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Fokozzuk az élelmiszerek felvásárlását, 
a megye lakosságának jobb ellátását 

Ülést tartott a Csongrád megyei képviselőcsoport 
A Csongrád megyei or-

szággyűlési képviselőcsoport 
munkaprogramja szerint teg-
nap, hétfőn Szegeden tartot-
ta ez évi első ülését a 
MÉSZÖV székházában. Né-
meth Károly, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Csongrád megyei párt-
bizottság első titkára, a kép-
viselőcsoport elnöke meg-
nyitó szavai után Eke Ist-
ván, az Élelmiszeripari Mi-
nisztérium szabadfelvásárlási 
kirendeltségének vezetője 
tartott beszámolót a Csong-
rád megyében folyó szabad-
felvásárlás és szerződésköté-
sek helyzetéről, valamint a 
felvásárlási rendszer beveze-
tése óta elért eredmények-
ről. Hangoztatta, hogy az 
eddigi eredmények Csong-
rád megyében, de az ország 
egész területén azt mutat-
ják, hogy 

a szabadfelvásárlási rend-
szer bevált és sikerült vele 
biztosítani a lakosság jó 
ellátását, ugyanakkor ked-
vezően hatott a parasztság 
termelési kedvére is. 

Sikerült biztosítani azt is, 
hogy az élelmiszerek fo-
gyasztói ára nem emelkedett, 
sőt egyes cikkféleségekben 
csökkent, vagy csökkenő ten-
denciát mutat. 

Az ú j mezőgazdasági ár-
rendszer egyszerű, világos, 
fő célja pedig, hogy jobb 
minőségű áruért magasabb 
árat kapjon a termelő. 
Ezután a szabadfelvásár-

lási rendszer helyességét té-
nyekkel igazolta: az elmúlt 
két évben számottevően nö-
vekedett a mezőgazdasági 
termelés, illetve az áruter-
melés volumene. A felvásár-
lási eredményeket értékelve 
megállapítható, hogy 1957-ről 
1958-ra az összfelvásárlás vo-
lumene 9,5 százalékkal emel-
kedett, 1958-ról 1959-re pe-
dig 19,3 százalékkal. A múlt 
évben elért nagyarányú áru-
felvásárlási emelkedést ter-
mészetesen befolyásolta a jó 
terméseredmény is. azonban 
azt is meg keU állapítani —, 
hogy ezzel egyenes arány-

ban tovább szilárdult a ter-
melőknek az állammal szem-
beni kötelezettsége, fegyel-
me. 

Még nagyobb felvásárlási 
eredmények is születhettek 
volna azonban, ha bizo-
nyos fokú tartalékolási 
tendencia nem mutatkozik 
meg a termelőknél, 

különösen a szabad és feles-
leges készleteik felkínálásá-
nál. Tartalékolási tendencia 
mutatkozik kenyérgaboná-
ban és kukoricában, míg 
ugyanakkor az állat- és al-
lati termékek felvásárlásá-
ban már sokkal kedvezőbb 
a helyzet. Ezen a területen 
a felvásárlás mennyisége a 
termeléshez és az állatállo-
mányhoz viszonyítva állan-
dóan emelkedik. A terme-
lési biztonságot a jövőben is 
alapvető kérdésnek kell te-
kinteni mind népgazdasági 
érdekből, mind pedig a mun-
kásosztály • további ellátásá-
nak javítása érdekében. 

Az előadó szólott a terme-
lői piacok jelentőségének nö-
vekedéséről. Mondotta: a 
mezőgazdasági termékek fel-
vásárlásának mai rendszere 
biztosítja a paraszti értéke-
sítés szabadságát, s az el-
múlt években szerzett ta-
pasztalatok bizonyítják is, 
hogy a parasztság élt és él 
is ezzel a jogávaL 

Csongrád megye területen 
a piaci forgalom 1955-höz 
viszonyítva 30,1 százalék-
kal emelkedett. 

A termelői igazolványok 
rendszerének bevezetése pe-
dig nem hatott csökkentően 
a piaci felhozatalra, sőt 
egyes cikkféleségekben emel-
kedés jelentkezett, viszont a 
spekuláció általában kiszo-
rult a piacról. 

A képviselőcsoport ülésén 
második napirendi pontként 
hangzott el Hunyadkürti La-
jos, a Csongrád megyei 
MÉSZÖV elnökének jelenté-
se a hagyma termelése és 
annak felvásárlása kérdései-
ről. Ismertette a vörös-, fok-
é6 dughagymára vonatkozó 

Budapest romantikus városnegyede, az ősi Tabán az 
utóbbi időben eléggé elhanyagolt képet nyújtott. Az I. ke-
rületi tanács szervezésében ezért társadalmi munlza kez-
dődött a Tabán egy részének rendezésére. A bozóttal be-
nőtt, elhanyagolt területen azóta szombatonként és vasár-
naponként a jókedvű fiatalok százai jelennek meg és mun-
kájuk eredményeként egyre szépül ez a környék. Mint 
képünkön is látható: a kedvező időben szépen halad a 
munka. 

vetésterületi szerződésköté-
seket, majd 

hangsúlyozta a hagymaex-
port tervteljesítés sikeres-
ségét is. 

Megemlítette azonban, mint 
régi problémát, hogy a Csong-
rád megyében termelt nagy 
mennyiségű hagyma tárolá-
sára nincsenek még megfe-
lelő raktárak, pedig ez nagy-
ban elősegítené, hogy a vi-
lágpiacon hagymatermésünk-
kel még előkelőbb helyet 
foglaljunk el a jelenlegi-
nél is. 

A beszámolókat a képvi-
selők hozzászólásai követ-
ték. 

Mint Csongrád megye kép-
viselője, Szirmai István, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának titkára, a Politikai Bi-
zottság póttagja hangsúlyozta, 
hogy a falusi lakosság igé-
nyeinek és szükségleteinek 
növekedése jó dolog, örven-
detes. Az igények mind fo-
kozottabb kielégítéséhez 
azonban még több áru ter-
melése és felvásárlása szük-
séges. Utalt a beszámoló 
azon részére, amely egyes 
termelőknél mutatkozó ke-
nyérgabona és kukorica tar-
talékolási tendenciájára mu-
tat. Rámutatott: a termelők-
nek okos, nyugodt beszéddel 
meg kell magyarázni, hogy 

az országnak szüksége van 
minden terményre, 

s nem lenne jó dolog, ha az 
elmúlt évi jó termés mellett 
behozatalra szorulna az or-
szág kukoricából, vagy ke-
nyérgabonából, mert azokért 
valutát kell adni, s talán 
éppen azt a valutát, amely-
ből műtrágyát vásárolnánk a 
mezőgazdaságnak. 

Kurucz Márton szentesi 
képviselő a dohánytermelés 
és a felvásárlása közt lévő 
ellentétről, Pál János hód-
mezővásárhelyi képviselő az 
üzletek zöldségellátásáról be-
szélt, majd Katona Sándor 
képviselő arról szólt, hogy a 
termelők bizalmát a felelős-
ségérzettel egyaránt növelni 
kell, hogy az árukészletek a 
padlásokról a piacokra ke-
rüljenek. 

Az elnöklő Németh Ká-
roly elvtárs ezt követően ösz-
szefoglalta az ülésen elhang-
zottakat, hangsúlyozva egyes 
sürgősen megoldandó kérdé-
seket, majd 

megállapodott a képviselő-
csoport legközelebbi ülésé-
nek programjában, amikor 
a Csongrád megyei keres-
kedelem és áruellátás meg-
vizsgálását tűzik napi-
rendre. 
A képviselőcsoport a teg-

nap délutáni órákban a 
MÉSZÖV meghívására meg-
tekintette a makói hagyma-
szárító telepet. 

M u n k ó s g y ű l é s 
a z ú j s z e g e d i 
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Dicset 
tototámezdsHif 
A Szovjetunióban a diese-

Iesítés elősegítése érdekében 
sikerrel gyártanak Diesel-
tolatómozdonyokat is. Az el-
múlt évben a brjanszki gép-
gyár kezdte meg az ezer ló-
erős Diesel-tolatómozdonynk 
gyártását, amelyből évről év-
re mind többet készítenek. 
Képünkön szerelés közben 
láthatunk egy Diesel-tolató-
mozdonyt. 
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Szegeden rövid idő alatt 
számos parasztcsalád lépett a tsz-be 

Csongrád megye legjobb földjeinek tu-
lajdonosai, a makói és a szentesi járás 
dolgozo parasztjai nagy napokat élnek 
most. A baráti felvilágosító beszélgetések,, 
tanácskozások eredményeként december-
bein naponta még csak 50—60 parasZtcsa- ' ' 
Iád választotta az újat, a jobbat. Az .ú j év, 
első napjaiban azonban, különösen Csanád-
palotán és Kiszomboron, százával írták 
alá a tsz-be szóló belépési nyilatkozatókat 
a dolgozó parasztok. 

Szegeden hétfőn reggel a város nagyobb 
parasztlakta területeiben, Alsóvároson, 
Mihályteleken és Baktóban is elkezdődött 
a felvilágosító munka. A józan emberi 

értelemre apellálva tanácskoznak az üzemi 
munkások a paraszt emberekkel a mező-
gazdaság jövőjéről. 

A kezdeti jelek azt bizonyítják, hogy a 
szegedi földrriű velők közül is sokan érzik 
már az idők szavát. Bizonyíték erre az isj 
hogy az .elmúlt hetekben 64 szegedi pa-
raszt család lépett be a meglevő szövetke-
zetekbe. Minden bizonnyal hamarosan még 
sokan követik példájukat. Hiszen maguk 
a szegedi egyéni gazdák is jól tudják, az 
elmúlt esztendőben is igen nagy volt a 
termésveszteségük azáltal, hogy nem kö-
zösen, hanem egymástól elszigetelődve vé-
gezték munkájukat . 7 

Az élelmezésügyi miniszter Szegeden 
Hétfőn, tegnap Szegedre eredményeiről, az üzem mű- jukkái — állapította meg — 

látogatott Kovács Imre elv- szaki fejlődéséről, majd kér-
tére, élelmezésügyi minisz- déseikre adott kimerítő vá-
ter. A délutáni órákban meg- laszokat. 
tekintette a Szegedi Papri-
kafeldolgozó Vállalatot. Hosz-
szan 

elbeszélgetett a vállalat 
vezetőivel 

a következő években rájuk 
háruló feladatokról. Érdek-
lődött a paprikafeldolgozó 
ipar problémáiról és taná-
csokkal látta el a vállalat 
vezetőit. Az esti órákban a 
Konzervgyár vezetőivel ta-
lálkozott. Beszámoltatta a 
vállalat igazgatóját és fő-
mérnökét az üzem termelési 

A m i n i s z t e r 
nagy elismeréssel nyilat-
kozott a szegcdi élelmi-
szeripari üzemek fejlődé-
séről, munkájáról, 

elégedettek lehetünk. Most 
már azonban a jövőre kell 
gondolnunk, hogy miként 

növeljük a szegedi üze-
mek termelését, s javítsuk 
termékeik minőségét 

a bel- és külkereskedelem 
igényeinek kielégítéséért. Eh-

hangsúlyozta, hogy büszkék hez a munkához adott sok 
lehetnek a szegediek ezekre hasznos tanácsot a két vól-
az üzemekre. Eddigi munká- lalat vezetőinek. 

KISZOMBOR 
termelőszövetkezeti község lett 
Tegnap, hétfőn délután a Haladás, a Május 1, és a 

több mint 400 ember jött Dózsa. A fejlesztési bizott-
össze a kiszombori Szikra ság egyébként a körülmé-
Mozi helyiségében, hogy nyek figyelembevételével ár-
részt vegyen a helyi tanács ra az álláspontra helyezke-
v. b. által meghirdetett ün- dett, hogy befejezi a köz-
r.epi tanácsülésen. E tanács- ség átszervezését és kéri a 
ülést abból az alkalomból földrendezést is. 
hívták össze, hogy a község Az MSZMP Csongrád me-
dolgozó parasztságának túl- gyei bizottsága nevében Szi-
nyomó többsége a jövőben lágyi Júlia elvtársnő üdvö-
mezőgazdasági termelőszö- zölte a tanácsülést, majd ha-
vetkezetben kíván dolgozni, tározatot fogadtak el. Ebben 

Hegedűs Péter v. b.-elnök Kiszombori: termelőszövetke-
ünnepi beszédében bejelqn- zeti községgé nyilvánították 
tette, hogy ezernél többen annak alapján, hogy a köz-
írták alá a belépési nyilat- ség több mint 80 százaléka 
kozatot. A községben négy a nagyüzemek birtokába ke-
tsz működik majd: az Előre, rült. 

A haladó erek tevékenysége megteremti 
a népek igazi együttműködését 
Hruscsov és Vorosilov táviratváltása 

lito elnökkel 
N. Sz. Hruscsov, az SZKP Meggyőződésünk, hogy aha-

Központi Bizottságának első ladó és békeszerető erők te-
titkára, a Szovjetunió Mi- vékeny harca elvezet a bé-
nisztertanácsának elnöke és ke további megerősödéséhez 
K. J. Vorosilov, a Szovjet- és a népek igazi együttmű-
unió Legfelső Tanácsa el- ködésének megteremtéséhez. 
nökségének elnöke táviratot Reméljük, hogy e nemes 
intézett Joszip Broz-Titóhoz, cél elérése érdekében az ú j 
a Jugoszláv Kommunisták évben tovább fejlődik né-
Szövetségének főtitkárához, peink barátsága, 
a Jugoszláv Szövetségi Nép- Szívből kívánunk jólétet 
köztársaság elnökéhez. és virágzást Jugoszlávia né-

Hruscsov és Vorosilov peinek. 
táviratukban szívélyesen üd- Joszip Broz-Tito táviratá-
vözlik a testvéri jugoszláv ban üdvözli a szovjet népet, 
népet, majd ezt ír ják: a annak az óhajának ad kife-
múlt év nevezetessége a bé- jezést, hogy a béke és a sző-
ke és a szocializmus erői- üalizmus javára erősödjék 

,, .. . „ .... . a kölcsönös megértés és az 
nek a nemzetközi feszultse- e g y ü t t m ü k ö d é s a ^ ^ 
get enyhítő nagy győzelme, népei között. 


