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Megérkezett az ünnepi díszbe 
öltözött Berlinbe a magyar 

pártküldöttség 

A télre már most készülünk 

— községre: 
Kiskundorozsma 

© 
: Az ország első 

• mezőgazdasági 

SépgJárában 

© 
Két és félezer vagon tüzelő'van már a város dolgozóinak 
fáskamráiban. Ennek ellenére még mindig nagy a forgalom 
a szegedi TÜZÉP-telepeken. Idén jó minőségű tatai, orosz-
lányi, komlói, borsodi szén között válogathatnak a vásár-
lók. Lignit, brikett és koksz van bőven. A szénhez szük-
séges fa is biztosított. Képünk a tiszapályaudvari TÜZEP- r 
telepen készült; a szén mellé tűzifát raknak a kocsikra. 

Holnap már 
csépelnek 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Willi Stoph üdvözlő beszé-
dében Németország Szocia-
lista Egységpártja nevében 
köszöntötte a küldöttséget, 
inajd örömének adott ki-
fejezést, hogy a magyar 
nép fel tudta már számol-
ni az ellenforradalom 
okozta károkat és új si-
kereket ért el a szocializ-
mus építésében. 

—• Az önök látogatása an-
nak bizonysága — mondot-
ta —, hogy a népeink és 
pártjaink közötti barátság 
mind erősebb és szilárdabb. 
Éljen a német és a magyar 
nép barátsága! Éljen a szo-
cialista világtábor a Szovjet-
unió vezetése alatt! 

Kádár János, a magyar 
pártküldöttség vezetője vá-
laszolt az üdvözlésre. 
— A német és a magyar 

munkásosztály — mondotta 
— sok évtizede együtt har-
col a szocializmusért. És mi, 
a Magyar Szocialista Mun-
káspárt küldöttei nagy öröm-
mel jöttünk a német testvér-
párt V. kongresszusára és 
rövid látogatásra német 
munkástestvéreinkhez. Azért 
jöttünk Berlinbe, hogy 

elhozzuk a magyar kom-
munisták és a magyar dol-
gozók üdvözletét a német 
kommunistáknak és dol-
gozóknak. 

Azért jöttünk, hogy kifeje-
zésre juttassuk a bennünket 
eggyé forrasztó egységet a 
Szovjetunió vezette szocia-
lista táborban és a nemzet-
közi munkásmozgalomban. 
Éljen a pártjaink és népe-
ink közötti kölcsönös meg-
bonthatatlan barátság! Éljen 
a szocializmus és a béke le-
győzhetetlen ügye! 

Holnap nőgyűlés 
Szegedi Kenderfonóban 
Márta Kwandie afrikai békeharcos 

tart beszámolót 

Szerdán délelőtt különvo-
naton Berlinbe érkezett a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt küldöttsége, amely részt 
vesz Németország Szocialista 
Egységpártjának V. kong-
resszusán. A küldöttség ve-
zetője Kádár _ János, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának első 
titkára, és tagjai között fog-
lal helyet Szurdi István és 
Kreszán Lajos, a Központi 
Bizottság tagjai. 

Az ünnepi díszbe öltözött 
berlini Ostbahnhofon a ma-
gyar különvonat befutása 
előtt megjelent Willi Stoph, 
a Német Demokratikus Köz-
társaság nemzetvédelmi mi-
nisztere, Németország Szo-
cialista Egységpártja Politi-
kai Bizottságának tagja, 
Hilde Benjámin, a Német 
Demokratikus Köztársaság 
igazságügyminisztere, a Köz-
ponti Bizottság tagja, Hans 
Kiefert, Németország Szocia-
lista Egységpártja nagyber-
lini pártbizottságának első 
titkára, továbbá a berlini 
magyar nagykövetség és ke-
reskedelmi kirendeltség mun-
katársai és a sajtó képvise-
lői. 

A "befutó különvonatot a 
munkásőrség díszszázada 
háromszoros hurrával üd-
vözölte. 

A század parancsnoka jelen-
tést tett a magyar pártkül-
Ööttség vezetőinek és közölte 
a nap jelszavát: "Éljen a 
megbonthatatlan barátság a 
magyar és a német nép kö-
zött! Éljen a Szovjetunió 
vezette szocialista tábor!* 

A vonatnál Willi Stoph üd-
vözölte sok szeretettel a 
magyar küldöttség vezető-
jét és a küldöttség többi tag-
ját. 

Ezt követően a magyar párt-
küldöttség német vendéglá-

bahnhof k e i«ü° b t é ren a Z j e^n t 260 ezer látogatója volt a szegedi színháznak 
meg, ahol a munkásőrség , , , . . . . _ „ , . . . , , 
újabb díszszázada és a ber- ™ a r mandossze e ^ roind var. mar hatra, s ezért az ev 
lini dolgozók, elsősorban a h e t - « masfel-ket hónapra statisztikájának főbb adatai 
fiatalok tömege, lelkes él- megcsendesedik a színházi kikristályosodtak 
jenzéssel és tapssal fogadta, élet. Csupán 6—8 előadás Ezúttal a nezoter statisz-

tikáját adjuk közre. 
A szezonban 455 előadást 

illetve tartanak a 
hátralévőkkel a n a g y s z í n -
házban és 132-t a Kamara-

Ha még ehhez 
hozzáadjuk a 85 tájelőadást 
is, a részletek együttesen 

előadást tesznek ki. 
A nézőik száma a követke-

alakult, hozzáadva 
átlagban a hátralévő elő-
adások várható közönségét 
is: több mint 200 ezer sze-
gedi dolgozó tekintette meg 
a nagyszínház előadásait, 
közel 27 ezren váltottak je-
gyet a Kamaraszínházba, s 
majdnem 30 ezerig ugrott a 
tájelőadások nézőközönségé-
nek száma. Az idei színház-
látogatók, — összegezve a 
fenti számokat — 260 ezer-
nyien voltak. Egy-egy elő-
adáson — megkülönböztetés 
nélkül idevéve a kamara-
színházi és tájélőadásokat is 
— átlagosan 450-nél maga-
sabbra ugrott a látogatók 
száma. 

Holnap, pénteken délután 
fél 3 órakor a Szegedi Ken-
derfonógyár kulturális ter-
mében a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsa 
és a Magyar Nők Országos 
Tanácsának szegedi titkár-
sága nagyszabású nőgyű-
lést rendez. A nőgyűlésen 
a Kenderfonógyár dolgo-
zóin kívül, a többi üzemek 
iiőtanácsának tagjai vesz-

nek részt. A nőgyűlésre 
azonban természetesen min-
den érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

A gyűlésen Márta Kwan-
die afrikai békeharcos tart 
beszámolót és ismerteti a 
bécsi nemzetközi nökonfe-
rencián elhangzottakat. A 
gyűlés és Márta Kwandie 
beszámolója iránt máris je-
lentős az érdeklődés. 

./tata-

A nézőtér statisztikája 

A debreceni Hajdúsági Gyógyszergyár hazánk legmoder-
nebb gyógyszeripari üzeme. A gyártmányok zöme peni-
cillin és terromicin, melyből jelentős mennyiséget expor-
tálunk. A mikrobiológiai^ kutatólaboratóriumban a tech-
nikusok cromatográfiás 'meghatározásokat és gombate-
nyészetek légzésének vizsgálatait végzik. A képen látható 
és magyar tervek alapján készült légzésmérő-készüléket 

egész Kelet-Európában használják 

tzovjet katonai kii'dőttség 
érkezett Kairóba 

Abdel Hakim Amar tábor-
nagy, az Egyesült Arab Köz-
társaság hadügyminisztere és 
fegyveres erőinek főparancs-
noka meghívására július 8-
ár. szovjet katonai küldött-
ség érkezett Kairóba, élén 
Sz. I. Rugyenko repülőtá-
bornaggyal. a szovjet légi-
erő vezérkari főnökéved. 

II vonatok menetrendszerű közlekedtetésében 
országos első a MüV szegedi igazgatósága 

A Közlekedés- és Posta-r 
ügyi Minisztérium a taka-
rékosságról szóló kormány-
rendelet után felhívással 
fordult a vasutas dolgozók-
hoz, hogy szorítsák le a 
munkásvonatok késését 3, a 
személyvonatokét pedig 5 
százalékra. Ennek a felhí-
vásnak a szegedi igazgatóság 
területéhez tartozó dolgozók 
június hónapban becsülettel 
eleget, tettek. 

A júliusi értékelés szerint 
a szegedi igazgatóság júniu-
si eredményével országos 
első lett ennek a feladatnak 
a megoldásában. 

Á munkásvonatok késését 
1.1, a személyvonatok ké-
sését pedig 3.4 százalékra 
csökkentették. 
Ez áz eredmény, amit 

most júliusban elértek, a fel-
szabadulásunk óta eltelt idő 
legszebb sikere. Nagyban 
köszönhető annak is, hogy 
a vontatási dolgozók mun-
kája javult, jobban igyekez-
tek a menetrend szerinti 
közlekedtetést biztosítani. 

Szeged állomásról a mun-
kás- és személyszállító vo-
natok hetek óta percnyi 
pontossággal indulnak a 
rendeltetési állomásuk fe-
lé. 

Á hónap első tíz napjában 
a helyzet már úgy néz ki; 
hogy a munkásvonátok késé-
sét 0.8, a személyvonatok 
késését pedig 2.5 százalék 
alá sikerül szorítaniok. 

Szeged vontatási, forgalmi 
és vonatkísérő brigádjai kü-
lön szerződést kötnek az in-
dulás előtt, hogy az általuk 
továbbított vonatokat me-
netrend szerint közlekedte- * 
tik. S ebben a munkában 
összefognak a legkülönbö-
zőbb, kapcsolódó szolgálati 
ágak is. 

(sz. s.) 

Emeletet építenek 
a Mérey utca 18 számú házra 

Ez az építkezés már tapasztalatokat nyújt 
az emeletráépítés költségeire Szegeden 

A szegedi városi tanács alacsonyabb, mint az ú j 
végrehajtó bizottsága ko- bérházak. Erre az emelet-
rábban "határozatot hozott, ráépítésre városképi szem-
hogy Szegeden ki kell hasz- pontból is szükség van, 
nálni a lehetőségeket és jő- hogy ezen az utcaszakaszon 
vőre el kell kezdeni az egyforma magasságú házsor 
emeletráépítéseket. A Sze- alakuljon ki. A városi ta-
gedi Tervező Vállalat mér- nács végrehajtó bizottsága 
nökei hosszú vizsgálatot ezt az épületet jelölte ki 
folytattak, hogy a belterü- most az emeletráépítés költ-
leten hol és milyen épület- ségeivel kapcsolatos tapasz-
re lehetséges emeletet épí- tálatok megszerzésére, 
teni. 

A gazdaságos lakáskiala- *ta/> 
kitást előkészítő tanulmány 
adatai szerint kifizetődő a 
népgazdaság számára, ha 
emeletráépítés formájában 

Minden kedden és pénteken 
délután is lesz piac 

Sok dolgozó nő több éves 
kérését teljesítette a szege-
di városi tanács végrehajtó 
bizottsága. Nem kell a dél-
előtti műszakban dolgozó 
nőknek hajnali négy órakor 
a piacra • indulniok, mert 
július 12-től kezdve •— a 
volt makai piac mintájára 
— minden kedden és pén-
teken délután 1 órától a 
Szent István téren piacot 
tartanak. Az első délutáni 
kirakodásra július 15-én ke-
rül sor. 

Egy szegedi ta lá lmánnyal 
építik míg az új lakások eddig már 350 ezer forintot 
egy részét Szegeden. Tekin- ~ 

takarítottak meg tettel arra azonban, hogy a 
Tervező Vállalat újabb köz-
lése eltér az összefoglaló 
tanulmány adataitól és az Szegeden a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vái-
egy lakásra eső költség te- lalat főmérnöke, Hörömpő József jelentós találmányt ké-
kintetében vélemény eltérés szített. Fázis szögfordító transzformátort szerkesztett, 
van, a városi tanács vég- amelynek a segítségéve, a kétfázisú energiarendszerről 
rehajtó bizottsága úgy hatá- rendkívül gazdaságosan térhetnek át a háromfázisú ener-
rozott, hogy egy emeletrá- giarendszerre. A DÁV területén Is a kél ».zisú energia-
építéssel gyakorlati tapasz- rendszerről háromfázisú energiarendszerre térnek át és a 
talatokat szerez az emelet- találmány lehetővé teszi a régi kábelek használatát is, 
ráépítés költségeit illetően, s ezzel együtt a villanymotorokat is minden alakítás nél-

A Mérey utca baloldalán, kül lehet használni az üzemekben, 
a már elkészült vagy épí- A találmányt a gyakorlatban is kipróbálták és nagy 
tés alatt lévő bérházak kő- jelentőségét az is mutatja, hogy három év alatt sejrítsc-
zött a 18 szám alatt egy gével 350 ezer forintot takarítottak meg. Hörömpő József 
régebbi épület áll, amely találmányáért 19 400 forintot kapott — találmányi díjként. 


