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A Szegcdi Szabadtéri Játékok 
a kultúra és a béke szeretetét hirdeti 
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Szeged az országos érdeklődés 
középpontjában 

A párt és a kormány több vezető személyisége látogatott el 
az ünnepi hetekre — Külföldi küldöttségek — Két nap alatt 

csaknem hatezer személyes idegenforgalom 
Szeged az országos érdek- beszédes tény, amelyben ben- sából Repülök, különvona-

íódes középpontjába került ne van a Tiszaparti város tok és autóbuszok szállítot-
sz ünnepi hetek megnyitá- nagy megbecsülése, az itt ták a vendégeket. Mintegy 
savak a Szegedi Szabadtéri megrendezett és jelentősé- 200 külföldi — szovjet, cseh-
Játékok és a XVIII. Szegedi généi fogva közép-európai szlovák, angol, kelet- és 
Ipari Vásár és Kiállítás rangra emelkedett Szegedi nyugatnémet állampolgár — 
megrendezésével. Nem járt Szabadtéri Játékok iránt ta- járt Szegeden, s nagyrészük 
itt mostanában annyi ked- núsított érdeklődés. Az ün- megtekintette a Csinom Pal-
ves vendég, mint a múlt hét nepi hetek gazdag program- kó bemutató előadását. 

ünnepsége- ja híven tükrözi Szeged tel-

Az ipari vásár egyik érdekessége a Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat esomagológépe. 
A gyár munkásnői egész nap dolgoznak a gépen és több tízezer 2 és 5 dekás tasakot 
raknak százas kötegekbe. A vásár látogatói nagy érdeklődéssel figyelik a paprikacso-

magolás munkáját 
A Szegedi Ruházati . Bolt szövet féleségek, valamint a gyűlt már össze. A szegedi 

Horváth Mihály utcai pavi- divatáruk. Nagy forgalmat jgllegű emléktárgyakból lég-
ionja valósáig?1 divatáruház bönyplított lé a konfekció ihkább a Dankó Pista szoto-
jellegű. Mindent egy helyen részleg. Legkeresettebbek rakat és a különféle vázákat 
vásárolhat a kiállítás látoga- voltak itt a finom télikabá- vásárolták. Csak a porcelán 
tója, .dívát és konfekció tok, a valódi és műbőr ru- kiállítás termében 27 ezer 
árut, cipőt, szőnyeget, mé- házati cikkek. Általában szí- forint értékű porcelán-féle-
terárut. Az eddigi csúcsfar- Vesen .vásárolták a nylon séget adtak el. 
galmat szombaton bqnyolí- árukat is, • A Kiskereskedelmi Válla-
tották le. 

Eladtak 320 ezer forint ér-
tékű árut. 

Vasárnap bár nagyobb volt 
a látogatók serege, 

végi megnyitó 
ken. Szegedre jött dr. Mün- jes arculatát, gazdasági és 
nich Ferenc, az MSZMP Po- kulturális erőforrásait, azt 
litikai Bizottságának tagjaj a fontos szerepét, amelyet 
a Minisztertanács elnöke, betölt az ország vérkeringé-
Pónai Sándor, az MSZMP seben, s híre-neve túljut ha-
Folitikai Bizottságának tag- zánk határain is. 
ja, az Országgyűlés elnöke, Ezt bizonyítja a szomszé-
Szirmai István, az MSZMP dos testvéri országok kor-
Politikai Bizottságának pót- mánya egy-egy tagjának lá-
tagja, a Központi Bizottság togatása, valamint nyugati 
titkára, Nagy Dániel, az El- küldöttségek és több kül-
nóki Tanács elnökhelyettese, földi csoport itt-tartózkodá-
Aczél Gycrgy, az MSZMP sa is. 
Központi Bizottságának tag- Látogatást tett Szegeden 
ja, a művelődésügyi minisz- Kozovszky Ferdinánd, a 
ter első' helyettese, Veres Bolgár Nemzetgyűlés ha-
József, az MSZMP Közpdnti zánkban tartózkodó elnöke, 
Bizottságának tagja, Buda- Lorenz Heinrich, a Német, 
pest Főváros tanácsának v. Demokratikus Köztársaság 
b.-elnöke, Nagy Józsefné oktatásügyi miniszterének 
könnyűipari miniszter, Lá- filsö helyettese, Machácova 
tár György, az Országos Bozsena, a Csehszlovák Szo-
Tervhivatal elnökhelyettese, cia lista Köztársaság köny-
Gyáros László, a Kulturális nyűipari minisztere, Hajek 
Kapcsolatok intézetének el- híiroslav, a KGST könnyű-
nöke, Fehér Lajos és Siklós »Pari szakosztályának titká-
János, a Csongrád megyei ra- JáUus Viktory, a Cseh-
pártbizottság titkárai, Papp szlovák Szocialista Köztár-
Sándor, a Csongrád megyei saság budapesti nagykövete, 
tanács v. b.-elnöke, vala- valamint brnói delegáció és 
mint ellátogatott több me- 3 2 smgol polgármesterek 
gye pártbizottságának első háromtagú küldöttsége, 
titkára és tanácsi vezetője. A város idegenforgalma 
A vendégekkel i f j . Komócsin ezekben a napokban a ked-
Mihály, a Szeged városi vezőtlen idő ellenére is 
pártbizottság első titkára, mégegyszer akkora volt 
B»C2ó György, a városi ta- szombaton és vasárnap, mint 
nács v. b.-elnöke és a vá- egy esztendővel ezelőtt a 
ros több más vezetője is- hasonló időszakban. Szom-
mertette az ünnepi hetek baton háromezernél több 
eseményeit. ember érkezett vidékről, 

A párt és a kormány szá- vasárnap pedig több mint 
mos vezetőjének szegedi lá- kétezren látogattak Sze-
togatása már önmagában' is gedre az ország több váró-

Árleszállítás Romániában 
Az MTI bukaresti tudósí-

tója írja: 
Nem egészen egy év után 

újabb árleszállítást hajtottak 
végre a Román Népköztar-
saságban. A tavalyi augusz-
tusi áriészállítás évi egymil-
liárd lejjel növelte az ország 
dolgozóinak reáljövedelmét 
A mostani árcsökkentés, 
amely 1100 közszükségleti 
cityk kiskereskedelmi árát 
tette olcsóbbá, újabb évi 
egymilliárd lej megtakarítá-
sát jelenti 'a román dolgozó 
népnek. 

szinte órák alatt vettek tót Opera- pavilonjában* m 
meg több mint száz női Deák Ferenc utcában 
nylonblűzt. két nap alatt teljesítették 
A harapnivalót is alig az egész hétre előirányzott 

győzték mérni. Különösen forgalmi tervet 
25 ezer forint értékű ruha- vasárnap volt nagy forga- Vasárnap több mint ötszáz 
féleséget vásároltak. lom és kereslet a hentesáruk vevőt szolgáltak ki. Minden 

Különösen kapósak voltak a iránt. Szombaton 15 ezer, századik vevőnek egy aján-
szőnyeg, függöny és bútor- addig vasárnap 37 ezer fo- dékcsomagot adtak. 

rint értékű kolbászt, virslit A hétfői eső miatt csak 
szalámit mértek ki. Édes- Igen kevesen látogatták a ki-
árukból a négy kis gomba állítás pavilonjait. Nagyobb 
elárusító helyen több mint forgalom csak a Kamara-
20 ezer forint értékű cukor- színház, az Építőipari- Tech-
kaféleséget adtak el. A Hun- nikum és a Juhász - Gyula 
gária büféjében 32 ezer fo- Művelődési Otthon helyisé-
rint értékű feketekávét, szőr- gében volt. 
pöt és más italárut mértek A kiállítást mindennap reg-
ki. ge! 9 órától este 2.1 óráig 

Az ajándéktárgyak közül tartják nyitva, 
igen keresettek voltak a A kiállításról meleg han-
porcelánfélék. gon írtak a fővárosi és vi-

A Herendi Porcelángyár déki lapok, s nyilatkozott, a 
1700 forintos lovas szobrait. Szegeden" járt angol polgár-
már a kiállítás utáni első mesteri delegáció. Erről la-
percekben megvásárolták, punk 5. oldalán adunk is-
Azóta további tíz előjegyzés mertetést. 

sen a tömegesen vásárolt 
gumitalpú férfi-, női- és 
gyermekcipők ára csökkent 
nagy mértékben. Az egyes 
cipőfajtáknál az árleszállítás 
eléri a 32 százalékot. 

A dolgozók ezentúl ol-
csóbb áron vásárolhatnak 
függöny anyagokat, néhány 
fajta tisztaselyem divatcik-
ket, harisnyát. Olcsóbb lett 
az importált hűtőszekrény, a 
p orszivógép, a motorkerék-
pár. A benzin árát literen-
kint az eddigi 3.50 lejről 
1,45 lejre csökkentették. 

Az árleszállítás százalék-
Olcsóbb lett a péksüte- aránya igen jelentős néhány 

mény, az elsó osztályú ser-
téshús, a rizs, a tea, a na-
rancs, a csokoládé-termékek. 

fontos gyógyszerkészítmény-
nél. A penicillin például 40 
—46 százalékkal, egyes vita-
minok 17—55 százalékkal 

Az iparcikkek közül különö- lettek olcsóbbak. 

T a r t s a n a k p á r h u z a m o s 
leszerelési t á rgya lásoka t 

( — javasolja a svéd külügyminiszter 

Unden svéd külügyminisz- kérdésével foglalkozzék, 
(er vasárnap a közép-svéd or- a javaslat szerint az. első 
szági Torsby-ben mondott értekezleten katonai szakér-
beszédében a párizsi csúcs- tök a nagyhatalmak fegyve-
értekezlet meghiúsulása óta res erőinek meghatározott 
eltelt két hónap nemzetközi időn belül egyharmadával 
fejleményeivel foglalkozott, történő csökkentésében pró-
Javasolta, hogy kezdjenek bálnának megállapodni. A 
újabb leszerelési targyaláso- . - , szakértők 
kot két külön értekezleten; maslk erteKezlet*n szakértők 
— az egyik a leszerelés, a foglalkoznának az ellenőrzés 
másik pedig az ellenőrzés^ problémájával. 

Terven felüli árumennyiséget 
gyárt a len• és a kenderipar 

Az elmúlt félévet jé ágyneművásznakat, háztartá-
eredménnyel zárták a len- si textíliákat készítenek ter* 
kenderipari dolgozók: a ven felül. Ezenkívül gyárta-
fonó-szövőüzemek együttes nak ötszáz tonna zsáknak 
tervüket 103,2 százalékra, a való jutaszövetet is, a me-
rostfeldolgozó telepek 116.3 zőgazdaság számára pedig 
százalékra teljesítették. A kétszáz tonna zsineget ad-
termelékenység az iparág nak át az eredetileg terve-
fonó-szövő gyáraiban 1,8 zett mennyiségen kívül. 
százalékkal, a rostiparban 
10,6 százalékkal magasabb 
volt a tervezettnél. 

A belkereskedelem negy-
venmillió forint értékű ter-
ven felüli árut kért az ipar-
ág dolgozóitól, s ennek a kí-
vánságnak eleget is tesznek. 
A gépek jobb kihasználásá-
val, jobb munkaszervezéssel, 
a verseny eredményeivel az 
eredeti tervben meghatáro-
zott árukon kívül ebben az 
évben egymillió-kétszázezer 
méter különböző textíliát, 
többek között divatos ruha-
anyagokat, bútorszövetet, 

Magyar küldöttség utazott 
Gu neába 

Péter Ernő, a pedagógu-
sok szakszervezete főtitkára 
és Keczeli László, a SZOT 
nemzetközi kapcsolatok osz-
tályának munkatársa hétfőn 
a Guineai Köztársaság fő-
városába utaztak. Részt 
vesznek a pedagógusok 3. 
világkonferenciáján, amely 
július 27-én kezdi tanácsko• 
zását Cortakryban. 

Hogkoidödött a játékok ünnepi programja 
A szombat esti váratlan 

zápor miatt a Szegedi Sza-
badtéri Játékok vasárnapi 
közönségét érte az a szeren-
cse. hogy tanúja lehetett az 
egyhónapos kiemelkedő kul-
turális, művészeti esemény 
megnyitásának. A nézők a 
borús idö ellenére már este 
7 órakor nagy tömegekben 
édkeztek a Beloiannisz tér-
re, s lelkes izgalommal vár-
ták a tavalyról már .jól is-
mert. harsona jelet. Este 8 
órakor zúgtak fel a harso-
nák, s a szignál háromszori 
eljátszása után a Himnusz 
hangjaival kezdődött meg a 
játékok ünnepi hete. 

Ezt követően 
Biczó György elvtárs, a 
Szeged mj* város tanácsa 
végrehajtó bizottságának 
elnöke lépett a színpadra, 
hogy megnyissa az idei 
ünnepi játékokat. 

Beszéde elején köszöntötte a 
megjelent vendégeket, és az 

idei játékok első előadásá-
nak ' valamennyi résztvevő-
jét Hangoztatta, hogy egy 
hónapon át több mint 120 
ezer bel- és külföldi néző 
gyönyörködhét' a legjobb ma-
gyar és szovjet művészek • 
produkcióiban. 

— E naptól kezdve — 
mondotta — 

e tér a művészet nyelvén 
hirdeti a szépet, a nemeset, 
az emberit, hirdeti egy új 
társadalom, a szocializmus 
útjára lépett magyar nép 
alkotását, kultúra- és bé-
keszeretetét. 
— E tér és az itt megren-

dezett előadások — jelen-
tette ki egyebek között — 
kézzelfoghatóan bizonyítják, 
hogy a szocializmust építő 
magyar nép nem a hábo-
rúra készül. Egy szebb, egy 
boldogabb társadalom felépí-
tését tűzte ki célul, ahol az 
ember az embernek már nem 
farkasa, hanem barátja, se-

gítőtársa, ahol nem a tudat-
lanság, a kulturálatlanság a 
jellemző, hanem az egyre 
növekvő kulturáltság, a maT 
gasabb tudás. Ezt pedig csak 
bekében lehet megvalósítani. 
A mi. népünk is a szocia-
lista országokkal együtt ezt 
a békés utat járja. 

A Szegedi Szabadtéri Já-
tékok is segítsék elő a szo-
cialista kultúra fejlesztése 
mellett a békés egymás 
mellett élést, a népek ba-
rátságát. a proletár Inter-
nacionalizmust, a békét. 
Biczó György elvtárs nagy 

tapssal fogadott beszéde után 
megkezdődött az idei sza-
badtéri játékok első elő-
adása. Farkas Ferenc Csínom 
Palkó című daljátéka nyitá-
nyának dallamai töltötték be 
a hatalmas teret, amelynek 
több mint hétezres közön-
sége nagy tetszéssel nézte 
végig a sikeres előadást. 

idei kiállítást. Szombaton 9, vasárnap pe* 
dig'25 ezer ember volt kíváncsi Dél-Ma-
gyarország ipari seregszemléjére. A nagy 
érdeklődést nemcsak a látogatók vagy 
száma, hanem az eladott áruk mennyisége 
is • tükrözi. 

A két és fél nap vásári mérlege — an-
nak ellenére,' hogy szombaton estefelé 
megzavarta az eső és hétfőn szinte szün-
telenül esett — jónak mondható. Már 
több mint 35 ezren tekintették meg az 


