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Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon, 

ARA: 80 FILLÉR 

Gyűlik az új gabona 
Nehéz aratás 

Finis a szegedi téeszekben 
Javában tart az idei nyár 

legnagyobb munkája, a be-
takarítás. Nem kedvez az 
idő túlságosan az új termés-
re, s a megdőlt, gazos gabo-
nákban sokszor megakad a 
munka, elromlanak a gé-
pek. lasabban kerül mag-
tarakba a kenyérnekvaló. A 
munka nem áll meg, vasár-
nap is járták a nagyüzemi 
táblákat a kombájnok és az 
aratógépek. A szegedi járás 
termelőszövetkezeteiben az 
idén 10 ezer 533 holdról kell 
az étkezési búzát letakaríta-
ni. 1660 holdról a takar-
mánybúzát, és 12 ezer 7 
holdról a rozsot, a triticalét 
1036 holdról, míg az őszi ár-
pát 4 ezer 360 holdról. Két-
szeresből csaknem ezer hol-
dat termesztenek a közös 
gazdaságok. Lényegében ez 
ideig R—9 munkanap állt 
rendelkezésre, amit nem za-
vart meg a nyári vihar, s a 
korábban felázott talajokon 
munkálkodhattak az erőgé-

pek. Mintegy tízezer hold-
nyi területről takarították be 
a termést a járás közős gaz-
daságaiban. Ugyanakkor a 
legtöbb helyen hasznosítják 
a felszabadult területeket, a 
tarlóba burgonyát, csalamá-
dét vetnek. 

Az idei esztendő a leg-
több termelőszövetkezetet, 
szakszövetkezetet sújtotta, 
különösen a Tisza és a Ma-
ros területein levőket az ár-
vízveszélykor, korábbqn pe-
dig a belvizekkel. A múlt 
hét végén befejezték a szak-
emberek a károk felméré-
sét, jelenleg összesítik az 
adatokat. Hét bizottság mű-
ködött, s annyi máris bizo-
nyos. hogy csupán egyetlen 
egy kis domaszéki szakszö-
vetkezetet nem károsított a 
víz. 

Forráskúton is dolgoznak 
a betakarítógépek. De nem-
csak a kenyérnek valóvaj 
foglalatoskodnak, hanem ami 
csak terem a határban, azt 

Gyorsítani kell 
a helyreállítási 

munkát 
Tanácskoztak a kivitelezők 
és a tanácsok képviselői 

Még nem végleges adat 
szerint Csongrád megyében 
az árvizek és belvizek más-
fél milliárd forint értékű 
kárt okoztak. A magánépü-
letek közül 3892 rongálódott 
meg. közülük 2364-et új já 
kell építeni — mint. már je-
lentettük. Most már az idő 
is sürget, hiszen elég vonta-
tottan indultak meg a kár-
felmérések. s annak ellenére, 
hogy a károsultak figyelmét 
többször felhívták a kedvez-
ményes építkezésjj lehetősé-
gekre. még csak 704-en fo-
lyamodtak építési engedé-
lyért a megyében. Az év vé-
géig ugyanakkor 650 házat 
beköltözhetövé kell tenni. 

Ezért volt nagy jelentősé-
ge annak az értekezletnek, 
amelyet az ár- és belvízvé-
delmi területi bizottság hely-
reállítási albizottsága hívott 
össze tegnap, hétfőn délelőtt 
Szegeden, a Délmagyarorszá-
gi Építő Vállalat kultúrter-
mében. Első ízben gyűltek 
össze a megyéből mindazok, 
akikre a lakásépítési felada-
tok hárulnak az elkövetkező 
hónapokban: a megye jelen-
tősebb kivitelezői, a taná-
csok. pénzintézetek, lebonyo-
lító és szállító szervek és a 
TÜZÉP képviselői. 

Szabó József, a megyei ta-
nács építési és közlekedési 
osztályának vezetője tájékoz-
tatójában elmondta, hogv 335 
lakást többszintes társashá-
zak formájában akarnak fel-
építeni. 480 családi házat te-
lepszerűen és 1550-et szét-
szórtan kell újjáépíteni. Hat-
száz házat nem lehet ere-

. deti helvén felépíteni. Saj-
nos. eddig mindössze 267 
olyan igényről tudnak, amely 
a típus- vagy ajánlott terv 
adaptálását kéri. ebből már 
201-et el is készített a CSO-
MITERV. A Szegedi Építő 
Ktsz elsőként ajánlkozott ár-
vízkárosultak lakásának hely-
rehozatalára: a tápéi 50 csa-
ládi ház felépítésére. 

Az értekezlet résztvevőit 
Sipos Mihály, a DÉLÉP igaz-
gatója, miniszteri biztos tá-
jékoztatta arról, hogy a négy 
városban és a járásokban 
melyik kivitelezőtől mennyi 
ház felépítését várják. (La-
punkban nemrégen, július 
23-án közöltük a részletes 
adatokat erről.) Arra is fel-
hívta a kivitelezők figyel-
mét. hogy a lakásépítés és a 
fontos mezőgazdasági építke-
zések rovására nem mehet 
a helyreállítási vállalás. Az 
anyagellátásban számítani 
kell arra, hogv nem lesz elég 
betongerenda, sem cserép. 
Ezért a házak tervei fafödé-
mes megoldással is alkal-
mazhatók. s a második fél-
évben a TÜZÉP ötszázezer 
darab tetőfedő palát kap. 

A tanácsok és a kivitele-
zők képviselői közül öten 
szólaltak fel. Többen sürget-
ték az árak kialakítását, az 
anyaghiány megszüntetését, a 
szállítás javítását. Válaszul 
Pataki Sándor, a 10. számú 
AKÖV forgalmi osztályveze-
tője elmondta, hogy az ár-
vízi védekezés során 20 bil-
lenős gépkocsijuk, annyira 
tönkrement, hogy ki kellett 
selejtezni, 74 pedig felújí-
tásra szorul. A reális kéré-
sek alapján központi keret-
ből az igényt ki fogják elé-
gíteni. Sass Ferencné. a 
KIOSZ megyei elnöke beszá-
molt arról, hogy Baranya 
megvéből 25. Bács-Kiskun-
ból 94 és Tolnából 29 kis ; 
iparos ion Csongrád megyé-
be segédkezni az építésben. 
Dr. Kókai István, a TÜZÉP 
megyei igazgatója arra hívta 
fel a figyelmet, hogy anya-
got csak azoknak biztosíta-
nak. akik már építési enge-
délyért. OTP-hitelért folya-
modtak. s megvan a kivite-
lezőjük i6. Az értekezlet Sí-
pos Mihály é6 Szabó József 
válaszaival zárult. 

lassan-lassan mindet piacra 
küldik. A központi telepről 
naponta 20—22 teherautó 
áru indul, s viszi a burgo- ^ 
nvát, a gyümölcsöt. Nem-
csak a közös területről szál-
lítják az árut, hanem a ta-
goktól is felvásárolja a Ha- J 
ladás Termelőszövetkezet. A 
nagy homoki területen, ht- • 
szen az üllési határ egy ré- s 
sze is" a „Haladáshoz'' tarto-
zik. öt kombájn és két ara-
tógép dolgozik, összesen 2 
ezer hold kalászos vár beta-
karításra. Eddig a terület 60 
százalékáról már learatták a 
termést. Öszi árpából 580 
holdon fizetett a föld, volt 
olyan tábla, ahol húsz má-

' zsát is adott holdanként, 
sajnos olyan is, ahol csak 
négy mázsát. A gazdasági 
átlag tíz mázsa lett. Búzából 
310 holdat dajkált a határ, 
s a terméseredmények itt is 
váltakozóak, akadt tábla, 
ahol 21 mázsát, akadt, ahol 
csak 3 mázsát fizetett a föld 
holdanként. Holnap, szerdán 

[ kezdik a 370 hold triticalé 
betakarítását. A kalászosok-

j ból a tervezetthez viszonyít-
va több mint 1 millió forint 

i kiesés van. A gazdaság ve- 1 

j zetői nem estek kétségbe, 
minden adottságot felhasz-
nálnak, hogy az évet a gaz- 1 

I dáság hírnevéhez méltóan 
zárják. Többek között 400 
holdon vetettek tarlóburgo-
nyát. Emellett a tagoknak 
is adtak jelentős területet 
másodtermesztésre. 

A szegedi Móra Ferenc ! 
Tsz-ben is nehéz az aratás. 1 

Jelentős területen termesz-
tettek kalászosokat, igaz, a 
víz kártétele után jóval ke-
vesebb maradt, takarmány-
búzából 252, őszi árpából 
132 hold. Kenyérgabonát 
összesen 196 holdon termesz-
tettek. Ezekben a napokban 
is dolgozik három kombájn. 
142 hold búza vár még be-
takarításra. Jelentős terüle-
ten, 150 holdon termesztet-
tek zöldborsót, s a betakarí-
tás után bevetették csalamá-
déval, silókukoricával. Az 
Üj Élet Termelőszövetkezet-
ben is jól halad a nyári be-
takarítás. ha az idő kedvez, 
hét végéré lényegében a 
szegedi közös gazdaságok be-
fejezik ezt a munkát. 

Sz. L. L 

TÍZEMELETES LAKÓHÁZ. A szegedi Bécsi körút sarkán 
építenek a DÉLÉP munkásai. Az elöregyártott vasbeton-szer 
emeletig összerakták. Ezzel az építési technológiával sokkal 

az épület, mint a hagyományos helyszí ni 

tízemeletes 
kezetet már 

gyorsabban 
betonozással 

lakóházat 
a hetedik 

készülhet, el 

A szakszervezeti és az állami 
szervek együttműködése 

A SZOT elnöksége hétfőn 
ülést tartott, s a többi kö-
zött a szakszervezeti és az 
állami szervek együttműkö-
désének tapasztalatairól tár-
gyalt. 

Megállapította, hogy a 
SZOT és a kormány vezetői-
nek kapcsolatai elvszerűek 
és eredményesek. 1966 óta 
rendszeresen megvitatják és 
elemzik a legfontosabb gaz-
daságpolitikai kérdéseket, a 
dolgozók élet- és munkakö-
rülményeinek alakulását. A 
következtetések alapján meg-
határozzák, hogy a különbö-* 
ző feladatok megoldásóért a 
szakszervezeti és az állami 
szerveknek együttesen, vagy 
külön-külön mit kell ten-
niök. 

Jelenleg a negyedik öt-
éves terv kidolgozásával, a 
lakásépítés, -elosztás és lak-
bérszabálvozás végrehajtásá-
val, az ár- és bérintézke-

dések összhangjának bizton 
sításóval kapcsolatos állás-3 
foglalások kialakítása előter-
jesztése van folyamatban. 
(MTI) i ' 

S z o u j e t - M S Z K 

tárgyalások 
Walter Scheel nyugatné-

met külügyminiszter vasár-
nap délután hivatalos látoga-
tásra Moszkvába érkezett. 

Moszkvában sajtóközle-
ményt adtak ki, amely sze-

Bezárta kapuit a vásár 
75 ezer látogató tekintette meg 

Vasárnap este 8 órakor be-
zárta kapuit a 25. jubileumi 
Szegedi Ipari Vásár. A min-
denképpen fordulópontnak 
számító alkalom tanulságait 
még korai lenne mérlegre 
tenni, az azonban biztos, 
hogy mind a rendezők, mind 
a kiállítók elégedettek. 

A területében idén meg-
növelt vásárt a vasárnap es-
ti adatok szerint összesen 75 
ezren nézték meg. Arról 
nem készült felmérés, hogy 
a véndégek közül mennyien 
jöttek külföldről, viszont az 
is biztos, hogy az idén lé-
nyegesen több jugoszláv lá-
togató váltott, belépőjegyet. 

A Szegedi Ipari Vásár ter-

mészetesen elsősorban rek-
lámlehetőségeket ad kiállí-
tóinak. Mint azonban az el-
múlt tíz nap bizonyította, jó 
üzletkötő fórum is: ismere-
tes, hogy a Videoton több 
mint 1.1 milliárd forint érté-
kű termékét bocsájtotta áru-
ba a hazai nagykereskede-
lemnek, a jugoszláv kiállítók 
több mint 1 millió dollár 
értékű szerződéssel tarso-
lyukban térhettek vissza ha-
zaiukba — de legalább ilyen 
értékű árut adtak el a kü-
lönböző magyar cégek re-
konpenzációként. S ne feled-
kezzünk meg még néhány 
kereskedelmi apróságról 
sem: tovább bővült az áru-

sított cikkek köre. A j'ugo-
szláv pavilonban — ha drá-
gán is —. de a nyitvatartás 
alatt megvásárolható volt 
több textilipari újdonság. A 
MÉK, és más élelmiszeripari 
pavilonokban a valóban szép 
gyümölcsök mellett jugo-
szláv kakaót, konzervfélesé-
geket, illetve tésztát hoztak 
forgalomba. Árusított a sza-
lámigyár, a szövetkezeti 
könyvszolgálat, a kőrös* pi-
paárugyár. a fémipari válla-
lat, a KMV. a ruhagyár, a 
kisiparosok stb. Szóval a 
Szegedi Ipari Vásár a szó 
igazi értelmében vásárabb 
volt, mint eddig valaha. 

M. I. 

rint hétfőn megkezdődtek ai 
tárgyalások Andrej Gromiko 
szovjet és Walter Scheel 
nyugatnémet külügyminisz-
ter, alkancellár között. A 
tárgyalásokon megvitatják a 
felek számára kölcsönösen 
érdekű kérdéseket. 

A megbeszéléseken Valen-
lyin Falin és Anatolij Kova'-
jov. a szovjet külügyminisz-
térium kollégiumának tag-? 
jai. Egon Bahr. a nyugatné-
met szövetségi kancellári hi-
vatal államtitkára. Paul 
Frank, a nyugatnémet kül-
ügyminisztérium államtitkán 
ra. Helmut Allardt. a Német 
Szövetségi Köztársaság 
moszkvai nagykövete és már 
hivatalos személyiségek is 
részt vesznek. 

A Gromiko—Scheel tár-
gyalások megkezdése kap-
csán Moszkvában ismeretes-
sé vált. hogy az eszmecsere 
időtartamára vonatkozóan 
semmiféle határt nem szab-
tak. igy nem határozták meg 
a tárgyalások befejezésének 
időpontját sem. 

• 
Anélkül, hogy külön köz-

véleménykutatást rendez-
nénk. nyugodtan ál l í that juk: 
az emberiség nagyobbik fele" 

(Folytatás a 2. oldalon.) j 


