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Jobban kell takarékoskodni 
az importanyagokkal 
a szegedi ü z e m e k b e n 

A Csongrád megyei Népi Ellenőrző Bizottság tapasztalatai 

Nagy kincsünk — a szegedi konzerv 

A zöldségtermesztés a tsz-eknek is 
és az országnak is hasznos 

kevert fonalaknál 
rábbi időszakhoz 
emelkedett. 
Több hiányosságra hívta 

a ko-
mérten 

De még itt is kívánni valót 
haey maga után a kertészei 
gépesítése és a megfelelő 
nri-nóségő korai zöldségfélék 
vetőmagjának beszerzése is. 

Az ülés második napirend-
jén négy sziked i gyárban 
tartott vizsgálat tapasztala-
tai szerepeltek. A Szegedi 
Cipőgyárban, a Bútorgyár-
nál. a Textitmúveknél és a 
Jutagyárban azt vizsgálták, 
hogyan takarékoskodnak, 
gazdálkodnak az import-
anyagokkal. A bizottság 
megállapítása szerint a ci-
pö&várban például nagy 
mermyiségú hulladékot tá-
rolnak. Ezért javasolja, hogy 

a vállalat tegyen intézke-
dést a hulladékanyag-
készlet csökkentésére, s 
ajánlja fel más vállala-
toknak. 

Ezek a bördarabok igen al-
kalmasak töltőtoll-, szem-
üvegtokok, óraszíjak, bór-
gomb-behuzatok stb. készí-
tésére. 

A Szegedi Bútorgyárban 
tartott vizsgálat során meg-
állapították a népi ellenőrök, 
hogy általában jól takaré-
koskodnak az importanya-
gokkal. Az előző évi nor-
mákhoz mérten ésszerűsíté-
sekkel. újításokkal jelentős 
megtakarításokat értek el. 
Problémája a gyárnak, hogy 
a nyersanyagot szállító 
ÉRDÉRT nem ütemesen, a 
rendelésnek megfelelő mé-
retben szállítja az anyago-
kat. Éppen ezért javasolja 

Évente sok száz vagon szükségletek kielégítésére A 
zöldség- és gyümölcsfélét korszerű nagyüzemi zöldség-: 

A fajlagos anyagfelhasz- dolgoz fel, tartósít a Szegedi termesztési módszerek pedig 
nálás mind a juta, mind a Konzervgyár. Ezt a sok száz azért terjednek lassan, mert 

vagonnyi nyersanyagot fő- nemcsak a tsz-ek, hanem az 
ként Csongrád megyében és állami gazdasagok is csak 
Békés megye déli részén lé- kis területeken termelnek 
vő közsegek dolgozói terme- zöldségféléket. A lakosság 
lik. Évekkel ezelőtt többnyi- ellátásához, a konzervgyár 
re csak az egyéni parasztok nyersanyagszükségletének ki-
gazdaságaiban egy-két hol- elégítéséhez egyetlen ésszerű 
don termelték a konzervgyár út vezet: a zöldségtermesztés 
nyersanyagát: a borsót, ubor- nagyüzemi bővítése termelő-
kát, paprikát és paradicso- szövetkezetekben és áliami 
mot. Most termelőszövetke- gazdaságokban. Csak így 
zetekben és állami gazdasá- használhatjuk ki a korszerű 
gokban és egy-két helyen a termesztési lehetőségeket, 
tsz-tagok háztáji gazdaságai- termelhetünk olcsóbban több 
ban termelik. árut. 

Tavaly 4747 holdra szer- A termelőszövetkezeti zöld-
zódtek a gyárral a termelő ségtermelés hasznosságáról 
gazdaságok. A jövő évi terv- sokat mondanak egy-egy gaz-
teljesitéshez pedig közel 5 ciasag eredményei. Például a 
ezer hold föld termésére lesz röszkei Petőfi Tsz-ben a pa-
szükség. Ebből 2 ezer hold radicsomtermésért holdan-
lesz a paradicsom termőterü- ként 9 ezer forintot fizetett 
lete. Területi nagyságrend- ki a gyár. Pedig a szövetke-
ben a paradicsomot a borsó, zet, még a szerződésben vál-
majd az uborka követi. lalt kötelezettségét sem tel-

Gorkij város múzeuma értékes ajándékot kopott Kádár; Neme I tát jesítette. Ugyanis az aszály, 
János elvtárstól: Maxim Gorkij válogatott műveinek ma- vaiutaz, a s5,es5.é-lyes időjárás miatt 
gyar kiadását, iparcikkeket kapunk érte r.apégéses volt a termés, és 

-Rövid gorkiji látogatásom idején örömmel éltem az-' .. ez. mintegy 20—30 százalékos 
zal a lehetőséggel, hogy megtekinthettem az önök irodalmi . szükség van a sok Kiesést okozott. A nagyka-
múzeumát - Írja levelében Kadar János. - Engedjék meg. M Jominosegu zöldségfélék- m a r á M ságvári Tsz 20 hold 
hogy átadjam az önök múzeumának a nagy író válogatott re. mszen a bzeeedi Konzetv- paradiesomtermésre szerző-
müveinek magyar nyelvű kiadasat. Mtnden jót kívánok s y a r m

l f , d e r n feldolgozo ge- d ö t t ebben az évben. Hol-
önöknek, Jó egészséget a múzeum kiváló munkatársainaka t M > r s o c a e p , ° ' „*z. ?u t 0T dánként közel 250 mázsá 

Pénteken délelőtt ülést tar- a népi ellenőrzési bizottság, 
tett Szegeden a Csongrád hogy a gyár felsőbb gazda-
Megyei Nepi Ellenőrzési Bi- sági szervei vizsgálják meg 
zottság. Első napirendi pont- panaszát, és tegyenek intés-
ként megvitatta a zöldség- kedést. 
és gy ül möcsfel vásári ás vizs- Régi problémája a Textil-
gálatáról szóló jelentést, műveknek a raktárhiány, fel a figyelmet a Csongrád 
Megállapította a többi kö- Még mindig az udvaron tá- Megyei Népi Ellenőrzési Bí-
zott, hogy a felvásárló szer- rolják a bálákba csomagolt zottság, amelyek megszün-
vek munkája sokat javult az nyersanyagot. A nyersanyag- tetésével mind a négy üzem-
elmúlt évi vizsgálat óta. ellátás itt sem tökéletes, nem ben még jobban gazdálkod-

A bizottság tíz termelőszö- folyamatos és egyenletes, hatnak az importanyagok-
vetkezetben is tartott vizsga- a m j nehezíti a termelést. kai. Helyes lenne, ha a val-
lat »t. Ezek közül a szegedi A vizsgálatot. megelőző lalatek vezetői eljuttatnák a 
Táncsics és a Felszabadulás i döszakban a Szegedi Juta- vizsgálat eredményét a fei-
termelőszövetkezeteknelmeg- kender- - s 6 b b gazdásági szervekhez, 
állapították, hogy gyárban a juta, a kende* h o g y g z j > k i g h a t h a t o s a b b ^ 

az elmúlt évben nem vatt kóc és a lenkcc keverési gfteeget nyújthassanak a jö-
miinkaernprobléma. s igy aranya ingadozast mutatott, vőben munkájukhoz. 
többé-kevésbé zavartalan 
volt a zöldségtermesztés. 

Kádár János elvtárs ajándéka 
a gorkiji múzeumban 

Kádár János elvtárs ajándéka a szovjet irodalom meg-
alapítójának nevét viselő muzeum legújabb kiállítási aríya-
gában kap helyet. (MTI) 

Véget ért a szakszervezeti 
világkongresszus 

Pénteken Moszkvában ím- A végrehajtó bizottság ülé-
nepélyesen befejeződött az s é n R e n a t o Bitossi-t (Olasz-
5. szakszervezeti világkong- . ..„.„..^„„„u 
resazus, melv két hétig ülé- o r s z a g » v a l ' s a t o t t a k m - e a z 

sezett, a Kreml kongresszusi SZVSZ elnokevé. 
palotájában. A z SZVSZ alelnökei let-

A kongresszus csütörtök , , . — 
esti ülésén megválasztották t e k : V i k t o r G r , n n «zovjet-
a Szakszervezeti Világszö- uniol. Benőit Frachon (Eran-
vetség főtanácsát és végre- eiaország), Un Csang-seng 
hajtó bizottságát. A fóta- (Kína), S. A. Dange (India). 
náes ezt követő ülésén ismét. Herbert Warnke (NDK), 
IjOuís Saillant-t (Fravciaor- LombarcJo Tolendó (Mexikó), 
szög) választották meg az Ignacy Loga-Sowinski (Len-
SZVSZ főtitkárává. gyelország), Njono (Indoné-

Befejeződött a KGST ülésszaka 
Délután kertjét sor az munrzrmis építéseitek a 

ülésszakot befejező ünnepé- XXII- kongresszuson elfo-
, , gadott, programja felmerhe-

lyes aktusra: a lengyel kor- t e t l e n 1 e l e n t ó s é g ű „ 
mány fogadási palotájának szocialista világrendszer szá-
nagy termében valamennyi mára. 
küldöttség vezetője aláírta A szocialista országok gaz-
az ülésszak eredményeit ma- dasági együttműködése — 
gaban foglaló jegyzőkönyvet, mondotta — erősíti a 

mata paradicsomfeldolgozo átlaglermése volt. A paradi-
valosaggal nyeli — gyan e s o m k j Jójáért 30 fillért ka-
nyelven szólva — a nyers- pott. A szerződésben 30 va-
anyagot. De szinte ilyen paradicsom szállítását 
ütemben hordják a készáru- vállalta és közel 55 vagon-

nyit teljesített, A nagyma-kat az üzemből a hazai bol- gocsi állami gazdaságban is 
tokba és nagy mennyiségben jól fizetett a paradicsom. 

Holdanként 17 ezer forint 
hasznot hozott. 

Telefonon sürgették, 
nehogy kimaradjanak 

Érthető, hogy egyes ter-

szállitják külföldre is, ahon-
nan nemes valutát, más ipa-
ri cikkeket kapunk érte. 
Ezért van szükség a termő-
terület, főként a nagyüzemi 
zöldségtermelés növelésére. 

Igaz ugyan, hogy az üveg melöszövetkezetek, állami 
alatti és a szabadföldi korai gazdaságok igyekeznek az 
zöldségtermesztés az utóbbi idén is szerződést kötni, 
években örvendetesen fejlő- Például a szegedi Táncsics 
dött Szegeden és környékén, Tsz az elmúlt napokban te-
de a növekedés az igények- lefonon sürgette a gyar em-
hez mérten még mindig csak bereit, hogy menjenek ki, 
jelentéktelennek mondható, kössék meg a szerződést, ne-
mert ezek termésének egy hogy kimaradjanak. A sze-
része primófáruként kerül a vetkezetek egy része azon-
piacra, s esak a maradék ban úgy látszik — nem is-
jut a konzervgyárnak. merve a zöldségtermesztés 

- > • ) , Franttsek Zupka (Cseh- , . . hasznosságai - idegenkedik 
szlovákiai , En r ique Pastorino holdanként 17 ezer forint a zoldsegfplek termesatese. 
(Uruguay), Safieh Ahmed, A k o r a b b a n használt ter- tői, vagy pedig csak 5—10 
(Szudán), es Lazaro Pena j mesztési módszerek nem al- holdra kötnek szerzódest 
(Kuba). (MTTj 'kalmasak a folyton növekvő Pedig mar évekkel ezelőtt a 

Ezt követően Pkár Jaro-
szewiez miniszterelnökhe-
lyettes. a lengyel küldöttség 
vezetője, az élésszak elnöke 
mondott beszédet. 

Az elnöki zárszó után Wo-
vtkov miniszterelnökhelyet-
tes. a szovjet küldöttség ve-
zetője szólalt fel. Megelége-
déssel állapította meg, hogy 
az ülésszak a KGST-tagálla-
mok együttműködésének, 
erősödésének jegyében zaj-
lott le. Leszögezte: a kom-

KGST-t, amely ezen orszá-
gok kollektív szerve. 

Novikov hangoztatta: az 
elet igazolta, hogy a szocia-
lista világrendszer eredmé-
nyes fejlődésének fő ténye-
zője a gazdasági és politikai 
együttműködés, a szocialista 
tábor egységének és össze-
forrottságanak erősítése. 

A KGST 15. ülésszakáról 
szóló közleményt későbbi 
időpontban hozzák nyilvá-
nosságra. 

A beteg társadalom 
forradalmár- gy ógy itó j a 

Emlékezés dr. Hamburger Jenőre 

Kötél általi halálra 
ítélték Eichmannt 

Pénteken az Eichmann 
ügyével foglalkozó bíróság 
ítéletei hirdetett a náci tö-
meggyilkos fölött. Az ítélet 
a következőképpen hangzott: 
-A zsidó nép és az emberiség 
ellen elkövetett bűntények 
miatt a bíróság halálra ítéli 
önt. Adolf Eichmann«. 

Izraeli törvények értelmé-
ben a legsúlyosabb büntetés 
kőtéláltali halált jelent. 

A tömeggyilkos állva hall-
gatta az ítélethirdetést és 
közben megkövülten nézte a 
bírákat. 

Dr. Servatius, Eichmann 
védője ugyanakkor már több-
ször bejelentette, hogy fel-
lebbez a halálos ítélet ellen. 

A vádirat 12 pontja halál-
büntetést jeleni és a bíróság 
Eichmannt mind a 15 pont-
ban vétkesnek találta. 

Az Eichmann-per tárgyalá-
sa augusztus 14-én ért véget. 
A bíróság összesen 114 ülést 
tartott és 393 órán át tár-
gyalta az ügyet. A bíróság 
1961. december 11-én kezdte 
meg az ítélet Ictktrdcteset 

Huszonot évvel ezelőtt halt 
meg a magyar munkásmoz-
galom törteneteitek egyik ki-
emelkedő személyisége. a 
Tanacsköztarsaság hós nép-
biztosa, a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártja legjobb 
vezetőinek egyike, dr. Ham-
burger Jenő. Eletének és 
munkásságának harminc 
esztendeje, a kiváló tehetsé-
gű orvos és a meggyőzödé-
ben tántoríthatatlanul szi-
lárd torradalmár életútja nem 
volt mentes a megpróbál-
tatásoktól. nehéz óráktól, ül-

j döztetéstő! és igaztalan 
meghurcoltatástól. Már mint 
zaiaszentgróti körorvos is 
szíwel-lélelkkel a szegén j-ek 
az elnyomottak mellé állt, 
az első világháború rémsf 
gei, a fronton eltöltött évek 
borzalma érlelte benne a ro-
konszenvező érzést a forra-
dalmár tudatos meggyőződé-
sévé, bátor kiállássá. 1918-
ban, mint az egyik nagy 
vasutassztrájk szervezőjét és 
irányítóját, elfogták és bíró-
ság elé állították. Börtöné-
ből az októberi felkelés, az 
őszirózsás forradalom mun-
kás-résztvevői szabadították 
ki, s a Tanácsköztársaság 
kikaitasakor az egyesülő két 
munkáspárt tttkara. vala-
mint a tanácskormány föld-
múvelésüC! népbiztosa lett. 
Az é mtrakáta eredménye -

ként alakultak meg egyebek 
között a Somogy megyei ter-
melőszövetkezetek is. A Ta-
nácsköztársaság veresége 
után Ausztriába emigrált, s 
ott, majd pedig Olaszország-
ban dolgozott, mint orvos. 
Szakmájában elismerték 
nagy tudását, magas kép-
zettségét. s a legjobbak kö-
zött tartották számon. Áns, 

ha Hamburger doktor or-
vost szaktudasara szükség is 
volt ezekben a kapitalista 
orszagokban, annál kevésbé 
volt szükség Hamburger Je-
nőre. a forradalmár kommu-
nistára, a Magyar Tanács-
köztársaság volt népbiztosa-
ra. 

Elüldözték. Huzamosabb 
ideig egyik kapitalista or-
szágban sem tudott dolgozni 
és megmaradni. Igazán ott-
honra. támogatásra és lehe-
tőségekre csak a Szovjet-
unióban lelt. ahol haláiáig 
dolgozott. Mint orvost is 
megbecsülték. A moszkvai 
Allarru Röntgen Intézet igaz-
gató főorvosaként fejtette ki 

•a hadon, képességeit és tu-
'ásót. Ugyanakkor továbbra 
s tartotta a kapcsolatot a 

hazai munkásmozgalommal, 
s a Szovjetunióban eltöltött 
tizenhárom esztendő alatt 
mindvégig megbecsült tagja, 
s egyik vezetője volt az 
emigrációba kényszerült ma-
gyar forradalmároknak. Holt-
testét csak a felszabadulás 
után szállították haza kíván-
sága szerint szűkebb hazá-
jába, Zalaszentgrótra, oda 
ahonnan indult e nagy forra-
dalmár példás életútja, s 
ahol az öregek még ma is 
őrzik -Hamburger doktor 
ür- jóságának, mvesseg ertek 
emlékét p. L, 

3064'l-es határozat is előír-
ta, hogy az ország legfonto-
sabb zöldségtermelő tájain, 
nagyvárosok, iparközpontok 
környékén a lehetőségek fi-
gyelembevételével egy-egy 
üzem bt-n fokozatosan leg-
alább 100 kataszter hold-
ra kell növelni a zöldség-
termő területet. 

Növelték az uborka 

termőterületét 

Néhány tsz-ben már meg-
szívlelték ezt az útmutatást, 
vagy a jövő évben akarnak 
nagyobb területen zöldség-
féléket nevelni. Például 
Röszkén a Lenin Tsz tavaly 
20 holdon termelt uborkát, 
most 50 hóidra szerződött. 
A Szegedi Konzervgyár bé-
kesmegyei termelökörzetében 
a nagykamarasi termelőszö-
vetkezetek mutatnak példát 
méc a Csongrád megyei, söt 
a Szeged környéki tsz-eknek 
is. A szegedi Ságvári Tsz az 
elmúlt évi húsz holdas ubor-
katermöterületet háromszo-
rosára növelték, 60 holdra 
szerződött. Ugyanitt az Oj 
Élet Tsz, látva a testvérszö-
vetkezet példáját, 64 hold 
uborka termelésére kötött 
szerződést. Érthetetlen pél-
dául a pusztaszeri Petőfi 
Tsz. ahol csak 30 hold para-
dicsomra kötöttek szerző-
dést, pedig e község hatará-
ban két évvel ezelőtt, ami-
kor még egyénileg dolgoztak 
a mai tsz-tagok, 70 holdon 
termeltek paradicsomot. Ak-
kor a kisüzemi gazdaságban, 
kezdetleges módszerekkel is 
szép jövedelmet, hozott a pa-
radicsomtermelés, hát még 
most, amikor a nagyüzemi 
feltételeket kihasználva, lé-
nyegesen könnyebben ter-
melhetnek. Mégis idegen-
kednek e fontos növényfé-
leség termelésétől, pedig ez-
zel a nagyobb jövedelemtől 
ütik el a tsz-tagsagot. Ba-
lástyán is hasonló a hely-
zet. Évekkel ezelőtt 120 hol-
don termeltek paradicsomot, 
s most nem akarnak 50 

holdnál többre szerződni. • 
A háztáji föld egy részére 

is szerződnek 

Jellemző egyes termelő-
szövetkezeti rezetök maradi-
sagára. hogy míg ők tartóz-
kodnak a zöldségtermesztés-
től, tsz-tagjaik a háztáji föld 
egy részére is szerződést köt-
nek a konzervgyárral. Még 
van idő a szerződéskötésre, 
s szövetkezeteink pótolhatják 
a mulasztást. 

Most e napokban, mint a 
gyár vezetői mondják, van 
gond a szerződéskötéssel, de 
mégis több az öröm az iden, 
mint máskor, mert termelő-
szövetkezeteink mind na-
gyobb része készíti elő szak-
szerűen a talajt a zöldség-
féléknek. egyre nagyobb te-
rületre szerződnek, mert tud-
jak. ebből hasznuk lesz ne-
kik is, meg az országnak is. 

Nagy Pál 

Brezsnyev 
Indiába érkezett 

Leonyid Brezsnyev, a Szov-
jetunió Legfelső Tanácsa el-
nökségének elnöke pénteken 
hivatalos látogatasra Delhibe, 
India fővárosába érkezett. 
(MTI) 

Tanganyika 
a z E N S Z tagállama lett 
Az ENSZ-közgyúlés csü-

törtökön egyhangúlag meg-
szavazta Tanganyika felvé-
telét a világszervezetbe. 

Tanganyika felvételével aa 
ENSZ tagállamainak száma 
Ite-re emelkedett CMT3& 


