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MolTuár József f e lvé t e l e 
Szaporodnak a rendek a kiskundorozsmai Józsei Attila Tsz 

lucerna tábláján 

Járványszerflen fellépett b u r -
gonyavész további elterjedé-
sét csak így tudják megaka-
dályozni. Az almáskertekben 
az almamoly és a kaliforniai 
pajzstetű rajzása miatt nőtt 
meg a munka. Egyidejűleg az 
egyik veszélyes gombabeteg-
ség, az alma varasodása el-
len védekeznek a gazdasá-
gokban. Sajnos, elterjedésé-
nek kedvez a mostani csapa-

dékos időjárás. A paradicsom 
is nagyon érzékeny a külön-
féle betegségekre. A gyors 
felmelegedés, a harmatképző-
dés és a rendkívül változé-
kony hőmérséklet az alterná-
riás és szeptóriás levélfoltos-
sági betegségek elterjedésé-
nek kedvez. Szombaton is 
permeteztek a kertészetek-
ben, és vasárnap sem áll meg 
a munka. 

Aratás után 

Vetik a másodnövényeket 
Szedik a szabadföldi paradicsomotf paprikát 

A mezőgazdaság nyári erő-
próbája nem fejeződött be az 
aratással. Most a legfőbb te-
endő a szalmabetakarítás és 
a tarlóhántás. A szegedi ter-
melőszövetkezetek az idén 6 
ezer 500 hektáron termesztet-
tek kalászost. Az utóbbi hé-
ten fölgyorsult a szalmabe-
takarítás, eddig 5 ezer 200 
hektárról gyűjtötték össze az 
alomnakvalót. 

A kombájnosok a legtöbb 
gazdaságban csak rövid pi-
henőre térhettek az aratás 
befejezésével. Most ismét 
traktorra ültek, hogy időben 
elvégezzék a talajmunkákat . 
A szegedi téeszekben eddig 3 
ezer hektáron kész a tarló-
hántás, illetve a nyári szán-
tás. 

Tovább folytatják a me-
zőgazdasági üzemekben a 
másodnövények vetését a ter-
mőföld gazdaságosabb ki-
használása érdekében. Eddig 
közel 900 hektáron került a 
földbe a silókukorica, a csa-
jamádé, az olajretek magja. 
A korábbi éveknél kevesebb 
másodvetésű zöldség lesz, a 
szegedi termelőszövetkezetek 
csak 24 hektárt ültettek be. 
Öt hektár burgonyát vetett 
a kiskundorozsmai József At-
tila Tsz, hat hektár karfiolt 
a szőregi Tisza—Maros-szög 
Tsz, hét hektár uborkát, öt 
hektár paradicsomot es egy 
hektár paprikát a mihályte-
Jeki Üj Élet Termelőszövet-
, kezet 

Megkezdődött a lucerna 
harmadik kaszálása is. A csa-

I padékos időjárás kedvezett a 
[ növény fejlődésének, ezért a 
; mostani szénaterméssel elé-
. gedettek a szakemberek. Több 
• gazdaságban először rendre 

vágják a lucernát a szántó-
[ földön hagyják, hogy meg-

felelően kiszáradjon. Csak 
így kazalozzák az állatte-
nyésztési telepek mellett le-
vő szérűskertekben. A kis-
kundorozsmai József Attila 
Termelőszövetkezetben az 
NDK gyártmányú és nagy 

. teljesítményű E—301-es típu-
sú gép szombaton egész nap 
vágta a rendet 

A szegedi járás zöldségter-
mesztéssel foglalkozó gazda-

. ságaiban szedésre érett a ko-
rai szabadföldi paradicsom, 
és a fehér paprika. A késői ki-
tavaszodás, a többszöri fagy-
kár, az esős, hűvös nyár miatt 
ezek a növények lényegesen 
lassabban fejlődtek. Ezért 
két-négy héttel elcsúszott a 
legkeresettebb zöldségek éré-
se. A leszedett paradicsom és 
paprika egy részét gondos 
válogatás után az ÁFÉSZ és 
ZÖLDÉRT felvásárlótelepek-
re szállítják, ahonnan a me-
gye üzleteibe továbbítják. Ju t 
a szegedi járásban megter-
melt zöldségekből a budapesti 
és a balatoni piacokra is. 

Ismét teljes lendülettel dol-
goznak a növényvédő brigá-
dok. A gyakori csapadék 
miatt a burgonyatermelő gaz-
daságokban rendszeres per- menyexroi, a legioniosaoD kínáltunk munkalehetősége-
metezésre van szükség. AI tapasztalatokról nyilatkozott ket a fiataloknak. Az első 

turnus június 18-án kezdő-
dött, az ünnepélyes táborzá-
rásokra pedig augusztus 26-
án kerül majd sor. Ez alatt 

Új paradicsomsűrítő 
a konzervgyárban 
Holnap indítják a gépeket 

Rakodás 
a világűrben 

Elektronikus számitógép 
szabta meg a kirakodás 
rendjét a Progressz—3. te-
herszállító űrhajóról. Az ed-
digi tapasztalatok felhaszná-
lásával az űrhajóban úgy 
helyezték el a szállítmányt, 
hogy a Szaljut űrállomásra 
meghatározott rendben ke-
rüljenek át a különböző 
küldemények. Ez megköny-
nyíti az átrakodás egyéb-
ként meglehetősen bonyolult 
munkájá t Kovaljonok és 
Ivancsenkov, a Szaljut sze-
mélyzetének tagjai számára. 
Igaz, hogy a rakománynak a 
világűrben nincs súlya, de 
a rakodás meglehetősen kö-

rülményes, az átszállítást 
pedig nagy gonddal kell 
végezni, hogy ne rongálják 
meg az űrállomás berende-
zéseit a szabadon lebegő cso-
magok. 

A rakodás több napos 
munka Kovaljonok és Ivan-
csenkov számára. A két űr-
hajós a program szerint nem 
egyszerre szállít át mindent 
az űrhajóról az űrállomásra, 
hanem részletekben. A ki-
ürült tartályokat azonnal 
megtöltik a feleslegessé vált 
használati tárgyakkal és 
mindjár t el is helyezik a 
visszaútján megsemmisülő 
Progressz belsejében. 

Az elmúlt évben annyi 
paradicsom érkezett a Sze-
gedi Konzervgyárba, ameny-
nyit képtelenek voltak föl-
dolgozni. Tavaly például 1380 
vagonnyit kellett a kecske-
méti gyárba átirányítani. Mi-
vel a termesztés további fel-
futása várható, szükségessé 
vált a gyártósor bővítése. Az 
idén februárban — állami 
támogatással — el is kezdték 
a csaknem 100 millió forin-
tos beruházást. A konzerv-
gyár, az ÉLTERV és az 
IPARTERV szocialista szer-
ződést kötött a Dél-magyar-
országi Magas- és Mélyépítő 
Vállalattal, a Szegedi Magas-
és Mélyépítőipari Vállalattal, 
a Láng Gépgyárral és a 
Szellőző Művekkel, az épí-
tés gyorsítására. Kevés volt 
az idő a munkára, s mégis, 
az összefogás eredménye-
ként, határidő előtt elkészült 
az ú j csarnok, illetve befeje-
ződött a naponta 35 vagon 
paradicsomot sűrítő gépsor 
szerelése. Az üzem kapaci-
tása ezzel a kétszeresére nőtt. 

Mi volt a sikeres munka 
titka? Talán az, hogy az 
építő vállalatok gyakorlott 
brigádokat, a gépgyáriak pe-
dig nagy tudású szerelésveze-
tőket küldtek a konzervgyár-
ba. Így aztán a munkák so-
r án a különböző szakmák 
csoportjai gyorsan végeztek, 
s nem zavarták egymást. A 
Szegedi Építőipari Vállalat 
dolgozói többek között gép-
alapokat készítettek, csator-
náztak. összeállították az ú j 
épület acélszerkezetét, gőz-
vezetéket, kábelokat fektet-
tek. A DÉLÉP vízhütőtor-
nyot épített, a Szegedi Építő-
ipari Szövetkezet pedig a 
vasáruk beszerzési nehézségei 
ellenére is — hamar legyár-
totta a csarnok szerkezetének 
anyagát. A Szellőző Művek 
szakemberei 2 darab 7 méter 
átmérőjű ventillátort helyez-
tek üzembe. Láng gépgyáriak 
készítették és szerelék össze 
a P 35-ös sűrítőberende-
zést. Közben a konzervgyári 
dolgozókat megtanították ar-
ra, hogyan kezeljék és javít-
sák a bonyolult automatiká-
val vezérelt gépet. 

Augusztus 10-én volt a 
műszaki átadás. Az üzem 
holnaptól, hétfőtől már dol-

Az ú j paradicsomsűrítő üzem, kívülről 

gozik is. Egyelőre csak fél 
gőzzel, mert a gyárba na-
ponta csupán 4—5 vagon 
paradicsom érkezik; ez a 
régi gyártósorra is kevés. A 
konzervgyáriak nyugodtan 
vár ják a szezont. Azt állít-
ják, hogy ha a szövetkezetek 
és az állami gazdaságok a 
tervezett ütemben szállíta-
nak, nem kell kérni sem a 
kecskemétiek, sem mások 
segítségét. Miért jó ez? Ke-
vés a fuvarköltség, a rövid 
úton alig romlik a minőség, 
a paradicsomból készített 

termékeket kedvező áron, 
tőkés piacokon is tudják ér-
tékesíteni. 

Nemsokára folytatják a be-
ruházást. Mindenekelőtt egy 
szépséghibát kell kijavíta-
niuk: az ú j üzemet körül-
vevő alumínium köpeny ké-
sőin érkezett, így csak néhány 
nap múlva tudják a helyére 
építeni. Ezután következhet 
a mostanihoz hasonló kapa-
citású ú jabb paradicsomvo-
nal szerelése. E munkát vár-
hatóan az év végére be-
fejezik. 

Párt- és állami vezetők 
a szabadtérin 

Utolsó váltós az építőtáborokban 
Zárás augusztus 26-án 

Szombaton már a negye- Márton József, a KISZ KB az első három turnusban 
dik turnus tagjai is csoma- építőtáborok bizottságának dolgozott majd 30 ezer fia-
goltak a KISZ nyári építő- titkára. A többi között meg- tal munkájának forintban 
táboraiban, s helyüket hét- állapította: kifejezhető értéke megköze-
főn az idei utolsó váltás 13 _ Az idén 12 ú j tábort Htette a 19,5 millió forintot. 

önkéntes munkása nyitottunk, így a már ha- Különös gonddal ügyeltünk 
ered- gyományosnak számító tá-

borainkkal együtt 61 helyen 

ezer i f jú 
foglalja el. Az eddigi 
ményekről, a legfontosabb 

a szabad idő hasznos eltölté-
sére, a sportolási és a kul-
turált szórakozási lehetősé-

Szociológiai világkongresszus 
Hétfőn reggel nyílik meg magukat ezen az egy hétig 

a svédországi Uppsalában a 
IX. szociológiai világkong-
resszus, amelyen mintegy 
4000 szociológus vesz részt a 
világ minden tájáról, több 
mint 60 országbóL A szocia-
lista országok, köztük Ma-

• gyarország is, jelentős szá-
; mú kutatóval képviseltetik 

tartó nemcsak szaktudomá-
nyos, hanem általános ideo-
lógiai szempontból is nagy 
fontosságú nemzetközi tár-
sadalomtudományi tanácsko-
záson. A világkongresszus 
központi témája a társadal-
mi fejlődés különböző útjai-
nak megtárgyalása. 

gek biztosítására. Ezért szer-
veztünk az egyes táborok 
öntevékeny programjai mel-
lett, több mint 800 köponti 
műsort. A kulturális progra-

az idő alatt mintegy 47 ezer mok jelentős része az idei 
500 fiatal dolgozott, illetve év kiemelkedő eseményének, 
fog még dolgozni a táborok- a VIT-nek jegyében zajlott, 
ban — nyolc ezerrel több, — Az idei épitőtáborok a 
mint 1977-ben. A legötöbo huszonegyes sorszámot kap-
munkahely, szám szerint 48, jak. Az első évfolyam az 
mezőgazdasági, illetve élei- emlékezetes 1957-es, amikor 
miszeripari teendőikkel vár- a Hanság lecsapolásában sé-
ta az érkezőket. gédkeztek a vállalkozó ked-

— Gyorsmérlegünk szerint vű i f jak. 

Tizedszer szerepelt az idén — a Játékok huszadik évében — 
az állami népi együttes a dómszínpadon. A kétrészes műsor 
tegnapi búcsúelőadását megtekintette Gyenes András, az 
MSZMP KB titkára; Katona István, a Központi Bizottság 
oszályvezetője is. Ott volt az előadáson dr. Ábrahám Kál-
mán építési és városfejlesztési miniszter, Roska István kül-
ügyminiszter-helyettes, dr. Biczó György, hazánk bukaresti 
nagykövete. A vendégeket elkísértek az előadásra a megye 
és a város párt- és állami vezetői; dr. Komócsin Mihály, a 
megyei pártbizottság első titkára. Török József, a városi 
pártbizottság első titkára, dr. Perlési László, a megyei, Papp 
Gyula, a városi tanács elnöke. Képeinken: Gyenes András 
(felső kép), illetve dr. Ábrahám Kálmán (alsó kép) a né-
zőtéren. 
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