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Elsőként az országban 

Szegeden gyakorló-
iskolában tanulnak 
a postásnövendékek 

A telefon és a távgépíró 
hiányát többnyire akkor 
érezzük, ha nem működnek. 
Az természetes, hogy tárcsá-
zunk és a vonal másik vé-
gén megszólal az, akit ke-
resünk. A téves kapcsolás in-
gerültté teszi az embert. Sze-
retnénk gyorsan és biztonsá-
gosan telefonálni, táviratot 
küldeni. Vajon miként vál-
tozik a helyzet mindebben? 

A negyedik ötéves terv 
időszakában a posta tovább-
fejleszti a hírközlésben he-
lyi és helyközi távbeszélő há-
lózatát, valamint a tömeg-
kommunikációs eszközök — 
rádió, televízió — fejleszté-
sében is jelentős előrehala-
dást ér el. A feladat nagy-
ságát jól bizonyítja az, hogy szakmunkástanulók a szegedi san sajátíthassák el a szük-
a hírközlés fejlődését ebben 600. Móra Ferenc Ipari szak- séges elméleti és gyakorlati 
a tervidőszakban 7 milliárd munkásképző intézetben kap- tudnivalókat. Ahhoz, hogy a 
forint összegű beruházás szol- ják meg elméleti képzésű- telefonok és a telexek kifo-
gálja. Többek között megkez- ket. (Kivétel a két műsze- gástalanul működjenek, ala-
dődik az önműködő kapcso- részosztály, melynek tanulói posan felkészített, lelkiisme-
lású körzethálózatok kialakí- ebben az ú j épületben szer- retes szakemberekre van 
tása, és a tervek szerint 290 zik meg az elméleti tudást szükség. A szakmunkások 
ezer állomással fog bővülni is.) képzésének objektív feltéte-
a helyi távbeszélő hálózat. A gyakorlati oktatás ott- lei lényegesen megjavultak a 

Lesz-e elegendő szakem- hónául szolgáló épület több szegedi gyakorlóiskola el-
ber? A szegedi postaigazga- mint 4 és fél millió forin- készültével, mely országos 
tóság székhelyén az év ele- tos költséggel készült. Ez a viszonylatban elsőként való-
ján elkészült a távközlés- gyakorlóiskola két tantér- sult meg, és ennek mintája 
technikai hálózatszerelő és met és három műhelyt fog- alapján a posta többi igaz-
műszerész szakmunkástanu- lal magába. Fürdő és ebédlő gatóságainak székhelyén is 
lók gyakorlati képzését szol- is van benne. Otthonos, tisz- létrehoznak a szakmunkás-
gáló épület a nyugati ipari ta és világos. A gyakorlati képzés gyakorlati oktatását 
övezetben, a Dorozsmai út oktatáshoz eddig több mint szolgáló épületet, 
mentén. Az igazgatóság terű- 100 ezer forint értékű mű- a nemrég elkezdődött ok-
letérői beiskolázott fiatalok szert és egyéb berendezést tatási évtől kezdve Szegeden 
megfelelő körülmények kö- szereztek be. Nyugodtan leír- a posta hálózatszerelő és mű-
zött sajátí thatják el szak- hat juk: Szegeden korszerű szerész szakmunkástanulói 
májukat . Ot osztályban körülmények között készül-
nyolcvanan tanulnak jelen- nek fel a szakma elsajátítá-
leg. Hálózatszerelőnek az ál- sára a posta szakmunkásta-
talános iskola és a középis- nulói. 
kola elvégzése után lehet je- A posta áldoz arra, hogy 
lentkezni, műszerésznek csak a szakmunkások kulturált 
középiskolai végzettséggel. A környezetben és színvonala-

Kormányrendelet 
a telek- és lakástulajdonról 
Ülést tartott a Minisztertanács 
A kormány Tájékoztatási az ú j kollektív szerződések gyasztói árszintje 6,7 száza-

Hivatala közli: a Minisz- a kiadott irányelveknek lékkai meghaladta az előző 
'tertanács pénteken ülést tar- megfelelően készütek eL év hasonló időszakanak á r -
i tott. Az építésügyi és városfej- színvonalát 
I Dr. Ajtai Miklós, a Mi- lesztési miniszternek az A mezőgazdasági és élete 
nisztertanács elnökhelyette- igazságügyi miniszterrel és a mezésügyi miniszter, vala-

jse beszámolt a Szovjetunió- pénzügyminiszterrel közösen mint az igazságügyi minisz-
ban jár t tudományos-műsza- tett előterjesztése alapján a ter közös előterjesztése 
ki küldöttség útjáróL A tár- kormány a telektulajdon alapján a kormány határo-
gyalásokon megvizsgálták a kérdéseit — a telekspekulá- zatot hozott a földügyi szak-
KGST keretében folyó ma- cióval szembeni hatékonyabb igazgatási tevékenység to-
gyar—szovjet tudományos és fellépés érdekében — ú j vábbfejlesztéséről. A hatá-
műszaki együttműködésnek rendelettel szabályozta. A rozat értelmében a földügyi 
azokat az időszerű felada- rendelet kizárja annak lehe- szakigazgatási tevékenység 
tait, amelyek a szocialista tőségét, hogy az egy lakó- 1972, január 1-ével tanácsi 
integráció komplex program- és egy üdülőtelekkel már hatáskörbe kerül. 
jából adódnak. rendelkező személy, illetve A Központi Népi Elienór-

Vályi Péter, a Miniszter- család — az öröklés esetét Zé s i Bizottság elnöke jelen-
tanács elnökhelyettese a kivéve — további telek bir- tég,. terjesztett elő a sütő-
Kassán szeptember 20—21-én tokába kerüljön. Ugyanak- i p a r fejlesztésére 1968-ban 
tett látogatásáról számolt kor lehetővé válik, hogy a hozott kormányhatári .at 
be. A kormány mindkét be- család közösségéből kikerü- végrehajtásáról A jelentés 
számodét elfogadta. lő nagykorú személy lakás- megállapítja hogy a hatá-

A külügyminiszter jelen- szükségletének kielegitése r ö z a t b a n előírt feladatok zö-
test tett Maurice Schumann céljából egy lakotelek tu la j - m é t megvalósították a sütő-
francia külügyminiszter hi- donát megszerezze. 

és ipari termékekből mennyi-
vatalos magyarországi látó- Szintén az építésügyi « é ü & minőségileg ia-
gatásáróL A m a g y a r - f r a n - városfejlesztési miniszternek ellátás A sütőioar 
cia kapcsolatok fejlesztését az igazságügyi miniszterrelés f eua ta* A sütőipar 
szolgáló tárgyalásokat a kor- a . pénzügyminiszterrel kö- ^ X J X T i l ^ Z nem elegendő a lakosság za-

vartalan ellátásához 
A kormány a jelentést tu-

domásul vette, s kötelezte 
az illetékes tárcák vezetőit: 

mindent megkapnak ahhoz, 
hogy jól képzett szakmunká-
sokká legyenek, akikre min-
denkor számít a posta. 

B. Gy. 

Kinevezték a magyar 
ENSZ-deiegáciét 

Az Elnöki Tanács kinevez- gerfenék békés felhasználá- amelyben a küldöttségek ve-
te az ENSZ-közgyűlés 26. sával kapcsolatos nemzetközi 
ülésszakának munkájában jogi egyezmények kérdése, 
részt vevő magyar küldött- További fontos napirendi 
ségct. A küldöttség vezetője pontok: a közel-keleti hely-
Péter János külügyminiszter, zet megtárgyalása, az ENSZ-
helyettese Csatorday Károly főtitkár utódlásának kérdése 

külügyminiszter-helyettes, és Kína ENSZ-tagsága. 

zetői fejt ik ki beszédükben 
országuk nemzetközi állás-
foglalásait. 

mány hasznosnak ítélte, s a tos előterjesztése alapján a 
jeleintést tudomásul vette, kormány rendeletet hozott 

A külügyminiszter dr. a lakás- és üdülőtulajdon 
Rudolf Kirchschtager oszt- egyes kérdéseiről, 
rák külügyminiszterrel 'szép- A jövőben egy család tv-
tember 12-én folytatott, lajdonában egy lakásnál és gondoskodjanak a szabalyo-
nem hivatalos megbeszélé- egy üdülőnél több nem le- olyan modositásárol, 
seiről is jelentést tett het. Amennyiben több van, "Ogy azok biztosítsak a sü-

A külkereskedelmi mi- ízt 1973. december 31-ig ér- tőipari vállalatok működésé-
niszter tájékoztató jelentést tékesíteni kell, illetve más- nek kedvezőbb feltételeit. A 
terjesztett elő a Jugoszláviá- ra át kell ruházni. Ha ez határozat megszabja a sü-
ban folytatott tárgyalásairól, addig nem történik meg, a tőipar folyamatos fejleszté-

Szeptember 15-től 20-ig helyi tanács kötelező érté- sének feladatait, kötelezve 
libanoni küldöttség tartóz- kesítést rendel el. Az állam- a mezőgazdasági és élelme-

polgárok a telek-, illetőleg zésügyi minisztert, hogy a 
lakástulajdonukat kötelesek Minisztertanács Tanácsi Hi-
tt helyi tanács végrehajtó vatalának elnökével együtt 
bizottságának bejelenteni. tegyék meg a szükséges in-

A kormány megtárgyalta tézkedéseket a sütőipari 
és jóváhagyta a mezőgazda- munkások munka- és élet-
sági és élelmezésügyi mi- körülményeinek javítására. 
niszternek a nyári betakari-
tási munkák végrehajtása- A kozlekedes- és postaugyi 

terményfelvásárlás miniszter jelentést tett a 

kodott Magyarországon dr. 
Saeb Jaroudy nemzetgazda-
sági és idegenforgalmi mi-
niszter vezetésével. A belke-
reskedelmi miniszter a de-
legációval folytatott tanács-
kozásokról tett jelentést 

A kohó- és gépipari mi-
niszter beszámolt lengyelor-
szági tárgyalásairól, amelye- £oI, a a Ki-ket e g y e ^ k között 'az elekt- helyzetéről, valamint az őszi Minisztertanácsnak 
ronikai ipar és a jármű- mezőgazdasági munkákra és 3ev közelében lezuhant ma-
gyártás területén kialakított felvásárlásra történt felké- Oyar repulogep katasztrófa-
magyar—lengyel együttmű- szülésről szóló jelentését, jaról. A szerencsetlenség kö. 
ködés fejlesztéséről folyta- A zöldség-, gyümölcs- és rülménycinek és okainak 
tott. A kormány a jelentést burgonyaellátás — kisebb vizsgalata folyik, és amint 
jóváhagyólag tudomásul választéki hiányoktól elte- a vizsgálat befejeződik, an-
vette. kintve — az első fél évben nak megállapításairól tájé-

A munkaügyi miniszter és megfelelő volt, júliusban koztatják a közvéleményt. A 
a Szakszervezetek Országos kedvezően alakult, augusz- kormány a miniszter beje-
Tanácsánaik főtitkára közös tusban azonban már eseten- lentését tudomásul vette és 
jelentést terjesztett elő az ként áruhiány és egyes részvétét fejezte ki az áldo-
1971—1975. évekre kötött zöldségféléknél emelkedő 2 a í°fc hozzátartozóinak. 
kollektív szerződésekről. A árak jellemezték a piacot. A kormány ezután egyéb 
jelentés megállapítja, hogy Az első nyolc hónap fo- ügyeket tárgyalt. 

tagjai : Szarka Károly nagy-
követ, hazánk állandó ENSZ-

Pénteken váratlanul ú jabb 
„előszavazásra" került sor a 

képviselője, dr. Kőmíveslm- Kínai Népköztársaság ENSZ-
re nagykövet, hazánk állán- tagságának ügyében, 
dó képviselője az ENSZ genfi Albánia delegátusa, mint a 
hivatala mellett, képviselőnk Kínai Népköztársaság törvé-
a genfi leszerelési bizottság- nyes ENSZ-jogainak helyre-
ban, dr. Pataki János nagy- állításáról szóló napirendi 
követ, a Külügyminisztérium pont első számú társszerzője, 
főosztályvezetője. a közgyűlés plenáris ülésén 

Az általános ügyrendi bi- napirenden kívül szót kért, 
zottság csütörtökön este be- és követelte, hogy megvita-
fejezte munkáját , összeállí- tásra se bocsássák az ameri-
tojfta azokat a napirendi pon- kaiak által kezdeményezett 
tokát, amelyeket az ENSZ- napirendi pontot, amely a 
közgyűlés 26. ülésszakán „két Kína"-elv alapján akar-
megtárgyalásra javasol. A ja- ja rendezni a kínai ENSZ-
vaslat összesen 97 napirendi képviselet problémáját, 
pontot tartalmaz. Busch amerikai fődelegá-

A javasolt 97 pont között tus válasza után szavazásra 
szerepel a béke és a nem- került sor. Ennek során a 
zetközi biztonság megszilár- közgyűlés 65 szavazattal 47 
dításával kapcsolatos számos ellenében, 15 tartózkodás 
fontos probléma, így aSzov- mellett, elvetette az albnn 
jetunió által javasolt lesze- követelést, és úgy döntött, 
relési világértekezlet össze- hogy a közgyűlés a kínai 
hívásának kérdése. Ugyan-
csak szovjet javaslatra ke-
rül a napirendre — a köz-
gyűlés jóváhagyása után — 
a Holddal, valamint a ve-
gyi és bakteriológiai fegy-

tagságra vonatkozó mindkét 
határozati javaslatot külön-
külön megvitatja. 

Az ügyrendi kérdések ren-
dezése után előreláthatólag 
hétfőn kezdődik a közgyűlcr 

verek betiltásával és a tea- általános politikai vitája, 

A gyermekklinika 

előtt 

Somogyi Károlyné felvétető 

Egy évvel ezelőtt az árvízi helyzet miatt szakadt félbe az a nagy 
parképítési munka, amely utolsó szakasza a Korányi-rakpart szépítésének. 
A Szegedi Tervező Vállalat mérnöke, Törő János által tervezett hangulatos 
park építését most végzik a Felszabadulás Tsz kertépítő és tervező rész-
legének dolgozók 


