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Jól kerestek a „vízi emberek" 
Zárszámadás 

a Szegedi Kossuth Halászati Szövetkezetben 
Vasárnap tar tot ta ünnepé-

lyes zárszámadó közgyűlé-
sét a Szegedi Kossuth Ha-
lászati Szövetkezet. Juhász 
József elnöki beszámolójá-
ban arról szólott, hogy az 
elmúlt két aszályos eszten-
dő ellenére eredményesen 
dolgoztak a szövetkezet tag-
jai. Csupán a folyóvizeken 
nem tudták tel jes egészé-
ben teljesíteni tervüket, vi-
szont a holt-Tiszán — ahol 
egyre inkább belterjes gaz-
dálkodásra térnek át — a 
vár tná l jobb a "termés*. A 
tapasztalatból okulva 

idén az eddigieknél na -
gyobb mérvű telepítéseket 
végeznek ezeken a vize-
ken. 

A szentesi Felszabadulás 
Tsz-töl és a gödöllői kísér-
leti teleptől 65 mázsa egy-
és kétnyaras hala t vásárol-
tak telepítés céljára. 

Szépen kerestek a -vízi 
emberek*. A negyvenhat 
tagú szövetkezetben 

az egy főre eső átlagjöve-

delem 21 000 forint. 
A legeredményesebben I f jú 
Török György dolgozott. A 
f iatal deszki halász 377 
munkaegysége után több 
mint ötvenezer forintot ka-
pott. Alig marad t el mögötte 
Laczik Antal algyői halász; 
aki 2600 kiló pontyot, har-
csát, süllőt, kecsegét, már-
nát és egyéb halat fogott. 
Keresete 45 000 forint körül 
volt. A szövetkezet legsze-
rencsésebb halászai közé tar-
tozik még i f jú Gercsó And-
rás, aki a legtöbb óriás-
harcsát fogta, s évi jövedel-
me eléri a 40 000 forintot. 

A szövetkezet az idei jö-
vedelemből tovább fejlő-
dik. 

Űj perionhálókat, egyéb fel-
szereléseket, s három motor-
csónakot is vásároltak. így 
most már minden munka-
csapatnak van motoros vízi-
járműve, amellyel nemcsak 
könnyebb, hanem eredmé-
nyesebb is lesz munkájuk . 

T. B. 

A szövetkezet a téli hónapokban Is gondoskodik a hal-
ellátásról. Képünkön mint mintapéldányt, egy szép tü-

körpontyot muta t az üz let vezető a vásárlóknak 

Mégy ezer traktor 
generál lavitása 

— márciusig 
A gépállomások traktoro-

sainak január első fele még 
jó lehetőséget nyúj tot t az 
őszi esőzések következtében 
e lmaradt mélyszántások egy 
részének pótlására. 

Az elmúlt napokban vi-
szont már teljes erővel meg-
indult a téli gépjavítás. 
Amint a Földművelésügyi 
Minisztériumban elmondot-
ták, biztosítottnak látszik, 
hogy március elejére befe-
jezik négyezer traktor gene-
ráljavitását és ötezer traktor 
kisebb javítását. A gépállo-
mások úgy szervezték meg 
munkájukat , hogy a szövet-
kezetek tulajdonában levő 
gépeket is rendbehozzák a 
tavaszi munkák megindulá-
sáig. (MTI) 

Felvitel a Színház-
és Filmművészeti 

Főiskolára 
A Színház- és Fi lmművé-

szeti Főiskola igazgatósága 
az 1961/62-e« tanévre felvé-
telt hirdet színész, színházi 
rendező ós fi lmoperatőr tan-
folyamokra. Felvételre érett-
ségi bizonyítvánnyal lehet 
jelentkezni. Rendezőknél 
előny a más pályán szerzett 
oklevél. Korhatár : a színé-
szeknél 17—22, a többi tan-
szakon 18—25 év, 

A felvételi kérvényeket a 
sa já t és szülei adatait tar-
talmazó életrajzzal és iga-
zoló okiratokkal (vagyoni és 
kereseti kimutatás, iskola, 
vagy munkahely ajánlása) 
1961. március l- ig kell be-
küldeni a főiskola igazgató-
ságához. (Budapest, VIII.. 
Vass utca 2/c.) A határidőn 
túl érkező kérvényeket az 
igazgatóság nem veszi figye-
lembe. 

A GAZDASSZONY.. . 
Sorok egy tanyai családról és a szövetkezésről 

em A térjem nincs itthon, 
elment a szomszédba, de 
azért kerüljenek beljebb. 

így fogadott bennünket az 
ú j (sz-községben, Forráskú-
ton, a 64-es számú tanya-
házban Dudás Mihályné, a 
piros arcú, vékony asszony. 
Aztán széket törölt és anél-
kül, hogy valaki kérdezte 
relna, mindjár t újságolta: 

— Mi ts szövetkezetiek va-
gyunk. A férjem odavolt az 
első, az alakuló közgyűlésen. 
Mesélt is arról, hogy mi 
minden történt ott, mert 
tudják, érdekelt ez engem is 
nagyon. 

.4 férjemmel együtt 
JÓI tud ja az asszony, a 

mezőgazdaságban mindig az 
2"olt a rend, hogy a feleség 
hűségesen segítette fé r jé t a 
munkában, különösen nya-
ranta mindig együtt dolgoz-
lak. A valamilyen munká t 
végezni képes nagyobb gye-
rekek is segítettek egyéni 
gazda szüleiknek. Vajon 
most, hogy szövetkezetiek 
lettek Dudásék is, miként 
gondolja ezt a dolgot a fe-
leség? 

— Nekem, mint asszony-
nak és anyának — felelt 
gyors beszéddel — el kell 
látnom a családot, törőd-
nöm kell a. háztartással. Ez 
bizony időbe került akkor 
is, amikor egyéniek voltunk, 
időbe kerül most is, amikor 
szövetkezetiek lettünk. 

— ts ezután segit-e a fele-
ség a férjének? 

— Most sem i jedünk meg 
a munkától, csakis úgy lesz 
hogy a nagy munkák idején 
segítek a páromnak, hadd 
szaporodjon az egysége, ami-
re a részesedést adják. Meg-
látásom szerint az lenne a 
jó, ha a munkacsapatok te-
rületeiket a lakóhelyhez kö-
zel kapnák és tudná az em-
berfia, hogy miért felelős. 
Meg az assaonyok munka-
egységért a ház körül ba-
romfi t nevelhetnének, a kö-
zös számára is. 

Hárman . . . 
Kis szünet után sorolta, 

hpgy egyénileg 13 hold föl-
dön gazdálkodtak, e terület 

bői 700 négyszögöl volt • 
szőlő, 800 négyszögöl pedig 
gyümölcsös. A nagy fiú, a 
20 éves Gusztáv, szüleivel 
együtt birkózott a 12 hold-
dal, a homokkal, hogy bol-
doguljanak. A tízéves isko-
lás kislány, tvike meg. ami-
kor ideje engedte, édesany-
jának segített a háztartás-
ban, amit tudott. Szóval Évi-
kén kívül a családból való-
jában hárman munkálták a 
12 holdat. 

A szorgalomra, az oda-
adásra, szaktudásra a szö-
vetkezetben szükség van, 
mer t csak így használható 
ki a nagyüzem adta sokféle 
lehetőség. Őszintén kell szól-
ni arról is, ha mondjuk, pél-
dául csak a családfő, egy 
ember dolgozik a tsz-ben, 
nyilvánvalóan nem is lehet 
azt várni, hogy ez az egy 
munkaerő annyit, sőt többet 
keressen, mint korábban 
hárman együttesen. Aki jó-
zanul ítél. az ebben a dolog-
ban nem vitázik, hiszen ké-
zenfekvő az igazság. 

A fiú könyvelő lesz 
A gazdasszony, Dudásné 

nem húzódik vissza a mun-
kától, ezt már maga mond-
ja. De milyen tervei vannak 
20 éves f iának? 

— Guszti fiunk — felelt 
határozottan az anya — ter-
mészetesen a mezőgazdaság-
ban, most már a termelősző-
vetkeeztben dolgozik tovább. 
Most tanul a fiú, a községi 

tanácselnök is többször be-
szélt vele arról, hogy milyen 
fontos az ismeretek gyarapí-
tása. 

— Mit és hol tanul a fiú? 
Fiunk Szegedre jár be, 

a mezőgazdasági könyvelési 
szaktanfolyamra. Ezt elvé-
gezve lehet belőle könyvelő 
a termelőszövetkezetben. 
Kezdetben húzódozott a tan-
folyamtól, de most már — 
ilyen az ember — örül, hogy 
elvégzi, mert maga veszi 
hasznát. 

A mostani gond 
Az asszony, az édesanya 

később arról is beszélt, ami 
érthetően foglalkoztatja a 
családot Ez pedig: hogyan 
alakul az életük, sorsuk a 
szövetkezetben. Azt mondta: 

— Mi a kisparcellát szok-
tuk meg, abban nőt tünk fel. 
Amikor dönteni kellett, bi-
zony álmatlanul töltöttük az 
éjszakát. A szövetkezést nem 
próbáltuk, így az a gondunk, 
hogy miként is csináljuk a 
közösben, hogy megleljük jól 
számításunkat. Szövetkeze-
tünkkel kicsit úgy vagyunk, 
mint a gyerek, amelyik most 
tanul járni. Hiszem azon-
ban, ha szövetkezetünk népe 
odaadással lesz a munkában, 
akkor nem lehet baj. hala-
dunk 

Az asszony aztán fadara-
bokért nyúlt, rakott a tűzre, 
hogy elkészíthesse az ebédet 
a hazaérkező családnak. 

Morvay Sándor 

Szuszlov beszámolóját 
közölte a Pravda 

A Pravda hétfői száma 
közli Mihail Szuszlovnak, az 
SZKP Központi Bizottsága 
t i tkárának a Központi Bi-
zottság januári plénumán a 
kommunista és munkáspár-
tok képviselőinek moszkvai 
tanácskozásáról mondott be-
számolóját. A beszámoló tel-
jes szövege több mint egy 
oldalt tölt meg a lapban. 

Szuszlov kijelentette, hogy 
a kommunista is munkás-
pártok képviselőinek Moszk-

vában lezajlott tanácskozása 
-Sikeresen megoldotta a na-
pi rendjén szereplő feladato-
kat és a marxizmus-leni-
nizmus újabb hatalmas győ-
zelme volt a netnzetközi 
kommunista mozgalomban*. 

A tanácskozás egész mun-
ká ja a bátor forradalmi al-
kotószellem jegyében, ko-
runk időszerű problémáinak 
kollektív kidolgozása jegyé-
ben tolyt le. 

Az ENSZ kongói erői helyezzék 
védelmük alá Lumumbát 
— követe t« Jucoszlóv'a EMSZ-küldötfstge 

Az ENSZ kongói -békél te-
tő bizottsága* Katangában 
hasztalanul próbált találkoz-
ni a bebörtönzött Patrlce 
Lumumba miniszterelnökkel, 
s ezért hétfőn elutazott Eli-
sabetville-ből, Katanga fővá-
rosából. 

Az ENSZ egyik szóvivője 
kijelentette, hogy bár a 
Csombe-féle hatóságok meg-
tagadták a bizottsáo erre vo-
natkozó kérésének teljesíté-
sét, a -békéltető bizottság-
más utakon próbálkozik el-
érni azt, hogy mégis talál-
kozzék Lumumbával. 

Jugoszlávia ENSZ-küldött-
ségének vezetője vasárnap 
levelet intézett Hammar-
skjöld ENSZ-főtitkárhoz. A 
levél követeli, hogy az ENSZ 
helyezze közvetlen védelme 
alá Lumumbát, Kongó tör-
vényes miniszterelnökét. Fi-
gyelmezteti a főtitkárt, hogy 
az -ENSZ kongói rendfenn-

tartó erőinek parancsnoksá- helyzet rendezéséért. Véle-
ga és mis ENSZ-szervek ménye .szerint az alábbi ín-
megengedhetetlen közömbös- tézkedéaeket kell foganatosí-
séget tanúsítanak, tehát vi- tani Kongóban; I. Teljesít e-
selniök kell a felelősséget ni kell a Biztonsági Tanács-
azért, hogy külső erők avat- nak a kongói belga csapatok 
koznak Kongó belügyeibe«. kivonására vonatkozó ha*i-

A - tanácsadóknak* SBcá- ruzatait. 2. Biztosítani kell a 
zott és Leopoldville-be, Kor.- lehetőséget arra, hogy ösz-
gó fővárosába érkezett bel- szeüljön a törvényes kongói 
ga tiszteket és altiszteket a parlament és igy az ENSZ 
közeli napokban ú j a b b bei- közreműködésével maguk a 
ga katonai egységet követik, kongóiak juthassanak meg-
Ezek a katonák Mobutu zsol- egyezésre, 
dósainak kiképzésére vállal- Nem tudom, melyik kon-
k o z t a k - gói pár t a legerősebb és me-

Mobutu a belga katonai l y l k a leggyengébb, viszont 
kiképzők megérkezése u tán , , 
má r kevesli eddigi ezredesi telJ« meggyőződésem, hog;. 
rangját . Kaszavubu vasár- az egyetlen intézmény, ame-
nap bejelentette, hogy Mobu- lyet Kongóban el kell ismer -
tu hétfőtől kezdve a -vezér- n ü n k , a parlament. Kongó-
őrnagy« rangot viseli. nak van megválasztott par-

* lamentje. Így tehát a legelső 
Nehru indiai miniszterei- teendő: lehetővé tenni * par. 

nök a Dagbladet című nor- lament összeülését — áüa -
vég lapnak adott nyilatkoza- pí t ja meg végül Nehru. 
tában síkraszáll a kongói (MTI) 

a 
de a harc még nem ért véget 

Mint nyugati hírügynöksé- volt. Kórházban meghalt a 
gek jelentik, a belga sz t rá jk- 25 éves Boulet, a liegei vé-
mozgalom összekötő bizott- [ « o ^ c t ű z é s e k e g y s e b e s ü l t 

ságának határozatára hét- A megfigyelők a sz t rá jk 
főn Belgiumban mindenütt megszűnése után ú jabb po-
megindult a munka. Az ösz- Htikal feszültségre szimita-
szekötő bizottság hivatalos A 

közlése azonban hangsúlyoz- a z úgynevezett takarékossági 
za, hogy a szt rá jk még nem törvényt, nyilvánvalóan a 
ért véget csak felfüggesz- parlament feloszlatását fog-
tették, korai tehát a harc kér">- Ebben az esetben 8 

' választásokat negyven napon befejezéséről beszélni. 
Jóllehet az országban az 

élet lassanként / visszatér a 
rendes kerékvágásba, a ha-
tóságoknak a sz t rá jk idején 
tanúsított brutális magatar-
tása nem múl t el nyomtala-
nul a lakosság körében. A 
sztrájk idején letartóztatott 
személyek közül sok ellen 
indítottak el járást és még 
számos sebesültet kezelnek 
a kőházakban. Vasárnap 
egyébként a rendőri önkény-
nek újabb halálos áldozata 

belül megtar t ják . (MTI) 

KGST-bizottsig 
tanácskozott Varsóban 

A KGST szénipari állandó 
bizottsága január 17. és 21. 
között Varsóban ülésezett. 
Az ülésen elemezték az 1960-
as határozatok és munkaterv 
végrehajtását, valamint elfo-
gadták az 1961. évi munka-
tervet. 

A résztvevők tanulmá-
nyozták a szénipari tudomá-
nyos-technikai együttműkö-
dés további kibővítésének 
problémáit. 

A KGST ülésén a magyar 
szakemberek csoportját 
Czottner Sándor nehézipari 
miniszter vezette. 

Kalózkodó francia hadihalók 
Francia katonai hatóságok gyei hajóra , átnézte azt, 

ú j abb durva önkényességet megvizsgálta az okmányokat. 
követtek el egy lengyel hajó majd engedélyt adott a to-
ellen. A Közel-Keletre tartó vábbhaladásra . 
Oliwa nevű ha jóra a Föld- A Lengyel Népköztársaság 
közi-tengeren tüzet nyi tot t , kormánya e durva és önké-
egy f rancia hadihaj . Rövid nyes lépessel kapcsolatban 
idő múlva fegyveres f rancia erélVes tiltakozást Jelentett 
matrózok csoportja érkezett ** a f r a n c i a kormánynál és 
egy tiszt vezetésével a len-

Ünnepi ülést tartott 
az Olasz Kommunista Párt 
Megalakulásának 40. évfordulóját ünnepelte 

Vasárnap Rómában az Ad- tikai nézeteinek kialakulásá-
riano-színházban az Olasz ban. Gramsci alapította meg 
Kommunista Pá r t Központi az Olasz Kommunista Pár-
Bizottsága és Központi El- tot. Az orosz, a szovjet és a 
lenőrző Bizottsága ünnepi nemzetközi forradalmi moz-
ülésen emlékezett meg a galom segítséget nyújtott az 
párt megalapításának 40. év- olasz kommunistáknak, hogy 
fordulójáról. - megtalálják saját útjukat és 

Palmiro Togliatti, az Olasz azon haladjanak. 
Kommunista Párt főtitkára Az Olasz Kommunista 
beszédében hangsúlyozta: az Pár t főt i tkára végül kijelen-
orosz forradalom, Lenin ta- tette, hogy az olasz kommu-
nítása a bolsevik pár t dia- nisták mindenkor azon fog-
dalmas harca döntő szere- nak fáradozni, hogy erősít-
get játszott az Olasz Kom- sék testvéri kapcsolataikat a 
munista Pár t létrehozásá- nemzetközi kommunista moz-
ban, Antonio Gramsci poli- galommal. 

követelte a nemzetközi jog 
megszegésében vétkes aze-
mélyek megbüntetését. 

J anuá r 18-án éjszaka a 
francia hadiflotta több hajó-
ja a La Manche-csatornában, 
Brest magasságában a nyílt 
tengeren fel tartóztat ták a 
Sipka bolgár kereskedelmi 
hajót . A nemzetközi jogsza-
bályok megsértésével a f ran-
cia hadihajók a r ra kénysze-
rítették a bolgár hajót , hogy 
fusson be a bresti kikötőbe. 
A hajót két napig tartották 
vesztegzár alatt, közben a 
francia hatóságok megvizs-
gálták a ha jó rakományát . A 
Sipka már a negyedik bol-
gár kereskedelmi hajó, ame-
lyet az utóbbi két hónap le-
forgása alat t f rancia hadiha-
jók a nyílt tengeren feltar-
tóztattak. 

A bolgár kormány tiltako-
zást jelentett be a francia 
kormánynál e törvénytelen 
lépések miatt. (MTI) 

4 Hxorjet—amerikai kapcsolatokról 
tárgyalt Kennedy minisztereivel 

Kennedy, az Egyesült Ál-
lamok ú j elnöke hétfőn dél-
után értekezletre hívta ösz-
sze a Fehér Házban kormá-
nyának vezetőit. Az értekez-
leten többek közt részt vett 
Dean Rusk külügyminiszter, 
McNamara ' hadügyminiszter 
és George Bundy, az elnök 
rendkívüli tanácsadója nem-
zetbiztonsági kérdésekben. 

Washingtoni politikai kö-
rökben úgy tud ják , hogy a 
hétfői értekezleten a szovjet 
—amerikai kapcsolatok kér-
dését vi tat ták meg. A vi" 
alapjául az a jelentés szol-
gált, amelyet Thompson 
moszkvai amerikai nagykö-
vet Hruscsov szovjet minisz-
terelnökkel szombaton foly-
tatott megbeszéléséről Wa-
shingtonba küldött, 

Kennedy vasárnap a Fe-
hér Házban ebéddel egybe-
kötött megbeszélést folyta-
tott vezető külpolitikai ta-

nácsadóival. A megbeszélé-
sen jelen volt Rusk külügy-
miniszter, Bowles küliigymi-
niszterhelyettes, és Ralph 
Dungan, az elnök személyes 
tanácsadója. 

Salinger sa j tó t i tkár közlé-
se szerint a külügyminiszté-
rium szervezetét ér intő kér-
désekről tárgyaltak. Ezenki-
vül Rusk beszámolt Kenne-
dynek arról a titkos jelen-
tésről, amelyet Thompson, az 
Egyesült Államok moszkvai 
nagykövete küldött Hrus-
csovval folytatott beszélgeté-
séről. 

Kennedy vasárnap vacso-
rára hívta meg if j . Franklin 
D. Roosevelted, és feleségét. 
Nyugati hírügynökségek ie-
lentéseiböl kitűnik, hogy 
Kennedy környezetében igye-
keznek kiemelni a jelenlegi 
kormányak a roosevelti idő-
szakkal való folytonosságát. 
Erre mutatnak azok « talál-

gatások is, amelyek szerint 
lehetséges, hogy i f j . Roose-
velt helyet kap a szélesebb-
körű kormányban, esetleg őt 
nevezik ki az amerikaközi 
ügyek államtitkárának. 

A hétfői tanácskozás napi-
rendjének egyik fö pont ja a 
mcezkvai nagykövet jelenté-
se vo l t A Reuter angol hír-
szolgálat értesülése szerint 
ezzel kapcsolatban minden 
bizonnyal szó esett az eset-
leges ú j amerikai—szovjet 
lépésekről a hidegháború be-
fejezésére. 

Megfigyelők lehetségesnek 
tar t ják, hogy Thompsont ha-
zarendelik, hogy személye-
sen számoljon be a Hrus-
csovval folytatott beszélge-
tésről, vagy esetleg Harri-
mant, Kennedy új utazó 
nagykövetét küldik Moszk-
vába. 

Kennedy első sajtóértekez-
letét szerdán tart ja , magyar 
idő szerint 24 órakor 


