
Az Elnöki Tanács 
ülése 

A népköztársaság Elnöki 
Tanácsa pénteken ülést tar-
tott. Ü j törvényerejű rende-
letet alkotott a vámjog sza-
bályozásáról. Az ú j jogsza-
bályt a hivatalos lap legkö-
zelebbi száma tartalmazza. 

Az Elnöki Tanács a Bara-
nya, Borsod, Nógrád, So-
mogy, Szabolcs, Veszprém és 
Zala megyei tanácsok javas-
latára községi közös taná-
csok szervezését rendel te el. 

Az Elnöki Tanács magyar 
ál lampolgárságának honosí-
tás, illetve visszahonosítás 
ú t ján való megszerzéséré 
irányuló egyéni kérelmek 
ügyében döntött. 

Az Elnöki Tanács az 1957. 
évi 5. törvény 15. paragra-
fusa a lap ján megfosztott 
magyar állampolgárságától 
16 olyan külföldön tartóz-
kodó személyt, akik bűnöző 
életmódjukkal a magyar ál-
lampolgárságra érdemtelen-
né váltak. 

Az Elnöki Tanács végül 
egyéb ügyeket tárgyalt. 
(MTI) 

Ötszázalékos termelésnövelés 
a mezőgazdaság idei tervében 

A mezőgazdaság 1966. évi terve a MEDOSZ 
központi vezetősége előtt 

Pénteken a MEDOSZ pedig 1,5—2 százalékkal kell 
székház Dózsa termében ösz- meghaladnia az előző évit. 
szeült a Mezőgazdasági Er- E reális előírások megvaló-
dészeti és Vízügyi Dolgozók sításában a szakszervezet-
Szakszervezetének központi nek bátran és széleskörűen 
vezetősége, hogy megvitassa kell támaszkodnia a szocia-
a mezőgazdaság 1966. évi lista munkaversenyre, első-
tervével, valamint a gép- és sorban a szocialista brigád 
gépjavító állomásokkal kap- címet már elnyert, vagy 
csolatos szakszervezeti fel- azért küzdő kollektívákra, 
adatokat. Az ülésen Kovács Mezőgazdasági üzemeinkben 
István főt i tkár terjesztet te ma már több mint ezer bri-
a központi vezetőség elé az gád mintegy 13 000 tagja 
1966. évi feladatokról szóló birtokosa ennek a címnek. 
referátumot. Az állami gazdaságok 

Az 1966. évi népgazdasági 1966-tól kezdődően rá térnek 

ben több mint 25 százalék-
kal csökkent a mezőgazda-
sági üzemekben a halálos 
kimenetelű üzemi balesetek 
száma és számottevő előre-
haladás tör tént a kemizáció-
val kapcsolatos egészségügyi 
á r ta lmak megelőzése terén 
is. 

Kovács István re ferá tuma 
után dr. Dobi Ferenc, a 
MEDOSZ t i tkára tá jékoztat-
ta a központi vezetőséget a 
gép- és gépjavító állomások 
helyzetéről. Mint megállapí-
totta, az állomások rendel 

terv előírásai szerint — m u - a több éves bázison alapuló keznek azokkal a szellemi, 
tátott rá többek között a fő- tervezésre. A korábbinál lé-
t i tkár — a mezőgazdaság nyegesen nagyobb önállósá-
brut tó termelési értékének got kapnak, ami lehetővé te-
5—5,5 — ezen belül a nö-
vénytermesztési főágazatá-
nak nyolc, az állattenyész-
tésből származó értéknek 

szi a helyi adottságok és el-
képzelések jobb érvényesü-
lését. 

anyagi és műszaki adottsá-
gokkal, amelyek jól szerve-
zett, tervszerű m u n k a mel-
lett biztosítják a mezőgaz-
dasági gépiek időben és jó 
minőségben tör ténő javítá-

Szeged előkelő helyezése 
Statisztikai térkép hazánk egészségügyi 

ellátottságáról 

Az Egészségügyi Minisz- dapest, a megyék közül Ba-
tér iumban statisztikai „tér- ranya, Ha jdú és Nógrád áll 
képet" állí tottak össze ha- a legjobban. Aránylag a leg-
zánk jelenlegi egészségügyi több tüdőszűrést Békés, 
ellátottságáról. A számok Bács és Szolnok megyében 
tanúsága szerint ma már jó végzik, míg az onkológiai 
néhány fontos, az ellátás szűrések gyakoriságát te-
színvonalát tükröző mutató kintve Vas, Szabolcs, Győr 
kedvezőbb egyik-másik vi- a sorrend, 
déki városban, mint Buda- A n a g y vidéki városok el-
pesten. látottságát a számok termé-

A tízezer lakosra jutó or- szetesen nem fejezhetik ki 
vosok számát tekintve pél- pontosan, minthogy egész-
dául a főváros csupán a ségügyi intézményeik von-

További jelentós lépések sát, illetve zavartalan és fo-
történnek az anyagi érde- lyamatos üzemelését. 
kéltség növelése érdekében. Az előterjesztések megvi-
A szakszervezet e tekintet- tatása u tán a központi ve-
ben elsősorban a végtermék zetőség elhatározta, hogy az 
utáni bérezést szorgalmazza. 1966. évi terv teljesítésére és 
Az eddigi tapasztalatok túlteljesítésére felhívást in-
ugyanis egyértelműen amel- téz a mezőgazdasági üze-
lett szólnak, hogy ahol ezt mek dolgozóihoz. (MTI) 
helyesen alkalmazták, ott 
emelkedtek a terméseredmé-
nyek, csökkentek a termelé-
si költségek, számottevően 
növekedett a dolgozók kere-
sete. A végtermék utáni bé-
rezés bevezetése, illetve az 
ezzel kapcsolatos magasabb 
kereset ál talában stabilizál-
ta a gazdaságok törzsgárdá-
ját. Az ugyanosak az anyagi 
érdekeltség növelését célzó 
prémiumrendszer, pontosab-
ban a prémiumfeltételek 

Bővítik a fűtő-erőműveket 
A második ötéves terv eredményei között kiemelkedő 

helyet foglalnak el azok a beruházások, amelyek megala-
pozták az egész országra ki ter jedő módszeres energia-
gazdálkodás gyakorlati rendszerét, megteremtet ték a hő-
szolgáltató erőművek és a távfűtés számottevő há lóza tá t 

A harmadik ötéves tervre több mint hárommill iárd 
forint értékű beruházást irányzott elő az országos ener-
giagazdálkodási hatóság. Ezen belül kiemelkedően nagy 
hőszolgáltatási beruházások meghaladják a kétmill iárd 
fo r in to t Vidéken elkezdik és ebben a tervidőszakban be 
is fejezik a Komlói Erőmű átalakí tásának második sza-
kaszát, a távfűtés kiterjesztése céljából, azonkívül a Szé-
kesfehérvári Erőmű távfű tő rendszerének bővítését. A 
soproni hőszolgáltató erőmű szintén bővül. A különböző 
tárcák ipari erőművei közül a mezőhegyesi, az ácsi, a 
sarkadi, a kaposvári cukorgyár és több más ip>ari üzem 
erőművét bővítik. Ezeknek a munkáknak a tervei részben 
már elkészültek, részben most dolgoznak r a j t u k az EGI-
ben. (MTI) 

Újabb földmunkagép 
kooperációban 

A langenburgi Schaeff tavalyi Budapesti Nemzet-
cégnél ú jabb olyan föld- közi Vásáron kezdődött. A 
munkagép konstrukciót ala- magyar dömperrel kialakí-
kította ki, amelynél magyar tott földmunkagépek első 
alapgépre, illetve erőgépre példányai tavaly el is készül-
építették fel a hidraulikus tek és azokat a magyar 
talajegyengető és árokásó szakembereknek is bemutat-
berendezését. ták. E gépek iránt máris 

a -mcztt K—i: „a™ a „ több külföldi megrendelő ér-
Az NSZK-beli ceg es a d e k l ő d i k a z e x p o r t a l ó m a _ 

magyar vallalatok közötti gyár vállalatnál, a Mogürt-
kapcsolatok kialakítása a nél. (MTI) 

harmadik helyet foglalja el 
37,8-cal, míg Szegeden 53,9, 
Pécsett 42,5 orvos jut tízezer 
lakosra. Debrecen és Miskolc 
orvosellátottsága megközelí-
ti a budapestit . 

Az általános orvosok szá-
mát tekintve Pécs, Budapest, 
Szeged, Debrecen, Miskolc 
a sorrend. A megyék között 
az élen Komárom, Vas, 
Veszprém, a sereghajtók kö-
zött pedig Pest — Budapest 
nélkül —, Szabolcs és Bor-
sod a sorrend. 

A fogorvos-ellátottságban 
Szeged vezet Budapest és 
Pécs előtt. Tízezer lakosra 
a legtöbb gyógyszerész Bu-
dapesten, középfokú egész-
ségügyi dolgozó Szegeden, 
Miskolcon és Budapesten 
jut . A tízezer lakosra ju tó 
egészségügyi személyzet ösz-
szes létszámát tekintve Sze-
ged vezet 294.8-cal, a máso-
dik helyen Miskolc áll 223,7-
tel, a harmadik Budapest 
207,2-vel, a negyedik Pécs 
205,7-tel. A megyék között 
Vas és Komárom van elöl, 
Borsod és Pest hátul . 

A gyógyintézeti ágyak szá-
mát tekintve Miskolc, Sze-
ged, Budapest a sorrend. A 
megyék között Vas, Pest 
(Budapestet is számítva), He-
ves, Csongrád (Szegeddel 
együtt) és Győr áll legjob-
ban, míg a legrosszabb a 
helyzet Somogy, Tolna, Bács, 
Szabolcs, Fejér és Szolnok 
megyében. 

A tízezer lakosra jutó 
szakorvosi óraszám Miskol-
con és Budapesten az orszá-
gos átlag kétszeresét is meg-
haladja, s csaknem azonos 
szinten mozog Szegeden és 
Pécsett is. Zalában és Sza-
bolcsban azonban csak 
mintegy fele, Borsodban har -
mada és a különben ma-
gasfokú egészségügyi ellá-
tásban részesülő Debrecen-
ben mindössze negyede az 
országos átlagnak. A tbc-
gondozási órák számát te-
kintve Miskolc, Szeged, Bu-

zelebb kerül az üzemekhez, 
ezzel lehetőség nyílik arra , 
hogy a népgazdasági, a vál-
lalati és az egyéni érdek az 

. , , , , , ., , , 'eddiginél jobban összhangba zasa jóval tul esik a varosok i k e r ü i j ö n 

Az aktivitás, a fiatalos 
lendület, a szervezeti élet 
élénkülése jellemzi a Csong-
rád megyei, szegedi KISZ-
istákat is az i f júsági szövet-
ség VI. kongresszusa után. 
A kongresszus két jelszava, 
a „Tervezzünk és cseleked-

megállapítása 1966-ban kö- 1 j ü n k együtt", valamint a 
„Szót kér a KISZ-tag" ta-
lálóan fejezi ki. az i f júkom-
munisták céljait és felada-
tait. Ezek határozták meg 
a tavalyi munkát , s szabnak 

Fiataloknak való feladatok 
ülést tartott a Csongrád megyei KISZ-bizottság 

határán — vagyis az ott el- ( 
látottak száma jóval maga-
sabb a városok statisztikai-
lag kimutatot t lakosságának 
számánál. 

A referá tum befejező ré-
szében a főt i tkár rámuta-
tott, hogy a szakszervezetek 
széleskörű balesetvédelmi te-
vékenysége nyomán 1965-

i rányt az ideinek is. 
A KISZ-nek az ipari ter-

melés segítésére már jól be-
vált módszerei vannak. Az 
első jelszó jegyében átfogó 
jellegű 

Iskolaavatás Újszegeden 
Igaz, a tegnap délutáni sűrű hóesésben 

nemigen lehetett kivenni Üjszegeden a 
Rózsa Ferenc gimnázium ú j épületének 
kantúr ja i t . Az utóbbi időben a r ra járók 
azonban megcsodálhatták ezt a valóban 
modern, 3 emeletes épületszárnyat, mely 
három év alat t nőt t ki a semmiből a ré-
gi épület mellé. S ha már a számoknál 
tar tunk, ugyancsak háromszor készültek 
átadni rendeltetésének ezt az iskolarészt: 
az elmúlt év májusában , augusztusban 
és decemberben, míg végül ez utóbbi 
terminus realizálódott. 

A hivatalos megnyitóra tegnap, pénte-
ken délután ünnepélyes keretek közt ke-
rül t sor a díszteremben. A meghívottak 
közt jelen volt az MSZMP Szeged városi 
végrehaj tó bizottsága és a városi tanács 
vb nevében dr. Biczó György, a Szeged 
megyei jogú városi tanács vb elnöke, Mi-
son Gusztáv, az I. kerületi tanács vb 
elnöke. Kovács József, a városi tanács 
művelődésügyi osztályának vezetője, dr. 
Koncz János, a KISZ Csongrád megyei 
bizottsága iskolai osztályának vezetője és 
valamennyi szegedi középfokú oktatási 
intézmény képviselője. A Művelődésügyi 

Minisztérium szakközépiskolai osztályá-
nak képviseletében dr. Mosonyi Mihály 
főelőadó utazott Szegedre ez alkalomból. 

A 12 tantermes ú j épület nagyon hiány-
zott már, hiszen 1958-ban, mikor a gim-
názium 500 tanulóval beköltözött a 
hajdani tanítóképző 200 tanulóra terve-
zett iskolájának falai közé, már a zsú-
foltság veszélye fenyegetett. Ez a prob-
léma most megoldódott. Dr. Biczó György 
beszédében hangsúlyozta, örül, hogy egy 
bátran kezdeményező, az ú j felé törek-
vésben élen járó iskola gazdagodott ezzel a 
szép épülettel. Horváth Ferenc igazgató 
megköszönte a társadalmi és állami szer-
vek támogatását. Külön megemlékezett 
Nagy István építésvezetőről és Tarnai Ist-
ván tervezőről, aki bebizonyította: 4 mil-
lió forintból is lehet 12 tantermet építeni. 
Mi csak annyi t teszünk hozzá, hogy az 
épület valóban korszerű, tantermeinek 
berendezése megfelel a modern iskola 
követelményeinek. Milyen visszásnak ha t 
azonban bennük a vaskályha. A központi 
fűtés csőhálózatának ugyanis csak a he-
lye készült el. 

Az ú j épületet 2 em eletes zárt folyosó 
( S o r a o g y i n é l e l v . ) 

köti össze a régi épülettel 

A Kommunista If júsági Szövetség Csongrád megyei 
bizottsága tagnap, péntekén ülést tartot t Szegeden, ér-
tékelte a bizottság 1965-ben végzett munká já t és meg-
tárgyalta az idei feladatokat. Az ülésen megjelent és 
felszólalt Szabó János, a KISZ Központi Bizottságának 
t i tkára, Csakmag György, az MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának osztályvezetője, Juhász Nagy Antal, az 
SZMT elnökségének tagja. A beszámolót Bíró Lajos, a 
KISZ Csongrád megyei bizottságának első t i tkára ter-
jesztette elő. A vitában sokan mondták el tapasztala-
taikat, javaslataikat . 

védnökséget két fontos rendszerű politikai oktatás 
iparág, a textilipar és az fejlesztése szolgálja idén ezt 
építőipar felett vállalnak a célt. A tanuló fiatalok so-
1966-ban a megye fiatal- kat segítenek a termelésben 
jai. is. Nyáron ismét körülbelül 

Mindkettőnél a munkaerő, ezer diák dolgozik ma jd cí-
a létszám biztosítása az el- merező táborokban, 4—500 
sőrendü cél. A texti l iparban más mezőgazdasági munkán, 
ezt különösen azzal lehet 7—800 az élelmezési iparban. 
elérni, ha a KISZ-isták se-
gítik az ú j munkásokat , 
hogy mielőbb beilleszked-
hessenek a gyár kollektívá-
jába. A fiatalok alkotó kez-

Az őszi betakarí tásnál leg-
alább 10—15 ezer tanuló 
munká j á r a lehet számí-
tani. 

Az úttörők mozgalmuk 
deményezése a „Szakma if- fennál lásának huszadik év-
jú mestere" mozgalomban fordulója jegyében tevé-
és a Fiatal Műszakiak Ta- kenykednek az idén. Szá-
nácsában bontakozhat ki. mukra az „Úttörők a hazá-
Az építőipar tekintetében a ér t" mozgalom a d j a meg a 
tömeges társadalmi munka- munka kereteit. A felsöok-
akciók, az építőtábor, épü- tatási intézményekben a ta-
letbontási és i f júsági lakó- nulmányi fegyelemmel való 
házépítkezési akció a véd- foglalkozás és a politikai 
nökség lehetőségei. munka színvonalának emelé-

A termelés segítésének ál- se a KISZ leglényegesebb 
talános módszerei közül a feladata. 
legegyszerűbb, de leghatáso- A másik jelszó, a „Szót 
sabb lehet, ha a fiatalok kér a KISZ-tag" azt jelen-
példát muta tnak a munka- ti, hogy a f iataloknak szi-
idő teljes kihasználásában, lárdabban, álhatatosabban 
nem tűr ik el a lógást, késést, kell képviselniük a párt po-
hiányzást. Az üzemekben je- l i t ikáját , eszméit. Bár több-
lenleg 480 ifjúsági brigád ségük tisztában van politi-
4 és fél ezer taggal verse- Ránk helyességével, az oly-
nyez, kor megmutatkozó negatív 

a szocialista munkaver- jelenségek a r ra intenek, hogy 
senyben 8—9 ezer fiatal a KISZ-nek javítani kell po-
vesz részt. litikai agitációs munkájá t . 

Rájuk lehet és kell is szá- A fiatalokat érdeklő té-
mítani! Már tavaly is több makrói több vitafórumot, 
hasznos kezdeményezésük előadást kell szervezni, 
született, amely a takaré- Ezt szolgálja majd a diák-
kosságot, a minőség javítá- par lament is, ahol minden-
sát szolgálta, például a ki választ kaphat szakmai 
„Semmit a földre!", a „Mi- vagy politikai kérdéseire, 
nőségi ő r j á ra t " mozgalmak. Az ifjúsági szövetség 

E tevékenység további fo- kongresszusa óta Csongrád 
kozását szolgálja ma jd az megyében is szépen fej lő-
If júsági Fényszóró. Ennek dött a KISZ szervezeti éle-
az ú j mozgalomnak hármas te. A háromszáznál több ta-
célja így fejezhető ki : g o t számláló szervezetekben 

vedd észre, tedd szóvá, s KISZ-bizottságokat hoztak 
javítsd ki a h ibákat ! létre és a nagyobb önállóság 

Igazán f ia ta loknak való fel- serkentően hatott a munká-
adatkör! ra . A KISZ-tagok létszáma a 

A mezőgazdaságban az a megyében megközelíti a 32 
legfontosabb fe ladatuk a ezret. 
KTSZ-szervezeteknek, hogy A második ötéves te rv ide-
elősegítsék a fiatalok ott- jén az „ I f júság a szocializ-
hon maradását . A termelő- musért" mozgalomban 35— 
szövetkezetek if júsági szer- 40 ezren vettek részt. Ez a 
vezeteire az idén ú j s nagy mozgalom továbbra is egy-
munka vár : ök lesznek a ségbe foglalja a KISZ leg-
helyi termelési versenyek fontosabb munkaterületei t , 
gazdái, nekik kell kialakí- sokoldalúan szolgálja a 
tani a leghatásosabb mód- kommunis ta nevelést, moz-
szereket. gósítja az i f júságot a nép-

A megye KISZ-istáinak gazdasági tervek teljesíté-
fele tanuló. Ezért a KISZ- sére. Az ú j alapokra helye-
nek ehhez mérten kell fog- zett ISZM 1966-ban széles 
lalkoznia velük. Elsősorban érdeklődést keltő, kedvelt 
a pályaválasztás, a honvé- mozgalma lesz Csongrád me-
delmi nevelőmunka, az ú j gye és Szeged f iatal ja inak. 
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