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ülést tartottak Moszkvában 
a KGST tagállamainaft 

képviselői 
Moszkvában 1962. június sáság Minisztertanácsának 

8-an es 9-en ulest tartottak elnökhelyettese, A Birla-
a Kölcsönös Gazdasági Se- deanu, a Román Népköztár-
gitseg Tanacsa tagállamai- saság Minisztertanácsának 
nak képviselői. elnökhelyettese, V. Novikov, 

Az ulesen részt vett Sz. a Szovjetunió Miniszterta-
Todorov, a Bolgár Népköz- nácsának elnökhelyettese, O. 
társaság Minisztertanácsá- Simunek, a Csehszlovák 
nak elnökhelyettese, Apró Szocialista Köztársaság mi-
Antal, a magyar forradalmi niszterelnök-helyettese. 
munkas-paraszt kormány el- Az értekezlet megvizsgálta 
nökhelyettese, R. Steinwald, azokat a legsürgősebb tenni-
a Német Demokratikus Köz- valókat, amelyek a KGST-
társaság helyettes képvise- államok kommunista és 
lője a KGST-nél, N. Zsag- munkáspártjai első titkárai 
varai, a Mongol Népköztár- 1962. június 6-i, 7-i értekez-
saság Minisztertanácsának leiének, valamint a KGST 
elnökhelyettese, P. Jarosze- 16. ülésszaka határozatainak 
uiicz, a Lengyel Népköztár- megvalósítását szolgálják. 

Kedd, 1962. június 12. 

Elutazott hazánkból 
a lengyel 

pártmunkásküldöttség 
Walenty Titkow, a Len-

gyel Egyesült Munkáspárt 
Központi Bizottsága titkárá-
nak vezetésével Budapesten 
tartózkodó lengyel pártmun-
kásküldöttség tegnap délelőtt 
a Ferihegyi repülőtérről ha-
zautazott. Búcsúztatásukra 
megjelentek a Budapesti 
Pártbizottság részéről Kiss 

Dezső első titkár, Kelen Bé-

la, Venéczi János, Csikesz 

József né titkárok, a pártbi-
zottság több vezetője, és a 
lengyel nagykövetség mun-
katársai. 

Móravárosban is épülnek 
társasházak 

Késsülnek a területrendezési tervek 

Jól sikerült ankétot rendeztek Szegeden a társasház-építésről 
Vasárnap délelőtt a Ha- 20—25, egyenként négylaká- is - a társasház-építkezé-

zafias Népfront fczeged va- sos, emeletes társasház épí- seknek tehát nincsenek aka-
rc*» bizottsaga, valamint a tését biztosítják. A rende- dályai. 
városi tanács és az OTP a zési és kisajátítási tervek A résztvevők közül többen 
tarsashaz-epitkezesrol ren- már készülnek, s az érdek- — dr. Simon Ferenc Bitó 
dezett ankétot a népfront lődők akár jövő márciusban Antal és mások — kérdése-
Vorósrnarty utcai székhaza- építtethetnek a fent emlí- ket tettek fel Ezzel kapcso-
ban, A megbeszelesen több tett területen. Ennek közmű- latban több problémát Bier-
mint szaz erdeklődo vett vesítésére a kerületi tanács ling József, az OTP megyei 
részt — bár meg ennel is ezerszáz méternyi zárt esa- fiókjának vezetője válaszolt 
nagyobb volt azoknak a sza- tornát készíttet. melyhez meg-
ma, akik városunkban tár- , mintegy 200 ezer forint hi-
sasház-építéssel kívánják la- telt biztosít a városi tanács, 
kásproblémájukat megoldani. \ városfejlesztési alapból 
Az ankéton megjelent Sze- nagynyomású 
ged mindhárom kerületének építenek, 
tanácselnöke, a váro-si tanács a DÁV olyan elektromos há 
építési és közlekedési osz- lózattal látja el az új lakó- szükséges. Egy "érig nemkefl 
tályanak vezetője, s az Or- telepet, hogy az oda tele- törleszteni, utána körülbelül 
szágos Takarekpenztar rae- p i; iő családok zavartalanul havi 300—350 forint a rész-
gyei fiókjának vezetője is. használhatják háztartási gé- let, a lak^ás nagyságának 

peiket, azonkívül biztosítják megfelelően. A kamat évi 
a megfelelő közvilágítást Ls. kétszázalékos, amelyik ahi-

A társasház-építési akció-
ban vidékiek is részt ve-
hetnek. 

vízhálózatot A? eddigi gyakorlát szerint 
általában 38—44 ezer forint 
induló, azaz saját pénzösszeg 

Mison Gusztáv I. kerületi peiket, azonkívül biztosítják megfelelően. A kamat évi 
tanácselnök 

az építkezések eddigi, új- 1963-ban az új lakóutcák- vatalos statisztikák szerint 
szegedi tapasztalatait is- ban körülbelül kétezer négy- legalacsonyabb Európában, 
mertette. zetméter aszfalt gyalogjárdát 

Már a kezdet nagy sikernek építenek, melyre közel 320 
örvendett. Minden különö- ezer forintot költenek. A be-
sebb propagálás nélkül >-el- települő városrész lakóinak 
kelt" az újonnan nyitott _Eg- érdekeit szolgálják a távo-
ressy Béni utcában épülő 24 ]abbi tervek: új óvoda, a 
társasház, egyenként négy- Tolbuhin sugárúti villamos-
négy, illetve kettő-, három- vonal kétvágányosítása, 

autóbuszjárat. szobás lakással. 
A társasház-építkezésnek éves tervben 
már eddig is több előnye téri vízmű megépítése, 
mutatkozik. 

Megfelelő városkép alakul 
ki, biztosítani tudják a köz-
művesítést. Jól járnak az 
építtetők, mert olcsóbban, 

A jól sikerült ankéton 
az érdeklődök tanulmá-
nyozhatták a társasházak 
tervrajzait, makettjeit. 

Végül a népfront városi bi-
zottságának vendégeiként 
különautóbuszra szálltak a 
résztvevők, s megtekintették 

s a III . öt- az újszegedi építkezéseket, 
a Kolozsvári A társasház-építkezés egyéb, 

részletes tudnivalóival egyéb-
Az érdekeltekkel közölték ként a város lakossága a ke-

rületi tanácsok építési és 
biztosíts- közlekedési csoportjainál, 

azt is: 
annyi területet 
nak jövőre, amennyi igény valamint az OTP 
lesz társasház-építésre. 

korszerű családi otthonhoz Hasonló a helyzet a hitellel 
jutnak. A társasházak meg-
őrzik magánjellegüket. Tu-
lajdonosaik — akiknek költ-
ségét 75 százalékig az OTP 
vállalja, s ezt általában 20 
év alatt kell visszafizetni — 
minden kényelmet megkap-
nak. A tervezésnél a későb-
bi igényekre is gondoltak. 
Megfelelő területet hagytak 
autópark és játszótér cél-
jára. Már- most 

készül a további terület-
rendezés, 

újabb társasházak telkeinek 
a félmérése. Az így kiala-
kuló városrész környéken 
helyet biztosítanak egy ké-
sőbb szükségessé válható 
ötven férőhelyes óvoda, va-
lamint üzletház céljára. A 
közeli Bérkert utcában a 
szaporodó lakosságra való 
tekintettel hamarosan javító-
szolgáltató kisipari központi 
műhelyt állítanak fel, ahol 
több szakma képviselteti 
magát. Megindult az autó-
buszjárat— ezzel is közelebb 
került a város központjához 
ez a környék. Ám a kultu-
rális igények részben hely-
ben is kielégíthetők. Az 
Ogyesszai körúti November 7 
Művelődési Otthont kétmillió 
forint költséggel tovább kor-
szerűsítik, a Rózsa Ferenc 
sugárúton pedig 16 tanter-
mes iskola épül. Végül kö-
zölte a kerületi tanácselnök, 
hogy 

az újabb igényeket már 
most be lehet jelenteni, s 
ezeket jövőre ki tudják 
elégíteni 
Vincze Antal, a III. keni 

let tanácselnöke a móravá-
rosi, Szél utca mentére ter-
vezett építkezésekről szólt. 
Jövőre a Tolbuhin sugárúti 
szövetkezeti bérházak — a 
Szél utca — és a leendő Vi-
dám Park közötti területen 

fiókjánál tüzetesen 
merkedhet. 

szegedi 
mégis-

Könyvek, folyóiratok, napilapok 
a falusi eszpresszókban 

A Vendéglátóipari Orszá- Ezekben egyhelyütt találja 
gos Szövetkezeti Központ ve- meg a közönség mindazo-
zetői a földművesszövetke- kat a szolgáltatásokat, ame-
zeti vendéglátóipar fejlesztő- lyeket eddig két helyen, a 
sénél a nagyobb italbolto- rendszerint egymástól távol 
kat, az úgynevezett "tal- l e v ö vendéglőben és eszp-
ponállókat" fokozatosan csa- . . .. 
ládias légkörű, korszerű kis- r e s s z o b a n K a p o U ' 
vendéglőkké alakítják át. 
Országosan elterjesztik azt 
a kezdeményezést, hogy a 
cukrászdákban, eszpresszók-
ban úgynevezett könyvesi 
sarkot létesítenek. Ez gya-
korlatilag annyit jelent, 
hogy a vendégek könyvet, 
folyóiratot — irodalmi és 
szaklapot — napilapokat, 
képes újságokat kölcsönöz-
hetnek a duplájuk mellé. 

A kedvező tapasztalatok 
alapján széles körűen elter-
jesztik a presszóvendéglőket. 

Az újítók sem maradnak el 
a kongresszusi versenyben 

Százegy újítási javaslat öt hónap alatt a Délrostnál 

forintot 
kért. 

kaptak javaslatu-A vállalat gazdálkodásá- lényegesen jobban ment a 
ban, a tervekben, a kong- munka, de az adósságot nem 
resszusi felajánlásokban em- tudták letörleszteni. Pedig 
beri gondok megoldását, vá- már munkába állt a vajháti 
gyak, kérések teljesítését új alagútáztató, Szegváron 
látják a Délmagyarországi és Sarkadon új áztatási el-
Rostkikészítő Vállalat dol- járást, az úgynevezett leve-
gőzöl. Ez a felismerés ser- gőztetéses módszert alkal-
kenti őket nemes vetélke- mázzák. Még nem összesí-
désre, mert érzik, hogy ré- tették a tapasztalatokat, de újítók is tudják, hiszen több 
szesei, formálói nagyszerű m á r látni, hogy Szegváron éves tapasztalat bizonyítja, 
célkitűzéseinknek, második 20—25 százalékkal rövidebb ha az áztatóvíz hőmérsékle-
ötéves tervünknek. Ez bi- idő alatt ázik meg a ken- te nem éri el a kívánt fo-
zalmat, távlatot ad az em- der. A sarkadi telepről azt kot; akkor baj van, nem 
bereknek, amelyekért érde- jelentették, hogy más esz- a z ; k meg időben a kender, 
mesnek vélik többet és tendőben, ha ilyen hűvös Alig néhány napos különb-
jobban termelni, takarékos- időjárás volt, húsz nap múl- séggel négyen adtak be ez-

Egy témakör 
négy újítás 

— A hűvös idő az áztatás 
fékje — mondják a DÉL-
ROST szakemberei. Ezt az 

zel kapcsolatban javaslatot. 
Az első a püspökpusztai te-

kodni, újítani. . va ázatlanul kellett kiszed-
A vállalat újítóinak több- n j a kendert, mert rossz az 

sége céltudatosan törekszik á ^ t ó v í z összetétele. Most a lépről érkezett. Horváth 
tóek^őtfá^rtiadaUtok; kedvezőtlen idő ellenére is György villanyszerelő nyúj-
problémák megoldására, megázik a kender. 
Most bőven akad tennivaló. „ 

Kapacitast bovito 
javastat 

Építkeznek, tökéletesítik a 
technikát, a gyártástechno-
lógiát és küszködnek az idő-
járással, hogy teljesítsék a Az első negyedév 

totta be. ö t követte az új-
szegedi újítási komplex bri-
gád, majd Magyar György 
javaslata, ugyancsak az új-
szegedi telepről. Legutóbb 
Trebits András, a vállalat 

három központjának egyik dolgozó-, 1 • IJctliezn c g / m 
terveket, a kongresszusi val- mindössze 35 ja javasolt újfajta áztatóvíz-
lalast. -újítási javaslatot nyújtottak langyosító eljárást. 

új áztatási eljárás be. Áprilisban a kongresszu- ^ A dolgozók 
, „ . . . o . m - m , „ s i munkaverseny kibontako- b ő v i z ű t o r r é L S a a z h o g y 

k T elnvertók a Mtó f sának időszakában egyet- konkrét célokat, megoldásra 
nisztertanács és a SZOT vö- len hónap alatt 55 javaslat váró feladatokat,^ problémá-

is született. A második r.e-rös vándorzászlaját. Ez 
kat tűztek a DELROST ve-

,. , , . zetői a vállalat újítói elé. 
kötelez, s nem akarnak szé- gyedevben eddig összesen 66 E z e k a f e l a d a t o k egybees-
gyenkezni az idei verseny- újítási javaslatot jegyeztek n e k a z egyéni törekvések-
ben sem a rostkikészitő fel a naplóba. Ezek közül kel, a kollektíva, az üzem, a 
üzemek a Csongrád megyei több az áztatási problémák népgazdaság érdekével. A uzemez, a v-soiigiau uk&j . kongresszusi versenyben 
vállalatok között. Különösen megoldását javasolja, ku- s z ü l e t e t t ú j í t á s } 1 a v a s l a t o k 

a kenderáztató munkát ne- lonbozo módszerekkel. Igen p e d i g n e m c s a k a n y a g i előnyt 
hezíti a mostoha időjárás, jelentős a mezőhegyesi biztosítanak az újítóknak* 
Márciusban még hó volt, üzemegységben született ka- hanem azt a jó érzést is* 
s ez éreztette ~ hatását az pacitásbővítő javaslat. Az hogy hasznára vannak a 
s ez erezi.ei.ue m . , , , .,p„ kozossegnek, a tarsadalom-
áprilisi áztatási terv telje- uj módszerrel 388 ezer 134 n a k g m é U Ó m ó d o n - k ö s z ü n . 
sítésében. Csak 26 százaié- forinttal csökken az onkolt- tik pártunk VIII. kongresz-
kot értek el. Májusban már ség. Az újítók közel 4 ezer szusát. 

A kerületi tanácsok kitüntetik 
a legjobb társadalmi munkasokat 

Szegeden néhány héttel A jel vény tulajdonosok kö- társadalmi munkában a sze-
ezelőtt az I. kerületi tanács zött minden bizonnyal ott gedi üzemek, intézmények 
ülésén hangzott el a kezde- találjuk majd a Petőfi Sán- dolgozói fuvarozták el, kö-
ményezés: jelvénnyel jutal- dor sugárúton nagyarányú zel százszor fordultak rako-
mazzák a kerület legjobb társadalmi munkában vég- mányukkal. 
társadalmi munkásait. A ja- zett útfelbontás több részt- A szorgalmas társadalmi 
vaslatból a tanácsülés végé- vevőjét is. A mintegy más- munka eredményeként az 
re határozat lett. Az eltelt félmillió forint költséggel Aszfaltútépítő Vállalat szege-
idő alatt pedig az I. kerü- épülő útszakaszon ugyanis di kirendeltségének dolgozói 
leti tanács végrehajtó bi- több mint 450 fő, nagyrészt is előbb megkezdhették az 
zottsága elkészíttette a jel- a tudományegyetem hallga- út korszerűsítését. Így jelen-
vények mintapéldányait, az tói vettek részt, igen szor- leg már az útalap szerkeze-
arany-, ezüst- és bronzérmé- galmasan. Végzett munká- tét erősítik. Vállalták a dol-
ket — melyek jóváhagyá- juk eredménye nem keve- gozók, hogy augusztus 20-ra 
sára, kiválasztására pénte- sebb, mint 25 ezer forint. A befejezik ezt a jelentős út-
kén kerül sor a tanács és a felbontott köveket szintén korszerűsítési munkát. 
Hazafias Népfront városi bi- • 
zottságával egyetértésben. 

A kezdeményezést átvette 
a II. és a III. kerületi ta-
nács is, s így augusztus 20-
án a tanácsok megalakulá-
sának, s alkotmányunk szü-
letésének évfordulóján mind 
a három kerületben adomá-
nyoznak jelvényt a legjobb 
társadalmi munkásoknak. 

a 
Élénk most a forgalom a Szegedi Konzervgyár udva-

rán. A termelőszövetkezetek és állami gazdaságok teher-
gépkocsikon, vontatókon szüntelenül szállítják az újtermésű 
borsót. Megkezdődött az üzem legnagyobb nyári munkája, 
a zöldborsóidény. Naponta tíz-tizenkét vagon termést vesz-
nek át és dolgoznak fel. 

Első képünkön az előmunkálatokat, a borsófejtőgépek 
»etetését* láthatjuk. Két fejtögép dolgozik s egynek az órán-
kénti teljesítménye tíz-tizenhárom mázsa. A második fel-
vételen a borsót üvegekbe rakják. Az üzem fontos készít-
ményéből jelentős mennyiség kerül exportra is. 

Nem élőlények maradványai . . , 
Magyar tudós véleménye a meteoritvitában 

Feltűnést keltett a hír, vagy hengeres testecskékre 
hogy külföldi kutatók kezdet- hivatkoznak, amelyek belse-

K S ^ I S : * -
tokban. Az MTI munkatársa, egysejtű lények felépítésére 
dr. Sztrókay Kálmán Imre emlékeztető szerkezet mutat-koznék. Állítólag egyetemi tanárt, a Nemzetkö-
zi Meteorit Bizottság tagját beavatkozások néldául 
kérdezte meg, hogyan véle- ' 
kedik ezekről a közlemé-
nyekről. 

A közlés két táborra osz-
totta a tudományok művelő-
i t A »hívők« elsősorban 
azokra a meteoritokban ta-
lált, néhány ezredmillimé-
ternyi, gömbszerű, lemezes 

f̂ tli 
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bizonyos 
kü-

lönleges festési eljárások, ult-
raibolya-kezelés stb. eredmé-
nyei is alátámasztani^ lát-
szanak a feltételezést. 

— Sokkal meggyőzőbbek 
azonban a tagadók érvei. így 
például az, hogy ezeket az 
állítólagos életmaradványo-
kat összetapadt, elbomlatlan, 
eredeti állapotukban levő ás-
ványi szemcsék közé zárva 
találtak, ahol az anyagnak 
élővé szerveződése — a föl-
dön ismert élet feltételeinek 
hiányában — nem képzelhe-
tő el. 

— A legvalószínűbb, hogy 
a meteoritokban felismerni 
vélt testecskék a kozmoszból 
a meteoritba került, s ott hir-
telen megdermedt szénhidro-
gén-cseppecskék. 

A vita a tudományos szak-
körökben még tart. 

i. 


