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igyszeriibb gazdasági együttműködést 
és önálló közös vállalkozást 

hozhatnak létre a szövetkezetek 
Rendelet a termelőszövetkezetek termelési kapcsolataírót 

a termelőszövetkezetek egy-
szerűbb gazdasági együtt-
működést vagy önálló 
közös vállalkozást hoz-
zanak létre földműt esszö-
vetkezetekkel, illetve föld-
művesszövetkezeti szervvel 
is. 

A városok, nagyobb közsé- dasági együttműködéssel lét-
gelc termelőszövetkezetei az rehoaott gazdasági eredmény 
utóbbi időben számos eset- (termény, állat, épület stb.). 
ben fogtak össze közös gaz-
dasági feladatok megoldásé- a résztvevő szövetkezetek 
ra Együttes erővel már több k o z ° s tulajdonaba kerül, 
olyan nagyméretű baromfi- u g y a n o I y a n a r ó s z e r i n t 
üzemet serteshizlaldat hoz- m e g o s z t v a > m i n t ' h o g y a n a 

t ^ T ^ r szövetkezetek az e^üt tmű- A termelési kapcsolatok-
r ^ viszont aaz- k ö d é s h e z hozzájárultak. r ó l szóló rendelettel egyidő-

' S S § A termelőszövetkezetek ben a földművelésügyi mi-
dasagosan működtetnek. ö f t á l l ó k ö z ö s v á l l a l k o z á s á n a k n i g z t e l . ű ] a b b r e n d e i e t b e n 

A termelőszövetkezetek létesítése általában akkor in- szabályózta a termelőszövet-
között szórványosan eddig d o k o l t > ha a gazdasági tevé- kézetek gazdasági mellékte-
is kialakult termelési kap- kenységhez szükséges na- vékenységét és termelvényei-
csolatokat a földmüvelés- szervezettség, költse- n e k értékesítési módját, 
ügyi miniszter most rende- Sesebb eszközök es a ±>ko-
létben szabályozta. z o t t szakértelem az erők t M 1 1 > 

egyesi tesevel biztosítható és 
A szövetkezetek közötti a vállalkozás népgazdasági 

termelési kapcsolat a követ- szempontból is jelentős. A 
kező területekre terjedhet vállalkozás önálló jogi szer-
ki: a íöüzemágakon belüli vei: az igazgatótanács az 
bizonyos konkrét feladatok igazgatóság és az ellenőrző-
megoldása (baromfikeltetés bizottság. A szakszerű veze-
és nevelés, szarvasmarha- és tés biztosítása érdekében 
sertéshizlalás, szőlőtelepítés műszaki vezetőt főkönyvelőt 
stb.); melléküzemági tevé- és esetleg más szakképzett-
kenység (szaporítóanyag-ter- seggel rendelkező személyt 
mesztés, tógazdaság, méhé- kell a tagok sorából ki jelöl-
szet stb.): gazdasági (kovács-, ni i l letve alkalmazni. A 
bognár, lakatos stb.) műhely vállalkozásnál a dolgozó ter-
létesitése és üzemeltetése; melószövetkezeti tagok díja-
építőanyag kitermelése és zását és a szerződéssel al-
készítése; építőipari mun- kalmazott dolgozók munka-
kák; feldolgozó üzem (tej- bérét az állami vállalatok-
kezelő, zöldségszárító, dará- nál hasonló munkakörben 
ló stb.) létrehozása és fenn- foglalkoztatottak bérezésénei? 
tartása; háziipar; egyes köz- alapulvételével állapítják 
érdekű feladatok (nádkiter- meg. 
melés, kútfúrás, kertépítés, A rendelet kimondja, 
földmunkák stb.) ellátása és hogy 
végül gazdasági, kulturális, 
vagy szociális rendeltetésű a vállalkozás elszámoló 
létesítmények (öntözőtelep, egységként gazdálkodik, 
kultúrház, napközi otthon saját bevételeiből tartja 
stb) építése és használata. fenn magát, 

A termelőszövetkezetek 
közötti termelési kapcsolat- m a i d intézkedik a jövedelem 
nak két formája lehet: egy- felhasznalasanak módjáról, 
szerübb gazdasági együttmű- , E z e k spr in t az esedekes 
ködés vagy önálló közös vál- kötelezettségek teljesitese és 
lalkozás. A termelés megala- a termelesi koltsegek levo-
pozásához szükséges álló- n . a s s u t a a fennmaradó jove-
és forgóeszközöknek legalább 

Debreceni ^ 
népfront vezetők 

látogatása Szegeden j 

A Hazafias Népfront Sze-! 
ged városi bizottságánaks 
nemcsak a szocialista orszá-
gok testvérvárosaival van jó 
kapcsolta, hanem az orszá-
gon belül az egyes nagyobb 
vidéki városok népfrontbi-
zottságaival is egyre jobb, 
egyre szorosabb kapcsolatot, 
a köaös feladatok elvégzésé-
ben való eredményes együtt-
működést sikerült kialakí-
tani. 

Ennek az együttműködés-
nek, ennek a közös munká-
nak a jegy eben jött el ta- j 

pasztalatcsere-látogatásra 
Szegedre, a Tiszántúl fővá-
rosa, Debrecen városi nép-
frontbizottságának három 
tagja, akik a szegedi nép-
Crontbizottság vendégeiként 
két napot töltöttek a város-
ban s ma utaznak vissza 
Debrecenbe. 

delem 40 százalékát a vál-
lalk'ozás fejlesztésére fordít-
ják, 10 százalékot a beruhá-
zási alaphoz csatolnak, 

50 százaléket pedig a részt-
vevő termelőszövetkezetek 
kapnak meg 
szesedésként. 

nyeresegTe-

felét mindkét esetben a 
résztvevő termelőszövetke-
zeteknek saját erejükből kell 
biztosítaniuk; ennek kiegé-
szítésére beruházási hitelt 
igényelhetnek. 

Az egyszerűbb gazdasági 
együttműködés létrehozása A z első években azonban le-
akkor célszerű, ha a közös he tőség van arra is, hogy a 
tevékenység nem igényel tiszta jövedelmet teljes egé-
költségesebb eszközöket és szében a vállalkozás fa j lesz -
különösebb szakértelmet, il- tésére használják fel. 
letve ha a közös üzem nem A rendelet lehetővé teszi, 
kíván meg önálló szervezeti hogy — amennyiben ezt gáz-
formát. Az egyszerűbb gaz- dasági érdekek indokolják — 

Koszorűzási ünnepség Németország 
felszabadulásának évfordulója alkalmából 

A náci-fasizmus leverésének Németország felszabadulá-
sának 16. évfordulója alkalmából hétfőn koszorűzási ün-
nepség volt a Szabadság téri hősi emlékműnél. Az ünnep-
ségen Wilhelm Meissner a Német Demokratikus Köztársa-
ság budapesti nagykövete és a követség munkatársai va-
lamint a Budapesten tanuló német diákok és a hazánkban 
tartózkodó német családok gyermekei helyeztek ei koszo-
hk virágot az emlékmű talapzatán. 

A koszorűzási ünnepségen részt vett a Külügyminisz-
térium és a Honvédelmi Minisztérium több vezető munka-
társa. Ott volt a budapesti szovjet nagykövetség több kép-
'•'iselöje. élén V. J. Usztyinovval, a Szovjetunió budapesti 
tagykövetével. (MT I ) 

Országos értekezlet Szegeden 
a felsőoktatási reform 

végrehajtásáról 
Háromnapos országos é l - levelező oktatás jelenlegi 

.ekezlet kezdődött tegnap a problémái a műszaki ismere-
^egedi Pedagógiai Főiskolán tek és gyakorlatok szakos 
* felsőoktatási reform vég- tanárképzésben* címmel tar-
hajtásának problémáiról, tott előadást. 

Bertalan tanszékveze- Ma az újabb levelező ok-
j? főiskolai tanár, a Pécsi tatási formák feladatainak 
..^agógiai Főiskola igazga- megtárgyalása szerepel a 
Ala -a felsőoktatási reform programban, holnap, szerdán 
^óhajtásának szakterüle- pedig szakbizottsági érteke;,-
h. e vonatkozó problé- leien az egyes részletkérdé-
V"9H Somos János tanszék- seket vitatják meg a szak-
^té adjunktus pedig - A tárgyak oktatói, 

BELORUSSZIA 
tatotts, dalos iidwfaieti So&fridnek 
Forró s ikerű esten lépett fel a Belorusz Ál lami Népi Ének- és Táncegyüttes 

sa, a mély eszmei mondani-
való, közérthető, színvonalas 
kifejtése dicséretes erényé-
ül szolgálnak. Markánsan 
belénkvésödik a kiindulási 
ötlet is: az élőkép, amely a 
minszki győzelmi obeliszk 
domborművét mutatja be,' 
majd a megelevenedő figu-
rák a partizánéletet, á hősi-
ességet, a harcosok önfelál-
dozó szocialista hazaszerete-
tét, egymáshoz fűződő meg-
indító kapcsolatát állítja 
elénk egy-egy táncképben, 
hogy végül a győzelmesen 
felmagasodó vörös zászló 
alatt újra az emlékmű szo-
borcsoportjává álljanak ösz-
sze. 

Mindezért az emlékezetes 
élményért, amelyet a tegnap 
este nyújtott, mindenekelőtt 
G. I. Citovicsot, az egy-
gyüttes művészeti vezetőjét, 
a Belorusz Szovjet Szocia-
lista Köztársaság népművé-
szét illeti elismerő köszönet. 
A kórus betanításának ér-
deme N. Kórsak, a tán-
cosok sikere pedig főként P. 

a Akuljonok vezető ba-

(Kiss György felv.) 

M ó r a s z í n p a d r a val, amelyben szinte követ 
lépésük első pillanatában a ni sem tudta a szem 
közönség szívéhez férkőztek pattogó-perdülő lábakat, 
hétfőn este a Szegedi Nem 

Ha délután béktnagygyűléi 
a lidicei emlékműnél 

4 nagygyűlés szónoka: Szakosíts Árpád 

Ma délután 4 órakor az Aradi vértanúk terén a lidicei 
emlékmű és rózsakert előtt ismét megrendezi hagyomá-
nyossá vált május 9-i békegyűlését a Hazafias Népfront 
Szeged városi bizottsága. A békegyűlésen Antalffy György; 
a Szegedi Tudományegyetem rektorának megnyitó szavai 
és Széli Margit, a Szegedi Pedagógiai Főiskola hallgatójá-
nak szavalata után Szakasits Árpád, az Országos Béketa-
nács elnöke mond ünnepi beszédet. Az ünnepségen közre-
működik a honvéd-helyőrség zenekara is. Rossz idő ese-
tén ugyancsak délután 4 órakor a Ságvári Gimnázium 
dísztermében tartják meg a mai békegyűlést. 

Mély részvéttel kísérték utolsó útjára 
Dinnyés Lajost, 

az országgyűlés alelnökét 
Hétfőn a Farkasréti-teme- Lajos volt miniszterelnököt, 

tőben mély részvéttel kísér- az országgyűlés alelnökét, a 
ték utolsó útjára Dinnyés Hazafias Népfront Országos 

Tanácsa elnökségének tag-
ját. Temetésén részt vett 
Kállai Gyula, Kiss Károly 
és Rónai Sándor, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
jai. Nagy Dániel, az Elnöki 
Tanács elnökhelyettese, Kris-
tóf István, az Elnöki Tanács 
titkára, Vass Istvánné, az 
országgyűlés alelnöke és Or-
tutay Gyula, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak főtitkára, az országgyű-
lés több tagja, sok száz ba-
rátja, munkatársa és tiszte-
lője. 

Dinnyés Lajos ravatalánál 
a Politikai Bizottság, az El-
nöki Tanács, a Miniszterta-
nács, az országgyűlés, a Ha-
zafias Népfront Országos Ta-
nácsának több vezetője és 
tagja állt őrséget. 

A Magyar Népköztársaság 
országgyűlése és a forradal-
mi munkás-paraszt kormány 
nevében Rónai Sándor bú-
csúzott közéletünk neves ha-
lottjától. 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa nevében dr. 
Ortutay Gyula főtitkár bú-
csúzott az elhunyttól. 

A sírnál a Pest megyei 
képviselőcsoport nevében 
Szíjártó Lajos, az Országos 
Mezőgazdasági Könyvtár és 
dokumentációs központ dol-
gozói nevében Mikó András 
vett búcsút, majd a sírra el. 
helyezték a kegyelet virá-
gait. (MT I ) 

forgó-hullámzó 
a lettmester, több szám koreo-

szoknyák gráfiájának is alkotója ne-
zeti Színházban a Belorusz libbenését, a nők, férfiak véhez fűződik. A kilenctagú 
Állami Népi Ének- és Tánc- megejtően harmonikus egy- kis zenekar, A. Bolcevics 
együttes művészei. A tarka ség'oe olvadó színes kavar- vezetésével nemcsak kísérő-
mezei virágcsokor üde szí- ffását. Nem is szűnt addig ként bizonyult sikeresnek, 
nességével vetekedő, népvise- 11 taps, mig a táncosok rá- hanem sok tapsot kapott ön-
tetbe öltözött negyventagú adást nem adtak, antely álló számaiért, köztük 

és nöi kórus magya- épp olyan fáradhatatlanul Brahms V. magyar táncának 
a könnyed és lendületes volt, előadásáért. A kitűnő cim-

jó mintha csak akkor perdül- balomjátékos A. Oszt rő-
tek volna pihenten a szín- veckijt külön is melegen 

ünnepelte a zsúfolt nézőtér. 
hatasos frisseseg 

mondhatni valamennyi szá- M e s é l i k , hogy az együt-
békéröl mukat jellemezte, ez tette tes minszki otthonában egy 

előadásmódjukat hallatlanul nagy térképet őriz, amelyen 
üdítővé. A táncok javarésze piros és kék vonalakkal je-
szvitszerü, tematikus fel- lölik meg, merre jártak, hol 
dolgozásból állt, a szovjet szerepeltek. Ukrajna, Grúzia, 
életből merített apró kis Ural és Szibéria, a Kola-fél-
történetecskék elevenedtek sziget, Moldva, a balti álla-
meg a tánc rendkívül köz- mok, Közép-Ázsia, Lengyel-
érthető nemzetközi nyelvén ország és Románia területe 
— néhol pantomim elemek- felett húzódnak már e kis 
kel is vegyítve. Bájos képei- színes szálak, amelyek most 
vei ragadott meg a lenter- majd hazatérve Magyaror-
melők munkáját táncbaköl- szagot is összekötik Belo-
tött kis mű, amelyet a női russziával. Mindezeknél is 
tánckar mutatott be, Moj- kitörölhetetlenebb és elsza-

férfi 
ml dalolva köszöntötte 
közönséget: »Jó estét, 
estét, kedves barátaink, Be 
lorusszia üdvözletét hozták padra, 
önöknek...« — szállt az Ez a 
ének, amelynek soraiban a 
barátságról és a 
daloltak. 

A mintegy háromórás mű-
sor első száma ként is a 
kórus mutatkozott be, amely 
az együttes legfőbb erőssé-
ge. Karmester nélkül elő-
adott számaik mindegyikén 
megőrizték a népi hangvé-
tel, éneklésmód hamvassá-
gát, amelyet hatásosan öt-
vöztek egybe a művészien 
képzett énektechnikával. 
Dalaikkal bekalandozzák ha-
zájuk kedves tájait, énekel 
nek a sok harcot látott szejevék híres Krumplicská- kíthatatlanabb szálat szőttek 

jára emlékeztető koreográ- azonban maguk e kedves 
fiai ötletekkel és alaphangú- együttes tagjai, a felejthe-
lattal, de ezen belül egyéni, tetten estét szerzett szovjet-

elevenitik ~a Dnyeper-parti szép megoldásokkal. A Moj- belorusz művész emberek 

Nyemen folyóról, pergő .rit-
musú dalba szövik a szov 
jet asszonyok életét, meg-

rdők lombjainak susogd 
sát, ahol egykor a partizá-
nok küzdelmei folytak, 
műsorukban egyaránt meg-

szejev-együttes műsorából látogatásukkal. fellépésük-
egyébként kölcsönöztek is egy kel. baráti 'megnyilvánuld-

s számot: a Boldog anya cí- sukkal. Az elszakíthatatlan 
mű kompozíciót, amelyet a barátsag gondolata jutott 

szólalnak a Urai szerelem, szegedi közönség, mint régi 
as anyai boldogság és a ked-
ves tréfálkozás hangjaj. 

ismerőst láthatott most vi- fejezésre abban is, hogy a 
szont és ebben a szép bemu- forró hangulatú előadás vé-

Több más mellett ismételni- tatásban is hálásan fogadott, geztével a Magyar Szovjet 
ök kellett a nálunk külö- Jóízű vidámságával derí- BnrAH . ,„„„„= ..„,. 
nősen, kedvelt "A puszta tett fel a tatusi fiatalok téli Bamtl Töfsasaf *zegedl szel\ 
néma táj" kezdetű orosz évődő, pajkos játékát idéző vezete és a színház művészei 
népdalt és jólesően fogadta Hóförgeteg című táncjelenet nevében virágkosarat, virág-

s a férfitáncosok bőhumorú, csokrokat nyújtott át egy 
kárpátukrajnai tánca. kis küldömég a megjeientek 

Megragadóan szuggesztív lplkes t im kisérve> a 
erem, atgondoltan zart, egy- , 

— muveszek-

a közönség a Csenky Imre fel 
dolgozásában előadott ma-
gyar népdalösszeállítást. 

A kórusszámok é s |H7„, , 
t á n c o k hatásos egymás- séges kompozíciójú a Parti- vendegszereplo 
utánban, pergő váltakozás- zánélet c. táncjelenet, amely nek. Nevükben G. I Citovics 

a legkiemelkedőbb száma a köszönte meg az üdvözlést 
tánckar műsorának, még ak- és a magyar-szovjet barát-
kor is, ha koreografiajaban 
talán kevésbé sokszínű meg- sagot elte™e 

oldasokkal találkozunk. A befejezést az 
zott be a fergetegesen friss, táncosok imponálóan fe- estnek, 
sodró lendületű kolhozpolká- gyelmezett, kifejező mozgá-

sai követték egymást, egy 
pillanatig sem leakasztva a 
nézők érdeklődését. A tiz 
párból álló tánckar is rend-
kívül hatásosan mutatko-

Angol 
parlamenti képviselők 

látogatásai 
G. W. Lagdennek, az an-

gol—magyar parlamenti cso-
port elnökének vezetésével 
hazánkban tartózkodó kép-
viselőket hétfőn fogadta Ró-
nai Sándor, az Országgyűlés 
elnöke. Ezt követően Szarka 
Károly külügyminiszterhe-
lyettes fogadta a képviselő-
ket, s hasznos eszmecserét 
folytatott velük. 

Lengyel 
kormányküldöttség 

Moszkvában 
Piotr Jaroszewicznek, a 

lengyel minisztertanács el-
nökhelyettesének vezetésével 
hétfőn lengyel kormánykül-
döttség érkezett Moszkvába. 

Felhőszakadások, árvizek 
az Egyesült Államokban 

Az Egyesült Államok kö-
zépnyugati vidékei fölött ha-
talmas orkán vonult át, ame-
lyet felhőszakadások és ár-
vizek kísértek. A természeti 
csapások különösen nagy 
kárt okoztak Harrison város-
kában, ahol több ház össze-
omlott. 

Amerikai hírügynökségi 
jelentések szerint vasárnap-
ra a középnyugati államok-
ban az orkán és az árvíz ha-
lálos áldozatainak száma hu-
szonkilencre, a sebesültek 
száma százra emelkedett 

adott méltó j Több ezer ember maradt 
emlékezetes j hajlék nélkül. A kórt né-

j hány millió dollárra becsü-
Lökös Zoitae i lik. 


