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Fél év alatt 

szalámiból 106, hentesáruból 29, húsból 108, 
zsírból 109, konzervből 185 vagonnal 

gyártottak a szegedi üzemek 
Szegedet általában úgy ládok. 

emlegetik, mint a könnyú- ritkán 
ipar dél-magyarországi fel-
legvárát. Ügy is mondják, 
hogy a textilipar városa an-
nak ellenére, hogy élelmi-
szeriparunk termékei: a szg-
lámi, a paprika és újabban 
a konzervek is nemcsak or-
szágos, hanem világhírnév-
nek is örvendenek. 

A város dolgozói a több 
kereset révén többet költe-
nek élelemre és ha vásárol-

Csodálkozni mindig nal gyártottak, az idén 38- 1 
látott területen és cai. A dzsemmel és izek-

ritkán hallott dolgokon le- kel együtt a fél év során 
het. Sokak előtt ismeretlen 122 vagon gyümölcskonzerv 1 
és csodálni való is például, készült Szegeden. Főzelékfé-1 
hogy lékből 44, húskonzervből pe- 3 

Magyarország népe kaló- d ' g 1 9 vagon. A múlt év 3 
riafogyasztást tekintve a azonos idoszakaban az utob- i 

Társadalmi munka 
A leendő bérlök újabb csoportja dolgozik a Mérey 

utcai bérházépítkezéseken. Kinlein József a DÉLROST, 
Varga Ferenc, a Szegedi Nyomda és Fodor István, az 
Ecsetgyár dolgozói szabadságidejük alatt, társadalmi mun-
kában segítenek. A munkabérük hozzájárulás lesz majd 
egy újabb lakás építéséhez. 

Ma: 

Megkezdődött 
a szakszerveseti 

bizalmiak 
országos 

tanácskozása 

l Gromikotalálkozott 
Dulles-szal 

Női szemmel 

nak, már jobban megnézik, Számos élelmiszerfogyasztás 
hogy milyen árut vesznek, szempontjából fejlett ország: 
Ez természetes és indokolt a z Egyesült Államok, Ang-
is. Ha belenézünk a város 
óriásfazekába, ott találjuk 
elsősorban a Szalámigyár és 
a Vágóhíd termékeit. A fa-
zék tartalmáról a kereske-
delmi vállalatok statisztikai 
adatai adnak számot Érde-
mes megemlíteni, hogy 

a város kiskereskedelmi 
i forgalma 1958 első felében 

25 százalékkal volt na-
gyobb, mint 1956 és 6szá 
zalékkal nagyobb, 
1957 hasonló időszakában. 

biból csak három vagonnal -
gyártottak. 

Természetesen 
a jó élelmiszerellátás és £ 
üzemeink munkája is nem £ 
független a dolgozó pa-
rasztok munkájától, a me-
zőgazdasági termelés ered-£ 
ményeitől. 

lia és Ausztria mögöttünk Sőt nagyon is szoros kap- £ 
áll. A nagy kalóriafogyasz- csolatban all vele Ezért ami- < 

kor a boseges ellátást, 

világ egyik legjobban élő 
népe. Az egy főre eső ka-
lóriafogyasztás naponta 
3120. 

Ennél nagyobb kalóriafo-
gyasztás csak Dániában van. 

t ás ban jelentős tényező a 
hús, a zsír és a hentesáru-
féleség, amiből ma Magyar-
országon 40 százalékkal töb-
bet fogyasztunk, mint 1955-
ben. Szalonnából, zsírból van 
bőven nemcsak az ellátás-
ban, hanem készletekben is. 
A Vágóhídon például annyi 
a zsír, hogy alig tudnak tá-

mint rolóhelyet biztosítani. 
A hús mellé valót általá-

a boseges ellátást, az 
üzemek szép teljesítményét ' 
vizsgáljuk és dicsérjük, ak-
kor a munkások és parasz- J 
tok jó munkájának közös 3 
gyümölcsét üdvözöljük. 3 
Mindannyiunk összefogásé- 3 
nak eredménye az, hogy jut 3 
hús a fazékba, hogy egyre 3 
javul a város élelmiszerellá-
tása. 

, . . . . , . ban a piacon a zöldségáru-
Ezen belül a vendeglatas es s o k n á l s z o k t á k beszerezni a 
üzemi étkezes forgalma egy-
aránt 7,3 százalékkal emel-
kedett. 

Az élelmiszeripari üzemek 
eleget tesznek feladatuknak. 
A tervet tavaly valamennyi 
túlteljesítette, messze száz 
százalék felett. Érdemes kü-
lön megemlíteni például, 

szegedi emberek. 
Az utóbbi években azon-
ban egyre jobban meg-
kedvelik a konzervféléket 
és köztük a Szegedi Kon-
zervgyár termékeit. 

Elmondhatni, hogy Szegeden 
az utóbbi évben ez az üzem 

hogy a Vágóhíd az idei má- érte ri a legnagyobb fejlő-
sodik negyedéves tervét 150,3 " 
százalékra, a szalámiüzem 
114,8, a Konzervgyár pedig 
111,3 százalékra teljesítette 

dést. Termékeinek jelentős 
részét exportra gyártja. 
Ezért sem közömbös a la-
kosság számára, hogy vajon 

A Szalámigyár fél esztendő teljesíti-e tervét. Az idén a 
alatt 106 vagon szalámit, 29 
vagon hentesárut termelt, a 
Vágóhídról 108 vagon húst, 

korai zöldségféléknél elég 
nagymértékű kiesés volt, a 
gyár féléves tervét mégis 

ugyanennyi zsírt szállítottak 111,3 százalékra teljesítette. 
el a kül- és belkereskedelmi 
vállalatok. 

Annak ellenére, hogy kü-
lönösen április közepétől ne-

Sőt elnyerte az élüzem cí-
met is, annak ellenére, hogy 
a fő gyártási cikkből, a zöld-
borsóból csak 30 százalékra 

hézségek voltak a sertéshús- teljesítette tervét. Ezzel 
ellátással, elmondhatni, hogy szemben azonban sikerült 
van mit főzni a fazékban, jelentős mennyiségű befőttet 
É6 főznek is a szegedi csa- készíteni. Tavaly 10 vagon-

Huszonöt fiatalt szerződtetett kertésznek 
az újszegedi Haladás Termelőszövetkezet 
Hosszú évekig nem volt Termelőszövetkezet. A le-

utánpótlása Szegeden az szerződött fiatalok általános 
egyik legszebb mezőgazdasá- iskolát végeztek. Most sza-
gi szakmának, a kertészet- kosított oktatásban részesül-
nek. A termelőszövetkeze- nek. Két csoportban foglal-
tekben mindenütt úgyszólván koztatják őket. Az egyik 
csak idős kertészek dolgoz- csoport a szövetkezet 45 hol-
tak, nevel t ik, ápolták a vi- das faiskolájában sajátítja 
rágokat. Mo6t újból éled el a facsemete-nevelést, a 
Szegeden ez a mesterség második csoport pedig a 3 
már jelentkezik az utánpot- ezer négyzetméteres üveg-
lás. Az elmúlt héten 25 fia- házban gondozza a virágo-
tal kertésztanulót szerződte- kat és tanulja meg a me-
tett az újszegedi Haladás legágyi primőrök hajtatását. 

Novozsilov elvtárs és felesége 
éliizemavaiő ünnepségeken vettek részt 

Szergej Szergejevics Novo- gyermekruha-áruházat. A 
zsilov, a moszkvai szovjet vendégek elismeréssel be-
elnökhelyettese és felesége, széltek a látottakról. 
Szeged város kedves vendé- Délután és este részt vet-
gei tegnap délelőtt látoga- tek az Újszegedi Kender-
tást tettek a várcei tanács- Lenszövő Vállalat és a Kan-
nál, ahol szűkebb körben, zervgyár élüzemavató iin-
szívélyes hangú, baráti be- népségén. Az üzemlátogatá-
szélgetést folytattak az sok alkalmával sok dolgozó 
MSZMP városi pártbizottsá- személyes ismerősként, ba-
ga, a városi tanács ós több rátként üdvözölte Sz. Sz. 
más intézmény vezetőivel. Novozsilov elvtársat, akinek 

Ezután városnézésre in- az ellenforradalom utáni 
dúltak. A belterületi neveze- szegedi tartózkodására, 1956 
tességek megtekintése köz- végén és 1957 elején tanúsí-
ben felkerestek néhány üz- ^ S S f ^ ' 1 
letet is, többek között az emlékeznek a szegedi üze-
újonnan nyüt "Hófehérke* mekben. 

szokvány 
magért általában 10 száza-
lékos felárral cserélnek ne-
mesitett vetőmagot. Azonos-

Szeged testvérvárosától, Brnótól nem messze, a morvaországi Postorne-ban 
egy éve működik a képen látható új kerámiaüzem, amely egyre szebb eredmé-
nyeket ér el. Nemcsak a csehszlovák dolgozók igényeit igyekszik kielégíteni, ha-
nem jelentós mennyiségű kerámiát szállít külföldre is. 

Megállapították 
a vetőmagcsere feltételeit 

A kormány az elmúlt karmánygabonáért is lehet 
évekhez hasonlóan az idén is vetőmagot cserélni, de a 
nagymennyiségű fémzárolt, hiányról a helyi tanácsnak 
nemesített vetőmagot bocsát igazolást kell adnia, 
csereakció keretében a ter- A Földművelésügyi Mi-
melők rendelkezésére. A nisztérium közlése szerint a 
csere feltételei az elmúlt csere feltételeit az alábbiak 
évihez viszonyítva némileg szerint állapították meg: 

„.»„!,. „„!,.„;„„ 1 0 0 kilogramm nemesített, modosultak: szokvány vető- f é m z á r o l t b ú z a v e tömagot 
110 kiló szokvány búza, 121 
kiló rozs, 110 kiló takar-
mányárpa, 88 kiló sörárpa, 

f a j t . termény A n y á b a n " J ™ 
másfajta kenyer-, vagy ta- t o t t kukorica ellenében cse-

rélhetnek a gazdák. 
100 kilogramm fémzárolt, 

nemesített rozs vetőmag cse-
reértékét 100 kiló búzában, 
100 kiló takarmányrépában, 
81 kiló sörárpában, 110 kiló 
zabban, 100 kiló májusi 
morzsoltra átszámított ku-
koricában, illetve 81 kiló 
napraforgóban állapították 
meg. 

100 kilogramm nemesített 
takarmányárpát, 88 kiló sör-
árpáért, 110 kiló búzáért, 
121 kiló rozsért, 110 kiló má-
jusi morzsoltnak megfelelő 
mennyiségű kukoricáért, il-
letve 88 kiló napraforgóért 
cserélhetnek a termelők. 
1 A csereigényt a helyi ta-
nácsoknál kell bejelenteni. 
A vetőmagot a legközelebbi 
állami felvásárló telepeken 

* vehetik át a gazdák. 

Megnyílt a vásárhelyi 
ünnepi vásár 

Tegnap reggel 8 órakor lomból köszöntötte az álla-
Vass Imre elvtárs, a hódme- mi és szövetkezeti szektor 
zővásárhelyi városi tanács kereskedelmi dolgozóit, 
elnöke — Németh Károly Az ünnepi vásárra 47 vál-
elvtárs, az MSZMP megyei lalat mintegy 30 millió forint 
bizottságának első titkára és értékű árút vitt el. Kapha-
Sajti Imre elvtárs, az tők motorkerékpárok, tele-
MSZMP városi bizottságá- víziók, és rádiókészülékek, 
nak első titkára jelenlété- mosógépék, készruhák, ci-
ben — megnyitotta a hód- pök, méteráruk, játékok, U-
mezővásárhelyi ünnepi vá- latszerek stb.. stb. A dél-
sárt. Ismertette a nap jelen- előtti órákban már nagy 
tőségét, az alkotmány ünne- volt a forgalom és a vásár-
pét, és a szocialista kereske- lók kedvük szerint válogat-
delem fennállásának 10 éves hattak a szebbnél-szebb 
évfordulóját. Ebből az alka- árukban. 

Az alkotmányünnep 
szegedi programja 

Ma reggel a Petőfi Sán- vidám népünnepélyt tarta-
dor Művelődési Otthon fú- -nak: a nagy iskola udvara-
v ós zenekara jár ja körbe Al- ^ l e S z birkózás, ököl- ós 

* . , .. kardvivas, majd a Szegedi 
sovaros utcait: zenevei eb- R u h á z a t i Bolt és a földmú-
reszti a lakosságot. Alkot- vesszövetkezet divat- és áru-
mányunk évfordulójának bemutatóval szórakoztatja a 
napján számos rendezvé- lakosságot. A változatos 

, programot este közös va-
nyen vesz reszt a varos la- ^ ^ ^ ^ ^ 
kossága. Újszegeden az I. Rendkívül érdekesnek 
kerületi Hazafias Népfront- ígérkezik az újszegedi part-
bizottság, a Haladás, a Ró- fürdőn — Szegeden először! 
zsa Ferenc és a Szabadság _ délután 5 órakar meg-
Termelőszövetkezet a No- rendezésre kerülő 
vember 7. Művelődési Ott-
honban, délelőtt 10 órai kez-
dettel 

című elméleti találósjáték. 
Előtte a városunkban tar-
tózkodó pécsi úttörők egy-
órás műsort adnak a part-

sorral kedveskedik a DAV fürdő bejáratánál elhelye-
kultúrcsoportja. Az otthon- z e t t pódiumon. Utána Maró-
ban lacipecsenyét, kolbászt s i Károly, a Szegedi Nemze-

,dupla vagy s e m m i ' 

m u n k á s - p a r a s z t találkozót 
rendez. Az ünneplőknek mú-

sütnek: étel, ital rendelkezé-
sére áll a szórakozó közön-
ségnek. 

Délelőtt 10 órakor a felső-
városi kisiparosok termékeit 
kiállítás keretében mutatják 
be a Szülén sugárúti isko-
lában. A Hazafias Népfront szegedi Vigadóban 
II. kerületi bizottsága dél-
után 4 órakar a Csillag té-

lesz a városi KISZ-bizott&ág 
nagygyűlést rendezésében. Hajnalig tán-

. , , . , .. colhatmak, szórakozhatnak a rendez, ahol az ünnepi ko- .. . , , 
szöntó után kultúrműsor fiatalok; vidáman zárják be 
lesz. az alkotmányünnep szegedi 

Délután Mihályteleken is programját. 

ti Színház művésze vezeti 
konferanszié keretében a ta-
lálós játékot: a helyesen fe-
lelöket értékes jutalmakban 
részesítik. 

Este nyolc órakor az új-

ifjúsági bál 


