
KGST -
ü lésszak 

Kedden Moszkvában meg-
nyílt a KGST végrehajtó bi-
zottságának 25. ülésszaka. 
Az ülésszakon Bulgária, Ma-
gyarország, Mongólia, Len-
gyelország, Csehszlovákia, az 
NDK, Románia és a Szovjet-
unió kormányfő-helyettesei 
vesznek részt 

A KGST és a jugoszláv 
kormány közötti megállapo-
dás értelmében a Jugoszláv 
Szövetségi Végrehajtó Ta-
rács egyik tagja szintén 
részt vesz az ülésszakon. 
(MTI) 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A MAGYAR SZOCIÁLIST A MUNKÁSPÁRT LAPJA 
56. évfolyam, 235. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1960. október 5. 

KGST vízügyi 
értekezlet 

A KGST vízügyi vezetők 
értekezlete szeptember 26 és 
október l - e között Várnában 
tartotta nyolcadik üléssza-
k á t Az ülésen részt vettek 
a tagállamok vízgazdálkodá-
si szervezetének vezetői. 

Az ülésszakon megtár-
gyalták a vízgazdálkodási 
tudományos kutatási tervek 
koordinálásának kérdését. 
Az értekezlet folytatta a 
különböző ipari szennyvizek 
— tejipar, műszálgyártás, 
bőrgyártás, szintétikus gumi-
ipar és a galvánüzemek 
szennyvize — tisztítási és 
kezelési módszereinek kidol-
gozását 

Az értekezlet foglalkozott 
az egységes vízgazdálkodási 
értelmező szótár kidolgozá-
sának munkájával is. 

Szovjet tudósok Szegeden 
Tegnap Szegedre érkezett urnának inspektora Népmü- Ukrán SZSZK Ügyészségi 

a Tudományos Ismeretter- velés a Litván SZSZK-ban Kollégiumának tagja A 
jesztő Társulat budapesti címmel a megyei tanács épü- Szovjetunió család- és házas-
központjának vendégeként letének III. emeleti előadó- ságjogi törvényhozásáról a 
hazánkban tartózkodó 10 fő- termében, S. Sz. Angano, a megyei bíróság Széchenyi 
nyi szovjet TIT-küldöttség Litván SZSZK Mezőgazdasá- téri épületében tar t előadást 
A vendégeket tegnap délu- gi Tudományos Kutató Inté- P. A. Vasziljevna, a pen-
tán a Tisza Szállóban a TIT zetének tudományos főműn- zai Műszaki Egyetem SZKP 
Csongrád megyei szervezete katánsa Á mezőgazdasági tu- történeti tanszékének veze-
nevében dr. Nemes Csaba domány néhány aktuális tője, valamint B. G. Alek-
titkárhelyettes meleg szavak- problémájáról a Dél-alföl- szandromcs, a kraszno jársz-
kai köszöntötte. Ezután a de- di Mezőgazdasági Kísérleti ki Műszaki Egyetem SZKP 
legáció tagjai városnéző sé- Intézetben, M. K. Lavrentye- történeti tanszékének vezető-
tán, múzeumlátogatásom vet- vics, a tbiliszi Állami Egye- je Hódmezővásárhelyen tar t 
tek rész t tem dékánhelyettese Felső- előadást. 

Ma a vendégek Szegeden oktatás a Szovjetunióban A vendégek két napot töl-
és Hódmezővásárhelyen elő- címmel a TIT Kárász utcai tenek Szegeden, 
adásokat tartanak. Délelőtt klubjában,; délután 3 órakor 
10 órai kezdettel M. V. Nyi- O. L. Geraszimovna, a Vi-
kolajevics, a tulai Műszaki tyebszki Orvosegyetem mun-
Egyetem SZKP történeti tan- katánsa, az orvostudományok 
székének vezetője Az SZKP kandidátusa A biokémia né-
XXIII. kongresszusa, a kom- hány problémájáról az egye-
munista párt növekvő szere- tem Beloiannisz téri bioké-
pe. címmel az MSZMP miai intézetében; délután 4 
Csongrád megyei bizottságá- órakor Gy. V. Jakovlevics, a 
nak székházában, K. S. Da- Központi Orvos továbbképző 
vidovics, a Puskin Pedagó- Intézet pszichoterápiái tan-
giai Intézet docense, a pe- székének docense, az orvos-
dagógiai tudományok kandi- tudományok kandidátusa A 
dátusa A szovjet ifjúság gyermekek pszichikai meg-
kommunista neveléséről a betegedésének megelőzéséről 
KISZ Ifjúsági Házában, M. az egyetem Ady téri épüle-
Sz. lono, a Litván SZSZK tében; délután fél 5-kor pe-
Művelődésügyi Minisztéri- dig P. P. Mefodievics, az 

JVLclL izcímunkbói: 
Az angol kormány súlyos döntése 

Az Állami és Kossuth-díjak 
adományozásáról 

A textilipar újdonságai 

adócsaló és anyagbeszerzője 

A Luna—11 befejezte 
kutatási programját 

A Luna—11 önműködő csolatba. Eközben nagy-
űrállomás, amelyet az idén mennyiségű tudományos in-
augusztus 28-án jut tat tak formációt és pályamérési 
Hold körüli pályára, be/e- adatot nyertek. A Luna—11 
jezte tudományos kutatást programja az űrállomás Hold 
programjá t Október 1-én a körüli pályára juttatása mód-
hajnali órákban utoljára lé- szereinek alaposabb kidolgo-
tesítettek rádiókapcsolatot zása mellett a Hold körüli 
vele, s ezt követően a Lu- térség további tanulmányo-
na—li napelemei teljesen zásdt tartalmazta. Az 1640 
kimerültek. kilogram súlyú űrállomás a 

Az állomással összesen Hold második szovjet mes-
132 ízben léptek rádiókap- terséges holdja lett. (MTI) 

A R A T J Á K A R I Z S T 

Egymillió tonna tüzelő 
A T Ü Z É R Főigazgatóság tájékoztatója 

Á költöző madarak ván-
dorlási idejéből, a meteoro-
lógusok távprognózisából ta-
lálgatjuk ilyenkor: milyen 
télre számíthatunk? A téli 
tüzelőt idejében be kell sze-
rezni; jelenleg —. amint azt 
a Belkereskedelmi Miniszté-
rium T ü Z É P Főigazgatósá-
gán megtudtuk — több mint 
egymillió tonna tüzelő vár ja 
a telepeken a vásárlókat. 

— Nyugodtan várhatja a 
telet az — mondotta Somo-
gyi Sándor főigazgató —, 
akinek már a pincében van 
a tüzelője. Bár 

a kereskedelem megfelelő 
készletekkel rendelkezik, 

s az erősebb tél esetén ls 
elegendő lenne, az egyik 
napról a másikra ugrássze-
rűen megnövekedő nagy for-
galom zavartalan lebonyo-
lítását egyetlen TÜZÉP-te-
lep sem vállalja. A tüzelő 
tömegáru, tehát gondot el-
sősorban a szállítási nehéz-
ségek okozhatnak. Havas, 
csúszós utakon a tehergép-
kocsik sem terhelhetők le 
annyira, mint enyhe, száraz 
időben, különösen faluhe-
lyen. 

Hogyan alakul az idén 
a tüzelőanyagok forgalma? 

— A jelek szerint több 
tüzelőt vásárol az Idén a 
lakosság, mint eddig bár-
melyik évben. 

Ennek magyarázatát egy-
részt a városokban és fal-
vakban felépült ú j házak 
adják, másrészt a már több 
mint egymillió nyugdíjas, 
akik fizetési könnyítést kap-
nak, és nem utolsósorban az 
a tény, hogy a növekvő kul-
turális igény — televízió, rá-
dió, olvasás — egy szoba 
helyett kettő fűtését ls meg-
kívánja. A nagyobb forgal-
mat jól bizonyítja, hogy míg 
1P58-ban 523 ezer vagon tü-

zelő fogyott el az országban, 
az idén előreláthatólag 900 
ezer vagonra valót vásárol-
nak. Ez a mennyiség a ta-
valyit ís meghaladja. Az 
idén már az első hét hónap-
ban annyi tüzelőt adtak el 
a telepeken, mint 1959-ben 
egész évben, AZ igazi nagy 
vásárlások pedig —. mint 
minden esztendőben — az 
Idén is most kezdődnek. 

— Változott-e a SZOT-ak-
dóban résztvevők száma? 

— A múlt évben egymil-
lió 500 ezer dolgozó kapott 
SZOT-tüzelőutalvánvt. Az 
idén 200 ezerrel több kerül-
hetett volna kiadásra, de 
csak annyit vettek Igénybe 
országosan, amennvit tavaly, 
mivel sokan az első negyed-
évben — még az alacso-
nyabb árakon __ megvásá-
rolták tüzelőjüket. 

—- A kedvező tüzelőeTlátás 
bizonyára kihat majd a 
közoontt fűtéses épületek-
re ls? 

— .Tői felkészültek már 
a közületek: kórházak. Is-
kolák, az Intézmények, la-

kóházak is a központi fű-
tésre. 

Bőven lesz lengyel szén, 
magyarral keverve, ez ugyan-
is a központi fűtéses épüle-
tek tüzelőanyaga. 

— És végül milyen minő-
ségi változást várhat a la-
kosság a fűtőanyagoknál? 

— Lényegesen javult a 
magyar brikett minősége, és 
a nógrádi szénmedence so-
kat panaszolt rossz minősé-
gű háztartási szene már el-
tűnt a kereskedelemből; ez-
után csak az ipar számára 
bányásszák. Az alágyújtós 
minősége ls annyira javült, 
ho<rv a jó minőségű szén fa 
nélkül ls meggyullad fö-
lötte. 

Az évek ót* hiányolt ka-
rlkafa is hamarosan nagy 
tömevben jelenik meg a 
TÜZÉP-telopeken. 

A különböző fainarl üze-
mek, erdőgazdaságok ugyan-
is karikafának dolgozzák fel 
az eddigi hulladékot — mon-
dotta befejezésül a TÜZÉP 
főigazgató. 

V. A. 

ŰJ csuklós autóbuszok 
a hely! közlekedésben 

Naponta 750 helyi járaton 
18—20 ezer utast szállítanak 
a 10. számú AKÖV Szegeden 
és közvetlen környékén köz-
lekedő autóbuszain. Bár a 
július elsején bevezetett ú j 
viteldíj-rendszerrel az egy-
szeri utazások díja két fo-
rintra emelkedett — s en-
nek következtében megkét-
szereződött a bérlettel uta-
zók száma — az utasforga-
lom összességében nőtt. 

Az AKÖV mindezeket fi-
gyelembe véve igyekszik mi-

Elutazott a mongol 
parlamenti küldöttség 

Kedden délelőtt elutazott 
Magyarországról a mongol 
parlamenti küldöttség, amely 
Szandzsin Bata, a nagy népi 
hurál elnöksége elnökhelyet-
tesének vezetésével baráti 
látogatást tett hazánkban. A 
delegádó Budapestről Var-
sóba utazot t 

A küldöttség búcsúztatá-
sára a Ferihegyi repülőté-
ren megjelent Kisházi Ödön, 
az Elnöki Tanács helyettes 
elnöke, Kiss Károly, az El-
nöki Tanács titkára, Polyák 
János és dr. Beresztóczy 
Miklós, az országgyűlés alel-
nöke. (MTI) 

nél több korszerű autóbuszt 
forgalomba állítani a helyi 
járatokon. Az első félévben 
nyolc farmotoros Ikarust 
helyeztek üzembe, év végéig 
pedig ugyancsak nyolc csuk-
lós busz érkezik a szegedi 
helyi közlekedés megköny-
nyítésére. Ezek közül egyet-
egyet a petőfitelepi és tápéi, 
kettőt pedig a szőreg! és 
kiskundorozsmai vonalon al-
kalmaznak a régi buszok 
helyett. Két csuklós buszt 
tartalékolnak a számításba 
vett helyi vonalbővítés 
esetére. 

Az ú j viteldíjrendszer be-
vezetése óta a helyi járatú 
autóbuszokon nincs kalauz. 
Az utasoknak az első egy-
két hétben ez szokatlan volt, 
és sokan forgalom lassúsá-
gától tartottak, azóta bebi-
zonyosodott, hogy jó a per-
selyes rendszer. Az utas — 
akinek nincs bérlete — két 
forintot dob a perselybe 
(forintosokat vagy kétforin-
tost), amit a gépkocsivezető 
ellenőriz. 

A szeged-baktói határ legnagyobb eseménye zajlik most, ez pedig a rizsaratás és 
-cséplés. 450 holdon érett be a Felszabadulás Tsz termése. A nyáron nem volt igazi, 
tartós kánikula, s ezt kicsit megsínylette a rizs. A táblákon hajnaltól késő estig búg-
nak a cséplőgépek és segít egy kombájn is. Az eddigi eredmények alapján 10 ma-
isa körüli holdanként! átlagtermés mutatkozik a baktói szik „aranyából". Képünk 

Csikós Pál traktorista csapatát mntat ja be munka közben 

(Somogyiné felvétele) 

Hasznos segítőtárs az SZK—4-es szovjet kombájn is. Végigjár a learatott táblákon 
és felfalja" n csomókba rakott kévéket. Ezáltal sok vontato lofogat válik felesle-
gessé a szérűre szállításban. A kukoricahordásban viszont nagy hasznukat látják 
Kedden, tegnap a Békés 

megyei vizesfási, valamint 
szarvasi gazdaságban rizs-
aratási bemutatót rendeztek 
a rizstermesztő állami gaz-
daságok szakemberei részére. 
A vizesfási állami gazdaság-
ban speciális szovjet rizs-
arató gépeket és helyi újí-
tással szerkesztett DT—54. 
traktorvontatású rendrerakót 
állítottak munkába. 

A szovjet rizsarató napi 
teljesítménye eléri a 17—18 
holdat. A szarvasi kísérleti 
állami gazdaság rizsföldién 
jugoszláv gyártmányú rizs-
kombájnok dolgoznak. Mind-
két gazdaságban bálázógé-
pek haladnak az aratók nyo-
mában, így a betakarítást 
rögtön követheti a talajmű-
velés. 

Munkaműveletek-filmen 
Érdekes kísérletet végez- szakítják — a tízperces 

tek a Magyar Tudományos munkaidőkiesés ellenére a 
Akadémia műszerügyi szol- teljesítmény körülbelül 3 
gálatánaik szakemberei, kö- százalékkal nő, és minőségi-
ről belül 10 kilométernyi leg is javul, 
filmszialagot fényképeztek 
tele. A rádiócsőgyártás, 
majd a desszertcsomagolás, 
végül a férfiingvarrás egyes 
műveleteit örökítették meg.' 
A felvételeken jól nyomon 
követhető, hogy az elfáradás 
hatására miképpen gyengül 
az agy koordináló szerepe. 
A filmek ama mutatnak, 
hogy ha a munkaidőt a ren-
des étkezési szüneteken kí-
vül még egy pihenővel meg-

Új halastavak 
Az országos halászati fel-

ügyelőség rendezésében ked-
den háromnapos országos 
halászati értekezlet kezdő-
dött Siófokon. A szakembe-
rek elmondották, hogy 1980-
ig 44 ezer 600 hold ú j ha-
lastavat építenek meg több 
mint egymilliárd forint költ-
séggel. 


