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Magyarországon 
a kukoricatermesztésnek 
valóságos mesterei vannak 

A népek barátsága — képekben 

állapította meg Kijevben elmondott beszédében 
Hruscsov elvtárs 

A -Pravda« és több más központi szovjet lap szerdán 
teljes terjedelmében közölte N. Sz. Hruscsovnak, az SZKP 
Központi Bizottsága első titkárának az Ukrán Kommunista 
Párt Központi Bizottsága plénumán, január 28-án elhang-

Június 13-tól július 
a teheneket kukoricaszilázs-
zsal takarmányozták. A te 
heneknek 20 kilogramm ku-

Moszkvában, a Népek Barátsága Egyetemén, ahol gyar-
iimati fiatalok tanulnak és szereznek diplomát a szovjet 
Stállam költségén, nagyszabású kiállítást nyitottak az egye-
ltem minden világrészéből összesereglett fiataljai. E kiálli-
Iutason a függetlenné vált gyarmatok fejlődéséről, illetve a 

[ma még gyarmati rabságban élő népek életéről cs a gyar-
...imati fiatalok moszkvai napjairól mutatnak be dokumentu-
i.mokat és kifejező fényképeket. A kiállításnak nemcsak a 
Sdiákok, hanem Moszkva közönségének körében is nagy 
§jsikere és hatása ven. 
j j Képünk a kiállítás egyik részletét mutatja külföldi és 
! ' moszkvai diákokkal. 
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A rubel 
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1 tavaszra 

zott beszédét. A beszédnek van egy érdekes, magyar vonat- koricaszijázst, két, kilogramm 
kozású része is. Hruscsov ugyanis említést tett arról a le-
vélről, amelyet Körösi József, magyar agronómus intézett 
hozzá. 

Hruscsov a többi között a 
következőket mondotta be-
szédében : 

-Szeretném megismertetni 
önöket, elvtársak, egy érde-
kes anyaggal. Amikor Ma-
gyarországon jártam, elbe-
szélgettem a parasztokkal. 

Magyarországon a kukori-
catermesztésnek valóságos 
mesterei vannak: verse-
nyezhetnek az ukránokkal, 

de abban az időben Magyar-
országon a kukoricát csak a 
szemterméséért vetették el. 
Javasoltam, hogy használják 
fel silózásra is. 

Megtették ezt, s igen jó 
eredményeket értek el. 

Most sok magyar termelő-
szövetkezet és állami gaz-
daság nagy területen ter-
meszt silókukoricát 

és hektáronként 500—600 
mázsás, sőt még ennél is 
nagyobb szár-, illetve eső-
termést takarítanak be. 

Annak a levélnek a szer-
zője, amelyről szó van, egv 
tapasztalt agronómus, már 
fehér hajú ember: Körösi 
József. 

Az Agrártudományi Egye-
lem hajdúszoboszlói tan-
gazdaságában dolgozott és 
érdekes tapasztalatokat 
szerzett a tehenek őszi ta-
karmányokkal, herével, si-
lókukoricával és zöldku-
korieával történő takarmá-
nyozásában. 
Körösi elvtárs a követke-

zőket közli eredményeiről: 
Május 25-től június 13-ig 

répaszeletet és 15 kilogramm 
bíborherét adtak. 

A fejési átlag 14,3 literre 
emelkedett. 
Július 13-tól július 31-ig 

a teheneknek a következő 

a teheneknek zöldtakar-
mányt adtak a következő 
összeállításban: q > „ 

Öszi takarmánykeverék: 33 takarmányTiTdtók: zöldkuka 
kilogramm, biborhere: 7 ki- r i c a 3:, k i l o 5 r a m r a lucerna 
logramm, fu (a legelőről): 7 1 5 k i i „ g r a m m . 
kilogramm. A f e j l í s i á t l a g a ga7X)aság-

A napi fejési átlag egy- ban ismét lecsökkent napi 
egy tehénnél 12,3 liter volt. 12,6 literre. 

Helytálló következtetések 
A kapott adatok alapján 

Körösi elvtárs az alábbi kö-
vetkeztetésekre jut: 

szívesebben használja fel a 
kukoricát zöldtakarmányo- f 
zásra, holott ezzel nagy 
veszteségeket okoz magá-

Sz. Hruscsov. 

A Moszkvai Akadémiai Nagy Színház 
első „követe" Szegeden 

A. szovjet v e n d é g megtekintette a szabadiér i 
játékok színhelyét 

1. A gazdaság fennállásé- nak* — mondotta kijevi be-
nak kezdete óta legmagasabb stedébon egyebek között N.| 
fejési átlagot akkor érték el, 
amikor kukoricaszilázzsal ta-
karmányoztak: 

2. A kukoricaszilázs a 
zöldtakarmánynál kedve-
zőbb befolyást gyakorol a 
tejkiválasztásra; 

3. Ebből következik, hogy 
kritikailag felül kell vizs-
gálni a hagyományos, de 
sokba kerülő -zöld futúsza-
lag« elméletét. A szarvas-
marha-tenyésztés takar-
mánybázisát télen és nyáron 
egyaránt a kukoricaszilázs-
zsal kell biztosítani, mert ez 
a legnagyobb mennyiségű s 
a legolcsóbb tápanyagokat 
tartalmazza. 

Íme, elvtársak, így érté-
kelik a csöveket tartalmazó, 
jó kukoricaszilázst, s önök-
nél sok kolhoz és szovhoz 
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Kád^r János e?vlárs 
ftőinaps íálojatósi Ull Santgyban 

A Szegedi Postaigazgatóság terveiből 

Tcbb távbeszélcközpon'ot 
korszerűsítenek - Távírógdcpontot 

létesítenek Bács és Békés megyében 
A Szegedi Postaigazgató-

ság 1961. évi terveiben elő-
kelő helyet foglal el a me-
gyei távbeszélőközpontok 
korszerűsítése Többek kö-
zött ez évben a régi, 

elavult rendszerű távbe-
szélőközpontokat új, úgy-
nevezett CB-rendszerű mo-
dern központokkal cseré-
lik fel. 

Ilyen új CB-központot kap 
Mezőkovácsháza és Dunave-
cse. Ugyancsak felújítják a 
Kiskőrös, Kalocsa, Szentes, 
Szarvas, Gyula községek el-
avult telefonközpontjait, 

Szegeden pedig befejezik a 
múlt évben megkezdett 
távbeszélőközpont korsze-
rűsítési munkálatait. 
A tervekben szerepel még 

többek között Csabacsüd és 
Mélykerék községekben új 
postahivatalok építése, ezen-
kívül Szentesen új pályaud-
vari hivatalt adnak át ren-
deltetésének. 

A Szegedi Postaigazgató-

ság nagyszabású felújítási 
munkálatot végeztet tíz vi-
déki postahivatalban, így 
többek között Gyomán, Kc-
lebián, Tompán, Dobozon, 

Református-Kovácsházán, 
Tótkomlóson, Ágosegyházán 
és Orgoványon. 

A múlt évben megkezdett 
távfrógócpontok létesítése ez 
évben tovább folyik. Most 
legközelebbi feladatként 

Bács és Békés megyében 
számolják fel az elavult 
Morse-rendszert, 

új távírógócpontok létesíté-
sével. 

A Szegedi Postaigazgató-
sághoz tartozik a hírlapter-
jesztés is. A terv szerint a 
Szegedi Postaigazgatóság 
hírlapterjesztői 

1961-ben 1 millió példány-
számmal több újságot 
akarnak terjeszteni, mint 
1960-ban. 

Ezenkívül 50 ezer új előfi-
zető beszervezését is vállal-
ták. 

Tegnap Szegedre látoga-
tott a Szovjetunió Művelő-
désügyi Minisztériuma kép-
viseletében N. Sz. Haladzsi-
jev elvtárs, a GOSZKON-
CERT osztályvezetője, aki az 
1961. évi magyar—szovjet 
kulturális programok naptá-
ri terveit egyeztette össze a 
Kulturális Kapcsolatok In-
tézetével. Az idei szovjet— 
magyar kulturális program 
tartalmazza a Moszkvai Ál-
lami Akadémiai Nagy Szín-
ház balettkara vendégsze-
replését a Szegedi Szabadté-
ri Játékokon. Az együttes 
fellépésének közelebbi meg-
tárgyalására érkezett Sze-
gedre Haladzsijev elvtárs, 
aki a délelőtti órákban Bt-
ezó György elvtárssal, a vá-
rosi tanács elnökével és Ta-
rt János elvtárssal, a városi 
tanács v. b. elnökhelyettesé-
vel folytatott megbeszélést. 

A Moszkvai Állami Aka-
démiai Nagy Színház balett-
kara a Szegedi Szabadtéri 
Játékokon négy alkalommal 
lép színpadra, s az együttes 
július 25-én érkezik Szeged-
re. majd szereplései után 
Budapesten is önálló műsort 
ad. 

Haladzsijev elvtárs a dél-
utáni. órákban megtekintette 
a Szegedi Szabadtéri Játé-
kok színpadát és nézőterét, s 
igen jó véleménnyel nyilat-
kozott a környezet nyújtotta 
lehetőségekről, amelyek, mint 
mondotta, szinte új színpadi 
müvek és műfajok születé-
sére is inspirálhatnak. A 
tegnapi keret kiválóan al-
kalmas arra, hogy a ma 
nagy témáinak művészi' áb-
rázolása nyerjen lehetőséget 
a hatalmas színpadon, amelv 
igazán alkalmas a nagy pro-
dukciók bemutatására. 

Megismerkedett Haladzsi-
jev elvtárs a Szegedi Nem-
zeti Színházzal is. Vaszy Vik-
tor igazgató kalauzolta a 
színpadra és a baletterembe, 
s a szovjet vendég ismerke-
dett a próbalehetösép Áck-1, 
amelyek majd szükségesek 
lesznek a Moszkvai 411 ami 
Akadémiai Nagv Színház ba-
lettkara szegedi fellépései 
előtt. Haladzsijev elvtárs a 
délutáni órákban utazott 
vissza Budapestre a kísére-
tében lévő Fehér János elv-
társsal. a Ku'turális Kap-
csolatok Intézetének képvi-
selőjével. 

A Somogy megyei púszta-
szemesi -Búzakalász* és a 
kapolyi -Kossuth* Termelő-
szövetkezet tagjai az idei 
zárszámadásukra meghívták 
Kádár János elvtársat, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkárát. Kádár 
elvtárs örömmel tett eleget 
a meghívásnak, mert köz-
vetlen közelről tapasztalhat-
ta az egykori cselédek meg-
változott életét, azon a vidé-
ken, ahol gyermekéveinek 
egy részét is töltötte. 

A párt első titkára szer-
dán délelőtt Siófokon talál-
kozott a megyei, valamint a 
siófoki járási tanács veze-
tőivel. Az ő társaságukban 
ment Pusztaszemes termelő-
szövetkezeti községbe, ahol 
nagy szeretettel köszöntötte 

a második zárszámadását 
tartó Búzakalász Tsz tag-
sága. 

A közgyűlésen felszólalt 
Kádár János elvtárs is, aki 
átadta a párt és kormány 
üdvözletét. Hasznos utasítá-
sokat adott a szövetkezeti 
parasztok számára és sok si-
kert kívánt munkájukhoz. 

Kádár elvtárs a közgyűlés 
után hosszabb időt töltött a 
Búzakalász Tsz-beliekkel és 
közvetlen baráti beszélgetést 
folytatott velük. Este Kapos-
várott a megyei és városi 
párt-, tanács és tömegszer-
vezeti vezetőkkel találkozott. 

Csütörtökön délelőtt a ka-
polyi -Kossuth* Tsz zár-
számadásán vett részt Kádár 
elvtárs, délután pedig Sió-
fokon párt- és tanácsveze-
tőkkel találkozott. (MTI) 

ÜJés! fartőit 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütör-
tökön ülést tartott. Megvi-
tatta és elfogadta a Magyar 
Szabványügyi Hivatalnak a 
szabványosítás és tipizálás 
helyzetéről szóló jelentést és 
a szabványosítás fejlesztésé-
re megfelelő határozatokat 
hozott. 

A Magyar Kommunista If-
júsági Szövetség Központi 
Bizottsága tájékoztatót adott 
a kormánynak az ifjúsági 
építőtáborok tavalyi munká-
járól. A kormány elismerés-
sel állapította meg, hogy a 

táborok részvevői népgazda-
ságilag is jelentős munkát 
végeztek. A Minisztertanács 
elfogadta az idén létesítendő 
táborok szervezésére vonat-
kozó tervezetet, s határoza-
tában biztosította a működé-
sükhöz szükséges feltétele-
ket. 

A kormány meghallgatta a 
Központi Népi Ellenőrzési 
Bizottság elnökének tájékoz-
tató jelentését a műszaki 
fejlesztési alap felhasználá-
sával kapcsolatban folyta-
tott vizsgálatról. 

A Minisztertanács ezután 
folyó ügyeket tárgyalt. (MTI) 

A szegedi járásban Dorozsma az újabb 
termelőszövetkeze !i közséíi 

dett. Dorozsmán a dolgozó 
parasztok határrészüknek 
megfelelően egy újabb kö-
zös gazdaságot is alakítottak. 

Az új termelőszövetkezet 
alakuló közgyűlését a műve-
lődési otthonban tartották. 
Az alapszabálynak megfele-
lően határoztak minden kér-
désben. Megteremtették a 
tsz induló, közös alapját, 
meghatározták a kötelező 
munkaegységek számát. Gon-
doskodtak az öregekről, az 
esetleg megbetegedőkről. Ki-
mondották, hogy fizetik a 
földjáradékot, aranykoro-
nánként 8 kiló búza értékét. 

A gazdák termelőszövetke-
zetüknek közös elhatáro-
zással adtak nevet: Űj Elet 
Tsz. 

A szövetkezet elnökéül a 
köztiszteletben álló jó gaz-
dát. Ocskó Imrét választot-
ták meg. 

A szegedi járásban — 
amint lapunkban rendsze-
resen hírt adtunk erről — 
a dolgozó parasztok elhatá-
rozásából egymás után ala-
kult át a községek mezőgaz-
dasága. Most 

Dorozsma is a termelőszö-
vetkezeti községek sorába 
lépett. 

A járásban minden község-
ben új termelőszövetkezetei: 
alakultak, s ennek nyomán 

a járás egész területén 
megtörtént a döntő fordu-
lat a mezőgazdaságban. 
Dorozsmán az új útra tért 

földművelők nagy tömegei 
léptek be a már régóta mű-
ködő József Attila Termelő-
szövetkezetbe. Az új belépé-
sek következtében a József 
Attila Tsz földterülete 640 
kataszteri holdról közel 2000 
kataszteri holdra növeke-


