
Ma nyitnak az úszóházak 
A fürdőszezon május elsején kezdődik 

A szegedi Fürdő és Hőfor- elkészültek a Szabadság és 
rás Vállalat ebben az évben a Béke úszőház felújításával 

5 , , i " is. A szakemberek ellenőriz-több mint egymillió forin-
tot költött a strand és a 
versenyuszoda rendbeho-
zására. 

valamint egy új medence 
építésére. Az új, 50x20 mé-
teres partfürdői úszómeden-
cét a teljes strandszezon be-
indulásakor, május elseje 
után avatják. Az úszók azon-
ban már az uszoda és a 
strandfürdő megnyitása előtt 
több napon át tréningeznek, 
készülnek május elsejei ün-
nepi úszóversenyükre. 

Hamarosan befejeződik: a 
strand területén az új kút 
fúrása is. A szakemberek 
véleménye szerint 

ebből a kútból 30 fokos 
meleg vizet nyernek majd 
a fürdőzők számára. 

A kút valószínűleg május 
15-től ad vizet. A napokban 

ték, hogy minden szempont-
ból kifogástalan-e, nem 
rejt-e baleseti veszélyt az 
úszóházak bármely területe. 
Alaposan megvizsgálták a 
pontonokat, deszkákat és az 
úszókosarakat. Ezek után 
adták ki az engedélyt, mely 
szerint 

a Szabadság és a Béke 
úszőház már ma megkezd-
heti az üzemelést. 
A versenyuszodában még 

dolgoznak a kőművesek és 
aszfaltozzák az útépítők a 
fürdőmedence és a közös 
öltöző közötti régi, rossz 
járdát A munkák a napok-
ban befejeződnek és május 
l-re már szépen rendbeho-
zott, felfrissített kicsinosí-
tott strandfürdő és uszoda 
várja a vendégeket 

I z új normák egészségesebk helyzetet 
teremtenek a ruhagyárban 

A dolgozók bére nem csökkens de javul az elosztás aránya 

Ap rilis 24—29-e között megkapják 
a gyermekek 

a harmadik Sabin-védőoltást 
Újabb korcsoportot oltanak be 

Az Egészségügyi Miniszté- labb korosztály, a 2—5 hő-
rium rendelkezése alapján 
az 1961. január hónapban el-
kezdett, gyermekbénulás el-
leni immunitálást április hó-
napban országosan tovább 
folytatják, illetve befejezik. 
A következő korcsoportokat 
oltják be: 

Az 1958. január 1.—1960. 
november 30. között szüle-
tett gyermekek, akik ez év 
januárjában megkapták az 
első, majd márciusban a 
második Sabin-védőoltást, 
most kapják a harmadik 
adagot. 

Az 1950. szeptember 1.— 
1957. szeptember 31, között 
születettek (az általános is-
kolák IV. osztályos tanulói-
ig bezárólag), akiket az 1959 
—60-as évben már oltottak, 
most ismételten új oltást 
kapnak. 

Most oltják először az 
1960. december 1. és az 1961, 
február 28. között született, 
2—5 hónapos gyermekeket. 

Az oltás országosan ápri-
lis 24—29. közötti héten bo-
nyolódik le. így Szegeden is 
ekkor kerül sor a Sabin-
féle védőoltások alkalmazá-
sára. Az iskolások és óvodá-
sok a védőanyagot a foglal-
kozások, illetve tanítások 
ideje alatt a helyszínen kap-
ják meg. A többi gyermeke-
ket a lakhely szerint illeté-
kes egészségvédelmi tanács-
adókba kell vinni, a tanács-
adás napján délelőtti, vagy 
a délutáni időpontban. Az 
oltásra midenki írásos meg-
hívót kap. A megjelölt na-
pon az óvodás- és iskolás-
gyermekek kiskanalat vigye-
nek magukkal. A legfiata-

naposok legközelebbi újra-
oltására ez év téli hónapjai-
ban kerül sor. 

Az egészségügyi szervek 
közlik, hogy a mostani oltó-
anyag mind a három vírus-
törzset tartalmazza. 

A Sabin-féle védőoltást a 
Szegeden tartózkodó vidé-
kiek is megkaphatják, de er-
ről értesíteniök kell a lak-
hely szerint illetékes egész-
ségügyi szerveket. Ezenkívül 
felhívják az illetékesek f i-
gyelmét arra, hogy azoknál 
a gyermekeknél, ahol a sza-
márköhög® ® tetanusz elle-
ni védőoltás, vagy BCG egy-
beesik a Sabin-oltással,' ott 
együttesen lehet alkalmazni 
minden veszély nélkül. 

Az eddigi tapasztalatok be-
bizonyították a Sabin-féle 
védőoltás eredményességét. 
A. múlt évben beoltottak kö-
zött nem fordult elő komo-
lyabb megbetegedés, ezért 
minden szülő érezze köteles-
ségének, hogy gyermek® a 
megadott időpontban és 
helyre pontosan elvigye sa-
ját érdekében. 

Még egy olyan jól szerve-
nett s gépesített üzemben 
is, mint a Szegedi Ruhagyár, 
akad bőven "rejtett tarta-
lék*. Terve szerint a gyár 
idén 40 millió forint értékű 
áruval termel többet, mint 
tavaly. De hogyan? Talán 
növelik a munka intenzitá-
sát? Dehogyis! A nagyobb 
termelési értéket úgy érik 
majd el, hogy nem veszt 
vele a munkás ® nyer ál-
tala a népgazdaság. 

Növekedett a kategóriabér 
A cél elérésének érdek® 

ben felhasználható megol-
dások kiválogatása sok gon-
dot okozott az év első hó-
napjaiban, amikor még nem 
volt k®zen a tavalyi veszte-
ségidőkről szóló kimutatás, 
a műszaki fejleszt® és a 
szervezési intézkedések ha-
tásának felmérése, sem az 
1960. évi átlagbérfelhaszná-
lás összesít®e. Amíg hiá-
nyoztak a kiinduláshoz 
szükséges megbízható ada-
tok, s a Ruhaipari Igazgató-
ság sem hozta tudomásuk-
ra, hogy a kategóriabéreket 
10 százalékkal fel lehet 
emelni, még némi bizony-
talanság uralkodott. Annál 
is inkább, mert a kategória-
bérek növekedése mellett az 
üzem rendelkezésére bocsá-
tott munkásbéralap körülbe-
lül annyi maradt, mint a ta-
valyi, sőt még valamivel 
kisebb is lett. Ekkor kezdő-
dött meg a pártszervezet, a 
szakszervezet és a vállalat 
vezetésének közös tevékeny-
sége a termelékenység eme-
lésére. 

Mindenütt felemelték a ka-
tegóriabéreket, viszont ahol 
a tavalyi szervez®i intézke-
dések, a gépesítés vagy a 
begyakorlottság következté-
ben fellazult a norma, mél-
tányosan csökkentették ide-
jét. Június 30-ra pedig már 
minden munkahelyen új 
normákkal dolgoznak a 
munkások, s az üzem terv-
teljesítése ezután körülbelül 
száz százalékos lesz. Ez is 
az egészséges! 

Csökken a bérfeszültség 
A munkások keresetével 

vajon mi lesz? Még egyszer 
aláhúzhatjuk: nem csökken. 
Sőt! Igen lényeges ered-

mény, hogy megszűnik a 
kapun belül korábban ta-
pasztalható bérfeszültség. A 
ruhagyári dolgozók között 
ismeretes, hogy a szövetöl-
töny- vagy műbőrruhaké-
szítő szalagok sokkal többet 
kerestek, mint azok a mun-
kások, akik pamutanyago-
kat dolgoznak fel. Nem is 
beszélve a szabászokról, 
akiknek havi illetménye 
olykor hajazta az igazgató-
ét. Ezek az aránytalanságok 
a normák rendezésével meg-
szűnnek, de a vállalat dol-
gozóinak egésze ezután se 
visz haza kevesebb pénzt a 
borítékban, mint eddig. Az 
üzem most úgy igyekszik 
gazdálkodni, hogy a kifize-
tett bérek összege minél 
jobban megközelítse az 
adott keretet, s csupán ak-
kora tartalékot képez, hogy 
az évközben — főképp be-
gyakorlottságból — jelent-
kező nagyobb termelésért is 

maradék nélkül ki birja fi-
zetni a bért. 

Ami pedig a 40 millióval 
nagyobb termelési érték elő-
állítását illeti: újra csak 
szervezés, ésszerűsítés, gépe-
sítés jelzik majd az egyedül 
járható utat. Figyelemre 
méltó például az a törek-
vés, hogy a munkamódszer-
átadók révén igyekeznek 
mindén száz százalékon 
alul teljesítő dolgozót hoz-
zásegíteni a norma elérésé-
hez. A ruhagyári újítómoz-
galom fejlettsége is köztu-
domású. 

Most már viszonylag a 
régi mederbe terelődtek a 
dolgok az üzemben. A gyár 
illetékes osztályai, együtt-
működve a pártszervezettel 
és a szakszervezettel, olyan 
termelési agitációt fejtettek 
ki, amely elősegítette a cé-
lok elérését: a termelés 
rendjét ® növeked®ét. 

F. K. 

Bolgár kiállítás 
és kulturális est 

a Tudományegyetemen 
Nagyszabású kulturális es-

tet és kiállítást rendez a fel-
szabadulása évfordulóját ün-
neplő Bulgária tiszteletére a 
Szegedi Tudományegyetem 
kedden este a Dugonics téri 
egyetem aulájában. Az em-
lékkiállítást Marin Pesev, a 
Bolgár Kulturális Intézet 
igazgatója nyitja meg fél 6 
órai kezdettel, az ezt követő 
kulturális estet pedig dr. 
Antálffy György, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora. 
A felszabadult Bulgáriáról 
dr, Andő. Mihály adjunktus 
beszámolója hangzik el. 
majd Krasztyu Sztojcsev, a 
Bolgár Népköztársaság ma-
gyarországi nagykövete szó-
lal fel. A kulturális műsor-
ban közreműködik Takács 
Paula Kossuth-díjas ér-
demes művésze 3 Ma-
gyar Állami Operaház tag-
ja, Szabó Miklós érdemes 
művész, a Szegedi Nemzeti 
Színház tagja. Szavalattal 
szerepel Tóth Miklós tanár-
segéd. 

Ami a tudósításból 
kimaradt 

Ki lesz az Éva és mivel szerepel a moszkvai 
balettegyüttes a Szegedi Szabadtéri Já tékokon? 

Május elején megkezdődik a próbatermelés 
a falemezgyár űj üzemegységében 

Az utolsó munkák a dohszárító szerelésén 

A Szegedi Szabadtéri Já-
tékok előkészületeiről, a Bu-
dapesten tartott sajtótájékoz-
tatóról írt tudósításunkban 
több olvasónknak feltűnt, 

A Szentesi Vegyesipari Vállalat sürgősen felvételre ke-

res ®ztergályos és géplakatos 

szakmunkásokat 
Jelentkezni leh®: a vállalat központjában, Szentes. 

Felszabadulás út L 

Hirdessen 
a Dél-Magyarországban! 
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Hirdetéseink eredményesek! 
anróhirdetési díj hétköznap 9 szóig 10,— Ft. 
apróhirdet®! díj vasárnap 9 szóig 20,— » 
közlemények hirdetési dija hétközn. soronként 6,— „ 
közlemények hirdetési díja vasárnap soronk. 12,— „ 
keretes hird®ési díj hétköznap mm-ként 2,50 „ 
keretes hirdetési díj vasárnap mm-ként 3,— ., 
Hirdetéseket naponta 2-ig, szombaton 10 óráig veszünk 

fel. Szombati hirdetéseket szerda 2 óráig. 
a Dél-Magyarország kiadóhivatalában, 

Szeged, Klauzál tér 3. sz., ® 
a Magyar Hirdető szegedi kirendelteégében, 

Szeged, Károlyi u. 3. sz. 

hogy Az ember tragédiája 
Éva szerepére még mindig 
nincs végleges választás. A 
sajtótájékoztató napján Ma-
jor Tamással éppen a Faust 
próbája végén és egy tele-
víziós felvétel előtti percek-
ben találkoztunk. Az ember 
tragédiája rendezője Éva 
szerepének betöltésére azon-
ban még nem tudott nyilat-
kozni. 

Hírlik, hogy Rutkai Éva 
Kossuth-díjas lesz Az em-
ber tragédiája Évája. 

A végleges választásnak most 
már napokon belül meg kell 
történnie, úgyszintén a Já-
nos vitézben a francia ki-
rály szerepkörére is. 

A Moszkvai Állami Akadé-
miai Nagyszínház balettkara 
a magyarországi kívánságok 
szerint esetleg a Rómeó és 
Júliá-val szerepelne a Sze-
gedi Szabadtéri Játékokon. 
A kívánságok között termé-
szetesen nem kevésbé szere-
pel a Párizs lángjai és a 
Hattyúk tava sem. 

A három nagy balett kö-
zül hamarosan választa-
nak, 

hogy melyik kerül bemuta-
tásra Szegeden. 

A közeli napokban várják 
Szegedre a Moszkvai Álla-
mi Akadémiai Nagyszínház 
első képviselőit, hogy az 
együttes fellépésének techni-
kai előkészületeiről, diszlet-
és színpad beállí tásról tár-
gyaljanak velük. A balett-
játéknapok azonban — jú-
lius 29. és 30., valamint au-
gusztus 1. és 2. — már vég-
legesek. 

Rövidesen befejeződnek az 
építkezések és a gépek sze-
relési munkái a falemezgyár 
tízmillió forintos költséggel 
készülő új üzemrészében. A 
furnírrészleg május elején 
megkezdi az egyhónapos 
próbatermelést. A korszerű, 
modern üzemegységben már 
befejezték a nagy teljesítmé-
nyű, úgynevezett furaírkés 
szerelését, és sikeresen ki is 
próbálták a gépet. Ez a k ® 
az előkészített rönkökből 
olyan furnírlemezeket hasít, 
amelyek® bútorok bevoná-
sára használnak majd fel. A 
hasított lemez erről a gépről 
a hatalmas méretű dobszárí-
tóba kerül. A kétmillió forin-
tos, nagy kapacitású és telje-
sen új konstrukciójú gép 
páratlan a magyar faiparban. 
Az új üzemrészhez kiszol-
gáló vágányt is építenek, 
amelyen a rönköket a gőzölő 
medencéből a furnírüzem 
épületébe szállítják. A mun-
ka megindulásához ezenfelül 
is minden előkészület meg-
történt. Készül az új üzemrész kiszolgáló vágánya 

Ellenőrzik a fornsrkes szereleset 
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