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A Szovjetunió Kommunista Pártja 
Központi Bizottságának május 1-i 

felhívása 
Moszkva: A Szovjetunió Kommunista 

Párt jának Központi Bizottsága közölte 
1958. május 1-i felhívását. A felhívás él-
tetve május elsejét, a dolgozók nemzet-
közi szolidaritásának, a világ munkásai 
testvériségének napját a következőképp 
hangzik: 

Világ dolgozói, harcoljatok M a töm-
és hidrogénfegyver eltiltásáért, a fegy-
verzet és a fegyveres erők csökkentéséért! 
Induljatok harcba, valamennyien az ú j 
háború veszélye ellen, a békéért, és a 
népek együttműködéséért! 

Világ népei! A Szovjetunió megszünte-
tett mindenfajta atom- és hidrogénfegy-
ver-kísérictet. Követeljétek az Egyesült 
Államok és Anglia kormányaitól, hogy 
mindenütt és mindörökre, szüntessék meg 
haladéktalannl az atom- és hidrogénfegy-
ver-kisérleteket! 

Cljen a hatalmas szocialista tábor — 
a békének és a népek biztonságának biz-
tos pillére! Erősödjék és virágozzék a szo-
cialista országok barátsága! 

A felhívás testvéri üdvözletét küldj a 
nagy kínai népnek és a szocializmust épí-
tő többi népi demokratikus országnak. 

Üdvözli a német egységért harcoló erő-
ket, a békéért és a nemzeti függetlensé-
gükért harcoló népeket, majd élteti Ang-
lia, az Amerikai Egyesült Államok, Fran-
ciaország, valamint a Szovjetunió népei-
nek barátságát és együttműködését — a 
világ tartós békéjének zálogát, a Szovjet-
unió és Olaszország, Finnország, Svédor-
szág, Norvégia, Dánia, Izland és Ausztria 
népeinek barátságát. 

A felhívás a továbbiakban a Szovjet-
unió dolgozóihoz fordul és feladatul jelöli 
meg számukra a további harcot a kom-
munista társadalom felépítéséért. 

E héten megnyílik 
a brüsszeli 
világkiállítás 

Belgium ezen a héten az 
egész világ vendéglátógazdá-
ja lesz. Csütörtökön meg-
nyílik az 1958. évi brüsszeli 
világkiállítás, amelyre 35 
millió látogatót várnak. 

Kedden mutatják be a ki-
állítást a világsajtónak, 
majd csütörtökön nyitják 
meg hivatalosan. 

A második világháború 
vége óta ez az elsó világ-
kiállítás. 46 ország vesz 
részt rajta. A kiállítás hiva-
talos jelszava: Egy emberibb 
világ mérlege*. 

A kiállítás megnyitásának 
hetét szombaton fényes ud-
vari bállal zárják. 

I Repül a kanna 
; Naponta több ezer tejes-
; kannát helyeznek el a sze-
; gedi élelmiszerüzletek elé, 
: majd a tej elárusítása után 
: az üres kannákat kocsikon 
: szállítják el. A Szegedi Tej-
! üzem dolgozói már leszok-
! tak arról, a kannákat ron-
' gáló rossz módszerről, hogy 
! a kannákat csak egyszerűen 
] felhajigálják a kocsikra. 
| Most, inkább a munka mcg-
• gyorsítása érdekében — 
• mint képünkön is látható — 
; a szállítók egymásnak do-
; bálják az autókra, és a ko-
; csíkra a kannákat, úgy rak-
ják kézből sorba. 

A Béke Vflágtaaács 
titkárságának nyilat-1 
kozata a Szevjetanió 

!! k e z d e m é n y e z é s é r ő l !j 

Szenlán tárgyalja 
az országgyűlés az idol * 

költségvetést 

Április 15-én 
befejeződik 

a fűtési idény 

Az országgyűlés 
külügyi bizottsá-

gának ülése 
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Szorjet faipari küldöttség 
látogatása Szegeden 

Hétfőn a kora délelőtti 
órákban Szegedre érkezett a 
hazánkban tartózkodó szov-
jet papír- és faipari kül-
döttség. A küldöttséget F. D. 
Varakszin elvtárs, a Szov-
jetunió papír- és fafeldolgo-
zóipari minisztere vezette. A 
küldöttség tagjai voltak: I. I. 
Szudunyicin, a fakitermelési 
miniszter helyettese, V. A. 
Galaszjev, az állami tervbi-
zottság faipari osztályának 
vezetője, V. H. Vinogradov, 
a Szovjetunió Külkereske-

Magyar pártdelegáció 
utazik 

Csehszlovákiába 
Kedden reggel a Ferihegyi-

repülőtérről magyar pártde-
legáció utazik csehszlová-
kiai tanulmányútra. A dele-
gációt Orbán László, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja vezeti. A kül-
döttség az ideológiai és kul-
turális munkát tanulmányoz-
za Csehszlovákiában. 

delmi Hivatalának szakértő-
je és G. I. Scserbina, a papír-
és faipari minisztérium kül-
földi kapcsolatok osztályá-
nak vezetője. A vendégeket 
elkísérte Szegedre dr. Ba-
lassa Gyula, az Erdészeti 
Főigazgatóság vezetője. 

A küldöttség elsőnek a 
Szegedi Falemezgyárba láto-
gatott el, ahol Dani János, 
a vállalat vezetője üdvözölt;? 
a vendégeket. Ezután meg-
tekintették az üzemet, ahol 
közel három óra hosszá g 
tartózkodtak, miközben el-
beszélgettek a dolgozókkal 
és a vezetőkkel. Több hasz-
nos tanáccsal látták el a 
művezetőket, a vállalat ve-
zetőit. 

Ezután a Délrost űjszegedi 
üzemébe látogattak el, ahol 
megtekintették az épülő poz-
dorja lemezüzemet. Itt Béres 
Sándor, a Délrost igazgatója 
és Zombori János, az űjsze-
gedi telep vezetője kalauzol-
ta a vendégeket. 

A vendégek a késő dél-
utáni órákban indultak visz-
sza Budapestre. 

Megalakult a TTIT szegedi 
elnöksége 

A Társadalom és Termé-
szettudományi Ismeretter-
jesztő Társulat legutóbbi me-
gyei választmányi ülésén 
megtárgyalta .az ismeretter-
jesztő munka eredményeit 
és fogyatékosságait és hatá-
rozatokat hozott az ismeret-
terjesztés megjavítására. E 
határozatok között szerepelt 
az is, hogy Szegeden — te-
kintettel a társulat nagy lét-
számára és feladataira — 
létre kell hozni egy széle-
sebb körű vezetőtestületet, 
azaz a társulat helyi elnök-
ségét, amely munkáját a me-
gyei elnökség irányítása 
alapján végzi. Ennek meg-
felelően szombaton összeült 
a TTIT szegedi tagsága. Az 
ülés napirendjén szerepelt 
Halász Elődnek, a megyei 
elnökség tagjának beszámo-
lója a TTIT négyévi munká-
járól és további feladatairól, 
valamint a szegedi elnökség 
megválasztása. Az elnökség 
összetételére vonatkozó in-
dítványt Vágvölgyi András, 
a TTIT városi titkára ter-
jesztette elő. Indítványával 
a tagság teljesen egyetértett 
és ennek megfelelően a 

TTIT elnökségének tagjai so-
rába választották: dr. Halász 
Előd egyetemi tanárt, a Böl-
csészettudományi Kar dé-
kánját, mint elnököt; Vág-
völgyi Andrást, mint titkárt; 
valamint dr. Antalffy György 
egyetemi tanárt, a Jogi Kar 
dékánját, -dr. Bálint Alajos 
múzeumigazagatót, Blasko-
vits Zoltán mérnököt, Há-
mori Ede iskolaigazgatót, 
Korek József népművelési 
csoportvezetőt, dr. Kovács 
Ödön tanszékvezető docenst, 
Madácsy László egyetemi 
docenst, Makai Lajos ad-
junktust, Németh István ad-
junktust, Ozdi Béla közép-
iskolai tanárt, Sárközi Ist-
vánt, az MSZMP szegedi 
végrehajtó bizottságának 
osztályvezetőjét, Székely La-
jos egyetemi docenst és Va-
szy Viktort, a Szegedi Nem-
zeti Színház igazgatóját —, 
mint elnökségi tagokat, 

Ezt követően a megválasz-
tott elnökség megtartotta el-
ső ülését és fontos határoza-
tokat hozott az ismeretter-
jesztő munka további javí-
tása érdekében 

Felkészüllek a cipőkereskedések 
a tavaszi idényre 

Igén sok tűsarkú cipő kerül forgalomba — • 
férfi és női papucscipökből nő a választék 

ben is lényegesen nagyobb 
lesz a választék, 

A Délmagyarországi Cipő-
nagykereskedelmi Vállalat-
nál jól felkészültek a tava- , . . . 
szi és a nyári idényre, s körülbelül egyharmadával 
nagyrészben biztosították t ó b b k e r , u l a z üzletekbe, 
már az időszaknak megfe- J»jnt tavaly, s ezeket a leg- í 
lelő árucikkeket. A vállalat különbözőbb nyári színek-? 
az ország több gyárából és te" állítják elo. Jó hírek „ 
sok kisipari termelőszovet- vannak a gyermekszandál-^ 
kezetbői rendeli a férfi- és is. Nem lesz gond a „ 
női cipőket, a legkülönbö- vásárlásuk, mert a város és 
zőbb mintákban, színekben. a

 x megyenk szükséglétére 
Különösen nagy gondot for- m á r ? d d l 8 több> " " n t t í z " ? 
dít a divatos, legnépszerűbb f ? r d a l * a b v a n> s 

fazonú cipők beszerzésére. folyamatosan körülbelül t 
A jelenlegi gazdag rak- " JE" 1 ®™* érkezik a Dunaj-

tári készlet mellé a máso- Cipőgyárból, amelyik a n a g y . 
dik negyedévre sok ezer pár keresletre való tekintettel^ 
cipőt rendeltek meg, mely lényegesen többet gyárt majd." 
bőségesen elegendő városunk 
és a vállalathoz tartozó me-
gyék ellátására. 

Gondoskodtak például ar-
ról is, hogy 

nagyobb mennyiségben ke-
rülhessen a kiskereskedel-
mi árudákba a mostaná-
ban igen divatos tűsarkú 
női cipő. 

Noha azt még nem lehet ál-
lítani, hogy valamennyi 
igényt ki tudnak elégíteni, 
az is eredmény azonban, 
hogy körülbelül kétszerany-
nyi tavaszi bordó, szürke, 
drapp, fehér és egyéb szí-
nekben pompázó, ízléses tör_ 
petűsarkú és olaszsarkú cipő 
áll majd a fogyasztók ren-
delkezésére, mint tavaly 
ugyanebben az időben. Á 
fehér cipőt kedvelőknek min-
denesetre egy kis türelem-
mel kell lenniök, mert bő-
vebb ellátás csak a negyed-
év végére, a nyár elejére 
várható. 

Az újdonság számba menő 
férfi és női papucscipők-

Közlemény a második 
mesterséges hold 

megsemmisüléséről 
Moszkva (TASZSZ). Az 

1957. november 3-án röppá-
lyájára fellőtt II. szovjet 
mesterséges hold 1958. ápri-
lis 14-én reggel a légkör al-
sóbb rétegeibe jutott és meg-
semmisült. Az eddigi adatok 
szerint a II. mesterséges 
hold egyes részei azon az 
útvonalon hullottak szét, 
amely délkeleti irányban 
a Kis-Antillák, Brazília és 
az Atlanti-óceán fölött hú-
zódik. 

A II. mesterséges hold kb. 
2370 fordulatot tett a föld 
körül és több jzázmillió ki-
lométernyi utat futott be. 

Albán parlamenti küldöttség 
érkezett Budapestre 

Vasárnap délben a magyar 
országgyűlés meghívására 
Budapestre érkezett az Al-
bán Népköztársaság nemzet-
gyűlésének tíztagú küldött-
sége, Tónin Jakova nemzet-
gyűlési képviselő, az Albán 
Munkapárt Központi Bizott-

ságának tagja, közlekedés-
ügyi miniszter vezetésével. 

A delegáció fogadtatására 
az ünnepélyesen feldíszített 
Ferihegyi-repülőtéren meg-
jelent Vass Istvánné, az or-
szággyűlés alelnöke, Harus-
tyák József, az Elnöki Ta-

Vóltozctos programmal készül 
Szeged a Dankó centennáriumra 

Már folynak az előkészü-
letek városunkban a nagy 
szegedi cigánymuzsikus, 
Dankó Pista századik szüle-
tési évfordulójának megün-
neplésére. Szeged méltókép-
pen akarja köszönteni zenei 
életünknek ezt a szép év-
fordulóját és több társadal-
mi szervezet részvételével 
máris kidolgoztak egy gaz-
dag programot ez alkalom-
ra. A Hazafias Népfront vá-
rosi bizottsága — több kul-
turális és politikai intéz-
mény támogatásával — egész 
hetes ünnepség-sorozatot ter-
vez júniusra. Ez az ünnep-
ség-sorozat június 13-án kez-
dődik Dankó sírjának meg-
koszorúzásával, ahol dr. Bá-
lint Sándor mond megemlé-
kezést. Ezt követően emlék-
táblát helyeznek el Dankó 
szülőházán. A június 14-i 
emléktábla-leleplezésen Sik-
lós János, a Délmagyaror-
szág szerkesztő bizottságá-
nak vezetője mond emlék-
beszédet. Ugyanaz nap nyí-
lik meg a Dankó-kiállítás a 
múzeum kupolacsarnokában, 
ahol dr. Csongor Győző be-

szél Dankó életútjáról, és 
zenei hagyatékáról. Ugyan-
erre a napra esik 101 cigány-
muzsikus műsora is, mely-
nek során a hatalmas zene-
kar Dankó-nótákat játszik. 
Június 15-én koszorúzzák 
meg Dankó Pista szegedi 
szobrát, s ezt követően a 
Szabadság Moziban műsoros 
Dankó-ür.nepségre kerül sor, 
melynek keretében közremű-
ködik Utry Anna, Kalmár 
Pál, Szabady István, Moldo-
ván Stefánia, Dankóné, a 
Dankó-zenekar és egy ci-
gánylány-énekes. Ugyanen-
nek a szereplőgárdának a 
részvételével rendezik meg 
június 16-án a Dankó-dal-
estet, a Nemzeti Színházban. 
Három napon keresztül (jú-
nius 12—14) az egyik sze-
gedi filmszínházban a „Dan-
kó Pista" című filmet vetí-
tik. 

A centennárius évfordulóra 
elkészül egy szemelvények-
kel, versekkel, dalmellékle-
tekkel és bibliográfiával ki-
egészített Dankó-életrajz is. 
amelyet dr. Csongor Győző 
állít össze. 

nács tagja, számos ország-
gyűlési képviselő, a Külügy-
minisztérium és a Honvé-
delmi Minisztérium vezető 
munkatársai. Jelen volt Bato 
Karafili, az Albán Népköz-
társaság budapesti nagykö-
vete. 

Az Albán Népköztársaság 
nemzetgyűlésének küldöttsé-
ge Tónin Jakova képviselő, 
az Albán Munkapárt Köz-
ponti Bizottságának tagja, 
közlekedésügyi miniszter ve-
zetésével vasárnap délután 
látogatást tett Rónai Sándor-
nál, az országgyűlés elnöké-
nél, az MSZMP Politikai Bi_ 
zottsága tagjánál. 

Az Albán Népköztársaság 
nemzetgyűlésének küldöttsé-
ge Tónin Jakova képviselő, 
az Albán Munkapárt Köz-
ponti Bizottságának tagja, 
közlekedésügyi miniszter ve-
zetésével hétfőn reggel 

megkoszorúzta a haza sza-
badságáért és függetlensé-
géért elesett hősök emlék-
művét a Hősök terén, majd 
a Szabadság téri szovjet 
hősi emlékművet. 
A koszorúzási ünnepsé-

geken jelen volt Bato Kara-
fili budapesti nagykövet és 
a szovjet nagykövetség több 
képviselője is. 

Dobi István, az Elnöki Ta-
nács elnöke hétfőn délben 
az Országházban fogadta Tó-
nin Jakova nemzetgyűlési 
képviselőnek, az Albán Mun-
kapárt Központi Bizottsága 
tagjának, közlekedésügyi mi-
niszternek vezetésével ha-
zánkban tartózkodó albán 

(Folytatás a 2. oldalon.) 


