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árusítanak 
A belkereskedelem az im-

már hagyományos nyári 
idényvégi kiárusítást augusz-
tus 6—18 között rendezi meg. 

Ebben az évben igen ér-
dekcsen — a nyár "elto-
lódása miatt* — a kiáru-
sítás jóformán az idény 
közepére esik, 

a vásárlók nem kis örömére 
hiszen jónéhány cikket, amit 
most vesznek meg, még eset-
leg hetekig hordhatnak, 
használhatnak. 

A z idényvégí kiáruGftásoB 

több mint félmillárd forint 
értékű — pamut-, selyem, és 
rövidáru, számos férfi- és 
gyermekruha, divat- és bőr-
díszműáru, valamint lábbeli 
— kerül 20—40 százalékkal 
olcsóbban forgalomba. 

Az idényvégi kiárusítás 
országos jellegű, 

s a csökkentett árucikkeket 
az erre kijelölt állami és 
földművesszövetkezeti üzle-
tek, boltok, valamint áruhá-
zak hozzák forgalomba. 

Nemzetközi újságíró-kongresszus 
kezdődik Budapesten 

Hétfőn délelőtt kezdődik 
Budapesten a Nemzetközi 
Újságíró Szervezet V. kong-
resszusa. A fontos tanácsko-
záson a világ több mint öt-
ven országa újságíróinak 
képviselői, különböző újság-
írószervezetek küldöttei vesz-

íMTT>inok nászt. 

Az öt napig tartó kong-
resszuson áz újságíró-etika, 
a népek békés, nyugodt éle-
tét szolgáló tájékoztatás kér-
déseit, valamint az újság-
írók nemzetközi kapcsolatait, 
munkájuk feltételeit és anya-
gi problémáit vitatják meg. 
(MTI) 

Alapoznak 
a hatalmas gyári mérlegnek 

Hétfőtől 
több száz cikket 

20-40 százalékkal olcsóbban 

A Szegedi Kábelgyár udvarán húsztonnás mérleget 

szerelnek fel. A mérleg be tonalapzatának előkészítő 

földmunkájáról készült felvételünk. 

TOLL ÉS BETŰ 
A nyomdák rotációs gépei a világ minden táján: 

" északon és délen, nyugaton és keleten ontják az 
újságot. A sajtó egyik fontos és megegyező vonása minden 
társadalmi rendszerben, hogy kül- és belpolitikai kérdések-
ről tájékoztat, híreket magyaráz, s ezáltal is közvéleményt 
alakít. Ebből már világosan következik, a hangsúly azon 
van hogy, igaz vagy nem, a tájékoztatás; segíti vagy nem, 
a különböző országok népeinek egymásratalálását és ha-
ladását, hozzájárul-e az emberiség békéjének oltalmazásá-
hoz. 

Lényeges témaként ezekről is tanácskozik hazánk szép 
fővárosában, Budapesten a Nemzetközi Újságíró Szervezet 
holnap kezdődő és öt napon át tartó kongresszusa. A Nemzet-
közi Újságíró Szervezet a második világháború idején ala-
kult, mint a haladó és antifasiszta újságírók szövetsége. Mű-
ködési alapokmánya a sajtó és az újságírók alapvető hiva-
tásaként jelöli meg, hogy az igazságnak megfelelő tájékoz-
tatással járuljanak hozzá az országok é$ négek közötti meg-
értéshez. A legfőbb újságírói kötelesség, hogy a ítíll és a 
betű valóságáról »beszéljen« s általa az emberek a tény-
leges helyzetnek megfelelően értékeljék a világban lezajló 
eseményeket. A NUSZ kristálytiszta célja és feladata dió-
héjba fogva ez; HarCa világ békéjéért, az emberiség jobb 
jövőjéért. 

A NUSZ a világ csaknem minden részére kihatóan te-
vékenykedik, védi a népeknek azt a jogát, hogy szabad és 
becsületes információkhoz jussanak. Törekvése megakadá-
lyozni a háborús pszichózist és propagandát, valamint a fa-
siszta hírverést, a nemzeti vagy a faji gyűlölet terjesztését. 
Megálljt kiált azoknak, akik a hazugság és a rágalmazás 
selyempapirba csomagolt mákonyival próbálják szítani a 
hidegháborút, hogy izgalomban tartsák a népeket. 

A NUSZ holnap kezdődő budapesti kongresszusára a 
Föld mintegy 70 országából érkeznek újságírók, küldöttek, 
megfigyelők. Ez mutatja, hogy a tanácskozáson mind a szo-
cialista, mind a kapitalista országok újságíróinak képviselői 
ott lesznek. 

A mi hazánkban — éppúgy, mint a többi szocialista 
országban — beteljesült valóság a sajtószabadság. A szo-
cialista sajtó munkásai tisztességgel és becsülettel megvaló-
sítják mindazt, amit a NUSZ is lobogójára írt. A feltételek 
adottak ehhez, s egyenesen következnek a szocializmus lé-
nyegéből. Béke! Emberi boldogság! Igazság! — mindezek 
is elválaszthatatlan részei a szocializmusnak. 

Nem könnyű a helyzetük a kapitalizmusban dolgozó, 
haladó gondolkozású újságíróknak. A tőke — bármennyire 
is tisztességes szándék vezeti az újságíró tollát — ezernyi 
vétót állít elébe. Ismert, hogy a nyugati »szabadság* a mo-
nopóliumok, trösztök, bankok urainak szabadság, s a több-
séget kitevő népnek — tartalmát tekintve —, csalóka déli-
báb. Mert a nyugati országokban a pénz emberei alakítják 
a hivatalos pplitikát, ami ragadozó természetű, mint maga a 
kapitalizmus. Mégis eszmélnek ott is a népek, s ebben, bör-
tönt is vállalva, segítenek a bátortollú, haladó szellemű új-
ságírók. 

F6 kérdésként az igazságnak megfelelő sajtótájékozta-
tói, a hírközlés tárgyilagossága, a béke védelme, a sajtó út-
ján szerepel majd a NUSZ budapesti kongresszusán. Bizo-
nyára némely kérdésben lesznek viták is. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a NUSZ kongresszusa újabb mérföldkövet 
jelent az országok és népek közötti megértés s barátság út-
ján. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

mellettük pedig az előgyártó 

üzem épül meg. A vállalat 

munkásainak egy része már 

az új helyen dolgozik — a 

D Á V , biztosította az új 

transzformátorház beaktatá-

A szegedi ünnepi hetek 
eddigi rekordnapja 

Építkeznek Szeged nyugati ipari 
övezetében 

Szeged , nyugati ipari öve-
zetében az elmúlt években 
újabb üzemek létesültek, s 
több kitelepítése eldöntött 
tény. Nagy összegű beruhá-
zások válnak szükségessé a 
program végrehajtásához, de 
erre szükség van: megkí-
vánja a lakosság és a vállár-
latok érdeke. 

Ősszel „költözik" 
az építőipari vállalat 

A néhány éve még parla-
gon heverő területen, a kör-
töltés—Kossuth Lajos és 
Tolbuhin sugárút övezte 
nyugati városrészben már á 
kenyérgyár, a cipész szövet-
kezet új otthonra talált. Bő-
vült a Konzervgyár, a Sep-
rű gyár, a Csongrád megyei 
Tatarozó Vállalat, a DÁV , a 
Gázmű és az Asztalos Szö-
vetkezet. Idén fejlesztik to-
vább a Vasöntödét és jelen-
leg is nagy építkezés folyik 
a fejlesztésre kijelölt ipari 
övezetben. 

Idén a legjelentősebb be-
ruházást, a Szegedi Építőipa-
ri Vállalat végzi. Saját mun-
kásaival. körülbelül tízmil-
lió forintos beruházással kor-
szerű telepet létesítenek a 
kenyérgyár után elterülő 
telken. A raktár és a lakatos-
műhely már készen áll. Most 
alapozzák a karbantartó- és 
az asztalosmű hely épületét, 

cai nagy telep helyén pedig 
16 tantermes iskola épül 
majd. 

Készül a csatorna 
A gyors munkálatokat 

könnyíti, hogy a Szegedi 
Köztisztasági Vállalat határ-
idő előtt vállalta az új 
üzemhelyhez vezető aszfaltút 
építését 

Már csatornázzák az épí-
tőipari telep helyét dolgoz-
nak az útépítő munkások. 
Itt jegyezzük meg, hogy a 
vállalati beruházásba "nem 
férő*, száz méteres össze-
kötő út építése indokolt és 
célszerű lenne. A Szegedi 
Építőipari Vállalat új telep-
helyének útja ugyanis csat-
lakozik a kenyérgyárhoz ve-
zető szakaszhoz, melyre a II. 
számú kórház után lehet be-
hajtani. A telep és a Textil-
művek között száz méternyi 
út lehetővé tenne egy körjá-
ratot a fentebb említett be-
járón keresztül ismét a Tol-
buhin sugárútra. 

Minisztériumi döntés 
A nyugati ipari övezet 

helyzetével kapcsolatban 
egyébként különböző tanácsi 
intézkedéseket hoztak. "Tisz-
ta vizet a pohárba* — cél-
kitűzéssel a városi tanács 
tervosztálya a közelmúltban 

hivatalosan, levélben kereste 
meg a szakminisztériumokat. 
Ezekben az átiratokban pon-
tos választ kért arra: milyen 
határidővel, milyen építke-
zésekhez járulnak hozzá. Így 
tisztázódik a terület haszno-
sítása. Eddig már több szak-
minisztérium értesítette a 
szegedi illetékes szerveket a 
beruházásokról. 

A Közlekedés- és Posta-
ügyi Minisztérium például 
most közölte: már idén egy-
millió-százezer forint fede-
zetet biztosítottak a szegedi, 
10. számú Autóközlekedési 
Vállalat részére. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy 
már az év végén megkez-
dik a mintegy 18 millió fo-
rintba kerülő új, korszerű 
telep építését. A kisipari szö-
vetkezetek központi terve, 
az OKISZ is közölte: a sze-
gedi Vas- és Fémipari, va-
lamint a Felszabadulás Asz-
talos és Kárpitos Szövetke-
zet részére is biztosította a 
beruházást a második ötéves 
tervben. A Vas- és Műszaki 
Nagykereskedelmi Vállalat 
idén közmúvesíti, úttal látja 
el leendő1 új telepét és rak-
tárépületeket építtet. Az 
utóbbiak csak jövőre készül-
nek el, s az egész beruházás 
mintegy 17 mEUió forintba 
kerül. 

Vasárnaptól 
vasárnapig 

a külpolitikában 

H3S? 

Szalámi 
— terven felül 
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Tovább tart 
a kánikula 

jiiHimnmliliiniimt* 

Kádár János elvtárs 
üdvözlőtávirata 

a brazil 
miniszterelnökhöz 
Kádár János elvtárs,, a 

forradalmi munkás-paraszt 
kormány elnöke táviratban 
üdvözölte Francisco Brocha-
do da Rocha^t, a Brazíliai 
Egyesült Államok minisz-
terelnökévé történt kineve-
zése alkalmából. 

sával a megfelelő ipari ára-

mot. 

A Szegedi Építőipari Vál-

lalat egyébként már októ-

berben teljesen "átköltözik" 

a nyugati ipari övezetbe. Az 

építkezést a városrendezés 

és egyéb beruházások is sür-

getik. A jelenlegi központ 

helyén lebontás után új la-

kóházat emelnek, a Béke ut-

Negyven különautóbusz — Külföldi turistacsoportok 
— Százak maradtak jegy nélkül 

Tegnap, szombaton igazi 
"szabadtéri nap* volt Sze-
geden: már délelőtt és ko-
rán délután megteltek az ut-
cák a vendégek ezreivel, es-
te pedig tömött csoportok-
ban érkeztek a nézők a Be-
loiannisz térre. 

Százak álltak a kapuk 

előtt, akik az utolsó per-
cekben próbáltak jegyet 
szerezni, 

de már nem volt szerencsé-
jük az óriási érdeklődés 
miatt. 

Több vidéki városból jöt-
ték nézők különvonatokkal 
és autóbuszokkal. Az ország 
minden részéből 

40 különautóbusz érkezett. 
Két igen népes csoport jött 
a Ganz-MÁVAG-ból és Pest 
megyéből. A Pest megyei 
termelőszövetkezeti tagok 
közül négyszázötvenen utaz-
tak Szegedre, a Háry János 
előadására. 

Több külföldi csoport is 
tartózkodott városunkban: 
szovjet, lengyel, német, 
arab és angol turisták. 
A külföldiek érdeklődésé-

nek szüntelen növekedésére 
jellemző, hogy Szegeden 
járt tegnap Swan Dermot 
Joseph, az angol diplomá-
ciai testület tagja és több 
színházi szakember is, kö-
zöttük 

szovjet, bolgár és jugo-

szláv karmesterek és ren-
dezők. 

A külföldi sajtó sem maradt 
távol a tegnapi élőadástól, 
a nézőtéren helyet foglaltak 
német és lengyel újságírók 
is. 

A tegnap esti előadásnak 
volt eddig a legnagyobb kö-
zönségsikere. Egyeden ülő-
hely sem maradt üres a né-
zőtéren. Idén utoljára szere-
pelt műsoron a Háry János, 
s ezzel az előadással búcsú-
zott el a közönség a daljá-
ték művészgárdájától. A for-
ró tapsok mellett kedves 
epizódja volt ennek 

a Pest megyei termelőszö-
vetkezeti parasztok kül-
döttségének látogatása a 
művészek öltözőjében. 

Nevükben Kókai Jánosné 
x-tTSt UKgyej országgyűlési 
képviselő és két ceglédber-
celi népviseletbe öltözött 
asszony adott át virágokat 
köszönő szavak kíséretében 
Mátyás Máriának ós Szaba-
dy Istvánnak, a Háry János 
főszereplőinele 

(Somogyiné felv.) 


