét. 

A Nagykörút egy nagyobb 
szakaszán is akarnak mun-
kálkodni a Szegedi Sütőipari 
Vállalat társadalmi munká-
sai. A kéziszerszámgyár dol-
gozói felajánlották, hogy a 
Rigó utcának a gyár felőli 
oldalán zöldsávot létesítenek, 
és néhány játszószert készí-
tenek az Üttörő térre. 

A városgazdálkodási válla-
lat fiataljainak már szocia-
lista szerződése van a Pető-
fi Sándor sugárúti óvodával, 
a Dózsa György általános is-
kolával, ahol nemcsak a 
megrendelt munkákat vég-
zik, de társadalmi munká-
ban fát ápolnak, füvesítenek 
is. Különösen kedves kap-
csolatban állnak a felsővá-
rosi szociális otthonnal, ahol 
az egyik folyosón minden 

szobába virágállványt készí-
tettek, s egy falitáblán tájé-
koztatják az idős embereket 
a vállalat életéről. A KISZ-
szervezeten kívül a szakszer-
vezeti bizottságnak is van 
szocialista szerződése az ú j -
szegedi Bérkert utcai óvodá-
val. A vállalat tevékenyen 
részt vett a tavaszi fásítási 
akcióban: a Kossuth Lajos 
sugárúton 64 ezer forintnyi 
munkát végeztek dolgozói, a, 
Budapesti úti fásításban pe-
dig 20 ezer forintra tehető 
ugyanez. Állandó feladatul 
vállalták a Klapka téri igen 
elhanyagolt játszótér rend-
behozását, és karbantartását 
— 77 ezer forintnyi összeg-
ben — azt, hogy a gépészeti 
osztály és a gondnokság kis 
futballpályát épít a térre. 
A kertészet dolgozói a Kál-
lay-liget felújításában — 
május 1. tiszteletére — 24 
ezer forint társadalmi mun-
kát végeztek. 

A népfront felsővárosi bi-
zottsága felmérte, hogy ed-
dig a felhíváshoz csatlakoz-
va mennyi társadalmi mun-
kával járult hozzá a kerület 
lakossága a városszépítéshez. 
3550 méter útszegélyt virá-
gosítottak, 4 ezer méter 
árokpartot hoztak rendbe, 
és 2490 méter földes utat 
rendeztek a Krisztina utcá-
tól az Etelka sorig az itt 
lakók dolgos kezei. Ezek a 
beszédes számok mintegy 40 
utca lakóinak munkáját di-
csérik. 

Nemcsak a munka, de a 
jelentkezés sem állt meg. 

Május első napjaiban zárták le Szege-
den, a József Attila sugárút és a Lenin 
körút kereszteződését, hogy megkezdhes-
sék a csomópont korszerűsítését. Itt je-
lenleg hat kivitelező vállalat munkásai 
dolgoznak: a Hódmezővásárhelyi Közle-
kedési és Építőipari Vállalat a gyalogjáro 
és az úttest rendezését végzi, az SZKV a 
víliamosvonal és a felsővezetők áthelye-
zését — amelynek nyomvonala, mint is-
meretes, megváltozik, éspedig úgy, hogy a 
tarjáni vonal a Radnóti előtt belecsatlako-
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zik a Lenin körúti villamos vonalába —, 
a budapesti Vörös Október Tsz a villa-
mos által vezérelt közúti jelzőlámpát sze-
reli, a DÉGÁZ a gázcsöveket cseréli, a 
DÉMÁSZ átrendezi a kandelábereket, s 
felállít majd a kereszteződés középpontjá-
ban, a zöldövezetben, egv úgynevezett 
Erzsébet-híd típusú lámpát, olyat, amely 
a Klauzál téren is világít, a Vízművek 
pedig a víznyelő aknákat helyezi át. A 
jó ütemben haladó rekonstrukciót a jövő 
hónap végén fejezik be. 

A Bundestag ratifikálta 
a keleti szerződéseket 

A bonni Bundestag elfo-
gadta a szovjet—nyugatné-
met, és a lengyel—NSZK-
szerzödést. 

Szerdán délután pontosan 
14 órakor ismét összeült a 
nyugatnémet szövetségi gyű-
lés, hogy folytassa a keleti 
szerződések ratifikációs vitá-
ját és még a nap folyamán 
szavazzon e szerződések 
életbe léptetéséről. 

Nem sokkal a parlament 
összehívása előtt fejezte be 
tanácskozását a CDU—CSU-
frakciója és hosszú (másfél 
napos vita után) úgy dön-
tött, hogy egységesen tartóz-
kodik a ratifikációs szava-
zástól. 

A szerdai parlamenti ülés 
első szónoka a kormánykoa-
líció nevében a szociálde-
mokrata Carlo Schmid pro-
fesszor volt. A kormány ne-
vében felszólaló Scheel kül-
ügyminiszter rámutatott, 
hogy a szerződések ratifiká-
lásával pontot kell tenni a 

múlt lezáratlan kérdéseire, 
és meg kell alapozni a biz-
tosabb jövőt. 

Bejelentette, hogy kor-
mánya a parlamenti pártok 
közös nyilatkozatát az NSZK 
hivatalos okmányaként jut-
tat ja el a Szovjetunióhoz. 

Scheel szavai után név 
szerinti szavazásra bocsátot-
ták a szovjet—nyugatnémet 
szerződést. A szerződést a 

koalíció 248 képviselője sza-
vazta meg, nemmel szava-
zott tíz és 238 tartózkodott. 

A parlament ezután 248 
szavazattal elfogadta a len-
gyel—nyugatnémet szerző-
dést is. A szavazatarány itt 
annyiban módosult, hogy a 
nemmel szavazók száma 17 
volt, a tartózkodóké pedig 
231. 

Kádár János fogadta 
I. Jaknbovszkijt 

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el-
ső titkára szerdán fogadta a hivatalosan hazánkban tar-
tózkodó I. I. Jakubovszkijt, a Szovjetunió marsallját, a 
Varsói Szerződés tagállamai egyesített, fegyveres erőinek 
főparancsnokát. A látogatáson jelen volt Biszku Béla, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára és Czinege Lajos vezérezredes, honvédel-
mi miniszter. 

Holnap nyit a Budapesti 
Nemzetközi Vásár 

A Budapesti Nemzetközi 
Vásár május 19-től 29-ig fo-
gadja a látogatókat. A belé-
pőjegyek ára változatlanul 
10 forint, a gyermekeknek 5 
forintos belépőjegy váltha-
tó. A vonattal utazó vidéki 
látogatók a MÁV-állomáso-
kon és az IBUSZ-irodákban 
megvásárolt 15 forintos vá-
sárigazolvánnyal a MÁV és 
a GYSEV vonalain a Buda-
pestre és a visszautazásra az 
idén is 33 százalékos menet-
díjkedvezményt kapnak. A 
vásárigazolvány egyúttal a 
BNV-re is érvényes belépő-
jegy. Utazás előtt a tulajdo-
nos köteles ráírni nevét a 
vásárigazolványx-a, s a me-
netjegy megváltásakor a 
MÁV-állomáson, majd visz-
szautazás előtt a vásáron is 
le kell bélyegeztetni a BNV 
be- és kijáratainál megtalál-
ható bélyegeztető helyeken. 

A vásárigazolvány alapján 
megváltott kedvezményes 
menettérti jegy a budapesti 
utazásnál május 18-án nulla 
órától május 29-én 12 órá-
ig, visszautazáskor pedig 
május 19-én délután 4 órától 
május 30-án éjfélig érvé-
nyes. 

A vásár naponta délelőtt 
10 órától este 8 óráig lesz 
nyitva. A pavilonok egy 
órával hamarabb, este 7 óra-
kor zárnak. Május 19-én, a 
nyitás napján és az öt szak-
mai napon, május 22-től 26-
ig délután 2 órától tekint-
hetik meg a BNV-t a vásár-
igazolványokkal, a 10 forin-
tos felnőtt és az 5 forintos 
gyermekjeggyel rendelkezők. 
Az öt szakmai napon dél-
előtt 10 órától délután 2 
óráig ugyanis csak a szak-
közönség látogathatja a vá-
sárt. 
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