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E g y r e t ö b b m ű t r á g y a é s n ö v é n y y é d ö s z e r 
k e r ü l f o r g a l o m b a 

400 vagonos raktár épül jövőre a Lemezgyár mellett 
A Műtrágya- és Növény- toa almapermetezősaer, a s ezekben az adatokban még 

védőszerértékesítő Vállalat darzin kivételével. Ennek benne sincs az állami gaz-
Csongrád megyei kirendelt- kiadását ugyanis földműve- daságok központi készletből 
sége megy esze r te sok rak- lésügyi miniszteri rendelet felhasznált műtrágyája . Az 
tárral rendelkezik, mer t szabályozza, s a kiadás ha- igények azonban tovább no-
csak így lá tha t ja el' fejlődő táridőhöz kötött. De a réz- nek. A mezőgazdaság szo-
me7Őgazdaságunkat. A múlt gálic. a quassia (levéltet- cialista átalakulásával kap-
évben még 35 millió for int vek, s egyéb élősködők elle- csolatban egyre nagyobb 
értékű vegyszert adott el ni védőszer) s más vegyszer tért hódít a korszerű, ná-
sz egyéni gazdáknak és ter- mindenkor rendelkezésük- gyobb hozamot biztosító 
meiőszövetkezeteknek, de re áll a gazdáknak. gazdálkodás. A műtrágyá-

idén m á r 43 millió fortn- A múlt évben csaknem és növényvédőszerellátó szö-
tos tervvel működik, hetvenezer mázsa pétisó fo- vetkezeti vállalat évről évre 

melyet a jelek szerint telje- gyott el a korábbi 46 ezer- több gyümölcsfaolajat, kén-
sít is. Megyénkben vegyes rel szemben. port, ú j f a j t a védőszereket 
ku l tú rá jú a mezőgazdaság, A szuperfoszfát felhaszná- — mint például az atrazint 
s ennek megfelelően sok- lás éppen kétszeresére és egyebeket — szállít a 
f a j t a növényvédőszer kerül emelkedett : mezőgazdaságnak. Jövőre 
forgalomba. Egész évben 76 ezer mázsa az előző év m á r még egy vagonnal több 
szállítják a vegyszereket, a 38 ezerével szemben. Ha- dikonlrt igényelt, mely a 
homokos vidéken használa- sonló a helyzet a kálisónál, kalászosokat veszélyeztető 

gazt Ir t ja. Hasonló növeke-
dés lesz az eddigi igények 
számbavétele szerint a DDT 
tar ta lmú pernit, az alma-
moly és egyéb kártevők ir-
tószerének felhasználásában. 
Mindez 

szükségessé tette a válla-
lat fejlesztését. 

A jóváhagyott tervek sze-
rint 1961 tavaszán a Do-
rozsmai úton, a Falemez-
gyár közelében 

hatmillió forintos beruhá-
zással 

megkezdődik egy új , négy-
százvagonos, korszerű elosz-
tó r ak tá r építése. A buda-
pesti vasútvonalról gazda-
sági vágányon szállítják 
m a j d a telepre a műtrágyát 
és növényvédőszert. 

Papírporból készült gyártmányok 
az egész ország részére 

A szegedi vegyi kisipari nagyobb megrendelést ka-
szövetkezet érdekes gyárt- pott az Országos Sport- és 
mányok készítésébe kezdett. Hangszerkereskedelmi Vál-
U j gépi berendezés alkal- lalattól, mely a szegedi ké-
mazásával néhány budapes- szítményekkel l á t ja ed or-
ti nagyüzem melléktermé- szerte a fiókjait, 
két, a papírport hasznosítja. Az ú j cikk sorozatgyártá-
illetve dolgozza fel. Ebből ^ a h é t e n kezdődöt t Egy-

LlLtkSáeAű -
nagy keresletnek örvendő logramm papírport használ-
címereket. Ezekből máris nak fel negyedévenként 

Fiatalok az ötéves tervért 

Szegeden is több ezren vesznek részt 

az „If júság a szocializmusért' ' mozgalomban 
Szegeden igen sok fiatal 

ruhá já t díszíti Ízléses jel-
vény. A jól ismert KISZ-
jelvény alatt a következő 
aranybetűs felírás áll: " I f j ú -
ság a szocializmusért*. A 
fiatalok körében már ismert 
az " I f júság a szocializ-
musért* elnevezésű mozga-
lom, melyet a Magyar Kom 

mozgalomban, vagy társa- valóra v á l t Már az első év-
dalml munkaakcióban*, »Ta- ben igen szép eredmények 
nuljon a pár t - vagy KISZ- születtek. Országosan 407 
oktatás keretében, illetve az ezer fiatal teljesítette a kö-
állami, vagy szakmai képzés vetelményeket. Ez többek 
valamely formájában*, "Nö- között azt jelenti, hogy 304 
vel je műveltségét, rendsze- ezer üzemi i f j úmunkás öt és 
resen bővítse irodalmi és félmillió társadalmi munka -
művészeti i smere te i t . . .« , 
•Rendszeresen sportoljon. 

munista If júsági Szövetség illetve vegyen részt a Kilián 
Központi Bizottságának in- testnevelési mozgalomban* 
téző bizottsága 1959. júniu- — így hangzik a négy nagy 
sában hirdetet t meg a VII. feladat . 
pártkongresszus és hazánk Természetesen a KISZ-
felszabadulásának 15. évfor- alapszervezetek vezetőségei-
dulója tiszteletére. A moz- re vá r t a feladat, hogy eze-
galom célja ekkor a f iatal- ket a célkitűzéseket apró-
ság mozgósítása volt a VII. pénzre vál tva eljuttassa az 
pártkongresszus határozatai- üzem, a hivatal valamennyi 
nak végrehaj tására. A fiata- f iataljához, minden KISZ-
lok ezrei kapcsolódtak be a 
mozgalomba. S egyszerre 
kezdett megváltozni az élet 
a KISZ-szervezetekben. 
Azokban a KISZ-szerveze-
tekben, ahol a próbázást jól 
szervezték meg, színesebb ben nőtt az alapszervezeti 

taghoz, s az if júsági szövet-
ségen kívüliekhez. Ezt a 
legtöbb KlSZ-alapszervezet-
ben igen ügyesen, ötletesen 
végezték el. A feladatokra 

órát dolgozott. A felszaba-
dulási kul turál is szemlén 
csaknem 500 ezer, az i f júsá -
gi sportversenyeken pedig 
600 ezer fiatal vett részt. 

A szegedi fiatalok szép 
eredményeit is tar talmazza 
ez az országos statisztika. 
Termelésben is jó eredmé-
nyeket értek el a szegediek. 
Csaknem valamennyi üzem-
ben if júsági brigádok ala-
kultak és ezek a legjobb bri-
gádokkal együtt versenyez-
nek a "szocialista brigád* 
címért. Már több helyen el-
érték ezt a megtisztelő cí-
met. Például a Délmagyar-

való mozgósítással egyidő- országi Áramszolgáltató VáJ-

Megkezdte az egyetemes fogók gyártását 
a kéziszerszámgyár új üzeme 

lett a munka, elevenebb az 
é l e t Mert az I f júság a szo-
cializmusért című jelvény 
elnyeréséhez a munkában, a 
tanulásban és a sportban 
példamutató munkát kellett 
elvégezni. 

Nagy feladatok 
Nézzük meg az alapvető 

követelményeket "Vegyen 
részt valamilyen termelési 

vezetőségek vezetési készsé-
ge és m u n k á j u k is szerve-
zettebb l e t t a KISZ-tagok 
pedig lelkesen dolgoztak. 

407 ezer fiatal 
1959-ben még csak próba-

ként szervezték még ezt a 
mozga lmat A szervezők 
nagy reményeket fűztek az 
" I f júság a szocializmusért* 
próbához, és az elképzelés 

A Szegedi Kábelgyár Rigó 
utcai oldalán az egykori ka-
tonai szerelőműhely mögötti 
alacsony épületekben alakí-
tották kl a kéziszerszámáru-
gyár új , ideiglenes üzemré-

sebb beruházások megvaló-
sítása előtt a Kábelgyár 
adott helyet részülkre. 

Az ú j üzemrészben már 
megkezdték két nagyságú 
egyetemes fogó nul-széria-

szé t Budapestről több mint gyártását . Decemberben 
60 marógépet kapott az mindkét méretből 10—10 ez-
üzem, s ezeket nagyobb be- ret gyártanak. A jövőévi 
ruhézás nélkül itt szerelték terv szerint az első három 
fel. Az eredeti terv szerint hónapban 140 ezer darabot, 
a meglévő gyárépületek a második negyedévben már 
egyikére akar tak emeletet 200 ezer, a harmadikban pe-
húzni. Igy kialakítani a dig már 230 ezer fogót gyár-
szükséges munkatermeket . A 
tervek m á r el is készültek, 
de hogy mielőbb munkába 
áll í thassák a Szegedre érke-
zett gépeket, a költsége-

tanak. Az ú j üzemrészben 
készített fogók termelési ér-
téke mintegy 12 millió fo-
r int lesz 1961-ben. 

Huszonöt irhabundamodell 
az 1961. évi exportáruk bemutatójára 

A hagyományos szegedi 
exportcikkek mellet t ú jabb 
készítmények nyerték el a 
külföldi megrendelők tetszé-
s é t Ezek közé tartozik a 
Szőrme- és Bőrruhakészítő 
Üzem néhány 
is. A vállalat 
tervét már szeptember 30-
án teljesítette, azóta a terv 
túlteljesítésén dolgoznak, s 
készülnek a következő évre. 

Már készen állnak a vál-
lalat munkatermeiben az 

delit készítettek, amelyeket 
december 20-án muta tnak 
be Budapesten az iparág és 
a külkereskedelmi vállala-
tok képviselői előtt. 

A jövő évi exportmodellek 
gyár tmánya némileg el térnek az ideitől, 

idei expor t - Az ezéviek világos színűek, 
van köztük a hagyományos 
irhabundaszín mellet t piros, 
drapp, világos barna, csau 
és más színűek. Az ú j mo-
dellek között, a régi színek 
mellett van fekete, graf i t - és 

1961. évi exportmodellek. Az szürkeszínű is. A bundák 
üzem tervezője és a vállalat többnyire feles és háromne-
vezetői, mielőtt hozzákezd- g y e d e s hosszúságban készül-
tek a modellek tervezéséhez, 
hosszan tanulmányozták a tek. Jövőre mintegy kétezer 
külföldi szaklapokat Azigé- darabot gyár tanak 
nyeknek megfelelően 25 mo- exportra . 

belőlük 

F O L T O K 
Az a mondás járta valaha, 

hogy a suszternek nincs jó 
cipője, a szabónak meg ru-
hája. S ez így is volt. Ma-
naptág azonban sem a cipé-
szekre, sem a szabókra nem 
lehet ilyesmit ráfogni, de a 
kőművesekre ... azokra in-

sebesen átpingálták at egé-
szet. Végül sárga lett a ház. 
a szép, elegáns, minden ké-
nyelemmel berendezett mun-
kásszálló. Nincs is semmi 
baj a berendezéssel, a szo-
ciális ellátottságra panasz-
kodni szintén jogtalan volna.. 

kább. Mégpedig a nemrég Hanem a falak! A sportpá-
elkészült építőipari munkás-
szálló ürügyén. 

Az avatóünnepélyen még 
olyan vélemény is elhang-
zott, hogy most bizonyára 
beleadtak a kőművesek apa-
it, anyait, hiszen ez egyszer 
maguknak dolgoztak. Az ok-
talan vádaskodást azonban 
megcáfolják a tények. Nem 
hiheti már senki sem, hogy 

lya felöli falon asztalnyi vö-
rös foltok bújtak elő a sárga 
malter alól, és a fő homlok-
zat műkőlábazata, fölött is 
teljes hosszában virít egy 
vörös esik. Jól megcsinálták 
maguknak az építők! 

Hiába, manapság — úgy 
látszik — a kőműveseknek 
nincs jó házuk. Csak foltjuk 
van. De jó lenne azt is tud-

ezt a házat különbül hozták ni, hogy kinek esett folt a 
volna tető alá, mint a töb-
bit. Dehogyis. 

Még az építkezés idején 
láttuk, hogy először vörös 
színűre vakolták a falakat, 
t azután miért, miért nem, 

lelkiismeretén amiatt, hogy 
ilyen hamar elcsúfult a 
munkásszállás, melyre kü-
lönben nemcsak az építők 
büszkék, hanem az egész vá-
ros. 

r. E. 

Újdonságok 
a téli könyvvásáron 
363 új mű 1100000 példányban 

GAZDAG programmal in- mel a francia főváros törté- dapesti Szépművészeti Mű-
dül az idei téli k ö n y w á - netét mu ta t j a be .a f rancia zeum Régi Képtárának leg-
sár, amelyet ezúttal is — im- próza és vers tükrében. Az szebb darabja i t muta t j a be. 
már tizenegyedik esetben — Olcsó Könyvtárban megjele- A zenei könyvek közt sze-
hagyományos könyvsorsjá- nő Tarka szőttes az előző év repel: Eösze László: Az ope-
tékkal kötnek egybe. Kétszáz novellatermésének legjavát ra útja; Fasset: Bartók ame-
mű 2 687 600 példányban je- gyűjt i össze. Az ünnepi ki- rikai évei című könyve és 
lent meg a téli könyvvásár- adványok közt szerepel Tóth Dénes Hangversenyka-
ra. Ha ehhez viszont hozzá- Dosztojevszkij: A félkegyel- lauz-a. 
vesszük a közelmúltban meg- mü; Victor Hugó: A párizsi A téli könyvvásár idősza-
jelent 363 művet 1 millió 100 Notre-Dame; Zola: A kegyel- kában a nagy érdeklődésre 
ezer példányban, akkor ősz- mes úr; Thomas Mann: A való tekintettel különösen ki-
szesen 563 mű közel 4 millió Buddenbrook ház; Sinclair emelkedő példányszámban je-
példányban áll a vásárlók Leirts: Gideon Planish; He- lenik meg Cooper: A vadölő; 
rendelkezésére, nem beszél- migway novellái és a f ran- Thomas Mann: A Budden-
ve a könyvesboltok régebbi cia Vercors: A tenger csend- brook ház, Tolsztoj: Anna 
készleteiről. je című el beszélés gyűjtemé- Karenina; Benedek Elek: 

A téli könyvvásár 56 re- nye. Többsincs királyfi; Beecher-
gényújdonsága között szere- AZ IFJŰSAGI művek közt Stowe: Tamás bátya kuny-
pel 20 mai magyar író műve Benedek Elek és Grimm leg- hója; llf—Petrov: 12 szék — 
is. Nyolc verseskötetből há- szebb meséi találhatók, mint Aranyborjú; Verne: Két év 
rom a legújabb Idők, nap- például a Világszép Nádszál- vakáció; Trencsényi-Waldap-
jaink magyar költészetét tük- kisasszony című gyűjtemény, fel Imre: Mitológia; Széche-
rözi, ezenkívül 12 if júsági valamint a Varázskert, amely nyi Zsigmond: Alaszkában 
mü és 15 képes- és mesés- öt világrész mesekincséből vadásztam; Arany: Balladák; 
könyv hívja fel magára az tartalmaz válogatás t Hugó: Nyomorultak. 
érdeklődők f igyelmét A múl t Az ismeretterjesztő művek AZ AMATŐRÖK és a hi-
esztendei évi könyvforgalom közül napvilágot látott Tas- vatásos fotósok legjobb al-
tobb mint 450 millió forintot nádi Kubacska András Föl- kotásait teszi közzé a Ma-
eredményezet t dünk keletkezéséről, fej lödé- gyar Fotóművészet 1961 és az 

A TELI könyvvásár köny- séről szóló könyve: A Föld; 500 kép Magyarországról cí-
vei kőzött szerepel, mint ki- Braunbeck: Az atommag re- mű kiadvány, mely az or-
emelkedő mű, József Attila génye; Northrop: Rejtély a szág nevezetességeiről szá-
es Szabó Lőrinc összes köl- matematikában; M. L. Nyesz- mol be. míg Patkó Imre— 
teménye, 

az Angol költők turh: Az ember származása. Rév Miklós: Vietnam című 
antológiája, Jebeleanu ro~ A művészeti könyvek közül ú t i k ö n w e a Vietnami De-
man kolto Hirosima moso- kiemelkedik Garas Klára A mokrat ikus Köztársaság éle-
Ipa című kötete, Hidas An- Régi Képtár legszebb képei téről, múlt járól , jelenlegi fej-
tal négy évtizedes költői ' " "" munkásságát tükröző verses-
kötet, Jázmin utca címmel. 

A svájci Ramuz elbeszélő 
költeménye, A nagy-nagy 
sondrebondrei háború is nagy 
érdeklődésre számottartó mű, 
hasonlóképpen a Nobel-díjas 
Quasimodo második magyar 
kiadásban megjelenő Hazaté-
rések című kötete. 

A prózai művek között 
szerepel Apitz, német anti-
fasiszta író Farkasok közt. 
védtelen című regénye, Csuj-
kov szovjet író Sztálingrádról 
szóló Erőd a Volga partján 
című írása. A Nagyvilág cí-
mű antológia 12 nemzet 20 
írójának a béke és az igaz-
ságos emberi élet érdekében 
és védelmében írott elbeszé-
léseit tartalmazza. Sőtér Ist-
ván Édenkert Című elbeszé-
lésgyűjteménye, Szentiványi 
Kálmán Nyugati szivárvány 
című ú j regénye és Fehér 
Klára Szerencsés történetek 
című ú j kötete gazdagítja 
még a téli könyvvásár köny-
veit. 

Az Erzsébetkori drámák 
három kötete ugyancsak a 
könyvújdonságok között van. 
A Regélő városok című so-
rozat első kötete Párizs cín>-

című albuma, amely a Bu- lődéséről ad átfogó képet. 

A teli könyvvásáron örömm el veszik kézbe a vásárlók a 
Tiszatá.j Kiskönyvtár korábbi és idei kiadásában meg-
jelent köteteit, szegedi írók és költők művelt . Az ízléses 
kivitelben megjelent könyvek a vidéki könyvkiadás szín-
vonalát is dicsérik. Képünkön a Tiszatá j Kiskönyvtár 

utóbbi kétévi termése 

lalat szegedi üzletigazgató-
ságán m á r két if júsági bri-
gád viseli a -szocialista bri-
gád* címet. 

A folytatás 
A felszabadulási kul turá-

lis szemle különbözó ágaza-
taiban Szegeden 15 ezer fia-
tal vett részt. A béke és ba-
rátság sportünnepségeire, 
versenyeire 5—6 ezer fiatal 
sportoló készült rendszere-
sen. Sok ezer társadalmi 
munkaórá t ta r t számon a 
KISZ Szeged városi bizott-
sága, melyet a legkülönbö-
zőbb építkezéseken töltöttek 
hasznos munkával a fiata-
lok. 

Az eredmények és a fiata-
lok jó véleménye az " I f j ú -
ság a szocializmusért* moz-
galomról a r ra figyelmeztette 
a szervezőket, hogy tovább 
kell folytatni a mozgalmat. 
Szép és nemes feladat áll is-
mét a fiatalok előtt. A sze-
gedi fiatalok a KlSZ-kül-
döttértekezletükön védnök-
séget vállal tak a lakóház-
építkezések és a város csa-
tornázása felett. Már ez ma-
ga igen szép és nagy feladat. 
De a fiatalok erejéből még 
jut energia az " I f júság a 
szocializmusért* mozgalom 
továbbfolytatásához is. A 
mozgalom több éves. 1961 — 
65 évekre szól. Már ezekből 
az évszámokból ls következ-
tetni lehet. Ez az idő egy be-
esik második ötéves tervünk 
célkitűzéseivel. Az - I f j ú ság 
a szocializmusért* mozgalom 
keretében ebben az időben 
a magyar i f júság valameny-
nyi rétege a második ötéves 
terv célkitűzésének megva-
lósításán, a szocializmus 
alapjainak lerakásán dol-
gozik. 

Lelkes csatlakozások 
A mozgalom ú j szakasza 

1961. j anuár 1-én kezdődik. 
A KISZ-bizottség, a KISZ-
alapszervezetek évenként ér-
tékelik az eredményeket és 
csak a2 ju t tovább, aki ma-
radéktalanul teljesítette a 
feladatot. Az iskolákban, 
tanintézetekben, az " I f j ú -
ság a szocializmusért* moz-
galom a tanév időbeosztásá-
hoz igazodik. Tehát az isko-
lákban, egyetemeken már él 
és hat az I f júság népszerű 
mozgalma. Szegeden több 
mint hétezer középiskolai ta-
nuló és egyetemi hallgató 
jelentet te be részvételét a 
mozgalomba. 

Tehát űj , nagyszerű fel-
adat megoldása előtt áll az 
if júság. És részt vehetnek-e 
szebb munkában, min t a 
szocializmus alapköveinek 
lerakásában? Aligha. Tud-
ják, érzik ezt a fiatalok, és 
e2ért lelkesen csatlakoznak 
a mozgalomhoz. A tettek 
még há t ra vannak. De a fia-
talok eddigi munká ja bizto-
síték arra, hogy ezt a nagy-
szerű mozgalmat is sikerrel 
fejezik be. 


