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Gazdaságilag és szervezetileg meg-
erősödtek a termelőszövetkezetek 

Küldöttgyűlését tartotta tegnap, kedd délelőtt a ter-
melőszövetkezetek és mezőgazdasági szakszövetkezetek 
szegedi járási és városi szövetsége. A gyűlés feladata az 
volt, hogy titkos szavazással megválassza a körzet szocia-
lista gazdaságait, a termelőszövetkezetek II. kongresszu-
sán képviselő 11 küldöttet, és a TOT két tagját, lemérje 
a két kongresszus közötti idő eredményeit és hiányossá-
gait, egyúttal vitassa meg a szövetség elmúlt évi gaz-
dálkodási mérlegét, és döntsön idei költségvetéséről. 

Az előterjesztés leszögezte, 
a hozzászólások sorra meg-
erősítették, hogy a termelő-
szövetkezeti mozgalom be-
váltotta a hozzá fűzött re-
ményeket, nagy erőfeszítések 
árán ugyan, de dicséretre 
méltó eredmények születtek. 
Az első kongresszus óta a 
termelőszövetkezetek tagsá-
gának létszáma lényegesen 
nem változott Az átlagos 
életkor körzetünkben válto-
zatlanul 53—54 év. 

Fontos érdekek fűződnek 
ahhoz, hogy a nemzedék-
váltás zökkenő nélkül men-
jen végbe, 

javuljón a tagság összetétele, 
életkor- és szakképzettség 
tekintetében egyaránt Elő-
feltétele ennek a változásnak 
a munkakörülmények továb-
bi javítása, a népgazdaság 
más ágazataihoz történő iga-
zítása, és az anyagi ösztön-
zés. A fiatalabb nemzedék 
egyértelműen igényli a rend-
szeres foglalkoztatást, a 
készpénzes javadalmazást, a 
biztosított szabad időt, és 
egyre inkább igényt tart a 
városias életformára. 

A dolgozó tagok jövedel-
mében nagyok az eltérések, 
a gyenge termőhelyi adottsá-
gokkal rendelkező szövetke-
zetekben a bérezés a szorgal-
mas munka ellenére is az át-
lag alatt maradt. 

Kiemelkedő eredményként 
könyvelte el a jelentés a 
termelőszövetkezeti nyugdíj-
rendszer, a betegellátás és 
egyéb szociális gondoskodás 
fejlődését, de megállapítja, 
hogy a szakszövetkezeti ta-
gok nyugdíjrendszerében 
még maradt kielégítetlen 
igény, és némi változtatásra 
van szükség a téesztagok 
esetében is. Sajnos még min-
dig kevés a bölcsőde, óvoda, 
étkező, öltöző és üzemi fü r -
dő. A leghátrányosabb kö-
rülmények között élő tanyai 
lakoság életkörülményei nem 
sokat javultak. 

A körülmények alapos 
mérlegelése során azt a ta-
pasztalatot szűrte le a kül-
döttgyűlés, hogy 

a szövetkezeti parasztság 
életszínvonala és reáljö-
vedelme az országos szín-
vonallal összhangban emel-
kedett. 

A gazdálkodás eredményei 
ott a legszembetűnőbbek, 
ahol az önkormányzat is 
fejlődött és maradéktalanul 
érvényesült a szövetkezeti 
demokrácia. 

A vetésszerkezetben nagy 
változás tö r tén t Az állatte-
nyésztési programmal egyen-
lően a takarmánynövények 
vetésterülete növekedett, lé-
nyegesen csökkent viszont a 
sok emberi munkát igénylő 
és veszteséggel termelhető 
ipari növények aránya. Az 
utóbbi ágazat helyes me-

derbe tereléséhez időközben 
megfelelő intézkedések szü-
lettek. 

A további fejlődés kulcsát 
a terméshozamok növelése 
adja. 

Lényegesen emelkedett és 
tovább emelik a holdanként 
felhasznált műtrágyamenyi-
séget, az ötéves terv végére 
hatszorosára növekszik az 
öntözött területek nagysága, 
a nehéz emberi munkát pe-
dig a lehetőségek szerint gé-
pekre bízzák mindenütt. 

Mezőgazdasági tá junk üze-
meiben a közös vagyon há-
rom év alatt 65,6 százalékkal, 
a beruházott vagyon 50 szá-
zalékkal — mintegy 260 mil-
lió forinttal — emelkedett, 
a forgó vagyon növekedése 
pedig meghaladja a 82 szá-
zalékot, és 300 millió fo-
rintot tesz ki. 

* 
A hozzászólók területünk 

mezőgazdaságának elsősor-
ban a gondjait részletezték, 
felhatalmazva és megbízva a 
küldötteket, hogy 

eredményeinkről és meg-
oldásra váró problémáinkról 

együtt tájékoztassák a ter-
melőszövetkezetek soron kö-
vetkező kongresszusát. 

Előkészületek a forradalmi 
ifjúsági napokra 

Gazdag program a megyében, Szegeden 

Retekvagon" az NDK-ba 
Hamarosan itt a nagy primőridény 

A március eleji, kedvező, 
gyakorta napfényes időjárás 
hatására szépen fejlődnek a 
tél végi primőrök, de egye-
lőre csak az üvegházakban 
és a fűtöt t fóliasátrak alatt 
lehet termést találni. így is 
egyes napokon nagyobb 
mennyiség gyűlik össze. 
Tegnap, kedden például a 
szeged-mihályteleki Ü j Élet 
és a tiszaszigeti Bűzakaiász 
Termelőszövetkezet mintegy 
40 ezer csomó piros retket, 
darabszámra 400 ezret adott 
á t a Szövetkezetek Csongrád 
megyei Értékesítő Központ-
jának. Az egy vagon árut a 
HUNGAROFRUCT Külke-
reskedelmi Vállalat közve-
títésével a Német Demokra-
tikus Köztársaság fővárosá-
ba irányították. A megfelelő 
nagyságú korai retkeket még 
a helyszínen a szövetkezeti 
tagok megmosták, kötötték 
csomókba és szortírozták lá-
dákba. 

Körülbelül két hét múlva 
már nagyarányú szállítások-
ra lehet számítani, mert ak-
korra a fűtés nélküli fólia-
sátrak ezrei ontják majd a 
termést a mihályteleki és a 
röszkei kiskertekben. Ez a 
vidék a korai retek hazája. 

Becslések szerint a tavaszi 
idényben 8—10 millió csomó 
piros primőrt adnak hazái 
és külföldi értékesítésre. 

Tegnap a KISZ Csongrád 
megyei bizottságán tartottalt 
sajtótájékoztatót, melyen is-
mertették a forradalmi i f jú-
sági napok idei rendezvé-
nyeinek programjá t A ta-
vaszi forradalmi évfordulók 
kapcsán hagyományosan, 
minden évben megrendezett 
ünnepségek az idén különös 
jelentőséget kapnak azáltal 
is, hogy a KISZ most ünnep-
li fennállásának 15. évfordu-
l ó j á t 

Az ifjúsági szövetség éle-
tében a nemrégen tartott 
kongresszus, valamint az if-
júsági törvény megjelenése 
jó pezsdülést eredményezett 
Mindkettő — a kongresszus 
és az ifjúsági törvény — to-
vábbi munkára kelL hogy 
serkentse a KISZ- t Hiszen 
egyik is, másik is lehetősé-
geket ad a fiatalok és a szö-
vetség számára Lehetősége-
k e t melyekkel élni kell. Me-
gyeszerte folyik a kongresz-
szus határozatainak és anya-
gának feldolgozása a hatá-
rozatok végrehajtásának elő-
készítése. Hasonlóképpen 
széles körben ismertették az 
ifjúsági törvényt. Országgyű-
lési képviselők és végzős 
joghallgatók tartottak rend-
szeresen előadásokat és kon-
zultációkat a törvény anya-
gából. A nyáron várható, 
hogy a minisztériumok vég-
rehajtási utasításai is meg-
jelennek, melyeket — hason-
ló módszerrel — szintén is-
mertetni fognak. 

A kongresszus és az i f jú-
sági törvény megjelenése 
okozta pézsgés remélhetőleg 

még fokozódik a tavasszal a 
KISZ-életében. Ehhez a le-
hetőségeket és a keretet a 
forradalmi ifjúsági napok 
rendezvénysorozata biztosít-
ja. Az ünnepségeket hagyo-
mányosan a hazafiság és a 
szocialista internacionaliz-
mus jegyében rendezik meg. 
Az ifjúsági szövetség célja 
az ország eredményeinek be-
mutatása, valamint a f iata-
lok mozgósítása a népgazda-
sági tervek megvalósítására. 
Megünneplik a szövetség 
megalakulásának 15. évfor-
dulóját, valamint a Dózsa-
évfordulót is. 

Az ünnepségek sora már-
cius 14-én a BMG makói 
gyáregységében tartandó 
nagygyűléssel kezdődik. 
Azért ott, mert a gyár ki-
emelkedő eredményeket ért 
el a KISZ kongresszusi ver-
senyében. Március 15-én Sze-
geden a KISZ városi bizott-
sága tar t ünnepi ülést az 
1848-as forradalom 124. év-
fordulójának tiszteletére. 
Ezen a napon megkoszorúz-
zák a Petőfi-, a Kossuth-
szobrot és a szőregi csata 
emlékművét. 

Március 21-én és április 4-
én rendezik meg megyeszer-
te a KISZ-fiatalok hagyomá-
nyos. ünnepi fogadnlomtéte-
l é t Szegeden a fogadalomté-
tel t március 26-án a színház-
ban tart ják. A kulturális 
programok közül különös-
képpen kettő figyelemremél-
tó. A Ki mit tud? megyei 
döntőjére március 26-án ke-
rül sor Szentesen, a színház-
ban. Április 4-én kezdődik 

Szegeden a József Attila Tu-
dományegyetemen az egyete-
mi és főiskolai színpadlok ha-
gyományos, országos feszti-
válja. 

Az olimpia évében a for-
radalmi ifjúsági napok al-
kalmából az olimpiai eszme 
jegyében országosan mégren-
dezik az ö t karika — öt 
verseny akciót, mélyért bár-
ki részt vehet. A részvétel-
hez szükséges igazoló (tarto-
nokat az alapszervezd.eknél 
lehet kérni. A versenyek 
március 15-től június végéig 
tartanak. Végül a résztvevők 
között jutalomként egy olim-
piai utazást sorsolnak ki 
főnyereményként A nyere-
mények között szerepel1, még: 
utazás a bolgár tengerpartra, 
belföldi utazások, sátrak, ke-
rékpárok és vásárlási utal-
ványok. 

Gazdag a forradalrrti i f jú-
sági napok megyei prtigram-
ja. A rendezvények közül 
csupán néhányat lehet; felso-
rolni egy rövid írásban. Ám 
ezek is bizonyítják, hogy 
színes, jó programokat szer-
vez a KISZ, a tavaeszi ün-
nepek alkalmából. E ; rendez-
vények között egyaránt he-
lyet kap a forradalmi évfor-
dulók megünneplése és a 
kulturális, sportesemények is. 
Az idén is méltón ünnepli 
tehát a KISZ a mdgyében és 
Szegeden a forradalmi év-
fordulókat. egyúttal e ren-
dezvények több lehetőséget 
biztosítanak a szervezeti élet 
mozgalmassá tételére, a kul-
turális- és sporttevékenység-
re, mint eddig bármikor. 

Szálloda Szegeden 

házgyári elemekből 
A Szegedi Házgyár — bár 

még nem készült el telje-
sen — már hónapok óta 
üzemszerűen termel. Az év 
végéig mintegy 1700 lakás 
előregyártott elemei hagyják 
el az üzemet, a teljes ter-
meléstől számítva pedig 
évente 2500 lakás kerül ki a 
gyárból. A berendezést úgy 
alakították ki, hogy azt 
maximálisan variálhassák és 
lakóházak mellett egyéb 
rendeltetésű épületeket is 

készíthessenek házgyári ter-
mékekből. 

A vállalat technológiai 
tervező osztályán már elké-
szítették néhány ilyen épü-
let tanulmánytervét, s ezek 
alapján a Hungária Szállo-
da és Étterem Vállalat a 
szegedi városi tanáccsal 
együttesen házgyári elemek-
ből építtet egy 140 vendég-
szobás, 300 személy fogadá-
sára alkalmas új szállodát. 
(MTI) 

Daruk 
és házak 

ÁC6 S. S á n d o r felvétele 

Turjánban, a víztorony környékén serénykednek az építők. Az épitési program ötö-
dik ütemében, ahol most az emelődaruk dolgoznak, a Szegedi Házgyár paneljai-
ból 3 darab, egyenként ötszintes, úgynevezett F—7 típusú épület szerelését végzik. 
A három épületben összesen 84 család kap űj otthont — előreláthatólag 
még as idén ősszel. Egyébként már elkészült Tarjánban két F—7 típusú lakóház, 

« k a 414. éa 415. számú épületek 


