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Magyar orvosok 
a bécsi nemzetközi orvoskongresszuson 

Szeged legszebb részén, Újszegeden 
épültek fel az első szövetkezeti házak. 
A Torontál téren, valamint a Vedres 
nteában összesen 117 lakás készült el. 
A Torontál téri házba már beköltöz-
tek a lakók. A képen látható Vedres 

ntcai épületeket előreláthatóan szep-
tember 1-én adják át az építők tulaj-
donosaiknak. A szövetkezeti lakások 
csinosak, s igen kényelmesek. A la-
kásépítkezési szövetkezet tagjai arány-
lag igen kedvező áron jutnak örőkla-

( D r . S o m o g y i K á r o l y n é f e l v . ) 

kashoz. Népszerű is lett Szegeden a 
szövetkezeti építkezés. Az újszeged! 
házak után — mint már lapunkban 
megírtuk — a szegedi oldalon a Kál-
vin téren és a Tnlbuhin sugárúton 
építenek jövőre újabb szövetkezeti 
házakat. 

Ünnepélyesen megnyitot-
ták az osztrák fővárosban 
ülésező tüdő- és szívgyógyá-
szok nemzetközi kongresszu-
sát, amelyen 40 onszág több 
mint 200 orvos-küldötte cse-
réli ki a mellkasi betegsé-
gek gyógyítása terén szer-
zett gazdag tapasztalatait. 

A nagy jelentőségű nem-
zetközi orvoskongresszus 
munkájában több mint húsz 

magyar orvostudós és szak-
orvos vesz részt. 

A magyar orvosok tiszte-
letére, akik közül többet elő-
adásra kért fel a kongresz-
szus szervező bizottsága, 
Kurtán Sándor, a bécsi ma-
gyar követség ügyvivője 
hétfőn este koktélt adott a 
bécsi magyar követség épü-
letében. A koktélen számos 
nagyhírű osztrák orvospro-
fesszor is megjelent 

Elkészült a Szegedi Kábelgyár 
részletes fejlesztési programja 

Számos új profil gyártását még ebben az évben megkezdik 
lévő szabad térsé-

csamokot létesí-

Népgazdaságunk nagyüte- dapesti központjától a var- közepén 
mű fejlesztésével az . elmúlt nishc6Ő készítését. gen 
években megnövekedett a A Szegedi Kábelgyárban a ÚJ n aRy 
szükséglet kábelekből és ve- különböző gyártmányok ké- tenek, 
zetékekbőL Ennek következ- szitásé érdekében a h o 1 a sodró és a műanyag-
tében kénytelenek voltunk szükségessé válik a volt tömlőző részleget rendezik 
évente sok millió devizafo- huszárlaktanya épületeinek be A további intézkedések 
rint értékben a szükséges ká- átalakítása és újabbak ké- szerint a már emiitett külön-
beleket és vezetékeket népi szítése. böző profilok áttelepítésével 
demokratikus és nyugati or- A j ^ j . kialakuló dobüzemen nagy ütemben folytatják a 
szagokból importálni. Felve- k í v ü j kialakít ják a számos fejlesztést és 
tődött annak szükségessége, modern gépi berendezéssel a termelést 1965-re lOfl 
hogy az importbehozatal ellátott TMK-részleget, a mo- millió forint értékre eme-
csökkentése, megszüntetése d e r n raktárakat, a húzómút, lik, 
érdekében a hazai gyártást a hőközpontot és a transz- az üzem dolgozóinak száma 
erőteljesen fokozzuk. Éppen formátorházat A telephely pedig ezerre nő. 
ezért elkészült a nemrégi-
ben felavatott szegedi kd-
bel- és vezetékgyártó üzem 
további fejlesztésének prog-
ramja. A jóváhagyott terv-
feladatok szerint a Buda-
pesti Kábel- és Sodrony kö-
télgyár szegedi telepét 1962. 
december 31-ig — amely 
időtartam a telep fejlesztésé-
nek első lépcsője — 

több mint millió forin-
tos beruházással építészeti 
és gépi berendezésekkel 
bővítik. 

A beruházások megvalósítá-
sával 

az üzem már ebben az 
esztendőben 24 millió fo-
rint értékű á ra t termek 

Ez az összeg jövőre 130 mil-
lió forintra emelkedik. 

A szegedi telepen termelt 
PVC és egyéb múanyagszi-
getelésú vezetékek fokozato-
san kiszorítják a közönséges 
gumiszigetelésú vezetéket. A 
budapesti kábelgyár gumi-
üzemei tehát felszabadulnak 
a különleges gumiszigetelésú 
bánya-, bagger-, karotász-, 
röntgen- stb. kábel- és veze-
tékek készítésére, mivel 

a szegedi telepet műanyag-
szigetelésű vezetékek és 
kábelek gyártására rende-
zik be. 

Folyamatban van a Kábel-
es Műanyaggyártól a mik-
roszeparátorlemez, a Villa-
mcsgép- és Kábelgyártól pe-
dig a vezték gyártásának át-
adása Szegedre ez év októ-
ber elsejétől. 1961. január el-
sejével á tadják Szegednek a 
Bányagyutacsgyártól a PVC 
szigetelésű robban tóvezeté-
kek gyártását is és a jövő 
év elsc felében a telep bu-

(géppel izedlk a zöldpaprikát 
= 

A Balatonújhelyi Állami Gazdaságban az étkezési M 
Izöldpaprika szedésének megkönnyítésére félautomata sze- f§ 

^Időgépeket állítottak munkába. A Maűlwurf traktorra sze- jf 
pjrelt munkagépen egyszerre nyolc nő szedi a zöldpaprikát g 
pjés a leszedett paprikákat automata szállítószalag gyűjti g 
| |ösize. A szállítószalag két végén egy-egy lány cserélgeti g| íjjá megtelt ládákat. Ugyanezzel a géppel egyébként hason- jf 
jjpíó eljárással szedhető a paradicsom is. Felvételünkön g 
**munkában láthatjuk a paprika-, illetve paradicsomszedő- = 
jfgépet. 
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ü'ésezik Budapesten az élelmezési, 
dohány-és vendéglátó pari dolgozók 

nemzetközi konferenciája 
Vasárnap Marosán György elvtárs is felszólalt 

Az élelmezési-, dohány- és gának tagja, a Központi Bi-
vendéglátóipari dolgozók III. zottság titkára szólalt fel a 
nemzetközi konferenciájá- konferencián. Népünk életé-
nek vasárnapi ülésén foly- bői vett példákkal jelle-
tatódott a beszámolók fölötti mezte a munkásosztály egy-
vita. Vasárnap köszöntötte ségének jelentőségét, 
a konferenciát Brutyó Já- Marosán György után Ju-
nos, s Szakszervezetek Or- hen k nemzetköz* 
szagos Tanacsának fotitkara . , , , ... . . . 
k vétség alelnöke ismertette a 

A beszámolók feletti vitá- francia nép harcát, szólott 
ban felszólalt Libanon, a szövetség eredményeiről 
Ceylon, Jugoszlávia küldőt- ^ feladatairól, 
te, a szenegáli és a ciprusi . . . . , , „ . . . 
szakszervezetek képviselője, A konferencia hetfo dél-
továbbá a Kínai Népköztár- előtti ülésén felszólalt 
saság, Dánia, a Román Nagyezsda Tur, a szovjet 
Népköztársaság és Ausztria é i e i m e zés i dolgozók szak-
küldötte, a délutáni ülésen 
pedig a szíriai 
zuelai küldött. 

Ezután Luigi 
Szakszervezeti 

vene- szervezetének főtitkára, a és a 
nemzetközi szövetség alel-

Grassi, a nöke is. Beszámolt a szov-
Világszövet- jet élelmiszeripari munkások 

ség titkára beszélt a Szak- életéről, munkájáról. 
szervezeti Világszövetség fő-
tanácsának pekingi üléséről, 
az ott hozott határozatok je-
lentőségéről, majd összefog-
lalta a munkásosztály, a 
dolgozók, a szakszervezetek 
előtt álló időszerű felada-
tokat 

A magyar delegáció nevé-
ben Marosán György, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-

az elmúlt éveknél sokkal jobban sikerült 
A megyei és járási főag-

ronómusok hétfőn a Föld-
művelésügyi Minisztérium-
ban tárgyalták meg a mi-

A szlovák nemzeti felkelés 
16. évfordulóját ünnepelték 

Szlovákia városaiban ün- elesett csehszlovák, szovjet 
nepségeken emlékeztek meg és más nemzetiségű hősök 
az 1944. augusztus 29-én ki- sírjait. A fasiszták ellen ví-
tört szlovák nemzeti felke- vott harcok színhelyén tá-
1- Z « J bortuzeket gyújtottak es 
les 16. évfordulójáról. Meg- p a r t izántalálkozókat rendez-
koezorúzták a felkelésben tek. 

Ú J L A K Ó H Á Z T Ö M B Ú J S Z E G E D E N 

nisztérium vezető szakem- téséről szólva, fontoe fel-
tereivel a gabonabetakarí- adatként említette meg az 
tás tapasztalatait, továbbá a előadó az újonnan alakult, 
soron következő mezőgazda- vagy területileg erősen meg-
sági munkák: az őszi szán- növekedett termelőszövetke-
tás-vetés és a betakarítás zetek táblásitását. Ebben a 
előkészületeit. Dr. Soós Gá- rendkívül fontos és sürgős 
bor, a Földművelésügyi Mi- munkában már nagy ta-
msztérium növénytermeszté- pasztalata van a megyei 
si főigazgatóságának vezetője tanácsok mellett működő 
megállapította, hogy üzemszervezési szakbizottsá-

az idei aratás az elmúlt goknak. Az idén országosan 
évekénél sokkal jobban u.5 millió hold kenyérgabo-
sikerült. nát kell elvetni. Felhívta 

A jó eredményekben nagy a megyei és járási szakem-
része volt a megnövekedett berek figyelmét, hogy 
gépparknak, a gépi munkák meg a vetés megkezdése 
jó megszervezésének. Orszá- előtt minden termelőszö-
gosan a gabona vetésterület vetkezettel beszéljék meg 
negyvenöt százalékáról taka- a gabonavetési terveiket, 
rították be a termést gép- jó előre határozzák meg 
pel. a vetés nagyságát 

Mind az aratógépek, mind és a gabonák alá kerülő te-
a kombájnok teljesítménye rületeket. A szerződéses ter-
lényegesen magasabb volt a meltetésnél szüntessék meg 
múlt évinél. _ az egyes termelőszövetkeze-

Egy-egy kombájnra orszá- teknél a szerződéses növé-
gos átlagban 226 kat. nyek sokféleségét, hogy az 
hold teljesítmény jutott, eddiginél tervszerűbben ala-

az aratógépekre 205 kithassák ki a nagyüzemi 
hold. táblákat és a nagyüzemi 
Hiányosságként említette termesztési módszereket, 

meg a főigazgató, hogy A beszámoló után a me-
az aratás mellett sokhe- gyei és a járási föagronó-
lyütt megfeledkeztek a musok számoltak be ta-
soron lévő növényápolási pasztalataikról, majd javas-
és takarmánybetakaritási latokat tettek az őszi szán-
munkákróL tás-vetési és betakarítási 
Az őszi munkák előkészí- munkák megszervezésére. 


