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Negyvenéves 
a Mongol Népköztársaság 

A mongol nép ma ünnepli a Mongol Népköztársaság 
kikiáltásának 40. évfordulóját. Ma már a szocializmus 
anyagi-műszaki bázisának megteremtéséért folyik a küz-
delem. Képeinken: 1. Ulánbátor, a 200 ezer lakosú, gyor-
san fejlődő főváros. 2. Jubok. szarvasmarhák, lovak és 
kecskék milliói legelnek a beláthatatlan pusztaságokon. 

54. évfolyam. 277. szám Ara: 50 fillér Csütörtök 1964. november 26. 

Iparfejlesztés a vidék javára 
A konfekcióruhák iránti 

nagy kereslet kielégítéséért 
a Könnyűipari Minisztérium-
hoz tartozó vállalatok ter-
melése a második ötéves 
terv időszakában több mint 
negyven százalékkal emelke-
dik. Ennek érdekében na-
gyobb beruházásra nem ke-
rült sor, a termelés növelé-
sét gépesítéssel, a termelé-
kenység fokozásával és 

a vidéki ipartelepítési po-
litikának megfelelően 

Cj telephelyek létesítésével 
kellett megoldani. 

Hogyan tett eleget a kon-
fekcióipar a vidéki ipartele-
pítési programjának? Erről 
a Könnyűipari Minisztérium-
ban a következőket mondot-
ták: 

— A Május 1. Ruhagyár 
ceglédi és a Vörös Csillag 
Férfiruhagyár székesfehérvá-
ri telepe már korábban lét-
rejött, az utóbbi években 
pedig újabb hat gyártelep, a 
Szegedi Ruhagyár bácsalmási 
és szentesi, a Debreceni Ru-
hagyár ózdi, berettyóújfalusi, 
valamint a hajdúdorogi, to-
vábbá a Kaposvári Ruha-
üzem taszári üzemében 
kezdődött meg a munka. 

Az új telephelyek létre-

hozásánál főként meglevő, 
de kihasználatlan épülete-
ket vettek igénybe 

és a vállalatok bátran él-
tek azzal a lehetőséggel, 
hogy önköltségcsökkentési 
bankhitellel gazdálkodjanak. 
Az újabb telepeken mintegy 
kétezer dolgozónak, főként 
nőknek teremtettek munka-
alkalmat, de ugyanakkor 
bővítették a régebbi vidéki 
üzemeket is. A konfekció-
iparban foglalkoztatott mun-
kások száma 1960 óta 2633-
mal növekedett, míg azonban 
vidéken 3179-cel gyarapo-
dott, 

Budapesten 546-tal csök-
kent a munkáslétszám. 

Ilymődon a vidék és a fővá-
ros aránya a konfekcióipar-
ban jelentősen megváltozott. 
Az 1960. évi 56,1 százalék 
helyett most a ruhagyári 
dolgozóknak már 62,6 száza-
lékát foglalkoztatják a vi-
déki üzemek. A két legfia-
talabb budapesti nagyválla-
lat, a Május 1. Ruhagyár és 
a Férfi Fehérneműgyár in-
kább 

a fővárosban csökkenti, a 
vidéki telephelyein viszont 
növeli a dolgozók számát. 
•— Bár újabb telephelyek 

szervezésére a közeljövőben 
nem kerül sor, továbbra is a 
vidéki iparosítás formájában 
oldják meg a konfekcióipar 
fejlesztését. Ahhoz, hogy a 
harmadik ötéves terv Idején 
a ruhaipar termelése ismét 
mintegy negyven százalékkal 
emelkedjék, elsősorban a 
meglevő vidéki üzemeket 
bővítik, korszerűsítik. (MTI) 

Világszerte elítélik 
a Kongói agressziót 

Az életszemléletről 

A magyar-szovjet 
alumínium-

egyezményről 
© 

A szegedi 
tudományosság 

tükre 

Csehszlovák pártmunkásküldöttség 
érkezett Szegedre 

Befejeződött a KGST 
mezőgazdasági áb 

ülésszaka 
A KGST mezőgazdasági 

állandó bizottsága november 
17-től 20-ig Szófiában tar-
totta meg 18. ülésszakát 

A bizottság ülésszakának 
munkájában Bulgária, Cseh-
szlovákia, Lengyelország 
Magyarország, Mongólia, a 
Német Demokratikus Köz-
társaság, Románia és a 
Szovjetunió képviselői vet-
tek részt. 

Ezenkívül megfigyelőkkel 
képviseltette magát a Viet-
nami Demokratikus Köztár-
saság a Kínai Népköztársa-
ság a Koreai Népi Demok-
ratikus Köztársaság és a 
Kubai Köztársaság. 

Az ülésszakon megvizs-
gálták a KGST tagállamai-
nak előzetes elgondolásait 
az öntözés, a talajjavítás és 
a földek vízellátásának fej-
lesztésére vonatkozólag az 
1970-ig terjedő ' időszakban. 

A bizottság megvizsgálta 
továbbá a mező- és erdő-
gazdaság gépesítésének egyes 
kérdéseit, a KGST-országok 
állategészségügyi együttmű-
ködésének kérdéseit, s jóvá-
hagyta a mező- és erdőgaz-
dasági tudományos és mű-
szaki kutatások 1966—1970. 
évi terveinek alapvető irány-
zatát. 

Az összes megvitatott 
kérdések tekintetében a bi-
zottság megfelelő ajánláso-
kat fogadott el. 

Végezetül a mezőgázdasá-
gi állandó bizottság meg-
szabta továbbá munkater-
vét. (MTI) 

Tegnap Szegedre érkezett 
a csehszlovák pártmunkás-
küldöttség, amely az MSZMP 
Központi Bizottságának meg-
hívására hétfő óta tartózko-
dik hazánkban. A delegáció 
vezetője Michal Pecho, a 
Csehszlovák Kommunista 
Párt Központi Bizottsága ide-
ológiai bizottságának tagja, 
a Szlovák Kommunista Párt 
Központi Bizottsága ideoló-
giai osztályvezetője. A kül-
döttség tagjai: Miroszlav 
Vondracsek, a Csehszlovák 
Kommunista Párt Központi 
Bizottsága ideológiai osztá-
lya mellett működő filozó-
fiai-történelmi csoport veze-
tője és Jaroszlav Mateicsek 
a Csehszlovák Kommunista 
Párt Központi Bizottsága ide-
ológiai osztályának munka-
társa. Kíséretükben érkezett 
Szegedre Sárdi András, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának munkatársa. 

A vendégeket szerdán dél-
előtt az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságán fogadta 
Siklós János, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára, Sipos Géza, az 
MSZMP Szeged városi bizott-

ságának titkára, Hantos Mi-
hály, a Csongrád megyei ta-
nács vb-elnökhelyettese. Sza-
bó István, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
osztályvezető-helyettese, Rács 
Lajos, a Csongrád Megyei 
Hírlap főszerkesztője, dr. 
Lökös Zoltán, a Dél-Magyar-
ország főszerkesztője. 

A csehszlovák pártmunkás-
küldöttséget Siklós János elv-
társ röviden tájékoztatta 

Csongrád megye iparáról és 
mezőgazdaságáról, majd 
részletes tájékoztatót nyúj-
tott az ideológiai munkáról, 
a kulturális és művészeti élet 
pártirányításának problémái-
ról, a pártpropaganda hely-
zetéről, tapaszta la ta i ró l és 
más ezzel kapcsolatos kérdé-
sekről. A tájékoztatót köve-
tően értékes, őszinte beszél-
getés folyt le e témakörből 
a delegáció és a résztvevők 
között 

A vendégek délután Sipos 
Géza és Szabó István elvtár-
sakkal a József Attila Tudo-
mányegyetemet keresték fel. 
Itt dr. Márta Ferenc, az egye-
temi pártbizottság titkára, az 
egyetem általános fizikai és 

kémiai intézetének tanszék-
vezetője, dr. Fodor Géza tu-
dományos rektorhelyettes, dr. 
Szauder József, a bölcsészet-
tudományi kar dékánja, dr. 
Korom Mihály, dr. Nagy La-
jos tanszékvezető és dr. Ko-
csondi András, az egyetemi 
párt-végrehajtó bizottság tag-
ja tájékoztatta őket az egye-
tem oktató, nevelő és tudo-
mányos munkájáról. Vázolták 
az egyetemi tanszékek annak 
érdekében kifejtett tevékeny-
ségét, hogy az egyetem mind 
erőteljesebben töltse be sze-
repét a kommunista pedagó-
gus- és szakember-képzésben. 
Sok szó esett az egyetem és 
a gyakorlat egymásraható, 
dialektikus kapcsolatáról. 

Nyílt, őszinte eszmecsere 
folyt a marxizmus—leniniz-
mus oktatásának tartalmi 
kérdéseiről, továbbá a tan-
székek munkájában a mar-
xizmus—leninizmus vizsgálati 
módszerének alkalmazásáról 
is. 

A csehszlovák pártmunkás-
küldöttség ma, csütörtökön 
délelőtt a Szegedi Tanárkép-
ző főiskolára látogat, délután 
pedig a makói járást keresi 
feL 

Kataszterezték a réteket 
és a legelőket a járásban 

Huszonnyolcezer hold gyep vár feljavításra 

A csehszlovák pár tmunkást üldöttség a Józsct Attila Tudományegyetemen. KépllnkSn Jobb-
tól b i U r a ' M i c h a l F e c h o , dr. Fodor Géza, Jaroszlav Mateicsek. Miroszlav Vondracsek. 

A Dél-alföldi Mezőgazda-
sági Kísérleti Intézet és a 
járási tanács mezőgazdasági 
szakemberei 

félévig tartó alapos mun-
kával elkészítették a sze-
gedi járás rétjeinek és le-
gelőinek részletes katasz-
terét. 

Ennek segítségével összesen 
28 ezer 296 hold területen 
válik lehetővé a korszerű 
rét. és legelőgazdálkodás 
megszervezése. 

A 15 tagú kutatócsoport — 
Németh József agrármérnök 
vezetésével — számba vette 
a füves területek növényál-
lományát és gyomnövényeit. 
Térképeken és okmányok-
ban rögzítették: a különböző 
területeken 

milyen agrotechnikai el-
járásokkal lehet magas fű-
termést elcrni; 

hol lesz mód öntözésre; hol 
szükséges feltörni és értékes 
nemesfűfajtákkal újra tele-
píteni a gyepeket; hol lehet 
olcsóbb eszközökkel is kifo-
gástalan minőségű, nagy tö-
megű nyári takarmányt elő-
állítani stb. 

Az új gyepkataszter sze-
rint a szegedi járás 7567 
holdján már szakszerű mű-
trágyázással is jó termés-
eredmények érhetők el. 
Számba vettek és minősítet-
tek továbbá 15 ezer 359 hold 
olyan füves területet is, 
mely jelenlegi állapotában 
csak közepesen hasznosítja 
a műtrágyát Ezeken a terü-
leteken — a helyi adottsá-
goktól függően — jelentő-
eebb beruházásokra van 
szükség. 

Gondoskodni kell talajja-
vításról. a gyomok kémiai 
irtásáról, 

a csapadékvizek felfogásáról, 
és öntözés céljaira való fel-
bgőználásától,. 

Mint Németh . József ku-
tatómérnök elmondotta, mű-
trágyából nagyon sok kell 
majd. Baj, hogy a tsz-ek az 
állam anyagi segítségét még 
nem tudják mindenütt kel-
lően kihasználni. Ez azonban 
nem is a saját hibájuk első-
sorban. 

A megyei AGRÖKER Vál-
lalat például rendszertele-
nül szállítja a műtrágyát. 

Az őszi legelőtrágyázásokra 
sem készültek fel kellően. 
Rendszerint akkor szállítják 
a pétisót, amikor a felhasz-
nálhatóság szempontjából 

nincsen rá szükség. Gyakran 
ugyanígy váhnak a szuper-
foszfáttal is. A balástyai 
Szirtusvirág Tsz-ben 

a közelmúltban szállították 
le a pétisót. pedig az öszi 
legelőtrágyázásokhoz szn-
perfoszfátra lett volna 
szükség. 
Az általános programon 

belül több helyen létesíte-
nek úgy nevezet mintalege-
lőket. A balástyai Móra Fe-
renc Tsz-nek például 618 
ezer forintot biztosítottak a 
modern rét és legelő meg-
alapozásához. 

Sok tervrajz helyett modell 
Könnyítik a vegyipari beruházásokat 

hatják. Erre használják fel 
a többi új létesítmény első 
esztendei értékcsökkenés 
járulékát is. Ez nagymér-
tékben elősegíti a vegyipar 
rekonstrukcióját 

Az új rendelkezés törvé-
nyesíti és egyes esetekben 
kötelezően bevezeti a mo-

A nehézipari miniszter 
utasítást adott ki a vegy-
ipari beruházások és felújí-
tások rendjéről. Az utasítás 
célja, hogy megkönnyítse, 
gazdaságosabbá tegye a gyor-
sított ütemű fejlesztésre ki-
jelölt vegyipar nagyszabású 
beruházásait, és elősegítse a 
régi üzemek korszerűsítését 

A rendelkezés szerint az 
új állóeszközök — üzemépü-
letek, ipari berendezések, 
gépek stb. — után befizetett 
értékcsökkenési járulékot az 
első évben a régi állóeszkö-
zök korszerűsítésére kell 
fordítani. Így például a Ti-
szai Vegyikombinát most el-
készült nitrogénműtrágya-
gyára után a jövőre már 
kötelezően fizetendő érték-
csökkenési járulékot, amely-
re magának a vadonatúj 
üzemnek még nem lesz 
szüksége, hiszen nem lesz 
felújítási szükséglete, régi 
üzemek felújítására íqrdit-

dell-tervezést, amely eddig 
kísérleti jellegű és szórvá-
nyos volt. A tapasztalat sze-
rint a beruházások kivitele-
zését sokszor visszaveti a 
késedelmes tervszolgáltatás. 
Ennek pedig az a z oka, 
hogy a tervezőknek egy-egy 
nagy beruházáshoz rengeteg 
rajzot kell készíteniük, ami 
hosszú időbe telik. Most a 
tervezők bizonyos esetekben 
a sok rajz helyett kismintát 
készítenek és azt csatolják 
terveikhez. Ez nagy időmeg-
takarítást eredményez éa 
gyorsítja a beruházások kl^ 
vitelezését (MTI) 


