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A feltételek megvannak 
Szeged mezőgazdaságának 

fel lendítésére 
Áprilisban lép éleibe as üzletek és vendéglők 

nyitva tartásának új rendje 
A városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről 

a szegedi termelőszövet-
kezetek 1961. évi zárszám-
adásainak tapasztalatait, va-
lamint a tavaszi munkák elő-
készületeit vitatta meg töb-
bek között tegnap a városi 
tanács végrehajtó bizottsága. 

Az elmúlt gazdasági évben 

sikeresen dasági munkákat 
végzik el. 

A jelentést követő vitában 
részt vettek a szegedi ter-
melőszövetkezetek elnökei is. 
A nagyon termékeny és 
élénk vitában a végrehajtó 
bizottság ülésén megállapí-

tovább erősödtek a sze- tották hogy a szegedi ter-
gedi termelőszövetkezetek melőszövetkezetek 

— állapította meg a vá -
rosi tanács mezőgazdasági 
osztálya a vita alapjául szol-
gáló jelentésében. A m ú l t é v 
kedvezőtlen időjárása, a ta-
vaszi esős hónapok és a 
nyári, kora őszi aszály el le-
nére 

jó közepes eredményt ér-
tek el Szeged termelőszö-
vetkezetei. 

A legtöbb termelőszövetke-
zet egy-két növénytől elte-
kintve teljesítette termelési 
tervét. 

sokkal többre képesek, 
mint eddig. 

A feltételek megvannak Sze-
ged mezőgazdaságának fel-
lendítésére. Megvan az anya-
gi alapjuk, állóeszközeik a 
szövetkezeteknek az eredmé-
nyesebb gazdálkodáshoz. 
Megfele lő termelési tapasz-
talatokkal rendelkeznek. 

Sok szó esett a végrehajtó 
bizottság ülésén a szövetke-
zeti demokráciáról és a szö-
vetkezetek vezetésének szín-
vonaláról. A szövetkezeti de-

a szegedi üzletek és ven-
déglök nyitvatartási rend-
jének új szabályozását, 

amelyet lapunkban már is-
mertettünk. A kereskedelmi 
osztály vezetője közölte, 
hogy a TÜZÉP igazgatójával 
megállapodtak: a TÜZEP 
megrendelő irodát este hatig 
tartják majd nyitva. A Ha-
ladás Tsz Pálma virágüzlete 
reggel 8-tól este 6-ig szol-
gálja ki vásárlóit. Ez az új 
nyitvatartási rend április el-
sején lép életbe. 

A KISZ-munka fél évtizede 
Irta: Ágoston József, a KISZ Csongrád megyei 

bizottságának titkára 
ö t éve. 1957. március 

21-én a párt hívására és 
a magyar i f júság igen-
lésével újjáalakult ha-
zánkban a kommunista i f -
júság szervezete: a KISZ. 
Már az újjászervezés kezde-
tének dátuma sem vélet len: 
1919. március 21-én alakult 
meg a Magyar Tanácsköz-
társaság az -oro6z példa* 
nyomán elsőként a világon, 
hirdetve a magyar munkás-
osztály é lni- é s haladni-
akarását. Ez a hősi küzde-
lem alig három hónap után, 
a túlerővel szemben vívott 
küzdelemben elbukott, de 

emléke az üldöztetés el le-
nére kitörölhetetlenül 
megmaradt hazánk min-

Ezt az erősödést a terme- m o k r á c i a terén még akad 
lőszövetkezetek közös vagyo- tennivaló a szegedi terme-
r.ának gyarapodása jellemzi lőszövetkezetekben. A terme-
legjobban. Mintegy lőszövetkezeti gazdák e g y v é -

húsz százalékkal emelke- s z e m á r sokat fejlődött öntu-
dett a termelöszövetkeze- datban, s szeretné, hogy a 
tek állóeszközeinek értéke szövetkezeti demokrácia erő-
az elmúlt évben. sődjön a termelőszövetkeze-

Több szövetkezet az előirt- tében. 
nál magasabb mértékben ru- \ szövetkezetek gazdái 
házott be saját eszközeiből is. igénylik a vezetés új mód-

Minden szövetkezetben szereit is. 
rendben zajlott l e a zár- Nagy tapasztalattal rendel-
számadási közgyűlés. Bár a k e z ö szövetkezeti vezetőink-
munkaegységek értéke n e m n e k e r r e f e i kell f igyelniök, 
éri el a tervezettet, azok- m e r t a termelési lendület 
ban a szövetkezetekben, ahol sokban az ő eredményes ve-
a munkafegye lemmel külö- vetésüktől függ. Fontos pél-
nösebb baj nem volt, a szö- dául, hogy időben megtart-
vetkezetek gazdái nem ke- s a k a szövetkezetek intézke-
restek rosszul. dési terveiben meghatározott 

Minden szövetkezetben ké- brigádértekezleteket, vezető-
szülnek már a tavaszi m u n - ségi üléseket é s a közgyűlé-
kákra. seket. 

A talajelőkészitcsben igen Felvetették, hogy a terme-
jó! ál lnak a szegedi tsz-ek. lőszövetkezetek vezetői, tag-

A szántóterületeken már a jai közül többen lemorzso-
m ú l t é v őszén befejezték a lódtak a mezőgazdasági 
mélyszántást. Megfele lő technikum első évfolyamáról, 
mennyiségű vetőmag áll ren- Felhívták a szövetkezeti gaz-
delkezésre. Jobb a műtrá- dák f igyelmét a szakképzés 
gyaellátás ís, mint tavaly megszerzésének fontosságára, 
volt. Ahogy a talaj megszik- Szeged leggyengébb terme-
kad, megkezdik a borsó, a lőszövetkezete az újszegedi 
lucerna és a zab vetését. 
Minden remény megvan ar-
ra, hogy a tavaszi mezőgaz-

O k o s g é p 
Nincs olyan könyvelő, aki 

versenyezni merne a száz 
százalékos pontossággal, 
emellett boszorkányos gyor-
sasággal dolgozó könyvelő-
géppel. Az Országos Taka-
rékpénztár Csongrád megyei 
f iókjánál helyezték üzembe 
a képen látható új berende-
zést, melyen a Széchenyi téri 
fiók pénztár- és betétforgal-
mát lebonyolítják. Felbecsül-
hetetlen előnyt jelent a lel-
tározásnál és zárlati munká-
latoknál a könyvelőgép pon-
tossága. Emellett kezelése is 
könnyű. 

Rózsa Ferenc Tsz. Az ülé-
sen többen javasolták, hogy 
részletes tervet dolgozzanak 
ki e tsz problémáinak meg-
oldására. Elsősorban 

a munkafegyelmet kell a 
termelőszövetkezetben 
megjavítani, 

s érvényt kell szerezni a szö-
vetkezeti alapszabály azon 
pontjainak, amely megszabja 
az egyes termelőszövetkezeti 
tagok jogait és kötelességeit. 

A végrehajtó bizottság a 
vita végeztével jóváhagyólag 
tudomásul vette a szegedi 
termelőszövetkezetek 1961-es 
zárszámadásait, s több hatá-
rozatot hozott a mutatkozó 
problémák enyhítésére, i l let-
v e megoldására. 

Farsang Lászlóné, a keres-
kedelmi osztály vezetőjének 
előterjesztése alapján a vég-
rehajtó bizottság elfogadta 

Több mint 100 magyar író 
írta alá a berlini írótanácskozás 

felhívását 
Csehszlovák, lengyel, né-

met és szovjet írók tanács-
koztak nemrégiben Berlin-
ben. Az értekezlet résztvevői 
felhívással fordultak a v i -
lág valamennyi írójához. A 
felhívás hangsúlyozza: a szo-
cialista tábor eltökélt szán-
déka, hogy megoltalmazza a 
világbékét. Megállapítja, 
hogy a második világháború 
maradványainak el kell tűn-

niök és a békeszerződésnek 
meg kell szüntetnie a nyu-
gatnémet militarizmust. 

A leszerelésért, a két Né-
metország egyesítéséért, a 
béke megóvásáért szót emelő 
felhívást elküldték hazánkba 
is és a Magyar Írók Szövet-
sége eljuttatta tagjaihoz. Azt 
eddig több mint száz magyar 
író írta alá. (MTI) 

A nyugdijak folyósításának 
új adminisztrációja 

A Munkaügyi Minisztérium nyilatkozata 

A Magyar Közlöny már- díjat, mivel azt eddig előre 
cius 18-i száma közli a folyósították? 
munkaügyi miniszter rende- A Munkaügyi Miniszté-
letét a dolgozók társadalom- rium közölte, hogy a rende-
biztositási nyugdíjáról szóló let szerint a nyugdijasok a 
rendelet egyes intézkedései-
nek módosításáról és kiegé-
szítéséről. A most megjelent 
rendelet intézkedik többek 
között arról is, hogy 1962. 
áprilisától a nyugdijakat 
nem előre, hanem utólag fi-
zetik. Az MTI kérdést inté-
zett a Munkaügyi Miniszté-
rium illetékeseihez: ez a 
rendelkezés nem jelenti-e 
azt, hogy a nyugdíjasok egy 
hónapig nem kapnak nyug-

szokott időben, március utol-
só napjaiban és ezt kőve-
tően is minden hónap utolsó 
napjaiban ugyanúgy meg-
kapják a nyugdíjukat, mint 
eddig, tehát az új rendelke-
zés miatt a nyugdíjak folyó-
sításában nem lesz egyetlen 
hónapi kiesés sem. A rendel-
kezés csupán adminisztrá-
ciós szempontból jelent vál-
tozást. (MTI) 

Gépúidonságok 
a budapesti ipari vásáron 
A mezőgépipar az utóbbi 

hónapokban, s napjainkban 
is lényegesen fejleszti gyárt-
mányainak műszaki színvo-
nalát, értékes segítséget 
nyújt a mezőgazdaság gép-
parkjának korszerűsítéséhez. 
E jelentős fej lődést tükrözi 
majd a Budapesti Ipari Vá-
sár idei mezőgépipari kiállí-
tása is, ahol 14 korszerű gép-
típust tárnak a látogatók elé. 

A többi között kiáll ítják a 

(Somogyiné felvj 

ZSMV típusú arató-cséplő 
gépet, amelynek 

első példányai éppen hét-
főn készültek el az EMAG-
ban. 

A gép nemcsak arról neve-
zetes, hogy teljesítménye 40 
százalékkal nagyobb, hanem 
súlya két mázsával kisebb, 
mint a régi kombájnoké. S 
ami a legfontosabb, az idén 
több mint 1700-at gyártanak 
belőle, közülük 550-et hazai 
használatra 

A Budapesti Mezőgazda-
sági Gépgyár a már sorozat-
ban készülő egy- és kétso-
ros kukoricabetakarító gé-
peit mutatja be, amelyek 

letörik a csövet és fel-
szecskázzák a szárat, 

kiállítja a gyár a cső fosz-
tására alkalmas gépet is. Az 
utóbbinak sorozatgyártása ez 
é v harmadik negyedében 
kezdődik meg. 

A Mosonmagyaróvári Me-
zőgazdasági Gépgyár a ta-
karmányliszt gyors elkészí-
tésére a lkalmas berendezés-
sel lepi meg a mezőgazdasá-
got. A több gépből álló fe l -
szerelés lehetővé teszi, hogy 

a lekaszált lucernát még 
aznap lisztté őröljék. 

az őrlőrendszerbe ugyanis 
gyorsszárító berendezést ik-
tatnak. 

A Törökszentmiklósi Me-
zőgazdasági Gépgyár Orkán 
nevű járva zúzó é s silózó 
gépével képviselteti magát a 
vásáron. 

den elnyomottjának szivé-
ben. 
Népünk tragédiája vol t az 

1956-os ellenforradalom. Az 
ezt követő politikai stabili-
záció szerves része volt a 
KISZ újjászervezése. Az új-
jáalakuló párt- é s KISZ-
szervezetek fejezték ki a 
csendesedő viharban az é le -
tet, a szocializmust, a jövőt. 
Tavasz, március volt a Ta-
nácsköztársaság megalakulá-
sakor és egy véres esemény 
után újra csak tavasszal, 
március 21-én kezdte el új 
életét a kommunista i fjúsági 
mozgalom. Tavasz — prole-
tárhatalom — i f júság: szép 
társfogalmak, amelyek mind 
valami újat, kezdődőt, szüle-
tőt, sokat ígérőt fejeznek ki. 
Tavasz és i f júság — jelké-
pesen szinte egyet jelent. Igy 
forrt egybe 1919 és 1957 már-
ciusának eszméje a KISZ 
zászlaján, kifejezve, hogy 

folytatni kívánjuk a büsz-
ke hagyományt, amelyhez 
apáink és most már a mi 
tettcink is fűződnek. 
ö t é v nem nagy idő, mégis 

mennyi minden történt ez-
alatt. 1957. március 21. után 
újjászerveződött első KISZ-
szervezeteket követték a töb-
biek. Megyénkben most 
mintegy 700 KlSZ-alapszer-
vezetben 30 ezer fiatal van. 
Harmincezer KISZ-tag! S va -
lamennyien büszkén val l ják 
magukat i f júkommunistá-
nak. A z úttöröszervezetek 
taglétszáma 31000. Hatvan-
egyezer fiatal tagja a m e -
gyében az ifjúsági szövetség-
nek. Ez az i f júság a mi i f -
júságunk: dolgozik a gyá-
rakban, a földeken, tanul az 
oktatási intézményekben. 
Készül, hogy hazájának, né-
pének hű fia, az elődök m ű -
vének jó folytatója legyen, 
ö t év alatt lényegileg befe -
jeződött a KISZ újjászerve-
zése és megszilárdítása. 

Sok szervezet túljutott 
már a kezdeti nehézsége-
ken. megtalálta helyét az 
életben 

és az idősebb nemzedék se-
gítségével a ma formálásán 
dolgozik, hogy még szebb le-
gyen saját holnapja. 

Hogyan jutott el idáig 
a KISZ? Miben rejlik si-
kereinek titka? A KISZ fe j -
lődésének feltétele minde-
nekelőtt a párt, a pártszer-
vezetek által nyújtott sok-
oldalú segítség volt. 

A pártszervezetek vezetése 
és támogatása nélkül a 
KISZ-szervezetek nem ju-
tottak volna el idáig. 
Hozzájárult a mozgalom 

eredményességéhez a KISZ 
által folytatott következetes 
politika is. Bátran hirdettük 
a KISZ céljait é s kommu-
nista jellegét, sohasem en-
gedtük meg a párt vezető 
szerepének csorbítását a szö-
vetségben és ebben ál lhata-
tosak leszünk a jövőben is. 

Előbbrevitte az i f júsági 
mozgalmat a KISZ prog-
ramjának helyessége is. A 
programja tartalmazza a 
munkás-paraszt- és a tanuló-
ifjúság céljait, érdekeit. 

Amilyen mértékben meg-
ismerték a fiatalok a szö-
vetség törekvéseit, úgy vált 
a KISZ az i f júság egyre 
szélesebb tömegszerveze-
tévé. 

Ez a folyamat ma is tart. 
A legnagyobb érdem még-

is a KISZ-tagságé é s a 

több ezer aktivistáé. Rájuk 
épül az ifjúsági mozgalom, 
ők váltják valóra a párt, a 
KISZ törekvése i t A fiúk és 
leányok tízezrei vesznek 
részt a brigádokban, mun-
kacsapatokban, az építőtábo-
rokban, tanulási mozgalmak-
ban és éppen ebben rejlik 
a sikerek forrása Fontos, 
hogy a munka rájuk épüljön 
a jövőben is. 

Az e lmúlt öt esztendő alatt 
nagyszerű fiatalok nőttek 
fel a mozgalomban. 

Jó szakemberekké váltak, 
akik rendelkeznek eszmei, 
politikai alapismeretekkel 
is. 

Méltók arra, hogy fe lké-
szültségüknek megfele lő be-
osztást nyerjenek és a párt 
utánpótlását alkcesák. Ezt a 
tényt vegyék f igyelembe a 
jövőben még inkább a 
párt-, az állami é s a gazda-
sági vezetők. 

A KTSZ újjászervezése és 
megszilárdítása befejeződött, 
de az ifjúsági szervezetek 
tömegkapcsolatát tovább kell 
szélesítenünk. Ezt követe-
l ik a tények; 

ma a munkásfiatalok 34. a 
parasztfiatalok 25 és a 
tanulóifjúság 80—90 száza-
léka tagja a KISZ-nek. 

Ezek a számok mutatják 
feladatainkat: növelnünk kell 
a KISZ tömegkapcsolatát, 
mindenekelőtt a munkás- ée 
a parasztfiatalok közö t t 
Erre a lehetőségek adva van-
nak. 

Hazánk gazdasági, tár-
sadalmi és politikai hely-
zetéből fakadóan a KISZ-
nek két fő feladata van: 
A z egyik: az i f júság esz-
mei, politikai nevelése, a 
KISZ kommunista je l legé-
nek erősítése és a belső szer-
vezeti élet tartalmának javí -
tása révén. A másik: a ter-
melés. a népgazdasági ter-
vek minőségi é s mennyiségi 
teljesítésének konkrét segí -
tése úgy az iparban, mint a 
mezőgazdaságban. 

E két fö feladat megoldá-
sának segítése a KISZ ren-
deltetése, 

ezért hívta a párt életre. Ezt 
a két feladatot kell teijes 
erővel megragadnunk. Külö-
nösen fontos most a mező-
gazdasági termelés, a nö-
vénytermesztés é s az ál lat-
tenyésztés segítése, a terme-
lőszövetkezetek gazdasági ós 
politikai megerősítésének tá-
mogatása. E célok érdeké-
ben kell dolgoznia minden 
KISZ-szervezetnek, minden 
kiszistának. 

A KISZ a magyar i f júság 
egyetlen szervezete. Ebből 
fakad nagy felelőssége é s 
nagyon fontos, hogy ezt m i n -
den KISZ-szervezet m e g -
értse. A z elért eredmények, 
a párt, az ál lam gondosko-
dása köteleznek bennünket. 

Ügy kell az i f júságnak 
dolgoznia, tanulnia, hogy 
méltó legyen népünk sze-
retetére, bizalmára. 

A z eltelt öt esztendő ered-
ményei — ha jól dolgozunk 
— újabb sikerek alapja le-
h e t 

Ülést tartott az Országos 
Föld művesszövetkezeti Tanács 

Kedden a SZÖ VOSZ szék-
házában ülést tartott az Or-
szágos Földművesszövetkeze-
ti Tanács. 

Az Országos Földművesszö-
vetkezeti Tanács előző ülésén 
felhatalmazta a SZÖVOSZ 
igazgatóságát a Szövetkeze-
tek Országos Szövetsége már-
cius 29-én összeülő ötödik 
kongresszusa elé kerülő, s a 
két kongresszus közötti mun-
káról szóló jelentés, valamint 

-a földművesszövetkezetek és 

a körzeti fö ldművesszövetke-
zetek mintaalapszabály ter-
vezetnek és a kongresszus 
elé terjesztendő határozati 
javaslatnak megszövegezé-
sére. 

Az ülésen dr. Talár-Kiss 
Lajos előterjesztése alapján 
az Országos Földművesszö-
vetkezeti Tanács megvitatta 
és elfogadta a jelentést, a 
tervezetet, s a határozati Ja-
vas latot (MTD 


