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J A V Í T J Á K A S Z O B R O K A T 

(Somogyiné felv.) 

A Kamaraszínház épületének tetején lévő szobrok 
felújításán dolgoznak az Ingatlankezelő Vállalat karban-
tartó részlegének szakmunkásai. Több, mint húsz éve ron-
gálja fagy és szél, eső és napfény a négy szobor-alakot, 
szakavatott kezek munkája nyomán újra szép fehéren 
néznek le magas talapzatukról. 

Hruscsov és Brezsnye? 

választávirata 

magyar államférfiakhoz 

N. Sz. Hruscsov, a Szov-
jetunió Minisztertanácsának 
elnöke és L. I. Brezsnyev, a 
Szovjetunió Legfelső Taná-
csa Elnökségének elnöke 
táviratban mondott köszö-
netet Kádár Jánosnak, és 
Dobi István nak az újravá-
lasztásuk alkalmából kifeje-
zett jókívánságokért. A táv-
iratban a szovjet államfér-
fiak további nagy sikereket 
kívánnak a magyar népnek 
a szocializmus építésében. 

Megyei 
népfrontelnökök 

és titkárok értekezlete 
A megyék és a megyei 

jogú városok népfrontbizott-
ságainak elnökei és titká-
rai pénteken értekezletet 
tartottak a Hazafias Nép-
front székházában. Beszá-
moltak az elmúlt hónapok 
munkájának tapasztalatairól 
és megvitatták a soron kö-
vetkező feladatokat. A ta-
nácskozáson részt vett és 
felszólalt Kállai Gyula, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak elnöke. (MTI) 

Az üzem hírnevét növeli 
a cipőgyári munkaverseny fellendülése 

Tavaly sem voltak mások dő gondot rájuk, nem csoda, korszerűbb cipőgyára, s mi-
a munkaverseny formái a hogy ellaposodtak a kezde- vei szintén női cipőket ké-
Szegedi Cipőgyárban, mint ményezések. Az, hogy az szít, tág tere nyílhat kette-
az idén. Az üzemrészek egy- idén nem ez a helyzet, an- jük vetélkedésének, 
más között, a dolgozók egyé- nak köszönhető, hogy már 
nileg versenyeztek az éves másképp intézik a verseny Jt szocialista brigádok 
terv minél sikeresebb telje- ügyeit. tá példája 
sítéséért; a munkacsapatok E l s 6 s o r b a n ^ megjavult az 
közül jó néhány a szocialista . . . . . . m t m k á i a _ M j n d ^ A munkaverseny-mozgaloro 
cím elnyerését tűzte ki cé- ertekeles numkaja. Mind az k ü l ö n ö s e n a v m p á r t k o n g . 
lul; az újítómozgalom pedig üzemreszek versenyet, mind resszus tiszteletére vett ú j 
még nagyobb eredményeket az egyéni teljesítményeket lendületet. Tizennégy brigád 
ért el, mint a közelmúlt hó- h a v o n t a , rendszeresen érté- dolgozik a szocialista cím 
napokban. Mégis azt mond- g %% eredményeket a eléréséért, de már alakuló -

ják, s így igaz, hogy most n y i l v á n 0 6 s á g e i é i s tárják. A ^ J t a ^ ^ ü a ^ 
van a munkaverseny rene- v e r s e nytóblákon minden hó- munkásaiból. A szocialista 

nap 25-ik napján megjelen- brigádok vezetőinek országos 
nek az előző hónapban elért tanácskozásán "ellesett" mód-

. .. . szerek közül mindenütt be-
teljesítmenyek, az üzemre- v e z e t t é k ö n maguk értékelé-

sem a szek helyezései a pontver- Sf»t. Azelőtt a munkaügyi 
munkásokon múlott, hogy seny alapján, az egyéni ver- csoport végezte az értékeiéit/ 
talán semmi sem ment úgy, seny élen járóinak névsora, s f módszer nem vált be. 
mint kellett volna A dolgo- úgyszintén a lemaradóké. k a ^ t á a t a " ei-
zók zöme mindig igyekszik ű j kezdeményezés is szü- mélyüljön, minden brigád 
jó teljesítményt nyújtani, letett éppen a múlt napok- beválasztott saraiba egy-egy 
szívet, lelket adni a munká- ban, amikor is a Szegedi Ci- adminisztratív dolgozót is. 
ba. Versenyeztek, ha törőd- pőgyár versenyre hívta ki a s z ^ f i n s t f ^ ^ ^ ^ s S ^ 
tek velük, de ha nem fordi- Minőségi Cipőgyárat. A bu- műhely Lenin-brigádja Ez 
tottak az illetékesek elegen- dapesti üzem az ország leg- az első szocialista munkacsa-

szánsza a cipőgyárban. 

Az idén más a helyzet 

Persze 1961-ben 

Elkészítették Szeged középiskoláinak 
távlati fejlesztési tervét 

A javaslat 17 új középiskola építését irányozza elő 1980-ig 
fejlesztésével Szeged középiskoláinak táv-

lati fejlesztési tervezet javas-
tatát elkészítetté a városi ta-
nács művelődésügyi osztálya. 
A tervezet húsz esztendőt 
wett figyelembe. 

1960-tól 1980-ig 
nagyarányú iskolafejlesz-
tést hajtanak végre Szege-
den. 

Figyelembe vették a város 
általános rendezési tervét, s 
1960-hoz viszonyítva a vá-
ros népességének fejlődését 
is. Az előzetes számítások 
szerint, a tapasztalati ada-
tokra építve, 1980-ra Szeged 
lakosainak száma 150 ezerre 
növekszik. Lehetséges azon-
ban. hogy a népesség sza-
porodása ennél a számnál is 
nagyobb lesz. Alapul azon-
ban 150 ezer főnyi lakost 
vettek a középiskolák to-
vábbi fejlesztéséhez. 

Erre vonatkozóan a Mű-
velődésügyi Minisztérium 
megadta már az 1980-ra vár-
ható első osztályos középis-
kolás tanulók létszámát is. A 
jelenlegi 1615 első osztályos 
középiskolás helyett 1980-ban 
1400 első osztályos kezdi 
Tieg tanulmányait a gimná-
numokban. technikumokban, 
js a különböző szakiskolák-
ban. Erre az időre vonatko-
zóan a tanulók lemorzsoló-
iását is figyelembe vették a 
ervezésnél. Az első osztály-
ban hét, a második osztály-
ban négy, a harmadik osz-
ályban három, a negyedik 
jsztályban pedig két száza-
ék lemorzsolódást vettek 
ilapul. A jelenlegi 5240 kö-
zépiskolás helyett húsz év 
múlva Szegeden 

mintegy 12 ezer középis-
kolás 

fog majd tanulni. 
Ebből 7500 szegedi lesz, 

bejáró 650, bentlakó tech-
likumokba és szakiskolákba 
járó diák pedig 3650. Ennek 
a számnak megfelelően 
;pül majd tovább a közép-
skolás kollégiumi hálózat is. 
íelenleg 1650 főt befogadó 
collégiumhálózat áll rendel-
cezésre a középiskolások ré-
szére Szegeden. A tervezet 
szerint 1980-ra 

a jelenleginél kétezerrel 
több 

liákot kell elhelyezni a vá-
-osban. 

A szegedi középiskolákban 
élenleg 66 gimnáziumi. 24 
szakiskolai és 60 technikumi 
jsztály működik. 1980-ra az 
aránv a következőképpen 
változik meg: 169 gimnázi-

umi, 182 szakiskolai és 42 
technikumi osztály lesz. A 
technikumi osztályok ugyan-
is fokozatosan megszűnnek. 
Az Erdő- és Mezőgazdasági 
Technikum például 1965-től 
szűnik meg fokozatosan, az 
Élelmiszeripari Technikum-
ban pedig már jövőre, 1963-
ban nem nyílik ú j első osz-
tály. 

Az alsófokú technikumok 
helyét felsőfokú techniku-
mok váltják majd feL 
A tervezet szerint Szege-

den 17 ú j középiskola épül 
1980-ra, egyenként 16 osz-
tállyal. Ez úgy osztódik meg, 
hogy a 16 osztályos szakkö-
zépiskolákban csak 13 tan-
teremre lesz szükség. A 
4+2-es oktatási rendszer 
ugyanis úgy kívánja meg az 
ú j iskolák építését, hogy 
azok mindegyikéhez műhe-
lyek. rajztermek és előadó-
termek álljanak rendelke-
zésre. 

A középiskolai hálózat fej-
lesztése 

máris megkezdődött Sze-
geden. 
Egy hónapon belül m^r-

rs hozzáfognak a Római 
körút és a Felső Tisza-part 
kereszteződésénél egy 16 tan-
termes ú j szakközépiskola 
építéséhez. A terv már el is 
készült. 

Dávid Karoly3 a budapesti 
Népstadion tervezője ké-
szítette. 

Az ű j szakközépiskolát 1963-
ban adják át rendeltetésé-
nek. 

A szakközépiskolai hálózat 
fejlesztésével megszűnik 
majd az osztályok túlzsúfolt-
sága is. Jelenleg a középis-
kolai osztályok Szegeden is 
túlzsúfoltak, amelyet foko-
zatosan szüntetnek majd 
meg. 1965-ig 

a gimnáziumi osztályok 
létszáma negyvenre, 

a szakközépiskolák és tech-
nikumok osztályai pedig har-
minchat főre csökkennek. 
1970-ig pedig öt-öt fővel 
csökken egy-egy gimnázi-
umi, technikumi és szakkö-
zépiskolai osztály tanulóinak 
létszáma. Pénzben kifejezve 
a szegedi középiskolák fej-
lesztésére 1980-ig 150 millió, 
kollégiumfejlesztésre pedig 
80 millió forintot fordítanak 
a( tervezet javaslat szerint. A 
már elkészített javaslatot a 
Művelődésügyi Minisztéri-
umhoz nyújt ják be, majd 
, az országos középiskolai 

hálózat 
egyeztetik, 

utáná pedig a megvalósítás-
hoz szükséges dokumentu-
mokat tervezik meg Szege-
den, és hagyja azokat jóvá 
a városi tanács végrehajtó 
bizottsága. 

Megállapodás Magyarország 
és az NDK főiskolai és egyetemi 

hallgatóinak kölcsönös 
tanulmányairól 

A Magyar Népköztársaság egyetemi és főiskolai hallga-
és a Német Demokratikus tök és szakiskolai tanulók 
Köztársaság között megkötött felvételét és kölcsönös cse-
kulturális egyezmény alap- réjét az egyetemeken, iilet-
ján május 7-től 11-ig tárgya- ve főiskolákon, tudományos 
lásokat folytattak Budapes- kutatóintézetekben és szak-
ten. iskolákon. 

A megbeszélések eredmé- Külön kiemeli az egyez-
nyeképpen pénteken az mény a Német Demokratikus 
egyezményt magyar részről Köztársaság orvostanhallga-
Molnár János művelődésügyi tóinak magyar egyetemekre 
miniszterhelyettes, német való felvételét és kiképzését. 
részről dr. Wilhelm Girnus, Abban is megállapodtak, 
felső- és szakoktatási állam- hogy mindkét ország meg-
titkár irta alá. vizsgálja további egyetemek, 

Az öt évre szóló megálla- e g y f . f a k " 1 ^ s ? k ff i n t é z m é -
, . , ., , nyek közötti baratsagi szer-

podas szabalyozza az egye- z ó d é s ek megkötésének lehe-
temet és főiskolát végzettek, tőségeit. (MTI) 

pat az üzemben. Sikereiknek, 
de a még versenyben lévő 
többi brigád sikereinek is 
tudható be a fellendülés. Az 
aljazó Vosztok 2 nevet vi-
selő brigádjának példájára 
alakult újabb munkacsapat 
a váltóműszakban is. 

A KISZ-isták kezdeménye-
zésére született meg a "ne 
add tovább" mozgalom, ami 
azt jelenti, hogy különösen a 
szocialista brigádok tagjai 
nem adnak ki a kezükből 
selejtes munkadarabot E 
mozgalom hatására jelentő-
sen csökkent az exportcipők-
nél bevezetett rátartás meny-
nyisége: javult a kivitelre 
kerülő cipőfélék minősége. 

Kapcsolat 
az ellátó üzemekkel 

Távgépírón levelezhetnek, 
televízión nézhetik magukata látogatók 

Tranzisztoros telepes magnetofon, sarkított képernyős televízió, 
automata lemezjátszó az ipari vásáron a híradástechnikai 

érdekességek között 
Híradástechnikai iparunk zsebben hordozható, tranzisz- inform szóbeli üzenetet is 

az idén kap először jelentő-
ségéhez mérten helyet a Bu-
dapesti Ipari Vásáron. A Pe-
tőfi-csarnokban az eddigiek-
nél két és félszer nagyobb' 
területen mutatják .be a hír-
közlés korszerű eszközeit és 
külön pavilonba kerülnek a 
szórakoztatás céljait szolgáló 
készülékek. 

A rádió és televízió pavi-
lonban a már ismert és kap-
ható készülékeken kívül be-
mutatják a közönségnek a 
jövő készülékeit is. 

Sok már gyártott, de az 
eddigi vásárok látogatói előtt 
ismeretlen, ú j berendezések 
első hazai bemutatkozása is 
lesz ez a kiállítás. Igy például 
most ismerhetik meg a szak-
emberek a Beloiannisz Hír-
adástechnikai Gyár automa-
tikus kis falu telefonközpont-
ját, amelyből jelentős meny-
nyiséget szállított az üzem 
szovjet megrendelésre. Át-
viteltechnikái berendezései-
nek és erősítőjének összekap-
csolásával a gyár szakemberei 
távgépíró összeköttetést épí-
tenek fel, s a kíváncsi láto-
gatók egymástól 5—6 méter-
re levelezhetnek a telex-
gépeken. 

Hasonlóan működés köz-
ben és a látogatók bevonásá-
val ismerteti az Elektrome-
chanikai Vállalat a Persoton 
nevű, a Híradótechnikai Vál-
lalat pedig a Telinform elne-
vezésű személyhívó berende-
zést. Az érdeklődőknek egy-
egy szemüvegtok nagyságú 

toros vevőkészüléket adnak, 
s egy központból időnként 
felveszik velük az összeköt-
tetést. A hívást a kis vevő 
berregéssel jelzi, sőt a tel-

közvetít. 
A mechanikai laboratóri-

um korszerű ipari televízió-
láncának segítségével televí-
zió képernyőn láthatja magát 
a közönség. (MTI) 

Különösen az első évne-
gyedben fordultak elő, de 
még jelenleg is vannak 
anyagellátásból eredő zava-
rok az üzemben. A szocialis-
ta brigádok elhatározták, 
hogy felveszik a kapcsolatot 
az anyaggyártó üzemek, igy 

- a bőrkellékgyár és a fasarok-
gyár szocialista brigádjaival, 
ami lehetőséget nyújt, hogy 
megismerjék egymás mun-
káját, életét, s minden bi-
zonnyal az ellátás is javulni 
fog ezáltal. 

Nyilvánvaló, hogy a mun-
kaverseny felfrissülése növeli 
a termelési eredményeket, s 
jótékonyan hat a gyár hírne-
vére. A párt-, a szakszerve-
zet, valamint a gyár vezeté-
sének gondoskodása olyan 
következményekkel jár, mely-
nek mindenki örül, s melyek 
mindenkit büszkeséggel tölt-
hetnek el. 

F. K. 

Vizsgák előtt — a májusi verőfényben 

Az újra kellemesre forduló idő. a májusi verőfény kicsalogatja a szabadba a vizs-
gákra készülő szegcdi egyetemi fiatalokat ls. A Boszorkánysziget ugyan víz alatt van 
még, de az árvédelmi töltés oldalán a friss fűben napsütéses délutánokon egyre több 
egyetemi hallgatót látni kezében könyvvel. Képünkön a Bölcsészettudományi Kar 
hallgatói olvassák szorgalmasan a vastag egyetemi jegyzetet a délelőtti előadások és 
az ebéd után. 

/ 


