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Szeged termelőszövetkezetei 
példásan teljesítették 

negyedévi termelési feladataikat 
Közös megbeszélést tartottak a szegedi tsz-ek vezetői 

a tanács mezőgazdasági szakembereivet 

Motorgyártó automata 
Budapesten a Dinamó Villamosforgógépgyárban újtípu-
sú, nagyteljesítményű, motorgyártó-automatagépsort állí-
tanak rövidesen üzembe. Felvételünk a gépsor szerelésé-

ről készült. 

Szovjet - angol 
fegyverszüneti 

felhívás Laoszban 
m 

A kubai balettegyüttes 
szegedi 

vendégjátékáról 
© 

A szövetkezeti 

gazdaságok 

haladásáért 

A szegedi megyei jogú vá-
rosi tanács mezőgazdasági 
osztálya és a kerületi taná-
csok vezetői, szakemberei 
tegnap, kedden délelőtt kö-
zös értekezletre ültek össze 
az első kerületi tanács épü-
letében a szegedi termelő-
szövetkezetek vezetőivel: A 
tanácskozáson értékei ték: az 
elmúlt első negyedév alatt 
miként teljesítették a város 
közös gazdaságai a rájuk há-
ruló termelési feladatokat, s 
milyen eredményeket értek 
el eddig a tavaszi vetési 
munkákban, hogyan készül-
tek fel a nyári nagy munka-
csúcsokra. 

Szili Antal elvtárs, a me-
gyei jogú városi tanács 
mezőgazdasági osztályának 
vezetője ismertette a ter-
melőszövetkezetek jelen-
legi helyzetét, s as elért 
szép eredményeket. 

Összehasonlította a múlt év 
hasonló időszaka ési a mos-
tani első negyedév termelési 
sikereit. Megállapította, hogy 
a szegedi tsz-ek tavaly er-
kölcsileg, politikailag és 
gazdaságilag is jól megerő-
södtek, s ma már képesek 
arra, hogy termelési felada-
taikat — melyek egyáltalán 
nem kicsik — tökéletesen 
teljesítsék. Erre utalnak az 
első negyedévi termelési 
eredmények is. 

A város közös gazdaságai 
1961-re 130' újabb anyakoca 
beállítását tervezték folya-
matosan. Ezzel szemben ed-
dig már 90 kocát állítottak 
be. Tehát a tervteljesítés eb-
ben is igen jónak mondható. 

Növekedett a hízott sertc-
sek mennyisége is. 

A hat közös gazdaság ja-
nuár, február és március hó-
napokra összesen 239 hízott 
sertés eladását tervezte. Ez-
zel szemben 301 kövér ser-
tést szállítottak a szegedi f o -
gyasztóknak. Eddig összesen 
315 sertés meghizlalására 
kötöttek szerződést az állam-
mal, 

Hasonló eredményekről 
számoltak be a tanácskozá-
son a baromfitenyésztés te-
rületéről is. Á tervek szerint 
30 ezer 500 naposcsirke beál-
lítását vállalták a szegedi 
közös gazdaságok az év első 
felére, s 

eddig 15 ezer 497 napos-
csirkét már át is vettek a 
keltető vállalattól. 

Sokat javult a baromfite-
nyésztői munka színvonala 
is. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy a Fel-
szabadulás Termelőszövetke-
zetet kivéve eddig sehol sem 
hullottak számottevően a 
cúrkék. A z Ű j Élet Tsz-ben 
például kétezer kiscsirke kö-
zül 1925 egészségesen felne-
velkedett. A Dózsa Tsz-ben 
3 ezer kiscsirkéből 131 pusz-

• tult el csupán, s ez a meg-
engedett elhullási százálék 
alatt van. 

A szarvasmarha-állomány 
•s jól telelt át, nem voltak 
különösebb takarmányozá-
si gondok. 

A szövetkezeti gazdaságok 
vezetői gondosan megtervez-
ték a takarmányszükséglete-
het. s a takarmánynormákat 
általában be is tartották. 
Ezt mutatják a tejtermelés 
egyre szépülő adatai is. A 
hat közös gazdaság az év 
első három hónapiában 116 
ezer 927 i i t e r tejet értékesí-

tett. s ennek közel a 80 szá-
zalékát az állami vállalatok 
vásárolták fel . 

A tejtermelésben kima-
gasló sikereket értek el a 
Felszabadulás Tsz tehené-
szei. 

Amióta a termelési ered-
ményektől függővé tett havi 
fizetést kapnak a Felszaba-
dulás, Tsz állatgondozói, száz 
fejőstehénre számítva átla-
gosan 400 literrel emelkedett 
a napi tejhozam mennyisége. 

A z egy tehénre jutó napi 
fejési átlag most megkö-
zelíti a tíz litert. 

A szövetkezet össztejterme-
lésének 81,4 százalékát az 
állami vállalatnak adta át. 

Sajnos hiba is jelentke-
zik, mint például az anya-
kocáknál némelyik szövet-
kezetben még 

túlzottan magas a malác-
elhullás százaléka. 

Ez pedig főként abból adó-
dik, hogy kevés még a ki-
fogástalan fiaztató, a kor-
szerű férőhely. A szövetke-
zetek elnökei, mezőgazdá-
szai felszólalásaikban vállal-
ták az állattenyésztés körül 
mutatkozó hibák sürgős ki-
javítását. (• t; i 

A tavaszi vetésekről szól-
va megállapították, hogy ed-
dig csaknem valamennyi 
munka a maga idejében, jó 
minőségben készült el. 

Most a kukorica vetését 
kell meggyorsítani. 

Bár itt némi nehézségek is 
mutatkoznak. Kevés a kuko-
ricavetőgép. A gépállomások 
korántsem képesek az igé-
nyek kielégítésére. A prob-
lémát úgy oldják meg, hogy 
a következő napokban 

lófogatos gépeket is mun-
kába állítanak. 
A z értekezleten számos 

munkajogi, a munkafegye-
lem szilárdításával, az ellen-
őrzés javításával kapcsolatos 
kérdésről is tárgyaltak. A vi-
tás jogi kérdések igazságos 
megoldásával kapcsolatban 

a szegedi tsz-ek vezetői 
felkérték a Tudomány-
egyetem tanárait, oktatói 
karát, nyújtsanak hathatós 
segítséget 

a jövőben a helybeli terme-
lőszövetkezeteknek. Mint 
Makra Ferenc elvtárs, a sze-
gedi városi pártbizottság 
munkatársa elmondotta, az 
egyetem vezetői örömmel 
vállalták a kérés teljesítését. 

Megtekintették a szabadtéri játékok 
színhelyét a Moszkvai Akadémiai 

Nagyszínház képviselői 
Tegnap Szegedre érkezett 

a Moszkvai Ál lami Akadé-
miai Nagyszínház két képvi-
selője, N. A. Alescsenko 
igazgatóhelyettes és P. Sz. 
Danyilov rendező, hogy elő-
zetes megbeszélést fo ly-
tassanak színházuk balett-
együttesének szerepléséről az 
idei szabadtéri játékokon. 
A moszkvai balettegyúttes 
képviselői felkeresték a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok 
igazgatóságát és hosszasan 
tanácskoztak a városi tanács 
v. b. elnökével, Biczó 
Györggyel és Tari János v. 
b. elnökhelyettessel. 

A Moszkvai Ál lami Aka-
démiai Nagyszínház képvise-

lői megtekintették a Szegedi 
Szabadtéri Játékok szánhe-
lyét is, hogy a látottak alap-
ján döntsenek műsorukról. 
A két színházi vezető elis-
merően nyilatkozott a játé-
kok színhelyéről, amely ha-
talmas méreteivel, s az im-
pozáns környezettel meg-
lepte őket A z előzetes fel-
mérés alapján csak pénteken 
döntenek Budapesten arról, 
hogy mivel szerepel együtte-
sük Szegeden. Szavaikból 
azonban arra következtethe-
tünk, hogy legszívesebben a 
Hattyúk tavát mutatják be 
a Szegedi Szabadtéri Játéko-
kon. 

Szeged i sza lámi — pap í r bó l 

Egy francia hadihajó tüzet nyitott 
a puccsista egységekre 

A lázadó tábornokok akciója nem francia probléma többé 

— állapítja meg a Pravda 

A Pravda Keddi számában "Szemleíró* 
tollából nagy fontosságú cikket közöl az 
algériai puccsról és annak a nemzetközi 
politikára gyakorolt hatásáról. A cikk, 
amelyet a nyugati hírügynökségek rend-
kívül részletesen ismertettek, egyebek 
között megállapítja, hogy az algériai ese-
mények messze túlnőtték már a nemzeti 
probléma kereteit s következményeik már 
csak rendkívül nehezen mérhetők fel. 

A Pravda cikke rámutat, hogy a pucs-
csisták, a gyarmattartók elvetemült ügy-
nökei algériai irtóháborújukkal az A f -
rika-szerte viharos erővel érvényesülő 
gyarmati felszabadító mozgalom győzel-
mét akarják megakadályozni — a fasiz-
mus Franciaországban való megvalósítási 
szándékával együtt. 

Az összeesküvők mögött a hitleristák-
kal együttműködő és a vietnámi, majd az 
észak-afrikai gyarmati háborúban lesze-

repelt tábornokok és trösztök állnak — 
állapítja meg a Pravda, majd miután is-
merteti az Északatlanti Szövetség szere-
pét az algériai háborúban,- aláhúzza: de 
Gaulle a teljhatalmat nem csupán a 
zendülők szétzúzására kívánja felhasz-
nálni. 

A nemzetközi közvélemény nem tűr-
heti — írja befejezésül a Pravda —, hogy 
francia fasiszták halomra gyilkolják az 
algériaiakat, nem hajlandó ölbetett kezek-
kel szemlélni, hogy Európában a háborús 
veszély újabb tűzfészke alakuljon ki. 
Franciaországnak eme nehéz napjaiban a 
Szovjetunió dolgozói, akik támogatják az 
algériai hazafiak hősies harcát, azt kí-
vánják a francia népnek, hogy fojtsa el 
a tábornoki gúnyába bújt kalandorok fa-
siszta összeesküvését és vívja ki az észak-
afrikai háború megszüntetését.* 

Összeült a francia nemzetgyűlés 

(Tóth Béla {elv.) 
A Szegedi Kultúrcikktermelő és Vegyi Ktsz-ben papír-
hulladékból — különleges eljárással — szalámit, kol-
bászt, naprikát, s különféle szemléitető eszközöket készí-
tenek. A z országban egyedül itt állítanak elő ilyen tár-
gyakat. Évi termelésük ezek bői a cikkekből forintérték-
ben eléri az egymilliót. Képünkön festik a párizsit és 

a szai ámít 

De Gaulle tábornok elnök-
letével kedden délelőtt fon-
tos tanácskozás volt az 
Elysée-palotában. A tanács-
kozáson részt vett Debré mi-
niszterelnök, Joxe, az algé-
riai ügyek minisztere, Mess-
mer hadügyminiszter és Olie 
tábornok, az új algériai fő-
parancsnok. 

Délután rendkívüli ülésre 
ült össze a francia nemzet-
gyűlés. 

Az ülésen felolvasták de 
Gaulle tábornok üzenetét. 
A ,tábornok üzenetében 

! bejelentette, hogy az alkot-
mány 16. cikkelye értelmé-
ben átvette a rendkívüli tel j-
hatalmat, mert "bizonyos ka-
tonai vezetők* zendülése kö-
vetkeztében veszély fenye-
geti Franciaország független-
ségét 

Debré miniszterelnök be-
! szédében hangoztatta, hogy 
l az egyes katonai vezetők ál-
tal végrehajtott államcsíny 
célja "nemcsak Algéria* 
megkaparintása volt. Még 
mindig nem múlt el az 
anyaországot fenyegető ve-
szély. Az államcsíny végre-
hajtói — mondotta — nem 
elégedhetnek meg azzal, 
amit eddig tettek és nyilván-
valóan politikai sikerre tö- j 
rekednek. Ezek a katonai 

vezetők súlyos felelősséget — jelentette ki a miniszter-
vállaltak magukra, amely elnök. 
vérontáshoz vezethet. Debré közölte: az Oran 

Ez még nem következett közelében lévő Mers El Ke-
be, de akár holnap bekö- bir-nél 
vetkezhet (Folytató'js a 2. oldalon.) 

Idén már 200 szövetkezeti gazda 
üdült ingyenesen 

A Termelőszövetkezeti Ta-
nács Csongrád Megyei ön -
segélyző Csoportja tegnap 
tartotta küldöttközgyűlését. 
A közgyűlésen beszámoltak 
az önsegélyző csoport fej lő-
déséről. A beszámoló szerint 
a csoport taglétszáma jelen-
leg Csongrád megyében hat-
ezer fő. (Az országban már 
250 ezer tag van.) 

A z üdültetésnél is szép 
eredményeket értek el. Ta-
valy 240 főt küldték el in-
gyenes üdülésre. Ebből két 
dolgozó a Szovjetunióba. 50 
egy többnapos felvidéki kör-
úton, 35 a Balatonon, 28 pe-
dig a gyulai üdülőben pi-
hent. 1961. januártól a 
Csongrád megyei csoport 
igénybe vette a Külkereske-
delmi Minisztérium dobogó-
kői üdülőjét is. Január 1-től 
kezdődően a megyéből 200 

szövetkezeti gazda vett részt 
jó munkája jutalmául ingye-
nes üdülésben. 

A küldöttközgyűlésen ki-
tűnt az is, hogy az önsegélyző 
csoport további célja, hogy 
betöltse a termélőszovetke-
zeti tagoknál a szakszervezet 
szerepét és így mindazt biz-
tosítsa, amit a szakszervezet 
biztosít az ipari munkások-
nak. Beszámoltak arról is, 
hogy Apró Antal elvtárs mi-
niszterelnökhelyettes, Csong-
rád megye országgyűlési kép-
viselője az önsegélyző cso-
port útján 200 szövetkezeti 
tagot hívott meg Budapestre. 
Ez a 200 szövetkezeti tag 
előreláthatóan a jövőhéten 
látogat Budapestre. A z uta-
zás és ellátás költségeit az 
önsegélyző csoport viseli. 
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