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— mondotta Diósgyőrött elhangzott beszédében 
Marosán György elvtárs 

Marosán György elvtárs, jóakaratú emberének erőfe- kásmozgalom, pártunk és 
a Magjar Szocialista Mun- szítéseit a világbéke megőr- dolgozó népünk történeté- | 
káspárt Politikai Bizottságé- zéséért. Ezért nagy örömszá- ben, s ugyanakkor előremu-
nak tagja, a Központi Bi- munkra a nemzetközi politi- tátott, meghatározta fő cél-
zottság titkára szerdán Bor- kában bekövetkezett enyhü- jainkat. 
sod megyébe látogatott el. lés. Reménységgel nézünk a — Melyek pártunk politi-
Délelőtt találkozott a me- csúcstalálkozó elé, amely a kajának fő elvei és ered me-
gyei, városi és a járási párt- Szovjetunió következetes bé- nyei? — tette fel ezután a 

tanácsvezetőkkel, délután kepolitikájának nagy sikere, kérdést, s így folytatta: 
Meggyőződésünk, hogy _ Népi demokratikus ál-

a beköszöntött ú j eszten- lamrendünk megvédése a 
dó 

Ujabb automata gép .., | 
December közepéig egy kéziberakásos hajtogatógép segí-

tette a könyv készítését a Szegedi Nyomdában. Ez a gép 
óránként 1100 ívet tudott meghajtani. Az új automata, 
amelyet az Állami Nyomdától kapott az üzem, önberakós 
és 2200 ivet hajtogat óránként. Az új gép segítségével de-
cemberben 16 tonna könyvet készítettek a Szegedi Nyom-
dában. Az üzem fennállása óta ez volt a vállalat legna-
gyobb egyhavi ilyen természetű teljesítménye. 

és Bőrruhakészítő § 
Vállalat 

t j p 

Pezsgő élet 
a falusi KISZ' | 
szervezetekben I 

JiDi 1 

Szeged 
legkorszerűbb 

üzletsora 
a Marx téren lesz 1 

| Qlapirendeti p 
IntHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüi 

pedig beszédet mondott a 
Diósgyőri Vasgyár művelő-
dési házában rendezett nyil-
vános pártnapon. 

Beszéde elején Marosán 
elvtárs méltatta a Magyar 
Szocialista Munkáspárt he-
tedik kongresszusának ha-
zai és nemzetközi jelentő-
ségét. Hangoztatta: 46 test-
vérpárt küldötteinek részvé-
tele és felszólalása is meg-
mutatta, hogy kongresszu-
sunk nemcsak a magyar, ha-
nem a nemzetközi munkás-
mi 

a béke megszilárduló-
sának, a szocializmus elő- r a megszilárdítása, tovább-
rehaladásának esztendeje fejlesztése együtt a dolgozó 
lesz. tömegekkel. A szocializmus 

alapjainak lerakása, a szo-
cialista építés meggyorsítása. 
Magasabb szintre kell emelni 
népünk anyagi, politikai, 
kulturális fejlődését. 

— Nem véletlen — foly-

Az MSZMP 
VII. kongresszusa 
fontos fejezetet 
zárt le pártunk, tatta Marosán György elv-

— n é p ü n k történetében ^ - J ^ J ^ * * * 
ménye volt. a gazdasági kérdések álltak 

Marosán György elvtárs a kongresszus előterében. A 
Munkásosztályunk, pár- ezután a hetedik kongresz- Kozponti Bizottság elvi, pó-
tunk a proletár internaclo- KZUS belpolitikai jelentőségé- litikai és gazdasági tézisei 
nallzmus sze.temében még már jóval a kongresszus 
jobban osszekovácsolodott tet zárt le a magyar mun- (Folytatás a 2. oldalon.) 
a többi ország munkásosz-
tályával, kommunista párt-
jával. 

N. Sz. Hruscsov felszólalása 
a nemzetközi munkásmozga-
lom és a békeharc különösen 
nagy jelentőségű politikai 
eseményévé tette kongresz-
szúKunkat. 

Pártunk és népünk min-
dig hűséges harcosa volt a 
békének. Támogatta és a jö-
vőben is támogatja a Szov-
jetunió, a népi demokratikus 
országok és a világ minden 

Magyar 
kereskedelmi küldöttség 

érkezett Pekingbe 
Szerdán repülőgépen Ka-

rádi Gyula külkereskedelmi 
miniszterhelyettes vezetésé-
vel nyolctagú magyar ke-
reskedelmi küldöttség érke-
zett a kínai fővárosba. 

Szovjet gyógyszerek a rák ellen 
A Szovjet Orvostudományi ban rákellenes antibiotiku-

Akadémia onkológiai kuta- mokkái is kísérleteznek. A 
tóintézetében sikerrel kipró- szovjet tudósok behatóan 
báltak több olyan gyógy- tanulmányozzák a kombinált 
szerkészítményt, aipeljr haté- gyógymódot, vagyis a rákos 
kony segítséget nyújt ' a rá- megbetegedések sebészi be-
kos megbetegedéseit gyógyí- avatkozást kővető besugárzó 
tásában. Larinonov és Ber- ,kezelését. 
lin professzorok vezetésével Moszkvában megkezdték 
elkészítették például a sar- egy új onkológiai intézet 
colyzin-t és a dopan-t és a építését, amelyet a leglcor-
két gyógyszert a sikeres kii- szerűbb berendezéssel és fel-
nikai kipróbálás után az idén szereléssel látnak el. 
már gyártani fogják. 

Menysikov professzor ve-
zetésével az intézet labora-
tóriumában az úgynevezett 
homoktövis gyökeréből olyan 
kristályos anyagot készítet-
tek, amely szintén hatékony 
a ráko6 megbetegedések el-
len. A gyógyszert most több 
klinikán kipróbálják. 

Az intézet Iaboratóriumá-

SíSUEMií 

Hruscsov fogadta 
az Indiai nagykövetet 

Hruscsov szerdán fogadta 
K. P. S. Menőn t , India 
rncwzkvai nagykövetét és 
megbeszélést folytatott vele. 
A nagykövet átadta Nehru 
üzenetét, amelyben meghívja 
Hruscsovot, Hogy indonéziai 
Útja alkalmával látogasson 
el Indiába. 

Hruscsov kijelentette, re-
méli, hogy élhet a meghí-
vással. 

Csehszlovákiában is évről évre nagyobb gondot fordí-
tanak a kulturált kereskedelem kialakítására, az állami 
üzlethálózat fejlesztésére. A vásárlóközönséget nemcsak bö 
áruválasztékkal igyekeznek ellátni, hanem ízlésesen, sőt 
sokszor művészien rendezik be a nagyobb üzleteket. Fel-
vételünk egy nemrégen megnyílt, prágai új csemegebolt-
ban készült. 

Apátfalván is 
megmozdult a föld 

Megyénkben most újabb Délelőtt 11 órakor Petőfi 
községben. Apátfalván is Sándor néven termelőszö-
megmozdult a föld. Szerdán vetkezeti előkészítő bizott-
már kora reggel több pa- ságot alakítottak a dolgozó 
rasztcsalád ment fel a ta- parasztok. Délután újabb 
nácsházára és kérte magát egyéni gazdák kérték felvé-
a tsz tagjai sorába. Délig telüket a Petőfi Termelő-
112 parasztcsalád irta alá a szövetkezetbe, 
belépési nyilatkozatot. Töb- * 
bek között Kerekes Mátyás 
15 holdas, Veréb Mihály 19 
holdas, Bercán Mihály 8 
holdas, Sóki G. András 19 
holdas, Balda István 10 hol-
das dolgozó parasztok. 

Tegnap, szerdán Csanád-
palota termelőszövetkezeti 
községben ünnepi, feladato-
kat is meghatározó közgyű 
lést tartottak az újonnan 
alakult szövetkezetekben. 

Szeged-Alsóváros legtekintélyesebb 
középparasztjai a tsz ben 

Szeged-Alsóvároson is szí-
ves baráti beszélgetéseket 
folytatnak a munkások pa-
raszttcstvéreikkel és a me-
zőgazdaság jövőjéről kicseré-
lik gondolataikat. A város 

a termelőszövetkezetek felé 
és közülük számosan írták 
alá a tsz-be szóló belépési 
nyilatkozatot, mert — mint 
mondották — bizonyosak ab-
ban, hogy a nagyüzem adta 
lehetőségekkel élve sokkal 

dolgozó parasztok lakta kör- jobban megtalálják számítá-
zetében egyre több egyéni saikat, mint az egyéni földe-
gazda ismeri föl, hogy mind ken. 
a maga, mind az ország elő- A tsz-be lépők kőzött van-
rehaladásáért a mezőgazda- nak olyan dolgozó parasztok 
ság egyetlen járható útja a is, akik már korábban meg-
szövetkezés, a közös gazdái- ízlelték a közös gazdálkodást, 
kodás. a zömük azonban hittel és 
A városrész legtekintélyesebb bizalommal most tér az ú j 

középparasztjai megindultak útra. 

Bimm 

FEHÉR FOLTOK 
J J allgattam a munkásasszonyok szavait, amelyek a 

1 beszélgetés közben arról is vallottak, hogy érzik, 
nagyra értékelik az állam, az egész társadalom anyagi és 
erkölcsi megbecsülését. Sokat nem beszéltek erről és nem 
is szorul ez különösebb bizonyításra, hiszen ennek igazsa-
gát tudják, ismerik az emberek. Természetes má már —u 
és ez így van jól — h o g y minden munkahelyen jár az' 
asszonyoknak a hossZú szülési szabadság, s ha az édes-
anya a világra hozta gyermekét, akkor egy ideig munkába 
állása után — ha ez szükséges — szintén könnyebb be-
osztást biztosítanak számára. Az Istvánkák, a Zsuzsikák 
és a többiek megszületéséhez babakelengye is járul, meg a 
családi pótlék, aztán rendszeres és ingyenes orvosi ellen-
őrzés. A bölcsődék, az óvodák — bár számuk sajnos ke-
vés — második otthont adnak az apró emberkéknek. 

Folytathatnánk a felsorolást, amelyeknek apróbb, na-
gyobb tényeiből tevődik össze szocializmust építő tár-
sadalmunk mély humanizmusa a nők, az asszonyok iránt 
is. Ez az uralkodó, a jellemző. Ezért az ember megütkö-
zéssel tapasztalja itt, vagy ott azokat a káros jelenségeket, 
amelyek egyének által kitenyésztett vadhajtások és idege-
nek rendszerünktől. S ha bármilyen szórványos is a fe-
hér foltok előfordulása, mégis erről írunk, mert azt 
akarjuk, hogy megszűnjenek. 

Végte lenü l cinikus, arcpirító az olyan vezető állás-
~ pontja, aki azt akarja érvényesíteni, hogy -nőt 

nem veszünk fel, mert, ha gyereket szül, hosszú szabad-
ságra megy, s akkor gond lesz arra az időre helyettesíté-
se*. Az ilyen vezető figyelmen kívül hagyja az asszonyok 
iránti gondoskodást és vissza is él beosztásával. Tudunk 
olyan vezetőről is, aki csak csinos és szimpatikus megje-
lenésű nőket alkalmaz az irodában. Félreértés ne essék, 
nem másért, hanem csak azért, hogy a csinos nőkkel is — 
reprezentáljon. Ilyen esetben aztán másodlagos kérdés, 
alkalmas-e az illető az adott munkakör betöltésére, a 
fontos az, hogy mutasson a szemnek. Ezzel sem érthetünk 
egyet. 

A munkásosztály helyzetének tovább javítása azt is 
jelenti, hogy könnyitjük az asszonyok "második műszak-
ját*. Az összkép itt jó, de szórványos hibákkal is talál-
kozhatunk. Egy-két külvárosi árudában nincs megfelelő 
választék zöldségfélékben, vagy előfordul, hogy későn szál-
lítják ki a kenyeret stb. Kis gondossággal segíthetnek ezen 
is az illetékesek. A nőszövetség szegedi szervezete kezde-
ményezte, hogy a külső kerületekbe mosógépek is kerül-
jenek és ezeket egy "központi elosztóból* rendszeresen 
kölcsönözhessék az asszonyok. Ilyen és ehhez hasonló jó 
ötletekkel tovább könnyíthetjük az asszonyok gondjait. 
Több idejük juthat így a családra, a művelődésre. 

A z igényekhez mérve kevés a napközik és az óvo-
dák száma. Mindig törekednek arra az illetékesek, 

hogy a lehetőségek szerint változtassanak ezen is. Megol-
dásra váró probléma azonban, hogy ésszerűen hasznosít-
suk a napköziket, óvodákat. Jelenleg ugyanis az a hely-
zet, hogy az újszegedi szövőgyárban dolgozó édesanya a 
Belvárosból Újszegedre viszi napközibe gyermekét, az Új-
szegeden lakó, de a Kenderfonógyárban dolgozó édesanya 
a Belvárosba jön kicsijével. 

A hibákat meg akarjuk szüntetni. S adottak a lehe-
tőségek — éppen a helyes politika alapján —, hogy még 
teljesebben érvényesítsük a nők, az asszonyok körében is 
államunk gondoskodását! 

M. S. 


