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November 8—15: egészségügyi hét Szegeden
Városunk
egészségügyi
szempontból fekvése miatt
kedvezőtlen helyzetben van.
Tudjuk, hogy Szeged hazánk
egyik legmélyebben fekvő
területe. Itt érvényesül legjobban az alföldi klíma; a
sok por hatására a tüdőbetegségek igen magas százalékban követelik áldozataikat.
De a rossz helyzethez más is
hozzájárul. Az árvíz után
épült lakásokból — melyek
ezen területekre esnek —•
igen sok az egészségtelen, s
ezek is a betegségek egyik
legfőbb melegágyát jelentik.

tegedéseket, sikerült elejét
venni a családon belüli és
egyéb továbbfertőzéseket
Mindez azonban nem elég.
A problémák felmérésére
és szakkörökben való megtárgyalására, valamint a
nagyközönség egészségügyi
felvilágosítása érdekében,

ügyi dolgozókon — és természetesen a közönség bevonásán kívül — a Hazafias Népfront, a Szabad Szakszervezetek, a városi tanács és a
Nőszövetség is aktívan részt
vesz a felvilágosító munkában.
Az előadásokon kívül kiállítást is rendeznek,

a városi tanács végrehajtó
bizottságának
javaslatára
egészségügyi hetet rendeznek
Szegeden. Erre
meghívják
Brno és Drezda város egészségügyi vezetőit is.
A november 8—15-ig tartó
De az egészségügyi dolgonagy egészségügyi megmozzók, a nagy veszélynek megdulás felveti majd a tájfelelően, hatalmas erőkifejegészségügy problémáit.
téssel küzdenek a megbetegedések ellen, a járványok A megnyitó előadás, melyet
dr. Berkes Pál főorvos tart,
elkerüléséért
ismerteti városunk egészségEnnek egyik jelentős állo- ügyi helyzetét Az előadások
mása volt a többhónapos keretében felvetik a gümőszegedi tüdőszűrő vizsgálat kór, járóbetegségek probléEz az első eset Magyarorszá- máját is. Külön előadás foggon, hogy ilyen nagy város lalkozik majd az élelmiszeminden egyes lakóját meg- rekkel kapcsolatos egészségvizsgálták. S ennek köszön- ügyi problémákkal.
A megmozdulás méreteire
hető, hogy sikerült feltárni a
tüdővel kapcsolatos megbe- jellemző, hogy az egészség-
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Több évtizede "eresztettek
gyökeret* a Szegedi Kenderfonógyár öreg gépei, a gyár
nagy munkatermeiben. Olyanok ezek már, mint a régi házibútorok. Ügy megszokták
már őket a munkások, s viszont a gépek a munkásokat,
hogyha egyszer elvinnék a
MÉH-telepre, megtörténne az
a csoda, hogy visszakéredzkednének. A szakavatott, ismerős kezek alatt úgy dolgoznak ezek az öreg masinák,
mintha versenyezni akarnának a felettük lévő teremben
elhelyezett ifjú, német fonógépekkel. Dacolnak az idővel,
a munkával, mert vigyáznak
rájuk a munkások és tartják
bennük az életet, az erőt a
karbantartó lakatosok.
VIGYÁZNÁK RAJUK
a munkások, mert tudják,
hogyha a gép nem is élőlény,
azért éppúgy reagál a bánásmódra, mint az igavonó állat.
Zavartalanul termelni csak jó
gépekkel lehet. Szükség is
van a jó munkabíró gépekre, mert a munkások legjobbjai hónapok óta ismét
versenyeznek. Ha pedig kiesik műszaki hiba miatt egyegy gép, akkor akarata ellenére kiesik a versenyből a
munkás is.
Sokan vesznek részt a Sze-

amely november 10-én nyílik
meg.
Több iskolában — 11-e és
15-e
között — ankétokat
rendeznek majd a Nőszövetség és a városi tanács bevonásával, ahol
megfelelően
felvilágosítják a gyerekeket
a
legelemibb egészségügyi
követelményekről.
Láthatjuk, hogy az egészségügyi helyzet további jelentős megjavítása érdekében komoly intézkedések történnek. Az egészségügyi hét
az illetékes munkatársakkal
és a nagyközönséggel
egyaránt ismerteti majd a legszükségesebb
teendőket, a
legfontosabb
kérdésben:
egészségünk megvédésében.

és műszaki
a sikeres
Szegedi

a

harmadik negyedévében
ért eredmény.

feltételek

munkaverseny
alapja
Kender
fonógyárban

gedi Kenderfonógyárban a
munkaversenyben, mert a
verseny
"feltételei*
nem
valami
központilag
kiagyalt, az elvégzendő feladatoktól külön-külön
állók, hanem kinek-kinek a
terv szerint elvégzendő munkájából fakadnak. Van ls
eredmény. Erről tanúskodik
az egy munkás által egy nap
alatt előállított termelési érték grafikonja is. Az év első
negyedében bizony még nagyon gyengén álltak. Ez az
összeg csak 93,50 forint volt.
A második negyedévben m á r
205,90 forint. Most pedig m á r
213,20 forintnál tartanak. Ez
az összeg már 3 százalékkal
nagyobb, mint az elmúlt év
el-

EREDMENYES A VERSENY
nemcsak azért, mert szép jutalmakat tűztek ki egy-egy
versenyszakaszra,
hanem
azért is, mert megteremtik a
sikeres munkaverseny alapját az üzemen belül. Ez pedig
itt is, másutt is a gazdasági
és műszaki feltételek megteremtésén múlik.
öregek a gépek, s öreg az
üzem. A munkakörülmények
nem valami jók. Még annak
ellenére sem. hogv sokat áldozott az állam és áldoz ma

te, hogy javítson rajta. Szeptember elsején újabb géptermeket vették át az Építőipari
Vállalattól. Ide már a gépek
átszerelését is megkezdték.
Nemcsak ebben a munkateremben, hanem más helyiségekben is "rendberakják* a
gépeket, s ezzel megkönnyítik a fonónők munkáját, megnagyobbítják a munkatermet.
Ez azonban nem történik
egyik napról a másikra, kétéves terv alapján 105 gépet
mozgatnák meg, szerelnek át
más berendezésekkel együtt,
hogy egészségesebb munkafeltételeket biztosítsanak.
UJ GEPEKET
is várnák, de csak jövőre, és
az azt követő esztendőkben.
Ezután mehetnek csak majd
"nyugdíjba* a nagyon kiöregedett gépek, addig pedig
"gyűrik tovább az ipart*,
ontják a fonalat, állják derekasan a versenyt a karbantartók segítségével, állják a
versenyt a kenderfonógyári
munkásokkal együtt.

Ma délután 3 óráig
szesztilalom Szegeden
Szeged megyei jogú város
tanácsának
végrehajtó bizottsága legutóbbi ülése határozata értelmében a mai
városi és kerületi tanácstag
pótválasztásokra
tekintettel
a választás napján a város
egész területén általános a
szesztilalom. Tehát vasárnap,
szeptember 15-én hajnali két
órától, délután tizenöt óráig
Szegeden az összes vendéglátóipari, vagy más jellegű
üzletekben, vagy
termelői
italárusítás útján is tilos bárminő szeszes italt forgalomba
hozni, fogyasztóknak kiszolgálni.

Ma tartiák Dorozsmán a szegedi járás
munkásőrségének zászíóavatóés névadó ünnepségét
Ma, vasárnap tartják Dorozsmán a szegedi járás munkásőrségének zászlóavató és névadó ünnepségét. A katonai
pompájú ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik. Zászloavató beszédet Németh Károly elvtárs, az MSZMP Kozponti Vezetőségének tagja, a Csongrád megyei párt-vegrehajtóbizottság első titkára mond. A csapatzászlót a járás
gépállomásainak dolgozói adományozzák a munkásőrzászlóaljnak.
A munkásőr-zászlóaljat Móra Ferencről, a munkásmozgalom dorozsmai, mártírhalált halt harcosáról nevezik el.
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érdekes képet nyújt Szeged, a
szinte ú j arcot öltenek az
olyannyira ismert utcák, házak. Most rendszeresítették
Szegeden a vasárnapi sétarepüléseket, amelyek hasonló
élményben részesítik azokat,
akik felülről akarják "felfedezni* kedves városukat.

Támogatás a helyi problémák
mep'dásákoz, az ország erősítéséhez
Az októberi ellenforradalom fegyveres leverése után a forradalmi munkás-paraszt kormány vezetésével, irányításával hazánkban elkezdődött, hónapról hónapra erősödő politikaigazdasági konszolidációban Szegeden is nagy
szerepe volt — és van ma is — a városi és
kerületi tanácsoknak, azok szakigazgatási szerveinek.
A Kováts József-féle ellenforradalmárok a
támadások tüzét a párt után közvetlenül a tanácsokra irányították, felismerve azok jelentőségét a város mindennapi életében. A szegedi
városi és kerületi tanácsszervek — a népi demokratikus államrendszer helyi
alapsejtjei
azonban e tűzben nem pusztultak el, hanem az
MSZMP ideiglenes intéző bizottságának, majd
pártbizottságának útmutatása, tanácsai alapján
— egyre intenzivebben — az ország, a város
szinte példátlan akkori súlyos helyzetében új
vért öntöttek az élet ereibe.
A városi tanács, annak végrehajtó bizottsága,
a kerületi tanácsok és végrehajtó bizottságai
jelentős segítséget adtak ahhoz, hogy a múlt
év novemberében leállt szegedi üzemekben
újra termeljenek a gépek, a felvásárlási lázban
megüresedett üzleti polcokra, pultokra ismét
áru kerüljön, a koromsötét utcákon, lakásokban
újra kigyúljon a fény, gyermekeink ismét iskolapadba ülhessenek.
De nemcsak a viszonyok normalizálásában
játszottak szerepet a szegedi tanácsszervek. A
városi, kerületi tanácsok ülésein, az állandó bizottságok munkája közben most már egyre inkább bukkannak fel olyan, legtöbbször a múlt
hibájából még égető kérdések, melyeknek megoldása a város lakossága számára nagyon fontosak, mindenkit
közvetlenül érintenek. Igen
pozitív vonása közéletünknek, hogy tanácsaink e kérdések elől — melyek legtöbbjének
megoldása nehéz, bonyolult,
sokszor népszerűtlen — nem menekülnek, hanem egyre inkább a dolgok nehezebb végéhez állnak.
Akinek alkalma volt részt venni a közelmúltban megtartott tanácsüléseken, a kéthetente tartott városi, kerületi v. b. üléseken, láthatta, hogy az ülések egyre élénkebbek, tartalmasabbak, kevesebb a sematikus vagy »szabványfelszólalás*, szaporodnak a javaslatok, az
ötletek a megoldásokra. A tanácstagok többsége igyekszik kerülete, körzete lakóinak problémáit nemcsak ismertetni, de gondjára orvoslást is találni.
A város lakosságának minden jelentősebb
problémája szóba került már a közelmiíltban
taitott tanács-, illetve v. b.-iilésekcn. Tervek
bontakoznak Szeged súlyos lakáshelyzetének
enyhítésére a helyi anyagok felhasználásával.
Javaslatok hangzottak el, s valósulnak meg a
város kultúrájának fejlesztésére, az Európa-hírű
szabadtéri játékok felelevenítésére, az idegenforgalom erősítésére, a közegészségügy fejlesztésére, a város további szépítésére, Szeged és

környéke belvízkérdésének rendezésére, a csatornázás megoldására, a városban a fiatalok és
nők számára több munkalehetőség biztosítása*
ra stb., stb.
A tanácstagok többsége vállalkozott arra is?
hogy azokat a lakosság számára haladéktalanul
fontos dolgokat, amelyekre az ellenforradalom
következtében csökkenteni kényszerült költségvetésekből pénz nem jut, választóik segítségével;
társadalmi úton valósítják meg.
Ez a tanácsi munka meglevő hiányosságai
mellett is feltétlenül érezhető "nekigyürközés*
a tanácsok, a tanácstagok részéről csak úgy
vezethet eredményre, hogy ha a városi és kerületi tanácsokat megerősítik, A legutóbbi tat
nácsválasztások óta a városi és kerületi tanácsokban több hely megüresedett. A megválasztott tanácstagok egy része elköltözött választókörzetéből. Több idős tanácstag meghalt, volt
aki megbízatásáról lemondott, volt olyan
akit vissza kellett hívni, mert méltatlan lett a
bizalomra. Ezért került sor —• mint az ország
több helyén is — tanácstag pótválasztásokra
Szegeden.
A megüresedett tanácstag-helyekre az elmúlt
hetekben megtörténtek a jelölések. A Hazafias
Népfront szegedi szervezetei a lakosság legszélesebb köreinek véleménye szerint jelölték ki
a mai tanácstag pótválasztás jelöltjeit. A város
különböző pontjain tartott gyűléseken a legdemokratikusabb módon választották ki az egyes
jelölteket. A Hazafias Népfront szervezetei
igyekeztek a lakosság minden rétegét képviselő,
a választóik javát szem előtt tartó, a népi demokrácia, a munkás-paraszt hatalom érdekében áldozatkész munkára hajlandó jelölteket
állítani, akik megállják majd helyüket a felszabadult nép "okos gyülekezetében«. Olyanokat. akik egyrészt segítséget akarnak és tudnak adni a már aktív tanácstagoknak az ismert
és napirenden levő szegedi problémák megoldásához. másrészt pedig választóik véleményének. segíteni akarásának tnváhhításával, ezt a
segítséget mér. hatékonyabbá tehetik mindanynyiunk érdekében.
A ma reggel hét órakor kezdődő tanácstag
nótvnlasztá.akon tizenhét városi és harmincegy
kerületi, helyre választanak tanácstagot. A jelölő-listán szereplő munkások, műszakiak, orvosok, tanárok, dolgozó parasztok, háziasszonyok megválasztása, a városi és kerületi tanársok ilyenforma megerősítése a munkás-paraszthatalom helyi alapjainak szilárdításán kisül a tanács és tömegek közötti kapcsolat további szélesítését, a demokratizmus elmélyítését jelenti. Támogatás a helyi problémák megoldásához és hozzájárulás országunk, — városunk életének további rendezéséhez. A mai tanácstag pótválasztás és sikere: újabb lépés
előbbre!

