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Kubai szakszervezeti küldött 
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Gyümölcs- és zöldségtermesztési 
akadémiai napok kezdődtek 

Szegeden 
A résztvevők tegnap több közös gazdaságba látogattak 

Szegeden tegnap, csütör- ka, hatalmasra nőtt ősziba- nagy mennyiségű árut ad, 
i ! , M a g y a r Tudomá- rackfánál, amely 25 eszten- segíti a lakosság ellátását. A 

nyos Akadémia agrartudo- dós, s most is dúsan hoz gyü- kertészetből idén eddig mint-
manyok osztalyanak kerté- mölcsöt, kétszer annyit, mint egy 600 ezer forint jövedel-
szeti bizottsaga rendezésé- a többi fák. Az őszibarack- me van a szövetkezetnek. 

a k a d e m l a l . n a P ° k k e z : fák általában tíz-tizenöt évig Jelenleg hatezer négyzetmé-
dődtek. Az ország különböző teremnek rendesen, s ezért ternyi üvegházuk van. Idén 
részéiből^ a mintegy szaz a 25 esztendős, jól termő fa, tovább növelik a melegvíz-
resztvevo, akadémikusok, amelynek mintegy nyolc mé- fűtéses üvegházak területét, 
egyetemi tanárok, kutatók, ter átmérőjű a lombsátora, pontosan kétezer négyzetmé-
mezogazdasagi szakemberek talán egyedülálló az egész terrel. 
Csongrád megye és Szeged országban. Dr. Somos And- A vendégek végignézték a 
kertészeti problémáit vitat- rás meg is jegyezte, érd® szép kertészetet, s elismerés-
ják meg. - mes volna az öreg fáról sel nyilatkoztak az ott ta-

As akadémiai napok rését- szemzőhajtást szedni és el-
vevőit Tőrök László, a szaporítani, s így vizsgálni, 
Csongrád megyei pártbi- hogy . átöröklődik-e egyedi 
zottság első titkára üdvö- jótulajdonsága. Dr. Somos 
zölte. András megállapította azt is, 

Hangoztatta a többi kőzött, bogy minden adottság meg-
hogy a megyében kitűnő v a n a gyumolcstermesztes E hamarosan piacra is kerul-
adottságok vannak a kerté- továbbfejlesztésére. Szüksé- nek 
szeti kultúrák fejlesztésére, Ses azonban ujabb osziba-

rackfajták keresése is, ame-
lyek a táj adottságainak 
megfelelnek. Török László, 
a megyei pártbizottság első 
titkára és a szövetkezeti gaz-
dák hangoztatták, hogy 

pasztaltakról. A Felszabadu-
lás Tsz üvegházaiban külön-
ben 

már érnek a paradicso-
mok, 

s ehhez adnak jó segítséget 
az akadémiai napok. 

Ezután az akadémiai na-
pok résztvevői — közöttük 
dr. Somos András Kossuth-
díjas akadémikus, Porpáczi 
Aladár Kossuth-díjas akadé-
mikus, dr. Cselötei László, az 
Agrártudományi Egyetem 
dékánja, Egyed Imre, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
agrártudományok osztályá-
nak szaktitkára —• 

a lehetőségek további ki-
használása nem is -kerüli 
el a figyelmet. 

megtekintett® a 
gyümölcstermelő 

A Barackvirág Tsz-nek őszi-
barackos kísérleti telepe is 

ViMegtekintették a résztv® ^ t b e n . Ekkor a közös ga® 

Délután az akadémiai na-
pok résztvevői 

a makói Lenin Termelő-
szövetkezetbe, majd utána 
a hódmezővásárhelyi vá-
rosi kertészetbe látogattak, 

ahol szintén elismeréssel 
szóltak a tapasztaltakról. 

Az akadémiai napok ma, 
pénteken tovább folytatód-
nak Szegeden, a Délalföldi 
Mezőgazdasági Kísérleti In-

hfres vők Katona Józsefnek, a daságokban látottak alapján 
vidéken,' Barackvirág Tsz tagjának ta- is több tudományos előadás-

mam 

W&Fr'rW 
ém% 

t 
(Liebmann felv.) 

a Mtvmart Barackviráe Tsz-ben, a SS esztendős, dúsan termő ősztbarackfánál a termelés 
k é r d é s S Töíök László,' a Csongrád megyei pártbizottság elsö titkára dr Somos 
aSdrás, Lssutt-dSas akadémikus, Retkes András, a Barackvirág Tsz elnöke es Kopasz Sán-
dor, a 'Barackvirág Tsz tagja. 

Szatymazon, a Barackvirág nyája körüli, ugyancsak na- ra, vitára kerül sor a szőlő-
Tsz gazdaságát. gyon szép őszibarackost, és gyümölcstermelés, vala-

Ott volt Katona Sándor, majd Retkes Andrásnak, a mint a zóldsegtermesztes 
" Barackvirág Tsz elnökének kérdéséiről. Csongrád megye orszaggyu-

lési képviselője, a népfront tanyahaza korul elterülő ker-
megyei bizottságának titká- tet nézték meg. Retkes And-
ra Csamangó Mihály, a sze- rás elmondotta, hogy korul-
gedi járási pártbizottság me- belül egy hét múlva a Ba-
zőgazdasági osztályának ve- rackvirág Tsz tagjai mar 
zetője és Förgeteg Sándor, a szüretelik az első érett oszi-
Délalföldi Mezőgazdasági Kí - barackokat. Termeszeteken 
sérleti Intézet igazgatója is. ez még kis mennyiség lesz, 

s a fő szüretre később k® 
Kamenszky Béla, a szaty- ^ ^ 
mazi őszibaracktermelők ^ a k a d é m i a j n a p o k ^ 
egyik avatott mestere ro- ^ ^ g ^ ^ ^ 
vid tájékoztatót adott 

ban 
a szatymazi őszibarackter-
mesztés múltjáról, jelenéről, 
majd utána Kopasz Sándor-
nak, a szatymazi Barackvi-
rág Tsz tagjának tanyájánál ahol a szívélyes fogadtatás 
nézték meg a résztvevők az után Árendás György, a tsz 
őszibarackos kertet. Nagyon elnöke rövid ismertetést 
s z é p e k itt is a fák. Hosszabban adott gazdaságukról. A Fel-
ídőztek a vendégek egy rit- szabadulás Tsz kertészete 
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Tegnap délután Szegedre látogatott Maximo Perez 
D i a z , a hazánkban tartóz kodó kubai szakszervezeti 
küldöttség tagja, a népi ini lícia csoportvezető parancs-
noka, s részt vett és felszó lalt a szakszervezeti aktívák 
értekezletén. Képünk a forró hangulatú gyűlésnek azt az 
emelkedett pillanatát ábráz oija, amikor a kubai küldött 
hazájának zászlajával köszöntötte az értekezlet részt-
vevőit. (A lelkes gyűlésről a 3. oldalon közlünk tudósítást) 

A termelésben végbemenő fejlődéshez 
kell kapcsolni a normák alakítását 
Milyen színien kell megállapítani a normákat? — A vállalatok 

vezetőinek és szakszervezeti bizottságainak feladatai 
Kormányrendelet a munkanormákrót 

A hivatalos lap pénteki 
száma közli a kormány ren-
deletét, amely részletesen 
szabályozza a munkanor-
mák készítésével és ellenőr-
zésével összefüggő kérdése-
ket. 

* 

A népgazdaság különböző 
területein már hosszabb ide-
je foglalkoznak magasabb 
termelékenységre ösztönző, 
megalapozott munkanormált 
kialakításával. Eddig is vol-

és tervszerűen felül kell 
vizsgálni a gyártási tech-
nológiát, 

a termelő berendezés kapa-
citását és annak kihasználá-
sát, munkatanulmányok 
alapján magasabb szintű 
szervezettséget kell teremte-
ni, kellő időben gondoskodni 
kell anyagról, szerszámról, 
bizonylatokról és a folyama-
tos munka egyéb kellékeiről, 
terjeszteni kell az élenjáró 
módszereket. Kedvező mű-

M. S. 

tak érvényben a normakészí- szaki és szervezési ^ változá-
tésre vonatkozó jogszabá- ' I 
lyok, ezek azonban nem bi-
zonyultak elég hatékonyak-
nak. Sok helyen elmulasztot-
ták a normák indokolttávált 
kiigazítását, a munkaköv® 
telmények nem tartottak lé-
pést a műszaki színvonal 
emelkedésével és a munka-
szervezés javulásával. Ezt a 
mulasztást volt hivatva pó-
tolni a múlt év szeptembere 
és ez év júniusa között vég-
rehajtott műszaki és szerv® 
zési intézkedéssorozat és az 
ezzel összekapcsolt norma-
rendezés. 

A most megjelent rendelet 
azt a céjt szolgálja, hogy 
elejét vegyék a normák la-
zulásának és a jövőben ne 
legyen szükség tömeges és 
egyidejű normaváltoztatá-
sokra. 

A rendelet kimondja, hogy 
a normákat a műszaki fe j-
lesztéssel szoros összhangban 
kell megállapítani, mégp® 
dig olyan szinten, hogy a 
megfelelően gyakorlott, át-
lagos képességű dolgozó — 
a jó minőség és a gazdasá-
gosság biztosítása mellett — 
tartósan teljesíthesse. Evég-
ből Á . 

sok, nagyobb termelékenysé-
gű gépek beállítása, újítá-
sok alkalmazása esetén a 
normákat — e változások ki-
hatásainak megfelelő mérv-
ben — azonnal meg kell vál-
toztatni. Az új rendelet nem 
érinti az újítók és az újítást 
önként átvevők számára ed-
dig biztosított kedvezmé-
nyeket 

Növekedik a szakszerve-
zetek jogköre 

A rendelet szerint olyan 
esetekben is szükséges a nor-
mák megváltoztatása, ami-
kor tételesen kimutatható lé-
nyeges műszaki-szervezési 
változások nem történtek 
ugyan, de műszaki felmérés-
ből, üzemösszehasonlításból, 
munkanapfelvételből vagy 
más módon megállapítható, 
hogy az alkalmazott norma 
nem felel meg a rendelet-
ben meghatározott norma-
követelményeknek. 1 

A normáknak ilyen alapon 

ra egyébként alkalmas átla-
gos dolgozó még kellő be-
gyakorlás esetén sem tudja 
tartósan teljesíteni. 

A vállalatok átlagbére 
nem csökkenthető 

A rendelet kifejti, hogy a 
normák rendbentartásának 
célja a termelékenység nö-
velése, nem pedig a dolgo-
zók keresetének csökkentése. 
Sőt, a normák - folyamatos 
rendbentartása mellett is — 
a mindenkori népgazdasági 
tervek keretén belül — vál-
tozatlanul és rendszeresen 
tovább kell emelni a dolgo-
zók reálbérét. Ezért a ren-
delet kimondja, hogy _ 

a vállalatok átlagbérét a 
normák megváltoztatása 
miatt nem szabad csök-
kenteni. 

Egy-egy dolgozó keresete 
sem csökkenhet tartósan, 
kivéve azt az esetet, ha az 
új előirányzatot saját hibá-
jából nem teljesíti, . vagy pe-
dig ha előzőleg a nfem meg-
felelő norma miatt a ha-
sonló munkakörben dolgo-
zókhoz képest a többi dol-
gozó igazságérzetét sértő 
módon indokolatlanul túl-
zottan magas bért kapott. 

A rendelet kötelezi a vál-
lalatok vezetőit, hogy 

a normák rendszeres rend-
bentartására intézkedési 
tervet dolgozzanak ki 

és az intézkedési terv vég-
rehajtásáról rendszeresen 
számoljanak be felettes ha-
tóságuknak. A vállalatok 
igazgatóinak a norma meg-

új normák bevezetése 
előtt fel kell mérni és ja-
vítani kell a gépek kihasz-
nálási fokát, folyamatosan 

ellátogattak a szegedi Fel-
szabadulás Termelőszövet-
kezetbe, 

Az építkezésekkel összefüggő 
szállítási problémákról tanácskoztak 

Budapesten 
Az Építésügyi Minisztéri-

um szállítási igazgatósága 
csütörtökön tartotta ez évi 
országos értekezletét. A 
megbeszélésen az ÉM-válla-
latok szállítási vezetőinek és 
a Központi Szállítási Ta-
nács képviselőinek Kolozs-
vári Pál, az igazgatóság fő-
mérnöke tartott beszámolót. 

Az értekezleten a többi 
között szó volt a szállítási 
dolgozók szakmai tovább-

képzéséről, s megbeszélték 
az igazgatóság ez évi felada-
tait. Az idén tovább fejlesz-
tik Budapesten és vidéken 
is a központosított szállítást 
a vasútállomásokról. 

Jó eredmény az is, hogy 
egyre inkább elterjed a szál-
lítás másik gazdaságos mód-
szere, a pótkocsik és a 
nyerges vontatók felhaszná-
lása. 

A beszámolót vita követ-
te. (MTI) 

torteno megvaltoztatasa v á l t o ztatásáról — bevezeté-
csak a szakszervezeti bi- s é t m e g e lőzően — értesíte-
zottsággal egyetértesben n i ö k k e l l a z érdekelteket. 
történhet. „ , , . . . . 

Ha a dolgozo az u] ter-
melési előírást sérelmes-
nek tartja, művezetője út-
ján kérheti a norma felül-
vizsgálását, 

vagy ha ez nem vezet ered-
szak- ményre, a gyár igazgatójá-

hoz fordulhat (MTI) 

A rendelet más vonatko-
zásokban is növeli a szak-
szervezetek jogkörét. A vál-
lalatok igazgatói a normák 
megváltoztatásáról kötelesek 
tájékoztatni üzemük 
szervezeti bizottságát. 

Ha a normaváltozás na-
gyobb létszámot érint, b® 
vezetéséhez a szakszerv® 
zeti bizottság egyetértése 
szükséges, enélkül ezeket a 
normákat csak átmeneti-
leg lehet bevezetni. 
Nem szabad a normában 

előírt követelményt fokozni, 
ha az abban előírtnál na-
gyobb mennyiség csak a 
technológiai fegyelém meg-
sértésével, vagy a munka in-
tenzitásának a munkás 
egészségére, biztonságára, a 
gyártmány minőségére, a 
gyártás gazdaságosságára ká-
rosan kiható fokozásával ér-
hető el, s az esetben sem, ha 
a nagyobb munkakövetel-
ményt a munkakör ellátásá-

Mezőgazdasági 
küldöttség utazott 

Lipcsébe 
Losonczi Pál földművelés-

ügyi miniszter vezetésével 
csütörtökön öttagú mezőgaz-
dasági küldöttség utazott a 
Német Demokratikus Köz-
társaságba, hogy részt ve-
gyen a Lipcsében rendezett 
9. nemzetközi mezőgazdasá-
gi kiállítás megnyitásán. 

A küldöttség néhány na-
pig tartózkodik a Német De-
mokratikus Köztársaságban, 
s többek között ellátogat az 
erfurti nemzetközi kertészeti 
kiállításra is. (MTI) 
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