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Jelentés feketeföldi gazdaságokból — Intézkedések 
a szállításokra 

Csatorna Tarjánig 
Befejezte munkáját a fúrópajzs 

Szerdán a MÉM-ben dr. 
Soós Gábor államtitkár el-
nökletével ülést tartott a 
mezőgazdasági munkák szer-
vezésére létrehozott országos 
operatív bizottság, amely 
megállapította: az elmúlt 7— 
8 napban lényegében nem so-
kat változott a korábbi hely-
zet, az esőzések rendszere-
sek voltak, emiatt a mező-
gazdasági termelők megköze-
lítően sem tudták elvégezni 
azt a munkát, amire szük-
ség lenne. Mindent egybe-
vetve azonban, a körülmé-
nyekhez képest előbbre ju-
tottak a betakarítással, meg-
felelően kihasználták azt a 
két, két és fél napot, ami 
rendelkezésükre állt az eső-
szünetekben. Gondot okozott, 
hogy a ta la j nedvességtar-
talma csaknem telítődött, 
vízfoltok, belvizek alakultak 
ki, s a ta la j túlságosan „be-
ázott" ahhoz, hogy munkára 
küldhessék a gazdaságok ren . 
delkezésére álló, nagy telje-
sítményű betakarító gépeket. 
Sokfelé kézi munkaerőt al-
kalmaztak; nagyon jól jött 
az a segítség, amit a kato-
nák, diákok és ipari mun-
kások adtak a gazdaságok-
nak. 

A legnagyobb gondot to-
vábbra is az jelenti, hogy az 
Ó6szel esedékes vetéseknek 
csak 26 százalékával készül-
tek el eddig, a búza tervezett 
vetésterületének pedig még 
ennél is kisebb részén vo-
nultak végig a gépek, holott 
tavaly ilyenkor a termőte-
rület több mint kétharmada 
„fogta" már a magot. Arra 
van szükség, hogy még más 
munkák rovását^ is, amint 
lehetséges, az összes vetőgé-
pet munkába állítsák, és min-
den órát ki kell használni 
ahhoz, hogy a jövő évi ter-
mést megalapozhassák. 
Kényszermegoldásokra azon-

ban nincs szükség; ilyen 
helyzetben is jó minőségű 
vetést kell készíteniük a ter-
melőknek. olyant, ahonnan 
jövőre jó termést várhatnak. * 

Kübekházán, a Sarló és 
Kalapács Tsz-ben „piros 
aranyból" ebben az évben 150 
holdon díszlett, kétszer már 
megszedték a földeket, és 
másfél millió forint értékű 
árut leszállítottak. Még egy-
millió forint értékűre becsü-
lik a kintlevő termést, amit 
az idő kedvezőbbre fordulá-
sával azonnal betakarítanak. 
Ha tervük sikerül, akkor ez 
a fontos növényféleség ter-
ven felül fizet, mintegy fél-
millió forint többletbevétel-
hez jutnak belőle. Ebben a 
munkában nemcsak a szö-
vetkezet tagjai, asszonyai 
tűnnek ki, akik sokszor még 
a cseperészö esőben is szed-
ték a termést, hanem a sze-
gedi 600-as iparitanuló-inté-
zet diákjai is. Hétfőn 75-en 
segítettek a munkában, 60 
mázsát szedtek le. A gazda-
ság gondoskodott jó ebédről, 
forró téáról is, és mázsán-
ként 50 forintot fizetett a 
szorgalmas fiataloknak. A 
helybeli iskola hetedikes-
nyolcadikos tanulói is segí-
tettek már, és mihelyt ki-
csit kedvezőbb lesz az idő, 
ú j ra munkába állnak a fű-
szerpaprika-táblákon. 

Cukorrépát 96 holdon ter-
mesztenek. A gazdasági át-

lag holdanként 250 mázsa, 
ám hiába vásárolt ú j gépeket 
a közös, eddig mindössze 32 
holdról sikerült felszedni a 
gazdag termést. Sajnos, any-
nyira felázott a feketeföld, 
hogy rá se lehet menni a 
talajra. Jó, szeles, napos idő 
kellene, hogy indulhatnának 
a gépek. A kukoricatörésnél 
is gondok vannak, hiszen két 
gép húzza a csőtörőt. Eddig 
400 holdon került földbe az 
őszi árpa, szépen zöldell, 
ugyancsak szépen mutat 100 
holdon a búza is. Ezenkívül 
még 120 holdon sikerült az 
őszi búza vetőmag jót földbe 
tenni, három gép áll indu- ' 
lásra készen, s a ta la j is 
megfelelően, elő van készít-
ve a vetésre. Még 750 holdon 
kell elvetni az őszi magot. 

A tiszaszigeti Búzakalász 
Tsz-ben most is bebizonyo-
sodott, igen jó helyre fordí-
tották azt a pénzt, amit a 
belvízrendezésre költöttek. 
Ha nem történt volna ez 
meg, akkor most úszna a 
határ. Meg se közelíthetnék 
a mély fekvésű földeket. Így 
Viszont nem tartozik a gaz-
daság a legutolsók közé, ami 
az őszi munkákat illeti. Igaz, 
tennivaló bőven van, s az 
időt kihasználva seréiíyked-
nek is a szövetkezeti gazdák. 
Kedden, szerdán hordták a 
zöldségféléket, a fűszerpap-
rikát, zöldpaprikát, ma, csü-
törtökön minden jármű pap-
rikát szállít a szőregi bevál-
tóba és Szegedre, összesen 
100 holdon díszlett zöldség-
féle, a szedetlén terület 
már csak 5 hold. Húsz va-
gonnyi termés van ládákban 
a határban, amit szállítanak 
a közös gazdaságból. Sürgős 
munka a 25 holdas faiskola 
csemetéinek 6zedése, szállí-
tása is. Kedden például 9 
ezer darabot szedtek ki a 
földből, szombaton, vasárnap 
a honvédségtől kaptak segít-
séget, hét végére ú j ra vissza-
vár ják a katonafiatalokai, 
ugyanakkor a DÁV is segít-
séget ad. Nem kevesebb, 
mint 180 ezer csemetét keli1 

kiszedni és elszállítania 

Ezen az őszön a Búzaka-
lász Tsz-ben összesen 1260 
holdon vetnek őszieket. A te-
rület 90 százalékát előkészí-
tették a vetésre, 150 holdon 
elvetettek az őszi árpa mag-
ját. s őszi búzából is a lehe-
tőségekhez képest vetettek. 
Ennek ellenére a tervezett-
hez viszonyítva 30 százalé-
kos eredményt értek el. Ku-
koricából 400 holdon ter-
mett, 100 hektárt betakarí-
tottak, májusi morzsoltra át-
számítva 50 vagon termés 
van biztonságban. Az utóbbi 
napokban .32—33 százalékos 
nedvességtartalommal hord-
ták be a termést, de szerdán 
már ismét nem boldogultak a 
gépek. Egy nap alatt 13 va-
gonnal tudnának betakaríta-
ni. Eső nélküli, szeles idő se-
gíthetne a feketeföldeken is. 

A kedvezőtlen, időjárás 
okozta hátrány megszünteté-
séért, a termények betakarí-
tásáért a Makói Vas- és 
Fémipari Szövetkezet Déri 
Miksa műszaki szocialista 
brigádja felhívással fordul ta 
megye ipari szövetkezetei-
nek szocialista brigádjaihoz, 
hogy a kongresszusi munka-
verseny pótvállalásaként 
a jánl janak fel társadalmi 

munkát a mezőgazdaság 
megsegítésére. 

Sz. L. L 
* 

A nehéz szállítási helyzet-
re tekintettel egész sor rend-
kívüli intézkedés született az 
összetorlódott feladatok ellá-
tása érdekében. A Volán 
Tröszt utasította megyei vál-
lalatait, hogy maximálisan — 
éjjel-nappal, szombat—vasár-
nap — álljanak a mezőgaz-
daság rendelkezésére. A Vo-
lán vállalatok rendeleti fel-
hatalmazással minden követ-
kezmény nélkül felmondhat-
ják, későbbre halaszthatják a 
„ráérő" szállítmányokat, s a 
tilalom ideiglenes feloldása 
alapján meghosszabbították a 
szállítási távolságokat. Ko-
rábban a teherautók 30—35 
kilométeres körzetben közle-
kedhettek. Vagonhiány miatt 
most 50—70 kilométerről is 
fuvarozzák például a cukor-
répát, hogy a gyáraknak le-
gyen nyersanyaguk. A tava-
lyi 400 000 tonna helyett az 
év végéig több mint egymil-
lió tonna cukorrépát szállí-
tanak közúton az üzemekbe. 

A népgazdaság gondjainak 
megértése, a segítőkészség 
ezernyi jele mutatkozik meg 
ezekben a napokban. A Ma-
gyar Honvédelmi Szövetség 
Országos Központjának in-
tézkedésére például a fővá-
rosi és a megyei MKSZ-szer-
vezetek a helyi szállítási 
operatív bizottságok rendel-
kezésére bocsátották teher-
gépkocsijaikat. 

Somogyi Károiyné felvétele 

Tarjánban felszínre emelik a fúropajzsot 

Közel másfél kilométeres 
földfelszín alatti út után, 
augusztus 18-án tar jáni vég-
céljához érkezett a Bányá-
szati Aknamélyítő Vállalat 
szegedi üzemrészének fúró-
pajzsa 

daruval felszínre emelték, veket, nem kellett felbontani 
fontos útvonalakat — így a 
Csongrádi és József Attila 
sugárutat —, s mivel a pajzs 
a vízzáró agyagrétegben ha-
ladt, kevés gondot okozott a 

néhány nap múlva pedig ge-
neráljavításra Dorogra szál-
lítják. 

A szovjet fúrópajzs 6 mil-
lió forintba került. A költ-

— elkészítve á ség ,fel<?t az Építésügyi és - talajvíz 1$ 
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ym,' a másik részét pedig a álló csatorna bélelésével az 
es Tar ján közötti szakaszat Bányászati Aknamélyítő eredeti tervek szerint de-
A dolgozók azóta az alagút Vállalat fedezte. A csatorna- • cember közepére kell elké-
belsejében a véglegesítést szakasz építési költsége szülni a kivitelezőnek, de a 
végzik, a gép pedig két hó- mintegy 50 millió forint. Ez Szegedi Vízművek és Für-

. meglehetősen nagy osszeg.de dokkéi kotott szocialista 
napig pihent 8 méteres figyelembe kell venni, hogy szerződésben az egykori 
mélységben. A napokban ak- 7—8 méteres mélységben szénbányászok vállalták: no-
nát nyitottak felette, s az másképp nem lehetne csa- vember végére átadják az 

Í NKFV-től kért 40 tonnás 

Közéleti napló 
Kádár János hazaérkezett 

a Szovieiunióbői 
Kádár János, a Magyar Biszku' Béla, a Politikai Bi-

Szocialista Munkáspárt Köz- zottság tagja, a Központi Bi-
ponti Bizottságának első tit— zottság titkára és Berecz J á -
kára és felesébe, szerdán nos, a KB külügyi osztá-
hazaérkezett a Szovjetunió- lyának vezetője fogadta. Je -
ból, ahol évi szabadságának len volt V. J. Pavlov, a 
egy részét töltötte. Szovjetunió magyarországi 

A Ferihegyi repülőtéren nagykövete. 

Losonczt Pák 

tornát építeni, egyrészt alagutat. Addig azonban a 
azért, mert feltárással a Gyevi sor elején egy, a Tá-
másfél kilométernyi, közel 2 péi soron pedig hat tisztító-
méter átmérőjű csatorna ké- aknát is el kell készíteniök. 
szítése legalább öt évig tar- Az aszfaltréteg feltörése za-
tott volna, s nem két évig; jos munka, s ez még minden 
másrészt a kitermelt óriási bizonnyal okoz kellemetlen-
földmennyiséget nem ls le- séget Tar ján lakóinak, de vi-
hetne a helyszínen tárolni.- gasz lehet, hogy mindez 
Esetleges elszállításához pe- már csak egy jó hónapig 
dig mintegy 40 . teherautó tart. A Tápéi sor azonban 
kellett volna állandóan, míg még továbbra is le lesz zár-
fúrással mindössze egy autó va, mivel az ALÉP az út ke-
kellett. Ily módon máris resztezésével most készíti a 
megállapítható, nem drága VIII. ütem csatornáját, 
az alagútépítés. Vannak A Bányászati Aknamélyí-
azonban még egyéb előnyei tő Vállalat dolgozói a mun-
is a fúrópajzs alkalmazása- ka befejeztével Alsóvároson 
nak. Ezzel el lehet kerülni a építenek meg egy újabb 
földfelszínhez közeli közmű- csatornaszakaszt. 

L^wors.**. Szegednél 
utazik 

Losonczi Pál. a Magyar csa elnökének meghívására 
Népköztársaság Elnöki Ta- a közeli napokban hivata-
nácsának elnöke Henryk los, baráti látogatásra a 
Jablonskinak, a Lengyel Lengyel Népköztársaságba 
Népköztársaság Allamtaná- utazik. 

Fock Jenő fogadta 
a szingapúri kiiiügyminisztert 

Fock Jenő. a Miniszterta- niszterét, es a kíséretében 
nács elnöke szerda délelőtt levő személyiségeket. A szí-
hivatalában fogadta Sz. vélyes légkörű eszmecserén 
Radzsaratnamot, a Szinga- részt vett P ú j a Frigyes kül-
puri Köztársaság külügymi- ügyminiszter. 

Odesszai tanácsi deiegáció 
Szegeden 

Tegnap, szerdán a késő 
éjszakai órákban Szegsdre 
érkezett Odessza hős város 
tanácsának háromtagú kül-
döttsége, Vlagyimir Mihaj-
lovics Surkó, a városi ta-
nács elnöke vezetésével. A 
delegációt a szolnoki pálya-
udvaron dr. Csikós Ferenc, 

a városi tanács végrehajtó 
bizottságának titkára fogad-
ta és kísérte Szegedre. 

Szeged testvérvárosának 
küldöttsége egy hétig tanul-
mányozza a városi tanács 
munkáját , ismerkedik Sze-
ged politikai, gazdasági és 
kulturális életéveL 

tetőzik a Ti 
Az országot sújtó rendkí-

vüli csapadékos időjárás a 
Tisza-völgy vízgyűjtőjében 
árvízi állapotokat idézett elő. 
A Tisza jobb parti mellék-
folyói által határolt terüle-
ten az utóbbi három nap 
alatt mintegy 200 milliméter 
csapadék hullott, s ez lénye-
gesen - megemelte a ' folyók 
vízszintjének magasságát. A 
levonuló árhullámok a Ti-
sza vízállását is — a folyó 
teljes hosszában — rendkí-
vüli, ősszel általában eddig 
ritkán tapasztalt mértékben 
megemelte, s a lassú áradás 
:ovább tart Szegednél is. 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóságtól tegnap kapott 
legfrissebb jelentés S2erint a 
Tisza Szegednél várható te-
tőzése elhúzódik a jövő hét 
közepére, és megközelíti a 

650 centimétert, ha további 
csapadék nem növeli a Ti-
sza-völgy. vízgyűjtőjében a 
fo.lyók vízállását. A. Maros, 
szerencsére, napjainkban ki-
csi vízállású, mert Erdély-
ben az utóbbi három hétben 
mindössze 25—30 milliméter 
csapadék hullott. Csongrád 
megyében az októberben le-
hullott csapadék mintegy két 
és félszerese az ilyenkor 
szokásos átlagnak. Ennek el-
lenére — bár a talajvízszint 
emelkedő — nagyobb össze-
függő elöntések, belvizek 
nincsenek. 

Az ATIVIZIG árvízvédel-
mi osztaga készültségben 
van. Elsősorban és szükség 
szerint a Sajón keletkezett 
és elszabadult olajszennye-
ződés elhárítására, ha be-
avatkozását, segítségét kérik. 

« 


