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Ára: 1.80 forint 

Befejeződött Grósz Károly 
egyesült államokbeli látogatása 

— Gazdasági területen 
milyen lehetőséget lát az 
együttműködésre? 

— Eddig még csak elvi 
megállapodás született, de 
már bizonyos lépéseket tet-
tünk, hogy a kapcsolatot gaz-
daságilag gyümölcsöztessük. A 
pármai Kereskedelmi Ka-
marának az az elhatározása, 
hogy az ősszel olyan kiállí-
tást rendez, ahol bemutat ja 
a szegedi élelmiszeripart. Je-
len pillanatban pármai sze-
relők dolgoznak itt, a Tisza-
parti városban, és egy üze-
met szerelnek fel ú j gépek-
kel. 

— Kérem, mutassa be ol-
vasóinknak városát, villant-
sa fel hétköznapjaiknak leg-
jellemzőbb képeit. 

— Párma méreteiben is 
akkora, mint Szeged, hiszen 
a lakóinak száma 180 ezer. 
Észak-Olaszországban az 
élelmiszer-ipari gépek gyár-
tásának é s feldolgozásának, 

a Nyomorullakat 
Jean Valjean, Cosette, Ja-

vért, Marius és a többiek — 
a klasszikus Victor Hugo-
regény mai változatának sze-
replői ismét a színen: teg-
n a p bemutatták a Dóm té-
ren — a szabadtéri játékok 
idei második premierjeként , 
a tavalyi, nagy sikerű elő-
adás reprízeként — Schön-

berg—Boublil—Kretzmer 
Nyomorultak című musical-
jét. Az érdeklődés a z 1987-
es nyolc előadás ellenére 
sem csökkent: ismét renge-
tegen voltak kíváncsiak Val-
jean-Vidifcál Gyulára, J a -
ver t -Makrai Pálra és a töb-
biekre : Nagy Anikóra, 
Szombathy Gyulára, Hámori 
Ildikóra, Kútvölgyi Erzsé-
betre, Sasvári Sándorra, Ka-
szás Attilára ... Ma megint 
a Nyomorultak lesz műso-
ron — ezúttal Javér t szere-
peben Bardóczy Attilával. 
Képünkön: a z előadás egyik 
látványos jelenete 

Szeged legújabb testvér-
városa lett az olaszországi 
Párma. Az erről szóló meg-
állapodást tegnap szentesí-
tették Szegeden, a városi ta-
nács székházában. Ebből az 
alkalomból olasz delegáció 
érkezett a Tisza-parti vá -
rosba, amelynek vezetője 
Lauro Grossi, Pá rma pol-
gármestere, a küldöttek pe-
dig Franca Amidini, Leo-
nello Leoni, Manlio Molina-
ri, Lucia Mora. A delegáció 
tagjai egyébként öt pártot 
is képviselnek. 

Á magyar delegáció Kanadába érkezett 
Befejezte az Egyesült Al- val, vezető üzletemberekkel, előadást tartott , találkozott a 

lamokban tett látogatását és nagy amerikai bankok ve- sajtó, a rádió, a televízió 
Kanadába utazott csütörtö- zetőivel. A miniszterelnök képviselőivel, több televíziós 
kön Grósz Károly, az Washingtonon kívül látoga- ál lomásnak adott in ter jút . 
MSZMP KB főti tkára, a Mi- tást te t t Chicagóban. Sacra- New Yorkban találkozott a z 
nisztertanács elnöke. Tízna- mentóban, San Francisco- amerikai magyar emigráció 
DÓS látogatása a la t t tárgya- ban, Los Angelesben és New szervezeteinek képviselőivel, 
lásokat folytatott Ronald Yorkban. Bostonban is t a r - A washingtoni látogatás 
Reagan elnökkel. George tott rövid megállót, hogv ta- befejezéseként Grósz Károlv 
Bush alelnökkel, az amerikai lálikozzék Michael Dukakis csütörtökön reggel az ar i ing-
kormány több tagiával, a kormányzóval, a demokrata toni katonai temetőben ko-
szenátus és a képviselőház pá r t elnökjelöltiével. Az 
külügyi bizottságának tagja i - amerikai városokban több (Folytatás a 2. oldalon.) 

Az ünnepélyes találkozón 
Papp Gyula szegedi tanács-
elnök méltat ta a megállapo-
dás jelentőségét és szólt a r -
ról, hogy ez a kapcsolat mi-
kén t mélyíti tovább a m a -
gyar é s olasz nép barátsá-
gát. A pármai polgármester 
hasonlóképpen beszélt az 
együttműködés ú j a b b lehe-
tőségéről, m a j d á tadta Papp 
Gyulának a pármai keresz-
telőkápolna makett jé t . Az 
olasz vendégek it t- tartózko-
dásuk során megismerked-
nek a város nevezetességei-
vel. 

Lauro Grossitól in ter jú t 
kér tünk é s először az i ránt 
érdeklődtünk, miként me-
rül t fel Pá rma tanácsában, 
•hogy testvérvárosul Szege-
det válassza. 

— Az ötlet 1982-ből szár-
mazik, Garibaldi halálának 
100. évfordulóján merül t fel, 
hogy Magyarországon vala-
melyik várossal kapcsolatot 
keresünk. Köztudott, hogy 
az olaszországi függetlenségi 
mozgalomban sok magyar 
vet t részt, Garibaldi seregé-
ben ezrek és ezrek harcol-
tak. Két küldöttünk e l jö t t 
Magyarországra néhány esz-
tendővel ezelőtt és megtalál-
ta azt a rokon várost, amely 
•hasonló Pármával, tehát 
egyeteme van, valamint je-
lentős az élelmiszeripara. 

— Hány testvárvárosa van 
Pármának? 

— Huszonöt évvel ezelőtt 
L jub l jana volt az első, 
amellyel együttműködési 
szerződést kötöttünk. Ezután 
spanyol, francia, NSZK és 
kínai városokkal kerültünk 
kapcsolatba. Szeged tehát a 
hatodik testvérváros. 

Sipos Is tván fe lvé te le 
Szeged tanácselnöke és P á r m a polgármestere szentesíti a 

testvérvárosi kapcsolatról szóló megállapodást 

a ruházati iparnak és a bú-
torgyártásnak egyik legje-
lentősebb központja. Világ-
szerte híres termékünk a 
parmezán sa j t és a pármai 
sonka. Egyetemünkön 20 000 
diák tanul, a közelmúltban 
speciális kollégiumot hoz-
tunk létre: az európai o r -
szágok törvényhozásáról szó-
ló ismereteket ok ta t ják ' a 
hallgatóknak. Városunk ku l -
turális központ is. évente 
színházainkban 180-200 elő-
adást tar tanak, és különösen 
nagy lehetőséget látok a két 
város zenei életének közös 
fejlesztésére. 

— Mennyire ismeri a ma-
gyar refőrmfolyamatokat? 

— A néhány napos i t t -
tartózkodás jó alkalom lesz 
arra , hogy mélységeiben meg-
ismerjem a politikai változá-
sokat. Az eddig kialakult 
kép rendkívül pozitív, ki-
emelném, hogy szimpatikus, 
amit Magyarország tesz a 
politikai rendszer liberalizá-
lásáért, az önkormányzat, a 
demokrácia fejlesztéséért. A 
kelet-európai országok kö-
zül a reformtörekvésekben 
az önök országa a z elsők kö-
zött halad. Ez nem lehet vé-
letlen, hanem egyenes kö-

vetkezménye a magyar köz-
gondolkozásnak is. Ami je-
lenleg itt történik a politi-
kai életben, az kedvező 
folytatást jelent a két nép 
közötti barátság és kapcso-
lat elmélyítéséhez, és ebből 
a most szentesített testvér-
városi viszony is sokat pro^ 
f i tál hat majd . 

Gianfranco Bertoglio pár -
mai üzletember a küldöttség 
előtt érkezett Szegedre, hogy 
a tárgyalások élőt.t felmérje,' 
miképp lehet két város kö-
zött a gazdasági együttmű-
ködést elkezdeni. 

— Negyedszer járok Sze-
geden ebben az évben. Fel-
térképeztem a szegedi és a 
városkörnyéki üzemek, ter-
melőszövetkezetek termékeit 
és javaslom a pármai Gaz-
dasági Kamara elnökének, 
hogy az októberi kiállításon 
mutassuk be a szegedi nép-
művészetet, a kézműipart, s 
élelmiszeripart, a gasztronó-
miá t és a t á j r a jellemző ré-
giségeket. Én személyesen is 
informálom m a j d a pármai 
illetékes vállalatok vezetőit, 
hogy milyen üzletkötés ér-
dekében érdemes és lehet 
Szegedre utazni. 

II. M. 

Bemutatták 

Füstfelhő a város felett 

Tűz az alföldi Bútorgyárban 

Tegnap délelőtt háromnegyed 10 tá jban 
sötét füstgomolyag jelezte városszerte: tűz 
Ütött ki a Szegedi Fegyház és Büntetés-
végrehajtási Intézet Alföldi Bútorgyárának 
kárpitosüzemében. A nagy erőkkel felvo-
nuló tűzoltók 12 óra u tán öt perccel jelent-
het ték: megfékezték a lángokat. A tűznek 
há rom halálos áldozata és 20 sérü l t je van. 

A tűz okát szakértők bevonásával vizsgál-
ják. A Hungária Biztositó megkezdte a ká -
rok felmérését: az előzetes becslések sze-
r in t több tizmillió for in t ra rúghat a kár, a 
helyreállítással együtt. (Riportereink la-
punk 7 oldalán tudósítanak a tűzesetről. 
Fenti képünket Somogyi Károlyné készí-
tette.) 


