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II tavalyinál 26 ezer
vagonnal több kenyérgabona raktáron
Pénteken a Gabona Tröszt
budapesti székházában
Ré•fcai Gábor
vezérigazgató
sajtótájékoztatón
ismertette
a gabonafelvásárlás helyzetét, eredményeit
A rendkívül nehéznek ígérkezett betakarítási szezon, s
az ezzel járó gabonaátvétel
— hála a megjavult időnek
— a vártnál simábban
bonyolódik le. Annak ellenére,
hogy az aratás az idén jó
két-két és fél héttel későbben kezdődött, eddig
kereken 200 ezer vagon
kenyérgabona
került
raktárba.
szemben a tavalyi
azonos
időszak
174 000
vagonjával.
Ezenkívül mintegy 20 000—
22 000 vagon takarmánygabonát is átvettek a
tröszt
vállalatai.
Az ellenőrzések
szerint a gabona
felvásárlás
nehéz munkáját
a
tröszt
dolgozói eddig
zavartalanul
bonyolították
le. Nagy segítséget jelentett ebben a termelőkkel kialakított kitűnő
kooperáció. Ugyancsak enyhítette a csúcsforgalmi rohamot, hogy a tavalyi 25 ezer
vagonnal szemben az idén
50 ezer vagon gabona bértárolására kötöttek
szerződést
termelőszövetkezetekkel, ál-

lami gazdaságokkal, amelyek
a biztonságos tárolás legkülönfélébb módjait valósították meg. Még a szükségtároló helyeken is olyan gondosan felkészültek az ú j termés raktározására,
hogy
nemcsak 1—2 hónapig, hanem egész télen meg tudják őrizni a gabonát.
A tájékoztató — részletes
adatok hiányában — csak
utalt a gabona
minőségére.
Az eddigi jelzések szerint az
idei búza
külleme —
a
hosszantartó esőzés miatt —
nem olyan szép mint a tavalyié, a hektoliter súly
az
aratás előtti és az érést kedvezően befolyásoló jó
idő
hatására sokat javult
így
várhatóan eléri a múlt évit,
s az
előzetes
beltartalmi
vizsgálatok szerint az új termésből készült liszt minősége igen jó.
A Gabona Tröszt vállalatai, átvevő telepei májusban
a tavalyival azonos mennyiségű 174 ezer vagon kenyérgabonára szerződtek a termelőkkel. Az aratás
megkezdése után további 40 ezer
vagonra kötöttek pótszerződést

Szeptember 1-ig
folyamatosan vezetik be
a kenyércsomagolást
A hét elején kapták kézhez az érintett élelmiszerkereskedelmi vállalatok a
belkereskedelmi
miniszter
kenyércsomagolási
rendelet é t amelynek végrehajtása
egyrészt a
csomagoláshoz
szükséges papír megrendelésével, másrészt a kiszállítással m á r megkezdődött. A
Papír és Irodaszer Nagykereskedelmi Vállalat tájékoztatása szerint mind a fővárosi, mind a vidéki, megyei
lerakatokban elegendő csomagolóanyag áll az élelmiszerkereskedelmi vállalatok
rendelkezésére,
csupán
a
zacskó kevés.
Számításuk
szerint a kenyércsomagoláshoz évente 5 700 tonna papírra lesz szükség.
Az
ország
legnagyobb
élelmiszerkereskedelmi vállalatának, a KÖZÉRT-nek
csaknem 2 800 boltja árusít
kenyeret,
évente
mintegy
12 000
vagonnyit.
Eddig
évi 25—26 vagon papírt felhasználtak a sokat panaszolt
minicsomagoláshoz is. Most
havonta 8—9 vagon papírra
lesz szükségük, s ezt a
mennyiséget
a
KÖZÉRT
élelmiszerkereskedelmi iroda
a PIÉRT-nél időben lekötötte.
Az iroda felhívta vállalatai figyelmét, hogy soron
kívül rendeljék meg a szükséges papírt, s ne v á r j á k
meg a szeptembert: amelyik
üzletnek van már
hozzá
anyaga, azonnal csomagolja
a kenyeret az előírásnak
megfelelően.
Az iroda, s maguk a
KÖZÉRT vállalatok szeptember 1-től ellenőrzik a
miniszteri rendelet betartását. A legfőbb ellenőrök
azonban maguk a vásárlók
lesznek. Ezért is kérik a
vevőket,
hogy
követeljék
meg a kenyér előírás szerinti csomagolását, s sietésre

hivatkozva, ne vegyék á t
„csupaszon" a kenyeret.
Vidéken néhány csemegeboltban már ugyancsak a
rendeletnek
megfelelően
szolgálják ki a vevőket, augusztus 15-től pedig valamennyi csemege üzletben —
még azokon a helyeken is,
amelyekre a rendelet nem
vonatkozik — bevezetik a
csomagolást.

Jól kapcsolódott a betakarítási munkálatokhoz Csongrád megyében a Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat is. Csörgei Sándor igazgató így
fogalmazza
ezt:
mindvégig szinkronban tudott maradni vele. Jólszervezett m u n k á j u k n a k köszönhető, hogy eddig 11 ezer 300
vagon kenyérgabonát
zökkenőmentesen
tudtak
átvenni.
Ennek majdnem fele „natúrgabonaként", közvetlenül a
kombájnoktól került az átvevőhelyre, sőt a
szezon
kezdetén mintegy háromszáz
vagon termést külön szárítani is kellett a vállalat berendezéseivel. Bár a felvásárlóknak gondot okoz, mi
mégis örömmel nyugtázhatj u k : több
termett,
mint
amennyit
a
szakemberek
vártak.
Ezeregyszáz vagon
gabona elhelyezése, „bértárolása" ügyében folynak még
a napokban tárgyalások termelőszövetkezetekkel és állami gazdaságokkal.
A határban járva
örömmel tapasztaljuk, hogy
a
tarlóhántás
szinte
kivétel
nélkül, közvetlenül az aratás után megtörtént, és találni helyet, ahol már permetezik a tarlóburgonyát A
szakszövetkezetek tagjainak
kis parcellákon termett gabonája asztagokba
rakva
v á r j a a cséplést, néhány helyen látni már csak keresztet a határban. Bár adtunk
már hírt arról is, hogy néhány
termelőszövetkezetben
a cséplést is befejezték,
a
szegedi járási tanács illetékeseitől kapott tájékoztatás
szerint a nem
kombájnnal
aratott gabonának
mintegy
húsz százalékát még
nem
csépelték el.
Megemlítjük,
hogy sok cséplőgép
körül
„emberhiány" miatt
csökkentett létszámmal dolgoznak a cséplőmunkások.

Apadási
rekord
a Tiszán
Az elmúlt három hét alatt
néhány centiméter híján ötméteres szintcsökkenést jelez a vízmérce Szegednél.
Ilyen
rohamos
apadásra
— mint az Alsótiszavidéki
Vízügyi Igazgatóságon közölték — az utóbbi esztendőkben nem volt példa.
Szegedre április hónaptól
egyenkint négyszáz tonnás
terhelésű önjáró uszályok
hordták szünet nélkül Tiszaszederkényből
a
nitrogén
műtrágyát. Az augusztusban
érkezett vízi járművek rakományát azonban fokozatosan csökkentették, előbb háromszáz, m a j d később kétszáz tonnára. Az utolsó is
csupán fél terheléssel futott
be.
Az idén egyébként hosszú
ideig — négy hónapon keresztül — zavartalanul közlekedtek az uszályok. Amelyik most megrekedt, éppen
a harmincadik volt, amit
Szegedre irányítottak a Tiszai Vegyiművek rakományával.

Ülést tartott az MSZMP
Szeged városi bizottsága
A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bizottsága tegnap, pénteken délelőtt 10 órakor ülést
tartott a városi tanácsháza nagytermében. Az ülésen részt
vett Rózsa István elvtárs, az MSZMP Csongrád megyei
bizottságának titkára is.
Sípos Géza elvtársnak, a városi pártbizottság első titkárának megnyitója után dr. Ozvald Imre elvtárs, a városi pártbizottság titkára ismertette a pártbizottság 1969.'
első félévi m u n k á j á r ó l és határozatairól szóló tájékoztatót.
Ezután Deák Béla elvtárs, a városi párt-végrehajtóbizottság tagja, a pártbizottság osztályvezetője szóbeli kiegészítést adott a városi pártbizottság és a végrehajtó bizottság 1969. második félévi munkatervéhez, amelyet a párfcbizottsági tagok írásban megkaptak.
A két napirendi pontban elhangzottakat a városi párfcJ
bizottság egyhangúlag
jóváhagyta.
Végül személyi
kérdések kerültek napirendre. Sípos
Géza elvtárs a városi párt-végrehajtóbizottság nevében
javasolta a pártbizottságnak: válassza tagjai sorába dr.
Varga Dezső elvtársat, a Csongrád megyei pártbizottság
eddigi gazdasági osztályvezetőjét.
A pártbizottság nyílt szavazással magáévá tette a j a vaslatot.
A városi pártbizottság első titkárának javaslatára ezután a városi pártbizottság dr. Varga Dezső elvtársat titkos
szavazással megválasztotta
a városi párt-végrehajtóbizottság tagjává, és a városi pártbizottság titkárává.
A városi pártbizottság ülése Sípos Géza elvtárs zárszavával fejeződött be.

Pullai Árpád felszólalása a román
pártkongresszuson

. Az R K P X. kongresszusa
pénteken délelőtt
plenáris
üléssel folytatta
munkáját.
Ezen többek között felszólalt Gheorghe Apostol,
az
RKP KB állandó elnökségének és a KB végrehajtó bizottságának tagja. Fazekas
János, az R K P KB végreh a j t ó bizottságának
tagja,
Jon Iliescu, a Kommunista
Ifjúsági Szövetség első titkára, Zoie Tumidrescu-BuMindent összevetve
jól sulenka, az országos nőbiesik leírni, hogy országunk zottság alelnöke,
Dimitru
kenyere a következő aratásig Petrescu, a szocialista egységfront alelnöke.
biztosítva van.

A plenáris ülésen folytatódtak a kongresszuson jelenlevő külföldi delegációk
vezetőinek üdvözlő beszédei.
Az alábbiakban kivonatosan közöljük Pullai Árpádnak, az MSZMP KB titkárának, a magyar pártküldöttség vezetőjének, a Magyar Szocialista Munkáspárt
nevében a kongresszus csütörtöki ülésén
elhangzott
felszólalását.
A
magyar
pártküldöttség vezetője, miután átadta a kongresszus
vezetőinek az MSZMP és a

szocializmust építő
magyar
n é p szívélyes jókívánságait,
többek között a következőket mondotta:
A kongresszus mindig kiemelkedő esemény a kommunista pártok életében.
A
Román
Kommunista
Párt X. kongresszusát különösen fontossá teszi, hogy
közel esik ahhoz a jubileumi évfordulóhoz, amely Románia felszabadulásának negyedszázados ú t j á r a enged
visszatekinteni. Amikor
a
második világháború gigan(Folytatás a 2. oldalon.)

