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Hla:
A munkásosztály
egysége —
győzelmének záloga
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évi zárszámadást
és az 1958-as
a városi tanács tegnapi

költségvetést
ülésén

ján- és Dannertelepek házhelyrendezési terveit.
Elkészült az Oskola utca
és a Dóm környékének
végleges rendezési
terve.
Megrendelték
a
Sárgaüdülőtelep rendezési tervét
is. Ságváritelepen a munkás
családiház-építési akció során a háztulajdonosok már
jórészt elkészítették az építéshez szükséges
vályogot.
A közlekedés terén tervezik
már az új áramátalakítótelepet.
Az újszegedi villamosközlekedés biztosítására a következő negyedévben felújítják a közúti hídon a
villamos vágányát.
Az egészségügyi
osztály
főfeladata ez évbeh is a járványos gyermekbénulás elleni védekezés
megszervezése volt.
Szegeden ez évben első oltásban tizenegyezer, másodikban pedig tízezernyolcszáz fiatal részesült.
Az oltások máris kedvezően
befolyásolták a város járványügyi helyzetét. A múlt
év első öt hónapjában hat
megbetegedés fordult elő, a
múlt év augusztusa óta folyó oltások
eredményeként
viszont ez évben még nem
jelentettek be gyermekbénulásos megbetegedést.
Ezután Biczó György válaszolt az írásbeli interpellációkra.
A napirend első pontjaként Vass István, a pénzügyi állandó bizottság
elnöke terjesztett be
jelentést
Szeged
város
1957. évi zárszámadásáról
és ismertette az 1958. évi,
az országgyűlés által jóváhagyott költségvetést.
— Az 1956-os ellenforradalom gazdasági és egyéb
kihatásai még nagyon érezhetők voltak a kezdeti időszakban — mondotta. — Ennek ellenére
1957 folyamán a gazdálkodás tervszerűsége Szeged városánál
általában
biztosítva volt.

Ilyen a „gondolkodó-gép"

(Tóth

Béla

felv.)

Beszámoltunk már arról, hogy elkészült Szegeden az első
magyar logikai gép. Az elektromechanikus logikai gépet
dr. Kalmár László a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének Kossuth-díjas igazgatója szerkesztette. A szegcdi
logikai gép. az eddigiektől abban különbözik, hogy a logikai műveieteket pusztán huzalozás segítségével végzi.
Az eddig ismert ilyen gépek ezeket a műveleteket jelfogókkal végzik. így a gép egyszerűbb felépítésű. Képünk: Kalmár professzor bemutatja a gépet működés
közben
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Péntek, 1958.

Szeged ez évi beruházása 34 millió
forint — ebből közel 22 milliót
új lakások építésére költenek
Szeged város tanácsa tegnap, csütörtökön
délelőtt
ülést tartott. Biczó György,
a városi tanács végrehajtó
bizottságának elnöke napirend előtt tájékoztatta a tanácsülést a végrehajtó bizottság tevékenységéről
a
két tanácsülés közti
időszakban és beszámolt az
egyes szakigazgatási szervek
munkájáról.
A pénzügyi osztály tevékenységével kapcsolatban bejelentette, hogy
Szeged város az 1968 első
negyedévi adóbevételi tervét 116 százalékra teljesítette.
A lakosság fizetési készsége
megfelelő volt, amit bizonyít az a körülmény, hogy
az adóbevételi tervet úgyszólván
kényszerintézkedés
nélkül teljesítették.
A tervosztály többek kőzött szerződést kötött a most
épülő kenyérgyárhoz vezető
út építésére, valamint két
új kút és kisvízmű építésére.
A kutak a Moszkvai körúton készülnek.
Minden előkészület megtörtént a móravárosi új, 8 termes iskola építésének megkezdésére. A tervosztály feladata a következő negyedévben előkészíteni az 1958-as
évben kezdődő és 1959-ben
befejeződő újabb 220 lakás
tervezési munkáját.
Az igazgatási osztály elkészítette az állami erőből
létesülő és ez évben átadásra kerülő lakások elosztási
tervét, melyet a végrehajtó
bizottság jóváhagyott.
Az üzemek és a kerületi
tanácsok által kijelölt bérlők mintegy 75 százaléka
bejelentette, hogy az új
lakóházak
építkezésénél
társadalmi munkával segítenek.
Az építési és közlekedési
osztály az elmúlt tanácsülés
óta több jelentős városrendezési munkát hajtott végre. így előkészítette a Tar-
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A gazdálkodó szerveknek a
költségvetési
gazdálkodás
egyéb területén elért eredménye is általában jónak
mondható. Az év végén elrendelt takarékossági intézkedések során a dologi kiadásokra előirányzott költségvetési hitelből több mint
egymillió forintot
ajánlott
fel a városi tanács és ezt
az összeget saját hatáskörében zárolta.
Szeged városa az év folyamán
közel tizennyolcmillió forint póthitelt kapott olyan
feladatokra,
amelyeket
eredeti
költségvetésébe
nem állítottak be.
Egészségügyi
intézmények
fejlesztésére, a Gedó
környéki
házhelykisajátításra
egyenként majdnem félmillió forintot, az Ingatlankezelő Vállalat céljaira egymillió kétszázezer forintot, a
tanácsi dolgozók bérrendezé.
sére hárommillió nyolcszázezer forintot stb., kapott. A
beruházási kereteket az eredeti költségvetésen túl 11
millió forinttal emelték meg.
A gazdasági ágazat tervteljesítésének ismertetésénél
bejelentette az előadó, hogy
a
költségvetésbe
illesztett
útfelújítási és karbantartási
feladatokat a tanács teljesítette. így Mihálytelek lakóinak jobb közlekedési lehetőséget biztosított azzal,
hogy
elkészíttette
az
Alföld
egyik legkorszerűbb
aszfalt kerékpárútját.
Megemlítette azonban, hogy
az utak felújítására a tanács részére
engedélyezett
négymillió forintos
keret
még egyévi útrongálódás kijavítására sem elégséges, s
így Szeged rossz állapotban
lévő útjainak állaga évről
évre romlik. Szükséges, hogy
a tanács a felettes szervek
segítségével 1959-re
minimum hat-hat és félmillió forintot biztosítson az utak
javítására. A város közkútjaiból a III. kerületben három kutat korszerűsítettek.
Sajnos áz érdekelt gazdák a
kutakra és
felszerelésükre
nem vigyáznak. A láncok,
vedrek elvesznek. Ezért fokozatosan, évenként három
kutat szivattyús kúttá fejlesztenek.

Kisdiákok
nyaraltatásáról
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„Önkiszolgálás"az óvodában
A szegedi óvodák, napközi otthonok hálózata is sokat
fejlődött
a felszabadulás
óta. Sok derűs óvodában
vigyáznak a dolgozók gyermekeire,
s nevelik őket
minél
önállóbb, ügyes emberkékké!
Alsóvároson a MAV
kitűnően
felszerelt
óvodájában
kedves módszert valósítottak
meg.
Bevezették
az önkiszolgálást,
oly módon, hogy
minden
nap más ügyeletes szolgálja fel az uzsonnát.
Képünkön
éppen egy ilyen ízletes
uzsonnafogyasztást
láthatunk,
amelyen a soros kis háziasszony
ügyeskedik.

• „Szállnak a darvak" :
: - a Szabadság Moziban :

| Felhős, hűvös idő ;
•.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI
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Mától
kesdve
több szegedi üzletben
árusítanak
extra méretű ruházati
cikket
Még két jé hír a méreten kívüli vevük számára

Sok szegedi dolgozó gondol irigykedve
budapesti
"sorstársaira*, akik a különleges méretű áruházban
alakjukra megfelelő ruhát
vásárolhatnak. Itt Szegeden
a fél várost összejárja a szegény "extra méretű* vásárló, míg végre kap egy 46-os
inget vagy egy 46-os csizmát.
Kinek a lába nagy, kinek a
pocakja, van alacsony,
kövér és van magas,
sovány
alak, aki igen nehezen
tud
alakjára megfelelő ruhát vásárolni.
Ezek az emberek
aztán panaszukkal felkeresték nemcsak a kereskedelmi
szerveket, hanem valamenynyi hivatalos fórumot, s a
szerkesztőségünket is. Legutóbb egy újszegedi 41-es
cipőt viselő nőolvasónk panaszkodott a nagylábú nők
nevében; nem talál az egész
Szeged közvilágítása
to- városban a lábára szandált.
vább javult az elmúlt évben.
A városi tanács kereskeA községfcjlesztésl
alap- delmi osztálya a hibák felból 115 új közvilágítási
számolására való törekvéslámpát szereltek fel.
től
vezérelve, meghallgatva
Az útfelület is nagyobbodott
az Újszegeden elkészült Nép- a kereskedelmi szakemberek
kert sori aszfaltozott kocsi- sokéves
tapasztalatát
és
úttal. Nagyobb lett a belter- teljesítve a vásárlók kérését,
jes parkok területe is Szeintézkedett, hogy mától, júgeden.
A Kálvária téren 8200 nius 13-tól kezdve a .övetárusítanak
négyzetméter belterjes par- kezö üzletekben
kot létesítettek.
— természetesen
a
rendes
A szociális és egészség- méreten kivül — extra méügyi ágazat tervteljesítésénél jelentős segítséget je- retű ruházati cikkeket: férfi
lentett, hogy a Magyar Vö- konfekcióval a Kárász utcai
röskereszt az elmúlt évben 7-es,
női konfekcióval
a
a kórház és gyermekkórház, Széchenyi téri "Éva«, férfi
valamint a tbc-gondozó számára 600 ezer forint értékű fehérneművel a Kárász utélelmet,
textilneműt
és cai 6-os férfidivat-szaküzlet
gyógvszert adományozott a — ha itt még az extra mémúlt évben.
retek között sem lenne megSzegeden az elmúlt évben felelő, helyben mérték után
a kórházi ágyak száma
hatvaneggyel
emelkedett. megrendelhető —, nöi fehérA múlt évben kezdte meg neművel és kötöttáruval a
működését az
ötvenhárom 9-es, a Szivárvány Áruház
(Folytatás az 5. oldalon) foglalkozik. Különleges mé-

retű cipőket a Széchenyi téri 17-es Cikta cipőszaküzletben vásárolhatnak. Ezentúl
ezekben az üzletekben mindenki megtalálja az alakjára a megfelelő ruhát, a lábára a megfelelő cipőt.
Még két jó hírt hallottunk.
Az egyik: nem kell
ezentúl
a széles lábfejűeknek
nagy
cipőt
viselniök.
Az
ipar
ezentúl két bőségben
gyártja a »strapaclpőket«.
A másik jó hír szorosan
kapcsolódik a dolgozók extra
méretű ruhaellátásához. A
Belkereskedelmi Minisztérium és a Könnyűipari Minisztérium árosztálya rendeletet adott ki. A konfekcióiparunk igyekszik
minden
alakra ruhát készíteni. Sajnos ez nem mindig sikerül.
Nehezen kap ruhát alakjára
az alacsony, kövér ember.

Éppen ezért született meg a
minisztériumok határozata: a
konfekcióiparunk
által
készített
ruhák
bármelyikét
megrendelheti
a *különleges
méretű«
vásárló a
kijelölt
árudában —
természetesen
csak abban az esetben, ha
nem talál a raktárban
alakjára való ruhát — és esetünkben az Állami Szabóság a
fogyasztói áron, plusz 80 forint vállalási díjért elkészíti
a ruhát.
A fi-endelet ugyanúgy szól,
hogy a méretet az üzletben
veszik fel és próba nélkül
készül el a ruha. De a Szegedi Állami Szabóság — és
ezzel munkájukat könnyítik
meg, elkerülik az utólagos
reklamációt —, vállalta, hogy
ő veszi fel a méretet és a
ruhát egy próbával készíti
el 8-10 napon belül. Tehát
olcsón — konfekciós áron —
mindenki talál ezentúl alakjára ruhát.

0 Minisztertanács elfogadta
a hároméves népgazdaságfejlesztésre
vonatkozó előterjesztést

A kormány Tájékoztatási
Hivatala közli:
A Minisztertanács csütörtöki ülésén megtárgyalta és
elfogadta az Országos Tervhivatal által benyújtott, az
1958—1960 évi
hároméves
népgazdaságfejlesztési tervre vonatkozó
előterjesztést
és úgy határozott, hogy a
tervjavaslatot az országgyűlés legközelebbi
ülésszaka
elé terjeszti.
A Minisztertanács
meghallgatta és
jóváhagyólag
tudomásul vette a
Heves
megyei tanács v. b. beszámolóját a tavaszi mezőgazdasági munkákról.
Jóváhagyólag
tudomásul
vette a Minisztertanács
a
magyar—norvég,
valamint

a magyar—dán légiközlekedési egyezmény és függelékeinek szövegét és hozzájárult ahhoz, hogy — miután a közlekedés- és postaügyi minisztérium légügyi
főigazgatóságának
vezetője
a kormánytól kapott felhatalmazás fiiapján aláírta —
a külügyminiszter az egyezményeket megerősítésre
a
Népköztársaság Elnöki Tanácsához felterjessze.
A Minisztertanács
jóváhagyta a Magyar Népköztársaság és az
Egyesült
Arab Köztársaság
között
megkötött kulturális egyezmény végrehajtási
jegyzőkönyvére vonatkozó megállapodást, majd folyó ügyeket tárgyalt.

