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Kedd, 1901. Január 10. 

Nagyobb felelősségtudat 
— kevesebb közlekedési baleset 

Több mint 1500 érdeklődő a megyei főkapitányság 
közlekedési ankétján 

Vasárnap délelőtt 9 órára 
a Szabadság Mozit zsúfolá-
sig megtöltötték a megye és 
Szeged város hivatásos gép-
kocsivezetői, valamint a mo-
toros és gépjárművezetői jo-
gosítvánnyal rendelkező ér-
deklődők. A megyei főka-
pitányság tartotta meg itt, a 
mozi helyiségében az ú j esz-
tendő első közlekedési an-
k é t j á t 

Ennek megfelelően alakult 
az ankét napirendje is. Kiss 
János, a megyei tanács köz-
lekedési osztályának vezető-
je megnyitó szavai után 

Gyömbér János rendőrőr-
nagy számolt be az elmúlt 
év tapasztalatairól, 

s a kijavítandó hibákról és 
a feladatokról az 1960-as 
közlekedési baleseti statisz-
tika tükrében. A beszámoló 
második része ilyen érte-
lemben ismertette az ellen-
őrzőlap lyukasztási rendszer 
lényegét s lyukasztási rend-
szer bevezetése miatt mind-
máig méltatlankodó gépjár-
művezetők előtt. Elmondta, 
hogy a -lyukasztás* nem 
büntetés, csupán figyelmez-
tetés a KRESZ-t, a közleke-
dési szabályokat megsértő 
gépkocsivezetőnek. Figyel-
meztetés — nevelő célzattal. 
£ a gépkocsivezetők méltat-
lankodás helyett jobban ten-
nék, ha arra ügyelnének, 
hogy minél kevesebb lyuk 
éktelenkedjék ellenőrző lap-
jaikon. 

Nagy érdeklődés fogadta a 
-Vezess baleset nélkül* ver-
senymozgalom elmúlt évi 
eredményeinek értékelését, s 
taps köszöntötte a mozga-
lom 1960. évi legjobbjait. 

A főkapitányság verseny-
zászlóját, mint első helye-
zettek, a megyei tanács 
irányítása alá tartozó vál-
lalatok kapták. 

115 gépjárművük az elmúlt 
év folyamán 2 millió 460 ezer 
845 kilométert tett meg, ami 
járművenként 21 ezer 398 
kilométert jelent. Közleke-
dési balesetük nem volt. 

Nem volt balesete a máso-
dik helyezést elért Belke-
reskedelmi Szállítási Vál-
lalatnak sem, 

amelynek 30 gépjárműve 1 
millió 245 ezer 120 kilomé-
ter t futott, jármüvenként 41 
ezer 536 kilométeres átlag-
gal, valamint a harmadik 
helyre került Terményszál-
lítási Vállalatnak, amelynek 
járművei átlagosan 43 ezer 
365 kilométer utat tettek 
meg az elmúlt esztendőben. 

A versenyzászlót és a dí-
jakat Varga Sándor rendőr-
alezredes, megyei főkapi-
tányhelyettes adta át a há-
rom első helyezettnek. 

Az ankét második részé-
ben számos hozzászólás 

hangzott el a közönség so-
raiból. Váratlan és drámai 
pillanata volt e hozzászólá-
soknak, amikor a Szegedi 
Kábelgyár kulturális cso-
port ját ért súlyos szeren-
csétlenség egyik áldozatának 
édesapja, Berényi József, a 
Szegedi Közlekedési Vállalat 
dolgozója emelkedett szó-
lásra. A mintegy 1500 fő-
nyi közönség mély csendben 
hallgatta az apa fájdalmától 
áthatott, vádló szavait. 

A hozzászólásokra adott 
válaszában Gyömbér János 
őrnagy új ra beszélt a gép-
kocsivezetők feladatairól és 
kötelességéről. Elmondta 
többek között, hogy a moto-
rosbalesetek nagy számára 
való tekintettel 

1961. július 1-től kötelező-
vé teszik motorkerékpáro-
sok és utasaik számára a 
bukósisak viselését. 

Bukósisak nélkül óránként 
60 kilométernél nagyobb se-
bességgel nem közlekedhet 
motorkerékpáros. 

Az érdekes és számos ta-
nulságot felvető ankét film-
vetítéssel zárul t 

Háromezer dolgozó nö tanul Szegeden 
általános és középiskolákban 

Márciusban megrendezik a háziasszonyok konferenciáját 

Talcutérkép készül 
a szövetkezeti területekről 
A gépállomások százkét 

jól felszerelt laboratóriuma 
sokoldalú segítséget ad a 

termelőszövetkezeteknék. 

tőmagminőség-megállapitás-
sal, terményraktározási ta-
nácsadással járulnak hozzá a 
közös gazdaságok eredmé-! 

Az ország műanyagszigetelésű 
alumíniumvezeték-szükségletének 

nagy részét Szegeden gyártják 
Most egy éve kezdték el újabb két műanyagtömlőzö 

kialakítani a Kábel- és Sod- gépet állítanak üzembe. 
ronykötélgyár szegedi tele- Az utóbbi hónapokban né-
pének munkatermeit az egy- mileg csökkent a volt lak-
kori tüzérlaktanya épületé- tanyaépületek átalakitásá-
ben. Az első késztermékek nak üteme. Az építőipari 
1960. február 20-án kerültek vállalat a munkások egy ré-
ki a kábeldob-üzemből. Je- szét a lakóépületek befejezé-
lenleg már több mint 300 séhez csoportosította át. Né-
dolgozót foglalkoztatnak eb- hány napja azonban már is-
ben az üzemben, ahol az el- mét nagy erővel folytatják 
múlt év végéig, tehát lénye- a munkát, szinte alig van 
gében nyolc hónap alatt, 28 olyan épület a kábelgyár te-
millió forint értékű árut ké- rületén, ahol ne dolgoznának 
szítettek, a többi között ká- kőművesek, vagy más épí-
beldobot, műanyagszigeteié- tőipari munkások. Valóságos 
sű huzalt és mikroszepará- kis előregyártó üzemrészt lé-
torlemezt. Az üzem építésé- tesített az építőipari vállalat 
re egész évben mintegy 23 az egyik istállóban. A nagy 
millió forintot költöttek. lovardában is megkezdték a 

Az ország műanyagszige- drótkötélhúzó-gépek alapozá-
telésű alumíniumvezeték- sát. A főépület gyufagyár-
szükségletének kétharmad- felőli pincerészében is dol-
részét ma már az új szegedi goznak az építők. Itt alakít-
üzemben gyártják. Ezt a ják ki a villamossági cikke-
munkát két magyar, két ket elosztó vállalat raktárát, 
szovjet és két nyugatnémet Innen történik majd a sze-
gyártmányú géppel végzik, gedi üzemben készített veze-
Az első negyedév végére tékek szétosztása. 

Többek között a gyümölcs- nyesebb tevékenységéhez. — 
és szőlőtelepítések előtti, r a - Meteorológiai megfigyelése-
lamint a talajjavításokat ket is végeznek a mikroklí-
megelőző vizsgálatokkal, ve- ma meghatározásához. 

A gépállomási laborató-
riumok az elmúlt évben be-
kapcsolódtak az országos ta-
lajtérképezésbe, mert e ta-
lajtérképek elkészítése nél-
külözhetetlen a közös gaz-
daságok nagyüzemi távlati 
terveinek kidolgozásához. A 
gépállomási laboratóriumok 
az Országos Mezőgazdasági 
Minőségvizsgáló Intézettel 
együttműködve, a termelő-
szövetkezeti területek ötven-
három százalékának térké-
pezését vállalják. 1960-ban 
több mint kétmillió holdról 
vettek talajmintákat, ebben 
az esztendőben pedig négy-
milliókétszázezer holdról kí-
vánnak talajtérképet készí-
teni. (MTI) 

Kádár János elvtárs 
fogadta Fedoszejev 

szovjet akadémikust 
Kádár János elvtárs, az 

MSZMP Központi Bizottsá-
gának első t i tkára hétfőn 
fogadta P. N. Fedoszejev aka-
démikust, a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája ha-
zánkban tartózkodó küldött-
ségének vezetőjét, a Szovjet 
—Magyar Baráti Társaság el-
nökét és szívélyes, baráti 
beszélgetést folytatott vele. 
(MTI) 

Most tartotta ülését a nő-
tanács Szeged városi végre-
hajtó bizottsága, melyen 
Farkas Istvánné, a nőtanács 
titkára ismertette az asszo-
nyok körében végzett mun-
kát, a nőmozgalom eredmé-
nyeit. 

Az asszonyok hasznos te-
vékenysége közül elsőként 
említette Farkas Istvánné a 
nőtanács mellett működő pe-
dagógiai bizottság munká-
ját. 

A pedagógiai bizottságban 
nagy tekintélyű pedagó-
gusok dolgoznak, de a 
szülök is képviselve van-
nak, s az iskola és a csa-
lád oktató-nevelő tevé-
kenységét igyekeznek kel-
lő összhangba hozni. 

Sok érdekes és hasznos an-
kétot rendeztek, s valameny-
nyi az oktató-nevelő munka 
sikerét segítette. 

Az elmúlt év végén ala-
kult meg Szegeden a nőta-
nács jogi bizottsága. Tagjai 
ügyészek, bírók, népi ülnö-
kökön és 

minden vitás jogi kérdésre 
pontos választ adnak. 

A jogi bizottság hetenként 
egyszer tart fogadóórát, s az 
asszonyok igen elégedettek 
tevékenységével. 

A nőtanács Szeged városi 
titkársága pontosan számba-
vette, hány dolgozó nő, asz-
szony tanul Szegeden. Meg-
állapították, hogy 

a városban háromezer nő 
tanul általános és közép-
iskolákban. 

A Szegedi Kenderfonógyár-
ban például 60 asszony jár 
a dolgozók esti általános is-
kolájába. Nagyon sok asz-
szony vesz részt különböző 
ismeretterjesztő előadáso-
kon. A művelődési otthonok 
statisztikájából kiderül, hogy 

az asszonyokat elsősorban 
a pedagógiai és az egész-
ségügyi ismeretterjesztő 
előadások érdeklik. 

Igen nagy az érdeklődés a 
nyelvtanulás iránt. 

A szegedi nyelvtanfolya-
mok hallgatóinak 50 szá-
zaléka nő. 
Különösen nehéz feladat 

volt a dolgozó parasztasszo-
nyok bevonása a nőtanács 
munkájába. Évekig ered-
ménytelenül próbálkoztak a 
nötanácsok megalakításával 
a termelőszövetkezetekben, a 
parasztság által lakott kerü-
letekben. Az elmúlt években 
megtört a jég. A földműves-
szövetkezeti nőbizottság és 
az üzemekben dolgozó asz-
szonyok segítségével sikerült 
megalakítani Mihály teleken 
a nőtanácsot. 1958 óta igen 
eredményesen dolgozik a 
mihályteleki nőtanács, s 

az asszonyokat jól mozgó-
sít ják a termelő munkára 
is. 

A munka zavartalansága 
érdekében a nagy mezőgaz-
dasági munkák idején idény-
napközi otthonokat állíta-
nak fel, a második műszak 
megkönnyítésére pedig mo-
sógépeket vásárolt a nőta-
nács, s ezek kézről kézre 
járnak. Ezenkívül 

jól dolgozó nőtanács mű-
ködik a Haladás és a Tán-
csics Termelőszövetkezet-
ben. 
A végrehajtó bizottság az 

eredmények mellett egy sor 
teendőre is felhívta a fi-
gyelmet. 

Az értelmiségi asszonyok 
között lendületesebben kell 
tevékenykedniük. Kevés 
gondot fordítottak eddig a 
kisipari termelőszövetke-
zetekben dolgozó nők 
problémáira is. 

Ezért a ktsz-ben dolgozó 
asszonyok részére hamaro-
san műsoros nőtalálkozót 
rendeznek. A jogi bizottság 
a közeljövőben — a szülők 
kérésére — több ankétot 
szervez a középiskolákban, 
ahol a fiatalok felelősségér-
zetét keltik fel, mert tapasz-
talat szerint igen sok a 
meggondolatlan, felelőtlen 
fiatalkori házasság. Ugyan-
csak a szülök kérésére a nő-
tanács titkársága felkeresi a 
tanács művelődésügyi osztá-
lyát, s kéri, hogy az iskolai 
fegyelmi bizottságokba von-
ják be a szülői munkaközös-
séget is, mert jó, ha a fe-
gyelmi tárgyalásokon a szü-
lőknek is van képviseletük. 
Egyébként 

nagy gondot fordít a nőta-
nács a szülői munkaközős-
ségek munkájának továb-
bi javítására. 

Az elnökök részére tovább-
képző tanfolyamot szervez-

nek. Gyakrabban rendeznek 
a szülők és pedagógusok 
részvételével baráti találko-
zót. A munkaközösség mun-
káját tartalmilag is meg kell 
változtatni. Helytelen értel-
mezése az iskola patronáló* 
sának az anyagiak gyűjtése. 
Társadalmi munkával segít-
sék a szülői munkaközössé-
gek az iskolát. 

Van bőven tennivaló a* 
iskolákban. Az iskolai nap-
köziotthonok több helyen 
barátságtalanok, túlzsúfol-
tak. A szülői munkaközös-
ségre vár, hogy a gyerme-
kek második otthonát ba-
rátságossá, kedvessé tegyék. 

Idén hasznos kezdeménye-
zés a nevelési ankét. Az Or-
szágos Nőtanács kiadványai 
szerint 

ankétokat rendeznek a 
különböző osztályba járó 
tanulók szülei részére. 

Itt a tantárgyakkal kapcso-
latos problémákat beszélik 
meg. valamint egészségügyi 
kérdéseket. 

A háziasszonyokra is gon-
dolt a nőtanács. 

A háziasszonyok klubjá-
nak munkáját is ú j tar-
talommal töltik meg. 

A hasznos előadásokon kí« 
vül sok praktikus kérdések-
kel ismertetik meg az asz-
szonyokat A tervek szerint 
márciusban megrendezik 
Szegeden a háziasszonyok 
konferenciáját. 

V. I. Szpicín akadémikus előadása 
a Szegedi Tudományegyetemen 

V. 1. Szpicin akadémikus, 
a hazánkban tartózkodó 
szovjet tudósküldöttség tag-
ja hétfőn megtekintette a 
Szegedi Tudományegyetem 
izotóp-laboratóriumát és 
több kémiai intézetét. A 
szervetlenkémiai intézet elő-
adótermében dr. Koch Sán-

dor professzornak, a Termé-
szettudományi Kar dékánjá-
nak megnyitó szavai után 
nagy érdeklődéssel kísért 
előadást tartott a radio-
aktív sugárzással kapcsola-
tos újabb kutatások eredmé-
nyeiről. Az előadást élénk 
vita követte. 
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S Z E G E D E S T I F É N Y E I 

Együttműködési megállapodás a Magyar 
és a Szovjet Tudományos Akadémia között 

A Magyar Tudományos Az egyezményt és a mun-
Akadémia tudósklubjában katervet a két küldöttség 
hétfőn aláírták a Magyar vezetői, Erdei Ferenc és 
Tudományos Akadémia és a p- N. Fedoszejev írták alá. 
Szovjet Tudományos Aka- Ezt követően rövid be-
démia között 1958-ban meg- szédben méltatták a két 
kötött tudományos együtt- Akadémia közötti tudomá-
működési egyezmény meg- nyos együttműködés jelentő-
hosszabbításáról szóló jegy- ségét 
zőkönyvet, valamint a két Az aláírás után az Akadé-
Akadémia közötti tudomá- mia elnöksége baráti foga-
nyos együttműködés 1961. dást adott a szovjet küldött-
évi munkatervét. ség tiszteletére. 

A reklamációk megszüntetésére 
munkaversenyt kezdeményeztek 

a szegedi órások 
ú 
™ Munka verseny kezdődött a négyszer értékelik, az ezzel 
| Szegedi Öras és Ékszerész m e g b i z o t t b r i g á d o k r e n dsze -
" Kisipari Szövetkezet kilenc ,, , . 
* fiókja között. A múlt év ih i - r e s ellenorzesei alapján. A 
r b á k és reklamációk meg- két első helyezett órásüzlet 
£ szüntetése és általában a la- dolgozóit a szövetkezet ve-
* kosság ellátásának javítása z e t ő s é f i e m M h l t » | m » „ J , 

(Dr. Kosztolányi Gyula feiv.) 

Acéljából a szegedi órások 
gégész évre szóló felajánlá-
si sokat tettek. 
* Mindennap pontosan nyit-
jjj ják az üzleteket, s kihasz-
á nálják a teljes munkaidőt. 
^Körültekintőbben vállalják a 
^javí tásokat , figyelembe ve-
$szik a korábbi rendeléseket, 
jjjaz ú j munkához szükséges 

időt, és betart ják a meg-
í g é r t határidőket. Csökken-
j ü k a minőségi panaszokat 
$ — függetlenül attól, hogy a 
| j szövetkezeti jótállás termé-
' szeténél fogva a javítás után 
^tapasztal t hibát még pótló-
f. lag megszüntetik. $ 
Y A szövetkezetben újdon-
s á g n a k számító versenyt 
j pontozás alapján 1961-ben 

zetősége megjutalmazza. 

Sajtófogadás 
az aibán nagykövetségen 

Az Albán Népköztársaság 
kikiáltásának közelgő, tizen-
ötödik évfordulója alkalmá-
ból hétfőn sajtófogadást tar-
tottak a budapesti albán 
nagykövetségen. Edip Cuci, 
az Albán Népköztársaság 
nagykövete tájékoztatta a 
sajtó képviselőit az Albán 
Népköztársaság kikiáltásá-
nak, az új alkotmánynak a 
jelentőségéről és az elmúlt 
tizenöt évben bekövetkezett 
fejlődés fontosabb mozzana-
tairól. (MTI) 


