Pécse!! és Komlón jár!
a szovjet pártmunkásküldötiség
A hazánkban tartózkodó pedig Komlóra látogattak. A
szovjet
pártmunkásküldött- két
órai
műszakváltáskor
ség — A. Ny. Seljepinnek, az nagygyűlést
rendeztek
a
SZKP Központi Bizottsága komlói
Kossuth-bányában,
titkárának
vezetésével — ahol a küldöttség tagjai takedden Baranya
megyébe lálkoztak a le- és felszálló
látogatott. A vendégeket útbányászokkal,
jvkon elkísérte Fehér Lajos,
A szovjet
pártmunkása i MSZMP Politikai Bízott- küldöttség tagjai
szerdán
ságának tagja, a Központi folytatják útjukat Baranya
Bizottság titkára.
megyében. Ellátogatnak HarPécsett a megye párt- és fcányba, majd
Bólyban'megállami vezetői fogadták a . , . . . ,
,.
ra Kossuth
fczovjet pártmunkásokat, akik tekmtlk
^ermelodélelőtt megtekintették a vá- szövetkezetet
es az
allami
ros nevezetességeit, délután gazdaságot.
(MTI)

Az új menetrend életbeléptetésével

meggyorsul
a vasúti
közlekedés

VILÁG

MAGYAR

KORSZERŰSÍTIK
A SZEGEDI
VILLAMOSVONALAKAT

Csongrád és Budapest között közvetlen
W
személyvonat-összeköttetés létesül
KIÁLLÍTÁS
személyvonati
Május 27-én 0 órakor lép is közvetlen
A
LENGYEL
életbe a MÁV ú j menetrend- összeköttetést kap a fővárosje és 1963. május 25-ig lesz sal.
SAJTÓRÓL
érvényes.
A kényelmes utazás feltéEzzel kapcsolatban kedden telé a menetrend ismerete is.
menetrenddélelőtt a MÁV vezérigazga- Ezért a hivatalos
tóságon a személyforgalom könyvet a korábbi 115 000
MŰVELŐDŐ
irányítói tájékoztatták a saj- példánnyal szemben 140 000
BRIGÁDOK
tó képviselőit a fontosabb példányban adják ki.
változásokról. Elmondották,
hogy alapos és gondos előkészítés előzte meg az ú j menetrend szerkesztését; igénybevették a tudományos
utasés forgalomszámlálás
adatait,
meghallgatták a megyék igényeit. A MÁV-val szemben
most nagyobbak a követelTegnap felszólalt a kongresszuson Pullai Árpád,
mények, mint más években,
a KISZ Központi Bizottságának első titkára
mert 1962 május végétől 1963
május végéig 5—6 százalékfelszólaló
A Komszomol kongresszu- ülésén az első
kel több utast és 7—8 száza- sának
Alekszandr
Kuklinov,
a
kedd
délelőtti
ülésén
lékkal több árut kell elszállí- a mandátumvizsgáló bizott- szverdlovszki területi Komtani, mint az előző év hason- ság jelentésének elhangzása s^omol-szer vezet
vezetője
ló időszakában. Elsősorban a után Jiri Pelikán, a Nem- volt, majd Valentyin Novinagy utastömegek
igényeit zetközi Diákszövetség elnö- kov, a magnyitogorszki kovették figyelembe.
dolgozója
ke üdvözölte a kongresz- hászati üzemek
beszélt. Ljuba Tokarjova 10.
Az ú j menetrend idején szust.
gyorsabban közlekednek a
Ezután a francia és a osztályos tanuló a voronyeszerelvények. A
személyvo- csehszlovák ifjúsági szerve- zsi területről, bírálta az isnatok utazási sebessége átla- zetek képviselői
szólaltak kolai mezőgazdasági oktatás
gosan óránként egy a gyors- fel, majd bejelentették a gyakorlatát.
vonatoké ugyancsak
átlago- kongresszuson, hogy
Ezt követően
emelkedett
eddig
san 3,8 kilométerrel
növek- a szovjet ifjúságtól és kül- szólásra
Pullai Árpád, a
szik.
földi ifjúsági szervezetektől KISZ Központi BizottságáÜj, közvetlen távolsági sze- több mint másfélezer üd- nak első titkára. A Komszomélyvonat-összeköttetést
is vözlő távirat érkezett.
mol
XIV.
kongresszusa,
teremt a MÁV. Így Csongrád
A kongresszus kedd esti
amelynek alapját az SZKP
XXII. kongresszusának történelmi jelentőségű határozatai alkotják, a kommunizmus programja
Magyarországon is nagyszerű
távlatokat jelöl meg. A magyar
küldöttség számára — jelentette ki — nagy megtiszteltetés, hogy részt vehet a
szovjet kommunista fiatalok
Idén, április 22-én, vasár- zottságának tagja, a Pedagónap lesz 92 esztendeje, hogy giai Főiskola igazgatója. Ez- kongresszusán.
Pullai Árpád többek közt elmegszületett a világ dolgozói- után filmet vetítenek
Lémondotta ezután, hogy
a
nák lánglelkű tanítója, V. 1. nin életéről.
Lenin elvtárs. Ebből az alkaAz üzemek, hivatalok, in- magyar fiatalok lelkesen kélomból a Magyar Szocialista tézmények dolgozói is emlék- szülnek az MSZMP
kongMunkáspárt Szeged városi bi- ünnepségeket tartanak, s mél- resszusára. Készek a szociazottsága, a városi tanács és a tatják Leninnek, a forradanépfront városi
bizottsága lom óriásának életművét. A lista építés minden területén
képességeiket
április 21-én, szombaton dél- marxizmus—leninizmus vilá- erejüket és
után 3 órakor díszünnepséget
got formáló eszme. S amikor nem kímélve dolgozni orrendez a Szabadság Filmszín- Leninre emlékezünk, az álta- szágukért. Az önök nagyszeházban. Ünnepi
beszédet la megteremtett forradalmi rű tervei — folytatta —
mond Csukás István elvtárs, kommunista pártot
is köerőt adnak munkánkhoz.
az MSZMP Szeged városi bi- szöntjük.

Tanácskozik
a K o m s z o m o l kongresszusa

Emlékünnepség Szegeden
Lenin születésének
évfordulóján

A szegedi Dózsa Termelőszövetkezet háza táját kis túlzással -kacsaországnak* is nevezhetnénk. A majort övező
nagy mocsaras területen a szép pel.ingi tojók százai úszkálnak. A gazdák egy-egy héten ezernél is több tenyészkacsa tojást szállítanak a keltetőállomásra. A kulturált
tenyésztés mellett évről évre egyre több pecsenyekacsát
is felnevelnek. Az idei első 'alka közel 1100 darabból álL
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A háború többé már nem lehet
a nemzetközi viták
megoldásának módja
A leszerelési

egyezmény

bevezető részének
tervezete

szovjet—amerikai

A genfi ?eszerelési értekezlet ü l é s e
A genfi leszerelési értekezlet kedden délelőtt újabb tanácskozásra ült össze. A
plenáris ülés elnöke Arthur
Lali, India képviselője volt.
A küldöttek az ülésen megtárgyalták a semleges országoknak
azt a
javaslatát,
amely indítványozza, hogy az
el nem
kötelezett
államok
szakértőiből
alakítsanak
nemzetközi
bizottságot
az
esetleges nukleáris robbantások
tanulmányozására.
A tanácskozás másik napirendi pontja az általános és
teljes leszerelésre vonatkozó
szerződés bevezető cikkelye
volt.
Az általános és teljes leszerelésről szóló
szerződés
előszavának tervezete (a világbéke viszonyai
közepette).
Megjegyzés: a zárójelekben
levő szövegrészeket az Egyesült Államok javasolta. Ezekkel a Szovjetunió nem ért
egyet.
A világ államai
1
Minden nép óhajaival
és akaratával összhangban cselekedve;
Az Egyesült Nemzetek

2

Olyan viszonyok meg3.
teremtését
óhatjva,
amelyek között minden em-

ber szabadon és békében törekedhet jogos óhajai megvalósítására;
Tudatában annak a veszélynek, melyet a fegyverkezési verseny jelent az
emberiségre, különös
tekintettel a nukleáris, rakétaés más modern tömegpusztító fegyverfajták fejlődésére;
C
Áthatva attól a meg" " gyozodéstol, hogy a haboru többe mar nem lehet a
nemzetközi viták megoldásának módja és hogy a háborút
egyszer és mindenkorra
ki
kel1 k
emberi
üszöbölni az
társadalom életéből;
Áthatva attól az eltökéltségtől, hogy a jelenlegi és a jövendő nemzedékeket meg kell szabadítani a
háború nyomorúságától és a
fegyverkezési verseny vészélyétől;

4.

6.

, b a , n ameggyőzodesben, hogy a leszerelésnek szigorú es, hatékony nemzetközi ellenőrzés mellett ál/.

• Szervezete alapokmá- talánosnak és teljesnek kell
nyának céljai és elvei iránti lennie, és hogy az ilyen leodaadásukat alátámasztva;
szerelést követnie kell a vi-

ták békés megoldását szolgáló
megbízható ügyrend és a béke fenntartását szolgáló hatékony intézkedések megteremtésének az ENSZ alapokmánya elveinek megfelelően;
Abban a meggyőződés• ben, hogy a
szigorú
nemzetközi ellenőrzés mellett végrehajtandó általános
és teljes leszerelés megbízható
,
..
, . ,
évö r ö k é s megbonthatatlan bék é j e biztosításának megvalógításához-

8

O

Mindörökre megszünt®t ni akarván az emberiségre nehezedő súlyos terheket, továbbá az emberi és
anyagi tartalékok elvonását
a
tömegpusztító, anyagi
és
kulturális értékeket romboló
eszközök megteremtésére;
Arra törekedve, hogy
valamennyi erőforrást
a világ minden országának
további gazdasági és társaannak
d a l m i haladására és
biztosítására
fordítsanak.
hogy a nemzetek erőforrásait
{y

az

ember anyagi
(Folytatás

kulturális

a 2. oldalon.)

Szeged óvodáiban
több mint 2500 gyermeket gondoznak
Kielégítő az óvodák,

napközik felszerelése — A városban még több
korszerű óvoda kellene!

Tegnap délelőtt ülést tartott a szegedi városi tanács
végrehajtó bizottsága. Kovács József, a városi tanács
művelődésügyi
osztályának
vezetője számolt be az óvodák, napközi otthonok helyzetéről.
Szegeden az óvodáskorúak
hatvanöt százaléka, mintegy

Csupán háromhetesek még, de súlyuk darabonként egyremásra már 80 deka körül van. ö t hét múlva el kell érniök egyenként a 2,2 kilogrammos átlagsúlyt. A gazdák
szerint a kacsatcnyészet még a csibenevelésnél is sokkal
jobb üzlet. Fényképészünk
a termelőszövetkezet
kiskacsás asszonyait esti etetés után lepte meg. A pelyhes
kis jószágok nem mernek még beúszni a mélyebb vizekre, leginkább a víz szélén és a parton sütkéreznek

kétezerhatszáz gyermek intézményes neveléséről gondoskodik a tanács. Szegeden
az óvodai férőhelyek kihasználása általában kilencvenhét százalékos. Ez azonban
területenként változik.
Az I. kerületi tanács területén levő óvodák, napközi
otthonok túlzsúfoltak és a
jelentkező gyermekek egy
részét már nem tudják befogadni. A külterületi óvodákban viszont van szabad
férőhely. De még ez sem
általános, hiszen a ságváritelepi, a mihályteleki napközi otthonos óvoda
már
szűknek bizonyul.
A városi tanács végrehajtó bizottságának az a törekvése. hogy egységes óvodai
rendszert alakítson ki — az
üzemi napköziket is tanácsi
kezelésbe vonva —, lassan
megvalósul.
Az üzemi és a területi
óvodák közötti határ már
elmosódott,
az üzemi óvodák — igen
helyesen — amennyiben van
szabad férőhelyük — a környéken lakó gyermekeket is
befogadják.
A Belváros
. . . . óvoda„. gond.
jain enyhített az uj, szaz
ri
V
°
üzembe helyezése.
Sajnos jó néhány olyan óvoda van
Szegeden,
amely
nem eléggé alkalmas óvodai célokra. 1948-tól hat
szükségóvodát alakítottak ki
Szegeden. A városi tanács
művelődésügyi
osztályának
véleménye szerint ezek helyett új, korszerű
óvodát
kellene építeni, s a helyisé-

geket pedig eredeti céljuknak megfelelően üzemeltetni.
Nagy gondot jelent az óvodai nevelőmunkában az óvónőhiány. Idén kilenc fővel
emelkedett az óvónők száma. de még mindig huszonöt fő hiányzik. Az óvónők
továbbképzése jól és rendben halad. Az óvodákban
folyó nevelőmunka zavartalan biztosításáról a tanács
gondoskodik.
Valamennyi
szegedi óvoda felszerelése
kielégítő,
a patronáló üzemek segítségével tovább
szépítik,
csinositják a napköziket.
Több ezer forint értékű társadalmi munkával segítette
az Üjszegedi Ládagyár a
Csanád utcai óvodát, a Felszabadulás
Termelőszövetkezet az Avar utcai, a Szegedi Cipőgyár a Szilléri sugárúti, a tápéi hajójavító a
Petőfi Sándor sugárúti, a
Kábelgyár a Boros József
utcai óvodát.
Még
mindig
gondot
okoz az ételszállítás az
óvodákba.
A központi
konyhának
csak egy régi tehergépkocsija van, s ez is gyakran üzemsokszor
képtelen
Ilyenkor
későn
érkezik meg az ebéd
a külvárosi napközikbe.
A végrehajtó bizottság több
határozati javaslatot fogadott
el az óvodai munka megjavítása érdekében. Utasította
a művelődésügyi osztályt,
pontos, alapos
felméréssel
készítsen tervet, hogy
az igénynek megfelelően,
hol kell óvodát építeni Szegeden.

