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XXII. pártkongresszus 
Szegeden is nagy várako-

zás előzte meg az üzemek 
munkásai körében a nagy 
eseményt, az SZKP XXII. 
kongresszusát. A város leg-
nagyobb üzemében, a Sze-
gedi Kendéi-fonógyárban az 
éjszakai műszak dolgozói kö-
zül sokan kora reggel nem 
otthonukba igyekeztek, ha-
nem a gyár művelődési ter-
mébe, ahol közösen megte-
kintették a televíziós közve-
títést a kongresszus megnyi-
tásáról. Még a gyár egykori 
dolgozónak, az idős nyug-
díjasoknak is éz az esemény 
kötötte le az érdeklődését: 
délelőtt mintegy százan gyűl-
tek össze a művelődési te-
remben, ahol kérésükre Zöl-
di Imre párttitkár tájékoz-
tatta őket az Időszerű kérdé-
sekről, a kongresszusról, a 
kommunizmus távlatairól. 

Az Üjszegedi Kender- Len-
szövő Vállalatnál ktilőn röp-
lapokat nyomtattak, hogy a 
d.olgoz6kat. munka közben is 
tájékoztathassák a kongresz-
srus legfontosabb eseményei-
ről. A Szegedi Ruhagyárban 
allandóan 12 hangszóró köz-
vetíti a kongresszusi híreket, 
ezenkívül mától kezdve na-
ponta az uzsonnaszünetekben 
az ujságokből tartanak felol-
vasást. 

s Kenilerlonógyárban 
brigád a Jutaárugyárban 

A Szegedi Jutaárugyárban 
a legfiatalabbakat máris ak-
tív tettekre lelkesítették a 
kommunizmus országában 
folyó események. Hat ifjúsá-
gi brigádot alakítottak, s a 
szocialista cím elnyerését 
tűzték ki célul. Közülük a 
keddi rövid brigádmegbeszé-
lésen Novakov Júlia fonóbri-
gádja a XXII. pártkongresz-
szus nevet választotta. A kis 
csoport tagjai példaképeik-
nek a Szovjetunió kommu-
nista brigádjait, tekintik, s 
tervezik, hogy felveszik a 
kapcsolatot egy szovjet ifjú-
sági munkabrigáddal. 

A következő öt évben jelentősen javul 
a lakosság vízellátása 

Jelenleg az ország lakosainak mintegv 
33 százaléka kap ivóvizet közművesített 
hálózatból; 1963 végéig ez a szám eléri 
majd a 40—42 százalékot. 

Az új tervidőszakban előtérbe kerül 
az alföldi városok vízellátásának fej-

lesztése. 
A második ötéves tervben előnyös változ-
tatást jelent, hogy a vízgazdálkodási be-
ruházásokból az eddiginél jóval nagyobb 
összeg jut a csatornahálózat bővítésére 
és korszerűsítésére is. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság leg-
nagyobb beruházása a békéscsabai és a 
nyíregyházi közműépítés és csatornázás. 
Nyíregyházénak 12 kilométerre fekvő 
Kótaj község határából szállítanak majd 
naponta nyolcezer köbméter vizet. 

Az Alföldön bővítik még Szentes. 
Kecskemét. Hódmezővásárhely. Debre-
cen, Ha )d (i szoboszló. szeged és Szol-
nok vízellátását, vagy csatornahálóza-

tát IS. 

A Vízügyi Főigazgatóság átfogóbb in-
tézkedésekkel központi víztermelő egysé-
gek építésével egyszerre több község vagy 
város vízellátásáról gondoskodik. Borsod 
megyében ezael a módszerrel már vízhez 
jutott Kazincbarcika 4?s tíz község. A má-
sodik ötéves tervben bekapcsolják a há-
lózatba özd egy részét, és még csaknem 
húsz községet. 

.4 második ötéves tervben a falvak-
ban évente 150—íttM) kntat fórnak 
vagy ásnak és. mintegy húsz törpe víz-

müvet helyeznek üzembe. 
Az új ipari üzemek is építenek vízműve-
ket. s adnak vizet a lakosságnak. Így 
mindent egybevetve, évente .100 000— 
350 000 lakos kap majd vizet az új terv-
időszakban. Ezenkívül 

a városok és települések csatornahá-
lózata 

mintegv V>o' kilométer hosszú főgyűjtő és 
leágazó vezetékkel bővül a második öt-
éves terv végéig. 

Falvak, 
közös gazdaságok 

villamosítása 

lóén már hatvan termelő-
szövetkezetet, két községet éa 
egy hibridüzemet, villamoei-
tott a Délmagyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat. Aa 
utóbbi hetekben Szeged kör-
nyékén eddig ismeretlen me-
zőgazdasági berendezések, <S 
szénaszáritók villamosener-
gia-ellátását biztosító transz-
formátorállomások szerelését 
kezdték meg. A jövő év 
márciusáig az első szénaka-
szálás idejéig öt szárító-
telepet villamosítanak. 

A DÁV az eddigi tervek 
szerint jövöre 17 millió fo-
rinttal több beruházási való-
sít meg. mint 1961-ben. A 
többi között villamosítanak 
50 terme!öszöretkezetet, négy 
községet és több állami gaz-
daságot. 

Túlteljesítik az expor t ter re t , ú j áruféleséget 
gyár tanak a szegedi üzemek 

Két szegedi üzemben jár- ránt. esküsznek a magyar, a vállalat, s ezt a tervet túl 
tunk, s megkérdeztük: mivel szegedi szalámira, amelvet is teljesíti. 1930-ben 7 millió 
Járulnak hozzá — mint ex- köznyelven úgy ismerünk, forint értékű szalámival 
portálok — a világ nagy hogv "téli* szalámi. Idehaza adott többet a külföld ré-
-áruháza* készletének növe- és külföldön is egyre tőb- szére, mint amennyit ter-
léséhez. s a világ nagy ben fogvasztják ezt az ízle- veztek. Tavaly közel 10 mil-
"konyhaiához*. Továbbá, tea ennivalót. Mivel nőtt az lló forint értékű áruval szál-
hogy teljesítik-e export ter- igény az elmúlt években, lított többet exportra. Idén 

szinte megsokszorozódott a pedig szeptember régéig 
Szegedi Szalámigyár terme- már 7,6 millió forint értékű 
lése.Többet ad mát ez az az exportáru túlteljesítése, 
üzem a belföldi, s egyre töb-
bet a külföldi kereskedelmi 
vállalatoknak ts. 

Évről évre emelkedik az 

veiket? 

Export szalámi 
— terven felül 

Franciaország, Egyiptom, 
Anglia, Hollandia, Dánia, s 
ki tudná felsorolni vala- üzem szalámigyárt.ása. Min-
mennyi országot, ahol egya- dig nagyobb tervet kap a 

Uj exporibútor 

Több társadalmi segítség kell 
az állam által gondozott fiataloknak 

A gyermekot thonok, nevelőintézetek helyzetét vitatta meg 
a városi tanács végrehajtó bizottsága 

A Szegeden működő álla-
mi nevelőotthonok munká-
ját vitatták meg tegnap töb-
bek között a szegedi városi 
tanács végrehajtő bizottsá-
gának ülésén. A vitában 
részt vett a Művelődésügyi 
Minisztérium illetékes osz-
tályának vezetője, valamint 
á Londoni körúti, a Rigó ut-
cai gyermekotthon, a József 

val is. Szükségessé vált már 
a Rigó utcai gyermekotthon, 
valamint az üjszegedi Ifjú 
Gárda bővítése. Utasították 
a szakigazgatási szerveket, 
keressék meg a lehetőségét, 

A minisztériumok mellett a 
szegedi üzemek anyagi se-
gítségére, valamint sok tár-
sadalmi közreműködésre is 
számítanak e szállás létesí-
tésénél. Az államilag gondo-
zott fiatalok helyeztének to-hogy ez a két intézmény, 

akár emeletráépítéssel is, de vábbi javítása elképzelhe 
bővüljön. tetlen a társadalom haté-

Mivel nehézségek adódnak konv közreműködése nélkül 
a nevelőotthonokból kikerült — állapították meg az ülé-

Attila sugárúti Kállai Éva növendékek elhelyezésénél, sen. 
Leányotthon, valamint az megkeresik az MTH ipari- A vita során felvetődött 
üjszegedi Ifjú Gárda Ifjú- tanuló-iskolákat, a szegedi kérdéseket megbeszélik azon 
sági Város igazgatója is. termelőszövetkezetek elnö- üzemek, vállalatok vezetői-

Több ófai, tartalmas vita keit, hogy a jövőben jobban vei is, akik állami gondozott 
után 

Jelentős eseményre kerül 
sor a jövő hét első napjai-
ban a Szegedi Bútorgyárban: 
elkészül a szovjet megrende-
lésre gyártott bútorok első 
szériája, 90 darab »Szeged« 
elnevezésű és típusú három-
ajtós szekrény, melyeknek 
nagy tetszést aratott proto-

| típusát már ki is szállították 
: a Szovjetunióba. Októberben 
| összesen 114 készül el belő-
: lük. A KONZUMEX külke-
i reskedelml vállalat mintegy 
750 exportminöségű bútor-
darab gyártására kötött szer-
ződést a szegedi üzemmel, s 
december 15-ig le is szállít-
ják valamennyit. 

A BÜTORERT és a Fö-
SPED csomagoló részlegének 
bekapcsolásával, valamint a 
MERT ellenőrzése alatt a 
szekérvyeket Szegeden adják 
vasútra. A gondos csomago-
láshoz szükséges rekeszeket 
a ládagyár üjszegedi telepe 

Újdonságok 
a kereskedelemben 

A kiskereskedelmi Vállalat őszi-téli terveibSl 
A Szegedi Kiskereskedel- ben, de így is biztosan igea 

mi Vállalat, amelyhez a ve- k özkedvelt lesz, mert elekte 
gyl-, vas-műszaki és ipar- ^ f ,„ 

tartóz- r o m c > s meghajtású es tíz mu-
ftiké- veletet végez. 

cikk 
nak, 

jellegű árudák 
körültekintően 

a végrehajtó bizottság el-
ismeréssel adózott a sze-
gedi állami nevelőottho-
nokban folyó nevelőmun-
ka eredményeiért. 

Ugyanakkor több fontos ha-
tározatot hoztak az ottho-
nokban meglevő hiányossá-

segítsék az ilyen fiatalokat takat alkalmaznak, s kérik 
a pályaválasztásnál. segítségüket a felvetődött 

Többször felmerült problémák megoldásához. 
egy ifjúsági munkásszállás A «éli«ekeft k i v ü l m p g 

létesítésének szükségessége Számos közérdekű kérdésben 
a vita során. Elsősorban az hoztak döntést tegnap a vá-
állami nevelőotthonokból ki-
kerülő fiatal lányoknak kel-
lene 1—2 évre megfelelő szál-

rosi tanács végrehajtő 
zottságának ülésén. 

készíti. Érthető, hogy a bú-
torgyár dolgozói mindent 
megtesznek annak érdekében 
hogy a vállalt határidőt meg-
tartsák, és gyártmányaikat 
semmiféle minőségi kifogás 
ne érje, hiszen az üzem éie-

bí- [ tében most készül először 
| exportra kerülő termék. 

gok megszüntetésére, enyhí- l á g t b l z t o s í t a n i > h o g y 
tésére. 

Jobban meg kell becsülni 
a nevelőotthonok pedagógu-
sait — szögezte le többek 
között a végrehajtó bizott-
ság —, mivel az ilyen pe-
dagógiai munka 

sók hozzáértést, türelmet 
és áldozatkészséget kíván. 
Fóglálkózött a végrehajtó 

bizóttság a nevelőotthonok 
helyiség-, f érőhely-gond jai-

az 
egyes lakás- és ágybérbe-
ndók ne uzsorázhassák kl 
őket, s ne legyenek e lá-
hyok kitéve a züllésnek. 
Mivel korszerű munkásszál-
lás építésére egyelőre kilá-
tás nincs, külön bizottságot 
hoztak létre azzal a feladat-
tal, hogy az kikutassa egy 

szerényebb otthon létesí-
tésének módjatt. 

c4 munka hmz 
Az egész világ muhambetov kö- traktorvezetői 

Ismeri Folevoj vette Míreszjev tanfolyamra, az 
.Egv igaz ember" példáját. iskola igazgatója 

cimű regényének ... Riszmuhambe- — egészségi álla-
ho«ét. Alekazej lov néhány évvel potára hivatkozva 
Mafe»7jevel, aki- ezelőtt aratáskor — nem teljesítet-
nek mindkél Iá- traktor alá ke- te kérését. A fia-
bát amputálták, rült, és mindkét tftlemhef ekkor 
mégis megtanult lábát eh esztette, kerékpárra pat-
tand, tovább ve- Barátai elhozták tant, többször el-
zette repülőgépét, betegágyához Po- robogott az Iskola 
és hareolt a né- levnj könyvét. A vezetői előtt, majd 
mel megszállók fiatalember, a re- pattogó szteptán-
ellen. A szovjet gényhős példáján eot járt. Ez ha-
sajtó most hlrtil fellelkesülve, el- tott. A tanfolyam 
adja. hogy Ka- határozta. hogy sikeres elvégzése 
zahsztánban. a ismét megtanul óta Rlszmuhnm-
•zflzföldvldéken járni. betov ma egyike 

egv fiatal mező- Amikor DM* a szflzföld-vidék 
gazdasági mun- muhambetov kér- legjohb traktoro-
kas, Haszen Hisz- te, vegyék fel a sainak. 

Ifibb fodrászüzletel korszerűsítenek 
Szegeden 

Az Állami Fodrészati Vál-
lalat, valamint a Fodrász és 
Kozmetikai Ksz vezetői ter-
vet dolgoztak ki az Uzléték 
sürgősségi sorrendben tör-
ténő felújítására. 

Miután a terv megvalósí-
tásához szükséges pénzt is 
sikerült biztosítani, néhány 
héttel ezelőtt megkezdték 
több szegedi 
korszerűsítését. 

A Fodrász és Kozmetikai 
Ksz jelenleg két üzletét szé-
pítteti az Építőipari Szövet-
kezettel. Elsőnek a Földmű-
ves utca 29. szám alatti női 
fodrászüzlet korszerűsítését 
kezdték meg. mintegy 
ezer forint értékben. * 

az évben. Bővítik a helyi-
ség területét is, így még 
négy új női fodrászt állít-
hatnak be. Teljesen átfes-
tik. kicsinosítják a nőt és 
férfifodrászat helyiségeit, 
valamint a kozmetikai rész-
leget is. A régi berendezést 
újra, modernebbre cserélik 
fel a gépektől egészen a bú-

fodrászüzlet torokig. A felújítást novem-
ber 19-re fejezik be. 

A jövő évi hálózatfejlesz-
tési terV is elkészült már a 
Fodrász és Kozmetikai Ksz-
nél. E tervek .szerint Fel-
sövároson n Szilléri sugárút 
körhyékén új. modern üz-
letet nyitnak majd. Ezenkí-

15 vül folyamatosan felújítják 
a Takaréktár utcai 2-es szá-
mú. a, Dugonics téri 4-es 

szült a várható, az eddiginél 
is nagyobb őszi-téli forga-
lomra. 

Ősszel különösen sok új 
lakást adnak át Szegeden. 
Ezekbe a lakásokba új, mo-
dern vonalú bútorokat ke-
resnek a szegediek. Erre pró-
bál a lehetőségekhez képest 
megfelelően felkészülni a 
kiskereskedelmi vállalat bú-
torüzlete. A központból le-
küldött tervszámokat nézve, 
örömmel számolhatunk be 
arról, hogy tovább javul a 
bútorellátás. A közkedvelt, 
modern vonalú Ciliké elne-
vezésű kombináltszekrényből 
például már jelenleg is na-
gyobb mennyiség van raktá-
ron, amellett több kisipari 
hálószöbabútor, valamint mo-
dern wmalú német há-
ló i? kapható több vá-
lasztékban. A kisbúto-
rt* kedvelői is megtalál-
ják. amit keresnek. A kis-
bútor-ellátás azonban még 
nem folyamatos, de néhány 
héten belül e tekintetben is 
javulás lesz. 

Sokan, bár még a jó idő 
tart, már megkezdték a kály-
hák, tűzhelyek beszerzését. 
Mint az áruforgalmi osztály 
vezetőjétől megtudtuk, min-
den igényt kielégítő válasz-
tékkal várják a vas- és mű-
szaki boltok a vásárlókat, S 
hordozható cserépkályhák is 
kaphatók. 

A háziasszonyok régi ké-
rése is teljesült a napokban, 
ugyanis a -második műszak-
könnyítésére néhány nappal j 
ezelőtt, kiterjesztették a rész- j 
létvásárlási kedvezményt a ! 
padlókefélő gépekre, a Lehel • 
nevű hűtőszekrényekre, és 2 
varrógépekre. Most érkezett j 
az üzletekbe egy ü) típusú • 
szovjet táskavarrógép. Ezt • 
sajnos, egyelőre még részlet- • 
vásárlásra neró lehet kapni, 
csak készpénzfizetés ellené-

Régi óhaj Volt a Széche- számú és az Április 4 úti 
nyi téri 3-as számú nagy- fl-as számú szövetkezeti fod-

| forgalmú üzlet korszerűsítő- rászüzletet is. 
| se is. A központban levő Az Állami Fodrászatl 

üzlet rendbehozására nem Vállalat is megkezdte a Köl-
kevesebb, mint 130 ezer fo- csey utcai nöi és férfi fod-
rintot költenek még ébben rászüzlet korszerűsítését. 

Magyar kerteszek 
s ikere Erfurtban 

Az október 15-én zárult 
erfurti nemzetközi kertésze-
ti kiállításon a magyar 
zöldség-, gyümölcs- és vl-
rágkertészek szép sikerrel 
szerepeitek. Az állami gaz-
daságok. termelőszövetkeze-
tek és kutató intézetek nagv-
üzemi kertészetei az ered-
mény-bemutatókon 669 he-
lyezést értek el. s ebből 337 
aranyérmet szereztek. Az 
aranyéremmel jutalmazott 
magyar pavilont a kiállítás 
hárommillió látogatója csak-

riMÉI nélkül felké-nem kivétel 
reste. 

A motorkerékpár és kerék-
párszaktízletek is tömött 
raktárral várják vevőiket, 
Mint arról már beszámol* 
tunk, örvendetesen megja-
vult a motorkerékpár- és ke-
rékpáralkatrész ellátás ls, »ő4 
az utóbbi időben már go-
lyóscsapágyért sem ketl a 
szegedieknek Pestre utazniók. 
December hónapban több 
árubemutatót rendeznek, 
hogy megkönnyítsék a vásár-
lók ajándékozási gondjait. 

í I 
I A ff ón á t e m i í k : 

Áthelyeztek 
egy villamos 
végállomást 

Túl korán helyztékát ? 
a dorozsmai villamos- : 
járat szegedi végállo- ; 
mását a Somogyi utcá- ! 
ból a Dugonics tér és a | 
Lenin körút sarkára. ; 
Ugyanis ezt — lapunk- : 
ban is hírt adtunk róla : 
— azért tették, mert • 
várható volt a Dugonics j 
téri új bérház épttke- : 
zésének megkezdése. ; 
megelőzőleg a meglevő t 

• épület lebontása. ami : 
f bizonyára az úttest egy • 
; részét ts igénybe vgszi. | 
j De már egy hete az : 
: említett sarkon áll meg • 
: a villamos, az építke- : 
j zésnek pedig még nyo- ; 
J ma sincs. Azaz dehogy : 
! nem. pont az új végál- J 

lomással szemközt ta- • 
tároznak egy házat — a ! 
jelzett bontástól, épttés- : 
töl függetlenül — és ez • 
rendkívüli helyzetet : 
idéz élő. Mert a Villa- : 
rrtosvágánv a mostani • 
megállónál az úttest • 
közepéig kanyarodik, a : 
kocsiút másik félét óé- í 
dig a tatarozás miatt i 
kerítéssel elzárták. 

Amikor a Villamos • 
beérkezik és az Indu- i 
láslg ott áll. a tér olda- j 
Ián szinte lehetetlen a • 
közlekedés, a keskeny : 
helyen — a villamos és : 
kerftés között — a jár- j 
művek nem tudnak él- : 
menni és a két kocsi : 
leszálló utasai ls nagv • 
tumultust Idéznek elő. • 
Az eddigi végállomás- 5 
nál pedig üres, zavarta- j 
lan a hely, vagyis most ] 
éppenséggel szükségsza- : 
rű a megállóhely visz- ! 
szahelyezésé, a közúti 1 
forgalomzavarás miatt. : 

M . R . • | 
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