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Nyikolajev-brigád 
a jutaárugyárban 

A Szegedi Juteárugyér 
fonó- és szövőnői körében 
is a legfőbb beszédtéma a 
déli ebédszünetben, illetve 
a műszakváltás után a 
szovjet tudomány újabb vi-
lágraszóló sikerének, a két 
Vosztok sik«res földre jutta-
tása hírének megvitatása, a 
két űrhajós bátorságának, 
helytállásának méltatása 
volt 

AB üzemrészekben már a 
a munka két-három perces 
szüneteiben kls csoportok 
verődtek össze, s lelkesen 
tárgyaltak az eseményről. 
Az egyik kis csoportot Ok-
rőt Istvánné szocialista bri-
gádjának tagjait annyira 
fellelkesítette aa esemény 
híre, hogy kis röpgyűlés-t 
tartottak. s elhatározták: 
brigádjukat a "Vosztokpár* 
egyikének vezetőjéről ne-
vezik eL Az elsőként fel-
lőtt Vosztok—3. űrpilótájá-
ra esett a választásuk, így 
az eddig "•névtelen* — de 
a munkában a legjobb ne-
vű — brigádot ezentúl Nyi-
kolajev-brigádnak hívják. 

Ökrös Istvánné, a brigád 
vezetője pénteken utazik a 
Szovjetunióba, ahová a 
gyár küldi jutalomüdüléere, 
s meglátogatja majd az 
ogyesszai jutagyárat is. A 
13 kiváló dolgozó jelvény-
nyel, munkaérdeméremmel 
kitüntetett ökrös Istvánné 
a rögtönzött brigádmegbe-
szélés után kijelentette: 

— Az utazásig hátralevő 
Idő is kevés lesz talán ar-
ra, hogy megfelelő szavakat 
találjak, hogy ecsetelni 
tudjam azt a nagy lelke-
sedést ég szeretetet, amelyet 
üzemünk dolgozói, a világ-
űr üj szovjet hősei iránt 
kifejeztek ezekben a na-
pokban. Szeretném majd 
egész gyárunk dolgozóinak 
gratulációját átadni a szov-
jet munkásoknak, akiknek 
sorai közül olyan kiváló 
emberek kerültek kl, mint 
Nyikolajev és Popovics elv-
társak. S a szovjet gyár 
kommunista brigádjaitól 
igyekszem majd át ls venni 
valamit azokból a módsze-
rekből, amelyekkel ilyen 
embereket tudnak neveint 
hazájuk s az egész emberi-
ség büszkeségére. 

Cséplési rekord Kiskundorozsmán 
A gabonajélek 65 százalékát csépelték et 

a megyében 
Megyénk gépállomásain ledik, már egy hét sincs hát-

igen jó ütemben csépelnek, ra. Több helyen, mint példá-
MindenÜtt jól összeszokott ul a szegedi Üj Élet, a pusz-
csapatok dolgoznak s eddig taszeri Petőfi, a balástyai 
száztízezer tonna rozsot, bú- SzírtUsVlrág, a kiskundö-
sát és árpát engedtek wá- roasmal József Attila Ts*-
kokba. Katel a nagy munká- ben már teljes egészében vé-
nák hatvanöt százalékát vé- gezfek ezzel a munkával, 
gezték el. A megyei gépállo- A rekkenő hőségben deré-
mási igazgatóság közlése kasan állnak helyt a Cséplő-
szerlnt mintegy harminc gép csapatok. A kiskundorozsmai 
befejezte a műnkét. Ezek üj Elet Tsz-ben volt olyan 
egy részét aprómagvak csép- nap, amikor az ott dolgozó 
lésére alakították át és Így 1200-as gépen 280 mázsa ga-
folytatják velük a munkát, a bonát engedtek le, ami a 
többi gép pedig beáll a he- környékben az Idei legjobb 
lyére* s várja a javítást. Az eredménynek bizonyult. A 
erőgépek azonban nem pi- kisteleki Felszabadulás Ter-
hennek, ahogy otthagyják a melőszövetkezctben két mú-
szérűket, szántásra, sllőzás- B2akban dolgoznak. Az egyik 
őke? M 6 l m á B r a Í O g J á k * munkacsapat hajnali négy 

A cséplés most már egyre órától 12-ig, a másik déltől 
inkább a befejezéshez köze- este nyolcig van munkában. 

Tovább korszerűsödik 
Szeged közvilágítása 

Űjabb mástél millió forintos beruházást rendelt meg 
a DAV-nál a tanács 

Valamennyien otthonosab-
bá, szebbé akarjuk varázsol-
ni városunkat. A -tiszta* és 
*vlrágoR,< Szegedért mozga-
lom évekkel ezelőtt honoso-

N q p l r a n d e n f 

A H A L E L L Á T Á S 
Szeged lakossága te ked-

veli a halat, nem hiába 
híres a váras ilyen készít-
ményeiről. A fogyasztók 
érdeklődése talán még na-
gyobb, mint más helye-
ken. Valószínűleg ez ls 
szerepet játszik abban, 
hogy évek óta tapasztal-
ható a halasboltok előtt a 
torlódás, holott viszonylag 
eddig sem lehetett na-
gyobb panasz az ellátásra. 
A Halértékesítő Vállalat 
szegedi fiókja nemcsak 
városunk közületeinek, 
valamint a fogyasztóinak 
árusított halat, hanem 
szállítottak Csongrád, sőt 
Békés és Bács-Kiskun 
megye városaiba is. Csak 
egy példát említsünk: a 
mértélyi halászcsárdában 
Szegedről szállított halak-
ból készítik a halászlevet 
vagy a rántott halat De 
ennek ellenére is a Fehér-
tói Halgazdaság ós más 
állami gazdaságok ideirá-
nyított halmennyiségé-
nek mintegy hetven szá-
zaléka a városban marad. 

Az elmúlt években nyár-
előn és a meleg hónapok-
ban jelentősen kisebb volt 
a felhozatal, mint az őszi-
téli „lehalászások" idején. 
Most ellenben bárki vásá-
rolhat — s ezért némely ag-
gályoskodó szegedlek így 
vélekednek: A szabadté-
ri játékok miatt most bő-
ven van hal, do majd lesz 
ennek később böjtje is." 

Nos erről szó sincs. A 
harmadik negyedév elején 
— amint közölte az ille-
tékes tanácsi szervekkel 
a HalértéskesítŐ Vállalat 
— a vendéglátóüzemeknek 
ötven mázsával több ha-
lat biztosítanak, mint ta-
valy. Sőt arra is ígéretet 
tett a vállalat, hogy szep-
temberben szükség esetén 
még többet szállít De 
nem is ez a döntő fordu-
lat a halellátásban. Au-
gusztusban új rendelkezés 
lépett életbe. Bármelyik 
vendéglátóüzem, közület, 
kiutalás nélkül kaphat ha-
lat, a szállítási szerződés-
ben lekötött mennyiségen 
felül ls vásárolhat. Nincse-
nek ugyanígy korlátozá-
sok a magánfogyasztók el-
látásában. 

Júliusban 361 mázsa, és 
605 ejcer forint értékű na-
lat hozott forgalomba a 
szegedi fiók. Tavaly júli-
usban csak 277 mázsát 
árusítottak. Augusztusra 
és szeptemberre már 410 
mázsát irányoztak elő — 
de ha szükséges, lesz több 
is. A múlt héten már is-
mét lehetett kapni az élel-
miszerárudákban halat — 

ami a halszaküzlet előtti 
torlódást nagyban csök-
kentette. A gyorsabb és 
jobb kiszolgálás érdeké-
ben szeptember elején az 
Oskola utca 13. szám alatt 
újabb halszaküzletet nyit-
nak. A jövő hónapban kez-
dődik az őszi lehalászás, 
lesz bőven hal mind a 
Marx téri, és a fentebb 
említett, újonnan nyíló 
halasboltban, mind pedig 
a nagyobb élelmiszeráru-
dákban és csemegeüzle-
tekben. 

Érdemes vizsgálni a hal-
gazdálkodást is, melynek 
fejlődése biztosíték a nö-
vekvő igény kielégítésére. 
Az ország egyik legna-
gyobb. egybefüggő halas-
tó-rendszerében, a Fehér-
tón a múlt években 23 
millió forintot költöttek 
új tavak, tenyésztelep épí-
tésére, csatornázásra. Idén 
újabb ötmillió forintot 
költenek a további fej-
lesztésre. Korszerűsítik a 
Fehértói Halgazdaság ke-
leblal és pálmonostori Je-
lepét Elsősorban ennek 
— és több állami gazda-
ság növekvő haltenyésze-
lének — köszönhető a 
mind jobb ellátás. A fe-
hértől gazdaság például 

Idén már 16 ezer mázsa 
halat ad közfogyasztásra. 
Természetesen ebből jut a 
fővárosba és exportra ls. 

Akadnak olyan szegedl-
ek, akik csak a tiszai hal-
ra "esküdnek*, s bár szí-
vesen fogyasztják a pon-
tyot áhítoznak más ne-
mes halak után is. Tájé-
koztatásukra közöljük: a 
fehértói vízrendszerben, 
csatornahálózatban a Ti-
sza vize is áramlik. Gyak-
ran a folyóból töltik fel a 
halgazdaság vizeit — a 
másik érdekesség pedig az 
a Fehértón, hogy megkez-
dik a nemes ragadozóha-
lak, a harcsa, a süllő és 
compó tömeges tenyészté-
sét 

A szegedi szövetkezeti 
halászokon kívül a fehér-
tólak ls juttatnak a fo-
gyasztóknak "különleges-
ségeket* — már ameny-
nylben az utóbb említett 
finomhúsú halakat annak 
nevezhetjük. Hogy ritkáb-
ban lehet hozzájutni, an-
nak az az oka: a halász-
szövetkezet a fogott hala-
kat a nagyforgalmú Roo-
sevelt téri csárda ellátá-
sára fordítja. Csak a nagy 
őszi halászatok idején tud-
nak ilyen halakat a keres-
kedelem útján a fogyasz-
tóknak biztosítani. 

tU B. 

dott meg, s ssemmel létható 
eredményei vannak. As ál-
lami beruházásokon kívül a 
társadalom összefogásával 
ezerszámra ültetik tavaszon-
kint a fákat, százezerszámra 
pedig a virágokat. Üzemek 
készítettek — szintén társa-
dalmi munkában — szemét-
gyűjtő tartályokat. 

A műit években megkez-
dődött, Idén pedig 

még nagyobb ütemben fo-
lyik Sseged közvilágításá-
nak korszerűsítése is. 

A Széchenyi téren, az Ápri-
lis 4. útján, a József Attila 
sugárúton és még több he-
lyen megjelentek a gáz-izzó-
val ellátott fénycsővek, me-
lyek fehér, és a higanygőz-
lámpák, melyek élénk, kékes 
fényt sugároznak. 

A Délmagyarországi Áram-
szolgáltató Vállalat éves prog-
ramja idén is nagyarányú 
fejlesztésről tanúskodik. Csak-
nem fél millió forintba ke-
rül a korszerűsítés, s ez az 
összeg Javarészben a külvá-
rosokba Jut. A kerületi taná-
csoknál már a második öt-
éves terv kezdetén 

elhatározták, hogy a kül-
területen világosságot te-
remtenek. 

Ennek gyakorlati megvaló-
sítása során Petőfi telepen, 
Rókuson, Alsóvároson és más 
helyeken minden második 
villanyoszlopra karégőt sze-
relnék. E munka dandárját 
már elvégezték, bár még 
idén is 

több száz Ilyen közvilágí-
tási lámpát szrreltek, illet-
ve szerelnek fel. 
A második fél évben ren-

delt meg a DAV-nál újabb, 
másfél millió forintot kitevő 
beruházásokat a városi ta-
nács. Ebből az összegből to-
vábbi korszerűsítések való-
síthatók meg. 

A Letiln körúton például 
35 tartó oszlopot raktak le 
a kandeláberekkel és arma-
túrákkal együtt Ellenben 

1962-re még nem tudta a 
gyártó vállalat biztosítani a 
közvilágítási kábeleket, 

ezért csak jövőre világosodik 
meg ez, a belvárost határoló 
útszakasz. Hasonló a helyzet 
a nagvkörúton. ötven lám-
paoszlopot építettek a parksáv 
és a gyalogjárda között. Ide 
gombaalakú égők kerülnek 
majd, amilyenek a Klauzál 
téren láthatók, s amilyenek a 
Felső Tisza-parton lesznek 
Kábel hiányában ezek ls 
csak jövőre gyulladnak ki. 

Biztosítottak viszont a Pe-
tőfi Sándor sugárút korszerű 
közvilágítását. Az oszlopok 
136, a kábelek pedig 131 ezer 
forintba kerültek. Az aszfalt-
út elkészülte után nemsoká-
ra. már szinte nappali fényt 
sugároznak az új égők. 

Tizennégy kandeláber teszi 
világossá ezt a fontos út-
szakaszt. 

Az idei programba tartozik 
még a fentebb említett Felső 
Tisza-part gombaalakú, fény-
csöves égőkkel való ellátá-
sa is. 

Szeged tökéletes kivilágí-
tása nem egy éves program. 

Jő ütem haladunk ennek 
megvalósításában és értesü-
lésünk szerint a következő 
években is nagy összeget ál-
doznak erre a költségvetési 
és községfejlesztési alapból a 
tanácsi szervek. 

Burkolt árdrágítás 
a tsz számláiára 

A ROSSZ, régen leromlott 
homoktalajokon dolgozó ter* 
melöszövetkeaeteknek most 
az a legtöbb gondjuk, hogy 
földjeiket jó t&iajerőbe hoz-
zák. Ehhez gyakran mérhe-
tetlenül nagy anyagi áldoza-
tokra vah szükség. Ismerve 
ezeket a súlyos gondokat, 
szóvá, tesszük aa alábbi 
ügyet. 

A csertgelét Aranykalász. 
Tsz gaadái a közelmúltban 
hatezer mázsa szervest ragyát 
vásároltak a Csongrád Me-
gyei Tála Jerögazdál kod ásl 
Vállalattól. A trágyát a hód-
mesővásárhely-újvérosi te-
lepről utalták kl, jóllehet, 
Szeged sokkal közelebb van 
a termelőszövetkezethez. 
Ezért összesen 37 ezer forint 
Vételár járt a vállalatnak. 
Est nem is sokallják a szö-
vetkezeti gazdák. Az azon-
ban nagyon meghökkentette 
őket, hogy ugyanennek a 
trágyának csupán csak a va-
gonokba rakásáért másik 36 
ezer forintot ssámít fel a 
vállalat. Azaz egy-egy má-
zsáért hat forintot. Ha est 
órabérre számítjuk át, kide-
rül, hogy — ha est a vállalat 
valóban ki is fisetné — egy-
egy rakodómunkás óránként 
legalább 30 forintot keresne. 
Köztudomású azonban, hogy 
nálunk ilyen díjazások még 
a legbonyolultabb ipsri szak-
mákban sem fordulnak elő, 
S természetesen nincsenek 
ilyenek a TalajerŐgazdálko-
dási Vállalatnál sem. 

Valójában nem másról van 
itt stó, mint burkolt árdrá-
gításról. A kiszolgáltatott 
trágyáért nem lehet többet 
felsaáhiítam a megszabott ár-
nál, de a rakodásnál viszont, 
úgy gondolják, foghat a ce-
ruza: amennyi belefér* 

ILYEN körülményék kö-
zött a fuvarköltségekkel 
együtt a hatezer mázsányi 
trágya a tsengclel vasútállo-
másig számítva íáö ezer fo-
rintjába kerülne a tsz-nek. 
Ugyanakkor a vasútállomá-
son újra ki kell rakni a trá-
gyát « negyven forintos óra-
bérű vontatókkal el kell azt 
fuvarozni a rendeltetési 
helyre. Mindez a trágya-
mennyiség csupán 30 katasz-
tert hold föld megjavításá-
hoz elegendő. Ilyen körülmé-
nyek között könnyen kide-
rülhet, hogy a földet másod-
szorra is meg kell majd trá-
gyázni. amikor az még mih-
dtg nem adott annyi tiszta 
hasznot, mint amennyibe az 
előző trágya vásári ás került. 
Az effajta „segítség" égyál-
talán nem hasznos a csenge-
lei Aranykalász Tsz számá-
ra. Önös vállalati érdek hú-
zódik meg mögötte, éspedig 
as: minél kisebb szolgáltatd-
sért a lehető legtöbb pénzt 
leemelni a Nemzeti Bank já-
rási fiókja révén a tsz hitel-
számlájáról. Mit sem törőd-
ve azzal, hogy az ilyen vál-
lalkozás gazdaságos-e a tsz 
számára? 
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Központi tvantenna — Bővül a GELKA szolgáltatása 
Javítás otthon 

n 

fi—, . „X- ? iSaMHHtáiMVMj 

Sok a Javításra váró készülék, sürget a munka. Felvételünk a G E L K A javítómű-
helyében készült, munka közben örökítette meg a rádióműszerészt. 

Szeged egyik legforgalma- hibát s a szakemberek, a órákban le tudjanak dolgoz-
sabb javítóüzeme a Kállai műszerészek a helyszínen nl. 
Ödön utcai GELKA-szaküz- javítják rneg azokat. 

rf i S T S « ú M S A televíziós készülékek ja- * * * " " " " náVOÍ 

javítóműhely A t S f s á n a k zömét a kisebb 100 készülék is működhet 
Elektromos K»rh.nt.rtS v e . alkatreozhibak adjak. Elektromos Karbantartó Vál- Érdekre új megoldást dol-

S? é7 Szómon tartják ff ^ k ^ a ^ - t u ^ 
um országos szervizszolgá- igen sokan keresik fel na- nosok örülnek majd, hanem 

kirendeltse- p o n t a j ó tanácsért a CEL- — elsősorban — az Ingat-
51. ÍM?'T' l 3 eS K A szakembereit Néhány Kútkezelő Vállalat. Nagyobb 
Keszuiékek, hanem az elekt- televíziótulajdonos ugyanis, bérházakban központi tele-

g e p e k : garanciális ja- ha nem megfelelő a vétele, vízióantennát szerelnek lel. 
vitásat stb. végzik. megijed s azonnal jelentke- Erre az antennára 20—30, 

M zik a javítóvállalatnál. Itt sőt 100 előfizetőt is rá tud-
Nagy térületen pontosan számon tartják az nak kapcsolni. Tehát nem 

a r-írrv-A . ,, adáshtbákat és legtöbbször k«U minden készülékhez kü-
A GELKA statisztikája kiderül, hogy nem a készü- lön antennát felszerelni, A 

szerint havonta több mint lékben volt a baj, hanem az költség ls kevesebb és szebb 
kétezer darab nagyobb ké- adásban. lesz a városkép ls. hiszen 
szüléket Javítanak meg s ez S o k gondot okoz a QEL- napjainkban néhány bérhá-
számítasuk szerint 19—20 KA-nál dolgozó szakembe- zon öt-hat vagy még ennél 
ezer munkafolyamatot Je- reknek a megrendelők türel- is több antenna ágaskodik. 
i e n t metlensége. A legtöbben M06t folynak a tórgyalö-

A javító vállalat a legjob- ugyanis délután 4 óra után sz Ingatlankezelő Vál-
ban igyekszik kielégíteni műszerészeket 1a- lal«ttal, miszerint a rövide-
megrendelől igényét Az el- a műszerészeket, a ^ átadáara kerülő bérhá-
múlt hónapban kapott a kl- vítsak meg a hibás keszulé- ajkban, vagy az épülőkbed 
rendeltség a meglevő gép- keket. Ez pedig lehetetlen, mér központi telcvfzitían-
kocsija mellé még egyet, hiszen a munkaidő délután tennét szerelnek fel. Az elő-
így a távolabbi helyeket is , _ h . c , a k folva_ fizetők kérésére a már meg-
a bejelentés után gyorsan 5 l g t a r t T * n a t c * a K r o l y a levő antennákat ls átszerelik, 
felkeresik. Az a gyakorlat matosan tudjak elvégezni a központosítják. Kéri a GEL-
ugyanis a GELKA-nál, hogy javításokat, így arra kérik K A a tv-készülék tulajdo-
ni televízió- és nagyobb rádió- megrendelőiket, hogy meg- nosokat, ilyen irányú igé-
készülékeket, elektromos gé- b Í 2 t o t ó S Z 0 m 3 Z Ó d 0 k n 4 l v a ű v nyeiket Jelentsék be a Kftl-
peket a helyszínen javítják. ^mszédoknal vagy M ö d ö n u t c a 4 g f A m ^ 

A tulajdonos személyesen, házfelügyelőknél hagyják a szaküzletükben. 
vagy telefonon jelenti be a kulcsot, hogy a délelőtti' y IL Zs. 


