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A terméskilátások biztatók, 
ha minden munkát 

jól és időben elvégzőnk 
Torok László elvtárs beszélt a Szegedi Kender fonógyár 

nyilvános pártnapján 

Tegnap a délelőtti műszak szocialista paraszttá. Meg A párt a továbbiakban is 
tstán nyilvános pártnapot tar- kell teremtenünk a tsz-en számít a munkásosztály tá-
tották a Szegedi Kenderfo- belül a szövetkezeti gazdák mogatására a termelőszövet-
nógyárban és ebből az alka- egységét, s kezetek gazdasági-politikai 
lomból a megyei pártbizott-
ság nevében Török László 
elvtárs, a megyei pártbizott-
ság első titkára átadta az 
emléklapokat azoknak a 
párttag és pártonkívüli nép-
nevelőknek, akik az elmúlt 
években legtevékenyebben 
segítették a megyében a ter-
melőszövetkezetek szervezé-
sét. 

ez az egység akkor való- megszilárdításában, 
sul meg, ha minden tsz- Á nyilvános pártnap al-
tagnak lesz elegendő ke- kalmával 121 emléklapot 
nyere, ha jobban él, mint osztottak ki. Elsőnek Nagy-
egyéni korában, ha hall- györgy Máriának, az üzem 

igazgatójának adta át a me-
gye pártbizottságának első 
titkára a díszes oklevelet. 

gatnak szavára, meghall-
gatják véleményét. 

— Már ebben az évben je-
lentős eredményeket érhe-
tünk el, ha minden munkát 

Zöldi Imrének, az üzem « időben elvegzünk, hi-
pártbizottsága titkárának üd- szen a mezőgazdaságban na-
vözlő szavai után Török sytm biztatóak a terméskilá-
László elvtárs méltatta azt tások. Az időjárás jó, most 
a derekas munkát, amit a a kapanyélben és a gondos 
Szegedi Kenderfonógyár nép- betakantasban van a jo ter-
nevelői végeztek. Beszélt ar- m « 3 kulcsa. Ahogy a megye-
iéi, hogy 

* megye területének 
százaléka ma már a 
eialista szektorba tartozik 

és hangsúlyozta az átszerve-
zés politikai és gazdasági je-
lentőségét. 

— A mezőgazdaság szocia-
lista átszervezésével meg-
szűnt a tÖbbSzektorúság: ki-
alakult a népgazdaság egy-
séges szocialista rendszere. 
Másik nagy jelentősége, hogy 
megszűnt a mezőgazdaság-
ban a kapitalizmus visszaál-
lításának lehetősége, s a ki-
zsákmányolást a legminimá-
lisabbra korlátoztuk. Igen 

nagy jelentőségű, hogy az 
ország legnépesebb osztá-
lyát, a parasztságot vittük 
a szocializmus útjára. 

Ez a nagy munka nemcsak 
a munkásosztály, hanem a 
dolgozó parasztság aktív tá-
mogatásával ment végbe, hi-
szen az a tény, hogy a pa-
rasztság többsége belépett a 
szövetkezetekbe, az a pa-
rasztság politikai öntudatá-
nak nagyarányú növekedé-
sét is jelenti. Éveken ke-
resztül harcban álltunk a 
paraszti _ maradisággal, s 
hogy sikerült megyénk pa-
rasztságának többségét a 
szövetkezeti útra vezetni, 
tíihez a Szegedi Kenderfonó-
gyár népnevelői derekas se-
gítséget adtak. 

A továbbiakban Török 
elvtárs arról szólt, hogy az 
átszervezéssel még nem vált 
teljes egészében szocialista 
nagyüzeművé a mezőgazda-
ság, mert csak a keretet te-
remtettük meg. A nagyüzem 
nemcsak a nagy darab földet 
jelenti, hanem 

az igazi szocialista nagy-
üzem akkor valósul meg, 
amikor korszerűen gépe-
sítjük. a munkatermelé-
kenységet magasra emel-
jük, amikor a nagyüzem 
több húst, tojást, gabonát 
ad és olcsóbban, mint a 
kisgazdaság. 

— Ehhez elsőrangú felté-
tel a vezetés színvonalának 
emelése — hangsúlyozta Tö-
rök elvtárs. — A mostani tsz-
fenökök soha nem vezettek 
két-háromezer holdas gaz-
daságot, erre meg kell tani-
tani őket. A másik fontos 
feladat a politikai megszilár-
dítás: hiszen a parasztság 
azzal, hogy belépett a szö-
vetkezetbe, még nem vált 

ben a szövetkezeti gazdák 
nekiálltak a munkának, ez 
rendkívül bíztató. 

Végezetül arrő! beszélt, 
hogy a megyei pártbizottság 
emléklapjára rászolgáltak a 
Szegedi Kenderfonógyár nép-
nevelői. Hangsúlyozta; 

legyenek büszkék erre az 
emléklapra, hiszen ez do-
kumentuma annak, hogy 
történelműnk egyik legna-
gyobb eseményének voltak 
résztvevői, közreműködői 

Visszaérkezett Csehszlovákiából 
az MSZMP küldöttsége 

A Csehszlovák Korrnnu- reggel hazaérkezett Buda-
nista Párt jubileumi ünnep- pestre. 
ségein részt vett magyar A küldöttséget a Nyugati-
pártküldöttség — Kállai pályaudvaron Fehér Lajos, 
Gyula, az MSZMP Politikai az MSZMP Politikai Bizott-
Bizottságának tagja, a Mi- ságának tagja, a Központi 
nisztertanács első fenökhe- Bizottság titkára. Kossá Ist-
lyettese és Prieszol József, a ván> a közlekedés- és pos-

.. „ . . . . „ . „ taügyi miniszter es Hollai 
Kozponti Bizottság tagja, a l m r g ^ ^ B i z o t t s á g 

Borsod megyei pártbizottság külügyi osztályának vezető-
eiső titkára — csütörtökön je fogadta. (MTI) 

Megkezdődött a hazai rákellenes küzdelem 
nagy seregszemléje 

Magyar és kBfföldi tudósok előadásai a háromnapos 5. magyar onkológiai 
kongresszuson — Szegeden is sugárterápiás központot alakítanak ki 

Csütörtökön a Semmelweis- lyon 
teremben megkezdődött az nak. 
5. magyar onkológus kong- a továbbiakban rámuta-
resszus, a rákellenes küzde- tott, hogy a betegek korsze-
lem minden eddiginél na- rű ellátása csak komplex-
gyobb hazai seregszemléje, terápiával, vagyis a sebé-

szeti, a sugár- és a gyógy-
szeres kezelés együttes al-
kalmazásával oldható meg. 
Minthogy a betegek több 
mint fele szorul sugárkeze-
lésre, 

19 vidéki és 13 budapesti 
gondozóintézet folytatja a 
rákellenes küzdelmet a 
kórházakkal, klinikákkal, 
szakrendelőkkel együtt. 
Hazánkban a rákhalálozás 

a nemzetközi középátlagnak 
a négy orvosegyetemi vá- felel meg, annak ellenére, 
rosban — közte Szegeden hogy 1920 óta több mint há-
—, valamint Szombathe- romszorosára emelkedett. Az 
lyen és Miskolcon sugár- 50 éven felüli korosztályra 
terápiás központokat al® a halálozások kereken 86 
kítanak ki. százaléka esik. A bejelentett 

világszerte az érdeklődés Az új intézeteket a légkor- új megbetegedések száma 
középpontjában állnak. szerűbb sugárforrásokkal lát- meghaladja a 16 ezret. 
A gyógyítási lehetőségekről ják el. ,A továbbiakban hangsú-

szólva elmondotta, hogy ha- Dr. Vikol János, az Orszá- lyozta az egész magyar 
zánkban 2300 kórházi ágyon, gos Onkológiai Intézet igaz- egészségügyi hálózat együtt-
évi 800 ezer ápolási napon gató-főorvosa áttekintést működésének, a szűrővizsgá-
kezelnek daganatos betege- adott Magyarország lakossá- latok mennyiségi és minő-
ket. Ebből 600 a speciális gának onkológiai ellátásáról, ségi fejlesztésének, az elmé-
onkológiai ágyak száma. A Az Egészségügyi Miniszté- leti és a klinikai kutatások-
cél az, hogy minden osztá- rium irányításával és aa Or- nak a fontosságát 

A magyar kutatókon és gyó-
gyító orvosokon kívül bol-
gár, lengyel, német, olasz és 
szovjet vendégek is részt 
vesznek a háromnapos ta-
nácskozáson. 

A kongresszus előadói kö-
zött dr. kárpáti György fő-
orvos, az Egészségügyi Mi-
nisztérium onkológiai főelő-
adója hangsúlyozta, hogy 

a rákos megbetegedések 

Ma nyitja kapuit 
a Budapesti Ipari Vásár 

; (Munkatársunk telefonj® budapesti a legkülönbek kö- szerű kisbútorokat állít ta; 
; lentése.) zött foglal helyet. A mai S büszkén mondhatjuk, hogy 
! — Itt vagyunk a gyönyörű nappal két szegedi üzem, 
; Budapesti Ipari Vásáron, jól 26 ország 432 kiállítója a Bútorgyár és a Bútor, 
érezzük magunkat — ezek s mutatja be iparága ter- Hangszer és Dekorációs 
a hasonló mondatok még mékeit, Vállalat készítményei a 
nem hangzottak el idén a közülük a Szovjetunió, a legszebbek között tálálha-
Városligetben, hiszen a vá- Kínai Népköztársaság, a Bol- tók. 
sár — a délelőtti hivatalos gár Népköztársaság, a Cseh- A textilipar dolgozóit biz® 
megnyitó után, — csak déli szlovák Szocialista Köztársa- nyára érdekli, hogy az Or-
2 órakor nyitja meg kapuit ság, a Lengyel Népköztársa- szágos Találmányi Hivatal 
a közönség előtt. De, hogy a ság, a Német Demokratikus pavilonjában olyan új cér-
látogatók kivétel nélkül el- Köztársaság és Jugoszlávia názógép tekinthető meg, 
ragadtatással beszélnek majd önálló pavilonokban. Hivata- amely a jelenleginél 50 szá-
róla, az már bizonyos. los nemzeti kiállítással sz® zaiékkal nagyobb teljesítmény 

Mindenekelőtt az arányok repel Ausztria, Franciaország, elérésére képes, 
fogják meg az embert. S ez Marokkó, valamint Olaszon- A szegedi üzemek számt® 
nem is csoda. Sok nemzet- szág, és ez a tény már egy- lan terméke kapott helyet 
közi vásárt rendeznek éven- magában is a könnyűipar, vagy a helyi-
ként az egész világon, de a igazolja az országok kö- ipar csarnokaiban: 

•••'"' zötti egyenjogú és kölcsö- az Üjszegedi Kender-Lenszö-
nös előnyök alapján fejlő- vő, a Ruhagyár, az Ecsetgyár, 
dő kereskedelem nagyszerű a Cipőgyár, hogy csak né-
1 ehetőségeit, hányat soroljunk fel. 
Az idei Budapesti Ipari A magyar ipar mellett 

Vásár számunkra főként az természetesen a szovjet ipar 
ötéves terv feladataira ké- nagyszerű eredményeinek be-
szülő magyar népgazdaság mutatója vonzza majd a 
erejének, teljesítőképességé- legtöbb látogatót, 
nek bizonysága, akár a n® A szovjet pavilon klállítá-
héz-. akár a könnyűipart t® s a a technika és tudomány 
kintjük. A nehézipar alu- rendkívüli fejlődéséről ad 
míniumszerkezetű, bordázott számot, 
poliészter lemezekkel bori- A magas műszaki színvonalú 
tott új csarnokának látványa újdonságok közé tartoznak a 
is lenyűgöző. Nehéz akárm® különféle elektromos és elek-
lyik iparággal kapcsolatban tronikus berendezések, t® 
is felsorolni a legszebb, leg- vábbá a műanyagfeldolgozó 
kitűnőbb gvártmánvokat. Az gépek. Természetesen bemu-
építőiparból a köhóhabsalak- tatják a kereskedelmi cikk® 
blokkos építési módszer b® ket is: számtalan rádió- és 
mutatása tartozik a legérd® televízió készüléket, divat-
kesebbefc közé. hiszen ezzel árut, szőrmét, korszerű ház-
a módszerrel 1961-ben már tartási gépekét 
ötezer lakás épül a z ország- Nehéz, nagyon nehéz tavá-
ban. A bútoripar ismét kor- iasztani, hogy mi is az idei 

vásár szenzációja. Hiszen 
még szó sem esett például 
Szovjetunió gépkonstrukciói-
ról, a Kínai Népköztársaság 
maketteken bemutatott épí-
tészeti alkotásairól, vagy a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság közismerten első-
rangú járműveiről, a Német 
Demokratikus Köztársaság 
vagy a Lengyel Népköztár-
saság iparának termékeiről, 
sem a többi szocialista or-
szág és a kapitalista kiállí-
tók megannyi csodaszép s 
valóban szenzációt keltő áru-
cikkeiről. Mindenki megta-
lálhatja, ami éppen kedvére 
való: a bányász a bányagé-
peket, a háziasszony a » M ® 
dem háztartás egy hete-
című kiállítást, vagy mond-
juk a divathölgyek a legki-
tűnőbb magyar vagy éppen 
francia kozmetikai cikkeket. 

Sokat írhatnánk még a vá-
sárról. a vásár látnivalóiról, 
összefoglalóul csak még 
ennyit: akár a magyar, — s 
benne a szegedi —, akár a 
külföldi ipar és keresked® 
lem seregszemléiét tekintjük, 

az idei Budapesti Ipar! 
Vásár felülmúlja az eddi-
gieket 

és nagyszerűen demonstrálja 
szocialista építésünk ered-
ményeit, a népek alkotó ösz-
szefogásának távlatait. 

Fehér Kálmán 

Véget ért Csongrád megyében 
a Politikai Akadémia előadássorozata 

Tízezren vettek részt a Politikai Akadémián 

Az 1960—61-es pártoktatási év befejezése alkalmából 
záróünnepséget rendezett a Politikai Akadémia előadói ré-
szére csütörtökön délután 2 órakor az MSZMP Csongrád 
megyei végrehajtó bizottsága Szegeden, az újszegedi viga-
dóban. A záróünnepségen Szilágyi Júlia elvtársnő, az agit-
prop. osztály vezetője tolmácsolta a végrehajtó bizottság 
köszönetét az előadók eredményes munkájáért.' Elmondot-
ta a többi között, hogy az elmúlt év ősze óta Csongrád 
megye 31 községében és öt városában több mint tízezer 
ember hallgatta, rendszeresen a Politikai Akadémia elő-
adásait. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt oktatási évben t® 
vább erősödött az előadások népszerűsége, ezért a végr® 
hajtó bizottság az új oktatási évben még gazdagabb tar-
talommal, több községben szervezi majd meg az előadás-
sorozat hallgatását. 

3. ülésszakáról. 

Ülést leirtott 
o Minisztertanács 

, A kormány Tájékoztatási A kormány meghallgatta 
Hivatala közli: és jóváhagyta a Brazíliai 

A Minisztertanács csütör- Egyesült Államok kormány-
tökön ülést tartott. Meghall- küldöttségével folytatott tár-
gatta és tudomásul vette gyalásokról szóló jelentést, 
Apró Antalnak, a Miniszter- $ úgy határozott, hogy a 
tanács első elnökhelyettesé- megkötött egyezményeket 
nek beszámolóját a magyar— megerősítésre az Elnöki Ta-
román gazdasági együttmű- nács elé terjeszti, 
ködési vegyes kormánybi- A Minisztertanács megvi-
zottság Bukarestben tartott t a t t a a földművelésügyi mi-

niszternek az állami gazda-
ságok 1960. évi gazdálkodá-
sáról és idei feladatairól, va-
lamint a gépállomások 1960. 
évi működéséről szóló jelen-
tését A kormány a jelenté-
seket jóváhagyólag tudomá-
sul vette. 

A Minisztertanács megvi-
tatta a földművelésügyi mi-
niszternek a termelőszövet-
kezetek idei gazdálkodási 
tervéről, valamint a Köz-
ponti Népi Ellenőrzési Bi-
zottság elnökének az e tárgy-
ban folytatott vizsgálatról 
szóló jelentését. A kormány 
a jelentéseket elfogadta. 

A Minisztertanács ezután 
folyó ügyeket tárgyalt (MTI) 

korszerűen gyógyítsa- szágos Onkológiai Intézet-
nek, mint tudományos mód-
szertani központnak a vez® 
tésével 

Nagy forgalmat bonyolít le 
a MAV háztól házig szolgálata 
1953-ban kezdte meg a ban már 1300 mázsát, 1959-

MÁV a háztól házig szolgá- ben 1400, az 1960-as évben 
lat bevezetését Szegeden is. pedig 1600 mázsa, árut szál-
Azóta ez a lakosság érdeké- lított napi átlagban. A szol-
ben szervezett szolgálat nagy gálát forgalma jelenleg is 
népszerűségre tett szert. Ez nzinte napról napra emelk® 
nagyszerűen érzékelhető a dik. Az áruk közúti szállítá-
szolgálat forgalomnövekedé- sa lovaskocsikkal és gépk® 
sét jelző számaiból, mert csíkkal történik a vasútáll® 
például míg 1957-ben a sz® másig, onnan pedig vasúton 
gedi szolgálat naponta 1238 a rendeltetési hely álloma-
mázsa árut szállított, 1958- sáig. 


