
Többet kell termelnünk, 
hogy többet togyaszthassunk 

— mondotta lovászi beszédében Kádár János elvtárs 
Kádár János elvtárs, az MSZMP Köz-

ponti Bizottságának első titkára, Komócsin 
Zoltán elvtárs, a Politikai Bizottság pót-
tagja és Sándor József elvtárs, a Köz-
ponti Bizottság tagja szombaton délelőtt 
Zalaegerszegről az olajmezökre, Lovásziba 
indult. Az út Nagykanizsán vezetett át, 
ahol több száz dolgozó gyűlt össze a fő-
téren. Amikor a látogatók megérkeztek, 
a nagykanizsaiak szeretete pillanatok alatt 
eltüntette a hivatalos fogadtatások meg-
szokott formáit, s Kádár János elvtársat 

hatalmas embergyűrű vette körül, min-
denki kezet akart vele szorítani, min-
denki szíves szóval köszöntötte, a fiata-
lok és idősek egyaránt. 

Kádár János elvtárs rövid sétát tett a 
város főterén, majd Tornyiszentmiklós 
község érintésével Lovásziba érkezett, 
ahol megtekintette a Kőolajipari Vállalat 
munkáját, majd a lovászi olajmunkások 
művelődési házában rendezett nagygyűlé-
sen beszédet mondott. 

Politikánk: előrehaladásunk záloga 
Kádár János révtárs elöl-

járóban hangoztatta, hogy a 
zalai olajmezők jelentős sze-
repet játszanak a népgazda-
ságunk részére szükséges 
energia biztosításában. 

— Éppen ezért nagy öröm 
számunkra, hogy a lovászi 
olajmező dolgozói jó ered-
ményeket értek el, munká-
jukban fejlődés tapasztal-
ható. Önök többek között az-
zal büszkélkedhetnek, hogy 
itt van Közép-Európa leg-
nagyobb kompresszortelepe. 
Ezzel kapcsolatban azonban 
szeretném felhívni figyelmü-
ket arra, hogy önmagukban 
a legkorszerűbb termelési 
eszközök, gépek, berendez® 
sek sem biztosíthatják a si-
kert Elengedhetetlen, hogy 
az emberek, akik e korszerű 
— vagy még kevésbé kor-
szerű — gépekkel, berende-
zésekkel dolgoznak, közös 
akarattal, meggyőződéssel, a 
szocializmus ügye iránti oda-
adással végezzék munkáju-
kat. 

Ha a szándéknak ez az 
egysége megvan, ha vala-
mennyiünket áthat ez a 
közös akarat — nagyszerű 
sikereket érhetünk el a 
gyárakban, a földeken 
egyaránt, 

mind több és jobb term® 
ket adhatunk az országnak. 

— Ha önök felidézik a 
négy, négy és fél évvel ez-
előtti helyzetet, azt összeha-
sonlítják a maival, szembe-
tűnő a fejlőd®. Az igények 
azonban gyorsan nőnek. Ez 
természetes is. 

Arra törekszünk, hogy még 
jobb, gazdagabb életet biz-
tosítsunk hazánk dolgozói-
nak, 

ehhez azonban elengedhetet-
len a tömegek alkotó erej® 
nek teljes kibontakoztatása, 
a munkások, a szövetkezeti 
parasztrét, az értelmiségiek 
lendületesebb munkája. 
EnélkfB nem haladhatunk 
réőre. 

Többet kell termelnünk 
ahhoz, hogy aztán többet 
fogyaszthassunk. 

Ezért van szükség termelé-
kenyebb, gazdaságosabb 
munkára. 

— Pártunk és kormá-
nyunk politikája nem fog 
változni. Azon az úton ha-
ladunk tovább, amelyen az 
elmúlt négy és fél évben 
jártunk, amely helyesnek 
bizonyult. Ez a politika ® 
a magyar munkások, parasz-
tok, értelmiségiek munkasze-
retete a további gyors elő-
rehaladásunk záloga. Népi 
demokratikus rendszerünk 
erős, a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése után 
tovább szilárdult a munkás-
paraszt szövetség is. 

A párt és a nép közös erő-
vel a legnehezebb kérdé-
seket is meg tudja oldani. 

Az elmúlt évek munkájá-
nak egyik legnagyob ered-
ménye: létrejött, napról nap-
ra erősödik a kölcsönös bi-
zalom. 

A nemzetközi helyzetről 
Kádár János elvtárs egyebek 

között a következőket mon-
dotta: 

— Nyugat-Németországban 
— amint önök is tudják — 
a revansista erők ismét szer-
vezkednek, ® az imperia-
lizmus újbóí életre akarja 
kelteni a nyugatnémet mili-
tarizmust. Mi ezt nem néz-
hetjük tétlenül: 

népünk helyesli ® támo-
gatja, saját álláspontjának 
vallja azt a politikát, 
amelyet Hruscsov elvtárs, 
a Szovjetunió Miniszterta-
nácsának elnöke — sze-
retett barátunk •*- a minap 
kifejtett a német kérdéssel 
kapcsolatban. 

A békeszerető erők nem tűr-
hetik, hogy a német revan-
sisták újból lángba borítsák 
Európát. Gondolják el, hogy 
a békeszerződrét — amely 

rendszerint közvetlenül kö-
veti a háború befejezését — 
ezúttal még 16 esztendő el-
múltával sem lehetett meg-
kötni. Ezt a helyzetet, a 
legtöbb jóindulattal sem le-
het normálisnak nevezni. 

Ezen változtatni kell, meg 
kell kötni a békeszerző-
dést mindk® Németország-
gal. 
A gyűl® résztvevői hosz-

szantartó tapssal fogadták 
Kádár elvtárs szavait. 

A vendégek ezután hosz-
szan, szívélyesen beszélget-
tek a zalai réajmező dol-
gozóival, majd a délutáni 
órákban visszatértek Zala-
egerszegre, ahonnan külön-
vonattal indultak vissza a 
fővárosba. 

Lenin-renddel tüntették ki 
Hruscsov elvtársat 

és a rakétatechnika 478 dolgozóját 
A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége Nyiki-

ta Hruscsovot Lenin-renddel ® ezúttal harmadszor a 
„Sarló és kalapács" aranyéremmel tüntette ki. A kitün-
tetéssel kívánták elismerni azokat az érdemeket, amelye-
k ® Nyikita Hruscsov a rakétaipar, a rakétatudomány és 
technika létrehozásának ® fejlesztésének irányításában, 
valamint az első űrutazás megvalósításában szerzett. 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége ugyan-
csak a rakétatudomány és technika fejlesztésében ® a 
szovjet ember első űrutazásának megvalósításában szer-
zett kimagasló érdemeikért hét neves szovjet tudóst tün-
tette ki a „Sarló és kalapács* aranyéremmel. A szocia-
lista munka hőse címet adományozták 95 tervezőnek, tu-
dósnak ® munkásnak. Összesen 6924 személy kapott kü-
lönböző egyéb kitüntetéseket, közülük 478 személy — 
Lenin-rendet. 

Fehér Lajos elvtárs 
látogatása 

Csongrád megyében 
Fehér Lajos elvtárs, az 

MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára, pénteken a 
Viharsarokba látogatott. 
Szarvason elbeszélgetett a 
járási pártbizottság munka-
társaival, majd megtekintet-
te a Tudományos Kutató In-
tézet gazdaságait, növény-
termesztő és állatteny®ztő 
kísérleti munkáját, gyakor-
lati eredményeit 

Fehér elvtárs szombaton 

Csongrád megyében a Ssen-

tes-Pankotai Állami Gazda-

ságot kereste fel. (MTI) 

Péter János fogadta 
az új kínai nagykövetet 
Péter János, a külügymi-

niszter első helyettese szom-
baton fogadta Csei Ce-min 
rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövetet, a Kínai 
Népköztársaság új magyar-
országi nagykövetét, megbí-
zólevelének a közeljövőben 
történő átadásával kapcso-
latban. (MTI) 

Befejezéshez közeledik a Korányi rakparti hétemele-
tes bérpalota építése. A 13 és fél milliós költséggel épülő 
hatalmas bérházat előreláthatóan augusztus 15-én adja 
át rendeltetésének a Csongrád Megyei Állami Építőipari 
Vállalat. Az épület mind arányaiban és külső képében, 
mind belső rendezettségében méltón reprezentálja majd 
a modern, korszerű lakásépítkezés szegedi fejlődését. 
Szegeden a felszabadul® óta ez lesz az első olyan új la-
kóház, amelyet lifttel ® központi fűtéssel is ellátnak. Az 
épületnek a Tiszára néző főfalát hódmezőv®árhelyi 
ma jo lika-burkolat díszíti majd. 

Jövőre a szegedi tsz-ek 
már 900 holdon termesztenek 

nagyhozamű külföldi bűzafajtákat 
Ankét az öthalmi állami kísérleti gazdaságban 

A szegedi megyei jogú vá-
rosi tanács mezőgazdasági 
osztályának rendezésében ta-

pasztalatcsere-értekezletet 
tartottak a szegedi tsz-ek 
vezetői, szakemberei a Dél-
alföldi Mezőgazdasági Kísér-
leti Intézet öthalmi gazdasá-
gában. Megtekintették töb-
bek között az intézet szov-
jet, olasz és francia búza-
termesztési kísérleti tábláit 
A látottak után az az egy-
öntetű vélemény alakult ki 
a 60 tagú résztvevő közön-
ség körében, hogy Szegeden 
régen volt ilyen hasznos, öt-
letgazdag mezőgazdasági kér-
désekkei foglalkozó tapasz-
talatcsere-értekezlet 

H O L N A P M Á R T E R M E L A Z Ú J R U H A Ű Z E M 

(Liebmann felv.) 

Ü j munkateremben űj gépeket lát felvételünkön az olvasó. S a már sikeresen 
lezajlott műszaki átvétel után, holnap, hétfőn reggel 6 órakor benépesül a munka-
terem és szorgalmas munkáskezek indítják meg a varrógépeket. Ü j üzemmel lett 
gazdagabb Csongrád megye: a Szevedi Ruhagyár szentesi telephelyén megkezdődik 
a termel®. (Tudósításunk a 3. oldalon.) 

A város szövetkezeti veze-
tői, szakemberei nemcsak 
kisparcellákon, hanem na-
gyobb üzemi kísérletekben is 
láthatták: 

a külföldi búzafajták ter-
mesztésében, nagyobb mű-
trágyaadagok felhasználá-
sával kataszteri holdan-
ként átlag 35 mázsás ter-
més is könnyűszerrel elér-
hető. 

Különösen jól vizsgázott ed-
dig, és az idén is jól vizs-
gázik a szovjet Bezovsztája 
és az olasz San-Pastore. Elő-
reláthatóan a jövőben e két 
búzafajta lesz Szeged kör-
nyékének egyik jellegzetes 
kenyérgabonanövénye. 

Az ankét résztvevői meg-
győződtek arról is, hogy a 
külföldi búzafajtákból még 
a hagyományos termelési el-
járások melletil is 

sokkal nagyobb termés-
eredmény érhető el, mint 
az ismert, jelenleg is köz-
termesztésben lévő ma-
gyar fajtákból. 

A szegedi tsz-ekben jelenleg 
250 kataszteri holdon ter-
mesztenek Bezovsztáját és 
San-Pastoret hagyományos 
hazai módszerekkel. Máris 
biztosra vehető, hogy a 250 
kataszteri hold átlagában 
meglesz a 20 mázsás holdan-
ként! termés. 

A látottak és a korábbi 
ismeretek alapján a szegedi 
tsz-ek vezetői elhatározták, 
hogy jövőre a mostani 250 
hold helyett 

már 900 kataszteri holdon 
termesztenek szovjet ® 
olasz búzát. 

Hatszáz holdon vetnek el 
Bezovsztáját, 300 holdra pe-
dig San-Pastore kerül. 

Ezzel mintegy 500 katasz-
teri hold termőföld szaba-
dul fel a szegedi határban 
a kenyérgabona-termesztés 
alól. 

A magasabb terméshozamok 
ugyanis kisebb területről ís 
kielégítik a város kenyérga-
bona-szükségletét. Az emlí-
tett területnek egy részén 
kukoricát termesztenek 

majd, a másik részen pedig, 
újabb konyhakertészeteket 
rendeznek be. Eddig ugyanis 
szinte áthághatatlan akadá-
lyok mutatkoztak Szegeden 
a kertészeti termel® tovább-
fejlesztése előtt. Terület-
hiány miatt a tsz-ek már 
nem tudták jelentősen nö-
velni kertgazdaságaikat. Ha-
sonló nehézségek állottak a 
kukoricatermesztés fejleszté-
sének útájba is. Most azon-
ban — miután folyamatosan 
csökkenteni lehet az inten-
zív búzafajták termesztésé-
vel a kenyérgabonatermő 
területeket — folyamatosan 
megoldódnak ezek a problé-
mák. 

Mint az ankét résztvevői 
megállapították, 

a külföldi búzafajták ter-
mesztésével a gépek ki-
használási fokát is nagy-
mértékben növelhetjük. 

Hazai fajtájú búzáink a sze-
szélyes időjárás következté-
ben gyakran ledőlnek, s csak 
kézzel, rengeteg emberi erő-
vel lehet a termést betaka-
rítani. A külföldi búzák 
alacsony, s igen kemény 
szárral rendelkeznek, s egy-
általán nem dőlnek meg. 
Termésük gépekkel is gyor-
san betakarítható. 

/latnát* 
műitésze-qpűlles 

uazáttufrah 

A román néphadsereg mű-
vészegyüttese vasárnap érke-
zik hazánkba, ® több mint 
két hetet tölt Magyarorszá-
gon. Bemutatkozó előad®u-
kat június I9-én tartják a 
csepeli sportcsarnokban. 

A román katonaművészek 
Szolnokon, Szegeden, Kalo-
csán, Baján, Kaposvárott, 
Egerben, Miskolcon és Deb-
recenben is fellépnek. (MT0 

Augusztusra elkészül 
Szeged legnagyobb lakóháza 
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