
FOLYÓIRATSZEMLE

Pártélet

A folyóirat ezévi számaiban Sári Mihály-
nak két Szolnok megyei vonatkozású cik-
két találjuk.

Az 1962 augusztusi számában (7. évf. 8.
sz. 100-101. p j az „Anyagi ösztönzés Csor-
bán" című cikkében meggyőzően mutatja
be a szerző a Csorbái Állami Gazdaság
tehenészetének példáján, hogy az anyagi
érdekeltség elvének helyes és következetes
alkalmazása a mezőgazdaság állami szek-
torában is szükséges és eredményes. A gaz-
daság tehenészetében már néhány éve
azonos premizálási formát alkalmaznak,
így a dolgozók szeretik, ismerik azt. A te-
henészek érdekeltek a jobb termeiéjben.
Az anyagi ösztönzők mellett természetesen
egyéb tényezők is hozzájárultak ahhoz,
hogy a gazdaság tejtermelése igen kedve-
zően alakult az utóbbi évek folyamán.

Az 1962 szeptemberi számában (7. évf.
9. sz. 34-38. p.) „A versenymozgalom fej-
lesztése Szolnok megyében" címen olvas-
hatunk a szerzőtol. A megyében folyó
munkaverseny-mozgalom fejlesztéséről, a
verseny értékelésének új módszereiről be-
szél. Az új versenymozgalmi forma az öt-
éves terv idején végzett folyamatos terv-
teljesítést veszi figyelembe. A párt VIII.
kongresszusának tiszteletére indított mun-
kaverseny szélesítette, lelkesebbé tette a
versenymozgalmat. Az ipar mellett a me-
zőgazdaságban is terjed a munkaverseny.
A szocialista brigádmozgalom fejlődése is
biztató.

Sokat javult a szocialista munkaverseny
irányítása, a megyei szervek mellett a já-
rási és üzemi szervek is az eddigieknél

jobban foglalkoznak a versennyel. Az elő-
rehaladás ellenére sem megnyugtató azon-
ban még a munkaverseny értékelése, nyil-
vánossága. A megyei sajtó és a rádió so-
kat tehet ennek érdekében.

Elet és Tudomány

Szűcs József „A Tisza 11." című cikkét
olvashatjuk a lap 1962. évi július i-i szá-
mában. (17. évf. 26. sz. 819-822. p.)

Második ötéves tervünk egyik legjelen-
tősebb létesítményéről, a második tiszai
vízlépcső építéséről ír a szerző. Már a
Tisza-szabályozó Vásárhelyi Pál is tervezte
a Tisza vizének öntözésre való felhaszná-
lását. E régi terv megvalósítására csak a
felszabadulás után kerülhetett sor. A tisza-
löki, első vízlépcső megépült 1950-ben, a
második ötéves tervben készül el a kis-
körei második tiszai vízlépcső.

A Tisza II. új módszerrel, az élő me-
derben épül, nem külön meder kiásásával,
mint a tiszalöki duzzasztómű. Az elsőd-
leges cél az öntözővíz biztosítása, de ter-
mészetesen felhasználjuk majd a víziener-
giat is. A vízlépcső jelentős hatással lesz
a hajózásra is, Kisköre és Tokaj között

"nyáron is rendszeressé válhat a hajóforga-
lom. A vizet felnasználási helyére az ön-
töző csatornák juttatják majd el. A Jász-
sági főcsatorna, a Nagykunsági főcsatorna
mintegy 300 000 kat. nold öntözésére ad
elegendő vizet. Elgondolkoztató ez a
szám, ha tudjuk, hogy 1961-ben az egész
országban 230 000 kat. holdat öntözünk.

A cikk szerzője a Tisza II. öntözőrend-
szerének térképet, a kicsinyített modell
fényképét és rajzát is közli.

Összeállította: Sági Pál
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