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Két-három év alatt a Szovjetunióbanp01 éve"kén; 14 nyolcv^ lakásos » 
nyolcmillió hektár szíízföidet 1 hazat 9yartanak 

tesznek művelhetövé 
— jelentette be Hruscsov elvtárs a szibériai mezőgazdasági 

dolgozók legjobbjainak értekezletén 
Kyikita. Hruscsov, az zölte, hogy elhatározták, ban még hem a végső határ. 

SZKP Központi Bizottságá- a legközelebbi két-három Előre kell néznünk és tó-
nak első titkára, a Szovjet- évben még nyolcmillió vább kell haladnunk*. 
unió Minisztertanácsának el- hektár szűz- és parlagföl- Hruscsov emlékeztetett ar-
nöke vasárnap Novoszi- det tesznek művelhetövé r a , hogy az SZKP Központi 
birszkbe érkezett, hogy részt a Szovjetunióban. Bizottságának 1961. januári 
vegyen a szibériai mezögaz- A Szovjetunió erőinek tel jé- plénuma feladatául tűzte ki: 
dasági dolgozók legjobbjai- ben van — mondotta. — úgy kell megszervezni a 
nak értekezletén. Ügyeink jól mennek. A XXI. mezőgazdaságot, hogy min-

* pártkongresszuson hozott d e n évben, az időjárási vi-
Hruscsov, a szovjet Ml- határozatokat, a népgazda- szonyokra való tekintet nél-

nisztertanács elnöke, az ság fejlesztésére vonatkozó kül biztosítva legyen a nép 
SZKP Központi Bizottságá- hétéves tervet sikeresen tel- szükségleteinek kielégítésé-
r.ak első titkára az Urálon- jesitettük, sőt hez elegendő termékek tér-
tül! Kurgánban átnyújtotta a egész sor fontos termelési melése. 
Lenin-rendet a kurgáni te- ágban túlszárnyaljuk a Befejezésül Hruscsov meg-
rületnek, amelyet a szemes- tervekben kitűzött felada- állapította, hogy 
termelés 'fokozásában elért . tokát. az SZKP XXII. kongresz-
sikereíért, továbbá a gabo- Hruscsov hangsúlyozta: a szusának összehívása igen; 
naneműek az állam részére Szovjetuniónak megvan min- élénk visszhangot keltett a 
való eladására vonatkozó kö- den lehetősége, hogy határ- szovjet dolgozók és a 
telezettségei teljesítéséért idő előtt teljesítse a hétéves Szovjetunió barátainak 
tüntettek ki. terv mezőgazdasági felada- szívében. 

Hruscsov beszédében kö- tait. Hozzátette: -Ez azon- "A XXII. kongresszus világ-
történelmi jelentőségű ese 
mény lesz* — jelentette kl 
Hruscsov. 

Éj Vlagyivosztokban határidő előtt adták át rendeltetésének 7 
l a Szovjetunió legújabb nagypaneles házlemezgyárát. Az | 

üzem évi teljesítménye mintegy tizennégy nyolcvanlakásos jj 
ház. Az épületek külső falai keramzitbetonból készülnek, \ 
a belső fal- és födémelemeket pedig rekeszes módszerrel § 
készítik. Felvételünk az óriási üzem egy részletét mutat- f 

Ghana függetlenségének 
napját ünnepelte 

Ghana népe március1 6-án Kwame Nkrumah ghanaiel-
iinnepelte a köztársaság füg- nököt. 
getlensége kikiáltásának 4. A Szovjetunió — mutat 
évfordulóját. Az évforduló rá az üdvözlő távirat — 
az egész országban munka- nagyra értékeli mindazt, 
szünnap volt. Accrában és amit a Ghanai Köztársaság 
más városokban felvonulá- és Nkrumah elnök az afri-
sokat rendeztek. kai népek nagy felszabadító 

N. Sz. Hruscsov, a Szov- harca érdekében tesz. A 
jetunió Minisztertanácsának szovjet vezetők hangsúlyóz-
elnöke és Leonyid Brezs- zák, hogy az imperialista in-
nyev. a Legfelső Tanács El- tervenciós veszélyekkel szem-
nökségének elnöke, Ghana ben különösen nagy jelentő-
függetlensége kikiáltásának ségű a független afrikai or-
4. évfordulója alkalmából szágok egységének és össze-
táviratban üdvözölte dr. fogásának megszilárdítása 
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A fiatalok 
továbbtanulási 

és elhelyezkedési ; 
lehetőségeiről 
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A 101 éves 

pusztai ember § 

# | 
Sportoldal 

ja be. iiitniiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiitiiiimiKiui.* 

HjSüHBBBBfiBi 

Vasárnap nagy lelkesedéssel 
választott a román nép 

Március 5-én a Román Több városban és faluban 
Népköztársaságban ország- a névjegyzékben szereplő 
szerte nagy részvétel mellett állampolgárok már a déli 
zajlottak le a nagy nemzet- órákig eleget tettek hazafias 
gyűlési és néptanácsi válasz- kötelezettségüknek. A va-
tások. Este 9 óráig a szava- sárnap megtartott nagy 
zójoggal rendelkező állam- nemzetgyűlési és néptanácsi 
polgárok 99,15 százaléka le- választások eredményeinek 
szavazott. összegezése folyik. (MTI) 

Lengyel miniszter látogatott 
Budapestre 

Hétfőn reggel a menetrend- több vezetője fogadta. 
szerinti varsói gyorsvonattal A lengyel vendégek több 
Budapestre érkezett F. Pi- napon át tanulmányozzák a 
sula, a Lengyel Népköztár- mágyar élelmiszeripar mű-
saság élelmezésipari és fel- szaki fejlesztésének kérdé-
vásárlási minisztere és több seit, meglátogatnak buda-
munkatársa. A vendégeket a pesti és vidéki üzemeket, to-
Keleti-pályaudvaron Kovács vábbá tanácskozásokat foly-
Imre élelmezésügyi minisz- tatnak az Élelmezésügyi 
tér, Babos Zoltán miniszter- Minisztérium vezetőivel. — 
helyettes és a minisztérium (MTI) 

Április 4 tiszteletére 

Megnyílt a lipcsei nemzetközi vásár 
Magyar kormányküldöttség is reszt vett a megnyitáson 

Vasárnap, a Német De- sének társaságában megte- Istvánné, a kiállítás igazga-
mokratikus Köztársaság »ke- kintették a technikai vásárt, tója és Léderer Sándor, a 

, , , . .. - A vendégek, akiket a ma- kiállítás kereskedelmi igaz-
reskedovarosaban*. Lipcse- pavilonban Kallós gatója fogadott, igen nagy 
ben megnyílt az idei tava- Ödön. a Magyar Kereskedel- érdeklődést mutattak műsza-
szi nemzetközi vásár. Meg- ml Kamara elnöke, Lenkei ki kiállításunk iránt. 
nyitóbeszédet Heinrich Rau, 
az NDK miniszterelnökhe-
lyettese mondott. 

A lipcsei vásár a világ ke-
reskedelmi életének egyre 
jelentősebb eseménye. Mé-
reteire jellemző, hogy 297 
ezer négyzetméternyi terü-
leten fekszik. A rendezők 
körülbelül 600 ezer látogató 
érkezésére számítanak. 

A Német Demokratikus 
Köztársaság kormányának 
meghívására még szombaton 
este megérkezett Berlinből 
a magyar kormánydelegáció 
a lipcsei vásárra. 

A magyar kormánykül-
döttség tagjai: Apró Antal, 
a Minisztertanács első el-
nökhelyettese, a delegáció 
vezetője, továbbá Kiss Ár-
pád, a Tervhivatal elnöke, 
Friss István országgyűlési 
képviselő, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja és 
Karádi Gyula, a külkereske-
delmi miniszter első helyet-
tese vasárnap délelőtt Man-
fréd Geríűchnak, az NDK 
államtanácsa elnökheíyette-

Egészségügyi szervezésünk 
néhány kérdéséről nyújtott Szegeden 

tájékoztatást dr. Simonovits István 
A Tudományos Ismeretter- ségügyl szakosztálya tegnap amely a betegellátás, az er-

jesztő Társulat Csongrád délután klubdélutánt rende- vosi továbbképzés szociális 
megyei szervezetének egész-

Üzemrészek versenye 
az Újszegedi Kender- Lenszövő 

Vállalatnál 
A szövődében négy új brigád alakult 

Az Üjszegedi Kender- Lenszövő Válla-
lat dolgozóinak éves versenyében az egyik 
legkiemelkedőbb szakasz a felszabadulá-
sunk évfordulójára indított munkaver-
seny. Mint minden esztendőben, az üzem 
dolgozói most is nagy jelentőségű felaján-
lások teljesítésével készülnek a nagy ün-
nepre, hogy a tervek teljesítésével mél-
tón köszöntsék hazánk felszabadulásának 
16. évfordulóját. 

Nemcsak egyes dolgozók, hanem az 
egyes üzemrészek is versenyeznek egy-
mással, A vállalások a terv szerint pon-
tos munkára, a minőség javítására, a hul-
ladékanyagok csökkentésére vonatkoznak. 
A győztes üzemrésznek a vállalat igazga-
tója az eredmények értékelése után ván-
dorzászlót ad majd át. 

A dolgozók egyéni felajánlásaiból ki-
emelkedők azok a pontok, amelyek a 
munkafegyelem megszilárdítására vonat-
koznak. Ezek szerint például, aki igazolat-

lanul hiányzik, vagy késik a munkából, 
akárcsak egy alkalommal is, kiesik a ver-
senyből. Azok a vállalások is, amelyek a 
munkaidő minél jobb, minél teljesebb ki-
használását ígérik, hasonló jellegűek. Ez 
különösen a vállalat fiatal dolgozói szem-
pontjából fontos; Ilyen értelmű lazaság 
ugyanis eddig elsősorban velük kapcso-
latban volt tapasztalható. Az egyéni ver-
seny legjobbjai pénzjutalmat kapnak. 

Más üzemekhez hasonlóan ebben a 
gyárban is alakultak űj brigádok a fel-
szabadulási munkaversenybén. ^lárcius 
elsején a szövöde dolgozói szerveztek az 
üzem Idősebb és fiatalabb munkásaiból 
négy új brigádot, négy kiváló dolgozó; 
Csókás! Mihály, Decker Béláné, Tombácz 
I'erencné és Kasper Frigyes vezetésével. 
Ezek a brigádok nemcsak a felszabadulási 
munkaverseny idejére vállaltak kiemel-
kedő munkát, hanem a "szocialista bri-
gád* címért is küzdenek. 

zett a Szegedi Orvostudo- ta fellesztését szolgálja, 
mányi Egyetem szemészeti Megemlítette dr. Simonovits 
klinikájának nagytermében. István, hogy több faluban 
Erre az alkalomra Szegedre még betöltetlen orvos-stá-
látogatott dr. Simonovits tusz van és emiatt nem tud-
István, az egészségügyi mi- ják egyelőre a Városi ellá-
niszter első helyettese, aki totiságot emelni. A mezó-
szegedl orvosprofesszorok, gazdaság szocialista átalaku-
egyetemi oktatók, körzeti or- lása folytán a falvakban 
vosok, a megye számos fő- megnövekedtek az orvosi 
orvosainak jelenlétében elő- feladatok és ennek' megol-
adást tartott -Egészségügyi dása is előtérbe került. 

n é h é n y k é r d é " A miniszterhelyettes elö-
A klubdélután résztvevőit ^ ^ r " T S 

dr. Ivanovics György egye- «jnár; Csongrád 
temi tanár, a TIT egészség- S í , b e " ' 
ügyi szakosztályának elnöke k o r z e t i hozzá, 
üdvözölte, majd A vitában többek között 

a miniszterhelyettes mo- hangsúlyozták a felszólalók 
zaikszerűen tárta fel a — megerősítve dr. Slmono-
magyar egészségügy fejlő- y i C s "tván előadásában el-
dósét, ismertetve a leg- hangzottakat —, hogy az 
újabb adatokat. utóbbi evekben tapasztalt 

A felsorolt tények azt bi- b?. tegs! í??k — mint a 
zonyítják. hogy a felszaba- r é k - k ™ ? f e l ? szívbajok — 
dúlás előtti viszonyokhoz ké- g y ó g y f t é s é t tokozott mér-
pest nagymértékben megnő- l«khen segítsék elő mind 
vekedett hazánkban a gyó- az, . egyetemi oktatásban, 
gyitó megelőző munka, a ™í"d p e d , S a gyakor-
betegellátás, az egyeteme- J a t b a n - a kutatasban. Ezzel 
ken a kutatás. Hangsúlyozta kaPcsolatban 
a miniszterhelyettes, hogy elhangzottak. 

tudatosan ki kell alakítani 
a szocialista egészségügy 
megalapozottságát. 

javaslatok ls 
majd egyéb 

kisebb, de jelentős 
orvosi szakkérdéseket tár-
gyaltak meg 

s ennek szellemében folyik a T I T klubelöadásán, amely 
az oktató-nevelő munka. a miniszterhelyettes és dr. 

Az előadás során több Ivanovics György professzor 
olyan kérdés is felvetődött, zárszavával ért véget. 


