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Műszaki fejlesztés 
a szegedi könnyűipari üzemekben 

Viszonylag kis összeg áll gépek meghajtásának átala- Üj, korszerű fonó- és szövő-
esak rendelkezésére a köny- kítása transzmisszióról egye- gépeket viszont nemigen sze-
nyűipari vállalatoknak a dire. A terv és a tényszámok re 1 tek fel. Műszaki színvonal 
míjszaki fejlesztési alap kép- különbsége azonban sok dolgában a textilművek 
zésére. A termelt áruk érté- esetben olyan nagy eltérést nemzetközi viszonylatban 
kének egytized százalékát te- mutat, melyből a terv«sés sem marad el. A ruhagyár-
szí ki, de ennek felét is be lazaságára lehet következtet- ban évek óta folyamatosan 
kell fizetniük irányító ható- ni. szerelik fel a modern, ön-
ságuknak. A Szegedi Textil- a szegedi könnyűipari működő és félautomata meg-
rnuveknél például 86 ezer üzemek műszaki színvonala oldású gépeket. Javult a 
forint áll rendelkezésre az általában javult. helyzet a Szegedi Bútorgyár-
iden műszaki fejlesztési a jutaárugyárban épült új ban is, ahol az utóbbi idő-
alapként, de nem is igen csarnokok lehetővé tették, ben, 1962 első felében is, 
tudják mire felhasználni. Az hogy a gépeket a techno- több új, az eddiginél na-
első félévben lógia sorrendjében helyez- gyobb termelékenységű gépet 

mindössze 6,1 ezer forintot zék eL helyeztek üzembe, 
költöttek el belőle. 

A műszaki intézkedési ter-
vekbe foglalt feladatokat ál-
talában önköltségcsökkentő 
hitelből, felújítási, beruhá-
zási vagy vállalatfejlesztési 
alapból végzik el a könnyű-
ipari üzemek. 

Alig van olyan vállalat Sze-
geden, mely ne készíttette vol-
na el 1962-re is műszaki fej-
lesztési tervét, azonban nem 
mindegyik hajtja végre ma-
radéktalanul. A ruhagyár — 
és a bevezetőben említett 
textilművek erre is példa — 
csak a felét használta fel a 
rendelkezésre álló összegnek. 
A ruhagyár azonban 

a műszaki intézkedési 
tervben előirt megtakarí-
tással szemben sokkal Jobb 
eredményt ért el. 

A jutaárugyár 178 ezer fo-
rint megtakarítást tervezett, 
s végül több mint egymillió 
forintot takarított meg. E 
vállalatnál terven felüli 
munkát is végeztek, mint a 

Megérkeztek a könyvesboltokba 
az általános iskolai tankönyvek 

A középiskolások könyveinek árusítása a tanévnyitás 
napján kezdődik 

Illetékes helyen kapott 
tájékoztatás szerint e hét 
végére befejeződött az ál-
talános iskolai tanköny-
vek kiszállítása az Állami 
Könyvterjesztő Vállalat köz-
ponti raktárából a köny-
vesboltokba, amelyek az el-
osztásról gondoskodnak. Vi-
déken is már sok boltból 
eljuttatták a könyveket az 
általános iskolákba, ahol 
azokat a tanulók — az elő-
ző évek jól bevált gyakor-
latához hasonlóan — a 
tanév első napjaiban vehe-

tik át. Néhány középfokú 

iskolatípusban —, így a 
közgazdasági, az ipari és a 
mezőgazdasági techniku-
mokban, valamint a szak-
középiskolákban — ugyan-
csak helyben kapják meg 
a diákok tankönyveiket. 
Szintén helyi elosztás lesz 
némelyik általános gimná-
ziumban, ahol ezt. megszer-
vezték. A többi gimnazista 
a könyvesboltokban vásá-
rolhatja meg könyveit. Az 
eddigi gyakorlattól eltérően 
azonban az árusítás csak 
az első tanítási napon kez-

dődik. 

Szegeden hamarosan megkezdik 
a négyemeletes Otthon-ház építését 

Az Oskola utca és kornyéke rendezéséért jelentős 
munkákat végeznek 

A szegedi városi tanács 
tervosztályának főmérnöke, 
Joó István gondosan készi-

tal, minden emelet végében 
tágas napozókkal a négyeme-
letes házat. Ebben 32 egyszo-

tett tervrajzokat mutat. Nem bás és 20 másfélszobés, íő-
a jövő, hanem a jelen terve 
ez, hiszen napirenden van 
az Oskola utcának és kör-
nyékének rendezése. A tö-
rekvés ebben a szép és fon-
tos munkában, hogy a ren-
dezés korszerűen, de a város 
régi negyedének hangulatát 
megtartva valósuljon meg, 

Újabb három ház 
Az Oskola utcában, mint 

ismeretes, már négy modern 
épület megépült. A negye-

zőíülkékkel, zuhanyozóhe-
lyiségekkel, Illetve fürdő-
kagylókkal ellátott lakásokat 
hoznak létre. Ebben a ház-
ban — amely célját tefcipt-
ve, az ejső lesz Szegeden —, 
gyermektelen magánosok, 
nyugdijasok kapnak rendkí-
vül korszerű otthont. 

Az Otthon-házban így 
nevezték el a megépítésre 
kerülő négyemeletes épüle-
tet — közös társalgót és kö-
zös éttermet is átadnak a 
lakóknak. Természetesen a 

dik épület után még egy há- házba beköltözők főbérlői 
lesznek a lakósoknak. Gon-
doskodnak arról is, hogy lift 
közlekedjen az- emeletek kö-

KOPOGNAK 
a tanácselnök ajtaján . . . 

Ilyenkor, délelőttönként 
mindenki számára nyitva 
áll Bodó István tanácsel-
nök szobájának ajtaja. Ötö-
dik éve tanácselnöke . a kis 
községnek, de itt nőtt föl 
Tápén. A maguk közül va-
lóhoz jönnek — ezért 
jönnék hozzá szívesen 
ügyes-bajos dolgaikkal, ap-
ró gondjaikkal az emberek. 

A háztulajdonos 

önkényeskedik 

Kopogtatnak az ajtón. Ki-
sírt szemű fiatalasszony lép 
be. Néhány hét múlva kis-
mama lesz. Sipos Juditnak 
hívják. Albérletben laktak 
eddig élettársával. Nádas 
Lászlóval az Irinyi János 
utcában, Bartusz Ferencnél. 
A házigazda most ki akarja 
tenni őket, felmondott, ar-
ra hivatkozva, hogy nem 
bírja a gyereksírást. Hová 
menjen, mit csináljon? Ta-
nácsért jött ő is. A háziak 
bírósággal fenyegetik, meg 
azzal, hogy ha nem megy 
el jószántából, kidobálják a 
házból mindéin holmijával 
együtt. 

Mihez fogjon ő akkor? Ho-
va menjen az utcáról? — sír-
ja az asszonyka. S jólesik 
neki a vigasztaló, biztató 
szó. Jó tudnia, hogv nem 
dobálhatják ki önkényesen 

S Bodó István följegyzi az 
előtte levő füzetbe Bartusz 
Ferenc nevét Majd beszél 
egy kicsit a fej ükkel 

Panasz földügyben 

Az emberi lélek, az érzé-
sek lassan alkalmazkodnak 
a gyorsan változó körülmé-
nyekhez. 

Különös panasszal kereste 
föl Tóth Ferencné a tanács-
elnököt. Amikor belépett a 
szövetkezetbe a földjével 
hogy a közös tábla egy da-
rabban legyen, a vele szom-
szédos Török Sándor tanyá-
jához járó 800 négyszögöles 
telket úgy alakították ki, 
hogy annak egy részét Tóth-
ré volt földterületéből hasí-
tották le. 

— Miért az én földemet 
adták oda — panaszolta az 
idős néni. S oly nagyon tü-
relmesen, hosszan kellett ne-, 
ki magyarázni, hogy mind-
kettőjük földje a szövetkezet 
földje, s a szövetkezeté is 
marad mindig. 

Tóth néni végül belenyu-
godott a dologba, csak azt 
kötötte még indulóban az 
elnök lelkére, hogy ne szól-
jon a szomszédnak, Török 
Sándornak a panaszról. Mert 
öreg fejjel nem akar szom-
szédháborúságot csinálni, in-
kább legyen minden úgy, 
ahogy van. 

90 panaszos üggyel foglalko-
zik Bodó István. 

Jó szóra és türelemre van 
szükség a megoldáshoz. 
Mindkét fél elmondja'a ma-
gáét, rövidebben, vagy hősz-
szabban, halkabban, vagy 
hangosabhan, ki-ki a vérmér-
séklete szerint. Aztán kifúj-
ják mérgüket, utána pedig 
újra szent a béke. 

S a tanácselnök már új ne-
vet, új panaszt jegyez föl 
a füzetébe. 

P. L. 

zat emelnek, s ez zárja le az 
Oskola utca páros oldalát. 
Az építkezést jövőre kezdik, 
s az Oskola utcai páros ol-
dal ötödik házában gyalogos 
aluljáró is lesz. Az épület 
végfalát pedig — a környe-
zetbe jól illeszkedően, a ne-
gyed hangulatát erősítve — 
képzőművészeti alkotás dí-

szíti majd. 

Az Oskola utca páros ol-
dalát lezáró s a Tömörkény 
utcára is épülő új, kétemele-
tes házat jövőre kezdik épí-
teni. 

A rendezési terv alapján 
idén ősszel nagy építkezé-

sekbe fognak. H á r o m új, a 

kor követelményének mégfe-
lelő, központi fűtéses háza-
kat emelnek a Tömörkény 
utca, a Béla utca és a 
Roosevelt tér közötti terüle-
ten. Pontosabban: a Roose-
velt tér felőli oldalon épül-
nek a hézak, s elbontják a 
régi, öreg, földszintes épüle-
teket. Természetesen a Ha-
lászcsárda, a város egyik 
műemlékjellegű épülete — 
amely Szeged híres város-
rendezője, Vedres István ter-
vei alapján készült —, ere-
deti állapotában megmarad. 

Elsfi a városban 
A halászcsárda után — a 

Roosevelt téri oldalon — 
ésátlakozó épületként két-

emeletes, hatlakásos ház 
épül. Ebben a házban há-
romszobás lakásokat alakíta-
nak ki. Mellette teremtik 
meg színes külső burkolat-

nöke — második ötéves ter-

vünkben befejezzük az Os-

kola utca és környéke lakás-

építési programját. A rendé* 

zés során nincs fő- és mel-
léklétesítmény, hanem álta-
lában és minden tekintetben 

építőművészen megoldásokat 

kell alkalmazni. N a g y éa 

szép tehát a további fela-
dat' is. 

A program végrehajtás;*3 

nak további fontos részét ad-
ják m ^ j d az 1963-ban kez-

dődő. munkák. Ekkor a Tö-

mörkény utca és a Révai ut-
ca közötti területen, vala-
mint a barokk stílusbari 
épült szerb templom mögötti 
részen építkeznek, természet 
tesen lebontva az odvas épü-
leteket. Persze nagyon vtt 
gyáznak arra, hogy az új 

zött. A négyemeletes épület- épületek korszerűségükkel isi 
ben gondnoki lakást is ki-
alakítanak, így a házban a 
lakások száma 53 lesz. 

flz építési költség 
Az Otthon-ház mögött 

húzzák fel a falait a 0—9 
jelű négyemeletes épületnek, 
amelyben 30 egy- és kétszo-
bás lakást adnak majd át 
gazdáiknak. 

A hé rom állami ház épí-
tési költsége közel 14 millió 
forint. A beépített terület 
pedig közel 18 ezer légköb-
métert tesz majd ki. A há-
zak — melyeknek építése, 
mint már írtuk, idén kezdő-
dik — jövőre készülnek eL 

Építőművészed 
megoldásokkal 

Az Oskola utcának és kör-
nyékének rendezése jövőre 
tovább folytatódik. 

— Az ütemezés szerint — 
állapította meg a városi ta-
nács tervosztályának főméB-

illeszkedjenék 

be. 
a környezett 

És jövőre 
Egyik érdekesség, hogy 4 

tervek szerint lebontják <t 
szerb templom kerítését, id 

műemlék-templom és kön3 

nyéke ezáltal tértölelőbbed 
simulhat a negyedbe. 

Jövőre a rendezésnek meg* 
felelően négy új lakóházal 
építenek több mint száz la-4 

kással. Mind az idén, min<| 
a jövőre épülő házakhoz tá§ 
gas, parkosított területek ü 
tartoznak majd. 

A rendezés biztosítja 4 
negyedben a gyors közleke-
dést. Könnyen lehet majd el-
jutni például a szabadtér) 
színpadhoz is, mert az Os-
kola utca páros oldalán épitt 
lő ötödik házat, valamint rt 
szerb templom mögötti épü4 
letet is aluljáróval késztt 
tik. 

Bt S. 

Bartuszék a lakásból, s hogy 
majd a tanács is igyekszik Jő szó és türelem, 
valami megoldást találni. 

Háztulajdonos! önkényes-
kedés! Hany ilyen panasz 
jön be nap mint nap! 

A SZEGEDI KONZERV-

G Y Á R férfi 

rakodó-

munkásokat 
vesz fel azonnalra. Je-

lentkezni lehet napon-

ta reggel 7 órától ,15.30 

óráig a gyár munka-

ügyi osztályán. X62381 

Az egyik a múltban él 

még, a másik a jövőre gon-

dol, tervez, építeni akar. Job-

bat, mint a régi. 

S ha segítségre, jótanácsra 

van szükségük, Bodó István-

nál mindig megtalálják ezt a 

segítséget. Szeretik a tanács-

elnöküket a tápéiak. S talán 

éppen ezért a mindenkit meg-

hallgató szíves segítő szándé-

kért szerették meg öt eszten-

dő alatt. Pedig sokféle pa-

naszt, jogost és jogtalant is 

meg kell hallgatnia naponta. 

S aztán sok időt vesz el néha 

az utánjárás is. Havonta 80— 

Miért csak 18 tsz? 
Őrjárat a szegedi piacon 

Szombaton nagy piac volt a vágni való csirkét Diny- meleg tejet. A Felszabadulás 
Szegeden. A Marx térre és nyéből tegnap volt igazi nagy Tsz is árult csirkéket, 32 fo-

Szovetkezeti küldöttség 
utazott Moszkvába 

A Szovjetunió Fogyasztási augusztus 21-én megnyüó ha* 
Szövetkezetei Központi Szö- todik kongresszusán a magyal1 

vétsége — a centroszojuz — szövetkezőket a Szövetkezei, 
tek' Országos Szövetsége kéütf 
tagú delegációja képviseli; . 

A küldöttség — Szirmát^ 
Jenő, a SZÖVOSZ elnöke 
vezetésével — elutazott & 
szovjet fővárosba. 

a Szent István térre is any-
nyi árut hoztak, hogy alig 
jutott hely a rengeteg porté-
kának. Vevőkben sem volt 
hiány. 

Váltakozó árak 

A szegedi háziasszonyok 
azonban mégsem voltak tel-
jesen megelégedve. Itt is, ott 
is vitákat hallhattunk vevők 
és eladók között. S nem is 
ok nélkül tették szóvá, hogy 
több fogyasztási cikk ára 
aránylag még mindig magas. 
Burgonyát például nagy té-
telekben mázsánként 250 fo-
rintért lehetett vásárolni. A 
háziasszonyok kosaraikat 
azonban általában három fo-
rintos krumplival töltötték 
meg. 

Sok túró, tejfel s egyéb 
tejtermék is elkelt volna 
Mutatóban megjelent a fe-
kete csemegeszőlő is 8—10 
forint között kilónként. A 
csirkének — általában a ba-
romfinak — megközelítően 
sem alakult ki stabil ára: 
35 forinttól 60 forintig adták 

felhozatal. Reggel még 2,50 
forintért árulták a termelők 
a görögdinnyékei délfelé 
azonban már 1,50 forintért is 
adták. 

A piacon megállapíthattuk: 
bármennyire is nagy időn-
ként a felhozatal, nem tük-
rözi. hogy mekkora árukész-
letekkel rendelkeznek a ter-
melők. Csongrád megye ter-
melőszövetkezeti megye. Az 
áruk túlnyomó többsége a 
tsz-ek kezében van, mégis a 
szegedi piacot — a megye 
legnagyobb árufelvevő he-
lyét — kevés tsz keresi fel. 
Szombaton például a mint-
egy hatezer eladó között a 
két piacon együttvéve is 
csak 18 tsz-pavilont és szö-
vetkezeti elárusítóhelyet le-
hetett megszámlálni. 

Néhány óra alatt 
A szeged-mihályteleki Üj 

rintért párját. A ketreceket 
is közrefogták. 

Több tsz-pavilont! 
Kutató szemmel sok fo-

nákságot észrevesz az em-
ber a szegedi piacokon. Több 
minden fordítva van még, 
mint kellene. Például az len-
ne a helyes, ha a kínálat zö-
mét már a közös gazdaságok 
állítanák ki; ha a háztáji és 
magángazdaságok a piaco-
kon csupán kisegítő szerepet 
töltenének bé. És nem azért 
van ez ma még fordítva, 
mert nincs elég áru a tsz-
ekben.- Az ok: még nincs 
megszervezve a tsz-ekben a 
piaci értékesítés. Ahol a tsz-
gazdák ezen már túl vannak, 
azok számára ontja a pénzt 
a szegedi piac. Vas Ferenc, 
a mihályteleki Üj Élet Tsz 
állattenyésztője megmutatta 
e heti elszámolási lapját. 
Csupán pecsertyecsirkéért 50 

A Radnóti Miklós Gimnázium Igazgatósága három új 

műszaki tanárt 
alkalmaz az autószerelőipari szakközépiskolához. Jelentkez-
hetnék mérnöki vagy technikusi képzettséggel autószerelő, 
vagy autóvillamossági szakképzettséggel és gyakorlattal ren-
delkezők. Jelentkezés hétköznap de. 10—12 ójáig az .Igazga-
tói irodában. Illetmény a 10/ípso. M. M. sz. rendelet szerint 
a Végzettségtől és szolgálati időtől függően. 23106 

Béreljen 
K i r á n d u l á s h o z 
kerékpár t , 
sátrat , 
g u m i m a t r a c o t , 
f é n y k é p e z ő g é p e t , 
tá skarádió t 

a B e l k e r e s k e d e l m i Kölcsön-
ző Vál la lat tó l 

Szeged , 
Mikszáth Rálrttán u. 1!. 

T e l e f o n : 40-88. S62674 

Élet Tsz pavilonja 9 óra előtt ezer 153 forintot kapott a 
tsz hétfőtől szombatig. S eh-
hez még hozzájön a vasár-
napi forgalom. Ugyanakkor 
zöldséget és gyümölcsöt ls 
bőségesen hoznák- Mihályte-
lekről a szegedi piacra. 

Az esetekből az világlik 
ki, hogy a tsz-ek zöme már 
tud termelni, de korántsem 
tudnak jól kereskedni. Te-
hát a szegedi fogyasztókö-
zönség nevében is kérhetjük: 

ki sem látszott a csirkevá-
sárló asszonyok gyűrűjéből 
Mindössze néhány óra alatt 
600 darab pecsenyecsirkét 
vettek meg kilónként 32 fo-
rintért. Az asszonyok egy-
másnak mondták el. hogy 
itt mindig megbízható arut 
kapnak s szívesén jönnek 
ide. Amikor kifogytak a ket-
recekből a szövetkezeti csir-
kék, fél óra múlva a szom-

A húszmilliomodik 
csapágy 

Tíz esztendővel ezelőttié1* 
tesült Debrecenben a gördülőé 
csapágy-gyár. A jubileum át* 
kalmából szombaton ünnepé 
séget rendeztek. Délelőtt 4 
meghívott vendégeknek bei 
mutatták az új gyártelepet^ 
délben pedig bejelentették^ 
elkészült az üzem fennállás^ 
óta a 20 milliomodik csap* 
ágy. A jubileumi darabot 4 
szereidé dolgozói díszes tok* 
ba tették, ez nem kerül ke* 
reskedelmi forgalomba. Be-
levésik a nevezetes sorszámot 
és megőrzik üzemi emléknek; 

szédban már 50 forintért vett még több szövetkezeti pavi-
egy háziasszony egy pár 
csirkét. 

A Felszabadulás Tsz Szent 
István téri pavilonjához 7 
órakor még nem érkezett 
meg a tejeskocsi, de már 
harmincan várták a friss. 

Iont, elárusító helyet kell lé-
tesíteni a város piacain. Így 
a szép, egységes áruk olcsób-
ban jutnak a fogyasztókhoz, 
s.az eladók, is megtalálják 
számításukat. 

Csépi József 

Prágában megnyílt 
a bélyeg 

világkiállítás 
Szombaton délelőtt Pra» 

gában a Július Fucik-parK 

kiállítási csarnokában Un* 

nepélyes külsőségek közötti 

megnyílt az efeő nagy nem-

zetközi bélyegkiállítás. A 

hatalmas kiállítási csarnok 

főpavilonjában helyezték el 

a Szovjetunió, Lengyelor-

szág, Magyarország, a2 

NDK, Franciaország, Ang-

lia, Norvégia, Jugoszláviai 

és a rendező csehszlovákig 

bélyegsorozatait. A további 

77 országból érkezett gyűj-j 

teményekeí a többi pavilon* 

ban állították ki. 


