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alkalmából

Fejlesztések
a kéziszerszámgyárban

Kollégiumokat avattak

Szegedre érkezett tegnap,
hétfőn dr. Hutás Imre egészségügyi
miniszterhelyettes,
aki fölkereste dr.
Perjési
Lászlót, a megyei tanács elnökét és dr. Koncz Jánost,
az MSZMP megyei bizottságának titkárát. E z u t á n — á p rilis 4-e alkalmából — kollégiumavató ünnepségen vettek részt, amelyet az Orvostovábbképző Intézet egészségügyi főiskolai
karának
szegedi védőnőtagozata rendezett. Jelen volt Deák Béla, a városi pártbizottság titkára, Bányainé dr. Birkás
Mária, a városi tanács elnökhelyettese, Bódi György,
a KISZ megyei bizottságának első titkára és Nóvák né
Halász Anna. a városi KISZbizottság első titkára is.
A szegedi tagozat diákotthonának lakói az egyenletes,
jó tanulmányi eredménnyel,
a KlSZ-szel végzett összehangolt munkájukkal, politikai és kulturális rendezvényeikkel érdemelték ki, hogy
a KISZ KB támogatta otthonuk kollégiummá nyilvánítását
AZ avatóünnepségen
dr.
Károlyi
György,
ta
OTKI főiskolai karának igazgatója köszöntöttek a vendégeket, az oktatókat és a hall-

gatókat, majd dr. Szél Éva,
tagozatvezető, főiskolai tanár
beszédében megemlékezett a
három forradalmi tavasz —
1848. március 15., 1919. március 21. és 1945. április 4. —
évfordulójáról. Dr.
Hutás
Imre meleg szavakkal avatta
kollégiummá a diákszállót,
és átnyújtotta az erről szóló
dokumentumot valamint a
minisztérium ajándékát: a
kollégiumi élet gazdagítását
szolgáló 50 ezer forintot Dr.
Vastagh Pál, a KISZ KB intéző bizottságának tagja adta át Orosz Ágnes kollégiumi
titkárnak a
KISZ-zászlót,
melyre a testvérintézmények
képviselői fölkötötték szalagjukat
Az ünnepségen vette át az
Egészségügy Kiváló Dolgozója kitüntetést Mikházi Imréné,
főiskolai adjunktus,
Rácz Gyuláné pedig rektori
dicséretben részesült.
A vendégek — a Radnóti
irodalmi kör műsora után —
megtekintették a főiskolát és
a kollégiumot.
•
Szegeden tegnap, hétfőn
délután ünnepélyesen avatták fel a Rózsa Ferenc Autóforgalmi, Autószerelő,
Kereskedelmi
is
Villanyszerelő

Szakközépiskola
új,
Ady
Endre nevét viselő fiúkollégiumát. Az április 4-e alkalmából rendezett eseményen
megjelent Török József, a
megyei párt vb tagja, a városi pártbizottság első titkára, dr. Tamasi Mihály, a
megyei pártbizottság osztályvezetője, Papp Gyula, a városi tanács elnöke, dr. Müller József né. a megyei tanács vb- művelődésügyi osztályának vezetője, dr. Koezor Lajos, a megyei KISZbizottság munkatársa. Batki
József, a városi KISZ-bizottság titkára, Kovács Anikó, a
Pedagógus Szakszervezet megyei bizottságának titkárhelyettese, Fabula Andrásné, a
Pedagógus Szakszervezet városi bizottságának titkára,
valamint a társintézmények
képviselői. Ott volt a szakközépiskolát és a kollégiumot
patronáló DÉI.ÉP vezérigazgatója, Sípos Mihály is.
Török József mondott ünnepi beszédet, s adta át az
ú j kollégiumot Kajtor István igazgatónak. Ezután a
kollégisták ünnepi Ady-műsora következett. A kollégiumavató a szakközépiskola
és az ú j kollégium legjobb
diákjainak
jutalmazásával
ért véget

Két épülettel gazdagodott
Szatymaz. Iskolát és óvodát avattak tegnap a községben. Tavalyelőtt novemberben rakták le az iskola
alapkövét, s az idén januárban már 200 diák tanulhatott a tantermekben.
A
szakavatott mesterek munk á j á t az önkéntesek csapata — szülők, szocialista brigádok és kisiparosok — segítette. Több mint 300 ezer

forint
értékű
társadalmi
munkával járultak hozzá a
szatymáziak iskolájuk
építéséhez, csinosításához
A tantermekben négy felső és ugyanannyi alsó tagozatos csoportnak
tartanak
foglalkozásokat. Az ú j iskola csaknem 8 millió forintba
került.
Ugyancsak tegnap
vette
birtokba az „apróbb korosztály" az óvodát.
Száznál

több gyermeknek jutott hely
az átalakított régi iskolában,
ahol a kicsik méreteire formálták az osztálytermeket
Mától három óvodás csoport
kezdi a foglalkozást a termekben. Több mint 600 ezer
forintot költöttek az újjáépítésre. Nagyon sokat tett a
gyermekekért a Kállai Éva,
a Zrínyi Ilona, a Béke. a
Dobó Katalin, a Petőfi, a
Barátság és a Győzelem szocialista brigád.
A tegnap avatóünnepségen
Szabó G. László, a megyei
tanács elnökhelyettese mondott beszédet Ott volt Juratovics Aladár országgyűlési
képviselő. Szögi Béla. a megyei pártbizottság osztályvezetője, Jáhni László, a járási pártbizottság első titkára és Molnár Sándor, a Hazafias Népfront
Csongrád
megyei bizottságának titká-

LAPJA

A Kéziszerszámgyár Szegedi Gyára ebben az évben 153
millió forint értékű árbevételt tervez, s mint Gazdagh
Károly igazgató az első negyedévet értékelve elmondta, a jelenlegi termelés biztosítja a terv időarányos teljesítését Az idén tőkés exportra 34 millió forint értékű árut termelnek. Elsősorban — a köznapi szóhasználatban
kombinált fogóként
emlegetett egyetemes fogókat. rádiófogókat, fémfűrészeket szállítanak a megrendelőknek.
A szocialista országok is
előszeretettel használják n
Szegeden készített szerszám o k a t Az NDK-ba,
Csehszlovákiába
és Lengyelországba összesen 23 millió forint értékben
exportál
a
KSZGY szegedi gyára.
A belföldi piacra a kéziszerszámok mellett precíziós
öntvényeket
is gyártanak,
köztük öntött csuklóspántokat, amelyeket az Ikarus Szegedi Gyára használ fel az itt
készített autóbuszajtókhoz.
A korábbi években a Fegyver- és Gazkészülékgyár állította elő az egyetemes fogókat. A későbbi profiltisztítás eredményeként ez
a
termek átkerült, a kéziszerszámgyár szegedi gyárához,
de a fogók nagy részének
kovácsolását hosszú ideig a
FEG vállalta
kooperációs
partnerként. A szegedi gyárnak egyébként öt gyárral, illetve
szövetkezettel
van
együttműködési kapcsolata, s
a
Termékeik
fele külső
kooperáció segítségével
készül.
Közel két éve a FÉG-nek
erre a munkára nem volt
többé kapacitása, a KSZGYnek más
partnerek
után
kellett néznie a rendkívül
fontos gyártmány termelése
érdekében. Kísérleteztek salgótarjáni nagyüzemmel, nógrádi szegkovács szövetkezettel, ám az eredmény: akadozó szállítás, határidőcsúszások, egyszóval
kiszolgáltatottság — az „objektív körülményeknek".
Mind a vállalat, mind a
fogyasztók érdeke megköveteli, hogy a termelést biztonságosabbá tegyék. Ezért a

Uj iskola, óvoda Szatymazon

gyár

kovácsműhelyét

közel

A precíziós öntödében élőké szítik a viasz öntőformákat
15 millió forintot érő beruházásként 420 négyzetméter
alapterületű csarnokkal bővítik. Az ú j üzemcsarnok elkészülte után három kovácsoló gépcsoportot
tudnak
üzembe helyezni, így megoldódhat az üzem régi gondja.
A kovácsológépek formaalakító szerszámait a gyárban készítik, am az eddigi
saját kapacitás
esetenként
szűknek bizonyult Most szerelik azt a közelmúltban vásárolt programozható
szikraforgácsolót, amelyet Svájcból vásárolt a vallalat — s
így a nagy termelékenységű
gép jelentősen hozzájárul, a
bizt.onságbs termeléshez'.
A gyár műszaki gardájának alkotó rtiunkáját dicséri
a csőkulcs kovácsolására készített hidraulikus-pneumatikus célgép, amelynek segítségével a nehéz fizikai mun-

KGST

Atomenergetika
Harminchétmillió kilowatt
lesz az
összteljesítménye
1990-ben azoknak az atomerőműveknek, amelyeket a
szocialista
országokban a
Szovjetunió segítségével helyeztek üzembe, vagy jelenleg épülnek. A KGST tavalyi,

XXXII.

ülésszakán

elfo-

Május 9-től
Az

új

iskola

Koszorúzások

Hazánk felszabadulásának 34. évfordulója alkalmából
hétfőn megkoszorúzták azoknak a katonahősöknek a sírjait,
emlékműveit, akik a második világháborúban életüket áldozták a magyar nép szabadságáért. A koszorúzási ünnepségek katonai díszpompával zajlottak le, a kegyeletes megemlékezések színhelyén katonai díszegységek sorakoztak fel
csapatzászlóval.
A rákosligeti temetőben, a román hősi síremléknél az
Elnöki Tanáss. a kormány, a román nagykövetség, a budapesti diplomáciai testületek, a Magyar Néphadsereg, a Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti bizottsága, a Hazafias Népfront és a fővárosi tanács képviselői helyezték el a
hála és a megemiékezes virágait.
A solymári katonai temetőben a felszabadító harcok során elesett ausztraliai, kanadai, lengyel, angol és új-zélandi
katonák emlékművét az Elnöki Tanács, a kormány, az
Ausztráliai Államszövetség. Kanada, a Lengyel Népköztársaság. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság
és Üj-Zéland budapesti nagykövetségének képviselői, a Magyar Néphadsereg, a Pest megyei tanács képviselői koszorúzták meg.
A Budaörsi úton a fasizmus elleni harcokban hősi halált halt amerikai katonák emlékművénél az Elnöki Tanács,
a kormány, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagy. követsége, a Magyar Néphadsereg, a fővárosi tanács és a
XI. kerületi tanács képviselői helyeztek el koszorút

A béke és barátság honapja
Az Országos Béketanács
és a Hazafias Népfront — a
tömegszervezetek,
a
társadalmi szervek közreműködésével — május 9. és június
9. között az idén is megrendezi a béke és barátság hónapját
A szegedi rendezvénysorozat tervezetét
ismertették
tegnap, hétfón a városi népfront béke és barátság bizottságának ülésén, a szegedi népfrontbiaottsag tanácskozótermében.
Kulcsarne
Kiss Piroska,
a Hazafias
Népfront városi bizottságának titkára a bekehónap politikai jelentőségéről és céljairól beszélt.
A szocialista államok politikájukkal az enyhülést, a
békés együttélés; segítik elő,
s ezze! természetesen együttjár a fegyverkezés mérsékléséért vívott
következetes
küzdelem ts. A béke és barátság hónapja május 9-én,
a fasizmus
lelett aratott

győzelem napján kezdődik.
Az agresszív, háborúra uszító erőket kell visszaszorítani a világ békeszerető népeinek.
köztünk
nekünk,
magyaroknak is. A békehónap jó alkalom arra. hogy a
társadalmi és
tömegszervezetek összehangolt munkával széles körű
agitációt
fejtsenek ki a béke. a szocializmus tiszta
szándékai
mellett. Ugyanakkor
emlékeztet arra, hogy napjainkban sok millió ember küzd
szabadságáért, a függetlenségert, a demokráciáért. A
rendezvények bármilyen formára lehetőséget adnak: a
klubbeszélgetéstől a
nagygyűlésig mindenhol születhet Dolitikaj állásfoglalás.
A bizottság ülésén a béke és barátság külpolitikai
klub tavalyi munkájáról is
beszámolt Perényi István, a
klub elnöke. Hangsúlyozta,
hogy a klub rendszeres és
színvonalas
tájékoztatóin.

*

kát küszöbölhetik ki, ugyanakkor pontosabb és gyorsabb
is lett a gyártás.
A gyártmányfejlesztő munka középpontjában a különböző típusú, többféle igényt
kielégítő fogók állnak. Jelenleg tízféle ú j típus van készülőben, melyek közül több
prototípus máris megnyerte
az üzletkötök tetszését, s az
ú j termekek a/, év második
felében már a kereskedelmi
forgalomba kerülnek.
Figyelemre méltó az úgynevezett plastisolos eljárás,
amelynek segítségével bevonattal lathatják el a fogókat, A., kecskeméti Automatizálási. eá Műszaki Pörókolo
szolgálati szabadalmát jelentő eljárás nemcsak a tetszetős színes kivitelt, de a nagyobb termelékenységet is
biztosítja.

előadásain
ismertették
a
nemzetközi politika eseményeit. A rendezvények felkeltették a népfront aktivistáinak érdeklődését a nemzetközi események i r á n t és
fokozta külpolitikai tájékozottságukat is. Mindez
jelentősen hozzájárult ahhoz,
hogy a klub sikeres működésével ünnepelje az idén
ötéves fennállását
Szegeden
már
hagyomány, hogy a
békehónap
nyitányaként
hangversenyt
rendeznek a Tisza-szállóban.
A következő napokban vitafórumokat gyűléseket tartanak városszerte. A fiatalokat. a mezőgazdaságban dolgozókat és az értelmiséget is
igyekeznek a tavalyinál jobban bevonni a
békehónap
megünneplésébe. Az idei békehónap alatt lengyel—magyar barátsági hetet is rendeznek, a Lengyel Népköztársaság fennállásának 35.
évfordulója alkalmábóL

gadott hosszú távú célprogramok
előirányozzák
az
atomenergetika
fejlesztési
ütemének meggyorsítását. A
szocialista országok energia-«
mérlegében fokozatosan nö~
vekvő szerepre tesz szeri, aa
atomenergia.
Bulgáriában,
Csehszlovákiában

és

az

NDK-ban
már évek
óta
eredményesen
működnek
azok
az
atomerőművek,
amelyek
berendezéseit
a
szovjetunióbeli
Novovor onyezsben gyártották. A szocialista
országok
közül
Csehszlovákia
szakosodott
még atomerőmövek berendezéseinek gyártására: rövidesen elkészül az első Ver—
440-es típusú
csehszlovák
reaktor, amelyből jövő év
végéig további ötöt gyártanak. Az atomenergetika intenzív fejlesztése érdekében
a szocialista országok sokoldalú nemzetközi gyártásszakosítási és együttműködési
megállapodást dolgoznak ki
az atomerőművi berendezések elkészítésére. Az 1981—
1990-es időszakra szóló megállapodáskeretben nyolc ország mintegy ötven
iparvállalata gyárt közösen ilyen
berendezéseket. A Szovjetunió nyugati területein 1990ig két; egyenként 4 millió
kilowatt teljesítményű atomerőmű épül a szocialista országok összefogásával.
Ezzel párhuzamosan készül el
majd az a 750
kilovoltos
elektromos
táweaeték,
amely bekapcsolja az
új
erőműveket a testvérországok egyesített energiarendszerébe.

