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Hétezerszáz hold fűszerpaprika 
Befejezéshez közeledik a szerződéskötés 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vál lalat körzetében 
hétezerszáz holdat^ ültetnek 
be az idén fűszernövénnyel. 
A szerződéskötés — amely 
mar befejezéshez közeledik, 
s jelenleg 93 százalékra áll 
— Csongrád megyében a 
legelörehaladottabb. Az elő-
irányzott ötezer-hétszáz 
holdból alig néhány hold 
van hátra. Békés megyében a 
mezökovácsházi járásban 
ú jabb falvak — Dombegyhá-
za és Puszta ott laka — lép-
tek be a paprikatermelök 
táborába. 

Az á l lami gazdaságok kis 
területet, kerek száz holdat 
hasznosítanak a fűszernö-

vény termesztésével. Ennek 
magyarázata az, hogy kevés 
munkaerővel rendelkeznek e 
főleg a betakarítás sok gon-
dot okozna. Ahol mégis ül-
tetnek — mint például öt-
halmon — az elsődleges cél 
a vetőmag-előállítás. 

A legnagyobb közös gaz-
daságok továbbra is azok, 
amelyeknél má r hagyomá-
nyosnak mondható ez a kul-
túra. A röszkei Kossuth öt-
száz, a szeged-mihálytelki 
Ű j Élet háromszáz és a 
röszkei Petőfi Tsz pedig 
kétszáz holdra szerződött. 
Ezeknek a szövetkezeteknek 
a gazdái valósággal a pap-
rikatermesztés mesterei, s 

Negyvenmilliós közös vagyon 

a szegedi Móra Ferenc ísz-ben 
Tavaly ilyenkor még sok 

szegedi szövetkezeti gazdát 
gyötörtek kétségek: vajon 
helyes volt-e a Táncsics és 
a Dózsa Tsz-ek egyesítése? 
Ugyanis sokféle országos ta-
pasztalat van arról, hogy az 
egyesítést átmenetileg visz-
szaesés követi a termelésben 
és a személyi jövedelmek-
ben. Most bebizonyosodott: 
a két említett közösségből 
alakult Móra Ferenc Tsz 
esetében semmi ok sem volt 
az aggodalomra. Az illeté-
kes felügyeleti hatóságok a 
napokban erősítették meg a 
szövetkezet mú l t évi zár-
számadását, s 

a mérleg kimagaslóan szép 
sikerekről tanúskodik. 

Az egy évvel ezelőtti kö-
zös vagyon 21 mi l l ió 97 ezer 
forintot képviselt, ezzel 
szemben most — az évköz-
ben végrehajtott jelentős 
beruházások eredménye-
ként — 

a közös vagyon értéke 40 
mill ió 198 ezer forint. 

A tehermentes tiszta vagyon-
rész is közel 4 mi l l ió fo-
rinttal gyarapodott. A mun-
kában részt vevő dolgozók-
ra pedig átlagosan 1857 fo-
rinttal jut most több szemé-
lyes jövedelem, min t egy 
évvel korábban. Azoknak a 
szövetkezeti gazdáknak a jö-
vedelme pedig — akik állan-
dó főfoglalkozásuknak tekin-
tik a közös munká t — ma-
gasan meghaladta a 20 ezer 
forintot is. Az időszakos al-
kalmi munkásokat is beszá-
mítva most 15 ezer 335 forint 
az egy tagra ju tó • átlagos 
személyi jövedelem. A tag-
ság részesedésére év elején 4 
mil l ió 568 ezer forintot ter-
veztek, s végül 

6 millió 170 ezer forint ju-
tott készpénzben és ter-
ményekben. 

Amint Szili Antal, az 
egyesített tsz elnöke elmon-
dotta, e nagyiramú fejlődést 
elsősorban a termelékenység 
növelésével tudták biztosí-
tani. 

1964-ben ugyanazokon a 
öldeken 38,4 százalékkal 
crvneltek többet 1963-hoz 

képest. 

E sikerek birtokában a 
Móra Ferenc Tsz gazdái 
most sakkal előmyösebb hely-
zetben kezdhetik az ú j gaz-, 
dasági évet. Ezt a számok is 
bizonyítják: 16 mi l l ió 748 
ezer forintról 27 mi l l ió 326 
ezer forintra gyarapodott az 
állóeszközök értéke. 

A termelést közvetlenül 
szolgáló forgóalapok érté-
ke megháromszorozódott. 
Az ú j vezetőség irányítása 

mellett megszilárdult a mun-
kafegyelem és a közös va-
gyon védelme. Megszaporod-
tak a saját beruházások, s 
egyetlen esztendő alatt egy 
igazán korszerű szocialista 
mezőgazdasági nagyüzem ar-
culata bontakozott ki. 

az e lmúlt években nem volt 
ritka a negyven-ötven má-
zsás holdankénti átlaghozam. 

A vál lalat szakemberei 
gyakran felkeresik a jelen-
tősebb mennyiségű árut adó 
szövetkezeteket, hogy köz-
vetlenül is megbeszéljék a 
termelési problémákat. A jö-
vő hónap elején pedig — az 
e lmúl t esztendőkhöz hason-
lóan — megrendezik a ..pap-
rika-iskolát". A több napos 
tanfolyamra meghívják a 
szövetkezeti kertészeket, me-
zőgazdászokat s megtárgyal-
ják velük a legfontosabb 
termelési, tárolási és értéke-
sítési kérdéseket. 

A szerződéskötések után 
rövidesen kiadják a vetőma-
got, ami t Buda; esten az 
Országos Vetőmagfelügyelő-
ségen csírázási és tisztasá-
gi vizsgálatoknak vetettek 
alá, igy szavatolják a jó mi-
nőséget 

Ű j fajtajelölt paprikát, az 

„Sz 57/13"-at nagyüzemi kí-

sérletbe á l l í t ják az idén. A 

Délalföldi Mezőgazdasági 

Kísérleti Intézet kutatói ál-

tal nemesített csípősségmen-

tes fajta kedvező' tulajdon-

sága az, hogy az eddigiek-

nél harminc százalékkal na-

gyobb festéktartalmú, vi-

szont igényesebb, m in t elő-

dei. Nemes'tői ezért a gyen-

ge homokföldekre nem is 

a ján l ják , de a j ó tápanya-

gú földeken kiütközik nagy 

termőképessége, különöseit 

ha még öntözik is. A fajta 

elismerés előtt á l ló paprika 

mintegy százötven holdon 

mutatkozik be. 

t . b . 

A felszabadulás ünnepére 
Százezer kép 

A Magyar Nemzeti Múze-
umban szakipari munkások 
dolgoznak az ápril isban nyí-
ló felszabadulási emlékkiál-
lítás helyiségeiben. 

— Hat teremben rendez-
zük meg a kiállítást — mon-
dotta Gerelyes Ede múze-
umigazgató az MTI munka-
társának. — Három terem-
ben a felszabadulás előtti és 
az azt követő évek politi-
kai történetével foglalkozó 
anyagokat sorakoztatjuk fel. 
A többiekben pedig az 
iparban, a mezőgazdaságban, 
a kulturál is és szociális te-
rületen elért eredményeket 
mutat juk be. 

— A tárlaton intézmé-
nyünk és a Magyar Távira-
ti Iroda több mint százezer 
darabos képanyagának leg-
kevésbé ismert példányait 
mutat juk be, valamint a 
fajüldözéssel és a német fa-
siszták magyarországi tevé-
kenységével összefüggő nyu-
gati publikációkat, hazai do-
kumentumokat. 

— Külön termet szente-

lünk a szocialista állam-

szervezet, a tanácsszervek, a 

népfront történetének. 

— Nagy dokumentációs 
anyaggal nyit juk meg 1965. 
április 15-én a magyar em-
lékkiállítást Auschwitzban, 
ahol nemzetközi kiállítást 
rendeznek. 

könyvek 

a felszabadulásról 

A Zrínyi Katonai Kiadó 
a felszabadulás 20. évfordu-
lója a lkalmából négy jubile-
umi kötetet bocsát közre. A 
napokban hagyta el a saj-
tót „A magyarországi fel-
szabadító hadműveletek 
1944—1945" című könyv. „A 
szovjet hadsereg felszabadító 
harcai Magyarországon" 
címmel márciusban jelenik 
meg Tóth Sándor könyve. A 
második vi lágháborúban a 
fasizmus ellen harcol, ma-
gyar szabadságharcosok és 
portizánoknak ál l í t emléket 
Harsányi János „A magyar 
szabadságharcosok a fasiz-
mus ellen " című könyvé-
ben. Az I. bolgár hadsereg 
1945. évi dél-magvarországi 
felszabadító műveleteinek 
hadtörténeti monográfiáját 
írta meg Godó Ágnes ..Az 
I. bolgár hadsereg harca 
magyar földön" című mun-
kájában. 

Laoszban 
Összeomlott 
a lázadás 

# 
Társadalmi 

ellenőrök 
e vonatokon 

# 
Az udvariasabb 
kiszolgálásért 

A terhes anyák 

gondozása 

A Magyar Tudományos 
Akadémia felügyeletével mű-
ködő kutató intézetek és tan-
széki kutatóhelyek idei prog-
ramjában számos olyan tu-
dományos feladat kapott he-
lyet, amelynek megoldása 
közvetlenül is hozzájárul az 
ipar, a mezőgazdaság egy-
egy ágának fejlesztéshez. 

Az Akadémia geofizikai, 
geokémiai, geodéziai és olaj-
bányészati laboratóriumai, 
valamint bányászati munka-
közössége, továbbá az Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
tem például ásványi kincse-
ink, természeti erőforrásaink 
kutatásában és feltárásában 
működik együtt. Az automa-
tizálási kutatócsoport tagjai 
egyebek között a bonyolult 
ipari, elsősorban vegyipari 
folyamatok számológépes irá-
nyításának megoldásán, az 
ú j nagy megbízhatóságú au-
tomatizálási rendszerek ki-
munkálásán dolgozik. 

Az idén elkészül a mező-

gazdasági termelés korszerű 

területi elhelyezésének témá-

ját felölelő munka. Folytat-

ják a zöldségtermelési ága-

zat gazdaságosságára vonat-

kozó vizsgálatokat, továbbá 

a termelőszövetkezeti önkölt-
ségek kiszámítása. Az Ál-
lategészségügyi Kutató In-
tézetben főleg a baromfik 
légzőszervi betegségeit vizs-
gálják. A martonvásári me-
zőgazdasági kutató intézet-
ben a kukorica és a cirok-
félék nemesítésén dolgoznak. 

A kémiai kutatások első-

sorban a vegyipar fejleszté-

sének gyorsítását segítik elő. 

A szénhidrogén-kémiai kuta-

tások a hazai földgáz hasz-

nosítását kívánják előmozdí-

tani. 

A szilárdtest-fizikai kuta-

tásokban, amelyek a hír-

adástechnika, az erősáramú 

technika, a kohászai, az 

anyagmegmunkálás stb. fej-

lődését mozdítják elő. 

A Műszaki Fizikai Kutató 

Intézetben a félvezető anya-

gok felületén lejátszódó je-

lenségeket vizsgálják, továb-

bá a magas olvadáspontú fé-

mek tulajdonságait. 

A VDK-ba tartó szovjet 
küldöttség Pekingben 
Az Alekszej Koszigin ve-

zette szovjet küldöttség, 
amely a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság meghívá-
sára Hanoiba tart, pénteken 
Pekingbe érkezett. A pekin-
gi repülőtéren Csou En-laj 
miniszterelnök, a Kínai Kom-
munista iPárt Központi Bi-
zottságának elnökhelyettese, 
Csen-ji külügyminiszter és 
más kínai vezetők fogadták. 

Korábban a küldöttség 
II—18-as különrepülőgépe el-
haladt a Mongol Népköztár-
saság területe fölött. Koszi-
gin a repülőgépről meleg-
hangú táviratban köszön-
tötte Cedenbal mongol mi-
niszterelnököt, a Mongol Né-
pi Forradalmi Párt Központi 
Bizottságának első titkárát 
és Szambut. a nagy népi hu-
rál elnökségének elnökiét. 

Keldis 

Londonba 

látogat 
Neves szovjet tudósokbol 

ál ló delegáció érkezik jövő 
csütörtökön Londonba. A de-
legációt Keldis akadémikus, 
a Szovjet Tudományos Aka-
démia elnöke vezeti. A szov-
jet tudósok ötnapos kőrút juk 
során ellátogatnak számos 
angol tudományos intézetbe. 
Megtekintik többek között a 
harwelli atomkutató-közpon-
tot, az oxfordi és a cam-
bridge-i egyetem laboratóriu-
mait és az angol Országos 
Fizikai Laboratóriumot. 

Összkomfortos rendelő Üllésen 
A váróteremben mintegy 20 

ember. A fűtőtestekből árad 
a meleg, a tágas, földig érő 
ablakokon özönlik be a fény. 

J ó itt üldögélni még akkor 
ls. ha az orvos hívó szavára 
vár az ember, összehason-
líthatatlanul jobb, mint a ré-
giben. Az üllési ú j orvosi 
rendelő egy hete fogadja a 
gyógykezelésre szorulókat. A 
községi tanács párszázezer 
forinttal, a lakosság sok ön-
kéntes munkáva l segítette a 
rendelő felépítését. 

Az ú j orvosi rendelőben 
ideális feltételek közt dolgo-
zik az orvos. A központi fű-
tés állandó, egyenletes me-
leget biztosít. A színes, mo-
zaik kockás padozat könnyen 
portalanítható, higiénikus. 
Mind az általános, m ind az 
anya- és csecsemővédelem 
rendelője előtt két-két öltö-
zőtülke. A fertőzött kisbabák 
számára elkülönítő szoba 
van. A kisgyermekekkel ér-
kező édesanyák külön váró-
tereimben. kényelmes széke-
ken várakoznak a vizsgálat-
ra, illetve tanácsadásra. Nincs komoly baj — állapi tja meg dr. Vratán György 

Modem, célszerű, összkom- orvos zavartalanul, nyugod- betegeit. Az emberek elége-
fortos az üllési rendelő. Az tan vizsgálja és gyógykezeli detten térnek haza. 

Egyetlen munkaterület 
sincs jelenleg ebben a 3 és 
íél ezer holdas gazdaságban, 
ahol ne lenne figyelemre 
méltó javulás. A szántóföldi 
növénytermesztésből például 
11 mii l ió 442 ezer forint be-
vételre tett szert a közösség. 
Az emelkedés talán országo-
san is egyedülálló: 51,2 szá-
zalék. A z állattenyésztők 6 
mill ió 642 ezer forint értékű 
húst, tejet, egyéb állati ter-
méket szállítottak, 29.7 szá-
zalékkal többet az 1963. évi 
hozamoknál. 

A szakszervezeti választások „félideje" 
Félidőhöz érkeztek a szakszervezeti választások Az 

év első két hónapjában körülbelül hárommil l ió szerve-

z e t t dolgozó 148 ezer bizalmit, C700 műhely bizottságot, 

4600 társadalombiztosítási bizottságot, 3 ezer társadalmi 

bíróságot, 1700 üzemi tanácsot és 7500 szakszervezeti 

bizottságot választ összesen 300 ezer dolgozó k a i tehát 

funkciót munkatársaitól, de ha a munkabizot, ' ag-

jait is hozzászámítjuk, a választások után körülbelül fél-

mil l ió ember képviseli ma jd dolgozótársait a különböző 

szakszetvezeti szervekben. 

(Somogy iné felvételei.) 

Hazafelé az orvosi rendelőből 


