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Március elején kesdődik 
a kedvezményes 

tüzelő anyag-uk ció 
Az idén korábban, már 

március 1-én megkezdődik a 
kedvezményes tüzelőanyag-
akció lebonyolítása. Az 1962. 
évi kedvezményes tüzelő-
anyag-akcióra kétféle utal-
ványt bocsátanak ki. A 480 
forintról szóló utalványokra 
szenet, brikettet és a szén-
hez járó tűzifát lehet vásá-
rolni. A Csongrád megyébe 
érkezett hivatalos körlevél 
szerint azok az utalványtu-
lajdonosok. akik március hó-
napban beváltják utalványu-
kat. 15 százalék tűzifát vá-
sárolhatnak. míg akik április 
elseje után szállíttatják haza 

tüzelőjüket, azok a tüzelő-
mennyiségnek megfelelő 10 
százaléknyi fára jogosultak. 

A fafűtéses, valamint a 

koksztüzelésű kályhák tulaj-
donosainak 718 forint 50 fil-
lér értékű utalványokat bo-
csátanak ki. A tűzifautalvá-
nyok beváltási határideje 
1962. június 30. 

Tűzifát és kokszot az erre 
jogosult és korábban nyil-
vántartásba vett kályhával 
rendelkező egyének igényel-
hetnek. A dolgozóktól a le-
vonás az utalványok szét-
osztását követő bérfizetési 
napon kezdődik és hat 
egyenlő részben történik. Az 
utalványok csak a megjelölt 
hónapokban, illetve a feltün-
tetett időszakban érvénye-
sek. Csongrád megyében, 
Szegeden is a felmért igé-
nyek alapján, hamarosan 
megkezdik a tüzelőutalvá-
nyok szétosztását. 

Szovjet válasz a három nyugati 
nagyhatalomhoz 

A szovjet külügyminiszté-
rium válaszolt a három nyu-
gati nagyhatalom moszkvai 
nagykövetének 1962. február 
15-én keltezett emlékiratára. 
— Jelenti az ADN. Az em-
lékirat a szovjet repülőgé-
peknek az NDK területe fö-
lött történő légiforgalmával 
foglalkozik. 

Az amerikai hatóságok — 
hangsúlyozza a válasz — 
semmiesetre sem határozhat-
ják meg a szovjet repülő-
gépeknek az NDK területe 
fölött vezető útját. Az NDK 
fölötti szovjet légiforgalmat 
a Szovjetunió és a szuverén 
Német Demokratikus Köz-

társaság képviselői által alá-
írt szerződés szabályozza. 

(MTI) 

5ZKP knldöllség érkezeit 
Pekingbe 

A Vietnami Dolgozók Párt-
jának meghívására Vietnam-
ba tartó SZKP-küldöttség. 
amelynek vezetője Borisz 
Ponomarjov, a Központi Bi-
zottság titkára, kedden Pe-
kingbe érkezett. 

sa oltások hatásosságát is 
rendszeresen ellenőrzik. 

A városi mezőgazdasági osz-
tállyal közösen az egészség-
ügyi osztály tervbe vette a 
tuberkulin-negatív szarvas-
marha-állomány kialakítá-
sát. A fertőzésmentes tejet 
elsősorban 

Pövidesen felépül a Kálvin 
tér és a Vidra utca sarkán 
az új szűrőállomás. Az Egész-
ségügyi Minisztérium ezt 
korszerű gépekkel látja el, a 
városi tanács pedig egyéb 
berendezésről gondoskodik. 

Az új szűrőállomás 1963-
ban kezdi meg működését, 

a gyermekeket ápoló és el- , . . „ 
látó Intézmények részére 8 ^ gyorsabba válik Szege-
juttatják. den a lakosság tüdőszűrése. 

Széleskörű együttműködés a potsdami 
és a szegedi pedagógiai főiskola között 

Je lentős e r e d m é n y e k S z e g e d e n 
a tuberkulóz i s l e k ü z d é s é b e n 

A városi tanács végrehajtó bizottsága a tbc elleni küzdelem 
fokozásáról 

Az úgynevezett tbc-tör-
vény társadalmi üggyé tette 
hazánkban a tuberkulózis 
visszaszorítását. A rendel-
kezés jelentős segítséget 
nyújtott az egészségügyi 
szervek megelőző munkájá-
hoz. A gümökór elleni küz-
delem hatékonyságának nö-
velése érdekében a városi 
tanács végrehajtó bizottsága 
minden év februárjában 
megtárgyalja a betegség meg-
előzésével, visszaszorításával 
kapcsolatos teendőket. 

Tegnap délelőtt a végre-
hajtó bizottság ülésén, a vá-
rosi tanács egészségügyi osz-
tályának előterjesztése alap-
ján értékelték a jelenlegi 
helyzetet és az egészségügyi 
szervek, valamint a társadal-
mi bizottságok tevékenysé-
gét. A rendelkezés megjele-
nése óta jelentős eredményt 
értek el a betegség elleni 
küzdelemben. Tavaly 

országosan 8 százalékkal 
csökkent az új megbetege-
dések száma 

1960-hoz viszonyítva. A gyer-
mekmegbetegedések csökke-
nése még nagyobb. Az el-
múlt három évben a külön-
böző megelőző intézkedések 
— BCG-oltás, szűrés stb. — 
eredményeként a gvermek-
megbetegedések száma 50 
százalékkal csökkent. Jelen-
tős az, hogy az új megbete-
gedések jó részét tüdőszűrés 
útján fedezik fel. 

Szegeden a helyzet tbc-
epidemiológiai szempontból 
rosszabb az országosnál, dc 
a fejlődés itt is szembe-
tűnő. 

Lényegesen kevesebb a 
nyilvántartott és az új be-
tegek száma, mint a ko-
rábbi években volt. 
A szegedi üzemek nagy ré-

szében — bár a könnyű-
iparhoz tartoznak — a meg-
levő adottságok nem bizto-
sítanak lehetőséget a csök-
kent munkaképességűek és 
köztük a tbc-sek foglalkoz-
tatására. Szegeden egyetlen 
üzemben, a Fonalfeldolgozó 
Vállalatnál alkalmaznak 
csökkent munkaképességű 
dolgozókat. 

A végrehajtó bizottsági 
ülésen megállapították, hogy 
a betegség visszaszorításával, 
megelőzésével kapcsolatban 
az 1962-es évben egy sor 
fontos feladat megvalósítása 
vár az egészségügyi szervek-
re és a köréjük csoportosult 
társadalmi bizottságokra. Az 
újszülöttek kötelező BCG-
eitásán kívül 

Guatemalai 
partizánok kiáltványa 

A guatemalai diktatúra el-
len küzdő fegyveres csapatok 
főparancsnoksága kiáltványt 
tett közzé: 

A demokrácia már régen 
megszűnt hazánkban. Nem 
lehet olyan országban élni, 
ahol nincs demokrácia. Ez 
így tovább nem mehet. Meg 
kell buktatnunk az Ydigoras-
kormányt 

Puskin monumentális szobra 

Puskin monumentális szobrát készíti O. Minková krimi 
siobrászművésznö. A költő szobrát Gurzufban állítják fel. 

Felbocsátották az első 
amerikai űrhajóst 

Glenn ezredes és űrhajója háromszor kerülte meg a Földet 
Nyugati hírügynökségek je- ról kedden délelőtt magyar Glenn üzenetét az űrhajóból, 

lentése szerint a floridai Ca- idő szerint 15 óra 47 perckor "megkapó látvány* — jelen-
pe Canaveral kísérleti telep- felbocsátották az első ameri- tette ki az amerikai űrhajós. 

kai űrhajóst, John Glenn ez- Glenn közölte, hogy amikor 
redest. beállott a súlytalanság álla-

A többlépcsős, -Atlas" ra- pota, kitűnően érezte magát, 
kéta orrában helyezték el a Elmondotta továbbá, hogy a 

"Barátság 7* elnevezésű űr- repülőút normálisan folyik. 
hajót. Hírügynökségek jelentése 

Az eredetileg 1961. decem- szerint a "Barátság 7* űrhajó 
ber 20-ra kitűzött kísérletet magyar idő szerint 17,21 óra-
a kedvezőtlen időjárás és mű- kor befejezte az első kört a 
szaki hibák miatt — mint Föld körül. Glenn az első kör 
közöltük — már tízszer elha- során érintkezésbe lépett 
lasztották. A keddi kilövést egész sor amerikai megfigye-
megelözően is többször ész- lóállomással és Észak-Afrika 
leltek kisebb műszaki hibá- fölött haladva egy tubusból 
kat, úgy, hogy a kilövésre elfogyasztotta első űrtáplálé-
mintegy kétórás késéssel ke- kát. Az űrhajó az első kört 
rülhetett csak sor. 88 perc 29 másodperc alatt 

Későbbi jelentések közöl- tette meg. 
ték, hogy a "Barátság 7* rá- A „Barátság 7* űrhajó 
tért földkörüli pályájára, mi- 28 048 kilométeres sebesség-
után az -Atlas* rakéta mind g e ] halad. Elliptikus pályájá-
az öt motorja kifogástalanul n a k legnagyobb földközelsé-
működött. g e (perigeum) 160 kilométer, 

A "Barátság 7* űrhajó a a Földtől való legnagyobb tá-
jclentések szerint a Bermu- volsága (apogeum) pedig 258 
dák fölött, Cape Canaveral- kilométer —, némileg eltérő 
tói 805 kilométerre tért rá a a z e l 6 r e kiszámított pályá-
földkörüli pályára. t ó l ugy tudják, hogy Glenn 

M i n t 3 ezredes háromszor kerüli meg 

A szegedi és postdami főiskolák együttmű ködési szerződésének aláírása Szegeden 

Ünnepi tanácsülést tartottak tegnap a 
Szegedi Pedagógiai Főiskolán abból az al-
kalomból, hogy aláírták a Postdami Pe-
dagógiai Főiskolával kötött együttműkö-
dési megállapodás dokumentumait. Csu-
kás István főiskolai igazgató ezen az ülé-
sen beszédben hangsúlyozta, hogy mind-
két felsőoktatási intézmény számára hasz-
nos törekvéseket tartalmaz a most kö-
tött megállapodás, amely a kommunista 
tanúképzést segíti elő. Dr. Walter Wolf, a 
Potsdami Pedagógiai Főiskola rektorhe-
lyettese tolmácsolta intézete oktatói és 
nevelői karának üdvözletét a szegedi 
testvérintézmény tanárainak és valameny-
nyi dolgozójának. Mindkét intézmény 

célja a pedagógiában olyan magas fokra 
jutni a makarenkói tanítás alapján, hogy 
a tanár és a növendékek munkája köz-
vetlen összeköttetésben álljon a szocializ-
mus építésével — mondotta többek között 

Ezt követően Nagy István főiskolai igaz-

gatóhelyettes ismertette a Postdami és a 
Szegedi Pedagógiai Főiskola között lét-
rejött együttműködési szerződés pontjait. 
A két felsőoktatási intézmény együttmű-
ködésének alapját elsősorban azok a té-
mák képezik, amelyek a szocialista ta-
nárképzés általános feladatainak megoldá-
sából adódnak. 

Kiterjed a két intézmény együttműkö-
dése oktatók és hallgatók kölcsönös ta-
nulmányútjaira, tudományos dolgozatok 
cseréjére, egymás életét megörökítő do-
kumentumok kiállítására, közösen kiala-
kított éves munkatervekre is. 

A Potsdami és a Szegedi Pedagógiai 
Főiskola közötti megállapodást dr. Walter 
Wolf rektorhelyettes és Csukás István 
igazgató írta alá. 

A német vendégek tegnap délután a 
főiskola több tanszékén tették látogatást 
Az esti órákban hangversenyt rendertek 
tiszteletükre sz intézet dísztermében. 

ről kiadott TASZSZ-jelentés 
rámutat, a rádió közvetítette (Folytatás a 2. oldalon.) 

Megjelent a rendelkezés 
a középiskolai felvételekről 

A Művelődésügyi Közlöny 
legutóbbi számában rendel-
kezés jelent meg az 1962— 
1963-as tanévi középiskolai 
felvételekről. Középiskolába 
jelentkezhet minden olyan 
nyolcadik osztályos általános 
iskolai tanuló, akinek félévi 
tanulmányi eredménye leg-
alább közepes. Az iskolák 
igazgatóit a felvételi munká-
ban az iskolai társadalmi bi-
zottság segíti, mely vélemé-
nyező, javaslattevő szerv. A 
felvételről — bizottság meg-
hallgatása után — a közép-
iskola igazgatója dönt. Erről 
írásban értesíti az általános 
iskolák igazgatóit, s egyide-
jűleg visszaküldi a fel nem 
vett tanulók jelentkezési lap-
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A rendelkezés értelmében 
a felvételek elbírálásakor el-
sősorban a tanulmányi ered-
ményt kell figyelembe ven-
ni, továbbá a közösségi ma-
gatartást és az úttöröszerve-
zetben végzett munkát is. Az 
eddigi gyakorlattól eltérően 
a gimnázium-társadalmi bi-
zottság egyidőben bírálja el 
a gimnáziumba jelentkezett, 
valamint a más középiskolá-
ból elutasított, de második 
helyen ugyancsak gimnázi-
umba jelentkezett tanulók 
felvételi kérelmét. Az elutasí-
tott tanulók szüleivel az ál-
talános iskola igazgatója má-
jus 30-ig írásban közli, hogy 
a társadalmi bizottság mi-
ért nem javasolta gyermekü-
ket tooá/bbtemiásra. 


