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ülésezik Moszkvában 
a Varsói Szerződés 

politikai tanácskozó testülete 
Moszkvában kedden meg- politikai tanácskozó teetüle-

kezdődött a Varsói Szerző-

Ü n n e p i m í í s z a k 

a s z e g e d i ü z e m e k b e n 

désben résztvevő államok tének'ülése. (MTI) 

Hruscsov elvtárs fogadta 
Kádár János és Münnich Ferenc 

elvtársakat 
Moszkvából Jelenti a Ma-

gyar Távirati Iroda: 
N. Sz. Hruscsov elvtárs, 

az SZKP Központi Bizott-
ságának első titkára, a 
Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnöke kedden fo-
gadta Kádár János elvtár-
sat, az MSZMP Központi 

Bizottságának első t i tkárát 
és dr. Münnich Ferenc elv-
társat, a forradalmi mun-
kás-paraszt kormány elnö-
két, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagjait . 

A találkozó baráti , szívé-
lyes légkörben zajlott le. 

A magyar kormányküldöttség 
megtekintette Bombay-t 

Az Indiában tartózkodó 
magyar kormányküldöttség 
vasárnap az Uj-Delhitől 200 
kilométerre fekvő Agra vá-
rosába látogatott el, ahol k - m m J n d i a ^ 
megszemlelte a híres Tadzs 
Mahalt. sodik legnagyobb városában. 

A magyar küldöttség hét-
fő reggel repülőgéppel Bom-' 
bay-ba utazott. A küldöttség . 

Munkában a korong balta s Ládaipari Vállalat újszegedi telepén. 

Csongrád megye mezőgazdaságának helyzetéről 

tanácskozott együttes ülésén 

a megyei pártbizottság és a megyei tanács 
Kedden délelőtt Hódmezővásárhelyen együttes ülést 

tartott az MSZMP megyei bizottsága és a Csongrád me-
gyei tanács. Az ülésen F e h é r Lajos elvtárs, a megyei 
pártbizottság titkára' Ismertette a megyei párt-végrehaj-
tóbizottság és a megyei tanács v. b. együttes beszámo-
lóját Csongrád megye mezőgazdaságának helyzetéről, s 
a további feladatokról. 

Bevezetőben utalt az 
MSZMP Központi Bizottsága 
1961. februári ülésének ha-
tározatára, mely szerint or-
szágunkban befejeződött a 
termelőszövetkezetek töme-
ges számszerű fejlesztése. A 
termelőszövetkezetekbe tö-
mörült 1 226 000 dolgozó pa-
raszt 9 millió hold földön 

a/dálkodik. Az ország szán-
tóterületének kereken 90 
százalékát az állami gazda-
sagok és a termelőszövetke-
zetek müvelik. 

— Az egész ország mező-
gazdaságában végbement 
forradalmi fejlődés szerves 
részeként és azzal teljes 
összhangban — mondotta — 
megvalósult a megyében is 
a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének első része. 
A dolgozó parasztok döntő 
többsége Csongrád megyé-
ben is a nagyüzemi gazdál-
kodás útját választotta. 

Ma megyénkben 207 ter-
melőszövetkezet és 21 ter-
melőszövetkezeti csoport 
működik 71 700 taggal. 
469100 hold földterületen, 
a megye szántóterületének 
77 százalékán. 

Ezzel a megye összterületé-
nek 92 százaléka, szántójá-
nak pedig 93 százaléka van 
a szocialista" szektor haszná-
latában. 

A munkaszervezetet min-
den új termelőszövetkezet-
ben kialakították. Az új és 
felfutott termelőszövetkeze-
tek közös állatállománya fé-
rőhelveinek kialakítására 27 
millió forint áll a rendelke-
zésre. Az általános földren-
dezés még folvik, illetve 
végleges befejezés előtt áll. 
A szervezést a múlt évinél 

lényegesen gyorsabban kö-
veti a közös gazdaság kiala-
kításával kapcsolatos mun-
ka, a szükségeshez mérten 
azonban lemaradás van. A 
fejlesztéssel párhuzamosan 
folytak a zárszámadások és 
az évi tervek készítése. Leg-
több helyen már hozzákezd-
tek a közös munkához, eb-
ben szerepe van annak is, 
hogy az előző évhez képest 
a termelőszövetkezeti párt-
szervezetek gyorsabban ala-
kulnak. 

A továbbiakban Fehér elv-
társ arról beszélt, hogy a 
hároméves tervben a megye 
termelőszövetkezetei a ren-
delkezésükre álló anyagi 
eszközökből nagyarányú út-
építkezéseket valósítottak 
meg és több kisüzemi épü-
leteket alakítottak át a kö-
zös állatállomány számára. 

Állami hitel felhasználá-
sával a megye termelő-
szövetkezetei 3 év alatt 
4526 szarvasmarha, 2620 
növendékmarha részére 
építettek férőhelyeket. 

Építettek ezenkívül több sül-
dőszállást, hizlaldát, sertés-
fiaztatót, juhhodályt és ba-
romfiólat. 

— Ennek ellenére — mon-
dotta Fehér elvtárs — a ter-
melőszövetkezetek még je-
lentős férőhelvhiánnval küz-
denek. Az építkezéseket szá-
mos esetben gátolja a szúk 
építőkapacitás, esetenként az 
anyashiánv, a szállítási ké-
sések. Sok hiba van a ki-
vitelezés minőségében is. 
Három év alatt a mezőgaz-
daságban építési és egyéb 
beruházásokra 319 millió 853 
ezer forintot költöttek. 

Jelentős az előrehaladás á 

mezőgazdaság gépellátásá-
ban. A hároméves terv idő-
szakában 

a megye traktorállománya 
604-gyel, azaz 44 százalék-
kal szaporodott. Az uni-
verzális gépek aránya is 
40 százalék fölé emelke-
dett. 

Az egy traktorra jutó szán-
tóterület az 1957. évi 370 
holdról 255 holdra csökkent. 
A jelenlegi géplétszám mel-
let t a gépállomások el tud-
ják végezni a termelőszö-
vetkezetekben teljes egészé-
ben az alapvető talajmun-
kákat. Még nem megoldott 
a betakarítási munkák gépe-
sítése. Figyelembe véve a 
megye mezőgazdaságának át-
szervezését és azt. hogy egy-
két év alatt nem lehet szá-
mítani a géppark nagyará-
nyú növelésére, ezért gon-
dot kell fordítani a meglévő 
fogaterők kihasználására. A 
termelőszövetkezetek fogat-
erőállományat az elkövetke-
ző időben csak nagyon kö-
rültekintően és meggondol-
tan szabad csökkenteni, mert 
ellenkező esetben, különö-
sen a szállítási és növény-
ápolási munkák kárt szen-
vedhetnek. 9 

A mezőgazdaság termelé-
sét nagymértékben segítette 
Csongrád megyében az év-
ről • évre növekvő műtrágya-
mennyiség. 

1960-ban e<ry holdra átla-
gosan 64 kiló műtrágya ju-
tott a tervezett 60 kilóval 
szemben. 

Ez az arány az állami gaz-
daságokban. holdanként 212 
kiló, a tsz-ekben pedig 74 
kilő volt. Á növénytermelés 
általában a tervnek megfe-
lelően tovább tolódott a bel-
terjesség irányában._ A ke-
nyérgabona vetésaránya a 
tervidőszak alatt azonban az 
előirányzottnál jobban csök-
kent. Csaknem megkétszere-

(Folytatás a 3. oldalon•) 

A Ládaipari Vállalat új-
szegedi telepéin a felszabadu-
lásunk 16. évfordulójának 
tiszteletére indított ünnepi 
műszak főfeladata, h o © hoz-
zájáruljon annak a kiesésnek 
a pótlásához, ami a terv-
teljesítésben az utóbbi két 
hétben bekövetkezett. A 
©árban ugyanis elromlott 
az e©ik legna©obb és leg-
fontosabb hasítószalag. 

Az üzem dolgozói most vál-
lalták, h o © 

az ünnepi műszakban pó-
tolják ezt a kiesést. 

Ehhez a munkához jelentős 
segítséget nyújt többek kö-
zött a © á r új üzemrésze, az 
úgynevezett koronghasító 
csarnok. Az új üzemrész leg-
fontosabb gépe, a korong-
balta u © a n a terv szerint 
még nem dolgozik, felszaba-
dulásunk ünnepéig egyelő-
re csak próbaüzemeltetés fo-
lyik a gépen, de éppen 

az ünnepi műszakhoz má-
ris felhasználják 

és ezzel jelentős mértékben 
hozzájárulnak vele ahhoz, 
hogy az ünnepi műszakban 
teljesíteni tudják vállalásu-
kat. 

A Szegedi Szőrme- és 
Bőrruhakészítő Üzem dol-
gozói is kiemelkedő mun-
kasikerekkel akar ják kö-
szönteni nagy ünnepünket . 

Az ünnepi műszak e © i k ki-
emelkedő eseménye lesz Fe-
kete László na©szerú újítá-
sának územbehelyezése. Ed-
dig hét ember szortírozta 
színek szerint a bőröket. Mi-
vel áz emberi szem nem 
csalhatatlan — mint ahogy 
ezt a gyakorlat is bizonyí-
totta — ©akran csak a kész 
kábátoknál vették észre, a 
színeltérést a kábátok egyes 
részei között. Ez pedig ko-
moly minőségi hibának szá-
mított. 

Fekete László gépkocsive-
zető fotocellás szortírozó-
gépe a legkisebb színár-
nyalat különbséget is jelzi. 

Újítását sok-sok próba után 
szerdán helyezik végleg 
üzembe. 

A De!rost újszegedi telepé-
nek dolgozói már teljest-

, tették első ne©edcv i ter-
vüket : 

a lemezüzem még március 
14-én, a rostkikészítő pedig 
most szombaton, március 
25-én. A hétfőn reggel 6 
órakor megkezdődött és áp-

rilis l-én este 10 óráig tartó 
ünnepi műszaknak az export-
terv túlteljesítése a feladata. 
Az üzem dolgozói ugyanis 
második negyedévi export-
tervüket máju s 30-ig szeret-
nék teljesíteni. A felszabadu-
lási ünnepi műszak eredmé-

"nyeitől azt várják, h o © en-
nek me©'alósításához jelen-
tős mérLekhe'n járuljon hoz-
zá. Ezzel kapcsolatban 

tovább aka r j ák fokozni az 
anyagtakarékosságot, . és 
különösen a munka minő-
ségét szeretnék még tovább 
javítani, 

lenne itt a minőséggel. A l e -
mezüzem például 12 nap óta 
kizárólag első osztályú árut 
Nem mintha különösebb baj 
©árt . 

Az ünnepi műszak első 
eredményéi egészen kiemel, 
kcdőck. 

A rostkikészítőben például 
reggel 9 óráig, tehát a mű-
szak első három órájában, 
23 százalékkal termeltek töb-
bet, mint szombaton ugyan-
ebben az időben. A délelőtti 
műszak egész termelése pe-
dig az első felmérés szerint 
minte©- 10 százalékkal volt 
több, mint a szombatié. 
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Ünnepségek Bulgáriában 
felszabadulásunk 

évfordulója alkalmából 
Magyarország felszabadu-

lásának 16. évfordulója al-
kalmából hétfőn este Kola-
rovgrádban ünnepi nagy©ú-
lést rendeztek és ezzel meg-
kezdődött azoknak az ün-
nepségeknek a sorozata, 
amelyeken a baráti bolgár 
nép országszerte megemlé-
kezik nagy nemzeti ünne-
pünkről. 

Az ünnepi gyűlésen Todor 
D a m j a n s z k i , a városi 
pártbizottság titkára mon-
dott beszédet, majd a ma-
gyar nagykövetség nevében 
Léderer R ó b e r t nagykö-
vetségi titkár üdvözölte a 
megjelenteket. 

Az e©begyúltek üdvözlő 
táviratot intéztek az MSZMP 
Központi Bizottságához. ' 

A © ü l é s részvevői távira-
tot küldtek M ü n n i c h Fe-
rencnek is, Kolarovgrád ré-
gi ismerőjének és barátjá-
nak. 

A nagy©űlés megkezdése 
előtt a Magyar Nagykövet-
ség képviselője virágot he-
lyezett el a Kolarovgrád fő-
terén álló Kossuth Lajos-
szobor talapzatára. (MTI) 

Francia parlamenti 
küldöttség érkezett 

Budapestre 
Az ország©űlés meghívá-

sára kedden francia parla-
menti küldöttség érkezett 
Magyarországra. A küldött-
ség tíz nemzetgyűlési képvi-
selőből és egy szenátorból 
áll. 

A delegáció vezetője Ray-
mond Joyon független kép-
viselő. A küldöttségben az 
UNR (gaulleista), a függet-
lenek. a Demokratikus Szö-
vetség és a Francia Kom-
munista Párt képviselői 
vannak. 

A francia parlamenti kül-
döttség tíz napig tartózko-
dik hazánkban (MTI). 

Országos tanácskozás 
az oktatási intézményeket segítő 

verseny mozgalomról 
Az iskolákat és óvodákat 

segítő verscnyfnozgalomról 
kedden országos , tanácsko-
zást rendeztek a Múvelődés-
ü©i Minisztériumban. 

Kiss Gyula, a Zala me©ei 
tanács múvelődésü©i osztá-
lyának vezetője vitaindító 
beszámolójában többek kö-
zött elmondotta: a párt és a 
kormány felhívása alapján 

az elmúlt években ország-
szerte széleskörű társadal-
mi mozgalom bontakozott 
ki az iskolai oktató-nevelő 
munka feltételeinek javí-
tására. 

Szülők, társadalmi szervek, 
üzemek segítségével új isko-
lák, óvodák, tornatermek, 
politechnikai műhelyek, ne-
velői lakások egész sora 
épült. Gyarapodtak a szertári 
készletek, új játékok kerül-
tek az óvodákba. 

Az utóbbi n é © iskolaév-
ben az oktatási intézmé-

nyek fejlesztéséhez nyúj -
tott társadalmi segítség ér-
téke csaknem 360 millió 
forint. 

Ebből az óvodáknak jutó 
rész meghaladja a ne©ven 
milliót, az általános iskolá-
kat segítő társadalmi munka 
értéke a 228 milliót, a közép-
iskoláknak adott segítség pe-
dig harminc millió forint 
összegű volt. 

Az előadó felhívta a fi-
©elmet, 

jó lenne, ha a társadalom 
által vállalt fizikai munka 
és az állami építőipar 
munká jának összehangolá-
sát az Építésügyi Miniszté-
rium hatékonyan segítené. 
A vitában felszólalók kö-

zül többen indítványozták, 
hogy terjesszék ki a ver-
senymozgalmat a művelődési 
otthonok hálózatának támo-
gatására is, (MTI) 


