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Bekötötték a fö ldgázveze téke t 
a városi hálózatba 

Jelentős állomáshoz érkezett a szegedi gázellátás fejlődése 
« Év végéig megoldódnak a szegedi gázproblémák 

Péntekre virradó éjjel 
észre sem vették a város 
lakói, de még a gázzal dol-
gozó üzemek — mint pl. a 
nyomda sem —, hogy nagy 
átalakítás történt a Szegedi 
Gázműnél. Ahogyan azt 
korábban megígérték a 
dolgozók, úgy kötötték be 
a Gázmű bővítésével kap-
csolatos földvezetéket a ré-
gibe, hogy 

e munkálat nem okozott 
fennakadást a város gáz-
ellátásában. 
Nem volt pedig egyszerű 

a feladata a Fővárosi Gáz-
mű héttagú szerelőbrigádjá-
nak, művezetőjének és sze-
gedi segítőtársainak. A még 
1905-ben készült, régi 400 
mm átmérőjű vastag csö-
vek és egyéb berendezések 
úgyszólván idegenek voltak, 
mert azokról semmiféle 
műszaki leírás nem állott 
rendelkezésre. 

A csütörtök éjjel 23 órától 
hajnali 5 óráig tartó sze-
relést alapos előkészítés 
előzte meg. 

Hat nagy tolózárat kellett 
tüzetesen megvizsgálni, me-
lyekből négyről kitűnt, 
hogy áteresztett. Ezeket tö-
mítették, mert csak gázmen-

tes helyen lehetett végezni 
és gyorsan befejezni a sze-
relést. Ez is gondos munkát 
igényelt, hiszen a legkisebb 
résen is nagy erővel tör elő 
a nagynyomású gáz. 

A hat órahosszat tarló éj-
jeli munka során szinte 
remekeltek a szerelök. 

A több évtizedes, berozsdá-
sodott idomokat szinte tü-
neményes ügyességgel sze-
lelték ki, s közben biztosí-
tották a városba kimenő 
szakaszra egy 80 mm átmé-
rőjű átkötéssel az éjszaka 
elegendő gázmennyiségét. 

Ezzel a munkával nagy 
lépést haladt a többmil-
lió forintos fejlesztés a 
megvalósulás felé. 

Ha az eddig csak külföldön 
készülő nyomáscsökkentő 
készülékek már meg volná-
nak. kezdődheinének az 
utolsó simítások, jöhetnének 
a cseh szerelők, akik a vég-
ső munkákat végzik el, s 
tanítják meg a szegedi 
szaktársaikat a helyes ke-
zelésre. A legújabb ígéretek 
alapján . azonban a készülé-
kek beszerzésére is biztató 
remény van, mégpedig rö-
vid időn belül, úgyhogy 

előreláthatóan október ele-

jén megkezdődhetnek a 
befejező munkálatok. 

Igy azután még ebben az 
évben eljut az üzemekhez, 
vállalatokhoz és a lakosság-
hoz a jobb minőségű, föld-
gázzal kevert gáz. még-
hozzá sokkal bővebben, 
min( eddig, hiszen 

nagyban emelkedik a 
Gázmű kapacitása. 

Ezzel egyidejűleg lehetővé 
válik a hálózat nagyobb 
arányú bővítése, 

ű j fogyasztók kielégítése 
is. 

Ezt a célt szolgálja a válla-
lat által ez évre rendelt ezer 
új gázóra, melyből kétszá-
zat a napokban már le is 
szállítottak. Ez a mennyi-
ség még arra szükséges, 
hogy az elromlott régi órá-
kat cseréljék ki, tehát még 
nem az újabb jelentkezők-
nek jut, de a további nyolc-
száz már ú j fogyasztók ki-
elégítésére szolgál. A Gáz-
mű vezetősége a többi gáz-
órát is többször sürgette 
már a gyártó vállalatnál, s 
ennek eredményeképpen 
előreláthatóan határidő 
előtt, még októberben meg-
kezdik ezek leszállítását is. 

• Moszkvai, prágai, 
budapesti, -

• szegedi tudósok 
• együttműködése 

l m 

Riport 
l a sorozásról 

A lottó 
tárgynyeremény-
sorsolás szamai 

Itt az ősz, 
szükség van melegebb hol-
mira. az átmeneti kabátra. 
Konfekció iparunk sok új, 
modern fazonú átmeneti ka-
bátot hozott forgalomba, 
amelyeknek nagy a keletjük 
Szegeden is. A most leérté-
kelt átmeneti kabátok kö-
zött is nagy a választék, ol-
csón, szép kabátot vásárol-
hatunk. 

( L i e b m a n n Béla felv.) 

A m e g y e i pártbizottság 
k ibőv í te t t ü lé se 

Pénteken délelőtt ülést tartott Hódmezővásárhelyen az 
MSZMP Csongrád megyei bizottságának kibővített ülése, 
amelyen Németh Károly elvtárs, a Központi Bizottság tag-
ja, a megyei pártbizottság első titkára tartott politikai 
beszámolót. A pártbizottsági ülésen megjelent és felszólalt 
Apró Antal elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagja, a Minisztertanács első elnökhelyettese. 

Apró elvtárs az ülés után elbeszélgetett a megye ve-
zetőivel és az értekezlet többi résztvevőjével. 

A jövő évben ismét megrendezik 
a hagyományos magyar—szovjet 

barátság hónapját 
Az MSZBT központjában 

megbeszélést tartottak a tár-
sadalmi és tömegszervezetek 
képviselői a jövő évi magyar 
—szovjet barátság hónapja 
megrendezéséről. A nyolca-
dik magyar—szovjet barát-
sági hónap a jövő év febru-

ár—márciusában lesz. Elő-
készítésével az MSZBT el-
nökségének szeptember 13-i 
ülése foglalkozik. A baráti 
sági hónap programjának 
kidolgozására és lebonyolí-
tására országos operatív bi-
zottságot hoznak létre. 

Holnap nagyszabású ünnepség 
a pusztaszeri Árpád-emlékműnél 

Nagy Dániel elvtárs, az Elnöki Tanáes 
elnökhelyettese mond beszédet 

Magyar tudón előadása 
a genfi atomkonferencián 

Hagyománnyá vált már, 
hogy a pusztaszeri Arpád-
emlékműnél, — amelyet hon-
foglaló őseink iránti tiszte-
letből emeltek — minden év-
ben szép ünnepséget ren-
deznek. Idén is megrendezi 
az emlékünnepséget a Ha-
zafias Népfront Szeged já-
rási bizottsága és a Haza-
zafias Népfront sövényházi 
bizottsága. Az ünnepre azzal 
is készültek, hogy kijavíttat-
ták az emlékmű megrongáló-
dott részeit, s ugyanakkor 
társadalmi munkával ren-
dezetté, széppé tették a nagy 
szoborkertet is. 

Az emlékműnél holnap, 
vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartják az ünnepséget, ame-
lyen várhatóan nagyszámban 
vesznek részt Kistelek, Ba-
lástya, Csengele, Pusztaszer, 
Baks, Dóc dolgozó parasztjai 
is. A nagygyűlésen Nagy Dá-
niel elvtárs, az Elnöki Ta-
nács elnökhelyettese mond 

ünnepi beszédet és szól az 
időszerű politikai kérdések-
ről. . 

Az ünnepi beszéd után 
egésznapos kulturális műsor-
ra kerül sor és a sátrakban 
a szórakozó dolgozók min-
dent megtalálhatnak, ami 
szemnek és szájnak ingere. 
A kulturális műsort az 
ÉDOSZ Csongrád megyei 
területi bizottságának művé-
szeti csoportja adja. A kör-
nyező termelőszövetkezetek 
saját termésű boraikat áru-
sítják és a földművesszövet-
kezetek sátraiban is külön-
féle ételeket és italokat kap-
hatnak a dolgozó emberek. 

Szegedről az emlékünnep-
ségre a Sövényházára, illetve 
Pusztaszerre induló menet-
rendszerinti autóbusszal lehet 
eljutni. Az autóbusz reggel 
4 óra 40 perckor és délután 
14 óra 20 perckor. indul a 
Bajcsi-Zsilinszky utcából. 

A TASZSZ külön tuddsi-
töja . jelenti az atomenergia 
békés felhasználásával fog-
lalkozó genfi értekezletről: 

A konferencia munkája ar-
ról tanúskodik, hogy 

valamennyi résztvevő egye-
síteni akarja erőfeszítéseit 
az atomenergia békés célú 
felhasználására. 

A tegnapi ülesen az atom-
villanyerőművek építésének 
terveit vitatták meg. A kér-
déshez angol, amerikai, cseh-
szlovák és kanadai tudósok 
szóltak hozzá. Folytatták 
munkájukat a különböző bi-
zottságok is. Igen érdekes 
előadást tartott a magyar 
Varga professzor: azokról a 
munkálatokról számolt be, 
amelyek a rádióaktív izotó-
poknak a folyamatos acél-
öntés ellenőrzésére való fel-

használásával kapcsolatban 
Magyarországon folynak. A 
bizottságok tegnapi ülésén 
és az azt követő sajtóérte-
kezleten a különböző nem-
zetiségű tudósok hangsúlyoz-
ták: a rádióaktív izotópok a 
tudományos haladás rendkí-
vül értékes eszközei. 

Az iparitanuló iskolák 
tanévnyitója 

A Munkaügyi Minisz-
térium közli, hogy a ipari-
tanuló intézetekben és isko-
lákban a felvételi bizottsá-
gok befejezték munkájukat. 
Befejeződtek a szerződteté-
sek a helyiiparban is. Az 
ipari tanuló iskolákban <t 
tanév szeptember 8-án kez-
dődik. 

Megnyílt a 3. számú totó-lottó 
körzeti iroda Szegeden 

A z első a l k a l o m m a l 276 e z e r lottó-
s z e l v é n y t értékelnek 

Egyre tökéletesebb és korszerűbb 
motorkerékpárokkal lept meg a 

motorrajongókat és vásárlókat a Da~ 
nuvia Szerszámgépgyár. Sok motoros 
keresi fel eladóhelyiségét és vásárolja 

Pénteken délben ünnepé-
tlyes keretek között nyitot-
! ták meg Szegeden, a Kele-
í men utca 5. szám alatt a 3. 
í számú totó-lottó körzeti iro-
!dát. 

A megnyitó ünnepségen a 
[ Pénzügyiminisztérium, az 
í MSZMP szegedi bizottsága, a 
í városi tanács, a tömegszer-
[ vezetek képviselői is megje-
; lentek. 

Dr. Sajtos Lajos, az OTP 
iszegedi fiókjának vezetője 
1 vázolta a körzeti iroda meg-
alakulásának jelentőségét. 
.Rámutatott arra, hogy ez a 
[körzeti iroda a Bács. Békés 
[és Csongrád megye terüle-
t é rő l beáramló szelvényeket 
[dolgozza fel és több szem-
-pontból előnyös: meggyorsu-
l j a a totó- és lottószelvények 
|értékelését, az értékelés ala-
Iposabbá tételével az értéke-

a legújabb, akkumulátorral felszerelt,llés amúgy is kis hibaszáza-
125 köbcentis típust. I léka tovább zsugorodhat. A 

• szerencsejátékban résztvevők 

újabb rétege győződhet meg 
a játék tisztaságáról, a kör-
zeti iroda amellett tizenöt 
szegedi dolgozónak jelent 
állandó munkaalkalmat, több 
száz szegedi nyugdíjasnak, 
háziasszonynak, fiatalnak 
biztosít hetente egy-két al-
kalomra kereseti lehetőséget. 

Az OTP vezetője köszö-
netet mondott az MSZMP 
szegedi bizottságának, a vá-
rosi tanacsnak, hogy hatha-
tós támogatást adtak a kör-
zeti iroda létesítéséhez és a 
Tatarozó Vállalat dolgozói-
nak a helyiségek kialakítá-
sakor végzett jó munkáért. 

A megjelentek azután vé-
gignézték az értékelő te-
remben folyó munkát, ami-
kor is Szegeden első ízben, 
a beérkezett lottószelvénye-
ket értékelték. Ez alkalom-
mal a 36-ik játékhétre a 
Szegedre beérkezett 276 ezer 
lottószelvény értékelése folyt. 


