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Ulánbátorban:

Ma kezdődnek
a magyar—mongol
tárgyalások
Japánban tett hivatalos látogatásának befejezése után
szerdán Habarovszkba
érkezett Péter János, hazánk
külügyminisztere. Péter János látogatást tett Georgij
Podgajevnél. a habarovszki
határterületi tanács vb-elnökénél, maid megtekintette a
Szovjet-Távol-Kelet
nagy
ipari központjának nevezetességeit.
A magyar külügyminiszter
ma
kezdi megbeszéléseit
Ulánbátorban.
A mongol fővárosban nagy
érdeklődés előzi meg Péter
János külügyminiszter csütörtökön kezdődő látogatását,

amelyet a két testvéri szocialista ország közötti sokoldalú együttműködés és politikai koordináció újabb jelentős állomásának tekintenek. A magyar külügyminiszter utoljára 1963-ban járt
a mongol fővárosban, s most
alkalma nyílik annak a nagy
fejlődésnek
felmérésére,
amelyet a testvéri szocialista
ország az elmúlt évtizedben
megtett. Péter János jelenlegi látogatása folytatását jelenti azoknak a magas szintű tárgyalásoknak, amelyeket a két ország párt- és állami vezetői az utóbbi esztendőkben folytattak.

A banktanács
megbeszélése

A Nemzetközi Gazdasági
Együttműködés
Bankjának
tanácsa Moszkvában megtartotta 35. ülését,
amelynek
munkájában a KGST-tagországok küldöttei, valamint a
KGST-titkáreága ás a Nemzetközi
Beruházási
Bank
képviselői vettek részt.
A banktanács megvizsgálta és jóváhagyta a bank 1972.
évi tevékenységéről
szóló
igazgatósági beszámolót
és
az 1973. január l-i< mérleget,
határozatot hozott az 1972.
évi jövedelem
elosztásáról,
majd a bank tevékenységével összefüggő folyó ügyeket
tárgyalt (MTI)

Előkészületek
a békehónapra
Megye/ koordinációs bizottság alakúit
Az Országos
Békefcanács
és a Hazafias Népfront a
társadalmi és tömegszervezerekkel karöltve az idén is
megrendezi május 6. és június 9. között az immár hagyományos Béke és Barátság
Hónapját. A barátság hónapja rendezvényeihez kapcsolódó elképzelések, tervek
egyeztetésére tegnap délelőtt
Szegeden, a népfront megyei
titkárságán koordinációs értekezletre jöttek össze a Béke és Barátsági
Bizottság
tagjai
Dr. Szilágyi Júlia, a Hazafias Népfront Béke és Barétsági Bizottságának elnöke
ismertette az elképzeléseket
a jelenlevőkkel. így például
azt, hogy
a rendezvények
politikai tartalma, mondanivalója egyúttal szolgálhatja
az
ősszel
sorra kerülő
moszkvai
béke-világkongresszus ülésének előkészítését is. A Béke és Barátsági

Hónap jó szolgálatot tesz arra is, hogy mélyítse a népek közötti' barátságot, újra
és újra kifejezésre juttassa
a szocialista
világrendszer
súlyát, tovább erősítse a békés egymás mellett
élés
gondolatát Ismételten szót
kell emelni Vietnam és az
indokínai térség teljes békéjéért
Megyénk városaiban a Béke és a Barátsági
Hónap
ideje alatt
nagygyűlésekre
kerül sor, melyhez szükség
van a párt-, a tanácsi szervek, a vállalatok, intézmények segítségére is. Szegeden
kerületenként is demonstrációkat rendeznek a békéért,
a népek közötti barátság további elmélyítéséért. A barátsági hónap alatt Szentesre
NDK, Szegedre bolgár
és
szovjet delegáció látogat. A
szovjet delegáció Makót és a
makói járást is
felkeresi,
Szegeden a Lidicei-emlék-

műnél megrendezendő
koszorúzáson csehszlovák delegáció is jelen lesz. A megyei
rendezvénysorozat nyitánya
május 7-én a szegedi békehangverseny lesz.

Szegeden

május 6-tól S-ig:

Pedagógusjelöltek
országos találkozója

Május 6. és 8. között Szegeden rendezik meg a Pedagógusjelöltek
II. Országos
Találkozóját. A háromnapos
programon 19 pedagógusképző intézet mintegy 1700 küldöttét fogadja Szeged városa
és a rendező intézmény, a
Szegedi Tanárképző Főiskola,
A második
alkalommal
megrendezésre kerülő találkozó célja, hogy a pedagógusképző intézetek hallgatói
évenként egy helyen, a társadalom egésze előttt felmutassák a pedagógiai tudományokban, a művészetekben és
a sportban elért eredményeiket. Ezért, szeretnék erősíteni Szegeden a találkozó társadalmi bázisát. A program
eseményeire meghívják Saseged
város
pedagógusait,
KISZ-tagjait, lakosait Közvetlen élményeket igyekeznek adni az emberek tömegeinek, s szeretnék, ha
a
Pedagógusjelöltek II. Országos Találkozója Szeged vá-

program reprezentálja majd,
hogy az ifjúság jelentős és
alapvető rétege értékes, társadalmilag. haszftos
tudómányos, művészeti és sporteredményekre képes. Ez a
találkozó ráirányítja a
figyeimet Szegedre, Csongrád
megyére és a rendző intézmenyre, a Szegedi Tanárkép20
Főiskolára, mely szeretne
jó vendéglátó házigazda lenni. Az esemény kitűnő alkalom Szeged népszerűsítésére, értékeinek megismertetésére, szépségeinek megszerettetésére.
A
rendezvénysorozatban
többek között ifjúsági nagygyűlés szerepel, melyet
a
Széchenyi
téren rendeznek
meg május 6-án délelőtt. A
pedgógusképző intézetek művészeti együttesei ugyanezen
a napon mutatják be műsoraikat az újszegedi
szabadtéri színpadon, s május
6-án kezdődnek el a spartakiád versenyei is. Május 7én, hétfőn kerül sor a XII.
Országos Szakmai 1 Konferenciára, melynek keretében
pedagógiai,
pszichológiai,
népművelési, magyar nyelv
ros eseménye lenne. Különös és
irodalom
tanításának
hangsúlyt kap ez az esemény módszertani kérdései, valaaz MSZMP oktatáspolitikai mini matematikai
témakö, .
,
. ... ...
reben mintegy husz szekciohatarozatanak megszuletese b a n a 2 j n t é z e t i
után. Ez a találkozó is azt bekerült 362 tudományos doligyekszik bizonyítani, hogy a gozat legszínvonalasabb munholnap tanárai felkészülten k á ' t vitatják meg.
Képzőés
fotóművéképesek nevelni a holnap művészeti
szeti
kiállítás
nemzedékét A háromnapos
t ^ c s k o z á s o k sorában
mmmmmmmmmm említést érdemel a Művelődésügyi Minisztérium vezetőinek tanácskozása az intézményi
KISZ-szervezetek
tanácstagjaival, a KISZ KB
képviselőinek
megbeszélése
az egyes intézetek vezetőivel, a szocialista
országok
A beszámoló részletesen ér- delegációinak értekezlete, vatékelte a dolgozók élet- és lamint pedagógiai tanácsko- :
munkakörülményeinek javí- zás az úttörővezetők
képtása
érdekében
kifejtett zéséről. A Pedagógusjelöltek
szakszervezeti
tevékenysé- II. Országos Találkozója máget; a dolgozók termelési és jus 8-án a Szabadság Film-'
közéleti aktivitásának fejlő- színházban
megrendezésre
dését; a szakmai, ágazati és kerülő
eredményhirdetéssel
rétegérdekek képviseletének ér véget.
erősödését, valamint a szakEzekről a tervekről, progszervezeti
mozgalom belső ramokról
tartott tegnap sajéletének aiakuiását.
tótájékoztatót Hegedűs AndA vitában a tanács számos rás, a Szegedi
Tanárképző
Főiskola főigazgatója.
tagja vett részt.

A S Z O T ülése
A Szakszervezetek Országos Tanácsa szerdán ülést
tartott. A tanácskozáson részt
vett
Jakab
Sándor,
az
MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője is. A
napirenden a szakszervezetek 1972-ben végzett munkajáról és a további feladatokról szóló elnökségi beszámoló szereoelt
amelvet
szamolo szerepelt, amelyet
Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára terjesztett elő.

ENSZ-

jelentés
A legutóbbi ENSZ-közgyülés kzedeményezésére
statisztika készült a fegyverkezési hajsza és a fokozódó háborús kiadások gazdasági és
szociális következményeiről.
(MTI)

Előleg
esőből
Alig csöndesedett el kedden a vihar, újabb légáramlatok jelentkeztek
északi,
északnyugati
irányból. A
megfordult szél csakhamar
esőfelhőket hozott, este nyolc
óra után néhány perccel rövid zápor kerekedett, ezt pedig éjszakai eső követte. Kiadós csapadékkal környékünkön, sajnos, sehol sem
dicsekedhetünk, a meteorológiai intézet szegedi állomásán tegnap délig mindössze
3,6 millimétert mértek. A talaj legfelső rétege ázott csak
át, de értéke ennek is felbecsülhetetlen, hiszen az előző napi szikkasztó szél éppen ezt a réteget szárította ki.
Enyhe kis kárpótlást adott
csupán tehát az időjárás, a
lehullott csapadékot előlegnek tekinthetjük csak halmozódó adósságai törlesztésében.

Milliós károkat
okozott a vihar
Az Állami Biztosító központjába szerdán délig beérkezett jelentések szerint országszerte nagy károkat okozott az elmúlt napi szélvihar. Mintegy 150 mezőgazdasági nagyüzem szenvedett
homokveréses károkat, közületeknél és magánosoknál tetőket sodort el, tüzeket okozott az orkán.
Az előzetes felmérések szerint a legnagyobb pusztítást
a vihar Csongrád megyében
okozta, ahol a károkat 26
millió forintra becsülik.

A röszkeí
határban

Kísérleti talajjavításhoz fogtak hozzá a Kossuth Tsz sovány Homokján. A vásárhelyi Furfurol-gyár meiléktermékét használják föl erre a célra

Áprilisi erős szélben olyan a látvány, mintha hómezőben ültetnék a facsemetéket, ötven holdon telepítenek
nagy termést ígérő sárgabarackot

Huszonkilenc hektáron terem idén vöröshagyma ebben a
-zövetkezetben. A terület egy részén gépnél vetik a cfovhagymát

