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Tizenkél liter életmentő vért adtak 
a Szegedi Cipőgyár társadalmi véradói 

Epül az új városrész 
A TISZA P A R T J Á N 

Helyszíni vérvételt tartott az üzemben a véradó állomás 
mellett abbahagyott munká- nógyárat keresték föl. [ A « * • Tisza partján Újszegeden par méterre a 

jukat. amelynek dolgozói hasonló lódtól már kibontakoztak a nagyszabasu építkezés kor-
Másodszor szállt ki hely- lelkesedéssel adtak vért. A i vonalai. A folyo pártján ugyan,s - mint mar ko-oltuk 

— új városrész születik, Odessza névvel. Korán, a paras 

Csütörtökön reggel 8 órá-
tól kis fehérköpenyes cso-
port kezdte meg a maga kü-
lön "műszakját* a Szegedi 
Cipőgyárban. A véradó ál-
lomás orvosai és dolgozói 
helyszíni vérvételre vonul-
tak ki ide az üzembe, amely-
nek dolgozói közül közel 
hatvanan vállalták, hogy té-
rítésmentesen adnak vért. 
Vért, amellyel emberéletet 
menthet meg az orvostudo-
mány. 

Az üzem Vöröskereszt-
szervezetének titkára, Maró-
ttai Lászlóné, lelkes felvilá-
gosító munkával készítette 
elő ezt a napot. S az igaz-
gató, Szöllősi Sándor példa-
mutató készséggel bocsátotta 
a kiválasztott helyiségeket a 
véradó állomás rendelkezé-
sére. 

Reggel 8 órától délután 3 
óráig vettek vért a jelent-
kező dolgozóktól. Volt aki 3 
deciliter vért adott. Tizen-
két liter vér gyűlt így össze 
3 óráig. A városi Vöröske-
reszt aktívái, akik lelkes se-
gítői a véradó állomás mun-
kájának, díszes emléklapo-
kat és véradó jelvényeket 
adtak át a cipőgyári önkén-
tes véradóknak. "Életet ment, 
aki vért ad!* — hirdeti az 
emléklap szövege is a vér-
adás emberbarát i tettének 
kötelességét. 

Vérvétel után uzsonnával 
vendégelte meg a véradó ál-
lomás és a Vöröskereszt a 
véradás társadalmi munká-
sait, akik jó étvággyal fo-
gyasztották el a szalámis 
szendvicseket és kortyollak 
hozzá a gyöngyöző hideg 
sört. 

A véradó állomás orvosa 
munkahelyükön is megke-
reste a nap hőseit, akik kö-
zül senki sem panaszkodott 
rosszullétre, valamennyien 
folytatták tovább a gépiek 

színi vérvételre üzembe a két üzemi helyszíni vérvétel 
szegedi véradó állomás. El- eredményessége igazolja a 
só ízben a Szegedi Kenderfo- kezdeményezés sikerét. 

reggeleken kezdik a 

kezdik felhúzni, hanem vele 
egyidöben újabb épületek 
megteremtéséhez is hozzá-

. fognak. Januárban például 
munkát az építők és már szürkül, ú jabb 78 lakásos ház megva-

Jólesik az uzsonna clpőgyári társadalmi 
véradás után. 

véradóknak 

Számosan jelentkeztek máris 
a Szegedről Odesszába induló társasutazásra 

Tegnap délutón a tanács- tanikuskert buja pompájában A tájékoztató után a részt-
háza nagytermében lartott és megismerkedhetnek a vi- vevők közül többen jelentet-
tajékoztatól az IBUSZ sze- laghiru jalta-i bormúzeum- ték be utazási szándékuk-

amikor abbahagyják. Százhúsz ember szorgoskodik itt na-
ponként, téglát hozó teherautók motorjai zugnak, serceg-
ve jár a betonkeverő, földet továbbit a szállítószalag. Ala-
poznak. Nehéz, igen fontos munka ez, de jól haladnak vele. 

Előre g y á r t o t t falelemekből 
Keressük az építésvezetőt, — örülünk — mondja Óvó-

Takács Istvánt. Azt mond- ri György —, hogy jó a tá-
jak, a tervező irodába ment, laj. még a négyméteres 
hogy a munkálatokkal kap- mélységben sincs viz. Kelle- seknek a 
csolatos fontos dolgot meg- mesen csalódtunk, mert a Ti- " . . . 
beszéljen. Az építkezésről szabói várt elszivárgás el- Jozset segedmunkas 
azonban Óvári György tech- maradt. br igádja esztendők óta együtt 
nikus is kitűnően tud min- Két épület — az egyikben dolgozik Makai Józsefékkal. 
den adatot, hiszen neki is, 32, a másikban 36 lakás lesz s z i n t e tudják egymás gondo-

latait is. Mivel nincs, nem 

lósításához látnak. Az alapo-
zást pedig — ha túl hidegek 
nem lesznek — végezheti a 
Makai-brigád. Az alapnak 
kiásott részt, hogy védjék a 
hidegtől, nádpallóval födik, 
így alat ta mehet a munka, 
még mínusz 10 foknál is. 

Hű segítőtársai a kömúve-
segédrnunkások. 

akárcsak az itt dolgozó vala- — beton- és téglaalapozása 
mennyi embernek, különösen jórészt készen áll. A 78 la-
szívügye az itteni munka, kásos ház alapozásához föld-
Mert a méretek hatalmasak. m u n k á t végeznek, akárcsak 
Mert az új város új mód-
szerekkel épül, s Odessza ne- biztosító kazánháznál is. Az 
vét viseli. épületek négy-, illetve ötszin-

Elöször Szegeden, ennél az tesek iesznek, lapos tetővel. 
építkezésnél alkalmaznak Mielőtt alapozáshoz fogtak, 
előre gyártott, középnagyságú a mélyen fekvő, lapos részt 
téglablokkokat, amelyek a f e l kellett tölteni. Ehhez, 
város l-es számú téglagyára- az(>n a területen, ahol a há-
ban készülnek. A házak fa- rom ház magasodik majd, 

több mint 8 ezer köbméter 
földet használtak fel. Az ala-
pok kiásásakor pedig mint-
egy 1300 

lait — az alapozás és a vá-
laszfalak kivételével — elő-
re gyártott elemekből rak ják 
össze. Két téglablokk ad egy 
szintmagasságot. Egy-egy 
ronm,n,° c f " £ i m é t e r v as tag és m o z g a t t a k meg. Az alapokba 
130x104, illetve 119 centimé- . . . ..... . „ . . , . 
t e r e s eddig több mint 200 ezer teg-

A 35 méter magas szovjet építettek be. 
toronydarunak már megépí-

Aranykezű emberek 

Az alapozást kitűnő kőmű-

is vetnek egymás szemére 
semmit. Ha mégis valami 

a lakások központi fűtését n e m stimmel munka közben, 
mert ilyen is előfordul, be-
csülettel tisztázzák, nincs ha-
rag utána. A segédmunkások 
ezt ta r t ják a kőművesekről: 

— Embereknek is, kőmű-
veseknek is jók. 

A kőművesek meg ezt 
mondják : 

— Jól megértjük egymást, 
köbméter földet s elégedettek vagyunk mun-

kájukkal. 

Nem fog ki rajtuk 

Zömök, pirospozsgás arcú 
ember Juhász Mátyás, a ku-
bikosok brigádvezetője. Nél-

vesek csináljak. Ahogy "itt k ü l ü k sincs építkezés. Ök is 
megállapít ják, aranykezű jókedélyűek, közvetlenek, s 
emberek Máltai József kő-
műves-brigádjának tagjai. 
Közöttük a brigádvezetö, 
azután két brigádtag: Ábra-
hám Lajos és Korpa Ferenc, 
a "Szakma kiváló dolgozója* 

gedi utazási i rodájának ki- mai is. A jalta-i hajókiran-
küldött munkatársa a jövő dúlás után ismét vonat vi-
év júliusában Szegedről 
Odesszába. szovjet testvér-
városunkba induló különvo-
natos társasutazás részletei-
ről. 

A tájékoztató ismertette a 
július első napjaiban Sze-
gedről induló különvonat út- táirau ezután 
vonalút. Külön foglalkozott társasutazáson 

szi a csoportot az út utolsó 
állomására, 

Kievbe, a Szovjetunió 
egyik legrégebbi városába, 

majd pedig vissza Magyar-
országra, Szegedre. 

Az utazási iroda munka-
ismerlette a 
való részvé-

kat. Számos üzem és válla-
lat részéről is érkeztek je-
lentkezések a szovjet test-
vérvárosba induló társas ki-
rándulásra. 

az út első állomásával. Szov- tel feltételeit. Előreláthatóan 
je t -Ukrajna egyik ipari és személyenként mintegy 
kulturális központjával, 
Lvov városával, ahol 

egy napot töltenek majd 
az utazás résztvevői. 

Innen viszi tovább a Dnyesz-
ter mentén a gyorsvonat 

2500 forintba ' kerül 
a kéthetes utazás. Ezen felül 
35 rubel költőpénzt is vált-
hatnak az utasok 560 forinl 
értékben. A szegedi utazási 
iroda már megkezdte a je-

egyenesen Odessza városába lent kezesek összeírását. A 
a szegedieket, akik összesen mutatkozó érdeklődésre jel-

ncg.v napot időznek majd lemző, hogy néhány nap 
a Fekete-tenger par t jának alatt több mint harmincan 
e legszebb városában. koresték fel az irodát, s je-

A negyedik napon ha jó vi- lentkeztek az odesszai tá'r-
szi a társasutazás résztvevő- sasutazáson való részvételre, 
it Jal tába, A jelentkezőknek 600 ío-

a Krim-félsziget rint előleget kell befizetni-
csodálatos üdülövárosainak ök jelentkezéskor az utazási 
legszebbikébe. Júliusban ked- irodában. A részvételi dí j 
vükre fürödhetnek majd ' az fennmaradó nagyobb részé-
elutazók a tenger 27—28 Cel- nek befizetése az indulás 
sius fokú hullámaiban, gyü- előtt egv héttel válik majd 

nyöiliödhetnek a nvikitai bo-esedékessé. 

Elkészült a mozihálozat 
korszerűsítésének 1962-es terve 

Az idén hetvenmil l ió for in to t köl tö t tek fe j lesz tésre 

Elkészült a mozihálózat házat tesznek alkalmassá 
korszerűsítésének, fejlesztő- szélesvásznú filmek vetité-
sének 1962. évi terve. Jövőre sere, 14 moziban átépítik a 
44 új mozi építését fejezik gépházat, hetvenegy helyen 
be — ezek egy részét ebben pedig megjaví t ják a nézőtér 
az évben kezdték meg — s akusztikáját . A városok és 
a költségeket elsősorban falvak mozijai hetvenkét új , 
községfejlesztési alapból és korszerű normálvetítogépet, 
egyéb helyi forrásokból terem- huszonkét par táska-vetítő-
tették elő. Az iden összesen gépet és összesen 121 kes-
hetvenmillin forintot köl- kenvfi 1 m-vetítőgépet kapnak, 
töttek a mozihálózat fej- 14 500 ú j moz.iszéket és öt-
lesztésérc, korszerűsítésére, ezer könnyen kihordható, s 

A nagy gonddal összeál- általában művelődési házak-
lított terv adataiból kitűnik, ban hasznait csaposzékeket 
hogy jövőre 137 moziban szerelnek fel. Ezenkívül 
kerül sor építési, korszerű- százhét községben rendbe-
sítési és felújítási munkála- hozzák a filmszínházak kör-
tokra. Negyvenkét filmszin- nyékét is. (MTD 

Mint ismeretes, a 
védnökséget vállalt a pedu 
gógusképzés felett. A KISZ 
Csongrád megyei bizottsága 
mellett tanács alakult a tö-
megszervezetek, valamint a 
felsőfokú tanárképző intéze-
tek KISZ vezetőinek részvé-
telével. A tanács tegnap dél-
után Szegeden ülésezett, 
amelyen megszabták felada-
taikat. 

A tanács legfontosabb fel-
adata elősegíteni, hogy: poli-
tikailag szilárd, materialista 
világnézetű, jó képességű, a 
pedagógus pálva iránt hiva-
tást érző fiatalok kerüljenek 
a tanító és tanárképző inté-
zetekbe. olyan fiatalok, akik 
majd tanári oklevéllel a ke-
zükben, kommunista szellem-
ben nevelik a fiatalokat. Tö-
rekedni kell arra is, hogy 
olyan fiatalok is bekerülje-
nek az intézetekbe, akik már 
korábban érettségiztek egy, 
vagy több éve termelő mun-

tették a sínt. Hamarosan 
megérkezik a daru. hogv se-
gítségével, ha majd arra ke-
rül a sor, helyükre rak ják az 
elemeket. Érdekesség az is, 
hogy a lakások fürdőszobái-
nak és konyháinak vízvezeté-
keit. előre beépítik a blok-
kokba, úgy emelik helyre. 

A téglablokkos építkezés címet is megkapta. 
gyorsabb, olcsqbb és keve- Makai József is alapoz. 
sebb szakember kell a mun- egyenletre mozdula-
, .. , . . . tokkal, szepen. Kozepterme-
kahoz. Különben az epitke- 1(i e m b e r ö „ ü l ó h a j j a l H u s z 
zés a lehető legjobban gépe- év óta kőműves, 
sített. — Hogy hány házat épített 

brigádunk? — Jónéhányal. 
Kilencezer köbméter föld Melengető érzés, ha az em- is inkább, mert nemcsak a 

ber viszontlátja a családi ott- földmunkához értenek, ha-
honokat amelyeknek a fa- n e r n t ö b b f é l e más. hasznos 
lait felhúzta. Ez az epitke- , , . , 
zés meg újszerű számunkra, munkát is elvegeznek. 
mert brigádunk először vesz — A blokkok rakodásánál, 
részt téglablokkos építkezés- összeillesztésénél is ott le-
ben. A folyó partján sok la- szünk _ á U a p i t j a m e e Matyi 
kas falait kell félhuznunk es . . . . 
azt hiszem, hogy hosszú időn bacsl ~ es «» reszt veszünk 
át itt dolgozik majd a bri- a »falazásban« is. Nem fog 
gádunk. Ennek pedig mi örü-
lünk, 

— Télen tudnak-e dolgoz-
ni? 

— Ha nem lesznek nagyon 

Já r juk az építkezés terüle-
tét. ahol most vendégma-
rasztaló a sár. de hát ez nern 
akadály. Jelenleg három épü-
let alapozását végzik, négy 
méter mélyen. 

ezt az egész építkezésen le-
het tapasztalni. Matyi bácsi 
— egyszerűen csak igy hív-
ják Juhász Mátyást — bri-
gádjával együtt már sok 
építkezésnél ott volt, hiszen 
8 év óta dolgoznak a válla-
latnál. A törzsgárda tagjai. 
Igaz. hogy a földmunkában 
sokat segít a gép. de a kubi-
kosokra szükség van. Annál 

A KISZ segíti 
a pedagógusképzést 

KISZ kában vesznek részt és hiva-

ki rajtunk! 
Voltak már és lehetnek 

ezután is problémák az épít-
kezésen, hiszen az életben, a 

hidegek, akkor igen — felel, munkában számolni kell ez-
ma jd téglát fog kezébe és z e l A n n y i a z o n b a n bizonyos, 
folytat ja az alapozást. , , , .. 

hogy nem fog ki azokon, akik 
Hű segítők 

Az építkezés párhuzamos 
lesz. Nemcsak a már 
kezdett három ház 

meg-
falait 

itt dolgoznak. S szépet, nagy-
szerűt alkotnak az emberek 
a Tisza par t ján . 

Morvay Sándor 

tást éreznek a pedagógus pá-
lya iránt. 

A tanács felhívja majd az 
üzemek figyelmét, hogy ne 
csak a gyár profi l jának meg-
felelő egyetemre küldjenek 
társadalmi ösztöndíjjal f iata-
l o k a t , hanem a pedagógus-
pályára is. 

Rendszeresen ellenőrzik 
majd a KISZ által a jánlot t 
fiatalok működését a főisko-
lán és az egyetemeken, majd 
a tanári működésüket is fi-
gyelemmel kísérik. El kell 
érni. hogy minden a KISZ-
megbízó-levéllel rendelkező 
főiskolai és egyetemi hallga- í A tragikus hirtelenséggel dapreti Orvostudományi 
tó vegyen részt úttörő vagy elhunyt dr. Korpássy Bélát, Egyetem Kórbonctani Inté-
közép'iskolai KISZ-munká- az orvostudományok dokto- zetének igazgató professzora 
ban, ismerje meg a napközi ' 'ú t . mély részvéttel búcsúz- vett búcsút, a Szegedi Or-

Mély részvéttel búcsúztatták el 
dr. Korpássy Bélát 

A tragikus hirtelenséggel dapreti 

és a diákotthonok életét és 
vegyen részt a népművelési 
gyakorlaton is. A fentieken 
kívül több fontos határozati 
javaslatot fogadott el a ta-
nács. 

! látták el tegnap délben a vostudományi Egyetem párt-
központi egyetem elöcsarno- bizottságának képviseletében 
kában, ahol a rsvatalnal pedig dr. Bartók István ad-
megjelent a Szegedi Orvos- junktus. Ezt követően egye-

( nnepi niíís/.ikkal köszöntik 
a Szakszerve/,Hi Viláí>s/övetsfií 

a lextilmiivekheH V. kongresszusát 
Ünnepi műszakkal köszön-

tik a Szegedi Textilművek 
dolgozói a hétfőn Moszkvá-
ban megnviló Szakszervezeti 
Világszövetség V. kongresz-
szusát. Ezen a napon a 
szakszervezeti bizottság ze- . 
nével fogadtat ja az üzembe 
érkező dolgozókat, az üzemi 

teme nevében, dr. Tarjan 
Imre, a Budapesti Orvostu-
dományi Egyetem Altalános 
Orvosi Karának dékánja , 
ma jd az egyetemi hallgatók 
nevében Antal Dezső IV. 
évre orvostanhallgató búcsú-

kával köszöntik a 
vétség V. kongresszusát. 

Mindezt a napokban meg-
tartó t.t szakszervezeti tag-
gyűléseken határoztak el az 
üzemben, amikor többek kö-

megbeszélték a máso-
dik ötéves terv teljesítésé-

dolgozók pedig még 
teljesítménnyel és jő 

több tá*" a szakszervezetre háruló 
mun- feladatokat is. 

tudományi Egyetem profesz-
szőri kara, a társegyetemek 
és különféle intézményekszá-
mos képviselője. Búcsút vet-
tek dr. Korpássy Bélától ba-
rátai. ismerősei és az egye-
temi hallgatók. 

A ravatalnál beszédet mon- zott a halottól, 
dott az Egészségügyi Minisz- Dr. Korpássy Bélát a bel-
lérium képviseletében dr. városi temetőben helyeztek 

világ sző- Bnrtha Ferenc fóosztályveze- örök nyugalomra, ahol a sir-
to. a professzori kar, az in- nal dr. Pctri Gábor profesz-
tézetek orvosai ás dolgozói szor a Szegedi Orvostudomá-
nevében pedig a Szegedi Or- nyi Egyetem rektora az Egye-
vostudományi Egyetem álta- temi Tanács, dr. Ivanovics 
lános orvosi karának dékán- György professzor a barátok, 
ja. dr. Rávnay Tamás pro- dr. Bachrach Dénes ad junk-
íesszor. tus pedig a Kórbonctani és 

A Magyar Tudományos Kórszövettani Intézet dolgo-
Akadémia nevében dr. Baló zóinak nevében mondott be-
József Kossuth-díjas, a Bu- szedet. 


