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Ara: 30 fillér

Bővítik az áruválasztékot,

zőgépek
stb.
javítására,
Ezenkívül
készítenek különböző mezőgazdasági kisgépeket: libatömőket.
sertésönetetöket, zománcozott kivitelben füstcsöveket,
és a negyedik negyedévben
több
tonna
zománcozott
edényféleségeket, például vió c tejeskannákat,
+Pif-;kannákat
kiizes- és
külöböző méretű és színű zománcozott mosdótálakat, főzőedényeket, a háziasszonyok által kedvelt zománcozott hurka- és hússütésre
alkalmas tepsiket,
A textil- és bőrruházati
szövetkezeteink részben
a
nagykereskedelem és közvetfen a fogyasztók részéről
érkezett megrendelésekalapján fazonban, színben és
méretben eltérő cikkeket készítenek. Gyártanak ballonkabátokat, különböző tájigé11 vű
és faluhelyen kedvelt
csizmanadrágokat, nők resz
®re változatos színű és kivitélű blúzokat, szoknyákat
^ kiskosztümöket. Néhány
szevetkezet nagy sorozatú
gyártásról atter az ezres szer i ájú cikkekről az 50, 100,
200 és még ennél is kisebb
tételben megrendelt sorozatok gyártására,
Hogyan kívánják fejleszteni a lakosság részére végzett szolgáltatást, javítást?
— Ebben az évben kedvezően fejlődött a mérték
utáni tevékenység. Ez to-vább fokozódik a jövő évben. Bővítik a szolgáltatóipái- területén az üzlethálózatot. Lehetőség szerint a
városok,
illetve helységek
külterületen.
Több új cipő- és ruhajavító, valamint fodrászrészleget hoznak létre. 1959ben 20 millióval növekszik
ez évhez viszonyítva szövetkezetünk termelése.
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Dr. Münnich Ferenc
fogadta a szovjet
újságíróküldöttséget

'
"
°
Dr. Münnich Ferenc, a Minisztertanács elnöke hétfőn
fogadta a D. P. Gorjunovnak, a Pravda főszerkesztőhelyettesének vezetésével hazánkban tartózkodó szovjet
újságíróküldöttséget és szívéi y e S e n elbeszélgetett velük,
A beszélgetésen jelen volt
Gyáros László, a Minisztertanács Tájékoztatási
Hivatalának
elnöke.

(Llebmann

Dz SZKP Központi Bizottságának
ajándéka az MSZMP Központi
Bizottságának
i. I. Gromov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete hétfőn felkereste Kádár János elvtársat, a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárát és átadta a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának ajándékát — a Lenin életéről készült dokumentumfilmet.
Kádár János elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében meleg köszönetet mondott az ajándékért.

Forró sikerrel vendégszerepelt
a KOMSZOMOL
művészegyüttese
Szegeden

Évi négyezsr literen felül

Nagyvárosias

Ifjúmunkások
és az albérlet

! Esténként a Kárasz utcaban kigyullad az új fény. Az üz' letek neonreklámai,
a fényes kirakatok és most a fénycsöves közvilágítás nagyvárosiassá
varázsolta Szeged egyik
legforgalmasabb
utcáját. Elsőnek itt szerelték fel Szegeden ezeket a modern
armatúrákat.
A következő
évben
i újabb utcák következnek.
Megszépül majd este a Szfécheezen beiül négymillióval nö- • nyi tér, a Sztálin-sétány
és még jónéhány utca és tér.
vekszik a javítási munka.
19G0-ra újabb hárommillióval növekedik a javítások
kerete.
A kisipari
szövetkezetek
elkészítették hároméves perspektivikus tervüket. A tervekben fontos helyet Foglal
e i a lakosság igényeinek kiűlóftí+z'ico hogy
Krvn i? +/\17'í
Kl-l MATTol
elégítése,
tovább
növeljék az árutermelés bővítésével a kereskedelmi
forgalomba kendő áruk választékát, tehát kiegészítsék az
állami nagyipar termelését.

A művészet és barátság estje
Tegnap Szegedre érkezett
és a Nemzeti
Színházban
teljes estét betöltő szórakoztató műsort adott a lenini

m

Kedd, 1958. november 25.

új közszükségleti cikkeket hoznak
forgalomba a kisipari szövetkezetek!
A kisipari
szövetkezeti
mozgalom megyei és országos küldöttgyűlése után Szeged és Csongrád megye 89
kisipari
termelőszövetkezetének vezetői azt a célt tűzték maguk elé, hogy a lakosság igényeinek jobb kielégítésére nagyobb gondot
fordítanak, elsősorban a mértték
é k után
u t ó n készült
k ó c z i i l t . ruhák,
r u h á k , cieipök, fehérnemük,
bútorok
stb. termelésére, javítására,
Hogyan
hajtják
végre
Csongrád megye és Szeged
kisipari szövetkezetei a küldöttgyűlések határozatait a
választék bővítésére, a minőség további javítására és
új közszükségleti cikkek forgalomba hozatalára vonatkozóan? Erre kértünk választ a KISZÖV Csongrád
megye vezetőitől.
a t : a „ a r i cftvotko.
/etek termelése ez évben
105 m i l l i ó forint értékű
lesz i tervek szerint Ebből készáru 221 millió- 5
millió forint értékű megy
exDortra 41 millió szolgáltatásra, a többi építőtevékenység
leveuenyseg.
A választék bővítésére és
a hiánycikkek pótlására az
asztalosipari
szövetkezetek
új festett és fényezett kombináltszekrényeket
terveznek és készítenek. Ezek közül a legjelentősebb lesz a
Szegedi Asztalos Szövetkezet szép kivitelű festett kombináltszekrénye, amely mintegy három és félezer forintba kerül. Bútoripari szövetkezeteink Csongrád megyében rátérnek a kialakított
lakáskultúra figyelembe vételével méretnek megfelelő
bútorok készítésére. Változatos készítményeiket a lakosság részére juttatják a Bútorértékesítő Vállalaton keresztül és részben közvetlen
a lakosság megrendelésére.
Országosan hiánycikként jelentkezett az elmúlt évben
a hurkatöltő. Hiány
volt
lábrácsokban, késekben. Ezért
most szövetkezeteink a belkereskedelem részére készítenek ezekből a cikkekből,
sőt jó minőségű bicskákat
is. Vasipari szövetkezeteink
rátérnek a javításra: vízvezetékszerelésre,
elektromos
gépek, műszerek, fényképe-
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BiKomszomol Központi
zottságának művészegyüttese. A gazdag és mindvégig
művészi színvonalú műsorban- népszerű szovjet énekesek. táncosok, hivatásos
és öntevékeny együttesek és
szólisták léptek fel. A közönség valamennyi számukat melegen, s nemegyszer
percekig tartó, forró tapssal üdvözölte.
Különösen
nagysikerű volt Ozalinyának, a moszkvai
Operettszínház VIT-díjas
magánénekesének.
Miljaskinának, a moszkvai Nagyszínház szólistájának; Gricjuk
operaénekesnek, a
kijevi
Opera VIT-dijas művészének; a >-Bandura-trió«-nak
és a
Kuznyecova—Bajkov
akrobata-kettősnek, a Szovjetunió bajnokainak, és Ve: szelkin és Gyemin
táncosoknak.
A műsor végén az együttest a KISZ városi bizottsága nevében dr. Lőkös Zoltánné köszöntötte és átnyújtotta a művészeknek a szegedi fiatalok ajándékát, egy
gyönyörű böségkosarat. A
műsorért mondott köszönetével
az
egész
nézőtér
egyetértett.
A fiatal szovjet vendégművészek műsorának rész-

Borcsa tehén a röszkei Lenin Termelőszövetkezet íe%
jógulyásainak, Bcnkóezi Jánosnak és Kalmár Lajosnak
a kedvence. Meg is érdemli a gondos, figyelmes ápolást.
A nyári hónapokban 22 liter tej volt magas zsírszázalékkal a napi hozama, s most is rendületlenül tartja a
napi 20 litert.
A példásan rendezett istállóban minden tehén fölött
olt látható a --fejtábla* az állatok törzskönyvi és egycb
adataival. Ezekből kitűnik, hogy sok vetélytársa v a n d $
Korcsának. A többi kozott negy olyan tehén van itt,*
amelynek évi tejhozama rendszeresen négyezer literen letes ismertetésére holnapi
számunkban
visszatérünk.
felüli.
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Uj betegápolási rendszert
honosítanak meg jövőre Szegeden
Asr Egészségügyi Mirtiszté?
j-ium nagy jelentőségű kezdemenyezésének végrehajtását
kezdték meg Szegeden. A
varosi tanács egészségügyi
osztalya most számbaveszi
azokat a szakképzett ápoió-,
védo-,
vagy szülésznőket,
akik nincsenek egészségügyi
munkaterületen foglalkoztatva. ugyanis jövőre mintegy
30 végzett betegápolót neveznek ki városunkban
a

körzeti orvosok mellé. A betegápolóknak az lesz a feladatuk, hogy eljárnak az
SZTK-jogosult fekvő betegekhéz. esetleg beadják az
orvos által előírt szükséges
injekciókat, illetve megfelelő ápolásban részesítik őket.
Ezáltal még jobban ellátják az
otthon, sokszor egyedül fekyő dolgozókat és ugyanakkor
megkönnyítik a körzeti ororvosok munkáját.

Sikeresen befejeződött a komplexkémikusok
háromnapos tanácskozása
Mint
már
jelentettük, technikai
természetű
hiá- előadásokkal folytatódott és
pénteken délután kezdődött nyosság a ellenere is - n a g y fejeződött be a komplex meg a hazai komplexkémi- nyeresége a magyar kémiai kémiai szimpózium A rész.kusok szegedi tanácskozása.
Szabó Zoltán kétszeres Kossuth-díjas professzor megnyitójában elemezte a kompaM£S'«

SBSrfSjTKs

lexkéirua rohamos fejlődésének okait és az eddig elért
hazai eredményeket Ezután
az egyetem rektora képviseletében Nyíri Antal egyetemi tanár üdvözölte a tanácskozás részvevőit. Az első
napon az előadók, élükön
Kiss Árpád Kossuth-díjas
professzorral a Szegedi Tudományegyetem Általános és
Fizikai Kémiai Intézetében
elért
eredményeket
ismervrav
tették.
Szombaton délelölt került
sor
többek között dr. A.
Vicék (Prága) és dr. S. Herzog (Jéna), a szimpózium
külföldi vendégeinek nagy
érdeklődéssel kísért előadására. Igen érdekes eredményekről számoltak be a Központi Kémiai Kutató Intézet
(Budapest) és a Magyar Ásványolaj- és Földgázkutató
Intézet (Veszprém) munkatársai is.
Szombaton délután a tanácskozás részvevői
ankét
keretében vitatták meg. A.
A. Grinberg szovjet akadémikus
közelmúltban
magyarul is megjelent könyvét
és megállapították, hogy a
könyv — néhány, főképpen

Msrt-sst

di Tudományegyetemi Szerv- h a z a i komplex kémiai kutatelen és Analitikai Kémiai fások magas színvonalát biIntézete részéről elhangzott zoinyította.

Teljesítette feladatát —
decemberben leáll a F&femezgyár
farostlemez üzeme
.

A
farostlemezgyártás hazai úttörője volt a Szegedi Fa»«neagyar kísérleti üzeme. A szegediek nemcsak nagy íiKyelemmel kisérték ezen új iparág előhírnökét, munkáját
nanem
büszkék is voltak rá. Különösen
büszkélkedtek
„ a ..^ el T 1és
_ 0 a k ' Falemezgyár
munkások,_ aj <lkhulladékanyagát,
tervezték, építették.
A
Gyufagyár
őrölte
főzte és öntötte bútorlapformájába az üzem. Évente 60u
tonna lemezt gyártottak itt. Decemberben, ha befejezte
az üzem éves tervét, leállnak a gépek, megszűnik létezni
ez az üzemrész. Átadják a gépek helyüket más faipari
gépeknek. A rostlemezgyártást átveszi az új üzem, a mohácsi, amelynek első Sépcsője tízezer köbméter, a második
pedig már további húszezer köbméter farostlemezt gyárt
majd:
A kísérleti üzemrész munkásainak természetesen aggodalomra nincs okuk, nem maradnak
munka nélkül
mert a gyárnak jövőre 35 százalékkal több falemezt, 25
százalékkal több bútorlapot kell gyártania, ehhez viszont
nemcsak gépek, hanem emberek is kellenek. A jövő évi
tervemelkedés annyi készárut jelent, mint amennyit a Szegedi Falemezgyár valamikor az első évben egész esztendő
alatt gyártott.

