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Hétszázötven ki'ométernvi utat építettek 
és korszerűsítettek kazánkban az idén 
Mindéi) járási székhelynek jó útja lesz a megyéhez — Korszerűsítik 

az elhanyagolt postahivatalokat 

Sajtótájékoztatót tartott Kossá István közlekedés- és posta agyi miniszter 
• 

(Munkatársunk telefonje- hogy a közlekedés gyorsítása ennek folytatásaként meg-
lentése.) érdekében a jövőben nem ié- épül a budapest—szegedi 

Idén több százmillió fo- tesítenek újabb megállókat szakasz, egészen a jugo-
rintos beruházással az or- B e m 3 2 autóbusz, sem a vas- szláv határig, 
szág területén mintegy 750 út vonalain, sőt csökkentik Ennek eddig 25 kilométeres 
kilométer utat építettek, il- azokat De ez nem az utazó- szakasza épült meg, a sze-
letve korszerűsítettek. A közönség rovására történik, g e d i szakasz megépítése csak 
többi között elkészült a sze- mert a második ötéves terv után 
ged—makói, s a közelmúlt ezzel egyidőben helyi autó- kerül sorra, 
hetekben avatott szeged— buszjáratokat indítanak, A szegedre és más Csong-
bajai műút is. Átépítettek hogy az utazást biztosítsák. megyei nagyobb váro-
110 hidat, 115 millió forin- A közlekedés fejlesztésével ^ ^ b a mindennap utazó dol-
tos költségen pedig elkészült kapcsolatban azt az általa- gozók panaszáról is tájékoz-
93 tsz-bekötőút. Az útépítés nos elvet hangsúlyozta, hogy tatták a miniszter elvtársat, 
időszerű kérdései foglalkoz- mindenekelőtt az ország, a A többi között azt, pana-
tatják a vidéki városok, fai- nemzeti közösség érdekét s z o l j ák a munkások hogy 
vak lakóit Ezért Budapes- tartjuk szem előtt, s nem a jgCn kulturálatlanok' ezek a 
ten, a Magyar Sajtó Házá- különböző helyi igényeket, vonatok, probléma van a tu-
bán csütörtökön az esti órák- Példának említette, hogy téssel, világítással és általá-
ban a megyei lapok munka- bármennyire hadakoznak is ban hosszú ideig kell utaz-
társai részére tájékoztatót a szegedi járásban a puszta- nick a dolgozóknak, hogy 
adott Kossá István közieke- mérgesi kisvasút vonalának munkahelyükre érjenek 
dés- és postaügyi miniszter, meghosszabbításáért, erre K o s s a I s t v á n erre azt vála-

A miniszter elmondotta n e m kerülhet sor, mert nincs g^gta, hogy 
a többi között, hogy a vi- kapcsolatban a nagy orszá-
déki úthálózat 'fejlesztése so- Sos érdekkel, 
rán a most következő évek- M i n t külön nagy fontos-
ben ságú nemzetközi út építését 

. - j , . _ említette az úgynevezett 
1963-ig minden járási szék- E _ 5 _ Ö S Budapest—Tatabá- nácsok azt kértk, hogy kor-
helyet főkozlekedesi vo- n y á t összekötő ú j műutat, ezerűsítsék a helyi postahi-
nallal, jo úttal kötnek osz- Mint mondotta, vatalokat. 
sze a megyei szekhellyeL Czt nemzetközi megegye- F z z e l a minisztérium egyet-
A közlekedés javítására zés alapján építjük ért 

országszerte és Csongrád előre kijelölt vonalon ésmó- . 
megyében is több faluban don. Ez áthalad az egész or- 6 8 

rövidesen személyesen vizs-
gálja meg Csongrád me-
gyében ezt a problémát. 
Több községben a helyi ta-

a közeljövőben épületek 
azt kérik, sűrítsék az autó- szág területén Bécs felől Bu- Yásérlásával, a meglévők fel-
buszjáratok megállóhelyeit, dapestig, majd későbbi idő- "J^asaval javít a helyzeten. 
A miniszter hangsúlyozta, szakban Nagy Pál 

Szegeden is szerveznek egyetemi 
és főiskolai felvételi vizsgára 

előkészítő tanfolyamokat 
Műszaki, agrár- és közgazdasági egyetemre is 

előkészítenek 

A Művelődésügyi Minisz-
térium Szegeden is létrehoz 
egyetemi és főiskolai felvé-
teli vizsgákra előkészítő tan-

zottságok javaslatára az 
üzemi szakszervezeti bi-
zottságok megtéríthetik. 
A tanfolyamra azok 

folyamokat, amelyeket a Sze- e g y ; v a g y több éve érettsé-
gedi Tudományegyetemen gj^ett fiatalok jelentkezhet-
rendeznek meg héthónapos nek, akik a 30-ik életévüket 
időtartammal. A tanfolyamok m é g nem töltötték be és iga-
a következő szakcsoportban ^ i m tudják, hogy a tanfo-
indulnak: lyamra való felvételükkel a 

Magyar-történelem, ma- munkaadó szerv vezetője, 
gyar—idegen nyelv, (orosz, munkaviszonyban nem állók-
német, francia, olasz, latin); mjj érettségiztető közép-
történelem—idegen nyelv, és iskola egyetért. Jelentkez-
idegen nyelv—idegen nyelv hetnek továbbá munkaadó-
párosítással. Továbbá mate- j u k Egyetértő javaslatával 
matika—ábrázoló geometria, mindazok, akik levelező ok-
matematika—fizika, fizika— tatásra jogosultak, továbbá 
kémia, biologia—kémia, bio- a párt, vagy állami ösztön-
lógia—földrajz tanari es ve- d í j r a javasolt személvek, 
gyész szakon, valamint az függetlenül az előképzett-
allam- és jogtudományi ka- ségre és az életkorra vonat-
ron. kozó feltételektől. 

Megfelelő számú jelentke-
ző esetén hasonló időtartam- A tanfolyamok december 
mai előkészítő tanfolyam in- 1 0 - t o l junius 30-ig tartam 
dul a budapesti, a miskolci, n a k -
a veszprémi Műszaki Egye te- Az oktatás az esti órákban 
mek, a budapesti Marx Ká- történik. A felvétel a tanfo-
roly Közgazdaságtudományi lyamra az egyetemi felvé-
Egyetem, a Gödöllői Agrártu- telre szóló szabályszerű je-
dományi Egyetem és a pe- ientkezést nem pótolja A 
dagógiai főiskolák felvételi jelentkezési kérelmet 1960. 
vizsgaanyagából is. A tan- november 28-ig kell benyűj-
folyam részvételi díja 450 tani a Szegedi Tudomány-
forint, amely a beiratkozás- egyetem rektori hivatalához 
kor fizetendő. (Szeged, Dugonics tér 13, II. 

A részvételi dijat munka- emelet). A jelentkezők fel-
viszonyban álló dolgozók- vételükről december 3-ig 
nak az üzemi KISZ-bi- írásbeli értesítést kapnak. 

Tatjana Szamojlova, 
világhírű szovjet filmszínésznő 

Magyarországon 
Tatjana Szamojlova, a világhírű szovjet fihnszinésznő 

csütörtökön Budapestre érkezett. A Hunnia Filmstúdió Ál-
ba Regia című újdonságának egyik főszerepét alakítja. 

Tatjana Szamojlova megérkezése után nyilatkozott a 
Magyar Távirati Iroda munkatársának. 

— Két külföldi vendégjáték között választhattam. Ma-
gyarországon kívül Olaszországba hívtak, ahol a nagyhírű 
rendező, Eduardo de Filippo új filmjében játszottam volna 
a főszerepet. Mégis az Alba Regia mellett döntöttem. Sze-
retem a magyar népet, szeretem a jó szerepeket, s ha fel-
tennék a kérdést, hogy mint művész, mire vágyom, azt fe-
lelném: sok jó szerepre. Az Alba Regia szovjet híradós 
lánya, a hősnő megformálása nagyszerű színészi feladat. 
Igy nagyszerűen találkozott művészi kívánságom és a ma-
gyar emberek iránt érzett szeretetem — mondotta a többi 
között. 

I I magyar párt- és kormányküldöttség 
a moszüvai magyar kolónia tagjaival 

találkozott 
A Moszkvában tartózkodó tanács első elnökhelyettese 

magyar párt- és kormány- szerdán a Moszkvában tanu-
küldöttség tagjai — Kádár ló magyar • ösztöndíjasokkal 
János, az MSZMP Központi találkozott. Kállai Gyulát el-
Bizottsógának első titkára, a kísérte Révész Géza nagykö-
küldöttség vezetője, Kállai vet is. 
Gyula, a Minisztertanács el-
ső elnökhelyettese és Nemes 
Dezső, a Népszabadság szer-
kesztő bizottságának vezető-
je, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagjai — csütör-
tökön este találkoztak a 
moszkvai magyar kolónia 
tagjaival, akikkel szívélyes 
baráti beszélgetést folytattak. 

Révész Géza, a Magyar 
Népköztársaság szovjetunió-
beli rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövete csütörtö-
kön este vacsorát adott a 
párt- és kormányküldöttség 
tagjainak tiszteletére. 

Kállai Gyula, a Miniszfcer-

Lesz elegendő ródli és korcsolya 
A gyermekek kedvelt téli még mindig keveset gyárt, 

járműve, a ródli már nem úgyhogy az idén sem lesz 
hiánycikk, a boltokban 40 elegendő a boltokban. Síci-
ezer különböző méretű, fa- pőből viszont több mint 3000 
és fémszánkó várja a vá- párat szerzett be a kereske-
sárlókat és az idén a tava- delem, ami bőven fedezi áz 
lyinál több gyermek-sítalp igényeket. Téli sportruháza-
között is válogathatnak. ti cikkekből a tavalyinál jó-

Télre országszerte össze- val több van az üzletekben, 
sen 50 000 pár felnőtt- és Csupán téli gyapjú sport-
gyermekkorcsoiyát hoznak pulóvert 25—30 ezret hoznak 
forgalomba. A minden év- forgalomba. Sínadrág, kor-
ben igen keresett külön kor- csolyazokni és bundás kesz-
csolyacipőkből sajnos az ipar tyű szintén van elegendő. 

Újabb óriási erőforrás 
a parasztság számára 

Tegnap ismét ú j fontos tározat a talajerőben sze- nagyon is közeli valósággá, 
'kormányhatározatot gény földeken messze előtér- Az eddigi hasonló jellegű 
közöltek az újságok, be helyezi többek között a kormányhatározatoktól elte-

a dolgozó parasztok további szervestrágyakészletek ki- rőena mostani közös jószág-
megsegítése, a magas kultu- egészítéseként a zöldtrágyá- állomány mellett megkülön-
ráju magyar mezőgazdaság zást. A mi tájunk egyik leg- böztetett gondot fordít a 
teljes megteremtése érdeké- jobb talajjavító zöldtrágya- háztáji állattenyésztés elo-
ben. E határozat ismereté- növénye a somkóró. Meglévő mozdítására is. Rendkívül 
ben — ha áttekintjük Csöng- és J 961-ben megalakuló ter- előnyös feltételek mellett 
rád megye, vagy szűkebb ha- melőszövetkezeteink csaknem juttatnak minden igénylő 
tárokon belül Szeged és a ingyenes, mázsánként 500 fo- szövetkezeti család háztáji 
járás községeinek földjeit — rintos áron kaphatnak som- gazdaságába tenyesáiszőt, te-
már szemünk előtt láthatjuk, kóró vetőmagot, talajjavítás nyészkocát. Ugyanakkor a 
miként fordul termelőszövet- céljaira. Nem véletlenül közös jószágállomány gyara-
kezeti és ma még egyénileg mondtuk, hogy csaknem in- pításához nagyon előnyös, 
dolgozó parasztságunk sorsa gyen. Hiszen 500 forint rá- rövidlejáratú, hitelekkel és 
mind jobbra; miként szűnik fordítással mintegy hat ka- táptakarmány segítséggel já-
a természet aszályokban, taszteri holdon lehet jelen- rulnak hozzá, 
vízkárokban és egyebekben tős talajszerkezet-javulást el- Az utóbbi években a sze-
ma még erősen kifejezésre érni. Még rozstermelés ese- ged vidéki termelőszövetkeze-
jutó gonoszkodása. Az új tében is egyetlen hold egy tek gazdáiban is megerősö-
kormányhatározatból szinte évi többlettermésében meg- dött az a törekvés, hogy all 
a napnál is világosabban tű- térül a szövetkezeti gazdák állami gépek fokozott igény-
nik ki: forradalmi munkás- számára a haf holdnyi zöld- bevétele mellett maguk is 
paraszt kormányunk a nép- trágyázásra fordított kiadás, vásároljanak gépeket. Az ú j 
gazdaság csaknem'valameny- Gondolunk itt a rúzsai, csen- kormányhatározat erről ezt 
nyi jelentős erőforrását az gelei, ásotthalmi, öttömösi, mondja: »A közös gazdasá-
ú j szövetkezeti parasztélet, a pusztamérgesi és a többi föl- gok traktor- és munkagép-
termelőszövetkezeti mozga- dekre, melyek számára — vásárlásait az állam legfel-
lom teljes felvirágoztatása miután szövetkezeti gazdasá- jebb 75 százalékig, 6—8 éves 
érdekében veti most latba, gokban forrnak majd össze lejáratú hitellel támogatja.* 

Ugy véljük, felesleges itt — valóságos megváltás lesz Ugyanakkor további kedvez-
végigismételni a rendelet ki- az intenzív zöldtrágyázási ményeket biztosít a kormány 
tételeit. Helyesebb, ha a sze- módszerek nagyüzemi alkal- a gépállomási munkadijtéte-
gedi tá j ú j nagy lehetőségei- mazása. lek csökkentésével is. A ren-
ről beszélünk, melyeket ép- a szegedi járás sok ezer delet kiemelkedő helyen fog-
pen ez a kormányhatározat homoki gazdájának lalkozik többek között a ter-
nyitott meg. A szegedi járás- szinte hitvallása már, melőszövetkezeti építkezésele 
nak több mint kétharmad hogy a délalföldi homokvi- hathatósabb elóremozdításá-
részén a termelés fejlődésé- dék egyetlen fő termelési val, a saját építőcsapatok 
nek egyik legnagyobb bértí- kultúrája a szőlő és gyü- megszervezésének anyagi és 
tója — a ritka homok ,ter- mölcs lehet. Ebben alapjá- erkölcsi támogatásával is. 
mészétéből eredően — a ta- ban véve nem is tévednek. Szövetkezeteink új beruházá-

A mesés jövedelmeket biz- saiknál módot találhatnak 
tositó szőlő és gyümölcs ter- többek között az építkezési 
melés azonban jórészt csak hitelek 15 százaléktől egészen 
ábránd volt eddig. Rendkí- száz százalékig történő elen-
vül költséges volt a száz és gedésére. 
ezerholdakra menő mélyfor- w-i zek után sok terme-
gatás, a szükséges szerves- J j j lőszövetkezeti és egy e-
trágya, a szőlő- és gyümölcs- ni gazdában felmerül-
faoltvány. Most az ú j kor- het a gondolat: mi lehet a 
mányhatározat — ha teljes- mozgató rugója pártunk és 
seggel kihasználjuk ezt — kormányunk e felbecsülhe-
szinte egyszer s mindenkor- tetlen önzetlenségének, me-
ra megoldja ezt a gazdasági lyet a szövetkezeti gazdál-
nroblémát. Az amúgy is ked- kodás útjára térő parasztság-
vezményes hosszúlejáratú te- gal szemben tanúsít? A kér-
lepítési ' hitelek 50 százaié- désre a válasz a szocia) istá 
kának a teljes elengedését és kapitalista államrend kö-
teszi lehetővé, amennyiben a zötti különbségben van. A m i 
szövetkezetek teljesítik a államunk mindenekelőtt az 
kormány és a nemzetközi ke- államközösséget alkotó mun-
reskedelem által támasztott kások, dolgozó parasztok szc-
kívánalmakati mélyes és társadalmi érde-

A szegedi járás fiatal szö- keinek kielégítésére törek-
vetkezeteinek és egyéni gaz- szik, míg a kapitalista állam 
dáinak birtokában lévő szo- pénze tulajdonképpen a ha-
lőterületek jelentős része talmat kezében tartó kisebb-
már kiöregedett. Többségű- ség tőkéje, s a tőkének ezzel 
ket a századforduló idején semmi más célja nem lehet, 
telepítették. Éppen ideje, mint hogy a fokozottabb ki-
hogy teljes erővel hozzál ás- zsákmányolást segítse elő. 
sunk kiöregedett szőlőink, Nem kell ezt a parasztem-
gyümölcsöseink felújításához, bereknek aprólékosan ma-
új nagyüzemi táblák telepi- gyarázni. Melyik falusi egyc-
téséhez. A kormányhatározat ni, vagy szövetkezeti gazda 
értelmében megfelelő körül- nem emlékszik a Horthy-
mények között az ilyen sző- rendszer végnélküli dobolá-
lő- és gyümölcsös felújítások saira? Akárcsak 50—100 
költségeinek 80 százalékát az pengő tartozásért is kihúz-
állam vállalja magára. ták a család feje alól 

em kisebbek most a a párnát, elvezették a 

karmány-, trágya- és talaj, 
erőhiány. Az új kormányha-

Beszámoló nagygyűlés 
az európai nök 
konferenciájáról 

A Budapesti Nőtanács és a 
SZOT csütörtökön több száz 
munkásasszony, háziasszony 
részvételével nagygyűlést 
rendezett a Vasas Szakszer-
vezet székházában. A gyűlé-
sen Vass'Istvánné, az ország-
gyűlés alelnöke, az európai 
nők konferenciáján részt 
vett magyar delegáció veze-
tője számolt be a salzburgi 
tanácskozásról. 

Még nincs itt a tél, de a budapesti Városliget műjég-
pályájára már megérkezett, itt már megkezdődött a vi-
dám élet. Különösen a fiatalabbak keresték fel már 
az első nap nagy örömmel a kellemes szórakozást nyúj-

tó jégpályát. 

N" lehetőségek az öntö- családnak életet jelentő 
zéses növénytermesz- egyetlen tehenet is. A mi 

tés színvonalának növelése viszonyaink között az ilyes-
érdekében sem. Termelőszö- minek az árnyékát sem is-
vetkezeteink a helyi egy sze- merhetjük. Államunk sok-
rűbb öntözési lehetőségek ki- sok milliárd forintja — me-
használása esetén az összes lyet a dolgozó parasztoknak 
költségek 50 százalékát kap- ad — bőségesen visszatérül 
ják vissza a kormánytól, hí- akkor, ha szövetkezeti pa-
telelengedés formájában. rasztságunk éppen e segít-

Mezőgazdasági exportunk ség révén több gabonát, hí-
fokozása szempontjából, — zott állatot, bort, gyümöl-
különösen nagyüzemi terme- csöt, ipari nyersanyagot ad 
lésünkben — mindinkább a népgazdaságnak. A szövet-
homlokterébe kerül á kor- kezeti gazdaságok pedig ké-
szerű növényvédelem. A ter- pessé válnak az állandó, bö-
mést fertőző növényi beteg- vített újratermelésre, tovább 
ségek elleni védekezésben, növekszik a munkasok és a 
megóvásában élenjáró szö- parasztság vásárló ereje s az 
vetkezetek most az eddiginél egész nemzet életszínvonalá-
is jóval nagyobb gazdasági nak emelése válik lehetővé, 
előnyökhöz jutnak. Egészsé- w-w olgozó parasztságunk 
ges termés eladása esetén a g f már tisztában van 
felhasznált növényvédőszerek kormányunk egészsé-
értékének 30 százalékát visz- ges országépítő, nemzetgya-
szatéríti az állam, s lehető- rapító szándékával. S nem 
séget ad a növényvédőszerek kétséges, hogy Szegeden is, 
beszerzésére nagykereskedel- a járásban is teljességgel él-
mi áron. nek szövetkezeteink az álla-

Jószágáltománvunk erőtel- mi támogatásról szóló új ha-
íesebb fejlődésének távolab- tározathan foglalt lehetősé-
bi perspektívái váltak most gekkel. Csépi József 

Az anoo! hadgyakorlatok óra 
Az angol hadsereg idén megsebesült. A hadügymi-

augusztustól októberig a niszter bejelentette a parla-
nyugatnémet Hannower vá- mentben, hogy nyugatnémet 
ros körzetében hadgyakorla- lakosok anyagi vesztesége i-
tokat tartott. Ezek a gya- kért összesen 185 ezer font-
korlatok Anglia adófizető sterling kártérítést követei-
polgárainak nagyon sokba nek. A hadgyakorlatok ide-
kerüllek, nem is szólva ar- jén megsebesült 35 nyugat-
ról, hogy azokon hat angol német polgári személy 
katona meghalt, 125 pedig szintén kártérítést követel. 


