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Tájékoztatják a lakosságot 

a tanácstagok 

az ez évt szabadtéri játé-
' kok előkészületeiről is. 

Nemcsak a műsortervet is-

mertetik, hanem elmondják 

például, hogyan készül föl a 

kereskedelém a várható ide-

genforgalomra, milyen lesz 

az élelmiszer-, a ruha- és az 

iparcikkellátás ebben az idő-

pontban Szegeden. A járulé-

kos rendezvényekről, az ipari 

vásárról és a mezőgazdasági 

kiállításról is tájékoztatják 

majd az érdeklődőket. 

A közelmúltban 

a külterületek fejlesztésé-
re hozott intézkedések 
ugyancsak szóba kerülnek 
majd. 

Közlik például, hogy hol 

épülnek majd a kis üzlethá-

zak, milyen újabb művelő-

dési intézményt kap a jö-

vőben egy-egy kerület. 

Népünk szeretettel fogadatt vendége t 

A román fővárosból ma érkezik 
Kedves, szívesen fogadott Szukarno látogatása ha-

vendég érkezik ma hazánk- zánk'oan nagy fontosságú 
te, néhány napos baráti lá- nemcsak népünk 

, , „ , eleteben, de a nemzetközi 
togatasra: dr. Szukarno, az p ^ u ^ jelenlegi szakaszá-
Indonéziai Köztársaság el-
nöke. Nevét jól ismerik a 
világban s egy olyan kilenc 

ban is. Az indonéz köztársa-
sági elnök látogatása jelen-
tősen hozzájárul ahhoz, hogy 

venmüliós ország vezetőjét még inkább megértsük az 
tisztelik benne, aki sokat indonéz nép nagyszerű ered-
tett azért, hogy Indonézia menyeit, s ahhoz is, hogy 
ma független, szabad ország, Szukarno tapasztalatai nyo-
s hogy az indonéz nép nagy mán megfelelő képet alkos-
léptekkel halad a fejlődés, son országunkról, ahol egy 
az emelkedés útján. Nagy te- ízben, 1959 tavaszán már 
kintélyt és megbecsülést él-
vez Ázsiában és a világ min-

járt — átutazóban. 
Dr. Szukarno a békés 

den haladó nemzetének köz- együttélés és az imperialista-
véleménye előtt. Erőteljes ellenes ázsiai—afrikai sza-
egyéniség, aki tisztában van badságmozgalom egyik leg-
azzal, hogy országának, né- nepszerűbb szószólója. Több 
pének fejlődését csak az a országban tett látogatásával 
dinamikus, többoldalú gaz- igen sok barátot szerzett ha-

" Z r a T o c i a l X Z k VoUUká ja^ . Feb-
oly nagy ütemű elörehaldá- r u á r i- del-ázsiaa látogató-
sót is eredményezte. körútja során Hruscsov, 

Dr. Szukarno, az Indonéz Köztársaság elnöke. E felvétel egy Dzsakartában rendezett 
múlt évi ünnepség során készült az indonéz köztársasági elnökről, amint egy kül-
döttség ajándékainak átvétele után az üdvözlőbeszédet hallgatja. 

Budapestre 
Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnöke is felkereste. 
Több napot töltött, Indoné-
ziában s ennek során eszme-
cserét is folytatott Szukar-
nóval. 

Szukarno indonéz köztár-
sasági elnökben országunk 
a barátot, a haladó poli-
tikust, a gyarmatosítás el-
leni küzdelem kiemelkedő 
harcosát köszönti. Látogatá-
sa megerősíti baráti kapcso-
latainkat s szorosabbá teszi 
együttműködésünket. 

Népünk szerettei és a meg-
becsült barátnak kijáró tisz-
telettel üdvözli Szukarno el-
nököt s meg van győződve 
arról, hogy itt-tartózkodása 
még inkább elmélyíti Ma-
gyarország és Indonézia ba-
ráti kapcsolatait. 

* 

Szukarno elnök ma dél-
után négy órakor érkezik 
Budapestre. Az Indonéz 
Köztársaság elnökét a Feri-
hegyi-repülőtéren Dobi Ist-
ván, a Magyar Népkörtársa-
ság Elnöki Tanácsának el-
nöke fogadja. 

Szukarno elnök repülőgé-
pe a magyar határtól lök-
hajtásos vadászgépek díszkí-
séretében érkezik a Ferihe-
gyi-repülőtérre, ahol megér-
kezése után az indonéz ál-
lamfőt 12 ágyú 21 össztüze 
köszönti. 

Az indonéz és a magyar 
himnusz elhangzása után 
Szukarno elnök ellép a tisz-
teletére felsorakozott dísz-
század előtt és kíséretével 
szállására, a margitszigeti 
Nagyszállóba hajtat. Az útvo-
nalon az elnököt rendőri mo-
torosok díszalakulata kíséri 

Megérkezése napján az in-
donéz államfő látogatást 
tesz az Elnöki Tanács elnö-
kénél, aki Kádár János ál-
lamminiszter. Apró Antal és 
Kállai Gyula, a Miniszterta-
nács első elnökhelyettesei 
társaságában fogadja Szu-
karno elnököt. 

Három év alatt 3650 újítási javaslat, 
10 és fél millió forint megtakarítás 

a megye textilüzemeiben 
Az elmúlt napokban a 

textilüzemek újítómozgal-
mának háromévi sikereit 
összesítette a Textilipari 
Dolgozók Szakszervezete 
Csongrád megyei területi 
bizottsága. Az összesítés 
alapján megállapítható, 

hogy 1957-ben a megye tex-
tilipari üzemeiben benyúj-
tottak 1108 újítási javasla-
tot, ebből elfogadtak 659-
et. Az évi megtakarítás ér-
téke közel 3 millió forint. 
A következő évben már 
mintegy 250-nel több ja-
vaslat született, s a megta-
karítás összege megközelíti 
a három ós fél millió forin-
tot. Az elmúlt évben négy 
összevont újítási ankétot 

tartottak, ahol a legjobb 
újítók beszélték meg a 
mozgalom időszerű felada-
tait. Ennek eredményeként 
tovább nőtt, erősödött az 
újítómozgalom, s a beveze-
tett újítási javaslatok fel-
használásával 1959-ben több 
mint 4 millió forint megta-
karítás született. A három 
év alatt kifizettek az újí-
tóknak 1 millió 212 ezer 
forintot és 109 ezer forint 
közreműködési díjat. 

Az újításoknak mintegy 
70 százalékát a fizikai dol-
gozók adták. Az elmúlt év-
ben igen sokan adtak be 
újítási javaslatot, olyanok 
is, akik azelőtt még soha 
nem újítottak. 

Népművelési szakképzés 
a Szegedi Tudományegyetemen 

A Szegedi Tudományegyetem népművelési szakképzé-
sére számos bölcsészeti és természettudományi karon ta-
nuló egyetemi hallgató jelentkezett. Ezek az egyetemisták 
— összesen 43-an — jövendő munkájuk szempontjából 
fontosnak tartják e különképzést, mert tudják, hogy ta-
nári pályájukon a népművelési munka tevékenységük 
szerves része lesz. Az elmúlt félévben művelődéselmélet-
tel, a népművelés történetével foglalkoztak, jelenleg a fel-
nőttnevelés módszertana és lélektana az előadások témája. 
Ezt követően a könyvtártant, az ismeretterjesztés módsze-
reit, tartalmát, a művelődési otthonok munkáját, igazga-
tási ismereteit sajátítják el. 

Az elméleti foglalkozásokat gyakorlati munkával egé-
szítik ki. Megismerkedtek Szeged kulturális intézményei-
vel, rendszeresen látogatták a színházi és filharmóniai 
előadásokat, amelyeket közösen vitattak meg. A most fo-
lyó félévben vidéki művelődési otthonokat keresnek fel, 
tanulmányozzák a könyvtárak munkáját, műkedvelő mű-
vészeti csoportok próbám vesznek részt, a TIT egy-egy 
előadását nézik meg, s az ott hallottakat megvitatják. 
Több hallgató felajánlotta, hogy szívesen vállalna nyári 
gyakorlati munkát egy-egy művelődési otthonban, tanácsi 
népművelési csoportoknál, vagy könyvtában s ehhez az 
egyetem és a Művelődésügyi Minisztérium segítséget 
i s nyújt. 

Lenin 
az érie.mlséoröl 

Csütörtök, 1960. április 14. 1 

április második felében 
és májusban tartják meg 

a tanácstagbeszámoiákal Szegeden 

ÜJ-ÖNTÖDE 
j Ritka vendég 

a Tiszán 
Uj ' épület emelkedik a Tisza-pályaudvar sinpárai kö- 1 

zött. A MAV Felépítményi és Vasanyagjavitó Vállalat g f-is 
szegedi telepét bövüik ezzel az új temperöntödével. A g 
MÁV-nak csak két ilyen öntödéje van: egy Budapesten a s I - - . h a s z n o s v o l t I 
Landler Jenő Járműjavítóban, a másik Sopronban. Eddig & =» J§ 
az ilyén öntvényeket vagy Budapesten, vagy Sopronban 
készítették. Ha megérkezik az öntöde felszerelése, már itt 
gyárthatják a jelző-állító blokkokat s az apróbb fontos 
alkatrészeket. 

a tavaszi esozes 
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I Ülést tartott \ 
| a leszerelési 
• értekezlet 

A várospolitika minden jelentős kérdéséről tájékoztatják 
a választókat ezeken a gyűléseken 

Április 15 és május 31 kö-
zött tartják meg Szegeden 
az első fél évre esedékes ta-
nácstagbeszámolókat. 

A város különböző pont-
jain, iskolákban, művelődési 
otthonokban és más alkal-
mas, jól megközelíthető he-
lyeken tartják meg estén-
ként ezeket a gyűléseket, 
amelyeken a városi és ke-
rületi tanácstagok 

ismertetik a tanácsok és 
azok végrehajtó bizottsá-
gainak az év első felében 
kifejtett munkáját. 

Közlik a lakossággal, hogy 
milyen fontosabb határoza-
tokat hoztak ezek a szervek 
a múlt év végén, az ú j év 
elején. 

Minden, a lakosságot kö-

zelről érdeklő várospolitikai 

kérdés, a gazdasági síkon, a 
művelődés terén, kommuná-

lis vonatkozásban elért dő-

rehaladás szerepel majd a 

beszámolókban. 

Ugyanakkor a tanácstagok 
felkérik választóikat, hogy 
társadalmi munkával segít-
sék az ilyen tervek megva-
lósítását. 

Beszámolóik keretében a 
városi és kerületi tanácsta-
gok kitérnek majd 

az MSZMP VII. kongresz-
szusán hozott, a tanácsi 
munkára vonatkozó hatá-
rozatokra, 

és ismertetik, mit tesznek 
Szegeden a tanácsok e ha-
tározatok érvényesítéséért. 

Szeged nagyobb üzemei-
ben ez idő alatt külön mun-
kásgyűléseket tartanak, ahol 
a városi tanács végrehajtó 
bizottságának függetlenített 
tagjai az aktuális várospoli-
tikai kérdések ismertetésével 
egyidőben 

beszámolnak Szeged 30 
éves távlati tervéről, a 15 
éves lakásfejlesztési terv 
szegedi előirányzatairól. 

Az elmúlt évhez hasonlóan 
remélhetőleg ezek a beszá-
molók nagy érdeklődést vál-
tanak ki majd az üzemi 
munkások körében. 

A választott testületek kol-
lektív munkájának ismerte-
tése után az egyes tanács-
tagok azt is elmondják, 

ők saját maguk mit 
a körzet lakosainak érde-
kében, 

mit végeztek a korábbi be-
számoló gyűléseken, a fo-
gadóórákon, vagy családlá-
togatásaik alkalmával felve-
tett közérdekű, vagy egyéni 
problémák intézése során. 

A beszámoló gyűlések elő-
készítésében a Hazafias Nép-
front kerületi szervei is részt 
vesznek, azonkívül a tanács-
tagok a legtöbb körzetben 
személyesen, vagy külön 
meghívóval invitálják meg a 
választókat ezekre az egyes 
körzetek szempontjából fon-
tos gyűlésekre. 


