
fl rendkívüli ősz a mezőgazdaságban'^ könyvvásár 
tvorsabb és nagyabb erőfeszítést 

kívánó munkát követel 
Irta: Pacznk István, a Csongrád megyei Tanács VB elnökheiyeltese 

Az elmaradás még az év elején kezdő-
dött Későn tavaszodott, sokáig esős volt 
az idő, megkésett a tavasziak vetése. A 
növények késői érése jelenleg is hátrál-
tatja a betakarítási munkákat. Egy év-
vel korábban Ilyenkor mór javában folyt 
a kukoricatörés, most pedig hozzá sem 
fogtak, mert a későbbi vetésidő, a több 
eső hatására a kukorica három-négy 
héttel későbben érik a sokévi átlagnál. 

Mós a helyzet a cukorrépánál. Szedé-
sét azonos időben kezdtük mint 1964-
ben, mégis csak feleakkora területen ke-
rült eddig felszedésre. Vannak területek, 
ahol alig fogtak hozzá. Ebben Makó és 
térségének helyzete érthető, ahol most a 
főerőt a hagyma betakarítására fordít-
ják, de semmi nem Indokolja pl., hogy 
kisebb az ütem Csongrádon, Hódmező-
vásárhelyen is. Jobban állunk a burgo-
nyaszedéssel, mint egy évvel korábban, 
de a szegedi Járásban ez is a műit évi 
teljesítés mögött van. 

I i IdOjárás alkalmas 
ataiaisiöklsiliésri 

A betakarítás, a niunka, a megszer-
vezés mellett az érési foktól ls függ. Van 
azonban olyan elmaradás, ami semmi 
másból nem következett, mint a meg-
nyugvásból. Ezek közé tartozik a talaj-
előkészítés. Az eredeti tervek szerint is a 
kenyér- és takarmánygabona 40 száza-
iéira, vagyis 62 000 holdon kerül kalá-
szos után. 

A szeptember 10-1 állapot szerint az 
összes vetöszántásnak 2B.1 százalékát 
(46 267 kh-t) végezték el. Ez 50 százaié-
ira annak, amit 1904. szeptember 12-ig 
elkészítettek vetés alá Gazdaságainkban 
megismétlődött az a többéves folyamat, 
hogy augusztust és szeptember első fe-
lét kevésbé használták ki. Ma sem jobb 
a gépek teljesítménye, mint bármikor 
volt, pedig most az időjárás kifogásta-
lanul alkalmas a talajelőkészitésre. Ma 
fele annyi munkával különb magágy 
készíthető, mint az elmúlt évek bárme-
lyikében. Természetesen ezért az előké-
szített talaj és az elvetett terület már 
több lehetne. 

A valóságban azt látjuk, hogy 18 szá-
zalékkal (26 683 kh) kevesebb a vetőszán-
tás, mint egy évvel korábban, pedig or-
szágosan 1964-ben sem voltunk az élen. 
Ha csak 1964 azonos Időszakához vi-
szonyítjuk is, a makói járásban 10,2, a 
szegedi járásban 20, a szentesi járás-
ban 20,4, Csongrádon 9, Hódmezővá-
sárhelyen 28, Makón 11,3, míg Szentes 
városban 0,4 százalékkal kisebb területen 
készítették elő eddig a talajt vetés aló. 

Elmaradt a szentesi I s manói járás 
A másik ilyen nehezen érthető elma-

radás a nyári és őszi mélyszántásnál 
van. 1964. szeptember 15-én 10 000 hold-
dal több volt a mélyszántás, mint 1965. 
szeptember 10-én. Csak a szegedi Járás-
ban van több, mint 1964-ben, a szentesi 
és makói járásban viszont csak 50 szá-
zaléka annak, ami egy évvel korábban 
volt. Ez az elmaradás csak abból követ-
kezhet, hogy üzemeink nehezen rakottak 
át a nehéz aratás-cséplés, általában a 
gabona be takarítás után az őszi munkák-
ra. 

Gazdaságaink zöme dicséretes munkát 
végzett a gabona betakarításában. Siker-
rel teljesítették az 1964. évi kenyérga-
bona termelési feladatot. Az optimális 
időben történő vetés, az agrotechnika 
szakszerű alkalmazása, a betakarítás jó 
megszervezése nyomán vólt "lehetővé, 
hogy eddig közel 500 vagonnal több ke-
nyérgabonát adtunk a központi készlet-
be, mint amit terveztünk. 

Ma ugyanez a feladat áll előttünk az 
1965/66-os évet illetően. Az 1966. évi fel-
adatunk sem kisebb, mint ez évben volt, 
sőt a kenyérgabona-termelés, -felvásárlás 
torén még szigorúbb intézkedések van-
nak. Most a termelőszövetkezetek nem 
kapnak vetéstervet, de a kenyérgabonát 
legalább akkora területen kell elvetni, 
mint az 1964. évi terv volt. A kenyérga-
bona-vetés biztosítására a módszerek 
nem térnek el az elmúlt évek gyakor-
latától, ugyanis minden gazdaságnak kö-
telessége a kenyérgabona-vetés végre-
hajtása. Nem érthetünk egyet azokkal a 
gazdasági vezetőkkel, akik csürik-csa-
várják a dolgot azért, hogy bizonyos fo-
kig kibújjanak e kötelezettség alól. Szep-
tember végén járunk, de még mindig ta-
lálkozunk szaladgáló tsz-vezető vei, akt le 
akar alkudni a korábbi évek vetésterüle-
téből. Joggal vetődik fel az a kérdés, 
hogy ezek a vezetők hogyan győzik meg 
a szövetkezeti tagokat a kenyérgabona-
vetés népgazdasági fontosságáról? 

I i fliöié/Zitós i d ő b e n t ö r t é n t 
Az őszi vetések üteme lassú, ezért 

most a gyors mozgósítás, a kedvező idő 
Jó kihasználása a fő feladat. Az elő-
készítő munkát időben elvégeztük Meg-
történtek az eligazítások, rendelkezésre 
áll a vetőmag, és a csávázás végrehattá-
sára' a növényvédő állomás 12 gépe tel-
jes kapacitással dolgozik. Eddig az öss-es 
vetőmag 40 százaléka már csávázottan 
várja a földbe kerülést. A műtrágya Je-
lentős része már a gazdaságokban van, 

noha az egyenlőtlen terítés miatt több 
termelőszövetkezetben, pl. a makói Út-
törő, József Attila Tsz-ben, vagy Amb-
rózfalván, Apátfalván az Igényeket az 
AGROKER még nem elégítette kl. Még-
is összességében az előkészítés időben 
és elfogadhatóan megtörtént. Ezután az 
következne, hogy ugrásszerű előrehala-
dás legyen. Az eredmény nem ez! A 
rozsvelés befejezésének határidejétől pár 
nap választ el bennünket és jó szándék-
kal sem lehet többre becsülni a teljesí-
tést 18—20 százaléknál. Ebben elsődlege-
sen a szegedi Járás gazdaságai, különö-
sen az alacsonyabb típusú szövetkezetek, 
a termelőszövetkezeti csoportok játsza-
nak szerepet. Nekik különösen számvetést 
kell csinálni, hogy mily módon lehet a 
rozsot 10—12 nap alatt magágyba tenni. 
Nem sokkal jobb a helyzet az ősziárpa-
vetésben és az. őszi takarmánykeverék 
vetésében sem. A búzavetéssel nem va-
gyunk elkésve, de félő, ha a „ráérek" 
felfogás fennmarad, október közepén, 
vagy második felében arról is Így kell 
megemlékezni. 

A lemaradást az okjektív okok mel-
lett az Is magával hozta, hogy a ren-
delkezésre álló gépállomány kihasználísa 
meg sem közelíti a lehetőséget. 

Milyen iniózkedése* szükségesek? 
Az őszi mezőgazdasági munkák meg-

gyorsítását elősegíti, h a - a termelőszövet-
kezetek, gazdaságok: 

OA talajmunkát azokon a területe-
ken, ahol a kenyérgabona kalá-

szos után kerül a földbe, valamint a ko-
rán lekerülő növények helyén, a gépek 
teljes kapacitásával végzik. A szegedi já-
rásban, különösen azokban a községek-
ben, ahol termelőszövetkezeti csoportok 
működnek, a fogateröt elsődlegesen a 
rozsvetés elvégzésére állítják munkába. 

O Többéves probléma, de most még 
fokozottabb követelményként vető-

dik fel a gépek teljes kihasználása. Fel-
tétlenül szükségét látjuk, hogy vala-
mennyi szántógép éjjel-nappal, de leg-
alább nyújtott műszakban dolgozzon. 
Nem arról van szó, hogy jelentésben nö-
vekedjen a kettős műszakban dolgozó gé-
pek száma, hanem arról, hogy növeked-
jen az egy gépre jutó napi teljesítmény. 
A kormányzat ismét lehetővé tette, hogy 
az üzemekből traktorosok menjenek a tsz-
be. A tsz-ek kérjék az üzemeket, adják 
kl az Ilyen embereket az őszi munkák 
Ideiére. 

OA cukorrépát elsődlegesen azokról 
a táblákról szedjék és szállítsák, 

ahova kenyérgabonát kívánnak vetni. 
Az így felszabadult területen a vetőágy 
előkészítését feltétlen szorgalmazzák. A 
kenderlevágás kivétel nélkül megtörtént, 
a beszállítás folyamatban van. A megyé-
ben ez jelentős területet képvisel, nö-
velték ezzel a magágykészítés területét 

OTöbb gazdaságban már most látha-
tó, hogy a kukorica zöld állapota 

kizárja, hogy a kukorica utáni búzave-
tés megvalósuljon, ezért — ha még nem 
történt meg — a táblamódosítást vég-
re kell hajtani. 

©Az őszi munkákban bekövetkezett 
torlódás elkerülhetetlenné teszi a 

vasárnapi munkák szervezését. A szövet-
kezeti tagok amikor eleget tesznek, nem-
csak kérésünket teljesttik, hanem biztosít-
ják saját terményeik betakarítását. A 
félévi mérlegek azt mutatják, a terme-
lőszövetkezetek zömének jövedelme a 
terv szerint alakul. A mérleg azonban 
feltételezi, hogy az elvetett, megtermelt 
növényt, árut időben, jó minőségben 
fogják betakarítani. Tehát a bevételek, 
kiadások alakulása a hátralevő termé-
nyek betakarításától is függ. 

OA saját munkaerő mellett kérjék 
az üzemek, vállalatok dolgozóit, 

hogy hátralevő szabadságukat a terme-
lőszövetkezetben töltsék és térítés mellett 
segítsenek az összetorlódott mezőgazda-
sági munkákban. Az üzemek, intézmé-
nyek vezetői támogassák a szövetkezeti 
vezetők, vagy saját munkásaiknak 
•ilyen irányú kérelmét. Mindezek mellett 
lehetőség van arra ls, hogy az iskolá-
sok is segítsenek. Minden szövetkezeti 
vezető törekedjen arra, hogy az Iskolá-
sok segítségét a rossz idő beállta előtt 
kérje, amikor a fiatalok szívesen mennek 
dn'"oznl. 

OAz autóközlekedési vállalat szom-
bat délután és vasárnap szinte kor-

látlanul kl tudja elégíteni a termelőszö-
vetkezetek szállítást igényét. Éljenek ez-
zel a lehetőséggel a szövetkezetek, ad-
ják be Idejében a .fuvareszköz Iránti 
P-.--/rendeléseiket 

©A kalászos után kerülő kenyérga-
bona-vetés előtt a talajfertötlenítést 

végre kell hajtani. Eddig nem volt kellő 
mennyiségű fertőtlenítőszer. Minden ter-
melőszövetkezetet arra kérünk, hogy az 
AGROKER-től sürgősen rendelje meg az 
L—7-es talajfertőtlenltő szert. 

Ezekkel az Intézkedésekkel érjék el a 
szövetkezetek, hogy az őszi munkák üte-
me gyorsuljon, másszóval az elmaradás 
jelentős részét számolják fel. Mindez ége-
tően szükséges, hiszen a jövő évi kenye-
rünkről van szól 

féláron 
Az Állami Könyvterjesztő mányi és egészségügyi mű-

Vállalat az idei őszi könyv- vek egészítik ki a listát. A 
vásáron nemcsak újdonsá- műszaki könyvek két teljes 
gokkal kedveskedik az olva- oldalt képviselnek a kiad-
Bóknnk, hanem oly módon ványban, melyek közül érde-
is, hogy időszakos, kedvez- mes megemlíteni A höszlge-
ményes vásárlást lehetőséget telés kézikönyvét, a Víz, 
biztosit több száz szépirodai- csatorna, gáz, a Víz-, csator-
mi, ifjúsági, ismeretterjesztő, és gázszerelés című mfl-

- x r e i - j , „ , veket, valamint a sok prak-
muvészeti, tudományos és t ,k U 8> i s m e r e t e t t a r t almaző, 
szakkönyvből. A szeptember A tv-vevökészülékek müsze-
27-től október 16-ig tartó ár- r e í és mérései ós a Danúvla 
leszállítás idején féláron motorkerékpárok kezelése és 
hozzák forgalomba a könyv- karbantartása című kézi-
piac számos kötetét. Hogy a könyvet. Szegeden és kör-
választék milyen bőséges, ar- nyékén külön érdeklődésre 
ra tanú a Könyvterjesztő tarthat számot az Öntözés 
Vállalat újságalakú, 16 olda- kutakból című mezőgazdasá-
las kiadványa, mely a ked- g( szakkönyv, 
vezményes árú művek jegy- A z A l l a m i K ö n j r v t e r j e s z _ 
zékének egy részét tártai- t 6 V - U a l a t a j , á r l e s z á n , t á s 

mazza. Csak ebben az ismer- ldöszakában arra i3 módot 

tetőben körülbelül ezer kö- ad> hogy a vásárJók levéllíen 

tet között böngészhet a vá- vagy levelez61apon utóll_ 
sárló. Ízelítőiül csak néhány v é U e l rendelJék m e g fl 

művet emelünk kl. könyveket boltjaitól. 

A szépirodalmi művek so-
rában ott találjuk Balter A 
viszontlátásra, Calinescu A 
fekete komód, Gelléri Andor 
Endre összegyűjtött novellái, 
Hatvany Lajos Emberek és 
korok, Otcenáse Brych pol-
gártárs, Scott Puritánok utó-
dai, Sztelmah Igazság és ha-
misság, Visnya Jó vadásza-
tott, Rostand Cyrano de Ber-
gerac című művét 

Az ifjúsági könyvök sorá-
ban minden korosztály meg-
találhatja olvasmányát. Érin-
ti a kedvezmény sok tucat 
mós mű között Bedö Kaló-
zok a Balatonon, Botond-
Bollcs Ezer év a Vénuszon, 
Defoe Robinson, Fekete Ist-
ván Kele, KSstner Emil és 
a detektívek — A két Lotti, 
Twain Koldus és királyfi, 
Thury Zsuzsa Angéla, Webs-
ter Nyakigláb apó című 
könyvét 

Az ismeretterjesztő iroda-
lomból bizonyára kapós lesz 
Aisberg Ilyen egyszerű a rá-
dió, Csató István A kozmosz 
partján, Gecse Szentek, le-
gendák, ereklyék, Klemm Is-
tenek alkonya. Érinti az ár-
leszállítás Baktay Ervin hí-
res könyvét, az India művé-
szetét, a drezdai képtárról 
készült* albumokat, Szeged 
fényképei című kötetet, a 
Zenei Müszótárt, a Zenei kis-
tükört, a Zenei ABC-t, a 
Hangversenykalauzt. Útleírá-
sok egész sora, pedagógiai 
és sportkönyvek, orvostudo-

Ukrán 
irodalmi est 
A Magyar—Szovjet Baráti 

Társaság és a Tanárképző 
Főiskola orosz tanszéke az 
ukrán ünnepi hét keretében 
ukrán irodalmi estet rende-
zett. Az ünnepi estet dr. 
Fenyvesi István, a Tanár-
képző Főiskola orosz tan-
székének tanszékvezető do-
cense nyitotta meg, majd 
dr. t lörög József adjunktus, 
a történettudományi tanszék 
munkatársa tartott előadást 
Ukrajna történetének főbb 
eseményeiről. Mihail Szimu-
llk, a főiskolánk szovjet 
testvérintézete, az uzsgorodi 
állami egyetem tanszékveze-
tő docensének előadása 
hangzott el ezután az uk-
rán irodalom fejlődéséről. A 
főiskola magyar és orosz 
szakos hallgatói ukrán köl-
tők és írók művelnek elő-
adásával működtek közre. 
A nagyszámú érdeklődő Je-
lenlétében tartott irodalmi 
estet ukrán népdalok tolmá-
csolása tette színessé. 

Holló László tárlata 
Szegedon 

Holló László Kossuth-dijas fő érdeklődési körével, az 
festőművész jellegzetes pik- alföldi szegényparasztsággal 
túrája jólismert és nem ke- is elszakíthatatlan kapcsola-
véssé méltányolt a hazai tot teremteti. 
térlat látogatóközönségelőtt . . „ . . . . . . . . . . . . . 
Ezért a neves mester Sze- H ° 1 6 b e é r e t t P l k t u , r áJa di-
geden megrendezésre került n a r n i / c « s . megjelenítésű, 
gyűjteményes kiállítása vá 
rosunkban is komoly érdek 

minden elemében mozgó és 
együttható, konstans-művé-

lödést váltott ki. A debreco s z e 4 4 é Y014' ,IV?eleg! s ö t é t 

ni Déri Múzeum közreműkö- ™ s u vörösökben ízzé, exta-
désével létrehozott tárlat le 
hetőséget nyújt a nyolcvan 

tikús vásznain az ember és 
az őt környező tárgyi való-

felé közelgő művész gazdag f á g a , / ® 8 t ó Impulzitása ál-
alkotómunkásságába való A \ J A l , 0 ! C 0 Z ° t t . e r e J Ű m ° -
bepillantásra. mássá alakul. E romantikus 

A Horváth Mihály utcai Í Z g 3 1 ™ , k f f k e g é s z s o r a> 
képtár földszintjét megtöltő a í ö l d d e l küzdő, múltbeli 
szuggesztív erejű Holló-fest- parasztság kemény életét 
ményekből lobogó, vad szen- tükrözik (Kaszafenö, Aratás), 
vedély áramlik, mely az al- n i v m A j „ „ , ... 
földi realisták nagyjainak, o l y m f d o n ' h o g y b e n n ü k a 

Tornyainak megrázó hatású m " v é s z maga is részt vesz 
drámai hevületét éri el. Fi- ábrázoltjai éggel-földdel blr-
atalkori, a tízes évekből kózó, elementáris erőfeszí-

í S i ^ ' S A hétköznap<* 
alak-studiumai, még alig en- szürkeségéből néha egy-egy gedik sejtetni a későbbi za 
bolátlan szilajságú koloris-
tát. Azonban 
teljes festői, 
felszabadultságát müncheni-
nagybányai tanítómestere, 

embersorsot premier plan-ba 
hoz (Tiszáné), mélységes 

ábrázoíásbeU W « t é r « é r é t tolmácsolva az 
egyedül maradt öregek szen-
vedései iránt. Holló néhány 

Hollósj) Simon nem akadó- történelmi és vallásos témá-
lyozta, így a kibontakozással 
együttjáró kifejezésben gát- jú műve példázza legjobban, 
fásait rövidesen "legyőzte."Az h o g y őt legkevésbé a histő-
első világháborút kpvető rikus-biblikus attribuciók 
években — tűi olasz-, fran- ábrázolása köti le, hanem a 
S L A f f i ! * ? m i n d e z e k e n átsugárzó embe-
önálló művészi hangját ta-
lálta meg, de életművének 

A SZÉPSÉGÁPOLÁS A FÜRDŐSZOBÁBAN 
KEZDŐDIK! 

Bp. 4992 
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ri érzelem éreztetése az iga-
zi célja. Kendős paraszt-
lánykái csakúgy lélekbelátó 
pszichológiai-portrék, mint 
sovány testű női-aktjai, me-
lyeknél nem a felszínes 
izépség, hanem a mozdulat 
gazsága érdekelte. Egész 

életén át festett, százakra 
menő önarcképeinek tucat-
nyi kiállítottjain leplezetlen 
nyíltsággal mutatja meg ma-
gát, feltárva énjének rejtett 
megnyilvánulásait, keresve 
bennük fausti önvlzsgálódás-
sal az indlvidumának egye-
diségét és az általános em-
berit szintézisbe forrasztó 
örök humánumot 

Holló László viharos fe-
szültségű, száguldó ecsetvo-
násokkal létrehozott képei-
ből sajátos tartalmi érték-
ként rendithetetlen hit, el-
mélyültség, megindító em-
ber- és természetszeretet 
árad. Szívlüktető alkotásai-
ban meggyőzően sikerül su-
gallnia az élet bonyolult ösz-
szefüggéselt, sokszor éppen 
a kontraverzikus jelenségek-
ben megnyilvánuló egyéni 
és társadalmi viszonylatokat 
Dús termésű, kivételes ered-
ményű festészete — melyet 
most Szegeden csodálhatunk 
—, mai képzőművészetünk 
egyik legnagyobb alakjává 
emeli ő t 
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