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Hét élüzemet avatnak . 
a vasútigazgatóság területén 

*4s igazgatóságok versenyében lemaradtak a szegediek 

Tavaly a harmadik és a negyedik ne-
gyedévben .kitűnő eredményeket értek el 
a szegedi vasútigazgatóság dolgozói. Egy-
más után kétszer megszerezték az igaz-
gatóságok közötti verseny első helyezett-
jének járó vörös zászlót. Most, amikor' 
az élüzem címek odaítélésére került a 
sor, a jó munkának természetesen meg-
született az eredménye: hét élüzemet 
avatnak. Élüzem lett a szegedi pálya-
fenntartási főnökség, a kecskeméti és a 
kiskunfélegyházi állomás, a kiskunhalasi 
vasúti csomóponton pejüg -mind--a négy 
szolgálati hely, az állomás, a-'fűtőház, a 
pályafenntartási, valamiijt a ráko.dású.íö-,. 
nökség is elnyefte a megtisztelő" címet 
Az elismerés értékét nöyelir az. i a tény, 
hogy a töhbi vidéki igazgatóságoknál 
csupán négy-négy szolgálati hely lett él-
üzem. - > 

De nemcsak az elsorolt helyeken érték 
el vasutasaink; az. élüzemfeltételeket,, az 
igazgatóság területén ezenkívül még 21 
szolgálati hely múlta felül az előirt' szin-
t e t Ezek között hat szegedi van:; a ra-
kodási főnökség, a fűtőház, a ,'kisyasútí 
fűtőház, a távközlő és biztosító' berende-

zési fenntartási főnökség] a Tisza-pálya-
udvar, valamint a .. rendezöpfoyaudvar-
szertára. Ézek vezérigazgatói elismerés-

,ben részesülnek. 
, A Közlekedés- és Postaügyi Miniszté-
rium több mint- 190 ezer forintot oszt 
szét a versenyben élenjáró vasutasok kö-
zött, s tetemés összeggel járul a jutalma-
zásokhoz a szegedi igazgatóság vezetője 
is. A kongresszusi munkaverseny zász-
laját a békéscsabai állomás kapta. 

•Az; idei évben eddig még nem -értek 
el olyan kiemelkedő eredményeket a 
szegpcü igazgatóság dolgozói, mint ta-
valy. Januárban a második,'-februárban 
a-; negyedik., helyen végeztek az igazgató-
ságok versenyében. A'; visszaesés légfőbb 
okozója a kocsikihásználási terv gyenge" 
teljesítése. Igaz ugyan, hogy a tavalyi-
hoz képest .két tonnával jobb az átlagos i ! 

kocsikihasználás, mégis ' eliiiaradás mu-
tatkozik ' a feszített tervszámokhoz tőé- '" 
pest. Az első negyedév végeztével tehát 
előkeli búcsúzniuk, sa.inos, a vörös zász-
lótól a szegedi igazgatóság területén dol-
gózó vasutasoknak. 
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Szövetkezeti gazdák a §ó ter mésért 
Emberek, gépek nyüzsögnek a határban 

Nagyon nehéz lenne most 
számokkal szolgálni arról, 
hogy miként halad a tavaszi 
szántás-vetés és a többi 
munka kint. a téli álmából 
ébredő határban. A hivata-
los szombati jelentés még 
arról tájékoztat: a termelő-
szövetkezetek földjein elve-
tettek többek között 240 
hold tavaszi árpát. Ma vi-
szont már egyetlen tsz-nek, 
például a kübekházi Sarló 
Kalapácsnak, vagy a sándor-
falvi Rógsa Ferenc Tsz-nek 
egyedül is lényegesen több 
tavaszi vetése van. 

Húszezer 
parafl cso mpalánta 

Borthaiser Antal mezőgaz-
dasági mérnök, az újszegedi 
Haladás Tsz agronóm.usa 
kedden 'már arról számolt 
be: a gazdaság több mint 
120Ó holdas területén min-
dénféle időszerű vetéssel ké? 
szén vannak. Ebben a tsz-
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Állandóan növeksizik Sze-
geden a televízió előfizetői-
nek a száma és sokan vá-
sárolnak készüléket megye-
szerfe is. Éppen ezért szük-
ségessé vált egy állandó,, 
szervizszolgálat létesítése a' 
városban. Érre a feladatra 
a Szegedi Vegyes Kisipbri,, 
Szövetkezet' vállalkozott." A 
közelmúltbáli "megegyezés 
jött létre a szövetkezet és a 
televíziót gyártó székesfe-
hérvári gyár képviselői kö-
zött a szervizszolgálat meg-
szervezésére. A nagyszabású 
javítóműhely, létesítéséhez a 
Csongrád megyei KISZÖV, " 
illetve az OKISZ is hozzájá-
rult, figyelembevévé a la-
kosság növekvő igényeit. ? 

A Vegyes Kisipari Szövet-
kezet már meg is kezdte a 
Lenin körúti telephelyén az 
átalakítási munkálatokat. 
Mintegy 50 ezer forintos 
költséggel külön nagy helyi-, 
séget rendeznek be a tele-
víziós készülékek javítasára, 
azonkívül különleges, nagy-
értékű elektromos és mecha-
nikai készülékeket szereznek 
be. Míg az átalakítási mun-
kálatok folynak, addig a 
szövetkezet két szakembere 
tapasztalatcserére utazik Szé-
kesfehérvárra. Itt két hónap 
alatt elsajátítják a televí-
ziós készülékek javításával 
kapcsolatos speciális ismere-
teket. Visszaérkeztük után 
— körülbelül május végén 
— már meg is kezdődik a 
szervizszolgálat a szövetke-

zetben, a -Lenin körút "és a 
Dugonics tér sarkán lévő 
épületben. ,A későbbiek so-
rán re. figyelembe véve a. 
várható szükségletet — a te-
levíziós gyárban ki^pzett . 
szövetkezeti dolgozók továb-
bi öt társuknak adják át ta-
pasztalataikat Á szerv izszol^.. 
gáltatást igyekeznék majd 
rövid határidő alatt teljesí-
teni. A kisebb javításokat 
48, órás," a nagyobb munká-
kat pedig nyolcnapos határj1 

idővel vállalják. 

Igyekeznek leküzdeni az elmaradást 
as Épület• és Bútorasztalos Ktsz-ben 

Éppen nem mondhatni, 
hogy az Épület- és Bútor-
asztalos Kisipari Termelő-
szövetkezet- valami kitűnő 
körülmények között működ-
ne,.. Hiszen, telephelye , jóos- • 
kán • elavult már; de azért" 
munkájukkal vitézül megáll-
ják helyréket ,a- i szövetkezet-
ben tömörült iparosok. Az 
utóbbi hónapokban ugyan 
megnehezítette a helyzetet, 
hogy az 1960-as évre szóló 
Jervet későn kapták "kézbe, 
6/ az első anyagszállítmány 
csak január 18-án érkezett 

Megkezdték 
a táborozási előkészületeket 
a szegedi és járási úttörők 

1 Mén ismét sok szegedi űttö-
Iő megy táborozásra az ország 
legszebb részeire. , A Bükk 
festői vidékén, Bélapátfal-
ván, továbbá Sopronban és 
a Mecsek-hegységbéli Ma-
gyaregregyen a városi •úttö-
rőelnökség és a nagyobb 
csapatok rendeznek több 
váltásban táborozást. Előre-
láthatólag az úttörőknek 
csaknem a fele vesz részt 
ezeken az élménydúsnak 
ígérkéző nyári táborozáso-
kon. 

A tábortervek készítését 
már megkezdték a szegedi 
iskolákban a csapatvezetők, 
a pajtások pedig annak a 

pénznek á . gyűjtéséi, amivel 
hozzájárulnák: a költségek-
hez. A Dugonics utcai úttö-
rőcsapatot külön öröm is ér-
te: ők a Német Demokratkus 
Köztársaságba utaznak cse-
reüdülésre. Ezenkívül regös-
képző tábort is rendeznek 
Újszegeden, melyen azok az 
úttörők vesznek részt, akik 
a felszabadulási kfilturális 
szemlén jól szerepeltek. 
Napközis tábor lesz még 
ugyancsak Újszegeden és 
Kiskundorozsma környékén, 
ahol a 4—8. osztályos ta-
nulók napközben tartózkod-
nak, este pedig a családi kör-
be térnek haza. 

mbg. Sem kellő idő, sem 
mód nem kínálkozott a meg-
felelő műszaki előkészítésre. 

A negyedéves tervet 965 
ezer forintos értékben szab-
ták meg. És mivel késve 
kezdtek teljesítéséhez, most 
igyekeznek — ha kell, túl-
órák .felhasználásával is — 
leküzdeni az elmaradást. A 
BÚTORÉRT számára háló-
szoba- és konyhagarnitúrá-
kat szállítanak, azután pe-
dig számos közület és sok 
magánrendelő igényeit élgí-
tik. ki. Ablakokat és ajtókat 
készítettek a rendőrségnek, 
több könyvszekrényt a sze-
gedi egyetemeknek, .,22 író-
asztalt gyártottak különbö-
ző ipari üzemek részére, a 
Vendéglátóipari Vállalat 120 
asztali'rendeR rríégtőllik. Eze-
ket), kfvül _ ftíggönytartókat; 
réfcítniévázakat, kartoték-
szekrényeiket, üvegtartó áll-
ványókat csinálnak. A lakos-
ság közvetlen ellátására ed-
dig 14'-kombináltszekrényt 
készítettek el. 

Nagy a zsúfoltság a műhe-
lyekből, de azért mindenhol 
serényen folyik a munka. 
Igaz, őszintén bevallják a 
szövetkezetben, hogy jelen-
leg bankhitelből élnek, azon-
ban mindenki reménykedik 
és — ezen túlmenően — dol-
gozik is azért, hogy minél 
hamarább helyreálljon a 
termelés egyensúlya és mint 
tavaly, nyereséges legyen a 
bútorasztalos ktsz. 

ben a 20 holdnyi pritam in-
paprika magját már elvetet-
ték az altalajfútéses meleg-
ágyakba. A szőregi üzem-
egységükben pedig 46 hold-
nyi fűszerpaprika magjának 
elvetésével foglalkoznak a 
Haladás Tsz tagjai. Szétte-
kintettünk a zöldségkombi-
nátban is. Húszezer, csak-
nem bimbós paradicsom-
palánta már készen várja, 
hogy a hét végén elkezdőd-
jék az újabb 120 ezer fejnyi 
saláta exportálása. Ezután 
a megüresedett "hajók? alá 
azonnal szétültetik a orimőr-
paradicsomot. Hasonlóan ül-
tetésre vár itt már 70 ezer 
tőnyi, csaknem araszos nagy-
ságú csemegepaprika-palán-
ta is. 

Szőreg utolsó házait el-
hagyva a helybeli Petőfi 
Tsz tagjainak százas cso-
portjával találkozunk. Nagy 
hagymatáblán dolgoztaik. Na-
ponta figyelik a szomszédos 
gazdákat, az Aranykalász 
Tsz tagjait: ők mennyire ha-
ladnak a munkával? Erről 
Balla Pál, az "Aranykalász? 
elnöke így számol be: 

Az irigy sem találhat hibát 
— Ugy gondolom, mun-

kánkban az irigy sem talál-
hat hibát. Negyven hold 
napraforgó, 16 hold zab ve-
tését már régesrég elfelej-
tettük. Elültettünk 35 ezer 
rózsa tövet, 30 ezret pedig 
most ültetünk. Kiraktunk 
még 30 ezer ú j mahónia-
tövet is. Elvetettük a me-
legágyakba a fűszerpaprika-
magot és mint látják — mu-
tatott végig egy óriás táb-
lán —, éppen most tesszük 
a pontot a cukorrépa-vetés 
végére. A magot lucerna-
földbe vetettük, s adtunk 
neki holdanként 100 kiló pé-
tisót, a jövő héten pedig 100 
kiló kálit fejtrágyának szó-
runk ki holdanként. 

A kübekházi Sarló Kala-
pács Tsz-ben a 20 holdnyi 
dinnyemag vetésének elő-
készületeivel találkoztunk 
elsőnek Melegágyakba, apró 
gyeptéglák közepébe ültet-
ték a dinnyemagot. Május-
ban, amikor indulni kezd a 
dinnye indája, kiemelik a 
töveket a gyeptéglákkal 
együtt, s mire a másé kikel 
a szabad földben, az övék 
már virágzik. Meg kell hagy-
ni, nagyon ügyesek a Sarló 
Kalapács Tsz tagjai. Rálici-
tálva a tiszaszigeti és az új-
szentiváni hagyományos bur-
gonyatermesztőkre, nekik 
már egy hét óta a földben 
csírázik a burgonyájuk. 
Ezerkilencven hold földön 
készen vannak a fejtrágyá-

zással is. Sót, 202 hold kén-
derföld tavaszi munkája- is 
befejeződött. Jellemző, hogy: 
összesen 22 vagon műtrágyát 
használtak fel eddig ebben 
a közös gazdaságban. 

A szlí ő'< nagy részét 
kín/ífották 

Nem kisebb szorgalommal 
találkoztunk a Tisza szegedi 
oldalán sem. Balogh Jenő 
elvtárs, a dorozsmai József 
Attila Tsz mezőgazdásza 
szintén arról számolt be: a 
tavaszi kalászosok fejlrágyá-
zása és az időszerű velése 
befejeződött. A gazdák sző-
lőtábláinak legnagyobb ré-
szét kinyitva találtuk. Nagy 
üstökben mészkénlevet főz-
tek. A Hódmezővásárhelyi 
Növényvédő Állomás.. dolgo-
zói magasnyomású motoros 
gépekkel pa.izstetvesedés el-
len locsolták a fákat. A 
traktorok mellett puttonyo-
sok is dolgoztak, hiszen 
minden kis sarokba nem jut 
el a traktor. A növényvédő 
brigádvezefője éppen Ásott-
halomról érkezett ide. Miút, 
elmondotta, hasonló munka-
tempót. nyüzsgést látott ar-
rafelé is mindenütt a földe-
ken. 

Baktó felé járva, ahol a 
Felszabadulás Tsz földjei 
vannak, 6okan dicsérik most 
Sója Imre brigádját. Ez az 
ember nemsokkal ezelőtt 
egyéni gazda volt, most szö-
vetkezeti brigádvezető. Tag-
társai mondják: a Sója-bri-
gád csak úgy égeti a mun-
kát. Répa-, borsó-, takar-
mánykeverék-vetés és ami-
nek már ideje van, elkészült 
Sójáék területén. De nem 
áll hátrább ebben a közös-
ségben az algyői brigád sem. 
Egyedül a szeged-omcsatelepi 
munkacsapatokra panaszkod-
nak, mert nem igyekeznek. 
Gúnvolják is őket, hogy tán 
fényképészre várnak? 

Cs. ] . 

Szegeden so rso l j ák - ' 
a nyeremény-
betétkönyveket 

A nyereménybetétkönyvek 
első negyedévi sorsolását az 
Országos Takarékpénztár 
Szegeden rendezi meg, még-
pedig április 6-án, szerdán 
délután 5 órakor. A sorso-
lásra a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének Juhász 
Gyula Művelődési Otthoná-
ban, a Vörösmarty utca 5. 
szám alatt kerül sor. 

TEGNAP MA ÉS HOLNAP 
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Vádol ez a fénykép. A nyomor, a sötétség, a kilátástalanság a 15 esztendővel ez . F 
előtt letűnt rendszert vádolja — akkor készült ugyanis a felvétel egy budapesti mun-
káscsalád otthonában. Otthon? Hát lehetett otthonnak neveztii a nedves, egészség-
telen odút, ahol még fekvő alkalmatosság sem volt, s az ártatlan, vézna kisgyer-. 
mekek éhesen, réveteg szemekkel néztek a kietlen világba? Édesanyjuk nem tudott 
nekik még kenyérből sem eleget' adni, mert a családfő hiába járt gyárkaputól, 
gyárkapuig munka után. De készülhetett volna ez a felvétel a Csongrád megyei ku-
bikosok családjáról is. hiszen Móricz Zsigmond egyik riportjában hasonló megrázó ] 
képet rajzolt a feneketlen nyomorról. Ezt a koldus világot tűntette el a felszabadu-
lás, a nép ellenségeit elűző szovjet hadsereg. Ma már nem fenyegeti a munkásokat 
a munkanélküliség réme és bármelyik szegedi otthonba látogatunk is el, mindenütt 

megvan a rendes bútor, a ruha és a megélhetés 

Dicsér ez a fénykép. Dicséri azt a szerelő gondoskodást, amely a felszabadulás óta 
a mi gyermekeinket körülövezi. Az 1945 előtti időkhöz képest megváltozott, meg-
javult a gyermekek élete nemcsak Budapesten, hanem az országban mindenütt. A 
családi pótlékok mellett számos szociális intézkedéssel közvetlen, vagy közvetett jutta-
tások formájában támogatja az állam a nagylétszámú családokat, a gyermekeket. 
Csongrád megyében, Szegeden is sok napközi otthon, bölcsőde, óvoda működik. Sze-
geden például az üzemi és területi bölcsődékben 340 gyermek van. A megyében 
és Szegeden' összesen 140 óvoda működik, 8510 férőhellyel. E számból Szegedre 12 
óvoda, és 3029 férőhely jut. Mivel az igények folyamatosan nőnek, természetesen 
akad javítani való ezen a téren is. Gazdasági erősödésünkkel azonban még több 
pénz jut ilyen célra és gyermekeink élete tovább szépül. Képünk a Textilművekben 

készült 


