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S z á l l í t j á k a f o n a l a t A római 
olasz—magyar 

\ barátsági tanácskozás 
második napja 

Hogyan lett Ilonából Anna? 

A olasz—magyar kapcso-
latokkal foglalkozó római ta-
nácskozás második napja 
igen változatos és g a z d a g ; , . . 
volt. Először Mario de i kozul harmadik volt nagysag 
Micheli író és kritikus, akit j 

Mert heten voltak testvé-
rek, mert kevés volt a ke-
nyér, és mert 12 éves gyere-
keket még 1922-ben sem vet-
tek fel a kendergyárba. És 
Kószó Ilona, a 12 éves, véz-
na kislány, aki a 7 testvér 

Több inint 90 tonna szőnyeganyagot készí tet tek idén a szegedi mechanikai kötél-
gyárban. Az afr ikai sisál levclrostjából készült rendkívül erős anyagot az újsze-
gedi szövőgyárban dolgozzák feL Felvé te lünk a kész fonál előállításáról készült 

Olaszországban a magyar 
irodalom egyik legjobb is-
merőjeként tar tanak számon, 
a modern magyar költészet 
sajátosságairól és irányzatai-
ról tar tot t előadást. 

Ezután Meruk Vilmos, a 
Művelődésügyi Minisztérium 
színházi és zenei főigazgató-
ságának vezetője ismertette a 
magyar iskolarendszert s 
részletesen beszélt a leg-
utóbb végrehaj tot t iskola-
reformról. Angclo Brelich, a 
római egyetem professzora a 
magyar egyetemi oktatás né-
hány sajátosságát fejtegette. 

Délután az értekezlet négy 
bizottságra oszolva folytatta 
munkájá t . 

1962 áprilisában 
összehívják 

a Komszomol 
XIY. kongresszusát 

A Komszomol Központi Bi-
zottsága megvitat ta a Kom-
szomol-szervezetelc időszerű 
feladatait az SZKP XXII . 
kongresszusán hozott határo-
zatok fényénél. A szombaton 
véget ér t ülésen elhatároz-
ták, hogy a Komszomol 14. 
kongresszusát 1962 áprilisá-
ban hívják össze. 

A határozat rámutat , hogy 
a Komszomol a továbbiak-
ban is erősíteni fogja test-
véri kapcsolatait a szocia-
lista országok if júsági szer-
vezeteivel, a világ haladó if-
júságával, s az internaciona-
lizmus szellemében fogja ne-
vetni a szovjet i f júságot . 

Üj üzemrész a bőrruhákészítőben 
Ismeretes, hogy a Szegedi volt mód. így nemcsak a dolgozó elfoglalta már ú j 

Szőrme- és Bőrruhakészítő szegedi üzem, hanem a nép- munkahelyét. 
Üzem termelése idén nem gazdaság érdeke is megkí- Az átszervezés nem jár t 
volt egyenletes. Részint vánta az ú j bőrdíszmű-rész- többletberuházással, mivel a 
azért, mer t csökkentek a ke- i e g felállítását. vál lalatnak sikerült olyan 
reskedelem igényei a műbőr A dolgozók örömmel vet- megoldást találnia, melynek 
ruházati cikkek iránt, más- tek részt az üzem átszerve- a lap ján az ú j bőrdíszmű 
részt amiatt , hogy anyagóllá- zésével kapcsolatos munkák-
tási nehézségek merültek föl, ban. A november 6 és 7-iki 
s ezért nem bír ták legyár- munkaszüneti napokon a 
tani a tervezett i rhabunda kiszisták — Wéber István 
mennyiséget. főmérnök és Bukta Lajos tenie. Tehát szükség esetén 

A munka folyamatosságá- műszaki osztályvezető i rá- el tud ják vállalni a korábbi 
nak biztosítására a közel- nyitásával — két nap alatt megrendelések teljesítését. 
múl tban bőrdíszmű-gyártó végrehaj tot ták a szükséges esetleg túlteljesítését is. A 
üzemreszt szerveztek a val- , , , , . , - ,, . . . , 
lalatnál. A Rákospalotai Bőr- atszervezeseket es novem- bőrdíszmű uzemreszben je-
és Műanyagfeldolgozó Válla- ber 8-án reggel valamennyi lenleg próbagyártás folyik. 
lat raktára iban nagyobb 

bőrdíszmű-hul-

üzemrész aká r 100—120 főt 
is foglalkoztathat majd, azon-
ban a szőrme és bőrruha 
gyártását sem kell csökken-

mennyisegu 
ladék gyűlt össze, melynek 
fcldplgozására helyben nem 

Sikeres baromfinevelési 
akció 

I földművesszövetkezeí a szegedi és környéki 
Háztáji gazdaságoknak 200 ezer naposbaromfit adott ál 

A Szeged és Vidéke Kör- gángazdaságokba igen ked-
rcti Földművesszövetkezet vező feltételek mellett tör-
l á t j a el a városban és a já - tént . Az átvett 200 ezer da-
rásban a szövetkezeti ház- rab után a termelők mind-
tá j i gazdaságokat és a ma- össze 51 mázsa csirkére 
gángazdaságokat naposcsi- vagy egyéb baromfira kel-
békkel, l ibákkal, pulykák- lett szerződniük. A szegedi 
kai. kacsákkal és gyöngytyú- földművesszövetkezet decem-
kokkal. Ez a kedvezményes, ber 20-ig veszi á t a szerző-
naposbaromíiárusí tás most, désben lekötött jószágokat, 
novemberben befejeződött és s ebből november derekáig 
a tavalj ' i 120 ezerrel szem- már negyven mázsát véső-
ben idén 200 ezer fölneve- rolt fel és adott át a szen-
lendő jószágot vettek át a tesi BARNEVÁL-nak. Ér-
szegedi és környékbeli gaz- demes itt megjegyezni, hogy 
dák, főként szövetkezeti tavaly csupán 40 mázsára 
emberek. A kedvezményes kötöttek szerződést. 
akció több mint ezer múzsa A szerződéses baromfi t a 
felnövekedett baromfi piac- feldolgozó állami vállalat 
rahozatalát eredményezte, az részben exportálta, részben 
óvatos becslések szerint is. pedig vágottan belföldön 
Ugyanis a földművesszövet- hozta forgalomba. A szép 
kezet által á tvet t naposcsi- felhozatal következtében tu-
békből 50 dekától egy kilós dott jut tatni a földműves-
súlyig hoztak piacra jószá- szövetkezet piaci elárusító 
gokat. A naposbaromfik ki- helyeinek is, ahol volt olyan 
helyezése a háztáj i és ma- nap, hogy száz csirkét is 

eladtak a hivatalosan meg-
állapított áron. Jótékonyan 
éreztette hatását a háztáj i 
gazdaságok segítése a piaci 
felhozatalban is: a felvásár-
lók szerint ennyi csirkét, 
mint mostanában, régen 
árusítottak Szegeden. Je l -
lemző azonban az életszín-
vonal növekedésére, hogy 
gyakran a korábbi éveknél 
nagyobb mennyiség is ke-
vésnek bizonyult. 

A sikeres gazdasági év 
után most még több barom-
fi kihelyezését és felvásár-
lását tervezik a Szeged és 
Vidéke Körzeti Földműves-
szövetkezetben. Megkezdték 
a pulykafelvásárlást is, mely 
idén több min t kétszerese 
lesz a tavalyinak. Libából 
négyszer annyit, kacsából 
háromszor annyit várnak a 
termelöknek jutányosán át-
adott naposbaromfi-állo-
mányból. 

A szegedi földművesszö-
vetkezet a tesvezett 190 ezer 
tojással szemben 225 ezret 
vásárolt fel az idén, s ez 
szintén a lakosság jobb el-
látását szolgálta. 

Mái ír tétyfjjl djífiW 

fíü'IönJiőzd me'retbea 
Kapható a SPöOŰLTtBan 

fl Csehszlovák Kommunista Párt 
Központi Bizottságának plénuma 

Mint a Csehszlovák Táv- 3. Az i f júság körében vég-
irati Iroda jelenti, Prágában zett munka kérdései. Előadó: 
november 15—17-én megtar- J. Hendrych. 
tot ták a Csehszlovák Kom- A plénum alapos megvita-
munista Pá r t Központi Bi- tás után egyhangúlag elfo-
zottságának kibővített plénu- gadta a megfelelő határoza-
mát, amely az alábbi kérdé- tokát, 
seket vi tat ta meg: 

1. Beszámoló az SZKP 
XXII. kongresszusáról és a 
Csehszlovák Kommunista 
Pá r t munká já ra levonandó 
következtetések. Előadó: An-
tonin Novotny; 

2. A népgazdaság fejleszté-
sének jelenlegi alapvető 
problémái és az 1962-es terv 
előkészítése. Előadó: O, Si-
munek; 

szerint, 14 éves nővére, An-
na irataival jelentkezett 
munkára a gyárban. Felvet-
ték és Ilonából Anna lett. 
Olcsó munkaerőnek számí-
tott a csöpp kis munkáslány, 
pedig dolgozott derekasan. 
Ládába is kellett bújnia né-
ha, nagy pamutládába, a fe-
jére gombolyagokat és kócot 
tettek, hogy ki ne látszón. 
Mert Ilonka félt, ha a fel-
ügyelő úr ellenőrzésen ész-
reveszi, milyen kicsi, felmon-
danak neki. De a felügyelő 
úr nem volt kíváncsi Ilonlzá-
ra... 

oh-mon tartja kitüntetéseit, 
leveleit. 

— Tizenegy van — mondja 
rögtön — és egy kormányki-
tüntetés. — Ezt úgy lelken-

, c ,. .. , , dezi, mint a kisiskolás, aki A Szegedi Kenderfonogyár öíöst kapott számtanhóL 
cernazo üzemrészében dolgo- Nemsokára nyuqdijba megVi 
zik ma a mindig tudom, d e a d d i u ú j H m „ 
szorgalmas, nevető szemű kitüntetéseket okleveleket 
Sonkó Imréne, munkatarsai u érmeket is. Nyomtalanul 
példaképé, a hajdani Koszo elszáuó< csak letke mélyén 
Ilonka — Anna. ötvenkét elraktározott meleg szavakat 
éves és nagyon fiatal. Fá- is, fiatalok, munkatársak bi-
radhatatlanul dolgozik gé- *o.lmá.t, szeretetét. Mikor er-

__ , . r ő l beszél, hangja árulkodik: pein es csupamosoly arcara m{ntha erre ^ leg5ÚS2_ 
még a visszaemlékezés se vet Jcébb 
árnyékot már. Gyűjti és szá- Somogyi Károlyné 

Ma kezdődik Kairóban 
Nasszer, Nehru és Tito megbeszélése 

Tito jugoszláv elnök szom- helyzet békés rendezésének 
baton délelőtt csaknem há- kérdése. Politikai megfigye-
romórás tanácskozást folyta- lók a r ra számítanak továb-
tott Nasszer elnökkel Kairó- bá, hogy a német probléma 
ban. Délben Nasszer villás- mellett megvi ta t ják a lesze-
reggelin lát ta vendégül Ti- relés kérdését, hogy az algé-
tót és délutáni órákban foly- riai, kongói és a dél-víetna-
t a j ák a nem hivatalos esz- mi helyzetet, az ENSZ jö-
mecserét. vőjét, valamint az el nem 

Mint ismeretes, Kairóban kötelezett országok kapcso-
vasárnap kezdődik Nasszer, latainak kérdését, különös 
Nehru és Tito megbeszélése, tekintettel azokra a megbe-

A kairói rádió jelentése szólésekre, amelyeket Nehru 
szerint a szombat délelőtti indiai miniszterelnök a kö-
tanácskozáson Nasszer és zelmúltban Hruscsov szovjet 
Tito megvitat ta a hármasér- miniszterelnökkel és Ken-
tekezlet napirendjét . Szóba, nedy amerikai elnökkel foly-
került továbbá a közép-ke- tátott, 
leti helyzet és az algériai 
kérdés. 

Az ADN kairói tudósítója 
rámutat , hogy a vasárnap 
kezdődő hármas értekezlet 
napirendjén szerepel a né-
met békeszerződés megköté-
sének és a nyugat-berlini 

Megkezdték a hazai televízió 
képfelvevöcsövek gyártását 

Az Egyesült Izzó újabb vi- A Vidikon-cső — egy ame-
lágszínvonalon álló gyárt- rikai márka neve — a tele-
mánnyal gazdagítja termé- vízió kamera legfontosabb 
keinek számát. Az üzem meg- kelléke: képfelvevő cső, 
kezdte az úgynevezett Vidi- ".melynek fényérzékeny er-
kon-csövek próba-sorozat. n y ő j e elektromos jelekké 
gyártását. 

Készül a második medence 
A jövő évi strandszezon kezdetéig elkészül az újsze-

gedi partfürdőn a második medence, amely az elsőnek 
pontos mása lesz. Meleg, 38 fokos vize lehetővé teszi 
majd a fürdést hűvösebb időben is. Sok szegedi üzem 
dolgozói vállaltak társadalmi munkát a medence építése 
körül, s most szakemberek dolgoznak a vasbeton-szere-
lésen. 

alakítja át a képet. Előnye, 
hogy méretei jóval kisebbek, 
élettartama nagyobb, ára ol-
csóbb, mint a más típusú fel-
vevő csöveknek. 

A Vidikon-cső alkalma-
zási területe elsősorban az 
ipari televízió — például az 
automatizálás és az életve-
szélyes kémiai folyamatok 
ellenőrzésének fő eszköze —, 
de a televízió filmközvetíté-
seknél, a stúdiófelvételeknél 
is jól használható. (MTI) 

Szegedi diák sikere 
C? 

Szombaton az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem fi-
zikai intézetében kiosztották 
a hagyományos Eötvös, Lo-
ránd fizikai verseny díjait . 
A versenyen 61 idén érett-
ségizett diák vett részt A 
második díjat Fritz József, 
az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem. természettudo-
mányi karának fizikus hall-
gatója (Mosonmagyaróvárott 
érettségizett) nyerte. 

Egyidejűleg kiosztották a 
középiskolai matematikai la-
pok 1960—61. évi fizikai 
pontversenyének díjai t is. A 
versenyen 76 iskola 306 ta-
nulója vett részt. Az elsö 
osztályosok számára kiírt 
dijat Máté Attila, a Szegedi 
Dózsa György Altalános Is-
kola tanulója nyerte. A ne-
gyedik osztályosok legjobb-
ja Fritz József (Mosonma-
gyaróvári Kossuth Gimná-
zium). 

A győztesek pénzjutalmat, 
a helyezettek könyvjutalmat 
nyertek. (MTI) 
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