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Vasárnap véget ért 
a KISZ-kongresszus 

Központi Bizottságának első 
titkára válaszolt 

Egyhangú határozat 
Megállapította, hogy az 

ifjú kommunisták küldöttei-
nek két és fél napos tanács-

rületi és járási napokon, talál-
kozókon: munkával, tanulás-
sal, kulturális és sportünnep-
ségekkel is demonstráljuk a 
fesztivál gondolatát, a béke 
és barátság eszméjét — 
hangsúlyozza többek közt a 

Csúcsforgalom a MAVAD-nál 
Hetek óta egyre erősödő 

ütemben zajlanak országszer-
te a hálós vadászatok nyúlra, 
fogolyra, fácánra. Mint Gá-
bor József, a MAV AD kül-
kereskedelmi vállalat igaz-
gatója tájékoztatásul közöl- vittek a nyugat-európai or-
te, az évi apróvad-„termés- szágokba az ottani gyér vad-

állomány fel javítására, s már 
a következő napokban meg-

sát is. 
Jelenleg Magyarország Eu-

Megválasztották a központi bizottság 95 rendes és 25 póttagját, 
Yaiamint a 17 iagú központi reYiziós bizoitságot 

A KISZ VI. kongresszusa dent azért, hogy az iparban szervezésére. A jelenlegi 30 
vasárnap folytatta munkáját, már 1965-ben legalább húsz ezerrel szemben százezer fia-
A tanácskozás elnökségében százalékkal csökkenjen a talt vonjunk be a szakma ki-
jelen volt Biszku Béla, az veszteségidő. váló tanulója versenybe, s 
MSZMP Központi Bizottsá- A diákok 12 millió önkén- szorgalmazzuk, hogy a tudo-
gának titkára. tes munkaórával segítsék a mányos diákkörök elsősorban 

A mandátumvizsgáló bi- harmadik ötéves terv telje- az ipar és a mezőgazdaság 
zottság jelentése volt az első sítését Az úttörők évenként előtt álló feladatok megoldá-
r.apirendi pont Ennek elfő- 7 millió óra társadalmi mun- sát közvetlenül segítő témá-
gadása után a vitában még kával, 15 000 tonna vas és kat dolgozzanak fel. Érjük 
öt felszólalás hangzott el, fém, 3000 tonna papír, 2000 el, hogy az általános iskolát 
majd Méhes Lajos, a KISZ tonna textília és 200 tonna végzett fiatalok 50 százaléka 

- - - - - gyógynövény összegyűjtésé- szakmunkáspályát válasszon 
vel vegyék ki részüket a kö- élethivatásul. 
zös feladatok megoldásából. — 1965-ben, a IX. Világif-

— Teremtsük meg a félté- júsági Találkozó évében ke-
teleket, hogy évenként mint-
egy 700—750 000 dolgozó fia-
tal vegyen részt a politikai 
oktatásban. Készítsünk fel 

kozásán 40 feiszólalas hang- s z 4 z e z e r ifjúsági vezetőt a 
zott el, s a kongresszus nem- s z o c i a l i s t a n e Velés feladatai-
Csák o kommunista fiatalok, n a k m e g o idására. Képezzünk , 
hanem az egész magyar tf- k i t í z e z e r aktivistát az ifjú- KISZ kongresszusán jóváha 
júság fóruma volt. Az el- s á g testedzésének alapfokú gyott akcióprogram. 
hangzott észrevételeket, a 
megyék, városok, falvak if-
júsága nevében előterjesztett 
javaslatokat a KISZ orszá-
gos vezető szervei behatóan 
tanulmányozzák majd, t fel-
használják azokat további 
munkájukban. Felhívta a 
fiatalok figyelmét arra, hogy 
ebben a munkában maguk 
is vegyenek részt 

Befejezésül hangoztatta: a 
feladatok világosak, a kitű-
zött célok helyesek, s a kong-
resszus ünnepi hangulata 
után a hétköznapok szorgal-
mas munkájának kell követ-
keznie. 

A válasz elhangzása után 
a kongresszus egyhangú ha-
tározattal jóváhagyta a Köz-
ponti Bizottság beszámolóját, 
a revíziós bizottság jelenté-
sét, a KISZ szervezeti sza-
bályzatát, egyetértését fejez-
te ki a felszólalásokra adott 
válasszal, s jóváhagyta a 
KISZ akcióprogramját. 

Ezután megválasztották a 
KISZ Központi Bizottságának 
95 tagját és 25 póttagját, 
valamint a 17 tagú Központi 
Revíziós Bizottságát A ta-
nácskozás szünetében össze-
ült a KISZ új Központi Bi-
zottsága és Méhes Lajost 
első titkárrá, Klv.bka Sán-
dort, Molnár Györgyöt, Ná-
dasdi Józsefet, Pataki Lász-
lót, Szabó Jánost és Vájó 
Pétert titkárrá választotta. 
A KISZ KB első titkárának 
állandó helyettese Pataki 
László. A Magyar Ifjúság 
szerkesztő bizottságának ve-
zetőie ismét Szabó Béla lett. 

A KISZ-kongresszus Csong-
rád megyei küldöttei közül 
a KISZ Központi Bizottsá-
gának tagiává választották 
Bíró Lajost, Gábor Erzsébe-
tet. Gulyás Irént, Mészáros 
Juliannát Sebestvén Verát 
és Vajó Pétert. A Központi 
Bizottság póttagjává Hevér 
Lászlót a Revíziós Bizottság 
tagjává pedig dr. Földi Gá-
bort választották meg. 

A kongresszus Pataki Lász-
ló zárszava után az Inter-
nacionálé hangjaival ért vé-
get 

Mit t a r t a l m a z 

az akcióprogram? 
A KISZ VI. kongresszusá-

nak akcióprogramja egyebek 
között arra szólítja a fiata-
lokat, hogy köszöntsék mél-
tó tettekkel hazánk felsza-
badulasának 20. évforduló-
ját, népünk újjászületésének 
nagy ünnepét. Fejlesszék to-
vább az ifjúsági termelési 
mozgalmakat, köztük első-
sorban a szocialista brigád-
mozgalmat, segítsék az új 
technika és technológia be-
vezetését, az üzem- és mun-
kaszervezési feladatok meg-
oldását Tegyenek meg min-

Kérdés, válasz, 

megoldás 

Kü l f ö l d i 

tapasztalatok 

hasznosítása 

Kívülről új — 

belülről 

kellemetlen 

Gyorsposta 

Munka 
a város alatt 

kisebb részét vérfelfrissítés- magyarázatot a hálós vadá-
re adják át a hazai vadász- szat térhódítására is. Az élő 
társaságoknak, illetve állami nyúl devizahozama ugyanis 
vadgazdaságoknak. A leg- tízszerese a lőtt nyúlénak, 
utóbbi hetekben 5000 élő és a fogolynál,' fácánnál is 
nyulat, 10 000 élő foglyot számottevő az árkülönbség 

nek" mind nagyobb százaié' 
kát fogják be és értékesítik 
élve. Különösen a vadász-
társaságok körében divatos 
ez a vadászati mód, de az 
állami gazdaságok és az er- , . . 
dógazdaságok is egyre több r ó p a P S y i k '^nagyobb vad-
élővadat. értékesítenek. A exportore. A keresletre jel-
MAVAD ez évben 120 000 élő lemző, hogy 1959. óta a ki-
nyúlra, 30 000 élő fácánra, és szállított vadfélék mennyisé-
20 000 élő fogolyra kötött ge több mint négyszeresére, a 
szerződést. A befogott apró- vadexport vaiutahozama pe-
vad nagyrészét exportálják dig az ötszörösére nőtt. El-
— főleg Franciaországba, sősorban a nagy kereslet és 
Olaszországba és Svájcba — a viszonylag magas ár ad 

az élve kiszállítottak javára. 
A lőtt vad hazai fogyasz-

tása — főleg piaci forgalma 
kezdik az élő fácán szállítá- ~ egészen a legutóbbi idő-

kig nem volt jelentős. Most 
az éttermek, vendéglők ét-
lapjaira felkerülnek a vadas 
étkek. A karácsonyi, és újévi 
ünnepekre a fővárosi ven-
déglátóipar több ezer lőtt va-
dat, — szarvast, őzet, vad-
disznót, nyulat és fácánt — 
vásárol a MAVAD-tól. így a 
vendéglői ünnepi ebédek, va-
csorák sokkal változatosab-
bak lesznek. (MTI) 

EGY „MEGFIATALODOTT" ÖREG GÉP 

Új szálloda Moszkvában 
Moszkvában — tekintettel arra, hogy a szovjet főváros 
rendkívül nagy idcgenforga'mat bonyolít le, — egymás 
után szinte futószalagon épülnek az új és új szállodák. 
Nemrégen adták át rendelte lésének a híres Gorkij utcá-

ban a képünkön látható 800 ágyas szállodát 

Magyar—bolgár 
gazdasági tárgyalások 

Hétfőn a Parlament épü-
letében megkezdődött a ma-
gyar—bolgár állandó gazda-
sági együttműködési bizottság 
ötödik ülésszaka. A tanács-
kozáson részvevő magyar 
kormánybizottság vezetője, 
Apró Antal, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese, a bol-
gár kormánybizottságot Ta-

no Colov, a Bolgár Népköz-
társaság miniszterelnök-he-
lyettese vezeti. 

A hétfőn délelőtt megtar-
tott plenáris ülés után szak-
bizottságokban folytatódnak 
a megbeszélések a két or-
szág gazdasági együttműkö-
désének fejlesztésével kap-
csolatos kérdésekről. (MTI) 

Száztíz mázsa hal 
terven felül 

Iti fizűíeti a (tsza és a Maros 
A Szegedi Kossuth Halá-

szati Szövetkezet éwégi zár-
számadásra készül, s ehhez 
összegezik most a könyvelők 
az adatokat. A különböző 
kimutatások igazolják, hogy 
jól dolgoztak a vízi embe-
rek. Az éves terv 650 mázsa, 
s eddig 760 mázsányi zsák-
mányt ejtettek a Tiszában, a 
Marosban, a holt ágakban 
és a Rókusi tavon. Siker kí-
sérte az idei pontytermelést: 
csupán a röszkei holt ágból 
— ahová negyven mázsa 
ivadékot telepítettek — het-
venkét mázsa pontyot emel-
tek szárazra. 

A halászathoz elsősorban 
nagy gyakorlat, tapasztalat, 
helyi ismeret szüksége^ A 
szövetkezet tagjai úgy isme-
rik a gondjaikra bízott fo-
lyószakaszt, mint a tenyerü-
ket Tudják, hol szoktak 
len.nl a harcsafészkek, s 
melyik időszakban milyen 
felszereléssel érdemes dol-
gozni. De e.z nem minden, 
mert ennél a foglalkozásnál 

a ki nem számítható szeren-
cse is szerepet játszik. Ezt 
bizonyltja Borbély András 
apátfalvi halász esete, aki 
az idényben egyetlen nap 
alatt 101 kiló harcsát, pon-
tyot és egyéb halat emelt ki 
egyetlen varsából. Ilyen re-
kordfogásra legidősebb tár-
sai sem emlékeznek. 

A tél a pihenés időszaka, 
de csak a vizeken kevesebb 
a munka. A tagok otthorai-
ban megkezdődött a hálókö-
tés, a felszerelések javítása, 
előkészítése az új gazdasági 
évre. A varsák és az eg' éb 
kisebb szenszámok egv-tói 
tulajdonban vannak, eze'iet 
maguk állítják össze a ha-
lászok. Túlnyomórészt nyr'c-
van százalékos arány'an 
műanyagból, perionból, 
amely sokkal erősebb, tartó-
sabb a hagyományos kend t -
f<?nálnál. Csupán egy kö'ös 
halászatot tartanak még a 
télen, amikor majd a Ró'-'isl 
tóban maradt állományt 
fogják kl. 

Amikor néhány éve rozsda marta az 
öreg 24 kosaras óriás s (Írógépet a szered! 
kábelgyár udvarán, 1 e esen hitték, ho=y 
ez a monstrum még hasznos szolgálatot 
tehet a kábelgyártásban. Ócskavas ez — 
mondták ki tömören véleményüket az 
emberek. De aztán amikor munkához lá-
tott az új nagycsarnokban, megváltozott a 
vélemény. Az utóbbi időben pedig külö-
nösen, mert a rajta alkalmazott újítás se-
gítségével a jelzőműködtető kábelgyártás 
nemcsak termelékenyebbé, hanem olcsób-
bá is vált. 

Az újításnak érdekes nevet adtak. A 

, á i l f ü 
fi'wifliwiimrni 

laikusoknak alig men;' valamit: elektromos 
tengely. Pedig e ten / alkalmazásával 
lényeges változás következett be a jelző-
működtető kábelgyártás: an. Korábban a 
szigetelt erek sodrása után ú yne.e ett 
tömlőzögépre került a készülő kábel. Itt 
alsó köpennyel látták el, ezután pólyázták 
be acélszalaggal egy másik gépen. Végül 
megkapta a készülő kábel a külsőköpenyt. 
Tehát a sodrás után három művelet követ-
kezett, az újítás alkalmazásával a három-
ból keltőt egyszerre végeznek el, egyidőben 
kap alsóköpenyt és acélszalag-borítást a 
készülő k á b í t . 

HazaérkezettőlEAK-ban já t 
magyar delegáció 

közötti árucsereforgalom fej-
lesztésének lehetőségeit és 
ennek kapcsán rögzítették ; 
1965. évben cserélendő áruk 
listáit A magyar külkeres-
kedelem többek között géne-
ket berendezéseket, henge-
relt árut, vegyi anyagokat 
és gyógyszereket szállít az 
Egyesült Arab Köztársaság-
nak, ahonnan gyapotot 
rizst textilanyagokat és ta-
karmányféleségeket vásárol. 

Hazaérkezett az a magyar 
kereskedelmi küldöttség, 
atnely Baczoni Jenő külke-
reskedelmi miniszterhelyet-
tes vezetésével vegyesbizott-
sági tárgyalásokon vett részt 
Kairóban. 

A Magyar Népköztársaság 
és az Egyesült Arab Köztár-
saság kereskedelmi delegá-
ciói • a baráti szellemben 
folytatott megbeszéléseken 
megvizsgálták a két ország 

Az enyhébb idő fokozatosan terjed 
A Meteorológiai Intézet 

központi előrejelző osztályán 
adott tájékoztatás szerint a 
hazánkban hosszabb idő óta 
tartó magasnyomású időjárá-
si helyzet — amelyre a bo-
rult, ködös idő, a hideg leve-
gő megülepedése volt jellem-
ző — átalakulás előtt áll. Az 
északnyugatról előrenyomuló 
enyhe, óceáni levegő valószí-
nűleg már a keddre virradó 
éjszaka megérkezik hazánk; 

ba, s helyenként felszagg; ja 
a hideg légpárnát. Kedder n 
ország nagy részén még tch-
dös és hideg marad az icő, 
mivel az enyhülés az észak-
nyugati vidékekről csak foko-
zatosan terjed tovább délke-
letnek. A keddi hőmérsékleti 
maximumok azonban előre-
láthatólag már országszerte 
plusz 2, plusz 6 fok kőzött 
a i a k u k q é c u . ( j k l t f ) 


