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Megkezdődött Varsóban 
a KGST új ülésszaka 

Az ülésszak figyelmet fordít majd a nemzetközi szocialista 
munkamegosztás alapelveinek kialakítására 

— mondotta megnyitójában laroszewicz lengyel miniszterelnöki!olyettes 
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December 22 és január 2 között 
34 mentesítő járatot indít 

a MSV Szegedi Igazgatósága 
Bár a vasúti forgalomnö-

vekedés csak közvetlenül az 
ünnepek előtt és alat t je-
lentkezik, a MÁV Szegedi 
Igazgatósága máris meg-
kezdte a szükséges előkészü-
leteket. Az ünnepi forgalom 
előkészítésére és irányítósá-
ra külön bizottságot hoztak 
létre. A bizottság a helyi 
adottságokat figyelembe vé-
ve elkészítette az ünnepi 
forgalom alat t közlekedő 

Napi nyolcszáz darab kályhacső 

mentesítő járatok menet-
rendjét . A program szerint 
a Szegedi MÁV Igazgatóság 
területéről, így Szegedről, 
Kiskunhalasról. Békéscsabá-
ról Budapest felé 34 mente-
sítő vonatot indítanak. Kö-
rülbelül ugyanennyi vonat 
érkezik Budapestről is az 
említett vasúti gócpontokra. 
A személyforgalommal fog-
lalkozó csoport azért üte-
mezte be ilyen nagyszámú 
mentesítő vonat indítását, mi-
vel úgy számítottak, így kul-
turá l tabban bonyolí that ják 
le az utaztatást és a fűtés is 
kedvezőbben alakul, mintha 
a meglevő jára tokat erősíte-
nék meg több kocsival. 
Ugyanis előfordulhatna, 
hogy a vonat utolsó kocsi-
jaiban már nem lenne meg-
felelő a fűtés. A fővonalak 
mellett természetesen gon-
doltak a mellékvonalak, a 
becsatlakozó szárnyjáratok 
területén is a vonatok meg-
erősítéséről. Így például a 
motorosvonatokat „mozdo-
nyosí t ják* a helyi járatokon, 
s amennyiben szükséges, 
mentesítőszerelvényeket is 
indí tanak a karácsonyi, il-
letve ú j évi ünnepek alat t . 
A mentesítővonatokat szo-
kás szerint közvetlenül a 
menetrendszerint közlekedő 
vonatok indulása előtt in-
dí t ják, így túlzsúfoltság ese-
tén mindig kellő segítséget 
nyúj tha tnak . 

Mint az ország több terü-
letén, úgy a Szegedi MÁV 
Igazgatóságnál is megkezd-
ték az előreváltó jegypénz-
tárak szervezését, s így a 
szegedi Nagyállomáson, Bé-
késcsabán és Kiskunhalason 
a pénztárakban már napok-
kal előre meg lehet váltani 
a vasúti jegyeket a torlódás 
elkerülése végett. 

December 12-én a lengyel Miniszterta-
nács épületében megkezdődött a Kölcsö-
nös Gazdasági Segítség Tanácsának 15. 
ülésszaka. Az ülésszakon küldöttséggel 
képviselteti magát a Bolgár Népköztár-
saság S. Todorov miniszterelnökhelyettes-
sel, a Magyar Népköztársaság Apró Antal 
miniszterelnökhelyettessel, a Német De-
mokratikus Köztársaság K. Mewissel, az 
Államtanács tagjával, az Állami Tervbi-
zottság elnökével, a Lengyel Népköztársa-
ság, Piotr Jaroszewicz miniszterelnökhe-
lyettessel, a Román Népköztársaság A. 

Birladeanu miniszterelnökhelyettessel, a 
Szovjetunió Novikov miniszter elnökhelyet-
tessel, a Csehszlovák Szocialista Köztársa-
ság Simunek miniszterelnökhelyettessel az 
élén. 

A tanácskozáson Piotr Jaroszewicz mi-
niszterelnökhelyettes elnökölt, aki rövid 
beszédében rámutatott , hogy a KGST je-
lenlegi 15. ülésszaka nagy figyelmet fordit 
majd a nemzetközi szocialista munkameg-
osztás alapelveinek kialakítására. Méltatta 
a 15. ülésszak jelentőségét, amely az 
SZKP XXII . kongresszusát követően ült 
össze. (MTI) 

A szegedi vágóhidat 
univerzális üzemmé alakítják 

Több vidéki húsfeldolgozó üzemet kiemelkedő 
műszaki színvonalra fejlesztenek 

Kedden az Élelmezésügyi 
Minisztérium húsipari igaz-
gatóságán Köves János fő-
mérnök tájékoztat ta az ú j -
ságírókat az iparág fejlesz-
tésének terveiről. Mint a fő 
mérnök elmondta, a második 
ötéves terv többek között 
meghatározza a vágóhidak 
és húsfeldolgozó üzemek kor-
szerűsítésének i rányát és 
ütemét is. Ebben a munká-
ban abból indulnak ki, hogy 
az országos átlagban az 
1960-as évi 45.2-ről az ötéves 
terv végére 53.3 kilóra kell 
növekednie az egy főre jutó 
húsfogyasztásnak. A belke-
reskedelemben eladásra ke-
rülő hús- és húskészítmény 
mennyisége 33, a szalámié 44, 
a gyulai száraz kolbászé pedig 
94 százalékkal növekszik a 
második ötéves tervben. Ezt 
a növekedést főleg gépesítés-
sel, az üzemek korszerűsíté-
sével kell biztosítania a hús-
iparnak úgy, hogy a ter-
melésnövekedés 70 százalé-
kát a termelékenység adja . 

Ennek megvannak a felté-
telei. Az elmúlt években a 
húsipari szakemberek a Ko-
hó- és Gépipari Minisztérium 
általános gépipari igazgató-
ságával együtt kialakították 
a húsipari gépgyártást. 

A gépek lehetővé teszik a 
húsipar jelentős fejlesztését. 
A szegedi és a debreceni vá-
góhidat olyan univerzális, 
kombinált üzemmé alakí t ják , 
ahol mozgó függőpályán, a 
vi lághírűvé vált gyöngyösi 
vágóhídhoz hasonlóan, egy 
csarnokban vághatnak min-
denféle állatot. Nagyarányú 
fe lúj í tás t végeznek a békés-
csabai, a kaposvári és a pá-
pai vágóhídon, illetve húsfel-
dolgozó üzemekben is. Eze-
ket az üzemeket a legkor-
szerűbb technológiai beren-
dezésekkel szerelik fel. 

A műszaki színvonal nö-
velése teszi lehetővé, hogy 
az idei 400 vagon helyett 
1965-ben már kétezer vagon 
előre csomagolt zsírt kapjon 

a kereskedelem, amely az 
egész zsírmennyiségnek kö-
rülbelül a felét jelenti. 
Mintegy tizenötszörösére nö-
vekszik a már ismert cso-
magolt húskészítmények, a 
felvágott, a virsli, a debre-
ceni, a fehér sonka és más 
á ruk mennyisége is. A leg-
nagyobb szabású változás-
nak tekinthető, hogy az öt-
éves tervben fokozatosan le-
veszik a kereskedelem vál-
lairól a nagy megterhelést 
okozó félsertés és negyed 
marha bontást, először azo-
kon a helyeken, ahol a vá-
góhíd mellett hűtőház is 
van, igy elsősorban Buda-
pesten, Szegeden, Debrecen-
ben és Miskolcon. (MTI) 

Incze Jenő külkereskedelmi miniszter 
hazaindult Moszkvából 

Nyikolaj Patolicsev szov-
jet külkereskedelmi minisz-
ter hétfőn találkozott Incze 
Jenő magyar külkereskedel-
mi miniszterrel. Megvitattak 
a két ország árucsereforgal-
mának kérdéseit. 

Hétfőn este Incze Jenő el-
utazott a szovjet fővárosból. 

A pályaudvaron búcsúzta-
tására megjelentek Nyikolaj 
Patolicsev és a Szovjet Kül-
kereskedelmi Minisztérium 
felelős munkatársai , továbbá 
Révész Géza, hazánk moszk-
vai nagykövete és a moszk-
vai magyar nagykövetség be-
osztottjai. (MTI) 

(Somogylné felv.) 

Nagy halom kályhacső vár „kezelésre* a szegedi 
Tömegcikk Ktsz savazó műhelyében, ahol Gábor János 
a zománcozás előtt sósavba m á r t j a a kész csöveket. Erre 
a műveletre azért van szükség, hogy a zománc jobban 
kössön a kilágyrtott fémhez. Naponta 800 darab kályha-
eső készül itt, kereken 30 százalékkal több, mint ta-
valy. Felvételünk a ktsz savazóműhelyében készült. 

Megállapodást írtak alá 
a magyar—indiai kereskedelem fejlesztéséről 

a jövő évi áruforgalomról 

Javítani kell az ismeretterjesztő munkát 
a külső városrészeken és a szövetkezetekben 

— állapította mag a városi tanács végrehajtó bizottsága 

December 2-től 12-ig in-
diai kereskedelmi küldöttség 
tartózkodott hazánkban, és 
vegyesbizottsági tárgyaláso-
kat folytatott arról, hogy az 
1960 júniusában Delhiben 
megkötött hosszúlejáratú 
árucsereforgalmi és fizetési 
megállapodás a lap ján 1962-
ben milyen árucikkek cseré-
jére kerül jön sor, és hogyan 
fejlesszék tovább a két or-
szág között a kereskedelmi 
kapcsolatokat. 

A tárgyalások eredménye-

ként létrejött okmányokat a 
Külkereskedelmi Minisztéri-
umban magyar részről Ka-
rádi Gyula, a külkereskedel-
mi miniszter első helyettese, 
indiai részről D. S. Joshi, 
kereskedelmi á l lamti tkár ír-
ta alá. 

A megállapodás 1962-re az 
eddiginél több áru cseréjét 
teszi lehetővé, A forgalom 
emelkedése mintegy tíz szá-
zalékos, vagy még ennél is 
több lesz. (MTI) 

A városi tanács végrehaj tó 
bizottsága tegnap gazdasági, 
városépítészeti ügyeken kí-
vül behatóan foglalkozott 
egy kulturál is kérdéssel is. 
Az általános ismeretterjesz-
tő munka szegedi tapasztala-
tait vi tat ta meg a művelő-
dési otthonok igazgatóinak, 
a TIT városi t i tkárának je-
lenlétében és több határoza-
tot hozott az ismeretterjesz-
tés megjavítására. 

Mivel az MSZMP művelő-
déspolitikai irányelveinek 
megfelelően 

a dolgozók tudatának for-
málása, marxista—leninis-
ta szellemben való nevelé-
se nem csupán egy-két 
szerv feladata, 

jó együttműködés alakult ki 
az elmúlt két évben Szege-
den a Hazafias Népfront, a 
Szakszervezetek Megyei Ta-
nácsa és a TIT között az is-
meretterjesztés terén. A szak-
szervezetek és a Hazafias 
Népfront az előadások meg-
szervezését vállalja, míg a 
TIT biztosítja az előadókat. 

Sokat tet tek az elmúlt két 
évben a munkások közötti 
ismeretterjesztés megjavítá-
sáért. Több adat igazolja a 
közös erőfeszítések eredmé-
nyességét. 

1960 első félévében 190, ez 
év hasonló időszakában 
pedig 256 ilyen előadást 
tartot t a TIT Szegeden. 

Korábban alig sikerült meg-
honosítani az ismeretterjesz-

tés egy hatásos formájá t , a 
munkásakadémiákat , az idén 
már 15 üzemben 20 ilyen 
akadémia működik. 12—14 
előadást ta r tanak ezeken az 
akadémiákon. Nagyobb üze-
mekben egy-egy témából 
több előadás is elhangzik a 
két vagy három műszak 
miatt . Ezért tőbb az akadé-
miák száma, mint az azt 
megrendező üzemeké. 

Szerződést kötött a TIT 
valamennyi szakszervezeti és 
területi művelődési otthon-
nal az előadássorozatok meg-
tartására. Fontosak a belvá-
rosi művelődési otthonok 
különböző akadémiái, mert 
ezeken az értelmiségi, alkal-
mazotti rétegek nevelésére is 
nyílik alkalom. Sajnos, 

a belvárosi művelődési 
otthonok előadásainak lá-
togatottsága az utóbbi 
években nagymértékben 
csőkkent. 

Ez a jelenség az előadások 
színvonalával van összefüg-
gésben. Nem kielégítő a pa-
rasztság körében végzett is-
meretterjesztő munka sem 
Szegeden. Kísérleteztek a 
munkásakadémiákhoz ha-
sonló tsz-akadémia szervezé-
sével, de ez csak Mihálytel-
ken já r t sikerrel, egyet pe-
dig most szerveznek a Ha-
ladas Termelőszövetkezetben 
— állapította meg a városi 
tanács művelődésügyi osztá-
lya a vi ta a lapjául szolgáló 
jelentésében. 

Elismerését fejezte ki a 
vi ta során a, végrehaj tó bi-
zottság a TIT szegedi szer-
vezetének eddigi tevékeny-
ségéért, azonban a végrehaj-
tó bizottság tagjai szüksé-
gesnek t a r t j ák az ismeret-
terjesztés megjaví tását a kül-
ső városrészeken, a tsz-ek-
ben és a kisipari termelő-
szövetkezetekben. 

Mivel az üzemekben al ta-
lában bizonyos túlszerve-
zettség tapasztalható, ott már 
nem kell növelni az előadá-
sok számát. 

Ajánlatos az ismeretter-
jesztést összekapcsolni az 
amúgy is szokásos rendez-
vényekkel. 

Így a műszaki továbbképző 
előadásokon, az irodalmi mű-
soroknál, a különböző szak-
körökben, még a KlSZ-ren-
dezvénjeken is. meg lehet 
találni a módját , hogy oda-
illő témakörben bővítsék a 
résztvevők tudását . Eredmé-
nyesebbé tenné a parasztok 
közötti ismeretterjesztést, ha 
az olyan városrészekben, 
ahol nagy számmal élnek 
mezőgazdasági dolgozók, te-
hát Mihálytelken, Alsóváro-
son külön klubokat hozná-
nak létre, amelyekben a tsz-
parasztok szórakozhatnának 
és művelődnének. Ezekhez 
lehetne megtelelő helyisé-
geket is találni. 

A KISZÖV a jövőben job-
ban segíthetné az ismeret-
terjesztő előadások szerve-

zését a kisipari szövetke-
zetekben, 

mer t a ktsz-tagok létszáma 
megköveteli, hogy az isme-
retterjesztés kiszélesedjék 
ezen a területen. 

Még kicsi az előadások 
résztvevőinek száma általá-
ban az eddigi erőfeszítések-
hez képest, ezért a jövőben 
a TIT-nek nagyobb gondot 
kell fordí tania az előadások 
színvonalának emelésére, 
érdekességére, vonzóbbá té-
telére — hangzott el a vita 
során. 

A városi tanács végrehaj-
tó bizottsága e napirendi 
pont megvitatásakor hozott 
határozataiban szorgalmazza 
az ismeretterjesztés egyes 
szerveinek, a TIT, az SZMT 
és a Hazafias Népfront még 
jobb együt tműködését E 
szervek munká jának egyez-
tetésére 

a tanács művelődésügyi ál-
landó bizottsága mellett 
külön ismeretterjesztési 
albizottságot hoznak létre. 

A TIT és a városi tanács 
népművelési csoportja állít-
sa össze az a jánlot t előadá-
sok temat ikájá t , hogy az is-
meretterjesztés tartalmi, esz-
mei-politikai színvonala 
emelkedjék — mondja az 
egyik határozat. Utasították 
a művelődésügyi osztályt, 
intézkedjék az ismeretter-
jesztés javítására, vonzóbbá 
tételére és a klubok létreho-
zására a parasztok által la-
kott városrészeken. 
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