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Magyar-osztrák 
gazdasági egyezmény 
Dr. Bíró József külkeres- az egyik szerződő fél orszá-

kedelmi miniszter és dr. Jo- gában csak akkor forgal-
sef Staribacher osztrák ke- mazhatók, ha azok valóban 
reskedelmi és iparügyi mi- a másik fél országából szár-
niszter pénteken Bécsben maznak. Az egyezmény te-
aláírta a két állam között a hát kizárja a fogyasztók 
mezőgazdasági és ipari ter- megtévesztésének lehetősé-
mékek származási jelzései- gét. 
nek, eredetmegjelölésnek és A két miniszter tárgyalá-
a származásra utaló egyéb sokat folytatott a m a g y a r -
megnevezéseknek védelméről osztrák gazdasági kapcsola-
szóló egyezményt és az ah- tok időszerű kérdéseiről és 
hoz csatlakozó jegyzőköny- megvizsgálták, milyen intéz-
vet. Az aláírásnál jelen volt kedések szükségesek az ipa-
Kurtán Sándor bécsi magyar ri együttműködés, valamint 
nagykövet. a kétoldalú árucsere-forga-

Az egyezmény, amely el- lom kölcsönös megkönnyíté-
ső ízben jött létre a két or- se és további fokozása érde-
szág között, meghatározza és kében. Ezzel kapcsolatban 
mellékleteiben tételesen fel- megtárgyalták a két ország 
sorolja azokat a származási között létrehozandó új, kor-
országra utaló magyar, illet- szerű alapokon nyugvó hosz-
ve osztrák mezőgazdasági és szú lejárátú megállapodás 
ipari termékeket, amelyek elvi kérdéseit. 

Új forgalmi rend 
az újszeged! 

hídfőben 
A városgazdálkodási váh- A Székely sor másik vé-

lalat és a vásárhelyi KÉV gén, az Odesszai kőrútnál 
dolgozói ma, szombaton az viszont az a helyzet alakul 
utolsó munkákat végzik el a ki, hogy a körútról balra rá 
Székely soron. A burkolati lehet fordulni a Székely sor-
jelek festésével és a KRESZ- ra, a Székely sorról azonban 
táblák elhelyezésével zárul fordulni csak egy irányban 
a fontos útépítés, mely hoz- lehet, azaz balra, a körútra, 
závetőlegesen hat és fél mii- Természetesen tovább is le-
lió forintba került. Holnap, het haladni a Kállay faso-
vasárnap reggeltől a jármű- ron. A lakótelepi részen — 
vek az ú j forgalmi rendnek ahogy már közöltük — két 
megfelelően gyorsabban is egyirányú utca lesz: a Ko-
céljukhoz érhetnek Üjszege- rondi utca a Székely sorról 
den. a Csanádi utcára, az Odesz-

Ennek lényege az lesz, sza utca pedig a Csanádi ut-
hogy a körforgalom tovább- ca felöl a Székely sor felé. 
ra is megmarad, tehát a Az újszegedi hídfő átala-
Vedres utca—Csanádi utca— kítására, az ottani csomó-
Odessza körút—Népkert sor n t v é g l e ges kialakítására 
továbbra is egyirányú, ám a , , , 
Székely sor kétirányú lész. m o s t készülnek a tervek. A 
Az utóbbiról balra is rá lehet jelenlegi megoldás azt a célt 
fordulni a hídra, s ez azzal szolgálja, hogy a járművek-
a változással jár hogy akik n e k több lehetőségük legyen 
a Nepkert sor felöl erkeznek , , . .. 
egy kötelező elsőbbségadásra u t > u k megválasztasaban. Az 
felszólító táblát fognak meg- autóbuszközlekedés egyelőre 

j pillantani a hídfő előtt. nem változik. 

Gazdag termés 
kenyérgabonából 
Az állami gazdaságok learatták 

a búzát 
Csongrád és Békés megye egyéb tájainak mezőgazda-

tizennyolc állami gazdaságú- sági nagyüzemeit. A Szegedi 
ban befejezték a búza aratá- Gabonatermesztési Kutató 
sát. Kétszázhúsz kombájn- Intézet vetőmag előállítás 
nal — tervszerű átcsoporto- terén a Felsőnyomási Álla-
sításokkal, egymást kölcsö- mi Gazdasággal épített ki 
nősen segítve — alig húsz gyümölcsöző kapcsolatokat, 
nap alatt vágták le a kalá-
szost. A téli és tavaszi aszá-
lyos évszakok ellenére hu-
szonegy mázsás kiemelkedő 
holdankénti termést takarí-
tottak be, ami több mint egy 
mázsával múlja felül a ta-
valyit. A nagyüzemi ter-
mesztésben ú j búzafajtákat 
próbáltak ki. Közülük külö-
nösen a szovjet Auróra vív-
ta ki a szakemberek elisme-
rését bő termőképességével, 
betegségekkel szembeni el-
lenállóképességével. 

Most már hat kijelölt bá-
zis gazdaságban megkezdő-
dött a jövő évi vetőmag eilő-
készítése. Nagy teljesítményű 
berendezésekkel szárítják, 
tisztítják, osztályozzák a bú-
zát, hogy kiváló minőségű 
szaporítóanyaggal láthassák 
el a Dél-Alföld és hazánk 

K o d á l y -
e m l é k é v 
Kecskeméten folytatódik a 

Kodály-emlékév gazdag 
programja. Pénteken duna-
újvárosi, szegedi és kecske-
méti gyermekkórusok 140 
tagjának részvételével kó-
rustábor nyílt a szép kör-
nyezetű országos nevelőinté-
zetben. A táborozó gyerekek 
hangulatos, változatos prog-
ramja kapcsolódik a ja vő 
hét elején Kecskeméten 
megkezdődő nemzetközi Ko-
dály-szemináriumhoz. Nézők érkezése a szabadtéri játékok előadására 

Megnőtt a forgalom a szegedi nagyállomáson 

Nyitány a vásárban 
és a szabadtérin 

Mirko Cssnodonovtes, a Vajdasági Kommunista Szövetség 
elnöke Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottsága tag-
ja, a megyei pártbizottság első titkára társaságában a 

vásárbaj) 

Díjak a legszebb pavilonoknak 
Bemutatták a Hunyadi Lászlót 

Lassan két hete lesz, hogy 
megkezdődött a Szegedi Ün-
nepi Hetek gazdag ese-
ménysorozata, de pénteken 
az ipari vásár megnyitásá-
val és a szabadtéri játékok 
megkezdésével, mintegy 
újabb nyitányként, szinte ú j 
szakasza kezdődött a feszti-
válnak. Az ünnepi díszbe öl-
tözött város tegnap fogadta 
legtöbb vendégét, akik szin-
te az ország minden tájáról 
és több külföldi országból 
kora délelőttől késő dél-
utánig érkeztek a fesztivál 
eseményeire. Az idegenfor-
galmi hivatal adatai szerint 
a menetrendszerű járatokon 
kívül belföldről kilenc kü-
lönautóbusz szállította a 
vendégeket. Két baráti or-
szágból, Bulgáriából és Len-
gyelországból három külön-
autóbuszon utaztak turisták 
az ünneplő városba. 

Az ipari vásárban tegnap 
díjakat adtak át azoknak a 
vállalatoknak, amelyek a 
legszebb, legkultúrállabb 
formák között mutatták be 
áruikat. A Dóm előtti szín-
padon Erkel Ferenc Hunya-
di László című operáját 
mutatták be. (Az ünnepi he-
tek eseményeiről lapunk 5. 
oldalán közlünk összeállítást.) 

Dr. Biczó György megnyitja 
a vásárt 

somogyi Károlyné felvételei 
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