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A magyar ipar idei újdonságai 
Az idén ismét számos 

olyan új gyártmányt készít 
a magyar ipar, amilyent ta-
valy még külföldről vásá-
roltunk. 

A kohó- .és gépiparban a 
többi között olyan kompresz-
szoros háztartási hfitőszek-

biztonságos és előrelátható-
lag könnyen hozzá is lehet 
majd jutni, mert az idén 
húszezret hoznak forga-
lomba. 

A nők számára varrás-
nélküli harisnya körkÖtőgé-
pen készül, amikét külföld 

rényt szerkesztettek, amely ről kellett behozatni. Tavaly 
valamennyi külföldi gyárt-
mánnyal felveszi a Versenyt. 
A -Lehel* elnevezésű, száz-
literes hűtőszekrény gyártása 
rövidesen elkezdődik. Ha-
sonló sikert értek el a haj-
dúsági iparművekben a mo-
sógéphez szükséges centri-
fuga előállításában is. A 
mostani gép már teljesén 

negyven, az idén pedig har-
minc gépet vásároltunk. A 
varrásnélküli harisnyákból 
220 ezer párat gyártanak. 

A textiliparban a NEVA 
néven ismert műgyantával 
átitatott puplin gyártását is 
megoldották, és most , már 
ezt a cikket sem kell im-
portálni. 

Csongrád megye dolgozóinak távirata tudományos ülésszak 

a szovjet tudomány diadala alkalmából 
Nagyaktívaülést rendezett Szegeden a Szakszervezetek 

Megyei Tanácsa 
Csütörtökön délután 4 óra-

kor nagyaktívaülést rende-
zett Szegeden a Szakszerve-
zetek Csongrád Megyei Ta-
nácsa. A szakszervezeti szék-
házban tartott ülésen J u -
h á s z József elvtárs, az 
SZMT vezetötltkára emléke-
zett meg a nagy világese-
ményről. Javasolta a nagy-

aktfvaülés résztvevőinek, 
hogy küldjenek üdvözlő le-
velet a Szovjet Szakszerve-
zetek Központi Tanácsának 
A levélben a többi között a 
következőket írták: 

"A mai napon Szegeden 
tartott szakszervezeti nagy-
aktívaülés résztvevői a 
Csongrád megyei szervezett 

ismertetett 'levelet, H o r n 
Dezső élvtárs, a SZOT tit-
kára számolt be az összin-
diai Szakszervezeti Szövet-
ség január 3-től 12-ig Coin-
batoréban tartott XXVI . 
kongresszusán részt vett ma-
gyar szakszervezeti delegá-
ció útjáról, tapasztalatairól. 

A nagy érdeklődéssel fo-

Nagy ütemben és rendben halad 
a tavaszi munka 

A mezőgazdasági munkákról, a gépállomások tevékenységéről 
tárgyalt a járási tanács végrehajtó bizottsága 

A szegedi járási tanács mai gépállomás öt, á kiste- ket kapjanak, amelyek a 
végrehajtó bizottsága tegnap, leki gépállomás nyele, a sán- legjobban alkalmasak a kör-
csütörtökön délelőtt ülést dorfalvi gépállomás 7, a zetükhöz tartozó talaj müVe-
tartott. A folyó ügyek mól- deszki gépállomás pedig léséhez, Eddig ugyanis pél-
lefct a járási tanács mező- négy újabb kombájnt kap. dóul a dorozsmai gépéllomá-
gazdasági osztályának jelen- A gépállomások aratógépei sori is 
tése alapján. és kombájnjai azonban nem jő pár olyan nehéz gép 

megtárgyalták a tavaszi képesek az aratás elvégzé- vad, amelyet a hontokte-
munkák helyzetét vala- s é m - rületen talajmunkára nem 
mint a gépállomások fel- A Sépek jelentős segítse- tudnak használni, s így ki-
készülését a növényápolási 6® adnak az aratásban, a használatlanul állnak 

kalászosok nagyobb részét Egyáltalán nem kielégítő a 
ennek ellenére is kézzel gépállomások alkatrésszel 
szükséges learatni. való ellátása. Az illetéke-

, - . , _ A járási tanács végrehajtó sekhek feltétlenül és sürgő-
latos megbeszelesen resztvett b i z o t t s é g a megállapította, sen változtatni kell ezen a 
a dorozsmai a kiste leken h a gépállomások mun- helyzeten, mert károkat okoz, 
desaki es a sándoríalvi gep- k 6 j a tovébb j a V u l t , s á é p h < y g y például a magyar 
állomás Igazgatója, valamint eredményekről számolhatnak gyártmányú gépekhez sem 
a gepalloniasok megyei igaz- b e A t a f l á ( s v é g b e ha j tó bi- kapnak alkatrészt, s így 6Z 
gatosaganak kepvlselője es ^ t séga , « maguk a gépállo* elromlott gép napokon, Vagy 
a járaei tónacs mezőgazda- m á s o k képViselői hangoztat- heteken át tétlenül áll. Rá-
sági állandó bizottságának tók azonban, hogy szükséges mutatott a tanács végrehaj-
elnoke ifi. • a gépállomások és a közös tó bizottsága, hogy 

A szegedi járás új és régi gazdaságok közötti kapcsola- szükség volna olyan 
közös gazdaságaiban általa- tok erősítése. kisgépekre, amelyek köny-

Fontoá, hogy a gépállömá- nvíienék. segítenék a mun-
sok kommunistái, öntttda- kát, a szőlő- és gyümÖles-
tos dolgozói hozzájárulja- termelésben, 
nak az üj útra tért pa- ilyen irányban már történt 
rasztság öntudatának «ö- kezdeményezés, mostmár 
vetéséhez, azonban tetteknek kellene 

végrehajtó bizottság a következni. 

munkákra, az aratásra és 
a cséplésre. 

A napirendi ponttal kapaso-

ban jól s rendben halad a 
tavaszi munka. 

A tavaszi árpát, a zabot, a 
cukorrépát, a borsót, a 
mákot általában mindenütt 

- elvetették. 
Most a burgonya, a napra- A 
forgó vetését végzik, s több gépállomások vezetőivel A járási tanács végrehajtő 
tsz-ben már megkezdték a együtt fontosnak tartja, hogy bizottsága végül több hatá-
kukörica vetését is. A közös a gépállomások olyan gépé- rozatot hozott a feladatokra, 
gazdaságok jelentős terüle-

tlölgozók nevében forró elv- gadott beszámoló után az 
társi üdvözletüket küldik a aktívaülés résztvevői távira-
szovjet nép világraszóló sl- tot küldtek Delhibe, az 
kere alkalmából. Megyénk összindiai Szakszervezeti 
dolgozói kitörő lelkesedéssel Szövetségnek, 
fogadták 1961. április 12-én »Teljesen átéltük azt a 
a koradélelőtti órákban a nagyszerű érzést, amely át-
TASZSZ közlését, mely a vi- hatotta a magyar delegá-
lágon az első embert szál- clót a telkes indiai munká-
im űrhajó felbocsátásáról sokkal tőrtént találkozásuk 
adott hírt. alkalmával. Meglepett és fel-' 

A Vosztok-világűrhajó fel- lelkesített bennünket az a 
bocsátásat követően üzeme- nagy áldozatkészség, melyet 
Ilik dolgozói örömükkel ve- ez indiai munkások hoztak 
gyűlt aggodalmukkal várták azért, hogy megtarthassák 
as újabb és' újabb közlemé- kongresszusukat. 
nyeket az űrhajó útjáról, il- Megdöbbenéssel hallottuk, 
tetve sikeres földre jutta- hogy Indiában a munkás-
tásáról. Amikor meghallották osztály leghűbb fiat még ma 
az első hírt arról, hogy Gaga- js börtönbüntetést szenved-
rin őrnagy, a bátor szovjet nek és kénytelenek életüket 
ember a világűrből rgészsé- adni a mozgalomért. Üzen-
gesen visszatért a földre, a jük Önöknek, hogy harcukat 
féltő aggódást határtalan támogatjuk, s hisszük, hogy 
öröm és büszkeség váltotta a szocializmus eszméi, a 
íeí- nemzetközi munkásösszefo-

Csongrád megye szervezett gds nagy érkötési igazsága, 
dolgozói nagyra értékelik, mérhetetlen ereje győzedel-
hogy ezt a korszakalkotó meskedik az Önök hasájá-
vívmányt a világon elsőként ban is, ahol a nép évezredes 
a szocialista világrendszer kultúrája oly sok csodálato-
vezetője, népünk felszabad!- sat és szépet alkotott. 

*?**«*: Kívánjuk indiai munkás-

s?nvfetumó awMw' * * testvéreinknek, hogy mi-Szovjetunió erte el. Kíván- . . . . .,_„_/,,•-
júk a szovjet népnek, hogy ? ° b b . ^ t l ^ Z J l f ^ l t ^ 
a tudomány és a technika 
fejlesztése terén további si- f f 0 ? ' hogy az _ ÖSSZiltdiat 
kereket érjenek el az em- Szakszervezeti Szovetseg jar-
beriség békéjéért, a társa- ^ J s ^ A a Z T ^ T s í J ö 
dalmi haladásért folytatott t j Z Í Á . é h e n « Temfetí 
harcukban* - fejeződik be ^ f " " ! * ^ , » 
a Csongrád megyei szakszer- l^geUenség, demokrácia, és 
vezeti nagy&ktívaülés részt- . 

programja 

vevőinek levele. 
Miután az ülés résztvevői 

egyhangúlag elfogadták a 
Juhász József elvtárs által 

fejeződik be az aktívaülée 
résztvevőinek távirata. 

A szegedi Állami Pedagó-
giai Főiskola tudomány** 
ülésszakának mai program-
jában hat előadás hangzik el 
délután 5 órai kezdettel. A 
történelmi előadóteremben 
Mac si Ferenc tanszékvezető 
főiskolai adjunktus: A füg-
getlen szocialista mozgalom 
"ideális anarchista* ideoló-
giájának kérdéséhez; Folá-
nyi Imre adjunktus A nem-
zetiségi iskolapolitika kérdé-
seiről a dualizmus korában 
és Görög József tanársegéd 
Adalékok a mezőgazdasági 
munkásság helyzetéhez Csa-
nád megyében a X IX—XX. 
század fordulóján címmel 
tart előadást. 

A kémiai előadóteremben 
hangzik el Forgách Géza. 
tanszékvezető főiskolai ad-
junktus- A magyarnyelvű ké-
miaoktatás száz éve, Kóbor 
Jenő adjunktus Tanulmány 
a tetrahidroizokinolin szár-
mazékok .köréből és Nagy 
•Pál adjunktus A Schiff-bé-
zisok reakciója aldehidékkel 
című előadása. 

Megkezdődött 
a tanítás 

az iskolákban 
Az általános és középisko-

lákban a tavaszi szünet után 
csütörtökön megkezdődött a 
tanítási. A tantestületek ál-
talában ezen a héten tart-
ják a harmadik negyedévi 
ellenőrző értekezletet, ame-
lyen értékelik a tanév első 
fele óta eltelt időszakban 
végzett oktató-nevelő mun-
kát, á tanulmányi eredmé-
nyeket. A következő napok-
ban kiosztják az Intőket, ró-
Vókát, Illetve dicséreteket. 
Hamarosan sor kerül az isko-
lákban a szülői értekezle-
tekre is, ezekén a pedagógu-
sok beszámolnak a harma-
dik negyedév tapasztalatai-
ról és egyidejűleg tájékoz-
tatják a szülőket a tanév 
hátralevő részének legfon-
tosabb feladatairól. 

ten vetnek burgonyát, s a 
burgonyavetőgumó bizonyos 
fajtáiból sajnos nem tudnak 
eleget biztosítani a központi 
készletekből. 

A közös gazdaságokban 
brigádok, munkacsapatok 
művelik a földet 

A termelőszövetkezetek 
zömében a kapások terü-
letét egyénekre, családokra 
is felosztották. 

A gépállomások eddig is je-
lentős segítséget adtak a ter-
melőszövetkezeteknek. Jelen-
tősen közreműködnek mifid 
a régi, mind az új közös 
gazdaságokban a növényápo-
lási munkákban is, Ez a se-
gítés azonban főként a kö-
tött talajú és régebben mű-
ködő tsz-ekben lesz erőtel-
jes, ahol már nagyüzemi 
táblákban művelik a földet 

A homoki területeken mű-
ködő és most tavasszal 
kezdő közös gazdaságok-
ban az összefüggő táblák 
hiánya, valamint a rend-
szertelenül. szétszórtan te-
lepített szőlők, gyümölcsö-
sök gátolják a nagyobb-
arányú gépi segítséget a 
növényápolásban. 

Ezért ezekben a közös gaz-
dasagokban különösen fontos 
jól félkészülni a növényápo-
lási munkákra. Á járásban, 
működő gépállomások körze-
tükben eddig közel 11 ezer 
kataszteri holdra' kötöttek 
növényápolási szerződést a 
közös gazdaságokkal Ennek 
ellenére azonban a homoki 
és most tavasszal kezdő tsz-
ekben, éppen az összefüggő 
táblák hiánya miatt, a nö-
vényápolást Zömmel lóföga-
tos ekével. Illetve kézi mun-
kával végzik majd. 

A gépállomások már meg-
kezdték a szükséges Intéz-
kedéseket azért, hogy fenű-
behozott, kijavított gépek 
kezdjék az aratást és a 
cséplést. 

AZ arató- és cséplőgépek, va-
lamint a kombájnok javítása 
hamarosan befejeződik. A 
raev nyári munikábán a gép-
állomások újabb kombájnjai 
is részt vesznek. A dorozs-

SZEGEDI ZENEI HETEK 1961 

Három nagyszabású kórusmű 
szegedi bemutatója 

a munkásénekkarok hangversenyén 
Mini már hírűi adtuk, 
legnagyobb szegedi mun-

veéétek Általános Munkás- rényebb műsorral szerepelt 
kórusa Tanyejev Esté című uffyan, de az ő előadásuk is 
myvét és Mosónyi Mihály káskórusok szerda esti hang- füvet es mosonyi mmuiy kimunkáu t0J és kifeje. 

„orean^ol meakezdödtek az Álmos cimu öperajanak Zá- > 
rókórusát mutatta be. Ta- hatású VOlt. Különösen 
nyejev technikailag roppant Bárdos Lajos Este vaíimár.,. 
nehéz és igényes müvét bra- círnü kórusművét adták elő 
vúrOs előadásban hallottuk: 
á szólamok tisztasága, kife- » slk*Yrf- V f e f t « f 
jezö ereje, az együtthangzás Mlhalka György, zongorán 
pontossága és a részletek hl- kísért Kertész Erzsébet. 

versenyével megkezdődtek az 
1961. évi II. szegedi zenei 
hetek. Az első hangverseny 
magas színvonalára jellemző, 
hogy azon három nagysza-
bású kórusmű szegedi be-
mutatója hangzott el, közöt-
tük olyan mái, megrázó ha-
tású alkotás, mint Szelényi dolgozása erőteljesen adta 
István: Cantate de minoiibus vissza és ébresztette fel a 
című munkája, amely az közönségben a nyári esték 
atomháború fenyegető ve- varázsos hangulatát. Moso-
szedelmeire figyelmeztet. Ezt »*» ^ f í ^ t ^ k Í r 
a drámai hangulatú, Ízig- zoen adta elo az énekkar, 
vérig modern szerkesztésű Mlhalká György karnagy 
müvet a DÁV »Erkel Fe- energikusan, lendületesen 
fene* énekkara már előadta vezényelte 
Budapesten, a vasas együt- együttest, s 

galom szép eredményeit. 

A második szegedi ze-
nei hetek összesen tíz hang-
versenyén mintegy 3500 éne-
kes szerepel majd. A nagy-

Sikerű első koncert ennek a 
nagyszabású hangversenyso-

a nagyszámú rozatnak csak bevezetője 
az ö munkáját volt, de önmagában is do-

Telekldei "zenei lesztiváíján, is dicséri, hogy a műsor kumentálta a fellendülőben 
néhány nappal ezelőtt, emlé- ftn/ik számát - a nepszerű levő szegedi enekkan moz 
kezetes sikerrel. A Szegedi Zúg a folyót -7 közkívánat-
bemutató is meglepően nagy *éljéS egészeben meg kel-
sikert aratott, pedig a szo- let* . . ,„. 
katlan felépítésű és hang- A' ÉBOSZ együtte-
iású mű egyáltalán nem tö- ^neU. KarnarakotUsá etde-
rekszik hatásvadászatra: összeállítású műsorával 
minden tekintetben nagyigé- és az előadás kidolgozott-
nyű kompozíció. Előadására sagdvát. szépsegevel tűnt M. 
Kertész Lajos karnagy veze- Szereplesükbot _ megallapű-
tésével nagy igyekezettel és hat7 }°oy a kórus valóban 
gonddal készült az együttes, rendelkezik mindazokkal a 
s az eredmény méltó is a sajatos tulajdonságukul 
Vállalkozás nagyságához. Tö- amelyek a jó kamaraegyüu 
mör hangzás és kifejező erő: tejBket f 
talán elsősorban ez jellemzi ^m müvek legkisebb resz-
a kórus elöádását. A siker- tótét is alapos gonddal ki-
ben része volt a szólót ének- munkálták, s az sem velet-
16 Fazakas Andrásnénak, len, hogy olyan nagyszere-
Hájdú Istvánnénak és Bör- Pet kapott 

Tizenöt szovjet külkereskedelmi vállalat 
küldi el áruit a Budapesti Ipari Vásárra 
Már javában épül az idei fejlettségi fókát, dókumeft-

Budapesti Ipari Vásár szov- taclós anyaggal és fotókkal 
• - . „ _ , , szemleltetik a Szovjetunió-
ját pavilonja, elküldtek aki- n f l k a v i l á g b é k e m e g s z n á r d í . 
állítandó tárgyak nagy ré- t ó s a érdekében kifejtett te-
szét is, s a szovjet technika vékenységét 
hatalmas fejlődéséf bemu- "Kiállításunkon 
tató kiállítás előkészület®- hangsúlyozni kívánjak » 
ről a pavilon igazgatója, A. 
Möroíov nyilatkozatot adott 
a2 MTI munkatársának. 

A többi között elmondotta, 
hogy 

1S06 négyzetméter fedett 
és 2006 négyzetméter sza-

Szovjetnnló és a magyar, 
valamint a többi szocia-
lista állam közötti gazda-
sági, műszaki és kulturá-
lis együttműködés ered-
ményét* 

— jelentette ki Morozov, 
bad területen * szovjet m a j d közölté, hogy tizenöt 
ipari termékek széles Ská- g z o v j e t külkereskedelmi vál-
láját mutatják be. ialat küldi el exportcikkkeit 

Megismertetik a látogatók- a Budapesti Ipari Vásárra, 
kai jL szovjet népgazdaság (MTI) 

Felkészülten várják a nyarat 
a SZOT balatoni kirárídulóhajói 

A SZOT balatoni Sétaha- szültek az üdülőszezonra. A 
józási kirendeltségén felké-

csök Istvánnak. Zongorán 
Kertész LajoSné, Oboán Ml-
hályfi Vilmos, az ütőhang-
szereken (dob és gong) Le-
helvári Sándor játszott. 

Az esten szereplő legna-
gyobb énekkar, a Szakszer-

műsorukban a 
szólóének. A nagy biztonság-
gal és gyakorlottsággal ének-
lő kórust Waldrrianrt József 
vezényelte. Szólót énekelt 
Rus rerencné, Törköly Ró-
zsa és Szabó György. 

Az Újszegedi Kender- Len-
szövő Vállalat énekkara sze-

Ot terme'őszovetkezefe! villamosított 
három hónap alatt 

a DAV szegedi igazgatósága 
A Délmagyarországí Áram- rákoei Üj Élet, a szegvári 

szolgáltató Vállalat szegedi Hunyadi, a nagymágocsi v i -
üzletigazgatósága idén az el- harsarök és a derekegyházi 
ső negyedévben igen jelentős Üj Élet-ben gyulladt ki a 
munkát végzett. Elkészült a fény. Jelenleg a csanytelekl 
kútvölgyi híbfidüzemheZ Tisza Termelőszövetkezethez 
vezető távvezeték és transz- vezető villanyhálózatot épi-
formótofáliomás. Az üzlet- tik. Az év első felében mind 
igazgatóság vezetői a terme- a 14 termelőszövetkezethez 
lőszövetkezetek kérését tel- elvezetik a Villamosenérgiát. 
jesílik elsöriék. Nemcsak a terrnelőszövet-

Idén a tervek szerint a kezeteket villamosítják, ha-
Csoiígfád megyében 

térrPé 1 ós zö V et kézé té t Villa-
mosít. Az első négyedben 
már öt termelőszövetkezet-
ben, a földeáki Kossuth, a 

nem a szövetkezetek közelé-
ben lévő településeket is 
bekapcsolják áz áramszol-
gáltatásba. 

javítóműhely dolgozói felújí-
tották a legnagyobb SZOT 
kirándulóhajó gépeit, korsze-
rűsítették a hajó fedélzetét 
A LUdös Matyi motoroson 
Ugyancsak elkészültek a gé-
pek nagyjavításéval. ASZÓT 
tulajdonában lévő kiránduló-
vitorlásokat rendbehozzák. 
A legnagyobb, kétárbocos 
vitorlásokat kisebb átalakí-
tásokkal újjávarázsolják. AZ 
idén először 25 négyzetmé-
teres vi torláza ttal ellátott 
alümíniumhajót állítanak 
forgalomba, amelyet haj öve-
zető nélkül Is kibérelhetnek 
a kirándulók, ha közöttük 
legalább egynél; Vízijáftas-
ségi igazolványa van. A ké-
nyelmes, tetszetős hajót akár 
több napra is bérelheti egy-
egy 


