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munkásokat 
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Makón ülésezett 
a megyei országgyűlési 

képviselőcsoport 
Pénteken délelőtt Makón 

m városi tanács v. b.-termé-
ben tartotta ülését az or-
szággyűlési képviselők 
Csongrád megyei csoportja. 
Az ülésen részt vett Szirmai 
István elvtárs, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a Központi Bizottság 
titkára, Komócsin Zoltán 
elvtárs, az MSZMP Politikai 
Bizottságának póttagja, Né: 
meth Károly elvtárs, a Köz-
ponti Bizottság tagja, Nagy 
Dániel elvtárs, az Elnöki 
Tanács elnökhelyettese. Tö-
rök László elvtá-s, a Csong-
rád megyei pártbizottság el-
ső titkára, Hantos Mihály 
elvtárs, a Csongrád megyei 
tanács b. elnökhelyettese, 
a makói járás és Makó vá-
ros párt-, tanácsi és nép-
frontvezetői. 

Az ülésen Földházi Imre 
elvtárs, a makói városi ta-
nács v. b.-elnöke tájékoztat-
ta a képviselőket Makó 
helyzetéről. Az országgyűlé-
si képviselők a tájékoztatást 

reálisnak értékelték, felszó-
lalásaikkal sok segítséget 
adtak a város vezetőinek. Él-
ismeréssel nyilatkoztak Ma-
kó gazdasági helyzetéről, a 
termelőszövetkezetek által 
elért eredményekről. Ugyan-
akkor hangsúlyoztak, hogy 
az ország és a város tovább-
fejlődése érdekében még in-
tenzívebb gazdálkodást kell 
folytatni. Növelni kell a 
terméshozamokat és sokkal 
nagyobb gondot kell fordí-
tani az állattenyésztésre. 

Makón a közös gazdasá-
gokban nagy lehetőségek 
rejlenek a termelés fokozá-
sára, s ezeket a lehetősége-
ket jobban ki kell használni. 
A város ipari és kommuná-
lis problémáinak megoldásá-
hoz az országgyűlési képvi-
selők segítséget ígértek, 

A rendkívül szívélyes ülés 
után a képviselők a megyei., 
járási és városi vezetők kí-
séretében megtekintették 
Makó termelőszövetkezeteit 
és üzemeit. 

Szirmai István elvtárs 
képvise lő i beszámolót tartott 
a Szegedi Kenderfonógyárban 

I A régi és az új l 
Szegedről 

Szirmai István elvtárs, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának póttagja, a Központi 
Bizottság titkára, a megye 
országgyűlési képviselőinek 
makói tanácskozásáról Sze-
gedre érkezett és tegnap 
délután képviselői beszámo-
lót tartott a kenderfonó-
gyárban. Szirmai István elv-
társ Pusztai Józsefné elv-
társnőnek, a városi pártbi-
zottság titkárának társasá-
gában érkezett az üzembe, 
ahol Zöldi Imre elvtárs, az 
üzemi pártbizottság titkára, 
Nagygyörgy Mária elvtárs-
nő, a gyár igazgatója, Bérezi 
István elvtárs, a vállalat új 
főmérnöke és az üzemi bi-
zottság több tagja fogadta. 

A kultúrteremben megtar-
tott képviselői beszámolón, 
Zöldi Imre elvtárs megnyi-
tója után, 

Szírmai István elvtárs a 
szocializmus építésének 
legfontosabb, legidősze-

Komócsin Zoltán elvtárs átadta 
a KISZ Központi Bizottsága vörös zászlaját 

a Bolyai János egyetemi kollégiumnak 

rűbb kérdéseiről beszélge-
tett az üzem dolgozóival. 

A többi között elmondotta, 
hogy a szocializmus teljes 
győzelméhez hazánkban is 
az ipari és a mezőgazdasági 
termelés nagyarányú fellen-
dülésére. a termelékenység 
fokozásóra van szükség. Elő-1 

rehaladásunk gyors és egész-
séges, népünk életszínvonala 
minden eddiginél magasabb. 
A további fejlődés érdeké-
ben az ipari és mezőgazda-
sági beruházásokra fordított 
összegeket úgy kell felhasz-
nálni, hogy azok minél előbb 
megtérüljenek a népgazda-
ság számára. 

A beszélgetésen természe-
tesen Szeged helyzetéről is 
szó esett. 

Szeged — mondotta Szirmai 
elvtárs — napról napra fej-
lődik, szépül, és mint a vá-
ros dolgozói saját tapaszta-
lataikból tudják, Szeged ma 
már nem az az elhanyagolt 
város, mint volt 1956 előtt. 

Szeged a beruházási le-
hetőségeken belül ezután 
is mindig meg fogja kapni 
mindazt, ami a város to-
vábbi iparosodásához, to-
vábbi fejlődéséhez szüksé-
ges. 

A baráti hangú beszél- jj 
getés Zöldi Imre elvtárs zá- -
rószavaival ért véget. Szír- "T 
mai István elvtárs ezután § 
megtekintette a gyár vizes- | 
fonó üzemrészét. 

# 
S r g í l e ü n k 
f g y i n á s o i i 
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(Liebmann Béla (elvételel) 

Szirmai István elvtárs képviselői beszámolója után meg-
látogatta a Szegedi Kenderfo nógyár vizesfonó üzemrészét. 
Képünkön Tunya Bertalanná val, az üzem dolgozójával 

beszéIget 

te 
Kádár János elvtárs látogatása 
a Ganz Daru- és Kazángyárban 

Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságá-
nak első titkára pénteken Sándor Józsefnek, az MSZMP 
Központi Bizottsága osztályvezetőjének és Kiss Dezsőnek, 
a budapesti pártbizottság titkárának, a Központi Bizottság 
tagjainak társaságában látogatást tett a főváros XIII. ke-
rületében. Először a Ganz Daru- és Kazángyárat kereste 
fel. 

A gyár vezetőivel folytatott rövid megbeszélés után 
Kádár János elvtárs részt vett a gyár dolgozóinajc gyűlé-
sén és tájékoztatta az egybegyűlteket az időszerű politikai 
és gazdasági kérdésekről. 

Ezt követően megtekintette a gyárat, majd a kerületi 
pártbizottság székházában a pártbizottság tagjaival folyta-
tott megbeszélést. 

Szovjef-oszfrák 
kallótális tárgyalások 

Moszkvában 
Moszkvában tartózkodik 

G. Drimmel osztrák közok-
tatásügyi miniszter, aki vi-
szonozza Furceva korábbi 
ausztriai látogatását 

Drimmel elmondotta: 
moszkvai tartózkodását fel-
használja arra is, hogy a 
szovjet—osztrák kulturális 
kapcsolatok kibővítésének 
lehetőségéről folytasson meg-
beszéléseket. (MTI) 

Komócsin Zoltán beszédét mondja a kollégium ünnepi 
ség tagjai, AntaltTy György rektor, Koeh Sándor dékán, 
gyei KISZ-bizottság osztályvezetője, Deák Béla, a KISZ 

Tegnap délután a Szegedi 
Tudományegyetem aulájá-
ban ünnepi gyűlést tartot-
tak, abból az alkalomból, 
hogy a Bolyai János egyete-
mi diákotthon KlSZ-kolle-
giummá alakult. Az ünnepi 
gyűlés elnökségében, helyet 
foglalt Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának póttagja, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára, Antalffy György, a 
Szegedi Tudományegyetem 
rektora, Koch Sándor Kos-
suth-díjas egyetemi tanár, a 
Természettudományi Kar dé-
kánja, Bíró Lajos, a Csong-
rádmegyei KISZ-bizottság 
agit.-prop. osztályának veze-
tője, Deák Béla, a KISZ sze-
gedi bizottságának titkára, az 
egyetem és az új KlSZ-kol-
légium több más vezetője és 
tagja. 

A Himnusz elhangzása 
után Koch Sándor elnöki 
megnyitójában üdvözölte az 
ünnepi gyűlés résztvevőit, 
majd Póia Károly V. éves 
egyetemi hallgató, az új kol-
légium tagja mondott beszé-
det. Vázolta eddigi működé-
süket és szólott azokról a 
nagy feladatokról, amslyek 

az új kollégium vezetői és 
tagjai előtt állnak a hallga-
tóság szocialista nevelésé-
ben. 

Ezután Komócsin Zoltán 
elvtárs mondott beszédet, 
majd a résztvevő fiatalok 
fergeteges tapsa közben át-
adta az új kollégiumnak a 
KISZ Központi Bizottságá-
nak vörös zászlaját. 

A zászlót Czombos Lajos 
egyetemi hallgató, a kollé-
gium diákbizottságának tit-
kára vette át, ,a tagság ne-
vében megköszönte és meg-
ígérte, a kollégium tagjai 
minden erejükkel azon lesz-
nek, hogy a vörös zászlóhoz 
hűen éljenek és dolgozza-
nak. Ezután különböző kül-
döttségek üdvözölték az új 
kollégiumot, és a KISZ Köz-
ponti Bizottságától kapott 
zászlóra vörös szalagot kö-
töttek. Többek között a gyű-
lést a Ságvári Endre Gya-
korló Altalános Iskola és 
Gimnázium tanulói, a Sze-
gedi Nemzeti Színház KISZ-
szervezetének küldöttei, a 
Felsőfokú Tanítóképző Inté-
zet KISZ-szervezete, a Ma-
jakovszkij és az Ady Endre 
középiskolás kollégium tag-

gyűlésén. Mellette az elnök-
Bíró Lajos, a Csongrád me-
városi bizottságának titkára 

jai, a Pedagógiai Főiskola 
'fiataljai, a Bölcsészettudo-
mányi Kar és az Eötvös-
kollégium küldöttei üdvö-
zölték. 

Az üdvözlések után az új 
kollégiumban végzett kiváló 
politikai munkájukért könyv-
jutalmakat adtak át a leg-
jobb hallgatóknak, majd Ba-
kos Mihály, a Bolyai János 
egyetemi KISZ-kollégium 
igazgatója mondott beszédet. 

Az ünnepség a DÍVSZ-in-
duló elénekléséve] ért véget. 

Szakmai találkozókkal, kölcsönös emlékestekkel, 
küldöttségeserékkel tovább bővülnek idén 

a magyar—szovjet baráti kapcsolatok 
Megkötötték az MSZBT és a Szovjet—-Magyar Baráti Társaság 

közötti együttműködés, idei munkatervét 
Hazaérkezett Moszkvából •— Az idei együttműkö-

az MSZBT küldöttsége, amely dési munkaterv alapvető cél-
a Szovjet—Magyar Baráti ja, hogy 
Társaság és a Baráti és Kül-
földi Kulturális Kapcsolato-

Országszerte megkezdődött 
a gyümölcsfatelepítés 

Az 1960—1961-es telepítési idényben csupán a terme-
lőszövetkezetek 8000 hold új gyümölcsöst telepítenek. En-
nek körülbelül 55 százalékát már az ősszel elültették, s 
most teljes erővel megkezdték a tavaszi ültetéseket. Az új 
gyümölcsösöket,szinte kivétel nélkül széles, a gépi talaj-
művelésre és ápolásra alkalmas sorközökben telepítik. A 
tervezett telepítések 35—40 százaléka alma, 40—45 száza-
léka csonthéjas és 10—15 százaléka bogyós gyümölcs. Kü-
lönösen sokat ültetnek az idén a bogyósokból Vas, Veszp-
rém, Heves és Nógrád megyében, valamint Pest megye 
egyes vidékein. Bács megyében nagy az érdeklődés a kaj-
szitelepítés iránt. Az idényre tervezett 1800 holdnyi új gyü-
mölcsből 700 holdat kajszival ültetnek be. 

Baráti Társaság, valamint 
a Baráti Társaságok Szö-
vetsége küldöttségének n a -

a szocialista és a kommu- gyarországi látogatása, 
nista építőmunka tapasz- Magyar részről többek kőzött 
talatait mennél szélesebb Észtországba látogat kül-
körben kicseréljük. döttség. A kölcsönös látoga-

A két társaság eddig is tásoktól főleg bjelorusz és 
segítette, hogy az utasok észt barátainkkal fennálló 

Demeter Sándor, az MSZBT megismerkedjenek a szak- kapcsolataink további gazda-
fotitkara, a küldöttség ve- m a i l a g „ket érdeklő kérdé- godását. elmélyülését vár-
zetoje, a kővetkezőket mon- s e k k e l . Ezért idén Moszkvá- juk. A Szovjetunióban Bar-
dotta a munkatervről a Ma- b a n m a g y a r és szovjet dol- tók, Berzsenyi, Liszt Ferenc, 
gyar Távirati Iroda munka- g o z ó k között Katona József évfordulókról 
tsrsanak. találkozókat rendeznek. emlékeznek meg. Nálunk 

r |Az egyik ilyen találkozón a Sevcsenko, Bjelinszkij, Lo-
i kollektív mezőgazdaság üze- m °noszov unnepsegeken ki-
mi szervezetének megszilár- v u l Gorkij, Prokof.iev, Ler-
dításáról és a munka termeié- montov, Osztrovszkij emlek-
kenységének emeléséről, a 
másikon pedagógusok cse-
rélnek tapasztalatokat. Egy 
harmadik találkozón a kom-
munista és szocialista mun-
kabrigádok tagjai számolnak 

kat Ápoló Társaságok szö-
vetsége képviselőivel megkö-
tette a kölcsönös együttmű-
ködés ez évi munkatervét. 

estek lesznek. 
Az immár hagyományos 

szovjet technika napjain kívül 
Magyarországon szovjet ze-
nei napok, Moszkvában 
magyar zenei napok 

be a brigádok szervezetéről, lesznek, s a két társaság 
munkájáról, eredményeiről részt vesz a moszkvai magyar 
és terverői. filmfesztivál, a második 

— A kölcsönös delegáció- moszkvai nemzetközi film-
cseréből kiemelkedik fesztivál. a budapesti 4. 

a Bjelorusz SzSzK Baráti nemzetközi művészeti fény-
es Külföldi Kapcsolatokat képkiállftás és a moszkvai 
Ápoló Társaság szakmai nemzetközi fényképkiállítás 
és kulturális küldöttségé- előkészítésében, megrendeze-
ttek és a Szovjet—Magyar sében is. 


