
Összehívják 
a nőkongresszust 

a m a g y a r s z o c i a l i s t a m u n k á s p á r t l a p j a 

SS. évfolyam, 10. szám Ara: 50 fillér Pétitek, 1965. február 5. 

A jövő héten befejeződnek 

a zárszámadások 
Jogok 

és kötelességek 
a munkában 

A Magyar Nők Országos 
Tanácsa végrehajtó bizottsá-
gának legutóbbi ülésén be-
jelentették hogy az idén 
összehívják a magyar nők 
országos kongresszusát. Elő-
zően újraválasztják a ter-
melőszövetkezetek nőbizott-
ságait, a községi, a városi, a 
városi kerületi, a járási és 
megyei nőtanácsokat. 

A magyar demokratikus 
nőmozgalom . zászlóbontásá-
nak 20. évfordulója alkalmá-

ból összegyűjtik a nőmozga-
lom két évtizedes tevékeny-
ségére vonatkozó dokumen-
tumokat- Az országos nőta-
nács kéri azokat, aki.*, részt 
vettek az MNDSZ megala-
kításában. közöljék címüket 
a Nőtanács megyei, vagy or-
szágos szervezeteivel, s a 
birtokukban levő dokumen-
tumokat — tulajdonjoguk 
fenntartása mellett — köl-
csönözzék a Magyar Nők 
Országos Tanácsának. (MTI) 

Újabb gépek 
a 

mezőgazdaságnak 

Több modern 
bútort gyártanak 

Jő* 

a hí deg hullám 

Tápé, Pusztamérges, Csengele, Röszke, Deszk, Kübekháza 
közös gazdaságainak mérlege 

Ezen a héten is tovább 
folytatódott a szegedi járási 
tanács és a Magyar Nemzeti 
Bank részéről a tsz-ek zár-
számadásainak felülvizsgála-
ta és megerősítése. Mint Bí-
ró Jenő, a mezőgazdasági 
osztály terv és statisztikai 
csoportjának vezetője elmon-
dotta, a nagy munka várha-
tóan a jövő hét végére telje-
sen be is fejeződik. E héten 
eredményeivel a tápéi Tisza-
táj Tsz tűnt ki leginkább. 
Mérlege szerint a tsz gazdái-
nak közös vagyona 

meghaladta 
a 40 millió forintot. 

Jóval a tervezett fölé emel-

Koszigin vezetésével 
Hanoiba utazott 

a szovjet küldöttség 
Csütörtökön reggel a Vi-

etnami Demokratikus Köz-
társaság kormányának meg-
hívására szovjet küldöttség 
utazott Hanoiba. A küldött-
séget Alekszej Koszigin, az 
SZKP Központi Bizottsága 
Elnökségének tagja, a Mi-
nisztertanács elnöke vezeti. 

A küldöttség búcsúztatásá-
ra a vnukovói repülőtéren 

megjelentek Brezsnyev, Pod-
gornij, Poljanszkij, valamint 
az SZKP és a szovjet kor-
mány más vezetői. 

A Vietnami Demokratikus 

Köztársaságba vezető út ján 

a szovjet küldöttség csütör-

tökön Irkutszkba érkezett. A 

küldöttség itt töltötte az éj-

szakát és ma folytatja útját. 

KISZ megbízólevéllel 
a falvakban 

Csütörtökön négyszáz egye-
temista kezdett munkához 
Bács-Kiskun, Baranya, Bé-
kés, Csongrád, Fejér, Hajdú, 
Komárom, Pest. Somogy, 
Szabolcs, Szolnok és Zala 
megye csaknem 200 községé-
ben. A fiatalok, akik az or-
szág 15 egyetemének és fő-
iskolájának legjobb tanulói 
közül kerültek ki és önként 
vállalkoztak a feladat meg-
oldására a Magyar Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség meg-
bízólevelével a különböző 
országrészek úgynevezett fe-
hér foltjait, olyan községeit 
keresték fel, amelyekben a 
tapasztalatok szerint mind a 
KISZ-szervezet, mind az if-
júsági kulturál is munka 
eredményei elmaradtak az 
országos átlagtól. 

A leendő közgazdászok, 

orvosok, jogászok, pedagó-

gusok és agronómusok egy 

hetet töltenek a falvakban. 

Összejöveteleken találkoz-

nak a KiaZ-alapszervezetek 

tagjaival, ismertetik az ifjú-

sági szövetség legutóbbi 

kongresszusának határoza-

Hat magyar vállalat vesz részt 
a bécsi vásáron 

A világ 27 országából 2270 
vállalat és cég vesz részt a 
márciusban rendezendő 81. 
Bécsi Nemzetközi Vásáron. 

A szocialista országok so-

rában Bu lgár i a Csehszlová-

k i a Jugoszlávia, Lengyelor-

szág, az NDK és a Szovjet-

unió mellett ott lesz hazánk 

is: hat külkereskedelmi vál-

lalatunk mutatja be termé-

keit. 
Aa Ausatria ré a kelet- es 

me . is. A terméshozamok 
emelkedése töretlen Tápén 
most is. Jellemző, hogy 1962-
ben ugyanez a gazdaság még 
17 mil l ió forint értékű árut 
adott a népgazdaságnak, 
1963-ban már 24 milliót. Ta-
valy pedig 27 mi l l ió forint ú j 
termelési értéket mutattak 
fel a Tiszatáj Tsz gazdái. A 
fejlődésnek itt is, mint min-
den tsz-ben, nagyon fontos 
mutatója az egy szántóegy-
ségre jutó gazdálkodási ered-
mény. A Tiszatáj Tsz-ben 
szántóegységenként a jöve-
delem elérte most a 2 ezer 
831 forintot. Ezzel megszilár-
dították helyüket a gazdák a 
jó szövetkezetek kategóriájá-

I * _ I ••• J I b a n - Nagyrészük van e siker-
kedett a tagok átlagjovedel- b e n a kertészeknek. 

Nem csalódtak 
a pusztamérgest Rizling Tsz 
gazdái sem közösségükben. 
Munkaegységenként 30 forint 
osztalékot terveztek, s most 
35 forint 41 fillér lett az 
eredmény, miközben a közös 
vagyont is nagymértékben 
gyarapították. Például a ter-
melést közvetlenül szolgáló 
közös alapok egyetlen esz-
tendő alatt csaknem megkét-
szereződtek itt, most elérték 
a 4 millió 162 ezer forint ér-
téket. Mindezt elsősorban a 
termelés nívójának gyors 
emelésével biztosították. A 
beszédes bizonyíték: a Riz-
ling Tsz gyenge sivóhomok-
jain 581 forintról 1262 forint-
ra emelkedett az egy szántó-
egységre jutó termelési nye-
reség. 

Jogos oz örömük 
most a csengelei Aranykalász 
és a Kelőpatak Tsz gazdáinak 
is. A Kelőpatak Tsz éveken át 
a szegedi járás egyik leg-
gyengébb közössége volt. Ta-
valy is közel félmilliós vesz-
teséggel zártak. Ekkor segít-
séget kértek a szomszédos 
Aranykalász Tsz vezetőitől. 
Gazsovics József elnök és 
Varga Ferenc főmezőgazdász 
szívesen tett eleget a kérés-
nek. Ettől fogva egyszerre 
két tsz-ben látták el az elnö-
ki és főmezőgazdászi teendő-
ket. Irányításukkal a Kelő-
patak Tsz közössége kifizet-
te fedezetlen á l lami adóssá-
gait, ugyanakkor a tervezett-
nél 800 forinttal lett nagyobb 
a gazdáknak a közösből ere-
dő átlagjövedelme is. Meg-
kétszerezték a termelést szol-
gáló fel nem osztható szö-
vetkezeti alapokat is, s úgy 
határoztak: egyesítik szövet-
kezetüket a segítő jobbot 
nyúj tó Aranykalász Tsz-szel, 
ahol Gazsovics József és Var-
ga Ferenc irányítása alatt 
még sohasem fordult elő 
mérleghiány. 

Röszkén a Petőfi Tsz-ben 
rosszul indult 

a tavalyi esztendő, később 
súlyos elemi csapásokkal 
folytatódott. A jó közös mun-
ka ezek ellenére is meghozta 
gyümölcsét: közel egymillió 
forinttal gyarapodtak a ter-
melési alapok, s ugyanakkor 
40 forint jutott a gazdáknak 
egy-egy munkaegységre. 

A járás közvéleménye jo-
gosan elégedetlen viszont a 
deszki Kossuth Tsz gazdáival. 
Jó marosmenti öntéstalajai-
kon a kenyérgabonától kezd-
ve a zöldségfélékig minden 
növény biztos és bőséges ter-
mést ad. ha gondjukat vise-
lik. Mégis 443 ezer forint ter-
melési veszteséget kelleti 
most a tsz-nek elkönyvelnie. 
A gazdák takarmányaik egy-
részét eladogatták, elkótyave-
tyélték a nyáron, most pedig 
hiányuk van. A tervezetthez 
képest csökkent a Kossuth 
Tsz-ben az egy dolgozóra ju-

táit és segítenek a követke-
ző hetek, hónapok munka-
programjának összeállításá-
ban. Véleménycserét folytat-
nak vendéglátóikkal aK ISZ-
oktatás formáiról, tartalmá-
ról és összegyűjtik javasla-
taikat a témák körének gaz-
dagítására uz ú j módszerek, 
előadásfajták meghonosítá-
sára. Ugyanakkor kérdezz — 
felelek esteken foglalkoznak 
majd a falusi fiatalokat leg-
inkább érdeklő kérdésekkel 
és az ifjúság előtt á l ló fel-
adatokkal. 

Az egyetemisták lehetősé-
geikhez mérten segítenek 
majd a falvak népművelési 
programjának kidolgozásá-
ban is. Ezzel egyidejűleg 
szociológiai felmérést is vé-
geznek. Végül megvizsgál-
ják, hogy az utóbbi időben 
hogyan alakult a fiatalok el-
vándorlása, s milyen ténye-
zők segítik elő a hazatérést. 

Az egyetemisták tapaszta-
lataikról kisebb tanulmá-
nyokban adnak ma jd szá-
mot. s ezek anyagát az if-
júsági szövetség felhasználja 
majd munká jában . (MTI) 

délkelet-európai országok kö-
zött legfelső szinten folyt tár-
gyalások eredményeként 
igen előnyösen fejlődik az 
ál lamközi kereskedelem — 
hangoztatta Bruno Marék, a 
vásár igazgatója. Az idei bé-
csi tavaszi vásár, amelyet 
Ausztria felszabadulásának 
20. esztendejében rendeznek, 
részvevőinek számát tekint-
ve, az eddigi legnagyobb sza-
bású lesz. Előterében az ipari 
újdonságok ál lnék majd. 

tó közösből eredő jövedelem 
is. A gazdaság határát 6—8 
kilométer hosszan áztatja a 
Maros, azonban a deszki ve-
zetők még csak a gondolatig 
jutottak el, hogy bőségesen 
lehetne itt öntözni is. 

A kübekházi Sarló Kala-
pács Tsz-nek is régen a leg-
jobbak között lenne már a 
helye. 

A szűk látókörűség, 
a vezetők és a tagság közötti 
ellentét miatt azonban a kö-
zepesek sorából a gyengék 
közé esett most vissza ez a 
közösség. A közelmúltban ú j 
elnök került a gazdaság élé-
re. Bizonyos, hogy nem lesz 
könnyű dolga. Először is le 
kell itt számolni a munkát 
kerülő, potyázó haszonlesők-
kel, akik között gyakran ott 
láthattuk a régi vezetőség 
egyes tagjait is. Különös, 
hogy a kübekházi határ ta-
valy nyáron szépen meg volt 
művelve, mégis a korábbi 
egy szántóegységre jutó gaz-
dálkodási eredmény 2084 fo-
rintról 873 forintra zsugoro-
dott 1964-ben. Ez bizony okot 
ad még gyanakvásra is. 

JCedaez 

az idő 

az építckiiek 

A szegedi gumigyárban ed-

dig üzembe helyezett gépek, 

berendezések közül az egyik 

külföldi szállítószalag-vulka-

nizáló olyan korszerű, any-

nyira bevált, h o ® csak az 

általa ®ár to t t áru minőség-

javulásán, s í ® a javítási, 

stoppolási költségek megta-

karításán visszatérül a gép 

több mil l ió forintos ára. 

Ez a folyamatos vulkani-

záló már a múl t év vége óta 

működik a bányászatban, 

építőiparban és másutt hasz-

nálatos hevederek ®ártásá-

nál. Ebben az évben orosz-

lánrésze lesz a tervezett 200 

ezer négyzetméter szállító-

szalag elkészítésében. 

Ez a gép a ha®ományos 

présgépek szakaszos mun-

kája helyett — forgó rend-

szerű mechanizmusa révén 

— folyamatosan, végtelen 

szalagban vulkanizál ja a he-

vedert. Alkalmazása már 

azért is előnyös, mert elma-

radnak a szakaszos prés nyi-
tásával, zárásával járó mű-
veletek, tehát jóval terme-
lékenyebb így a munka. 

De még jelentősebb az az 

előny, amely a régi gépek 

munká jáva l szembeni minő-

ségjavulásból származik. Er-

re jellemző, h o ® amíg a 

régi berendezések által ®á r-

tott kész hevedereken száz-

méterenként 16 javításra 

szoruló hiba volt, most az 

ú j gép munká ja nyomán 

alig három ilyen hiba akad. 

Nemrégiben például 700 mé-

ter hibát lan heveder került 

le róla e ® végben. 

Ez igen jelentős, mert az 

ilyen hibák — hólyagok, ré-

tegelválások — javítása e ® 

másik, erre a célra rendsze-

resített gépen meglehetősen 

költséges. Ezekből a költsé-

gekből takarít meg az ú j gép 

e®maga évente 800 000 fo-

rintot, a régiekénél jobb. 

tökéletesebb munkával . 

Ho®- a télnek még eddig nem volt foga, annak az 
építőmunkások örülnek legjobban. A megkezdett lakó-
házak építését zavartalanul tudják folytatni. A Csongrád 
megyei Ál lami Építőipari Vállalat Szegeden és Újszege-
den e®arán t jól halad a lakások építésével. 

Ogyessza-lakótelepen (felső képünk) a ne®edik ütem-
ben hadad 14 lakóépületben 254 Lakás kialakítása. A ter-
vek szerint két épületben az első lakásokat májusban 
adják á t 

Az Oskola, a Tömörkény ré a Révai utca által hatá-
rolt területen folyó lakóházépítést is a Csongrád megvei 
Állami Építőipari Vállalat, végzi (alsó képünk). Itt három 
épületben 110 lakást. adnak ma jd át az ú®nevezett 
6 a/b, a 7-es és a 8-as jelű házaikban, a tervek szerint 
szeptember—október hónapban. 

II 


