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Ti L O Y D I V TEGNAP, MA ES HOLNAP 
III. 

Gacd ag a tr.íkiai 
síkság. Különösen 
termékeny Plovdiv 
környéke. Errefelé 
a? ösz aranyló nap-
jaiban gyümölccsel 
terheltek az a lma-
fák. Pruenec, Gara 
Kricsim termelőszö-
vetkezeti parasz t ja j 
büszkén mutogat ják 
szép paradicsomai-
kat. Perusica, Bresz-
tovica. Aszenovgrád 
kertjeiben nagysze-
mú. borostyán színű 
szőlő érik. Kora ta-
vasztól késő őszig 
szedik Plovdiv kör-
nyékén a kertésze-
tekben a gyümöl-
csöt és* a zöldséget. 

A zöldség- és gyü-
mölcsfélék bősége 
biztosítja a feltétele-
ket a konzerváló 
ipar fejlesztésére. Ez 
az iparág ma m á r 
nagyságra és a m u n -
káslétszámra tekin-
tettel a legjelentő-
sebb egész Plovdiv-
ban. az egész ipar 
egyharmadát foglal-
ja magában. 

Nyár derekán .munkaerő-
hiány mutatkozik a kon-
zerviparban ebben a város-
ban. Ezt a kérdést a Bolgár 
Kommunista Pár t városi bi-
zottsága és a városi tanács 
végrehajtó bizottsága úgy 
oldotta meg. hogy együtt-
működésre szólította fel a 
konzerv- és a dohányipar t és 
a dohánygyári munkásokat 
egy időre a konzervgyá-
rakba irányította. Így biz-
tosították az egész évi fog-
lalkoztatottságot a dohány-
gyárakban és ugyanakkor 

Az objektív igazság kiderítése, 
a szocialista büntetőpolit ika érvényre ju t ta tása 

az ügyvédek fontos fe ladata Ahogy az ú j Plov-
div szépül, úgy szá-
molódik fel a régi 
burzsoá hatalom 
minden rossz örök-
sége és épülnek ki a I 
város közművei, kö- ! Tegnap Szegeden '..árgval-
vczik. aszfaltozzák az Iák a Csongrád megyei ügy-
utcákat. i védi munkaközösségek mun-

A GRADSZTROI kaját . A vita a lapjául szol-

Tegnap értékelték Szegeden a Csongrád megyei 
ügyvédi munkaközösségek tevékenységét 

A Felszabadulás halma alján új, 
2500 személyes szabadtéri színpad 

épült 

automata szövőszék termel 
az üzemben. 

A kombinát derűs, napfé-
nyes munkatermeiben mint-
egy négyezer munkás irá-
nyí t ja a gépeket. A vékony 
pamutszálak gyorsan fonód-
nak az orsókra, amelyek úgy 
híznak, mint a hógolyók. A 
szövödékben sokszínű végek 
tarkál lanak. I t t mindig ta-
vasz van! Hatvan f a j t a pa-
mutá ru készül százféle min-
tában. 

Az üzem fejlődése nem 
áll meg. Most fejeződik be 

munkaerőt bocsátottak az a kikészítőrész építése és fel-
élelmiszeripari üzemek ren-
delkezésére a csúcsidősza-
kokban. 

A Gara Kricsimben levő 
VITAMIN konzervüzem a 
legnagyobb bolgár konzerv-
gyárak egyike. 1947-ben a l a -
kult. amikor a Gara Kri -
csim környékén levő 13 kis 
konzervüzemet államosítot-
ták. Az államosítás óta a 
VITAMIN termelése meg-
tízszereződött. 

A d o h á n y i p a r — m i n t 
már említet tük — nagyon 
régi eredetű Plovdiv kör-
nyékén. Régente, amikor 
még kézi erővel gyártottók, 
naponta mintegy 300 kg szi-
var t állítottak elő. Most 
egyediH a Sztálin szivar-
gyárban. amelyet a KAR-
TÉL, nevű részvénytársaság 
államosításával létesítettek. . * 
naponta 20 ezer kg szivart 
készítenek, azonkívül még 
negyven c igaret tafa j tá t rész-
ben belföldi fogyasztásra, 
részben kivitelre. 1700 em-
bert foglalkoztatnak ebben 
az üzemben, s évente min t -
egy 90 millió leva ér tékű 
árut gyártanak le. 1959-ben 
két ú j gyárrész építését fe-
jezték be az üzemben, mind-
egyike fe lülmúlja nagyságá-
ban a gyár korábbi épüle-
tét. Ezek az ú j üzemrészek 
nagyon szépek és egészsége-
sek. klimatikus berendezé-
sekkel felszereltek és alkal-
masak a modern gyártási 
módszerek bevezetésére. 

Nagy gondot fordít a pár t 
és a kormány a lakosság 
mindennapi szükségleteinek nyári 
kielégítésére. Ebben közre-
működik a mi text i l iparunk 
is. amely az államosítások 
óta ugyancsak megtízszerez-
te termelését és szép ered-
ménveket ért el a termékek 
minőségének javításában és 
a választék növelésében. Az 
élelmiszer-konzervipar után 
ez a második legfontosabb 
iparága Plovdivnak, mint -
egv 8 ezer embert foglalkoz-
tat. 

Építőipari Vállalat, 
amely a közeljövő-
ben több ú j ipari lé-
tesítményt: üveggyá-
rát, konfekcióüze-
met, műanyagüzemet 
stb. épít fel, egyre 
inkább rátér az épí-
tőelemek alkalmazá-
sára. Ebben nagy 
segítségére van a 
VIBROPOUGON ne-
vű elemgynr. Jelen-
leg több iskolát, egy 
hidat, egy szakszer-
vezeti kul túrot thont 
és egy ú j mozit épí-
tenek Plovdivban. 
Ugyancsak nagy 
ütemben dolgoznak 
a város parkosításán, 
ú j pihenőhelyek, já t -
szóterek létesítésén. 

Néhány évvel ez-
előtt csak a város köz-
pont jában voltak parkok, 
most már mindenütt , 
minden negyedben, a 
külvárosokban is találko-
zunk ilyenekkel. Tiz év alat t 
megháromszorozódott a par-
kok, sétányok területe a vá-
rosban. Különösen a Felsza-
badulás halma épült ki szé-
pen. Ott díszkert, sétányok 
létesültek, szökőkutakat, pi-
henőhelyeket építettek. 

P l o v d l v h o z k ö z e l ké-
szül Bulgária egyik legna-
gyobb vízierőmüve is. Zóró-

A Marica fol.vó mentén húzódik az ú j 
Plovdiv egyik ékessége 

Lenin sugárút, 

Minden bolgár em-
ber szívét jóleső érzés és 
büszkeség tölti el, ha meg-
tekinti a plovdlvi MARICA 
lexti lkombinátöt . Érnek a 
helvén Korábban egv alig 80 
szövőszéke' kis üzemecske 
állott. Az államosítás óta itt 
egv modern kombinát fejlő-
dött ki. Felépült az ú j fo-
noda. amelyben 52 ezer orsó 
működik. Elkészült a másik 
részleg, amelyben az auto-
mata szövőszékek dolgoz-
nak. Jelenleg több mint 1200 

szerelése. Énnek működése 
után a MARICA texti lkom-
binát lesz a Balkán-félsziget 
legnagyobb és legmodernebb 
textilüzeme. 

Nagyon szép Plovdiv fek-
vése, de ékesítik a várost 
ú j üzemei, napfényes lakó-
házai és kulturál is épí tmé-
nyei is. A város központ já t 
szép és reprezentat ív szál-
loda díszíti. Az utóbbi évek-
ben ú j színházépülettel, 

szabadtéri színpad-
dal. három ú j művelő-
dési otthonnal gyarapo-
dott Plovdiv. A Marica bal 
par t j án valóságos vásárvá-
ros nőtt szép kiállítási épü-
letekkel. parkokkal, faso-
rokkal. Több ú j sugárutat 
nyitottak, amelyen többeme-
letes lakóházak épültek. Új 
emeletes házsorok emel-
kednek a Marica pa r t j án is. 
1944. szeptember 9 óta 65O0 
ú j lakás épült a városban 
és több ú j lakónegyed ala-
kult ki. 

Teljesen megváltozott 
a Plovdiv környéki fal-
vak képe is. Némelyike 
már kis városnak tűnik. A 
legtöbb termelőszövetkezeti 
tag új. szép és egészséges 
lakóházat épített magának 
ezekben a falvakban. 

gá t ja 144 méter magas és 
400 méter hosszú lesz. Az 
erőmű öt turbinával dolgo-
zik majd. Évente mintegy 
180 millió kw/ó áramot ter-
melnek segítségükkel. 

Tenfil Teofilov, 
Kiril Kireziev 

gáló beszámolót az MSZMP 
Csongrád megyei bizottsága 
megbízásából ügyészekből és 
bírókból álló csoport kcszi-
tette és értékelte a munka-
közösségek munká já t az 
1958. október 1-től 1961. áp-
rilis l- ig ter jedő időszak-
ban. 

A Csongrád megyei ügy-
védek többségükben igye-
keznek az objektív igazság 
kiderítéséhez hozzásegíteni a 
biróságokat —. állapították 
meg a beszámolóban — és 
ezzel 

előmozdítják a szocialista 
büntetőpolitika érvényesí-
tését is. 

A védőügyvédek a bűntető-
perekben többségükben azon-
ban csupán a tettes szemé-
lyét védik, -a megállapított 
tények ellenére sokszor bűn-
cselekmény hiányára hivat-
koznak és azt próbálják bi-
zonygatni, hogy az ál taluk 
védett személy magatar tása 
nem bűncselekmény. Ennek 
az. az oka, hogy az ügyvé-
dek közül még sokan szinte 
mellékes kérdésként kezelik 
a társadalmi érdeket, s csak 
a tettes egyéni érdekét vé-
dik. Pedig 

a társadalom érdeke, va-
lamint a tettes megneve-
lése 

is azt kívánná, hogy az el-
követő az igazságosan ki-
szabott büntetést mielőbb le-
1 öltse. 

I Az az általános gyakorlat 
j a lakult ki. hogy a megha-
talmazás a lap ján el járó ügy-
védek alaposabban, jobban 
felkészülnék a védelem el-
látására. 

Még akadnak olyan néze-
tek ls az ügyvédek között, 
melyek a szocialista ügy-
védség felfogásával össze 
nem egyeztethetők és el-
ítélendők. 

A szegedi 3-ais számú ügy-
védi munkaközösségben pél-
dául egy ügyvéd a r ra bíz-
ta t ta a munkaközösség tag-
jait, alakítsák át a kiren-
deléseket megbizásos képvi-
seletekké, mivel ezekből 
több ezer forint hasznot le-
hetne szerezni. 

A házassági bontóperek-
kel kapcsolatban az a ta -
pasztalat, hogy a békéltetési 
el járáson ügyvéd nélkül 
megjelenő fél sok esetben 
nem aka r válni. Amikor 
ügyvédhez fordul, álláspont-
ját — az ügyvéd rábeszélé-
sére — megvál tozta t ja és 
különféle jogcímeket, vi-
szontkeresetet támaszt. Az 
ügyvéd anyagiassága, 

a pernyerés minden ' áron 
tehát még bizonyos mérté-
kig hátrányosan befolyásolja 
az ügyvédi munkát . Rossz 
a tapasztalat az ügyvédek 

részvételére a szocialista 
szektorok perében. Ezekben 
a perekben ugyanis néha 
közömbösen képviselik fe-
lüket. mivel az állami szer-
vektől pernyerés esetén nem 
mindig kapnak külön ho-
noráriumot. 

Pozitív jelenség viszont, 
hogy az ügyvédi közösségek 

gyakran nyúj tanak jogse-
gélyt a rászoruló ál lam-
polgároknak ellenszolgál-
tatás nélkül, társadalmi 
munkában. 

Különösen jó munkát végez-
tek e téren a szentesi 2-es 
számú munkaközösségben, a 
szegedi 4-es, a makói l -es 
és a hódmezővásárhelyi l -es 
számú ügyvédi munkaközös-
ségben is. Visszásságok el-
lenben szintén akadnak. így 
például a szegedi 4-es szá-
mú ügyvédi munkaközösség-
ben abban a perben, melyet 
egy színésznőnek járó gyer-
mektar tás dí jának felemelé-
se érdekében indítottak, a 
munkaközösség - tá rsadalmi 
m u n k a - címén nem számí-
tott fel munkadí ja t . Ugyan-
ez a. közösség azonban egy 
olyan ügyféltől, akinek jöve-
delme csupán h á t i 490 fo-
rint. 350 forintos költséget 
kötött ki. 

talában betar t ják a rendtar-
tás előírásait, ebben 

jelentős szerepe van ax 
Ügyvédi Kamarának, 

a kamarai vezetőknek, akik 
állandó ellenőrzéssel, ú tmu-
tatással i rányí t ják a közös-
ségek munk áját . Az ügyvéd-
ség jogi továbbképzéséről 
megyeszertc a Jogász Szö-
vetség keretében az Ügyvédi 
Kamara gondoskodik. Meg-
felelően megszervezték csak-
nem mtndenüt t a politikai 
továbbképzést 

Az ügyvédség tái-sadalmi 
munká t á l ta lában a Haza-
fias Népfront-bizottságokban 
és a Jogász Szövetségben 
végez. Ezenkívül egyre na-
gyobb teret hódít 

az ú jonnan alakult terme-
lőszövetkezetek ingyenes 
jogi támogatása is. 

A megbeszélésen végezetül 
megállapították, hogy az 
ügyvédi szervezet sokat f e j -
lődött, még mindig nem já -
rul azonban hozzá olyan erő-
vel és olyan egyértelműen a 
szocializmus építéséhez, vív-
mányaink megvédéséhez, 
mint azt az ilyen magas 
képzettségű egyénektől el-
várha tnánk. 

Az ügyvédi munkaközös-
ségek munká já t értékelő be-
számolót hasznos, élénk vita 

Az ügyvédi közösségek Sl- követte. 

a kereskedelmi szakközép-
iskolai oktatást 

Élelmiszer tanüzletet 
létesítenek Szegeden 

Szeptember 7-én kezdődik a kereskedelmi tanulók 
tanéve 

A kereskedelmi tanulók a boltot, a többi feladat a 
1961—62-es tanéve szepteni- tanulókra hárul, 
ber 7-én kezdődik. Az isko- Szegeden már tavaly a 
Iák nevelői még a nyár fo- Rózsa Ferenc gimnáziumban 
lyamán felkészültek az ú j kísérletképpen bevezették 
tanulók fogadására, valamint 
a régebbiek továbbtanításá-
ra. Az idei oktatási évben 

87 elsőosztályos kereske- is. Ez az. oktatási forma aa 
delmi tanulót élelmiszer és ruházati szak-

vettek fel mákban ad képesítést. Az ú j 
A kereskedelmi tanulók tanévben mintegy 36 első-

felvételi vizsgája már a nvá- osztályos tanulót vettek fel 
ron lezajlott, süt a tanulók * kereskedelmi szakközépis-
júliusban egyhavi próbaidőt kolaba. Ezek közül 18 élel-
is dolgoztak üzletekben. Most ml szer. Prdig ruházati 
a napokban már megkezdik szakmára jelentkezett, 
a szerződéskötéseket is. A kereskedelmi szakközép-

A tanulók jobb gyakorlati iskolában idén úgynevezett 
oktatására 44 2-es oktatást valósita-

fóvárosi tapasztalatok nak meg. 
alapján tanulóboltot létesi- Négy nap elméleti ekta tá-
tenek. son vesznek rész.t az. rsko'á-

ahová a másod- és harmad- ban a tanulók, két nap pedig 
éves fűszer- és élelmiszer- a szakmának megfelelő bol-
szakmás tanulókat együtt tokban tanulnak. Az itt 
osztják be. Előre kidolgozzák végzett diákok négy év 
a munkarendet . amelynek múlva az. érettségi bizonyit-
alapjan dolgoznak a boltok- vány megszerzésével egyide-
ban. Természetes, a tanüz- jfileg szakmunkás bizonyít-
letben még a régi formában ványt, kapnak, s amennyiben 
is képzik majd a kereske- megszeretik a szakmát, s ezt 
delmi tanulókat Egyébként választják hivatásul, akkor 
a felnőttek, tehát a végzett alkalmazzák őket a kereske-
szakemberek csak ellenőrzik delemben. 

Több mint félmillió forint 
az Etelka sor területrendezési munkáira 

A múltban esztendőkön át letes dolgozz') ügyét. És most sére kerül majd sor. Végű! 
fordultak ú j ra meg ú j r a a ezekben a hetekben teljesül pedig mintegy 
kéréssel az Etelka sor mun- a régi. mondhatni harminc 120 ezer forint értékben 
kas lakói a városi hatósá- esztendős kívánság. A II. gyalogjárdát ls aszfaltoz-
gokhoz. hogv szüntessék meg kerületi tanács összesen nak 
a/.t az áldatlan állapotot. 568 ezer forint előirányzott majd a megújuló Etelka so-
amely megkeserítette az. ott költséggel ez évben gon- ron. 

rioskodik az F.felka sor te- A területrendezési munkát 
rületének rendezéséről. előreláthatóan még idén. 

A munkát már meg is kezd- legkésőbb december 31-ig 
ték a Budapesti Közútépítő be is fejezik. 
Vállalat szegedi kirendeltsé- A lakosság nagy örömmel 
gének dolgozói. A munka el- fogadta a régen várt kelle-

mes hírt. S megmutatkozott 
ez az öröm és hála abban a 
lelkesedésben is. amellyel 

lakók életét, egészségüket 
életüket veszélyeztette. Ez a 
terület 

rendkívül mélyen fekszik 
a város többi részéhez vi-
szonyítva ls. Nem csoda te-
hát, hogy az esőzések után só fázisában 
hónapokig rothadó. bűzlő csatornarendszert 
mocsarak álltak itt mindig, létesi te-

s hogv a lakások falát izza- n e k 

dásig áti tatta a talajvíz. a talajvíz levezetésére. A 
Megváltozott a világ, meg- földmunkát gépekkel végzik. 

részt vállaltak az Etelka so-
riak ebben az érdekükben 
folyó munkában. Szinte az 

változtak a város, a kerület Ezután a terület egyengeté- első pillanattól kezdve tár-
^ * sadalmi munkaval segítik la-

vezetoi. S a mostaniak szí- sere. planirozasára, a vad- kóhelvük mielőbbi rendezé-
vükön viselik minden becsű- vizek vá j t a gödrök feltölté- sét. 

Szedik 
a fűszerpaprikát 

A szegedi paprikatermesz-
tő körzetben több mint 6 
ezer holdon érik a híres f ű -
szernövény, amelynek szedé-
sét most kezdték meg a szö-
vetkezeti gazdaságokban. 
Szegeden az U j Élet. a Tán-
csics termelőszövetkezetek-
ben eddig már nagyobb 
mennyiségű paprikát szüre-
teltek. 

A fűszerpaprika jó termést 
ígér, s óvatos becslések sze-
rint a város szövetkezeti 
gazdaságaiban holdanként 
több mint 30 mázsát fizet. Az 
ú j termés fogadására és fel-
dolgozására felkészült a Sze-
gedi Paprikafeldolgozó Vál-
lalat. Tegnap estig a válla-
lathoz 8 vagon fűszerpapri-
kát szállítottak be. Az ú j 
termés utóérlelése után a 
vállalat malmaiban hamaro-
san sor kerül az idei szedésű 
paprika feldolgozására. 


