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A n é p f r o n t m o z g a l o m fe ladata i ró l 
tanácskozot t a H a z a f i a s Népfront 
Országos Tanácsának e l n ö k s é g e 

Kállai Gyulának, a Haza-
fias Népfront Országos Ta-
nácsa elnökének, az MSZMP 
Politikai Bizottsága tagjának 
elnökletével pénteken ülést 
tartott a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának elnök-
sége a budapesti népfront-
székházban. Megjelent a ta-
nácskozáson Dobi István, az 
Elnöki Tanács elnöke, Rónai 
Sándor, az MSZMP Politi-
kai Bizottságának tagja, Gás-
pár Sándor, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának póttag-
ja és Szakasits Árpád, az 
Országos Béketanács elnöke. 

Az elnöki megnyitó után 
megvitatták a Hazafias 
Népfront munkájának idő-
szerű kérdéseiről szóló 
írásbeli jelentést, 

majd Ortutav Gyula felszó-
lalása után Kállai Gyula be-
szélt a népfrontmozgalom 
előtt álló feladatokról. Töb-
bek között megállapította, 
hogy a népfrontbizottságok 
eddig főleg a mezőgazdaság 
átszervezésének munkájában 

vettek részt, segítették a 
községfejlesztést, szervezték 
a társadalmi munkát és ott 
voltak a békemozgalomban 
is. Ez utóbbi feladataik to-
vábbra is megmaradnak; 
ami azonban a szocializmus 
továbbépítésének fő kérdését 
illeti, 

az idáig a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésében 
jelentkezett, mostantól pe-
dig a termelőszövetkeze-
tek megszilárdításában, 
erősítésében. 
Ma már több mint 3000 

községünk a szocialista szek-
torhoz tartozik. Ha eredmé-
nyesen tudtunk dolgozni 
azért, hogy Magyarországon 
ma már majdnem minden 
város és község határában 
ott van a tábla: termelőszö-
vetkezeti város, vagy ter-
melőszövetkezeti község, ak-
kor 

most még többet tehe-
tünk azért, hogy ezek a 
termelőszövetkezeti közsé-

gek és városok mielőbb 
igazi szocialista községek-
ké, városokká alakuljanak. 
Az elnökség az előterjesz-

tett jelentést elfogadta. 
Szakasits Árpád, az Or-

szágos Békctanács elnöke 
felszólalásában hangsúlyozta: 

a következő hónapok egyik 
legfontosabb feladata to-
vább szélesíteni a béke-
mozgalom társadalmi bá-
zisát. 

A továbbiakban beszámolt a 
magyar békemozgalom Szov-
jetunióban járt küldöttségé-
nek tapasztalatairól. 

Bognár József egyetemi ta-
nár a varsói kerekasztal-
konferencia tapasztalatairól 
tájékoztatta az elnökség tag-
jait. 

Kiváló társadalmi munkásokat 
jutalmazott meg a II. kerületi tanács 
Kedves ünnepség színhelye 

volt tegnap délután a Pos-
tás Művelődési Otthon szíri-
házterme. A nézőtéren ezút-
tal nem az esti mozielőadá-
sok rendes közönsége ült, 
hanem a II. kerület legjobb 
társadalmi munkásai, akik-
nek elmúlt évi lelkes mun-
kája révén sókezer forintot 
megtakarított, és újabb ut-
cák, gyalogjárdák kikövezé-
sére fordíthatott a tanács. 

Az ünnepség első részében 
a kerület óvodáinak kis tag-
jai szavalatokkal, táncokkal, 
játékokkal és virággal kö-
szöntötték a II- kerület 150 
kiváló társadalmi munkását. 
A derűs perceket szerző kis 
műsor után Lacsán Mihály, 
a II. kerületi tanács elnöke 
üdvözölte az ünnepségen 
egybegyűlt kiváló társadal-

mi munkásokat, majd Sza-
bados Istvánné, a tanács v. 
b.-titkára értékes tárgyjutal-
mat adott át azoknak az üze-
meknek, vállalatoknak és 
társadalmi szerveknek, ame-
lyek kiváló társadalmi mun-
kát végeztek 1960. folyamán. 

Oklevelet és jutalmat ka-
pott a vállalatok és üzemek 
közül a Szegedi Közlekedési 
Vállalat, a Szegedi Cipőgyár, 
a Szegedi Jutaárugyár, a 
Köztisztasági Vállalat, a 
Szegedi Gázművek KISZ-
szervezete, a baktói Felsza-
badulás Tsz. Az iskolák és 
óvodák közül a Gera Sán-
dor iskola, a Zalka Máté is-
kola, a PetőfiteTepi I. számú 
iskola, n Béketelepi óvoda, 
s az Avar utcai óvoda. 

Külön taps üdvözölte a 
Szegedi Cipőgyár, a Köztisz-
tasági Vállalat és a Felsza-

badulás Tsz nemes gesztu-
sát: a Szegedi Cipőgyár a 
Szilléri sugárúti óvodának, 
a Köztisztasági Vállalat a 
Hétvezér utcai óvodának, a 
baktói' Felszabadulás Tsz pe-
dig a Petőfitelepi óvodának 
vásárolt gyermekjátékokat a 
számára tanácsi jutalomként 
adott összegen. Tárgyjutal-
mat kapott még kiváló tár-
sadalmi munkájáért a sze-
gedi karhatalmi alakulót és 
a II. kerületi tanács szak-
szervezete is. 

A lakosság társadalmi 
munkáját szép kivitelű em-
léklapokkal jutalmazta a IL 
kerületi tanács. Emléklapo-
kat kaptak többek között a 
Retek utca kiváló társadal-
mi munkásai is, akik közül 
többen felajánlották további 
társadalmi munkájukat az 
emléklap átvételekor. 

Csergő János 
kohó- és gépipari miniszter 

látogatása Szegeden 
Pénteken délután Szegedre 

érkezett C s e r g ő János 
kohó- és gépipari miniszter 
és felkereste a minisztéri-
umhoz tartozó szegedi üze-
meket. Az üzemlátogatásra 
elkísérte B i c z ó György, a 
városi tanács v. b.-elnöke és 
K i s p á 1 Jenő, a városi párt-
bizottság ipari osztályának 
munkatársa. 

A Kábel- és Sodronykötél-
gyár szegedi telepén H a -
l á s z Árpád, a telep veze-
tője kalauzolta a vendége-
ket. Az üzemrészek megte-
kintése után 

a miniszter tanácskozott a 
telep vezetőivel a gyár to-
vábbi fejlődését nehezítő 
problémákról. 

Elmondotta, hogy a többi 
között kíváncsi volt, hová 
akarják telepíteni a köny-
nyűfém öntödét. Hangsú-
lyozta, hogy az öntöde he-
lyéül kijelölt egykori kato-
nai szerelőműhely nem meg-
felelő egy végleges öntöde 
létesítésére, mert itt nem 
biztosított további fejlődése. 
A második ötéves tervben — 
mondotta — létesít a mi-
nisztérium egy színesfém 
öntödét, de annak nem lehet 
magja a kábelgyár terüle-
tén létesítendő öntöde. 

Itt csak ideiglenesen mű-
ködik majd a könnyűfém 
öntöde, 

ahol a szegedi szakemberek 

elsajátíthatják az alumíni-
umöntés tapasztalatait, s az 
itt foglalkoztatott munkások 
alkothatják majd az új ön-
töde törzsgárdáját. Biczó 
György elvtárs tájékoztatta 
a minisztert arról, hogy a 
tanács végrehajtó bizottsága 
már foglalkozott az öntöde 
ügyével, s úgy határozott, 
hogy 

felépítéséhez a kábelgyár-
tói nem messzire, a város 
nyugati ipari övezetében 
biztosít helyet. 
Csergő elvtárs felhívta a 

kábelgyár vezetőinek figyel-
mét, hogy 

az ideiglenes öntödére már 
idén komoly termelési fel-
adatok hárulnak. 

Néhány hónap múlva önteni 
kell a ma még raktárnak 
használt épületben. 

A kéziszerszámgyárban 
P á n t y a József, a gyár-
egység vezetője fogadta a 
minisztert és kíséretét. Cser-
gő elvtárs beszélgetett a 
gyár több munkásával, s 

elismeréssel szólt a precí-
ziós öntödében dolgozók 
munkájáról. 

Dicsérte az öntvények mi-
nőségét, s felhívta az öntök 
figvelmét, hogy tovább kell 
csökkenteniök a selejtet. A 
késő délutáni órákban a vas-
öntödébe látogatott, ahol a 
vállalat vezetői tájékoztatták 
az üzem munkájáról. 

M e g s z é p ü l a S z é c h e n y i t é r i s é t á n y 

< (Somogylné (elv.) 
Felújítják a Széchenyi tér középső sétányrészét. A burkolat felbontása után mar nagy ütemben készül az alsó 
burkolat. Az I. kerületi tanács mintegy 600 ezer forintot fordít a város reprezentatív terének felújítására. A 
középső sétányrész alsó burkolata a Szegcdi Köztisztasági Vállalat útépítő részlegének sikeres munkájaként már 

április 4-re elkészül, a felső réteg építése pedig május l-re fejeződik be 

Versenyben 
Szakma kiváló tanulója" címért a „ 

Tegnap zajlottak le 

Hazánk felszabadulásának 
16. évfordulója alkalmából a 
KISZ, a Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsa, a Munka-
ügyi Minisztérium, a Köny-
nyűipari Minisztérium, az 
OK1SZ, valamint a KIOSZ 

országos versenyt hirdetett 
meg az utolsóéves ipari ta-
nulók között a 

"Szakma kiváló tanulója* 
címért. Az országos versenyt 
a megyékben, a megyei jogú 
városokban elődöntő előzi 
meg. 

Szegeden tegnap, pénteken 
rendezte meg a városi ta-
nács ipari osztálya a ta-
nácsi vállalatok, a szövet-
kezetek és a magánkisipa-
rosok ipari tanulói között 
az elődöntőt. 
A legjobb tanuló, jó ma-

gatartású, szakmájában jár-
tas ipari tanulók mérték 
össze erejüket. Kora reggel 
kezdődött a verseny a mun-
kahelyeken. Például á hét 
legjobb lakatostanuló a Sze-
gedi Kenderfonógyár műhe-

Szegeden az ipari tanulók országos szakmai 
versenyeinek elődöntői 
lyében készítette el mester- A lakatostanulók első he-
művét. A versenymunkák lyezettje Kotlár József, a 
elkészítésénél a tanulók Vasipari Ktsz tanulója. A 
szaktudására volt szükség. A férfiszabó tanulók közül leg-
lakatosok munkadarabján jobbnak Kiss Gyula, a Férfi-
szinte minden munkafoiya- szabó Szövetkezet tanulója 
mai: reszelés, fúrás, süllyesz- bizonyult. További első he-
tés, menetvágás, szegecselés, lyezettek: Lauli Imre kárpi-
illesztés szerepelt. Az aszta- tos, Bernáth Péter cipész, 
losok választhattak kis szek- Széli Mária és Herceg Éva 
rény és szék készítése kö- női szabó, Vél\cs György 
zött. A férfiszabók elsőről asztalostanuló, 
második próbára készítették A z ipari tanulok nagy 
elő a zakó elejét. A női sza- szakmai felkészültségükről 
bók befejezték a második tettek bizonyságot, 
próba után a kabátot, a ru- S z i n t e v a l a m e n n y i versenv-
hat a kosztumot. mimka tökéletes volt. A jól 

Nagy^volt az i z g ^ R i t - s i k e r { . ] t v e r s e n y a m e s t P r e k . 

Szívsebészeti centrumot 
alakítanak ki Szegeden 

Hatvanmillió forint az orvosi tudományos kutatás 
és gyógyítás műszerellátására 

Egyre fejlődő múszeripa- si műszereket, berendezése-
runk a hazai orvosi műszer ket szerzik be. 
és készülék igénynek már a , I d é n . kórházaink, egész-

. j- segugyi intezmenyeink, or-
65 szazalekat k. tudja ele- v o s i kutatóintézeteink mű-
gíteni. Külföldről főleg csak szerellátására, műszerállo-
az egyedi, különleges orvo- mányunk felfrissítésére, kor-

szerűsítésére mintegy hat-
vanmillió forintot fordíta-
nak. Az összegből 40 millió 
forintot a gyógyítást közvet-
lenül segítő készülékek és 
műszerek beszerzésére, húsz-
millió forintot pedig a tu-
dományos kutatást szolgáló 
eszközökre költenek.' A ma-
gyar gyártmányú, 9 égös 
műtőlámpából hatvanat sze-
relnek fel az idén. Ezenkí-
vül többek között 170 -műtő-
asztalt, 45 rövidhullámú ke-
zelőkészüléket, 15 hordozha-
tó, telepes EKG-berendezést, 
46 fogászati széket és 55 mo-
dern fogászati kezelőkészü-
léket ad műszeriparunk a 
hazai egészségügy fejleszté-
sére. 

Jórészt tudományos kuta-
tásokra, számos, különleges 
műszert szereznek be kül-
földről is. A Budapesti Or-
vostudományi Egyetem szö-
vettani intézete korszerű 
külföldi mikrokinematográ-
fot kap, amely másodper-
cenként harmincezer felvé-
telt készít, s a gyors lefolyá-
sú jelenségek megfigyelésé-
re alkalmas. Gyógyításra, s 
egyben tudományos munká-
ra szívsebészeti centrumo-
kat alakítanak ki az idén. 
hármat a fővárosban, egyet 
pedig Szegeden. Ezeket a 
centrumokat a legkorsze-
rűbb eszközökkel látják el. 
Három intézet kap modern 

kán látott szorgalommal, munkájának 
nagy versenydrukkal dolgoz- e r e d m é n y e i s 
tak a tanulok. A helyezettek értékes 

Az eredményt a késő dél- tárgyjutalmakat kaptak, s 
utáni órákban hirdették a valamennyi résztvevő ok-
Móra Ferenc Iparitanuló levelet. 
Intézet Lenin körúti épü- ^ e l s ö helyezettek részt 
leteben. vesznek a budapesti verse-

Madarász Mihály, a városi nyen, ahol az ország legjobb 
tanács ipari osztályának ne- ipari tanulóinak munkája 
vében üdvözölte a tanuló- dönti majd el, ki nyeri el 
kat és mestereiket, majd is- a "Szakma kiváló tanulója* I mesterséges szívtüdö-keszü-

1 léket. mertette az eredményt címet (MTI) 

Perbálon rendezik meg 
az ország első szántóversenyét 
A Magyar Agrártuöomá- szági 8. szán tó-világverseny 

nyi Egyesület gépesítési tár- tapasztalatai alapján ren-
sasága kedden- szántóver- deznek meg. A szántóverse-
senyt rendez a budai járás nyek célja, a mezőgazdasági 
traktorosainak részvételével termelés szempontjából rend-
a Perbáli Állami Gazdaság kívül fontos munka minö-
területén. Ez lesz az első ségének további javítása. A 
ilyen jellegű vetélkedés ha- perbáli verseny tapasztalatai 
zánkban, amelyet a szántó alapján országszerte hasonló 
világszövetség szabályai szo- vetélkedéseket szerveznek, 
rint, az 1960. évi olaszor- (MTI) 

Március 2ö-án megkezdi 
a rendszeres termelést 

a Szegedi Ecsetgyár ú j tömőgépe 
Tavaly szeptemberben a az új gép. Egyelőre még 

Szegedi Ecsetgyárban három csak egy műszakban, de a 
fiatal dolgozó, Csala Imre tervek szerint nemsokára 
művezető, Király András két, sőt három műszakban 
műszerész és Megyeri Ist- üzemeltetik, 
van esztergályos nagy jelen-
tőségű újítás megvalósításá-
hoz kezdett hozzá. Csala 
Imre irányításával egy új-
rendszerű tömőgépet készí-
tettek. Ez a gép körülbelül 
15 százalékkal termel töb-
bet egy műszakban, mint a 
szakmában eddig használt 
hasonló gépek, teljesítmé-
nye hat ember kézi mun-
kájával fölér, kivitelezése 
pedig rendkívül szép és tet-
szetős, s ami nem utolsp 
dolog: munkásvédelmi szem-
pontból is jóval jelentősebb 
a régi típusúnál. A régi gép 
mellett csak állva, ennél vi-
szont ülve lehet dolgozni. 
A teljésen helyi, üzemi erő-
ből készített gép összeállí-
tását még a múlt év végén 
befejezték. Az év elsó hó-
napjaiban azonban csak 
próbaüzemeltetés i'olyt a 
gépen, s néhány apróbb iga-
zításra is szükség volt. Ezek 
a kísérletek . jól sikerűitek, 
és március 20-tól kezdve 
rendszeresen dolgozik majd 

(Japán karmester 
Szegeden 

Vasárnap délelőtt 11 óra-
kor a Szegedi Nemzeti Szín-
házban a Bartók Béla Fil-
harmonikus Zenekar érdek-
lődéssel várt bérleti hang-
versenyén japán karmester, 
Takashi Asahina szerepel. 
Csajkovszkij Rokokó va-
riációk című müvét és Beet-
hoven VIII. szimfóniáját ve-
zényli. Rossini Selvemlétra 
nyitányának megirdetett elő-
adása elmarad. Helyette — 
a hangverseny másik érde-
kességeként — Akutagawa 
japán zeneszerző, Három té-
tel vonószenekarra című al • 
kotását mutatja be a zene-
kar. Szegeden és tudomá-
sunk szerint hazánkban Is 
először, Takas'-.i Asahina be-
tanításában és vezényleté-
vel. Közreműködik Unger 
Emőke. 


