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Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8, vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 80 FILLÉR 

Sülhet az új kenyér 
Küzdelmes, nehéz az idei aratás 

Losonczi Pál 
Somogyban 

H o r v á t h D e z s ő f e l v é t e l e 
A rendkívüli esztendő 

rendkívül nehéz és küzdel-
mes aratást hozott. Rekkenő 
melegben járják a hatalmas 
nagyüzemi táblákat a kom- i 
bajnok, aratógépek, a szállí- * 
tókocsik. s a kopaszra nyírt 
tarlókon egyre-másra szapo-
rodnak a bálacsomók, a szal-
makazla k j Járnak az erő-
és munkagépek, s „lezárják" 
a talajt. A hirtelen jött pár 
napos nyári zápor is vissza-
vetette ezt a nagy munkát. 
A legutóbbi összesítésig a 
Csongrád megyei Gabonafel-
vásárló és Feldolgozó Válla-
lat raktáraiban eddig étke-
zési búzából 410 vagonnal, 
takarmánybúzából 230 va-
gonnal. őszi árpából pedig 
160 vagonnal vettek át. 
Emellett a közös gazdasá-
gokban a jól bevált gya-
korlat szerint tárolnak je-
lentós mennyiséget. eddig 
mintegy 200 vagon étkezési 
búzát. Bar még elején tar-
tunk a felvásárlásnak, anv-
nyi azonban már bizonyos, 
hogy a minőség nem jobb az 
elmúlt évekénél. Magas volt 
a víztartalom az átvett ka-
lászosoknál. a vállalat mint-
egy 80 vagonnal szárított, 
ebből 51 vagon étkezési bú-
zát. 

A szegedi tájban több he-
lyen várják a raktárak 
úi termést. ígv Szegeden a 
Tisza malomban, a közrak-
tarban. Sándorfalvára. Kis-
telekre. Mórahalomra, 
Deszkre. Szőregre és Al-
györe is szállíthatnak a me-
zőgazdasági nagyüzemek. 
atvétel folyamatos, a Tisza 
malomban reggel 6-tól este 
6-ig. máshol a raktáraknál 
viszont nem mérik az időt. 
Ameddig csak szállítanak a 
termelőszövetkezetek, állami 
gazdaságok, addig átveszik 
az árut. A Tisza malomba 
eddig 45 vagon új búzát 
vittek be a Szeged köörnvéki 
földekről, leginkább a Sze-
gedi Állami Gazdaság. a 
szegedi Felszabadulás. Üj 
Élet. a röszkei Kossuth, a 
tiszaszigeti Búzakalász. a 
bordányi Munkásőr Tsz és a 
zákányszéki Május 1. Szak-
szövetkezet. A malomból 
már elküldték az első szál-
lítmányt próbasütésre, az úi 
búzát keverték az óbúzával. 
és sülhet már az ú j kenyér. 

A mihálvteleki Űj Élet 
Termelőszövetkezetben hat 
kombájn dolgozik. A terület-
nek több mint 50 százalékán 
befejezedőtt már az aratás. 
Jól szervezték meg a mun-
kát. mert, a hatalmas gépe-
ket követik a bálázók, utá-
na rögtön elszállítják a szal-
mabálákat. és az erőgépek 
szántják, hántják a talajt. A 
nyári munkák hőseinek me-
leg étellel, bőséges ebéddel 
szolgálnak. Ebben a gazda-
ságban másfél hét múlva 
fejeződik be a nyár legna-
gyobb munkája. A termés-
átlagok a rendkívüli évhez 
igazodtak, ugyanis azokon a 
táblákon, ahol nem pusztí-
tott a víz. ott 20 mázsát is 
betakarítanak, ellenben a 
víznyomásos. vízborította 
táblákról holdanként 5—6 
mázsa termés ..csurran". Ki-
használják azokat, a terüle-
teket. ahol öntözni tudnak; 
150 holdon silókukoricát vet-
nek tarlóba, emellett ká-
posztát és paprikát is. 

A szegedi Felszabadulás 
Termelőszövetkezetben sem 
hozott víg aratást ez a nyár. 
A nagyüzemoen nem talál-
ható egyetlenegy -olyan táb-
la sem. ahol a víz ne pusz-
tított volna. Igv aztán a 
táblákon viznyomott foltok, 
vagy teljesen kipusztított 
kis foltok találhatók. A más 
esztendőkben 25—26 mázsás 

Losonczi Pál, az Elnöki 
Tanács elnöke, Somogy me-
gye országgyűlési képviselő-
je pénteken Somogy megvé-

| be látogatott. A vendéget 
Kaposvárott a megye és a 
járás vezetői fogadták. A 

! megye és a járás vezetőivel 
folytatott rövid eszmecsere 
után Losonczi Pál felkereste 
a kaposfői termelőszövetke-
zetet, s megtekintette az 
aratasi munkákat is. 

Magyar párt-
ás kormány-

küldöttség 
utazott Kubába 

A Kubai Kommunista Párt 
Központi Bizottsága és a Ku-
bai Forradalmi Kormány 
meghívására magyar párt-
és kormányküldöttség uta-
zott Havannába, a július 26-i 
nemzeti ünnepre. A küldött-
ség vezetője Pullai Árpád, 
az MSZMP KB titkára. Soós 
Lőrinc, a Magyar Népköztár-
saság havannai nagykövete a 

helyszínen csatakozik a kül-
döttséghez. A Ferihegyi re-
pülőtéren Sándor József, az 
MSZMP KB tagja, a Köz-
ponti Bizottság osztályvezető-
je búcsúztatta a küldöttséget. 
Jelen volt Jósé Luis Teijeiro, 
a Kubai Köztársaság buda-
pesti nagykövetségének ide-
iglenes ügyvivője. (MTI) 

Szegedi Ipari Vásár 

Szállítják a gabonát 

termést adó táblák most 
szűkösebben fizetnek. 20 
mázsával holdanként. ö t 
kombájn dolgozik. Sajnos., a -
teljesítmény nem növekszik, 
mert a korábban is gazos 
táblákon a csapadék hatá-
sára szinte „futnak felfelé" 
a gyomok, s a folyondár rá-
fekszik a gabona tetejére. A 
kombájnosok teljesítménye 
így csökken. 

Ezen a nyárojr néhány 
betegséggel is számolnunk 
kell. olyanokkal, amik más 
években fel se tűntek; liszt-
harmat. gombabetegség stb. 

A Felszabadulás Tsz-ben 
ezekben a küzdelmes na-
podban a kalászosok szá-
zalékát már betakarították. 
Nem féledkeznek meg a so-
ron következő műveletekről, 
a tarlómunkákról sem. Bá-
láznak és a letakarított táb-
lákon. járnak a szervestrá-
gya-szóró gépek. A tarlót 
nem hagyják lezáratlanul, 
megőrzik a talajban levő 
csapadékot, őszi káposztával 
hasznosítják a területet. 
Mintegv 200 holdat pedig 
előkészítenek nyári lucerna-
telepítésre. 

Sz. b. I. 

ötvenötezer látogató 
Ujabb tárgyalások — Az EVM tájékoztatója 

Tegnap a Szegedi Ipari Vásár forgal-
mas napot élt át. A pavilonsorokat az or-
szág több megyéjének és nagyvárosának 
vezetői is meglátogatták. A kapuk előtt 
hosszú sorokban álltak a jugoszláv rend-
számú gépkocsik, utasaik Üjvidékröl, 
Szabadkáról, Zomborról, Belgrádból láto-
gattak Szegedre. Az esti számbavételnél 
kiderült, hogy eddig mintegy 55 ezren 
keresték fel a bemutatókat. 

Üjabb üzletkötésekről, tárgyalásokról 
is hírt adtak a kiállítók. 

A szegedi Újságíró Klubban az Egye-
sült Vegyi Művek vezetői találkoztak az 
újságírókkal, a kereskedelmi vállalatok 
képviselőivel. Vad János, országgyűlési,, 
képviselő, az EVM vezérigazgatója ismét 
fejlődésről, és ú j cikkekről tájékoztatta 
az újságírókat. Elmondotta, hogy az EVM 
a legkorszerűbb enzimes-bio mosószerek-
kel váltja fel régi termékeit, anélkül, 
hogy árait emelné. Például hamarosan 
forgalomba kerül az enzimtartalmú Bio 
ultra mosó- és áztatókrém, az enzimes 
Ultra mosópor, valamint a legkorszerűbb 

autómosószerük, az Autonett sampon. A 
gyár jelszava: olcsón, jót termelni. En-
nek érdekében szervezik műszaki fejlesz-
tésüket, s technológiájukat. 

Vad János érdekes adatot ls emiitett: 
hazánkban igen mérsékelt a szintetikus 
tisztítószerek iránti kereslet. Hozzánk ha-
sonló európai országokban egy ember át-
lagosan 60 százalékkal több modern mo-
só- és tisztítószert „fogyaszt" el egy esz-
tendőben. Az EVM arra törekszik, hogy 
olcsó cikkeit minél nagyobb arányban 
megismertesse a közönséggel, s ezzel is 
növelje a háztartások higiéniáját. Az 
Egyesült Vegyi Művek igyekszik kivenni 
részét az árvíz okozta károk csökkentesé-
ben is: termelését egy százalék helyett 3 
százalékkal növeli meg az esztendő vegé-
ig, a termelékenység további intenzitásá-
val. Ugyancsak a sajtótájékoztatón hal-
lottuk, hogy a nagymúltú gyár az árvíz 
idején külön műszakot tartott, s jelentős 
mennyiségű fertőtlenítőszert küldött Sze-
gedre, Csongrád megyébe. 

Jugoszláv nap 
D é l - Z a l a b a n 

Fock Jenő, a magyar for-
radalmi munkás-paraszt kor-
mány elnöke, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja 
pénteken Dél-Zalát kereste 
fel. Varga Gyulának, a me-

rosi pártbizottság titkára, 
Pagonyi Gyula, a városi ta-
nács vb elnökhelyettese és 
Láng Róbert gyárigazgató 
fogadta a vendégeket. Láng 

gvei pártbizottság első titká- Róbert tájékoztatója után a 
rának társaságában meglá- Miniszterelnök megtekintette 
togatta a három község ha-
tárában elterülő szepetneki 
Egyetértés Termelőszövetke-
zetet. Söjtör János, a nagy-
kanizsai járási pártbizottság 
titkára, dr. Bedö János, a 
járási ' tanács vb elnöke, 
Komjáthi Mihály, a termelő-
szövetkezet elnöke fogadta a 
vendégeket. 

A termelőszövetkezet köz-
ponti Ürodájában Komjáthi 
Mihály, a közös gazdaság el-
nöke ismertette a csaknem 
6000 holdas termelőszövetke-
zet gazdálkodását és terme-
lési eiiedményeit. A tájé-
koztató után a kormány el-
nöke megtekintette a tszjcöz-
ponti szarvasmarha-telepét, 
majd a falu szélén arató 
komplexbrigád munkáját. 

Fock Jenő zalai program-
jának következő állomása a 
Nagykanizsa; Üveggyár volt. 
A gyár bejáratánál Gál 

Róbert, a nagykanizsai vá-

a gyárat. 

Ezt követően a kétnapos 
Zala megyei látogatás befe-
jezéseként felkereste a Ka-
nizsa Bútorgyárat, ahol Tol-
lár József igazgató ismer-
tette a ' gyár történetét, gaz-
dasági tevékenységét. 

A miniszterelnök a dél-
utáni órákban visszautazott 
a fővárosba. 

Tegnap az Újságíró Klub-
ban Márki-Fejes Antal, a 
Szabadkai Nemzetközi Kis-
ipari és Kézműipari Vásár 
igazgatója és a szegedi jugo-
szláv pavilon igazgatója tá-
jékoztatta a jugoszláv s ma-
gyar rádió, a televízió, az 
országos, valamint a helyi 

I lapok munkatársait a jugo-
szláv vállalatok szereplésé-* 
röl. Az immár hagyományos 
keretek között megrendezett 
tájékoztatón érdekes és fi-
gyelemreméltó eredmények-
ről hallottunk. 

A szabadkai és a szegedi 
vásár között — mint ismere-
tes *— évekkel ezelőtt jött 
létre a kapcsolat. Az elmúlt 
időszakban a vásárok közöt-
ti „barátkozás" megerősödött 
és valóságos együttműködés-
sé. kereskedelmi fórummá 
változott. Évről évre több 
jugoszláv kiállító jött Sze-
gedre. az idén számuk már 
meghaladta a hetvenet. 
Amint Márki-Fejes Antal 
elmondotta, a 25., jubileumi 

Befejeződött a K G S T 
ülésszaka 

Tegnap Moszkvában befejeződött a Kölcsönös Gazda-
sági Segítség Tanácsa végrehajtó bizottságának 48. ülés-
szaka. A tanácskozásról közleményt adtak ki. amelyet 
lapunk 2. oldalán ismertetünk. 

vásáron — örömükre — kü-
lön 800 négyzetméteres terü-
letet, illetve épületet kaptak, 
ahol a Jugoszláviából érke-
zett vállalatok, elsősorban a 
kishatár-forgalomnak szánt 
termékeiket kínálták, mutat-
ták be. Nem eredménytele-
nül! Az idén először 'meg-
szervezett kereskedelmi na-
pok után mind a magyar, 
mind a jugoszláv partnerek 
elégedettek lehetnek, hiszen 
24-én estig mintegy 1 millió 
dollár értékű termék szállí-
tására. illetve megvásárlásá-
ra kötöttek szerződést! 

Ezek közül érdemes né-
hányat felsorolni. A „Becej" 
mezőgazdasági ipari kombi-
nát 4,3 millió üveg sört 
addtt el a magyar kishatár-
menti forgalom keretében, a 
Timotex Vegetát, halkon-
zervet és sört szállít, csak-
nem ugyanilyen mennyiség-
ben. Az ..Adria"-külkereske-
delmi vállalat 100 ezer dol-
láros szerződést kötött, az 
„Autoprema" pedig 200 ezer 
dolláros szerződésben auto-
kozmetikai cikkeket cserél. 
Nagy az érdeklődés a jugo-
szláv „Flóra" narancsször-
pök, i poliamid alapanyagú 
tejszállító tartályok, a Zas-
tava autóalkatrészek, vala-
mint a divatos, szép textil-
kötöttáruk iránt. Sokat ígér 
az újvidéki „Agrovojvodina" 
külkereskedelmi vállalat 
kooperációs szerződése, ame-
lyet ugyan még nem kötöt-
tek meg. de a tervek szerint 
magyar vállalattal közösen 
gáztűzhelyeket állítanak elő 

és hoznak forgalomba. A 
kishatármenti kooperációra 
nagy jövő vár, hiszen mind-
két országnak, a jugoszláv 
és magyar partnereknek 
egyaránt kedvező. 

Természetesen nemcsak a 
jugoszláv vállalatok találták 
meg számításaikat, hanem a 
magyar' cégek is. Országos 
nagyvállalatok és tanácsi 
üzemek vezetői közölték, 
hogy a jugoszláviai export 
kapuja Szeged. Nemcsak 
élelmiszeripari termékekkel,. 
hanem vegyipari cikkekkel 
is eredményesen jelennek 
meg a jugoszláv üzletekben. * 

Tegnap a Hungária szálló 
nagytermében a jugoszláv 
kiállítók fogadást adtak 
vendéglátóik tiszteletére. A 
vendégeket Peics Markó, a 
Szabadkai Községi Képvise-
lőtestület alelnöke, és a ju-
goszláv pavilon vezetői fo-
gadták. Részt vettek a foga-
dáson Csongrád megye és 
Szeged párt és tanácsi szer-
veinek vezetői. Többek kö-
zött. dr. Ágoston József, az 
MSZMP Csongrád «megyei 
bizottságának titkára,. Sípos 
Géza, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának első tit-
kára, Papp Gyula, a szegedi 
városi tanács vb elnökhe-
lyettese. Ott volt Savanya 
István, a JKSZ szabadkai 
községi bizottságának helyet-
tes titkára és Antun Kopilo-
vics, a Jugoszláv Szocialista 
Szövetség Szabadka községi 
választmányának elnöke is. 


