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Megnyílt Moszkvában
a KGST-ben résztvevő országok
kommunista és munkáspártok értekezlete
Moszkva (TASZSZ):
Május 20,án Moszkvában megnyílt a Kölcsönös Gazdasági
Segítség Tanácsában
részvevő országolt kommunista
és munkáspártjai képviselőinek értekezlete.
Az értekezleten az említett pártokat az alábbiak
képviselik:
ALBÁN
MUNKAPÁRT:
Enver Hodzsa, Mehmet Shehu, Spiro Koleka, KicoNpjela, Behar Shtyllá, Arif Hasko.
BOLGÁR KOMMUNISTA
P Á R T : Todor Zsivkov, Anton Ju.gov, Rajkó Damjanov,
Petr
Pancsevszki,
Ruszi
Hrisztozov,
Karlo Lntkanov,
CSEHSZLOVÁK
KOMMUNISTA PART: Antomin
Novotny, Viliam Siroky, Jaromlr Dolansky, Otokár Simunek, Bogumir Lomsky.
LENGYEL
EGYESÜLT
MUNKÁSPÁRT; Wladyslaw
Gomulka,
Jozef
Cyrankiewicz, Stefam
Jendrychowski,
Petr Jaroszewie.

Távirat
Párizsba
A Magyar
Szakszervezetek Országos Tanácsa táviratot intézett a Francia
Országos
Munkásszövetséghez, amelyben
kifejezésre
juttatja a magyar szakszervezeti mozgalom, a magyar
munkásosztály szolidaritását,
testvéri támogatását a Francia Köztársaság
demokratikus rendjét veszélyeztető
fasiszta támadás súlyos óráiban.

Mongol parlamenti
küldöttség látogat
hazánkba
Rónai Sándor, a Magyar
Népköztársaság országgyűlésének elnöke levéllel
fordult a Mongol Népköztársaság nagy népi huráljának
elnökéhez, amelyben
meghívta a Magyar Népköztársaságba a nagy népi hurál
küldöttségét.
A Mongol Népköztársaság
nagy népi hurálja megelégedéssel elfogadta a meghívást és elhatározta, hogy elküldi delegációját a Magyar
Népköztársaságba.

KISZ

Tanácskoztak
és a K o m s z e m e l

Szerdán a KISZ Központi
Bizottságának
székházában
megbeszélést tartott a hazánkban tartózkodó
Kora.
6zomol-küldöttség és a KISZ
Központi Bizottságának intéző bizottsága. A Komszomol részéről részt vettek: A.
N. Akszjonov, a
Komszomol Központi Bizottságának
titkára vezetésével a delegáció tagjak
A KISZ részéről a megbeszélésen részt vettek Komócsin Zoltánnak, az MSZMP
Politikai Bizottsága póttagjának, a KISZ Központi Bizottsága első titkárának vezetésével a KISZ Központi

—

és kiürülnek
a konzervgyári

raktárak

veieiői

Bizottsága intéző bizottságé- ú
nak tagjai.
||
A megbeszélés szívélyes, P
baráti légkörben folyt le.
=§

(Llebmann

Három napom keresztül folyt Szegeden, a Tudomány- n
egyetem Ady téri épületeben a II. biológiai vámdorgyü- s
lés programja. A tudományos ülésszakom 64 előadás f§
hangzott el különböző kutatási témakörökből. Két szek- s
cióbam, egymással párhuzamosan tartották meg az előadá- §
sokat és azokat követő vitát.
A biológiai kutatás hazai
fejlődése szempontjából g
igen komoly jelentőségű vándorgyűlés tegnap este fejezte §§
be munkáját, s értékelésére holnapi lapunkban visszaté- jg
riink.
g'

beállításával

50 százalékkal több árut készítenek exportra
a Szegedi Ecsetgyár
Teherán,
London,
Szudán, Alexandria, Athén olvasható a megrendelő lapokon, a szállítási helyek
nevei. Igen, ennyi helyre,
sőt még ennél sokkal többfelé szállítja gyártmányait
a Szegedi Ecsetgyár.
Háromszázezer különböző
típusú ecsetet szállít a külföldi országokba ez évben
a vállalat.
Az üzem
egyre
bővül,
fejlődik.
Modern munkatermek, nagyobb kapacitású kazánház
és ú j meg ú j gépek segí-

a múlt évben számos állami
vállalat,
termelőszövetkezet
és egyéni kertész próbálta ki
a gyakorlati
termesztésben
s igen jó eredménnyel.
A
kezelés és az anyagköltség a
töblettermésnek
alig egykét százalékát teszi ki. Ezer
tó paradicsom
hormonkezelése például 10 tő
többletterméséből bőven
fedezhető.

mint az idei költségvetési
tervezetet. Az ülés második
napirendjeként
a
járási
népi ellenőrző bizottság egyéves
munkaprogramjának
megbeszélésére,
kiegészítésére kerül majd sor.

felvételen

Befejeződött
a II. biológiai vándorgyűlés Szegeden |

Új gépek

Az évi költségvetés tárgyalása
a járási tanácsnál
A szegedi járási
tanács
szombaton
délelőtt 9 órai
kezdettel rendkívüli tanácsülést tart. A tanácsülésen
első napirendként
megvit a t j á k a múlt évi költségvetési záfszámadást,
vala-

liét

H
Messzi földön keresett áruféleségek a Szegedi Konüvegek,
MAGYAR SZOCIALISTA I. Kiricsenko, F. R. Kozlov, sffzervgyár termékei. Az ízléses címkékkel ellátott
eljutnak a Szovjetunióba,
a Német
DemokratiMUNKÁSPÁRT: Kádár Já- I. I. Kuzmin, I. G. Kabanov, ^dobozok
= kus Köztársaságba, még Angliába is.
nos, Apró
Antal,
Révész M. V. Hrunyicsev.
Géza, Kiss Árpád.
Meghívás alapján az érteNÉMET
SZOCIALISTA kezleten az alábbiak is részt
EGYSÉGPART: Walter Ulb- vesznek:
richt, Ottó Grotewohl, HeinVIETNAMI
DOLGOZÓK
rich Rau, Willi Stoph, Brú- PÁRTJA: Nguen Zuj Csín,
nó Deutschner, Ottó
Win- Nguen Van Csati, Dang Viet
Csau.
zer.
ROMÁN MUNKÁSPÁRT:
KlNAI
KOMMUNISTA
Gheorghe
Georghiu-Dej, PÁRT: Csen Jun, Li FuChivu Stoica, Emil Bodna- csun, Je Csi-csuan.
KOREAI
MUNKAPÁRT:
ras, Leontin Salajan,
Alexandra Briladeanu,
Avram Kim Ír, Ten Ír Len, Li Den
Bunaciu, Mariin Gaston.
Ok.
MONGOL NÉPI FORRASZOVJETUNIÓ KOMMUDamba,
NISTA PÁRTJA:
N. Sz. DALMI PART: D.
Hruscsov, A. I. Mikojan, A. L. Cende.

Jelentűsen növelhető
a korai paradicsom terméshozama
A kertészeti és szőlészeti
főiskolában kétévi kísérleti
tapasztalatok azt mutatják,
hogy hormonkészítmény alkalmazásával a korai paradicsom
terméshozama
50
százalékkal növekszik, ezenkívül az értékes
csemege
még körülbelül egy héttel
korábban is jelenhetik meg a
piacon. A készítményt
már

j N é h á n y

p
A raktárban Albert János csoportvezető
és Trang'er
= Tivadar a konzervek minőségét ellenőrzik. Mellettük
míg
H óriást gúlában áll a sok beföttesüveg, de már nem sokáig.

dolgozói

tik a termelés
növelését ségcsökkentésen kívül btoNemrég készült el az üzem tosítja a termelés növeléhüvelykészítő részege,
a sót.
szükséges három gépet saSegítségükkel
50 százaját telepükön
készítették.
lékkai növelni tudják exAz ú j üzemrész megteremportjukat, a hazai kerestésével
ezután
nemcsak
ked elem zavartalan
kigyorsabb,
zavartalanabb
elégítése mellett.
lesz a
vashüvelyellátásuk,
hanem olcsóbb is.
Most is exportra termelÉvente
mintegy
3—400 nek. Különböző
nagyságú
ezer forint önköltségcsök- lakkecseteket
készítenek
kentést érnek el.
szép kivitelben. Fekete-piAz üzem termelésének je- ros lakkfestékkel festik az
lentős növelését biztosítja ecset nyelét, a szőrbefogó
m a j d az a kiét külföldi gép
nikkelezett,
is, amit rövid időn
belül bádoghüvely
szinte jó kézbe venni
a
kap a vállalat.
Egy modern
szőrkeverő kész darabokat.
gépet és egy
automata
esztergagépet
vásárolnak
Nyugat-Németországból.
A két gép 250 ezer forintba kerül. Ez a pénz azonban
mint
kiszámították,
egy év alatt megtérül, mert
például az ú j esztergagépen
Miként segíthetik
előállított száz ecsetnyélen
3 forint 54 fillér a munItt a nyár, m á r kánikukabérmegtakarítás. A szőr- lai hőségben is volt részünk,
keverő gépnek pedig a je- ú j gondok tornyosulnak
a
lenlegi gépekhez hasonlítva fejünk fölé — ezek közé
csaknem kétszeres a ka- tartozik az is, hogy lesz-e
pacitása.
Remélik ezenkí- jég odahaza, a vendéglőkvül, hogy
ben, a húsboltokban, élelaz új géppel
jelentősen miszerüzletekben.
A hirtelen forróság megcsökkenthetik a hulladéérkezésekor nem voltak bizkot.
tatóak a jelek, nem tudtál:
Ha csak 2 százalékos hul- mindenki igényét
kielégíladékcsökkentést sikerül el- teni, sokan tehát borúlátóan
érniük, ez 240 forint napi v á r j á k a további meleg namegtakarítását, vagyis eny- pokat.
nyi értékű importszőr megAggodalomra
azonban
takarítását jelenti. Az
új
gépek beállítása az önkölt- nincs ok. A Szegedi Hűtő-

p
=
p
g
íf
p
|
g
J
g
t§
P
g
j j Címkézés után mégegyszer utoljára letörölgetik
a le^zárólapkákat.
Olyan fényesek lesznek e fémlapok,
hogy
Ma külföldi vevők még tükörnek is használhatják.

Naponta 45 e z e r kiló j é g készül
Szegeden
az üzemek

a jégellátás

ipari Vállalat két telepén, a
vágóhídon és a Bocskai utcában gyártja a jégtáblákat.
Az előbbi üzemben naponta
kétezer, az utóbbiban pedig
1600 tábla jég készül. A napi
kapacitás tehát súlymértékre átszámítva 45 ezer kiló.
A legnagyobb
jégigénnyel
jelentkező vállalatok azzal is
segítik a tervszerű ellátást,
hogy szállítási szerződést kötöttek, s így például a hűtőüzem húsz vagon
jeget
előre tud gyártani és raktározni a földművesszövetkezeti értékesítő központ részére. Ez azt jelenti, hogy

zavartalanságát?
nem kell a napi termelés
terhére nagy
mennyiséget
szállítani — amikor hirtelen megnőnek a lakosság
igényei is. Nagyban segítené
azonban a jégellátás zavartalanságát, ha más vállalatok is tárolnának kánikula
idején jeget, s nem a folyó
termelésből kapnák naponta
az ilyenkor szokásos
nagyobb mennyiséget. Jelenleg
ugyanis a hűtőüzem kapacitása ki sincsen töltve, viszont ha ismét nagy forróság lesz, várható a sorbanállás,
legalábbis
egy-két
napra.

