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Ara: 50 fillér

az egész magyar népnek a
mongol nép forró üdvözletét
és legjobb kívánságait. Parlamenti küldöttségünk
első
ízben látogat
Magyarországra és úgy gondoljuk,
hogy
ez a látogatás hozzájárul az
országaink
közötti
testvéri
barátság és
együttműködés
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Szombat, 1958. május 21.

Mongol parlamenti küldöttség
érkezett hazánkba
Pénteken a fővárosba érkezett a Mongol Népköztársaság nagy népi huráljának
küldöttsége, amely az országgyűlés meghívására
látogatott el hazánkba.
A küldöttséget Cs. Szurundzsav,
a Mongol Népköztársaság nagy népi huráljának elnöke, a Mongol
Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának és titkárságának
tagja vezeti. A delegáció tagjai:
D. Sarap, a
Mongol
Népköztársaság nagy népi
hurálja elnökségének titkára,
Zs. Dulma, az állami tervbizottság elnökhelyetlese, Zs.
Njama, a Mongol Népi Forradalmi Párt Hobdij-megyei
bizottságának
titkára,
Zs.
Agvanszodov,
a Bentij-megyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke, D. Arja,
a Zsargalata-i állami gazdaság elnöke és U. Dorzspalam
termelőszövetkezeti elnök.
A küldöttséget,
amely a
Német Demokratikus Köztársaságból jövet érkezett hazánkba, a ferihegyi repülőtéren ünnepélyesen fogadták.
A vendégeket Vass Istvánné, az országgyűlés alelnöke
üdvözölte.
— Nagy öröm
volt szám u n k r a az, hogy elfogadták
a magyar országgyűlés meghívását és most hazánkban
üdvözölhetjük
önöket
—
mondotta köszöntőjében. Meg
vagyunk győződve arról, hogy
ez a látogatás tovább mélyíti
népeink testvéri
barátságát
és tovább erősíti a Szovjetunió vezette szocialista tábor
egységét. Rövid itt-tartózkodásuk alatt
alkalmuk lesz
meggyőződni arról, hogy a
magyar dolgozó nép, p á r t j á val, a Magyar
Szocialista
Munkáspárttal az élen, hűséges tagja a szocialista tábornak és rendületlenül halad a szocializmus építésének
útján.
Az üdvözlésre Cs. Szurundzsav, a mongol parlamenti küldöttség vezetője válaszolt. Szívélyes köszönetét
fejezte ki Rónai Sándor elvtársnak, a Magyar Népköztársaság országgyűlése elnökének a baráti meghívásért.
— Mi, — a mongol nép küldöttei — á t a d j u k önöknek és

U

további
elmélyítéséhez
és
erősödéséhez.
Boldogok vagyunk, hogy közelről is megismerhetjük az önök nagyszerű eredményeit, amelyeket népünk nagy figyelemmel kísér — fejezte be üdvözlő szavait Cs. Szurundzsav.

I Nagy sikerrel szerepelt
Szegeden a Lado

gyermeknap
kiemelkedő
eseményei

K konfekciós ruhák :
nyomában

iTegnap, pénteken délután a zsúfolásig megtelt
Szegedi
INemzeti Színházban mutatta be színes, változatos műsorát
| a Lado, a Jugoszláv Állami Népi Együttes. Az előadást
|— amelyről lapunk harmadik oldalán írunk
részletesebben
|— a Hazafias Népfront Szeged városi bizottsága és a
|közönség
nevében Kovács István, népfrontbizottsági
tag
|köszönte meg, s virágcsokrot nyújtott át az
együttesnek.
| Képünk a Lado műsorának egyik számát mutatja
be.

Lottó
nyerőszámok

Hruscsov elvtárs fogadta
a Moszkvában tartázkodá
küldöttségek vezetőit
Moszkva (MTI): Mint a
TASZSZ jelenti, Hruscsov, az
SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke m á j u s 21-én, illetve 22én fogadta a népi demokratikus országok kommunista-

és munkáspártjainak Moszkvában tartózkodó vezetőit.
Hruscsov mindegyik fogadáson megbeszélést folytatott a megjelentekkel.
A
megbeszélések szívélyes, elvtársi légkörben
folytak.

Megnyílt a Budapesti Ipari Vásár
Pénteken reggel ünnepélyes külsőségek között megnyüt a Budapesti Ipari Vásár.
A megnyitó
ünnepségen
megjelent Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának elnöke, dr. Münnich Ferenc, a magyar forradalmi munkás -paraszt kormány elnöke, Biszku Béla,
Fock Jenő,
Kállai Gyula,
Kiss Károly, Marosán György,

az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, a forradalmi
munkás-paraszt
kormány
több minisztere, a politikai,
a társadalmi,
a gazdasági
élet vezetői, a budapesti diplomáciai testületek számos
vezetője és tagja és a Magyarországon tartózkodó külföldi delegációk,
A Budapesti Ipari Vásári;
Pongrácz Kálmán
nyitotta
meg.
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Ezer holdon virágzik
Csongrád megyében az űjburgonya
Két

hét

múlva

megkezdik

Csongrád megye nagykiterjedésű új-burgonya-termő vidékein — Apátfalva, Magyarcsanád, Tiszisziget és Ujszentiván határában — csaknem ezer holdon elültetett újburgonya mindenütt virágzik. A
termelők szinte naponta figyelik, hogyan
fejlődik a növény. Most először, ezen a
tájon is megjelent a burgonyabogár, s
ezért fokozott gondossággal ápolják a
növényt. Nemcsak porozógépekkel irtják
a kártevőket, hanem az iskolásgyermekek

a

szedését

és a felnőttek — e vidék apraja, nagyja
— szedi össze a burgonyabogarakat.
Az újburgonya most fejlettebb mogyorónagyságú s előreláthatólag két hét
múlva — kiadós esőzés esetén még hamarabb — megkezdik a szedését. Erről a
vidékről Budapestre és más ipari városokba mintegy három—négyszáz vagon
korai rózsaburgonyát szállítanak a lakosság igényeinek kielégítésére.

Ö«zre másfélmilliós költséggel;

rendbehozzák az iskolákat
és óvodákat 1
,

, •

Májusban megkezdődtek a
szegedi iskolák, óvodák és
napközi otthonok tatarozási,
felújítási munkálatai. Erre a
célra' másfélmillió forintot
fordít a megyei jogú városi
tanács. Ebből az összegből
12 általános iskolát, 11 óvodát és három napközi otthont hoznak rendbe, továbbá
több gimnáziumot és kollégiumot, valamint bölcsödét.

«

>

A
munkálatokat a szegedi
Tatarozó Vállalat végzi, s
m a r e
hónapban átadta —
amint azt megírtuk — például a petőfitelepi I. számú,'
kibővített iskolát a használatra. A nagyarányú munká-.
latok során 108 ezer forintot költenek a Dózsa György
Iskolára, 194 ezret a Juhász
Gyula utcaira, 63 ezret az
Avar utcai óvodára, 53 ezret a petőfitelepi bölcsődére,
90 ezret a móravárosi iskolára.

[Megindulnak a hajójáratok H o l n a p b é k e k o n f e r e n c i a S z e g e d e n
Szeged—Csongrád
Sok iskola tatarozási munés Csongrád—Szolnok
Holnap, vasárnap délelőtt városi békekonferencián
a kálatai máris folynak, tata9 órakor a Juhász Gyula békemozgalom időszerű kér- rozzák például a Süketnéma
között
A Mahart közli, hogy a Tisza apadása következtében
a Csongrád—Szolnok
és a
Csongrád—Szeged közötti hajójáratot újból
megindítja.
Az első járat 28-án indul "
kiadott menetrend
szerint.

Művelődési
Otthonban
a
Hazafias
Népfront Szeged
városi békebizottsága
küldöttválasztó békekonferenciát tart. A békeértekezleten az a több száz békeküldött vesz részt, akiket
a város különböző területein megtartott békegyűléseken választottak meg. A

í; Kezdődik a paprikapalánlaültefés a szegedi halárban
Klubnapon ítélték oda a szegedi fotoklub május lióra
kiírt "Hónap legjobb képe* pályázatának díjait. 35 klubtag 72 képpel szerepelt a legváltozatosabb témakörrel. A
jeligével beadott képeket a fotoklub 5 tagú művészi bizottsága bírálta felül és hirdette ki az első házi pályázat eredményét. Első lett dr. Németh András "És a királyfi hollóvá változott...* című, lapunkban itt bemutatott képe. Második Becsky Balázs "Ani. meg én* című
felvétele, harmadik a "Vajon tetszik-e?* című
kép,
amelynek szerzője ez ideig nem fedte fel kilétét. A díjnyertes képek megtekinthetők a Fényszöv. Kárász ulca
13. szám alatti riportrészlegének kirakatában

A szegedi gazdák életében
a paprikaültetés kezdete jelentőségében
csaknem
a
nyári aratással ér fel, hiszen
a paprikatermelés nemcsak
foglalkozásuk, hanem szinte
a fél életük A mostani időjárás — bár tegnap esett kevés eső — nem nagyon kedvező a paprikaültetésre, száraz a talaj, a gyenge kis palánták töveire rengeteg vizet kell hordani. Mégis igaz:
áki mer, az nyer. Nem múlhat el úgysem eső nélkül a

tavasz és jobb ha az eső már
a földben találja a palántát.
Igy számítanak azok a gazdák, akik már bejelentették,
hogy hétfőn reggel mozgósítva rokonságukat, megkezdik a parikapalánták kiültetését.
A korábbi hideg, esős idők
nagyon megviselték a kertekben a palántákat, azonban
a Péter-Pálnak is becsületére váló meleg helyre hozta
a palánták fejlődésében történt lemaradást.

déseirő]
dr.
Antalffy
György,
egyetemi
tanár
mond ünnepi beszédet. Felszólal Hantos János, az Országos
Béketanács titkára is.
A
felszólalások után választják
majd meg az V. magyar békekongresszus szegeúi küldötteit,
A békekonferencián kulturális műsor is lesz. Közreműködik
Miklós
Klára,
a Szegedi Nemzeti Színház
Jászay Mari-díjas
művésznője és a Juhász
Gyula
Művelődési Otthon szimfonikus zenekara.

Intézetet, az újszegedi Tanítóképzőt, a Temesvári körúti napközi otthont — s valamennyi iskola javítási, felújítási munkálatait a jövő
tanév kezdete előtt, szeptember elsejére befejezik. Ezideig minden arra szoruló iskolát újrafestenek, rendbehozzák a padozatát, az ajtókat,
ablakokat kijavítják,
megjavítják a csatornákat,
tetőket és elvégzik az egyéb
javítási munkákat is.

Az I. keni 1et
városfejlesztési tervéről tárgyalnak
Az I. kerületi tanács végrehajtó bizottsága
kedden,
május 27-én terjeszti jóváhagyás végett a, tanácsülés
elé a módosított 1958. évi
városfejlesztési tervjavaslatát és költségvetését. A városfejlesztési tervben több,

mint 24 millió forint értékű
állami beruházás,
felújítás
és beszerzés szerepel, a városfejlesztési alapból megvalósítandó feladatokra pedig
egy millió 111 forintot irányoztak elő. A tervezetben
szerepel több százezer forint
értékű társadalmi munka is.

