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£ Huszonhárom esztendeje dolgozik a Jutaárugyárban Márton 
sAndrásné. Nagy gyakorlata van a szakmában és elismer-
H ten jó munkás. Jelenleg kártolás, és mindig első osztályú 
j§ anyagot ad a fonóknak. Jókedvűen dolgozik, munkás-
g becsülettel. Üzemszerte dicsérik szakértelmét, lelkiismere-
f§ tességét. 

Rendkívül jelentős építkezéseket végez i MUNKÁS-BECSÜLETTEL 
S z e g e d.e n 

a Csongrádmegyei Építő Vállalat 
Az 1958-as évben számos építését, amely egymillió- letet terveztek, négymillió 

új létesítményt épít, és igen háromszázezer forintba ke- forintos költséggel. Az épít-
sok felújítást, tatarozást vé- rül. Az Újszegedi Kender kezés még ez évben megkez-
gez a Csongrádmegyei Építő Lenszövő tetőátépítése és új dődik a Kolozsvári téren. 
Vállalat. A legnagyobb ér- öltözőhelyisége két és fél A fentieken kívül még jó-
deklődésre nyilván a lakás- millióba kerül, de előrelát- néhány érdekes kivitelezést 
építkezések számíthatnak. Az hatóan csak a jövő évben végez a vállalat. így 
esztendő -rekord-év* lesz fejeződik be. Kicserélik a 
ilyen szempontból: befejező- Szegedi Kenderfonógyár vi-
clik a Marx téren tavaly el- zesfonó-részlegének tetőszer-
kezdett 220 lakás építése, a kezetét is, valamint a Juta-
Dózsa- és Petőfi-laktanyá- gyár új csarnoképületének 
ban pedig összesen 200 la- egymillió 200 ezer forintos 
kást adnak át rendeltetésé- építkezését is a vállalat 
nek. Ezek csak a leglénye- végzi, 
gasebb lakásépítkezések, még Tanácsi megbízásból 
számos apróbb beruházás is igen gazdag a program. 
létesul" A két éve húzódó ifjúsá-

Szoviet-amerikai 
tárgyalások 

Washingtonban 

Újabb 
kedvezmények 

a tsz-ek reszére 

SZEGEDI 
SZÉP SZÖ 

a Kárász utcai Allami 
Áruház bővitése, a Sza-
badság Filmszínház átala-
kítása szélesvásznú vetí-
tésre is 

Ez év őszén újabb 220 la-
kásos háztömb kivitelezé-
sét kezdi meg a vállalat, 

szerepel a feladatok között. 
. Igen fontos a Szegedi Szem-
l h klinika újjáépítése és bőví-

tése, amely tavasszal, vagy 
nyáron kezdődik. A hét és 

*". ' A , ' - ' , . "„ fél millió forintos munka 
gi üdülőtelep vegre ebben ^ kivitelű> oktatóterem. 

mel és több férőhellyel ren-az évben elkészül. 

amely jövőre fejeződik be. 
Szeged könnyűipari üze-

mei is sokat fejlődnek, 
vülnek ebben az évben. 

Az ellátás .szempontjából oly ^ ^ ^ e ^ g a z 
fontos kenyergyár epitkezese A d y t é r i egyetemi épület 
is sokat halad majd, és re- teljes felújítása és tatarozá-

bő- mény van arra, hogy 1959 sa, valamint az újszegedi ta-
A elején már üzemeltethető nítóképzö rekonstrukciós 

Csongrádmegyei Építő Vál- lesz. Egyik leglényegesebb 
lalat végzi a Szegedi Kon- munka a Móravárosban épí-
zervgyár uborkafeldolgozó- tendő új, nyolctantermes :s-
jának bővítését és raktár- kola. Modern, korszerű épü-

munkálata. (Liebmann Béla felvétele)-

Hétfőn Szegeden szakszervezeti 
gyűlésen vesz részt Kupke elvtárs, 
az NDK kereskedelmi dolgozóinak 

küldötte 
Az NDK Kereskedelmi Al- sportszerkiállítása megtekinté-

kalmazottak Szakszervezetének sére. Ezt követően a szakszer-
titkára, Paul Kupke elvtárs, vezeti székházban tartandó 
aki a Kereskedelmi, Pénzügyi szakszervezeti gyűlésen vesznek 
és Vendéglátóipari Dolgozók részt a vendégek. 
Szakszervezetének kongresszusa — — 
alkalmából tartózkodik hazánk-
ban, hétfőn délelőtt Szegedre 
érkezik több budapesti vendég 
kíséretében. A vendegeket hét-
főn délelőtt a Tolbuhin sugár-
úti szakszervezeti székházban a 
Kereskedelmi, Pénzügyi és Ven- ^ ^ „„„.„. 
déglátóipari Dolgozók Szakszer- xanácsa""hé«őn délelőtt 
vezetc fogadja. A fogadas után ó f á r a h í y t a ö s s z c aJ, o r s z á g -
a vendégek látogatást tesznek g y ű i é s következő ülésszakát. 

Mezőgazdasági Termékeket A z ülésszak napirendjén sze-
repel a Minisztertanács el-
nökének beszámolója, vala-
mint az 1958. évi tervjavas-

A társadalmi tulajdon védelméről 
cserélték ki tapasztalataikat 

a szegedi járás gazdaságvezetői 

Az országgyűlés 
napirendje 

Beszámoltunk arról, hogy 
a Népköztársaság Elnöki 
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Értékesítő Szövetkezeti Köz 
pont. szegedi tranzit telepén. 
Ezután sor kerül az Élelmiszer-
kiskereskedelmi Vállalat téli lat. 

Uj ellenőrzési módszerek a gépállomásokon * „Mentőinvázii k" a bíróságon 
Legfontosabb: a bűntett megelőzése 

Három hónappal ezelőtt talatokat kicseréljék. Dombi lott. Mivel az elmúlt idők-
tanácskoztak első ízben a Gyula elvtárs, a járási párt- ben a legtöbb hiány válla-
társadalmi tulajdon védel- bizottság nevében üdvözölte lati vonatkozásokbán a gép-
mérő] a szegedi járás üze- a megjelenteket, majd első- állomásokon mutatkozott, 
meinek, földművesszővetke- nek Ocskó Imre, a kisteleki ezért 
zeteinek, gépállomásainak földművesszövetkezet ügyve-
gazdaságvezetői, párttitkárai zetője számolt be az elmúlt 
— az MSZMP járási bizott- három hónapban végzett te-
ságának kezdeményezésére, vékenységükről. A többi 
Akkor elhatározták, hogy között megemlítette; 
legközelebbi összejövetelük 

azonnal jelentsék, hogy 
időben elfogják a tettest, 
illetve megterülhessen a 
kár. 

alkalmával már arról is be-
számolnak, mit tettek né-
hány hónap alatt a néptu-
lajdon megóvása érdekében. 

Tegnap délelőtt a járási 
tanács kultúrtermét zsúfolá-

hogy a társadalmi tulajdon 
védelmében szerzett tapasz-

a leltározást szigorúbban, 
illetve fokozottabb gond-
dal végezték, amelynek 
eredménye az lett, hogy 
kevesebb volt a hiány, 
illetve a többlet, 

JÓL BEVÁLT AZ 

Erről szólott Farkas Jó* 
a gépeket és a szerszámo- zsef elvtárs, a járási rend-
kat az azokat használó őrkapitányság vezetője. Fi-
dolgozók nevére írták. A gyelrr.eztetett arra, hogy 
szocialista megőrzésre át- egyes nyugati adók nyíltan 
vett gépekért, szerszámo- uszítanak a társadalmi tű-
kért felel a traktoros és lajdon dézsmálására az el-> 
a karbantartó. lenforradalom után. 1956 

_ ... , , októbere óta több mint egy-
Ezaltal megszűnik az a ko- m i l l ió forint értékű társa-
rabbi allapot, hogy szana- d a ] m i t u i a jdon — amelyet 
szet hevertek a sok százezer 1 o g t a lanul tulajdonítottak el 
forint ertekű munkaeszkö- e g y e s s z e m é l y e k —, nem té-

- korábbi időkhöz viszonyít- zok. rült meg, amely rendkívül 
sig megtöltöttek a járás szo- va. Azokban a szövetkezeti A szegedi járásbíróság el- k aros népgazdasagunknak 
cialista szektorainak vezetői, boltokban, ahol nagyobb nöke, Nagymihály János N a g y P á l j a tápéi Háziipari 

mérvű leltárhiány mutatko- elvtárs is felszólalt az an- „ „ .. , ... 
zott, vizsgálatot indítottak kéton. Megemlítette; havon- ö z o v etKezet. einokenek , tel-
és a szocialista tulajdon ha- ta mintegy 30—35 esetben szólalasa után Krizsáp Mi-
nyag kezelőit átadták az folytatnak eljárást társadal- hály elvtárs a Szeged vidéki 

r - * ügyészségnek. Ugyanakkor mi tulajdon elleni bűntett Földművesszövetkezet 
TT f f r f ) A C előfordult, hogy egy bolti miatt. A vádlottakat több-
U J j | f\_ f j dolgozó kis értékű dolgokat ségükben börtönbüntetésre 

eltulajdonított: vele szemben ítélik, de jellemző a tárgya-
a megrovást és a nevelést lásokra a »mentőinvázió*, 
alkalmazták. amelyekkel az ügyvédek él-

Erdei Károly elvtárs, a tá- nek és bizony a tanúk szá-
Még decemberben mutálták be a Szegedi 

Ruhagyár főmérnökének, Szabó Sándornak 
egyik újítását Budapesten minisztériumi szak-
emberek előtt. Az újítás egy Csepel 111-es 
\ a írógép átalakítása olyképpen, hogy a gép 
míg összevarrja a szövetet egyben kis is cak-
kozza, fűrészfogazza. így aztán feleslegessé 
válik a vendlizés, amely nemcsak sok mun-
kát, hanem sok cérnát is igényel. A Szegedi 
Ruhagyárban eddig csak a szövetruháknál 
alkalmazták az újítást, ezután a munkaru-
háknál is. Január 6 óta a gyár s egyben az 
egész ország egyik legmodernebb konfekció-
ipari szalagjában dolgozik már két gép. Most 
már gyárak részére nyolc gép átalakítását, 
illetve a gépre az újítás felszerelését kezd-
ték meg. 

A Szőregi Vasipari KTSZ vezetői az el-
múlt héten felkeresték a Ruhagyárat és kér-
ték az újítót, adja át részükre a gép gyár-
tási jogát, ök szeretnék ellátni az ország 
-zubéipari szövetkezeteit és helyiipari válla-
atait ezzel a géppel. Ha a felsőbb szervek 

jóvá hagyják, akkor a Szőregi Vasipari 
; Tsz előreláthatóan 300 ilyen gépet fog gyár-
ai országos szükségletre 

(Siflis felvétele) 

péi hajójavító telep igazga-
tója rövid beszámolójából 
kitűnt, hogy az elmúlt hó-
napokban 

termelési- cs brigádérte-
kezleten foglalkoztak a 
társadalmi tulajdon védel-
mével. 

veze-
tője a leltárok ellenőrzésé-
ről szólott Javasolta: 

állítsanak be leltárellen-
őröket a földmúvcsszövet-
kezetekhez. 

hogy megfelelő ellenőrzéssel 
az esetleges hi-

Szabó Lajos, a domaszéki 
Ocskó 

mos esetben másképp valla-
nak a rendőrségen és más-
képp a bírósági tanács előtt. 
A kárértéket is különböző- megelőzzék 
képpen állapítják meg és ányt. 
ez akadályozza a megfelelő, 
szigorú, példás ítélethoza-
talt. Több hanyagul kezelt t a n « c s v. b.-elnöke, 
boltot említett meg Ujszent- József, a járási földműves-
iván, Gyálarét, Öttömös stb. szövetkezetek főkönyvelője, 

amelynek fokozott megváló- községekből, ahol a boltve- és még többen mások vettek 
sításának harcában nemcsak z e t ök nem vigyáztak megfe- részt az ankét vitájában. 

U r S ^ T o i J ó k T ön- a gondjaikra bízott Szó került az állami tulaj-
tevékenyen bekapcsolódtak, árura. Felhívta a figyelmet donban levő falusi házakról, 

amelyek nagyon elhanyagolt 
állapotban vannak, és nincs 
megfelelő keret állaguk meg-
védésére. Az ankét igen 
hasznos tapasztalatcserének 
bizonyult és a részvevők el-

Kijelentették: ügyelnek arra, arra, hogy a társadalmi tu-
hogy senki ne nyúljon a lajdon védelméről szóló tör-
szocialista tulajdonhoz. Az vény szerint nemcsak azt 
üzem vezetősége rendszere- büntetik meg, aki elköveti 
sen ellenőrzi — szúrópróba- a bűncselekményt, hanem 
szerűen —, hogy például a azt is, aki tudott a társadal-
kiadott famennyiséget va- mi tulajdon elsajátításáról, határozták; három hónap 
lóban bedolgozták-e teljes de szemet hunyt a bűntett múlva ismét összeülnek, 
egészében a hajótestbe, fölött. Hangsúlyozta Nagy- amikor megbeszélik a tár-
Rigó Zoltán, a dorozsmai mihály elvtárs: ha a veze- sadalmj tulajdon védelmé-
gépállomás igazgatója új tők ilyen jelenséget észlel- nek újabb tapasztalatait, 
módszer bevezetéséről szó- nek, azt módszereit. 


