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315 méter magas 
televíziós torony 

Dnyppropetrovszkban meg-
kezdték a 315 méter magas 
leningrádi televízi ós torony 
szerkezeti elemeinek gyártá-
sát. A hatszög alapú adótor-
nyot fémcsövekből szerelik 
össze. Körülbelül 200 méter 
magasságban háromemeletes 
épületet létesítenek a rádió-
technikai berendezések szá-
mára . A televízióstorony te-
te jé re fehér-fekete és színes 
adásokra szolgáló antenná-
kat szerelnek fel. A torony-
ban gyorsfelvonók fognak 
közlekedni. 

az emberi sorsokkal 

K u b á b a is szál l ítanak 
hagymát Csongrádbó l 

A Csongrád megyei MÉK 
eddig is több külföldi állam-
mal állt kapcsolatban. Zöld-
séget és gyümölcsöt szállí-
tott é s szállít a Szovjet-
unióba, Csehszlovákiába, az 
NDK-ba, Nyugat-Németor-
szágba, az Egyesült Álla-
mokba, Ausztriába és Svájc-
ba. Most egy ú jabb ál lam-
tól, Kubától érkezett meg-
rendelés vöröshagyma és fok-
hagyma szállítására. A meg-
rendelés szerint hamarosan 
ú tnak indí t ják Kubába a 
kér t száz vagon vöröshagy-
má t és 30 vagon fokhagy-
mát . 

PIACI JELENTÉS 
A szerdai piac közepes 

forgalmú volt. Az árak a 
következőképpen alakultak. 
Baromfiárak: csirke 27, 
tyúk 20, pulyka 18, liba 16, 
kacsa 17, hízott kacsa 24 
for int kilónként. A to jás da-
rabja 2 for int volt. A tej-
piac árai: t e j 3, te j fö l 24, 
v a j 45, tehéntúró 9, juhtúró 
25, sa j t 24 forint. Zöldség-
es gyümölcsárak: burgonya 
2—3, sárgarépa 2, gyökér 
4,50, vöröshagyma 1,50, fok-
hagyma 5, fe jes káposzta 
1,50, kelkáposzta 2, saláta 
5, pa r a j 4, kara lábé 1,50, 
karfiol 2, paradicsom 1. 
zöldpaprika 2,50—3, főző-
tök 1, uborka 2—5, zöldbab 
4,50, zöldborsó 10, zöldten-
geri 2, a lma 2,50—3,50, kör-
t e 2,50—3, őszibarack 4, 
szilva 2,50, szőlő 4—5, gö-
rögdinnye 0,60, dió 15 fo-
r i n t Egyéb árak: száraz-
bab 9, mák 28, méz 23 fo-
r i n t 

Vasárnap délelőtt 
megyei békeaktíva-iilés lesz 

Hódmezővásárhelyen 
A Hazafias Népfront Csongrád megyei Bizottsága mel-

lett működő megyei operatív békebizottság október 16-án, 
vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel megyei békeaktíva-ülést 
rendez Hódmezővásárhelyen, a Petőfi Művelődési Házban. 
A megye egész területéről mintegy 500 békeharcost hívtak 
meg, közöttük a helyi operatív békebizottságok tagjait , 
népfrontbizottsági elnököket, t i tkárokat , üzemi dolgozókat, 
termelőszövetkezeti gazdákat. 

A békegyűlés előadója dr. Pesta László országgyűlési 
képviselő, a Fővárosi Tanács v. b.-elnökhelyettese. 

Szomorú és megrendítő rossz volt, hogy a régi mun-
volt a hír, hogy G. Sándor katársakkal nem beszélhet-
szegedi villanyszerelő mun- tek a volt munkahelyen. Pa-
ka közben meghalt. Az ok naszolták is ezt. Ezért h á t a 
ebben az esetben is az előírt kommunisták már korábban 
és kötelező balesetvédelmi gondoskodtak arról, hogy a 
intézkedés elmulasztása, te- nyugdíjasok olyan igazol-
hát az emberi könnyelmű- ványt kapjanak, amellyel 
ség volt. A DAv szegedi felkereshetik régi munkahe-
központja kommunistáinak' lyüket. 
első dolga az volt, hogy a A fáradhatat lan Báló Jó-
szerencsétlenül járt szerelő zsi bácsi is gyakran megfor-
családjáról gondoskodtak és dul volt munkahelyén és 
osztoztak ők is a gyászban, egykori munkatársaival az 
s enyhíteni igyekeztek a fáj- életről, a szakmáról beszél-
dalmat. G. Sándor családjá- get. Az öregek, akik a nyűg-
ről ezután sem feledkeznek díjasok napjai t élik, volt 
meg, ha a családnak problé- munkahelyükön tett látoga-
m á j a van, tőlük telhetően tásuk alkalmával jó észíre-
segítenek elintézni. vételeket is tesznek. 

. ,. , , , . Minden negyedévben ösz-
A z élet V é d e J m e szehívják a nyugdíjasokat 

A szerencsétlenség után és beszélgetnek velük így is. 
összeült a DÁV pártszer- A z t á n meghívják őket a 
vezetének vezetősége, hogy rendezvenyekre, a szép mu-
újabb intézkedéseket te- velődési terem az övéké is. 
gyen hasonló eset elkerülé- Ingyen nézhetik végig a 
sére. A DÁV vezetői oz élet nyugdíjasok a muvelodesi 
védelmére mindig nagy gon- teremben vetített filmeket, 
dot fordítottak, mégis be- Mindez a gondoskodás ko-
következett a baj . Ezért a vetendő, mert tartalmasabba 
pártvezetőség javasolta a és szebbé teszi a nyugdíja-
gazdasági vezetésnek, hogy a sok öreg napjait. 
balesetvédelmi előírások el- R r i r r / r H 
mulasztásáért — éppen a R n ™ u a 
dolgozók érdekében — ak- a tanulás segilesere 
kor is von ják felelősségre a A k i d o ig 0 z ik , annak bt-
szabálytalansagot elkovetot, ^ y n e m k ö n n y ű d o l o g a 
vagy elkövetőket, ha nem továbbtanulás. Jól tud ják 
következik belőle ba j . e z t a D A v kommunistái is 

A DÁV kommunista igaz- és ezért nemcsak a tudás 
gatója. Vajda György elv- gyarapításának fontosságá-
társ helyeselte ezt. Olyan in- ról beszélnek, hanem gon-
tézkedéseket tett, amelyek dóinak arra is, hogy megfe-
fokozzák a balesetvédelmi lelően segítsék a továbbta-
ellenőrzéseket, különösen a nuló dolgozókat. Ennek je-
hálózati munkáknál, hiszen gyében nyúj tot tak támoga-
a legdrágább kincs az em- tást abban is az idős és fia-
beri élet. ta labb műszaki, értelmisé-

, giek,»hogy a technikumi fel-
Hetven oregert vételi vizsgákra jól felké-

A törődés az emberi sor- szüljenek azok a dolgozók, 
sokkal sokféleképpen jelent- a k l k j P a r i kozepiskolaban 
kezik a DÁV kommunistái- akarnak tanulni. 

. „ „ A partszervezet pedig 
nak tevekenysegében. Ugy- m e g b i z a t i s k é n t a d t a a K I S Z -
nevezett - ap ró* ügyekkel szervezetnek, hogy gondos-
sokan keresik fel a pár t t i t - kodjék róla: a fiatal músza-
kárt , s magát az igazgatót, ki értelmiségiek önként vál-
Vajda György elvtársat és lalt fe ladatként rendszere-
többen másokat. Tanácsot, s e n konzultál janak a tech-
segítséget kérnek. Ez pedig nikumba járó dolgozókkal, 
nem marad el. Ennek a lapján a munkaidő 

I t t van például a becsüle- u t a n Berecz Lajos, Irgesz 
tes munka után a DÁV-tól Jannisz és Fischer János mér-
megérdemelten nyugdíjba „ökök, Szűcs János techni-
ment 70 szegedi ember kus, KISZ-ti tkár, Nagymi-
ügye. A nyugdíjasoknak j ^ l y István technikus, a 
hiányzott az üzeníi levegő, KISZ-szervezet vezetőségi 

tag ja tanulást segítő brigá-
dot alakított, s az igények 
szerint segíti azt a 25 dol-
gozót, aki technikumba és 
azt a két dolgozót, aki gim-
náziumba jár . A brigádon 
kívül természetesen a mű-
szakiak közül többen má-
sok is szívesen segítenek a 
továbbtanulóknak. 

A DÁV központból hár-
man műszaki egyetemre já r -
nak, öten pedig jogászhall-
gatók. A villamosmúkezelő 
szaktanfolyamot Szegedről 

49-en végezték el és hama-
rosan turbinagépkezelő tan-
folyam kezdődik. 

Fiatalok útjának 
egyengetése 

Idén a DÁV-nak 12 tár 
sadalmi ösztöndíjasa tanul 
Budapesten. Közülük tízen a 
Műszaki Egyetem villamos-
mérnöki karára , ketten pe-
dig a Közgazdasági Egye-
temre járnak. A munkás-pa-
raszt származású 12 egyete-
mistának egy tanévben kö-
zel 70 ezer forint ösztöndí-
jat ad a DÁV. 

A törődés az egyetemis-
ták sorsával azonban nem-
csak ebben merül ki. A vál-
lalat kommunistái rendsze-
res kapcsolatot tartanak az 
ösztöndíjasokkal, hogy érez-
zék: nemcsak az iskola, ha-
nem leendő munkahelyük 
képviselői is szerető gondos-
kodással kísérik életútjukat. 
Például ha a fővárosban 
já r Vajda György elvtárs, a 
DÁV igazgatója és ideje en-
gedi, akkor maga is felkere-
si a vállalat ösztöndíjasait 
és beszélget velük akárcsak 
Kovács Lajos elvtárs, sze-
mélyzeti vezető, s többen 
mások is. Az iskolai félév 
után pedig Budapesten 
együttes barát i eszmecserét 
ta r tanak m a j d a DÁV kép-
viselői az ösztöndíjasokkal. 

A végző ösztöndíjas egye-
temisták a villamosmérnöki 
karon diplomadolgozatuk-
ban — az egyetem vezetői 
gondoskodnak erről — a 
DÁV feladatkörébe vágó, a 
gyakorlattal kapcsolatos 
munká t kapnak. 

. . . a múló napok mindig 
ú j feladatokat, problémákat 
hoznak a DÁV-nál is. A 
kommunisták azon vannak, 
hogy ezeket az egyén és a 
társadalom hasznára oldják 
meg — együtt a pártonkívü-
liekkel. 

» M. S. 

A Z Ú J L A K Á S O K É R T 

(Somogyiné felvétele) 

Négy új, kétemeletes lakó ház épül az Oskola utcában, 
összesen 24 lakással. Kettő már elkészült, ezeket még 
október végéig á tadják az ú j lakóknak, a harmadik és 
negyedik lakóház építését megkezdték. A hatalmas vas-

beton födémelemet au tódaru emeli a magasba 

L1T-C1P ?? 
5? 

Lit — cip! Akár 
egy marslakó neve 
is lehetne valami tu-
dományos, fantaszti-
kus regényben. De 
nem az. Sokkal föl-
dibb és sokkal ke-
vésbé tudományos 
dolgot takar ez a 
furcsa szó. Pontosab-
ban: két furcsa szó. 

Aki esténként a 
Széchenyi térre téved, 
annak mihamarább a 
szemébe tűnnek a vi-
lágító betűk. Lit — 
cip ... hirdeti a ne-
ynfelirat két kivilá-
gított kirakat fölött 
az Elit cipő boltot, il-
letne az említett bolt 
vezetőjének gondat-
lanságát. Hiszen már 
jóideje igy világíta-
nak az üzlet fölött a 
neonbetűk. Pedig 
ott van a nagy »E« 
és a kis »ö* betű is, 
csak éppen a fény-
csövet felejtették el 
fölszerelni rájuk. 

A neonfeliratok 
Szegeden az utóbbi 

ÉS A TÖBBIEK 
időben örvendetesen 
elszaporodtak. Azért 
örvendetesen, mert a 

világító-hunyorgató 
piros, kék, zöld és 
fehér betűk a nagy-
város jellemző fé-
nyei, s azért is, mert 
a gyönyörködő szem-
nek kellemes látványt 
nyújtanak. 

De ezt már megír-
tuk az Állami Bizto-
sító nagy neonrek-
lámjával kapcsolat-
ban, amelyre ugyan 
az említett cikk 
megírása után föl-
mászott — talán a 
kilátásban gyönyör-
ködni — egy szerelő, 
de amely ennek elle-
nére sem hajlandó 
elkápráztatni ben-
nünket. 

Az a baj, hogy ezek 
a negnfeliratok sok-
szor bizony foghíja-
sak. S még nagyobb 
baj, hogy az illetéke-
sek nem gondoskod-
nak a »foghíjak« pót-
lásáról. 

Mint a Kárász ut-
cai Élelmiszerbolt-
nál, ahol az »Élelmi-
szer-m felirat betűiből 
csak az "E-*, az »E«, 
az »ISZ« és az 
világítanak. Hát ha 
csak ebből kellene 
kitalálni a nézelődő-
nek, hogy milyen 
boltról van szó, tör-
hetné a fejét. 

Vannak aztán olyan 
neonfeliratok is, ame-
lyek csak vasár- és 
ünnepnapok alkalmá-
val hajlandók fé-
nyükkel emelni a 
szegedi este pompá-
ját, továbbá sátoros-
ünnepek alkalmával. 
Egyébként mintha 
nem is volnának. Hi-
szen nem világít az 
Anyák Boltja és a 
Képcsarnok neonja, 
nem világít a Szé-
chenyi téri Édesség-
bolt »csemegekosa-
ra*, nem világít a 
Juhász Gyula köny-
vesbolt neonfelirata 
és vele átellenben a 

»Hófehérke és a hét 
törpe« egyik törpéje 
sem. Az Állami Áru-
ház híres emblémájá-
nak a *piros három-
szögben veszteglő cso-
magok alatt roskado-
zó zöld férfi, nő és 
gyereknek" a neon-
csövei úgy elfárad-
tak már, hogy csak 
egészen közelről néz-
ve lehet észrevenni, 
világítanak-e egyál-
talán. 

Hát ha már sza-
porítjuk a neonföl-
iratainkat, legalább 
vigyázzunk is rájuk, 
hogy az »elit cipő« 
ne csonkuljon *lit 
cip"-pé. 

Mivelhogy azok, 
akik jókat nevetnek 
a csorba szegedi 
nconfeliratökon, szin-
tén nem »lit cip«-
ben járnak, s gon-
doljuk, az említett 
felirat gondviselője 
sem. 

r. L. 

Sok nyersanyagot szá l l í tanak 
a b ő r i p a r n a k Szegedről 

Eredményes munka a Nyersbőrforgalmi Vállalat szegedi telepén 
Móravárosban, a Kinizsi-

sportteleppel átellenben hú-
zódik meg egy kevesek ál-
tal ismert, kis létszámú 
üzem. Utcára néző homlok-
zata most öltözött ú j kön-
tösbe: a telep dolgozói sa-
já t erejükből festették ki, 
hozták rendbe munkahe-
lyük külsejét és udvarát . 
Belől, a hosszú épületben 
hata lmas bálákban szá'zával, 
ezrével sorakoznak a külön-
böző állatbőrök. Ez a telep 
ugyanis az Országos Nyers-
bőrforgalmi Vállalat szege-
di kirendeltsége, amely a 
hazai bőrfelvásárlás, elő-
kezelés és szállítás mintegy 
10 százalékát l á t ja el. A 
szegedi és hódmezővásárhe-
lyi felvásárlótelepen kívül 
még Békés és Bács megyé-
ben is vannak begyűjtőhe-
lyei a vállalatnak. A bő-
rök java részét a városi va-
góhidak adják, de segítenek 
a MÉH-telepek és földmú-
vesszövetkezetek is a ház-
tartásokból kikerülő értékes 
nyersanyagok összegyűjtésé-
ben. Sok bőrt szállítanak az 
állami gazdaságok és ter-
melőszövetkezetek, időnként 
pedig a vadásztársaságok 
adnak el úgynevezett ne-
mes prémeket. 

Húszmillió forint 
évi forgalom 

A cserepessori telepen 
mintegy 15 munkás dol-
gozik. Külön válogat ják 
nagyság, súly és minőség 

szerint a borjú-, juh-, sertés-, 
marha-, ló- és egyéb bőröket, 
melyek között akad még 
kecske-, kutya-, őz-, szarvas-, 
pézsma-, vidra- és görény-
bőr is. A szegedi kirendelt-
ség évente mintegy 20 mil-
lió forintos forgalmat bo-
nyolít le és a hata lmas 
mennyiségű nyersanyag ke-
zelése nagy feladatot jelent. 
A telepen nagy gondot for-
dí tanak a begyűjtöt t bő-
rök minőségére. Beérkezé-
sük után négy órán belül 
kezelik azokat, s így nem 
indulnak meg a különböző 

bomlási folyamatok, a to-
vábbi feldolgozás után jobb 
minőségű anyagot kaphat a 
bőripar. A nyáron például 
hosszabb kísérletekkel elő-
készített kezelési el járást 
vezettek be a bor jú- és ser-
tésbőröknél. 

Uj eljárások 
A jól bevált ú j f a j t a vegy-

szeres keverék még jobban 
elősegíti a bőrök helyes tá-
rolását, előkészítését, kon-
zerválását. Igy például 
csaknem teljesen ki t ud j ák 
küszöbölni, hogy úgyneve-
zett sófoltokat kapjon a 
bőr, ami miat t később, a 
gyártásnál már nem hasz-
nosítható kellően. Itt vég-
zik azonkívül a sertésbőrök 
krupponálását . Az osztályo-
zás után a sertésbőrök pu-
hább, lazább hasszéleit le-
vágják és külön kezelik, 
mert ez kiválóan alkalmas 

a jó minőségű kesztyűk gyár-
tásához. A többi részekből 
m a j d táskák, cipőbélések, 
bútorhuzatok vagy éppen 
bőrdíszmúvek készülnek a 
pécsi és budapesti bőrgyá-
rakban történő feldolgozás 
után. A szállítás napról 
napra folyik. Egy hónapig 
állnak sóoldatban a legkü-
lönbözőbb bőrök, s hatal-
mas bálákban vá r j ák elszál-
l í tásukat. 

130 százalék! 
Idén például már csak-

nem 180 000 sertésbőr és 

25 000 marhabőr kerül t a 
szegedi kirendeltség üzemé-
be a nyolc felvásárlóteiep-
ről és egyéb gyűjtőszervek-
től. Jelenleg a juhbőrbe-
gyűjtésben verseng a szege-
di kirendeltség az ország 
másik nyolc ilyen vidéki 
központjával. Augusztus 
31-én még a hatodik helye-
zésnél tartottak, de szep-
temberben már 130 száza-
lékra teljesítették íiiiavi rész-
lettervüket, s lényegesen 
több juhbőrt vásároltak és 
szállítottak, mint tavaly. 

A t ímáripar e hónap alatt 
1375 juhbőrhöz, a szúcsipar 
pedig 12 866 darabhoz jut -
hatott e részlegtől. E szép 
forgalmat jól kiegészítené 
még, ha a magánháztar tá-
sok, ahol ugyancsak sok bá-
rányt, juhot vágnak le, nem 
restellnék a fáradságot, 
hogy a számukra fölösleges 
bőrt e lad ják a vállalatnak. 
A múlt hónapban például a 
falusi magán- és termelő-
szövetkezeti vágások nagy 
száma ellenére alig valami-
vel több mint 1000 bárány-
bőrt adtak el a termelők és 

magánfogyasztók. 

Pedig az egyre nagyobb 
igényeket kielégítő szűcs-
iparunknak mind több bőr-
re van szüksége, s a hazai 
felvásárlás támogatásával 
sok valutát is megtakarí t -
hatnánk, mer t jelenleg még 
nagyobb mennyiségű bőr-
behozatalra szorulunk. 

1 

Füstpatronok árvizek megelőzésére 
A kazah hidrometeoroló-

giai tudományos kutatóinté-
zet szakemberei a hegyvi-
déki árvizek megelőzésére 
fiistfüggönyök alkalmazását 
javasolták. 

A patronokból fejlesztett 
füstfüggönyök a természetes 
felhőkhöz hasonlóan hatnak, 
vagyis csökkentik a levegő 
hőmérsékletét és megakadá-

lyozzák a gleccserek és hó-
mezők olvadását. 

A füstfüggönyöket nyáron 
alkalmazzák, amikor erős az 
olvadás. A jégmezők egyen-
letes olvadása ilyen módon 
lehetővé teszi az öntözőrend-
szereket elpusztító á radás 
megfékezését és a víztárolók 
egyenletes féltöltését. 


