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Megérkezett Szegedre a finn 
testvérváros, Inrku küldöttsége 

M a kezdődnek a barátsági napok 
Ma kezdődnek Szegeden 

a május 31-ig tartó Turku— 
Szeged barátsági napok. A 
tíznapos ünnepi eseményso-
rozatra a finn testvérváros-
ból tegnap este küldöttség 
érkezett Szegedre. A kül-
döttség vezetője Váinö J. 
Leino. Turku polgármestere. 
A küldöttség tagjai: Pertti 
Valtakari információs igaz-
gató, Roiha Olli és Lappi 
Kullervo városi képviselők, 
KalevI Salo technikus és 
Ruusinen Oiva kőműves. 

A küldöttséget, amely teg-
nap késő délután repülő-
géppel érkezett Budapestre, 
s autókkal folytatta útját 
Szegedre, a városi tanács 

vendégházában dr. Biczó 
György, a városi tanács el-
nöke fogadta. Szívélyes sza-
vakkal köszöntötte a kül-
döttség vezetőjét, Váinö J. 
Leino polgármestert és a 
küldöttség tagjait. A hiva-
talos tárgyalások a finn 
testvérváros küldöttsége és 
Szeged vezetői között hétfőn 
kezdődnek. A finn vendégek 
e tárgyalásokon kívül elláto-
gatnak majd kulturális in-
tézményekbe, és a Felszaba-
dulás Termelőszövetkezetbe. 

A barátsági napok prog-
ramja ma, vasárnap délelőtt 
a turkui Laulun Ystdvat (A 
dal barátai) férfikórus hang-
versenyével kezdődik. A 

koncertet, amelyet Kaarlo 
F. J. Soini vezényel délelőtt 
11 órai kezdettel rendezik 
meg a József Attila Tudo-
mányegyetem aulájában. 

A hangverseny után déli 
12 órakor a Horváth Mihály 
utcai képtárban megnyílik 
Turku város kiállítása, ame-
lyen Váinö J. Leino és dr. 
Biczó György mond beszé-
det. Közreműködik a Lau-
lun Ystávát férfikar és a 
Bartók Béla kamarakórus 
Kardos Pál vezetésével. A 
kiállításon fényképek, ipar-
művészeti tárgyak, képző-
művészeti alkotások nyújta-
nak bepillantást a finn test-
vérváros életébe. 

Légitámadás Hanoi ellen 
Heves harcok Dél-Vietnamban 

Egynapos szünet után források beszámoltak arról 
szombaton — helyi idő sze- is, hogy az An Loc melletti 
rint — déli tizenkettő előtt rendkívül heves harcokba — 
pár perccel ismét megszólal- a dél-vietnami kormánycsa-
tak a szirénák Hanoiban, patok megsegítésére — ame-
Köviddel ezután felhangzott rikai repülőgépekkel és heli-
» légelhárító ágyúk dörejei, kopterekkel további csapa-
a rakéták süvítése. Az ame-
rikai bombák a város kör-
nyékén robbantak. 

Hanoi fölött légicsata bon-
takozott ki a VDK légiereje 
és a Phantom vadászbombá-
zók között. A bombázás és a 
légicsata mintegy fél óráig 
tartott, az okozott károkról 
és a lelőtt gépek számáról 
lapzártáig nem érkezett je-
lentés. 

A VDK ellen pénteken in-
tézett légitámadások során 
összesen kilenc amerikai re-
pülőgépét lőttek le, s ezzel a 
VDK fölött lelőtt amerikai 
repülőgépek száma 3586-ra 
emelkedett. 

A B—52-eseket Dél-Viet-
namban is bevetették: negy-
ven óra leforgása alatt mint-
egy kétezer-ötszáz tonna 
robbanóanyagot szórtak lea 
központi fennsíkon, ahol sú-
lyos harcok folynak. Kon-
tum körzetében. Katonai 

tokát dobtak át az elcsigá-
zott kormánykatonák támo-
gatására. A hazafias erők 
mint Kontumnál. mind pe-

elítélte a nagy amerikai la-
pot amiatt, hogy teret enged 
,,az ellenséges propagandá-
nak", amikor olyan cilike-
ket közöl, amelyek szerint „a 
VDK hajói szabadon ki-be-
járnak" az elaknásított vize-
ken. Rosenthal a váddal 
szemben azt állította, hogy 
a május 18-án kelt. jelentést 
a világ minden nagy hír-

dig An Locnál aknatüzet zú- ügynöksége átvette. Az ame-
dítottak az ellenségre. rikai kormány természetesén 

Harcok folynak Saigon nyomban cáfolta az aknazár 
közvetlen közelében is. A 
dél-vietnami felszabadítási 
front harcosai megtámadták 
a saigoni csapatokat a Long 
An tartománybeli Ben Dúc-
nál, mindössze 27 kilométer-
re a felszabadító erők akna-
tűz alá vették Duc Huc ka-
tonai támaszpontját. 

A. M. Rosenthal — a New 
York Times főszerkesztője — 
azzal vádolta meg a Fehér 
Ház egyik szóvivőjét, hogy 
„megsérti az amerikai köz-
vélemény jogát, hogy tájé-
koztatást kapjon az Észak-
Vietnamból érkező jelenté-
sekről is". 

Ken Clawson, a Fehér 
Ház egyik szóvivője ugyanis 

hatástalanításának hírét. 

Mixon 
Salzburgban 

Richárd Nixon amerikai 
elnök szombaton egy Boeing 
—707-es különrepülőgépen 
elutazott a Szovjetunióban 
teendő látogatására. Űtját 
másfél napra megszakítja 
az ausztriai Salzburgban — 
ide lapzárta után, közép-eu-
rópai idő szerint 22.30 óra-
kor várták — és csak hol-
nap, hétfőn megy tovább 
Moszkvába. 

Elutazása előtt Nixon még 
egy utolsó rövid nyilatkozat-
ban ismét kifejtette, hogy 
moszkvai látogatásával nem 
csupán jobb légitört akar 
kialakítani, „lényegretörően 
fontos tárgyalásokat kíván 
folytatni" úgy, hogy „jobb 
kapcsolatokat és békekilátá-
sokat lehetővé tevő jobb 
struktúrát sikerüljön kiépí-
teni". Mint mondotta, a tár-
gyalások célja az, hogy a 
két ország vezetői nézetelté-
réseik és érdekellentéteik 
ellenére megtalálják a 
problémák békés rendezésé-
nek eszközét, és befolyásu-
kat a konfliktusos helyzetek 
elkerülésére használják fel. 

Nixon a tervek szerint az 
»ausztriai Salzburgba másfél 
napot tölt. Nixon reziden-
ciája a klessheimi kastély-1 
ban lesz. 

Az amerikai elnök Kreis- j 
kyvel tárgyal vasárnap dél-} 
ben és ezután a kancellár' 
ebédvendége lesz a gaisbergi 
Kobenzl étteremben. Nixon 
vasárnap délután visszavo-
nul a kleissheimi kastély 
különtermébe, hogy moszk-
vai felkészülésének kereté- j 
ben tanácsadóival végső 
megbeszélést tartson. A 
szovjet fővárosba hétfőn 
délelőtt tíz órakor indul az 
elnöki különgép a salzburgi 
repülőtérről. 

BNV-díjas 
szegedi termékek 

Két szegedi nagyvállalat öregbítette hírnevét — s 
ezzel együtt Szeged iparának hírnevét is — a három 
napja megnyitott BNV-n. Még javában rendezkedtek a 
kiállítók, amikor a termékeket zsűriző bizottság kitűnő-
nek találta a Húsipari Vállalat világhírű Pick-szalámiját 
és a KSZV nagy fesztávú textilponyvacsarnokát, s ennek 
bizonyítékául mindkét terméket BNV-díjjal tüntette ki. 
Felvételeink az élelmiszeripari és a könnyűipari pavilon 
slágereit — a szegedi termékekét — ábrázolják. 

a paprika-
ültetésben 

Az európai ENSZ-társaságok 
sürgetik a biztonsági konferencia 

Aes S . SáűdOi' f e lvé te le i 

A közelmúlt napokban lőként vegyen részt az eurú-
zajlott le Brüsszelben az pai közvélemény képviselői-
európai ENSZ-társaságok 3. nek június elején Brüsszel-
regionális konferenciája. A ben összeülő közgyűlésén, 
tanácskozáson 26 ország és hanem teljes jogú delegációt 
nemzetközi szervezet 74 de- küldjön, amely a szövetséget 
legátusa vett részt, közöttük és annak politikáját képvi-
— a magyar ENSZ-társaság seli. 
képviseletében — dr. Simái Befejezésül a főtitkár el-
Mihály, egyetemi tanár, a mondotta, hogy a magyar 
társaság főtitkára és dr. delegáció a tanácskozáson 
Timkó Imre egyetemi tanár, mindhárom napirendi kér-
az mtező bizottság tagja. désben felszólalt: értékelték 

Amint dr. Simái Mihály az eddigi európai együttmű-
főtitkár elmondta, ez volt az ködést, s javaslatokat, tettek 
európai ENSZ-társaságok a fejlesztés irányára. Hang-
eddigi legnagyobb szabású súlyozták továbbá az együtt-
regionális tanácskozása. A működés fontosságát más 
konferencia napirendjén ha- szervezetekkel, mozgalmak-
rom kérdés szerepelt: az kai, különösen a nemzetkö-
európai biztonság és együtt- zi békemozgalommal. (MTI) 
működés. Európa szerepe a 
világbéke és a fejlődés elő-
mozdításában, valamint az 
ENSZ-társaságok világszö-
vetségének európai munkája. 

— A tanácskozás végül 
nagy szótöbbséggel olyan 
határozatot fogadott el, 
amely sürgette a kormányo. 

Kétszáz géppel ültetik a Szegedi Paprikafeldolgozó 
Vállalat körzetében a fűszernövényt. A nagy munka jól 
halad, „félidejéhez" érkezett: több mint négyezer holdra 
tűzdelték ki a növényeket. A tájkörzetben két állami gaz-
daság. negyven téesz és tizenöt szakszövetkezet foglalko-
zik paprikatermesztéssel. Képünkön: ültetik a palántákat 
a röszkei határban. 

kat az európai biztonsági és 
együttműködési értekezlet 
összehívására, Elismerte a 
tanácskozás a két német ál-
lam ENSZ-t.agságának szük-
ségességét, és sürgette fel-
vételüket a világszervezetbe. 
Felhívta az európai államo-
kat, hogy rendezzék kétol-
dalú kapcsolataikat mindkét 
német állammal. A regioná-
lis konferencia részletes vi-
ta után elfogadta azt a ma-
gyar javaslatot, hogy az 
ENSZ-társaságok világszö-
vetsége ne csak megfigye-

A MEM és a TOT 

vezetőinek megbeszélése 
Dr. Dimény Imre mező-

gazdasági és élelmezésügyi 
miniszter, valamint Szabó 
István, a Termelőszövetkeze-
tek Országos Tanácsa elnö-
kének vezetésével a MÉM 
és a TOT vezetői megbeszé-
lést tartottak. Ennek során 
áttekintették az agrárpoliti-
ka és a mezőgazdasági szö-
vetkezeti mozgalom időszerű 
kérdéseit. Meghatározták a 
mezőgazdasági szövetkezetek 

II. országos kongresszusával 
kapcsolatos minisztertanácsi 
határozat végrehajtásából 
adódó közös feladatokat. 

Megállapodtak az agrár-
és szövetkezetpolitikai te-
vékenység hatékonyságát fo-
kozó elvekben és módsze-
rekben. Meghatározták a két 
szerv közötti még hatéko-
nyabb munkakapcsolat ki-
alakítását segítő elvi és gya-
korlati tennivalókat. (MTI) 

A bauxit-
kincs 

védeime 
Nyírádon a bauxitkincset 

nagy mennyiségű karsztvíz 
borítja, amelynek szintjét 
újabban fúrt aknákból ki-
emelt vízmennyiséggel ís 
csökkentik. 1955 óta már 
mintegy 400 millió köbméter 
vizet „csapoltak" le a nyí-
rádi térségben, amelynek kö-
vetkeztében a bauxittelepek 

l felett a karsztvízrendszer 
eredeti szintje 50 métert 
süllyedt. A kiemelt víz-
mennyiség felét most már 
fúrt aknákból emelik ki. 
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