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Idén hárommillió forinttal többet kap építkezésre
az OTP Csongrád megyei fiókja

~~

Hruscsov
a szűzföldövezet kiváló;
mezőgazdasági
Ü
Vasárnap óvodát avattak a Mérey utca 20 számú
dolgozóinak
í j b a n . A több mint száz férőhelyes korszerű, új óvodát
i| son Gusztáv, az I. kerületi tanács v. b.-elnöke adta
értekezletén
p]megnyitón megjelent kis óvodásoknak. Tegnap'már
f

Államunk évről évre egy- donosok is gyakran igénybere nagyobb segítséget nyújt veszik az állami kölcsönt,
a lakás- ós csalódiház épí- Idén eddig 221 személyi költőknek. A tavaly kiadott csönkérelem érkezett az OTP
rendelkezés szerint 1961-től Csongrád megyei fiókjához,
az építési kölcsönök felső Ezek mindegyikét engedéhatára nem 60 ezer forint lyezték 790 ezer forint őszegységesen, hanem Budapes- s z e gben. A megye dolgozóiten. valamint az azzal azo- n a k.
.
„
.
nos elbírálás alá vont vábetetallomanya hétről
rosokban, mint amilyen Sze- hetre folyamatosan
tovább
ged is, 80 ezer forint, egyéb emelkedik és 1960 december
városokban, ipari települé- 3i_ t ől mostanáig 34 millió
seken, valamint a kijelölt
községekben 70 ezer, más f o n n t t a l n o v e k e d e t t
községekben pedig 50 ezer
forint. Az építési kölcsön
összegének
emelkedésével
egyidejűleg az OTP Csongrád megyei fiókjának keretszáma is emelkedett. Igy idén
3 millió forint összeggel kaptak többet építési kölcsönre,
mint tavaj.
A jó idő beálltával külöMárctus 7 és 1 l-e között
nösen sok építési kölcsön- Budapesten
tartotta ülését a
kérelem
érkezik az OTP Kölcsönös Gazdasági SegítCsongrád megyei fiókjához. ség Tanácsa építésügyi álA megyében idén eddig 148 landó bizottsága regionális
család adott be építési köl- tervezési és városrendezési
kezdeményezésére
csönkérelmet, atnelyből ed- szekciója
alakult közös magyar—csehdig 92 családnak 4 millió szlovák regionális tervezési
900 ezer forint összegű köl- munkákat
irányító bizottcsönt engedélyeztek/
Ebből ság.
az engedélyezett kölcsönöszA bizottság
tisztázta a
magyar—csehszlovák
szegbő! Szeged területén 46 közös
család kapott kölcsönt 2 mil- regionális tervezési munkák
első szakaszában megoldanlió forint értékben;
dó kérdéseket. Megtárgyalta
Az építési kölcsönkérelmek és elfogadta továbbá az elmellett a takarékbetét tulaj- végzendő munka főütemeire
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Emelkedett
kölcsönök
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Moszkva—
New York.
30 perc?

Az I., V. és VI.
Békekölcsön
nyerőszámai

ÓVODÁT AVATTAK

iis kezdődött
A
szűzföld-övezet
köí-jj
pontjában,
AkmolinszkbanKi
hétfőn megkezdődött a te-!~r
Tület élenjáró mezőgazdasá-jü
gi dolgozóinak értekezlete, jll
Az értekezleten részt vesz iá
Nyikita Hruscsov miniszter-iá
elnök is. Az értekezlet 1200.NI
résztvevője között ott van-jg
nak a mezőgazdaság élen-Bj
járó dolgozói,
tudósok, aki
párt és szovjet szervek kép
viselői.
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Budapesten ülésezett a magyarcsehszlovák regionális tervezési
munkákat irányító KGST-bizottság
és a határidőkre vonatkozói
előterjesztéseket,
amelyek-iii
nek során
tanulmányozzák];
majd az Ipoly vízrendszere Iá
mindkét fél érdekeit érintőül
rendezését,
a
hatáiTnenti=i
övezet iparát, mezőgazdasá-ij
gát és települései vfzaUátári^^)M(uii||)(Hi|ii»Mi|iBHMWfiiniffi(f*eiii
kérdéseit, a határmenti íe.'' f l E j 8 i C
^
rületek közlekedési hálózatának fejlesztésével és ren- A műanyag
ter melés
deaésével kapcsolatos kérdéseit. A bizottság Nógrád
megye vezetőivel együtt a
helyszínen tanulmányozta a
határ magyar szakaszának a
tárgyalás napirendjével őszszefüggő kérdéseit. (MTI).

2 ezer 200 facsemetét

Szeged város területén néhány éve problémát okoz
mar, hogy az utcáin levő fák
nagy része kiöregedett Éppen
ezért a tanács megfelelő
szakemberekkel
összefogva
több évre szóló fásítási programot dolgozott ki. A fásítási terv első szakasza most
a jó idő beálltával megkezdödött.
Szeged valamennyi kerületében néhány nap óta az
Erdészeti Technikum és a
Kertészeti Vállalat dolgozóinak irányításával
•
megkezdték a facsemeték
kiültetését a szegedi
iskolások.
Az
iskolások
társadalmi
munkával a tavasszal az I.
kerületben mintegy 2 ezer
200 fát telepítenek. A fák
nagy részét Újszegeden, a
Temesvári körúton, a Kállai
fasorban, a Vas utcában, a
Műhely és a Dohány utcában helyezik el. A város területén a Maros utca parkosítását, új fásítását kezdik
meg.
Sokan panaszkodtak azért,
hogy a kiöregedett fákat kivágták. Idén a társadalmi
munkások már a tavasszal,
úgynevezett
alátelepítéssel,
az öreg fák kivágása előtt
előre elültetik az új facsemetéket. A fásítási program
szerint Szegeden
többségében hársfát ültetnek. azonkívül sok mutatós díszfát, mint például a
platán, madárcseresznye és
korai juhar
telepítenek a szegedi, újszeged/ utcákra, terekre.
A fásítási terv kidolgozásánál a szakemberek arra is
gondoltak, hogy a városban
villany- és telefonvezetékek

ültetnek

húzódnak, tehát olyan fákat
kell telepíteni, amelyek elférnek a vezetékek alatt és
nem kell évenként . csonkítani. Éppen ezért kétféle fával ültetik be majd a Kállai
fasort az egyik oldalt gesztenye fával telepítik, a másik oldalt úgynevezett csőrgőfával. Ez utóbbi a vezetékes oldalon lesz,

fejlesztésére

Tárgyalások kezdődtek 24 ezer tonna kapacitású
PVC-üzem berendezéséről szovjet segítséggel

A vegyipar
fejlesztéséről
szóló párthatározat
tanácskozott
a Nehézipari
Minisztérium

Városszerte megkezdődött a fásítás
As l. kerületben

(Somogyi K i r o l y n é íelv.)
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A II. és III. kerületben
az év folyamán összesen
hatezer fát telepítenek.
Természetesen a városnak e
részeiben is kivágják a kiöregedett fákat. A tavaszi
fásítási program befejezése
után ősszel újra nagyobbarányú fásítás kezdődik Szeged mindhárom kerületében/

Épül a belojarszki

A Nehézipari Minisztérium
kollégiuma hétfőn megvizsgálta, hogyan készült fel a
tárca a vegyipar fejlesztéséről szóló 1960. évi júniusi
párthatározat
végrehajtására, mit tett eddig a végrehajtás érdekében.
Megállapították, hogy
az ötéves tervre előirányzott műtrágyatermelés biztosított
a Péti Nitrogénművek fej-

atomerőmű
A belojarszki
Kurcsatov
atomerőmű építői már beöntötték az utolsó köbméte
reket a vízerőmű
betongátjába, amely
elrekeszti a
Pisma folyót.
Befejezéséhez
közeledik a 15 tonnás betonblokkokból készülő biológiai
védőfal készítése is.
Az építők most a legrövidebb idö alatt be akarják
fejezni a reaktor-épület
födémjét.
Nagymértékben al
kalmaznak előregyártott vasbeton szerkezeteket.
A nagyméretű
vasbeton
zsaluzóblokkokat
közvetlenül
a
helyszínen
gyártják.
Teljes
erővel folyik a reaktor öszszeszeretese. A hegesztőmühelyben a reaktor
acélcsöveinek automatikus
villanyhegesztése folyik
argongáz
és egyéb olyan gázok alkalmazásával, amelyek a varratok kifogástalan
szilárdságát biztosítják.
Az építők és a szerelók
versenyben állanak a kommunista munka
kollektívája
megtisztelő címért. A képen
Jurij Budikin művezető a
csőhegesztö-automata
mellett.

lesztésével. a Borsodi Vegyikombinát kapacitásának kétszeresére bővítésével, a Tiszavidéki Vegyikombinát felépítésével, valamint a foszforműtrágya-üzemek teljesítőképességének
teljes kihasználásával, a Tiszamenti
Vegyiművek új gyárának
üzembe
helyezésével.
A termelés
fejlesztését
szolgáló beruházások végrehajtása, a párthatározatnak megfelelően, a terv
szerint halad,
kivéve az ipari robbanóanyaggyár új szuperíoszíátüzemét, amelynek befejezését az Országos Tervhivatal

végrehajtásáról
kollégiuma
müanyagtermelés fejlesztésére évi 10 ezer tonna kapacitású PVC-üzem alapítását
írja elő Berentén. Mivel időközben a PVC-igények is
megnövekedtek,
a minisztérium tárgyalást
kezdett a Szovjetunió illetékes szerveivel, hogy tízezer tonnás helyett 24 ezer
tonnás üzem berendezését
bocsássa rendelkezésre.

A műszálgyártás alapanyagát, a kaprolaktámot a Kohó- és Gépipari Minisztérium vegyipari üzemeivel
együttműködve hazai gyár-
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szocialista
átszervezésének
meggyorsulása
következtében azonban a termelési előirányzat nem elégíti ki a
Hozzáfogtak annak
részlemegnövekedett
igényeket.
tes megvizsgálásához, milyen
lehetőségei vannak a termelés további emelésének.
Megtetlék a szükséges intézkedéseket a műanyagipar fejlesztésére is.
A beruházások rendben folynak. A párt határozata a
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a lepeseket

Poliamid-selyemszál előállítására is.
A egyeztek
vita eredményeként
ban
meg, hogy abaz
érdekelt tárcák
illetékes
szervei közösen javaslatot
dolgoznak ki a párthatározat
végrehajtását akadályozó nehézségek elhárítására. Nagy
figyelmet fordítanak a javaslatban
a fejlesztéshez
szükséges
szakkáderképzés
meggyorsítására is. (MTI)

Kállai Gyula előadása
az MSZMP politikai akadémiáján
Az MSZMP Központi Bizottságának politikai akadémiáján hétfőn este Kállai
Gyula, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja A békéért, a demokráciáért és a
szocializmusért vívott
harc
programja
címmel
előadást tartott a Magyar Néphadsereg
Központi
Tiszti

Házában. Az előadáson részt
vettek Kiss Károly,
Rónai
Sándor, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagjai,
jelen
volt az MSZMP Központi
Bizottságának, a forradalmi
munkás-paraszt kormánynak
több tagja, politikai és társadalmi életünk számos ismert személyisége.

