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Hruscsov: % 

A népek békéjéért és biztonságáért 
folyó harcban minden módon 

erősíteni kell az összes országok 
együttműködését 

Mint már közöltük, N. Sz. mint a szocializmus útjára szocialista országok együtt-
Hruscsov, az SZKP Köz- lépett országok — hangsú- működésének gyakorlata, a 
ponti Bizottsága első titkára, lyozta Hruscsov. — Bulgá- szocializmus világrendszeré-
a Szovjetunió Miniszterta- ria lényegesen nagyobb si- nek megalakulása óta, meg-
nácsának elnöke, a Bolgár kereket ért el gazdaságának győző erővel bizonyítja, 
Kommunista Párt VII. és kultúrájának fellendítésé- hogy éppen a szocializmus 
kongresszusán résztvevő ben, mint tőkés szomszédai, hozza meg a népek teljes 
szovjet küldöttség vezetője Görögország és Törökország, állami önállóságát«. 
felszólalt a kongresszus jé- • SZOCÍaÜSta OfSZágOk 
mu s 3-i ülésen. hogy a legutóbbi moszkvai „raktii* i imuca" 

Beszédének — amelyet ki- tanácskozás ismételten be- „prdlUII. iZlllUbd 
vonatosan közlünk — ele- bizonyította, milyen érdekel- A Jugoszláv Kommunis-
jén Hruscsov elvtárs hang- tek a szocialista országok ták Szövetségének program-
súlyozta, hogy a bolgár gaz- népei abban, hogy tovább tervezetében foglalt elvileg 
daság gyors fejlődése, a erősítsék baráti egységüket, helytelen állításokkal fog-
bolgár nép anyagi jólétének fejlesszék és kifejlesszék a lalkozva, Hruscsov a követ-
szakadatlan javulása és mű- szocialista tábor államainak kezőket mondotta: -Hogyan 
velődési színvonalának emel- együttműködését. lehet azt állítani, hogy az 
kedése újabb meggyőző bi- Hruscsov elutasította a "többi tíz esztendőben a 
zonyítéka a szocializmus tö- burzsoá ideológusoknak azt marxi—lenini gondolat fej-
lénvének a kapitalizmussal a z állítását, hogy a szocia- lődése — különösen ami az 
szemben. lista tábor megalakulása és átmeneti időszak törvény-

Egyetlen tőkés ország sem megerősödése korlátozza a szerűségeinek kidolgozását 
tudott ilyen gyorsan akkora benne résztvevő országok i l l e t i — megállott? Hiszen 
Jelentős sikereket kivívni önállóságát és nemzeti füg- éppen ezekben az években 
gazdaságának fejlesztésében, getlenségét. Kijelentette: -a (Folytatás a 2. oldalon.) 

Ö t s z á z gyermekágyit 
szállít a kereskedelemnek 

a kiskondorozsmai 
Falpari Nsz 

Nagy keletje ven Kisfeun-
dorazsrnán és környékén a 
községi, korszerűen felszerelt 
faipari szövetkezet készítmé-
nyeinek. A Faipari KTSZ 
tagsága közel 300 ezer forin-
tos beruházással modern 
üzemet létesített, ahol szép 
fchrrteW bútorokat és egyéb 
faárukat gyártanak. A búto-
rok 80 százaléka a helyi la-
kosság részére, megrende-
léeie készül. Június elején 
már száz voR az elfogadott 
megrendeléseken felül beje-
lentett igények szarna. Eb-
ben a negyedévben W kony-
ha-. 8 hálószobatoútor és 11 
kombinált szekrény kerül ki 
a szövetkezetből, ezenkívül 
ötszáz gyermekágyat szállí-
tanak a kereskedelmi válla-
latoknak. 

Megkezdődött a víz átvezetése 
Újszegedről 

Több s z e g e d i i s k o l a d i á k j a i s e g í t e n e k az á r k o k ásásáná l 
Hamarosan megjavul Sze- harmincadikán, ha közbe s mindkét napon 100—100 

geden a vízellátás, legalább- nem jönnek előre nem lát- méter hosszú, nyolcvan cen-
is ezt bizonyítják a megin- ható okok. Ezeddig nincs timéter mély, egy méter szé-
dült nagyszabású munkála- semmi különös fennakadás, les árkot ástak ki. A mező-
tok, amelyek a héten kez- jóllehet a csövek lefektetése gazdasági technikum tanulói 
dődtek el, hogy az újszegedi az újszegedi oldalon igen 100 köbméter föld kiásását 
víztoronyból csöveken ke- sok kubikosmunkát igénylel. vállalták a csatornalefekte-
resztül Szegedre kerüljön át Elegendő kubikost pedig hir- tés munkálataiból, amit ma 
az ott felesleges víz. 

Megérkeztek már a fojt-
acélcsövek. az idomdara-
bok, tolózárak, s egyéb 
más szükséges anyagok. 

telen előteremteni szinte és holnap végeznek el. Más 
egyenlő a lehetetlenséggel, középiskolák tanulói és ta-

nárai is ígérték részvételü-
A társadalmi összefogás k e t a vízátvezetési munkála-
azonban segített a prob- tokban, hasonló módon, mint 
lema megoldásán. a g é p i p a r i tenutók) a k i k kö_ 

A kezdeményezésben, illetve zül Lázár, Dinnyés, Lipták 
a társadalmi munkák meg- és több más érettségizett ta-

„ szervezésében jelentős mun- n u t ó ^ ^ beesüle-
a Budapesti Vízépítő Válla- ^ tanács é S **> * munkájával. Ugyan-
lat szerelői és munkásai vég- a v a r 0 S 1 t a n a c s etetési ~ 
zik ezt a nagyon jelentős 

A munkálatokat tehát most 
már semmi sem akadályoz-
hatja. A Szegedi Vízmű és 

munkát, amellyel, ha nem is 
egycsapásra, de lényegesen 
javítunk a város vízellátá-
sán. Ezen munkálatokat kö-
vetik természetesen a szinte 
egy időben folyó kútfúrási 
munkák is. Újszegedről te-
hát vizet kapunk, mégpedig 
a tervezések szerint e hónap 

Pál, a városi tanács építési 
és közlekedési osztályának így tettek a harmadévesek, 
vezetője. Az ő szorgalmazá- a z alsóbb osztályokban pe-
sára állt csatasorba kedden d i k k ü l ö n ösen jó példával 
és szerdán 

a gépipari technikum ki-
lencven tanulója, 

jártak elől a kiszisták, Do-
monkos András és Szilágyi 
tanár vezetésével. 

A Szovjetunióba, Kínába és Kongóba exportál 
a Szegedi Kéziszerszám és Épületlakatos Ksz 

Még másfél éves sincs a egyelőre havonta mintegy 
Szegedi Kéziszerszám-, Épü- 150 négyzetméternyi meny-
letlakatos és Redőnykészítő nyiségben. Ezenkívül bármi-
KSZ, máris jelentós részt lyen egyéni javításokat is 
vesz a helyi szükségletek ki- elvégeznek a lakosság ré-
elégítésén kívül az export- szére fa- és vesnedőnyöknél 
áruk termelésében is. A egyaránt. A közelmúltban 
Szovjetunió, Kína és több né- pedig újfajta, mezőgazdaság, 
pi demokratikus országon kí- ban használatos redőny 
vül eljutnak készítményeik gyártását kezdték meg. A 
Finnországba, Belga-Kongó- Szegedi Füvészkert részére 
ba és több más nyugati or- most készül — egyelőre 100 
szagba is. A múlt hét végén négyzetméter felülettel — 
például háromezer darab ál- árnyékoló és jégvédő Be-
irtható csőfogót szállítottak dőny. 
le, melynek rendeltetési he- A kovácsrészleg a Pécs 
lye Brazília. Más, külföldön környéki bányákat látja el 
keresett gyártmányaik még különböző méretű sínszögek-
a cipészeiben használatos kel, havonta átlagosan 130— 
görbe- és szakáll-ráncfogó, a 140 mázsa szöget szállítanak 
svéd oldal-csípőfogók, fod- a dunántúli vállalatok ré-
rászfogófc és egyéb kéziszer- szére. 
számok. A ksz egy villanymotor-

Az exportcikkek termeié- ral kezdte meg működését, 
sén kívül a ksz munkájá- Ma már tizenhét motorjuk, 
nak jelentős részét teszi ki transzformátoruk van, az 
a helyi szükségletet kielégí- idén építettek egy közei 100 
tö redőny gyártás. Nemrégi- négyzetméteres új szerelő-
ben tértek rá például a köz- műhelyt, s a szakmájukhoz 
kedvelt Eszlinger-féle fare- tartozó legbonyolultabb m/un-
dőnyök újbóli gyártására, kákát is el tudják végezni 

Az Egyesült Államok 
gazdasági válsága tartós lesz 

Gyálarét, a Szegedtől né-
hány kilométerre fekvő köz-
ség ez évben új iskolát kap. 

; ,A kéttantermes iskola építé-
séhez áprilisban fogtak hoz-
zás és — mint első képünk 
is mutatja — a falak már 
állnak, sőt az elmúlt hét vé-

Épül a gyálaréti iskola 
de május 31. óta újra nagy I laépület, mert a községnek 
lendülettel folyik az iskola van már jól felszerelt orvo-
építése. I si rendelője is, s az elmúlt 

jól felszereit iskolában ta-
nulhat. 

Második képünkön látha-
tó; hogy a z iskolaépület bel-

16ő munkálataihoz szükséges 
előkészületek is megtörtén-
tek. Szeptember hamar be-

— állapítja meg 
az ENSZ világgazdasági jelentése 

Az ENSZ székhelyén ked-
den közzétették az ENSZ 
1957. évi világgazdasági je-
lentésének első részét. A 
jelentés arra figyelmeztet, 
hogy 

az Egyesült Államokban 
a recesszió (így becézik a 
válságjelenségeket — a 
szerk.) nem lesz olyan rö-
vid, sem olyan enyhe, 
mint az 1948/49. évi vagy 
az 1953/54 évi volt. 

Az ipari termelés hanyat-
lása és a munkanélkü-
liség emelkedése máris 
meghaladja az említett két 
előző visszaesés mértékét. 
Az Egyesült Államok ipari 
vállalatai, miután sok ipar-

ágban túlzottan bővítették 
kapacitásukat, jelentős mér-
tékben lefaragtak a beru-:! 
házási és bővítési tervek- ] ] 
bői, minthogy azonban a ] 
tervek megvalósításához 
időre van szükség, ezeknek j • 
a lefaragásoknak hatása 
aligha lesz érezhető 1959. 
előtt. 

Az inflációról a jelentés 
megállapítja, hogy meg-
szűnt múló veszély lenni 
és állandóan fenyegeti 
a gazdasági életet. 

Az árak rögzítését szolgáló 
intézkedések általánosság-
ban csak a gazdasági tevé-
kenység fékezésének árán 
érhetnek el eredményt. 

ge óta már a födémek be-
szerelése is folyamatban van. 
Néhány napig szünetelt a 
munka, mert a Csongrád 
megyei Tatarozó Vállalat, 
amely az iskola építését 
végzi, nem kapta meg idő-

dben a szükséges anyagokat, 

A gyálaréti gyermekeknek 
nagy szükségük van az új 
iskoláira, mert jelenleg két 
helyen folyik a tanítás — is-
kolai követelményeknek 
egyáltalán nem megfelelő 
feltételek mellett. Annál is 
inkább esedékes az új isko* 

ráhány esztendő során ez 
sokat javított a gyálaréti 
egészségügyi helyzeten. 

Az iskola szeptemberben 
készül el, s a hetvenegyné-
hány gyálaréti általános is-
kolás az elkövetkező tanév-
ben már szép, egészséges, 

köszönt és — mint a Csong-
rád megyei Tatarozó Válla-
latnál mondották — min-
den feltétele megvan annak, 
hogy az épület az új iskola-
év kezdetére teljesen elké-
szüljön. 
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A szovjet gépipar ajándéka 
a szegedi paprikások számára 

A baktói Felszabadulás Tsz-ben napok óta vidáman 
halad a paprikaültetés. De nem úgy, mir^ ezelőtt, földig 
hajolva, hanem csupán fel kell ülni erre az elmés szovjet 
gépre, melyet a Szegedi Paprikabeváltó juttatott nekik. 
A többi már a gép dolga . . . 

Riportunk a lap 5. oldalán. 

Hétfőn 
szabadszemmel is 
látták a harmadik 


