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Október 31-ig kell betakarítani a kukoricát, 
burgonyát, cukorrépát és takarmányrépát 

A földművelésügyi miniszter 
rendeletet adott ki a kapásnövé-
nyek betakarításáról. 

A rendelet értelmében 
a kukorica, burgonya, cukor-
répa és takarmányrépa ter-
mését legkésőbb október 31-
ig. a napraforgó és ricinus 
termését legkésőbb október 
15-ig kell letörni, kiszedni és 

betakarítani. 
E végső határidőkön belül a 

termelőkre az a határidő kötele-
ző, amit a Megyei Tanács vég-
rehajtó bizottsága, illetőleg szer-
ződéses termelés esetén a Ter-
meltető Nemzeti Vállalat közsé-
genként és városonként a helyi 
viszonyoknak megfelelően elké-
szített ütemtervben megjelölt. 

A r állami gazdaságok a kuko-
rica törése után tíz napon beliil. 
a termelőszövetkezeti csoportok 
15 napon belül, az egyénileg gaz-
dálkodók pedig húsz napon belül 
kötelesek a visszamaradt szárré-
szeket a földröl lehordani és kú-
pokba összerakni. 

A napraforgómag visszamaradt 
szárrészét az állami gazdaságok, 
a termelőszövetkezetek és terme-
lőszövetkezeti csoportok az ara-
tás után 14 napon belül, az egyé-
nileg gazdálkodók pedig húsz 
napon belül kötelesek a tábláról 
lehordani. A burgonya visszama-
radt szárrészeit a termés teljes 
betakarítása után azonnal meg 
kell semmisíteni. 

A ricinus visszamaradt szárré-
szeit az állami gazdaságok, a 
termelőszövetkezetek és termelő-
cseportok az aratás teljes befeje-
zése után 14 napon belül, az 
egyénileg gazdálkodók pedig 20 
napon belül kötelesek a tábláról 
lehordani. 

Azok, akik vonóerő, vagy 
felszerelési tárgv hiányá-
ban. nem tudnak a rendelke-
zéseknek eleget tenni, köte-
lesek ezt az elöljáróságnak, 
illetve « Városi Tanáes vég-
rehajtó bizottságának írásban 

bejelenteni. 
Akik a kukorica, napraforgó, 

burgonya, cukor-, takarmányré-
pa es ricinus termését az ütem-
tervben megállapított határidőig 
nem törik le, nem szedik ki, nem 
takarítják be és a visszamaradt 
szárrészeket nem takarítják le a 
földről az előirt határidőig, azok 
hat hónapig terjedhető elzárással 
ás 2400 forintig terjedő pénz-
büntetéssel büntetendők, ameny-
nyilben a cselekmény nem esjj> 
súlyosabb tüntetőrendelkezés alá. 

A jövő évi jobb minőségű ku-
koricavetőmag biztosítása érde-
kében 

a lábonálló táblákon még a 
törés előtt ki kell jelölnünk 
azokat a töveket, amelyek 
erőteljes fejlődésiek és ame-
lyeken lehetőleg több kifej-

lett csövet találunk. 
A kijelölt tövek termését az 

általános kukoricatörés megkez-
dése előtt külön törjük le és kü-
lön tároljuk. A törés alkalmával 
azonnal el kell végezni a kukori-
ca érett és éretlen csöveinek szét-
választását is. A kukoricaszárat 
töréssel egyidőben lehetőleg szár-
vágó kapával a talaj felszínén 
kell levágni. A levágott szárat 
kössük kévékbe és rakjuk ideig-
lenesen kisebb kúpokba. A ren-
deletben előírt határidőn belül 
az ilyen kúpokba rakott, megfe-
lelően kiszáradt kukoricaszárat 
a szántóföldről le kell hordani és 
vagy a szántóföld végén, vagy a 
gazdasági udvarokban nagyobb 
kúpokba, vagy kazlakba kell ösz-
szerakni, 

A napraforgó szedése előtt is 
a táblán ki kell jelölni azokat az 
egytányérú. alacsonytörzsű töve-
ket, amelyeken a tányérok jól 
fejilettek és a tányérban a nap-
raforgómagok fejlettek és ki-
egyenlítettek. Ezeknek a tövek-
nek a termése adja a jövöévi ve-
tőmagot, ezeket külön vágjuk, 
csépeljük és tároljuk. 

A napraforgó ••ratását száraz 
időben és száraz állapotban 
kezdjük me«r. amiker a mag-
ja a tányérból könnven ki-

dörzsölhető. 
A napraforgók szárát közvetlenül 
A föld felett vágjuk és a rende-

letben előírt határidon belül a 
tábláról hordjuk le. A cséplést 
lehetőleg cséplőgéppel végezzük. 
Az elcsépelt magot tisztítsuk ki. 
mert a napraforgók között lévő 
növénymaradványok a tárolásnál 
dohosodást idézhetnek elő. A 
magtárban vékonyan terítsük ki 
a kitisztított magot és többször 
lapátoljuk át. 

A burgonya szedését a lombo-
zat leszáradása után és ha már 
a héja nem foszlik, el kell kez-
deni. 

Már a szántóföldön válogas-
suk külön a vetőburgonvát a 
többi étkezési és takarmá-
nyozási célra szánt burgo-
nyától. A szedésnél vigyáz-
zunk. hogy » gumókat meg 
ne sértsük és rakodásnál 

használjunk gombosvillát. 
A kiszedett burgonyát semmi-
esetre sem szabad saját szárá-
val letakarni, mert a száron lévő 
betegségek a gumókat megfertő-
zik. A visszamaradt szárrészt jó 
mélyen el kell ásni, vagy eléget-
ni és a burgonyát kizárólag szá-
raz szalmával kell letakarni. 

A cukorrépát akkor szedjük, 
ha a megyénkben elkészített 
ütemterv alapján arra a termel-
tető vállalat a szedési és szállí-
tási engedélyt megadta. A ki-
szedett répát a földtől tisztítsuk 
meg, majd a levél koronáját a 
répa fejének földrészével együtt 
éles fejelőkéssel vágjuk le. Az 
ágy lefejelt répát a répa levelé-

vel. vagv fagyveszély esetén föld-
del takarjuk le. A kocsira való 
felrakásnál gombosvillát hasz-
náljunk. 

A takarmányrépa szedését úgy 
szervezzük meg. hogy a szedési. 
valamint a tárolási munkák a 
fagyok előtt befejezést nyerje-
nek. A takarmányrépának csak a 
leveleit csavarjuk le és vigyáz-
zunk arra. hogy a gyökerei meg 
ne sérüljenek, majd kupacokba 
rakjuk és a behordásig a répa 
leveleivel letakarjuk, hogv ez-
által a fonnvadástól, esőtől és 
a fagytól megvédjük a répánkat. 
A tábláról való betakarítás után 
a takarmányrépát prizmában tá-
roljuk. A prizmábarakás előtt vá-
logassuk át répánkat és ha az 
elraktározott takarmányrépa 
romlani kezd, a prizmát újból át 
kell válogatni és a romlott gyö-
keret el kell távolítani, 

A ricinuson a fürtök nem min-
dig érnek be egyszerre és csak 
érett fürtöket szabad aratni, ez-
ért a szedését szükség szerint ad. 
dig kell folytatni, amíg az egész 
termés éretten leszedhető. Az 
érett magtokokat, vagv gumókat 
zsákokba tegyük és utóérlelés 
céljából száraz, szellős helyiség-
ben teregessük szét. Cséplésénél 
vigyázzunk arra. hogy a magja 
meg ne sérüljön. A harmadik, 
esetleg negyedik termést jó. ha 
külön csépeljük, mert ezzel meg-
akadályozzuk az értékesebb ma-
gok minőségének lerontását. 

Egy százezerforínfos és hetvennégyezerötszáz 

egyéb nyereményt sorsolnak ki szeptember 

közepén a tervkölcsönkötvényekre 
Az ötéves tervkölcsön kötvé-

nyei első Ízben szeptember köze-
pén kerülnek kisorsolásra. Ez 
alkalommal egy százezer forin-
tos főnyeremény mellett még 
négyezerötszáz nagy nyeremény 
sorsolására'is sor kerül, 50.000. 
25.000, 10.000, 5.000 és ezer fo-
rintos összegekben. A fentieken 
kivül mintegy hetvenezer azok-

nak a nyereményeknek a száma, 
amelyek 500 és 300 forintos ér-
tékben kerülnek kisorsolásra. A 
jelenlegi húzásban a kisorsolt 
nyeremények értéke meg fogja 
haladni a 30 millió forintot. A 
sorsolás előkészítése megtörtént 
és a jelenlegi sorsolás hasnoló 
nyereményekkel félévenként meg 
fog ismétlődni. 

Csu-En-Láj távirata Malikhoz, 
Trygve Liehez és Achesonhoz 

Csu-En-Láj, a kinai központi 
népi kormány külügyminisztere, 
augusztus 27-én táviratot inté-
zett Jákob Malikhoz, az ENSz 
Biztonsági Tanácsa elnökéhez és 
Trygve Liehez, az ENSz főtit-
kárához, melyben értesítette 
őket az USA repülőgépeinek be-
hatolásáról kinai területre és a 
kinai nép és kinai javak ellen in-
tézett támadásukról. Csu-En-Láj 
elvtárs külügyminiszter követel-
te, a Biztonsági Tanács tegyen 
haladéktalanul lépéseket olyan 

irányban, hogy az USA megszál-
ló csapatait azonnal vonják visz-
sza Koreái ói. 

Achesonhoz. az Egyesült Álla-
mok külügyminiszteréhez küldött 
távirajiban Csu-En-Láj, az Esé-
sűit Államok kormányánál az 
Egyesült Államok repülőgépei 
által kinai területen végzett bom-
bázás ellen tiltakozik. Csu-En-Láj 
külügyminiszter követeli, hogv az 
USA krrmánya fizessen kártérí-
tést a Kinai Népköztársaságnak 
az elszenvedett veszteségekért. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
héttő esti hadijeientése 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság néphadseregének fő-
parancsnoksága augusztus 28 án 
este a következőket közölte: 

A néphadsereg egységei vala-
mennyi fronton folytatták ke-
mény harcaikat az amerikai és 
Li-Szin-Man csapatok ellen, ame-
lyek konok ellenállást tanúsíta-
nak.. A néphadsereg azon egysé-
gei, ameiyek a keleti partvidéken 
nyomulnak előre, visszaverték az 
ellenségnek a légierők és a flotta 
védelme alatt végrehajtott táma-
dását és az ellenség védelmét át-
törve, folytatják támadásukat. A 
keleti partvidék körzetében ví-
vott harcokban a néphadsereg 
csapatai az ellenségnek több 
mint 800 katonáját és tisztjét 
semmisítették és sebesítették 
meg. több mint háromszázat fog-

lyui ejtettek. Zsákmányoltak 8 
különféle űrméretű löveget, 4 
fényszórót, sok nehéz és könnyű 
gépfegyvert, géppisztolyokat, ka-
rabélyokat, rádiókészülékeket ég 
hadianyagot, A néphadsereg lég-
védelmi egységei augusztus 17-
től 22-ig három B 29. amerikai 
bombavetőt és három vadászgé-
pet lőttek le Az amerikai gének 
támadást intéztek Nanan (Ra-
nan) és Csoncsin (Szeiszin) el-
len. Az amerikai bombavetők 27-
én támadást intéztek Nampho 
(Tinnampol városa ellen és több 
mint harminc bombát dobtak a 
város központjára. A bombázás 
következtében sok lakóház, böl-
csödé. iskola, színház, és sok 
egyéb kultúrintézmény pusztult 
el. A város lakosságának sorai-
ban sok a halott és sebesült. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
kedd reggeli hadijeientése 

Ausztriában egy háborús bűnöst 

a Tudományos Akadémia tagjává választottak 

A Koreai Népi Demokrati-
kus Köztársaság néphadsere-
gének főparancsnoksága kö-
zölte augusztus 29-én reggel, 
hogy a néphadsereg egységei 
valamennyi fronton visszave-
rik az amerikai és L i Szin 
Man-féle csapatok ellentáma-
dásait, súlyos csapásokat mér 
nek a i ellenségre és továbbra 
is kemény harcokat vívnak. 

A néphadsereg azon egysé-
gei, amelyek Gunjit felszaba-
dították, az ellenség konok el-
lentámadását leküzdve, tovább 
vívják támadó harcaikat. A 
népi hadsereg egységei ezek 
ben a harcokban több mint 
800 ellenséges katonát sebesí-

tettek meg, 200 foglyot ejtet-
tek. Zsákmányoltak 3 harc-
kocsit, öt 106 milliméteres lö-
veget, hét 81 milliméteres ak-
navetőt, 4 rakéta|öveget, 12 
légvédelmi gépfegyvert, több 
mint 60 könnyű gépfegyvert, 
sok nehéz gépfegyvert, kara-
bélyt, valamint egyéb harci 
eszközt és hadianyagot. 

Az amerikai légierő folytat-
ja rendszertelen és barbár lé-
gitámadásait az ország déli 
és északi részének békés vá-
rosai és falvai ellen. A bom-
bázások következtében több 
város és falu elpusztult. A 
békés lakosság körében sok a 
halott és sebesült. 

A jugoszláv határőrség 
halomra gyilkolja a menekülőket, 
akik át akarnak jutni a határon 

Az „TJnita" goriziai jelenté-

se szerint a Jugoszláviában 

uralkodó viszonyok miatt egy-

re több ember igyekszik át-

jutni a határon. Tekintettel a 

tömeges menekülésekre, a ju-

sífették és a határőrség azt a 
parancsot kapta, hogy felszó-
lítás nélkül mindenkire lője-
nek rá. aki át akar jutni a 
határon. 

A jugoszláv határőrök szá-
mos menekülőt lőttek már 

goszláv határőrséget megérő- agyon, illetve sebesítettek meg. 

Nagyarányú parasztlázadás 
Abesszínia Godzsam tartományában 

Abesszínia Godzsam tarto-
mányában hatalmas arányú 
véres parasztlázadás tört ki-
A kormány elnyomó politiká-
jától. a földek elkobzásától, 
letartóztatásoktól és az elvisel-
hetetlen magas adóktól vég-
sőkig elkeseredett parasztok 
elkergették a tisztviselőket. 

akik közül többet, két kormány-
zót is beleértve, megöltek. 

Az abesszíniai kormány a 
legszigorúbb cenzúrát vezette 
be és megtiltotta a lapoknak, 
hogy a parasztlázadással fog-
lalkozzanak Ugyanakkor Ad-
disz-Abebábó] cspatokat küld-
tek Godzsamba a lázadás le-
verésére. 

Dél-Korea feíszabadifott területem 
fo yi!< a népi bizottságok választása 

Dagobert Frey háborús bűnöst 

nemrégiben at Osztrák Tudományos 

Akadémia tagjává választották. Saj-

tójelentések szerint Frey a „törté, 

nelem és művészet tanára" Lengyel-

országban több háborús bűncselek-

ményt követett el és közvetlenül 

résztveit a varsói királyi kastélynak. 

az értékes művészeit emlékműnek 

megsemmisítésében Freyt a lengyel 

kormány háborús bűnössé nyilvání-

totta. 

Az I. Magyar Matematikai Kongresszus 
keddi ülése 

A kedd délelőtti előadóülésen az 

első előadást Kalmár László, szege-

di Kossuth.díjas matematikus tar-

totta, melyben legújabb kutatásai-

nak eredményeit ismertette. Előadá-

hoz hozzászólt Kolmogorov pro-

.esszor, a Szovjetunió Tudományos 

Akadémiájának tagja is. 

A második előadást A. A. Markov 

professzor, a leningrádi egyetem ta. 

nára tartotta „Algoritmusok elmé-

lete" címen. Előadása olyan problé-

mákra adott választ, amelyek a ma. 

tematika alapvető kérdéseit épitik, 

elméletileg jélentős következteté-

sekre vezetnek. A harmadik előadó 

Riesz Frigyes, Kossuth-díjas pro-

fesszor volt, aki nemzetközileg el-

ismert ku atásainak eredményeit fog. 

lalta össze. A kedd délelőtti ülés 

utolsó előadója Rédei László, sze-

gedi Kossuth-díjas professzor volt. 

Dél-Csuncsan tartomány la-
kossága felszabadítása után 
nyomban hozzálátott n'phatósági 
szerveinek megválasztásához. A 
népi bizottságok válaszifása min-
den járásban befejeződött. A 
tartomány lakosai a választási 
gyűléseken hálájukat fejezték 
ki Kim-Ir-Szen elvtársnak, a 

kormány vezetőjének és a dicső 

néphadseregnek. Valamennyi vá-

lasztó szilárdan elhatározta, 

hogy minden erejét latbaveti a 

diadal kivívásáért. A népi bizott-

ságok tagjaivá 1047 munkást és 

13.000 parasztot választottak. A 

megválasztottak közül 1578 nő. 

A sárga szakszervezeti internacionálé 
kémszervezet létesítésére készül 

a keleteurópai országokban 
A dán rádióban lezajlotít vá-

lasztási vita során Ottó Krag 

szociáldemokrata kereskede'em-

ügyi miniszter Larsen elvtárs. : 

kommunista képviselő vádjával i 

kapcsolatban kénytelen volt be-

ismerő nyilatkozatot te-ni: Meg-

felel a valóságnak a kommunista 

sajtónak az az állítása, hogy a 

sárga aacakwv»-n'®zfttt internacio-

nálé végrehajtó bizottságának 
májusi, Brüsszelben megtartott 
é ekezietén kém- és szabotázs-

szervezet létesítését határozták 
ej a keleteurópai államokban. 

A dán kormány hozzájárulásá-

val kém- és szabotázsszervezete-

ket létesítenek olyan országok-

ban, amelyekkel Dánia diplomá-

ciai kapcsolatokat Itart fenn — 

jelentette k i 


