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Nagy mennyiségű termék 
a közös gazdaságokból 

A járás parasztsága jól teljesiti állam iránti kötelezettségét 
— 79 millió hízott állatokért - Szerződés több mint 35 ezer sertésre 

Hosszú esztendők óta nem mértéktelen esőzések miatt 
sújtotta mezőgazdaságunkat Szeged környékén és a já-
annyiféle elemi csapás, mint rásban ezer holdakon vált 
éppen az idén. Csupán a 

Apadnak 
a dunántúli folyók 

Legtöbb helyen visszaköltöztették az ár elöl mentett 
lakosságot 

A nyugat-dunántúli ío- visszatérhetett otthonába, 
lyók vízgyűjtő területén az Vas és Zala megyében 
utóbbi napokban nem volt egyébként összesen 37 500 
lényeges csapadék, s meg- holdat, főleg rétet és lege-
gyorsult az apadás. A Rába löt öntött el az ár. Ennek 
vízszintje a tetőaés óta nem egészen egyharmada 
Szentgotthárdnál 130, Kör- szántóterület. A folyók felső 
mendnél 90 centiméterrel szakasza mentén az apadás-
csökkent. A Zala árhulláma sal az ártér és a hullámtér 
elélte a torkolati szakaszt jelentős részéről máris visz-
A két folyó felső szakaszán szahúzódott a víz. 
így már visszatelepültek a A múlt hét végi esőzések 
mélyebb, lakott területeikről hatása a Dráván most je-
etköltöztetett családok. lentkezett. A folyó jugo-

A Mura árhulláma Lete- szláviai felső szakaszán 
nyénél 434 centiméteres VÜ5- Manbornal az árhullám víz-
állással tetőzött és csütör- s z i k j e 30 centiméterrel meg-
tökön reggel 8 óráig már 2 haladta a maximumot A 
centiméterrel apadt a víz. A magyar szakaszon azonban 
vízügyi dolgozók és a köz- mar visaanylag kevés vizet 
ség lakosai azonban óvatom tatait a mederben s ella-
ságból mintegy ezer méter posodott az árhullám. Mmt-
hosszú szorító gátat emel- fel méterrel a maxi-
tek a Bécsi patak és a Mu- ™ r a alatt maradt az árá-
ra közötti lakott terület vé- das szmtje^ de így is magas 
delmére. Murarátka község a J ^ a 

mélyebb területén mintegy Igazgatóság vezetője 
30 házat veszélyeztetett az elrendelte a harmadfokú ar-
áradás. A családokat átme- vizyedelmi készültségét A 
netileg elköltöztették, de D ^ j a legvesztíyeztetet-
csütörtökön mér ezen a tebb srakasza a Dravake-
területen is megkezdődött reszt úrhoz tartozó Zokoga-
a visszatelepítés. A meg- Paszta. A másfélszáz iako-
áradt dunántúli folyók völ- su telepulest mar korulzarta 
gyeinek legjobban vészé- a v i a -
lypztetett területeiről ezek- Észak-Ma®arországon le-
ben a napokban mintegy vonult a Sajó árhulláma. 
200 család költözött átme- Mintegy 90 centiméterrel 
netileg biztonságosabb hely- apadt a folyó és a hullám-
re. A kitelepült lakosok túl- térről is visszahúzódott a 
nyomó része azonban már víz. 

Kitüntették a vízügyi szolgálat 
árvédelmi hőseit 

Csütörtökön Dégen Imre, meth Józsefet, a 
az Országos Vízügyi Főigaz- gedi vízügyigazgatósóg 
gatóság vezetője átadta az gátbiztosát, Pór Istvánt, a 
Elnöki Tanács által ado- szegedi vízügy igazgatóság 
mányozott kitüntetéseket és technikusát; a Munka Ér-
az „Árvízvédelemért" érme- demrend bronz fokozatát 
ket az árvízvédelemben hő- kapta Barta László, a sze-
siesen helytállt vízügyi dol- gedi vízügyigazgatóság tech-
gozóknak. nikusa. Király Ferenc, a 

A szegediek közül kitün- szegedi vízügyigazgatóság fő-
tették a Munka Érdemrend gépésze, Kun Szabó Ferenc, 
ezüst fokozatával Czimmer a szegedi vízügyigazgatóság 
Gergelyt, a szegedi vizű®- gátbiztosa, Miklós Sándorés 
igazgatóság árvízi osztaga Vince Ferenc, a szegedi víz-
helyettes vezetőjét, Né- ü®igazgatóság gátőrei. 

lehetetlenné most a terme-
lés. Mégis arról számolha-
tunk be, h o ® a szövetkezeti 
parasztság várakozáson fe-
lül teljesíti vállalt kötele-

évre szóló hízó állatállomá-
nyukat szerződésekben le-
kötötték az állam számára. 
Sőt lényegesen 

többet is szerződtek a ter-
vezettnél. 

Július l-ig 35 ezer 254 hízott 
sertés szerepel többek között 

zettségét az állam, a nép- ezekben a szerződésekben. 

Dunántúlon az újabb árvíz mellett e ® é b természeti 
kár is pusztított. A tihanyi he®csuszamlás — mely-
ről már beszámoltunk — üdülőket veszélyeztet. Képün-
kön: a he®csuszamlás következtében megrongálódott 
egyik tihanyi üdülő, 

gazdaság i r án t íme a tények: 
A szegedi járás gazdaságai 

az év első hat hónapjára hí-
zott állatokért és állati ter-
mékekért — tej. tojás, ®ap-
jú stb. összesen 65 millió 
698 ezer forint árbevételt 

Ebből 24 ezer 201-et a tsz-ek 
telepein hizlaltak, illetve 
hizlalnak. Az éves vágómar-
ha-értékesítési tervet eddig 
összesen 104.2 százalékra 
biztosították a járásban. A 
járási tanács vb hivatalos 

terveztek. Ezzel szemben az jelentése alapján a tsz-ek az 
említett cikkekből 79 millió 
111 ezer forint értékű árut 
szállítottak. Érdekes, h o ® a 
30 község versenyében a 
forráskúti szövetkezeti gaz-

első fél évben 724 hízott 
marha értékesítését vállal-
ták, ezzel szemben 1038-at 
értékesítettek. 

Jellemző az is, h o ® 
dák 150,7 százalékos féléves meghizlalt állatok nemcsak 
áruértékesítési tervteljesíté- számban ®arapodtak, 
sükkel már csak a hetedik 
helyet tudták megszerezni 
maguknak. 

Az első helyet 208.3 száza-
lékos tervteljesítéssel a 
gyálaréti Komszomol Tsz 
gazdái tartják. 

A különféle áruk és a hízott 

szépen növekedett az egy 
állatra jutó átlagsúly is. 
A tsz-ek árutermelésében 

bekövetkezett változásokat a 
következő adatokkal érzékelr 
tethetjük talán legjobban. 
A múlt év első felében min-

(Rád ió t e l e fo ío — MTI K ü l f ö l d i K é p s z o l g á l a t ) 
A parlament bizalmi szavazásának éjjelén a gö-
rög főváros lakói Papandreu volt miniszterelnök képet 
tartva várták a parlament bizalmi szavazásának vég-
eredményét, amely a Novasz-kormány bukását jelentette 

# Athén (MTI, AP, Reu- került e®-két nempolitikys 

állatok összértékét tekintve d e n J 0 0 h o i d n y i kozos szan-
azonban leginkább a röszkei a t f n 3 9 . 5 f e

t
r 1 6 5 

szövetkezett gazdák repre- f r t e k a v a g o a l l a l . a " a U 

zeniálnak a szegedi járás- termek jutott allamt keszlet-
ban. Kétmillió 451 ezer fo- m a t a -
rínt értékű hízott állatot, s 
állati terméket vállaltak 
szerződésben, s ehelyett 4 
millió 561 ezer forint ér-

tó 57 ezer 429 forintra növe-
kedett. önként adódik a kér-
dés: mivel ma®arázható ez 
a n a ® mérvű változás? 

tékben "Szá l l í to t tak" "hízott Mindenekelőtt azzal, h o ® 
sertéseket, hízott marhákat, 
tejet, baromfit. e®ebeket 

Sorrendben a harmadik 
helyet a balástyai gazdasá-

a tsz-ekben az anyagi ér-
dekeltség kifejlődésével 
tovább javult a munkafe-
®elem. 

gok vívták ki maguknak. Jó hatással vannak az 
E®millió 967 ezer forint ér-
tékű áruval adtak többet 
terven felül az államnak az 
első fél évben. S ezzel ere-

állattenyésztésre az állam 
által kezdeményezett külön-
féle kedvezményes takar-
mányjuttatási akciók is. S 

detileg vállalt kötelezettsé- n a ® húzóerőnek bizonyult 
güket 167,3 százalékra telje- a szegedi járásban a ®enge 
sítették. 

Kiemelkedő sikerek szü-
lettek járásszerte a nagy-
üzemi sertéshizlalásban. 

homoktalajon gazdálkodó 
tsz-ek számára kidolgozott 
ú j kísérleti dotációs rend-
szer is. Ennek segítségével 

A tervezett 12 ezer 500 ser- olyan gazdaságokban is jö-
tés helyett 17 ezer 690 kövér vedelmezővé vált az állatte-
sertést vásárolt fel fél év nyésztés, melyekben koráb-
alatt az állatforgalmi válla- ban mindig tetemes ráfize-
iat a járás falvaiban. S eb- téssel kellett számolni, 
bői 12 ezer 443-at a rragv- Ami a tervteljesítéseket 11-
üzemek szállítottak, a többi leti, hasonló lelkes törekvés 
a tsz-csoportok és a háztá- tapasztalható most a ke-
ii gazdaságok között oszlik nyérgabona, a burgonya és 

más szerződött növénvek meg. 
Hosszú évek óta először az termésének értékesítésében 

idén van példa arra. h o ® is. A kenyérgabona-felvásár-
n „azHacáffok már lóval az lásban is igen jók a kezdeti 
első fél év vége előtt egész tapasztalatok. 

ter, AFP, DI'A) 
A görög parlament csütör-

tökre virradó éjjel, magyar 
idő szerint hajnali három 
óra körül 167:131 arányban 
megtagadta a bizalmat Atha-
nassziadesz-Novasz háromhe-
tes kormányától. Két képvi-
selő nem óett részt a szava-
zásban. 

Papandreu, a királyi pucs-
csal megbuktatott miniszter-
elnök csak a szavazás idő-
tartamára lépett az üléste-
rembe. Az eredmény kihir-
detése után egymondatos 
nyilatkozatot tett: 

— Remélem, hogy az 
Athanassziadesz-Novasz kor-
mány eltűnése az alkotmá-
nyos rend helyreállításának 
kezdetét fogja jelenteni. 

„Megbukott! 
Győztünk/" 

Ezután üdvözölte a sok 
száz főnyi tömeget, amely a 
parlament előtt várta meg a 
késő éjszakába húzódó ülés 
győzelmes befejezését. A fia-

hivatalnok is, mint Mavrosz, 
a Centrum Unió parlamenti 
képviselője, a Görög Bank 
elnöke és Zolotasz, a Nem-
zeti Bank igazgatóhelyettese. 
Papandreu, aki azelőtt csu-
pán a király „rossz tanács-
adóit" okolta a válság ki-
robbanásáért, szerdán már 
magát a királyt vádolta meg. 
Ezért — az AP szerint — 
megfi®elők úgy vélik, hogy 
nagyon csekély a király és 
Papandreu kibékülésének a 
valószínűsége. 

Novasz 
hivatalosan lemondott 

Novasz, az éjszakai szava-
záson megbukott görög mi-
niszterelnök csütörtökön fel-
kereste Konstantin királyt és 
hivatalosan is benyújtotta 
lemondását. A király felkér-
te, hogy a válság végleges 
megoldásáig maradjon hiva-
talában. Az AP tudósítója 
„váratlan húzásnak" nevezi 
a királynak ezt az intézke-
dését. 

Délben a király fogadta 
talok örömujjongásban tör- Bakladziszt, a parlament 
tek ki. „Megbukott! Megbu- megbízott elnökét, aki — a 
kott! Győztünk!" — kiáltót- ha®ományok szerint — je-
tak, amikor elvonultak lentést tett az uralkodónak a 
Athén elnéptelenedett utcá- parlamenti vita és szavazás 

A királyi puccs kormánya 
ellen szavazott a Centrum 
Unió képviselőinek nagy ré-
sze és az EDA 22 képviselő-
je. Novasz mellett adta le 
voksát az ellenzéki ERE párt 

részleteiről. 
Amint Novasz közölte, a 

király fogadja Papandreut, a 
Centrum Unió vezérét, Ka-
nelopuloszt, az ERE vezető-
jét, Markeziniszt, a jobbol-
dali „Haladó Párt" és Pasz-

minden képviselője, az úgy- szalidiszt, a baloldali EDA 
nevezett Haladó Párt (jobb- vezetőjét. Konstantin a poli-
oldali) nyolc tagja és saját tikusokkal folytatandó tájé-

kozódó megbeszélései után 
ismét Novasszal találkozik. 

Az AFP ®orshírben jelen-
tette, hogy megkettőzték a 
parlament és a királyi palo-
ta körül a rendőri őrséget. 
A válság egész időtartamára 
mindenfajta szabadtéri gyű-
lést és csoportosulást meg-
tiltottak. 

Nemzetközi búzatábla és paradicsomkert 

KGST növénytermelési 
kísérletek Szegeden 

Kis cséplőgép engedi apró zsákokba a 
gabonát a Szegedi Fajtakísérleti Állo-
más szérűskertjében. Amikor e ® zsák 
megtelik, az utolsó szem magot is kitisz-
títják, kiseprik a gépből s csak utána 
hozzák a következő kereszteket. Azért 
teszik ezt, mert tizenkilenc fa j ta kenyér-
gabonával végeznek kísérleteket s a par-
cellákra osztott „nemzetközi" búzatábla 
különböző terméseit külön-külön csépe-
lik. Magyar, szovjet, francia, olasz, jugo-
szláv, kanadai s e ® é b búzák fejlődését 
vizsgálják most már harmadik éve. ösz-
szehasonlítják, h o ® azonos körülmények 
között ho®an viselkednek, milyen hoza-
mot adnak. A legjobb tulajdonságokkal 
bírók lesznek majd — a Mezőgazdasági 
Minősítő Tanács elbírálása alapján — a 
jövő kenyérgabonái. 

Szedik a korai étkezési és a konzervpa-
radicsomot az állomás dolgozói. Harminc-
két fajtával folytatnak összehasonlító 

kormányának valamennyi 
minisztere, akiknek körülbe-
lül fele a Centrum Unió 
tagja. 

A bukott kormányfő 
„minden politikai erő bevo-
násával tartandó koronata-
nácsot" javasol az uralkodó-
nak. Az újabb miniszterel-
nök-jelöltek között emlege-
tik Sztefanopuloszt, akiről 
azonban úgy vélik, hogy Pa- A király és Papandreu 
pandreu iránti lojalitásból * 
nem szívesen vállalná el a Konstantin görög király 
megbízatást, továbbá szóba csütörtökön délután a kirá- . 

lyi palotában 75 perces meg-
beszélést folytatott Papand-
reuval, akit három héttel 
ezelőtt ó kényszerített le-
mondásra. 

A 25 éves király és a 77 
éves politikus három hét óta 
most találkozott először. 

Az AP jelentése szerint 
Papandreu bizakodó hangu-
latban hagyta el a királyi 
palotát és kijelentette: 

— Felkértem a királyt, 
hogy bízzon meg, mint a 
parlament többségi párt já-
nak vezetőjét, az ú j kor-
mány megalakításával. Arra 
az esetre, ha ezt a kérést 
nem teljesítené, a választá-
sok azonnali kiírását java-
soltam az alkotmányos ha-
táridőn belül (45 nap). A vá-
lasztásokat ügyvivő kor-
mánynak kellene lebonyolí-
tania. 

Konstantin király Papand-
reu után Kaneiopulosszal, a 
jobboldali Nemzeti Radikális 
Unió vezetőjével tárgyán. 

A király ma folytatja ta-
nácskozásait: fogadja Mar-
keziniszt, v a l a o i i t Passzaii-
deszt, az Egységes Demokra-
tikus Baloldali Párt vezető-
jét. 

kísérleteket, mégpedig hatszoros ismét-
lésben. A legtöbb a kecskeméti nemesí-
tésű, ezenkívül szovjet, olasz, svájci és 
kanadai faj ták vannak. Mindről részletes 
nyilvántartást vezetnek, fel je®ezve a 
vetési, a kelési, a tüzdelési, a kiültetési 
időt, valamint a virágzás kezdetét és a 
szedés idejét. A növények egyforma mű-
velést kaptak s azonos napon történt a 
magvetés. 

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Taná-
csának megbízásából is folytatnak kísér-
leteket étkezési száraz babbal. NDK, 
szovjet, bolgár, csehszlovák, román és 
magyai' fajtákat hasonlítanak össze. El-
sősorban a megbetegedésekkel szembeni 
ellenállóképességet és a termésátlagot 
vizsgálják. Sok, türelmes, apró munka, 
több évi megfi®elések után döntenek 
majd arról, mely faj ták kerülhetnek 
köz termesztésbe. 


