
helyettesei kedden a Kremlben fogadták 
a Magyar Népköztársaság kormányküldött-
ségét, amely Apró Antalnak, a forradalmi 
munkás-paraszt kormány első elnökhe-
lyettesének vezetésével tartózkodik a szov-
jet fővárosban. 

A meleg, baráti légkörben lefolyt be-

szélgetés során megvitatták a Szovjetunió 

és Magyarország gazdasági együttműködé-

sének további bővítésére vonatkozó kérdé-

seket. (MT I ) 

Munkaverseny 
a i öl eleken 

Milliós 
beruházás 

kihasználatlan ul 

Júliustól közel kétezren 
vesznek részt Csongrád megyéből 

szakszervezeti üdülésen 
A munkásüdültetés helysetéről tanácskozott az SZMT elnöksége 

Kedden délelőtt ülést tar-
tott Szegeden a Szakszerve-
zetek Csongrád Megyei Ta-
nácsának elnöksége. Ülésén 
meghallgatta a makói városi 
szakmaközi bizottság mun-
kájáról szóló jelentést, majd 
megtárgyalta a Csongrád 
megy® munkásüdültetés 
helyzetét. 

A z üdültetési munkával 

az üzemi bizottságok ké-
rését a beutalók elosztásá-
nál. 

Ennek ellenére több prob-
léma adódott az elmúlt hó-
napokban. Különösen az 
alapszervezeteknél jelent-
keztek nehézségek, mert 
egyes megyei bizottságok 
nem adtak megfelelő segít-
séget a beutalójegyek helyes 

kapcsolatban megállapította elosztásához. Néhány helyen, 
az elnökség, hogy idén to- mint például 
vább nőtt Csongrád megyé-
ben a dolgozók érdeklődése 
az üdültetés iránt. Több 
üzemben nem tudtak min-
den igénylőnek beutalójegyet 
biztosítani. Az elnökség 
megállapította, hogy 

az S Z M T üdültetési bizott-
sága messzemenően f igye- mekük van. 
lembe vette a szakmák Nehezíti a Szakszerveze-
megyei bizottságainak és tek Csongrád Megy® Ta-

az építőknél, textileseknél 
és a MEDOSZ-nál meg-
sértették az üdüléssel kap-
csolatos határozatot. 

Nem ügyeltek arra, hogy a 
családos beutalójegyekkel 
olyanok menjenek az üdü-
lőkbe, akiknek több gyer-

Epül a hattyastelepi 
ifjúsági tábor 

A DAV fiataljai 80 ezer forint értékű 
társadalmi munkát végeztek 

Július 2-án nyílik Szege-
den, Hattyastelepen a Ma-
gyar Kommunista If júsági 
Szövetség Központi Bizott-
ságának építőtábora. 

A K ISZ Szeged városi bi-
zottsága az építőtábort tár-
sadalmi munkával hozza 
létre. 

Igen sok szegecfl üzemi 
KISZ-alapszervezet vállalt 
társadalmi munkát. A Dél-
magyarországi Áramszolgál-
tató Vállalat szegedi üzlet-
igazgatósága KlSZ-szerveze-
tének fiataljai szocialista 
szerződésben vállalták, hogy 
a tábor területére vezetik a 
villamosenergiát. Ez nem kis 
feladat, hiszen a ságvárite-
lepi transzformátorállomás-
tól 800 méter légvezetéket 
kellett építeniök. 

A D Á V fiataljai teljesítet-
ték vállalásukat. 

Határidőre, június I5-re 
elkészültek a munkával. 

Nemcsak a KISZ-tagok, ha-
nem a szegedi üzletigazga-
tóság idősebb dolgozói is ak-
tívan kivették részüket, a 
társadalmi munkából. Far-
kas László művezető irányí-
tásával végezték a feladatot. 
A kitűzésnél kitűnt lelkes, 
szorgalmas munkájával Tö-
mörkényi Gusztáv, Hegyi 
Rókus és Szabó István, a 
KISZ-titkár. 

A légvezeték építésehez 
több oszlopot állítottak fel. 
Itt az ipari tanulók jeles-
kedtek. Annabring Sándor, 
Bus Gusztáv, Műhelyi Fe-
renc és a többiek több - na-
pon át délután 3-tól este 8 

óráig dolgoztak az építőtá-
bor területén. Az irodai dol-
gozók az oszlopok helyének 
kiásásában segítkeztek. A 
D Á V fiataljai által elvég-
zett munka, értéke 80 ezer 
for int 

nácsa üdültetési bizottsá-
gának munkáját, hogy több 
szegedi nagyüzem a nyári 
idényben egyszerre küldi 
szabadságra dolgozóit. 

Természetesen a szakszerve-
zet nem tud annyi jegyet 
biztosítani ilyen időszakban, 
hogy kielégítse az üzem dol-
gozóinak igényeit, ezért a 
szakszervezeti alapszerveze-
tek cserélgetik a beutalókat, 
s e cserékből később viták 
származnak. A szanatóriumi 
jegyek elosztását pedig az 
nehezíti, hogy a beteg dol-
gozókat, akik igényjogosul-
tak, nem értesítik időben ar-
ról, hogy kaphatnak ilyen 
beutalójegyeket. 

Megállapította az elnökség, 
hogy a szegedi fürdők Ör-
vendetes fejlődésével na-
gyobb lehetőség nyílt arra, 
hogy üzemeink dolgozói itt-
hon, Csongrád megyében 
tölthessék el kellemesen sza-
badságukat. Helyes lenne, 
ha még tovább fejlesztenék 
az újszegedi hőforrás fe l -
használásával az üdülési le-
hetőséget. 

A második fél évben kö-
zel kétezer Csongrád me-
gyei felnőtt és 700 gyer-
mek részesül szakszerve-
zeti üdülésben. 

A harmadik negyedévben 
több mint 1400 felnőtt jut 
majd el az ország különböző 
üdülőhelyeire. 

Átadta megbízólevelét 
a Kínai Népköztársaság 
új budapesti nagykövete 

Dobi István, a Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának elnöke 
kedden fogadta Csei Ce-min 
rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövetet, a Kínai 
Népköztársaság új magyar-
országi nagykövetét, aki át-
adta megbízólevelét. 

A megbízólevél átadásánál 
jelen volt Kristóf István, az 
Elnöki Tanács tikára, Szobek 
András, az Elnöki Tanács 
tagja, Péter János, a külügy-
miniszter első helyettese, Kö-
teles Jenő vezérőrnagy és 
Radványi János. a Külügy-
minisztérium protokoll-osz-
tályának vezetője. (Somogyi Káro ly né fe lv . ) 

AII•kerület lakomága lelkesen vetteki 
rés%ét a tisztasági mozgalomból 

Az egészségügy helyzetét. vitatta meg tegnapi ülésén a II. kerületi, tanács 
Kedden délelőtt ülést tar- ezer 593 beteget fogadott részfoglalkozású orvosok* 

tott a II. kerületi tanács, rendelésen, tehát a kerület kai, 
Búza István, az egészségügyi minden egyes. lakosára több, s a , mezőgazdasági üzemek 
állandó bizottság elnöke a mint egy vizsgálat számít- és termelőszövetkezetek 
kerület egészségügyi helyze-
tét és a közelmúltban érté-
kelt tisztasági hónap ered-
ményeit ismertrét beszámol® 
jában. A kerület általános 
egészségügyi helyzetéről szól-
va többek között elmondot-
ta, hogy itt is érezteti hatá-
sát a szakrendelések és gyó-
gyító intézmények túlzsú-
foltsága. Ezzel szemben 

örvendetesen javult a ke-
rületben a körzeti orvosi 
ellátás. 

A kerület 9 körzeti orvosa 
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DÍSZLETÁLLÍTÓ PRÓBÁN A SZABADTÉRIN 

(Siflis felv.) 

A Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán már megtartották az első díszletállító pró-
bát. Hatalmas konstrukciójú csővázas szerkezetek sorakoznak egymás mellé. Mozga-
tásuk viszonylag könnyű, mert görgőkön gurulnak. Képünk az állítópróba egy részle-

tét ábrázol ja. Tudósítás lapunk 3. oldalán 

ható. 
Igen jól bevált a kerülct-
letben a házi betegápoló-
szolgálat, 

s indokolt volna — a körzeti 
orvefsok tehermentesítése ér-
dekében is — a házi beteg-
ápolók számának további 
emelése. Ugyanígy 

szükség volna a körzeti 
gyermekgyógyász-orvosok 

számának emelésére is, 
prédául Rókuson, ahol a já-
róbréeg gyermekeket a Pol i-
klinika ellátja ugyan, de a 
fekvőbetegek orvosi ellátá-
sa csak külön -körzeti gyer- szabályok fokozott betartá-

egészségügyi-orvosí ellátását 
is biztosították. 

A „Tisztasági hónap* moz-
galmában idén is nagy lel-
kesedéssel vett részt a ke-
rület lakossága. 

Versenyek bontakoztak ki a 
kerület üzemei, utcái, lak® 
házai között. Ennek eredm® 
nyeképp tovább javült a ke-
rület általános tisztasága. 
Idén a kerület, termelőszö-
vetkezetei is bekapcsolódtak 
a tisztasági mozgalomba, s 
fásítással és virágosítással, 
a tisztaságra vonatkozó rend-

mekgyógyász orvossal old-
ható meg. 

A z állandó bizottság meg-
vizsgálta a kerületben levő 
üzemek, vállalatok, kisiparo-
sok, mezőgazdasági- termel® 
szövetkezetek ' egészségügyi 
helyzetét, ellenőrizve, ho-
gyan biztosítják a dolgozók 
egészséges munkakörülmé-
nyeit. A vizsgálat megálla-
pította, hogy 

a kerület valamennyi 
nagyüzeme rendelkezik 

sával igyekeztek szebbé és 
tisztábbá tenni üzemépüle-
teik környékét. 

A z egészségügyi állandó 
bizottság beszámolóját köve-
tő vitában felszólalt ' dr. 
Berkes Pál, a városi tanács 
egészségügyi osztályának 
vezetője is, aki dicsérő sza-
vakkal nyilatkozott a I I . 
kerületben folyó egészség-
ügyi munkáról, és a tiszta-
sági mozgalomban elért szép 
eredményekről. 

Ü l é s t t a r t o t t 

a F ö l d m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 

k o l l é g i u m a 

A Földmüvelésügyi Mi-
nisztérium kollégiuma ked-
den Losonczi Pál miniszter 
elnökletévél ülést tartott. A 
kollégium megvitatta a me-
zőgazdasági termelés jövő 
évi feladatait, megtárgyalta 
a mezőgazdasági kutatás fel-
adatait, s fejlesztésének le-
hetőségeit a második ötéves 
tervben. végül megvitatta az 
erő- és munkagépek javítá-
sáról és alkatrészellátásáról, 
valamint az állategészségügy 
helyzetéről előterjesztett je-
lentéseket és javaslatokat 

A Földművelésügyi Mi-
nisztérium kollégiuma he-
lyesnek tartja, ha a terme-
lőszövetkezetek már szep-
temberben elkészítik jövő 
évi termelési tervüket. A 
minisztérium ezért már jú-
lius végén megtárgyalja a 
megyékkel az 1962. évi főbb 
termelési, felvásárlási és be-
ruházási előirányzatokat, 
hogy a szövetkezeti tervké-
szítés a népgazdasági igé-
nyek és anyagi lehetőségek 
figyelembevételével indul-
hasson meg. (MTI ) 

Életre keltett 
gépek 

51. évfolyam, 144. szám Ara: 50 fi l lér 

Megkezdődtek a szovjet-magyar 
gazdasági tárgyalások 

A szegedi M T H 600 int® 
zet mezőgazdasági gépész-
képző iskolájának tanulói, 
tanárai és szakmesterei is 
teljes szívvel-lélekkel azon 
f annak most: szép és gyors 
aratásunk legyen. Kiválóan 
felszerelt tanműhelyeikben a 
már évek óta használhatat-
lan régi aratógépeket is gon-
dosan kijavítják, üzemkész 
állapotban adják vissza azo-
kat a tsz-eknek. Ösz óta több 
mint 140 ilyen halott arató-
gépet és más mezőgazda-
sági munkagépet keltettek 
életre a fiatal mesterjelöltek. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Szerda, 1961. június 31. 

Moszkvában a Szovjetunió Ál lami Tu-
dományos és Gazdasági Tanácsa épület® 
ben kedden megkezdődtek a Szovjetunió 
és a Magyar Népköztársaság kormánykül-
döttségének tárgyalásai a szovjet—magyar 
gazdasági együttműködés bővítésére vo-
natkozó kérdésekről. 

A tárgyalásokon résztvevő magyar kül-
döttséget Apró Antal, a Minisztertanács 
első elnökhelyettese vezeti. 

* 

Alekszandr Zaszjagyko és Vlagyimir 
Novikov, a szovjet Minisztertanács elnök-


