
* S * m E 2 I Már több községben aratnak 
Hétfőn befejeződtek a 

Magyar Népköztársaság kor-
mányának képviselői, vala-
mint a vietnami kormány-
küldöttség közötti tárgyalá-
sok. A testvéri barátság lég-
körében folytatott megbeszé-
lések eredményeképpen meg-
állapodásokat írtak alá a 
Magyar Népköztársaság ré-
széről a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaságnak 
nyújtott segítségről és a két 
ország gazdasági együttmű-
ködésének továbbfejlesztésé-
ről. 

A megállapodásokat ma-
gyar részről Fock Jenő, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Politikai Bizott-
ságának tagja, vietnami rész-
ről Le Tlian Nglii miniszter-
elnök-helyettes, a Vietnami 
Dolgozók Párt ja Politikai Bi-
zottságának tagja írta alá. 

A Vietnami Demokratikus 
köztársaság kormánykül-
döttsége hétfőn délután Bu-
dapestről Csehszlovákiába 
utazott. A küldöttség búcsúz-
tatására a Ferihegyi repülő-
téren megjelent az MSZMP 
és a kormány több képvise-
lője. 

Magyarország területét el-
hagyva Le Thanh Nghi a 
repülőgép fedélzetéről táv-
iratban mondott köszönetet 
Kádár Jánosnak és Fock Je-
nőnek a szívélyes vendég-
szeretetért. (MTI) 

A moralialmi Vörös Október Isz befejezte 
az őszi árpa aratását 

Erősítik a töltéseket 
a déli védővonal szakaszon 

A szegedi járás homok-
földjein Röszke után a mó-
rahalmi, gyálaréti, zákány-

irányították, ahol nem elég 
sima, egyenlőtlen a talaj. 

A szegedi járás tiszántúli 
széki és a forráskúti határ- földjein is sárgul a gabona, 
ban megkezdődött a gabona 
betakarítás. Mórahalmán a 
Vörös Október Termelőszö-
vetkezetben 

már be is fejezték az őszi-
árpa vágását. 

Harminchét hold termesét 
takarították be. A sürgős 
munkához a csengellei Arany 
Kalász Tsz egy kévekötő 
aratógépet kölcsönzött. A 
vízállásos részeken 

kézzel arattak a szövetke-
zeti gazdák. 

Pár napon belül hozzáfog-
nak a homokvidék kenyér-
gabonája. a rozs betakarítá-
sához. A csengelei közös 
gazdaság megígérte, ha még 
szükség lesz rá, 

ismét álküldik Morahal-
mára 

az egyik gépet. 
Forráskúton vasárnap ki-

adós csapadék hullott, de ez 
nem akadályozta meg hétfőn 
az aratás megkezdését. Két 
saját aratógéppel vonultak-
ki a földekre a Haladás Tsz 
beliek hatvan kaszapár 

a közös gazdaságok szakem-
berei hétfőn 

határszemlct tartottak 
s itt is ma-holnap több köz-
ség határában kezdődik az 
ú j termés betakarítása. A 
járásban eredetileg az ösz-
szes kalászos terület mintegy 
háromnegyed részét akarják 
géppel vágni, a kedvezőtlen 
időjárás, a viharok miatt 
azonban legfeljebb hatvan 
százalékban történhet így. 
Ezért továbbra is 

szervezik a kézi munkaerőt 
s előreláthatólag legalább 
négyezer kaszapárt „vetnek 
be' a termelőszövetkezetek 
tábláin. 

A szombati gátszakadás 
után a Duna-menti védelmi 
vonal legkritikusabb helye a 
Palánka és az Üjvidék kö-
zötti műút lett, a közvetlen 
veszélyben forgó legnagyobb 

Országos mozgalom 
az árvízkárosultak javára 
Tájékoztató a gyűjtés és a segítség módjáról 

Az Országos Vízügyi Fö-

A Duna magyar szakaszán sebb esésű a Duna árvízi fővárosát. Nem sikerült 
szombat és vasárnap lassan medre, s az összetorlódó vizet ugyanis megállítani a vizet a 

csak lassabban tudja továb- Palánka felé vezető műút 
bítani, mentén, s most lázas sietség-

Baja és Mohács környékén, gel két újabb védelmi vona-
valamint a Báta fölötti tér- lat kell építeni, 
ségben vasárhap és a hétfőre 
virradó éjszaka is több tíz-
ezer ember védte, erősítette 
az erősen átázott gátakat s 
mintegy 40 helyen támasz-
totta meg kővel. A Duna dél-
magyarországi szakaszán egy város pedig Újvidék 

, .. , „ -r , nap alatt újabb 86 000 ho- A rádió időnként felhívást 
mokzsákot. majdnem 1500 intézett a lakossághoz, es fel-
tonna követ és 1712 szádfal- szólította a munkabíró férfi-
verő anyagot, vagyis pátria- akat, hogy haladéktalanul 
lemezt használtak fel. Ezen- jelentkezzenek vállalatuknál, 
kívül 33 000 köbméter földet A Városi Közlekedési Válla-
építettek be — 24 óra alatt lat autóbuszain és tehergép-
— a töltésekbe és a lokalizá- kocsikon szállítják őket a gá-
ciós vonalakba. 

A gátak most már szilár-
dan állnak, s a vízügyi szak-
emberek bíznak abban, hogy-
ha csak altalaj törés nem kö-
vetkezik be, akkor a tölté-
sek kibírják a még néhány 
hétig tartó kritikusan magas 
víznyomást. 

tovább apadt. Ezen a két na-
pon hétfő reggelig Komárom-
nál 8, Budapestnél 20. Bajá-
nál 18 és Mohácsnál 13 cen-
timéterrel csökkent a folyó 
vízszintje. Bajánál és Mo-
hácsnál azonban még mindig 
30, illetve 41 centiméterrel 
haladja meg a jelenlegi víz-
állás az 1954. évi maximumot. 
A víz levonulását lassítja, 

ra érkezett az Ausztriában ki-
alakult kis árhullám. Baja 
és Mohács körzetéből pedig 
azért vonul le nehezen a víz, 
mert a jugoszláv oldalon — 
Apatin, Bezdán és Vukovár 
környékén — szűkebb és 
enyhébb lejtésű, vagyis ki-

A népgazdaságot ért ká-
ígazgatóságon hétfő délután rok csökkentését segíthetik 

ki- I Gál László, a SZOT titkára a termelési terv túlteljesíté-lltfis. iid.LV cill tvdöóciüai JVI- « — , — , -1,-1 i .̂i 
sereiében. A gyalaréti Kom- i és dr. Soóky László, a Ma- sevel ha azokból a cikkek-KrU tormp np ; mhh.p1 ame-

aratókat arra a területre 

t i g o r t r a szállít paprikát a f e l s z a b a d u l á s Tsz 

Megkezdték 

Megkezdődött 
a v i s s z a k ö i l ö z é s 

szomol Termelőszövetkezet- I gyar Vöröskereszt helyettes bői termelnek többet a m e 
ben íelenlee eav géppel főtitkára sajtótajékoztaton lyeket tervük eloiranjzottes 
vágják . az őszi árpát. A kézi ismeretette az árvízkárosul- egyébként is nagy szükség 

S ^ S Ű T ! ^ V A SZOÍ ° v ^ S f a káró- árvízveszély miatt 
megnyújtásban eddig kiala- sullak gyermekeinek mgye-
kult jó kezdeményezéseket, nes üdültetését is. A szak-
módszereket, szervezetek sok helyen el-

Breinich Miklós árvizvé- határozták már. hogy kü-
delmi kormánybiztos-helyet- lönböző sport- és kulturális 
tes beszélt elöljáróban arról, 
hogy hősi munkával, nagy 
emberi és műszaki erő fel-
használásával eddig sike-

az u v e g m e g g y 
fett7 ás áldását 

Vasárnap összesen 600 má-
zsa újburgonyát. vásároltak 
fel a MÉK felvásárlótelepe-
in.. Ebből Makón 400-at. 
Szegeden pedig 200 mázsát. 

rint az NDK-ba 600—700 
ezer csomót. 

Újdonság az, hogy a zöld-
paprika felvásárlásában is 
nagyobb tételekkel lehet szá-

az 
bevételeit 

árvízkáro-
rendezvények 
ajánlják fel 
sultakxiak. 

Dr. Soóky László bejelen 

Fejeskáposztából őszesen 850 molni. Vasárnap összesen 20 
mázsát vett át a MÉK A 
szentesi Felszabadulás Ter-
melőszövetkezet jelentősebb 
tételben szállított már me-
legágyi uborkát is. Szegeden 
pedig leginkább az újszegedi 
termelők értékesítették ezt a 
kedvelt zöldségfélét, össze-
sen ezen a napon 250 mázsát 
vettek át a felvásárlótele-
pek, ebből 120 mázsát irá-
nyítottak exportra Csehszlo-
\ákiába. Ugyanakkor Buda-

ezer darabot vett át a MEK. 
leginkább a szentesi és sze-
gedi termelőktől. A szegedi 
Felszabadulás Termelőszö-
vetkezet már 3—4 hete fo-
lyamatosan szállít exportra 
paprikát, hetente általában 
50 ezer darabot, 

Soha nem fordult még elő 
a megyében, hogy olyan jó 
termést szüreteltek volna 
földieperböl, mint az idén. 
Ugyanis Csongrád megyé-

pestre, Dunaújvárosba és ben általában 25—30 vagon-
Győrbe is küldtek a megyei 
piacok ellátásán kívül. Igen 
ragy tételt vásároltak fel 
főzö-vöröshagymából. mint-
egy 200 ezer csomót. Na-
gyobb részét az NDK-ba irá- százalékát 
nyitották, 180 ezer csomót, Megkezdték 
20 ezer csomót pedig a me-
gye területén levő üzletekbe. 
E hónap végéig rendszeresen 
k iildenek exportra főző-vö-
röshagymát, számítások sze-

ra tehető az évi termés, az 
idén viszont 60 vagonnál is 
több termett. S bár igen 
csapadékos volt a tavasz, 
mégis a földiepertermés 50 

exportálhattuk, 
vasárnap az 

üvegmeggy felvásárlását is 
Szeged és Szatymaz környé-
kéről, valamint az üjszegedi 
kertek terméséből mintegy 
25 mázsát vettek át. 

rült megvédeni a Duna gát- tette, 5, 10. 50 és 100 form-
jait, de a Duna gátjai mö- tos címletű árvízkárosult 
gött felfakadt víz. valamint bélyeg kiadásával teszik le-
az összegyűlt belvíz sok há-
zat megrongált és sok ezer 
csaladnak kellett elhagynia 
átmenetileg otthonát. 

Gál László elmondotta, 
hogy a szakszervezetek a 
szokásos tagdíjbevételből 
máris mintegy egymillió fo-
rintot, vagyis átlagosan ezer 

hetővé a gyűjtés kiterjesztő 
sét, A jövő hét elején ké-
szülnek el a bélyegeik, ame-
lyekkel a lakóterületen, va-
lamint a partizánszövetség', 
a KIOSZ és az OKISZ ke-
retén belül, majd a Haza-
fias Népfront, a nötanács, a 
Magyar Vöröskereszt, a 

Minden eshetőségre szá-
mítva folytatják a második 
biztonsági védvonalak építé-
sét, illetve erősítését. 

A Szentendrei szigeten az 
kiürített 

Szigetmonostorra szombaton 
visszaköltözött a lakosság. 
Az ideiglenesen Leányfalun 
elszállásolt szigetmonostoriak 
közül 16 család nem foglal-
hatta el otthonát, mert a 
község szélén levő házaikat 
elöntötte a fakadó víz. Eze-
ket a családokat ideiglenesen 
az iskolában helyezték el. 

tak építésére. 
A Duna azzal fenyeget, 

hogy hátbatámadja Újvidé-
ket. A szombati cselagevói 
gátszakadás következmény* 
aggasztó. A zavaros víz gyor-
san elöntötte a mintegy 2600 
hektárnyi területet, majd 
Begecunél átömlött az újvi-
dék—palánkai műúton emelt 
nyúlgáton, s most az újvidéki 
határ lapos szántóin próbál 
utat törni magának a város 
felé. 

Súlyos csapás érte a bara-
nyai gátvédöket is. Az újbez-
dáni gátszakadásnál keletke-
zett tó töltésén áttört a víz 
és elárasztotta Kisdárda és 
Jenőfalva településekel: 
mindkét falut csak csónakon 
lehet most megközelíteni. 
Kisdárdán 265 lakóépület 
került víz alá. 

Alekszandar Rankovics és 
több más magasrangú állami 
funkcionárius hétfőn reggel 
Újvidékre érkezett, majd to-
vább utazott az elárasztott 

összeírják a kárt szenvedett területek megtekintésére, 
családok gyermekeit, mert a Ausztriában a dunai árvíz 
tanács gondoskodik üdülteté- u tán most a hegyi folyók, va-

torint gyorssegélyt utaltak KISZ és a tanácsok aktirts-
ki a károsult szakszervezeti 
tagoknak. Az árvízkárosul-
tak javára nyitott 10 200 
számú csekkszámlára is ér-
kezett már összeg. Általá-
ban egynapi keresetüket fi-
zették be a dolgozók. Né-
hány vállalatnál a vállalat-
nak engedélyezett túlóráért, 
túlmunkáért járó bért utal-
ják át. 

A z árvízveszély miatt szá-
mos gyárban, üzemben szü-
netelt átmenetileg a terme-
lés. Ezért több ilyen üzem 
dolgozói, szocialista brigád-
jai vállalták az árvízveszély 
miatti termeléskiesés pótlá-
sát. 

tái keresik 
dolgozókat. 

fél a lakókat, 

sükről. A napokban indul el 
25 általános iskolás lány, 
majd július közepén a fiúkat 
viszik nyaralni. 

á r v í z k á r o k J u g o s z l á v i á b a n 
és A u s z t r i á b a n 

Vasárnap éjjel óta közvetlen 
árvízveszély fenyegeti Újvi-
déket, Vajdaság tartományi 

lamint a Bóden-tó áradása 
okoz nagy károkat. A hét 
végén elöntötte Bregen egyes 
részeit. Hasonló a helyzet 
számos más tóparti városban 
és községben is. Stájerország-
ban és Burgerlandban jég-
esők pusztították a termést. 
Graz környékén galambtojás 
nagyságú jégdarabok estek. 

Legfontosabb 
a közös állatállomány fejlesztése 

Zákányszék község terén, közös szőlő és gyümölcsös, 5 
fiatal jegenyefák árnyékában erőgép és 7.pótkocsi, 2 dará-
többszáz főnek terített kö- ló, 42 szarvasmarha, 200 juh. 
zös ebédhez vasárnap a Má-
jus 1. Tszcs. Első családi 
ebéd az idén egyesült három 
tszcs első közgyűléséhez. 
Hadd érezzék ebből is a kö-
zösség szépségének családias 
ízét, zamatát. 

Lassan gyülekezett a fa-
lu és kiterjedt tanyavilágá-
nak népe. Az érkezők számá-
ra igazi „marasztalóval" *ked-
? eskedett a fiatal műkedve-
lők táncos énekes csoportja, 
akiket a műsor rendezésre 
született szövetkezeti gazda, 
Makra János dirigált. 

Közel 4 millió forint 
a közös vagyon 

Az aratás előtti közgyűlés 
— melyen részt vett Török 
József, az MSZMP szegedi 
járási bizottságának első tit-
kára — a déli órákban kez-
dődött. Bozsó István, a tszcs 
elnöke részletes beszámoló-
ban ismertette a közös va-
gyon gyarapodását, az idei 
eredményeket és tennivaló-
kat. A Május 1. Tszcs közel 
4 millió forint értékű közös 
állóalappal rendelkezik. 30 
hold nagyüzemi telepítésű 

irodaház és egyebek képezik 
közös vagyonát. 
Bevezetik a villanyt, 

építkeznek 
A beszámoló megvillantot-

ta a gazdaságfejlesztési táv-
latokat is. Az adottságok és 
a szükséglet sürgeti az állat-
tenyésztés fejlesztését. Jövő 
évre 130 férőhelyes növen-
dékmarha-islálló építését 
tervezik, bevezetik a vil-
lanyt. Még az idén szeretnék 
felépíteni a csővázas gép-
szint. Az alsó-zákányszéki 
iskola szomszédságában da-
rálót és raktárt szán-
dékoznak létesíteni Hasz-
nos lenne egy 
fürészüzem és géplemosó 
építése is. A természeti 
adottságok a gyümölcs- és 
szőlőtelepítéseknek kedvez-
nek. Gyarapítani fogják kö-
zös telepítéseiket is. a veze-
tőség javasolta a földieper 
meghonosítását. 

A közösséget senki 
nem károsíthatja meg 

A Május 1. Tszcs vezetősé-
gi beszámolójában figyel-
meztették mindazokat, akik 

— az alapszabályt megsért-
ve — tavaly nem fizették be 
a közös kasszába tartozásu-
kat. Török József, a járási 
pártbizottság első titkára 
hangsúlyozta: megengedhe-
tetlen, hogy egyesek több-
ezer forinttal adósak a kö-
zösségnek. Savanya János 
tszcs-tag más régebbi sza-
bálytalanságokra hívta fel a 
figyelmet. Tavaly többen jó 
földet „fogtak ki" a tszcs-
től és azt nem maguk mű-
velték, hanem kiadták má-
soknak harmadosba. Az 
ilyen jövedelemszerzés, amo-
lyan burkolt spekuláció. A 
közös művelésű telepítéseket 
helyesebb teljesítménybérben 
vagy részes műveléssel gon-
doztatni, a napszámosok 
ugyanis nem dolgoztak lelki-
ismeretesen. Papp Antal és 
Pintér Miklós az epertelepí-
tések műveléséről szóltak. 

A gyűlés után a közös 
ebédhez terített hosszú asz-
talokhoz ült a Május 1. 
Tszcs nagy családja. Bizako-
dással beszélgettek az ara-
tásról, bár 200—250 hold ka-
lászost tönkretett a belvíz, 
jó termésre számítanak( 

B. Ö. 

Szombati és vasárnapi műszakok 
az árvízkárosultak megsegítésére 

A gyár szombat esti kürt- műszakra a kenderfonógyár- A 10. AKÖV dolgozói kő-
je máskor azt jelenti, hogy ban. Valamennyi termelő zül, mint ismeretes, sokan 
véget ér a heti munka a üzemrész, a fonodák, a ki- közvetlenül is részt vesznek 
kenderfonóban. Most azon- szerelő, a cémázó és a si- az árvízvédelemben. Hozzá-
ban egymás után három mító is munkába állt, össze- juk csatlakozott most f a -
szombat éjjel tovább dol- sen 270-en töltötték bent a sárnap Kokovecz János, 
goznak a gépek: az üzem gyárban a vasárnapra virra- Kalányosi Zoltán. Császár 
munkásainak szép felajánlá- dó éjszakát. Az eredmény Imre, Talpai Antal szegedi 
sa válik így valóra nem is maradt el, a finom- és egy makói szerelő, és 

fonók 1870, a végfonók 6586 Dunaalmás térségében egy 
Eredményes éjszakai munka kilogramm fonalat termel- napig társadalmi munkában 

tek az árvízkárosultak meg- javították meg az arra rá-
Még egy héttel ezelőtt, a segítésére felajánlott mű- szoruló járműveket, gépko-

múlt hétfőn tartottak röp- szakban, 
gyűléseket a szegedi kender-
fonógyár valamennyi osztá- Akarcsak mas napokon 
lyán, s ezeken a szakma- a XI. Autójavító Vállalat 
nyok dolgozói megbeszélték, dolgozói vasárnap rendeztek 
hogy az árvízkárosultak árvízvédelmi műszakot. Mi-
megsegítésére három egy- után mind a szegedi, a vá-
mást követő szombaton éj- sárhelyi és a békéscsabai 
jel is műszakba lépnek, s részlegek dolgozói értekezle-
keresetükből bélyeget vásá- teken tették meg íelajánlá-
rolnak. vagy befizetik a saikat Szegeden, ahol a ter-
pénzt a 10 200-as csekkszám- m elés két műszakos, úgy ha-
lára. 

csikat. 

A íeiajánlasokban 
cialista brigádok kollektívái 
jártak az élen. A kártoló 
Voszhod nevet viselő szak 

tároztak, hogy az egyik mű-
a szo- s z a k június 27-én, a másik 

vállal külön-július 4-én 
munkát. 

Az első műszak most, va-
mánya az üzemben elsőként ^ r n a P , mintegy 200 ember-

rel dolgozott. Ügy szamita-
nak, hogy a két vasárnapi 

vállalta a szombat éjjeli 
műszakot. A 2-es gépmű-
hely 11 szocialista címért műszakkal összesen 35 ezer 

forintot tudnak összegyűjte 
ni és befizetni az árvízká-
rosultak számára. 

Segítség 

i tt és a helyszínen 
Csaknem valamennyi 

üzemben, vállalatnál foglal-
koztak már a dolgozók az 
árvíz sújtotta vidékek la-
kosságának megsegítésével. 
Az Üveg és Porcelán Nagy-
kereskedelmi Vállalat bri-
gádvezetője. Kőhalmi Já-

, , , . . nos, azt jelentette például, 
dolgoznak majd végig az h o g y s z o c i a l i s ta címért küz-
u j fonocsarnokban, míg a d ő munkacsapata a napok-
delutanos műszak aznap ej- b a n b rigádértekezletet tar-
jel all munkába. tott, melyen valamennyien 

Ilyen előzmenyek utan ke- egynapi munkabérüknek 
rult sor 26-an, szombaton az megfelelő összeget ajánlot-
eiso teljes szombat éjszakai t ak fel az újjáépítéshez. 

dolgozó munkacsapata a 
műszakon kívül azt is fel-
ajánlotta. h!bgy fizetéses 
szabadságukból egy hetet 
gátőrzéssel vagy a helyreál-
lítási munkákban való rész-
vétellel töltenek el. Igen 
példamutató vállalást tett a 
finomító Petőfi-brigádja is. 
Még az ipari tanulók is fel-
ajánlották egy teljes műszak 
bérét az árvízkárosultak ja-
vára, de mivel ők éjszaka 
nem dolgozhatnak, valószí-
nűleg egy szombat délutánt 
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Postai bélyegeket 
az árvízkárosultakért 
Most, amikor az egész ma-

gyar társadalom megmoz-
dult, hogy az árvízkárosul-
tak segítségére siessen, sze-
retnék egy szerintem hasz-
nos dolgot javasolni. Ez a 
következő: a még meglevő 
feles bélyegkészletet ne 
semmisítsék meg, hanem 
nyomják felül „árvízkárosul-
takért 1965" felirattal és a 
bélyeg névértékének mintegy 
50 százalékos összegével hoz-
zák forgalomba. Szerintem az 
egyébként zúzdába kerülő 
bélyegek így hasznot hozná-
nak az árvízkárosultaknak, s 
a bélyeggyűjtők között is 
osztatlan örömet keltene egy 
ilyen irányú intézkedés. 

Nagy idegenforgalomra 
számítunk az idén és ezáltal 
a nálunk megforduló külföl-
diek is adakozhatnak a bé-
lyegek megvásárlása útján. 
Erre a célra legalkalmasabb 
volna a tavaly megjelent 
„Híd-sor" vagy a Vár soro-
zat" még készletben levő ér-
tékei, avagy az „Évfordulók 
és események" sorozat kész-
letben levő bélyegei. 

Dr. Bétay Sándor 
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