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Társadalmi akció 
a szegedi 

vidámparkért 

sítette éves tervét. 
^ * _ 

Az év utolsó negyedének volt az esedékes tervtelje-
első hónapjában is folytatták sítés. A minisztériumi vál-
eredményes munká juka t a lalatok közül ezt csak az 
szegedi üzemek dolgozói. A Alföldi Bútorgyár, a Szege-
minisztériumi ipar vállalatai di Kenderfonógyár, a taná-
109,1, a tanácsi vállalatok esi vállalatok közül pedig a 
pedig 106,4 százalékra, ösz- Kádáripari Vállalat nem ér-
s z e s e n te el. Igen sok vállalat az 

az állami ipar 108,9 szá- a z ó t a eltelt idő alatt telje-
zalékra teljesítette okto-
beri tervét. 

Az egy munkásra jutó válla-
lati te l jes termelés a terve-
zetthez mérten az ál lami 
iparban összesen 109 száza-
lék volt. Ezt a z - e r edmény t 
99,8 százalékos munkáslét-
számmal ér ték el. 

Két üzem, a Szegedi Cipő-
gyár és a Paprikafeldolgozó 
Vállalat kivételével vala-
mennyi szegedi üzem túltel-
jesítette októberi tervét. 

Legmagasabb teljesítményt 
a Szalámigyár ért el, 

135,9 százalékot, utána a 
Falemezgyár következik 
124,4 és a Szegedi Bútor-
gyár 118,4 százalékkal. A 
Cipőgyár tervteljesítése 98.1, 
a Paprikafeldolgozó Válla-
laté pedig 96,6 százalék volt. 
Október havi teljesítményé-
vel 

túlszárnyalta az éves ter-
vet 4,5 százalékkal a 

Délrost és 3.6 százalékkal 
a Konzervgyár. 
A tanácsi vállalatok kö-

zül a Szegedi Víz- és Csa-
tornamű és a Férf i - és Női 
Divatszabó Vállalat marad t 
eí a száz százalék mögöt t 
Október végén viszont má r 
négy vállalat túlszárnyalta 
éves t e rvé t A Magfeldolgo-
zó és Vegyészeti Vállalat 
már ekkor 122,8 százalékra, 
a Seprűgyár 112,2, a Fonal-
feldolgozó Vállalat 102,8 az 
Ecsetgyár pedig 102,7 száza-
léknál tartott . 

Vállalataink többsége lé-
nyegesen magasabb telje-
sítést ért el, mint az éves 
előirányzat 

A munkanapok a lapján ok-
tóber végéig 83,4 százalék 

:III! 

A Magyar I f júság Orszá -1 
gos Tanácsának meghívásá-p 
ra tíznapos látogatásra ha-gj 
zánkba érkezett a Finn If-I:jj 
júsági Szervezetek Tanácsá-gj 
nak 12 tagú küldöttsége. A="i| 
küldöttség itt-tartózkodása ' 
idején tanulmányozza a ma-
gyar ifjúság életét és mun-
káját. 

§J tiéiöé^i áftóttmiuóa 

Több mint háromezren vettek eddig részt 
a tanácstagbeszámolókon Szegeden 
Tovább növekszik a lakosság érdeklődése a közügyek iránt 

Évi 60 millió forintos hasznot 
hajlanak 

a vízgazdálkodási társulatok 
Pénteken Debrecenben kilométer nyárigát építé 

rendezték meg a vízgazdái- sét, illetve felújítását ter- | 
kodási társulatok második vezik. 
országos tanácskozását, száz- További 60 ezer holdon ké-
ötven társulat i elnök, víz- szítik el az öntözéses gaz-
ügyi szakember részvételé- dálkodáshoz szükseges csa-
veí. Dégen Imre, az Orszá- tornákat és műtárgyakat , 
gos Vízügyi Főigazgatóság 
főigazgatója számolt be á 
vízgazdálkodási társulatok 
eredményeiről és a mezőgaz-
daság fejlesztésében betöl-
tött szerepéről. Ma már 

kétszázhuszonhét vízgaz-
dálkodási társulat műkö-
dik és ötszáz község hatá-
rára kiterjedő érdekeltségi 
területük meghaladja a 
kétmillió holdat. 

E fiatal szervezetek műkö-
désük kezdete óta mintegy 
négyszázmillió forint értékű 
munkára vállalkoztak és eb-
ből eddig 200 millió for in t 
é r tékűt fejeztek be és 

hétszázötvenezer holdon 
vált biztonságosabbá a 
mezőgazdasági termelés, 

hetvenhat kilométer hosszú 
nyárigát , építésével és fel-
új í tásával harmincezer hold 
hul lámtéri terület árvízvé-
delmét valósították meg. 

Az eddigi társulat i mun-
kák haszna, közepes termés-
hozamokat figyelembe véve, 
évi hatvanmill ió for int ra be-
csülhető. A továbbfejlődés 
bíztató jele, hogy a társu-
latok 

újabb ötezer kilométer 
hosszúságú csatorna, kis-
vízfolyás rendezését és 72 

Mintegy fele lezajlott m á r sséről. A tanácstagok az el-
S'zegeden az esedékes ta- ső fél évben ál talában az ez 
nácstaabeszámolóknak. Az évi tervekről, elgondolások-
eddig beérkezett jelentések- ról beszéltek, most a máso-
ből is kitűnik, hogy a la- dik fél évben már arról is 
kosság érdeklődése tovább beszámoltak, hogy hogyan 
növekedett a beszámológyű- valósultak és valósulnak 
lések iránt . meg mindezek. Jóformán 

Háromezerkétszázan vet- minden beszámoló gyűlésen 
tek részt a tanácstagok és - „ 
a választók e találkozóin. véleményt mondanak * v a -

Az első fél évben átlagosan 
60 érdeklődő jelent meg egy-
egy ilyen gyűlésen, most ez 
a szám 70—80-ra emelke-
d e t t 

szok, ellenben a külső vá-
rosrészek lakói annál inkább 
igénylik, hogy u tcá jukat tisz-
tán tar tsa a Köztisztasági 
Vállalat. 

A város el látásának ügye 
is r i tkábban kerü l szóba, 
mint korábbam A TÜZÉP-
pel azonban főbb beszámoló 
gyűlésen is foglalkoztak. Pe-

„ , w T m tőfrtelep lakosai például ké-
lasztók erről a munkáról, ! f ik , hogy öz ottani TÜZÉP-

-v £ telepet kövezzék ki, mer t a 
ugyanakkor javaslatokkal, tárolt szén összekeveredik a 
ötletekkel segítik a további sárral , porral . Egy másik 
tevékenységet. Különösen a városrészben pedig azt ja-
második és harmadik kerü- vasolták, hogy a TÜZÉP köz-

A szegedi lakosság foko- létben élénkek a beszámoló p o n t i megrendelő i rodájában 
zott érdeklődése a közügyek gyűlések. Az ottani lakosság ládikákban helyezzenek el 
i ránt abból is tapasztalható, tapasztalatból tud ja , hogy mintá t a raktáron lévő szén-
hogy 

szaporodott a hozzászólá-
sok, felszólalások száma 

a második félévi tanácstag-
beszámolókon a lakosság ré-

Tanulók 
-termelő-
munkában 

Igen szép eredményeket 
értek el tanulóik gyakorlati 
oktatásában a Munkaügyi 
Minisztérium 2. se. Iparita-
nuló-lntézetének nevelői. 
Mint képűnk is mutatja, a 
másodéves tanulók már ter-
melőmunkát végeznek, mű-
szerész esztergapadokat ké-
szítenek. 

MALÉV-j'árat indul 
Rómába 

Aíig két hónappal azután, 
hogy közvetlen légijárat lé-
tesült Budapest és Párias kö-
zött, ú j abb MALÉV-járat in-
dul Budapest—Róma között; 
Ezzel együtt a Magyar Légi-
közlekedési Vállalat má r t i-
zenhét európai nagyvárossal 
ta r t fenn menetrendszerű; . 
közvetlen légiösszeköttetést. 

A MALÉV első, úgyneve-
zett induló jára ta novembeir 
23-án repül Rómába. A m e -
netrendszerű római gép 
egyelőre hetenként egy a t -
ka lommal, minden szerdán 
reggél 8.10 órakor indul é» 
11.40 órakor érkezik Rómá-
ba, Visszafelé, ugyancsak! 
szerdán tizennégy órakor in-
dul a gép Budapestre. 

az ilyen a lkalommal felve- féleségekből, hogy a meg-
tet t közérdekű kérdések kö- rendelőknek ne kelljen ki-

U T A T A V A T T A K Ú J S Z E G E D E N 

Balla Mihály, a Posta- és Közlekedés-
ügyi Minisztérium osztályvezetője ünnepé-
lyes keretek között adta á t az újszegedi 
Rózsa Ferenc Termelőszövetkezet gazdái-
nak azt az ű j , három és félmillió for int 
állami költségen megépített, több mint 
három kilométer hosszúságú bekötőutat, 
mely összekapcsolja a szövetkezet közpon-
ti m a j o r j á t a várossal. Az egész napos 
ünnepségen a szegedi párt-végrehaj tóbi-
zottság, a megyei jogú városi tanács és a 
Rózsa Ferenc Tsz gazdáin kívül részt vet-
tek a szegedi testvérszövetkezetek képvise-
lői is. Farka6 József elnök a szövetkezet 

gazdaközössége nevében mondott köszöne-
tet pár tunk és kormányunk önzetlen se-
gítségéért. Ezután pedig Balla Mihály, mi-
nisztériumi osztályvezető átvágta a nemze-
tiszínű szalagot, s az útavató népes kö-
zönsége bejár ta az ú j utat . 

A hivatalos átadás-átvétel után az Új -
szegedi Kender- Lenszövő Vállalat nagy-
termében vidám szórakozás, mulatság kö-
zepette a késő esti órákig maradtak együtt 
a szövetkezeti gazdák és vendégeik, a Sze-
gedi Tudományegyetem fiatal jai , akik 
min t társadalmi munkások segítettek az 
átépítésben. 

zül sok megoldódik a vá -
rosi és kerületi tanácstagok 
segítségével. 

Néhány éve még csupán 
három-négy témakört érin-
tettek a felszólalók a beszá-
moló gyűléseken. A legtöbb 
felszólalás a lakáshelyzettel, 
az Ingatlankezelő Vállalat 
munkájáva l , az utak javí tá-
sával és a közvilágítással 
foglalkozott. A mostani ta -
nácstagbeszámolókon — és 
ez a folyamat már két-há-
rom év óta tar t — csökkent 
az IKV munká jáva l kapcso-
latos észrevételek száma. 
Sokkal megértőbben foglal-
koznak a lakáskérdéssel is. 
Az utak, já rdák javítását, 
a közvilágítás bővítését azon-
ban — főleg a külterülete-
ken — még mindig napi-
renden t a r t j ák a választók. 
A legtöbb esetben azonban, 
amikor egy-egy járda, út-
szakasz fe lúj í tásá t kérik, 
mindjá r t hozzáteszik 

milyen társadalmi mnnkát 
akarnak elvégezni segít-
ségképpen. 

Míg korábban csupán a 
külső városrészek lakói je-
leskedtek a társadalmi mun-
kában, most már a belvá-
rosban is sűrűn fe la ján l ják 
azt. Így például az egyik 
mostani beszámoló gyűlésen 
az érdekelt körzet lakói 

vállalták a Honvéd téri új 
park társadalmi megőrzé-
sét. 

Korábban sok észrevétel 
hangzott el a Köztisztasági 
Vállalat munká já ra minde-
nütt . Most a belvárosban ál-
talában megszűntek a pana-

menni a pályaudvari tele-
pekre kiválasztani a megfe-
lelő minőségű tüzelőt. 

Ahogy a fenti, sebtében ki-
ragadott példákból is kide-
rül , a mostani tanácstagi be-
számolók nemcsak a tanács 
és a lakosság kapcsolatának 
erősbödését jelentik, hanem 

kedvezően hatnak majd a 
város fejlődésére is, 

mert egy sereg olyan kér-
dést hoznak felszínre, ame-
lyet az illetékes szervek és 
a lakosság együttműködésé-
vel előbb-utóbb meg lehet 
oldani. 

Közel ötezer 
filmszínház 

van Magyarországon 
A magyar f i lm ú t j a kiállí-

tás egyik statisztikai ada tó 
szerint a felszabadulás elötl 
mintegy négyszötven mozi 
működött hazánkban, közü-
lük a legtöbb Budapesten és 
a nagyobb városokban. A 
falvak népe alig lá thatot t 
filmet. Jelenleg négyezeröt-
száznegyvennyolc moziban 
vetítenek filmeket. 

Az ország településeineft 
87.4 százalékában ma már 
filmszínház működik. Az el-
múlt négy évben hatszázti-
zenhét ú j mozi nyitotta meg 
kapuit. 

Nas;y jelentőségű 
automatikus vezérlőberendezés 

mintapéldánya készült el 
Az ipari üzemek automatizálását elősegítő új , nagy 

jelentőségű berendezés mintapéldányát készítették el az 
Anód Áramirányító Gyárban. Az ú j automatika péntekesr 
vizsgázott meghívott ipari szakemberek, kutatómérnökök 
előtt és nagy tetszést aratott . Az úgynevezett folyamatsza-
bályozó berendezés elsősorban a konzervgyárak és a vegy-
ipari üzemek munkájának irányítására és szabályozására 
hivatott. Ezekben a gyárakban a különböző készítmények 
sűrűségét, hőfokát, összetételét eddig kezdetleges gépekkel 
vagy emberi erővel szabályozták. 

A most elkészített mágneses vezérlésű automatika, 
amely a jövőre gyártandó próbasorozat mintapéldánya, 
minden ilyen feladatot önműködően elvégez. Az érzékelő-
fejek segítségével, amelyeket a különböző keverő, főző és 
sűrítő berendezésekibe építenek, ál landóan ellenőrzi a fo-
lyamatokat és ha azok eltérnek az előírttól, az úgynevezett 
beavatkozó készülék segítségével automatikusan szabályoz-
za. Alkalmazásával a konzervgyártasnak csaknem minden 
folyamata automatizálható. Kiszámították azt is, hogy csu-
pán egy ilyen vezérlőberendezés az üzem termelékenysé-
gét több mint 10 százalékkal növelheti és a termékek mi-
nősége is javuL A gyár e fontos berendezéséből jövőre mám 
ötszázat készít, 
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