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lövő  évi 
kenyerünkért

B ö rtö n lá za d á s  S a igon ban
A partizánok 400 ellenséges katonát semmisítettek meg

Wáég az idei kenyérnek 
n  való sincs mindenhol 

magtárba, de már a jövő évi 
kenyérről beszélünk. Nem ko. 
rai ez? Bizony, nem. Hiszen 
minden földművelő tudja, 
az arató és cséplőgépeket 
szántó gépek követik a tar
lón, hogy a földet előkészít
sék a következő növények 
termelésére. S e növények 
között nagyon sok helyen a 
búza áll, vagyis a jövő év 
kenyere.

Most, amikor még félszem
mel az aratás-cséplést fi
gyeljük, másikkal a földeken 
dolgozó traktorokat ke
ressük, különösen nehéz hely
zetben van a szakember. 
Mert igaz ugyan, hogy a két 
munka, az aratás és a tarló 
művelése elválaszthatatlan 
egymástól, de ez — a tapasz
talatok szerint — sokszor 
csak a szakkönyvekben igaz, 
maradék nélkül.

Mi a helyzet jelenleg? Az, 
hogy néhány holdon még 
tart az aratás megyénkben
— hiszen sok a vizes terület
— s természetesen teljes 
erővel folyik a cséplés. 
Ugyanakkor azonban már 
itt egy másik, nem kevésbé 
sürgős és fontos feladat: az 
őszi gabonák vetőágyának el
készítése. S a két sürgős ten
nivaló több heiye zavart 
okoz. Ahol a munkák szer
vezésében egy kis hiba mu
tatkozik — már pedig ez 
manapság nem ritka — ott 
nagv a hajlandóság a mun
kákat er-’más után és nem 
egymás mellé sorolni.

E V? szövetkezetben van
s  még 20 hold aratniva- 

ló és 1000 hold szántanivaló. 
De mivel még aratnak, nem 
figyelnek a szántásra, mivel
— úgymond — „még ara
tunk”. Ez érthető. De az már 
kevésoé, hogy| miért nem le
het az aratásból felszabaduló 
gépeket nyomban a szántásra 
irányítani, miért kell várni 
az aratás teljes befejezéséig. 
Miért nem lehet már most 
pontos tervet készíteni az el
következendő munkákra, ami_ 
kor még a másik tart. Hi
szen az 1000 holdból jövőre 
nagyrészt ismét kenyér lesz. 
Ezt nem szabad elfelejteni!

Sokhelyen nem felejtik. 
Például a kocsi Aranykalász 
Tsz-ben sem, ahol aratás 
után 2 nappal az összes ga
bonaföldön befejezték a tar
ló megművelését is. Pedig 
2500 holdról volt szó, ami 
nem is kevés. De a munkát 
úgy szervezték, hogy a kom
bájnok nyomában állandóan 
4 gép húzta a szalmát és 
ugyanennyi forgatta a tarlót. 
Arra is jutott traktor, hogy 
gyürüshengerrel „lezárják” a 
talajt. De nemcsak ennyit 
tettek. A felszabaduló erő
gépeket nyomban újra a föld
re, a vetőszántásba vetették 
be”, s a két lánctalpas trak
tor most is éjjel nappal dol
gozik. Sietni kell, hiszen itt 
a silókukorica betakarítása 
is. A 340 holdnyi, dús nö
vényt nem lesz könnyű le

vágni, felaprítani, tartósítani. 
Eltart néhány hétig. A vető
szántások egyrésze úgyis 
csak utána következhet. Ha 
még csak ennyi volna a ten
nivaló. De ott a több mint 
1300 vagon szállítani való 
burgonyából, cukorrépából, 
sárgarépából, kukoricából. 
Ez sem várhat. Mind között 
pedig első helyen áll a ga
bonatermés megalapozása: 
750 hold őszi árpa és 1850 
hold őszi búza vetése. Az 
előbbit szeptember 20-ra, az 
utóbbit október 20-ra szeret
nék befejezni. Akkor elkép
zelhető, hogy „prolongálhat
ják” az idei jó termést. Mert 
most 1850 holdról 14,5 má
zsás búza átlagot takarítot
tak be, a 12,5 mázsás terv
vel szemben.

A kocsi tsz munkája ko
rántsem egyedülálló a 

megyében, de néhány közös 
gazdaság — sajnos, — meg 
sem közelíti ezt a szervezett
séget, tervszerűséget. Leg
nagyobb hiba, hogy a szövet
kezeti vezetők egy része — 
szerencsére a kisebbik — 
papír és ceruza nélkül gaz
dálkodik. Mindent a fejében 
akar kiszámolni, megjegyez
ni, „kitotózni” s ez bizony 
nem megy. Ezért amikor az 
őszi szántás-vetésről beszél
getünk, csupán annyit tud 
mondani, hogy: igyekszünk, 
ök azok, akik nem veszik 
sorra a meglévő erőgépek 
teljesítőképességét, s nem 
mérik hozzá a rendelkezésre 
álló időt. Csupán bíznak a 
gépben, bíznak a traktoros
ban, bíznak a jó időben. Ezt 
a rosszul értelmezett bizako
dást tükrözi egyik másik 
gépállomás kimutatása is a 
tsz-ek gépi munkaigényéről 
és a jelenlegi munkákról. A 
Kömlődi Gépállomás több 
mint 4000 normálholdnyi ta
lajmunka tervéből alig 300, 
a Kisbéri Gépállomás több 
mint 2700 normálholdas elő
irányzatából csak 800, a Ta
tai Gépjavító Állomás több 
mint 1000 normálholdas ter
véből 450 normálholdnyi 
munkát végeztek el eddig.
A korábban kötött szerződé
seket a tsz-ek visszavonják, 
mert úgy látják, hogy saját 
erőből is megy a munka. 
Másutt marad a szerződés, 
de még várnak, hátha rr, - m 
kell a gépállomás traktora. 
(Az igazsághoz tartozik, hogy 
néhány gépállomási szakem
ber nem is nagyon szorgal
mazza a szántást, mer ez 
szerinte nem az ő dolga.)

1 / özhelyként hangzik, 
mégis szó szerint igaz: 

nehéz napok előtt állunk. 
Torlódnak a tennivalók, rö
vidülnek a napok s ráadásul 
romlik az idő. Nem várhat
juk, hogy valamelyik is hir
telen megváltozik, eloszlik, 
mint a mesében: minden jó
ra fordul. Meg kell küzdeni 
érte, mint minden eredmé
nyért. Még nem késő, hogy 
jövőre is dúsan arathassunk.

Nóber Imre

A Dél-Vietnamban állomá
sozó amerikai haderő parancs
nokságának szóvivője szerint 
amerikai repülőgépek szerdán 
7 légitámadást intéztek 
észak-vietnami célpontok el
len. Többek között Vinh és 
Dien Bien Phu vidékén tá
madtak célpontokat.

A csütörtökre virradó éj
szaka dél-vietnami szabadság- 
harcosok

gránátokkal lőtték a Sai
gontól 344 kilométerrel 
északkeletre lévő Dúc Co-i 

kiképzőtábort.
A partizánok támadást intéz
tek ebben a körzetben Phu 
Cat mellett a kormánycsapa
tok egyik megerősített állása 
ellen is.

A Chu Lai környékén a 
múlt héten lefolyt harcokban 
a dél-vietnami szabadsághar
cosok 400 ellenéges katonái 
semmisítettek meg, akiknek

A Tatai Járási Tanács vég
rehajtó bizottsága csütörtöki 
ülésén több fontos művelődés- 
ügyi kérdésről tárgyalt. Első
ként (a városi tanács vb-vel 
közösen) a tatai Béke Mű
velődési Ház munkájáról ta
nácskoztak. A tartalmi mun
ka értékelése során azt vizs
gálták meg, milyen reális le
hetőségei vannak annak, 
hogy a művelődési ház ne 
csak városi, hanem járási 
feladatokat is ellásson, járási 
kulturális központ legyen. A 
megnövekedett szerepkör be
töltésére a jelenlegi művelő
dési otthon csak apparátusá
nak növelésével, a megfelelő 
személyi és tárgyi feltételek 
megteremtésével képes. En
nek biztosítása lesz a követ

legtöbbje amerikai tengerész- 
gyalogos volt, közli a Vietna
mi Tájékoztató Iroda jelenté
se. A harcok során a partizá
nok több helikoptert lelőttek 
és megrongáltak, továbbá 
megsemmisítettek 15 kétéltű 
járművet

A dél-vietnami állambizton
sági hatóságok egyik saigoni 
börtönében a csütörtökre vir
radó éjszaka zavargásokra ke
rült sor, amikor a vízért sor- 
banálló foglyok között vere
kedés tört ki. A hatóságok ro
hamrendőrséget vetettek be. 
Az összetűzések során meg
sebesült 14 rabot kórházba 
kellett szállítani.

A dél-vietnami kormány 
mozgósítási rendelkezései im
már a diplomatákat sem kí
mélik. A Reuter értesülése 
szerint

40 fiatal dél-vietnami kül
ügyi tisztviselőt hívnak

kező feladat, hogy 1966 ja
nuáriától járási szerepkört is 
betölthessen a Béke Művelő
dési Ház.

Foglalkozott a végrehajtó 
bizottság az oktatási törvény 
megvalósításának járási ta
pasztalataival, eredményei
vel is. Megállapították: a 
törvény életbe lépése óta so
kat javultak a járásban az 
oktatási feltételek. Csökkent 
az egy tanulócsoportra jutó 
létszám. A körzetesítéssel si
került elérni, hogy a felső 
tagozatos tanulók 97,7 száza
léka szakszerű oktatásban ve. 
hessen részt. Csökkent a bu
kott tanulók aránya, reáli
sabbá vált a diákok munká
jának értékelése, osztály ozá-

haza külföldi állomáshe
lyéről, hogy katonai ki

képzésben részesítsék.
Az új sorozási törvény egyéb
ként a Reuter szerint erős 
visszatetszést keltett az egye
temi és főiskolai hallgatók kö
rében. A diákok attól tarta
nak, hogy a sorozatos behí
vások akadályozzák majd az 
egyetemi oktatás rendes me
netét

Hanoi
A Vietnami Demokratikus 

Köztársaság külügyminiszté
riuma csütörtök • reggel ki
adott nyilatkozatában Tiltako
zott a Ban Thach-i völgyzáró
gát elleni sorozatos amerikai 
légitámadások és az Uong Bi-i 
kórház ellen végrehajtott ame
rikai bombatámadás miatt. A 
nyilatkozat megállapítja, hogy 
miközben Johnson elnök bé
kéről szónokol, az amerikai 
imperialisták sorozatosan
megsértik az 1954. évi genfi 
megállapodásokat és a nem
zetközi jog előírásait.

A vietnami néphadseregnek 
a nemzetközi ellenőrző bizott
sághoz kiküldött összekötő 
missziója augusztus 23-án le
vélben tiltakozott a nemzetkö
zi bizottságnál amiatt, hogy 
az amerikaiak július 31-én 31 
új amerikai haditengerészeti 
egységet vezényeltek a dél
vietnami vizekre. A Norwel! 
G. Ward ellentengernagy pa
rancsnoksága alatt álló egysé
gek — 25 csatahajó, 17 őrna
szád és számos repülőgép —

Dél-Vietnam területi vi
zein folytat harci cselek
ményeket a hetedik ame
rikai flotta hadihajóival 

együttműködve.
Az amerikai csatahajók is
mételten bombázták a dél
vietnami partvidéket, behatol
tak a demilitarizált zónába és 
a VDK felségvizeire is. Mind
ez rendkívül veszélyes eljárás 
és súlyosan megsérti a (Viet
namra vonatkozó genfi meg
állapodásokat.sa.

Nyári szántás

Néhol még az aratás és a cséplés tart, de sokhelyen már a következő munkákkal foglala
toskodnak. A dadi termelőszövetkezet földjén Bihari László, a Kömlődi Génállomás trak
torosa vetőszántást végez az őszi gabona magvak alá, (Foto: Jusztin Tibor)

Napirenden 
az oktatásügy


