
Megkezdték a Bécsi körúti 
szövetkezeti lakások átadását 
A szocialista épitőbrigádok megszűntették az elmaradást 

Szegeden a napokban fe-
jezték be a Bécsi körúti 76, 
illetve 75 lakásos két szö-
vetkezeti ház közül a C jelű 
épület műszaki átadását. No-
vember 15-én a szövetkezet 
tagjai 

megkapják a kulcsot: köl-
tözködhetnek. 

Előreláthatólag ekkor kez-
dik meg a második, a D je-
lű épület műszaki átadását, 
s így december közepére az 
is beköltözhető lesz. 

Szögi Ferenc mérnök, épí-
tésvezető irányításával nem 
egészen egy évvel ezelőtt, 
1965 november végén fog-
lak hozzá a két szövetkezeti 
ház építéséhez. Az építők, 
akik előzőleg az odesszai la-
kótelep munkálatain dolgoz-
tak, 

megfelelő tapasztalatokkal 
kezdték a Bécsi körúti épít-
kezést. 

ügy igyekeztek, hogy még a 
nagyobb fagyok előtt elvé-
gezzék a betonozási munká-
kat, ez sikerült, s így az 
építkezés mostanáig folya-
matos volt. Tavasszal ugyan 
cementhiány okozta kény-
szerűségből csak csökkentett 
ütemben dolgozhattak, s ék-
kőn úgy látszott, másfél hó-
napot csúsznak a határidő-
vel — 

a szocialista brigádok jól 
szervezett munkájával 

azonban megszüntették az 
elmaradást. Juhász Mátyás 
13 tagú blokkozó brigádja 
állandóan két műszakos be-
osztással úrrá lett az időn. 
Nagymértékben hozzájárult 
az eredményhez Magyar Jó-
zsef 12 tagú kubikos és be-
tonozó brigádja és Csernai 

István vegyes kőművesbri-
gádja, amely a homlokzatok 
vakolását végezte. 

így az első épület átadá-
sát a szerződésben foglalt 
november 10 helyett október 
20-án megkezdték, s jelen-
leg már az átadás alkalmá-
val tapasztalt hiányok meg-
szüntetésén dolgoznak. Ezek 
a hiányok tulajdonképpen 
kisebb jelentőségűek — sze-
relési, vakolási, festési hi-
bák —, amelyektől máris 
használatba lehetne venni a 
lakásokat. Az építők azon-
ban nem akarják munká-
jukkal a lakókat zavarni, s 
vállalták, hogy november 
14-ig teljesen 

hibamentesen teszik be-
köitözhetővé a lakásokat. 

A D jelű épület átadásánál 
lesz mindössze pár nap ké-
sedelem az eredeti határ-
időhöz képest, ami a tava-
szi anyaghiány és a pótlólag 
elrendelt falfestések követ-
kezménye. 

A lakásszövetkezet tagjai 
a különböző városi üzemek 
és intézmények dolgozói, 
akik 

a két épületben összesen 
151 lakást 

vesznek hamarosan birto-
kukba. A lakások túlnyomó 
része másfél szobás, össz-
komfortos. gázzal fűthető. 

Összegyűjtik ? haladó ifjúsági 
mozga'mak dokumentumait 
A KISZ Csongrád megyei bizottságának 

yelhívása 
A KISZ Csongrád megyei 

bizottsága egy későbbi idő-
pontban sorrakerülő feldol-
gozás céljából összegyűjti az 
1945—56 közötti haladó ifjú-
sági mozgalmak Csongrád 
megyei dokumentumaik 

Felhívással és kéréssel for-
dulnak a KlSZ-szervezietek-
hez, KISZ-vezetőkhöz, út-
törőcsapatvezetőkhöz és ak-
tivistákhoz, az ifjúsági moz-
galomban régebben részt 
vett vagy azzal kapcsolatban 
álló elvtársakhoz, hogy a 
birtokukban levő mozgalmi 
emlékeket vagy azok hiteles 
másolatát bocsássák a KISZ 
megyei bizottsága rendelke-
zésére. 

Felhívják a KISZ-szerve-
zetek és úttörőcsapatok fi-
gyelmét hogy kutassák fel 
a veterán ifjúsági vezetőket, 
derítsék ki a dokumentumok 

A Szegedi Nyomda sikere 
Kihirdették a tankonyvké9/íto nyomdák 

munkaversenyének eredményét 
A művelődésügyi minisz- jutalmazta az Állami Nyom-

ter felhívására az idén is — da, a Bács-Kiskun megyei 
a korábbi évekhez hasonló- N y o m d a és a pécsi Szikra 
an - munkaversenyben áll- Nyomda kollektíváját is. 
tak a tankönyveket készítő 
nyomdák. A verseny ered- A Könyvművészeti Bizott-
ményét kedden délután a ság jé néhány tankönyvet Ja-
Művelődésügyi Miniszté- vasolnl fog az 1966. ev leg-
riumban tartott ünnepségen szebb könyve versenyre, 
dr. Siklós Margit, a Kiadói 

egyéb lelőhelyeit Javasol-
ják, hogy ennek érdekében 
indítsanak nyomolvasó moz-
galmakat 

A következő dokumentu-
mokat — elismervény ellené-
ben — a járási és városi 
KISZ-bizottságok veszik át-

Az ifjúsági mozgalom írá-
sos anyagai (beszámolók, je-
lentések. jegyzőkönyvek, le-
velek, életrajzok, oklevelek, 
nyomtatványok, újságcikkek 
vagy újságpéldányok, propa-
ganda anyagok, meghívók, 
rendezvénytervek, tagköny-
vek stb.) 

Az ifjúsági mozgalom ese-
ményeiről és résztvevőiről 
készült fényképek (az ábrá-
zolt eseményt vagy szemé-
lyeket fénykép készítésének 
ideiét kérik pontosan meg-
jelölni). 

A tárgyi emlékek (okleve-
lek, zászlók, sertegek stb.) 
részletes jegyzéke, esetleg 
fényképe is. 

Szeretnék, ha a dokumen-
tumok 1967 május végéig 
minél nagyobb számban ösz-
szegyűlnének. Feldolgozásuk 
igen hasznosnak mutatkozik 
a hagyományok ápolása, a 
régebbi tapasztalatok hasz-
nosítása és az ifjúság kom-
munista neveilése szempont-
Iából. 

A járási és városi KISZ-
bizottságoknak átadott írásos 
és fény kéodoku men ti í moka t 
— amennyiben átadójuk 
igényli — felhasználásuk 
után visszajuttatják a tulaj-
donosoknak. 

Elengedhetetlen a népgazdaság 
mechanizmusának átalakítása 

Nyers Rezső beszéde a Bács-Kiskun megyei pártértekez eten 
Bács-Kiskun megye több 

n.int száz helységének kom-
munista küldöttei hétfőn és 
kedden Kecskeméten tartot-
ták megyei pártértekezletü-
ket. A tanácskozáson részt 
vett és felszólalt Nyers Re-
zső, az MSZMP Politikai 
Bizottságának póttagja, a 
Központi Bizottság titkára. 

Visszatekintve a VIII. 
kongresszus óta eltelt idő-
szak munkájára, egyebek 
között megállapította: az 
elmúlt időszak kiemelkedő 
jelentőségű eredménye a ter-
melőszövetkezetek gazdálko-
dásának végleges megszilár-
dulása. Ennek előnyei tár-
sadalmi méretekben érezte-
tik hatásukat: tervszerűbb 
a mezőgazdasági termelés, 
gyümölcsözőbbek a beruhá-
zások. a szövetkezeti pa-
rasztság élete, sorsa bizton-
ságosabbá vált 

— Sokan felteszik a kér-
dést: visszafizeti-e szocialis-
ta mezőgazdaságunk a rá-
fordított jelentős társadal-
mi befektetéseket? Már a 
második ötéves tervidőszak 
eredményeinek ismeretében 
is határozott igennel vála-
szolhatunk a kérdésre. A 
mezőgazdasági termelés öt 
év alatt elért, mintegy 10 
százalékos növekedését 
ugyan nem tartjuk kielégí-
tőnek, az eredmény értékét 
azonban nagyban növeli, 
hogy a mezőgazdasági mun-
ka termelékenysége jelen-
tős mértékben — az iparé-
nál valamivel gyorsabb 
ütemben — növekedett. 

A párt és a kormány to-
vábbra is minden módon 
elősegíti a mezőgazdaság 
fejlesztését, s különös fi-
gyelemben részesíti az élel-
miszer-termelést, amely vál-
tozatlanul fontos szerepet 
játszik a lakosság ellátásá-
ban, az életszínvonal alaku-
lásában. Tüzetesen megvizs-
gálják továbbá, miként le-
hetne a termelőszövetkezete-
ket anyagilag még inkább 
érdekeltté tenni a népgazda-
sági feladatok megvalósítá-
sában, foglalkoznak a ga-
rantált munkadíjazás széle-
sebb körű bevezetésének 
gondolatával, s különböző 
szociális problémákkal. 
Ilyen törekvés például, hogy 
a nyugdíjak összege mindin-
kább megközelítse az üzemi 
dolgozók öregségi ellátásá-
nak színvonalát. 

Hangsúlyozta: feladataink 
síkeres megoldásához elen-
gedhetetlen a szocialista 
népgazdaság mechanizmusá-
nak átalakítása, korszerűsí-
tése. A gazdasági mecha-
nizmus reformjára közpon-
tilag kidolgozott irányelve-

ket kommunista következe-
tességgel kell megvalósíta-
ni a gazdasági élet minden 
területén. 

A továbbiak ben arról 
szólt az előadó, hogy a 
mostani ötéves tervidőszak 
munkája jól indult, az idei 
háromnegyed év termelési és 
termelékenységi mutatói 
kedvezőek, a mezőgazdaság 
munkája is jó eredmények-
kel biztat, külkereskedelmi 
mérlegünk kedvezőbben ala-
kul. A pártszervezetek és a 
gazdasági vezetők — a párt 
és a kormány iránymutatásá-
nak megfelelően — az éves ter-

vekben kijelölt tennivalók 
hiánytalan teljesítésére össz-
pontosítsák figyelmüket 

Nyers Rezső befejezésül 
hangoztatta: 

— Az előttünk álló fel-
adatok végrehajtása megkö-
veteli a párt által meghir-
detett szövetségi politika 
következetes valóra váltá-
sát. A szocializmus teljes 
felépítéséhez nélkülözhetet-
len a munkásosztály, a 
parasztság, az értelmiség 
közös erőfeszítése, a nem-
zet minden alkotóerejének 
szoros összefogása. (MTI) 

Megnyílt a pályaválasztási 
kiállítás 

Pirosnyakkendős úttörők 
sorfala fogadta tegnap dél-
ben a szegedi Ifjúsági Ház-
ba érkező vendégeket, érdek-
lődőket, akik nagy számban 
jelentek meg a pályaválasz-
tási kiállítás megnyitóján. 
Köztük volt dr. Paczuk Ist-
ván, a Csongrád megyei ta-
nács vb. elnökhelyettese, 
Papp Gyula, Szeged m. j. vá-
rosi tanács vb elnökhelyet-
tese, Farkas István, a szegedi 
járási tanács vb elnöke, Hoff-
mann Márton, a Szakszerve-
zetek Megyei Tanácsának tit-
kára. Szabó G. László, az 
MSZMP Szeged városi bizott-
ságának munkatársa, és dr. 
Földi Gábor, a KISZ Szeged 
városi bizottságának titkára. 
Ugyancsak megjelent a meg-
nyitón Czender József, a 
Munkaügyi Minisztérium te-
rületi osztályának képviselő-
je is. Rajtuk kívül a megyei 
és városi tanács osztályveze-
tői, munkatársai; Szeged és 
Csongrád megye társadalmi, 
gazdasági életének jelentős 
személyiségei, szülők, peda-
gógusok jöttek el megtekin-
teni a kiállítást 

Zsemberi Ildikó, a 624-es 
számú Iparitanuló Intézet 
szavalója a kiállítás egyik 
alapgondolatát is kifejezte 
Juhász Gyula A munka című 
versének elmondásával. Ez-
után Bíró Lajos, a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkára mondott 
megnyitó beszédet. Hangoz-
tatta, hogy az itt kiállított 
termékek, gyártmányok 
nagyrészét a „szakma kiváló 
tanulója" verseny keretében 
készítették a fiatalok, s hogy 
a mestermunkák alkotóik 
kedvéről, szakmaszeretetéről 
tanúskodnak. A kiállítás szól 

Főigazgatóság helyettes ve-
zetője ismertette. A díjak 
átadását megelőzően elmond-
ta, hogy ebben az esztendő-
ben a Tankönyvkiadó Válla-
lat és a különböző szakki-
adók együttesen 889 féle tan-
könyvet és jegyzetet hoztak 
forgalomba, összesen 13 mil-
lió példányszámban. A 
könyvekhez együttesen 3290 
tonna papírt használtak fel. 

Két kategóriában — a tan-
könyveket és a szakkiadvá-
nyokat előállító nyomdák 
között — folyt a verseny. 
Az első kategóriában a nagy 
nyomdák közül első lett az 
Athenaeurn Nyomda, második 
az Egyetemi Nyomda, har-
madik a Zrínyi Nyomda, a 
kis nyomdák csoportjában 
pedig a Felsőoktatási Jegy-
zetellátó Vállalat bizonyult a 
legjobbnak, kooperációs 
munkájáért pedig a Szikra 
Lapnyomda kapott jutalmat. 
A második kategóriában a 
sorrend így alakult: Egyete-
mi Nyomda. Franklin Nyom-
da, a kis nyomdák közül pe-
dig a Zeneműkiadó Nyomda-
üzeme és a Szegedi Nyomda. 
A helyezést elért üzemeket és 
villalatokat a müvelódés-
ügvi miniszter elismerő okle-
velével, vindorscrleggel tün-
tették ki és pénzjutalmakat 
is átadtak. A helyezést elért 
nyomdákon kívül a tanköny-
vek készítésében való közre-
működésért, koonoráciős 
munkájáért a művelődésügyi 
miniszter elismerő oklevéllel 

tíj g é p m ű h e l y 
A Kenderfonó és Szövőipari Vállalat gépműhelye 

nemrégiben költözött át a Tolbuhin sugárúti helyiség-
ből az újszegedi központi gyár területére. Itt késede-
lem nélkül megkezdte működését a forgácsoló- és két 
lakatosműhely, a hegesztő, kovács, hőkezelő és csiszo-
lórészleg előreláthatóan december végén kezdi a mun-
kát A gépműhely dolgozói jelenleg két 88 orsós gil-
fonógépet, oldalemelő targoncát, fonaltároló berendezést 
készítenek. 

fSomogyiné felvétetett 

Gyalugépen forgácsolják as egyik gilfonógép alkatrészét 

a jelennek, de ezen tűi szól-
ni kíván a jövőhöz is; feltár-
va a következő esztendők 
távlatait, lehetőségeit a tizen-
négy évesek előtt 

A jelenlevők ezután meg-
tekintették az Ifjúsági Ház 
különböző helyiségeiben ki-
állított gazdag anyagot Rep-
rezentatív, színes, sokrétű a 
kiállítás, azzá teszik a képek, 
tablók, a sokoldalú bemuta-
tás, szemléltetés, az alkotó-
kat, és alkotásukat együtt di-
csérő mesteri munkadarabok 
és természetesen az ízléses, 
szemetgyönyörködtető elren-
dezés is. 

Az összeállításban nagy se-
gítséget nyújtottak az egyes 
üzemek, vállalatok, kisipari 
szövetkezetek. Csak Szege-
den 128 szakma gyártmányai 
készülnek naponta, a kiállí-
tott tárgyak között vala-
mennyit képviseli egy vagy 
több jellegzetes munkadarab, 
makett. Az üzemek, ktsz-ek 
tablókon tüntették fel a jövő 
évi iparitanuló beiskolázási 
terveiket, számszerűen is el-
igazítást adva az érdekeltek-
nek. Sokféle tájékoztató röp-
lap is kínálkozik az asztalo-
kon, ki-ki tanulmányozhatja 
ezeket is, bőséges útmutatás-
sal szolgálnak egy-egy szak-
mára, szakközépiskolára. 

A fontos és közérdekű ki-
állítás november 20-ig várja 
a látogatókat, minden nap 9 
és 18 óra között. Jó útmutató 
az ábrándoktól a realitások 
irányába, megérdemli, hogy 
minél több általános iskolai 
tanuló, szülő, pedagógus te-
kintse meg. Szegeden, és 
Csongrád megyében 6 ezer 
600 gyermek fejezi be jövőre 
általános iskolai tanulmá-
nyait, s ebből csupán 40 szá-
zaléknak jut hely a közép-
iskolák padjaiban. 

A többiek helyes irányulá-
sa, pályaválasztása nemcsal; 
egyéni, társadalmi érdek is. 
A vágyakat össze kell mérni 
és egyeztetni a lehetőségek-
kel, s ezt csak a helyzet pon-
tos ismeretében tehetik meg 
a válaszút előtt állók. Akinek 
gondja van, jó, ha meghall-
gatja egy barát véleményét, 
tanácsát; ez a kiállítás pe-
dig, úgy érezzük, jó barátnak 
bizonyul majd. 

S. M. 

A fúrógépek zárt rendben helyezkednek el az új mű-
helyben 

Élelmiszerek 
— műanyag 

csomagolásban 
Az élelmiszerkereskede'em 

Ismét előbbre haladt az élel-
miszercsomagolás fejlesztésé-
ben. Még ebben az évben 
megkezdik a műanyagpalae-
kos étolaj gyártását. A reno-
pack-palackba töltött étolaj 
mindössze 30 fillérrel leez 
drágább. A hagyományos 
csomagé1 ásón kívül karton-
dobozban kiváló minőségű 
olasz rizs ls kerül az üzle-
tekbe. Ugyancsak jövőre .3 
kilós mo'inó zsákban csoma-
golt. lisz'et is ánisteanak .a 
holtok. A doMnvimr csoma-
"o'ási úidonsréa a cs"k'ófe-
deles k-rtondoboz. Ftj'én ta-
sakos porcukor ismét forga-
lomba kerül fél ki'ónként — 
a tavalyi 6 50 forint helyett 
6 forintos áron. 
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