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Korszerűsítik Szeged legnagyobb malmát 
Megkezdődtek a szerelések — Jobb lisztet biztosítanak 
az új gépekkel — Több községi malmot is felújítanak 

Dél-Magyarország ma-
lomiparának nagyszabá-
sú korszerűsítési prog-
ramja keretében a hé-
ten megkezdődött Sze-
ged legnagyobb malmá-
nak, a Tisza-malomnak 
az átszerelése is. E nagy 
kapacitású üzem eddig 
közel százéves őrlőgé-
pekkel dolgozott. Most 
az EMAG-gyártól szál-
lított tíz ú j őrlőhenger-
rel cserélik ki a régie-
ket. Ezek golyóscsapágy-
rendszerrel működnek. 
Jobb lesz a liszt, biz-
tonságosabb a termelés, 
kevesebb az üzemállás, 
könnyebb a munka, s 
mindemellett jelentős 
energiamegtakarítást ér-
nek el. 

A régi gépekkel gyak-
ran fordult elö üzem-
zavar, mivel a nagy-
üzemi termelést igénylő 
szükséglet feszített kö-
vetelmény elé állitotta | 
a Tisza-malmot Termé-
szetesen ezek a gépek 
sem mennek veszendő-
be. A mórahalmi, ke- BS*fc 

celi, kunszentmártoni és 
kiskunhalasi öreg mal-
mok még elavultabb beren-
dezését új í t ják fel velük, 
megfelelő karbantartás után. 

iparát a népgazdaság érde-
keinek megfelelően. 

Szeged legnagyobb malma 

(Somogyiné felv.) 
a négyemeletes Tisza-malom 
második szintjére. 

A BEKEBEDi BÍZVA 
ír j esztendőbe lépve, 

minden családnak, 
öregnek és fiatalnak 

vannak tervel, amelyeket 
megvalósítva örömösebb az 
élet. A mi hazánk politiká-
ja azt szolgálja, hogy ke-
zünk és szellemünk munká-
jának eredményei a csalá-
dok életét szépítsék, gond-
jaikat zsugorítsák. Orszá-
gunk és családunk józan, 
mértéktartó terveinek meg-
valósításában hiszünk, és 
természetesen jó, hogy több-
re vágyunk, többet akarunk 
mindabból, ami tovább ja-
vítja életkörülményeinket. 

Az újabb célok, vágyak 
teljesedéséhez úgy kell a bé-
ke, mint a virágfakadáshoz 
a tavasz — és mindez olyan 
nyilvánvaló. Béke! Minden 
korban óhajt ják ezt a tisz-
tességes szándékú emberek, 
de mind az első, mind a má-
sodik világháború idején 
olyan volt a kor, hogy a há-
borús gyújtogatok erősebb-
nek bizonyultak, így sajnos, 
elkerülhetetlenül folyt a 
vér, rombadőltek városok, 
családi otthonok. Aztán, 
amikor a második világhá-
ború után elcsitultak a fegy-
verek, ú j élet fakadt a ro-
mokon, a felégetett földeken 
ú j városok épültek. Azoknak 
a családoknak, akiknek sze-

A Csongrád megyén kívül- egyébként az átszerelés miatt 
eső malmok viszonylagos egy hónapig nem őröl. Erre 
korszerűsítésére úgy kerül- az időre azonban megfelelő 
hetett sor, hogy az illetékes raktárkészletet biztosított, s 
szervek Bács-Kiskun es így a lisztellátásban nem lesz 
Csongrád megye malomipa- akadály. Egyébként a sze-
rét egyesítették. A héten relőbrigadok felajánlást tet-
alakult meg szegedi szék- tek: a határidő előtt három 
hellyel — a Tisza-malom- nappal, tehát január 28-ára 
ban — az új vállalati köz- befejezik a nagy munkát 
pont, mely összehangolja Képünkön az egyik ú j őr-
Dél-Magyarország malom- lőhengert emelik a magasba, 

Oktatásügyünk kulcskérdése 
a szülői ház és az iskola közötti 

gyümölcsöző kapcsolat erősítése 
Országos tanácskozás a középiskolai szfi ői munkaközősségek tevékenységéről 
A Magyar Nők Országos hotatlan gyűjtögetések, gosan kell látnia, hogy 

Tanácsa és a Művelődésügyi pénzbeli megajánlások. közösek a célok és közös 
Minisztérium csütörtökön a A beszámoló végül meg- a felelősség is. 
SZOT székházban országos állapította, hogy ha a szü- Mindnyájan azt akarják, 
tanácskozást rendezett a lói munkaközösségek való- hogy becsületes, derék, az 
középiskolai szülői munka- ban a szülök és a pedagó- életben. a munkában jól 
közösségek működéséről, te- gusok közösségévé alakul, helytálló, szocialista gon-
vékenységéről. társadalmunk sikerrel old- dolkodású embereket bo-

A középiskolai szülői hatja meg legfontosabb ne- csássunk ki az iskolák pad-
munkaközösségek elmúlt velési feladatait. jai közül. Bizonyos, hogy 
hónapokban végzett mun- A beszámolót követő vl- ezzel a céllal egyetért min-
kájáról. a tapasztalatokról tában felszólalt Lugosi Je- den szülő is. Közös a telj-
és a feladatokról Ortutay nő. az MSZMP Központi lösség is. hiszen a család és 
Zsuzsa, a Magyar Nők Or- Bizottsága tudományos és az iskola együtt formálja 
szágos Tanácsának titkára kulturális osztályának al- ifjúságunk arculatát, 
számolt be. Megállapította, osztályvezetője. Öt követő- A tanácskozáson felszóla-
hogy a középiskolás diákok en pedig ló szülők, pedagógusok egy-
szülei és a pedagógusok kö- Benke Valéria művelődés- öntetű véleménye volt, hogy 
zött az előző évieknél jóval ügyi miniszter szólalt fel a tartalmában megváltozott 
szorosabb, gyümölcsözőbb és kiemelte: szülői munkaközösségi mun-
kapcsolat alakult ki. — Oktatásügyünk fejlesz- ka szép sikereket hozott az 

Ugyanakkor megállapítot- tésének kulcskérdése ma elmúlt hónapokban. Bővül-
ta, hogy az iskola és a szülői ház tek a szülők pedagógiai is-

az iskolai és a családi ne- közötti gyümölcsöző kap- meretei, mind többen ér-
velés normái ma még sok- csolat erősítése. Minden pe- tették meg. milyen káros 
helyütt eltérnek egymás- dagógusnak és minden édes- hatása van a kettős nevelés-
től. 

Gyakori e6et, hogy az isko-
lai és az otthoni világnézeti 
nevelésben kettősség mutat-
kozik. Előfordul az is. hogy 
az iskola túlságosan igényes 
a gyermekekkel szemben, 
de nem ritka az sem. hogy 
a szülők állítanak túlságo-
san magas mércét gyerme-
keik elé. 

Ifjúságunk nevelésében 
mindez olyan probléma, 
amelynek helyes megoldá-
sában rendkívül sokat te-
hetnek a középiskolákban 
dolgozó szülői munkaközös-
ségek. 

Ortutay Zsuzsa részlete-
sen foglalkozott a szülői 
munkaközösségek iskolát 
segítő társadalmi mozgal-
mának eredményeivel. Ki 
emelte, hogy csupán 

a tavaly lezárult oktatási 
évben több mint 120 mil-
lió forint értékű társadal-
mi segítséget kaptak is-
koláink és óvodáink. 

Rámutatott azonban, hogy 
ezt a támogatást — amely 
a következő hónapokban, 
években minden bizonnyal 
tovább bővül — nem min-
denütt használják fel terv-
szerűen. Ügyelni kell arra, 
hogy 

az iskolákban megszűnje-
nek a 

apának, édesanyának vilá- nek. (MTI) 

Tanulnak a borászati dolgozók 
Tegnap sikeresen vizsgáztak 

Az Élelmezésügyi Minisz- gyártmányú gépekkel. Kö-
térium a boriparban dolgozó szünetet mondott azoknak az 
műszaki vezetők, techniku- egyetemi tanároknak és tech-
sok és művezetők részére to- nikumi előadóknak, akik a 
vábbkópző tanfolyamot indí- tanfolyamon oktatták a bo-
tott 1960 februárjában. A rászati szakembereket. Ez-
taníolyam kétéves. Célja a után a vizsgán ötven hallga-
műszaki szakkáderek to- tó számolt be a tanfolyam 
vábbképzése és előkészítés első évének munkájáról, 
az időszerű, s főleg a nagy-
üzemi termeléssel kapcsola-
tos feladatokra. A tanfolya-
mon résztvevők megismer-
kedtek a borászatban beve-
zetett ú j technológiai eljárá-
sokkal. Tegnap, csütörtökön 
Szegeden, a Pincegazdaság 
központjában vizsgáztak a 
hallgatók az elsőéves anyag-
ból. 

A Csongrád és Békés me-
gye területéről jelenlévő 
hallgatóknak Sajó Gyula 
igazgató beszélt az előttük 
álló feladatokról. Elmondta, 
hogy lépést kell tartani a 
borászat fejlődésével, s ép-
pen ezért a hallgatóknak 
meg kell ismerkedniük a 

felesleges és indo- legújabb bel- és külföldi 

B gyálarétl Komszemol Tsz gazdái 
túlteljesítették terveiket 

Több árut adtak az országnak, szépen jut 
járandóság a munkaegységekre 

Nagy munkában van most Komszomol Termelőszővet-
Mihály Béláné, a gyálaréti kezet könyvelője: az év végi 

számvetésen dolgozik. E hó-
nap utolsó napjaiban kerül 
sor az ünnepélyes zárszám-
adó közgyűlésre, ahol igen 
jó eredményekről esik majd 
szó. A könyvelési adatok ar-
ról tanúskodnak, hogy sike-
resen zárja az esztendőt a 
közös gazdaság. 

Annak ellenére, hogy mos-
toha volt az időjárás, nyá-
ron szárazság, ősszel tenger-
nyi sár akadályozta a mun-
kákat, a tervezettnél is töb-
bet, legalább negyvenöt fo-
rintot osztanak minden mun-
kaegységre. Emellett a terv 
szerint 170 ezer forintot kel-
lett volna tartalékolniok a 
közös alapra, de ennél 60 
ezer forinttal többet fordít-
hatnak, mert saját erőből 
hoztak létre több gazdasági 
épületet. Többek között csi-
beszállást és kovácsműhelyt 
építettek állami hitel igény-
bevétele nélkül. 

A termelőszövetkezet gaz-
dái több árut adtak az or-
szágnak, mint amennyire 
tervszerint számítottak. Áru-
értékesítési tervüket 140 szá-
zalékra teljesítették, főként 
azáltal, hogy fűszerpapriká-
ból és cukorrépából igen 
jó termést takarítottak be. 
Fűszerpaprikából 35 mázsás 
holdanként! rekordhozamot 
értek el, cukorrépából pedig 
180 mázsás eredményt vár-
tak és 220 mázsát takarítot-
tak be. 

A szép eredmények mö-
gött szorgos munka rejtőzik. 
Nemcsak a szövetkezeti ta-
gok jártak ugyanis ki rend-
szeresen a földekre, hanem 
a családtagok is. Közülük — 
ha a szükség úgy kívánta — 
harmincan is bekapcsolód-
tak a közös munkába. Mo-
nostori József harmadmagá-
val, fiával és feleségével 
együtt dolgozott a nagy 
munkák idején. Együttesen 
mintegy nyolcszáz munka-
egységet gyűjtöttek, aminek 
értéke harminchatezer fo-
rint. 

A Komszomol Termelőszö-
vetkezet készülő zárszám-
adásának száraz számadatai 
ékesszóló bizonyítékai a kö-
zös gazdálkodásban rejlő ki-
meríthetetlen lehetőségek-
nek. 

T, B, 

Dobi István 
elhagyta a kát háiat 

Dobi István elvtárs, a 
Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának elnöke 1960. októ-
ber 27-től 1961. január 5-ig 
krónikus tüdőtágulás és 
hörghurut következtében be-
állott keringési elégtelenség 
miatt kórházi kezelés alatt 
állott 

Állapota lényegesen ja-
vul t Eröbeni állapotának 
helyreállításához előrelátha-
tólag négy-hatheti üdülésre 
van szüksége. Üdülését meg-
kezdte. (MTI) 

rettei meghaltak a harcme-
zőn, az esztendők múlásával 
tompult, de nem múlt el fá j-
dalmuk. Nem lehet felejte-
ni a háború sebeit, a hitleri-
fasizmus rombolását Nem 
és nem! 

Most, a mi korú likban 
— mivel léteznek és 
hatnak a háborús, 

imperialista erők —, szintén 
a "kérdések kérdése* a bé-
ke. Üt csak egy van és nem 
több: a szocializmus és ka-
pitalizmus békés együttélése 
és békés versengése, mert 
máskülönben a szörnyű bor-
zalmakkal járó atomháború 
következik. A szocializmus-
nak nem kell a háború. Hir-
deti és cselekszik azért, hogy 
a szocialista és a kapitalista 
világrendszer békés versen-
gése döntse el, melyik tár-
sadalmi rendszer az életre-
valóbb, s ad gazdagabb ja-
vakat a népnek. 

Világosnak kell lennie te-
hát, hogy csak egy út van. 
A világ olyanná alakult, 
hogy a béke erői fölényben 
vannak, az újabb világhá-
ború elkerülhető. Miért? A 
Szovjetunió vezette szocia-
lista világrendszer — ismert, 
becsült és tudott ez — min-
dig következetesen, tettekkel 
védelmezi, óvja a békét, so-
ha nem szűnően kezdemé-
nyez a nemzetközi kérdések 
békés megoldásáért. A szo-
cializmus és a béke egyet 
jelent. Amikor 1917-ben 
megszületett a világ első 
szocialista állama, a Szov-
jetunió, első ténykedése a 
békedekrétum volt. A nem-
zetközi kommunista mozga-
lom a két világégés között is 
háborútól mentes életet 
akart. S a szocialista világ-
rendszer lényegéből fakad, 
hogy most és mindig a jövő-
ben az emberiség békéjéért, 
haladásáért hallatja szavát, 
visz véghez újabb és újabb 
tetteket. 

m r e m c s a k az igazság, ha-
nem az erő is a szo-
cialista világrendszer 

oldalán áll. Nem dicsekvés-
ként, pusztán csak a tény 
kedvéért említjük az erőt, 
amely — mivel az imperia-
lizmus ugyanolyan ragadozó, 
mint volt — meghátrálásra 
kényszeríti az óceánon in-
neni és túli háborús őrülte-
ket. A népek pedig, függet-
lenül politikai, vallási meg-
győződésüktől, az egész föld-
kerekségen helyeslik, jó szív-
vel fogadják és támogatják 
a szocialista világrendszer 
béketevékenységét. A béke 
gondolata egyesíti a föld né-
peit. A földrészeket, átfogó 
béketörekvés, párosulva a 
szocialista világrendszer há-
borútól mentes életet akaró, 
következetes, szüntelen har-
cával, olyan hatalmas erő, 
amilyen még sohasem volt. 

Ezért bízunk a békében, 
hisszük, hogy a világ továb-
bi következetes harca nyo-
mán elkövetkezik az embe-

riség aranykora, amikor nem 
rettent bennünket a háborús 
lidérc. De nem felejthetjük, 
hogy béketettekre továbbra 
is szükség van, mert élnek, 
mesterkednek, próbálkoznak 
a háborús erők. Az imperia-
lista, háborús kalandorok 
veszélyt jelentenek: atom-
fegyverkeznek, támadójellegű 
katonai tömböket és támasz-
pontokat tartanak fenn, 
élesztgetik a fasizmust Nyu-
gat-Németországban stb. 

Az emberiség békéjének 
fenntartásáért — mint 
ismeretes — az öt vi-

lágrész kommunista és mun-
káspártjainak képviselői ki-
áltvánnyal fordultak a világ 
népeihez. Ebben további ál-
talános harcra hívták fel az 
embereket a béke védelmé-
ért, egy újabb világháború 
veszélye ellen. A Kiáltvány 
a való helyzetnek megfele-
lően megállapítja: -Az em-
beriség történelmében még 
soha nem volt ilyen reális 
esélye annak, hogy valóra 
válhatnak a népek évezre-
des törekvései, hogy béké-
ben és szabadságban élhet-
nek*. A Kiáltvány az embe-
riség legragyogóbb • doku-
mentumai közé tartozik, erő-
síti hitünket a béke fenntar-
tásában. Harcra is szólít, 
felhív, hogy a földkerekség 
népei zárják szorosabbra so-
raikat a békéért. A Kiált-
ványra milliók és milliók 
válaszolnak tettekkel Észa-
kon és Délen, Nyugaton és Ke-
leten. A kapitalista országok 
népei is tettekkel mutatják 
meg békeakaratukat. Ja-
pánban, Amerikában, Fran-
ciaországban és másutt mind 
erőteljesebben zúg fel: nem 
kell a háborús fegyverkezés, 
legyen béke a földön. Nyu-
gat-Németországban, az im-
perializmus európai felleg-
várában munkások, parasz-
tok és értelmiségiek tüntet-
nek a fegyverkezés ellen, 
követelik, hogy vessenek vé-
get a fasizmus újjáélesztési 
kísérleteinek. A gyarmati 
sorsból szabadult, vagy a 
most még gyarmati elnyo-
másban élő népek ls egy re 
határozottabban ítélik el az 
imperialista, háborús kalan-
dorok kardcsörtetését 

Totálunk, a mi hazánk-
i g ban is bízunk a bé-

kében. A gyárakban, 
kutató intézetben, a földe-
ken mindenütt alkotnak az 
emberek. Közeli és távolabbi 
terveink valóraváltásáért, 
egyben pedig a békéért is 
dolgozunk. Mert bízunk a 
jövőben, a békés életben! A 
szegedi járás falvaiban élő 
ú j szövetkezeti gazdák gyü-
mölcsfákat, szőlővesszőket 
telepítenek, amelyekről majd 
évek múltán szednek ter-
mést. Telepítenek, mert hisz-
nek a békében, amely le-
győzi a háborút, ha a világ 
népei összefogva, tettekkel 
akarják ezt. 

Morvay Sándor 

Több mint kétszeresére növekszik 
az orvosi műszergyártás 

Megkezdik a nemzetközi kőolajvezeték 
első szakaszának automatizálását — 

Ujabb vidéki telephely Szentesen 

A műszeripar 1960. évi, 
több mint százmillió forint 
felajánlással növelt tervét is 
túlteljesítette. Ehhez képest 
az idei termelésnövekedést 
15.8 százalékra szabja meg 
a terv. 

Az idei gyártmányfejlesz-
tés! terv 15—20 százalékkal 
több új műszer kialakítását 
és termelését írja elö. Első-
sorban az orvosi műszer-
gyártás termelése emelkedik, 
a tavalyinak több mint két-
szeresére. Az elektronikus 
műszerekből 80 százalékkal 
termel többet az iparág. Két-
szeresére növelik az automa-
tikai elemek gyártását, s a 
meglevő tervek alapján az 
idén megkezdik a nemzetkö-
zi kőolajvezeték első szalca-
szához szükséges automati-
kai elemek, berendezések 
gyártását. 

A fontos iparágat az idén 
több mint 70 millió forinttal 

segíti államunk. Ebből a 
meglevő beruházásokat, há-
rom gyár bővítését fejezik 
be. Az idén ismét előre-
haladnak a vidéki telepítés-
ben. Esztergomban tovább 
bővítik az elektronikus mű-
szer, a hálózatvédelmi relé 
és a szemüvegkeret gyártá-
sát. Ezenkívül újabb vidéki 
bázis alapjait teremtik meg. 
Szentesen, egy volt malom-
épületben telepet létesítenek 
a Kontakta-gyárnak. A vá-
rosi pártbizottság és a ta-
nács segítségével még janu-
árban megkezdik az épület 
átalakítását s az első fél év-
ben a munkások betanításét 
Az év második felében már 
körülbelül 100—200 fővel 
megkezdik a villamos- és 
műszeripari kapcsolók, sze-
relvények és alkatrészek tö-
meges gyártását (MTI) 


