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A KGST-országok 
statisztikusainak 

tanácskozása 
A Szovjetunió fővárosában 

március 22—26 között tanács-
kozást tartottak a KGST-or-
szágokban működő Központi 
Statisztikai Hivatalok vezetői. 

A megbeszélésen megvizs-
gálták a statisztikai hivata-
lok 1961-ben végzett együttes 
munkájának eredményeit és 
kijelölték az együttműködés 
további tervét. 

Felkészült a belvízvédelemre 
a Szegedi Víz- és Csatornamű 

A rendkívüli időjárás sok gondot okozott a vállalatnak 
Egyetlen vállalat munká-

ját sem befolyásolja úgy az 
időjárás, mint a psatornamű-
vekét. A március eleji enyhe 

Jelenleg még nem jelent-
kezik problémaként a bel-
víz levezetése. 

A víz által veszélyeztetett 
napokon megkezdett murücá- városrészeken, a Petőfi-, Fo-

FőiCtalakban jelent meg 
az MTESZ idei 

mnnkapregramja 

jukat szakította félbe a sze-
szélyes, téliesre forduló idő-
járás. Az Ottovaitelepen a 
vízhálózat építésé maradt lók még üresek. Jó néhány 

dor-, Béke-. Hattyastelepe-
ken, Észak-Űj6zegeden. a 
Csemegi utcában a víztáro- ^ fenyeget az a"vewély, 

A tisztítás során derült ki. 
hogy 

még télen is a csatornák-
ba öntözik a környék la-
kót a salakot és egyéb sze-
metet. 

Ezért sokszor egész város-

félben, Újszegeden pedig a 
kútfúrási 
nek. 

A c fai repedések javítása helyezték a szivattyúkat, 
zavartalan. így megelőzik a belvízve-

Az elmúlt hetekben ie igen saélyt. A vállalat szak em be-
sok. naponként 4—5 hibát reinek véleménye szerint, 

hogy elárasztja a szennyvíz. 
A vállalat felhívja a lakosok helyen, így a Csemegi utcá-

munkák szünetel- ten, a Torontál téren és figyelmét, hogy" büntetendő 
cselekmény a háziszemét csa-

- s tornába öntése. 

Szocialista kultúráért jelvénnyel 
tüntették ki a Szegedi 

Orvostudományi Egyetem 
művészeti együttesét 

A Szegedi Orvostudományi zenöt éves munkáért elnyer* 
Egyetem művészeti együttese te ez együttes a Szocialista 
194T-ben alakult meg. Az el- kultúráért kitüntető jelvényt 
telt tizenöt esztendő alatt — és címet. A kitüntető okle-
bar szinte évről évre cseré- velet és jelvényt az együt-
lödött, újra és újra feltöltő- lesnek dr. Rajz György, az 
dött az együttes kollektívája Orvosegészségügyi Dolgozók 
— megszakítás nélkül műkő- Szakszervezete országos el-
dött az egyetemi hallgatók- nökségének titkara adta át. 
ból és az egvetem dolgozói- A z együttes nevében Toíka 
kai Bálint, szakszervezeti titkár 
bol verbuválódott lelkes cso- m o n d o t t k ö s z önete t és tett 
P°rt- ígéretet a további eredmé-

A sikerekben gazdag ti- nyes munkára. 

jelentettek be a 
Kilétéről. 

A Hunyadi Jánoa sugár-
úton két helven fel kellett 

város te- ha több csapadék nem esne, 
nem kellene tartani belvíz-
től, de huzamosabb eső ese-
tén a Tisza vízállasától füg-

bontani a koceiutat, s meg gően lehet rá számítani. 
kellett javítani a vizvezeté- a rendkívüli időjárás ko-
két. Sajnos, a helyreállítást moly zavart okozott a város 
már nem tüdták befejezni, nagy kiterjedésű, nyílt szel-
így heteken keresztül ott áll vényű vízlevezető halózatá-

A Műszaki és Tudományos 
Egyesületek Szövetsége sze-
gedi intéző bizottsága, vala-
mint a hozza tartozó tag-
egyesületek még a múlt év 
vegén összeállították idei 
munkatervüket. A minden 
részletre kiteriedé progra-
mot az MTESZ központja 
néhány hete füzetalakban 
adta ki, s ezzel egyrészt el-
itmerte a kezdeményezés ivóvízzel' A bejelenté- lamint az Alsótiszavidéki 
hasznossagat, másreszt pél- > sek kivizsgálása fényt derí- Vízügyi Igazgatóság dolgo-
dakeppen állította a többi 

ezen pedig osak az Ingatlan 

a figyelmeztető tábla. 
Elmondták a Víz- és Csator-
namű veknél. hogy még jó né-
hány helyről érkezik panasz, 
hogy télvíz idején sincs víz 

ban. 
Gyulatelep volt leginkább 
reszélveztetve a szennyvíz-
től. 

A nyugati iparvidék esstor-
az emeleteken. Ez kizárólag náit ugyanis a hófúvás tóbb 

a belső vízvezeték hibája, ezáz méteren elzárta. Így 
mert a kutak jelenlegi hoza- megakadt a szennwíz. A 
ma bőségesen ellátja Szege- Víz- és Csatornaművek, va-

tett, arra. hogy a azűk belső zóinak gyors beavatkozasa 
vezeték okozza a vízhiányt, eredményes volt, néhány nap 

alatt eltakarították a hótor-
kezelő Vállalat tud segíteni. 1 aszókat. Kisebb munkát je-

Az elmúlt napokban tar- lentett a külső Csongrádi su-
tották meg a belvízvédelmi gárút hófúvás által el zárult 

csatornáinak megtisztítása. szemlét a vállalatnál. 

vidéki szövetség elé. 
A programfüzet elsőként 

az MTESZ intéző bizottsá-
gának üléseiről tájékoztat, 
majd az egyesületi beszámo-
lókról es a munkabizottsá-
gok működéséről. Leírja az 
öt állandó bizottság, a mű-
szaki propaganda, a mező-
gazdasági-műszaki, az ipar- a városi tanáes mellett házakat bontanak le Szege-
gazdasági. at oktatási bizott- működő városkép- és mű- den. Ezeket a jövőben bon-

- emlékvédelmi albizottság tásra kerülő épületeket 

Nyilvános ankéton vi tassák m e g 
az emeletráépítések terveit! 

( j i j ú r l { i n f a l ú k j 

akik zászlót kaptak jutalmul 

ság, valamint a konzultációs 
központ idei feladatait, s 
közli a szövetség költségve-
tését is. A további fejezetek-
ben minden egyes tagegye-
sület számot ad féléves, il-
letve egész évre szóló ter-
veiről. a megrendezésre ke-
rülő előadások tárgyköréről, 
az üzemlátogatásokról, ta-
nulmányutakról, tapasztalat-
cserékről, klubestekről, a 
munkabizottságok tevékeny-
ségerői, valamint a tovább-
képző tanfolyamok működé-
séről. 

A programgyűjtemény va-
lóban nyitott könyvvé teszi 
az MTESZ szegedi intéző bi-

legutóbb időszerű kérdésé- Somogyi Könyvtár részére 
ket tárgyalt. Megállapították most az albizottság kezde-
a többi között az ülésen, ményezésére lefényképezik, 
hogy körültekintőbben keU az sőt a régi épületek történe-
emelefráépítéseket lebonyolí- tét is feldolgozzák. 
tani városképi szempontból. Megállapították, hogy több 
Helyes volna, ha az ezzel szobor megsérült a Nemzeti 
kapcsolatos terveket nyilvá- Fmlékcsarnokban. Javasol-
nos ankéton vitatnák meg az ták, hogy az ottani szobro-
Országos Műemlékvédelmi kat a tanács és a két egye-
Felügyelfiség részvételével a lem közösen tartsa karban, 
különböző társadalmi szer- azonkívül töltsék be az üres 
vek. helyeket megfelelő emlék-

Hónapról hónapra újabb müvekkel. 

Cukrászati félkészárukat is készít 
az üzemélelmezési vállalat 

Az Alföldi Üzemélelme- változatosabb volt. A Kees-
zési Vállalat szegedi 6-os keméti Hűtőipari Vállalat-

b i . ; számú telepe / naponta 4800 tal szállítási szerződést kö-
eetteaganak es tagegyesüle- a d ű q e b e d t t l y i c s o r a t s z o l . töttek. s a ínss primőráruk. hA„MttAk mm Tavain tt 
temek szerteagazo munkáját . gilUtt ki a lakosságnak. Idén megérkezte előtt száz mazsa ^ hallgattak meg. Tat aly 31 

Munkában és sikerekben is felkerestük a munkában, lyiségiiket naponként láto-
gazdag esztendő jutalmául, szórakozasban mindig össze- gatják. 
a Szegedi Kender fonógyár tartó fiatalokat. Barátságos, Irta és fényképezte: 
fiataljai szép selyem zászlót sok szórakozást adó klubhe- Somogyi Károlyné 
kaptak a KISZ Csongrád 
megyei bizottságától A ken-
derfortógyari kiszisták, fiata-
lok helytállásáról, kiváló 
munkájáról tények tanús-
kodnak. Számok igazolják 
különféle vállalásaik teljesí-
tését, az -Ifjúság a szocia-
lizmusért* mozgalomban 
résztvevő 400 kenderfonó-
gyári lány és fiu szép telje-
sítményeit. 

A 6500 óra alatt — amit 
a gyár 290 ifjumunkása tár-
sadalmi munkában töltött 
el — városrészek csinosod-
tak, törmelékek tűntek el. 
Ott voltak a Marx tér és a 
Mátyás tér földmunkáinál. 
Segítettek a fiatalok az új-
szegedi Rózsa Ferenc Ter-
melőszövetkezet gazdáinak. 
Most is vidáman, jókedvűen 
beszélnek erről, de hozzá-
teszik. hogy semmi különö-
set nem csináltak. S kicsit 
meg is lepődtek, hogy zász-
lót kaptak jutalmul. Persze 
azért büszkék a kitüntetésre. 

Természetes, hogy az ifjú-
sági brigádok munkateljesít-
ményei rendszeresen száz 
százalék felett vannak. A 
XXII. pártkongresszus elne-
vezésű technikus brigád újí-
tásaival egy érben 215 ezer 
forintot takarított meg. Szép 
dolog ez? Persze hogy az. de 
kik ügyeskedjenek, ha ők 
nem?! A fiatalok köréből 
ötvenen középiskolai, illetve 
egyetemi oktatásban vesznek 
részt. A filmvetítéses ifjúsá-
gi akadémia előadásait 121-

A kis Prontvai Anna, aki nemrég lett "nagykorú®, és 
Balogh Jutka, aki több gépen is ügyesen dolgozik, lel-

kiismeretes munkájukkal tűnnek ki 

1962-ben. 

Fizessen a törvénysértő 
az OTP-nél ! 

•Jogtalan döntés után 
igaztagos intézkedés* cím-
mel cikket közöltünk már-
cius 11-i lapszámunkban. 
Feltártuk ebben az OTP 
Csongrád megyei fiókjánál 
előfordult jogtalanságokat. 
E cikkben szerepel Bir-
ling Józsefnek, a Csongrád 
megyei OTP-fiókja veze-
tőjének egv kijelentése is 
a sértett Jancsó Ferenccel 
kapcsolatban: -Behívat-
tam munkatársával. Vigh 
Erikával együtt és cgyitt-
tesen figyelmeztettem 
őket. hogy holnap reggelig 
adjanak választ, ki mond-
jon fel. en vagy ök.* 

Jánosé Ferencnek jogot, 
szolgáltattak, de Vigh Eri-
ka ügye függőben maradt. 
Panaszát eljuttatta szer-
kesztőségünkhöz Vígh Eri-
ka s ezt a levelet küldte 
el az OTP vezérigazgató-
jához, Tarján Endrénéhez. 
A vezérigazgatónő elren-
delte az ügy megvizsgálá-
sát Az elmúlt, héten Sze-
gedre érkezett az OTP 
két vezető munkatársa. 
Egyikőjük meghallgatta a 
vállalati neveztető bizott-
ság tárgyalását, amely el-
ső 'esetben még nem veze-
tett eredményre. Beszéltek 
a panaszossal is. De még 
mielőtt Szegedre erkezett 

volna a vizsgálat eredmé-
nye. a vállalati egyeztető 
bizottság második ülése 
döntés hozott: A fiókveze-
tő köteles visszaállítani 
Vígh Erika munkaviszo-
nyát. A kiesett munkaidő-
re pedig a vállalat térítse 
meg a panaszos munkabé-
rét. 

Kedden reggel újra el-
foglalta helyét Vígh Erika 
az OTP Csongrád megyei 
fiókjánál a Takaréktár 
utcában. A vállalati egyez-
tető bizottság vezetője úgy 
véli és nia.ga a panaszos 
reméli, hogy ezzel pontot 
tettek az ügyre. Az egyik 
oldalára valóban. De van 
az ügynek másik oldala is. 
Bar igaz, jogot szolgáltat-
tak egy dolgozónak, s 
anyagi kár sem érte. Kárt 
szenvedett viszont a kö-
zösség. az állami vagyon, 
Munka nélkül kellett ki-
fizetni bért az OTP kasz-
szájáből. Lehet, hogy sok-
ben z van ebben a kasszá-
ban. de bármennyi is le-
gyen benne, senki ter, 
gazdálkodhat vele felelőt-
lenül. Ezért reméljük, hogv 
az OTP vezérigazgatója 
sem tekinti lezártnak az 
ügyet, s velünk együtt úgv 
gondolja fizessen a tör-
vénysértő!' 

N. P. 

I télen a főzelekellátas is jobb, tököt száz mázsa lecsót 60 
mazsa zöldborsót 50 mázsa 
zöldbabot, 15 mazsa spenó-
tot azonkívül nagyobb 
mennyiségű szilvát meggyet 
és gyümölcsöt vesznek át 
feldolgozásra. 
A iriss zöldség és főzelék 

idén késik a kedvezőtlen 
időjárás miatt. Tavaly ilyen-
kor jobb volt az ellátás. A 
vállalatnál elmondták, hogy 
— amint, megjelennek a friss 
zöldségfélék — ebben az esz-
tendőben is azonnal felve-
szik az étlapra a primőráru-
kat. 

A háziasszonyok munká-
ját könnyítette a vállalat j 
Kossuth Lajos sugárúti 
konyhája. Itt — az építők 
munkásszállójában — több 
helyiség állt kihasználatla-
nul. s ezeket most cukrá-
szati félkész-árugyártó üzem-
nek rendezték be. Két szov-
jet keverőgépet állították 
munkába, s a második ne-
gyedévben vásárolnak egy 
habkeverógépet is. A már-
cius dereka óta működő cuk-
rász műhelyben tortakari-
kákat. diós-, csokoládé- és 
piskótatortákat, krémeslapo-
kat.. habroló-tésztát, képvise-
lőfánkot, dió-, csokoládé- és 
kávékrémeket, linzer- és va-
jastésztákat gyartanak. s 
azokat a Szegedi Élelmiszer-
kiskereskedelmi Vállalatnak 
adják át értékesítésre. A ke-
reskedelem még így sem tud-
ja teljesen kielégíteni a nagy 
keresletet, az üzemélelmezé-
si vállafal 6-os számú telepe 
mégis jelentősen hozzájárul 

— a vendéglátó vállalaton és 
a íöidművesszövetkezeten kí-
vül — a lakosság ellátásá-
hoz. 

fiatal érdemelte ki a "Szak-
ma i f j ú mestere* arany, 
ezüst és bronz fokozatát. 
Nem vallottak szégyent a 
szellemi öttusákban sem, hi-
szen egyszer két egyetemi 
csapat után a harmadik he-
lyet érték el a gyári kisze-
sek. Sokan sportolnak közü-
lük, nem zajlik le megyei, 
városi bajnokság a gyár fia-
taljai nélkül. 

Az üzemi klubhelyiség-
ben, második otthonukban 

Beszélgető fiatalok a klubban 

Zsiga Rozália. Hajós Lászlóné és Sonkó 
Klára szívesen nézik est® a televízió mű-

sorát 

Király József sakkozni is szeret. Elárul-
juk, hogy ezt a játszmát Oravelz Béla el-

len — o nyerte meg 


