
3 Szombat, 1961. december S. 

Kádár János elvtárs 
üdvözlete 

Tanganyika 
miniszter elnökéhes 
Kádár János elvtárs, a 

Minisztertanács elnöke, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első t i tkára Tanga-
nyika függetlenségének ki-
kiáltása alkalmából üdvöz-
lő távi ra tá t küldött Julius 
Nyerere miniszterelnöknek. 
(MTB 

l ém mint 350 ipari objektumot épít 
a Szovjetunió a gyengén fejlett 

országokban 
Ivari Arhtpov, a szovjet külföldi gazdasági kapcsola-

tok aUami bizottságának első elnökhelyettese közölte új-
ságírókkal, hogy a Szovjetunió segítségével az elkövetkező 
é iekben löbb mint háromszázötven. ipari objektum épül 
fel a gazdaságilag fejletlen országokban. Ezek között gyá-
rak és erőmüvek, gátak, öntözőcsatornák és kikötök, mag-
iarak. rádióállomások és autóutak vannak. A Szovjetunió 
összesen több mini kétmilliárd-négyszázmillió új rubelnyi 
hosszúlejáratú hitelt nyújtott a fejletlen országoknak, s is-
meretes. hogy a szovjet, segélyt, semmiféle politikai, vagv 
gazdasági feltételekhez nem kötik. (MTI) 

Négyezer felnőtt tanul 
ú szegedi általános és középiskolák 

esti és levelező tagozatain 
Újabb intézkedések a dolgozók iskoláztatásának előmozdítására 

Céltudatos művelődéspoK- gozaton és kétezerszázan pe- Szembetűnik az is, hogv az 
fcfkank eredmenyekent egyre dig a levelező tagozaton. El- idősebbek között lényegesen 
több felnőtt tanul a külön- sógorban az ipari és közgaz- többen ál l ják meg helyüket 
bözo iskolakon, tanfolyamé- dasági jellegű technikumok- a tanulásban, mint a f iata-
kon. Szegeden 10—12 éve ban növekedett meg ebben labb korosztályokhoz tarto-
.mükodnek eredményesen a a z iskolai évben a felnőttek zók, pedig az "idősebbek — 
dolgozok iskolainak külön- száma. főle<? akik a levelező tagoza-
bözo f a j t á i es fokozatai: Az Az ipari technikumok esti ton tanulnak — nem egy 
elmúlt kél évben különösen tagozatát látogatók H5 száza- esetben 10—12 éve fejezték 
gyarapodott azoknak a fel- lika munkás foglalkozású, be korábbi tanulmányaikat 
net teknek száma, akik a dol- A gimnáziumok esti tagoza- és így sokkal többet kell pó-

Szegedre látogatott 
az építésügyi miniszter 

Építkezéseket szemlélt meg, felkereste a tervezőket 
A munkákról elismeréssel szólott 

Tagnap Szegedre látoga-
tott dr. Trau tmann Rezső 
építésügyi' miniszter. Dr. 
Szabó János építésügyi mi-
niszterhelyettes, Kaunicz Bé-
la. az MSZMP Központi Bi-
zottsága ipari osztályának 
munkatársa , Papp Lajos és 
Gattyán János minisztériumi 
főosztályvezetők, dr. Papp 
Sándor, a Csongrád megyei 
tanács végrehaj tó bizottsá-
gának elnöke és Joós An-
tal, a Csongrád Megyei Épí-
tőipari Vállalat igazgatója 
társaságában megtekintet te 
a Rákóczi téri megyei pár t -
ós tanácsházát . 

Az elmúlt napokban — 
min t erről korábban már 
hír t ad tunk — megkezdték 
a megyei pá r t - és tanácshá-
za épületének műszaki á t -
adását. A bizottság a tető-
szerkezetet má r átvette. Teg-
nap, a miniszteri látogatás 
idején, a hatodik emelet m ű -
szaki átadása tör tént meg. 
Trau tmann Rezső miniszter 

nagy érdeklődéssel szem-
lélte a hata lmas épületet, 

ma jd a Csongrád Megyei 
Építőipari Vállalat vezetői-

gozók altalános es közép*- ta in 50 százalék a munkások tolniok az általános alapis- hol 
kóláiba já rnak , vagy levele- aránya, a közgazdasági tech- m e v (>tekből 
zö úton végzik tanulmányai - n ikumban csupán 22 szá-
kat. Sokan tanú inak egyete-
meken is. 
Különböző fokon 

zalék. Ez' a megoszlás bizo- S o 4 í f » n tanulnak egyetemi 
nvoe mértékig érthető is, fokon is Szegeden, ezek szá-
mér t a fizikai munkások mának összesítése azonban 
jobban vonzódnak a terme-
léshez inkább kapcsolod© 
ipari technikumokhoz. 

Szépen i l lusztrál ják ezt a 
fej lődést az 1961—62-es is-
kolai év nemrégiben összesí-
tet t szegedi adatai . Közel Idősek és fiotolok 
ezer felnőtt végzi jelen-
leg ez általános iskolák Egyre több a gimnáziumok 
esti, vagy levelező tagozatát, osti tagozatain a 16—20 eves A további haladásért 
E számban szerepelnek az dolgozók száma is. A Rad 
üzemekben nyílt osztályok nóti Gimnáziumban az asz 

meglehetősen nehéz, mer t a 
különböző egyetemek esti és 
levelező tagozatainak hallga-
tóit Szegeden nem tar t ják 
egy helyen nyilván. 

A városi tanács végrehaj tó 
szes esti tagozatos tanulók bizottsága legutóbbi ülésén 
mintegy fele tartozik az több határozatot hozott a 
előbbi évfolyamhoz. E nö- felnőtt oktatás elősegítésére 
vekedést az ú jabb miniszteri és javítására. A felnőttek ok-
rendelkezések segítették elő. tatása sokban különbözik a 
Azok .az általános iskolások gyermekek tanításától, s 

akik nem tanulnak mind elméleti, mind gyakor-
munkátársafkkal eevütt ta- tovább, de iskolájuk befeje- lati síkon még sok probléma 
núlbaínak s íev könnveb- zését követő évben legalább mutatkozik. Ezért pályázatot 
ben "ekli zdheH k e s e t l e í s bat hónapon át 4 - 6 órás hirdetnek a szegedi pe-

iiobóyséeeiket műszakban dolgoznak, fel- dagogusok reszere a íelnot-
^ ' vehetők már a gimnáziumok tek oktatásakor előforduló 

kerdesek megoldasara es 

tanulói is. Húsz általános is-
kolai osztály működik a sze-
gedi gyárakban, mintegy 400 
tanulóval . Az üzemi osztá-
lyokat különösen megkedvel-
ték a felnőttek, mer t meg-
szokott környezetükben, ugyanis, 

elöíordui-
gyakorlatí . módszer kidolgo-

gátlásaikat, 
melyek ilyenkor H L 
t l a k esti tagozataira. 

Tiz szegedi gimnáziumbim Természetesen sok ' áldó- z á s a r a A következő években 
és technikumban működik zattal. nehézséggel jar ez a ,jjnbb osztályokat létesite-
esti és levelező tagozat, tanulás a felnőtt, tanulók ré- nel< a munkahelyeken és 
Több mint 3 ezer felnőtt ta- szére. Ezért sok a lemorzso- t d b b pedagógust bíznak 
nul a közgazdasági, az erdé- lód ott tanulók száma a sze- m e g a z z a k h o g y i j ^ t ö l a g a 
szeti, a gépipari, az építő- gedí esti és levelező tagoza-
ipari. a textil-, az élelmiszer- tokon. Örvendetes, azonban, 
ipari és vasútforgalmi tech- hogy a tanulást abbahagyok 
nikumban. a Radnóti, vala- s z á m a az elmúlt kei. évben 
mint a Ságvári Gimnázium- Szegeden fokozatosan csok-
isén. Kilencszázán az esti ta- kent. 

Üzemben 

felnőttek tanításával foglal-
kozzon. Mivel a termelőszö-
vetkezetek tagjai és a kis-
ipari szövetkezetek dolgozói 
közül viszonylag kevesen ta-
nulnak tovább,- a jövő isko-
lai évre már innen is vár-
nak felnőtt tanulókat . 

ka Imával megkérdezte, ho-
gyan tud ja a vállalat á tad-
ni határ időre — december 
30-ra — az épületet. Az épí-
tőipari vállalat, vezetői el-
mondták. amennyibén nö-
velni tud ják az asztalos es 
fémmunkások számát, akkor 
elkészül' határidőre a ta-
nácsháza. A miniszter és a 
minisztériumi főosztályveze-
tők megígérték, hogy a Kő-
bányai Asztalosipari és a 
Budapesti Fémmunkás Vál-
lalattól 

munkaerőket irányítanak a 
a szegedi építkezéshez. 
A látogatás után a minisz-

ter gratulál t a tanácsháza 
f iatal építésvezetőjének, Mu-
csi Lajos mérnöknek, s a 
tanácsháza valamennyi épí-

!>r. Trau tmann Rezső építésügyi miniszternek Szeged 
Odessza városrésze tervét muta t j a be Szebellei Mihály, 
a Szegedi Tervező Vállalat igazgatója. 

kerül j ó r á -a szerkezeti felépítés a kormány cté 
látott építkezéseken kivá- hagyásra, 
lé, és igen szakszerűen A tervező vállalat vezetői, 
alkalmazzák a modefn tervező mérnökei ezután a 
építkezés technikáját , következő év nagyobb jelcn-

A kiváló, jó munkáér t gra- tőségű munkái t muta t ták be 
talált Joós igazgatónak, s a miniszternek. Többek kő-
kérte, tolmácsolja őszinte zött Szeged Odessza varos-

tőjének munká já ró l elism«- elismerését a vállalat vala- részének építési tervét, a 
réssel szólt. mennvi dolgozójának. Vas-Műszaki Nagvkereske-

Délután a Csongrád Me- A Tervező Vállalatnál tett reskedelmi Vállalat rak tára-
gyei Építőipari Vállalat Kos- látogatás során Szebellei nak, a Pedagógiai Fóisk'ola 
suth Lajos sugárúti munkás- Mihály, a vállalat vezetője leány diákotthonának t e r v é t 
szállását, maid a Dorozsmai és Füzér István főmérnök A baráti beszélgetem során 
úti épü 1 etelemgyávtó telepét ismertette a vállalat tevé- ismételten felhívta a minisz-
tekintet te meg a miniszter, kenységét. ter a tervezők figyelmét a 
Kérésére az építőipari válla- A megbeszélésen takarékos tervezésre. 

bejelentet te dr. Traut- A Tervező Vállalatnál tett 
mann Rezső miniszter, látogatás után a miniszter 
hogy Szeged rendezési és kísérete a késő délutáni 
terve készült cl először az órákban visszautazott Buda-
wszáeban és rövidesen a pestre. 

lat vezetői bemutat ták a 
Korányi rakpar ton épült 
modern hétemeletes lakóhá-
zat és a szalámigyár hűtő-
tornyát. A miniszter el-
mondta, hogy mindkét épü-
let tervét jól ismerte, s örül, 
hogy megtekinthet te az ú j 
létesítményeket, Elismerően 
nyilatkozott a Csongrád Me-
gyei Építőipari Vállalat te-
vékenységéről. Elmondta, 
h-ogy 

a Rudabányai Vasércdústtómű M | a |á f o g a t á s a Szaksicsfcai 
Biszkv. Béla, az MSZMP tanács vb-elnökének társasá-

Politikai Bizottságának tag- gában Tiszalökön taláiko-
ja, a Minisztertanács elnök- zott a járási pártbizottság 
helyettese pénteken Szabolcs- és tanács vezetőivel. Utána 
Szatmár megyébe látogatott. Tiszavasváriba, a Rákóczi és 
Benkei Andrásnak, az a Munka Termelőszövetke-
MSZ-MP Központi Bizottság zetbe látogatott, majd elő-
ga tagjának, a megyei párt- adást tartott, az időszerű 
bizottság első t i tkárónak és kül- és belpolitikai kérdé-
Fekszi Istvánnak, a megyei sekről. 

Összehangolják a strandok és fürdők fejlesztését 
A főfelügyeleti jogkör átvételéről és szabály ásásáról 

tanácskozott az Országos Vízügyi Főigazgatóság kollégiuma 

Török László elvtárs beszélt 
a szentesi értelmiségi gyűlésen 

Szentesen, az MSZMP városi XXII . kongresszusának az 
bizottságának rendezésében egész, vi lágra gyakorolt ha-
tegnap, péntek délután értei- tásáról és ismertette a kong-
miségi gyűlést tar tot tak a resszu6 legfontosabb kül- és 
Tóth József színházterem- belpolitikai irányelveit. Szo-
ben. A gyűlést Labádi Sán- lott a kommunizmus felépi-
dor elvtárs. az MSZMP tésének. a béke megvédésé-
Szentes városi bizottságónak nek időszerű feladatairól, 
t i tkára nyitotta meg, m a j d Hangsúlyozta továbbá, hogy 
Törők László elvtárs, az a magyar népnek meg kell 
•wí-c»„r, valósítani a második öteves 

<irngr?fí ^ZF terv ipari, mezőgazdasági és 
bizottságának első h tka ra j ^ i t a r ó l * feladatait, Kiemsl-
tartot t eloadast. u k o g y ^ é r t e l m i s é g m u n . 

Torok elvtárs többek kö- kajára számit a párt és az 
zött beszámolt az SZKP egész magyar nép. 

• • j A mintegy ötszáz főnyi 
! hallgatóság nagy tetszéssel 

fogadta a beszámolót, ma jd 
Labádi Sándor elvtárs mon-
dott zárszót. 

(MTI Foto — Birgés orpad felv.) 

A Rudabányai Vasércdűsitómüben nieginduR a rend-
szeres próbaüzemelés. A próbaüzemelés alatt kísérlete-
ket folytatnak, begy a dúsított érc vastar ta lmát nevet-

ték. 

A strandok és a fürdők a 
helyi tanácsok irányításával 
általában egymástól függet-
lenül gazdálkodnak és fe j -
lesztésük sem egységes. 
Ezért a gazdasági bizottság 
a közelmúltban a tanácsi 
kezelésben levő fürdők fő-
felügyeletével az Országos 
Vízügyi Főigazgatóságot bíz-
ta meg. így több mint ezer 
strand, valamint gőz- és 
kádfürdő műszaki szakirá-
nyítását hangolja össze a 
főigazgatóság. összefogja 
majd a hat nagy önálló für-
dővállalat budapesti, hajdú-
szoboszlói, debreceni, szegcdi, 
szolnoki és harkányi fürdői-
nek fejlesztését is. A taná-
csok as a vattaiatok javasla-

tai a lapján készíti el és a 
kormány elé terjeszti majd 
az országos fürdőfejlesztési 
tervet, de úgy, hogy az ed-
diginél jobban szolgálja 
majd . az idegenforgalom, a 
gyógyászát és az üdülés ér-
dekeit. 

A főigazgatóság kollégiu-
ma Bégen Imre főigazgató 
vezetésével pénteken tár-
gyalta meg a fürdők főfel-
ügyeleti jogkörével össze-
függő tennivalókat. Hang-
súlyozták. hogy a tanácsok 
önállóságának megsértése 
nélkül kell ellátni az új 
feladatot és ennek megoldá-
sában messzemenően együtt-
működnek az Egészségügyi 
Mímssiéríummai is. Elhatá-

roztak, hogy az ú j rendel-
kezések végrehaj tási utasí-
tásait az Egészségügyi Mi-
nisztériummal közösén dol-
gozzák ki. A kollégium 
megtárgyalta a gazdasági 
bizottságnak azt a döntését, 
amely hosszú ideje húzódó 
vitát szüntetett meg azzal, 
hogy a hévizek gazdálkodá-
sának főhatósági jogkörét is 
az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság hatáskörébe utalta, 
így a. jövőben a termálvizek 
feltárásáról és elosztásáról 
is a főigazgatóság gondosko-
dik, akárcsak az ivóviz-gaz-
dálkodásról. A kollégium 
végül határozatokat hozott az 
újítási mozgalom és a szab-
ványosítás fefteezbéséeffi. 

Siklós János elvtárs 
előadása 

a XXII. kongresszus 
jelentőségéről 

A marxizmus—leninizmus 
esti egyetem hallgatóinak 
tegnap délután a Szegedi 
Tudományegyetem auditóri-
um maximumában időszerű 
kül- és belpolitikai kérdé-
sekről tar tot t tájékoztatót 
Siklós János elvtárs, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának t i tkára . A tá-
jékoztatóban szerepelt a 
Szovjetunió Kommunista 
P á r t j a XX I I . kongresszusá-
nak jelentősége és hatása a 

| nemzetközi munkásinozga* 
lomra, valamint ötéves nép-
gazdasági tervünk több' fon-
tos kérdése. 


