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Bő termést 
takarítanak be 

Vasárnap is dolgoztak a kombájnok — Szállítják az új búzát 
A meleg, napos idő ked-

vez a kalászosok betakar í -
tásának. Most válik el tu la j -
donképpen, hogy a jó, gaz-
dag termést ígérő földeken 
pergetik-e ma jd a szemet a 
gabonák. Az eddigi tapasz-
talatok alapján, a vár tnál 
jobban fizetnek a földek a 
Csongrád megyei mezőgaz-
dasági nagyüzemekben, s 
így a szegedi ha tár is a t a -
valyinál jobb terméssel há-
lá l ja meg a gondoskodást, a 
lelkiismeretes munkát . 

Szeged közös gazdaságai-
ban az utóbbi napok ha -
tására meggyorsult a gabo-
na betakarítása. Hétfő es-
tig a Komszomol Tsz_ben 
befejezték az aratást. A mi-
ni termelőszövetkezetben 
összesen 300 holdon ringott 
kalászos ezen a nyáron, de 
ebből 50 holdat a Tiszai 
„aratott le". Két kombájn, 
egy öregebb, de munkaké-
pes masina, egy kétéves lá-
tott munkához összesen 250 
holdnyi aratnivaló várta a 
gépeket a határban. Száz 
holdon fizetett az őszi árpa, 
igen gazdagon, hektáronként 
42 mázsát adott. Az étke-
zési búza is jobb a ter -
vezettnél, meghaladja a ta-
valyi esztendő átlagát, hi-

„ 07 -pázsás hektáron-
kénti tervvel szemben 30 
mázsát takarí thatot t be a 
közösség. A növénytermesz-
tés más ágazataiban is ked-
vezőbb képet mutat az el-
múlt évinél. 

Ma, kedden az U j Élet 
Termelőszövetkezet is befe-
jezi az aracast. Tegnap a 
gyálaréti területen 120 hol-
das táblán dolgoztak a kom-
bájnok. Ezen a nyáron hat 
kombájnjuk aratta, csépelte 
a termést, közvetlen utánuk 
szalmabálázók jár tak és üte-
mesen haladt a tarlóhántás, 
összesen 785 hektáron dísz-
lett kalászos és a gazdaság 
átlagát tekintve igen kedve-
ző a terméseredmény, hek-
táronként 38 mázsa. 

Nagy kalászos területtel 
rendelkezik a Felszabadulás 
Tsz. összesen 1410 hold ke -
nyérgabonát és 240 hold t a -
karmánygabonát takarí tanak 
be ezekben a napokban a 
gazdaközösség tagjai. Igen 
elégedetlek a learatott t a - ' 
karmánygabonával, bár még 
tisztítják és egy kevés vesz-
teség rontja a z átlagot, ami 
szinte példa nélküli, hektá-
ronként 53,7 mázsa. Étkezé-
si gabonából is jó termést 
vár a termelőszövetkezet. Az 
ara tn j való terület 60 száza-
lékáról takarí tották be a 
termést vasárnap estig. A 
tervezett hektáronkénti 35 
mázsával szemben 38—40 
mázsa között alakult a ter -
més, bár az elkövetkezendő 
napokban az időjárás vál-
toztathat még ezen. A Fel-
szabadulás Tsz_ben 13 kom-
bájn dolgozik és egy lánc-
talpas. hogy a vízfoltokon is 
betakarítsák a termést. Ér-
demes elgondolkozni,, a Tisza 
mentén gazdálkodó szövet-
kezeteknek. hiszen 1970-ben, 
s az idén az árvízveszély 
következtében sok táblára 
csak későn lehetett rámen-
ni. még most is üggyel-baj-
jal boldogulnak a kombáj -
nok. s ajánlatos lánctalpas 
kombájnokról Ls gondoskod-
ni. ha az adottságok, s az 
idő megköveteli, kéznél le-
SS»en. Bár tavaly ilyenkorra 

Munkás-
fiatalok 

a tovább-
tanulásról 
Mit tesz az iskola a mun-

kásműveltség emeléséért, mit 
nyúj tha tnak a tanintézetek a 
munkási f júság továbbképzé-
sében, szakmai és általános 
művelésében? Ezekre a kér-
désekre kerestek választ leg-
utóbb a szakemberek, akik 8 
ezer pályakezdő fiatal hely-
zetét elemezték kérdőívek és 
in ter júk ú t ján . 

A vizsgálat időszakában a 
megkérdezett 8000 fiatal egy-
harmada részt vet t valami-
lyen oktatásban. Ez az arány 
önmagában nem tekinthető 
kedvezőtlennek: a megkérde-
zettek egy része iskoláit ép-
pen csak hogy befejezte, és 
munkába lépett, másik része 
pedig az előző években vett 
részt oktatásban. A részlete-
sebb elemzés azonban bizo-
nyos belső aránytalanságokat 
hozott felszínre. Kitűnt pél-
dául. hogy zömmel a képzet-
tebbek, a tanultabbak vesz-
nek részt valamilyen oktatá-
si formában. 

Kibővített ülést tartott 
a szegedi járási 

pártbizottság 
Tegnap, hétfőn délelőtt ki-

bővített ülést tartott az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottsága. A pártbizottság tag-
jain kívül részt vettek az ér -
tekezleten a községi pár tb i -
zottságok és csúcsvezetőségek 
titkárai, valamint a járás 
falvaiból több község taná-
csának és művelődési ottho-
nának vezetője. A megyei 
pártbizottságot dr. Sebe Já -
nos képviselte a testület ta -
nácskozásán. 

A járási pártbizottság rész-
letes jelentést készített a 
közművelődés helyzetéről, és 
annak további fejlesztéséről. 
Az írásban előre kiadott 
anyaghoz Jáhni László, a já-
rási pártbizottság t i tkára 
mondott szóbeli kiegészítést. 
Különösen azt fejtegette, 
hogy a szocialista brigádok, 
a szocialista versenymozga-
lom milyen kapcsolatot te-
remthet a közművelődéssel. 
Az írásos előterjesztésből ki-
tűnt. hogy a szegedi járás 
községeiben sokat tesznek az 
általános műveltség és kul-

turálódás színvonalának to-
vábbi javításáért. De még — 
mint mindenütt az életben — 
igen sok a feladat, hiszen 
oly hétköznapi dolgokban is 
segítséget várnak, mint a 
napilapok és folyóiratok 
rendszeres el jut tatása a ta-
nyai körzetekbe. A felszóla-
lók is a közművelődés gya-
korlati kérdéseiről beszéltek: 
Börcsök Szilveszter az ásott-
halmi tanyavilág lakóinak 
gondjairól. Lázár István do-
maszéki tanár a művelődési 
autók munkájáról , Mészáros 
Károly bordányi pár t t i tkár 
a faluból eljáró munkások 
művelődési lehetőségeiről 
mondott véleményt. Dr. Sebe 
János arra hívta fel a köz-
ségi pártszervezetek cs ta-
nácsok vezetőinek a figyel-
mét, hogy a környezetükben 
dolgozó értelmiségiek segít-
ségét jobban vegyék igénybe. 

A testület ezután jóvá-
hagyta a járási pártszervek 
első félévi munkájáról szóló 
jelentést, és elfogadta a má-
sodik félév munkatervét . 

A szegedi határban dolgozik a kombájn 

A pártkongresszus tiszteletére : 

Több és jobb termék 
Egy fél év a tejiparnál 

már a Felszabadulás Tsz-
ben befejezték a z aratást, 
most csúszik a befejezés ha -
tárideje. mégis úgy számít-
ják, hogy hét végére nagyon 
sokat haladnak, ha kedve-
ző marad az idő. Örvende-
tes, hogy a gabonából több 
terem a tervezettnél. ami 
azért sem lebecsülendő, mert 
Szeged egyik legnagyobb 
kalászos területével rendel-
kező közösségről van szó. A 
növénytermesztés más ága-
zatában is kedvezőek a kilá-
tások. 

A szegedi termelőszövet-
kezetek közül ezekben a na-
pokban néhányan befejezik 
az aratást. A vasárnapi mű-
szakkal meggyorsították lé-
nyegesen ezt a munkát . Az 
őszi árpát, takarmánygabo-
nát korábban learatták, s aa 
összes betakarí tásra váró te-
rület 60 százalékán m á r 
nincs kalászos. A kapcsolódó 
munkák is, szalmabálázás, 
tar lómunkák is haladnak. A 
vártnál és a tavalyinál ked-
vezőbb terméseredmény lesz 
a szegedi átlagot tekintve. 
Ha az időjárás lényegesen 
nem akadályozza, a Tisza-
t á j Tsz kivételével augusz-
tus első napjaiban a szege-
di közös gazdaságok befeje-
zik az idei nyár jeles m u n -
káját . az aratást . 

A vasárnapi műszak me-
gy eszerte jó eredményeket 
hozott. Bizonyíték erre a me-
gyei Gabonafelvásárló és Fel-
dolgozó Vállalat munkája , 
hiszen a vasárnapi műszak 
alatt ezer vagon gabonát 
vettek át. végig Csongrád 
megyében; Szentes, Csong-
rád, Makó. Csanádpalota, 
Vásárhely — szállították a 
mezőgazdasági üzemek az ú j 
termést, kivétel volt a szege-
di járás. Kisteleken és Sán-
dorfalván hiába tartott nyit-
va az átvevő vállalat, nem 
érkezett szállítmány. Közre-
játszott az is. hogy a ga-

bona nedvességtartalma elég 
magas volt, s ez akadályoz-
ta a nagyobb és gyorsabb 
ütemű aratást és szállítást. 
Vasárnap estig a felvásárló 
vállalat mintegy 6 ezer va -
gon étkezés; búzát vett át. 
s előrejelzések szerint már 
ezen a nyáron hasonló in-
tenzitású vasárnapra nem' 
számolhatnak, hiszen ezen a 
héten sok termelőszövetke-
zet, állami gazdaság befejezi 
az aratást . Bár az elkövet-
kezendő napok lényegesen 
meghatározhat ják a termés 
mennyiségét, mégis a szak-
emberek becslése, tapaszta-
lata szerint a tervezett 
mennyiséget 17—18 ezer va-
gon búzát, vá r ja a felvásárló 
vállalat. A gazdag termés jó 
minőségű is. 

Sz. L. I. 

A kongresszusi vándor-
zászlót a Zalka Máté nevét 
viselő raktáros brigád nyer-
te el a Szegedi Tejüzemben, 
az első félév teljesítményei-
nek értékelése alapján. 

A bíráló bizottságnak nem 
volt könnyű dolga a döntés, 
amikor sorra vették a szo-
cialista brigádok eredmé-
nyeit. Legjobbnak most a 
raktáros brigád bizonyult, 
fél év alatt csaknem az egész 
évre szóló vállalást teljesí-
tették. Annak idején felaján-
lották, hogy a raktárban el-
fekvő anyagkészletből 200 
ezer forint ér tékűt felkínál-
nak megvételre, és eladnak. 
Jelenleg 168 ezer forintnál 
tar tanak az értékesítésben. A 
vállalat tisztítószerekkel és 
egyéb eszközökkel lá t ja el 
— szintén kongresszusi fel-
a jánlásként — a téeszek és 
állami gazdaságok tejbe-
gyűjtő helyeit, természetesen 
térítés ellenében, így köny-

Győri Imre látogatása 
Salgótarjánban 

Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
kára hétfőn Salgótarjánba 
látogatott, ahol a megyei 
pártbizottság székházában 
Géczi János, az MSZMP 
Nógrád megyei bizottságá-
nak első t i tkára tájékoztat ta 
a megye társadalompolitikai 
életéről, gazdasági és kultu-
rális feladatairól. 

Győri Imre a délelőtt fo-
lyamán Géczi Jánosnak és 
dr. Boros Sándornak, a me-
gyei pártbizottság t i tkárá-
nak társaságában felkereste 
a salgótarjáni kohászati üze-
meket, ahol a vendég meg-
tekintette a kohászati üze-
mek huzalművének rekonst-
rukciós munkálatait. Ezt kö-_ 

vetően a salgótarjáni nagy-
üzemek — többek között az 
öblösüveggyár, a síküveg-
gyár, a Zómáncipari Művek 
salgótarjáni gyára — kép-
viselőivel folytatott eszme-
cserét a pártoktatás tapasz-
talatairól. 

Délután Győri Imre a me-
gyei pártbizottság salgótar-
jáni székházában aktívaérte-
kezleten találkozott a megye 
pár tapparátusának dolgozói-
val, akiknek az időszerű po-
litikai kérdésekről adott t á -
jékoztatót. Ezután városné-
zésen vett részt. 

A látogatás befejezéseként 
Győri Imre megtekintette a 
nógrádi partizáncsoport ka-
rancsberénjti emlékmúzeu-
mát. 

nyíti meg számukra a higié-
nia megteremtését. A Zalka 
brigád vállalta, hogy az idén 
600 ezer forintnyi ilyen anya-
got jut tat el a gyűjtőállomá-
sokra, de eddig máris 548 
ezer forint érték a teljesí-
tésük. 

A következő hónapban ú j -
ból dönt a bizottság, kik-
hez kerül jön a vándorzászló. 
A raktárosok szeretnék meg-
tartani . 

A Csongrád megyei Tej-
ipari Vállalat kongresszusi 
felajánlásai között szere-
pelt, hogy a szerződött meny-
nyiségen felül is minden fel-
kínált te jet felvásárol. Ez 
év első félévében a többlet 
te j másfél millió liter volt. 
A háztáji t e j felvásárlásának 
növelése érdekében két ú j 
begyűjtő helyet létesítettek. 

Kiskundorozsmán pedig a 
téesszel közös szervezésben 
oldották meg az átvételt. A 
szegediek közreműködtek a 
bácsalmási téesz kétezer li-
teres hűtőgépének üzembe 
helyezésénél, segítettek a sze-
relésben. A szakképzetlen 
tejkezelők számára tanfo-
lyamot hirdettek, erre hú-
szan jelentkeztek is. 

A minőségi követelmé-
nyekhez is a felajánlások 
szerint igazodnak, terméke-
ik pontszáma egy százalék-
kal magasabb, mint az el-
múl t évben. A tej termékek 
fogyasztásának növelésére 
folytatott tevékenységük is 
meghozta gyümölcsét. Az egy 
főre jutó tejfogyasztás két 
decivel emelkedett, ez me-
gyénkben egymillió litert je-
lent. 

Az anyag- és költséggaz-
dálkodásban is teljesítette 
idei vállalásának arányos 
részét a Csongrád megyei 
tejipar, 42 százalékos selej-
tezési költségmegtakarítással. 

A kongresszusi munkaver-
seny félévi mérlegét leg-
jobban a számok muta t j ák : 
a vállalt 20 százalékos üze-
mi eredménynövelés he-
lyett 23,2 százalékot teljesí-
tett a tejipari vállalat. 

fl Tisza árhulláma 
i 

Szolnoknál tetőzött 
A Tisza völgyében hét-

főn, tegnap másodfokúról el-
ső fokúra mérsékelték az ár-
vízvédelmi készültséget a 
Krasznán, a Hármas-Körö-
sön és a Hortobágy-Berety-
tyón. A Tisza árhul láma 
Szolnok térségében tetőzött, 
s most már valamennyi mel-
lékfolyóján apad a víz. Egye-

• dűl a Fehér- és Fekete-Kö-

rös del tá jában őrzi harmad-
fokú készültség a korábban 
megnyitott gátszakaszt. 

A csapadék az utóbbi na-
pokban elkerülte a Tisza-völ-
gyi vízgyűjtő területeket is. 
Várható tehát, hogy 
folytatódik az apadás. Az 
országban jelenleg 94o kilo-
méter hosszú gátszakaszt 
őriznek árvízvédelmi • ké-
szültségben. 
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