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A szovjet könyv
ünnepi hete Szegeden

A szocialista
munkaverseny eredményei

Felszabadulásunk
köszöntése

Közismert, hogy Szeged álA város fejlődéséhez, szé- mint a textilművek, a cipőlami és szövetkezeti ipará- pítéséhez jelentős erőforrás gyár —, ahol a termelékenyban, a mezőgazdaságban, a az önkéntesen vállalt tevé- ség növelése a kiemelt céL
közlekedésben, a szolgálta- kenység. Az elmúlt
évben Más vállalatoknál az exporttásban és a kereskedelemben húszmillió
forint
értékű szállítások fokozása
került
széles körű munkaverseny munkát végzett a lakossag. előtérbe, mint példáuL a rubontakozott ki. Alapvető cél Most fél év alatt
ugyan- hagyárban és a Kenderfonó
az éves és vele a IV. ötéves ennyit. Néhány adat: tizenöt és Szövőipari
Vállalatnál,
középtávú terv teljesítése és kilométer hosszú betonjárda különös figyelmet kapott a
túlteljesítése.
elkészítése, a tavasszal 3200 szovjet exportkötelezettségek
A munkaverseny első sza- fát ültetett el a lakosság: a teljesítése, ebből a ruhagyára ban az első félévben öt szákasza városunk felszabadu- szocialista brigádok és
együttesen. zalékkal túl is teljesítették a
lásának 30. évfordulójához KISZ-fiatalok
kötődik. Szinte kivétel nél- Különböző kollektívák rend- tervet. A kőolaj- és földgázkül
minden munkahelyen szeresen gondoznak hétezer bányászok mennyiségi
túlzöldterületet. teljesítést is vállaltak. Jelenünnepségeket tartanak most. négyzetméter
Külsőségekben
szerények Dorozsmán sporttelepet és tős
a
vállalasokban az
ezek, de tartalmuk gazdag: játszóteret építettek. Az al- anyaglakarékosságra való töa munkaverseny első ered- győi városrészben óvoda bő- rekvés különösen ott, ahol
ményeit összegezik. A na- vítése van folyamatban. A nagy mennyiség felhasználágyobb termelési eredmények tarjáni záportározón az AT1- sáról van szó. Kiemelkedik
természetesen a XI.
párt- VIZIG, a kőolajfúrási és ter- ebből a sorból a kábelgyár
kongresszus
időszakában, melőüzem, a Volán, a közúti eredmenye,
Somogyl Károlyné felvétele
ahol csaknem
hazánk felszabadulásának 30. igazgatóság, a vízmüvek és félmillió forint ertékü anyavállalat
A szovjet nagykövetség képviselője beszédét mondja,
évfordulójára realizálódnak. városgazdálkodási
got — rezet, alumíniumot és
Sőt, a kitűzött célok megva- dolgozói közel kétmillió fogondoskodás lósítása a jövő év végéig, a rint értékű munkát végez- műanyagot — takarítottak
köz a könyv, a nyomtatott júságról való
iparitanuló-intézet meg. Az élelmiszeripari válbetű. Értékelte olvasási kul- jelképeként említette, hogy IV. ötéves terv befejezéséig tek. Az
minden tart.
növendékei szintén ott dol- lalatok közül említést érdetúránkat, s említést tett ar- a Szovjetunióban
könyv a fiatalok
goznak. Vállalatok szocialis- mel a húsipari vállalat Ifi.
ról, mennyiben segíti a most hatodik
kezébe
kerül.
Elmondta,
hogy
ta brigádjai óvodákat, böl- millió és a konzervgyár 7
nyíló szovjet könyvkiállítás
csödéket, iskolákat patronál- millió forintos többleteredés a szovjet könyv ünnepi a magyar irodalomnak jenak és segítenek
sok-sok mény vallalasa. A paprikahetének rendezvénysorozata lentős olvasótábora fejlődött
feldolgozó vállalat és a pina Szovjetunióban. Petőfi
Á versenymozgalom nagy- munkaórában. A szövetkeze- cegazdaság ú j gyártmányok
közművelődési
feladataink ki
Sándor
költeményeit
17 ságát jól mutatja, hogy kö- ti ipar dolgozói harmincnégyvégrehajtását, egymás jobb nyelven, 41 alkalommal jeezer órányi társadalmi mun- bevezetésével és a kapacitámegismerését,
barátságunk lentették meg, s 81 mai ma- zel száz vállalat és intéz- kát végeztek a város számá- sok jobb kihasznalasával nömény
dolgozói
húszezer
tárelmélyítését.
a veli a vállalati és az össztárgyar író és költő alkotásait sadalmi munkaórát ajánlot- ra. Kiemelést érdemel
által sadalmi eredményt. Az épíFelszólalásában
Orosz olvashatják a szovjet embe- tak fel közösségi célok támo- szocialista brigádok
kommunista tők által tett
felajánlások
Viktor elemezte a szovjet és rek a 30 ezer példányban gatásáért. És a felajánlások- megtartott
magyar nép testvéri kapcso- megjelent kötetekben.
nak eZ csak egy része. Má- szombatok sikere. Az önkén- számos létesítmény megvalósítását
hozták
közelebb.
latát, szólt a két országot, a
Az ünnepélyes
megnyitó sik, nagyobbik hányada közkét népet összekötő politikai, után a résztvevők megtekin- vetlenül a termeléssel kap- tes munkáért járó bért óvo- Ezekben a napokban zajlaépítésére fordítja a város. nak az ünnepélyes átadások,
gazdasági
és
kulturális tették a szovjet könykiadás csolatos. A szocialista brigá- da
Az építők — ahogyan vállal- és folytatódnak a XI. kongegyüttműködésről. Értékelte elmúlt másfél évét reprezen- dok felajánlásairól megálla- ták
— a mai napon felépí- resszusig.
a szovjet könyvkiadás ered- táló nagyszabású könyvkiál- píthatjuk, hogy azok egyaránt tették,
berendezték az óvoményeit, a holnapról, az if- lítást, lemez- és bélyegbe- tartalmazzák a központi elvá- dát, sőt az udvaron a játéJelentős termelési sikerek
születtek a szövetkezeti iparmutatót. Résztvettek a Szov- rásokat, és a helyi vállalati kokat is felszerelték.
ban is. A szocialista munjetunió népeinek életét^ gaz- érdekeket. Ilyeneket: takarékaverseny és brigádmozgadasági, tudományos eredmé- kosság emberi erővel, enerlom itt szintén fellendült. A
nyeit és művészi életét be- giával, anyaggal és eszköszocialista
címet már 112
mutató
filmvetítésen.
A zökkel, a minőség javítása,
brigád elérte, és a cím elmutató
filmvetítésen.
A és a termelékenység növelésére. Vagyis a munkaverSajátos üzemi vonásokat nyeréséért versenyez továbszovjet könykiállítás október seny
középpontjába a terme- is magába foglal a munka- bi 110 brigád. Ezek a közös17-ig tekinthető
meg,
az lés került.
MTESZ szegedi székházában.
verseny. Vannak gyárak — ségek is tartottak kommunista szombatokat, hozzájárultak az óvodaépítéshez. A
kazánjavító és az elektroj,, - - « íí-,
mos
szövetkezet dolgozói
, * Í,
i
ugyanott igen értékes szakmunkát végeztek. A közlekedésben és a kereskedelemben a vállalások, a brigádversenyek speciális munkához igazodnak: javítják
a
közlekedési fegyelmet, a kulturált szolgáltatást. Kiszélesedett a mozgalom a mezőTarjánban tegnap avatták ta. hogy a kivitelező és társSzabó József, a Csongrád gazdaság területén. A
XI.
a szegedi ÉLIKER új, leg- vállalatok határidőre építet- megyei Vendéglátó Vállalat kongresszus tiszteletére 19 ú j
modernebb
ABC-áruházát, ték meg az áruházat, étter- igazgatója mutatta be a Lila munkabrigád alakult. A válamely a Csillag nevet kapta.
amelynek lalások nagy része arra iráVele egy időben megnyitot- met és presszót, ami Tarján Akác éttermet,
nyul. hogy több termeléssel
lakosságát
szolgálja.
presszója
száz
főnyi
vendé- a lakosság ellátását szolgálták a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat Lila Akác
Dr. Kuti Árpád, a szege- get tud befogadni, étterme ják. Az Üj Élet Tsz-ben hánevű ú j éttermét és presz- di ÉLIKER igazgatója mu- pedig 200 vendéget, ugyan- rom és fél millió forint többszóját. Az avatón részt vet- tatta be vállalata legmoder- ennyit a kerthelyiség. A szép lettermelést
vállaltak.
A
tek a megye és a város párt- nebb
üzletét. Közölte: az étterem harmadosztályú, és Felszabadulás Tsz-ben közel
ás állami szerveinek a kép- áruház
1300 négyzetméter
háromnegyed millió
forint
viselői is.
alapterületű, s eladótere 650 előfizetéses menü, valamint értéket jelent a felajánlás
Részlet az egészségügyi kiállításról
megrendelhető. eredménye. Az
A két ú j létesítményt dr. négyzetméter. A beruházási vacsora is
Egyetértés
Ugyanígy házhoz előrende- Tsz dolgozói árpa- és búzaCsongrád megye egészség- ben, a szociális gondozás- Varga Dezső, az MSZMP költség 13 millió forint, az
üzlet
árukészlete
pedig
3
és
Szeged városi bizottságának
lést elfogad az ABC-áruház termelési terveiket teljesítetügyének 30 évét mutatja be ban.
ték túl. A város közössége
is.
az a kiállítás, amely tegnap
Végezetül
dr. Rózsa Jó- titkára adta át. Hangsúlyoz- fél millió forint.
javára közel húszezer óra tárnyílt meg a
Bartók Bélá zsef, megyei főorvos kitünsadalmi munkát végeztek a
művelődési központban.
A tetéseket adott át
Szeged
szövetkezeti dolgozók.
Csongrád megyei és a Sze- felszabadulásának 30. évforged megyei városi egészség- dulója alkalmából. Dr., Ozsügyi osztály, az egészségne- vár Zsófia orvos,
Bognár
velési csoport, valamint
a Mária ápolónő
és
Timkó
3.
Vöröskereszt megyei és vá- Györgyné,
takarítónő
az
rosi szervezete által rende- Egészségügy Kiváló DolgoPártunk közelgő, XI. kongzett kiállítás meghivott ven- zója kitüntetést kapta. Miresszusa és a felszabadulás
dégeit dr. Rózsa József me- niszteri dicséretben
része30. évfordulója
tiszteletére
gyei
főorvos
köszöntötte, sült Balogh Lászlóné ápolókibontakozott munkaverseny
majd dr. Bagdi Sándor, az nő, Vörös Imréné
ápolónő,
MSZMP Csongrád
megyei valamint Hős Nagy Sarolta
mutatja a dolgozó rétegek
bizottságának
munkatársa ápolónő.
Valamennyien a
aktivitását, tettrekészségét a
ismertette a megye egészség- városi tanács
kórházának
szocialista építőmunkában. A
ügyének fejlődését és mél- dolgozói.
vezetők feladata, hogy
jó
tatta az ezt dokumentáló kikörülményeket teremtsenek,
állítást.
segítsék tovább a versenyt.
Dr. Keszthelyi
Béla. az
Az egészségügyi miniszter
Ahol reális lehetőség
és
egészségnevelési
csoport egyetemi munkásságuk elisszükség van a terv túlteljesímunkatársa és dr. Várkonyi meréseként, Szeged felszabatésére. ott ahhoz, ahol a terLászló, a Vöröskereszt sze- dulásának évfordulója alkalmelékenységet kell növelni
gedi szervezetének elnöke is- mával, az Egészségügy Kivagy a minőséget javítani,
mertette a bemutatott gaz- váló Dolgozója kitüntetésben
dr.
Biczó
ott ahhoz nyújtsanak támodag
anyagot.
Fényképek, részesítette
Boda
makettek, grafikonok segít- Györgyné főelőadót,
gatást. Másutt anyag- és
Tokaji
ségével követhetik nyomon Józsefné előadót és
energiatakarékosságra ösztöaz érdeklődők hat napon át Lajos vezető technikust. Minözzenek, irányítsák tudato(10—16 óráig) azt az átala- niszteri dicséretet kapott dr.
san
a versenymozgalmat,
kulást, amely a felszabadu- Szekeres Istvánné főelőadó,
így
lehet
a szocialista munSzéli
Sándor
portás
és
Rozst
lás óta következett be a jákaverseny és brigádmozgaróbeteg- és fekvőbeteg-ellá- István tanszéki segédlabolom fontos eszköze terveink
dr.
tásban, a közegészségügyi, ráns. A kitüntetéseket
Somogyi Károlyné felvétele
valóra váltásának.
járványügyi szolgálatban, a Szontágh Ferenc rektor a A
család- és csecsemővédelem- ta át.
Jól illeszkedik a környezetbe a föld szintes áruház, étterem és presszóDR. VARGA DEZSŐ

Ünnepélyes
külsőségek
között, Szeged felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére, reprezentatív könyvkiállítással nyílt meg tegnap
a szovjet könyv ünnepi hete.
Az MTESZ székházában rendezett
ünnepi
megnyitón
Papp Gyula, a városi tanács
elnöke köszöntötte a részt
vevőket, közöttük Orosz Viktort, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének tanácsosát, D. J. Levcsenkót, a
Szovjetunió
magyarországi
kereskedelmi
képviselőjét.
Nagy Mariát,
az MSZBT
főtitkárát, valamint dr. Szániel Imrét, az MSZMP megyei végrehajtó bizottságának tagját, dr. Ozvald Imrét. a városi pártbizottság
titkárát.. Hantos Mihályt, a
megyei tanács elnökhelyettesét, a Kulturális Minisztérium és a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat képviselőit.
A mintegy 2500 szovjet
könyvet bemutató reprezentatív kiállítást
dr. Ozvald
ImVe nyitotta meg. Ünnepi
beszédében szólt a felszabadulást követő hónapok újság- és könyvkiadásáról, arról, hogyan lett Szeged a
felszabadulást követő hónapokban, években a marxista
irodalom kiadásának hazai
bölcsője. Ünnepi megnyitójában kiemelte az MSZMP
Központi Bizottságának
a
közművelődésről szóló határozatát, a munkásművelődés
fontosságát.
Hangsúlyozta,
hogy a célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges esz-
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Az egészségügy 30 éve
Kitüntetéseket

10

adtak át

Áruházat, éttermet, presszót
avattak Tarjánban

