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Csongrád megyében július végéig 
63 329 lonna gabonát csépeltek el 

A gépállomások versenyét Kistelek nyerte 

Július Sl-ig megyénkben a nappal csépelnek, éjjei ta-
11 gépállomás 430 cséplő- lajmunkát végeznek, 
gépe 66 329 tonna gabonát 
csépelt eL Ebből a kombáj-
nokkal csépelt gabona 24 578 
tonna. Aprómagvakat 73 
cséplőgéppel csépelték, s a 
hó végéig 1450 tonna apró-
mag került zsákokba. Ki-
emelkedő eredményt ért el 
a Kiskundorozsmai Gépállo-
más kollektívája, amely a 
területén 9307 tonna, a Ma-

a Makói Gépállomásról 80, 
a Hódmezővásárhelyi Gép-
állomásról 47, a Szentesi 
Gépállomásról viszont csak í,c>icldáf 
6 gép, a Kistelekiről pedig 
11 gép dolgozik két mű-
szakban. 

a Csongrádi Gépállomás 
kombájnosa ért el. 538 hol-
dat aratott, illetve csépelt. 
Másdik Lászlóii János, Szen-
tes, 518 holddal. Harmadik 
Szabó Mihály, Kistelek, 451 

Tegnap este megérkezett 
a moszkvai balettegyüttes Szegedre 

Az aratógépesek versenyé-
ben első Szabó Lajos, Sán-
dorfalva, 532 holddal; má-
sodik Lakatos István, Szen-
tes, 498 holddal; harmadik 
Papp János, Szentesi Gép-
állomás, 412 holdas telje-
sítménnyel. 

Július harmadik dekádjá-
^ ban a megye gépállomásai 

ÍTói Gépállomás köÜ'ektívája 4 8 4 2 8 normálhold munkát 
10 324 tonna és a Szentesi vegeztek. Az egy traktor-
Gépállomás kollektívája, egysegre eso flormalhold tel-
amely területén 8997 tonna J esi te seben 71,5 normálhol- Az ifjútraktorosok versenye-
gabonát csépelt ei július vé- d a s teljesítménnyel ben első Sípos László, a Szen-

„ . , . , , . „ , ... , , , tesi Gépállomás dolgozója, 
a Kisteleki Gépállomás ért a k i 2 8 9 m ű s z a k n o r m á t telje-
el szép eredményt, s ez- s í t e t t második Keresztes 
zel elnyerte a gepalloma- l B t v á n a £ándorfalvi Gépál-
sok igazgatosaga vándor- i g á s r ó l , aki 273 műszak-

geig. 
A gépállomások traktorai 

a múlt hónap végéig 27 087 
holdon végeztek el tarlóhán-
tást. Ezt a munkát a megye zászlaját, 
határában azonban nagyobb 
területen elvégezték, mert a A Kiskundorozsmai Gépál-
termelőszövetkezetek saját lomás egy traktoregységre 
traktorokkal is rendelkezi 55,3 normálholdat teljesített. 

normát teljesített. 

A moszkvai Sztanyiszlavszkij és Nyemi-
rovics—Dancsenkó Opera- és Balettszínház 
több mint száz tagú együttese kedden dél-
után 4 órakor megérkezett egy IL 18-as 
repülőgéppel a Ferihegyi repülőtérre.' Fo-
gadásukra megjelent Aczél György, a 
művelődésügyi miniszter első helyettese, 
Gyáros László, a Kulturális Kapcsolatok 
Intézetének elnöke, Biczó György, a Sze-
ged mj. városi tanács v. b.-elnöke, vala-
mint kulturális életünk számos képvise-
lője, többek között az Állami Operaház 
balettegyüttese is. 

A szovjet balettművészek keveset pi-
hentek Budapesten, majd délután 6 óra-
kor két hatalmas Ikarusz autóbusszal el-
indultak Szegedre. A Hungária Szálló elé 
este 10 óra előtt néhány perccel érkeztek. 
Elsőnek V. A. Csajkovszkij igazgató lé-
pett ki a kocsiból, s tárt karokkal sie-
tett a fogadásukra megjelent párt és ta-
nácsi képviselők elé. Biczó György a vá-
rosi pártbizottság és a városi tanács vég-
rehajtóbizottsága nevében, Tari János, a 
városi tanács vb. elnökhelyettese pedig a 

Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatósága 
nevében üdvözölte a szovjet vendégeket. 

Csajkovszkij igazgatónak s az együttes 
több tagjának virágcsokrokat nyújtottak 
á t A kedves fogadtatásra V, A. Csaj-
kovszkij meleg szavakkal válaszolt, s ki-
jelentette, hogy nagy örömmel jöttek is* 
mét Szegedre. • , 

— Hiszek a szegedi közönség jó baráti 
érzelmeiben, amelyben tavaly már volt áé* 
szünk, s viszonzásul mi a lehető legjobb 
előadással válaszolunk hagyományos ba* 
rútságunkra — mondotta többek között. 

Ezt követően az együttes pihenni tért 
a szállodába, de Csajkovszkij igazgató a 
város vezetőivel még megbeszélte mun-
kaprogramjukat. A Csinom Palkó előadá-
sa után az éjjeli órákban a játékok szín-
padán kiválogatták a statisztériát, majd 

mára virradó hajnali 2 órától 4 óráig be-
állították a világosítást is. A szovjet ba-
lettegyüttes ma reggel 7 órakor tartja első 
próbáját a Szegedi Szabadtéri Játékok 
színpadán, este pedig valamennyien meg-
tekintik a Csinom Palkó utolsó előadását. 

nek, amelyek szintén végez-
nek tarlóhántást. 

Igen lassan halad általá-
ban az egész megyében a 
sekély- és 
Ezekre a munkákra az idő-
járás rendkívül kedvezően 

A megyei átlag 44,3 normál-
hold. Az átlag alatt maradt 
a Szentesi, a Csongrádi, a 
Hódmezővásárhelyi, a Mind-
szenti, a Nagykirályhegyesi, 

• •• a Sándorfalvi és a Székku-kozépszantás. ^ G é p á l l o T n á s . 
A megyében 1 kombájnra 

200 hold, egy aratógépre 180 
alakult, azonban a t e r m e l ő - , hold gabona learatását ter-
szövetkezetek nem siettetik 
B a traktorosok meg kényel-
mességből nem iparkodnak. 

t A megye határában mind-
össze 10122 hold segély-
szántást és 3014 hold kö-
zépszántást végeztek. 

Gyenge a Iciskundorozsmai 
és a kisteleki gépállomások 
traktorosainak teljesítménye. 
Az előbbiek 79 holdon, az mindszenti 283,4 holddal, 
utóbbiak mindössze 20 hol- majd a Szentesi Gépállomás 
don végeztek sekélyszántást. 273,2 holddal. 

A megye területén 322 gép Az egyéni versenyben leg-
dolgozik két műszakban, azaz jobb eredményt Vas6 József, 

vezték. Az aratógéptervet a 
gépállomások túlteljesítették. 
Legjobb eredményt a Kis-
teleki Gépállomás ért el, 
ahol egy aratógépre 332 hold 

A Szentesi Gépállo-
máson 328,9 hold, a csong-
rádin 317,8 hold. Komibájn-
teljesítményben a legjobb a 
Kisteleki Gépállomás 384,6 
holddal, utána következik a 

Hruscsov üzenetet intézett 
a tokiói békekonferenciához 

Augusztus 2-án Tokióban Hruscsov üzenete rámutat, 
megnyílt az atom- és hidro- hogy a szovjet emberek 
génfegyverek eltiltásáért, őszinte, jószomszédi kapcso-
valamint a leszerelésért küz- latot akarnak a japán nép-
dő hatodik nemzetközi kon- pel. 
ferencia előkészületi értekez-
lete. Hruscsov, a Szovjetunió 
Minisztertanácsának elnöke 
a konferenciához üzenetet 
intézett. Ebben hangsúlyoz-
za, hogy a békeharcosok ez 
ujabb nemzetközi találkozó-
ja kétségkívül nagy jelentő-
ségű lesz a világ népeinek 
az atomháború elhárításáért 
vívott harca szempontjából. 

A szovjet kormány — 
hangsúlyozza az üzenet — 
nem áll meg félúton és nem 
mond le a leszerelési egyez-
mény elérésére irányuló erő-
feszítéseiről. Ez a leszerelési 
egyezmény szükségképpen 
magában foglalja a tömeg-
pusztító fegyverek betiltását is. 

Megkezdődött a kender aratása 
A Délmagyarországi Rost- derkombájnok. amelyek na-

kikészítő Vállalat Csongrád, ponta 10 hold termését vág-
Békés, Bács. Szolnok és ják le s így csaknem- negy-
Pest megyében 15 000 hold- ven embert kímélnek meg 
ra kötött termelési szerző- a fáradságos kézi aratástól, 
dést az állami gazdaságok- Az átlagtermés — a Dél-
kai és termelőszövetkeze- rost Vállalat szakemberei-
tekkel. A fontos ipari nö- nek becslése szerint — 20— 
vény a déli részeken Csöng- 22 mázsa. Azokon a helye-
rédban és Békésben már be- ken — mint például a Gor-
ért, színe világoszöld, hal- zsai Állami Gazdaságban — 
ványsárga. A termést 160 azonban, ahol jól előkészí-
speciális szovjet rendrakó tett és megmunkált talajba 
kenderkombájnnal és átala- idejében vetettek, jól bírta 
kltott fűkaszákkal takarít- a kender a szárazságot. Itt 
ják be. Igen hasznos mun- a holdankénti termésátlag 
kát végeznek a szovjet ken- eléri a 30 mázsát. 

Főviil a dclgózók iskoláinak hálózata 
Az eddigi jelentkezések gozók önálló, általános isko* 

alapján az 1960—61-es tan- Iáinak hálózata. 
évben a dolgozók általános A következő tanévben 8 
és középiskoláiban 150 000— SZOT szeretné jelentősen to-
160 OOo között lesz a tanulók vább bővíteni az üzemi is-
száma. Tovább bővül a dol- kólák hálózatát. 

A dolgozók iskoláinak es-
ti és levelező tagozatán a 
beiratkozások szeptember el-
ső hetében lesznek. 

Nasszer távirata 
* Dobi Istvánhoz 

Gamal Abdel Nasszer, a2 
EAK elnöke táviratban mon-
dott köszönetet Dobi István-
nak, az Elnöki Tanács elnö-
kének, az Egyesült Arab 
Köztársaság nemzeti ünnepe 
alkalmából küldött jókíván-
ságaiért. 

58. évfolyam, 182. szám 
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