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összevonásával

Új fejlettebb nagyüzemeket
hoznak létre
1961. január elsejével újabb
tnezőgazdasági üzemeket helyeztek az állami gazdaságok főigazgatóságának felügyelete alá, ugyanakkor az
eredményesebb termelés érdekében több állami gazdaságot egyesítettek. Az intézkedés várható eredményeiről
Petőházi Gábor
földművelésügyi
miniszterhelyettes
nyilatkozott az MTI munkatársának:
— Már három évvel ezelőtt megindult az a folyamat, amelynek eredményeként az állami mezőgazdasági termelő üzemek most
csaknem kivétel nélkül egységes irányítás alá kerültek.
A korábbi szervezeti forma
nemcsak a termelési költségek növekedése miatt volt
célszerűtlen, hanem azért is,
mert
megnehezítette az azonos
tájakon levő mezőgazdasági nagyüzemek együttműködését.

nyitása alá kerülő gazdaságok továbbra is azokat a
célokat szolgálják, amelyekért annak idején létrehozták. Így eredeti feladataik
megtartásával kerülnek a főigazgatóság irányítása alá a
kísérleti és tangazdaságok
Ezek többsége a jövőben az
állami gazdaságok illetékes
területi igazgatóságának felügyelete alá tartozik, de az
egyetemi és főiskolai tangazdaságok irányítását külön
budapesti székhellyel működő igazgatóság látja el. A 66
kísérleti és tangazdaságon
kívül öt kertimag- és gyógynövénytermelő gazdaság is
az állami gazdaságok főigazgatóságának felügyelete alá
került.
— Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy
azokon a területeken, ahol
a közgazdasági és személyi
feltételek adva vannak,

érdemes összevonni az eddig két-háromezer holdon
működő kis gazdaságokat.
Természetesen az állami gaz- A z ö s s z e v o n á „
58 állami
daságok főigazgatósága irá- gazdaságot érint. (MTI)

Kedd, 1961. Január 3.

Az új ér

Új mezőgazdasági gépek
a szegedi Dózsa Tsz-ben
A szegcdi Dózsa Termelőszövetkezet gazdái 1960-ban
is több százezer forintot fordítottak traktorok, s más
mezőgazdasági gépi eszközök
vásárlására. Többek
között
két univerzális traktort
is
beszereztek pótkocsikkal felszerelve.
Az idén, 1961-ben terveik
szerint még jelentősebb öszszegeket
fordítanak
majd
gépvásárlásokra. A megvásárolandó gépek listájában
szerepel többek között egy
modern, UB—26-os univerzális, magyar
gyártmányú
traktor, egy G—35-ös erőgép, traktorekék, 24 soros
vetőgép és egy traktorvontatású fűkasza. A gyümölcstermelők
munkáját pedig
egy motoros fapermetezögéppel akarják megkönnyíteni.

A

boldog ú j évre csendültek
a
poharak
Szilveszter éjjelén, s
a boldog ú j esztendőt zakatolta az üzemek
ünnepi
csendjét megtörő gépek zaja hétfőn reggel, ötéves tervünk első
munkanapján,
Megkezdődött a Minisztertanács által néhány napja jóváhagyott 1961. évi népgazdasági terv betonba, vasba
öntése, szövetbe szövése, lakőházakba, jövendő boldog
otthonainkba építése.
Mielőtt mufikához láttunk,
belelapozhattunk a nyitott
könyvként elénk táruló éves
tervünkbe, önkéntelenül
is
azt kérdtük: -Mutasd hát
tarsolyod, ú j esztendő! Mit
tartogatsz hazánkban a téged ünneplő embereknek?-'
Nem kapzsiságból kérdeztük
ezt, hanem mert nálunk természetesnek tartjuk,
hogy
előre ismerjük, m e r t e halad
az ország, hogyan fejlődik a
népgazdaság. Szegeden
és
környékén is a családok ezrei, tízezrei építik terveiket
az ország tervére, bizton számítva azzal, hogy érvől évre
javulnak
életkörülményeik,
Munkások, parasztok, mérnökők és tudósok, diákok és
ipari tanulók tartják jövő
évi tervünket is munkájuk,
érvényesülésük alapjának.
indnyájan jogos büsz-

keséggel olvastuk
a
Bevált a felújító részleg
w hároméves
terv éveiben elért sikerekről
szóló
hiszen jól végzett
az Ingatlankezelő Vállalatnál számokat,
munkánk eredményét, cél-

jaink, elképzeléseink valóralátjuk
bennük,
Örömmel tesszük magunkévá a Minisztertanács megállapítását: befejezéshez közeledik hazánkban a szocializmus alapjainak lerakása. Az
1958—60-as esztendőben elért
fejlődés, előrehaladás
eredményeiből fakadó elégedettséggel, s az ú j feladatok
előtti lelkesedéssel vidáman,
magabiztosan és bizakodva
léptük át az új esztendő küszöbét.

A szegedi tapasztalatokat más városok is átveszik váltását
Százan dolgoznak már a minőség javításira, az anyagSzegedi Ingatlankezelő Vál- takarékosságra.
Az előbbi silalat felújító részlegében. Kő- kerét azon mérik le a válművesek, asztalosok, festők, lalatnál, hogy alig volt szükvizvezetékszerelők és egyéb ség felújított házban egy-egy
ezakipari munkások házilag kisebb hiány, vagy mulaszis évről évre
több lakást, lás pótlására. Ai utóbbi eredépületet hoznak rendbe. Pe- ményéről számadatok beszéldig a részieg
meg fiatal: nek. Az ev első haromnegye1958-ban alakult; s eleinte dében 195 ezer forintot takacsak harminckettem dolgoz- ritottak meg részben műszatak. Az első évben még nem ki intézkedésekkel,
dé főis végeztek nagy munkát — képpen a munkások gondoski véve a Hatnán Kató utca ságával. A bontásnál körül26 és az Alföldi utca 12 szá- tekintőbben jártak el, kevew»ú ház felújítását. Ezzel sebb anyag
ment tönkre,
szemben 1960-ban már 4 mii- Alapos kiválogatás után sok
ütő 548 ezer Ft értékű volt a régi anyagot újra fel tudtak
felújítási terv — az 1958. évi használni anélkül, hogy az a
hétszázezer forintnyi munká- felújított lakás, vagy épület
latokkal
szemben.
Termé- kárára lett volna,
szetesen, nemcsak ennyi felA fiatal felújítórészlegben
újítást végzett az elmúlt év- már többen ls elérték a *szoben az ingatlankezelő, mert cialista munka brigádja* cí4 millió 100 ezer forint érté- met: Tóth K. Gergely köműkű építkezést a szegedi Épí- ves-, és Vajna Sándor ifjútőipari Vállalattal vitelezte- sági asztalos-brigádja,
tett kí.
Az évi eredmények láttán
Ez, az önköltségi áron, — te megállapítható, hogy bevagy ahogy szokás mondani, v á t t a fel újítórészleg az In- s a j á t rezsiben* — dolgozó gatlankezelő
Vállalatnál,
csoport jelentősen meggvor- 1960-ban 295 bérleményt
újisílhatja a felújításokat. Ezen- totlak
fel, ebből 202-t -hákivül több lakás hozható 2ilag«, s ezek között
olyan
rendbe. Nem fordulhat elő, oagy
építkezések
voltak,
mtnt
hogy -nincs
kapacitás* —
« Fekete ház, a Zrínyi
ami idegen kivitelezőnél nem u ( c a 2 számú épület, a Deák
ismeretlen fogalom. Az is fi- Ferenc utca 2 számú több
gyelemremélté, hogy a saját emeletes bérpalota, a Jósika
rezsiben végzett felújítások. „,„„ ,„ „
...
-iépítkezések
^ H U ^ é ^ U általában
i H s a l ó K a i * 10—20
Ifí 7/1 U t C O 3 0 ' " Gogol UtCO 22—24,
százalékkal
olcsóbbak.
Vég- és külvárosi, nagy
emeletes
eredményben ugyanabból a
keretből több munkát is tud- hazak; a Feltámadás utca 24,
a Hétvezér utca 27 és 54, a
nak elvégezni.
A felújítórészleg dolgozói Tavasz utca 4 és 7 — s még
komolyan veszik feladatukat. sok más kisebb-nagyobb épüSaép versengés alakult ki a
let

A szegedi felújítórészleg
létrehozása országos kezdeményezést is jelent. A jól
bevált példa nyomán most
már más ingatlankezelő
vállalatok is kísérleteznek
ezzel A hírek szerint
a taátveszik Pécsen,
pas2talatot
. ,
...
Miskolcon, a főváros egyes
kerületeiben és még más helyeken is.

lépcsőfokai

Immár mögöttünk vannak
múlt
évről
szóló
számvetés órái. Felmértük
a z 1960-ban megtett lépcsőfokokat, s egyúttal számot
vetünk az ú j esztendő napjaival is — azzal, hogy a
lépcsőn ezután sem szabad
megállni! Az 1961-es népgazdasági terv ugyanis felj e bb mutat a tavalyinál. Az
idei tervben megjelölt feladatok jelentősek, de nem
légvárak, nem utópisztikus
elgondolások szülöttei,
hanem erőnkhöz, lehetőségeinkhez szabottak, éppen ezért
reálisak és teljesíthetők.
.
-wdei célunk az i p a n
£ termelés nyolc szazalékos emelese az 1960.
évihez mérten, a termelési
költségek 2 szazaiékos csokkentése,
a
mezogazdasagi
termelés 7,9 százalékos novelése (s egyúttal a termelőszövetkezetek tömeges szervezésének befejezése), valamint a munkások és alkalmazottak
reáljövedelmenek
1.8 százalékos növelése. Ezek
külön-külön és együttesen
lelkesítő feladatok, elerésük
sok területen nagyobb erőfeszítést,
következetesebb
helytállást és nem utolsósorban magasabb szintű, a dolgozó tömegekhez közelálló
vállalati vezetést
követel
meg.
A feladatok
nagyobbak,
de a feltételek is adottak
hozzá. Adva van mindenekelőtt a párt helyes politikája, amely találkozik az ö n berek véleményével, vágyával, akaratával városon
és
falun
egyaránt.
Bizton
mondhatjuk, hogy megvan a
tömegek feltétlen bizalma a
párt politikája iránt. Ezt a
helyes politikát kell érvényre juttatni az ú j év lépcsőfokain felfelé haladva mind(?n
üzemben, munkahelyen,
intézményben és hivatalban,
Adva van a másik fontos
feltétel: a tömegek alkotókedve, lelkesedése és odaadása a szocialista
építés
a

N

Összehívják a társadalmi munkások] Őszibarack kísérleti mintákért Rúzsán
országos találkozóját
A rúzsai
Napsugár Tsz helyi klíma és talaj adottsáNapirenden

a

A Hazafias Népfront mozguima két jelentős ténykedéssel kezdi az ú j esztendőt,
A népfront egyik fő feladatának tartja, hogy az ú j
esztendőben
kiszélesítse
a
társadalmi munka
mozgalmát. Az eddigi tapasztalatok felhasználásával az ország legjobb közgazdászaibői külön bizottság alakult,
amely megvizsgálja a társadalmi munka.
valamint
a
nemzeti
jövedelem
kapcsola tát. Ez a bizottság határozza meg a társadalmi munka
mérésének helyes módszerét.
Az eddigi tapasztalatok öszszesitésére és a jövő feladatok megállapítására februárban országos
tanácskozásra
hívja össze a népfront a társadalmi
munkásokat.
A szocialista mezőgazdaság kialakulása napirendre

tunya-probléma
tűzte a magyar vidék egyik
sajátos kérdését, az úgynevezett tanyaproblémát. A tanyák és udvaraik
ugyanis
beékelődnek a
nagyüzemi
táblákba. A Hazafias Népfront gyulai városi bizottsága és az Építéstudományi
Egyesület ennek a problémának a
megvizsgálására
»mezővárosi napokat*
renGyulán január 17-én és
dez
tanácsko1(j.án
A
fontos
_ ,
^ ^ Trautmann
Rezső epítésügyi miniszter nyitja meg.

Elkészüli

gazdái érdekes,
sokatígéró
őszibaracktermesztési kísérletbe kezdtek. Négyökrű Antal, a tsz elnöke elmondotta, 650 négyszögölnyi teriileten őszibarack mintatenyészkertet rendeznek be. A kertben idén 24 fajtával kezdik
meg a kísérletezést. Ezek közül csupán kettő ismeretes
az alföldön, a többi teljesen
ú j fajta.
Mindegyik fajtából öt fát
ültetnek, s így meggyőződhetnek arról, hogy a hazánkban eddig termesztett őszibarackfák
közül
melyek
feleinek meg leginkább
a

a ládagyári

új

Az új év ú j lehetőségeket szült a korongos hasítóüzem
is tartogat a Ládaipari Vál- csarnoka, s benne
laiat szegefii telepe számara:
felszerelték a gépeket is.
1960. december 31-re elké- Két gatfer, két szabász- és
négy szélezőgép, egy koj rongbalta, négy szárítókamí ra és tizenkét gőzőlőakna
? került fedél alá.

Továbbadják munka társaik nck fudásuVat

• Január 5-én less a mű• szaki átadás,
Is azután már meg is indulI hat a folyamatos üzemelés.
A hasítóüzem
munkája
[igen gazdaságosnak ígérkezik. Amíg ugyanis szalagfűrésszel készítették a láda; léceket, a felhasznált fa: anyag mintegy 8—10 százajléka
fűrészporrá, iparilag
j hasznavehetetlen hulladékká
vált. A hasításnál viszont 98
; százalékos anyagkihozatal is
> elérhető.
Az újszegedi ládagyár termelése tulajdonképpen ezzel az új
üzemrésszel
: einelkedik
nagyüzemi
szintre.
A Szegedi Kéziszerszámgyár
öt
fiatal munkásnöje kéthetes tanfolyamon vett részt a budapesti precíziós
gyáregységnél. Tudásukat most társaiknak adják át, az egyetemes fogóforgácsolóműhely többi dolgozójának.

ügye iránt. Erről tanúskodnak a hároméves terv éveibein elért sikerek, hogy
az
ipari termelés három év alatt
mintegy 40 százalékkal növekedett, hogy a szántóföld
mintegy négyötöd része tartozik ma már a szocialista
szektorhoz,
m T ö v e k s z i k a termelés és
emeli az életszínvonalat.
Jelentősen
továbbfejlödik a népgazdaság,
£ 2 ^ 1 köszöntött be az 1961.
gvi tervről szóló közlemény.
„ valóra váljon,
Dc
hogy
biztosan
kell
lépkednünk
g j esztendő olyan
e]6re az
lépcsőfokain, mint a termenövelése, az önl é kenység
csökkentése, a gazköltség
daságos termelés, a bírálat
alkalmazása a
és
önbírálat
Olyan feladatok
munkában
amelyek nem csupán
ezek.
a g y á r i statisztikában jelzik
ú j a b b szükséges
startaz
lendületet, hanem
raktárai n k , áruházaink, kirakataink
éléskamráink gazdaságáés
b a n , a z o r s z á g gyarapodásáMinden Szeged körb a n is
üzem. termelőszövetnyéki
^
állami
gazdaság
kezet
hü fényképet műszámára
t a ( a ^t-v: ime a tennivalók,
a k özös feladatok,
szép, nemes célok ezek,
érdemes értük fáradni.
A
p á r t és a kormány arra hív
f e i a z ü j év első napján ismertetett tervvel is, hogy
minden hazáját szerető dolgozó nyújtsa ereje legjavát
e célok eléréséhez,
fw^ettekre, ú j munkasikeI r ^ r e , ' erőfeszítésekre van szükség hogy
továbbhaladjunk a lépcsőn,
a m e i y ismét új fokokat emel
lábaink elé. Mert az ú j esztendö csak azt
tartogatja
számunkra tarsolyában, amit
magunk teszünk bele. Bizak o d u n k , hogy még több debelé, mint
rűj ö r ö m
kerüi
tavaly. Bízunk benne, mert
bízunk a pártban,
kormányunkban,
b'aunk
önmagunkban.
N. P í

Felvételeinken két fiatal munkásnőt
mutatunk be az öt közül: Matuska
Frigyesné függőleges marógépen dolgozik és kiváló munkájával tűnik ki
társai közül. Második felvételünkön
látható Csongrádi Jolán, aki a fogó-

kon az alakmarás műveletét végzi. { Több más berendezést is
Példás
szorgalommal dolgozik és? munkába állítanak a közelmint lelkes KISZ-tag azon fáradó-Jjövőben a
hasítóüzemmel
zik, hogy a műhely fiatal kommu > kapcsolatban. Kaptak egy
nistáit brigádba tömörítse. Mindkét-• 700-as gyalúgépet, valamint
tőjük teljesítménye meghaladja a l egy 1200-as bolgár
gyártszáz százalékot.
' mányú esztergapadot is, de

gainak. A kísérletezés célja
egyébként az, hogy a szövet- .
kezet tagjai olyan fajtákkal
ültessék be leendő ú j őszibaracktelepeiket, melyek a
nyári hónapok elejétől kezdve késő őszig folyamatosan
nagy tömegben adják a ter- •
mést. A legjobban termő, 8
a legértékesebb
gyümölcsű
kísérleti fákról
biztosítják
m a j d a szemzőgalyakat
a
tömeges
csemeteneveléshez,
Az értékes fajtagyűjteménvt
a tárnoki barack kísérletitelepről juttatták a Napsugár Termelőszövetkezet gazdáinak.

hasítóüzem
talán a leglényegesebb az ú j
Brenta-rendszerű hasító szalagfűrész, mellyel
elérhető, hogy a termeléshez szükséges faanyag
felét sajátmaguk állítsák
elő gömbfából.
Az ú j üzemben egyedül a
száritókamrákhoz szolgáló 12
ventillátorpropeller szállítása maradt el (a ventillátorokat január 31-én adják át),
de elkészült a gőzölöaknák*
hoz tartozó DEMAG-darupálya, valamint egy 320 kilowattos transzformátor és
épülete. Ez utóbbi nemcsak
a hasítóüzem számára szolgáltat majd megfelelő menynyiségű áramot, hanem biztosítja az egész üzem villamosítását.
A tervek szerint május végére elektromos árammal
üzemeltetik a telep összes
gépét,
erre &nnaI
inkább szük/ a n mert a meglévő két
kazan altal termelt gőzt a
faanyagok lágyításához (az
ú j gőzkamrában) használják
majd fel. Az ú j lehetőségeket mi sem bizonyítja jobban, hogy a telep létszáma
néhány év alatt mintegy
megkétszereződött, s m á r e í éri a négyszáz főt.

