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B O N A T I S Z T l T A S H O Z Vendégek 
Dolgoznak a cséplőgépek 0 szovjet testvérvárosból 

A sorozatos esőzések meg-
szűnésével szinte bravúros 
gyorsaságot vett az aratás a 
gabona földeken. Csengele 
t'tán — ahol már befejezték 
ez aratást — szorosan fel-
zárkóztak az elsők közé a for-
ráskúti. ötlömösi. a puszta-
mérges! és a zákányszéki 
szövetkezeti gazdák. A ho-
mokon azonban sok olyan 
község is van. ahol már 
csak hellyel-közzel dolgoz-
nak az aratógépek és a kézi 
eratök. Várhatóan a követ-
kező három-négy nap alatt 
B homoki gazdaságokban 
mindenütt befejeződik — a 
rab kivételével — az aratás. 

Hétfőn hajnalban a leg-
több homoki községben 
megindultak a cséplőgé-
pek is. 

Köt Balástyán — amint Kál-
mán József, a Gabonafelvá-
sárló és Feldolgozó Vállalat 
felvásárlási osztályának vc-
retóje elmondotta — már az 
első 12 vagonnyi rozsot is 
átadták a tsz-ek. 

Madarász Antal, a járási 
tanács mezőgazdasági osztá-
lyának vezetője arról adott 
ezámot. hogv 

a rozstarlókba több mint 3 
ezer holdnyi másodnö-
vényt is elvetettek 

B járás gazdái. A tsz-ek a 
legtöbb helyen segítenek ab-
ban a háztáji gazdaságok-
nak. hogy minél több csa-
lamádékukoricát. kölest és 
másféle takarmányt, tarló-
burgonyát vethessenek. Ez-
rei biztosítják a háztáji ál-
latállomány gondtalan ta-
karmányéi lá tását. 

A szegedi határ zömmel 
kötött talaj, melyen később 
érnek be a kalászosok. Még-
is Hovorka István, a városi 

tanács mezőgazdasági osztá-
lyának vezetője már arról 
tájékoztatta szerkesztőségün-
ket. hogy a szegedi tsz-ek 
összgabonatermő területük-
nek a 70 százalékáról takarí-
tották be eddig a termést. 

A leggyorsabban és a leg-
szervezettebben a Felsza-
badulás Tsz-ben végzik a 
munkát, 

ahol az 1350 holdnyi közös 
gabonaterületnek a 81 szá-
zalékát aratták le vasárnap 
estig. Ezután következnek67 
százalékos aratási eredmé-
nyükkel az Üj Élet Tsz gaz-
dái, míg a Móra Ferenc Tsz-
ben vasárnapig 58 százalékig 
jutottak a termés betakarí-
tásával, A legkevesebbet 
arattak eddig az újszegedi 
Haladás Tsz-ben. Ennek oka 
az. hogv a Tiszán túli mé-
lyebb fekvésű, úgynevezett 
bánáti területeken minden 
évben. így az idén ls később 
érik be a gabona. A munka 
menetéből máris biztosra 
vehető, hogv Szegeden a 
Felszabadulás Tsz gazdái 
lesznek az elsők az aratási 
versenyben. Itt az aratás tel-
jes befejezését már a közeli 
napokra váriák. 

Egyre gyorsabban telnek a 
Gabonafelvásárló és Fel-
dolgozó Vállalat raktárai is. 

A múlt hét végéig összesen 
220 vagon búzát és 450 va-
gon őszi árpát adtak el az 
államnak a megye tsz-ei. Az 
idén először hasznos újítást 
vezetett be a vállalat. Rend-
kívül előnyös feltételek mel-
lett. s egyenesen a tarlókról 
is átveszik a gabonát. Nem 
kell a termést kombájnszé-
rükre beszállítani, ott fel-
halmozni. azután gépeitkei 
kitisztítani. felzsákolni és 

óira gépkocsikra, vontatókra 
rakni. Mindezt elvégzi maga 
a vállalat. S abban az eset-
ben. ha egy százaléknál több 
hulladék — törek. szalma 
stb. — van a gabonában, 1 
forint 50 fillért vonnak le 
mázsánként Ha a szennye-
zettség foka nem éri el az 1 
százalékot akkor még fizet-
ni sem kell. És az oc6Út is 
visszaszámítja a vállalat ke-
veréktakarmánvok formájá-
ban kapják vissza a tsz-ek. 
Ilyen nagyobb tisztítóüzeme-
ket létesítettek Szentesen, 
Hódmezővásárhelyen. Makón 
ós egy közepes kapacitású 
tisztítóüzem működik Szege-
den. 

Baj azonban az. hogy a 
tsz-ek még nem ismerik elég-
gé ezeknek az üzemeknek a 
rendeltetését. Ragaszkodnak 
ahhoz, hogy saját szérűiken 
maguk tisztítsák ki a gabo-
nát. A vállalat pedig azért 
szeretné, ha minél több árut 
maga tisztíttathatna. mert 
ezáltal jelentősen javulna a 
gabona minősége. 

Számos helyen még nin-
csenek fedett kombájnszé-
rűk, vagy ha vannak, ki-
csik. 

Emiatt a gabona nem ritkán 
megázik, összefülled, s meg-
dohosodik, s az állami rak-
tárakba jutva rontja az 
egészséges gabona minősé-
gét. Mint Kálmán József osz-
tályvezető elmondotta — az 
úgynevezett natúreabona — 
tehát a tisztítatlan termés 
átadása — eddig legnagyobb 
mértékben a makói járásban 
terjedt el. Szeretnének azon-
ban mihamarabb szót érteni 
ebben az ügyben a szegedi 
járás Tiszán túli szövetke-
zeteivel is. 

Odessza pár t - és tanácsi küldöttsége Szegeden 

f S o m o g v l n é 

Séta sz újszegedi városnegyedben 

Nemzetközi kemping 
nagytábor hazánkban 

A Nemzetközi Kemping és 
Karaván Szövetség augusztus 
T-től 14-ig Balatonfüreden 
rendezi meg idei nagytáborát 
és ekkor tarja évi szokásos 
kongresszusát. Máris megér-
kezett a nagytábor első ven-
dége, Thomas Boám. az An-
gol Karaván Klub elnöke, aki 
nyilatkozott az MTI munka-
társának: 

— Tavaly Jártam Itt első 
alkalommal — mondotta —, 
és tanulmányoztam a ma-
gyarországi kempingeket. A 
körülmények sokkal jobbak, 
mint vártam. A nagytábor 
színhelyét, a balatonfüredi 
kempinget is tőkéletesebben 
készítették elö, mint ahogyan 
reméltek. 

— A nagytáborok történe-
tében eddig a mi klubunk, de 
Nagy-Britannia sem képvi-
seltette magát olyan arány-
ban. mint Magyarországon. 
Hollandiában a Guasenar-i 
nagytáborban 60—70 angol 
karavánkocsit lehetett szám-
lálni. Balatonfüredre mint-
egy 280 kocsi érkezését jelez-
tük. 

— Már megkaptuk a nagy-
tábor programját is. öröm-
mel várjuk a többi között a 
hortobágyi lovasbemutatót, a 
nagyvázsonyi lovasjátékokat 
és a balatoni viziszínpad elő-
adásait. A Balaton nagyon 
szép, valóban nemzeti kincs. 
Meggyőződésem, hogy a vi-
lág egyik legsikeresebb nagy-
tábora Magyarországon, Ba-
latonfüred lesz. 

— Több mint ötezren, 24 
országba viszik majd el a 
|úrt a magyarországi idegen-

forgalmi felkészültségről, 
nyaralási lehetőségekről. A 
személyes élmény, a tapasz-
talat többet ér minden rek-
lámozásnál. Mégis a reklám, 
a külföldi propaganda az 
egyetlen, amelyet kifogáso-
lok. Nagy-Britanniában alig 
tudunk valamit az önök szép 
kempingjeiről. A magyar 
borról egyetlen tájékoztató 
füzetet találtam Angliában. 
Pedig honfitársaim érdeklőd-
nek minden olyan ország 
iránt, ahol kempingezni le-
het — fejezte be nyilatkoza-
tát Thomas Boam. 

Elutazott a lengyel 
pártmunkás-

küldöttség 
A Lengyel Egyesült Mun-

káspárt pártmunkás-kül-
döttsége, amelyet W. L. Neis-
mialek, a Központi Bizottság 
osztályvezető-helyettese ve-
zette, hétfőn elutazott ha-
zánkból. Elutazásuk előtt fo-
gadta őket Cseterki Lajos, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak póttagja, a Központi Bi-
zottság titkára. 

w 

Uj elsőévesek 
az orvosegyetemeken 

A négy orvostudományi 
egyetemen a napokban befe-
jeződnek a felvételi vizsgák. 
Július 20-ig az összes orvos-
tudományi egyetemek meg-
hozzák és közlik határozatai-
kat. Az elutasító határozatok 
ellen fellebbezést lehet be-
nyújtani a rektorhoz, aki au-
gusztus l-ig hozza meg dön-
tését. A továbbiakban az 
egészségügyi miniszterhez le-
het fellebbezni. A minisztéri-
umban szeptember l-ig dön-
tenek, akkor zárul le végle-
gesen a felvétel. 

Az idén a négy orvostudo-
mányi egyetemre 4007-en kér-
ték felvételüket. 374-gyel töb-
ben, mint az elmúlt évben. 
Közülük — mint már évek. 

óta — összesen 1300-at vesz-
nek fel. 

A fizikai dolgozók gyerme-
kei az orvostudományi egye-
temeken átlagában 32,2 szá-
zalékban szerepelnek a fel-
vételre jelentkezők között, 
1962-ben, amikor a felvételnél 
utoljára vették figyelembe 
a jelöltek származását, a fel-
vettek 39 százaléka volt mun-
kás- és parasztszülők gyer-
meke. A tavalyi arány 31,5 
százalék. 

A szegedi gyógyszerészka-
ron az összes jelentkezők 
több mint 54 százaléka, a fog-
orvosi karon 45 százaléka fi-
zikai dolgozó szülök gyer-
meke. 

Kedves vendégeket üd-
vözölhetünk Szegeden. A 
szegedd párt- és tanácsi 
vezetők látogatását viszo-
nozva megérkeztek szovjet 
testvérvárosunk képviselői, 
Odessza párt- és tanácsi 
delegációja. A küldöttséget 
A. I. Rudnyev, az odesszai 
várasd tanács vb elnökhe-
lyettese vezeti, tagjai: V. 
Sz. Rahuba, az odesszai vá-
rosi pártbizottság ipari osz-
tályának vezetője, J. Ny. 
Vasziljevszkaja, Odessza 
központi kerületi pártbi-
zottságának titkára, G. P. 
Bolduk, az odesszai Lenin-
kerület tanácsának vb el-
nöke és J. 1. Cvetkova, az 
odesszai jutaárugyár igaz-
gatója. 

A vendégeket az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
nevében Perjési László, a 
pártbizottság első titkára, a 
Szeged m. j. város tanácsá-
nak nevében pedig dr. Bi-
ezó György vb elnök kö-
szöntötte. 

Találkozó 
a tanácsházán 

Az odesszai delegáció hét-
főn délelőtt a városi ta-
nács székházába látogatott, 
ahol Perjésd László és dr, 
Biczó György fogadta a 
vendégeket. A tanács vb 
elnöke bemutatta a küldött-
ség tagjainak a szegedi 
pártbizottság és a tanács 
megjelent vezető munkatár-
sait, majd tájékoztatót tar-
tott Szeged történetéről, 
gazdasági és kulturális éle-
téről. 

A beszélgetés érdekes ta-
pasztalatcsere jellegűvé vált, 
amikor a szovjet vendégek 
érdeklődni kezdtek a tanács 
szervezeti felépítéséről és 
mindennapi munkájáról. A 
tanács vezetői mindenre ki-
elégítő választ adtak, a 
gondokat sem kerülték el. 
Különösen sok szó esett a 
földgáz hasznosításáról és 
a lakásépítésről. 

Az odesszai küldöttség 
nevében A. I. Rudnyev kö-
szönte meg a tájékoztatót, 
a szívélyes fogadtatást és 
két filmtekercset nyújtott át 
dr. Biczó Györgynek. 

— A „tenger városáról" 
készült a film, s azzal a 
szándékkal készítettük, hogy 
testvérvárosainknak így is 
bemutassuk szűkebb pát-
riánkat. Elsőnek Szegedre 
hoztuk el ezt az ajándékot. 

Az ajándékot dr. Biczó 
György vette át. A filmet 
bemutatják majd a szegedi 
mozikban is, hogy a város 
lakossága megtekinthesse 
és így megismerhesse szov-
jet testvérvárosának, Odesa-

szának életét és magát a 
várost 

A beszélgetés során szó-
ba került a két város kö-
zötti kapcsolat további kiszé-
lesítése is. 

Az Odessza 
városrészben 

Délután a város megte-
kintése szerepelt a prog-
ramban. A vendégek első 
útja Újszegedre vezetett, 
ahol az új lakónegyedet 
szovjet testvérvárosunkról, 
Odesszáról nevezték el. 

Amikor a vendégek az 
ABC-áruházban megtekin-
tették a bőséges áruválasz-
tékot, elismerően nyilat-
koztak az üzletről és an-
nak kiszolgálási rendszeré-
ről. Az új lakóépületek is 
megnyerték tetszésüket, 
mint ahogyan a napközi 
otthonos óvoda és a szom-
szédságában levő bölcsőde 
is. 

A városnegyed építésének 
eddigi történetéről Balog 
István, a városi pártbizott-
ság osztályvezetője és a to-
vábbi épíkezések program-
járól Arvai József, a váro-
si tanács elnökhelyettese tá-
jékoztatta a delegációt. 

Interjú az utcán 
A hétfő délutáni prog-

ramnak érdekes színfoltja 
volt, hogy a moszkvai rádió 
neves riportere, Zs. Jegorov, 
aki Magyarországon tartóz-
kodik és ezen a napon Sze-
geden járt, összetalálkozott 
a delegációval. Már a dél-
előtt folyamán interjút ké-
szített dr. Biczó György-
gyei, délután pedig Árvái 

Józseftől kért interjút az 
újszegedi lakónegyedről. 

A riportot az új házak 
között futó főútvonal jár-
dáján készítették, szemben 
a presszóval. Elhaladt mel-
lettünk egy nyolc-kilenc 
éves formájú kislány. A 
riporter „elkapta" a lány-
kát és egy újabb riport szü-
letett 

— Folytassuk a lakóne-
gyed ifjú polgárával —> 
kezdte a riporter. — Hogy 
hívnak? 

A kislány, mintha min-
dennap rádióinterjút adna 
neves külföldi állomások 
számára, olyan talpraesetten 
válaszolt. 

— Szél Ágnes vagyok, itt 
lakok a 42-es épületben. 

Elmondott mindent, hogy 
hol dolgozik apukája és 
anyukája, s amikor a „bá-
csi" megjegyezte, hogy most 
a moszkvai rádiónak nyilait-
kozik, egyáltalán nem ille-
tődött meg, sőt arra a kér-
désre, hogy mit üzen a 
szovjet pajtásoknak, vissza-
kérdezett, hogy venset 
mondjon-e, vagy énekel-
jen. Énekelt, hogy „Erdő 
szélén áll a tábor.. ." ö t 
strófát egymás után. 

Az Új Élet Tsz-ben 
A késő délutáni órákban 

a szegedi párt- és tanácsi 
vezetők kíséretében az Üj 
Élet Termelőszövetkezetbe 
látogattak vendégeink. A 
szövetkezet tagjai nevében 
Nagy István elnök üdvözöl-
te az odesszai küldöttséget, 
rövid tájékoztatót tartott a 
közös gazdaság munkájáról, 
majd végig kalaúkolta a 
vendégeket a gazdaságon. 

Széli Asucs nyilai kuzik a moszkvai rádió munkatársának 


