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Ma d é l e l ő t t m e g k e z d ő d i k 
a z o r s z á g g y ű l é s ú j ü l é s s z a k a 

Ma délelőtt 11 órakor megkezdődik az országgyűlés 
új ülésszaka, melynek napirendjén fontos kérdések sze-
repelnek. 

Az ülésszakon beszámoló hangzik el a kormány te-
vékenységéről, a bel- és külpolitikai, valamint a gazda-
sági élet időszerű kérdéseiről. A beszámolót vita követi. 

Az országgyűlés tanácskozásanak második napján az 
ország múlt évi gazdaságának zárszámadását, az 1959. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést tárgyalja. 

A zárszámadási vitára alaposan felkészültek a kép-
viselők: tizenegy országgyűlési bizottság tárgyalta meg az 
egyes tárcák tavalyi költségvetésének végrehajtását. A 
bizottsági viták során — amelyekben mintegy 850 or-
szággyűlési képviselő vett részt — a képviselők behatóan 
megvizsgálták az ország gazdasági és pénzügyi kérdései-
nek különböző vonatkozásait, s véleményeikkel jelentő-
sen segítették a minisztériumok, az egyes tárcák mun-
káját. A vita alapján minden vonatkozásban tájékozottan 
hallgatják meg a zárszámadási beszámolót, jó, hozzáértő 
vitára lesz lehetőség. 

A kormány elnökének beszámolóján és a zárszámadá-
son kívül .egyéb kérdésekről is szó esik majd az ország-
gyűlés mostani ülésszakán: a korábbi ülésszakokhoz ha-
sonlóan ezúttal is több képviselő intéz különböző ügyek-
ben interpellációt a kormány illetékeseihez. Szerda délig 
négy képviselő jelentette be interpeilálási szándékát. 

Nagy érdeklődés 
a moszkvai 

magyar kiállítás iránt 
A moszkvai Gorkij-park-1 

ban még javában tart az! 
augusztus 12-én nyíló mé-1 
gyar kiállítás építkezése, ajf 
kiállítás iránt' azonban marii 
most is igen nagy érdeklő-! 
dés mutatkozik meg. Nap-[ 
ról napra sok százan keresik! 
fel az építkezés területét,]; 
kérnek felvilágosításokat az 
itt dolgozó magyar szakem-
berektől. A moszkvai váro-
si elővételi pénztárak meg-
kezdték már a kiállítás je-
gyeinek árusítását 

A szovjet sajtó máris igen 
sok cikkben ismerteti a ma-
gyar ipari kiállítást. A Prav-
da például Mulató János 
külkereskedelmi miniszter-
helyettes nyilatkozatát közli 
a kiállítás előkészületeiről. || 
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Vita Szegeden 
| a Toldi •mozgalomról § 

Hazautazott 
a Francia Vöröskereszt 

küldöttsége 
Szerdán elutazott Buda-

pestről a Francia Vöröske-
reszt háromtagú küldöttsége, 
amely öt napig tartózkodott 
hazánkban. Megismerkedtek 
• Magyar Vöröskereszt sok-
irányú munkásságával, meg-
tekintettek több "egészség-
ügyi intézményt, A küldött-
ség tanácskozott a Magyar 
Vöröskereszttel, a Francia-
országban tartózkodó fiatal-
korú disszídensek hazatéré-
sével kapcsolatos kérdések- j 
ről, valamint eltűnt hozzá-
tartozók felkutatásáról. 

II Szakszervezeti Világszövetség 
titkársága levelet intézett 

Hammarskjöldíiöz 
A Szakszervezeti Világszö-

vetség titkársága levelet in-
tézett Hammarskjöld ENSZ-

Sititkárhoz a leszerelés kér-
éséről. A- levél a többi kö-

zött megállapítja,; hogy 
a Yilág dolgozói megelé-
gedéssel fogadták az 
ENSZ-közgyűlés 1959. no-
vember 20-án elfogadott 
határozatát az általános 
és teljes leszerelésről 

Ez a határozat megfelel a 
dolgozók jogos követelései-
nek, hiszen az egyszerű em-
berek azok, akik a háborús 
költségvetések súlyos terhét 
viselik és háború esetén 
vérüket ontják. A határozat P . 

A rílág legnagyobb vasérctelepéí tárják fel 
a Szovjetunióban 

P. Antropov, a Szovjetunió termelése válik lehetővé, s 
geológiai és ásványkmcsvé- a hétéves terv végére éven-
delmi minisztere szerdán te már 36 millió tonna, 
Moszkvában tájékoztatta a 1980-ra pedig 60 millió ton-
sajtó képviselőit a kurszki na vasércet ad. Jelenleg eny-
mágneses anomália feltárá- nyi ércet termel az USA va-
sanak munkálatairól. lamennyi vasérctelepe együtt-

Az eddigi felmérések véve. 
eredményeként a . geológu- A miniszter hangsúlyozta, 
tok feltételezése szerint a a kurszki vasérctelep ércét 
kurszki vasérctelepen mint- nemcsak a Szovjetunió, ha-
egy harmincmilliárd tonna nem a szocialista országok 
dús, és mintegy 200 milliárd kohászati iparának fejleszté-
tonna szegényebb vasérc ki- sére is felhasználják. 

elfogadása óta azonban hosz-
szú idő telt el és a világ 
közvéleménye kénytelen 
megállapítani, hogy 

semmiféle egyezmény nem 
jött létre az elvek gyakor-; 
lati alkalmazására. 

A Szakszervezeti Világszö-i 
vétség élénk figyelemmé]:; 
kísérte a .tízhatalmi leszere-
lési értekezlet munkáját és!= 
világosan látja a nyugatip! 
hatalmak szerepét Elsősor-jM 
ban az Egyesült Államok! j 
kormányát terheli a felelősség.;;! 
Az amerikai vezetők háborús;?! 
pilitikája állandóan vészé-;4 

lyezteti a világbékét. Nagyon, 
nehéz hinni őszinte béke-
akaratukban, amikor ügy-
szólván egyetlen gondjuk az 
amerikai katonai támasz-
pontok megerősítése, amikor 
folytatni akarják az atom-
kísérleteket, katonai repülő-
gépeik megsértik más orszá-
gok szuverenitását és sú-
lyosan fenyegető lépéseket 
tesznek olyan kis államok 
ellen, amelyek jogaikat vé-
dik. 

A világ dolgozói feszült 
figyelemmel fordulnak az 
ENSZ 15. közgyűlése felé, 
várják, hogyan vitatja az 
meg az eddigi sikertelen-
ségből okulva a Szovjetunió 
javaslata alapja® a leszere-
lés kérdését. 

Tápai Antal, Szeged közismert és áll a kiállítás közepén, azonban a sze- dezni, ezt az üj szobrot pedig ugyan-
szeretett szobrászművésze is készült gedi közönség máris nagyon megba- ezen a helyen lehetne végleges formá-
a Dél-alföldi Mezőgazdasági Kiállítás rátkozott ezzel a nagyszerű művészi j;,ban felállítani. Ez a műalkotás 
és Vásárra. A kiállítás közönségének alkotással. Több javaslat hangzott el, - . . ... . . . 
mutatta be először legújabb rímek- hogy a Marx ternek ezt az oldalát - n a * y s z e r u e n bele,llenek a Marx ter, 
müvét, a hálovető tiszai halász szob- ahol most a kiállítás helyet foglal — uj bérhazak és a kiállítótér szép 
(á4. A szobor mindössze néhány napja állandó kiállítótérré kellene beren- panorámájába* 

Kedves vendégek 
Az utóbbi napokban egy-

re több orosz szót hallani 
Szegeden, amint a szovjet 
balettegyüttes tagjai immár 
másodízben ismerkednek a 
várossal. A kedves vendé-
gek megérkezéséről és szí-
vélyes fogadtatásukról la-
punk tegnapi számában 
már hírt adtunk. Itt közölt 
képűnk megérkezésüknek 
azt a pillanatát örökítette 
meg, amint V. A. Csaj-
kovszkijt, a Moszkvai Szt®-
nyiszlavszkij és Nyemiro-
vlcs—Danéscnko' Opera- éá 
Balettszínház igazgatóját 
virágcsokorral köszönti Ta-
rt János, a városi tanára 
v. b.-elnökhelyettese. A 
szovjet balettművészek elsd 
szegedi napjáról lapunk 5* 
oldalán közlünk képes tá-
jékoztatót 

(Dr. Somogyi Károlyné telv.) 

csúcsforgalom előtt 
a MAV-nál 

Szeptember elsejétől duplájára emelkedik a szegedi igazgatóság 
szállítási terve 

Nem beszélhetünk már tásí terv a MÁV-nál, így a rés használt a cukorrépának* 
egészen őszi csúcsforgalom- szegedi igazgatóságon is. s így a termés a vártnál 
ról a vasút területén, hiszen A napokban zárták az el- 15—20 százalékkal jobb lesz. 
a jobb szervezéssel bizonyos ső félévi jelentéseket a MÁV Tovább folytatják a ken-
fokig sikerült ütemesebbé szegedi igazgatóságán. A mu- derszállítást is. S zeptember 
tenni a szállítást. Mégis — tatók szerint az elszállított elejéig 3 ezer tonna, mint-
természetes folyamatként — áru mennyisége az első fél egy 500 vagont megtöltő ken-
szeptember elsejétől kezdő- évben 1 millió 573 ezer fon- dert szállítanak a szegedi 
dik a leemaeásabb szállí- n a v o l t - í g y igazgatóság kocsijai. A ha-dik a legmagasabb szaui a z e , s 6 f é I é v i fe^p, m > 9 6 t a l r n a s cukorrépamennyiseg 

százalékra teljesítették. mellett havonta 50 ezer ton-
Különösen jó eredményt ér- na téglát és cserepet, 30 ezer 
tek el a kocsikihasználás- tonna homokot és kavicsot, 
ban. Százalékban kifejezve valamint 800 vagon cukrot 

13,32 százalékkal emelkc- fuvaroznak, 
dett a szegedi igazgatóság Jelentős még a szegedi 
területén a kocsikihasz- igazgatóság tervében a havi 
nálás. 25—30 ezer tonna darabáru 

Igy lehetővé vált, hogy eb- szállítása is, amely zömmel 
ben az évben a múlt évi első élelmiszer lesz. Nem kevés 
fél évhez viszonyítva 348 a gabonaőrlemények szállí-
ezer tonna súlytöbbletet 18 tásí mennyisége 6em. Körül-
ezerrel kevesebb kocsin szál- belül 20 ezer tonna gabona-
lítottak el. őrleményt, kukoricát és ta-

Jól alakult az export-, az karmányt szállítanak az őszi 
import- és a tranzitforgalom csúcsforgalomban. Jelentős 
is. Az első félévi exportter- még 
vet 114,96 százalékra telje- a havi 15 ezer tonnányi 
sítették, áz import pedig széria, rönkfa szállítása is. 
98;08 százalék volt. A leg- A MÁV szegedi igazgatóság 
szebb eredmény a tranzit- nagy feladataira 'jellemző, 
szállításban született, ezt a hogy szeptember elsejétől 
tervet ugyanis 138,25 száza- kezdve a téli hónapokhoz 
lékra teljesítették, viszonyítva duplájára ernel-

180,55 százalékkal többet kedik a szállítási forgalom, 
szállították, mint az el- A nagy feladatok megol-
mult ev első tél évében. dására már hónapok óta ké-
Jelentős volt az áruszállí- szülnek a MÁV-nál. Felke-

tás az első fél évben is. A resik a szállító vállalatokat* 
munka dandárja azonban megbeszélik a szállítási idó-
csak most kezdődik, ponto- pontot, s azt is. hogy 
sabban szeptember elsejétől. a vagont érkezése után 
A harmadik negyedév folya- azonnal rakják ki, 
mán, s a második fél év- legven ünnepnap, vagy éj-
ben elszállításra vár 750 ezer szaka, mert a szegedi" igaz-
tonna cukorrépa. Valószínű, gatóság csak így tudja biz-
hogy ez a szám is tovább tosítam a zavartalan teher-
emelkedik még, mert az eső- forgalmat. 


