
lói dolgoztak a balfnkal bányászfiatalok
Pénteken délelőtt ülést ta rto tt a Balinkai Szénbányák KISZ- 

bizottsága, amelyen m egtárgyalták a bánya fiataljainak m últ évi 
m unkáját. A bánya fiataljai tavaly közel négymillió forintot taka
ríto ttak  meg, 12 643 óra társadalm i m unkát végeztek. Jelentő« 
eredm ényeket értek el a termelékenység emelésében is. Ihász 
Miklós csapata 106.6, Trosztm ér József csapata 99.8. Berze István 
csapata 91.1, Barna János csapata pedig 86.9 mázsa« »»«■ főre 
jutó teljesítménnyel büszkélkedhet.

A termelékenység ilyen nagyarányú növelésének eredm énye
ként a hároméves tervidőszakban közel 100 ezer tonna szenet 
term eltek terven felül az üzemben. Az ülésen meghatározták a 
bányászfiatalok idei tennivalóit is.
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NAGY CÉL
Ha visszapillantunk az elm últ 

tgy évre, túlzás nélkül elmond
hatjuk, hogy megyénk életé
ben legjelentősebb a mezőgaz- 
iaságban tö rtén t forradalm i 
változás. A mezőgazdaságilag 
m űvelhető területnek 94.7 száza
lékán m ár nagyüzemileg gazdál
kodnak. A p árt politikájának he
lyes alkalm azásával az elm últ 
évben sikerült megoldani a ket
tős feladatot: egyidejűleg végre
hajto ttuk  a szövetkezeti mozga
lom fejlesztését, a közös gazda
ságok politikai és gazdasági meg
szilárdítását és a mezőgazdasági 
term elés színvonalának növelé
sét. Nagy segítséget nyújto tt eh
hez a megyei pártbizottság 1960 
m árciusi határozata, am ely a 
mezőgazdasági term és- és ter
mékhozamok, valam int az áruér
tékesítés növelését javasolta a 
mezőgazdaság dolgozóinak.

Ebben az esztendőben — most 
m ár kedvezőbb feltételek mel
le tt — tovább kell lépnünk. Egész 
népünk, s így megyénk dolgo
zói előtt is igen jelentős és fele
lősségteljes feladatok meeoldá- 
sa áll. Az ötéves népgazdasági 
te rv  végrehajtása során egész 
népünk a szocializmus alap
jainak lerakásán, illetve meg
szilárdításán munkálkodik.

Az ötéves tervidőszakban me
gyénk mezőgazdasági dolgozói
nak is hatalm as feladatokat kell 
megoldaniok: a term elés szín
vonalának növekedésével lehe
tőségük nyílik arra. hogy áru 
termelésünket. 60—65 százalék
kal emeljük. E célkitűzés reá
lis, megvalósítható, hiszen az 
efm últ esztendő tapasztalatai bi
zonyítják. hogy viszonylag ked
vezőtlenebb feltételek m ellett 
az állam i gazdaságok és a te r
melőszövetkezetek döntő több
sége jobb term elési eredménye
ket értek el, m in t a korábbi evek
ben.

A mezőgazdaság nagyüzemi 
átszervezésével a feltételek to
vább javultak. A nagyié-.emi 
táblák kialakítása lehetővé te
szi a legfejlettebb agrotechnikai 
eljárások alkalm azását. A ter
méshozamok fokozását nagy 
m értékben elősegítik az egyre 
nagyobb területen alkalm azott 
növényvédelmi eljárások, vala
m int a mezőgazdasági tudo
m ány művelői által kikísérlete
zett, magas term éshozamú és az 
időjárás viszontagságainak leg
inkább ellenálló növényfélesé- 
gek.

A növénytermesztés hozamai
nak növelése m ellett a nagyüze
mi állattenyésztés színvonalá
nak emelése, számszerű növelé
se és minőségi javítása további 
előrehaladásunknak igen fontos 
feltétele. Az állattenyésztési fel
adatok m egoldásánál abból kell 
kiindulni, hogy fokozatosan meg
szűnik a  más megyékből történő 
felvásárlás lehetősége. Csak a 
megyénkben rendelkezésre álló 
állatállom ánnyal számolhatunk. 
Éppen ezért nagy figyelmet kell 
fordítani a közös gazdaságok ál
lattenyésztési színvonalának 
emelésén kívül a háztáji gaz
daságok állatállom ányára is. 
Semmiképpen sem lenne helyes 
a  háztáji állatállom ány számá
nak indokolatlan csökkentése, 
sőt elő kell segíteni a sertés és 
barom fiállom ány jelentős szapo
rítását. • 0

Nagyüzemi gazdaságaink ve
zetőinek a rra  kel! törekedniük, 
hogy m ár az 1961—62-es évek
ben jelentős számszerű növeke
dést érjenek el az állattenyész
tési üzemágban. Ezekben az 
években igen ajánlatos, hogy a 
Í00 hold szántóra vonatkoztat

va, az állatsűrűség az állam i gaz
daságokban 21—22 , szarvasm ar
ha, illetve nyolc-kilenc tehén, a 
termelőszövetkezetekben pedig 
14— 15 szarvasm arha, illetve hat
hét tehén legyen.

Különös figyelmet kell fordí
tani az állatállom ány minőségi 
jav ítására is. Ennek elengedhe
tetlen feltétele, hogy a törzsál- 
lat-tenyésztő közös gazdaságok 
szám át a következő két évben 
megyénkben negyvenre növel
jük.

Jelentős fejlődést kell elérni
a nagyüzemi sertéstenyésztésben 
is. Az a célkitűzés, hogy a kö
vetkező két esztendőben a 100 
hold szántóra jutó sertések szá
m át az állam i gazdaságokban 
50—55-re, a termelőszövetkeze
tekben 55—60-ra növeljük. A 
100 hold szántóra vonatkoztat
va a  kocalétszám a nagyüzemi 
gazdaságokban 5,5—6 legyen. A 
tenyésztés m ellett nagyon fon
tos a hizlalás is. Ezen belül sür
gős feladat, biztosítani, hogy 
jelentősen csökkenjen a hízlalá- 
si idő, m ert ez a sertéshús elő
állításának költségeit jelentő
sen csökkenti. E tekintetben már 
igen jó  tapasztalataink vannak 
megyénkben, például a sztálin- 
városi Vörös Csillag Termelő- 
szövetkezetben a sertések „át
futási” ideje 10 hónap a la tt van.

Az idén m ár lehetőség nyilik 
számos termelőszövetkezetben a 
nagyüzemi baromfitenyésztés 
alapjainak lerakására. Köztu
domású, hogy az állattenyésztésen 
belül a baromfitenyésztés az, 
ahol a befektetett összeg a leg
gyorsabban visszatérül. Az or
szág húsellátásának biztosításá
hoz elengedhetetlen a  nagyüzemi 
baromfitenyésztés meghonosítá
sa. Az ország hússzükségletének 
mintegy 25 százalékát a barom fi
hús teszi ki. Az elm últ esztendők
ben m ár számos termelőszövetke
zetben igen figyelemre méltó ered
m ényeket értek el a  nagyüzemi 
baromfitenyésztésben. Az etye- 
ki Vöröshajnal Termelőszövet
kezet az idén 520 mázsa barom 
fihús átadását tervezi.

Közös gazdaságainkban az el
m últ év végén a baromfi törzs- 
állom ány száma 40 000 volt. A rra 
kell törekedni, hogy az állományt 
10C 000-re növeljék. Hasonló 
feladatok megoldása yár az ál
lami gazdaságok vezetőire is. 
A szakigazgatási szervek a rra  tö
rekednek, hogy a nagyüzemi gaz
daságok csibe-szükségletét terv- 
szerien  biztosítsák. A megyei 
keltetőállomás és kisebb keltető 
üzemek m ár ebben az évben 
mintegy 2 300 000 naposcsibét 
bocsátanak a nagyüzemi gazda
ságok rendelkezésére. Megfe
lelő mennyiségű naposcsibét kell 
biztosítani azoknak a háztáji gaz
daságoknak és a kisterm előknek 
is, akik értékesítési szerződést 
kötnek az állami, illetve szövet
kezeti felvásárló szervekkel.

Az állattenyésztés nagyarányú 
fejlesztése szervezett, céltuda
tos m unkát követel m ind a szö
vetkezeti, m ind az állam i gazda
sági vezetőktől. E nagy célkitű
zések megoldása nem  pusztán 
gazdasági vonatkozású. Elsőren
dű, nagy fontosságú politikai kér
dés is. Megyénkben is megfelelő 
színvonalra kell emelni a nagy
üzemi állattenyésztést. E célkitű
zés elérése mintegy bizonyíték 
a kételkedők, a kishitűek szá
m ára, hogy a nagyüzemi gazdál
kodás a többtermelésnek,' a m a
gasabb színvonalú gazdálko
dásnak elengedhetetlen feltéte
le és következésképpen a pa
raszti felemelkedés egyedüli já r
ható útja.

Takács László
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A nyugdíj

Hogyan szórakoznak ?

Az országos kukorica- 
termesztési verseny 

győztesei

A párt kéri tőlünk 
— mi lesz a válaszunk ?

Könyvek nyomán 
a világ térképé előtt

Váll úttörők

Mai világ
— mai fiatalok

Az agyag művészei

Javult az építőipari dolgozók 
egészségügyi helyzete

Az építők szakszervezetének 
elnöksége másfél évvel ezelőtt 
határozatot hozott az építő-, fa- 
és építőanyagipari dolgozók 
egészségügyi körülményeinek 
megjavításáról A határozat vég
rehajtásának ellenőrzéseként a 
szakszervezet társadalombiztosí
tási osztályának dolgozói nem 
régiben felkerestek mintegy 150 
vállalatot, és 34 üzemben rész
letesen értékelték az egészségvé
delmi munkát.

M egállapították, hogy fejlődés 
tapasztalható a különböző szűrő- 
vizsgálatok számának emelkedé
sében. a beteglátogatás megszer
vezésében. Több helyen a válla
latok bővítették a mosdókat és 
konyhát, étterm et, üzemorvosi 
rendelőt építettek. A m últ évben 
országszerte munkásvédelmi és 
egészségügyi hónapot tarto ttak  
és tisztasági versenyt kezdtek, 
így rendszeresebbé vált a m un
kahelyek rendbentartása. takarí
tása is. Az egészségügyi felvilá
gosítás is szélesedett, s  tavaly 
m ár mintegy húsz százalékkal 
több tájékoztató előadást rendez
tek a szakszervezeti bizottságok 
m int az előző évben.

Ä vizsgálatok hibákat is fel
fedtek. Többek között a szak-

szervezeti bizottságok nem ta rta 
nak elég szoros kapcsolatot az 
üzemorvosokkal. Kevés helyen 
dolgoznak ki közös üzemlátoga
tási tervet a szociális létesítmé
nyek és a munkahelyek ellenőr
zésére. Találni lehet még olyan 
építkezéseket is, amelyeknél zsú
folt szállásokon élnek a dolgo
zók. A területi szakszervezeti bi
zottságokat levélben mozgósítják 
m ajd az észlelt hiányosságok 
megszüntetésére. (MTI)

Bővül a konfekcióruha választék
A kereskedelem az idén a ke

resett szintetikus árukból a ta 
valyinál 15—20 százalékkal töb
bet kap az ipartól. A kedvelt 
műselyem és nylonfehérnem űk
ből 20—30 százalékkal kerül 
több az üzletekbe. A ruházati 
boltok és az áruházak jav ítják  a 
tréningruha-ellátást is. A tava
lyinál több, főleg kis- és nagy
m éretű trén ingruhát hoznak for
galomba. Ä fehérnem űgyárak 
m ár az év elején több ízléses, ú j
fazonú női fehérnemű gyártását 
kezdik meg.

Bővítik a női konfekcióruhák 
választékát. A tervek szerint 
például 20 százalékkal több kész 
kosztüm között válogathatnak, 
m int tavaly. Az elm últ évinél 
több gyerm ekfelsőruházati cik
ket hoznak forgalomba. A tava
lyinál 25—30 százalékkal több

fiúöltöny és leánykaruha kerül 
az áruházak gyerm ekruházati 
osztályaira és a  ruházati bol
tokba.

A vásárlóközönség kívánságá
ra a tavalyinál m integy 10—15 
százalékkal több félkész-ruhát 
is gyárt az ipar, közte férfi 
sportzakót, félkész-nadrágot és a 
különböző fazonú férceit öltö
nyöket. 1961-ben új cikkekkel 
is bővül az áruházak választéka. 
Már tavasszal vásárolhat a kö
zönség fémszálas divatkosztüm- 
szöveteket, különböző tiszta 
gyapjú, csikós férfi szöveteket és 
ruhaszöveteket, sötét és fekete
színű ballonkabátokat, ú jfa jta  
olasz fazonú olcsó férfi fél
cipőket és gyermek ballerina- 
cipőket, sokféle új női kalap is 
készül, velúr és melusin anya
gokból. (MTI)

Korszerűsítik a boltokat
Esztendős tapasztalatok, for

galmi statisztikák és többmil- 
Ijó vásárló véleménye alapján 
határozta meg a belkereskede
lem az új eladási form ák jövő
jét. Mint a minisztérium illeté
kesei elmondták, jelenleg 2500 
új módszerrel dolgozó üzlet van 
hazánkban.

Az új boltok forgalma csak
nem m indenütt megkétszerező
dött, csökkent a leltárhiány és 
a kereskedelmi dolgozók m un
kája is gazdaságosabbá vált.

A következő öt évben, a fel
újítási és a hálózatfejlesztési 
tervek szerint az új üzletek 90 
százaléka m ár új rendszerű lesz, 
a régi boltok közül pedig csak
nem mindegyiket átalakítják. 
1965-ig az élelmiszerboltok 80 
százalékában bevezetik az ön- 
kiszolgálást, az iparcikküzletek 
és az áruházak 60 százalékában 
pedig az önkiválasztást és a 
gyorskiszolgálást. A tégi üzlet- 
helyiségek átépítését, átalakítá
sát is tervszerűbbé teszik. Ez
után m ár nem fordulhat elő, 
hogy a kereskedelmi vállalatok 
boltjaikat ötletszerűen indoko
latlanul bezárják átalakítás mi
att.

A kereskedelem a Jövőben 
fokozottan előnyben részesíti az 
új eladási form ákat a vendég
látóiparban is. A következő 
években épülő új vendéglátó- 
ipari egységek közül m ár több 
lesz ön- vagy gyorskiszolgáló 
rendszerű. Elsősorban az üzemi 
étkeztetés területén honosodik 
meg az önkiszolgálás. (MTI)

M e g k e z d t é k  a  n a p o s c s ib é k  k i s z á l l í t á s á t  
a  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e

Ebben az esztendőben előbbre 
kell ism ét lépnünk a nagyüzemi 
baromfitenyésztés meghonosí
tásában, illetve kiszélesítésében. 
A baromfitenyésztés nagyüzemi 
meghonosítása m ellett a szak- 
igazgatási szervek gondot fordí
tanak a rra  is, hogy a háztáji 
gazdaságokban is növekedjék a 
baromfiállomány. Az idei nagy 
feladatok megoldása csak akkor 
valósítható meg, ha a nagyüzemi 
gazdaságok vezetői jelentőségé-' 
nek megfelelően foglalkoznak a 
baromfitenyésztéssel.

A Baromfifeldolgozó Vál
lalat m ár megkezdte a na
poscsibék kiszállítását a ter

melőszövetkezetekbe.
Eddig a seregélyesi Kossuth Tsz- 
be 12 500, a tabajdi Aranykalász
ba 6000, a  kápolnásnyéki Vörös- 
m arty-ba szintén 6000, a besnyöi 
Sallai Tsz-be 7000 naposcsibét 
szállítottak. A termelőszövetke
zetek vezetői az éves term elési 
tervükbe, illetve áruértékesítési 
tervükbe m ár bevették azt a 
mennyiséget, am elyet ebben az 
esztendőben szerződés fltján kí
vánnak értékesíteni. A szövet
kezeti tagok háztáji gazdaságuk 
részére szintén igényelhetnek 
naposcsibét és kapnak is abban 
az esetben, ha száz darab napos
csibe után legalább 30 kiló ba

romfi átadására szerződést köt
nek. Az idei felvásárlási terve
ket az illetékes szervek szerző
déskötés ú tján  k ívánják bizto
sítani és ezekben a napokban is 
kötik a szerződéseket. 

E lőreláthatóan
a termelőszövetkezetek több 
m int 600 ezer naposcsibére 
ta rtanak  igényt, míg az ál
lami gazdaságok mintegy 

300 ezerre.
Az illetékesek úgy számítanak, 
hogy a szövetkezeti tagok ház
tá ji gazdaságaiba, valam int a 
kistermelőkhöz mintegy 6—700 
ezer naposcsibét helyeznek ki.

Az elm últ hetekben jó ütem 
ben indult meg a tojásfelvásár
lás, valam int az értékesítési szer
ződések kötése. Az eddig beér
kezett ellenőrizhető adatok sze
rin t megyénkben az év első he
teiben több m int 600 000 tojás 
értékesítésére kötöttek szerző
dést, de ez a szám a valóságban 
sokkal nagyobb, hiszen a szer
ződések másodpéldányai még 
nem érkeztek be.

A felvásárló szerveknek, il
letve a felvásárló szemé
lyeknek igen nagy feladatot 
kell megoldaniok ebben az 
évben: tízmillió tojásra kell 
értékesítési szerződést köt- 

niök.

Igen bíztató eredmények tapasz
talhatók az 500 darabos moz
galomban is. Az egyéni gazdasá
gok, illetve a kistermelők leg
alább évi 500 darab tojás átadá
sára kötnek szerződést. A szer
ződéskötő term elők részére a 
tojáshozamok fokozása érdeké
ben igen hatékony tejótápot is 
adnak. A tojótáp alkalmazása- 
különösen célszerű a téli hóna
pokban, am ikor alacsonyabb a 
tyúkok tojáshozama, m int a ta 
vaszi, vagy nyári hónapokban, 
ö tszáz darab tojás lesz dése 
esetén a term előket 40 kiló tojó
táp ju tta tás illeti meg — állam i 
áron.

Azokban a termelőszövetke
zetekben, ahol m ár koráb
ban is alkalm azták a tojó- 
tápot, igen jók a tapasz

talatok.
Jelentősen lehetett növelni a ba
romfi törzsállom ány tojáshozamát 

Az elm últ év tapasztalatai bi
zonyítják, hogy azokban a közös 
gazdaságokban, ahol nagyüzemi 
baromfitenyésztéssel f glalkoz- 
tak, igen jelentős jövedelemre 
tettek  szert. De a háziasszonyok 
előtt is ismeretes, hogy igen gaz
daságos a háztáji barom fite
nyésztés fokozása is, m ert csak
nem egész éven át bizt , föve- 
delemforrás. T. L.
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