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Aratják a bűxát 
a szegedi í»%ehben 

A gabonatáblák felérái már Uvágtáli • halászotokat 

Az időjárás kedvezett 8 retet érdemel n gazdaság 
gabona érésnek. A kissé hfl- ve»etóságe azért, hogy a ma-
vös, de kellemes napos idő- g u k szerkesztette szalmale-
, , . , , , . húzóval 300 holdon gyorsan ben a kalászok egyenletesen Ö S S í e g y f i j t e ( t é k , R M ) m á t A 

szőkültek és a mag nem szo- tarlót nyomban szántják ls, 
rult meg. A szövetkezeti gaz- hiszen 200 Hold tarlóvetést 
dák öFülnek a búzaszemek véges a közös gazdaság, 
szép teltségének. Csütörtök- A « öazi árpa aratása Sza-
töl a szegedi Haladás Tsz és valamennyi gazdaságá-
az Üj Élet Tsz búzatábláin h a n teIÍ«* erővel folyik, 
aratnak a kombájnok es az Tegnap estig összesen 900 
aratógépek. Már a szegedi holdat vágtak le, ebből 600 
Haladás Tsa-ben is megkezd- holdat 18 kombájn takarított 
ték a búsa aratását a kom- be. A rozs aratásában a Fel-
háj nok. Az első napok ered- szabadulás Tsz Jár elől, da 
ményei megerősítették a hozzákezdtek a kenyérgabo-
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szakemberek várakozását: a 
san-pastore búza szép ter-
mést hozott. Az ŰJ Élet Tsz 
kombájnosai jól dolgoznak-

na betakarításához a Hala-
dás Tsz-ben is. 

Amennyiben az idő to-
Tegnap estig 70 holdról ta- vábbra is kedvez, jövő héten 
karították be a búzát. A ml- befejezik az őszi árpa és a 
hálytelekiek példát mutatnak san-pastope búza aratását. A 
az aratásban, jó gépeket szegedi tsí-ekhen dicsérete-
kaptak és gabonaföldjeik ls sen dolgoznak a kombájno-
kedveznek a gépi munká- sok, aratógépek és kaszapá-
rak, így eddig több mint 250 rok, a kalászosok felét már 
holdon arattak. Külön dicsé- learatták. 

Megkezdődött 
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a barackszüret 
wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 

Az üzletekbe* 
gyümölcsű jdeneág kí-
nálja macái A bar 
raekfák megérlelték 
első korai termésü-
k é i A kertekbe* 
egyre népesebb l 
szüret, eddig 41 va-
gon őszibarackot vá-
sárolt fel a szegedi 
és szatymazl tran-
zittelep. Vasárnap éa 
hétfőn 300 mázsa ha-
racket szállítottak a 
szatymazl tranzltle-
lepre a termelök. 
Keddre már többet, 
mintegy 500 mázsát 
vártak az átvevők, a 
mindennap nagyobb 
a tétel. Fotortpor-
tunk ízelítőül bemu-
tatja a barackszflret 
néhány mozzanatát. 

KÉPEINKEN: 1. Adám János, a zsomból Gyti 
csomi gyümölcsöst varázsolt tanyája körül. Fiatal almafák, törpe barackfák neve-
lik, érlelik termésüket a kétholdas területen. A gazda 27 évi munkája, szakértel-
me ölt testet itt. Unokája, Ádám Erzsike segít a családnak szüretelni. 2. Lovas-
kocsik sorakoznak a szatymazl tranzit-telepen, hogy barackrakományukat átadják-
Bába István, a szatymazi Béke Tsz tagja 52 láda — mintegy 3 mázsa — baraekot 
ad át a felvásárlóknak. 3. A beérkezett gyümölcsöt gyors kezek, gyakorlott szemek 
osztályozzák. Legmegbízhatóbb mégis a „sablon", mellyel Becker Jánosné a barack 
nagyságrendjét megállapítja. 
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Kádár János elvtárs meglátogatta 
a dunai árvízvédelem munkásai 

Gratulált a szegedi MHS búvárainak — Megtekintette 
a gépesített szegedi osztag munkáját is 

Pénteken Kádár János elv- repültek, ahol Kist György, feladatot kell megoldania. Az 
társ, az MSZMP Központi az Alsó-dunavölgyi Vízügyi első jelentős teendő javasla-
Bizotteágának első titkára Fe- Igazgatóság igazgatója mu- tokát tenni az előállt károk 
hér Lajosnak, az árvízvédelmi tatta meg azokat a töltéssza- pótlására, kiküszöbölésére. A 
kormánybizottság elnökének kaszokat, amelyeket legjob- másik rendkívül fontos fel-
és Dégen Imrének, az árvíz- ban veszélyeztetett a Duna adat meghatározni azt az 
védelmi kormánybiztosnak rendkívül tartós ós magas utat, amelyen haladva éppen 
társaságában megtekintette a áradása. A magyar—jugo- úgy biztosítani lehet az éves 
Duna-menti árvédelmi mun- szláv határ menti l / l -es hó- terv teljesítését, mintha nem 
kálatokat- Repülőgépen meg- dunai gátőrjárásban bemu- is lett volna dunai áradás, 
szemlélték a Győr környék) tatták a vendegeknek az ár- Ha esik az eső, ha árad a 
Felső-Duna védelmi vonalait, védekezés egyik ú j módsze- Duna, vagy ha süt a nap, a 
majd a déli szakaszon rét, a műanyagfóliás borítást, célunk egy, a szocializmus 
öcsényben leszálltak. amellyel az átázott töltéseken építése, s ezt kell segítenie 

A vendégek fVcér.vhöl he. akadályozzák meg a szivar- minden kommunistának, 
A venoegeK ocsenypoi ne- á g t Benedek Károly mérnök minden becsületes, hazafias 

Mohácsi-szigetre e l m o n d o t t a a vendégeknek, érzelmű embernek. 
hpgy a műanyagfólia leteríté-
sébem, a víz felőli töltésoldal 
fóliás beborításában hősies 
munkát végeztek az MHS 
szegedi és budapesti könnyű-
búvárai, akik a víz alatt el-
egyengették ezt a műanyag-
ponyvát és homokzsákokkal 

l l k o p t e r r e l 

flz árvízvédelmi 
Kormánybizottság 
tájékoztatója 

A Duna magyar szakaszán 
terhelték le, nehogy a víz folytatódik az apadás. Caü-
sodra elmozdítsa. törtök reggeltől péntek délig 

Kádár János szívélyesen a vízszint Dunaremeténél 23 
elbeszélgetett a könnyűbúvá- centiméterrel, Budapestem 13 
rokkal, gratulált a fiatal Tán- centiméterrel. Baján 8 cen-
coe György könnyűbúvárnak, ti méterrel, Mohápson 9 cen-
elismerő szavakkal köszön- timéterrel csökkent. A pép. 
tötte Bárdi Miklós budapesti tek déli vízállás Budapesten 
könnyűbúvárt is, aki megta- 670, Baján 870, Mohácson 
lálta és társainak segítségé- 899 centiméter, 
vei elzárta a Mohácsi-szigeti Az apadás következtében 
óriás buzgár töltés alatti nyi- az árvízvédelmi helyzet 
lását. Szekszárd, Baja, Mohács 

A vendégek megtekintették térségében tovább enyhült, 
a szegedi gépesített árvízvé- Báza, Pörböly községekben, 
dolmi osztag munkáját. A valamint a környékbeli tele-
szegediek bemutatták az ár- pülésekben gyorsított ütem-
védekezés közben tökéletesí- ben folynak a lakosság visz. 
tett szádfalverő berendezést, szaköltöztetésére irányuló 
amellyel már egyszerre négy egészségügyi és épület biz. 
acél pátria-lemezt tudnak le- tonság-felülvizsgálati mun-
verni a töltés vízfelőli olda- kálatok. 
Iánál- * 

Felkeresték a nevezetes A Dráva legalsó magyar 
óriási buzgárt is a Mohácsi- szakaszán még pénteken is 
sziget 1/5-ös számú kandalo- áradt a folyó vize. Dráva-
ki gátőr járásában, ahol 5 szabolcsnál túllépte az 500 
napig tartó éjjel-nappali centimétert, 
megfeszített munkával slke- * 
rült lokalizálni a töltés men- Győr-Sopron megyében 
tett oldala mögött felszökő már három hónapja tart a 
vizet. megfeszített védekezés az 

Mohácson Kádár János el- árvíz ellen. A megye terü-
ismerését fejezte ki az árvé- létén a védekezési munkák 
dekeeésben résztvevő sok költsége meghaladja a 78 
tízezer ember munkájáért, millió forintot. Ennél sokkal 
azért a hősies erőfeszítésért, tetemesebb az árvíz okozta 
amellyel sikerült megvédeni kár. A megyében hetvenezer 
a gátakat a rendkívül magas hold került víz alá, amely-
és tartós dunai árhullámok- bői ötvenhat ezer hold szán-
tól. Hangsúlyozta, hogy az tóterületen pusztított az ár. 
árvízvédelmi kormánybizott- Csak a mezőgazdaságban 
ság munkája még nem feje- okozott kár értéke, előzetes 
ződött be, a kormány- becslések szerint, 200 millió 
nak két nagyon fontos forint. 

A béke követei 
Helsinkiben 

Pénteken délelőtt Helsin-
kiben összeült a béke-világ-
kongresszus előkészítő bi-
zottsága, hogy véglegesen 
meghatározza a kongresszus 
napirendjét, összeállítsa az 
elnökséget és néhány ügy-
rendi kérdésben határozzon. 
A tanácskozáson Magyar-
ország részéről dr. SÍK Endre 
vett részt. 

i Akcióbizottság alakult Szegeden 
az árvízkárosultak megsegí ésére 

A spontán áldozatvállalást, 
a segítségnyújtást a Magyar 
Vöröskereszt országszerte 
kézbe vette és irányítja. 
Ennek alapján jött létre 
tegnap délután Szegeden is 
a Hazafias Népfront Vörös-
marty utcai helyiségében 
egy 31 tagú akcióbizottság, 
amelyben részt vesznek a 
megyei jogú várpsi tanács, 
a kerületi tanácsok, a Haza-
fias Népfront városi bizott-
sága, a Vöröskereszt városi 
titkársága, a KISZ városi 
bizottsága, a Nőtanács tit-
kársága, valamint a szegedi 
tsz-ek képviselői. 

Krekuska Istvánná, a Vö-
röskereszt városi titkára is-
mertette, hogy mindhárom 
kerületben, valamint a tsz-
ekben kisebb akclóbtzottsá-
gok alakulnak az elkövet-
kező napokban, a , kerületi 
tömegszervezetek részvételé-
vel. A tömegszervezetek, va-
lamint aktíváik keresik fel 
a megyei jogú városi tanács 
bélyegzőjével ellátott és sor-
számozott gyűjtőiveivel a 
kerületek lakóit. A gyűjtést 
ugyanígy bonyolítják le a 
tsz-ek is tagjaik között. 

Öt, tíz, ötven és száz fo-
rintos címletekben kibocsá-
tott bélyegek megváltásával 
járulhat hozzá a lakosság az 
árvízkárosultak meesegíté. 
séhez. 

Kinevezték 
hazánk új hanoi 

nagykövetét 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa Gogplyák 
Gusztáv rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövetet, a 
Magyar Népköztársaság ha-
noi nagykövetségének veze-
tésére kapott megbízatása 
alól felmentette. Az Elnöki 
Tanács dr. Pehr Imrét rend-
kívüli éa meghatalmazott 
nagykövetté kinevezte és 
megbízta hazánk hanoi 
nagykövetségének vezetéké-
vel. 

Ho Si Minh, a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
és a Vietnami Dolgozók 
Pártjának elnöke, valamint 
pham Van Dong, a Vietna-
mi Demokratikus Köztársa-
ság miniszterelnöke búcsúlá-
togatáson fogadta Gogolyók 
Gusztávot, a Magyar Nép-
köztársaság hanoi rendkívüli 
és meghatalmazott nagykö-
vetét. aki végleg hazautazott 
Hanoiból. 

A vásárhelyi 
városi pártbizottság 

tilese 
A Magyar Szocialista Mun-

káspárt vásárhelyi városi bi-
zottsága tegnap ülést tar-
tott, amelyen személyi kér-
désekben is állást foglalt. 
Mivel Sajti Imre elvtársat, 
a városi pártbizottság volt 
első titkárát már korábban 
felmentették, mert megvá-
lasztották a hódmezővásár-
helyi városi tanács végre-
hajtó bizottsága elnökéül, a 
pártbizottság gondoskodott 
az első titkári tisztség be-
töltéséről. A megyei és vá-
rosi párt-végrehajtóblzott-
ságok közös javaslata alap-
ján — amelyet Győri Imre 
elvtárs, a megyei pártbizott-
ság első titkára ismertetett 
— Törköly Ferenc elvtársat, 
a szegedi városi párt-végre-
hajtóbizottság tagját, a 
pártbizottság osztályvezető-
jét, a vásárhelyi pártbizott-
ság kooptálta tagjai közé. 
Megválasztotta a végrehajtó 
bizottság tagjának és a vá-
rosi pártbizottság első titká-
rának. 

A vásárhelyi pártbizottság 
az ismertetett személyi kér-
désben egyhangú határoza-
tot hozott. 

Jó fél évet zárt a könnyűipar 
A könnyűipar féléves tervteljesítéséről készülő jelen-

téshez már a minisztérium rendelkezésére állnak a főbb 
adatok, amelyek egyébként azt tanúsítják, hogy a köny-
nyűipar sikeresen zárta ezt a tervidőszakot, valamennyi 
ága tervleljesítő volt. 

A Könnyűipari Minisztériumhoz tartozó vállalatok 
munkájának összegezése alapján a minisztérium egésze 
tervkötelezattséget 101,2 százalékra, az éves tervnek erre 
az Időszakra jutó programját 102,3 százalékra teljesítette. 

A könnyűipar 1S65. év első negyedében is tervtelje-
sítő volt, de eredményeit a második évnegyedben még 
tovább növelte, s így a fél évben 4,5 százalékkal termelt 
löbbet, mint az előző év hasonló időszakában. 

Az export tervteljesítése sokkal ütemesebb volt, mint 
az előző években. A főbb exportáló iparágak jelentős túl-
teljesítést is elértek. A kész pamutszöveiaxport például 
csaknem 7 millió négyzetméterrel haladta meg az 1964 
első félévét, s a tervezettnél 4,2 százalékkal volt több. A 
len-, kenderszövetböl, a selyemből, a kötöttáruból és a 
cipőből is a tervezettnél nagyobb mennyiséget adtak át 
a külkereskedelemnek. 


