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Nyolc és f é l millió f o r i n t 4 KGST
V.B.
a szegedi sütőipar
ütése
rekonstrukciójára
Nemrégiben tanácskozott a
Szeged városi tanács végrehajtó bizottsága a kenyér- és
péksütemény ellátás gondjairól. Tegnapi ülésén — a téma folytatásaként — megfelelő határozatokat is hozott
a Szegedi Sütőipari Vállalat
fejlesztésére.
Minthogy a vállalat berendezései elavultak és a lakosság igényeit csak maximális
erőkifejtéssel és sokszor a
gazdaságosság rovására tudják kielégíteni,
a vb állásfoglalása szerint
halaszthatatlan a sütőüzemek felújítása.
A kenyérellátás teljes biztonságát szolgálja majd a Tavasz
utcai
úi sütőüzem,
amely 1973-ban kezd dolgoz-

Csongrád

ni. A pék6ütemény-ellátás megbecsülése érdekében —
nagyarányú
javítása érdekében viszont tekintettel a
elsősorban gépek beszerzésé- munkaerőgondokra is — a
végrehajtó bizottság szüksére van szükség.
gesnek tartaná a szegedi süA végrehajtó bizottság
több mint 8 és fél millió tőiparosok átlagbérszínvonalának jelentősebb növelését.
forintot szavazott meg
A sütőipari tanulók jobb
dagasztógépekre,
süteménytészta-feldolgozó és -formázó elhelyezése érdekében a Rigépsorra, kiflisodróra, rak- gó utcai üzem szolgálati latárbővítésre. ellenőrző mű- kásában számukra
munkásszállást rendeznek
szerekre. hűtőkamrára, szálbe,
lítóeszközökre és újabb pavilonokra. Ezzel az összeggel amint, az ott lakó családot
teljesen felújítják maid a ki lehet költöztetni.
A vállalat bolthálózatának
süteménygyártó gépsort. 20
százalékos
termelésnöveke- fejlesztésére elsősorban az
dést tudnak elérni, és 17 szá- új lakónegyedben. Tarjában
zalékos szakmunkáslétszám- van szükség.
megtakarítást.
A rekonstrukciót 1972-ig
A sütömunkások nagyobb kell befejezni.

megye:

U j utakon
a szakmunkásképzés

Somogyi

Károlyné

felvétele

A szegedi új városrész fölött impozáns, formás víztorony őrködik hatvankét méter magasra nyújtózkodva. A
tar.jániak megszokták már annak a látványát, liogy a torony tetejét még állványok bástyázzák körül. A napokban
az állványzat eltűnt, elkészült a fedőrész. S hogy igazán
szép és tartós legyen, a víztorony légtornászai, ezek a lentről szinte törpének látszó emberek szorgoskodnak rajta a
húsz emelet magasban. Festik, esinosítják — ahogy fenti
és lenti képünkön a tetőre felbátorkodó fotóriporter megörökítette.

Tavaly — mint ismeretes
— rendelet jelent meg a
szakmunkásképzésről,
rögzítette annak lényegét, szerepét a népgazdaságban és a
közoktatás rendszerében. A
törvényt az tette elengedhetetlenül fontossá,
hogy a
gazdasági reform jegyében
végbement változások kulcskérdéssé emelték a szakmunkás-utánpótlást. A törvényhozást olyan intézkedések követték, amelyek áttekinthetőbbé tették a laikus
számára is a szakmunkásképzést, törölték a technikai
fejlődés következtében korszerűtlenné vált szakmákat,
a hasonló jellegűeket pedig
összevonták. A hagyományos
tagozatok után újabbak bevezetésével azt is lehetővé
tették, hogy az emelt szintű
tagozaton végzettek tanulmányaikat az érettségi megszerzéséig a dolgozók szakközépiskolájában folytathassák.
Csongrád megyében összesen 49 szakmában indult az
1970/71-es
tanévben szak-

munkásképzés. A beiskolá- — amint a Csongrád mezott
tanulók összlétszáma gyei tanács végrehajtó bi1609, s ez a szám a tervezett zottságának tegnapi
ülésén
létszám 74,1
százalékának kiderült —, remény van arfelel meg. A beiratkozottak ra, hogy hamarosan mind91 százaléka munkás- és pa- két városban iskolát építtet
rasztszülők
gyermeke. A a Belkereskedelmi
Miniszmegyében működő hat szak- térium.
munkásképző intézmény, a
A divatos szakmák uralma
Munkaügyi, a Könnyűipari, tovább tart, hiszen
szinte
a Belkereskedelmi, illetve a minden tervezett helyet be
Mezőgazdasági és Élelmezés- tudtak tölteni az autószerelő,
ügyi Minisztérium irányítása a vendéglátó, bőr- és szőralatt áll.
meipari szakmákban,
míg
A szakmunkásképzés fej- kovácsnak, gépi forgácsolólődését, ami eddig jelentős, nak, vegyipari szakmunkásolyan tényezők akadályoz- nak kevesebben jelentkezzák. mint a megfelelő beis- tek.
kolázási „reklám", túlzsúfolt
tantermek és
— bizonyos
helyeken — szerszámhiány.
Bármennyire is hihetetlennek hangzik az AKÖV-kirendeltségek tanműhelyeiben
a gépi és kézi szerszámok |
nem alkalmasak arra, hogy
a tanulók a gyakorlati anyagot elsajátíthassák. Túlzsúfoltak a szegedi és hódmezővásárhelyi kereskedelmi és
vendéglátóipari szakmunkásképző iskolák tantermei, de
Az
Egyesült
Nemzetek
Szervezetének
alapokmánya
a
szükséges
ratifikációk
megtörténte után 1945. október 24-én lépett életbe. Azóta világszerte ezt a napot
tekintik az ENSZ
születésnapjának. A jelentős esemény 25. évfordulója alkalmából a Hazafias Népfront
Szeged városi bizottsága, a
JATE Állam- és Jogtudományi Kara, a Magyar Jogász
vezik a kiállítás nyitvatartá- Szövetség Csongrád megyei
sának 10 napja alatt.
Szervezete és a TIT CsongMivel
a
kiállításnak rád megyei
szervezetének
egyik célja, hogy segítsen a jogi
szakosztálya
tegnap,
fiatalok
pályaválasztási kedden este ünnepséget rengondjain:
pályaválasztási dezett a jogi kar tanácstertanácsadást is szerveztek, s mében.
működik a munkaalkalmasDr. Antalffy György tansági laboratórium. Nem hi- székvezető egyetemi
tanárányzik a gazdag program- nak. az Országos Béketanács
ból a szórakoztató műsor tagjának megnyitója
után
sem.
dr. Nagy Károly docens, a
A kiállítás november l-ig nemzetközi jogi tanszék vetart nyitva, naponta 10—19 zetője tartott előadast a vialapokmányáóra között tekinthető meg. i lágszervezet

Szakmunkástanulók

jubileumi kiállítása
A szakmunkástanulók országos jubileumi kiállítását
Lázár
György munkaügyi
miniszter ünnepélyesen nyitotta meg kedden, a BNV
Petőfi-csarnokában.
A nagyszabású kiállításon
55 600
tárgy, nagyszámú
tabló, grafikon, fotó- és más
dokumentum szemlélteti a
hazánkban folyó szakmunkásképzés múltbeli és jelenlegi helyzetét, s ad képet a
jövő terveiből is. Szakmai
bemutatók egész sorát ter-

Moszkvában
megnyílt a
KGST végrehajtó bizottságának 49. ülése.
Az ülésen a KGST tagországok
miniszterelnök-helyettesei vesznek részt: Lcsezar
Avramov
(Bulgária),
Frantisek Hamouz
(Csehszlovákia)/ Piotr Jaroszewicz
(Lengyelország), Apró Antal
(Magyarország), Damdingijn
Gombozsav (Mongólia), Ger'hard Weiss (NDK), Gheorghe
Radulescu (Románia), Mihail Leszecsko
(Szovjetunió).
A résztvevők megvitatják a
gazdásági és a tudományosműszaki együttműködés továbbfejlesztésének és a szocialista gazdasági integráció
elmélyítésének
programtervezetét.
Áz ülés résztvevői
megvizsgálják azokat az intézkedéseket, amelyek arra irányulnak, hogy jobban kielégítsék a KGST tagországok
szükségleteit a népgazdaság
különböző ágazataiban a l kalmazásra kerülő új géptípusokban.
Többek
között
tervbe vették a széles körű
együttműködést a bánya- és
kohóipari
berendezések, a
traktorok és a mezőgazdasági gépek, a vasúti berendezések és a naev
teherbírású
gépkocsik előállításában.
*
Ugyancsak
tegnap nyílt
meg Moszkvában a Nemzetközi Gazdasági
Együttműködés Bankjának tanácsülése. amely
megvitatja
a
KGST-tagállamoknak
nyújtandó hitelek összegét és határidejét. Az
ülésen részt
vesz Bulgária,
Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK,'
Románia és a Szovjetunió
küldöttsége.
A bank hétéves fennállása
óta a pénzügyi műveleteket
aranyban é s konvertábilis
valutában bonyolítja le. A
bank
üzleti
kapcsolatokat
létesített és fejleszt tovább
Anglia, Franciaország, Japán, az NSZK, Olaszország,
Svédország és más államok
legnagyobb hitelintézeteivel.

25 éves az ENSZ

Ünnepség
a tudományegyetemen
nak jellegzetességeiről és az
ENSZ működésének jelentőségéről.
Hangsúlyozta —
egyebek között —, hogy az
alapokmány nagy változásokat eredményezett a nemzetközi jog struktúrájában.
Ma az ENSZ tevékenysége nem egyértelmű, néha ellentmondásos, de
mindenképpen pozitívabb, mint a
kezdeti időszakban.
Ebben
döntő szerepe van az erőviszonyok megváltozásának, a
szocialista országok
számszerű növekedésének, a volt
gyarmati
országok el nem
kötelezettséget valló politikájának.
Valamikor —
összegezte
dr. Nagy Károly — az ENSZ
a hidegháború színtere volt,
ma az a fórum, ahol az ellentétes nézetek
kicserélése
mellett
egyre gyakrabban
kerül előtérbe a békés egymás mellett élés gondolata.

