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Teljesítette ez évi tervét 
10 vagonnal több exportárut gyárt a negyedik negyedévben 

a Szegedi Szalámigyár 
Nem minden iparágban, 

üzemben lehet és szabad túl-
teljesíteni az éves tervet . A 
szegedi vállalatok közül csak 
kevés mentes a megkötött-
ség alól. E kevés között van 
a Szegedi Szalámigyár, ahon-
nan szombaton reggel jelen-
tet ték: 

a gyár teljesítette ez évi 
400 millió forintos ér ték-
tervét. 

Ez szép összeg. Nagyságát 
különösen akkor érzékelhet-
jük igazán, ha figyelembe 
vesszük, hogy Szegeden töb'o 
olyan üzem is van, amely 
közül ötnek-hatnak terme-
lési ér téke sem tesz ki eny-
nyit. 

Már a harmadik negyedév 
végén lá tható volt, hogy 
f u t j a az erőből, vagyis a 
tervszámok alakulása azt 
mutat ta , hogy ha a korábbi 
esztendő negyedik negyedévi 
munkatempójáva l dolgoznak, 
akkor lényegesen túl tel jesí-
tik az éves tervet. A lakos-
ság részére szállított áru, a 
belföldi és az exportszalámi 
gyártásában egyarán t túl lép-

ték a tervezett szintet. A 
külkereskedelmi vállalat ké-
résére a minisztérium hoz-
zájárulásával vállal ta az 
üzem, hogy 

tíz vagonnal több szalá-
mit gyárt a negyedik ne-
gyedévben. 

Ugyanennyivel többet szállí-
tanak exportra. Még csak 
december elején ta r tanak, 
d e már a vállalásból több 
mint 9 vagonnyit tel jesí tet-
tek. 

A korábbi esztendeikben 
ilyenkor, év végén, a nagy 
disznóölési szezonban szinte 
éj jel-nappal dolgoztak az 
üzem sertésvágó csarnoká-
ban, kint a vágóhídon. Ak-
koriban, a h a j r á idején, 
mindig azt mondták, nem 
tehetünk mást, ennek ilyen-
kor van a szezonja. Ezt meg 
is indokolták azzal, hogy a 
termelők többnyire a kuko-
r icatermés betakarí tása u tán 
kezdenek hizlalni, s főként 
decemberben, j anuárban ad-
ják át a kész hízókat. Ak-
kor bizony az éves terv tel-
jesítéséhez is nagy szükség 

volt az év végi ha j rá ra , a 
sok sertésre, az éj jel-nappali 
vágásra. Most viszont de-
cember első napja iban je-
lenthetik a terv teljesítését. 

Talán csökkent az üzem 
idei terve? Vagy lényege-
sen nőt t az üzem kapacitá-
sa? E kérdésekre kér tünk 
választ a vál lalat vezetőitől. 
A többi között elmondották, 
hogy a te rv nem csökkent, 
a kapacitás ugyan bővült 
valamivel .de ez lényegte-
len a terv teljesítésében. Eb-
ben legnagyobb szerepe an-
nak volt, hogy az idén 

ütemesen szállították az 
élő sertéseket, ál latokat 

a gyár részére. Már most 
érezni a nagyüzemi ál lat te-
nyésztés hasznosságát. A 
termelőszövetkezeti gazdasá-
gok nemcsak ősszel hizlal-
nak, nagyrészt egész évben 
folyamatosan száll í t ják a hí-
zott sertéseket. Tehát az élő 
állatok ütemes száll í tásának 
volt nagy szerepe abban, 
hogy a Szegedi Szalámigyár 
m á r december elsején tel je-
sí thette éves tervét. 

A népi ellenőrzés megvizsgálta 
a szegedi járás állattenyésztésének 

helyzetét 
Kevés a takarmány, a férőhely és a szakember 

Csongrád megyében a me-
zőgazdaság fejlesztésének 
terve 1961. évre az. ál lat te-
nyésztés 4,5 százalékos ho-
zamnövekededését irányozza 
elő. A megyei Népi Ellen-
őrzési Bizottság a Tenyész-
ál lat íorgalmi Iroda megyei 
kirendeltségénél (Szeged), az 
Állatforgalmi Vállalatnál és 
77 harmadik típusú termelő-
szövetkezetnél ta r to t t vizs-
gálatot a szegedi j á rásban: 
milyen az állategészségügy, 
ál lat tar tás , takarmányozás, 

" 6 és megfelelő-e az állatte-
nyésztésben dolgozók szak-
mai képzettsége? A vizsgá-
lat időszaka az elmúlt cvre 
és 1961 augusztus végéig 
ter jedt . 

A NEB tájékozódott az 
állattenyésztés megyei hely-
zetéről is: a pár tha tározat 
ér telmében az állat tenyész-
tés fejlesztésére kitűzött 
feladatok ál ta lában megvaló-
sulnak. A szegedi já rásban 
azonban — 100 kh. közös 
szántóra vetítve az állatsű-
rűséget — nagyarányú visz-
szaesés tapasztalható, s kü-
lönösen az anyaállatok szám-
aránya marad t ie a megyei 
átlagtól. 

Mi ennek a magyarázata? 

IA Tenyészállatforgal-
mi Iroda megyei ki-
rendeltségének mun-

kájával kapcsolatban: Kívá-
natos volna, ha a jövőben a 
leszerződött egyedeket ha tá r -
időben átvennék, illetve — 
mind a minőségi, mind a 
menyiségi fejlesztés érdeké-
ben — á tadnák a termelő-
szövetkezet ek nek. 

2 Az Allalfurgalmi Vál-
lalat munká júva l kap-
csolatban megállapí-

totta a NEB, hogy sem a 
múlt évben, sem ebben az 
évben nem tudták hízó sertés-
sel a tervezett mértékben 
ellátni a járás tsz-eit. Ennek 
több oka van: részben a 
termelőszövetkezetek sem 
igényeltek, másrészt a sül-
dők egy részét átszerződtet-
ték hízóleadásra, valamint 
az, hogy nem tudták bizto-
sítani a felvásárlást. 

3 Elhelyezés, férőhelyek 
kihasználása: A lóál-
lománvnak mintegy 25 

százaléka van csupán közös 
istállóban. Ugyanakkor ala-
csony a szarvasmarha-férő-
helyek kihasználtsága. He-
lyes lenne, ha összegyűjte-
nék a lovakat az üres 
szarvasmarha-istállókba. A 

várható szaporulat figye-
lembevételével nyilvánvaló-
vá válik, hogy a férőhelyek 
számát növelni kell a járás-
ban, mer t különben túlzsú-
foltság és nagyarányú el-
hullás következik be. 

•

Takarmány : Már a ta -
karmánytermő terüle-
tek vetésszerkezetének 

tervezésénél hiba történt: 
nem volt biztosított a közös 
ál latál lomány ellátása. Az 
idei aszályos időjárás követ-
keztében még kedvezőtle-
nebbé Vált a helyzet: nem 
áll rendelkezésre sem meg-
felelő mennyiségű száraz-
anyag, sem keményítő-érték, 
s főleg az emészthető fehér-
je kevés. 
r r i Állategészségügy: Né-

mely tsz-nél nem meg-
E U oldott az állatorvosi 
szolgálat, különösen ott, ahol 
az állatállomány — össz-
pontosított férőhely hiányá-
ban — szétszórtan, esetleg 
10—15 istállóban van elhe-
lyezve (pl. Balástya, Móra 
Ferenc Tsz). Ezeket a helye-
ket csak ritkán t ud j ák meg-
látogatni az állatorvosok, és 
legtöbbnyire csak akkor, ha 
már megbetegedések fordul-
tak elő. A NEB véleménye 
szerint helyes lenne, ha a 
jövő évben az ilyen körül-
mények között dolgozó tsz-
ekben építenének ú j istálló-
kat. Kívánságként merül t 
fel a termelőszövetkezetek 
részéről, hogy az állatorvo-
sok a megállapításaikat és a 
szaktanácsaikat röviden írás-
ban is rögzítenék, egy e cél-
ra rendszeresített naplóban. 
Helytelen, hogy több tsz-ben 
nem ta r t j ák nyilván a fel-
használt gyógyszereket. Na-
gyon sok helyen — főkén! 
az ű j tsz-eknél — nem volt 
mód arra , hogy elkülönítsék 
a beteggyanús állatokat. Eb-
ből következik, hogy nagy a 
fertőzés veszélye. Szükséges 
lenne — ha átmeneti meg-
oldásként is, esetleg magán-
tulajdonokban — biztosítani 
a beteg allatok elkülönítését. 

6 Szakképzettség: A Né-
pi Ellenőrzési Bizott-
ság foglalkozott a tsz-

elnökök, a mezőgazdászok és 
az állattenyésztésben dolgo-
zó brigádvezetők szakmai 
képzettségével is. Megállapí-
tották, hogy a szaktudás vo-
natkozásában is igen súlyos 
a helyzet a já rásban: sok a 
szakképesítés nélküli állatte-
nyésztési hrigádvezető. 

összegezés: A fenti okok 
bizonnyal mind közrejátszot-
tak abban, hogy a szegedi 
já rás termelőszövetkezeteiben 
1960-ban és 1961 első felé-
ben igen nagymértékű állat-
elhullás tör tént : több min t 
1,5 millió for int ér tékű ká r 
é r te ebből kifolyólag a tsz-
eket. Viszont az állatgondo-
zó hibájából is több helyen 
tör tént nagyobb arányú 
pusztulás. 

A Csongrád Megyei Népi 
Ellenőrzési Bizottság, a hi-
ányosságok ki javí tására ho-
zott konkrét javaslatokon 
túl javasolta azt is, hogy a 
szegedi járási tanács mező-
gazdasági osztálya a jövőben 
valósítsa meg a differenci-
ál t vezetést: a bonyolult és 
sokrétű mezőgazdasági fel-
adatok megoldására hatéko-
nyabban kell mozgósítani a 
községi tanácsokat és a ter-
melőszövetkezetek agronó-
musait is. 

A nemzetközi szakszervezeti mozgalom 

Holnap, december 4-én 

Moszkvában, abban a 
teremben, ahol rövid-

del ezelőtt az SZKP XXII. 
kongresszusa ülésezett, meg-
nyílik a Szakszervezeti Vi-
lágszövetség V. kongresszu-
sa. A kongresszus 107 millió 
szervezett dolgozó nevében 
tárgyalja meg a nemzetközi 
szakszervezeti összefogás 
legfontosabb feladatait , ál-
last foglal korunk nagy kér-
déseiben: a béke, a nemzeti 
függetlenség, a demokrácia, 
a szocializmus védelmében. 

Az SZVSZ programterve-
zetét megyénkben munkás-
gyűléseken, aktívaértekezle-
teken ismertet tük. A nem-
zetközi szakszervezeti össze-
fogás nagyszerű alapelvei 
önbizalmat, erőt adnak ne-
künk, mélyítik felelősségér-
zetünket; világosabbá teszik 
a szervezettség osztálycél-
jait. A Szakszervezeti Világ-
szövetség alapelvei igen ne-
héz történelmi körülmények 
között születtek meg. 1945. 
február 6-án a dühöngő fa-
sizmus V 2 bombái még zu-
hogtak Londonra, amikor a 
szigetország fővárosában 50 
millió szervezett dolgozó 
képviseletében nemzetközi 
konferencia nyílt meg. 

Ez a konferencia megje-
lölte a munkásosztály erői-
nek történelmileg adott leg-
fontosabb feladatait , ame-
lyek a szövetség időálló alap-
elveivé váltak. 

Melyek ezek az alapel-
vek? Minden erővel 
támogatni a fasizmus 

elleni utolsó rohamot, meg-
rövidíteni a dolgozó milliók 
háborús szenvedéseit, tartós 
békés kapcsolatot felépíteni 
a nemzetek között és olyan 
társadalmi rendet teremteni, 
melyben a dolgozó ember 
valóban élvezheti fáradságos 
munká ja gyümölcsét. 

Ez a konferencia, m a j d 
később a párizsi kongresszus 
megmutatta, hogy a mun-
kásosztály legnagyobb tö-
megszervezetei, a szakszer-
vezetek mélyen átérzik fele-
lősségüket az egész emberi-
ség jövőjéért . 

Soha nem volt időszerűbb, 
mint éppen napja inkban, 
újból hangsúlyozni, hogy az 
SZVSZ a fasizmus elleni 
nagy népi összefogásban 
született meg. 

A Szakszervezeti Világ-
szövetség már az alapító 
kongresszuson különbséget 
te t t a fasiszta Németország 

seregszemléje 
oldalán harcoló országok 
reakciós uralkodó osztályai 
és a munkásosztály, a ha-
ladó munkás-szervezetek kö-
zött. 

Az SZVSZ támogatását a 
magyar szakszervezetek a 
szövetség fennállása óta ál-
landóan érzik. Szakszerveze-
teink a nemzetközi munkás-
osztály harcos szövetségének 
kezdettől fogva tagjai . Az 
SZVSZ forradalmi lobogója 
alat t a különböző színű, 
nyelvű és gyakran világné-
zetű munkástestvéreinkkel 
együtt vallottuk immár 10 
éve és val l juk ma is, hogy 
a munkásösszefogás ereje 
legyőzi a zsarnokság, az 
éhinség, a kényszer, a hábo-
rús pusztítás embertelen vi-
lágának erejét . 

Y álljuk, hogy minden 
népnek joga van a 
nemzeti függetlenség-

re, arra, hogy maga válassza 
meg társadalmi fejlődésének 
út já t . A fejlődés kapitalista 
ú t j a veszélyezteti a nemzeti 
függetlenséget, mélyíti a dol-
gozók szociális problémáit . 
Bizonytalanná teszi és to-
vább ron t ja anyagi helyze-
tüket, ugyanakkor a fejlődés 
szocialista ú t j a biztosít ja a 
nemzeti függetlenséget, a 
munkásosztály az egész nép 
kulturál is és gazdasági fel-
emelésé t Kuba népének 
nemzeti szabadságharca és 
társadalmi forradalma nap-
ja inkban is nagyszerűen iga-
zolja ezeket az elveket. 

Az SZVSZ harcos zászlaja 
alatt szolidárisak vagyunk a 
kapitalista országokban élő 
szervezett dolgozókkal, szak-
szervezeteikkel. Támogat juk 
mozgalmaikat, harcaikat 
szakszervezeteik jogaiért, a 
békéért, a demokráciáért , a 
társadalmi haladás ügyéért. 

Támogat juk a világszö-
vetséget abban a 
nagyszerű haséban, 

melyet a nemzetközi szak-
szervezeti mozgalom egysé-
géért folytat. Egyetértünk 
azzal, hogy az egység csak 
szilárd osztályalapokon jö-
het létre. A kapitalista or-
szágokból megyénkbe is el-
látogató munkásküldöttektől 
örömmel értesültünk arról, 
hogy a nemzetközi tőke előtt 
szolgai módon meghaj ló re-
formista szakszervezeti veze-
tők erőfeszítései ellenére, az 
SZVSZ történelmi alapelvei 
mozgósítják a tömegeket. 

Zolnai Béla előadása Szegeden 
Zolnai Béla egyetemi ta-

nár, az irodalomtudományok 
doktora A költői nyelv cím-
mel előadást tart 4-én, hét-
főn délután 6 órakor a Tu-
dományos Ismeretterjesztő 
Társulat klubjában (Kárász 
utca 11.) Zolnai Béla több 
mint másfélévtizeden át volt 
a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 
a francia tanszék professzo-
ra. és Szeged, illetve az 
egész ország két világháború 
közötti szellemi életében, 
mindig a haladó irányt kép-
viselve, jelentős szerepet 
töltölt be. Széphalom című 
folyóiratában, mint szer-

kesztő sok fiatal tehetséget 
indított el. A húszas évek 
"Ady-pörében* a nagy köl-
tő védőjeként bátran szállt 
szembe a sötét erőkkel, Ju-
hász Gyulához, Mára Fe-
renchez meleg barátság fűz-
te. Radnóti Miklósnak nem-
csak professzora, de meleg 
SZÍVŰ barátja és támogató-
ja volt. 

Szegedről 1940-ben távo-
zott, és most, amikor annyi 
év után meglátogatja régi 
városát, számos tanítványa 
és barátja várja. Szeretettel 
és tisztelettel veszik körül: 
annyi év után hazaérkezett. 

Ülést tartott 
a megyei képviselőcsoport 
A Csongrád megyei or-

szággyűlési képviselőcso-
port szombaton délelőtt ülést 
tartot t Hódmezővásárhelyen 
a Hazafias Népfront megyei 
i rodájának helyiségében. 
Napirendjén szerepelt az or-
szággyűlés ű j ülésszakára 
való felkészülés feladatainak 
megtárgyalása. A képvise-
lőknek Kurucz Márton elv-
társ, a képviselőcsoport el-

nöke tar tot t beszámolót. Ez-
után a második napirendi 
pont szerint a képviselőcso-
port meghallgatta Katona 
Sándor elvtársnak, a Haza-
fias Népfront Csongrád me-
gyei bizottsága t i tkárának, a 
képviselőcsoport t i tkárának 
előterjesztését a csoport 
1962 első félévi munkatervé-
ről. 

Az SZVSZ nagy szervezeti 
és politikai nevelő ereje el-
jut az üzemekbe, bányákba, 
a mezőgazdasági bir tokokra, 
közinlézetekbe és a dolgozók 
előtt őszintén fe l tá r ja korunk 
társadalmi valóságát, kijelöli 
a szakszervezetek helyi ak-
ciócéljait. 

A nemzetközi szakszerve-
zeti mozgalom hata lmas 
szervezeti és politikai erővé 
vált. Mindenekelőtt a tőkés 
monopóliumok megfékezésé-
ben, a békeharcban képes 
megvalósítani a szakszerve-
zetek nemzetközi egységét; 
képes a munkásosztály mel-
lé áll í tani a lakosság vala-
mennyi dolgozó ré tegé t 

A szakszervezeti mozga-
lom egysége teljes 
erejével kibontakozott 

a szocialista országokban. Az 
egység magasztos céljai a 
szocialista és a kommunis-
ta társadalom felépítése, az 
alkotó, teremtő munkához 
szükséges béke biztosítása, 
munkás-szolidaritás a nem-
zeti függetlenségért, a de-
mokráciáért , a társadalmi 
haladásért küzdő dolgozó 
milliókkal. 

Büszkén és ugyanakkor 
mély felelősséggel idézzük 
fel az SZVSZ-nek a szocia-
lista országok szakszerveze-
teiről alkotott véleményét: 
"A szakszervezetek sehol a 
világon nem rendelkeznek 
annyi felelősséggel, annyi 
joggal a társadalom életé-
ben, annyi szabadsággal te-
vékenységük kifej tésében, 
mint a szocialista társada-
lomban. És jogaik, szerepük 
a szocializmus, a kommuniz-
mus építésében, a társada-
lom önigazgatásának erőtel-
jes fejlődésével szüntelenül 
növekedni fognak.* 

Az SZVSZ V. kongresszu-
sa holnapi megnyitóján ott 
lesz a magyar szakszerveze-
tek népes küldöttsége is. 
Küldötteink a nemzetkpzi 
munkásmozgalom fővárosá-
ban e lmondják a magyar 
szakszervezetek, a munkás-
osztály, az egész nép nagy-
szerű eredményeit , s elmond-
ják ezen a nagyjelentőségű 
nemzetközi munkásfórumon, 
hogy magunkévá tesszük az 
SZVSZ programját , céljait, 
mert ezek teljesen megfelel-
nek a magyar munkásosztály 
céljainak, létérdekeinek is. 

Juhász József 
SZMT vezető t i tkár 

Rövidesen m e g k e z d i működését 
a P előli Sándor sugárúton épült 

új n e g y v e n f é r ő h e l y e s b ö l c s ő d e 
A napokban fejezte be a 

Csongrád Megyei Állami 
Építőipari Vállalat az 1 mil-
lió 600 ezer forintos beru-
házással épült 40 férőhelyes 
és minden korszerű követel-
ménynek megfelelő Petőfi 
Sándor sugárúti bölcsőde 
műszaki átadását . Az ú j böl-
csőde lesz hívatva megolda-
ni azt a régi problémát, 
amelyet különösen a Faragó 
utcai ú j lakótömb kialakí-
tása vetett fel igen sürgető-
en: az ú j bölcsődében kap-
nak ma jd helyet a környék 
dolgozó lakosságának bölcső-
dei gondozásra szoruló gyer-
mekei. 

A városi tanács egészség-
ügyi osztálya és a III. kerü-
leti tanács egészségügyi cso-
por t ja már kinevezte az ú j 

bölcsőde személyzetét is. 
Ezek szerint 16 beosztott 
egészségügyi dolgozó végez 
ma jd munkát a bölcsődében. 
Előreláthatóan december 15-
én kezdi meg működését a 
Petőfi Sándor sugárúton 
épült ű j bölcsőde, amelyen 
a műszaki átadáskor tapasz-
talt apróbb hiányosságokat 
és hibákat javí t ják már csak 
a vállalat dolgozói. 

A téli hónapokban bizo-
nyára gondot és bosszúságot 
okoz ma jd a környék lakói-
nak a bölcsőde megközelí-
tése. tavasszal azonban par-
kosítással, üt és gyalogjárda 
építéssel gondoskodik a 
III. kerületi tanács ennek a 
problémának a megszünte-
téséről is. 

A PANKOTAI Állami Gazdaság Szentes, felvesz 
képzett 

Dieselmotor-szerelőket 
Jelentkezni lehet: a gazdaság központjában. Szentes, 
Klauzál u. 15. 926 

Vásárolja nagy mesterek 
klasszikus alkotásait 
A KÉPCSARNOKBAN! 

Szeged, Klauzál tér 6. 


