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Testvéri szeretettel fogadták 
Szófiában a magyar párt-
ás kormányküldöttséget 

A Bolgár Kommunista meghatalmazott nagykövete, tagja, a bolgár politikai, tár-
Párt Központi Bizottsága és A párt- és kormánykül- sadalmi, kulturális élet szá-
a Bolgár Népköztársaság döttség búcsúztatására a mos vezető képviselője. 
Minisztertanácsa meghívásá- Ferihegyi-repülőtéren meg-
ra hétfőn, tegnap reggel jelent dr. Münnich Ferenc, 
Bulgáriába utazott a Ma- a Minisztertanács elnöke, 
gyar Szocialista Munkáspárt Apró Antal, a Miniszterta-
Központi Bizottságának és nács első elnökhelyettese, 
a Magyar Népköztársaság Biszku Bela, Fehér Lajos, 
Minisztertanácsának kül- Kállai Gyula és Rónai Sán-
döttsége. A delegáció vi- dor, az MSZMP Politikai A repülőgépből elsőnek 
szonozza a Bolgár Népköz- Bizottságának tagjai, Ko- kilépő Kádár Jánost, a Ma-
társaság párt- és kormány- mócsin Zoltán, a ^Politikai gyar Szocialista Munkáspárt 
küldöttségének tavaly jú- Bizottság póttagja, a kor- Központi Bizottságának első 
niusban Magyarországon mány tagjai, valamint a po- titkárát, államminisztert To-
tett látogatását. litikai élet sok vezető sze- dor Zsivkov meleg barátság-

A küldöttség vezetője Ká- mélyisége. gal üdvözölte, 
dár jános. a Magyar Szocia- Jelen volt a búcsúztatás- Kádár János ellépett a 
lista Munkáspárt Központi n á l a budapesti diplomáciai festőj díszegyenruhában fel-
Bizottságának első titkára, képviseletek számos veze- sorakozott díszszázad sorfala 
államminiszter, a küldöttség" tője és tagja. előtt 
tagjai: Kiss Károly, ~ 

A gyárak, hivatalok és 
környékbeli termelőszövet-
kezetek több ezer dolgo-
zója várta a magyar kül-
döttséget az ünnepélyes 
fogadtatáson. 

az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára, Dögei Imre, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának tagja, földművelés-

A magyar párt- és kor- A magyar küldöttség tag-
mányküldöttség helyi idő jai szívélyesen üdvözölték 
szerint II órakor repülő- ezután a fogadásukra meg-

jelenteket, majd köszöntöt-
ték a szófiai dolgozókat, akik 
percekig tartó tapssal: 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

gépen Szófiába érkezett. 
A magyar küldöttség fo-

ügyi miniszter, Péter Já- gadására megjelent a fellő- , 
nos, a külügyminiszter első bogózott repülőtéren Todor »Orok barátsag«, "Beke« ki-
helyettese, és Némety Béla, Zsivkovval, a Bolgár Kom-
hazánk szófiai rendkívüli és munista Párt Központi Bi-
meghatalmazott nagykövete, zottsága első titkárával és 
aki a bolgár fővárosban Anton Jugovval, a Bolgár 
csatlakozik a küldöttséghez. Népköztársaság Miniszterta-

A delegációval utazott nácsa elnökével az élén — a 
Krasztju Sztojcsev, a Bol- Bolgár Kommunista Párt 
gár Népköztársaság ma- Politikai Bizottságának és 
gyarországi rendkívüli és Minisztertanácsának több 

Hla: 

A Csehszlovák 
E Kommunista Párt 
• kongresszusának 

határozata 

# 

Dj rendelkezések 
a védőoltásokról 

Sporto ldal 

• Uj színfolt 
a Mérey u t c á b a n 
A Csongrádmegyei Építő-

ipari Vállalat dolgozói vál-
lalták, hogy tíz nappal az 
átadási határidő előtt befe-
jezik a Marx tér és Mérey 
utca sarkán levő »C*-bér-
háztömböt. A szegedi épí-
tők teljesítették vállalásu-
kat és a 33 darab kétszobás 
lakást a városi tanács mű-
szakilag már át is vette. Az 
épület többszínű homlokza-
ta derűs színfoltot jelent az 
egyre szépülő Mérey utcá-
ban. 

(Llebmann Béla fe lvétele) 

Fontos szénkérdésekben döntött 
a KGST szakértő bizottságának budapesti ülése 

Június 18-tól 21-ia Budapesten ülésezett a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa szénipari gazdasági és mű-
szaki tudományos együttműködési állandó bizottságának 
a szén ésszerű felhasználásával foglalkozó szakértő bizott-
sága. Az ülésen részt vettek a Bolgár Népköztársaság, a 
Csehszlovák Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a 
Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztár-
saság, a Román Népköztársaság és a Szovjetunió szakértői. 

Az ülés intézkedéseket dolgozott ki az energetikai 
szenek, ezen belül a gyenge minőségű szenek gazdaságos 
eltüzelésének kérdéseivel kapcsolatban, a kokszolás nyers-
anyagbázisának szélesítésére és a szén komplett felhasz-
nálására vonatkozóan. 

Szépen haladt az aratás 
a kisteleki határban 

Már több napja aratnak több, mint felét learatták 
Kisteleken. Mintegy 300 már árpavetéseiknek, 
hold őszi árpát, és rozsot A termésbecslések szerint 
vágtak le eddig az egyéni őszi árpából 6—7, rozsból 
dolgozó parasztok és a Fel- gyengébb, 4—5 mázsás hol-
szabadulás Termelőszövet- dankénti átlagtermésre szá-
kezet tagjai. Ha az idő en- m ( t a nak. A növényápolással 
gedi dolgozni az embereket, . , . - i. 
akkor a héten befejezik á 18 Jo1 haladnak, bar a bur-
rozs aratását, s valószínű, gonyabogar második nem-
hogy az öszi árpából sem zedéke elleni küzdelem igen 
marad már sok, hiszen az sok munkát ad a termelők-
egyéni dolgozó parasztok is nek. 

Tegnap Budapestről is 
lehetett látni a Szputnyik III 

hordozó rakétáját 
A moszkvai központtól 

érkező távirati előrejelzések 
Magyarország, illetve Buda-
pest felett hétfőn hajnali 1 
óra 57 percben állapították 
meg a harmadik szovjet 
mesterséges hold és hordo-
zó rakétájának áthaladását. 
A csillagvizsgáló intézettől 
érkezett jelentés szerint a 
borús idő ellenére a jelzett 
időben szabad szemmel is 
jól lehetett látni az égbol-
ton áthaladó hordozóraké-
tát. 

Rövidesen elkezdődhet a Marx tér 
sarkán lévő régi épületek 

bontása 
A városi tonács igazgatá- ködik, azonkívül több raa-

si osztálya a közelmúltban gánüzlet. A saroképület üd-
több. intézkedést tett, hogy várában a Kohászati' Alap-
a szegedi bérházépítési prog-
ram következő lépéseként 
megkezdődhessék az épít-
kezés a Márx tér és a nagy-
körút sarkán. 

Jelenleg ugyanis itt az 
Élelmiszerkiskereskedelmi 
Vállalat 29-es árudája mű-

Jól sikerült 
a véradó-ankét 

A Vöröskereszt szegedi Tasi Jánost, a Cipész KTSZ 
titkársága jól sikerült vér- dolgozóját, aki tizenötször 
adó ankétot rendezett a Du- adott vért és 70 véradót 
gonics téri egyetem aulájá- szervezett a mozgalomba, 
ban. Az ankéton több, mint Demeter Ferenc MÁV dol-
600 ember jelent meg. Ott gozó kilencvenszer adott 
voltak a véradók és azok vért és szintén a "Kiváló 
is, akik vért kaptak. Dr. véradó* címmel tüntették ki. 
Gál György, a véradóállo- Ezenkívül 350 többszö-
más vezetője ismertette ál- r ö s v é r a d ó t oklevéllel és 
lomasuk egyeves munkáját, . , . , . . , . . , 
s elismeréssel beszélt a vér- ^ v é n n y e l jutalmaztak. A 
adókról. Ezen az ankéton vért kapók virággal kö-
két véradót tüntettek ki szönték meg véradóiknak 
"Kiváló véradó* címmel, gyógyulásukat. 

anyagellátó Vállalat telepe, 
mellette a Márx tér 3 szám 
alatt pedig a Tüzép egyik 
telepe van. Ezeket most el-
helyezik onnan. 

A Kohászati Alapanyag-
ellátó Vállalat telepe pél-
dául a Kossuth Lajos su-
gárút végére költözik. A 
Tüzép-telep megszűnik. 

Az épület nagykörúti ré-
szén lévő üzleteknek szin-
tén biztosítottak helyet. 

A városi tanács igazgatási 
osztálya a hét folyamán át-
adja az épületeket a kivite-
lező vállalatnak; 

Július 18-án 
ismét Szegeden 

sorsolják a Jotlót 
Néhány hónappal ezelőtt 

igen nagyarányú érdeklődés 
mellett Szegeden sorsolták 
a lottót. A szegedi és kör-
nyékbeli lottózóknak nem-
sokára hasonló élményben 
lesz részük. Az OTP szege-
di fiókjának közlése szerint 
július hónapban Szegeden 
kerül sor a lottó húzására. 
Tekintettel arra, hogy az 
utóbbi alkalomkor a város 
legnagyobb ilyen helyisége: 
a Szabadság Mozi nézőtere 
is kicsinek bizonyult az ér-
deklődök befogadására, a 
sorsolást a szokásos ünne-
pélyes keretek között Üjsze-
geden a szabadtéri színpa-
don tartják meg, mégpedig 
július 18-án délelőtt. 

Ujabb, az újszegedihez hasonló 
pozdorjalemezgyárakat létesítenek 

Szegeden már több hó-
nap óta bútorlemez-gyártás-
ra használják fel a len-ken-
der pozdorját a Délrost te-
lepén. A szegedi üzem fel-

Tovább növekszik 
a takarékbetétállomány Szegeden 

és környékén 
Szegeden és környékén 

változatlanul növekszik a 
lakosság takarékbetéteinek 
száma és összege. Az Or-
szágos Takarékpénztár sze-
gedi fiókjának kimutatásai 
szerint a betétek összege 
1958. március végéhez vi-
szonyítva a mai napig 20 
százalékkal emelkedett. 

Az emelkedés mértéke a 
városi lakosság betéteinél 
tapasztalható elsősorban, de 
a szegedi járásban, a me-
zőgazdaságból élő lakosság 
megtakarítása is növekedett 

mintegy 10 százalékkal. 
A jelentős számú, havonta 

rendszeresen befizetett be-
tétek mellett megfigyelhető 
az úgynevezett középbetéte-
sek jelentkezése is. Az ilyen 
betétkönyv-tulajdonosok va-
lószínűleg előbb odahaza 
gyűjtötték össze nélkülözhe-
tő pénzüket, s most egy — 
általában ötezer forintnál 
nagyobb — összegben helye-
zik el pénzüket az OTP 
fiókjánál, illetvé a posta-
hivataloknál. 

Meghiúsítják Franciaországban 
a szélsőjobboldali megmozdolásokat 
Párizs (MTI): Pénteken Vendome-bai> Vasárnap este Poujade Lyonban pró-

Pesquet szélsőjobboldali képviselő gyű- bálkozott. A kiállítási palotában azonban 
lést hirdetett meg. A gyűlés színhelyét csupán néhányszáz híve gyűlt össze, a 
azonban a köztársaság hívei, munkások, köztársaságvédelmi bizottság mozgósításá-
értelmiségiek, fiatalok, szállták meg és ra, demokraták viszont hatalmas töme-
egy órán keresztül kiáltozták ütemesen: gekben vonultak fel. Amikor Poujade a 

a fasizmus nem jut diadalra! A köz- mikrofonhoz lépett, a teremből feltört a 
társaság győzni fog!* kiáltás: "Éljen a köztársaság! A fasiz-

A szélsőjobboldali képviselő- egyetlen mus nem jut diadalra!* — Poujade »rend-
mondatot sem mondhatott el beszédéből fenntartó közegei* 
és kénytelen volt elhagyni a termet. megtámadták a köztársaság híveit, 

Szombaton Pierre Poujade — oldalán általános verekedés tört ki, amelynek ro-
az algériai közüdv-bizottság egyik tagjá- hamrendőrök közbelépése vetett véget, 
val — Avignonban kívánt gyűlést tar- de a gyűlés megtartása lehetetlenné vált. 
tani. * 

A kommunista Párt és a CGT felhívta Párizs (MTI): Franciaországban széles-
ei köztársaság híveit, akadályozzák meg körű felháborodás fogadta a június 18-
a gyűlést. án, a délnyugat-franciaországi Pau váro-

A helyi szocialista és radikális pártszer- sában történt súlyos incidens híreit. Mint 
vezet is csatlakozott azokhoz a szerve- ismeretes, a degaulleista tüntetés után 
zetekhez. amelyek a szélsőjobboldali gyű- ejtőernyősök megtámadták és feldúlták a 
lés idejére ellentüntetést hirdetett meg. munkásszékházat. A helyi baloldali és 
Végül is a megye prefektusa kénytelen demokratikus szervezetek egymásután til-
volt a szélsőjobboldali gyűlést betiltani, takoztak a minősíthetetlen támadás ellen. 

építése előtt Dunaföldváron 
már kísérleti üzemben gyár-
tották a pozdorjalemezt. A 
legtökéletesebb üzem a sze-
gedi, ahol igen nagy meny-
nyiségű, eddig hulladékként 
kezelt és csupán tüzelésre 
használt pozdorjából megfe-
lelő ragasztóanyag hozzáadá-
sával sajtolják a bútorla-
pokat és szigetelő-lemeze-
ket. Rövidesen felépül 
ugyancsak a Délrost telepén 
Vajháton, majd ezt köve-
tően Szegváron is a pozdor-
jalemezgyár. De máris újab-
bakat terveznek, előrelátha-
tólag Tukán és Drávaszabol-
cson is létesítenek ilyen 

üzemet. 
Ebben az évben 4500 köb-

méter bútorlemezt és csak-
nem ennyi szigetelőt gyár-
tanak a hazai pozdorjale-
mez üzemekben, amelynek 
minden köbméteréért száz 
dolláron felüli összeget kel-
lene fizetni. A számítások 
szerint, ha minden elegendő 
pozdorjával rendelkező 
üzemben rátérnek a lemez-
gyártásra, mint ahogy az 
már Újszegeden történt, ak-
kor évenként 72 ezer köb-
méter készülhet. És érdemes 
a pénzt e célra fordítani, 
mert az építésre szánt ösz-
szegek egy év alatt vissza-
térülnek. 


