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Újabb 21 millió forint 
a tsz-ek gépesítésére a járásban 

és Szegeden 
A Csongrád megyei tanács 

vb illetékes szervei a kö-
zelmúltban hagyták jóvá a 
mezőgazdasági gépi beruhá-
zások idei tervezetét. E terv 
alapján 1965-ben ismét je-
lentős lépéssel halad előre a 
szegedi járás és SzSeged szö-
vetkezeti mezőgazdaságának 
gépesítése. 

Madarász Antal, a szegedi 
járási tanács vb mezőgaz-
dasági osztályának vezetője 
mondotta el, hogy kiemelt 
erőgépvásárlási keret címén 

1965-ben 12 millió 736 ezer 
forint hitelt biztosított ál-
lamunk a járás termelő-
szövetkezeteinek. 

Ezen a pénzen többek kö-
zött 73 ú j univerzális trak-
tort vásároltak a gazdasá-
gok. A legtöbb — szám sze-
rint 40 — a nagy vonóerő-
teljesítményű közkedvelt 
Zetor Super-ből érkezik. A 
járás termelőszövetkezetei 
az idén még 15 MTE 45 ló-
erős, 18 UE—28-as traktort 
is vásárolhatnak állami hi-
telből. Ezen felül 

számos tsz és tsz-csoport 
saját erőből is együttvéve 
több millió forintot fordít 
a gépesítés fejlesztésére. 
Gyarapszik tsz-eink mun-

kagép állománya is. A me-
zőgazdasági szállítómunkák 
további gépesítése, meggyor-
sítása érdekében folyamato-
san 96 traktor és autóvonta-
tású pótkocsi is érkezik a 
járás gazdaságaiba. Eddig a 
növényvédelem gépesítése 
maradt el leginkább más 
üzemágak, idénymunkák gé-
pesítettségéhez képest. Most 
e területen is jelentős vál-
tozás várható. Az ismert és 
kedvelt Rapidtox—2 moto-
ros permetezőgépekből to-
vábbi 20 darabot kapnak 
most a nagyobb szőlő- és 
gyümölcstermesztő szövetke-
zetek. Ezeken felül még 

2 millió 474 ezer forintot 
biztosított ál lamunk ki-
sebb munkagépek, talaj-
marók, oldalazótárcsák, 
különféle vetőgépek, ekek 
stb. vásárlására. 

A szövetkezeti majorok gé-
pesítésére — takarmányelő-
készítés, trágyaszállítás, bel-

ső villamosítás, gépi fejés 
stb. — is nagyobb összeget, 3 
millió 590 ezer torintot, irá-
nyoztak elő. 

Madarász Antal megemlí-
tette, hogy bár a gépesítési 
beruházásokhoz nyújtott idei 
állami segítség a járásban 
megközelíti a 19 mil l ió fo-
rintot, a teljes igényeket ki-
elégíteni mégsem tudják. 
Elsődleges cél, hogy az egye-
sítések révén megnövekedett 
nagyobb termelőszövetkeze-
tei: igényeit messzemenően 
kielégítsék. Az 1965. évi 
gépszállítmányokkal együtt 

a járás tsz-einek már 
több mint 630 traktor és 
számos tehergépkocsi áll 
majd rendelkezésére, 

a soros mezőgazdasági mun-
kák, feladatok lebonyolítá-
sában. 

Szeged tsz-einek gépesítési 
beruházásai az idén — a 
korábbi évekhez képest — 
szerényebbek lesznek. Ezt 
elsősorban az indokolja, 
hogy a négy szegedi közös 
gazdaság gépesítettség/ szín-
vonala máris magasan felül-
múl ja az országos n ívót 
A szegedi szövetkezeti gaz-
dák jelenleg elmondhatják 

például, hogy traktorokból 
nincs különösebb hiányuk. 
Kisebb időszakos gépállo-
mási besegítéssel saját gép-
parkjukkal is meg tudják 
oldani egész éves termelési 
feladataikat. Néhány ú j 
traktor vásárlása mellett a 
kapott állami hitelt inkább 
a még hiányzó kisebb mun-
kagépek vásárlására fordít-
ják. Sorrendben a legtöbb 
munkagépet 809 ezer forint 
értékben a Felszabadulás 
Tsz vásárolja. Ezután az Üj 
Élet Tsz következik, 630 
ezer forint gépesítési beru-
házásával. A szegedi gazda-
ságokban is a munkacsú-
csok idején a szállító jár-
müvek hiánya okozta eddig 
a legnagyobb gondot. Ezen 
is enyhítenek most, amikor 

újabb 20 pótkocsit vásá-
rolnak. 

A jóváhagyott tervek és 
költségvetés alapján a járás 
és Szeged szövetkezetei 
1965-ben összesen 21 mil-
lió 100 ezer forint értékben 
kapnak ú j gépeket. Ebból 
2 millió 300 ezer forintot 
képvisel a szegediek beru-
házása. 
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MI VAN AZ ÉTLAPON 

A VENDÉGLÖKBEN? 

HÓTORLASZOK 

AZ UTAKON 

Három gyakorlati teremmel gyarapodott a Szegedi 
Tanárképző Főiskola műszaki és gyakorlati ismeretei: 
tanszéke, amelynek nappali és levelező tagozatán 
367-cn tanulnak. Képünk a gyengeáramú elektrotech-
nikai tanműhelyt mutatja be. 

Kormányhatározat az állami zászló 
ünnepélyes felvonásáról 
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Az egészségügyi ellátás helyzete 
az I. kerületi tanács ülésén 

A Minisztertanács leg-
utóbbi ülésén a honvédelmi 
miniszter előterjesztése 

alapján határozatot hozott 
a Magyar Népköztársaság 
állami zászlajának ünnepé-
lyes felvonásáról. A határo-
zat kimondja, hogy a jövő-
ben minden évben hazánk 
felszabadulásának ünnepén, 
április 4-én; alkotmányunk 
ünnepén, auguszrtus 20-án; 
a munka ünnepén, májüs 1-
én és a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom évfordu-
lóján, november 7-én — va-
lamint a kormány által 
megállapított egyéb alkal-
makkor — Budapesten az 
Országház előtt ünnepélyes 

keretek között, katonai tisz-
teletadás mellett fel kell 
vonni a Magyar Népköz-
társaság áilami zászlaját. 

A zászló mellett a fegy-
veres erők tagjai díszőrsé-
get állnak, s a zászló előtt 
az ünnep napján délben 12 
órakor zenés őrségváltás 
lesz. 

Az állami zászló ünnepé-
lyes felvonására első ízben 
hazánk felszabadulásának 
20. évfordulója, 1965. április 
4-e alkalmából kerül sor. 

A Gellért-hegyi Szabadság 
emlékműnél állami ünnepe-
ken és egyéb alkalmakkor 
felvonják a nemzeti lobogót 
és a nemzetközi munkás-
mozgalom vörös zászlaját. 

A z é v e l s ő e x p o r t t e r m é k e i 

(MTI Foto — Percze Lajos felv ) 

Az IKARUS székesfehérvári gyáregységében készül a külföldön is népszerű tej-
szállító kocsik idei első öt példánya. A gyár Mészáros nevű szocialista brigádja 
az utolsó simításokat végzi ezeken a tejszállító kocsikon. Az Egyiptomba induló 
hűtőkocsik vontatói is prób a járatásra várnak nagy sorozatban az udvaron. Képün-

kön csehszlovák megrendelésre készül a tejszállító kocsi 

Tegnap délelőtt a Hazafia: 
Népfront szegedi székházában 
A yilasi Péter elnökletével 
tartotta ez évi első ülését az 
I. kerületi tanács. 

Első napirendként az 1964. 

évi városfejlesztési terv vég-

rehajtásáról számolt be dr. 

Bödő István vb-ti tikár. A 

többi között beszélt arról, 

hogy a szép eredményele mel-

ij lett — építési kapacitás és 

etfipéb objektív okok miatt — 

több feladat megvalósítása 

áthúzódott erre az évre. Nern 

valósult meg például a Par-

tizán utcai bölcsőde múlt év-

re tervezett bővítése sem. Az 

Egészségügyi Minisztérium 

ugyanis a bővítési tervet nem 

fogadta el. Olyan ú j terv 

készítését kérte, amely a kü-

lönböző kommunális részle-

gek fejlesztését is tartalmaz-

za. 

Közönét 

a lakosságnak 

A beszámolót élénk vita 

követte. Sallai Imre, Pusztai 

Andor és Szabó Antal egy-

öntetűen azt kérték, hogy 

ezentúl fordítson a tanács 

még nagyobb gondot a vá-

rosfejlesztési terv végrehaj-

tására. Hofgesang Péter, a; 

Hazafias Népfront Szeged 

városi bizottságának titkára 

köszönetet mondott a lakos-

ságnak, hogy a múlt évben 

mintegy 423 ezer forint érté-

kű társadalmi munkát vé 

geztek az I. kerületben. E--

zel a város kerületei közot 

folyó versenyben az I. kerü-

let a második helyezést érte 

el és ezért 150 ezer forrót 

jutalmat kapott. A társadal-

mi szervek az idei évre több 

száz órai társadalmi munka 

elvégzését ajánlották fel. 

Két ni körzeti orvos 

A tanácsülés második ré-

szében került sor a kerület 

körzeti orvosi rendelőinek 

helyzetéről készült jelentés 

megvitatására. Dr. Száva La-

jos, az egészségügyi állandó 

bizottság elnökének jelentése 

szerint a múlt évben tovább 

javult az orvosi ellátás a ke-

rületben. Míg 1964-ben 13 

körzeti orvos, egy főfoglal-

kozású üzemorvos, valamint 

6 órában négy mellékfoglal-

kozású üzemorvos látta el a 

jáfóbetcflellátást a kerület* 

ben, ebben az évben már 

újabb két főfoglalkozású 

körzeti nőgyógyász is műkö-

dik. Figyelembe vette a ta-

nács Üjszeged lakosságának 

rohamos növekedesél és ide 

is új körzeti orvost állított 

be. 

Nagymértékben javította a 
betegellátást a múlt év ja-
nuárjában megszervezett kör-
zeti ápolónői szolgálat. Je-
lenleg már rúirden körzeti 
orvos mellett 8 órás munka-
idővel körzeti áporó.nö dolgo-
zik, s az újszeged! körzeti 
rendelő kivételével minden 
orvos mellett 4 órás asszisz-
tensnő vagy orv os írnek se-
gíti a munkát. 

Megállapította, a jelentés, 
hogy a kerületben, elsősort 
ban a nagyméretű lakosság-
bevándorlás miatt, egyre zsú-
foltabbak az orvosi körzetek. 
A kerületben egy körzeti or-
vosra átlag 3300 lakos jut. 

Ezért ,az állandó bizottság 
javasolta, hogy a kerületben 
1966-ban legalább két új 
körzeti orvost áiliísahak be 

Éjszakai ügyelet 

A beszámoló elliangzása 

után liasznos javaslat szüle-

Lett. Hörönipö József, a DÁV 

főmérnöke javasolta, hogy a 

vállalatok havonta egyszer 

egy éjszakára adjanak sze-

mélygépkocsit az éjszaka! 

ügyeletnek s a költségmegta-

karításból állítsanak be még 

egy orvosi ügyeletet. Egyben 

rögtön fel is ajánlotta, hogy 

a DÁV szívto-.in biztosít eh-

hez személygépkocsit. A tet-

széssel fogadott javaslathoz 

csatlakozott Sarnyai Vencel, 

a Xl-es Autójavító Vállalat 

igazgatója és szintén felaján-

lott egy személygépkocsit, 

amennyiben még egy éjsza-

kai ügyeletest állítanak be. 

Hi 1S8S 1970. évi magyar román 
gazdasági együttműködés 

A Magyar Népköztársaság 

és a Román Népköztársaság 

tervező szerveinek küldöttsé-

gei pénteken befejezték tár-

gyalásaikat az 1966—1970. 

évekre vonatkozó gazdasági 

együttműködés és kölcsönös 

áruszállítások kérdéseiről. 

Pénteken délben a buka-

resti Állami Tervbizottság 

székházában jegyzőkönyvet 

írtak alá a két ország kö-

zötti árucsereforgalom fej-

lesztésére irányuló együttmű-

ködés főbb kérdéseiről. A 

jegyzőkönyvet magyar rész-

ről dr. Ajtai Miklós, az Or-

szágos Tervhivatal elnöke, 

román részről Gheorghe 

Gaston Marin, a Miniszter-

tanács elnökhelyettese, aa 

Állami Tervbi7x»ttság elnöke 

írta alá. 

Az 1966—1970. évre vonat-

kozó magyar—román egy üt t-

működési jegyzőkönyv alá-

írása alkalmából Kuti Jenő, 

a Magyar Népköztársaság 

bukaresti nagykövete pénte-

ken este fogadást adott. 

A fogadáson megjelent 

Gheorghe Gaston Marin, a 

Román Minisztertanács el-

nökhelyettese, az Állami 

Tervbizottság elnöke, Gheor-

ghe Pele, külügyminiszter-

helyettes, Nicolae Anghcl, 

külkereskedelmi miniszter-

helyettes, valamint több más 

hivatalos személyiség. 

A fogadáson jelen volt a 

magyar küldöttség, dr. Aj-

tai Miklósnak, az Országos 

Tervhivatal elnökének veze-

tésével. Ott voltak a két kül-

döttség szakértői is. (MTI) 

Huszonöt oarszág 
cs zágráhi vásáron 

A zágrábi nemzetközi áru- A horvát fővárosban 
mintavásár április '7-én nyí- megrendezendő vásáron elö-
lik meg — közölté belgrádi 

sajtóértekezletén a zágrábi r e I a t h a t o l a g 25 ország tobb 

vásár igazgatóságának szó- mint száz vállalata és cége 
vivője. A tavaszi vásár áp- . . . , , . . , . , 

rilis 25-ig tartja nyitva ka- m u t a t j a ** legújabb áru-

puit, cikkeit 


