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Meggyopsull a szegedi
építkezések üteme
— pedig

a íégla

Valamikor évtizedek keliettek egy-egy nagy középiilet felépítéséhez, manapság
magunk is megcsodálhattuk,
hogy a Rákóczi téri megyei tanácsháza milyen gyors ütemben emelkedett a hatodik
emeletet lezáró födémig. A
lakóházak is aránylag hamar épülnek. Aránylag azért,
mért a régi építkezéseknél
sokkal gyorsabban, de ahhoz képest, amint a korszerü építkezés menete megkívánná, bizony még nem
eléggé.

és a betonelem

vagy utóbb sikerre vezet. De
idén még egyiket sem vehetik igyénybe. Idén, akárcsak
tavaly, egyedül a hagyotnányos téglából, betonból készült nyílászáró- és födémelemekből épülnek a lakóház a k. Tehát lényeges változás
nincs. Hogy lehetne akkor
mégis felgyorsítani az építkezés ütemét?
Bizonyára észrevették már
hogy
a jószemű szegediek,
újabban délután, sőt késő
is dolgoznak az építeste
kezéseken. Ilyesmire azelőtt
csak akkor került a sor, ha
már nagyon szorított a hatando. Jelenleg a Hullám
utcai, a Bécsi körúti, Kölcsey utcai, Tolbuhin sugárúti és Kálvin téri építkezéseken szerveztek kétmüszatermelést - az alapok?s
z a s t o l a falazáson es a f°démmunkan át a szak-és szerelőipari munkákig. Ha pedig újabb építkezéshez kezdenek, ismét csak két műszakban dolgoznak majd az
építőmunkások.

nem

változott

műszakos termelésnek, egyelőre még nem tudja kimutatni a vállalat, mert túlságosan új a kezdeményezés
ehhez. Énnek ellenére könynyen elképzelhető a haszon,
Az a toronydaru, vagy más
építőipari gép, mely azelőtt
csak nyolc óra hosszat működött. most tizenhatot dóigozik. Tehát — kellő szervezés és anyagellátás esetén
— egy harmadrésszel felgyorsul az építkezés, s nem kell,
mint régen, túlórát fizetni,
ha már nagyon sürgős volt
a munka,
E ^ e l ö r e ninCs panasza
a
.„ , _ ,
^
.
vallalatnak,
van elegendő
építőanyaga. A cementkészlet biztosított, s amiből tav a l y hiányzott- üveg és cső
t^
most mé
kevesebb kell
egyedül
]őlük. A
szervezés
tőlük f ü g -
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Szakemberek, kiszesek
a mezőgazdaság fejlesztéséért
D

öntő fordulatot jelent ifjúsági mezőgazdasági ter- egyéni gazdák állítottak elő

melési versenybe. Segítsük korábban. Az ,üj lermelőszóelő az ifjú kukoricatermesz- vetkezeti gazdáknak bc kell
tők, silózóbrigádok és fiatal blzonyítaniok, hogy valóban
traktorosok versenyét is. A helyes volt a cselekedetük,
versenyző parasztfiatalok a amikor aláírták belépési nyimunka termelékenységének latkozataikal. Be kell bizogazdálkodóst
a
növelésével, a terméshoza- nyítani,
hogy elsősorban
a belterjes
lehetővé.
mok emelésével, az új mód- szövetkezet teszi
szerek bátőr alkalmazásával Szocialista mezőgazdaságunk
a
nagymértékben
hozzájárul- fejlesztése megköveteli
hatnak szövetkezeteik árutermelési programjának tel- nagyüzemi gazdálkodás föjesítéséhez.
lényének feltétlen kidomboA termelőszövetkezetekbe rítását. Ez viszont csak az
kihelyezett fiatal és idősebb agrártudomány és a techszakemberektől azt várja nika széleskörű alkalmazáNemcsak az építőkön
társadalmunk, hogy minden- sával lehetséges,
múlik
napi mechanikus munkájuépést kell hát tartakon túl állandóan kutató,
1 n ; o k falusi szakemA Csongrád Megyei Építőgondolkodó, ötletekben, jabereinknek is a tuipari Vállalatnak nem igen
vivmányavaslatokban gazdag emberek doan
dománysokasodó
és a technika
állankell szégyenkeznie építkezé-'
val. Ez egyet jelent a szalegyenek.
seinek ütemét illetően Joós
átran segítsék szövet- kadatlan tanulással, önképAntal, a vallalat igazgatója
kezeteikben az olyan zéssel és a termelőszövetpapíron igazolja, hogy 1959termelési ágak ki- kezeti parasztság szakmai,
ben és 1960-ban is a legbontakoztatását is, mint pél- ismereteinek állandó emeléjobb megyei építőipari válAddig is. amíg bevonulnak
dául a kertimag- és a virág- sével. Szakembereinknek fel
lalatok között szerepelt a
a gyakorlatba a kormagtermesztés. Ezekhez a kell karolniok, tovább kell
szegedi. A tavaly harmadik
szerűob építkezési formulák,
lehetséges tehát »»
az építkezés
kultúrákhoz rendkívül ked- fejleszteniök a jól bevált
negyedévi kimutatás szerint
vezők a járás talajviszonyai, ezüstkalászos gazdatanfolyaütemének fokozása és reális
például 63 százalékos volt
s ennek ellenére sem fog- mokat Járásunkban eddig
az építőipar ígérete, mely
az építkezések átlagos időA
megoldás:
lalkozunk velük
kellően. mintegy 410 fiatal vett részt
tartama a megadotthoz készerint november 20-ig elkétermelés szül valahány 1961-re terveKertimagok
termesztésére az ezüstkalászos tanfolyapest, holott Szabolcs megyé- bét műszakos
ben 127, Hajdúban 117, Bakülönösen nagy lehetőségek mok szakelőadásain. Külöforintban-fillérben 2 e t t S 2 e g e d l lakóépület
Hogy
nyílnak a tiszántúli része- nösen szép az eredmény
["anyában pedig 94.9 száza- m i ,
Fehér Kálmán
haszna
van
két_
ken, Deszken, Kübekházán, Röszkén. ahol 32 kiszista talekra alakult a teljesítmény.
Tiszasziget és Szőreg kör- nul ezüstkalászos gazdatanNem vitás azonban, hogy
nyékén. Népgazdaságunknak folyamon. Állandó önképzés
egy-egy építkezés menetének
égető szüksége van az ösz- nélkül még a legjobban felelhúzódásáért néha nem az
szes kétnyári virágok mag- készült agronómus is megépítőket terheli a felelősség.
vaira, százszorsZépre, violá- reked munkájában. A meTöbbek között a székkutasi
ra, szegfűre és efélékre. zőgazdasági termelés valaművelődési házat lehet felEzekből és még sok más ap- mennyi területén állandóan
hozni példának, ahol már ]
ró
bol r e n d \ i v ü , megn£_
évek óta tart az építkezés,
vekedtek exportálási lehető- Je entkeznek újabb modszemert a beruházó csak olyan j
eljárások, melyeknek
s
é
e
e
i
n
k
í r e s v vi
i _ rek,
ségeink. Mivel aa hhíreg
Április I -tol lehet szállíttatni a tüzelőt
kis összeget képes folyósíta- ,
nvusatt megismerésével, alkalmazáráema2termesztő
ni, amellyel nem biztositha- j Az elmúlt évi tapasztalae u K álTamokban Dánfái sával
savai valósággal
van
forradalmairodájában kell leadni, s a
tó a munkálatok folyamatos- tokon okulva a Csongrád
szállítási díjat az ottlévő
barg Hoflandiában és^ más h a t u n k egy-egy termelési
Gondoljunk csak a hibsága.
AKÖV megbízottnál beMegyei TÜZÉP az idén a
országokban az évtizedek óta ágat.
ridkukorica-vetőmagok
felfizetni.
szokottnál jóval korábban
tartó
monokulturas
müveGyőz a modern
használására, vagy a nöIés m i a t t
M
aprómagter_
megkezdi a kedvezményes A várható nagy forgalomra
SZOT tüzelőakciót Az igé- való tekintettel a megrendelő
mesztésben a talajuntság je- vényvédelemben a biológiai,
technika
nyek összeírása az üzemek- iroda az eddigi reggel fél 8lei mutatkoznak. Nem vélet- kémiai védekezési eljáráTehát legfontosabb az üte- ben intézményekben, és a as nyitás helyett április 1-től
len az sem. hogy holland sokra.
mes építkezés lehetőségeinek hivatalokban csak néhány már reggel 6 órától nyit és
szövetkezetek
nagy
kertészeti szakemberek Szemegteremtése. Más akadálya napja fejeződött be s az valószínűleg délután 5 óratermelési fölényének
ged környékén
termesztetis előfordul a gyorsaság fo- egyenként 480 forint értékű kor zár,
biztosítása parancsonek maguknak tulipánhagykozásának.
Köztudomású. utalványok tegnap mar meg
{jj a z utalványok beváltámákat
Termelőszövetkezeti lóan követeli, hogy a fiatahogy az építkezés rengeteg i s érkeztek Szegedre. A mai
sánál a dekádosítás,
mag^sabb hozamokért agronómusainknak kell hát lok is alaposan sajátítsák el
^ ^ vállalt munka' meg- elsősorban
vizet visz be a házba (ha- naptól kezdve pedig az igény- amelyet szintén a fennakadás
bebizonyítani, a termelés egy-egy szakágát,
követeli,
hogy min- mennyire kifizetődő például elsősorban azt a szakmát,
barcs,
beton
stb.).
melynek
|
lök
mar
át
is
vehetik
az
t
, , ,
. .
...
, elkerülése végett
vezettek
' ki kell száradnia, mielőtt a utalványokat,„.főt a t ) r l l l t , í " be. Ez azt jelenti, hogy az den termelőszövetkezetben a az említett növények ter- amelyikben állandóan dolvezetek is, a gazdák is töszak- és szerelőipari muna f
goznak. Helyes lenne, ha játol már
szállítja
is a TU-a igénylők által megjelölt idő- kéletesen ismerjék a talajok mesztése.
kákát megkezdenék. Ennek ZEP,
illetve
az AKÖV
pontban
10—Í0
napon
belül
^ j o k hasznos kezdemé- rásunk tsz-eiben minél töbadottságait,
tulajdonságait.
a természetes határnak ki- megrendelt tüzelőanyagot.
válthatók be az utalványok. Tudják pontosan, mit, mi5
nyezés bontakozik ki ben követnék a szegedi Haküszöbölését csak a hagyóAz 1960-as évben Szeged
A tavalyihoz
hasonlóan, kor és milyen sorrendben
mostanában termelő- ladás Tsz példáját, ahol már
mányos építkezési módszerek j területén mintegy 11500 amikoris
négyezer termesszenek. Járásunk si- szövetkezeti KISZ-szerveze-, általánossá tették a mezőteljes felszámolásával lehet- | család váltott be SZOT nyugdíjas csaknem
gazdasági tanulóképzést. Le
részesült
kedvez- lány talajviszonyaiból követ- teinkben.
...
.... Általános
.
. . . jelen- kell küzdenünk a hibás előne elérni. Erre lenne jó
tüzclöutalványt.
ségge va lk
ményes
SZOT
tüzelőutalkezően
termelőszövetkezeti
'
lassanként,
hogy
Csongrád megyében is az Ezért a nagyszámú megren- ványban
ítéleteket, melyek szerint a
előre falazott téglablokk al- delésre felkészülve a központ
idén is jelentkezhetnek a agronómusaink egyik alap- egy-egy tsz K ISZ-szervezete kertészet, a szőlészet, vagy
kataszteri éppen az állattenyésztés nem
kalmazása, országosan pedig máris intézkedett az idei aknyugdíjasok a tiizelőakció- vető kötelessége, hogy mi- részére néhány
egy újfajta szobanagyságú ció zavartalan lebonyolításéhamarabb a talajerőgazdál- hold földterületet biztosít, s jelent külön szakmát A mera_
előregyártott födélelem hasz- ról. Az utalványokat Szege- A Nyugdíjintézet már érte- kodás mestereivé váljanak a ezt a területet a kiszisták zőgazdaság különböző áganálatának bevezetése.
den a múlt évhez hasonlóan s ítette is nyugdíjasait az ak- szövetkezeti gazdákkal, a fia- társadalmi munkában műve- zatai alapos szakismereteket
talokkal együtt. Köztudomá- lik meg, s földjük jövedel- igényelnek, különösen a tsza TÜZÉP Attila utca 2 c ióban való részvételről,
Mindkét módszerrel folyik
szám
alatti 2 megrendelő
Nemcsak az utalványtulaj- sú, hogy járásunk szerves- mét szervezeti életük fej- ekben. ahol — ellentétben a
a kísérletezés, amely előbb,
gazdálkodással
1 donosok, hanem a város va- trágyaféleségekben igen sze- lesztésére fordítják. Helyes- kisparcellás
lamennyi
lakója
kíváncsi gény. A bajon csak úgy se- nek tartanám, ha ezek a — egy-egy dolgozó csaknem
arra. idén milyen tüzelőel- gíthetünk, ha általánossá területek egyben kísérleti te- állandóan egy munkakörben
tesszük a zöldtrágyázást. A lepekként is szolgálnának tevékenykedik. A baromfilátás várható. S bár
különféle er- egy-egy közös gazdaságon tenyésztők állandóan baromaz
utalványosok
száma zöldtrágyákat
jesztett
trágyafélékkel,
mű- belül. A fiatalok a szakem- fitenyésztéssel foglalkoznak,
1961-ben ismét 5 százalék- trágyákkal kell kiegészíteni,
ber irányításával megfigyelgyümölcstermeszkal emelkedik Szeged terü- így biztosíthatjuk, hogy a hetnék és tanulmányozhat- atésiszőlő-,
brigádoknak egész évA Magyar Kommunista If- Népfront Országos Tanácsáletén,
nák
a
termesztésben
még
talajban
kialakuljanak a
ben a szőlők és gyümölcsöjúsági Szövetség Központi nak titkára.
.
,,
,
...
Bizottsága és a Hazafias
Az ünnepi díszbe öltözött , 5el t Jmellett
rendszeresen bizto- kedvező biológiai folyama- kevésbé ismert növények ag- sök művelése a feiadatuk.
ak a
uz lot
rotechnikáját,
különböző
tuNépfront Országos Tanácsa nagytermet
zsúfolásig meg-1
[ ?
f keszpénz- tok.
lajdonságait. Olyan tanulsáA szakmai oktatás egyben
k ed den délután díszünnepsé- töltötték a budapesti fiata- fizetők reszere is Mint a
érlegelnünk kell az gokat szerezhetnének ezek- tudatformálást is jelent a
get rendezett Budapesten a lok képviselői,
ifjúmunká- , központtól m e g t u d t u k
idén
eredményes szövetke- ből a kísérletekből, melyek dolgozó parasztság átneveléMagyar Optikai Művek mű- sok, munkáslányok,
egye le- folyamatosabb lesz a tuzeiozeti gazdálkodás elő- a termelés általános fokozá- sének nagy folyamatában.
velődési házában. 1848. mái- mi hallgatók, általános- és< ellátás es kaphaio majd hazelengedhetetlenül Ismert dolog: azáltal, hogy
cius 15-e emlékére.
középiskolai diákok.
Har- i tartasi Kevert szen, iszapszen. segítése érdekében közgaz- sához
g
dasági adottságainkat, üze- szükségesek. KlSZ-fiatalja- valaki belépett a termelőAz ünnepség
elnökségé- mati Sándor megnyitó sza- _nel
nazai
szénkeverve.
meink belső szervezési kér- ink rovarkártevőkből gyűj- szövetkezetbe, gondolkodásben helyet
foglalt
Rónai vai után Várnai Ferenc, a
~
deseit.
Ügy kell dolgoznunk, teményeket
állíthatnának módja nem változott meg
K , s z
Az
igazolt
fafűtéses
és
Sándor,, az MSZMP PolitiKözponti
Bizottságákokszos kályha tulajdono- hogy a gépeket, felszerelé- össze, összegyűjthetnék
a azonnal. S a régi gondolko. nak titkára mondott ünnepi
sok a tavalyihoz hasonlóan seket tökéletesen kihasznál- szántóföldi
gyomnövények dást éppen az új módszekat Btzottsaganak tagja, az
beszédet
országgyűlés elnöke, KomóA
idén is kapnak megfelelő hassuk. A fiatalo"k körében mintapéldányait, s ezek téli rek bátor alkalmazása, széA Himnusz hangjai után
szervezzünk ifjúsági munka- tanulmányozásával
mennyiségű tüzelőt.
csin Zoltán, az MSZMP Po- az ünnepség második részéalapos leskörű terjesztése formálju
s ezek a mun- szakismeretekre
tehetnének legjobban.
lilikai Bizottságának póttag- ben művészi műsor követke- A TÜZÉP éppen a SZOT-ak- csapatokat,
„ , _ „ ....
zett, amelyben a KISZ köz- ció zavartalan lebonyolítása kabrigádok keljenek nemes szert,
Ahhoz, hogy a szegedi jávetélkedésre, versenyre egyMivel a falust fialalok
ja, a KISZ Kozponti BizotU ^
m ű v é 6 z e g y üt lesének érdekében a napokban megrás szövetkezeti parasztsága,
mással.
Nevezzenek
be
a
egyre
nagyobb
mértékben
sagának első titkára, Har- t a g j a ; ^ n e V e s fővárosi mü- kezdte a közületeitkel a szer- KISZ Központi Bizottsága, a érdeklődnek az új mezőgaz- a tsz-ek fiataljai valamenyződéskötést, mely szerint a
mati Sándor, a Hazafias vészek léptelv fel. (MTI)
nylen tudatos építőivé válnyáron folyamatosan szállít- MEDOSZ Országos Elnök- dasági technika iránt, az
ják a közületeknek a tüze- sége és a földművelésügyi idén több előadást és gépi janak új életüknek, feltétleminiszter által meghirdetett bemutatót rendezünk szó- nül szükség van politikai islőt.
gyarapítására is.
- mukra az állami gazdaságok mereteik
I és gépállomások szakembe- Erre igen jó lehetőséget bizreinek segítségével. Több tosít az ~Iíjúsag a szocializ! munkás-paraszt
találkozót musért* mozgalom. El kell
Bensőséges
ünnepségeken hász Gyula művelődési ottrendezünk, hasonlóan a tá- terjesztenünk, meg kell isemlékeznek meg ma, márci- honban ünnepi gyűlést tarpéi és mórahalmi fiatalok mertetnünk ezt a mozgalus 15-én Szeged dolgozói a tanak. Az ünnepségen Tötalálkozójához.
mat is a fiatalokkal.
szabadságharc
kitörésének rök László tanár, a városi
ilusi
agrárszakembeA MAV számol azzal, hogy Budapestre április 4-én este
évfordulójáról.
Délelőtt 10 KISZ-bizottság tagja mond
összegezve az előbbi gonreink
irányításával
órakor az
Aradi vértanúk beszédet. Az ünnepi beszéd a hármas ünnep előtt és és április 5-én reggel.
tsz-eink szakemmár most. az első dolatokat,
A MÁV ezekben a napokterén, a szőregi csata erhiék- után a Szegedi
Nemzeti után rekordforgalom lesz, s
berei jó szervező és irányító
körülbelül
160—170 közös esztendőben be kell munkával szinte mindent elművénél ko&zorúzási ünnep- Színház, művészei, üzemi mű- erre megfelelően, időben fel- ban
mentesítő vonalot
indít, s bizonyítani gyakorlatilag is, érhetnek.
ség lesz a városi KISZ-bi- ke< ivelő csoportok és a Ze- készül
, ..,.. ..
.
,
ugyanakkor gondoskodik ar- hogy minden mezőgazdasági
zoltság és a Hazafias Nép- n e m ű v é s z e t i szakiskola nöKülönösen nagy lesz a for- ^
h Q g y t a r t a l é k s z e r e l v é . növényből
többet tudunk
Csizmás Sándor,
front szegedi bizottsaga renálljanak a pályaudva- termeszteni kataszteri holvendékei ' műsort mutatnak galom március 31-én es ap- nyek
a szegedi járási
dezésében.
riba l-én, illetve vidékről rokon. (MTI)
danként, mint amennyit az
KISZ-bizottság titkára
Este 6 órai kezdettel a Ju- be a résztvevőknek.

Ala
megkezdik
a SZOT tüzelő
utalványok
kiosztását
Szegeden

az 1961-es esztendő
járásunk életében is.
Befejeztük mezőgazdaságunk
szocialista átszervezését. A
dolgozó parasztság jelentős
többsége szövetkezet: gazdaságokba tömörült. A járás
163 ezer kataszteri holdnyi
szántóterületén összesen 103
mezőgazdasági
nagyüzem
alakult Ez a nagy változás
elöfeltétele volt a mezőgazdasági eredetű termékek leendő bőségének, életszínvonálunk gyorsabb emelkedésének. Az árubőség eléréséliez viszont a mezőgazdasági
termelés növelése, a belterjessé fejlesztése szükséges,
Többet, jobbat és olcsóbban
kell termelnünk! Ennek bizkönnyű azonban
feladat. korántsem
A munka
tosítása
nagy része az agronómusokon múlik. Mivel tudják falusi, szövetkezeti mezőgazdászaink elősegíteni a magasabb
termésátlagokat,
a
növénytermesztésben, a szőlő- és gyümölcstermesztésben, valamint az állattenyésztésben? Mindenekelőtt
azzal, ha valóban kiváló ismerőivé válnak a mezőgazdasági termelés
egészének
mind a növénytermesztésben, mind pedig az ó{lattenyésztésben. Alapos, meggondolt
munkaszerve: V-ssel
és a falusi fiatalság megnyerésével is nagyon sokat
tehetünk a cél érdekében.
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siteseben. Az
agronomusokon és a termelőszövetkeze
tek vezetőségein múlik, hogy
a fiatalokban lévő lendületet, az ú j iránt érzett felelősségüket a jövőben is közös céljaink
szolgálatába
tudjuk állítani.
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Ma ünnepségek Szegeden
március 15. tiszteletére

Nagyszámú mentesítő vonal indul
a hármas ünnep idején
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