
H emzetkozi munkaértekezlet 
a kukoricatermesztés 

és -betakarítás gépesítéséről 
Nemzetközi munkaérte-

kezlet kezdődött kedden 
Budapesten a kukorica ter-
mesztés komplex gépesítésé-
rői. Rendezője a Mezőgaz-
dasági Gépkísérleti Intézet, 
amely a téma kutatását a 
szocialista országok között 
koordinálja. A megbeszélé-
sen a hazaiakon kívül bol-
gár, csehszlovák, NDK-beli, 
román és szovjet szakembe-
rek vesznek részit 

A tanácskozást dr. Ger-
gely István, a Földművelés-
ügyi Minisztérium főosztály-
vezetője nyitotta meg. Hang-
súlyozta: a mezőgazdaság 
gépesítésének feladatai kö-
zül hazánkban jelenleg a 
kukoricabetakarítás gépesí-
tése a legfontosabb, mivel 
ezt a növényt termesztjük a 
legnagyobb területen, s a 
termés betakarítása a mun-
kaerőhelyzet következtében 
kézi erővel már csaknem 
megoldhatatlan. Az eddig 
elért, bár még kezdeti ered-
ményeinkben jelentős része 
van együttműködésünknek 
a baráti országokkal: a sze-
mes- ós a silókukorica be-
takarításának legfontosabb 
géped szovjet és NDK gyárt-
mányúak. 

A megnyitó után dr. Rab 
György, az intézet igazgató-
helyettese tartott bevezető 
előadást majd megkezdőd-
tek a részvevők beszámolói 
a témával kapcsolatban or-
szágaikban elért újabb ku-
tatási eredményekről. 

A tanácskozás alkalmából 
a Mezőgazdasági Gépkísér-
leti Intézet vezetői elmon-
dották, hogy több eszten-
dei laboratóriumi vizsgálat 
és üzemi kísérlet alapján 
az év végére kialakítják a 
kukoricatermesztés és be-
takarítás komplex géprend-
szerét 
(MTI) 

Hazaérkezett 
az osztrák parlamenti 

kiiidötség 
Hétfőn este visszaérkezett 

Budapestről az a kilenctagú 
osztrák parlamenti küldött-
ség, amely a magyar or-
szággyűlés meghívására egy-
hetes látogatásit tett hazánk-
ban. A delegációt Surányi 
László tanácsos, bécsi ma-
gyar ügyvivő üdvözölte. 

A képviselők nagy elis-
meréssel nyilatkoztak ma-
gyarországi látogatásuk ta-
pasztalatai rőL 

Valutát hoz 
a pritaminpaprika 

Legjövedelmezőbb kerté-
szeti növényeink közé tarto-
zik a pritaminpaprika. Or-
szágosan is Csongrád me-
gyében foglal el legnagyobb 
területet, főleg Szentes kör-
nyékén, de az öntözéses 
gazdálkodásra berendezke-
dett szegedi és környékbeli 
szövetkezetek is szívesen 
termelik. Ez érthető, mert 
ma már szinte korlátlan ke-
letje van. Nemcsak frissen 
fogyasztják, hanem a legkü-
lönbözőbb formában tartó-
sítják. A konzervgyárak 
már évek óta készítik a 
pritárninpürét levesek íze-
sítésére, s az íz mellett 
szép színt is ad az étel-
nek. Cegléden pedig a 
Szeszipari Vállalat egyik 
részlegében kockákra aprít-
ják a paradicsompaprika 

húsát majd megszárítják és 
celofiá nzsákokba csomagol-
ják. Ebben a feldolgozásban 
a nyugati országok vásárol-
ják, sakkal jobb áron, mint 
az egyéb szárított zöldség-
féleségeket 

A Kertészeti Kutató In-
tézet szentesi telepe látja 
el jó minőségű vetőmaggal 
az onszág gazdaságait Ta-
valy naimlncegy mázsa ve-
tőmagot állítottak elő, most 
pedig harmincöt mázsa sze-
repelt a tervükben, de ezt 
még tíz mázsával kívánják 
emelni. Az intézet telepén 
előállított magból termelt 
paprika 180 millió forint 
bruttó termelési értéket és 
hairminc-negyvenimillió fo-
rint tiszta hasznot eredmé-
nyez évente. 

Hiányzik a Héra 
A lakások gázfűtéséről 

Szegeden az utóbbi évek- nem tudnak annyit gyártani, vezetősége, s kérte, hogy de-
ben megnőtt a földgáz fúté- amennyi kellene. A Szegedi rítsünk fényt a gázégőfejek 
sű lakások száma. Amióta Gázmű — amely a beszerzé- beszerelésével kapcsolatos 
pedig nyilvánosságra kerül- seket végzi és az üzemelést ügyre. A tanács végrehajtó 
tek azoknak a nagyszabású biztosítja — megrendelésé- bizottsága elvként szögezte 
beruházásoknak a tervei, nek csupán a felét kapja meg le a belső városrészek gáz-
amelyek a szegedi olajmező az idén. Ezért levélben érte- ellátásának első szükséges-
feltárását s a gáz hasznosí-
tását tűzték ki célul, meg-

sítette a szóban levő lakás- ségét A nagy jelentőségű 
szövetkezetet, hogy náluk gázellátási program megvaló-

nőtt a lakosság igénye: mind 1966-ban nem áll módiában sítására a tanács éppen mos-
többen kérik, hogy lakásuk-
be vezessék be a gázt 

A Kossuth Lajos sugárút tesen ugyanakkor a rendel 
49—51. számú, pár éve épült kezésre álló gázégőket besze 

a cserépkályhák gázfűtésre tanában hozott létre műszaki 
való átszerelése. Termesze- bizottságot, amely az átfogó 

intézkedések megtételére jo-
gosult. 

új lakóház 79 lakója, mint relik az egyes lakásokba. Véleményünk szerint aha-
tagjai Figyelembe veszik az igény- sonló kérések gyorsabb tel-

lések időrendi sorrendjét, s jesítésének alapvető akadá-
azt a szempontot, hogy első- lyát kell mielőbb megszün-
sorban a sűrűbben lakott tetni. Ez pedig csak a gáz-

a lakásszövetkezet 
több mint egy éve megkér 
ték a gázfűtés engedélyezé-
sét A Központi Energiagaz 
dálkodási Hivatal ez év má- belvárosi részeken szüntes- égőfejek nagyobb szériában 
jus 1-én adta meg az enge-
délyt. Ezzel azonban az 
igénylők nem sokra mennek. 

A házban levő kisméretű 
lakásokban cserépkályhákkal 

sék meg a füstöt és a kor- való gyártásával érhető el. 
mot okozó szén- és íatüze- Amíg ez nem biztosítható, 
lést addig is több fontosságot 

Mindez, érthető módon kellene tulajdonítani a Kos-
nyugtatja meg a 79 L a J° s 

A pártértekezlesekröl 
ielentiük fl textilművek 

dolgozói az élvonalban akarnak lenni 
A város legnagyobb létszámú ipari üzemének, a Pa-

mutnyomóipari Vállalat -zegedi textilművének pártérte-
kezletét tegnap tartották. A pártértekezlet elnökségében 
helyet foglalt Ozvald Imre, az MSZMP Szeged városi bi-
zottságának osztályvezetője, Koszorús Ferenc, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságának munkatársa, Farkas Jó-
zsefné, az üzem szakszervezeti bizottságának titkára, 
Lajkó Ferenc, az üzem KISZ-bizottságának titkára, Kádár 
Györgyné fonónő, Németh András, a klimatizáló munkása. 

Vas István főkönyvelőnek, az értekezlet elnökének 
megnyitója után Reseterics Sándorné, az üzem pártbi-
zottságának titkára terjesztette elő a pártbizottság beszá-
molóját az utóbbi négy évben végzett munkáról. Ezt 
élénk vita követte, majd a gyár kommunistáinak képvi-
seletében jelen levő 58 küldött újjáválasztotta az üzem 
27 tagú pártbizottságát, és tíz párttagot a magasabb párt-
szervezet értekezletére delegált 

A pártbizottság első ülésén megválasztotta a párt-
végrehajtóbizottságot Tagjai: Bakacsi Júlia munkamód-
szer-átadó, Budai István művezető, Hartai János szövö-
de-vezető, Kovács Sándor művezető, Lajkó Ferenc, a KISZ-
bizottság titkára, Reseterics Sándorné fonónő és Szőke 
Béláné munkamódszer-átadó. Az üzemi pártbizottság tit-
kárának ismét Reseterics Sándornét választották meg. 

Helytállás a megnövekedett 
feladatok közepette 

Az elmúlt négy esztendő a 
szegedi textilművekben egy-
beesett a gyár rekonstrukció-
jának időszakával. Az alig 
ezer fős fonoda csaknem 3 
ezer 400 munkást foglalkoztató 

A pártélet sem szenvedett 
hátrányt a textilművekben, 
bár a vezetőségválasztó tag-
gyűlésekem többen szóvá tet-
ték, hogy a közösen megho-
zott határozatok után az 

mák iránt is, melyek másutt 
esetleg csak a felsőbb veze-
tést érdeklik. 

A tömegszervezetek — kö-
zöttük a KISZ és a szak-
szervezet — az üzemi párt-
bizottsággal közösen igyekez-
tek megoldani feladataikat 
A textilművekben több két-
ezer 26 éven aluli fiatal dol-
gozik, 41,6 százalékuk tagja 
az ifjúsági szövetségnek. A 
szakszervezet, mint a szoci-
alista munkaverseny egyik 
legfőbb szervezője, 19 szoci-
alista brigádot 18 ezért a 
címért dolgozó munkacsapa-
tot, 20 minőségi brigádot va-
lamint 51 ifjúsági és KISZ-
brigádot, összesen 1 ezer 115 
dolgozót toborozott a brigád-
mozgalomba. A pártkongrasz-
szus tiszteltére indított mun-
kaversenyben már eddig is 
több millió forint értékű 
anyagmegtakarítást, minő-
ségjavulást többlettermelést 
értek el a textilművek dol-
gozói. 

A még iobb 
holnapokért 

A gyár 550 millió forintos 
beruházásának célja 41,5 át-

(Somoeyiné felv.) 
A pártértekezlet résztvevőinek egy csoportja 

nagy gyár lett: új fonoda és alapszervezet tagjainak na- lag finomsági számú 6 millió 
szövődé épült. Az üzem kom- gyobb támogatást kellene ad- 153 ezer kilogramm többlet 
munistái helytálltak a meg-
növekedett feladatok közepet-
te, a termelési problémák 
megoldásának, az újabb 
eredmények kivívásának él-
harcosai voltak. Az üzem 
dolgozóinak 70 százaléka nő, 

niuk a megvalósításhoz. 

Közgazdasági 
szemlélet 

fűtenek, s ezek gáztüzelésre r „ l á ( , o t ki i lönösen a k k o r számú ház lakóinak kérésé-
való átalakításához úgyne- c s a l a a o t > kuionosen akkor, h P 7 h a s o n l 6 kollektív ieé-hez hasonló kollektív igé-
vezett Héra gázégőfejre van ha a gázmű az említett szép- nyek kielégítésének. S leg-

tember 20-i levelében is csu- alább azt kellene tudomá-
pán bizonytalan ígéretet tesz sukra hozni, hogy végülis 

_ a jövő évi gázbeszerelésre, mikor számíthatnak bizonyo-
városaiban is hirtelen meg- Ezért fordult szerkesztősé- san lakásuk gázzal történő 
nőtt az égőfejek iránti igény, günkhöz a lakásszövetkezet fűtésére. 

szükség, amit a Gázkészülék-
gyártó Vállalat állít elő. S 
tekintve, hogy az ország más 

fonálmennyiség és 38,8 mil-
lió négyzetméter nyers pa-
mutszövet évenkénti terme-
lése. Tavaly óta exportra is 
készítenek nyensszövetet A 

A rekonstrukció következ- textilműnek fejlődése lénye-
tében a korábbinál — ért- RébeT1 3 beruházás idején is 

a kommunista nodolgozok h e t ő e n _ n a g y o b b hangsúlyt töretlen volt, s ez a párt gaz-
minden tiszteletet és elisme- kapott a kádermunka. Az daságszervező munkájának 
rést megérdemelnek, mert a üzemi párt-végrehajtóbizott- következménye 
beruházás során felmerült ság, a gazdasági vezetés és a Az üziem kommunistáinak 
nehézségek megoldásában je- személyzeti osztály e tekin- az építkezés idején az volt 
lentős szerepet vállaltak. A tétben js együtt dolgozik. A a feladatuk, hogy megma-
létszámnövekedóssel párhu- felelős beosztásban levő dol- gyarázzák és elfogadtassák a 
zamosan nőtt a párttagság go zók 90 százalékának meg- dolgozókkal azokat a jelen-
száma is. A gyárban egyre felelő a szakképzettsége, töb- ségeket, melyek a jobb hol-
nagyobb szerep hárul a párt- ben pártiskolát és marxis- napokért az áldozatvállalást 
építésben a KISZ-re. Ebinek ta—leninista esti egyetemet megkövetelték. Ma pedig* 
megfelelően a múlt két év- végeztek. A középkáderek hagy nagyon érzékenyen 
ben 8 párttag és 19-et tagje- politikai-szakmai képzett- reagáljanak az apróbb-na-
lölt felvételét javasolta. 

és a titkárhelyettes beszéljen a terü-
letén levő tömegszervezeti vezetősé-
gekkel és minél szorosabban hangol-
ják össze a pártszervezet és a többi 
szervezetek politikai és termelési ak-
cióit 

Fontosnak tartjuk, hogy az irány-
éi veket tárgyaló augusztusi és a ve-
zetőségválasztó szeptemberi taggyűlé-
seken elhangzott javaslatokat és kri-
tikai megjegyzéseket gondosan ele-
mezze az új vezetőség. Mit javasolt 
mit kifogásolt vagy kért a párttagság? 
A jogos észrevételekre vissza kell 
térni, a javaslatok megvalósítására 
intézkedéseket kell tenni. A párt-
alapszervezet politikai, ideológiai 
munkájának alapját a kongresszusi 
irányelvek alkotják. Térjenek vissza 
pártrendezvényeken az irányelvek fő 
kérdéseire, vagy azokra a témákra, 
amelyek a legvitatottabbak voltak. 
Fordítsanak nagy figyelmet a párt-
titkár elvtársak az új oktatási év 
feladataira. Az új oktatási évad 
szervezett elindítása legyen az okta-
tásfelelős legfontosabb feladata. A 
propagandisták készüljenek fel az 
egyes foglalkozásokra. Ennek az ok-
tatási évnek az lesz a legfontosabb 
feladata, hogy a IX. pártkongresszu-
son elhangzót beszámolókat és a ho-
zott határozatokat megismertesse a 
párttagsággal. Éppen ezért kísérjék 
nagy figyelemmel a IX. kongresszus 
munkáját. Gondoljanak arra is a tit-
kár elvtársak, hogy a soron követ-
kező taggyűlésen kell megválasztani 
a pártbizalmiakat. Nem kell mon-
dani, hogy a megfelelő felkészült-. 

ségű és tapasztalatokkal rendelkező 
párt bizalmiak milyen fontos szere-
pet töltenek be a pártalapszervezet 
életében. 

Biztosítani kell az új vezetőségnek 
a rendszeres és minél tartalmasabb 
pártéletet, azaz a vezetőségi ülések 
és taggyűlések megtartását A rend-
szeres pártélet igényét a vezetőség-
választó taggyűlések felszólalói min-
denütt hangsúlyozták. Csak jól kivá-
lasztott, a tagság érdeklődésére szá-
mottartó témákat ajánlatos napirend-
re tűzni. 

F e l t é t l e n ü l szólni kell a párt-
szervezetek gazdaságszervező, a ter-
meléssel kapcsolatos feladatairól is. 
Ebben a vonatkozásban az üzemi, a 
közlekedési, az építőipari, a kisipari 
és a mezőgazdasági termelőszövetke-
zetekben levő pártszervezeteknek van 
elsősorban felelősségteljes kötelessé-
gük. Az ipari tevékenységet folytató 
és a szállítást végző területek párt-
szervezeteire az a feladat hárul, hogy 
segítsék teljesíteni az idei év ter-
melési, építési és szállítási felada-
tait Ez nagy erőfeszítést igényel. 

A merőgazdaságban két fő feladat 
van: az őszi betakarítás és a kenyér-
gabona elvetése. A termelőszövetke-
zetekben, az állami és kísérleti gaz-
daságokban, a gépjavító állomáso-
kon levő pártszervezeteknek ezekben 
a hetekben az a legfontosabb politi-
kai feladatuk, hogy segítsék és el-
lenőrizzék a termés betakarítását és 
a jövő évi kenyérnek való gabona 

időbeni elvetését. Tapasztaljuk, hogy 
néhány helyen van bizonyos meg-
nyugvás és kényelmesség, továbbá, 
hogy néhány termelőszövetkezetben 
vitatják a meghatározott kenyérga-
bona-terület bevetésének szükséges-
ségét. Mit tehetnek itt a pártszerve-
zetek? Elsősorban értessék meg, fo-
gadtassák el a gabona jó minőség-
ben, időben és a szükséges terület-
nagyságon történő elvetésének fon-
tosságát. Az ország jövő évi kenye-
rét senki sem teheti kockára! A ke-
nyérgabona elvetése társadalmi és 
politikai — és nemcsak gazdasági 
— feladat. A párttagok kezdemé-
nyezzenek helyileg olyan akciókat, 
amelyekkel meg lehet gyorsítani a 
betakarítást és a vetést 

A gazdasági természetű feladatok 
között felhívjuk a párttitkárok és a 
pártvezetőség többi tagjainak fi-
gyelmét az új gazdaságirányítási 
rendszer tanulmányozására. Erről 
sok tanulmány és cikk jelent már 
eddig is meg és jelenik meg a jö-
vőben is. A párttitkárok mindenek-
előtt azt keressék és tanulmányoz-
zák, hogy mi lesz a pártszervezet 
feladata az új gazdasági mechaniz-
musban. 

Ezek azok a főbb gondok és fel-
adatok, amelyek az új párttitkárok 
és pártvezetőségek vállait nyomják. 
Mindenekelőtt ezeket a feladatokat 
kell megolda.niok a következő he-
tekben, hónapokban, hogy megfelel-
jenek a várakozásnak. 

Á g o s t o n j ü z s e f 

sége az átlagosnál jobb, vi- gyobb hibákra, és ki is ja-
szont a legutóbbi felmérés vítsák azokat; hogy olyan 
szerint a gyár dolgozói kö- viszonyokat alakítsanak ki* 
zül több mint ezren nem vé- melyek méltók ehhez a kor-
gezték még el az általános szerű és nagy értékű üzem-
iskolát. Ezért vált szükséges- hez. 
sé, hogy az idén újra meg- A gyár technikai feltételei* 
nyissák az általános iskola gépei, egyéb berendezései al-
kihelyezett tagozatát az kalmasak arra, hogy a textil-
üzemben. A rendszeres poli- művek a munkatermelékeny-
tikai oktatásban sok párttag ^ tekintetében országosan 
és pártonkívüli vesz részt, ^ e I s ő között legyen. A kom-
hiba azonban az eros „le- , , , , 
morzsolódás". munlsták addig nem lehetnek 

A kommunisták igen jó elégedettek, míg ezt el nem 
eredményeket értek el a ter- érik. A gazdasági mechaniz-
melési agitációban. A közgaz- m u s reformjának előkészíté-
dasági szemléletet népszerű- s é t j s e l s 5 s o r b a n ebben lát-
sitettek. Ma mar elmondhat- . . . , ... , . 
ják, hogy a segédmesterek, 3ak- m e r t u ™ k b e n a ter" 
a művezetők érdeklődést ta- melékenység fokozasa a gaz-
núsítanak az olyan problé- daságos termelést szolgálja. 

Ü mindszenti kommnnlsták 
küldötteinek tanácskozása 

A mindszenti kommunis-
ták községi pártértekezletét 
tegnap tartották. A községi 
pártbizottság beszámolóját 
Sztojka István községi párt-
titkár ismertette. A pártér-
tekezlet munkájában 

járási pártbizottság első tit-
kára is. 

A pártértekezlet számba 
vette a község politikai, gaz-
dasági, szociális és kultu-
rális előrehaladását, ugyan-
akkor megjelölte a helyi 

részt leendőket is. Az élénk, tar-
„,„** ,?„„„.„„ , - . „ talmas vita után a mind-
vett Ágoston József, a me- szentl feommunisták tanács. 
gyet part-vegrehatfo bízott- kozása megválasztotta a 
ság tagja, a megyei párt- P^rí helyi vezető szerveit. 
bizottság osztályvezetője és ^ ^ n d S Í ffiffil 
Kuru.cz Márton, a szentesi it. 
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