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Tizennégymillió forint 
nyereségrészesedés 
Szeged üzemeiben 

Az egesz évi becsületes 
munka eredményeként már 
a szegedi üzemekben is ki-
fizették a nyereségrészese-
dést. A z állami ipari válla-
latoknál Szegeden az 1957. 
évj eredmények alapján a 
felügyeleti szervek 14 mil-
lió forintban állapították 
meg a felosztható nyere-
ségrészesedés összegét. 

Ennek az összegnek 86 
százalékai már ki is fi-
zették a dolgozóknak. 

Nem osztottak nyereségré-
szesedést az Anna Gyógy-
és Szikvizüzemnél a veszte-
séges termelés miatt; Az 
üzemek idényjellege miatt 
ugyancsak nem kaptak nye-
reségrészesedést a Szalámi-
gyár. a Konzervgyár és a 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
dolgozói. 

Szegeden a minisztérium) 
vállalatoknál 14 588, az 
állami helyiipari vállala-
toknál 1174 dolgozó ka-
pott nyereségrészesedést. 

A minisztériumi iparban 
egy-égy dolgozó részesedése 
atlagoson 851 forint, a he-
ly iiparban pedig 707 forint 
volt. Legmagasabb nyere-
ségrészesedést a Homokki-
termelő Vállalat 1629, a 
Léi magyarországi Rostkiké-
szító 1244 forintot fizetett. 

A kisipari szövetkezetek-
nél az 1957. évi eredmé-
nyek alapján kifizetett 
osztalék összege 2,6 millió 
forint. 

Mindenütt örömmel fo-
gadták ezt a többletfizetést, 
s ha nem is volt égetően 
szükség e pénzre, mindenki 
megtalálta a helyét. Nem 
szórták a pénzt, mert Sze-
geden is megnőtt a forint 
becsülete. Ezt bizonyítja az 
Országos Takarékpénztár 
kimutatása is, mely arról 
ad számot, hogy 

23—24 ezer szegedi betét-
könyv-tulajdonos van. 

Ez a szám csak akkor tel-
jes, ha azt is figyelembe-
vesszük, hogy 

91 Kölcsönös Segitö Ta-
karékpénztár működik 
üzemeinkben. 

Tizenháromezer szegedi dol-
gozó rakja így össze hónap-
ról hónapra a megtakarítás-
ra szánt pénzét. A számok 
azt bizonyítják, hogy általá-
ban Szegeden minden har-
madik embernek van taka-
rékbetétje. 

E számok azonban azt bi-
zonyítják azonkívül, hogy 
megnőtt a forint becsülete, 
hogy van miből félretenni 
az embereknek. Havonta 
nyolcszázezer forintot rak-
nak takarékba Szeged la-
kói. A nyereségrészesedés-

ből azokban az üzemekben, 
ahol tíznapi munkabérnél 
többet fizettek kl, kilenc-
ezer dolgozóból, háromezer 
kisebb-nagyobb összeget tett 
takarékba. 

A nyereségrészesedésből 
közel egymillió nyolcszáz-
ezer forintot adtak a ta-
karékba. 

Ez minden szőnél többet 
mondóan, bizonyítja, hogy 
dolgozó népünk bízik a 
forradalmi munkás-paraszt 
kormányban, bizalommal te. 
kint a jövőbe. 

Szegeden békenagyoviliéssel avatják fel 
a Indicel rózsakertet 

A békenagygyűlésen Gáspár Sándor elvtárs 
mond beszédet 

A fasizmus felett aratott győzelem évfordulója alkal-
mából május 8-án, csütörtökön délután 3 órakor az 
Aradi vértanúk terén a Hazafias Népfront szegedi bi-
zottságának rendezésében békenagygyülést tartanak. A 
békenagygyűlés keretében avatják fel a lidicei rózsaker-
tet, amelyet az ellenforradalmárok elpusztítottak. Most a 
kertet a szegedi dolgozók szebbé teszik, mint volt, em-
lékeztetőül a fasizmus barbárságára, amelyet a csehszlo-
vákiai Lidicében te elkövettek. 

A békenagygyűlésen Gáspár Sándor elvtárs, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságénak tagja, 
a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára mond 
beszédet. 

Ha anyáknapi ünnepség 
Ma, vasárnap délelőtt 10 

órakor a Magyar Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség sze-
gedi bizottsága és a Hazafias 
Népfront nőtanácsa az anyák 
napja alkalmából ünnepséget 
rendez a Juhász Gyula Mű-
velődési Otthonban. 

|Az épülő 
Bolgár Népköztársaságból 

A felszabadulás óta eltelt évek alatt 
H hatalmas fejlődést tett meg a Bolgár 
H Népköztársaság ls. Ipara, mezőgazdasága 
a és kulturális élete egyaránt kiterebélye-
§j sedett, megerősödött, s — ami a legfon-
H tosabb — a dolgozók érdekeit szolgálja. 
p A városok arculata is egyre változik, új 
a lakóépületek, intézmények egész som 
m készült el. Felső képünkön például a szó-
s fiai új egyetemi kollégiumnak épületeit 
p láthatjuk. S az elmúlt esztendőkben új 
|| város is jelent meg a Bolgár Népköz-
ri társaság térképén. Tiz éve épült fel az 
Íj azóta is fejlődő Dlmitrovgrád, amelynek 
|[ belvárosából mutat be egy részletet alsó 
1 képünk. 
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Az anyáknapi ünnepségen 
Andrássy Lajos, a KISZ sze-
gedi végrehajtó bizottságá-
nak tagja mond ünnepi be-
szédet, majd kulturális mű-
sor következik. A műsorban 
közreműködnek a Juhász 
Gyula Művelődési Otthon 
balettiskolájának tagjai, a 
Juhász Gyula utcai óvodá-
sok, a Pedagógiai Főiskola 

gyakorló általános iskolájá-
nak énekkara, valamint a 
Dugonics, a Madách utcai 
és a Szilléri sugárúti álta-
lános iskola tanulói. 

Az ünnepségre a meghí-
vott édesanyákon kívül is 
minden érdeklődőt szívesen 
látnak. 

Szeretettel köszöntjük Szegeden 
a Bolgár Hazafias Arcvonal 

küldöttségét 
A hazánkban tartózkodó Bolgár Hazafias Arcvo-

nal öttagú küldöttsége Ferdinánd Kozovszki. a 
Bolgár Hazafias Arcvonal végrehajtó bizottságának 
tagja, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsá-
gának tagja, a bolgár nemzetgyűlés irodájának elnöke 
vezetésével tegnap, szombaton az esti órákban Sze-
gedre érkezett. Kedves bolgár vendégeinket — akik a 
Hazafias Népfront Országos Tanácsának meghívására 
látogattak hazánkba — a Hazafias Népfront szegcdi 
székházában város vezetői, valamint a népfront el-
nökségének vezető tagjai fogadták. 

A Bolgár Hazafias Arcvonal vezetőjét, a küldött-
ség valamennyi tagját meleg, testvéri szeretettel kö-
szöntjük. Magyarországi és ezen belül szegedi tartóz-
kodásuk is jelentős lépéssel viszi előre a bolgár—ma-
gyar barátságot, s elmélyíti kapcsolatainkat. Bolgár 
vendégeink elmondják majd, hogyan dolgozik a Bol-
gár Hazafias Arcvonal, s ugyanakkor meghallgatják 
azt is, hogy Szegeden milyen tevékenységet végez a 
népfront. Bizonyos, hogy a baráti beszélgetés alkalmá-
ból mindkét részről hasznos tapasztalatokat szereznek. 

Ma, vasárnap délelőtt fél 10-kor a népfront Vö-
rösmarty utcai helyiségében kibővített népfront elnök-
ségi ülést tartanak, amelynek keretében is baráti esz-
mecserét folytatnak a Bolgár Hazafias Arcvonal kül-
döttségének tagjaival. Ugyancsak ma, a délutáni órák-
ban a bolgár vendégek Földeákra, a megye egyik köz-
ségébe látogatnak el, ahol népfrontgyűlésen vesznek 
részt. 

Ismételt üdvözlet bolgár vendégeinknek, 9 érez-
zék jól magukat tiszaparti városunkban. 

II szegedi 
a vetésben 
A szegedi járásban is, 

akárcsak országosan, mint-
egy két-három hét lemara-
dást okozott a késői kitava-
szodás a vetési munkákban. 
A termelők valamennyien 
jól látták: ez komoly kiha-
tással lehet a termésered-
ményekre. Ezért nem törőd-
ve a hideggel, a legtöbb he-
lyen — számítva arra, hogy 
előbb utóbb mégiscsak meg-
érkeznek a langyosabb ta-
vaszi napok — szorgalmasan 
vetettek. A községekből be-
érkező jelentések szerint ta-
vaszi árpából 880, zabból 
2150 katasztrális holdat ve-
tettek el. Csaknem teljesen 
befejeződött már a napra-
forgó vetése is. Ebből az 
ipar és a közélelmezés szem-
pontjából egyaránt fontos 
olajos növényből 1650 ka-
tasztrális holdat vetettek. A 
cukorrépa vetése eddig mint-
egy 95 százalékig fejeződött 
be. A burgonyavetésben még 
van némi lemaradás. Ez 
ideig burgonyából a járás-
ban 4400 katasztrális hol-
dunk van, azonban a burgo-
nyavetésre szánt területek 
harminc százalékát még csak 
ezen a héten vetik be. Szép 
eredményeket értek a kuko-
rica vetésében is. A terv 
32—33 ezer katasztrális hold 
s ez ideig a számítások alap-
ján 15 800 hold kukorica 
vetőmagja került a földbe. 
Az idővel való nagy ver-

járásban már pótolták 
a rossz időjárás okozta 
lemaradást 

senyfutásban kiválóan vizs-
gáztak a termelőszövetkeze-
tek is. A legtöbb Járásbeli 
tsz-ben külön Közgyűlésen 
tárgyalták meg, hogyan le-
hetne mielőbb pótolni a 
rossz időjárás okozta lema-
radást, s határozatokat hoz-
tak, hogy az időveszteség 
pótlása érdekében ünnepe-
ken s vasárnapokon is dol-

goznak. A domaszéki Rá-
kóczi, az algyői Uj Élet s 
a tápéi Ady Endre Tsz-ek 
tagjai voltak az elsők, akik 
felismerték: milyen veszte-
séggel fenyegeti őket a kés-
lekedés. Ez meglátszik a 
munkájukon, s bizonyára a 
terméseredményekben sem 
marad el az igyekezet ha-
tása. 

A szegedi hűtőüzemben is 
készülnek az új szezonra 

Dr. Münnlcli Ferenc 
fogadta a német 

íróHUtdötiséget 
Dr. Münnich Ferenc, a Mi-

nisztertanács elnöke szom-
baton az Országházban fo-
gadta a Német Demokrati-
kus Köztársaság hazánkban 
tartózkodó íróküldöttséget. 

A szívélyes beszélgetésen 
jelen volt Gyáros László, a 
Minisztertanács tájékoztatási 
hivatalának elnöke és Dénes 
Leó, a Kulturális Kapcsola-
tok Intézetének alelnöke. 

Negyven vagon gyümölcs 
és zöldségféleség várt a tél-
re a Szegedi Hűtőüzem mí-
nusz 20 fokos raktáraiban. 
A tél elmúlt és a hónapok 
múlásával fokozatosan csök-
kent a raktárállomány. A 
lakosság mindjobban meg-
szereti a fagyasztott készít-
ményeket, szívesen vásárol-
ják a zöldborsót, zöldbabot, 
s a különböző fagyasztott, 
gyümölcsöt. A raktárak las-
san kiürülnek, mindössze 
egy-két mázsa áru vár még 
elszállításra. 

A hűtőüzem dolgozói azon-
ban most sem ülnek tétlenül, 
készülnek az új szezonra. A 
meglévő berendezéseket ja-
vítják, a gyümölcs-, zöldség-
konyhát betonozzák, csator-
názzák és ú j gépeket állíta-
nak be. Uj főzőüst, szállító-

szalag, ú j őszibarackfelező-
felszerelés egészíti ki a meg-
lévő gépeket. Uj vízvezeték-
hálózatot is építenek, hogy 
bőven rendelkeznek vízzel 
a nyáron a gyümölcs cs 
zöldségféle lemosásához, 
mert az elmúlt évben kevés-
nek bizonyult a meglévő víz-
mennyiség. 

Gyönyörű nagyteljesítmé-
nyű csehszlovák gyorsfa-
gyasztó szekrényt is kapott 
a vállalat. E szekrénnyel 24 
óra alatt közel 30 mázsa 
árut tudnak fagyasztani. A 
gép már eredeti helyén fel-
szerelve várja a szezon kez-
detét. A körülölelő csarnoK 
falai azonban még csak most 
épülnek. A szezon megkez-
désére azonban ezzel is el-
készülnek. Az értékes gépet 
egyelőre fémtető védi az Idő 
viszontagságaitól. 

A magyar fiatalok 
küldöttei is részt 
vesznek a prágai 

világkonferencián 
Ez év júliusában Prágá-

ban, a IV. szakszervezeti vi-
lágkongresszus felhívása 
alapján összeül a dolgozó 
ifjúság I. szakszervezeti vi-
lágkonferenciája, hogy meg-
tárgyalja a dolgozó fiatalok 
előtt álló legfontosabb fel-
adatokat, s megvitassa a kö-
zös problémákat. A világ-
konferencia előkészületei 
már mindenütt megkezdőd-
tek. A magyar ifjúság ké-
szülődéséről szombaton a 
Szaktanács illetékesei tájé-
koztatták a sajtó képviselőit. 

A konferencián képvisel-
tetik magukat a magyar fia-
talok is. A különböző szak-
mák képviseletében előrelát-
hatóan 15 fiatal vesz részt 
a tanácskozáson. 


