
Péntek. IMI. október 

tíjabb aszfalt gyalogjárdákat épít j j n R g p i északokkal, üdvözlő táviratokkal köszöntik 
a Köztisztasági Vállalat 

A Szegedi Köztisztasági még 2100, az Etelka soron 
Vállalat idén mindhárom ke- pedig 1200 négyzetmétert 
rületben általában határidő aszfaltoznak az előbbit há-
előtt végezte el az aszfaltút rom, az utóbbit pedig mint-
ás gyalogjárda építését. Ez egy kétszázezer forint költ-
ií hozzájárult a többi között, seggel. A vállalat Igyekszik 
hogy a kerületi tanácsok kihasználni a kedvező időt, 
már a harmadik negyedév- s a terv szerint az újabb 
ben csaknem az egész esz- járdákat is határidő előtt 
tendőre tervezett városfej- adja át a lakosságnak, 
lesztési tervet teljesíthették. Közben a Széchenyi téren 
A vállalat útépítési prog- is gyors ütemben dolgoznak 
ramja azonban még nem ért a vállalat munkásai, hogy 
véget. Most, október második még a tél beállta előtt elvé-
felében két újabb gyalogjár- gezzék az ez évre ütemezett 
da aszfaltozásába kezdenek: mintegy 3800 négyzetméter 
a Párizsi körúton és Felső- terület aszfaltozását. Hason-
városon, az Etelka soron. A lóan a tél beállta előtt akar-
munkálatoknál a már másfél nak elkészülni a felsőtisza-
év óta jól bevált, új mód- parti új homokrakodóhely-
szert alkalmazzák: kohósalak nek 600 ezer forint értékű 
alapzatra aszfaltoznak. Ez kövezésével, melyet ugyan-
lényegesen olcsóbb és gyor- csak e hónapban kezdenek, 
sabb, nagyobb területen tud- Az útépítő részleg a nagy 
ják tehát korszerűsíteni a munkák befejezése előtt áll, 
rendelkezésre álló összegből az úttisztító részleg pedig a 
s gyalogjárdát, mint knráb- téli nagyobb feladatokra ká-
ban. A Párizsi körúton idén szült fel. 

4 cél: a könyvtárak gyűjteményének 
megkétszerezése 

Sajtótájékoztató az új könyvbarát-mozgalomról 

A Magyar Sajtó Házában ideológiai nűvek arányát. A 
csütörtökön Harmati Sán- kitűzött feladat megoldásó-
dor, az MSZMP Központi hoz mintegy kétszáz millió 
Bizottságának tagja, a Ha- forintra lesz szükség, s ezt' 
zafias Népfront Országos az összeget társadalmi erő-
Tanácsának titkára a falu- böl, a társadalom összefo-
sl olvasómozgalom helyze- gásával teremtik elő. 
téről és időszerű kérdéseiről Az új könyvbarát-mozga-
tájékoztatta az újságírókat, lom kezdeményezői ezért 

Elmondotta, hogy ha- szorgalmazzák, hogy a ta-
ránkban az elmúlt másfél nácsok a községtejlesztési 
évtizedben ötszörösére növe- alapból évente lakosonként 
kedett a könyvtárak száma legalább egy forint ötven 
és meghússzorozódott a fillért költsenek a könyvtá-
gyüjtemény. Az elért ered- rak fejlesztésére, 
menyek azonban korántsem 
kielégitőek. Az összlakos-
sághoz hasonlítva, általában 
alacsony a könyvtárak rend-
szeres látogatóinak száma, s 
a városok külső kerületei-
ben és a tanyavilágban, de 
a falvak egv részében is még 
kevés a könyvtár. Nálunk 
ezer lakosra hatszáz könyv-
tári kötet jut, a szomszédos 
népi demokratikus országok-
ban ezerkétszáz-ezerhárom-
száz Sok esetben nem meg-
felelő a gyűjtemények ösz-
szetétele. alacsony az isme-
retterjesztő és a politikai-
ideológiai könyvek aránya. 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa, a Magyar 
Nők Országos Tanácsa és a 
Szövetkezetek Országos Szö-
vetsége az MSZMP művelő-
déspolitikai irányelveinek 
szellemében éppen ezért 
elhatározta, hogy a máso-
dik ötéves terv időszakában 
ú.i tartalommal és formában 
életrehívja a könyvbarát-
mozgalmat. A cél: a máso-
dik ötéves terv végére a 
tanácsi könyviárak állomá-
nyának megkétszerezése. El 
akarják érni, hogy 1965 vé-
gén ézer lakosra már ha-
zánkban is ezerkétszáz 
könyvtári kötet jusson. A 
gyűjteményekben harminc 
százalékra növelik az isme-
retterjesztő és a politikai 

Szeged dolgozói az SZKP XXII. kongresszusát 
A szegedi üzemek munká- münk valamennyi szociális- dolgozóinak munkáját és kongresszus munkáját. Eáte 

sai. a termelőszövetkezeti ta brigádiát. büszkék vagyunk elért ha- tuk a televízióban a kong-
gazdák, a hivatalok, intéz- Tóth Istvánné. Caehók Jó- talmas sikereikre. Tudjuk, resszus megnyitását, hallote 
ménvek dolgozói nagy fi gye- zsefné és a többi 19 szo- ezek a sikerek az egész vi- tuk, olvastuk Hruscsov elv-
lemmel kisérik az SZKP cialista brigád lelkesen csat- lág haladó emeberiségének társ beszedet, a Szovje* 
XXII. kongresszusának mun- lakozott a versenyhez. erdekeit szolgálják. Segítik Kommunista Part uj prog-
kálát és tanulmányozzák Tegnap reggel ülést tartott a népi demokratikus orszá- ramját. 
Hruscsov elvtárs beszámoló- a Szegedi Kenderfonógyár- gok. köztük szeretett ha- üzemünk Il-es part-alap-
ját. ban Berta István ifjutechni- zank fejlődését. Erős tárna- szervezetének vezetosegujra-

L irágokkal díszített kus szocialista brigadja. A sza a gyarmati sorsot lerá- választó taggyűléséről küld-
. megbeszélésen egyetlen na- zó népek gazdasági fejlódé- juk a Szegedi Kenderfono-

gepek pirend szerepelt: az SZKP sének, kulturális felemelke- gyár minden dolgozója é» 
A Textilművek dolgozói x x » - kongresszusa. Berta déeének. _ Vezetője KÓ.ZÓ1Ó- vezetője nevében 

az üzem szakszervezeti bi- István brigádvezetó méltat- ja az egesz világ beket aka- vozletunket es 
zottságának kezdeményezésé- 1 a a kongresszus jelentősé- ró embensegenek. gazdag munkát kívánunk a 
re október 16 és 22-e között g é f - A l i g hangzott el rövid Üzemünk dolgozói azon kongresszus minden resztve-
a kongresszus tiszteletére ün- beszámolója, amikor Megy- túl, hogy büszkék a Szov- vójének, az egesz *wvjet 
nepi műszakot tartanak. B^esi Mihály, a nyolctagú Jetunió sikereire, a maguk nepnek > ^ » 
Hétfőn zászlódlszbe öltözött brigád egyik tagja szólásra munkaterületen mindent el- kommunizmus programjának 
üzem fogadta a munkába Jelentkezett. követnek azért, hogy a szo- megvalósításához.-
érkező dolgozókat A mun- ~ Javaslom, brigádunkat cialista táborban hazánk a Ugyancsak^ táviratban üd-
kások. mielőtt megindították a z SZKP XXII. kongresz-
volna gépeiket, apró vörös í z u s a r ó 1 "evezzük el. Dol-
zászlókkal. virágokkal díszf- R ^ u n k éljünk úgy, hogy 
tették azokat. Nemcsak kül- "jeltok legyünk a megtiszte-
sőségekben ünnepélyes a l o "évre. 
Textilművek ezekben a na- A br1R»d tegjai lelkesen, 
pókban. Az ünnepi műszak erőmmel csatlakoztak és dél-
alatt komoly munkavállaló- l d a n a z Ü Z«T b e ": . , 
•sok is elhangzottak alapszervezetének vezetésé- Figyelemmel kísérjük a 

Az előfonóban Dudás Ist- E e t újraválasztó taggyűlésén most ülesező XXII. párt- helyesléssel fogadtak, 
vánné a gyűrűsfonóban M eggyesi Mihály megismé-
Tóth Istvánné, a lánccsévé- , e l t e javaslatát és kérte a 
löben pedig Csehók József- taggyűlést — ha méltónak 
né szocialista brigádja szer- i r t j á k brigadjukat a név 
dán reggel közösen beszélte f e l c s e r e —, fogadja el elő-
meg Hruscsov elvtárs refe- terjesztését. A taggyűlés ugv 
rátumát. A munkásnők el- ö n t ö t t , hogy méltó az. ifjú 
mondták, hogy jó kezekben t^hnikusbrigád a kitüntető 
van a béke ügye. Örömmel n é v h e z -
tölti el őket az a tudat., 

ránk háruló feladatoknak, vözölte a XXII. pártkong-
kötelezettségeknek maradék resszus résztvevőit a Szegedi 
nélkül eleget tehessen. Dol- Falemezgyár .«. kollektívája, 
gozóink jó munkáját bizo- Néhány perces röpgyülésen 
nyitja, hogy i'zemünk még ismertette a párt alapszer-
egyetlen negyedévben sem v e z e t ( . a Moszkvába külden-
maradt adós a tervteljesités- d - tóvirat s z ö v e g é t , m e i y e t 

a lemezgyári munkások nagy 

Szakmát tanainak 

hogy olyan erős. hatalmas 
ország, mint a Szovjetunió, 
vigyáz a világ békéje fe-
lett. 

Vetélkedés 

Tárirat Moszkvába 
Ezután Szalma Gézáné je-

lentkezett szólásra. Javasol-
ta, hogy a Il-es alapszerve-
zet kommunistái táviratban 
üdvözöljék az SZKP XXII. 

A fononók gondolatát fe- kongresszusát. Az általa íel-
jezte ki Dudás Istvánné, olvasott távirat szövegét a 
amikor ezt mondta: taggyűlés lelkes tapsaal fo-

— Rajtunk fonónőkön is gadta. Még tegnap este a 
múlik a béke ügye. A ml következő szövegű táviratot 
munkánktól is függ a szo- juttatták el a Szegedi Kem-
cialista világrendszer erőssé- derfonógyár kommunistái 
ge. Tervünk teljesítése, a Moszkvába: 
minőség javítása, termeié- -Mi, a Szegedi Kender-
kenység emelkedése érdeké- fonógyár dolgozói figyelem-
ben versenyre' hívjuk - üze- mel kísérjük a Szovjetunió 

Az ötéves terv irányelvei szerint 

November 30- ig be fe j eződnek 
az idei é r r e tervezett % 

szegedi lakóházép í tkezések 
A második ötéves terv épí- get nyer vele. mert a téli, tés és a különböző szervek 

tol pari fejlesztésével kap- decemberi munka lassúbb összhangban álló tevékeny-
csolatos irányelvek között ütemű, fűtést igényel, és sége is feltétlenül szükséges 
szerepel, hogy a lakásatadá- mégis sok javítás, takarítás a sikerhez, 
sok határidejének elhúzódd- szükséges utána. ugyanis Mióta a Csongrád megyei 
sát meg kell szüntetni, le- semmit sem végezhetnek el Építőipari Vállalat fennáll 
hetőleg olyan tökéletesen, mint nyá- még sohasem fordult elő", 

arra törekedve, hogy leg- ro41. Jól jár a beruházó, mert hogy a tél beállta "lőtt vala-
később november 30-ig kitűnn minőségű munkát mennyi épülőfélben levő la-

vehet át, kás elkészüljön. 
Az Idén azonban a terve-
zett 509 lakás közül 407-et 
átadtak már. 

Második ötéves tervünk időszakában 
mintegy kétmilliárd forintot fordítanak a 
textilipar legnagyobb ágának, a pamut-
iparnak a beruházásaira. Ebből 

korszerűsítik a fonodák, szövödék, kiké-
szítögyárak egyes üzemeit. 

A pamutfeldolgozó iparágban a fonodák 
hosszú ideig csak nehezen tudták követni 
a szövödék mégnövekedett teljesítőképes-
ségét. A felszabadulás óta ugyan Szege-
dén, Kaposvárott, Miskolcon épült Új nagy 
fonoda, de ahhoz, hogy az első munkafo-
lyamatot végző üzemek lépést tarthassa-
nak a tovább feldolgozó szövödékkel. szük-
ség van a fonóorsók számának további 
növelesere. ö t év alatt 123 000 orsóval 
gyarapszik majd pamutfonodáink géppark-
ja. 

minden lakóépület elké-
szüljön. amely erre az év-
re volt tervezve. de legjobban a lakó örül, hi-

November végéig már nem szen száraz. szép parkettú 
sok idő van hátra, és a lakásba költözhet be. 
Csongrád megyei Állami Persze nem egyedül az épí- kilenr lakás nem alkot külön 
Építőipari Vállalat dolgozói tóipari vállalaton múlik, lakóházakat, s hátra csak 
elmondhatják, hogy az öt- hogv november végére beíe- két épület van még: a Bécsi 
éves terv első évében siker- jezödjön a lakóházak építése, körúton és a Kálvin téren 
rel teljesítik ezt a célkitű- Szinte több múlik a beruhá- épülő 51 és 42, összesen 93 
zést. hiszen mindössze két zón cs a tervezőn Ha ugyan- lakással. November 30-ig vi-
lakóépületet nem adtak át is időben elkészülnek a ter- szont minden valószínűség 
eddig rendeltetésének. vek. és megkötik a szerző- szerint ezeket a lakásokat is 

Ha a lakásépítkezés még a déseket, akkor az építők ide- átadják, bár az előfordulhat, 
tél beállta előtt befejeződik, jében hozzá is bírnak kezde- hogy a Kálvin téri haz üzlet-
abból számtalan haszon szár- ni az építkezésekhez. Tehát sora nem készül el addigra, 
mazhat, Az építőipar költsé- a megalapozás, az előkészí- A jövő évre is gondolni 

kell már, hiszen — mint em-
lítettük — sok függ attól, 
hogy az építők Időben kap-
ják kézhez a tervdokumen-
tációkat. 1962-ben az Ideinél 
több, körülbelül 600 lakás 
épül. s eddig ötszázra meg 
is kötötték a szerződést. Ha 
tehát jövőre . Ismét stkeriil 
betartani a november 30-1 
végső határidőt, az a beru-
házók érdeme is lesz. 

Az elmondottak után azért 
túlzás lenne azt hinni, hogy 
az építőipar decemberben 
semmiféle munkát nem vé-
gez ma.id. Igyekeztek felada-
taikat úgy beosztani, hogy 
míg a lakóépületekre ebben 
a hónapban már nincs gond, 

különböző Ipari jellegű 
építkezéseken, 

s azoknak is főképp a belső 
munkáikon foglalkoztathas-
sák dolgozóikat. Az ötéves 
terv irányelveinek betartásá-
val tehát ésszerűbbé vált a 
Csongrád megyei épitóipar 
tevékenysége. 

Százhuszonháromezer orsóval gyarapszik 
a pamut ipar 

1965-ben a mos tan iná l 33 százalékkal t ö b b fonala t adnak majd á t 
gyáraink a szövödéknek 

A Szovjetunióból és az NDK-ból vásá-
rolunk korszerű gépeket, de a hazai 
gyártmányúak is segítik majd a fono-
dák munkáját. 
A fonóorsók számának növekedésénél 

jóval nagyobb arányú termelésfelfutást 
terveztek. A géppark mindössze 22 száza-
lékkal nő, mégis 33 százalékkal több fonal 
készül majd, s ehhez nagyrészt 

a meglevő üzemek rekonstrukciója 
járul hozzá. A rekonstrukció valamennyi 
fonodára kiterjed. 

A fonodák korszerűsítése, fejlesztése le-
hetővé leszi majd. hogy 1965-ben a mos-
taninál mintegy negyven százalékkal több 
pamutszövet készüljön. 

, j 
Nem ipari tanulók, csak segédmunkások a tápéi Tö-

rök-lányok. de minden vágyuk, hogy szakmát tanuljanak 
a Szegedi Konzervgyárban, Rajtuk, az ó igyekezetükön 
múlik, hogy lesz-e belőlük majd jó konzervgyári szak-
munkás. 

November 7 tiszteletére: 

Ünnepi műszakot tartanak 
az öntődében 

Idén vette át az Élelmi- madik negyedévben 65 ton-
szeripari Gépgyár a szegedi na nyersvasat dolgoztak fel. 
Cserzy Mihály utcai öntödét Ezzel mintegy 95 százalékra 
az Élelmiszeripari Gépjaví- teljesítették negyedévi ter-
tó Vállalattól. Az év első és vüket. Az elmaradast a sze-
második negyede az üzem gedi öntöde "vezetői azzal ln-
szervezésével telt el. Az dokolják, hogy az elmúlt 
Élelmiszeripari Gépgyár új. negyedben igen sok és 
modern gepekkel szerelte változó apró alkatrészt ön-
fel szegedi telepét és meg- tóttek, s ez 
felelő munkát biztosított, munkát. 
Korábban ugyanis az volt a 
helyzet, hogy 
minden mást 
élelmiszeripari gépalkatré-
szeket nem. 

A szegedi üzemek az »űj 
öntödét* is gyakran felke- szüntetniük 
restek kéréseikkel. A Kohó- lentős az 

nehezítette a 

A negyedik negyedévben 
az öntöde az anyavállalat megemelté a 

csinált, csak szegedi öntöde tervét: 75 
tonna nyersvasat kell fel-
dolgozniuk, ezenkívül az el-
maradást is szükséges meg-

Ezért igen je-
a munkavállalás, 

és Gépipari Minisztérium melyet a dolgozók november 
termelési főosztálya az Élei- 7-e. a Nagy Októberi Szo-
mlszeripari Gépgyár szege- cialista Forradalom 44. év-
di öntödéjének megfelelő fordulója tiszteletére tettek. 
nyersvasat biztosított, s en- Vállalásaikban, az ünnepi 
gedélyezte a helyi üzemek műszakokban elsősorban a 
részére történő öntést is. .4 terv teljesítése és a hiány-
harmadik negyedévben sok zó 5 százalék elérése szeie-
szegedi vállalat, köztük 
Víz- és Csatornamüvek. 
Vasipari Ksz tűzhelyt észle 
ge. a Falemezgyár. a Közle- százalék 
kedési Vállalat, a Finom- lék volt 
mechanika, a Gázmű, a 
Köztisztasági Vállalat. a 
Tejüzem és a Szalámigyár 

a pel. Ezenkívül a selejt csök-
a kentése. Mér a harmadik 

négyedben a megengedett 10 
helyett 6.2 száza-
a selejt. A forgá-

csolóban Balogh György, az 
öntödében Csókási Sándor, 
a csapolóban pedig Takács 

gépeihez öntöttek alkatré- Sándor brigádla vállalta, 
sziket. Ezenkívül több bu- hogy az anyavállalattól le-
dapesti vállalatnak is készí- küldött munkákat határidő-

re visszajuttatja, ezenkívül 
a selejtet minimálisra csök-

tett alkatrészeket a szegedi 
öntöde. 

Az anyavállalatnak a haz- kenli. 


