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Jövő hétre elkészül aszfaltozásra 
a József Attila sugárút 

Naponta száznál több társadalmi munkás dolgozik — Újabb jelentkezők 
Százhúszezer forint értékű közreműködés 

Egyre n e b b a ^ n t e k o r i k körút -és Szent György tér remélik, hogy december ele-
la a z t- Kerületben a leg- közötti szakaszán. Szerdán „ * 
újabb nagy útépítkezés tár- az Orvc^S " tö^^í íSr ? S f f i £ ^önyVüZ' 
sadalmi munkája. Mint ar- gozója fuvarozott, azonkfvül gírutet ^ ^ ^ 

P P M tímmm^ 

A nagy meleg ellenere vidáman dolgoznak a társadalmi munkások a József At-
tila sugaruton. A Kossuth Zsuzsanna Ápolónőképző Intézet növendékei az elsők kö-
zött kezdtek a burkolat szedeset, az alsó homokágy kupacolását, kocsira rakását. 

Minden szakmát érdemes megtanulni! 
A munkaügyi miniszter első helyettesének tájékoztatója 

a szakmunkásutánpótlás helyzetéről 
(Munkatársunk telefonje- van rá jelentkező, holott mű- ban. Természetesen e helye-

lentése) szerészi képzettséget is ad. ket nem tartják fenn soka-
A Magyar Sajtó Háza szo- A műszerész szakmákban vi- ig, s _ vegul altalanos isko-

kásos heti ankétjainak sora- szont nincs lehetőség a lét- lai vegzetteegu fiatalokkal 
ban tegnap pénteken dél- szám emelésére. töltik majd De 
e^őtt M e k^'s S L e f , amun- A különböző mezőgazdasá J g f ö g J * ^ á s " 

gi szakmakban .den tobb ? mondható, mi-
nunt háromszor annyian ^ a n 1 létszámnak 
helyezkedhetnek el, mint ^ ^ ^ g z á z a l é k á t m á r 

l a l y - . J felvették. A kötelező orvosi 
Míg az állami ipar mind v i z s gá i a tok elvégzése hátrál-

több szakmunkást igényel, a t a t ja csupán a gyorsabb üte-
helyiiparban inkább csökké- t j i ó l bevált az a 

kaügyi miniszter első helyet-
tese tartott Budapesten tá-
jékoztatót az iparitanuló-
képzés jelenlegi helyzetéről, 
problémáiról. 

Mivel az iparitanulók be-
iskolázása július 1-től au-
gusztus 31-ig tart, tehát 

bi évek, hanem az idei ta 
pasztalatait is számba lehet 
venni. Azonkívül, hogy 

a beiskolázott iparitanulók 
létszáma egyre emelkedik, 

s szemben például az 1953— 
54-es tanév 33 ezres létszá-
mával, 1961—62-re 58 ezer 
tanuló felvétele vált lehető-
vé, s számtalan lényegbeli 
változás is történt, — egyes Mégpedig 

nem érdemes menni, mert ü z e m e khez 'szerződő ipari ta-
könnyen előfordulhat, hogy u f ó k a t kivéve — 
az iparitanuló idő letelte után 
esetleg e szakmákban nem 
lehet majd elhelyezkedni. 

Sok gondot okoz még 
most is az érettségizettek 

a vállalatok saját maguk 
toborozzák a szakma után-
pótlására leginkább alkal-
mas fiatalokat, 

s ezzel mintegy előre bizto-
elhelyezése ipari szakmák- sítják a jövő törzsgárdáját, 
ban. Az iparitanuló-képzés és a 

nem a lehetőség szakmák létszámigényének 
iparágakban csökkenés ta- híján, hanem azért, mert a összehangolását pedig az 
pasztaiható, másutt pedig te- középiskolát végzett fiatalok szolgaija, hogy bevezettek a 
lítettség. A vasiparban pél- húzódoznak tőlük. Hódmezo- kozponti tervezest és a Mun-
dául vásárhelyen például hat kaügyi Minisztérium a val-

több lakatosra, öntőre, ko- olyan iparitanuló hely van lalatok, iparitanuló intezetek, 
vácsra, az építőiparbah jelenleg is szabadon — a illetve a . . , , , . , 

lenne szűk- Munkaügyi Minisztérium tá- alapjan a szuksegletek gépszerelőre 

felmérése 
sze-

seg. jékoztatísa szerint""—, mely r int" képes irányítani a kö-
ltet az utóbbi szakmát még szakmákra érettségizettekje- lönböző szakmak utanpotla-
nem is igen ismerik, s alig lentkezését várnák elsosor- sat. 

pól a Dél-Magyarország a 
szerdai számában hírt adott, 
több üzem vállalta a társa-
dalmi szerveken kívül, hogy 
a József Attila sugárút asz-
faltozásának előkészítésében 
részt vesz. Azóta újabb je-

á Kossuth Zsuzsanna Ápoló-
nőképző Intézet húsz hallga-
tója, s tizenöt honvéd-kiszis-
ta szedte a burkolatot, s vé-
gezte az egyéb tennivalókat 
Csütörtökön a Sütőipari Vál-
lalat a Kenderfonógyár, a 

lentkezők voltak, sőt, már Textilművek az Orvostudomá-
töb b százan dolgoztak a 
burkolat fejtésében és a kö-
vek szállításában. 

A múltkoriban tartott ta-
nácsülésen elhangzott ja-
vaslat tehát — melyet Csi-
kós Rudolf, Balogh József és 
még több tanácstag terjesz-
tett be — meghallgatásra ta-
lált. E javaslat lényege: 
kapja meg a város, a kör-
nyék lakossága, s a Hódme-
zővásárhelyről Szegedre, s 
vissza közlekedő sok jármű 
a tervezettnél korábban a 
korszerű új utat. Ehhez nagy 
szükség volt a társadalmi 
munkára — nem is szólva 
arról, hogy a költségvetési 
keret — ami pedig két és fél 
millió forint a menetközben 
felmerülő kiadásokat teljes 
egészében pillanatnyilag 
nem fedezte volna. 

A tanácstagok kezdemé-
nyezésére és felajánlására 
hívta össze az I. kerületi ta-
nács több nagyüzem és in-
tézmény képviselőit, s az 
előzetes felajánlások szerint 
több ezer társadalmi munka-
óra várható. Azóta ez a 
szám emelkedett. így pél-
dául a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem a korábban 
felajánlott 120 köbméter 
anyag helyett 220-at fuvaro-
zik el. A ruhagyár dolgozói 
először hatszáz órányi társa-
dalmi munkát vállaltak, de 
ezt még újabb hétszázzal tol-
dották meg. Kovács Istváp, 
az I. kerületi Népfrort«nj-
zottság titkára, akit tévedés-
ből nem hívtak meg a ta-
nácskozásra, felkereste a 
végrehajtó bizottságot és be-
jelentette, hogy vállalata, — 
a Csongrád megyei Villany-
szerelő Vállalat szintén részt 
kíván venni az útépítésben, 
s felajánlotta a népfront-ak-
h'vák segítségét is. A z el-
múlt néhány napban a ta-
nácstagok is bekapcsolódtak 
0 társadalmi munka szerve-
-ésébe — közben pedig már 
teljes ütemben dolgoznak a 
József Attila sugárút—Nagy-

nyi Egyetem és a Köztiszta-
sági Vállalat gépkocsijainak 
a közreműködésével 177 ru-
hagyári, s tíz társadalmi 
munkás a textilművekből 
dolgozott. Pénteken három 
korábbi vállalat fuvarozott, 
azonkívül ismét a ruhagyár-
ból voltak jelen közel két-
százan, s már megjelentek a 
KISZ és a Konzervgyár 
újabb ^társadalmi munkásai 
is. 

A kerületi tanács társadal-
mi munkát irányító központ-
ja a József Attila sugárúti 
Erdészeti Technikumban 
ütötte f e l "-főhadiszállását*. 
Itt várják napról napra a 
csoportos érkezőket. A z em-
lítetteken kívül sokan jön-
nek még a Kéziszer szám-
gyárból, sőt az I. kerületi ta-
nács hivatali apparátusából 
is dolgozni, önkéntes fuva-
rozókat várnak az eddigi je-
lentések szerint a Vízmüvek-
től, a DÁV-tól. az Erdőigaz-
gatóságtól, a Nívó Kisipari 
Szövetkezettől és a Ruha-
gyártól is. Több szegedi 
vállalatnál még most tár-
gyalják, milyen segítséget 
nyújtsanak. így tehát remél-
hető, hogy az eredetileg ki-
tűzött határidőnél, augusztus 
19-nél korábban készen lesz-
nek a munkával. A külön-
böző időpontokban — kora 
reggel, délelőtt, délután, 
vagy este — dolgozó társa-
dalmi munkások összes vár-
ható teljesítménye már ed-
dig több mint hatezer mun-
kaórára tehető, s az összefo-
gás értéke körülbelül száz-
húszezer forintban fejezhető 
ki. 

Két és fél millió forint 
költséggel, sokszáz szegedi 
dolgozó és vállalat közremű-
ködésével még ebben az év-
ben kiaszfaltozzák a József 
Attila sugárutat — a Lenin 
körúttól a nagykorúiig. Az 
Aszfaltútépítő Vállalat mun-
kásainak hasonló lelkesedé-
sében bízva az illetékesek 

fa országos átlagnál jobb 

Csongrád megye egészségügyi ellátása 
A megye gyógyintézetei-

é n az elmúlt fél év végén 
3799 ágy állt a betegek ren-
delkezésére. A 10 ezer la-
kosra jutó gyógyintézeti 
®gyak száma jelenleg 88, 
ami az országos arányszám-

mának'emelkedése lehetővé 
tette az alaposabb gyógyke-
zelést. A rendelőintézetek-
ben egy gyógykezelés átlagos 
időtartama az egy év előtti 
6,7 percről, 7,4 percre nőtt. 

A tbc gondozóintézetek az 
nál lényegesen kedvezőbb. A elmúlt fél év folyamán több 
Járóbetegellátással kapcsola- mint 106 ezer személyt vizs-

gáltak meg. Ezek közül 6 
ezer ember első ízben került 
vizsgálatra. A tbc-s betegek 
felkutatására ' rendszeres 
ernyőfénykép-szűrővizsgála-

tokat végeznek. 

f-05 szakorvosi órák számá-
nak napi átlaga az elmúlt 
bekhez hasonlóan tovább 
emelkedett és a fél év vé-

elérte a napi 1066 órát. 
2 orvosi munkaórák szá-

Befejeződéshez közeledik 
a megyei tanácsháza építése 

(Kiss Gy. t'elv.) 

Már a külső betonozási munkálatok folynak Szege-
den a Rákóczi téren. A 6 emeletes modern megyei 
tanácsháza homlokzata újszerű kőburkolatot kap. Ké-
pünkön a bitument melegítik az aszfaltozok az épület tö-
vében, ahol felfutó autóút vezet majd a főbejárathoz. 
Az épületet előreláthatólag még ebben az évben átad-
ják rendeltetésének. 

Mezőgazdasági szakemberek 
lapasztaiaicsere látogatása a baktói 

Felszabadulás Tsz-ben 
Nagy vendégjárás színhe- kezeti elnökök, szakemberek 

lye volt pénteken a baktói érkeztek. A harmadik külön 
Felszabadulás Terrdelőszö- autóbusz Szentesről futott be 
vetkezet. A Budapesti Ker- ezen a napon, ugyancsak 
tészeti Főiskola utolsó éves termelőszövetkezeti vezetők, 
hallgatóinak egy csoportja tanácsi vezetők látogattak 
érkezett ide, 

hogy tanulmányozhassák a 
termelőszövetkezet öntözé-
ses növénytermesztési ered-
ményeit, 

s tapasztalatokat gyűjtsenek 
a szövetkezet üvegházi' pri-

Szegedre. A rizstermesztés, 
a konyhakertészeti termelés 
mellett 

nagy figyelemmel tanulmá-
nyozták a baktói közös 
gazdák állattenyésztésben 
elért eredményeit, 

s azt, hogy miként oldották 
mőrtermesztésben elért ki- meg a Felszabadulás Tsz-
magasló "sikereiről. Külön ben az' állattenyésztők havi 
autóbusz érkezett a Felsza- fizetéses javadalmazását, 
badulás Tsz-be ezen a napon A látottakról a budapesti-
Gyuláról is. A gyulai városi ek, a szentesiek, a gyulaiak 
tanács néhány vezetője és egyaránt nagy elismeréssel 
Békés megyei termelőszövet- nyilatkoztak. 

Ismét élüzem a Délrost 
A minisztériumok és a 

szakszervezetek központi ve-
zetőségei az elmúlt napok-
ban értékelték a vállalatok 
első félévi munkájának ered-
ményeit. A szegedi üzemek 
közül most is sokan pályáz-
nak a megtisztelő élüzem 
cím elnyerésére. Elsőnek a 
Délmagyarországi Rostkiké-
szítő Vállalathoz érkezett 
meg az örömhír, hogy a 
vállalat dolgozóinak nemes 
vetélkedése, versenye ered-
ményeként elnyerték heted-
szer is az élüzem címet. 

A Délrost az első félév-
ben 27 százalékkal termelt 
többet, mint a múlt év ha-
sonló időszakában. A terme-
lésnövekedés 80 százaléka 
származott a termelékeny-

ség emelkedéséből. Az év 
első hat hónapjában 47 ezer 
mázsával több kendert áz-
tattak, mint tavaly hasonló 
időszakban. 

A vállalat már az első fél-
évben teljesítette egész évi 
exporttervét és a tervezeten 
felül 7 és fél millió forint 
nyereséget értek el s ebből 
mintegy kétheti fizetésnek 
megfelelő nyereségrészesedés 
jut majd a dolgozóknak. 
Szépen alakultak az önkölt-
ségmutatók a vállalatnál, 
hiszen a rostnál tonnánként 
800 forinttal kevesebb volt 
a ráfordítási költség, mint 
tavaly. A bútorlapnál pedig 
köbméterenként 300 forint-
tal csökkentették az önkölt-
séget. 

Megfelelő lesz az idei tüzelőellátás 
Szegeden 

A lakosság kéri, az idén is vegyenek lel előjegyzést 
tüzelöszállításra 

Bár még a kánikula tető- azonban most már ez is kap-
ható. Német brikettet álta-
lában csak keverve adnak, 
50—50 százalékos arányban. 

A múlt év végén a lakos-
ság megelégedésére a szege-
di TÜZÉP Vállalat is beve-
zette a különböző tüzelőfé-
leségek előjegyzését. Ebben 
az évben azonban hiába ke-
resik fel ilyen szándékkal a 
megrendelő irodát a vásárol-
ni szándékozók, azt a vá-
laszt kapják, előjegyzést nem 
vesznek fel. A lakosság már 
panasszal fordult a városi 
tanács kereskedelmi osztá-
lyához is, s ebben az ügyben 
az illetékes előadó már meg 
is kereste a TÜZÉP Vállala-
tot. választ azonban nem ka-
pott. 

A lakosság várja a választ, 
sőt a sürgős intézkedést, 

s azt kéri a TÜZÉP Válla-

pontján járunk, a teherautók 
és a lovaskocsik is naponta 
több száz mázsa tüzelőt szál-
lítanak Szeged lakosságának. 
Az Attila utcai megrendelő 
irodában mérsékelt még 
ugyan a forgalom, de azért 
mindig akadnak előrelátó, 
gondos emberek, akik beje-
lentik igényüket téli tüzelő-
jükre. " 

Az idén Szegeden különö-
sen 

sokan vették igénybe a 
kedvezményes SZOT tüze-
lőakciót. 

A TÜZÉP idejében, még áp-
rilisban megkezdte az utal-
ványok beváltását, hogy ne 
torlódjon össze szeptember— 
október hónapra a tüzelő 
szállítása. Időben 

sikerült biztosítani megfe-
lelő. jó minőségű tüzelőt is. l a t t 6 1 , n e l é p i e n vissza, amit 

Jelenleg is van elegendő né- * a v a l y n a g v s 7 ' e r ű e n meg tű-
met brikett és jó minőségű d o t t oldani, azt az idén is 
magyar szén is. A nyár ele- tegye lehetővé a lakosság ér-
jén tűzifával volt probléma, dekében. 

Munkásmozgalmi emlékművel 
avatnak a Sárgán 

A szegedi munkásmozgalom történetében fontos sze-
rep jutott a -Sárgának*, a népszerű felsőtiszaparti üdülő-
telepnek. A 30-as években ugyanis az illegális mozgalom 
résztvevőinek egyik találkozóhelye volt ez a terület En-
nek emlékére a Tömörkény István Üdülőtársulat munkás-
r—-- . Imi emlékművet áUít fel ezen a helyen. A z emlékmű, 

Tápai Antal, a neves szegedi szobrászművész a l k o 
tasa, rövidesen elkészül, s felavatására augusztus 20-án, 
alkotmányunk ünnepén rövid ünnepségen kerül majd sor! 


