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Harmincmillió értékű áru 
egy tsz-ből A felszabadulás Tsz sárszámadó 

közgyűlése 

Határozatok a tagság szociális helyzetének javítására 
Jelentős esemény színhe-

lye volt kedden a Vörös 
Csillag Filmszínház: a Fel-
szabadulás Tsz, a város leg-
nagyobb gazdaközössége tar-
totta meg múl t évi mérleg-
záró közgyűlését. A gazdák 
ez alkalommal vitat ták meg 
a tsz idei költségvetését és 
termelési tervét, továbbá 

határozatot hoztak a szü-
Iőanyák fizetett szabadsá-
gának felemeléséről, a be-
tegségi járulékok növelé-
séről, valamint az idős 
nyugdíjas gazdák szociális 
helyzetének javításáról. 

Az utóbbi közgyűlés óta 39 
rendes és 15 pártoló tag 
kér te a tsz igazgatóságától 
a közösbe való felvételét, s 
most az ú j tagok ügyében 
is határoztak. A közgyűlé-
sen megjelent dr. Biczó 
György, az MSZMP szegedi 
végrehaj tó bizottságának 
tagja , a megyei jogú városi 
tanács vb elnöke. 

Az igazgatóság mérlegbe-
számolóját Árendás György 
elnök ismertette. Bevezetőjé-
ben elmondotta, hogy a Fel-
szabadulás Tsz tavaly ház-
tá j i földek nélkül 5765 hold 
területen gazdálkodott, 893 
család él a tsz-ben, a tagok 
létszáma 938 fő. 

a közös munkában 706-an 
visznek részt rendszeresen. 

A jelentésből egyértelműen 
megál lap í tha t tuk : a Felsza-
badulás Tsz ismét egy ered-
ményes esztendőt hagyott 
maga után. Hízott állato-
kért . kenyérgabonáért , zöld-
ségfélékért és egyebekért egy 
évvel ezelőtt 20 millió 84 
ezer for int árbevétel t ter-
veztek és ténylegesen 22 
millió 150 ezer for in t ér-
tékű mezőgazdasági á ru t 
ad tak a népgazdaságnak. A 

szövetkezet kommunistái 
megértették a Központi Bi-
zottság 1964. évi februári 
határozatából eredő felada-
taikat. Bizonyság erre az 
is, hogy kenyérgabonával 
1018 holdon 14 ezer 115 má-
zsa ú j termést állítottak elő. 
A tagság szükségletének ki-
elégítése az adófizetés és 
más kötelezettségek teljesí-
tésén túl 

4909 mázsa búzát adtak el 
szerződésre az államnak. 

A szántóföldi növényter-
mesztők az általuk eredeti-
leg vállal t 8 millió 356 
ezer forint helyett 9 mil-
lió 387 ezer forint értéket 
tettek a közös asztalra. 

Hízott és tenyészállato-
kért 4 millió 344 ezer forin-
tot kaptak — a tervezett 3 
millió 426 ezer forinttal 
szemben. 1 millió 522 ezer 
forintot pedig tejből és 
gyapjúból jövedelmeztek. 
Van azonban néhány üzem-
ág, mely alaposan lema-
radt. például a zöldségter-
mesztés. 

A fejlődést nehezítette, 
hogy a volt algyői Petőfi 
Tsz-szel való egyesülés kö-
vetkeztében több ezer hold 
elhanyagolt, rossz kul túrál-
lapotú föld került, a gazda-
sághoz. Évek kellenek, mi-
re ezeket is fe l javí t ják. To-
vábbá ki kellett fizetni a 
Petőfi Tsz-ben korábban 
összehalmozódott tetemes 
összegű mérleghiányt is. 
Mindezek ellenére az algyői 
területeket is beleszámítva 

az egész gazdaságban 1946 
forint gazdálkodási ered-
mény jut már egy-egy 
szántóegységre. 

A szántóegységenkénti hal-
mozott termelési érték pedig 
6838 forintra emelkedett . 

Az összes közös vagyon 

Magyar Danulon-rost 

Korábban a nyergesújfalul Viscosa Gyár 1100 tonna I>a-
nulon-rostot gyártott, a most felszerelt új üzem évi Da-
nulon-rost termelése 2300 tonnára emelkedett. Az üzeni 
most már képes kielégíteni a hazai igényeket, sót je-
lentós mennyiségben exportál is. Főbb külföldi vásárlói: 
Anglia, Hollandia, Nyugat-Németország és Törökország. 
Az új gépsorokon gyártott terméke kiválóan alkalmas 
gyapjútípusú termékek: szőnyegek, gyapjúval kevert szö-
vetek. paplanok előállítására. Képünkön: Csévékre kerül a 

finomításra váró nyers Dannlon-szal 

meghalad,ja az 55 millió 
forintot. 
Az idei gazdaságfejleszté-

si és termelési terv ismét 
nagy lépést ígér a fejlődés-
ben. A tavalyi 22 millió 
150 ezer forint árbevétel he-
lyett 

most 30 millió 272 ezer fo-
rint értékű árut terveztek. 

A zöldségtermesztés tervét 
az utóbbi lemaradás elle-
nére is lényegesen meg-
emelték. 5 millió 294 ezer 
for int ér tékben határozták 
meg. Az állattenyésztés ter-
vezett bevétele is megnöve-
kedett, most megközelíti az 
5 millió forintot. A terme-
lés fejlődésének itt is nagy 
nehézsége a szervestrágya-
hiány. Ez is szükségessé te-
szi az állattenyésztés gyor-
sabb fejlesztését. E célból 
300 férőhelyes szarvasmar-
ha-tenyésztelep építését ha-
tározták el az algyői üzem-
egységben. A tervezés máris 
folyamatban van. Folytat ják 
a mezőgazdasági munkák 
gépesítését. A már megle-
vő 32 t rak tor mellé 

830 ezer forint értékű 
különféle munkagépei vá-
sárolnak, 

i millió 717 ezer forintot 
biztosítottak műtrágya-vá-
sárlásra. Ugyanakkor a ház-
táj i gazdaságokból is 8 fo-
rint mázsankénti áron felvá-
sárolják a szervestrágya-
készleteket, Ez mind szük-
séges ahhoz, hogy meg-
legyen a dolgozó szövetke-
zeti tagok számára beter-
vezett 12 millió 112 ezer fo-
rint személyi jövedelem a 
tavalyi 9 millió 515 ezer fo-
rinttal szemben. Lehetővé 
válik, hogy idén még több 
gazdának emelkedjék 10 
ezer, sőt 20 ezer forint fölé 
közösből eredő jövedelme. 
Tavaly például már 128 gaz-
dának fizettek ki 20 ezer 
forintnál nagyobb jövedel-
met, 15 ezer forintnál pe-
dig 108-an kaptak többet. 

A termelés fejlesztésére 
ösztönöz most itt az is, hogy 

új. egységes, igazságosabb 
premizálási rendszert fo-
gadtak el. 

Mint Sonkoly László főag-
j rónómus elmondo a, a ter-

ven felüli termésnek 40 szá-
zalékát tisztán kapják meg 
azok a gazdák, akik ezt el-
érték. Szabályozták a veze-
tők premizálását is. Elha-
tározták, hogy ezentúl a 
kismamák részére 

az eddigi 12 hét helyett 20 
heti tizetett szabadságot 
biztosítanak, 

melyet az előző évi átlag-
jövedelmükből számítanak 
ki. Az ipari üzemek dol-
gozóihoz hasonló színvonal-
ra emelték itt most a be-
tegsegélyezést is. A beteg 
szövetkezeti gazdák .javadal-
mazását 

a betegség idejére korábbi 
jövedelmük 50 százalékáról 
"5 százalékára növelték. 

Ilyen értelemben módosítot-
ták a tsz alapszabályát. Nö-
velték a kul turál is és szo-
ciális alapokat is. Eszerint 
most 500 forint készpénzzel, 
illetve 2 mázsa búzával se-
gítik a magukra maradt, 
rászoruló nyugdíjasokat. 

A vitában felszólaltak 
Czirok Antal. Zádori 
György. Albrecht Lajos, 
Szénási György. Aoromov 
János. Horváthy Tibojr, 
Csordás Ferencné, Szabó 
Sándor, Lele Antal. Varga 
Györgyné, Szekeres János, 
Czirok Albertné, különféle 
beosztású szövetkezeti gaz-
dák, asszonyok. Sok hasz-
nos tanáccsal lát ták él az 
igazgatóságot az ú j eszten-
dőre 

j 
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Élüzem 
az autójavító 

í Megérkezett Szegedre az 
j élüzem cím elnyeréséről 
! szóló első hír. A Xl-es 
í Autójavító Vállalat vezetőit 
: értesítették, hogy üzemük 
i az 1964. évi jó munka eretl-
! menyeként elnyerte az él-
I üzem címet. Most kerül 
ötödször a Tolbuhin sugár-
úti üzem homlokzatára a 
megtisztelő jelvény. EgS al-
kalommal nyerték el a Mi-
nisztertanács és a SZOT vö-
rös vándorzászlaját és a 
mostanival együtt négyszer 
az élüzem címet. 

Az elmúlt évi munkáról 
készített rövid számvetés-
ből megtudhat juk , hogy a 
vállalat túlteljesítet te el-
múlt évi tervét, ö tvenke t tő 
darab GAZ 5l-es és 63-as 
tehergépkocsi nagyjaví tásá-
val szárnyalták túl éves 
t e rvüke t A vállalat szege-
di, hódmezővásárhelyi és 
békéscsabai telepén egy esz-
tendő alat t 38 ezer gépko-
csi javí tását és szervizszol-
gáltatását végezték el. 

A kitüntetés hírét nagy 
örömmel fogadták a vál-
lalat dolgozói és olyan a ján-
déknak t a r t j ák a ki tüntető 
jelvényt, amelynek elnyeré-
sét a maguk jó munká jáva l 
teremtet ték meg, vál lalatuk 
fennál lásának 15. évforduló-
ja köszöntésére. Mór in-
tézkedtek és kijelölték az 
élüzem avató napjá t . Áp-
rilis 30-án együtt ünneplik 
m a j d vál la la tuk fennál lá-
sának 15. évfordulójával . 

Kedden délelőtt elutazott 
Budapestről a Román Nép-
köztársaság pár t - és kor-
mányküldöttsége, amely a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottsága és 
a forradalmi munkás-paraszt 
kormány meghívására ha-
zánk felszabadulásának 20. 
évfordulójának ünnepségein 
vett részt Emil Bod.naras, a 
Román Munkáspár t Politi-
kai Bizottságának tagja ve-
zetésével. 

A küldöttség búcsúztatásá-
ra a Ferihegyi repülőtéren 
megjelent Fock Jenő, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a kormány el-
nökhelyettese, Szurdi Ist-
ván, az MSZMP Központi 
Bizottságának ti tkára, és a 
politikai élet több más ve-
zető személyisége. Ott vol-
tak a búcsúztatásnál a Ro-
mán Népköztársaság buda-
pesti nagykövetségének tag-
jai. 

Kedden reggel elutazott 
Budapestről a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köz-
társaság pár t - és kormány-
küldöttsége, amelyet Alek-
szandar Rankovics, a Jugo-
szláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság alelnöke, a Ju -
goszláv Kommunis ták Szö-
vetsége Központi Bizottsága 
Végrehajtó Bizottságának 
tagja, a Központi Bizottság 
t iuiara vezetett. 

A vendégek búcsúztatásá-
ra a Keleti pályaudvaron 
megjelent Kállai Gyula, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese. Brutyó 
János, az MSZMP Politikai 
Bizottságának póttagja, a 
SZOT főti tkára, valamint a 
politikai és társadalmi élet 
több . más ismert személyi-
sége. Ott voltak a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köz-
társaság budapesti nagykö-
vetségének tagjai. 

A szovjet küldöttség 
búcsúzt a tása Szegeden 
Tegnap, kedden a kora 

reggeli ó lában a Tisza 
Szálló tükörtermében vet t 
búcsút Csongrád megyétől 
és Szegedtői a szovjet kül-
döttség: A. J Jakovlev al-
tábornagy, a Hadi Akadé-
mia tanszékvezetője, F. Sz. 
Kolcsuk nyugalmazott ve-
zérőrnagy, Sz. Fedotov ezre-
des, a Szovjetunió Hőse, V. 
M. Gluskov alezredes, P. 
I. Kopylov tartalékos száza-
dos, a Szovjetunió Hőse, A. 
V. Kijalvin tartalékos sza-
kaszvezető, a Vörös Szamo-
rovo Gyár hajószerelője. A 
hazánk felszabadításáért 
küzdött szovjet harcosok 
Csongrád megyébe és Sze-
gedre látogatott 6 tagú dele-
gációja öí napon át ismer-
tedéit' a megye és Szeged 
életével. 

Búcsúztatásukon megjelent 
Gyári Imre, az MSZMP 
Csongrád megyei bizoftságá-
nak első t i tkára. Török 
László, a Csongrád megyei • 
tanács végrehaj tó bizottsá-
gának elnöke. Perjési Lász-
ló, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának első tit-
kára, Ágoston József, az 
MSZMP Csongrád megyei 

párt-végrehajtóbizottságá-
nak tagja, a megyei pár t -
bizottság osztályvezetője, 
dr. Bozó Sándor, az MSZBT 

Csongrád megyei elnöke, a 
Csongrád megyei tanács 
végrehaj tó bizottságának tit-
kára és Fülöp János, az 
MSZBT Szeged városi tit-
kára. 

Győri Imre meleg sza-
vakkal köszönte meg a 
küldöttség itteni látogatá-
sát. Hangsúlyozta, hogy szo-
cializmust építő eredménye-
inkkel. amelyet a delegáció 
tagjai is láttak, tapasztaltak 
megyeszerte, igyekeztünk 
méltóvá lenni húsz érvel 
ezelőtt született szabadsá-
gunkhoz. Ezután ajándéko-
kat nyújtott á t a küldöttség 
valamennyi tagjának azok-
ból az ipari termékekből, 
amelyek jellemzően kifeje-
zik Csongrád megye iparo-
sodásá t 

Válaszul A. J. Jakovlev 
altábornagy, a küldöttség 
vezetője mondott köszönetet 
azért ' a barát i , testvéri fo-
gadtatásért , amellyel ú t juk 
során mindenütt találkoz-
tak. További sikereket kí-
vánt a magyar nép nemes, 
nagy munkájához, a szocia-
lizmus építéséhez. 

A küldöttség ezután visz-
szautazott Budapestre. El-
kísérte a delegációt a fővá-
rosba dr. Bozó Sándor és 

.Fülöp János 

Fogadás a szovjet 
veteránköldöttség tiszteletére 

A Magyar—Szovjet Bará-
ti Társaság országos elnök-
sége kedden a magyar nép-
hadsereg központi k lubjá-
nak nyári helyiségében fo-
gadást adott a hazánk fel-
szabadulásának huszadik év-
fordulója alkalmából Ma-
gyarországon tartózkodó 
szovjet veteránküldöttség — 
a felszabadító harcokban 
részt vett katonák, egyko-
ri part izánok és hősi halál t 

haltak hozzátartozói — tisz-
teletére. 

A fogadáson részt vett az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának, az Elnöki Tanácsnak 
és a kormánynak több tag-
ja, valamint a társadalmi 
élet sok ismert személyisé-
ge. Részt vett a fogadáson 
V. V. Tyereskova, a világ 
első női űrhajósa cs fér-
je, Andr i jan Nyikolajev űr-
hajós alezredes is. 

Szolnok megyébe látogatott 
az űrhajós házaspár 

V. V. Tyereskova Nyikolajeva, a világ első űrrepülő-
nője és fér je , Andri jan Nyikolajev ű rha jós alezredes ked-

jden Szolnok megyébe látogatott. A vendégeket elkísérte 
Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter, az 
MSZMP Politikai Bizottságának póttagja és Szilágyi László 
vezérőrnagy. 

Már Szolnok megye határában népes küldöttség üdvö-
zölte a Kozmosz hőseit. Ünneplők sorfala között gördült 
Szolnokon, a Kossuth térre a gépkocsisor. Ezrek gyűltek 
össze a kedve? vendégek köszöntésére. A Kossuth Lajos 
téren rendezett ünnepi gyűlésen Csáki István, a megyei 
pártbizottság első ti tkára üdvözölte az űrhúzaspárl . majd 
a gyűlés résztvevőinek meleg ünneplése közben V. V 
Tyereekova Nyikolajeva mondott néhány szót. Tolmá-
csolta a szovjet nép. a szovjet űrhajósok forró üdvözletét 
a szolnokiaknak, és ió egészséget, sok boldogságot és ú j 
győzelmeket kívánt a szocializmus építésének nagyszerű 
programjához. 

Andri jan Nyikolajev mondot t ezután rövid beszédet. 
Mint régi ismerősöket üdvözölte a szolnokiakat, mivel 
másodízben jár a várceban, m a j d arról számolt be. hogy 
nagyon jól halad a szovjet űrhajósok munkája . As eddigi 
eredmények csupán az első lépéseket jelentik a világűr 
meghódításában. 

Az ünnepi gyűlés Csáki István zárszavával ér t véget. 
A vendégek elutazásuk előtt a Kibán György repülőtiszti 
iskolára látogattak. 

M e g n y í l t 

a H a d i t e b n i k a i P a r k 
1 Tegnap délelőtt ismét 

megnyitotta kapuit Budapes-
ten a Haditechnikai Park . 
A Hadtörténelmi Intézet és 
Múzeum udvarán megren-
dezett szabadtéri kiáll í tást 
az idén tovább gazdagítot-
ták, kiegészítették a nép-
hadseregben rendszeresí tet t 
ú j a b b fegyverekkel. 

A sugárhaj tású repülő-
gép, a közepes harckocsi, 
a különféle típusú lövegek, 
a tűzvezető lokátor mellett 
most látható például a szu-
perszonikus repülőgép ve-
zetőjének különleges ma-
gassági öltözéke is. Ezt 
nemcsak megtekinthetik, 
hanem szétszedhetik, illet-
ve ki is próbálhatják a 
látogatók. Bemuta t ják o 
MÍG—15-ös sugárhajtású re-
pülőgép teljes fegyverzetét 
és motorját. Láthatók su-
gárzás szintmérő műszerek, 
működő, élő telefonközpon 
tok és készülékek. 


