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A dolgosok igényeinek jobb kielégítéséről tárgyalt 

esévi negyedik rendes ülésén a Városi Tanács 
Szeged Városi Tanács szerdán délután 5 órakor tartotta meg ez" 

'évi negyedik rendes ülését a Tanácsháza, nagytermében. A AamácsiUé-
sen megjelent Zombori János elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártja Sze-
gedi Városi Pártbizottságának titkára, Kovács Margit elvtársnő, a 
Csongrádmegyei Tanács Végrehajló Bizottságának elnökhelyettese. 

Kövesdi Pál elvtárs, a tanácsülés elnökének megnyitó szavai 
után Dénes Leó elvtárs, a Városi Tanács végrehajtó bizottságának 
elnöke számolt be a végrehajtó bizottság munkájáról, 

Dénes Leó elvtárs a Városi Tanács VB elnökének 
beszámolója 

mind a kereskedelemiben érvénye-Tisztelt TanácSülésl 
Pártunk, konmányunk gazdaság 

politikája alapelvének, a lakosság 
életszínvonala állandó emelésé, 
nek helyi vonatkozásban való vég-
rehajtása nagyrészben reánk háru. 

— kezdte beszédét Dénes Leó elv-
társ. — Feladataink fontosságának 
ismeretében pártunk irányításává:, 
a szocialista törvényesség szigorú 
betartásával, a széles néptömegek 
tevékeny részvéteiével mindenkor 
osztályharcos munkával igyekszünk 
ezt megvalósítani. Szegeden az üze-
mi dolgozók tervük teljesítésével 
bizonyítják be, hogy megértették 
pártunk, kormányunk felhívását. A 
parasztság is tettekkel ad válaSzt a 
kormány programmjára. 

Ezután röviden ismertette Dénes 

elvtárs a nemzetközi helyzetet, majd 
áttért a végrehajtó bizottság mun-
kájúnak ismertetésére. Elmondotta 
több! közölt, hogy a párt irányt-
mutató támogatása a Városi Párt 
bizottságon keresztül a tanács 
munkájában minden területen 
közvetlenül érvényesül. A Mer 
gyei Tanács is egyes osz. 
tülyai.n keresztül állandó és jelen-
tös támogatást ad a tanács munká. 
jához. Majd hangsúlyozta, hogy a ve. 

' zetés munkájában a bírálat terén még 
erős nevelő munka szükséges. Fon-
tos, hogy maga a tanácsülés járjon 
elő jó példával, bírálja a VB mun-
káját. A tanács egyes osztályainak 

'munkájáról elmondotta, hogy 

baromfi, sertés, vágómnrha bc-
8 gyűjtési tervünket a félév vé-
" g'éig teljesítettük. Hátralékban 
' van a város főleg a tojás be. 

> ' gyűjtési tervvel, 
hieiyet alig 50 százalékon felii! lel-
jesi tettük és a széna begyűjtési ter. 
vünket sem hajtottuk végre az 
ütemterv szerint. Megállapította 
Dénes elvtárs, hogy a tavaszi szán. 
fás-vetési munkákat, az aratási mun. 
hálátokat az egyénileg dolgozó fa-

"ráisztoL időben befej'ezték. A mező. 
gazdasági állandó bizottság munká. 
Üáf értékelve megállapította, hogy 

.-egyes munkaszakaszokban komoly 
. segítséget nyújt, mint például a hor. 
dás megszervezésében a dolgozó pa-
rasztságnak. 

Áttérve a helyi vállalatok' mun. 
iájára, így folytatja beszámolóját 
Dénes Leó elvtárs: 

j — A helyi váltalatok részére ér-
tekezletet hívtunk össze a forgó, 
eszközök forgássebességének megja-

jvítására, a forgóeszköz-cSökkenlés 
tárgyában kiadott minisztertanácsi 

I határozat végrehajtásának megvita. 
tatására. Költségvetési bevétetünk je-
' l©ntős Tészét képezi a vállalatok 
. tervenfelüli nyeresége, amely az 

/elmúlt esztendőben 3,800.000 forin-
tot tett ki. Ennek egyik részét v:'l-

Jlalatok fejlesztésére, a másik né. 
' szét szociális és kulturális célok 
? megvalósítására használtuk fel. 

Hiányosság, hogy az egyes osz-
tályok nem fordítottak elég gon-

Sj- dot a hitelek megfelelő módon 
és időben való felhasználására, 

[ Vonatkozik ez különösen az 

- igazgatási és a kommunális osz-
\ fályra. 
Tgy például közvilágítási lámpák 
beszerzése, csatornák tisztítása, stb. 

icólokra' nem használták fel az ősz. 
szegeket. A tanács irányítása alá 

-'V.) vállalat és 22 kisipari termc'ő-
jszövetkezet tartozik, amelyek fervü. 
Jket globálisan 112—115 százalék 
.között teljesítették. Igen jó ered. 
ményt ért cl a Hordójavítú Válla-
lat. a Kovács-Bognár KTSz, a Fol. 
itozó és a Papucsos KTSz. A Hang. 
' szerkészítő Vállalat 'lemaradt a terv-
iéi iesttésben. Az általa gyártott cik 
kek ellen két esetben is minőségi 
Jtifogásj emellek az átvevő szervek. 
Úmit a helytelen munkaszervezés és 

szakmunkáshiány okozott. Miegálla. 
'Tpíthaljuk — mondotta a többi kö-
jzötj Dénes elvtárs —, hogy vala-
!mennyi üzem működése rentábilis. 
/Az anyagellátásban, ' n versenyek 
ezervezésében, az állami fegyelem 
betartásának ellenőrzésében, a ter-
melés irányításában a tanács támo. 
gatta őket. Hiányosság, hogy helyi-

/ipari vállalataink és KTSz-eink. 
, nemcsak a helyi szükségletek 

kie'égiíésére törekedtek, hanem 
a központi árualap részére is 

nagymértékben termellek, 
/főleg a szolgáltató jellegű mar 
nem iöltötte be télies • méntékben 
/fetaphltót. így példláol cilpő.ía vi-
tásra áttalgosan két hétig is kell 
vá'ni. Jcvő évi tervezésünk le-
hetővé teszi, hogy a vállalatok a 
hclvi szükségeiére termeli ének. a 

Sorületi tervezés, mind az iparban, 

sülnii fog. 
Létesítettünk kettő idény, négy 

területi bölcsődét, három körzeti 
orvosi rendelőt, valamin4 poKktt-
nikál a Kossuth Lajos-sugárúton. 
Ezenkívül új iskolai tantermeket, 
napközi otthonos óvódákiait és be-
rendeztünk terven felül hét niapközi 
otthonos tanulószobát. 

A mezőgazdasági építkezési be-
ruházásokat eddig 82 százalékra 

teljesítettük. 
Befejezték az Atkotm;üiy-1szcs_nél 
a villanybeszerelést, elkészült a Ha-
ladás-tlszcs-nél egy 600 férőhelyes, 
az Uj ÉleUszcs.nél pedig egy 200 
férőhelyes baromfiól. Következő 
feladatunkat képezi a '.kükelá par-
kosítások, további körzeti orvosi 
rendelők, bölcsődéik, ú j lakások 
létesítése, amelyek tervezési mun-
kálatai elkészültek. A vállalatok 
terven felüli nyereségéből alapi" 
'•otluk meg közel 400 ©ser forinttal 
a Városellátó Gazdaságot, ezen fe. 
lül még négy vállalatét alapítót, 
tunk és helyrehozaiijuk a Tanács-
háza épületét. 

A második negyedévben ii«see-
sen 694 lakást utaltunk ki dol-

gozók részére. 
12 új lakást építettünk:. Halt üzlet, 
helyiséget alakítottunk át lakássá. 
Az Erdőigazgatóség épületén kí-
vül, még hót vállalat irodai hefo'i" 
ségeit modern lakásokíá alakít-
juk át. A iervbsruházásolc közül 
befejeztük a Párizsi-kőrúton 35 
ágyas bölcsődén ele, valamint 20 fé-

rőhelyes idénybölcsődének felépí-
tését Dózsa-lszcs-mél. Helyreál-
lítottunk négy romliakást. új uicn. 
kövezés készült a Faragó-és a Há" 
mán Kató-utcában. Ujjá építették 
a Petőfrtelepi villa mo8mej|ál|Ió-
nál lévő lejárót, s a közeli napok-
ban parkosítjuk a Lechner-teret, a 
Kossulh Lajos-sugárutat. s az Ápri-
lis 4,-útját. Esti piacot szervez, 
tünk, amely hetenkint két napon az 
esti órákban látja el a dolgozókat 
zöldséggel, piaci termékkel. Az 
aratás és cséplés idejére megszer-
veztük a szérűskertek dolgozóinak 
élelmiszerrel é« hűsítő italokkal 
vailó ellátását, mozgó büffékkel. 

A kultúrmuníkáról beszámolva 
elmondotta Dénes Leó elvtárs, hogv 
az ál (ailán0s iskolák tanulmányi 
színvonala néhány tizedes száza-
lék emelkedést mutat. Az általános 
iskola nyolcadik osztályát elvégzett 
tanulók közül, középiskolába) fel-
vettek 544. irodai szakiskolába 46 
tanulót. Mnjd így folytatta beszá-
molóját. 

— A bürokrácia ellen! állandó 
harc ellenére mégis megtaláljuk o 
bürokrácia nyomait apparátusunk-
ban. Előfordult, hogy «i tanács 
egyes dolgozói parancsoló hangot 
használtak. Az ügyfelekkel való 
bánásmód nem volt mindig kifo. 
gástalan. 

Minden egyca fjidomásunkra 
jutott esetben szigorú felelős? 

ségrevOtiáist alkalmasunk. 
Nem mindig t&ri0ttuk be a szoci-
lieta törvényességet lakáskiutalá-
soknál, lakáscseréknél setn, vagy 
szántásra kényszsrítefttiuk olyan 
dolgozó parasztokat, akik köteles 
részüket már elvégezték. Előfor-
dult az is, hogy egyes esetekben 
elnézőek voltunk, máskor padig tel-
jesíthetetlen köve'élések elé állí-
tottuk a kulákoteit. 

Végül Dénes Leó elvtárs beszá-
molt a május 17-én elhangzó** ja-
vasliafok végrehajtásáról. 

Tombáez Imre elvtárs VB elnökhelyettes 
beszámolója a nyári mezőgazdasági munkákról 

— Mezőgazdasági osztályunk — 
kezdte beszámolóját Tomtoácz elv-
társ, első és legfontosabb feliada-
tának tekintette, hogy még az ara-
tás előtt minden talpalatnyi föld-
ről kiírttassa gyomot, amely Ica. 
pásnövényeinket veszedelmesem 
szorongatta. Majd ejmondofta, hogy 
Szeged területén a VÍBIÍÜT 68 ka-
tasztrális területet érint A ká-
rok felbecsülése befejeződött, s a 
kormányrendelet értelmSheit a, kár-
nak megfelelő oBázaléklmn része-
sülnek a termolök adó. és begyűj-
tési kötelezettség irént ékiésben, 
illetve elengedésében. Majd beszá-
molt arról, hogy a mezőgazdasági 
osztály a párt segítségével készí-
tette elő a ezemveszteség nélküli 
aratást. Elmondotta, hogy előbb 
nz egyénileg dolgozó parasztok, 
majd július 18-ára tezos-ink ia 
befejezték az aratást. A gépállo-
mások munkájáról szólva 

bírálta a dhrzsiuai gépáUomáa 
munkáját, amely azokkal a hi-
bákkal állította munkába az 
Idén a cséplőgépeket, amelyek-
ke] tavnlv a munkát abbahagy-

ták. 
Majd így folytatta: — A talaj-

nedvesség megőrzésére népszerűsttU 
jük a tarlóhántást. Ezen a téren 
nagy a hiányosság. Tervünket még 
mindig csak 34 százalékra teljesí-
tettük. Jobban állunk a másodve-
té-sekkel, bár üt sem lehetünk meg-
elégedve a teljesítés mértékével. 
A másodvetésű kukorica első ka-
pálását Szegedien eddig 50 száza-
lékban végezték el. Eddig 216 
egyénileg dolgozó paraszt kötőt* 
egymással békevédelmi szerződést. 
Az eddigi munkákban jó munkát 
végeztek Kószó Lajos, Tisza La. 
jos-utea 100, Katona Pál, Tolbuchin 
sugárút 102. szám alatti lakos ál-
landó bizottsági tagok, akik raját 
aratási, behordási és másodvetési 
munkájukat befejezve, más dol-
gozó parasztot i® segítenek foga-
taikkal. — 

Gyorsítani kell a behordás üte-
mét. hogy biztosíthassuk a 
cséplés folyamatosságát a szé-

rűkben. 

Területünkön 15 gép fog csépelni. 
Négy helyen, a rókusi szérűben, 
Dózsa-, Alkotmány- és a Táncsics-

felsővárosi szérűt is, elhanyagolja, 
nem jelenik meg mindennap^ 

Ezután Pozsár József elvtárs, ta. 
nácstag, az utcák tisztántartásáról, 
a fák és parkok megőrzésének fon. 
tosságáról beszélt. Felhívta a ta-
nács végrehajt^ bizottságának fi-
gyelmét, hogy határozottan lépjen 
fel azokkal szemben, akik lelegelte-
tik, vagy letördelik a fákat, vagy 
nem ügyelnek a város tisztaságára. 
Majd tolmácsolta választóinak pana. 
szát, miszerint a Puskás.utea és 
Szatymaz-utca sarkon lévő népbolt 
5 óra helyett már 4 órakor bezár 
és így akadályozza a dolgozók za-
vartalan vásárlását. 

Gallé László elvtárs, az oktatási 
állandó bizottság tagja, a tanulóif. 
júság nyári foglalkoztatásáról, a ta. 
nítók továbbképzéséről beszélt. Be-
számolt arról, hogy 

társadalmi munkával kijavítják 
az általános Iskolák tantermeit 
és a szülői munkaközösségek 
bemeszelik az Iskolák tantermeit. 

Hangsúlyozta, hogy mosit az okta. 
tási állandó bizottság főfeladata az 
új tanév sikeres előkészítése-

Hollósi Miklós tanácstag a Város, 
ellátó Gazdaság munkájáról, álta-
lában a kommunáiig szogáltatástról 
beszélt. Beszámolt arról, milyen 
eredményeket ért el a 200 hold ön-
tözéses konyhnkertészettel a Város, 
ellátó Gazdaság. Hiányolta, hogy 
nem mindenhova tudták felállítani 
a vízszivattyút, mert a gazdaság 
nem tudott beszerezni 26 darab 
villanypóznát . a távvezetékhez. 
Hangsúlyozta, hogy ilyen esetben 
a Városi Tanács végrehajtó bizott. 
ságának nagyobb segítséget kelj 
nyújtani a hozzátartozó vállalatok, 
nak. Ezután Ttemesi János tanács-
tag, majd Makra Mihály elvtárs, a 
Városi Pártbizottság mezőgazda, 
sági osztályának vezetője, tanács, 
tag azótalt fel. Hangsúlyozta, hogy 
nem elégedhetünk meg a nyári me-
zőgazdasági munkákban eddig elért 
eredményeinkkel, mert 

van m ís tennivalónk a növény-
ápolásban, különösen a kukorica 
második és harmadik kapálása, 

ban. 

Hiába volt és lesz termékenyítő eső, 
ha elmulasztjuk a szükséges nö. 

tszcs.bm villanyeséplést végzünk 
A folyamatos cséplés a begyűjtés 
teljesítését 'eszi lehetővé, amit 
úgy kell megszervezni, hogy a gép-
től egyenesen a wrónényraktárba 
korüljön a beadási rész. 

Oda kell hatni, hogy amikor az 
utolsó gazda gabonáját elcsé-
pelték a miniszteri meghatatma. 
zott a városnak a szabadpiaci 
jogát már vissza is adhassa, 

TermeJőcsoportjairik tagjai, egyéni, 
leg dolgozó parasztjaink élvezhes-
sék a szabadpiac előnyét, szabadon 
eladhassák az idei bőtermésünk fe-
leslegét. A gyors és időbeni beadás, 
sal az állam támogatásával saját 
'érdekeit segíti elő dolgozó paraszt-
ságunk, mert augusztus elsejéig 3 
forintos gyorsbeadási jutalomba ré-
szesül mázsánkint. A gyors beadás-
sal elősegítjük az ipar fejlődését, 
ennek folytán több ruha, lábbeli, 
zsír, élelmezési ciki; jut a dolgozó 
népnek, ezen belül a dolgozó pa. 
rasztságnak i». 

A begyűjtési tervünk teljesítését 
ismertetve elmondotta Tombácz 
elvtárs: baromfi tervünket az első 
félévben együttesen 100 százalékon 
felül teljesítettük. A tej. és tojás-
begyüjtéssel azonban nem dicseked-
hetünk. Legrosszabbul állunk a to. 
jásbegyüjtéssel- Június 30-ig a 
mult gazdasági év tervbeadási ter. 
vét 97.1 százalékra, szarvasmarha 
beadási tervünket pedig 67.4 száza-
lékra teljesítettük Nem tudtuk tel. 
jesítend szénabegyüjtési tervünk 
ütemét gem. A tervezett 70 százalék 
helyett csak 35 százalékot értünk el, 

A továbbiakban foglalkozott Tom. 
bácz elvtárs a kormány programm. 
jávai és hangsúlyozta a tanács ez-
zel kapcsolatos feladatait. Majd így 
fejezte be bsszédét: Dolgozó népünk 
nagy megelégedéssel és helyesléssel 
fogadta a kormány bejelentését a 

tervezett rendszabályokról, ama. 
lyakről tudja, hogy életszínvonala 
emelését jelenti. De tudja azt is, 
hogy 

a javulás nem következik be 
máról holnapra és főként nem 

önmagától. 
Máris nagy lelkesedéssel látóit 
hozzá és Alkotmányunk tiszteletére 
tett felajánlásokkal teljesíti Szeged 
népe is tervét. 

vényápolási munkákat. Szorgalmaz, 
nunik kell — mondotta — a másod* 
vetést, a tarlóhántást, jó felvilá-
gosító munkával kell meggyőzni 
dolgozó parasztságunkat e munkák 
hasznosságáról. Fokozott gondot 
kell fordítani a párt és kormány 
programmjának részletes Ismerteté. 
sére, mit jelent, milyen segítséget 
ad ez termelőcsoportjainknak, egyé* 
nileg dolgozó parasztjainknak. i 

Felhívta a tanácstagak figyel. ; 
mét az osztályellenség, a kulák 

szabotálására-
Az elmúlt héten például azt hí" 
reszteltek, hogy gyengék a lovak, 
nem lehet hordani. Voltak többen, 
akik hallgattak a kulákszóra, de 
már a liét utolján, a jó felvilágo-
sító munka nyomán. Szeged dol-
gozó parasztjai teljes lendülettal 
végezték a hordást. 

Savanya Miklós elvtárs fanács. 
fag termelőcsoportja, az U j Élet. 
munkájáról beszélt, s elmondotta, 
hogy közvetlenül a cséplőgép'öl 
teljesítette tatanmánygabonabaadását 
100 százalékig a csoport. Felajánlást 
tett, hogy augusztus 20-ra o Tán. 
csicsttsz korábbi felhívását, amit 
elfogadtak, 100 százalékig teljesí-
tik. Ugyanakkor maradéktalanul 
teljesítik kenyérgábomabetadáei kö-
telezettségüket is. ||J 

Ezzel 10 vagon kenyérgaboná. 
•al járulnak hezzá dolgozó né-

pünk kenyérellátásához. 
Hegedűs László elvtárs hozzásnA. 

Iáidban bírálta a végrehajtó bizott-
súg elnökének beszámolóját, han--. 
súlyoz/a, hogy többet kellett volna 
beszélnie a kormányprogramm nyo. 
mán megvalósítandó intézkedések-
ről, például az útjavításról, köz. 
világításról, melyekkel tudvalevő. 
Ieg vannak hibák. Hasonlóan bí-
rálta n. beszámolót Katona Antal, 
majd dr. Zápori Dezső, Gsúri Mihály, 
Fodor Antalné, Inike Sándor szól-
tak hozzá ós tettek hasznos javas, 
latokat a tanács munlcájához. Vé-
gül Dénes Leó elvtárs az elhang-
zott hozzászólásokra válaszolt. Majd 
Mison Gusztáv elvtárs • Városi Ta. 
nács végrehiajló bizottságának tit-
kára határozati javaslatokat ter. 
jesztett be, fiimit az ülés egyhan. 
gúlag elfogadott. 

Üzemeink lelkesen készülnek 
a forgóeszközök csökkentése érdekében 

rendezendő kiállításra 

Hozzászólások 

A beszámolókhoz elsőnek Láng 

Károly elvtárs, a kereskedelmi ál-

landó bizottság tagja szólt hozzá. 

Hiányolta, hogy nincs elegendő 

mezőgazdasági termék az esti pia. 

con, mert a 26 község, amelyet fel-

kért a város, hogy végyen részt 

ezen a piacon, még nem hozott fel 

elegendő árut. Bírálta a MEZÖKER 

munkáját, árpolitikáját Ugyancsak 

elmondotta, hogy 

fogyatékosságok vannak a föld. 

müvesszövetkezet által szerve-

zetj mozgóbüffé munkájában is, 

mert egyes szérűket, mint például a 

Augusztus 3-án nyílik meg Sze-
geden, az MSZT Horváth Mihály-
utcai székházának márványtermé-
ben az a kiállítás, melyet Cson-
grád és Békés megye 26 könnyű-
ipari üzeme rendez a forgóeszköz-

t csökkentés előmozdítása érdekében. 
A kiállításnak az a célja, hogy az 
egyes üzemek elvigyék oda mind-
azoknak az elfekvő készleteknek a 
mintáját, vagy műszaki leírását, 
amelyek eddig üzemükben kihasz-
nálatlanul hevertek. Ezen a kiállí-
táson bemutatják 

azoknak a más minisztériumok, 
városi és megyei tanácsok fel-' 
ügyelete alá tartozó vállalatok, 
valamint különböző kisipari 
termelőszövetkezeteknek az 
anyagokat, amelyeknek ezekre 

az árukra szükségük van. 
A kiállítás elősegíti a miniszterta-
nács forgóeszköz csökkentésére vo-
natkozó határozatának megvalósí-
tását. 

A szegedi üzemek nagy lelkese-
déssel készülnek erre a kiállításra. 
Mindenütt brigádok alakulnak 
arra, hogy mégegyszer átnézzenek 
mindent a raktárakban és azt is a 
felszínre hozzák, ami eddig elfekvő 
készlet volt. s 

Az Üjszegedi Kender- és Len-

szövő Vállalat körülbelül 450 ezer 

forint értékű elfekvő áru mintá-

ját fogja a kiállításon bemuístni. 

így közel 100 ezer forint értékű 

textilszövőipari kelléket. De sok fe-

leslege van az üzemnek nyüstök-

ből, vetélőkből, nyomó- és húzóru-

gókból, valamint verőszíjjakból. 

Feleslege van az üzemnek kisebb 

mennyiségű színesfémből, csap-

ágyfémből, forrasztóónból, amire 

minden bizonnyal más üzemekben 

nagy szükség van. Ezen felül len-, 

kender- és pamutfonalhulladékok 

és továbbgyártásra alkalmas fonal-

maradékok, valamint kárpitos- és 

egyéb szövetmaradékok mintái is 

ott lesznek a kiállításon. De beton-

csöveket is tartott fölöslegesen rak-

táron az üzem és feleslege van 

ebben a cikkben is, sőt ötvenféle 

különböző textilfestékből is van fe-

leslege a gyárnak kisebb-nagyobb 

mennyiségben. 

A Szegedi Kenderfonógyár majd 
10 tonna különböző gépalkatrész, 
öntvény és mart fogaskerékkel sze-

repel az elfekvő anyagok kiállítá-
sán. Van azonban feleslegük 500 
kg kék csomagolópapír is és 200 
kg különböző kruppon bőrhulladék, 
amelyek nagyon alkalmasak lesz-
nek gyermekcipők talpaiásóra. Tex-
tilfesték is van feleslegben, nem 
beszélve a felesleges fonótűk és 
kártolódeszkák nagyobb mennyisé-
géről. 

A Délmagyarországi Cipőgyár 
12—14 mázsa krupponhulladék 
mintájával is szerepel a kiállítá-
son, amit a cipőjavító szövetkeze-
tek biztosan jó fel fognak tudni 
használni. De sok felesleges cipő-
kellék is van, ami biztosan hama-
rosan gazdát cserél. 

A Szegedi Jutafonógyárban közel 
200 ezer forint értékű textilgépal-
katrész, főleg kórtolódeszkák fek-
szenek kihasználatlanul, nem be-
szélve a különböző nagyságú csa-
varról, amelyek a kiállításon ke-
resztül biztos kikerülnek a Juta-
fonógyár raktárából. 

Szeged, valamint Csongrád és 
Békés megye valamennyi könnyű-
ipari üzemének van mit a kiállí-
tásra hozni és a kiállítás minden 
anyagot felszínre kell, hogy hoz-
zon, ami az üzemekben eddig par-
lagon hevert. 

A megyei és városi tanácsok 
ipari és kereskedelmi osztályai 
is erősen készülnek erre a ki-

állításra. 

Felhívással fordultak a felügyele-
tük alá tartozó összes vállalatok-
hoz, hogy ők is tárják fel azokat 
az elfekvő készleteket, amelyek fe-
leslegesek, de jelenjenek meg, mint 
vevők is, mert feltétlenül találnak 
olyan árut, amire szükségük van. 

Kormányzatunk gazdasági pro. 

grammjának végrehajtásának egyik 

igen fontos feltétele a forgóeszkő. 

zök csökkentése és ez a kiállítás c»ő 

fogja segíteni, hogy a megyék és 

Szeged üzemei újabb sikereket ér. 

jenek el a forgóeszköz csökkentés 

és az elfekvő anyagok mielőbbi 

hasznosítása tprén. 

A kiállítás megnyitása utá.i auké. 

tot tartanak az üzemek vezetői, fő. 

könyvelői, anyag, és áruosztály ve-

zetői, valamint a kiállítás részivé, 

vői, hogy a minisztertanács határo. 

zatának végrehajtásával kapcsolat 

további feladatokat megbeszéljék. 

t 


