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Kádár János
fogadta a távozó
lengyel nagykövetet
Kádár János, a forradalmi
munkás-paraszt kormány elnöke csütörtökön búcsúlátogatáson fogadta Henry Grochulskit, a Lengyel Népköz,
társaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét.
Kádár János csütörtökön
fogadta Túri Ferencet, hazánk ú j djákartaj rendkívüli
és meghatalmazott nagyköretét. aki a közeljövőben
utazik állomáshelyére.
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Parasztságunk örökös réme volt eddig a gyakran
visszatérő nyári szárazság,
az aszály. Sokan ma is állandó félelemben élnek még
akkor is, amikor jól szolgál
az időjárás. Azt kérdezik:
vajon mikor bosszulja ez
meg magát, mert a jó esős
meleg időjárás után a boszszúálló szárazság ritkán marad el. A néphatalom erejével most Csongrád megyében is eddig soha nem tapasztalt küzdelem bontakozik ki e veszedelem ellen.
Az Alsótiszavidéki Vízügyi
Igazgatóság mérnökei, műszaki gárdája a t á j szempontjából óriási jelentőségű
tervek kidolgozásán fáradoznak most, melyéknek egy rósze m á r az idén megvalósul.
Balló Béla főmérnök, a vízügyi igazgatóság igazgatóhelyettese és Barcs Lajos, a
vízhasznosítási csoport vezetője arról tájékoztatta lapunk munkatársát, hogy az
idei nyáron Csongrád megyében már
40 ezer holdon válik lehetővé szárazság esetén a
növények öntözése.
A hagyományos
árasztásos
rendszerű öntözés mellett
mind nagyobb tért hódít a
magasnyomású esőztető rendszerű locsolás. A márciusi
számlálás adatai szerint jelenjeg 143 TLM, Mannesmann és más rendszerű,
nagy., teljesítményű öntözőberendezés áll a gazdaságok
rendelkezésére.
Ezek a gépek azonban a közeljövőben
még mintegy 20-szal szapo-

az üj

pavilon

•

40 ezer holdra jut víz a megyében

•

A szövetkezetek öntözési beruházásai

•

Halgazdaság lesz a fertői szikesen

rodnak majd. Működtetésükhöz
85 millió köbméter öntözővíz biztosítására készült
fej az Alsótiszavidék) Vízügyi Igazgatóság.
Eredmenyesen es gyorsan
fejlődik az öntözéses gazdalkod ás Szeged környékén
is. A Tisza alsó szakaszán, a
fehérparti részeken a rüszkei Kossuth Tsz gazdái
400 holdon öntözik már az
idén a fűszerpaprikát
és többi gazdasági növényeiket. A szegedi Móra Ferenc
Tsz-ben korábban nem foglalkoztak figyelemre méltó
módon az öntözéssel. Most
azonban ők is üzembe helyezik a zöldfási határrészen
első 120 holdas öntözőtelep ü k e t Hattyastelep környékén a szegedi Új Élet Tsz
120 holdon öntöz a nyáron,
s 196 holdon hasznosítják
a Holt-Tisza vizét a gyálai
Komszomol gazdái is. Itt már
korábban is öntöztek volna,
csakhogy a Holt-Tisza vize
" e m volt alkalmas magas
sótartalma
miatt ontozesre.
Most
. . . . . azonban
—_, .. . az AlsótiszaS f ^ L J Í ^ G Igazgatóság
"kimosta- a hólt Tisza-ágat.
Kicserélték benne a vizet, s
az így már lényegesen alacsonyabb sótartalmú
víz
nem tehet kárt a talajban.
Szegeden és környékén eddig mintegy 2 ezer holdon
öntöztek nyaranta a gazdaságok. s most az ú j területekkel együtt az itteni öntözött
földek
megközelítik
majd a háromezer
holdat.
Mint Balló Béla és Barcs
Lajos főmérnökök elmondották,

támadásra
készülnek
az
aszály étlen az Alsótiszavidéki Vízügyi
Igazgatóság
irányításával Hódmezővásárhely környékén is. Itt újabb
miUió forintot fordítanak
n
^ ^ ^
fejlesztésére

Abdullah al-Szaíal
marsall, a Jemeni Arab Köztársaság elnöke a
csütörtöki
napot Budapesten
töltötte.
Kíséretének tagjai,
élükön
Mohameci al-Rainy és Abdul
Rahman al-Eryani miniszterelnök-helyettesekkel Dunaújvárosba látogattak. A vendégeket vidéki útjukra elkísérte Kisházi Ödön, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának
helyettes elnöke, dr. Horgos
Gyula kohó- és gépipari mir.iszter, Kiss Károly, az Eluöki Tanács titkára.
A jemeni vendégeket
a
dunaüjvárosi
tanácsháza
előtt ünnepélyesen fogadták. A varos lakoí és a Dunai Vasmű dolgozói közül
igen sokan jöttek el, hogy
köszöntsék a látogatókat A
helybeli ifjúság üdvözletét
az úttörők tolmácsolták, színes virágcsokrokkal
kedveskedtek a jemeni államférfiaknak.
Az
épület
bejáratánál
Tapolczai Jenő, a városi tanács végrehajtó bizottságanak
elnöke és Borovszki
Ambrus, a Dunai Vasmű vezérigazgatója, valamint más
helyi
vezetők
üdvözölték
őket. Tapolczai Jenő rövid
tájékoztatást adott a város
történetéről, fejlődéséről.
Borovszki Ambrus vezérigazgató tájékoztatta a vendégeket arról, hogyan jött
létre a Dunai Vasmű, az or-

szág legkorszerűbb kohászati kombinátja és hogyan élnek a dunaújvárosi dolgozók.
A jemeni vendégek a belyi vezetők társaságában a
Dunai Vasmű megtekintésére indultak. A gyár dolgozói
meleg barátsággal, szeretetlel fogadták a vendégeket,
majd végigkalauzolták őket
a meleghengermű
gépsorai
között, valamint a martinacélműben és a kokszvegyészeti gyárban. Dr.
Horgos
Gyula és Borovszki Ambrus
a vendégek kérdéseire válaszolva részletesen
ismertette a legújabb gyártási eljárásokat, a legeredményescbb mun Icamódszereket. A
látogatás végén a
jemeni
vendégek őszinte elismeréssel nyilatkoztak a látottakról.
Ezután a dunaújvárosi tanács az Aranycsillag Szállóban ebédet adott a vendégek tiszteletére. Az ebéden
Tapolczai Jenő pohárköszöntőjében meleg szavakkal üdvözölte a jemeni
vendégeket, s átnyújtotta nekik a
dunaújvárosi
társadalmi
munkások
aranyjelvényét.
Pohárköszöntőt mondott Mohamed al-Rainy, a Jemeni
Arab Köztársaság miniszterelnök-helyettese is.
Délután a városnézés után
a- jemeni vendégek visszautaztak Budapestre.
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Százezrek búcsúztattál Dzsavabarlal Nehrut
Kongói népi erők elfoglaltak egy várost
Tegnap délután Mahatma Gandhi sírjától néhány méternyire elhamvasztották Dzsavaharlal Nehru indiai miniszterelnök holttestét A kiváló államférfit százezrek kísérték
utolsó útjára. A gyászszertartásán számos ország vezető államférfiakkal képviseltette magát, de ezen a gesztuson kívül
is szinte az egész világon megemlékeztek Nehru haláláról,
A Magyar Népköztársaság nevében Kádár János miniszterelnök, Kállai Gyula miniszterelnök-helyettes és Péter János
külügyminiszter részvétlátogatást tett az Indiai Köztársaság
budapesti nagykövetségén.
Kongó népe mind erőteljesebben nyilvánítja ki nemtetszését az AdouIa-kormánnyal soemben. A népi erők harcosai fegyverrel szállnak síkra az ország függetlenségéért, a
nép jogainak kiharcolásáért. E küzdelem során a népi erők
egy fegyveres csoportja elfoglalta Albertville-t, ahol
az
Adoula-kormány fegyveres erőinek nagy része is csatlakozott hozzájuk. A népi erők fegyveresei ezen kívül egy másík város felett is ellenőrzést gyakorolnak.
Tudósítások a 2. oldalon.
• A Magyar Népköztársakormánya
és a megálJapán
Császárság
kormánya
lapodott abban, hogy tokiói,
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• Joszip Broz Tito fogadta a Jugoszláviában tartózMaiinmrc/kii m a r a i i
kfvÍ4i
„ f
^ 1 . marsall,
szov et
l
nonvedelmi mimsztort és a közös ellenség elleni
harcban tanúsított rendkívüli
hősiességéért, valamint a két
ország fegyveres erői baratilletve budapesti követségei- ságának elmélyítésében szerket
^„^rií-ju^^A™:
érdemeiért átnyújtotta
nagykövetségi rangra zett
neki a Jugoszlávia Népi Hőemelik.
se érdemrendet.

külpolitika

a legnagyobb vizgazdálkodás-fejlesztési akció a környéken az algyői vízrendszer korszerűsítése lesz.
A kész tervek alapján ez a
munka összesen 130 millió
forintba kerül. Ebből 29,9
millió forint lesz a közvetlen állami beruházás. A Szegedtől keletre és északkeCsengelének csak jövője
letre eső, aszálytól leginkább
van, múltja alig. A 3600 laveszélyeztetett területeken
az algyői vízrendszer ki- kosú, hatalmas tanyavilággal
építése révén 17 ezer ka- rendelkező község csak most
taszteri hold föld válik ön- kezd felfejlődni a nagyobb
falvakhoz. Mindössze tizentözhetővé.
Eldőlt már a sorsa a még négy éve lett önálló közigazmeglevő fertői terméketlen gatása, s villanyt 1.959-ben
szikes pusztának is. Kétezer kapott. Eddigi fejlődésének
hold vízfelülettel az ú j al- lendülete távlatok felé visz.
győi vízrendszer szerves ré- A falu arculatának változása szorosan összefügg öt tszszeként
korszerű halgazdaságot épí- ének gazdasági erősödésével,
folytonos gyarapodásával. Ertenek ki
rajta. Mint a tervek rész- ről tanácskozott most a közadataiból kiderül, egyedül a ség Hazafias Népfront bizotttápéi Tiszatáj Tsz-ben 1600 sága, amelyen résztvett és
holdon öntözhetnék majd a felszólalt Kiss István, a járási pártbizottság agit. prop.
gazdák.
Kidolgozás alatt van az osztályának vezetője és Sajó
újszegedi alsó Tisza-parti te- Gyula, a Hazafias Népfront
rületek öntözési terve is. Itt járási bizottságának elnöke
a Haladás
Tsz gazdái is.
Tisóczki Mihály, a községi
újabb 800 kataszteri holtanács vb titkára a távlati
dat öntöznek majd.
Ebben a gazdaságban máris fejlesztési tervekről, Pigniczfejlett kultúrája van az ön- ki József vb elnökhelyettes
tözéses növénytermesztésnek. pedig a szőlő és gyümölcsteEzen a nyáron újabb 200 lepítésekről tájékoztatta a faholdat kapcsolnak be az ön- lu lakosságát képviselő néptözésbe és ezzel együtt már frontosokat. Mi változott itt
700 holdra tudnak aszályos eddig? Az emberekkel együtt
időben életet jelentő vizet a 12 kilométer átmérőjű hojuttatni. Figyelemre méltó mokvilág is, amelybe mélyen
még a deszki Kossuth Tsz ágyazták a falu fundamentumunkája is, ahol jelenleg mát. Szinte minden évben új
600 holdas öntözéses gazda- utcasorokat alkotnak a frissági egység kialakításán fá- sen épült családi házak. A
radoznak. 200 holdon már tanyákról megindultak az
ezen a nyáron működnek az emberek a fény felé, hogy réantözőberendezések. Hasonló rézesei legyenek a falu gazda-

Nyikita Hruscsov, szovjet miniszterelnök csütörtökön reggel megtekintette a
Moszkvában megnyílt brit
mezőgazdasági kiállítást. A
vendéget Sir Humphrey Trevelyan angol nagykövet, valarnint a kiállítás igazgatóságának tagjai fogadták és kisérték végig a pavilonokon.
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Posta, iskola, művelődési ház
Csengele jövője
a népfront
tárgyalóasztalán

Ü j elárusító pavilont épít a szegedi Szent István téren a
tápéi Tiszatáj Termelőszövetkezet kőműves gárdája. A
munkákkal hamarosan elkészülnek és a pavilonban a termelőszövetkezet, valamint a földművesszövetkezet árusit
, _ majd különféle mezőgazdasági terményeket

sági, politikai és kulturális sze most fordul termőre, nyovérkeringésének,
mukban pedig jönnek a százA pormentes útszakasszal holdak. A tárolók és válogató
építésére fel is
is rendelkező központban helyiségek
épült az ú j orvosi rendelő, szólítják már a falu tsz-eit.
gyógyszertár,
önkiszolgáló
S ami most még nem látélelmiszerüzlet, vas-műszaki szik problémának, de már
bo U A
. ; , ^ / ^ T l i f ^ f ' T ^ ^ ^ gondolnak rá előre, az a munmiatt előbb-utóbb fel kell kaerőbiztösítás a
kiterjedt
tölteni az agyagbányát, mert gazdaságok részére. A többi
oda is házakat és közintéz- között erről is beszélt a töményeket építenek majd. tában Rdcz Tibor tanácselPostát, négytantermes
kor- nök, Kovács István pedagószerű iskolát, óvodát, napkö- gus. Fekete László gyógyszezi otthont építenek és műve- rész, a községi népfrontbilödési otthont filmszínházzal,
zottság titkára, Sárhegyi Káa meglévő alkalmatlan he- roly nyugalmazott tanító és
lyett. Cukrász- és szikvíz- Tóth Lajos községi párttitüzem, ruházati- és iparcikk kár.
bolt, ú j piactér, kisipari veA szakmunkásoké és a
gyesműhely, szeszfőzde, törpevízmű építtetése, belvízvé- gépesítésé lesz majd itt a szó.
delmi célokat szolgáló csator- A mind gyorsabb ütemű fejnák lefektetése szerepel a lődés azt is magával hozza,
hogy kevesebb
ráfordítással
további programban.
több és olcsóbb árut szállítKözeli — a falu társadalmi sanak a hazai és külföldi piösszefogására is épülő — né- acokra. Most itt csak jelezhány év alatt megvalósítható zük, de a jövő
jegyében
tervek ezek. Megvalósulásu- nagyszabású ú j gyümölcstekat sürgetik, s egyben gaz- lepítési kísérlet folyik. Az eddasági alapjukat biztosítják digi tapasztalat szerint háaz ú j szőlő- és gyümölcstele- romszor annyi termést ad ez
pítések. Pár esztendő múl- a telepítési
és
termesztési
tán 700 hold ú j szőlőtelepítés módszer, mint a hagyomáés 626 hold gyümölcsös ontja nyos. Csak elegendő szakemmajd innen az árut. A ter- ber kell hozzá. Erről gondosvezett gyümölcstelepítés
már kodni viszont — éspedig időmegvan. mindössze 37 hold ben — a község, a tsz-ek
hiányzik belőle. Az ú j őszi- dolga.
barackosok és a szőlő egy tér
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