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Fiatalok termelési 
tanácskozása Szegeden 
Tegnap Szegeden, a me-

gyei tanács nagytermében 
termelési tanácskozást re n " 
dezett a K ISZ , a népfront, a 
MEDOSZ megyei bizottsága 
és a megyei tanács mező-
gazdasági osztálya. A ren-
dezvényen megjelent Bódi 
János, a megyei pártbizott-
ság mezőgazdasági osztályá-
nak munkatársa, Korom Mi-
hály, a MEDOSZ megyei bi-
zottságánál: titkára. Me-
gyénkből a mezőgazdasági 
üzemek képviselőit, KISZ-
titkárokat, tsz-elnököket, me-
zőgazdászokat, párttitkáro-
kat hívtak meg, valamint a 
KISZ-bizottságok munkatár-
sait, a középiskolások és út-
törőcsapatok vezetőit és a 
mezőgazdasági termeléssel 
kapcsolatos ipari üzemek 
képviselőit. Szögi Béla, a 
K ISZ megyei bizottságának 
tagja nyitotta meg a tanács-
kozást, ma jd Bíró Lajos, a 
Csongrád megyei KISZ-bi-
zottság első t i tkára tartott 
vitaindító előadást. 

Elemezte az előadó me-
gyénk mezőgazdasági terme-
lését. A továbbiakban pedig 
szólt a ránk váró idei fel-
adatokról. Alapvető, hogy 

továbbra is megtermeljük 
megyénkben a tervezett 
kenyérgabona-mennyiséget. 

Az elmúlt évben igen rossz 
körülmények között került 
földbe az őszi kalászosok 
magja. A tél is megviselte a 
növényeket, éppen ezért gon-
dos tavaszi ápolásra készül-
jenek fel az üzemek, s 

idejében fejezzék be az 
ősziek fejtrágyázását. 

Igen jelentős feladat vár a 
megye mezőgazdasági üze-
meire, ha az e lmúl t évi ku-
koricatermési átlagot az idén 
is meg akarják tartani. 
Ugyanis mintegy 50 ezer 
hold terület maradt szán-
tatlanul. 

Az előadó a továbbiakban 
az ál latál lomány fejlesztésé-
ről is beszélt. Elemezte a lu-
cernatermesztés fejlesztésé-
ből adódó tennivalókat. El-
mondotta, 

ha holdanként egy mázsá-
val termelnénk több lu-
cernát, akkor 20 ezer má-
zsa szénát nyerhetnénk, 

ami több mint háromezer te-
hén évi takarmányszükség-
letét fedezi. Az idén mint-
egy 4500 hold rét és legelő 
teljes feljavítását kell meg-
valósítani a megyében. Ez-
zel lényegében 5—6 mázsá-
val lehet növelni holdan-
ként a jelenlegi szénahoza-
mot. 

A járás fiatalsága igen 
sok segítséget adhat a me-
zőgazdasági tervek teljesíté-
séhez. Hiszen a mezei pocok 
rohamos elszaporodása azzal 
a veszéllyel fenyegeti az 
egész megye mezőgazdasá-
gát, hogy nagy területen 
teljesen kipusztítja a veté-
seket. összesen 

a megye területén mintegy 
60—70 ezer holdon tapasz-
talható a pockok elszapo-
rodása. 

A K ISZ mozgósítsa a fiata-
lokat a járás területén is 
március 5 és ápril is I5-e kö-
zött a mezei pockok irtásá-
ra. Az úttörőkre is nagy fel-
adat vár ebben a munkában . 

A beszámoló második ré-
szében az elmúlt évi terme-
lési verseny tapasztalatait 
összegezte Bíró Lajos, a me-
gyei KISZ-bizottság első tit-
kára. A megyében mintegy 
15 ezer dolgozó kapcsolódott 
be a különböző versenymoz-
galmakba. 

A terven felül termelt 
áru, illetve munka értéke 
15 mil l ió 456 ezer forint. 

Elemezte a továbbiakban, 
hogy tavaly 15 ezer tanuló 
összesen 650 ezer órát dolgo-
zott a mezőgazdaságban és 
több min t 10 ezer hold ter-
mést takarítottak be. Több 
olyan KISZ-szervezet volt, 
ahol közös célra fordították 
a keresetet, min t például tá-
borozásra, külföldi utazásra, 
A fásítás területén is ered-
mények születtek, s ennek 
következtében 

első lett a megye a fásí-
tási versenyben. 

Dicséret illeti a baksi Ű j 
Élet Termelőszövetkezet 
KISZ-eseit, a szegedi Rózsa 
Ferenc Gimnáziumot , a sze-
gedi I f jú Gárda KlSZ-szer-
vezetét, az öttömösi, puszta-
mérges! és üllési úttörö csa-

patokat A legelő- és rétjaví-
tás terén is szép eredmények 
születtek. Ez Kistelek, Algyő, 
Csengele úttörőcsapatainak 
munká j á t dicséri. 

A fiatalok ez ért munká-
jával kapcsolatban hangsú-
lyozta az előadó, hogy a ter-
melési versenyeket hazánk 
felszabadulásának 20. évfor-
dulója tiszteletére és a IX . 
VIT jegyében indítsák és 
szervezzék. A fiatalok mái-
igen sok vállalást tettek ed-
dig. 

A vitában számosan fel-
szólaltak, s a termelési ta-
nácskozás felhívást fogadott 
el, amely szerint minden 
termelő gazdaságban szer-
vezzenek helyi versenyt, s 

a legjobbak küzdjenek a 
szocialista brigád cím el-
nyeréséért. 

A KISZ-szorvezelek tegyenek 
konkrét vállalásokat a taka-
rékosságra; a termelés növe-
lésére. Az ifjúsági munka-
csapatok alakítsanak KISZ-
csoportokat és vegyék ki ré-
szüket a KXSZ-alapszerveze-
tek munkájából . A K ISZ VI. 
kongresszus akcióprogramjá-
nak megvalósítása egybeesik 
az 1965. ért terv segítésével. 
A kongresszus szellemében 
dolgozni most annyit jelent, 
min t az MSZMP Központi 
Bizottsága mezőgazdasági 
munkákra vonatkozó 1964. 
évi decemberi határozatának 
megvalósítását segíteni. 
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KGST-ülés 
A KGST Közlekedési Ál-

landó Bizottsága Varsóban 
február 24-től 27-ig megtar-
totta ülésszakát, amelynek 
munká jában Bulgária, Cseh-
szlovákia, Lengyelország, 
Magyarország, Mongólia, a 
Német Demokratikus Köz-
társaság. Románia és a 
Szovjetunió képviselői vet-
tek részt. Ezenkívül megfi-
gyelőkkel képviseltette ma-
gát a Koreai Népi Demokra-
tikus Köztársaság és a Ku-
bai Köztársaság. 

Az ülésszakon intézkedé-
seket hagytak jóvá a köz-
lekedésfejlesztési tervek ko-
ordinálására az 1966-tól 
1970-ig terjedő időszakra, 
ma jd megvitattak egyes 
gazdasági és tudományos-
műszaki együttműködési 
kérdéseket. 

Ezen kívül jóváhagyták 
az á l landó bizottság múl t 
évi tevékenységéről szóló 
jelentést, s kidolgozták a 
folyó évi munkatervet. (MTI) 

Koszigin és Willi Stoph 
tárgyalásai 

A Német 

Köztársaság 

Demokratikus 

Minisztertaná-

Szerelik az ország két 
legkorszerűbb tv-adóját 

MTI Foto — Vitályo s József felvétele. 

Befejezéshez közeledik az ú j budapesti 4 kilowattos 
tv-adó szerelése az Elektromechanikai Vállalatnál. Ez a 
berendezés a régi adó tehermentesítésére készül, és még 
ebben a negyedévben átadják rendeltetésének. A budapesti 
adóval egyidejűleg készül a tokaji közvetítő állomás, amely 
Északkelet-Magyarország vételi problémáit oldja meg. 
Mindkét berendezést Tófalvi Gyula Kossuth-díjas mérnök 
tervezte. 

Képünkön: Kucsera István brigádja szereli a tokaji 

adóberendezést. 

csában kedden megbeszélés 

folyt Koszigin szovjet kor-

mányfő és Wil l i Stoph, az 

NDK miniszterelnöke között. 

Megvitatták a két ország 

baráti kapcso'atainak továb-

bi bővítésével, s különösen 

politikai és gazdasági együtt-

működésének fejlesztésével 

összefüggő kérdéseket. Esz-

mecserét folytattak a nem-

zetközi politikai helyzetnek 

a feleket kölcsönösen érdek-

lő kérdéseiről. Ennek során 

a nézetek teljes azonossága 

mutatkozott meg. 

A megbeszélés során 

mindkét fél hangsúlyozta, 

hogy tovább kell bővíteni és 

mélyíteni a gazdasági, tudo-

mányos és műszaki együtt-

működést. A felek megegyez-

tek, hogy a megfelelő álla-

mi szervek ebben az irány-

ban folytatják munká jukat . 

A találkozó szívélyes, ba-
ráti légkörben folyt le. 

A megbeszélés során Wil l i 
Stoph átadta Kosziginnek 
Walter Ulbricht üdvözlő 
táviratát. (MTI) 

Apró Antal miniszterelnök-helyettes a Technoimpcx ki* 
ál l í tásán bemutatott műanyagmegmunkáló gépet tekinti 

meg 

Hozzájárulunk 
a népek közötti 

megértéshez 
Apró Antal nyilatkozata 

a lipcsei vásitron 

Apró Antal az alábbi ségeivel is élve — be akar-
nyilatkozatot adta Pinczési juk mutatni iparunk, nép-
Pálnak, az MTI Lipcsébe gazdaságunk fejlődésének 
küldött tudósítójának: 

— Magyarország reszve-
tele a Lipcsei Vásáron im-
már hagyományosnak tekint-
hető. A lipcsei tavaszi és 
őszi vásár évente lehetősé-
get ad számunkra, hogy 
széles nemzetközi közönség 
előtt bemutathassuk a ma-
gyar ipar legújabb terméke-
ik 

— Örömmel üdvözöl jük 
azt a lehetőséget, hogy ha-
zánk az eddigi gyakorlattól 
eltérően áz idén má r szak-
csarriokokban mutathat ja be 
exportra kínált árucikkeit 
A szakosított részvétel min-
den bizonnyal módot ad 
mind az üzleti vonatkozású 
tárgyalások egyszerűbbé té-
telére, m ind a különböző or-
szágok szakemberei között 
kibontakozó műszaki tapasz-
talatcsere megkönnyítésére, 
valamint az egészséges ver-
senyszellem továbbfejleszté-
sére. 

— Magyarország most Lip-
csében 21 szakcsoportban 
mutat ja be áruit. A tavaszi 
vásár jellegének megfelelően 
mi is főleg nehézipari, gép-
ipari termékeinkből hoztuk 
el azokat, amelyekkel vagy 
már eddig is részt vettünk 
a nemzetközi kereskedelem-
ben, vagy amelyeket ezúttal 
a ján lunk exportra. E termé-
keinkkel — a vásár lehető-

Szegeden ú j j á s ze rvez i k 

a l a k ób i z o t t s ágoka t 

ÜLÉSE 

A VÁROSI TANÁCS VB Tárgyalja továbbá a tanács-
ülés a végrehajtó bizottság 

_ _ _ előterjesztését a lakóbizott-
ságok újjászervezéséről, s 

A szegedi megyei jogú vá- jóváhagyja a nagyobb ha-
rosi tanács végrehajtó oi- táskört kapó lakóbizottságok 
zottsága tegnap, kedden dél- szervezetéről és működéséről 
előtt ülésezett. Napirendi 
pontként tárgyalta a városi 
tanács idei első, március 26-
án sorra kerülő ülésének elő-
készítésével, illetve napircn • 
di pontjaival kapcsolatos 
kérdéseket. 

A végrehajtó bizottság ál-
tal március 26-ra összehívott 
tanácsülés — amely termé-
szetesen nyilvános lesz, min t 
valamennyi eddigi — a Sze-
gcdi Ünnepi Hetek előkészí-
tésével, az ezzel kapcsola-
tos feladatokkal foglalkozik 
majd, s ezt a napirendet a 
népfront városi bizottságával 
együttes ülésen tárgyalja. A 
városi tanács ülése foglalko-
zik ma jd Szeged tavalyi köz-
ségfejlesztési tervének telje-
sítésével, az idei községfej-
lesztési terv módosításával. 

szóló tanácsi 
zetet. 

rendeletterve-

A CSÖNG R A P MEGYE I 

TANÁCS VB ÜLÉSE 

Tegnap ülést tartott a 

Csongrád megyei tanács 

végrehajtó bizottsága. Az 

ülésen — egyebek között — 

a megye területén működő, 

de a tanács felügyeleti ha-

táskörébe nem tartozó Sze-

gedi Postaigazgatóság, vala-

mint a Vas és Műszaki 

Nagykereskedelmi Vállalat 

képviselői számoltak be te-

vékenységükről. 
A Csongrád megyei pos-

tahivatalok forgalma évről 
évre átlagosan 4—5 száza-

lékkal emelkedik. Az emel-
kedés különösen szembetűnő 
a levél- és pénzforgalomban. 
Probléma és megnyugtató 
rendezésre vár azonban a 
külterületi, tanyai kézbesí-
tés. 

A Vas és Műszaki Nagy-
kereskedelmi Vál lalat for-
galma is á l landóan nő. A 
tartós fogyasztási cikkektől 
kezdve a legkisebbekig mint-
egy 10 ezer féle áru elosztá-
sáról gondoskodnak. 

Az áruellátási problémák 
többek között az apróbb 
cikkeknél — tű, füstcső stb. 
— jelentkeznek. Ezen a he-
lyi és a szövetkezeti ipar 
sokat segíthetne. Ezért az 
ezzel kapcsolatos kérdéssel 
ú jból foglalkoznak a végre-
hajtó bizottság határozata 
alapján. 

A vb elismerését fejezte 
ki m ind a Szegedi Posta-
igazgatóság, mind a Vas és 
Műszaki Nagykereskedelmi 
Vállalat dolgozóinak eddigi 
eredményes munkájukért . 

irányát. 

— Részvételünkkel m i is 
hozzá k ívánunk járuln i a 
különböző világtájak népei-
nek, kereskedőinek 1965. évi 
tavaszi lipcsei találkozója 
sikeréhez, a népek közötti 
megértés erősödéséhez. 

— A Német Demokratikus 
Köztársaság és Magyarország 
közötti árucsereforgalmat — 
mint ismeretes — megálla-
podás szabályozza. A forga-
lom volumenének növeké* 
désére jellemző, hogy áz 
1950-ben 30 mi l l ió rubel kö-
rül volt, az ezt követő öt 
éven belül viszont három-
szorosára nőtt, a múlt éo 
végére pedig az 1955-ös for-
galom megkétszereződött. 
Tavaly az év végén aláírtuk 
azt a jegyzökönyvet, amely 
országaink között szabályoz-
za az ez évben érvényes 
árucsereforgalmat. Az elő-
irányzott forgalom körülbe-
lül nyolc százalékkal több, 
min t tavaly volt. 

— Az NDK hazánk keres-
kedelmi partnerei között az 
árucsere volumenét tekint-
ve a harmadik, Magyaror-
szág pedig az NDK külke-
reskedelmében a negyedik 
helyen áll. 

— Az NDK népgazdaságá-
nak jellegéből adódik, hogy 
a baráti német á l lam Ma-
gyarországra irányuló kivi-
telének legnagyobb volu-
menű árucsoportját a gépek 
és gépi felszerelések alkot-
ják. Magyarország kivitelé-
ben ugyancsak a gépipari 
termékek alkotják a leggyor-
sabban fejlődő árucsoportot. 
Ezenkívül a magyar kivitel 
egy része — a két ország 
gazdasági struktúrájának 
megfelelően — mezőgazdasá-
gi termék és élelmiszer. 

— Országaink külkereske-
delmi szempontjainak egész-
séges egyeztetése, a KGST-n 
belüli munkamegosztásból 
adódó lehetőségek megfelelő 
felmérése módot ad országa-
ink érdekeit szolgáló még 
szorosabb gazdasági együtt-
működésre. Az NDK és Ma-
gyarország közötti gazdasági 
együttműködés egyébként 
sokoldalúnak mondható. Az 
NDK rendszeresen részt vesz 
például minden év májusá-
ban megrendezésre kerülő 
Budapesti Nemzetközi Vá-
sáron ls. 

— Bizonyosak vagyunk 
benne, hogy a mar említett 
különböző területeken meg-
levő és mélyülő együttmű-
ködés erősíti mindkét nép 
szocializmust épílő munká-
ját, s ezt támasztja alá ez 
a mostani lipcsei kiállítás 
is. (MTI) 


