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Megalakult Szegeden 
a szakmaközi bizottság 
A keddi városi szakszervezeti tanácskozáson a vezető iparágak 

kilenc képviselőjét választották a bizottság tagjaivá 
Szeged városi szakmaközi a gyárak helyreállításához, s 

tanácskozást tartottak teg- az ú j híd építéséhez. Min-
nap, kedden délután a szak-
szervezeti székházban. Ezen 
részt vettek a Szakszerveze-
tek Megyei Tanácsának el-
nökségi tagjai, az üzemi bi-
zottságok elnökei és számos 
idős, régi szervezett mun-
kás. A tanácskozáson Juhász 
József elvtárs, az SZMT el-
nöke ismertette az országos 
bizalmi kongresszus tapasz-

denkor támogatta az MKP, 
majd az MDP helyi politiká-
ját, jelentős részt vett a re-
akció elleni harcban. 

A politikai és gazdasági 
fejlődés során azonban 

a szakszervezetek áttértek 
az iparági szervezkedésre. 

sodiknak a megyében — a 
Városi Szakmaközi Bizott-
ság. 

A bizottságnak széleskörű 
feladatai lesznek. Be kell pl. 
kapcsolódnia a város politi-
kai közéletébe, támogatnia 
kell a Hazafias Népfront 
munkáját, amivel egyben 
erősíti e tömegmozgalomban 
a munkásosztály vezetösze-ami mindenképpen helyes Segítenie kell ezen 

volt, s ma is a mozgalom R „ 
alapelve, mint azt az alap-

talatait, majd Kókai József S 7 a b á ] y b ' a n i s megerősítette 
elvtárs, a Kereskedelmi, 
Pénzügyi és Vendéglátóipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
megyei elnöke tájékoztatta a 
résztvevőket a szakmaközi 
bizottság feladatairól, s an-
nak újbóli életrehívásáról. 

Beszédében többek között 
rámutatott arra, hogy a ma-
g> ar szakszervezeti mozga-
lomban. 

a szervezett munkások 
szakmaközi, területi jelle-
gű összefogása nem ú j do-
log, s jelentős eredménye-
ket ért el. 

A felszabadulás után példá-
ul sok ezer dolgozót szerve-
zett be a városi szakszerve-
zeti bizottság a mozgalomba. 
Nagy szerepe volt az újjá-
építés megindításában, töb-

utóbb úgy a XIX. szakszer-
vezeti kongresszus, hogy 

az iparági szervezkedés 
mellett lehetővé kell tenni 
a területi szervezkedést is. 

| Ennek az elvnek az alapján 
bek között* rohambrigádokat alakul Szegeden is ú j j á t -
hívott létre a posta, a vasút, 

a XIX. szakszervezeti kong-
resszus. Az elmúlt évek 
azonban bebizonyították azt 
is, hogy az iparági szervez-
kedés megindulásával egy-
idejűleg a szakmaközi szer-
vezetek feloszlatása helyte-
len volt. A mozgalmat 
ugyanis nem lehet kizárólag 
az üzemek, intézmények fa-
lai közé szorítani, mert 

sok a közös feladat a dol-
gozók nevelése, mozgósítá-
sa és a vállalaton kívüli 
érdekvédelme terén. 

Éppen ezért határozott leg- kásfejlesztési programok tár-

kívül a Szakmaközi Bizott-
ságnak a helyi államhatalmi 
szerveket, a községpolitikai 
tevékenységet, ugyanakkor 

jogi tanácsadást és támo-
gatást kell nyújtania a 
Szakmaközi Bizottsághoz 
Forduló dolgozóknak. 

Foglalkozik ezenkívül még a 
város dolgozóinak ellátásá-
val, munkakörülményeivel, 
a város iparának fejlesztésé-
vel. Az ő hatásköre lesz a 
munkástalálkozók megszer-
vezése a különböző dolgozó-
rétegek között. Foglalkoznia 
kell a lakásügyekkel, a la-

sadalmi támogatásával, azon-
kívül 

figyelemmel kell kísérnie 
a lakások elosztását is. 

A Szakmaközi Bizottság 
szervezi majd az Európai 

Érdekes új ház Szegeden 

(Dénes János felv.) 

Idén csaknem 500 lakást adnak át Szegeden. Az épí-
tők mindenütt nagy szorgalommal dolgoznak, hogy határ-
időre beköltözhessenek az új otthonokba a családok. 

A Szegedi Szőrme- és Börruhagyárral szemben, az 
Attila utcában a közelmúltban adtak át rendeltetésének 
egy 27 lakásos új házat. A tervezők érdekes elgondolása 
alapján az épület utcára néző részén függőfolyosókról le-
het bejutni a lakásokba. Jó idő esetén ezek a folyosók 
erkélyként is használhatók. Megépítésüknek föoka azon-
ban az volt, hogy ezen az északi fekvésű oldalon, nem 
akartak szobákat elhelyezni. A lakások így az udvar fe-
löli déli napfényes részre néznek. 

A képünkön látható merészen újvonalú és külsőleg 
is szép épületet a Szegedi Tervező Iroda dolgozóinak el-
gondolása alapján készítették. 

Hódmezővásárhely utan ma- Munkáskonferencia határo-
zatának megfelelően október 
derekén a szolidaritási he-
tet is. 

A tanácskozás résztvevői a 
tájékoztatóban ismertetett 
feladatokkal egyetértettek, s 
elhatározták a Szakmaközi 
Bizottság megalakítását Sze-
geden. Az SZMT elnöksége 
nevében ezután Hajas László 
elvtárs, a Közlekedési és 
Szállítási Dolgozók Szakszer-
vezetének megyei elnöke be-

;; terjesztette 
a kilenc tagú városi Szak-
maközi Bizottság 

összetételére vonatkozó ja-
vaslatát. 

Az elnökség beterjesztését 
a tanácskozás részvevői jó-
váhagyták és így a Szakma-
közi Bizottság tagjai a kö-
vetkezők lettek: Bakos Mi-
hály pedagógus, Biczók 
László élelmiszeripari, Csóti 
Mihályné textilipari, Galam-
bos Jánosné bőripari dolgo-
zó, Gyólai István nyugdíjas 

;; építőmunkás, a korábbi 
Szakmaközi Bizottság volt 
t i tkára Jakab Árpád MÁV 
dolgozó. Kovács Józsefné 
textilipari, Kószó József fa-
ipari és Vas Szabó Gábor 
kereskedelmi dolgozó. A 
Szakmaközi Bizottság sze-
mélyi összetétele tehát fel-
öleli a város szervezett dol-
gozóinak képviseletét, mert 
benne a legnagyobb városi 
iparágak kepviselői foglal-
nak helyet. 
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dóságában : 

l I 
Egy a hazájuk 
Ez a két lány más-más 
nemzetiségű. de hazájuk 
egy: a 13 éve szabad Viet-
nami Demokratikus Köztár-

saság. 

Gazdag és változatos öszi programot 
dolgoz ki a TIT 

Isméi működik a Szabadegyetem — Bővül az üzemi 
ismeretterjesztés — Dráma- és szavalóestek 

A TIT 14 szakosztályának kon a napokon, délután (j és egészségügyi problémáiról, 
ülésein most dolgozzák ki 8 óra között lesznek a gyermeknevelésről stb.. á 
az ismeretterjesztés őszi- KPVDSZ Tofbuhin sugárúti rnásik "Az atom hatalmi és 
téli végleges programját. Ez művelődési otthonában. A titka* címen, az atomkutatás 
természettudományos isme- szabadegyetem évi tandíja történetéről, az atomenergia 

25 forint, amelyet a beírat- felszabadításáról, mint ténv-
kozósikor kell egy összegben 

retektől irodalomig és. mű-
vészetig .az ismeretszerzés 
minden területét érintve elé-
gíti majd ki a város dolgo-
zóinak művelődési igényeit. 

A program legjelentősebb 
vállalkozása a Szabadegye-
tem előadásainak megkezdé-
se, melyek az ellenforrada-
lom óta szüneteltek Szegő-

ről, az atomenergia békés 
felhasználásának módjairól ' 
és az atom- és hidrogénbom-
báról szóló előadásokat fog-
lalja magába. 

A szabadegyetem és az 
-A renaisancetól akadémiák előadássorozatain 
címmel, fővárosi kívül alkalmi előadások 

befizetni. 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI 
ELŐADÁSSOROZATOT 

hallgathatnak az érdeklődők 
a Juhász Gyula Művelődési 
Otthonban, 
napjainkig-
előadók „ H 

den. Négy fakultáson — oly n o r m á l filmvetítésekkel. Bár zott a TIT. 
területeken, ahol jelenleg 
mind a közönség, mind a 
szakemberek körében a leg-
nagyobb az elmaradás — 

szereplésével és megrendezésére is vállalko-
Ilyen előadás 

a művelődési otthon több- lesz például a "Német drá-
szöri kérés ellenére sem ka- ma estje*, vagy áz "örök 
pott még normál filmvetítő- barátaink* címmel rende-
gépet, amire pedig volna zett szavalóe6t. Szabó Lő-hangzanak el eloadasok e lehetőség, ezt a problémát rinc műfordításaiból, vagv a 

kérdések országosari legjobb remélhetőleg sikerül addig -ROMANTIKUS EST* 
ismerőinek szájából. A gaz- valamiképpen megoldani. amelyen romantikus opera-
daságtudományi szakon a A z Építők rókusi művelő- és irodalmi művek részletei 
termelessel közvetlenül kap- otthonában két elő- hangzanak el. Még jobban 
csolatos problémákról, az adássorozatot indítanak. Az kibővíti a TIT az üzemi is-
irodalmi szakon a magyar e g y i k m eret terjesztést. amelyben 
es a világirodalom nagy "NÖKRÖL NŐKNEK* Szegeden eddig is igen jó 
alakjairól. müvekről es c í m e n ( e l s ö előadása szép- volt a helvzet. 
irányzatokról, filmvetítésen- tember 10-én), a házasélet (Pl.) 
kel egybekötve, a biológiai- . . » . 
egészségügyi szakon főleg 
közérdekű kérdésekről (há-
zasság. betegségek megelő-
zése. higiénia) lesznek igé-
nyes és esztétikailag is ki-
elégítő előadások. A törté-
nelmi szakon 

"FORRADALOM 
ÉS ELLENFORRADALOM* 
címmel nyolc előadásból ál-

Szovjet haditengerészek 
megmentettek egy holland hajót 

A szovjet balti flotta egy hibái miatt letért útvonalá-
haditengerészeti mentőhajó- ról, zátonyra futott és súlyo-

Kőzel negyvenezer fiatal nlazott 
e nyáron üdülésre, táborozásra, 

csoportos kirándulásra a szegedi MÁV 
igazgatóság területéről 

Az utóbbi években egyre gedről, csak augusztusban, 
ló sorozat indul, mely 1918- több fiatal utazik nyaranta 17 ilyen társas-utazás tor-
tól napjainkig tárgyalja ha- az ország különböző tájaira tént. De nemcsak Szeged, 
zánk történetét. Az előadá* üdülésre, táborozásra, vagy hanem a kisebb városok, 
sok kéthetenként ugyanazo- csoportos kirándulásra. A községek fiataljai is részt 
wsamm fejlődés ilyen vonatkozásban vettek csoportos utazások-

szinté ugrásszerű. A szegedi ban. Többek között Szaty-
MAV üzletigazgatósaga III. mázról, Ásotthalomról, Kis-
osztályának kimutatásai telekről, Mihálytelekről is 
számszerűleg is igazolják a utaztak az ország különböző 
fentieket. részeibe. 

Ez év nyarán a szegedi Az 1956-os adatokkal ösz-
MÁV igazgatósága/területé- szevetve, a MÁV szegedi 

ja több napos munkával san megsérült. A mentésre ről a Balaton környékére, a igazgatósága területén 1958-
megmpntett az elsüllyedés- érkezett szovjet tengerészek Bükkbe, Mátrába, a Mecsek- ban mintegy harminc szá-
től egy holland teherszállító a helyszínen javították meg be és az ország más tájaira, zalékkal emelkedett a ked-
gőzöst. Az Antares nevű a hajót. A holland hajó ka- szeptember elsejéig 708 cso- vezményes ifjúsági csoportos 
holland hajó egy finnorszá- pitánya meleghangú köszö- portos ifjúsági társasutazás- utazások száma. A fenti 
gi kikötőből London felé netet mondott a szovjet ha- ra adtak ki ötven százaié- adatokban csak az igazgató-
tartott, amikor a kedvezőt- ditengerészeknek segítségü- kos kedvezményes jegyet ság által kiadott jegyek szé-
lén időjárás és a műszerek kérti 39 672 tanuló részére, Sze- repelnek. 


