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SZÜRETELNEK — F O R R A B O R
Szegeden és környékén
javában tart a
szüret Az utóbbi hetek és napok gyakori
napsütése
jelentősen növelte a szőlő cukortartalmát, s igy finom, erős bor forrhat a hordókban. Sok közös gazdaság az
állami pincegazdaságnak
adja át borszőlő termését feldolgozásra. Eleven most az
élet az állami pincegazdaság szegedi, Török utcai feldolgozó telepén is.

A fegyelem megerősítésével
tovább lehet csökkenteni
az ü z e m i balesetek számát
A SZOT elnökségének
Kedden reggel a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége sajtótájékoztatót tartott a SZOT székházában.
Gál László, a SZOT titkára beszélt a szakszervezetek munkásvédelmi
tevékenységének időszerű kérdéseiről, Elmondotta, hogy
a balesetek száma folyamatosan csökken.
! Például az idei év első 9 hónapjában az összes balesetek
száma 4,3 százalékai, ezer
dolgozóra számítva pedig 7,5
százalékkal kevesebb, mint
az előző év hasonló időszakában. Szerepe volt ebben
annak, hogy a pártszervezetek, az állami és a szakszervezeti szervei;
|

A k á d a k b a g y ű j t ö t t szőlő, szállítószalag segítségéve! kertlí a k o r s z e r ű présgépekbe, hogy
aztán h o r d á k b a csurog ion az édes must.
A feldolgozótelep sza kemberei, m u n k á s a i is
elégedettek a m u s t és a m á r forró b o r minőségével. Kovács
Béla „ p o h á r p r ó b á t " tart.
Szőr,'t idején kiilönö
lami hordóhltclesitő sz
kai István, as állomás
győzi a h o r d ó k „pecsé

sen sok a dolga az álegedi állomásának. Kóvezetője
szinte
alig
telését".

egyre nagyobb figyelmet
fordítanak a munkásvédelem kérdéseire.
és munkájuk céltudatosabbá,
tervszerűbbé vált. Intézkedési tervek születtek az iparágakban és a vállalatoknál,
s ezeket nagyrészt végre is
hajtották. Sokat segített az
is. hogy a munkába egyre
nagyobb tömegek kapcsolódnak be. Jelenleg már mintegy
35 000 munkásvédelmi aktíva és 40—45 000 munkásvédelmi őr vigyáz az üze-

sajtótájékoztatója

mekben a dolgozók épségére.
A helyzet azonban ennek
ellenére nem kielégítő, elsősorban azért, mert
a halálos balesetek száma
nem csökkent,
hanem emelkedett. Az év
első 9 hónapjában tavaly
?26, az idén pedig 250 halálos baleset következett be. A
villamosenergia-iparban ebben az esztendőben szeptember végéig háromszor annyi
halálos baleset volt, mint az
előző év azonos időszakában
és jelentős mértékben romlott a statisztika a bányászatban is.
Része van ebben annak is,
hogy sokfelé nem veszik figyelembe a munkásvédelmi
aktívák és őrségek észrevételeit és javaslatait, nem min^deniltt szüntették meg az elavult berendezésekben, a zsúfoltságban, a gyenge világításban stb. rejlő veszélyeket.
A legfőbb ok azonban, amely
a balesetek túlnyomó nagy
többségét idézi elő,a fegyelmezetlenség, az
óvórendszabályok megszegése,
amiért a felelősség nemcsak
a dolgozót, hanem a munka
vezetőit is terheli. Például
nem követelik meg eléggé

szigorúan a textiliparban
a haj lekötését, másutt eltűrik, a gyűrűk viselését,
nem ellenőrzik a javításra,
vagy áthelyezésre kerülő gépek áram tol anítását, ittasan
engedik a munkahelyre a
dolgozókat stb.
Mindezek alapján a SZOT
— fejezte be tájékoztatóját
Gál László — a jövőre vonatkozóan elhatározta, az
oktató, nevelő és felvilágosító munka javítását az 1963ra készítendő munkavédelmi
intézkedési tervek végrehajtásának következetesebb ellenőrzését a munkásvédelmi
aktívák és örségek hálózatának továbbnövelését és munkájuk javítását Természetesen azt is el kell érni, hogy
a baleseti jegyzökönyvek
mindig a valóságos okokat
tárják fel, hogy a hibák
kijavításával a balesetek ismétlődése
megakadályozható legyen.
A SZOT tehát minden eszközt felhasznál majd arra,
hogy a következő évben tovább csökkentse a balesetek
számát és a halállal végződő
szerencsétlenségekben is mihamarabb megkezdődjék a
csökkenés.
A SZOT titkára ezután az
újságírók kérdésedre válaszolt

A kirakat mögött
Őszi „próbavásárlás** a szegedi üzletekben

Néhány nap óta nemcsak
a természet, hanem a szegedi
kirakatolt is őszi,
gazdag
színskálájú meleg ruhába öltöztek. De mi kapható belül
az üzletekben? Erre szeretnénk választ adni alábbi
cikkünkben.
A felnőtteknek minden

(Somogyiné

Ünnepi díszelőadással
kezdődik Szegeden a szovjet filmhét
A szovjet film hagyományos ünnepi hetét november 8 és 14 között
rendezik meg Szegeden. A
megnyitó díszelőadást november 8-án tartják a Szabadság Moziban. Itt Kovács
Miklós, a városi tanács népművelési csoportjának vezetője mond ünnepi beszédet,
majd az Ivóm
gyermekkora
című új szovjet filmet mutatják be. A lírai szépségű
film cselekménye a második
világháború idején játszódik.
Főhőse egy 12 éves kisfiú,
aki a háborús viszontagságok következtében lélekben
felnőtté válik. A film Bogomolov elbeszéléséből
készült és Andrej
Tarkovszlcij
fiatal szovjet rendező rendezte, alti a háború idején még
maga is gyerek volt.
Az Iván gyermekkora című film november 11-ig marad műsoron. A következő
napon, 12-én — ugyancsak a
Szabadság Moziban — Elmentem a nap után címmel
ismét új szovjet filmet mutatnak be. Főhőse ennek is
kisfiú, de a különlegesen érdekes költői kedvességú történet napjainkban játszódik.
F/gy kisfiúnak
valaki azt
mondja, hogy a Nap körbejár a Föld körül és ha az
ember utána megy, bejárja a
Földet, s másnapra ugyanoda tér vissza, ahonnan elindul. A kisfiú ezt hallva el-

indul a Nap után és a film
azt
mondja el, útján hogyan tárul föl előtte a világ.
A lírai hangulatú film forgatókönyvét Valeriu Gazsiu és
Mihail Kálik írta
utóbbi
rendezte is a a filmet.
Az ünnepi filmhéten még
két már bemutatott filmet
vetítenek a Szabadság Moziban. Közkívánatra november
13-án a Tiszta égbolt, 14-én
pedig — ugyancsak a közönség kívánságára a Ballada
a katonáról című filmet mutatják be.

felvételei)

A szegedi "Váci utcaegyik legszebb kirakata a
különleges méteráruk boltjáé.
Itt nem éri csalódás a vásárlókat bent az üzletben
sem, mert soha nem tapasztalt színválasztékban, jobbnál jobb divatos méteráruk
várják a vevőket. Van itt a
jó minőségű hazai fésűsszövetek, jersey-k mellett angol,

Gépházat, munkatermeket,
öltözőket épít
a Göngyölegellátó Vállalat
A Göngyölegellátó Vállalat szegedi telepe — mely a
Hattyas soron, a laktanya
után terül el — meglehetősen elhanyagolt állapotban
volt napjainkig. Nem költöttek jelentős összeget a korszerűsítésére — hiszen a távolabbi tervek szerint kitelepülnek a nyugati ipari övezetbe. Itt
több mint húszmillió forintos beruházással épül
majd meg Dél-Magyarország legkorszerűbb
gön-

A tudomány
az építkezések meggyorsításáért
A Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében kedden
megkezdődött az építési kutatással foglalkozó intézmények
3. tudományos ülésszaka. Az építésügyi tárcán kívül más
minisztériumok kutatóintézeteinek, az egyetemi tanszékeknek, a tervező- és a kivitelező vállalatoknak csaknem 400
képviselője vesz részt az ötnapos ülésszak vitájában.
Dr. Trautmann Rezső építésügyi miniszter, a műszaki
tudományok kandidátusa nyitotta meg a tanácskozást. Elmondotta, hogy a tudományos munka ez évi
eredményeinek értékelése és a jövő évi kutatási terv összehangolása
lesz a feladata ennek az ülésszaknak. Az építőipar termelékenységét 1970-ig csaknem kétszeresére kell növelni. Ezért
az eddiginél gondosabban összeállított kutatási tervek alapján és a tudományos eredmények gyors hasznosításával kell
segíteni az építőipar nagyarányú
fejlesztései.
A tanácskozáson dr. Szabó János építésügyi miniszterhelyettes, a műszaki tudományok kandidátusa ismertette a
legfontosabb feladatokat. (MTD

gyölegcilató üzeme és raktára.
A növekvő igények kielégítése és a munkások körülményeinek javítása azonban
arra késztette a vállalatot,
hogy most ősszel, a későbbi
tervek ellenére átalakítsa telepét Mintegy
háromszázezer forintot biztosítottak
erre a célra. Ebből az összegből külön férfi- és női öltözőket fürdőket építenek. Az
utóbbiban hideg-meleg viz
áll a munkások rendelkezésére. Egy régi gépházat átépítenek és itt helyezik el a
fűrészgépüzemet. így nagy
helyiség szabadul fel, s újabb
munkatermeket is tudnak
alakítani.

belga és olasz gyapjúszövet
is, de bő a választék a kínai
és
francia
bársonyokból,
csomós, úgynevezett noppos
anyagokból is. Minden megtalálható tehát, ami az őszitéli divathoz szükséges.
A gyerekeknek nincs
választék

Nem lehet, ugyanezt elmondani a Hófehérke gyermekruhabolt árukészletéről.
Bébiruhák mindössze egy
fazonban és két színben
kaphatók, de az elárusítók
szerint ez meg jó, mert néhány héttel ezelőtt ilyen választékuk sem volt. Általános panasz a vevők és az elárusítók részéről is, hogy
az ipar három-négy éven keresztül ugyanazt a fazont
gyártja, pedig a szülők szeretnék gyermeküket is változatosan öltöztetni. A nagyobbaknál már valamivel kedvezőbb a helyzet, bár a színválaszték itt sem kielégítő,
s a fazon ízléstelen.
Gyermekkabátokból
kedvezőbb a> helyzet — kétévestől 6 éves gyermekeknek háromféle a szín- ós fazonválaszték, 6 évestől 12 évesig
még ennél is több fazon van,
bakfisméretben pedig még
szőrmés, divatos téli- és átmeneti kabátok is vásárolhatók. Kevés azonban a szülők! által keresett kordbársony és düftin gyermeknadrág. fiúknak és kislányoknak egyaránt. Ha nagy ritkán
kap is az üzlet, akkor is
olyan színekben, hogy azt inkább meg sem veszik. Sokan
keresik az élénkebb színű
piros, bordó, szürke kord- és
düftin nadrágokat. Tréningruhákból idén minden igényt
ki tudnak elégíteni a szegedi üzletekben. Van elegendő
harisnyanadrág is

A Göngyölegellátó Vállalat
szegedi
telepe
azonkívül,
C s a k n e m
e z e r
hogy a fenti korszerűsítésa l k a l m a z
t i i a r
sel kényelmesebb, egészségesebb
munkakörülményeket
Jelenleg már csaknem ezer
teremt, az építkezés befejeztermelőszövetkezetben,
az
tével
összes közös gazdasagoknak
egynegyedében
termelékenységét is növel- körülbelül
jogtanácsos látja el a jogi
ni tudja.
feladatokat. Olyan szövetkeA jövő évnegyedben mar zet természetesen csal; kevés
több mint másfél millió fo- van, amely egymaga alkalrint értékű ládát gyárt a
gyümölcs és zöldség szállí- maz jogászt. A leggyakoribb
tásához. Az építkezést a já- módszer, amikor egy jogtanánoshalmi termelőszövetkezet csos több — tíz-tizenöt —
építőbrígádja végzi és még szövetkeze* jogi ügyeit intézi.
az év végére befejezi.

flórból és műszálas anyagból egyaránt A napokban
sok szép bánion kislány- és
kisíiúpulóver érkezett
Hiánycikkek

A nemrégiben átalakított
Sirály női kötöttáru és díszműáru szaküzletben sok szép
pulóver
és
bőrdíszműáru
várja a vevőket. Női fehérneműből azonban már lényegesen kisebb a választék.
Nem tudják az igényeket kielégíteni svájci fehérnemükből sem. A férfi Elegancia
szaküzletben sokkal kedvezőbb kép fogadja a vásárlókat. Sok szép gyapjú és jersey ingpulóver,
divating,
nyakkendő, kalap, kesztyű
található az üzletben. Nincs
azonban frottírköpeny. Pedig
ezt is sokan keresik. Van
műszálas pulóverjük is, de a
legjobban keresett
fekete
banloning hónapok óta nem
kapható.
Aem szőrit a „cipő"*
Saeged egyik legmodernebb cipőüzletének, az Elitnek. a kirakata messziről hívogatja a vevőket. Bent az
üzletben, ha lehet, még nagyobb a választék. Az elárusítók szerint az elmúlt években egyetlenegyszer sem volt
ilyen nagy választék téli cipőkből. mint jelenleg. Divatos fazonú, meleg bundacipök például L2 változatban
kaphatók. Kielégítő az ellátás a divatos, nyújtott orrú
körömcipökből, s van elegendő férfi- és gyermekcipő is.
ö s z végi sétánk végére értünk. A tapasztaltak, sajnos,
nem túl sok jóval kecsegtetnek. A kereskedelem vezetői azonban ígérik: kielégítő lesz az ellátó.
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A
termelőszövetkezetek
-közös vállalkozása- a jogi
szakember alkalmazása általában bevált, s hozzájárul a
közös gazdaságok erősödéséhez. Az eddigi tapasztalatok
alapján
néhány megyében
azonban már a jogi ügyintézés módszerének továbbfejlesztésén dolgoznak. Az elgondolások szerint megyénként vagy járásonként létrehozzák a termelőszövetkezetek jogvédő irodáját

