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A felen és a jövő 
Sok aktuális és több, Szeged fejlődését meghatározó döntés 

a városi tanács végrehajtó bizottságának ülésén 

Utó: 

: A kereskedelemben « 
: dolgozó kommunisták < 

aktívaülése 

Na összeül 
l az ENSZ-közgyülés \ 

XT alóban közérdekű, a lakosság minden rétegét 
* érintő kérdéseket tárgyalt tegnap a városi tanács 

végrehajtó bizottsága. Több aktuális problémán kívül 
olyan ügyekben is születtek döntések, amelyek a jelen-
legi, sokszor visszás állapotokat rendezve, hoszabb táv-
latra megszabják Szeged fejlődését. Ez utóbbiak közé 
két tanácsi rendelet tartozik. Az egyik a házirendet tar-
talmazza, a másik pedig az állattartást szabályozza. 

A városi tanács végrehajtó bizottsága tegnapi ülé-
sének igen tartalmas napirendjén két olyan ügy is sze-
repelt, amely túlnő a város keretein és országos érdek-
lődésre tarthat számot. A szabadtéri játékokra való fel-
készülést vitatták meg, azonkívül elfogadták az Oskola 
utca és környéke rendezésére vonatkozó tervet, amely 
egy országos pályázat és többrendbeli szakértői megbe-
szélés eredménye, s melynek megvalósítása az elkö-
vetkezendő években a szegedi városépítészet felelősség-
teljes, nagy, de szép feladata lesz. 

Bicaó György, a végre-
haj tó bizottság elnöke a ko-
rábbi határozatok végrehaj-
tásáról szóló beszámolójá-
ban ismertette a város víz-
ellátásának megjavítása ér-
dekében tett intézkedéseket. 
Ezzel kapcsolatban 

a végrehajtó bizottság el-
ismerését és köszönetét fe-
jezte ki a tanácsi szer-
veknek, a kivitelező vál-
lalatok dolgozóinak és a 
társadalmi munkát végző 
szervezetek tagjainak. 

javult. 
Az utcai szemételtakarítás 

a Köztisztasági Vállalat fel-
adata. Ennek munkájával 
azonban kifogás emelhető. 
Szükséges volna a helyze-

mindazoknak, akiknek áldó- tet ilyen vonatkozásban is 
zat kész tevékenysége ered- megjavítani — közölte töb-

a szocialista együttélés 
alapelveinek hangsúlyozá-
sát 

tartotta szükségesnek a há-
zirendben, azonkívül na-
gyobb lehetőségeket a lakó-
bizottságok számára. A két 
rendelettervezet — miután a 
végrehajtó bizottság azt el-
fogadta — még a városi ta-
nács ülésén kerül megvita-
tásra. 

Borvendég Béla tervező-
mérnök ismertette ezután az 
Oskola utca és környékének 
rendezésével kapcsolatban 
kidolgozott terveit. A ter-
veket — amely a várostör-
téneti, városszépészeti, ide-
genforgalmi szempontokat a 
gazdaságossággal és a kor-
szerűséggel megfelelően ösz-
szeegyezteti — a végrehajtó 

Az élelmiszerkereskedelem- bizottság a szakigazgatási 
ben több hűtőszekrényt ál- szervek által javasolt módo-
lítottak be. Ennek következ- sításokkal jóváhagyta azzal, 
menyeként az árusított tej- hogy bár az Oskola utca és 
féleségek és húsféleségek mi- környékének rendezése egy-
nősége higiéniai szempontból két évtizedes feladat, annak 

! A szovjet rotációs papír l 
nagy népszerűségnek örvend hazánkban is. Amikor a Sze- • 
gedi Nyomda Vállalat szovjet rotációs papírra nyomja a • 
Délmagyarországot, mindig tökéletesebbek a közölt fény- • 
képek, mert jobb a papír minősége. Reméljük, a szovjet t 
papírgyártás további növekedésével hozzánk is nagyobb £ 
mennyiség érkezik. Képünkön a szahalini terület egyik 

nagy papírkombinátjának műhelyrészlete látható. 

Nagy teljesítményű hűtő-
berendezés beállítása javí-
totta a pasztőrözés minő-
ségét. 

megvalósításához már ez év-
ben hozzá kell fogni. 

ll/jat húzott 
az igazgatóval -

ményezte, hogy a víz átve-
zetésével Újszegedről, lénye-
gesen javult a vízszolgálta-
tás a belső területeken. 

Mison Nándor, a kereske-
delmi osztály vezetője szá-
molt be ezután a szegedi ke-
reskedelem felkészüléséről 
az őszi csúcsfogalomra. A 
jelentést a végrehajtő bi-
zottság elfogadta és több ha-
tározatot hozott. 

Kötelezte a kereskedelmi 
osztályt, biztosítsa a megfe-
lelő áruválasztékot az őszi 

bek között a jelentés. 
A jelentést követő vita so-

rán Ladányi Benedek v. b.-
elnökhelyettes bejelentette, 
hogy 

a város két nagy teljesít-
ményű KUKA szemétszál-
lító autót kap. a szüksé-
ges tárolóedényekkel. 

A Budapesten kitűnően be-
vált csehszlovák gyártmá-
nyú gépkocsik munkába ál-
lítása elősegíti majd, hogy 

hónapokra. Intézkedjék, b a
b e l y z e t i l y e n v o n a t k o z á s " 

hogy a iparcikkek- is javuljon Szegeden. A 
KUKA-kocsik segítségével a vegyes 

bői megfelelő mennyiség jus-
son a szegedi kereskedelmi belterületről gyorsabban szal 
hálózatba, mert a város és ' ' thato el a haziszemét, 
környékének lakossága az 
utóbbi időben igen sokat vá-
sárol az ilyen áruféleségek-
ből. 

jelenlegi járművekkel pedig 
a külterületen lehet gyorsí-
tani a szemét elfuvarozását. 

Több hozzászólás után a 
végrehajtó bizottság úgyha-

A vegyes iparcikkeket tározott: ellenőrizni kell a 
árusító üzletek nyitvatar- Köztisztasági Vállalat mun-
tási rendjét vizsgálják káját és 
felül. 

meg kell vizsgálni annak 
lehetőségét, hogy az utca-
seprők korábban kczdhe-
tik-e munkájukat . 

Ha a körülmények engedik 
és a lakosság is igényli ezt, 
egyes üzleteket hat óráig 
tar tsanak nyitva. Több kifo-
gás hangzott el a közelmúlt-
ban a kenyér minőségével 
kapcsolatban. Sok vevő kér-
te, hogy a kenyeret és a 
péksüteményt előbb szállít-
sák ki az üzletekbe. A ke-
reskedelmi osztály intézked-
jék a helyzet megjavításáról. 
Ha a jelenlegi körülmények 
közt ezt megoldani nem le-
het, 

tegyen javaslatot az éjsza-

mivel jelenleg a nagy for-
galom időszakában történik 
az utcák tisztítása. 

Tari János, a művelődési 
osztály vezetője terjesztett 
be részletes jelentést a sza-
badtéri játékok előkészítésé-
ről, ismertette a műszak'", 
pénzügyi és művészi terve-
ket. A vázolt elgondolás 
(amelynek részleteire későb-
bi számainkban még vissza-
térünk) megvitatásában részt 

kai sütés visszaállítására vett Vaszy Viktor, a színház 
egyes üzemekben, igazgatója is. Több hozzá-

szólás után a végrehajtó bi-
tekintettel arra, hogy Buda- zottság utasítást adott az 
pesten is hasonló intézke- előkészítés, a propaganda. 

az elszállásolás és más vo-
natkozású felkészülés 

dés tö r tén t 
Dr. Berkes Pál, az egész-

ségügyi osztály vezetője ter-
jesztette be ezután jelenté-
sét a város egészségügyi és 
járványügyi helyzetéről. A 
jelentés többek között kitért 
arra, hogy a sok sürgetés 
eredményeként némileg ja-
vult a helyzet a Tejüzem-
nél. A most bevezetett napi 
kétszeri begyűjtés a kiska-

Hruscsov látogatása 
Novokujblsevszkben 
Novokujbisevszk (TASZSZ). 

Averkij Arisztov, Leonyid 
Brezsnyev, Mihail Szuszlov, 
Nyikita Hruscsov, Dmitrij 
Poljanszkij és mások meg-
tekintették a novokujbi-
sevszki Olajfinomító Gyá-
rat, a kerület legnagyobb 
olajipari vállalatát. 

A párt és a kormány ve-
zetői ugyanebben a város-
ban megtekintették a szesz-
gyárat is. 

A tom fegyver ellenes 
kongresszus 

nyílt meg Japánban 
Tokio: Hatezer japán kül-

dött részvételével nyílt meg 
kedden reggel Tokióban az 
atom- és hidrogénfegyverek 
betiltását követelő negyedik 
kongresszus, amelyet pénte-
ken atomleszerelési világér-
tekezlet követ. Ezen a kon-
ferencián húsz ország kép-
viseletében száz küldött vesz 
részt. 

A kongresszus lelkesen fo-
gadta azoknak a küldöttek-
nek csoportjait, akik 1400 
kilométert tettek meg Hirosi-
mától Tokióig egy budhista 
pap vezetésével. 

Megyénk teljesítette 
ez évi gabonafelvásárlási tervét 

— Kukoricát nem vesznek át adógabonaként — 
Amint egyre több gép a vetőmagot, valamint 

kezdte rtteé rrtegyé'nkben házi' sriikségletéikei mégtia-
a cséplést, úgy szaporodtak ladö gabonamennyiségüket 
a gabonával megrakott von- a raktárakba, hogy innen a 
tatók, igáskocsik a Ter- városi lakosság, az ipari 
ményforgalmi Vállalat rak- munkásság asztalára kerül-
tárai előtt. A termelőszövet- jön kenyér alakjában. En-
kezetek. az állami gazda- nek az önzetlen hazafiúi kö-
ságok és az egyénileg dol- telességnek lett 
gozó parasztok szállították nye az, hogy 

augusztus 9-ig - - összesen 
2813 vagon gabonát vet-
tek át a raktárak s ezzel 
megyénk teljesítette ez évi 
gabonafelvásárlási tervét. 
Ezzel kapcsolatban szólni 

kell azonban arról is, hogjr 
nagyon sok megyénkben 

Külföldi társasutazások 
az IBUSZ őszi programjában 

az eredme- a z o k n a k a termelőknek a 
száma, akik földterületük 
nagysága alapján csák ter-
mészetben teljesíthetik adó-
gabonafizetési kötelezettsé-
güket. de semmi hajlandó-
ságot nem mutatnak erre. 

Ebben nyilván része van 
annak az elterjedt alap-
talan hírnek, hogy kukori-
cával is lehet teljesíteni 
ezt. 

Azoknak az egyéni terme-
löknek, akiknek nem ter-

annyi kenyérgaboná-
hogy az háztartási 

Az IBUSZ az ősz folyamán lesz az ősszel, amelynek 
újabb külföldi társasutazáso- részvételi díja 1456 forint, 
kat rendez. Szeptember 23- Szeptember 30-án, valamint 
tói december 19-ig minden október 7-én és 14-én 10 
héten kedden és pénteken napos autóbusz-körutazásokat 
társascsoport indul Prágába, szerveznek Csehszlovákiába 
A részvevők Karlovy Vary-t és a Német Demokratikus m e t t 
és Marianske Lazne-t is Köztársaságba .Részvételi díj j u k „„ m 
megtekinthetik. A részvételi 2248 forint; Szeptember 22- szükségleteiken túl adóbúza 
díj 1083 forint. en es 27-en otnapos aldunai kötelezettségüket is fedezze, 

Szeptember 23-an, október hajoutakat szerveznek, módjuk van arra hogy rozs-
19-én és november 9-én Kar- amelynek részvételi díja 1125 zsal illetve árpával egyen-
lovy Vary-ba indítanak 13 forinttól 1755 forintig terjed, lítsék ki azt. Az egyénileg 
S f d f t e A Z A társasutazásokra az d " ^ P o s z t o k ne ülje-

Négyszer kétnapos szlová- » U S Z budapesti és vidéki n e k f e l a z i l y e n e h h e z 

kiai autóbuszkirándulás is irodáiban lehet jelentkezni. 

Uj mezőgazdasági gépekkel 
kísérleteznek 

Magyar hajó segítsége 
egy zátonyra futott 
jugoszláv gfizösnek 

A Mezőgép Kísérleti Inté- szállítókocsit 
Belgrád (MTI): A belgrádi í z e t munkatársai ú j mező- tek. 

Vecsernye Novoszti című 

is szerkesztet-

részletes programjának ki-
dolgozására. 

a szabadtéri játékokkal egy-
idejűleg Szegeden tartandó 
kulturális, képzőművészeti, 
sport- stb. rendezvények so-
rozatának előkészítésére. 

A jogügyi csoport által 
előterjesztett két — a házi-
rendről és az állattartásról 
szóló — tanácsi rendeletter-

pacitású üzem alaposabb ki- vezet is alapos megvitatásra 
használását teszi lehetővé, került. A végrehajtó bizott-
irásrészt jobb minőségű te- ság módosította a tervezet 
fet is szolgáltat. egyes részeit. Igy 

lap közlése szerint a -Split* 
jugoszláv sétahajó kirándu-
lókkal a fedélzetén vasár-
nap éjszaka a Vaskapu előtt 
néhány kilométerrel a Duna 

gazdasági gépekkel végeznek-
kísérleteket, ezenkívül kü-
lönböző műszaki eljárások 
bevezetésével tökéletesítik a 
már meglévő gépeket. 

A traktorhoz ekét, fűka-
szát és kultivátort lehet 
csatolni, ezenkívül alkal-
mazni lehet talajmaró-
nak is. 

A dolgozó parasztság mun- Újszerű konstrukció a mag-
román part ján zátonyra fu- I kájának megkönnyítését szárító gép. amellyel 5—6 
tott. A legénységnek mint- szolgálja az aprómag-cséplő- százalékkal tudják csökken-
egy ötórai megfeszített mun- &ép, amelynek most készí- t e n i a magvak nedvességét, 
kával sem sikerült a hajót j tették el a prototípusát, ~ — — — — — — 
a zátonyról elmozdítani. Ek-
kor az arra haladó "Tisza* 
magyar tengerjáró a bajba-
jutott jugoszláv hajó segít-
ségére sietett. 

A »Split*-et a Tisza le-
génységének segítségével si-
került megszabadítani a 
zátonyról és a hajó hétfőn 
ismét befutott a belgrádi 
kikötőbe. 

Elkészült az egysoros ku-
koricabetakarító gép ís. 
amely Zetorra szerelhető. 
Az új géptípust az őszi 
kukoricabetakarításnál ki-
próbálják. 

Joliot-Curie 
súlyos beteg 

Párizs. Az »Humanité« je-
lentése szerint Frederic Jo-
liot-Curie hétfőre virradó kenyér-

hasonló légből kapott hí-
reszteléseknek, mert azok 
egyedüli célja a zavartkel-
lés, a termelők nyugtalaní-
tása. 

Nem érdektelen szólni 
arról sem, hogy a gabona-
piacokon egyre nagyobb 
mennyiségű búzát, árpát 
szállítanak fel az egyéni ter-
melők. 

A kereslet azonban nem 
emelkedik együtt a kíná-
lattal és az árusok mégis 
emelik a gabona, de főleg 
a búza árát. 

Ezt pedig sem a kínálat, 
sem az ellátás nem teszi 
indokolttá, hiszen az üzle-
tekben bőséges mennyiség-
ben lehet lisztet, kenyeret 
vásárolni. De indokolatlan-
ná teszi ezt az is, hogy a 
kedvezőtlen időjárás okozta 
terméskiesés ellenére sem 
lesz fennakadás a lakosság 

és lisztellátásában. 
éjszaka nehéz operádon 

termelószo- esett át. A lap közlése sze-
mert még 
mennyiségű 

igen jelentős 
ó-gabonakészlet Kertészetekben H ^ H 

vetkezetekben hasznosnak rint többször hajtottak vég- áll rendelkezésünkre és a 
ígérkezik a "Törpe 7* típusú re vérátömlesztést és még malmok is zömében ezt őrö-

•iiétJóerős traktor, amedyhez néhányszor szüksége lesz rá. ük még. 


