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Nyers Rezső látogatása 
Szegeden 

Zelman Ferenc felvétele 

Myers Rezső — képűnkön, középen — a jugoszláv kiállítók pavilonjában. Mögötte 
Győri Imre 

Pénteken, tegnap Szegedre látogatott 
Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagja, a Központi Bizottság 
titkára. A délelőtti órákban felkereste u 
Szegedi Ipari Vásárt. A vásárnéző útjára 
elkísérték Győri Imre, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a megyei párt-
bizottság első titk4ra, Szabó Sándoé, a ' 
megyei pártbizottság titkára, Sipbs Géza, 

a szegedi pártbizottság első titkára és dr. 
Biczó György, a szegedi tanács elnöke. 

A vendégeket a vásár területén dr. Csi-
kós Ferenc, a szegedi tanács vb titkára, 
a vásár igazgatótanácsának elnöke fogadta 
és kalauzolta & bemutatótermekben. A 
vásárlátogatás után Nyers Reaső nyilatko-
zott lapunknak. 

Ahhoz is gratulálni tu-

II Központi Bizottság 
titkárának nyilatkozata 

— Amit láttam a vásár- hogy ez három szocialista egy szép, a környezetbe il-
ból, az a tavalyihoz képest ország találkozási pontja, lő, esztétikus csarnokot 
fejlődésről tanúskodik. Gra- most ismét ebből a szem- megépíteni nem könnyű do-
tulálnom kell ahhoz, hogy pontból is aláhúznám a je- log. 
ilyen szívósan ragaszkod- lentőségét. Magyar, j ugo-
rtak a szegedi és Csongrád szláv és román találkozási 
megyei elvtársak a szegedi pont lehet, nem is az orszá-
vásár gondolatához és gya- gok központi nagy intézmé-
korlatához. Évről évre meg- nyeinek, hanem inkább 
csinálják, s most a 100 éves azon vidékek találkozási dok, hogy a fogyasztók és 
évforduló megrendezésére poni ja, amelyek egymás a helyi gazdálkodó szervek 
készülnek. Ahol ilyen szí- mellett fekszenek. Ebből a számára is látványosan 
vósan ragaszkodnak valami- szempontból is fejlesztendő igyekeznek hasznossá tenni 
hez, és ahol minden évben a szegedi vásár, cs nyilván a vásárt, s ez jó nyomvo-
fejlesztenek, az már eleve ilyen módon fejleszthető a nalat jelent. Helyes, hogy 
nem lehet rossz dolog. szomszédos orszagokban is. árusítanak, különösen olyan 

— Szegednek nagy hagyó- Amit ma Szegeden csiná- cikkeket, termékeket, ame-
mányai vannak a vásárren- lünk a három ország érde- íyek a fogyasztókat külö-
dezésben, ez azt bizonyítja, kében, a jugoszlávok esi- nősképpen érdeklik. A vá-
hogy valamikor is igény nálják Újvidéken vagy Sza- sár propagandája, úgy lá-
volt erre. Ennek gazdaság- badkán, és a román elvtár- tom, javuló, de ezt tovább 
történeti szerepe és jelentő- saknak is nyilván polgárjo- kell fejleszteni. Az árupro-
sége van. Nekem alkalmam gok van, hogy hasonlót ren- pagandának még a mainál 
volt 1946-ban is látni a sze- dezzenek, s talán őnekik is j,. n ö v ekvőbb teret kell en-
gedi hatalmas ipari vásárt, hasznos lesz valamikor. Jó g e d n i j a n n a k m e gf e le lően 
és visszaemlékezem, hogy rett volna, ha mar az idén 
milyen nagy esemény volt elérjük, hogy a román rész-
ez Szeged életében már ak- vétel is hasonló lehetett 
kor is. Tehát ennek gazda- volna a magyar és jugo-
ságtörténeti jelentősége van, szláv részvételhez. De ami 
és bizonyára szocialista késik, az nem múlik. Egy-
életünkben is szerepet kell szer eljön ennek is az ideje, 
kapniok az ilyen vásárok- — A vásáron látottak kö-
nak. Igaz, hogy inflációt zött sok ú j dolgot vettem 
nem lehet csinálni belőlük, észre a tavalyihoz képest, 
s r em lehet úton-útfélen s például ezt a csarnokot, 
minden időben az ország amely tavaly óta megépült, 
különböző vidékein ilyet Nagyon jól sikerült, környe-
tartani, de Dél-Magyaror- zetbe illő, esztétikus, szép 
szágon valahogy úgy érzem, és praktikus. Benne a ki-
hogy ennek mégis jelentősé- állítási tárgyak és vállala-
ge van. tok szépen el tudtak he-

lyezkedni, nagyon áttekint-

Herom ország h e t ő é s P r a k t i k u s benne a 

találkozási pontja 

ami egy ilyen jellegű vásá-
ron kell és hasznos. Helyes-
lem, hogy ezt ne szakvásár 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Az Otelló premierje a dóm előtt 

Bemutatkozott 
a bolognai opera 

Péntek estére, a szabad-
téri játékok idei harmadik 
premierjére, a bolognai ope-
ra bemutatkozására elállt 
ugyan az eső, de az ég vál-
tozatlanul felhős maradt, 
nyolc óra után is szemer-
kélt az eső, és többször 
megzavarta, félbeszakította 
az előadást, amely egyéb-
ként több szempontból is 
újdonság a Játékok törté-
netében. Verdi Otellója elő-
ször szerepel e Játékok mű-
során, és először fordul elő, 
hogy teljes külföldi együt-
tes látogat Szegedre. 

Az érdekes esemény ezré-
vel vonzotta a látogatókat 
a városba. Az idegenforgal-
mi hivatal jelentése szerint 
minden szálláshelyet elfog-
laltak a vendégek, akiket a 
menetrendszerű járatokon 
kívül különautóbuszok szál-
lítottak Szegedre. Belföldről 
legnagyobb számban Buda-
pestről, Szombathelyről és 
Keszthelyről érkeztek ven-
dégek, külföldről a Szovjet-
unióból, Bulgáriából és Len-
gyelországból. 

Az előadást — több 

Csongrád megyei és szegedi 
párt- és tanácsi vezető tár-
saságában — megtekintette 
Nyers Rezső, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság 
titkára is. 

A fanfárok elhangzása 
után a bolognai együttes 
Ino Savini vezényletével 
mutatta be Verdi halhatat-
lan remekét. (Az Otellóról 
és az ünnepi hetek más 
eseményeiről lapunk 5. ol-
dalán közlünk összeállítást.) 

A Békevilágtanács 
felhívása 

A Béke-világtanács pénte-
ken azzal a felhívással for-
dult a világ minden államá-
nak kormányához, hogy te-
gyenek lépéseket annak a 
katasztrófának az elhárításá-
ért, amely a Vietnami De-
mokratikus Köztársaság la-
kosságát fenyegeti a gátak 
bombázása miatt. A nyilat-
kozat leszögezi, hogy az 
Egyesült Államok barbár lé-

gitámadásai és meteorológiai 
háborúja közvetlen veszélybe 
sodorja milliók életét. 

A Béke-világtanács képvi-
selőinek helsinki sajtóérte-
kezletén arra kérték az 
egyes államok kormányait, 
hogy a rendelkezésükre álló 
eszközökkel akadályozzák 
meg a további pusztítást, ér-
jék el a gátbombázások és a 

ri 
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a fűszerpaprika 
A több mint nyolcezer Kalocsai 622-es faj tá t ter-

holdas szegedi tájkörzetben mesztenek. Erre jellemző az, 
— ahogy a termelők mond- hogy csokrosan fejlődnek 
ják —• kormosodik a fű - ra j ta a csövek, egyszerre pi-
szerpaprika. Az érés első je- rosodnak be és ezért géppel 
leként a zöld csöveken előbb szedhetők. A tájkörzet leg-
íeketés-barnás színeződés nagyobb paprikás gazdasága 
mutatkozik, s csak utána pi- kipróbálja majd az ú j be-
rosodik. A feldolgozó vállalat rendezést a szegedi faj ták 
termeltetési osztályának je- termésének szüretelésében is. 
lentése szerint biztatóak a 

rizsültetvények elpusztításá-
nak megszüntetését. 

A Béke-világtanács felszó-
lította valamennyi kontinens 
népeit, hogy augusztus 1-én 
szervezzenek tiltakozó meg-
mozdulásokat a VDK gátjai-
nak bombázása miatt, köve-
teljék az indokínai béke 
helyreállítását, s az ott élő 
népek függetlenségének biz-
tosítását. 

* 
„Követeljük a VDK elleni 

bombatámadások haladékta-
lan megszüntetését", „Ki az 
amerikaiakkal Indokínából!" 
feliratú táblákkal vonult vé-
gig London utcáin több ezer 
tüntető. 

Az olasz parlament kom-
munista képviselőinek egy 
csoportja Enrico Berlinguer 
főtitkár vezetésével felszólí-
totta Giuseppe Medici kül-
ügyminisztert, hogy biztosít-
sa támogatásáról Kürt Wald-
heim főtitkárnak azt a nyi-
latkozatát, amelyben elítélte 
az amerikai légierő által a 
VDK gát- és öntözőrendsze-
rei ellen folytatott bombatá-
madásait. 

terméskilátások, bár az eső-
zések nyomán helyenként 
gombabetegségek léptek feL 
Ez ellen eredményesen véde-
keznek, nagy területen foly-
tatnak permetezést a gazda-
ságok. Szakemberek megíté-
lése szerint nem okoz ho-
zamcsökkenést az átmeneti-
leg fellépő növényi megbete-
gedés. Szerencsére jégverés 
is csupán a paprika fejlődé-
sének kezdeti szakaszában 
érte az ültetvényeket, ame-
lyek nagyrészt kiheverték 
azóta a károsodást. 

A hagyományos fűszerpap-
rika faj ták mellett újdonsá-
gok is bemutatkoznak nagy-
üzemi kísérletben. A szeged— 
mihályteleki Üj Élet Tsz-ben 

] nyolc hold magról vetett és 
tizenkét hold palántázott 

— Tavaly 

kiállítás, kellemes a csar-
nok klímája. Ehhez is gra-
tulálok. Csarnokot felépíteni 

említettem, ma már nem művészet, de 

Finn—NDK tárgyalások kezdődnek 
Az NDK külügyminiszté-

riumának sajtóosztálya pén-
teken bejelentette, hogy au-

tatta, hogy kész lépéseket 
tenni a diplomáciai kapcso-
latok megteremtésére a Né-

gusztus 31-én Helsinkiben met Demokratikus Köztár-
tárgyalások kezdődnek az sasággal és a Német Szovet-
NDK és Finnország képvise-
lői között a finn kormány 
július 10-i javaslata és az 
NDK kormányának 
12-i válasza alapján. 

ségi Köztársasággal. Az NDK 
kormánya július 12-én be-
leegyező választ adotí a finn 

julius javaslatra, az NSZK kormá-
nya augusztus elején szándé-

Finnország július 10-i ja- kőzik fontolóra venni a ja-
vaslatában kifejezésre jut- vaslatot. 

Rekord 

Befejezték az ország 
legmélyebb kutatófúrását 

Pénteken reggel sikerrel hőmérséklettel és 840 a t -
végződött a hazai kőolajku- moszférás nyomással. A le-
tatás eddigi legnagyobb vál- küzdésükhöz — a magyar— 
lalkozása. A hódmezővásár- szovjet olajipari együttmű-
helyi l-es számú fúrási pon- ködés keretében — 
ton Varga Lajos főfúrómes- . . 
ter szocialista brigádja befe- , v e t t e k * 
jezte a csaknem 3 évvel ez- t u d o s o k tapasztalata,! ,s. 
előtt megkezdett 5842,5 mé- Krasznodárból szállították 
teres mélységű kutatófúrást. Például azt a speciális ko-
Ezzel a teljesítménnvel meg- hósalakcementet, amely a 
döntötték a hazai "olajipar na&y mélységben is lehetővé 
Dunántúlon elért 5400 méte- t e t t e a z eredményes munkát, 
res mélységi rekordját. A fúrórudakat román gyárt-

A nagy mélységű kutató- mányú berendezéssel bo-
fúrást azzal a céllal haj- csátották le. A speciális fúró-
tották végre, hogy az ipar- rudakat az NSZK, az iszap-
ág szakemberei eddig is- kezelő berendezéseket egye-
meretlen földtani paramé- s ü l t államokbeli cégek szál-
terekre tegyenek szert, lították. A magyar szakértők 
alapadatokat gyűjtsenek az főleg a geofizikai művele-
alföldi medence nagy teknél jeleskedtek, 
mélységeiről. a fúrás befejezése után, 
Az egyedülálló vállalkozás megkezdik a különböző mé-

végrehajtása hatalmas pró- réseket, az adatok gyűjtését 
balétel volt az olajbányá- a föld mélyéből. Az előjelek 
szok, a gépek, berendezések biztatóak, mert a kutatófú-
számára egyaránt. A nagy rások során már szénhidro-
mélységben első ízben ta- gén-előfordulásokkal talál-
lalkoztak 230 Celsius-fokos koztak. (MTI) 


