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Csongrád megye ifjúságának 
nagy seregszemléje lesz Szegeden 

a vasárnapi béketalálkozó 
Komszomol-küldöttség érkezik a találkozóra Ogyesszából 
Ünnepi nagygyűlés, karneváli felvonulás, színes műsorok 

Szinte oldalak kellenének 
ahhoz, hogy teljes részletes-
séggel felsoroljuk a jumus 
8-i vasárnapi melyei ifjú-
sági béketalálkozó dús és 
érdekes programját. 

Csongrád megye legkülön-
bözőbb részeiből jönnék 
majd ezrével a fiatalok Sze-
gedre. 

A két szegedi állomás 
KISZ-szervezete már felké-
szült arra. hogy a béketalál-
kozóra érkező Csongrád me-
gyei fiatalokat az ünnephez 
méltóén fogadják: zeneszó-
val vidám köszöntéssel. 
Négy helyen gyülekeznek 
majd a béketalálkozó rész-
vevői: a Ruhagyár előtt, a 
Beloiannisz, a Kálvin és a 
Kálvária téren. Impozáns 
menetben vonulnak majd fel 
a Széchenyi téren 9 órakor 
kezdődő nagygyűlésre. 

A felvonulók élén a Sze-
gedi Kenderfonógyár 64 
fehér ruhás fiatalja ha-
lad: kezükben magasra 
emelik a történelmi je-
lentőségű moszkvai bé-
kekiáltványt aláíró or-
szágok zászlait. 

Utánuk úttörőszázad halad. 
A fiatalok nagyrészt KISZ-
egv eriiruhában-. kék ingben, 
vörös nyakkendőben, sötét-
kék nadrágban, szoknyában 
vesznek részt a felvonulá-
son és a békenagygyűlésen, 
amelynek színhelyét ez al-
kalomra feldíszítik. Színes 
papírokkal övezik a Széche-
nyi téri platánfákat, lampio-
nokat, zászlókat, transzpa-
renseket is helyeznek el. 
Ilyen ünnepélyes keretek kö-
rött hallgatják majd meg 

a békegyűlés előadóját, 
Gosztonyi Jánost, a KISZ 
központi bizottságának 
titkárát. 
A béketalálkozó nagy ese-

ménye lesz a 11 órakor kez-
dődő repülőbemutató a sze-
gedi repülőtéren. A Széche-
nyi téri színpadon délelőtt. 
11 órától 1 óráig, majd dél-
után 3 órától 6 óráig, az 
újszegedi szabadtéri színpa-
don délután 3 órától este fél 
9 óráig változatos kulturális 
műsort mutatnak be a me-
gye legjobb öntevékeny ifjú-
sági csoportjai. Érdekes 
sportesemények is lesznek, 
amelyeket lapuink sportrova-
téban ismertetünk. Zenés 
sétahajózás, kajak-, evezős-
és motorcsónak-verseny, 
színpompás vízi karnevál 
lesz a Tiszán délután és es-
te. Az ifjúsági béketalálkozó 
iegszínpampásabb eseménye 
a délután 6 órakor kezdődő 

jelmezes karneváli felvo-
nulás lesz a Széchenyi té-
ren. 
A karneváli felvonulás 

egyik legmegkapóbb jele-
nete lesz 

a "szputnyik* felbocsá-
tása. 

A Szőrme- és Bőrruha 
Vállalat kiszesei már teg-
nap délután megtartották 
az első próbát a szegedi re-
pülőtéren. Kilestük, hogy 
milyen is ez a "szputnyik*: 
Vékony fakeretben, — ame-
lyet vászonnal húznak be 
— nagy ballonokat helyez-
nek el. Az egész valóban 
szputnyik formájú lesz és 
a karneválon engedik fel a 
magasba. 

A még sok meglepetést 
tartogató színes karnevált 

bál követi a újszegedi ví-
gadó és Liget vendéglő 
összes termeiben. 

.JHár szombaton délután 
megkezdődnek tulajdon-
képpen az ifjúsági béke-
találkozó eseményei. 

Ifjúsági fénykép, kézimun-
ka és képzőművészeti kiállí-
tás nyílik szombaton dél-
után 5 órakor a szegedi If-
júsági Házban. (Sztálin sé-
tány 7.). Számos fiatal fo-
tóamatőr küldött a rende-
zőhizottságnak szép felvéte-
leket. Bíráló bizottság dönti 
el, hogy melyik pályázónak 

ítélik oda az 500 forintos 
első, a 300 forintos második 
ús a 150 forintos harmadik 
díjat. A kiállításra kerülő 
kézimunkák között látha-
tunk majd dísapárnákat, kü-
lönböző horgolt térítőkét, az 
Ifjú Gárda Otthon tagjai ál-
tal készített gyönyörű gyer-
mokbútorokat. A Vasútfor-
galmi Technikum képzőmű-
vészeti szakköre is bemutat-
ja a ftatal tehetségek leg-
szebb képeit, — a legjobb 
alkotásokat értékes tárgy-
jutalomban részesítik. 

A Csongrád megyei fiata-
lok nagy találkozóját, amely-
nek körvonalai már a fel-
soroltakból is Icibcntakoz-
nak, még ünnepélyesebbé te-
szi, hogy 

Saeged szovjet testvérvá-
rosából, a hős Ogyesszá-
ból Komszomol-küMött-
ség látogat hozzánk ez-
alkalomból. 

A kamszomolisták a KISZ 
Szeged városi bizottságának 
meghívására jönnek, hogy 
részesei legyenek e nagy if-
júsági béketalálkozónak. A 
kedves vendégek élőrelát-
liatóan már holnap, csütör-
tökön megérkeznek Szeged-
re. Itt-tartózkodásuk során 
több szegedi üzemet is fel-
keresnek, hogy kicseréljék 
tapasztalataikat a KlSZ-fia-
talokkal és ismerkedjenek 
Szeged ifjúságának életével. 

A Magyar Vöröskereszt akciója 
az algériai menekültek 

megsegítésére 
A vöröskereszt egyesület 

tek ligája felhívással for-
dult a nemzeti tagszerve-
zetekhez a Tuniszban és Ma-
rokkóban tartózkodó algíri 
menekültek megsegítése 
ügyében. A felhívás szerint 
több mint 100 000 algíri — 
— többségében gyermek, 
gyermekes anya és öreg — 
kényszerült hazája és ottho-
na elhagyására az algíri há-
ború következtében. A me-
nekültek legnagyobb része 
mindenét otthagyva, csupán 
életét tudta megmenteni a 
pusztulástól és Marokkóban, 
vagy Tuniszban találtak me-
nedéket. 

A Magyar Vöröskereszt is 
elhatározta, hogy támogatja 
az algíri menekültek meg-
segítésére indított akciót és 
a szenvedések enyhítésére 

P Ö R Ö G Á F O R G Ó 
• Jóformán egész nap üzemben van a Szegedi Kender mun-
5 kását ajándékozta forgó a Bartók Béla téren. A környék 
S gyermekeinek sok örömet okoz ez a játék, amely ez évben 
S mintha gyorsabban is pörögne. Igen, mert készítői az elmúlt 

hónapban »generálozták«. 
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Takarékosság mellett — nagyobb termelékenység 

üj árrendszer az építőiparban 
és a tervezésnél 

rizst, lisztet, cukrot, vegyes 
izt, zsírtalan marhahúskon-
zervet és szappant — össze-
sen 100 000 forint értékű 
élelmet — és tisztálkodási 
eszközt küld a vöröskereszt 
egyesületek ligájához, hogy 
juttassák el a Tuniszban 
tartózkodó algériai mene-
külteknek. 

Trautmann Rezső építés-
ügyi miniszter az építőipar 
első negyedévi munkájáról 
és további takarékossági ter-
veiről adott nyilatkozatában 
többek között elmondotta, 
hogy 

az állami építőiparban nőtt 
a termelékenység annak 
ellenére, hogy a tervezett 
66 ezer fő helyett az ipar 
csak 58 ezer 500 főt fog-
lalkoztatott. 
A további kedvező ered-

mények elérése érdekében 
teendő intézkedések között 
szerepel — mondotta — ol-
csó, új építőanyagok, köny-
nyű építőelemek és szerke-
zetek nagyüzemi gyártásá-
nak, felhasználásának előké-
szítése. 

Széles körben alkalmazzuk 
a típusterveket. Szervezeti 
intézkedésekkel mozdítjuk 

elő a beruházások takaré-
kos kivitelezését. 

Gondunk lesz rá, hogy mind 
a beruházóit, mind a kivite-
lezőt érdekeltté tegyük a be-
ruházási költségek csökken-
tésében. Bevezetjük a rögzí-
tett áras kivitelezést. A ki-
vitelező általányösszegért 
vállalja az egész építkezést. 
Ha túllépi az árat, a többlet 
— önköltségének rovására 
megy. Az építkezések jelen-
tős olcsóbbodását várjuk et-
től az újítástól. 

Időtartam-normákat lép-
tetünk életbe, hogy az 
építkezések átfutási ide-
jét csökkentsük. Üj ár-
rendszert dolgozunk ki az 
építőiparban és a terve-
zésnél. 

T Az építési program 
kidolgozásánál érvényesítet-
tük azt az elvet, hogy 

egy területen lehetőleg 
egy kivitelező vállalat vé-
gezze el az összes építési 
feladatokat. Igy sikerült a 
munkahelyek és a felvo-
nulások számát csökken-
teni 

és az egy időben történő 
építkezésen a rendelkezésre 
álló anyagi erőket összpon-
tosítani. Fokozott takarékos-
ságot vezetünk be az anyag-
gazdálkodásban. A tetőszer-
kezetek, födémek építésénél 
meggondoltan bánunk a fá-
val, vassal — fejezte be nyi-
latkozatát Trautmann Rezső 
építésügyi miniszter. 

Takarmánysegítség 
a termelőszövetkezeteknek 

Harminc vagon borsóhéjat kapnak silózásra 
a Konzervgyártól 

Már több éves múltra te- galom. Szeged mintegy tíz 
kint vissza Szegeden a ter- nagyobb üzeme patronálja a 
melőszövetkezeteket és gép- szegedi és a Szeged környéki 
állomásokat patronáló moz- termelőszövetkezeteket, gép-

„állomásokat. 
A legközvetlenebb kapcso-

latokat az elmúlt napokban 
a Konzervgyár és a Hűtő-
ipari Vállalat alakította ki. 
Elsősorban azzal, hogy zöld-
ségfélékre és más mezőgaz-
dasági terményekre kötött 
szerződést a termelőszövet-
kezetekkel. E szerződések 
értelmében nemcsak pénz-
zel honorálják az átadott 
terményféleségeket, hanem 
igen olcsón adják át a ter-
melőszövetkezeteknek a bor-
sóhéjat, amely besilózva ki-
tűnő takarmány. 

A szegedi Dózsa, az al-
győi Üj Élet és más terme-
lőszövetkezetek összesen 30 
vagon borsóhéjat szállítanak 
el a Konzervgyárból és a 
Hűtőházból. A borsóhéjból 
készített gazdag fehérjetar-
talmú takarmány tápérték, 
ben felülmúlja az őszi ta-
karmánykeverékeket is. 

A könnyűipar 
csak a szállítási szerződéseiben 

vállalt árukat gyárthatja 
Nagy Józsefné könnyű-

ipari miniszter a könnyű-
ipar területén megvalósítan-
dó takarékosság egyik leg-
fontosabb feladataként az 
importanyagok igen gon-
dos felhasználását jelölte 
meg, mivel a ruházati cik-
kek és más könnyűipari ter-
mékek értékének mintegy 
hetven százalékát ezek az 
anyagok — gyapjú, gyapot 
— teszik ki. A kormány 
takarékossági felhívása nyo-
mán az a célkitűzés a köny-
nyűiparban, hogy anyagon-
ként és szakmánként a le-
hetőségekhez képest leg-
alább egy, vagy fél száza-
lékkal kevesebb anyagból 
ugyanannyi készárut adja-
nak, természetesen úgy, 
hogy az ne érintse a gyárt-
mányok minőségét. Ez 
ugyanis elérhető, ha a gyár-
fás közben keletkezett hul-
ladékkal mindenütt gondo-
sabban bánnak, megfelelően 
tárolják, válogatják és egyes 
cikkekhez újra felhasznál-
ják. 

— Miniszteri utasításban 
köteleztem a vállalatokat 
arra — mondotta a továb-
biakban —, hegy csak azo-

kat az árukat gyártsák, 
amelyekre szállítási szerző-
dést kötöttek a kereskede-
lemmel, nehogy olyan cikk-
hez használjanak fel anya-
got, amelynek gyártása fe-
lesleges. Azokból a cikkek-
ből, amelyekből terven fe-
lül szállítottak az első ne-
gyedévben. a következő idő-
szakban kevesebbet adnak 
át a kereskedelemnek. 

Az első negyedév tapasz-
talatai azt mutatják, hogy a 
legtöbb helyen már jelent-
keznek .azoknak a törekvé-
seknek az eredményei, ame-
lyek a gazdaságosabb ter-
melés érdekében történtek. 

Nyilatkozata befejező ré-
szében Nagy Józsefné rá-
mutatott: A jóváhagyott 
anyagtakarékossági tervvel 
szemben — amely magában 
foglalja az egy vagy félszá-
zalékos anyagtakarékosságot 
is — a selyemiparban mint-
egy ötvenezer devizaforint, a 
rövidáruiparban száznegy-
venezer devizatforint értékű 
anyaggal kevesebbet hasz-
náltak fel. 

Ji Csepel Autógyár nyerges vontatója egyaránt nagy sikert aratott a lipcsei 
állításon, és a most zárult Budapesti Ipari Vásáron. 
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