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Egyiptom nem enged át
francia vagy angol halókat
•csatornán

A munkásosztály minden becsületes
tagjáért felelősséget érez

Újjáéled az alsóvárost g a z d a k ö r ,
de g a z d a k ö r a l a k u l Móravároson
és Mihályteleken is
ndk a belterjes gazdálkodás he- hogy ott a parasztokat a fontolyes módszereit.
sabb
rendeletekről, és egyéb
A nagytermet nagyobb össze- kérdésekről tájékoztassa.
jövetelekre használnák fel,
A hírek szerint az alsóvárosi
A szegedi III. kerületi tanács gazdakörből a móravárosiak kiörömmel látja a gazdakör mun- válnak, és saját gazdakört alakíkájának újjáéledését.
Időnkint tanak. A napokban kezdi meg
elküldi majd egy-egy szakembe- munkáját a mihályteleki gazdakör is.
Az elmúlt hetekben az alsóvá- rét a gazdaköri összejövetelekre,
rosi parasztok körében felvetődött a gazdakörök
megerősítésének gondolata. Egyesek a szórakozási lehetőségeket hiányolM i n d e n szegedi vállalat jelentse be
ják, de a legtöbben szükségét
érzik, hogy legyen egy olyan
munkaerőszükségletét
hely, ahol a gazdák összejönnének.
különböző gazdálkodási
A munhcterőgazdaihodqsl csoport felír vésa
problémáik megbeszélésére.
A városi tanács munkaerő- tézmények figyelmét, hogy
Az alsóvárosi volt Vőnekia
kocsmában levő
gazdakörrel gazdálkodási csoportja fel- munkaerőszükségletüket
kapcsolatban a gazdáknak máris hívja a szegedi üzemek, vál- csoportnak (Szeged, Mikszáth
komoly terveik vannak. A ki- lalatok, intézmények figyel- K á l m á n utca 12., telefon:
sebb helyiséget olvasóteremmé mét, hogy a Magyar Forra- 32-00, 2-es mellékállomás)
nevezték ki, ahol az esti beszél- dalmi Munkás-Paraszt Kor- folyamatosan jelentsék.
getéseket tartanák, a beszerzen- mány 15/1956. ( X I I . 29.) száHogyan történik
dő szaklapokat olvasnál:
stb. m ú rendelete értelmében válSzó van arról, hogy
szakelő- lalatok munkaviszonyt az ora kiközvetítés?
adókat hívnak meg, akik a jól szág egész területén csak a
mtinkaerőgazdálkodási
szerbevált gazdasági módszerekről
A városi tanáes munkaerőtartanának előadást,
tájékozta- vek ú t j á n létesíthetnek.
gazdálkodási csoportja közli
tást. Felvetődött az a gondolat
a nála jelentkező munkanélA dolgozók munkaközvetíis. hogy jó volna kísérleti parküliekkel a szegedi vállalacellákat létesíteni, hogy azon a tését Szegeden a továbbiakig tok által bejelentett munkagazdák gyakorlatban is tapasztal- a városi tanács munkaerő- lehetőségeket. Ha a jelentkegazdálkodási csoportja végzi,
ző a számára felajánlott muna szakszervezetek ellenőrzése
kaalkalmat elfogadja, a jemellett.
lentkezőt az illető vállalathoz
Ezért a munkaerőgazdálko- kiirányítja. A közvetítésnél
Felhívás
dási csoport felhívja a sze- elsősorban a jelentkezési sorgcdi üzemek, vállalatok, in- rendet veszik figyelembe.
a debreceni
' Szegeden; Szeged környékén
igen népszerűek voltak a gaz
dakörök. Az elmúlt évek erősza^
kolt politikája folytán ezek a
gazdakörök megszűntek. Az alsóvárosi Gazdakör 1954-ben újjáalakult ugyan, de különösebb
munkát nem fejthetett ki.

egyetemistákhoz
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektora értesíti az egyetem negyedéves hallgatóit, valamint
az ötödéves vegyészeket, hogy
részükre az egyetemi oktatás január 21-én megkezdődik. A diákotthonban január
20-tól biztosították az elhelyezést.

Megszűnt

a kötelező biztosítás de az elmaradt
járulékost ki kel!
fizetni
Az elmúlt napokban hírt adtunk, hogy a munkás-paraszt
forradalmi kormány rendelkezést
bocsátott ki a kötelező jég- és
tűzbiztosítás
megszüntetésére.
A kötelező biztosítás a rendelet
értelmében 1957. március 31-én
szűnik meg.
A parasztság a rendelkezést
megelégedéssel fogadta,
mert
egyré»zt régi sérelme nyert orvoslást, másrészt pedig a kormány új mezőgazdasági politikájának jelét látja benne, tudniillik azt, hogy nem adminisztratív eszközökkel szabályozza a
parasztság munkáját.
A kötelező jég- és tűzbiztosítás megszűnése a rendelkezés érleimében nem jelenti azt, hogy
az eddig elmaradt díjakat nem
kell megfizetni. Ez az intézkedés nemcsak pénzügyi szempontból indokolt, hanem elégtételül
szolgál azoknak a parasztoknak
is, akik az eddigi kötelező biztosítást sérelmezték ugyan, de a
járulékokat becsületesen
befizették,

'

\

A szénbányákba
a helyszínen veszik fel
a jelentkezőket
A városi tanács munkaerőgazdálkodási
csoportjától
nyert értesüléseink szerint az
ország minden bányatrösztjénél van felvétel. Az alkalmaztatást azonban mindenütt
a helyszínen, az illető bányatröszt, vagy bányaüzem végzi. A
munkaerőgazdálkodási
csoport Szegeden irányító lapot nem ad. A bányába való
utazás költségeit a jelentke-

Csütörtök. 1957. január 10-

zőnek saját magának kell viselnie.
A jelentkezőknek számolniok kell azzal, hogy Pécsett
és Komlón, de a többi trösztöknél is komoly nehézségeket okoz a jelentkezők elszállásolása. Egyes bányák csak
úgy alkalmaznak
munkást,
ha szállásról a helyszínen önmaga gondoskodik.

Csou En-laj
magyarországi
látogatása
A Magyar Népköztársaság
és a K í n a i
Népköztársaság
közötti baráti kapcsolatok és
testvéri együttműködés további megerősítése érdekében
a
Magyar
Népköztársaság
forradalmi
munkás-paraszt
kormánya baráti látogatásra
hívta meg
Magyarországra
Csou En-lajt, a Kínai Népköztársaság államtanácsának
elnökét. Csou En-laj miniszterelnök
m á r elfogadta a
meghívást és a szovjetunióbeli, valamint lengyelországi
látogatása után szándékozik
Magyarországra utazni.

Miért

árulnak

vékony
zsírszalonnát?
Ez a kérdés a város igen sok
lakóját foglalkoztatja. Igaz, kapni néha vastagabb zsírszalonnát
is, de ez nagyon kevés, és hamar elfogy. Érdeklődtünk a városi tanács kereskedelmi osztályán, mi az oka annak, hogy
zsírt nem lehet kapni, viszont
főleg csak vékony zsírszalonnát
árusítanak a hentesüzletekben?
A válasz világos. A Vágóhíd
szénhiány miatt nem tudja a
zsírszalonnút teljes mennyiségében felolvasztani. Ezért főleg a
vékonyabb zsírszalonnát kiadja
közfogyasztásra, a vastagabbját
felolvasztja, és azt eljuttatja a
bányavidékeknek szén ellenében.
Ez a körülmény bizonyos mértékig érthető, azonban az már
nem, liogy igencsak a vastag
szalonnát olvasztják ki. Ismerjük ennek az okát is: anyagilag
előnyösebb számunkra, — viszont ez hátrányos a szegedi háziasszonyoknak.

A közelmúltban közölte lapunk. hogy
az Állatforgalmi Vállalat főképpen szállítási nehézségek miatt nem gvőzi felvásárolni a megyében lévő hízottsertés-készletet. s általában nagv torlódás tapasztalható
mindenütt a vágóállatok
felvásárlásénál.
Most. az Állatforgalmi Vállalat tájékoztatása alapián örömimel közölhetiük. hogv az
egész állatfelvásárlási fronton lénveges változás történt: fokozatosan megszűnnek a
torlódások m á r ezen a héten:
Különösen a hízott sertések
felvásárlásában mutatkozik megnyugtató iavulás. A
felvásárlók — a szerződött hízottsertések
átvétele mellett — m á r a m ú l t héten megveszerte megkezdték a szabadon értékesített hízott sertések átvételét is. Ugyancsak

vásárlását

A Szovjetunióval és több szocialista
országgal tárgyalások
folynak Magyarországnak nyújtandó hosszúlejáratú hitelről. Á
Német Demokratikus Köztársaság 60 millió rubel bosszúlejáratú hitelt nyújtott Ebből az öszszegből 28 millió rubelért ipari,
közfogyasztási cikkeket vásáro-

lunk. A Bolgár Népköztársaságból hétmillió rubel értékben kapunk hosszúlejáratú hitelt, elsősorban alapvető nyersanyagok
szállítására. Ezenkívül tárgyalás
folyik mintegy 10 millió rubel
értékű közfogyasztási cikk szállítására.

Ajándékszenet
az Egyesült Államoktól
nem várhatunk
— Miről tárgy alt Budapesten
az E N S Z főtitkárhelyettese?
Mint a lapok közölték, De Seynes, az ENSZ főtitkárhelyettese
tárgyalt. Budapesten az ENSZ
segélyakció megindításáról.
A
tárgyalásokon nem. történt konkrét megállapodás, csupán információ. Á tárgyalások során kiderült, hogy készpénzfizetés ellenében kaphatunk szenet Nyugatról,
de a szénexportra egyedül képes
Egyesült Államoktól ajándékszenet nemigen várhatunk. A
tárgyaláson részvevő egyik szak-

értő közölte, hogy az Egyesült
Államok feltehetően 4000 vagon
gabonát fog felajánlani a magyar
népnek, de ehhez közvetlen tárgyalásokat kellene folytatni. Egy
sürgős és egy újjáépítési segély
szerepel az ENSZ-titkárság terveiben, de mindez ma még terv;
s mivel az ENSZ segélyhatározatot rendkívül
bizalmatlanul
fogalmazták meg, azonnali segítségre nem számíthatunk.

Száz fémfog és negyven fogsor
készül naponta
a Fogtechnikai

Vállalatnál

;,A jó fog, fél egészség" — igen kényes, finomművű munka,
szokták mondani, és az emberek — karácsony óta folyamatos és
január
10-ig
az
elmaradott
e szavaknak igazságát nagyon
munkákat
be
tudják
fejezni.
sokszor maguk érzik. Egyre töb15-e után pedig
három-négy
ben ki is használják azt a lehenapos határidőre el tudják kétőséget, hogy az SZTK útján keAz ő nevükben fordulunk vés térítés ellenében pótoltasszíteni a
megrendeléseket.
most kéréssel a Vngóbídboz: ha sák hiányzó fogaikat. Sajnos, az
A laboratóriumban a szegedi
nem is olyan ,,jó bolt" a vé- elmúlt betekben
fogtechnikusok naponta 100 fémkony
szalonnát
kiolvasztani,
elsősorban
az
áramkorlátozás fogat, — koronát, hfdtagot — és
azért a lehetőségekhez képest
és a gyenge gázellátás
miatt 40 fogsort készítenek cl'— műmégis tegyék meg, és ha már
a Szegedi Fogtechnikai
Válla- anyagból. Természetesen a Fogzsírt nem is tudnak juttatni a
latnál nem tudták
folyamato- technikai Vállalatnál nemcsak a
város lakosságának, legalább a
san végezni a műfogak készí- szegedi és a makói SZTK lx'tovastagabb zsírszalonnából
adgek fogpótlásainak
munkáját
tését,
janak ki többet.
s így számosan már jó ideje tü- végzik; szállítanak KiskunfélegyBajára;
Előre is köszönjük kérésünk relmetlenül várakoznak az SZTK házára, Kiskunhalasra,
teljesítését.
fogászati rendelőjének betegei a honvédségi alakulatoknak, és
közül a fogpótlások befejezésére. még számos helyre. „Privát" orÉrdeklődtünk a szegedi fogmű- vosoknak is dolgozik a vállalat;
vesektől. hogyan tudják pótolni és sürgős esetekben soronkívül
a „restanciát" ; . : A válasz bíz- is szállítja a megrendelt műfogatató. A foggyártás", — amely kat.

Az Á l l a t f o r g a l m i Vállalat
most m á r nemcsak szerződésre,
h a n e m szabadon Is v á s á r o l
hízott sertést 6
A vágó- és szérumlovak

Az NDK hatvanmillió,
a Bolgár Népköztársaság
hétmillió rubel
hosszúlejáratú hitelt nyújt

is

megkezdték

átveszik a 90 kilós, vagy annál nagyobb
súlvú szerződött, vaav szabad értékesítésre
szánt sonkasüldőket is. A hét végére megszűnnek a torlódások az átvevő helveken.
Egyedül a sovánv süldőket nem veszik még
át;
A vágómarha átvételnél még tapasztalható torlódás. Itt-ott még decemberben esedékes átvétellel is el vannak maradva az
átvevők, de előreláthatóan a hónap végére a vágómarha átvételnél is kielégítően
megjavul a helvzet és nem lesz torlódás.
Az állatfelvásárlási fronton történt lénveges változást leginkább tükrözi az a
ténv. hogv most m á r a vágó- és szérumlovak felvásárlása, is megkezdődött:

Orvosolták a kereskedelmi dolgozók
egyes sérelmeit
A Kereskedelmi és Pénz- is, hogy a kereskedelmi alkalügyi Dolgozók Szabad Szak- mazottak térítés nélküli túlszervezetének közbenjárására órája teljesen megszűnt. A
illetékes állami szerveik a szakszervezet és a Belkeresszakszervezet több fontos kö- kedelmi Minisztérium a jövetelését fogadták el, ami jevőben szigorúan ügyelni fog
lentős könnyítést jelent a
a heti 48 órai m u n k a i d ő megszakma dolgozói számára.
A szakmához tartozó vidéki tartására.
A szaíkima dolgozóinak hétalkalmazottak régi sérelme
nyert orvosilást azzal, hogy végi pihenőjét is rendelet bizmegszüntették a részükre hát- tosítja.
rányos Il-es területi bércsoA
földművesszövetkezetek
portot, s az idén m á r ők is a
dolgozóinak kívánságára
a
magasabb bért jelentő, l-es
szakszervezet elnöksége és a
bércsoportba tartoznak. Ez
egy-egy dolgozónak 5—10 szá- S Z Ö V O S Z igazgatósága hatázalékos fizetésemelkedést je- rozatot hozott a természetlent, Lényeges könnyítés az beni juttatásokról.

