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Gépesített 
térképrajzolás 
A Kartográfiai Vállalatnál 

eddig kézi munkával végez-
ték a térképek kirajzolását. 
Újabban azonban karcoló-
készüléket vásároltak as 
NDK-ból. s ezzel mintegy 
36 százalékkal gyorsabbá vált 
ez a munka. 

50. évfolyam, 269. szám Ara: 56 fillér Kedd, 1960. november 15. 

Csongrád megyében is megerősödött 
a népfrontmozgalom 

Élést tartott a népfront megyei bizottsága 
A Hazafias Népfront idén 

májusban megtartott máso-
dik kongresszusa óta hóna-
pok teltek el eredményes 
munkában. A Csongrád me-
gyei küldöttértekezlet által 
megválasztott megyei nép-
frontbizottság hétfőn, tegnap 
délelőtt tartotta meg első bi-
zottsági ülését Hódmezővá-
sárhelyen. 

A bizottság ülésének elnök-
ségében foglalt helyet Har-
mati Sándor, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának ti tkára, 
Siklós János, a megyei párt-
bizottság ti tkára, Hantos Mi-
hály, a megyei tanács vég-
rehaj tó bizottságának elnök-
helyettese, a népfront me-
gyei bizottságának elnöke, 
Katona Sándor országgyűlési 
képviselő, a népfront megyei 
t i tkára, és Lacsán Mihályné 
országgyűlési képviselő, a 
népfront megyei bizottságá-
nak alelnöke. 

Hantos Mihály elnöki meg-
nyitója után d r. B u z a 
László akadémikus, egyete-
mé tanár tartot t előadást »Az 
ENSZ-közgyűlés XV. ülés-
szakának jelentősége* cím-
mel. A nagy figyelemmel 
hallgatott előadás után Ka-
tona Sándor, a népfront me-
gyei t i tkára tartot t beszámo-
lót a népfront megyénkben 
végzett tevékenységéről. Meg-
állapította, a népfront má-
sodik kongresszusán is meg-
nyilvánult politikai egység 
és bizalom kifejezésre juttat* 
ta, hogy 

az MSZMP politikája he-
lyes és azt megértik, tá-
mogatják a tömegek. 

A továbbiakban arról szó-
lott, hogy 

a népfrontmozgalom me-
gyénkben is megerősödött, 

s a népfront kezdeményezé-
seit, akcióit támogatják a 
dolgozók. 

A beszámolót vita követte. 
Elsőnek dr. Szántai Elemér 
megyei bíró szólalt fel és a 
munkásosztály vezetőszerepé-
nek jelentőségéről beszélt. 
Siklós János a közélet tisz-
taságának kérdéséről beszélt, 
m a j d foglalkozott a népfront-
mozgalom kulturális tevé-
kenységének jelentőségével, 
végül pedig a mezőgazdaság 
néhány kérdését érintette. 
Vigh Imre, székkutasi tsz-

elnök felszólalása után Har-
mati Sándor szólalt fel s 

a mezőgazdaság egyes 
kérdéseit elemezve rámu-
tatott, hogy a megoldandó 
kérdésekben a népfront-
mozgalomnak nagy a sze-
repe. 

Nagy István, a szegedi nép-

frontbizottság ti tkára han-i|! 
goztatta, hogy a népfront-;-! 
mozgalom politikai munká ja ! ! 
jelentős tényezőként mutat-gj 
kőzik szocialista életünkben.!l! 
Felszólalt még Pászti János,!! 
a szegvári Gorki j Tsz tagja,Pj 
ma jd a vitát Katona SándorS 
foglalta össze. 

Lapzártakor érkezett 

Á szovjet rubel 
arany tartalmának 

és nemzetköz i valuta 
ár fo lyamának 

uj megál lapí tása 
Moszkvából jelentette a 

TőSZSZ, hogy a Szovjet-
unió Minisztertanácsa a kö-
vetkező hivatalos közle-
ményt adta ki: 

A Szovjetunió Miniszter-
tanácsa elhatározta, hogy 
1961. január l t től emeli a 
rubel aranytar ta lmát és a 
rubel árfolyamát a külföldi 
valutákhoz viszonyítva. 

A rubel ú j aranytar ta lma 
0,987412 gramm tiszte.arany. 
A Szovjetunió Állami Bank-
jánál az arany vásárlási 
á ra : 1 gramm tiszta arany 
1 rubel. 

A rubel árfolyama a dol-
lárhoz viszonyítva úgy ala-

kul, hogy 9 kőnek felel me 
egy észak-amerikai dollár-
nak. 

A Szovjetunió Miniszter-
tanácsa megbízta az Ali 
mi Bankot, hogy a rubel 
aranyiar ta lma 
nek megfelelően emel je a 
rubel á r fo lyamát a többi 
kapitalista ország valutái-
hoz viszonyítva is. Ameny-
nyiben ezen országok valu-
táinak aranytar ta lma meg-
változik, vagy valutáik á r -
folyama módoeul, a Szovjet-
unió Állami Bankja a rubel 
árfolyamát ezeknek a válto-
zásoknak figyelembevéte-
lével ál lapí t ja meg. 

A magyar párt- és kormány-
küldöttség Moszkvában 

Több napja tartózkodik a szovjet fővárosban a magyar 
párt- és kormányküldöttség, amely részt vett az októberi 
forradalom 43. évfordulójának ünnepségein. 

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első 
ti tkára, a küldöttség vezetője, Kállai Gyula, a Miniszter-
tanács elnökének első helyettese és Nemes Dezső, a Nép-
szabadság szerkesztőbizottságának vezetője, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagjai, valamint Révész Géza, a Ma-
gyar Népköztársaság moszkvai nagykövete, szombaton este 
a moszkvai állami akadémai nagyszínházban megtekintette 
G. Majboroda ukrán, zeneszerző * Arzén ál* című operáját . 

Vasárnap délelőtt rövid sétát tettek a szovjet főváros-
ban, s a moszkvai központi kiállítási csarnokban megte-
kintették az ukrán képzőművészeti kiállítást. Ezt követően 
a magyar küldöttség tagjai ellátogattak a moszkvai "Bu-
dapest* ét terembe és itt ebédeltek. Vasárnap este a ma-
gyar pár t - és •kormányküldöttség tagjai megtekintették a 
Moszkvában szereplő ukrán cirkuszegyüttes előadását. 

Hétfőn délelőtt tar tot ta fél-
éves választmányi ülését a 
KIOSZ megyei t i tkársága 
Szegeden. Az ülésen megje-
lent Németh Sándor, a 
KIOSZ budapesti központjá-
nak képviseletében, dr. B. 
Nagy Zoltán, a Csongrád 
megyei tanács v. b. ipari 
osztályától, Madarász Mik-
lós, a szegedi tanács ipari 
osztályától, és Gábor József, 
a KISZÖV főkönyvelője. 

A vezetőség beszámolóját 
Laukó Márton megyei tit-
kár tartotta. 

Beszédében foglalkozott az 
elmúlt év legfontosabb kül-
és belpolitikai eseményeivel. 
A továbbiakban 

ismertette a KIOSZ szer-
vezeti munkáját. 

Kapcsolatuk egyre javult a 
párt ta l és több tanácsi szerv-

Az Albán Népköztársaság a felsza-
badulása óta eltelt évek alatt nem-
csak gazdasági, de kulturális életé-

ben is jelentős fejlődést tett meg. 
Nemrégiben készült el az albán fő-
városban, Tiranában az ország leg-

nagyobb múzeuma, amelynek bejára-
táról készült felvételünk. 

vei. A választmány é s a vá-
lasztmányi tagok jol betöl-
tötték hivatásukat . 

Mintegy ötezer kisiparos 
ügyes-bajos dolgát intéz-
ték el, adtak tanácsot, se-
gítséget. 
A beszámolo és az azt kö-

vető vita ér intet te a magán-
kisipar legfontosabb problé-
máit . Egyebek között arról 
is szólt, hogy a jövőben sem 
kényszerítenek senkit a szö-
vetkezésre. A szövetkezeti 
belépés továbbra is csak ön-
kéntes lehet. A gazdasági-
lag elmaradottabb területe-
ken, ahol nincs lehetőség a 
szövetkezetek megalakításá-
ra, pedig még különösen 
hosszú ideig szükség lesz 
magánkisiparra. Csongrád 
megyében is sok olyan köz-
ség akad, ahol kisiparosban 
hiány van. Ezért mindén se-
gítséget meg kell adni a 
községekben megtelepedett 
iparosoknak. 

Sokat emlegetett probléma 
a kontármunka. 

A kontárok iparengedély és 
adófizetés nélkül tevékeny-
kednek. Sokszor egy-egy ma-
gánkisiparos is nevét ad j a 
ilyen működéshez. 

Követelni kell a kontárok 
felszámolását, 

vagy elérni azt, hogy meg-
szerezzék a megfelelő szak-
képzettséget, azután kötelez-
ni őket az iparengedély ki-
váltására. 

Foglalkoztak a magánkis-
iparosok szakmai továbbkép-
zésével és az iparitanuló-
neveléssel. Elengedhetetlenül 

fontos, hogy a szakembe-
rek állandóan tanuljanak. 

Megköveteli ezt a rohamlép-
tekkel fejlődő technika. 
(Gondoljunk csak arra, 10 
év előtt nem kellett még 
televíziót, vagy mosógépet 
javítani.) De megköveteli a 
lakosság egyre növekvő igé-
nye is. 

Megyénkben több mint 806 
ipari tanulót nevelnek ma-
gánkisiparosok. 

A mestereknek több gondot 
kell fordítaniok a tanulók 

Vidéken elsőként Szegeden szervezik meg 
Kisiparosok a lakosság szolgálatában" akeiót 

Választmányi ülést tar tot t a Csongrád megyei KIOSZ 
szocialista nevelésére, szak-
mai oktatására. Legyen jobb 
a kapcsolat a kisiparos és a 
tanulók szülei közöt t Előse-
gíti ezt a nemrég megala-
kul t ipari tanács is. Szor-
galmazni kell a mestervizs-
gák letételét, az előkészítő 
tanfolyamokat. Ez évben 
453-an nyertek mesterleve-
let. 

Életrevaló javaslat hang-
zott el a lakosság jobb el-
látásáról. 

A Budapesten már működő 
"Kisiparosok a lakosság szol-
gálatában* min tá já ra elő-
ször Szegeden alakí tanának 
hasonló intézményt. Az ügy-
fél telefonon bejelenti, hogy 
milyen iparosra van szüksé-
ge, s néhány óra leforgása 
alat t kiküldik hozzá a vízveze-
tékszerelőt, az asztalost vagy 
aká r a festő kisiparost. 

A beszámoló után a vá-
lasztmány tagjai határozatot 
hoztak, mely az ú jabb fel-
adatokat tárgyal ja . Eszerint 
a jövőben fokozottan törőd-
nek a KlOSZ-vezetök politi-
kai és gazdasági képzésével. 
Az ipari tanulót ta r tó kis-
iparosokkal ismertetni kell a 
főbb nevelési elveket. 

Javítani kell a szolgálta-
tások minőségét, bővíteni a 
kapcsolatokat a kisipari 
szövetkezetekkel. 
Értékelték a helyi csopor-

tok munká já t . Nagy lemara-
dás után 

első helyre a makói helyi 
csoport került. Második 
Szeged, a harmadik Csong-
rád helyi csoportja lett. 

A kiscsoportok közül Csa-
nádpalotán és Mindszenten 
végezték legjobban feladatai-
kat. Az említett helyi cso-
portokat a KIOSZ megyei 
t i tkársága oklevéllel jutal-
mazta. Tizenhatan, a leg-
jobb szövetkezeti aktivisták 
kaptak pénz-, illetve tárgy-
jutalmat. Köztük hárman ré-
szesültek "Tízéves szerve-
zeti munkáér t* kitüntetés-
ben. 
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