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Szegeden tovább korszerűsítik 
a szolgáltató ipart 

Szüntelenül javul a gyermek- és ifjúságvédelem 
Fontos kérdésekről tárgyalt a városi tanács 

Szeged város tanácsa teg-
nap, pénteken délelőtt ülést 
tartott. Biczó György, a vá-
rosi tanács elnöke számot 
adott a tanács végrehajtó bi-
zottságának tevékenységéről, 
valamint a korábbi tanács-
ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról. Bejelentette, 

hogy az Országos Tervhiva-
tal Szeged húszéves fejlesz-
tési tervéhez — igen helye-
sen — kéri a tanács javasla-
lát, véleményét. A távlati 
tervhez a keretszámokat né-
hány hónapon belül megkap-
ja a városi tanács és ennek 
alapján készül majd el a ta-
nács javaslata. 

A társadalom segítségével 
A tanácsülés körültekintő 

gondossággal foglalkozott 
Tori Jánosnak, a városi ta-
nács elnökhelyettesének qlő-
terjesztése alapján a gyer-
mek- és ifjúságvédelem hely-
zetével Szegeden. E napiren-
di pont tárgyalásánál ott vol-
tak a városi KISZ-bizottság, 
a nevelőotthonok, az ipari-
tanuló iskola, az ifjúságvé-
delmi bizottság és a pedagó-
gusok képviselői is. 

Társadalmunk lényegéből 
fakad az is, hogy szüntelenül 
tovább javul a gyermek- és 
ifjúságvédelem. Szegeden is 
elsőrendű feladattá vált a 
felnövekvő nemzedék neve-
lésének tudományos alapok-
ra helyezése. Napjainkban a 
gyermek- fe ifjúságvédelem 
területe egyre jobban bővül. 
Szegeden széles körben ki-
épült a gyermekvédelmi há-
lózat, s megalakult, jól mű-
ködik a gyermek- és ifjúság-
védelmi munkaértekezlet. 
Szegeden — a felmérések 
alapján — a nem megfelelő 
családi körülmények között 
élő gyermekek száma mind-
össze 376. A felmérés nem 
tekinthető befejezettnek, e 
munka folyamatos. Igen fon-
tos a veszélyeztetett körül-
mények között élő gyerme-
kek szüntelen segítése. Szük-
séges figyelmet fordítunk 
azokra az állami gondozott 
gyermekekre is, akik 18. élet-
évüket betöltve kikerülnek 
az állami nevelőotthonokból. 
Természetesen a társadalom 
segítsége kell ahhoz, hogy 
minden gyermekből munkát 
szerető, szocialista ember le-
gyen. 

Leányszállás épül 
Hajdú Istvánné, a Kállai 

Éva Leányotthon igazgatója 
a többi között ismertette a 
leányotthon helyzetét, s kér-
te, hogy a lehetőségek sze-
rint fordítson gondot a ta-
nács az otthon épületének 
felújítására. Hangoztatta a 
leányszállás megteremtésé-
nek szükségességét. Farkas 
Istvánné tanácstag az albér-
leti uzsorát, valamint az 
egyedülálló fiatalokra lesel-
kedő veszélyeket vázolta. 
Czifra Pál tanácstag, dr. Ge-
réb György pszichológus, 
Biíe Vince tanácstag, Oltvai 
Ferenc, Kókai Józsefné, 
mindketten az ifjúságvédel-
mi bizottság tagjai. Bácskai 
Józsefné, a gyermeklélektani 
gondozóintézet vezetője. Ko-
vács József, a városi tanács 
művelődésügyi osztályának 
vezetője, Gáti Ferenc, a Mű-
velődésügyi Minisztérium 
osztályvezető-helyettese és 
dr. Nagymihály Sándor ta-
nácstag sokoldalúan szólt a 
gyermek- és ifjúságvédelem 
kérdéseiről. 

Tart János válasza után a 
tanács több pontból álló ha-
tározatot hozott a gyermek-
és ifjúságvédelem további 
javítására. Igen jelentős, 
hogy Szegeden még idén hoz-
záfognak a mintegy hatvan 
személy befogadására alkal-

mas leányszállás megterem-
téséhez. A második ötéves 
terv végén, vagy a harmadik 
ötéves tervben újabb kétszáz 
férőhelyes leányszállást épí-
tenek. Sor kerül — a lehe-
tőségeknek megfelelően — 
a Kállai Éva Leányotthon 
felújítására is. 

A lakosság szükségleteinek 
kielégítése 

Foglalkozott a tanácsülés 
dr. Kalmár Ferencnek, a ta-
nács tervosztálya vezetőjé-
nek előterjesztése alapján, 
Szeged ötéves helyi iparpoli-
tikai tervével, s jóváhagyta 
azt. Ezt a tervet korábban 
behatóan tárgyalta a szegedi 
párt-végrehajtóbizottság és a 
tanács végrehajtó bizottsága, 
A helyi iparpolitikai terv 
annak szolgálatában áll, hogy 
tovább javuljon a lakosság 
szükségleteinek kielégítése, 
bővüljön a különféle szolgál-
tatások köre. Ezért sor kerül 
a javító-szolgáltató hálózat 
további korszerűsítésére, fej-
lesztésére. Ezt az évi tervek-
ben ütemezik, a szükséglet-
nek megfelelően. 

Nagy gondot fordítanak arra 
is, hogy kielégítő legyen a 
mind nagyobb számú rádió, 
televízió, valamint elektro-
mos háztartási gép javítása. 
Bővül a Patyolat Vállalat 
működési köre. 

Az elkövetkező időkben a 
Fémfeldolgozó fe Finom-
mechanikai Vállalat—amely 
kerékpárokat, motorokat, 
háztartási gépeket, töltőtolla-
kat, irodagépeket javít — to-
vább fejlődik és az ötéves 
terv végére megkétszerezi 
szolgáltatását. A vállalatidén 
a harmadik negyedévtől 
kezdve a Mekalor-kályhákat 
is javítja, így a lakosság 
ilyenirányú igényeit is kielé-
gíti. A szövetkezeti ipar fő-
leg a város külterületein bő-
víti tovább a javító-szolgál-
tató hálózatot. Az építőipar-
ral kapcsolatos javítások, kü-
lönféle munkák elvégzése 
szintén igazodik majd a 
szüntelenül növekvő szük-
ségletekhez. Az életszínvonal 
emelkedésével párhuzamosan 
egyre gyarapodik azoknak a 
száma, akik saját erőből, 
illetve OTP-kölcsön segít-
ségével építkeznek. Ezt a 
munkát elsősorban az építő-
szövetkezetek végzik. Az 
építőszövetkezetek termelé-
se — a várható igényeknek 
megfelelően — 1965-re több 
mint 700 százalékkal emel-
kedik. 

Sürgős teendő 
Tovább bővülnek a szol-

gáltatások a férfi- és női 
fodrászatban, kozmetikában 
és a szolgáltatás más terüle-
tein. A határozat hangoztat-
ja a többi között, feltétlenül 
szükséges, hogy a lehetősé-
gekhez mérten, a legsürgő-
sebben megépüljön Szegeden 
a Patyolat Vállalat új telep-
helye, éppen a növekvő igé-
nyek kielégítéséért. Az autó-

javító vállalat — amely a 
minisztérium hatáskörébe 
tartozik — új szervízt léte-
sít. Az új szerviz — terv sze-
rint — jövőre kezd üzemelni. 
Természetesen a tanácsi, a 
szövetkezeti és az állami 
szolgáltató ipar fejlesztésé-
hez számottevő összegeket 
irányoznak elő. A város öt-
éves helyi iparpolitikai ter-
véhez többen hozzászóltak. 
Bite Vince javítóműhelyek 
létrehozását kérte Újszeged-
re. Dunai József férfi fod-
rászüzlet megnyitását sürget-
te Petőfitelepen. 

Közérdekű interpellációk 
Az ülésen sok interpelláció 

hangzott el. Mészáros Lajos 
a hattyastelepi út egy részé-
nek rossz állapotát tette szó-
vá, Bite Vince intézkedést 
sürgetett azért, hogy meg-
szüntessék a belvárosi göd-
röket, buktatókat. A Kolozs-
vári térre gyermekjátszótér 
megvalósítását kérte Czifra 
Pál. Nagygyörgy Mária az 
utak és parkok védelmére 
hívta fel a figyelmet. Pél-
dául elhanyagolt állapotban 
van a Marx tér parkosított 
része. Sári János a József 
Attila-telepi utak korszerűsí-
tését kérte, amelyhez a la-
kosság társadalmi munkával 
is hozzájárulna. 

Intézkedést kért Gerebecz 
Béla azért, hogy Újszegeden 
a Tiszavirág és Szövetség 
utcában is legyen elegendő 
víz. Ábrahám Lajosné Alsó-
város, különösen a Sárkány 
utca nem kielégítő vízellátá-
sáról beszélt. Lovászi Imre 
kérte a tanácsot, amint le-
hetőség adódik rá, tegye le-
hetővé, hogy József Attila-
telepen óvoda, illetve napkö-
zi otthon épüljön. Péter Má-
ria a Dankó Pista utca mi-
előbbi rendbehozását kérte. 
Demus Pálné a ságváritelepi 
lakosság örömét fejezte ki 
azért, hogy a telepen posta-
hivatal működik. Kérte azon-
ban, hogy a telepen nyissa-
nak fodrászüzletet. 

Új tisztségviselők 

A tanács — a végrehajtó 
bizottság három megürese-
dett helyére — új. végrehajtó 
bizottsági tagokat választott 
Árvái József, dr. Csilcós Fe-
renc és Kántor Gabriella sze-
mélyében. Az új végrehajtó 
bizottsági tagok megválasz-
tásuk után letették a hivatali 
esküt. 

A tanácsülés napirendi 
pontjai közötti szünetben a 
tanács végrehajtó bizottsága 
rendkívüli ülést tartott. Ezen 
Árvái Józsefet tanácselnök-
helyettesnek, dr. Csikós Fe-
rencet a tanács végrehajtó 
bizottsága titkárának válasz-
tották. A tanácsülés ezt jó-
váhagyta. 

A Szovjetunió 
igyekszik megakadályozni 

a háborús tűzvész 
továbbterjedését Laoszban 
Hruscsov elvtárs beszéde a szovjet párt- és kormányküldöttség 

bulgáriai látogatásáról és külpolitikai kérdésekről 
Pénteken a moszkvai rá-

dió és televízióban beszédet 
mondott Nyikita Hruscsov 
szovjet miniszterelnök, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak első titkára. A beszédet 
több külföldi — köztük a 
magyar — televízió is köz-
vetítette. 

Hruscsov bevezetőül a 
szovjet párt- és kormány-
küldöttség bulgáriai látoga-
tásáról beszélt. A két or-
szág kommunista pártja és 
kormánya között nemcsak 
hogy semmiféle vitás kérdés 
nincsen, hanem egyáltalán 
nincsenek olyan kérdések 
sem, amelyekben a felfogá-
sok eltérnének. Nyugaton 
egyesek azt hajtogatták, 
hogy Hruscsov valamiféle 
„repedések betömése* végett 
utazott Szófiába, hogy vala-
miféle nézeteltéréseket tisz-
tázzon. Az imperialisták ott 
is viszályt keresnek, ahol 
viszály nincs és nem is le-
het — hangoztatta Hrus-
csov. 

A Szovjetunió, a szovjet 
népek és a bolgár nép 
megbonthatatlan barátsága 
mélyen a történelemben 
gyökerezik. 
Hruscsov ezután arról be-

szélt, hogy a szovjet és a 
bolgár vezetők találkozójuk 
során a nemzetközi kérdé-
sekben is: beleértve a né-
met békeszerződés és a 
nyugat-berlini rendezés kér-
dését, a leszerelés, a nuk-
leáris kísérleti robbantások 
megszüntetésének problémá-
ját — teljesen azonos állás-
pontot foglaltak el. 

A nyugati hatalmak mind-
ezekben a kérdésekben csö-
könyös magatartást tanúsí-
tanak és nem kívánják bé-
késen rendezni a megérlelő-
dött problémákat. 

Nem értik, vagy nem kí-
vánják megérteni a nem-
zetközi erőviszonyoknak az 
utóbbi években bekövetke-
zett eltolódását, 

továbbra is az erő politiká-
ját kívánják folytatni a 
Szovjetunióval fenntartott 
kapcsolataikban. 

Ennek az értelmetlen 
doktrínának a szerzője, Dul-
les, mint ismeretes, már 
meghalt — folytatta Hrus-
csov —, de a doktrína még 
él és erről az elvről nem 
akarnak lemondani a nyu-
gati hatalmak ma élő veze-
tői sem. De * 

az erőpolitika, amely nem 
sok babért hozott megala-
pítójának, a mai folyta-
tóinak sem hoz majd si-
kert. 

Ez a politika kudarcra van 
kárhoztatva. Ma, amikor a 

Szovjetunió és az egész szo-
cialista tábor hatalma mér-
hetetlenül megnövekedett, a 
fenyegetések politikája — 
enyhén szólva — komolyta-
lan politika. 

Mit akar 
az Egyesült Államok 

Laoszban ? 
Amikor a bolgár vezetők-

kel megvitattuk a délkelet-
ázsiai helyzetet, természete-
sen nem mehettünk el szó 
nélkül a Laoszban kialakult 
helyzet mellett sem. A ha-

ladó embereket nyugtalanít-
ják az ott bekövetkezett 
legutóbbi események. Ami-
kor tavaly az Egyesült Ál-
lamok elnökével Bécsben 
tárgyaltunk, majd később 
a Laosz kérdésében összehí-
vott genfi értekezleten mi 
kifejeztük azt az őszinte tö-
rekvésünket, hogy mindent 
megteszünk a laoszi háború 
megszüntetéséért. Ezt a há-
borút Phoumi Nosavan lá-
zadó tábornok vezetésével a 
reakciós erők robbantották 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Ülést tartott a 
Ellenőrzési 

Pénteken ülést tartott a 
Központi Népi Ellenőrzési Bi-
zottság. Meghallgatta és elfo-
gadta az elnökség beszámoló-
ját a KNEB legutóbbi ülése 
óta eltelt intézkedésekről, 
majd megtárgyalta és jóvá-
hagyta a készletgazdálkodás 
vizsgálatának összefoglaló je-

Központí Népi 
Bizottság 

lentését, valamint a termelő-
szövetkezetek munkaszerve-
zési és gépesítési helyzeté-
nek vizsgálatáról készített je-
lentést. 

A Központi Népi Ellenőr-
zési Bizottság megvitatta és 
elfogadta a 3. negyedévben 
sorrakerülő országos jellegű 
vizsgálatok tervét. (MTI) 

Ú J A B B K Í S É R L E T I G É P E K 
m : 

Az útóbbi években már több új, az iparban eddig még 
nem használt berendezést, géphasználatot kísérleteztek ki 
a Szegedi Szalámigyárban. Az Élelmezésügyi Minisztérium 
húsipari igazgatósága most is a szegedi üzemet kérte fel, 
hogy kísérletezze ki egy külföldről beszerzett csontpucoló-
gép munkájának hasznosságát. A képen látható gépekkel 
fejti ma már két munkásnő a húst a csontokról. 

Egész napos műsor 
a nemzetközi gyermeknapon 

Úttörők seregszemléje — Versenyek 
A Szeged városi KISZ-bi-

zottság úttörő elnöksége he-
tekkel ezelőtt megkezdte a 
május 27-i nemzetközi gyer-
meknap előkészületeit. 

Idén a VIII. VIT tisztele-
tére rendezik meg a hagyo-
mányos úttörő napot, amely 
mintegy 8 ezer úttörő és kis-
dobos színpompás seregszem-
léje lesz. Vasárnap az egész-
napos műsor délelőtt 10 óra-
kor kezdődik. A Széchenyi 
téri úttörő seregszemlén T ö -
r ö k László elvtárs, az 
MSZMP Csongrád megyei 
•bizottságának első titkára 

mond ünnepi beszédet. Utána 
11 órakor aszfaltrajzversenv 
következik, majd az úttörők 
és kisdobosok részére ingye-
nes előadás lesz a bábszín-
házban és a Vörös Csillag 
moziban. Ezt térzene követi 
a Széchenyi téren, majd dél-
után 3 órakor ugyanitt roí-
lerverseny kezdődik. 

Az úttörő úszóversenyre ae 
újszegedi uszodában kerül 
sor délután 4 órakor, este 
VIT tábortűz és . műsor a 
múzeum előtti, téren, majd 
Tisza-parti tűzijátékkal fe-
jeződik be Szegeden a nem-
zetközi gyermeknap. 

« 


