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EGY HŐS ÉS EGY MÁRTÍR EMLÉKÉRE 
Beszámoltunk róla, hogy a Móra Ferenc Iparitanuló 

Intézet épületében emlékművet állítottak fel az első embert-
szállító űrhajó fellövésének emlékére. Ezt mutatjuk be első 
képünkön. A z ötágú csillaggal díszített magasbatörő rakétát 
ábrázoló alkotást az intézet tanárai, Prisztai János és 
Fábián Imre készítették. 

A z alsó kép a Mezőgazdasági Gépszerelő Iparitanuló 
Intézet repülőtéri épületében készült, ahol Lumumba em-
lékművet avattak. Az emlékmű Tápai Antal szobrászmű-
vész alkotása. 

(Soraogyiné felvételei) 

Nemzetközi analitikai kémiai 
kongresszus Budapesten 

Hétfőn reggel a Magyar 
Tudományos Akadémia dísz-
termében megkezdődött az 
ötnapos analitikai kémiai 
kongresszus, amelyet a 
Magyar Tudományos Aka-
démia kémiai osztályának 
támogatásával az IUPAC — 
az Elméleti és Alkalmazott 
Kémia Nemzetközi Szerve-
zete — védnöksége alatt a 

magyar kémikusok egyesü-
lete hívott össze. 

A megnyitó ülésen mint-
egy 800 kémikus jelent 
meg, köztük csaknem négy-
száz külföldi szakember, aki 
16 ország tudományát kép-
viselik. 

A kongresszus tudomá-
nyos előadásai kedden reg-
gel kezdődnek meg 

Nyereségrészesedés: 17 napi munkabér 
a Csongrád Megyei Gyógyszertári 

Központnál 
Kiváló dolgozó kitüntetések, jutalmok 

A Csongrád Megyei Ta- forintot kapott jutalmazási 
j nács Gyógyszertári Köz- alapként, s így egy-egy dol-

pontja nemrégiben elnyerte gozó 17 napi munkabérének 
a megyei tanács hazánk fe l- megfelelő részesedést kap-

hatott. A Csongrád Megyei szabadulásának 16. évfordu-
lójára hirdetett munkaver-
seny-pályázatának második 
helyezését. Díszoklevelet 
kaptak és 5000 forintot, mely 
összegből a központ 12 dol-
gozóját jutalmazták meg. 

Ünnepélyes keretek között 
fizették ki a vállalat dolgo-
zóinak az elmúlt évi nyere-
ségrészesedést A központ 
dolgozóinak jó munkáját 
jellemzi, hogy a vállalat a 
többletnyereségből 407 000 

Anyagok, munkaeszközök átadásával 
segíti a néphadsereg a mezőgazdaságot 

és a politechnikai oktatást 
Néphadseregünk nagy 

mennyiségű — több tízmillió 
forint értékű — különböző 
munkaeszközt, alkatrészt és 
anyagot ad át a Földműve-
lésügyi, illetve a Művelődés-
ügyi Minisztériumnak. Ezzel 
segíteni kívánja egyrészt a 
szocialista mezőgazdaságra 
váró feladatok megoldását, 
másrészt a tanulóifjúság 
mind szélesebb körű gyakor-
lati oktatását. 

A mezőgazdaságnak jutta-
tandó eszközök között van-
nak az öntözésnél jól hasz-
nálható szivattyúk, kútbe-
rendezések. a vízi szállítás-
nál, vagy a halászatnál 
igénybe vehető pontonok, gu-
micsónakok stb. Ugyancsak 

jő szolgálatot tehetnek a 
mozgó pékmühelyek, az ács-, 
bognár-, és kovácsszerszá-
mok, s még sokféle egyéb 
olyan dolgok, amit a mező-
gazdasági munkák különbö-
ző fázisainál alkalmaztat-
nak. 

A politechnikai oktatás 
céljára kéziszerszámok, se-
gédeszközök, fém- és fa-
anyagok, különféle alkatré-
szek, elektro- és rádiótech-
nikai felszerelések, kisebb 
gépi berendezések kerülnek 
átadásra az iskolák részére. 

A felajánlott anyagokat 
már elszállították a Művelő-
désügyi Minisztérium raktá-
raiba. (MT I ) 

Bebizonyították életképességüket 
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Fél éve, hogy Szeged ktsz- remt az üzemesítéshez. A ban sikerültek. Igazolódott 
eibem is megindult a fe j lő- Bárka utcai telephelyen annak igazsága, hogy a nagy-
dés e kétségtelenül egyetlen u g y a n i s meglehetősen jó létszámú, jól szervezett szö-

kibontakozási lehetőség, a 

Kedvező kilátások 
A nagyüzemi gazdálkodás és az időjárás 

az átlagosnál jobb termést ígér 
Az országgyűlés mezőgaz- nagyüzemi átszervezése, azon 

dasági állandó bizottsága belül parasztságunk jó mun-
,-j. . _ . . kája biztosíték arra, hogy 
ulesen Z. Nagy Ferenc, az a z J i d 6 j á r á s a d t a k e d v e z ő 

állandó bizottság elnöke a feltételeket a legelőnyöseb-
várható terméssel kapcsolat- ben kihasználjuk a jó ter-
ban elmondotta, hogy jó més biztosítására. 

A z országgyűlés mezőgaz-
dasági állandó bizottsága az 
elkövetkező időben napi-
rendjére tűzi 

a mezőgazdaság tudomá-
nya és a gyakorlat közötti 
együttműködést. 

A z ország szőlő- és gyü-
mölcshelyzetét is megvizs-
gálja. 

volt a koratavasz, a fagy-
mentes márciusnak köszön-
hető, hogy az őszi vetések 
rendkívül jól teleltek. Ápri-
lis első fele aggasztó volt, de 
minden különösebb veszede-
lem nélkül múlt el. A z eső 
a sovány, homokos talajo-
kon csupán a rozsnál késett 
kissé, 

a búzák azonban április 
végén olyan fejlettek, mint 
amire emberemlékezet óta 
nem volt példa. 

A kevés csapadékú tél után 
tóős nyár várható, ami 
ugyancsak biztosítéka a bő 
termésnek, igaz, hogy meg-
nehezíti a növényápolást és 
3 gyomirtást A néphit azt 
tartja azonban: ha sok a 
csapadék, nehéz a gabonát 
aratni, de dőlt búzától még 
tóm ment tönkre a gazda. 

~~ Általánosságban azt 
mondhatom — nyilatkozott 
z Nagy Ferenc —, hogy az 
tódig végzett munka és a 
"látások szerint 

tó az esztendő rendkívül 
kedvező lesz a magyar me-
tógazdaságra. 

Mezőgazdaságunk szocialista, 

gépműhelyt sikerüli létesíte- vetkezetekben inkább meg-
rí:, ami ellátja a többi rész- találják számításukat a ta-

kisebb szövetkezetek össze- leget félkésztermékkel. A gok, s ezek a szövetkezetek 
vonása felé. Nem könnyű a fejlődés pedig még tovább árutermelésre és szolgálta-
különböző — ám hasonló mutat: nem lehetetlen, hogy tásra is sokkal alkalmasab-
iparághoz tartozó — szövet- a közeljövőben a megye töb- bak, mint elődeik. 
kezetek egyesülése, de ahol bi bútoripari ktsz-ének 
ezt véghezvitték, most már tőlük szállítanak úgynevezett 
nyilvánvaló, hogy megérte a A-terméket, összeszerelésre 
fáradságot, a küzdelmet. Pe- alkalmas bútoralkatrészt, 
dig baj akadt éppen elegen- Üzemesítésre teremtett mó-
dő. A Felszabadulás aszta- dot a gépjárműjavító, vala-
los szövetkeret — a kárpi- mint a mérlegkészítő szövet-
tos ktsz mellett — például kezetek egyesülése is. A régi 
olyan épületasztalos szövet- reszelővágó üzem — mely-
keretet kapott társul, ahol a nek azelőtt sohasem tudtak 
vezetés igen gyenge volt, s annyi megrendelést biztosí-
emiatt már egyszer kifizetett tani, amennyihez kapacitása 
munkákat utólag kellett el- volt — egyre inkább gép-
végezni az összevonást kö- gyártó műhellyé válik. Má-

V. K . 

Gyógyszertári Központ elért 
eredménye országos, viszony-
latban is igen jelentős: a 
gyógyszertári központok ver-
senyében I L helyezést ér-
tek el. 

Dr. Mesó Vilmos igazgató-
főgyógyszerész ez alkalom-
mal adta át az elmúlt év-
ben végzett jó munkájukért 
a Kiváló dolgozó jelvényt és 
kétheti fizetésének megfelelő 
pénzjutalmat Mispál Rudolf-
nak (a 13/4. sz. gyógyszertár 
vezetője), Teleki Károlyné-
nak (a 13/57. sz. gyógyszer-
tár technikusa) és Alexa An-
talnénak (a központ takarí-
tónője). Kilencen kapták 
meg a Kiváló dolgozó okle-
velet a vele járó egyheti f i -
zetéssel. A jutalmazottak: 
Keszthelyi Béla, Csányi An -
na, özv. Cselkó Józsefné, 
Leinzinger Pálné, Büchel-
bauer Ferenc, Simonyi Ilona, 
Gaál Ferencné, V'eszberger 
Györgyné és Gábor Imréné. 
Kiváló eredményükért 
anyaggazdálkodási pénzjuta-
lomban részesültek: Kiss 
Lászlóné, Apró László, Szen-
tesi István és Takács István. 

vetően. Tehát nemhogy ja-
vult volna a helyzet, de 
eleinte még rosszabbodott is: 
a tavalyi utolsó negyedévben 
nem is teljesítették a tervet. 
A gazdasági nehézségek 

sodik lépésként pedig üzem-
házat építenek majd, ahol a 
legkorszerűbb körülmények 
között folyhat a termelés. 

Nem lényegtelen az sem, 
hogy az erős kezű vezetés 

miatt nem néztek egymásra egyrészt megszilárdította a 
jó szemmel a szövetkezeti fegyelmet, másrészt munka-
tagok. De ez a "harag* csak lehetőséget is szerzett. Már 
addig tartott, amíg nem ren- az idén 3 millió forint érték-
deződtek a dolgok. A gaz- ben gyártanak exportra ke-
dasági megszilárdulást azon- rülő építőipari gépeket. Ha-
bon természetszerűen követ- sonló változás következett 
te a politikai is, s ma már be a szappanfőző és a tudo-
egyre jobb hangulat uralko- mányos eszközöket készítő 
dik a dolgozók között 

Megjelentek az üzemszerű 

termelés csirái 

A Felszabadulás Ktsz pél-
dája alkalmas annak a bi-

Ériéhes árucikkeket kapunk 
a Szovjetunióból 

A közelmúltban írták alá 
Moszkvában a Szovjetunió 
tervhivatala mellett működő 
Szőj uzgla vtorg belkereske-
delmi főigazgatóság és a 
Belkereskedelmi Miniszté-
rium közötti 1961. évi áru-
csereforgalmi megállapodást. 
A megállapodás keretében 
összesen 

13 millió új valuta-rubel 
értékű árucserére kerül sor így"például órák, elektromos 

a két ország belkereskedelmi háztartási gépek — porszí-
t 7 „ „ : vazött vók- padlókefélők —, vil-
szervei kozott. lanyborotvák, különböző hal-

A megallapodas ertelme- k o n z e r v e k A m a g y a r keres-
ben a magyar belkereske- k e d e l e m nagy mennyiségű 
delmi szerveit nagyértékű, a konfekcionált ruhát, cipőt, 
népgazdaság szempontjából csőbűtort és műanyagkészít-
rendkivül fontos cikkeket ményt szállít a Szovjetunió-
kapnak a Szovjetunióból, nak az új megállapodás ér-
Többek között telmében. 

ktsz-ek egyesüléséből létre-
jövő Kultúrcikk- és Szap-
panfőző Kisipari Szövetke-
zetnél, különösképpen az 
utóbb említett részleg javá-
ra. A tudományos eszközö-
ket gyártó részlegnél is — 

, , , . megteremtették a folyamatos 
zonyitasara is, hogy az egye- termelés a l a p j á t — az egész 
sülés milyen feltételeket te- ország üzlethálózatát ők lát-

ják majd el kirakati babá-
val. 

Jobb az alapanyagellátás 

és a készáru értékesítés 

A körelmúlt hónapokban 
született a Vas- és Fémipari 
Szövetkezet is — három ktsz 
összevonásából. Az ered-
mény: jobb anyagellátás, biz-
tosítottabb áruelhelyezés. S 
ez nemcsak a vasipari, ha-
nem a cserépkályhás és a 
többi részlegre is vonatko-
zik. Az egyesülés után — 
többek között azzal, hogy 
egy helyre telepítették az öl-
tözőszekrény-gyártást — job-
ban megszervezték a terme-
lést. 

Túlzás lenne még azt állí-
tani, hogy minden a legna-
gyobb rendben van az új. 
egyesült szövetkezeteknél. 
Az örökölt és az újabb ke-
letű bajokból azonban las-
sacskán már kiláboltak, s 
"tiszta lapot* nyitottak a to-
vábbi fejlődés számára. Az 
első kezdeti lépések általá-

150 ezer tonna lángszenet, 
30 ezer köbméter gömbfát, 
30 ezer köbméter rövid 
fűrészárut, nagy mennyisé-
gű terpentint és más nyers-
anyagokat szállítanak a 
szovjet szervek. 

Ezenkívül jelentős mennyi-
ségben érkeznek Magyaror-
szágra közfogyasztási cikkek. 

OLtm k&zpvéda 
a (MdmüaeiLz&oe.tkezet 

péíize 
— Megjegyzések egy adásvételhez — 

A domaszéki lakosok 
regi és jogos kérését 

akarta teljesíteni a Móra-
halom és Vidéke Körzeti 
Földművesszövetkezet, ami-
kor elhatározta, hogy ú j 
vegyesiparcikk üzletet nyit 
Domaszéken. A CSOMIK 
értékelése alapján boltki-
alakítás céljaira megvása-
rolta Egyedi József doma-
széki kőműveskisiparos fé-
lig kész lakóházát. A z épü-
let — melyben kétszobás 
lakás . van — kerítetlen, 
közművesítetlen portán áll. 
Külső falai vakolatlanok, s 
az alacsony terméskőlába-
zatot kivéve teljesen vá-
lyogból épült. A z illetékes 
megyei földművesszövetkc-
zeti szervek becslése alap-
ján még mintegy 30 ezer 
forint szükséges az építke-
zés teljes befejezéséhez. 
Tekintve, hogy az épület 
félkész állapotban van, s 
ráadásnl vályogból készült, 
reális értéke semmiesetre 
sem nagyobb 70—75 ezer 
forintnál. A mórahalmi 
földművesszövetkezet azon-
ban mégis 110 ezer forin-
tot fizetett ki érte. 

Nem az újság dolga, hogy 
kiderítse, miként történt ez 
az értékelés. Tényként ál-
lapíthatjuk meg azonban, 
hogy Egyedi József kőmű-
veskisiparos e boltkialakí-
tás kapcsán mintegy 35—40 
ezer forint, őt meg nem il-
lető pénzösszeghez jutott. 
Ezt az Országos Takarék-
pénztár Csongrád megyei 
f iókja által rendelkezé-
sünkre bocsátott adatok 
alapján állítjuk. Innen tud-
juk, hogy Enyedi József 
domaszéki portájának ér-
téke 12 forintba került 
négyszögölenként, összérté-
ke pedig 4 ezer 800 forint. 
Tehát ez sem indokolja az 
emiitett túlzottan magas el-
adási árat. A ház értékével 

kapcsolatban pedig néhány 
jellemző, a közelmúltban 
történt adásvétel számait 
közöljük: 

Dorozsmán a Béla utca 1. 
számú, két szobával, mel-
lékhelyiségekkel rendelke-
ző, teljesen befejezett épü-
let 56 ezer forintért cserélt 
gazdát. Ugyancsak Dorozs-
mán, a Felszabadulás utcá-
ban háromszobás, jó csalá-
di házat 50 ezer forintért 
vettek meg. Szegeden a 
Korda sor 24 b szám alatt 
lévő kertes, mellékhelyisé-
ges, kétszobás lakóház 80 
ezer forintba került. Mó-
rahalmon, a Felszabadulás 
utca 18. számú házat két 
szobával, mellékhelyiséggel, 
kerttel 50 ezer forintért 
vették meg. Ugyanebben az 
utcában, a 39-es számú há-
romszobás, fürdőszobás, ki-
fogástalanul berendezett, 
udvari épületekkel ellátott 
családi házért 90 ezer fo-
rintot adtak. Nem érdem-
telen megjegyezni, hogy 
Szegeden, az állami kisla-
kásakció keretében épült 
kétszobás, fürdőszobás, ker-
tes magánházak 65—80 ezer 
forintba kerültek, s ezek-
hez még 50—55 ezer forint, 
15—20 évre szóló hosszúle-
járatú hitelt is adott az ál-
lam kétszázalékos kamat-
térítéssel. 

IZ'ülönős ezért ez a do-
maszéki adásvétel! 

Ha a. hiányzó munkákat is 
felszámoljuk, akkor Egyedi 
József házáért összesen 140 
ezer forintot fizet a móra-
halmi földművesszövetke-
zet. Ehhez hozzá kell ad-
nunk az üzlet berendezésé-
nek költségeit. Szükséges-
nek látszik, hogy illetékes 
pénzügyi hatóságok és szak-
emberek vizsgálják felül 
ezt az adásvételt és a ko-
rábbi értékelés rejtélyes 
körülményeit is. 


