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Világpiacon
a szegedi fejipar
gyar—Szovjet Barátság Tsz
építőbrigádjának, hogy
a
régi csarnokot átépítse. De
meg kell jegyezni, hogy a
gyorsaság mellett gyönyörűen dolgoztak. A kivitelszés
esztétikailag is megfelel az
igényeknek és ezért az üzemet szívesen mutogatják hazai és külföldi érdeklődőknek.
A Szegedi Tejipari Vállalat 40 millió forintot költött
a rekonstrukcióra. Ezt a kölcsönösszeget hét év alatt
kell visszafizetni. Dán, angol, nyugatnémet
gépeket
vásároltak, és ezek pillanatnyilag a magyar tejipar legmodernebb automatái. Hoszszú és bonyolult lenne elmagyarázni, hogy a gépek
mit tudnak, de ami a legfontosabb: az emberi
kéz
csak akkor dolgozik, amikor
dobozostól kell kiemelni a
kész sajtot. A csomagolás
módja is újdonság. Az arab
kereskedők kívánsága szerint a sajtot rozsdamentes
fémdobozokba teszik, ame-

M.

Vetnek a téeszekben
'Az idei tavaszon a szegedi
Járás
termelőszövetkezeteiben összesen 15 ezer 823
hektár, a szakszövetkezetekben pedig 8384 hektár vetés
szerepel a tervekben. Eddig
a téeszekben 880, a szakszóvetkezetekben pedig 334 hektáron végezték el a tavaszi
vetést. A mostani kedvező
időjárást
kihasználva nagyobb lendületet vett a környező gazdaságokban ez a
fontos kora tavaszi munka. A
pusztamérgesi Hétvezér Termelőszövetkezetben 100 hektáron, a domaszék! Szőlőfürt
Szakszövetkezetben 50 hektáron és a zákányszáki Egyetértés Szakszövetkezetben pedig 15 hektáron vetették el
a tavaszi árpát. Ezzel a szegedi járásban a tervezett területen már földbe került a
tavaszi árpa magia. Zabot
összesen 336 hektáron termelnek a járás szövetkezeteiben, ebből még csak 105 hektárral készültek el. E munkával legjobban a zákányszéki Egyetértés és a bordányi Előre Szakszövetkezetben
haladtak. Üj lucernatelepítés
405 hektáron lesz a járásban,
ebből eddig csak 49 hektárnyit teljesítettek.

Napraforgó-termesztésben jelentős előrelépés tapasztalhatő az idén a szegedi járás
termelőszövetkezeteiben.
A
tavalyi 103 hektár helyett az
idén 700 hektáron termesztik
majd a keresett olajnövényt,
Eddig nem termesztettek a
járás szövetkezeteiben mákot.
az idén több gazdaságban
döntöttek úgy, hogy a gyógynövénytermeltető vállalattal
szerződve e növényt is termeszteni fogják. Háromszorosára nőtt a takarmánycirok
vetésterülete is az elmúlt évhez viszonyítva. Tavaly csak
670 hektáron termesztették
ezt a fontos takarmánynövényt, az idén már 2. ezer
hektárnyit szeretnének
elvetni. A szegedi jarasban
csak a pusztaszeri Hétvezér
Termelőszövetkezet
termel
cukorrépát.
Itt a tervezett
125 hektárból eddig 30 hektáron került földbe a mag.
Jól haladnak a burgonyaültetéssel is a járás szövetkezeteiben. A forráskúti Haladás Termelőszövetkezetben
a tervezett 400 hektárból már
200
hektárnyit
beültetett.
Rakják a burgonyát a járás
többi gazdaságaiban is.
A
csengelei Aranyhomok Ter-

Motnár

József

felvétele

A röszkei Kossuth Termelőszövetkezetben géppel elaggatják a vöröshagymát

melőszövetkezetben a terve
zett 80-ból 40 hektáron,
a
sándorfalvi Magyar—Lengyel
Barátság Termelőszövetkezet
ben 80-ból 19 hektáron,
a
bordányi Előre Szakszövetkezetben 85-ből 40 hektáron, a
zsombói
Gyümölcsöskert
Szakszövetkezetben 76-ból 20
hektáron, a kisteleki Üj Élet
Termelőszövetkezetben
50bői 16 hektáron, a kisteleki
Magyar—Szovjet
Barátság
Termelőszövetkezetben
106ból 10 hektáron, és a zákánysz óki Egyetértés Szakszövetkezetben 126-ból 24 hektár on ültették el a burgonyát,
Rúzsán a Népszabadság Termelőszövetkezetben is földbe
került

23

hektáron

a

korai

.
^
ourgonya gumója,
Roszken 300 hektáron termelnek
az idén zöldséget,
a
Vetjk és duggatj/ik már
hagymát, a mákvetéssel pedig végeztek. Hozzákezdtek
a fűszerpaprika szántóföldi
vetéséhez is .

A

hét
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Veteránok köszöntése

lyekben másfél évig tárolható.
Egyébként a rekonstrukció méreteire jellemző még
egy adat: a felújítás előtt
az üzem dolgozói — ugyanolyan létszám mellett, mint
most — csak 40—45 vagon
sajtot termeltek évente. A
rekonstrukció haszna
nagyon gyorsan megmutatkozott, hiszen az első szállítások után egyre több megrendelés érkezik. Már több
sajtot tudnának eladni, mint
amennyit az üzem
most
gyárt. (Ebben az évben 150
vagon, jövőre pedig 209 vagon lesz a gyáregység kapacitása.)
Az 500 ezer dollárért vásárolt gépek pedig oly sokra képesek és a szegedi tejipar olyan jól kereskedik,
hogy a devizabefektetés kilenc hónap alatt megtérül.
Megkésett újévi jókívánság
is lehetne:
minden
rekonstrukció vagy akár ú j
beruházás így sikerüljön.
H,

A K

Április 4-e alkalmából

A r a b kereskedők Kisteleken
Mostanában arab szavakat
lehet hallani Kisteleken. De
nem azért, mert speciális
nyelvkurzus
kezdődött a
nagyközségben. A
Szegedi
Tejipari Vállalat
kisteleki
üzemében az arab kereskedők egymásnak adják a kilincset. Amiért sok
ezer
kilométert repülőznek, annak neve:
krémfehérsajt
Nagyon kellemes sós ízű, fehérjedús táplálék. A mosonmagyaróvári Tejkulató Intézetben kísérletezték ki és
az ú j termék gyorsan népszerű lett. Kisteleken a próbaüzemelés megkezdődött, de
a termelés már folyamatos
és a vállalat exportkötelezettségeinek is eleget tud
tenni. Eddig sok tonna sajtot szállítottak külföldre. Az
arab országok közül a legfontosabb vásárló Libanon.
Aki egy évvel ezelőtt járt
Kisteleken, az rá se ismerne
az ú j gyáregységre. A rekonstrukciót rekordidő alatt
fejezték be. Nyolc
hónap
elegendő volt a kisteleki Ma-

T T S Á G Á N

A munkásmozgalom veteránjai, a párt Szegeden élő
régi harcosai baráti találkozóra gyűltek egybe tegnap,
szerdán délelőtt a szegedi
kenderfonógvár
dísztermében. Felszabadulásunk
közelgő évfordulója alkalmából
látták őket vendégül azon a
bensőséges hangulatú ünnepségen, melyen részt vett
Berta István, a városi pártbizottság titkára, Prágai Tibor, a városi tanác3 elnökhelyettese és Onczay Zsoltné,
a szegedi kendergyár pártbizottságának megbízott titkára is.
Elsőként Berta István köszöntötte a megjelenteket.
Megemlékezett április
4-e
jelentőségéről. Méltatta azoknak a harcosoknak a tevékenységét, akik munkájukkal, példamutató életükkel a
párt politikájának érvényesítését, a gazdasági célok megvalósítását segítették. Köszönetet mondott
önfeláldozásukért, fáradhatatlan
munkájukért.
Kapás Sándorné, a szegedi
kenderíonógyár igazgatója, a
megyei párt-végrehajtóbizottság tagja a vendéglátók nevében köszöntötte a megjelenteket, s tájékoztatott a 100
éves gyár múltjáról, fejlődéséről. Ismertette az üzemben

folyó tevékenységet, a gyár
főbb termékeinek felsorolása
után szólt a munkások, köztük a törzsgárdatagok, a
nyugdíjasok megbecsüléséről,
a dolgozók munkakörülményeinek javításáról.

Végezetül Uzsonnára, majd
üzemlátogatásra hívta meg
az egybegyűlteket, akik a
gyár 100 éves történetét felelevenítő kiállítást is megtekintették.

Koszorúzások, ünnepségek
Átadják a Kossuth- és az Állami Díjakat,
művészeti elismeréseket

Legnagyobb nemzeti ünnepünk, április 4-e, felszabadulásunk 33. évfordulójának
megünneplésére készül az
ország.
Hagyományos ünnepélyességgel köszönti a főváros
népe ebben az esztendőben
is felszabadulásunk évfordulóját. Fellobogózzák a központi tereket, s az évfordulót üdvözlő feliratokkal, színes dekorációkkal díszítik a
középületek és a fontosabb
állami intézmények homlokzatát. Az ünnep egyik látványossága lesz az esti díszkivilágítás: az évforduló alkalmából április 2-án ünnepi
külsőségek között, katonai
tiszteletadással vonják
fel
az Állami Zászlót az Országház előtt a Kossuth Lajos téren, a Magyar Népköz-

végén

Mentesítő
vonatok,
kisegítő
buszjáratok
Az elmúlt öt napban 120
mentesítő vonat indításával
— a debreceni, a miskolci és
a szegedi legzsúfoltabb vonakivételével anol
ahol eléévé
lak Kiveteievel,
eléggé
sok utas állni kényszerült —
, ,
.„.,/, , , .
kenyelmes feltetelekkel, minden utast elszállított, zavartalanul bonyolította le a húsvéti forgalmat a MÁV. A
vasutasok a következő
néhány napot az újabb ünnepi
forgalom előkészítésére —
egyebek között a kocsik tisztítására — használják fel.
Aprilis 4-re összesen 106
kisegítő és mentesítő vonatot tervez a vasút annál is
inkább, mert a szünidős diákok hazaszállításáról is gondoskodnia kelL Mar április

itílvéteie

Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja

1-én tizenhét, 2-án húsz
mentesítő vonatot állítanak
forgalomba,
, ,„„
„ . -„
A rllls
4
P
"é r e a húsvéti
utasszám
f e l é t v a r ; a a Vo_
•,
-„
,
lan, amely országszerte 1500
m ^ t e s f t ő iárattal késrtil
mentesítő járattal
szokásosnál
azért készül
nagyobb
forgalom lebonyolítására.
A húsvéti ünnepek idején
a vasútnál kedvező volt, a
Volánnál azonban szinte az
utolsó órákra torlódott a
jegyelőreváltás, amely a hétköznapinál több utas zavartalan elszállításához ad támpontot. Ezért kérik most is
az
utazni
szándékozókat,
hogy ne várjanak a jegyváltássaL

társaság nemzeti lobogóját, a
munkásmozgalom
vörös
zászlaját pedig a Gellérthegyen.
Április elsején kerül sor a
Kossuth-díjak, és az Állami
Dijak;, valamint a Kiváló és
Érdemes Művész címek átadására, továbbá az irodalmi és művészeti díjak adományozására.
Másnap,
a
Parlamentben kitüntetéseket
nyújtanak át — a párt és
a kormány vezetőinek jelenlétében. A rádióban és a
televízióban
április
2-án
hangzik el Gáspár Sándornak, az MSZMP Pojitikai
Bizottsága tagjának, a SZOT
főtitkárának ünnepi köszöntője. Aznap este díszünnepséget rendeznek az Operaházban: Haesaturján, Spartacus című balettjét mutatják be. Április 4-én este az
Elnöki Tanács ünnepi fogadást ad a Parlamentben.
Az ünnepi megemlékezések kegyeletes aktusai: tiszteletadás a hazánk felszabadításáért életét áldozó 300
ezer szovjet
hós emléke
előtt. Április 2-án a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a
Minisztertanács, a fegyveres
erők, valamint a tömegszervezetek és mozgalmak képviselői megkoszorúzzák
a
Szabadság téri szovjet hősi
emlékművet, és a Magyar
Hősök Emlékművét a Hősök terén, A megelőző napon, szombaton, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a
kormány, valamint a fegyveres erők nevében elhelyezik a megemlékezés virágait
a román hősök síremlékénél. A rákosligeti temetőben. Koszorúzási ünnepség

harcokban elesett
angol,
ausztrál, lengyel, kanadai és
új-zélandi katonák emlékművénél, továbbá a Budaőrsi úton, a fnsizmus elleni
harcokban hősi halált halt
amerikai katonák emlékmüvénél. Koszorúzási ünnepséget tartanak a
harkányi
bolgár hősi emlékműnél, valamint Beremenden a jugoszláv katonai temetőben.
Hazánk felszabadulásának
33. évfordulója alkalmából
Szegeden és a szegedi járásban is mindenütt megemlekeznek, kitüntetéseket adnak
át, az üzemekben, intézményekben ünnepségeket rendeznek.
Az MSZMP Szeged városi
és szegedi járási bizottsága.
Szeged város tanácsa, a Hazafias Népfront városi bizottsága rendezésében díszünnepséget tartanak április
2-án, vasárnap este 7 órai
kezdettel a Szegedi Nemzeti
Színházban. Ünnepi beszédet
Berta István, az MSZMP
Szeged városi bizottságának
titkára mond.
A felszabadulás évfordulóját köszöntő
koszorúzási
ünnepségekre április 4-én,
kedden az MSZMP városi és
járási bizottsága, a szegedi
városi tanács es a Hazafias
Népfront városi bizottságának rendezésében kerül sor.
A Széchenyi téri emlékműveknél magyar és szovjet
katonák díszsorfala között
délelőtt 11 órakor helyezik
el a város politikai és társadalmi szerveinek az üzemeknek, a fegyveres testületeknek a
képviselői a
megemlékezés és hála koszorúit.
A Belvárosi és a Dugonics temetőben délelőtt 10
lesz a solymári angol kato- órakor helyezik el a kegyenai temetőben a felszabadító let virágait.

