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Beszámoltak a moszkvai 
hékekongresszusról 
a magyar küldöttek 

Nagygyűlés a Margitszigeten 
A Hazafias Népfront bu- Béketanács elnöke, a Béke-

dapesti bizottsága és a Szak- világtanács I rodájának tagja, 
szervezetek Budapesti Taná- Kiss Dezső, a budapesti pár t-
csa pénteken délután béke- bizottság első t i tkára, dr. 
nagygyűlést rendezett az Beresztóczy Miklós, az Or-
Operaház Margitszigeti Sza- szagos Béketanács katolikus 
badtéri Színpadán, amelyen bizottságának főt i tkára, az or-
a moszkvai leszerelési és bé- szággyülés alelnöke, továbbá 
ke-világkongresszuson részt Bodonyi Pálné, a budapesti 
vett magyar küldöttség szá- nőlanács t i tkára, Bognár Jó-
molt be Budapest dolgozói- zsef egyetemi tanár , Dezséry 
nak a nagyszabású esemény- László, az Országos Béketa-
ről. nács főti tkára, Gál László. 

A szabadtéri színpad néző- a SZOT ti tkára, Kisfaludi 
terét zsúfolásig megtöltötték Stróbl Zsigmond Kossuth-
a főváros lakóinak képviselői, dí jas szobrászművész, öve-
a gyárak, hivatalok, intézmé- ges József Kossuth-dí jas 
nyek dolgozói. Az ünnepi egyetemi tanár, Pátzay Pál 
díszbe öltöztetett színpadon Kossuth-díjas szobrászmű-
a közönség viharos tapsa köz- vész, Szatmari-Nagy Imre, a 
ben foglalta el helyét az el- Hazafias Népfront Országos 
nökség, amelynek tagjai kö- Tanácsának t i tkára, Szamos-
zött volt dr. Münnich Ferenc közi István református püs-

I államminiszter, Somogyi Mik- pök és Tamási Áron Kossuth-
lós, a SZOT elnöke, az dí jas író. Ugyancsak az el-
MSZMP Politikai Bizottságé- nökségben foglaltak helyet a 
nak tagjai, Péter János kül- moszkvai leszerelési és béke-
ügyminiszter, Nagy Józsefné világkongresszuson részt vett, 
, . „ jelenleg hazankban tartozko-
konnyuipan miniszter, Sza- d ó k ü l f ö l d i küldöttségek kép-
kasits Árpád, az Országos viselői is. 

Ssakasits Árpád beszéde 
A nagygyűlésen Szakasiis 

Árpád számolt be a szovjet 
fővárosban lezajlott nagy je-
lentőségű kongresszusról. 

Hangoztatta, hogy a 

moszkvai tanácskozást nyílt, 
őszinte, bizalomteljes véle-
ménycsere jellemezte, s még 
azokat a küldötteket is, akik 
fenntar tásokkal érkeztek e r -

Á pártélet eseményeiből 
A rókusi pártszervezet leg-

utóbbi vezetőségi ülésén igen 
sok helyes javaslat hangzott 
el. Az egyik indítvány úgy 

' szólt, hogy a taggyűléseken 
olykor elvi kérdéseket is vi-
tasson meg a párttagság, 
mer t ez növeli az elvtársak 
politikai tisztánlátását. Egy 
másik felszólaló szerint a 
pártvezetőségnek az ú j okta-
tási évben el kell érnie, hogy 
az alapszervezet minden tag-
ja vegyen részt legalább a 
politikai akadémia előadá-
sain. Egyöntetű volt a véle-
mény, hogy ha az idősebb 
pár t tagokat már nem is, de 
a f ia ta labbakat fel tét lenül 
meg kell bízni konkrét pár t-

leteikkel, ú j í tásaikkal a gaz-
daságosabb termeléshez. 

A Szegedi Postaigazgató-
ság alapszervezetének veze-
tősége elkészítette harmadik 
negyedévi munkatervét . Eb-
ben a többi között leszögezik 
a postás elvtársak, hogy a 
pártvezetőség július 25-ig 
felveszi a kapcsolatot a rú-
zsai Kiss Imre és a Haladás 

Termelőszövetkezetekkel. 
Szerződést kötnek az emlí-
tett közös gazdaságok veze-
tőségével a jövőbeni együtt-
működésről és elsősorban 
rendszeres politikai segítsé-

feladattal , és figyelemmel get k ívánnak számukra nyú j -
kell kísérni fejlődésüket. 

* 

Eredményes munká t f e j -
tet t ki a Móricz Zsigmond 
általános iskola pártszerve-
zete az elmúlt tanévben. 
Rendszeres segítséget nyú j -
tott például az osztályfőnö-
köknek, konkrét javaslatokat 
dolgozott ki a tapasztalatcse-
rék megjavításához, aminek 
meg is lett az eredménye. 
Gondoskodott arról is a pár t -
szervezet, hogy az elfogadott 
módszereket következetesen 
alkalmazzák is. Példát mu-
ta t tak természetesen a kom-
munis ták: Szabó László és 
más elvtársak, akik igen so-
kat tettek azért, hogy a vi-
lágnézeti nevelés megmutat-
kozzék a gyermekek maga-
tar tásában. 

* 

A Csongrád Megyei Tégla-
gyári Egyesülés pártszerve-
zete megállapította, hogy 
idén jóval többen ú j í tanak a 
„téglások" közül, mint ta-
valy. A múlt év folyamán 
mindössze két új í tásról tu-
dott a pártszervezet, most 
pedig már az első fél évben 
17 új í tás t nyúj tot tak be a 
dolgozók, amelyből t izenha-
tot el is fogadott a bizottság. 
A helyes értékelések és a 
kifizetett dí jak ösztönzően 
hatot tak: többen elmondot-
ták — köztük kommunisták 
is —, hogy a jövőben szántén 
hozzá kívánnak já ru ln i ot-

tani . A megbízott összekötő 
ú t j á n igyekeznek mindig idő-
ben megismerni a szövetke-
zeti problémákat , hogy azon-
nal megadhassák a szükséges 
támogatást . 

* 

Nemrégen tar tot ta meg jú-
lius havi taggyűlését a sze-
gedi Rózsa Ferenc Termelő-
szövetkezet pártszervezete. A 
vezetőség beszámolója a töb-
bi között megállapította: „Az 
elmúlt évekhez viszonyítva, 
szövetkezeti tagjaink jöve-
delme is emelkedett . Évi á t -
lagkeresetük tavaly 8 ezer 
for int körül mozgott, s ha 
ehhez hozzászámít juk a ház-
tá j i gazdaságokból származó 
bevételt, akkor nyugodtan el-
mondha t juk : a becsületesen 
dolgozó szövetkezeti gazdák 
jövedelme megegyezik az 
ipari dolgozókéval. A helyes 
premizálás bevezetése pedig 
a munkafegyelem megszilár-
dításához vezetett". 

re a találkozóra, magával 
ragadta az általános biza-
lom és a jövőbe vetett hit, 
reménység ereje, amelyet a 
tanácskozás légköre sugár-
zott. 

— A kongresszus úgy fe-
jezhette be tanácskozását, 
hogy az egyetértés, a cse-
lekvő szolidaritás érzésében 
egyesülhetett a világ min-
den tájáról egybegyűlt de-
legátusok sokasága. 

— A kongresszus jelentő-
ségét nem lehet eléggé fel-
becsülni. Meggyőződésem, 
hogy július 9-e, a tanácsko-
zás kezdetének napja a nagy 
reménység napjaként kerül 
be az emberiség történetébe. 

Szakasits Árpád ezután N. 
Sz. Hruscsovnak, a szovjet 
kormányfőnek a kongresszu-
son elmondott nagyhatású 
beszédét méltatta. Rámuta-
tott : a szovjet kormányfő 
meggyőzően bizonyította, 
hogy a béke ellenségeinek fe-
lelőtlen és lelkiismeretlen tö-
rekvéseivel szemben hatal-
mas erő áll, amelyre bizton 
számíthat az emberiség. 

A magyar nép 
feladatai 

— A magyar nép, a mun-
kások, parasztok és értelmi-
ségiek — mondotta a továb-
biakban — eredményes, jó 
munkával já ru lha tnak hozzá 
leghatékonyabban a béke 
eszméjének győzelméhez, a 
nemzetközi békemozgalom 
erősödéséhez, a még elnyo-
mott népek felszabadításá-
hoz, ahhoz, hogy mindörökre 
letöröljük a világ homloká-
ról a legégetőbb szégyent: a 
háború és az éhség szégye-
nét. 

Szakasits Árpád után Bog-
nár József egyetemi t anár 
beszélt a nagygyűlés résztve-
vőihez, m a j d Benkő Gyula 
színművész a világkongresz-
szus néhány felej thetet len 
emlékét, maradandó élmé-
nyét elevenítette fel. 

Külföldi felszólalók 
Felszólalt a gyűlésen Mór-

ja Rosa Lucia Olivért Le-
nin-békedíjas argentin írónő, 
Oginga Odinga, a Kenyai 
Nemzeti Unió alelnöke, Aldo 
Silva E. Lins, a Sao-Pauló-i 
tar tományi delegáció vezető-
je, Antoine Tabet Nemzetkö-
zi Lenin-békedíj jal ki tünte-
tett libanoni küldött, Etienne 
Richárd Mbaya kongói ú j -
ságíró, Róbert Rieder, az 
Osztrák Béketanács elnöksé-
gi tagja. 

A nagygyűlésen Sík Endre 
nyugalmazott külügyminisz-
ter mondott zárszót. 

• • 

Őrlik az új gabonát 
Kitűnő az idei búza liszthozama — Augusztus közepéig 
keverik a régivel — A melléktermékből ellátják az új, 
szegedi takarmánykeverő üzemet 

Megérkezett a Csongrád 
Megyei Malomipari és Ter-
ményforgalmi Vállalat sze-
gedi l -es és 2-es számú üze-
mébe — régi nevükön a Ti-
sza- és a Gőzmalomba — 
az ú j gabona. Az első tíz-
vagonos idei búzaszállít-
mányt a szegedi malmok; 
készen várták. Mindkét 
üzemegységet az egyhóna-
pos határidő előtt hama-
rabb. 22 nap alatt felkészí-
tették. Megjavították a gé-
peket, felszereléseket, töké-
letes rendet, tisztaságot te-
remtet tek az őrlő helyeken. 
Az első szállítmányt a sze-
gedi Felszabadulás és a 
Táncsics Termelőszövetke-
zetből, az ö tha lmi Kísérleti 
Gazdaságból, szentesi terme-
lőszövetkezetekből és a Kút-
völgyi Állami Gazdaságból 
kapták a szegedi malmok. 

Molnárszemmel 
Az üzemek dolgozói és 

vezetői ünnepélyesen vár ták 
a primőrszállí tmányt. Már 
most, az első minőségi vizs-
gálatok szerint nyilatkozni 
tudnak az idei búza minő-
ségéről. »Molnárszemmel« 
— ahogyan Bocskay József 
telepvezető mondotta — az 
ú j gabona hozamra kitűnő. 
Ez azt jelenti, hogy megfe-
lelő mennyiségű lisztet tud-
nak őrőlni belőle. Vélemé-
nyük szerint a kenyér is jó 
minőségű lesz. Az idei búza 
még a szokásosnál nedve-
sebb. s ezen a Csongrád me-
gyei vállalat úgy segít, hogy 
szükség esetén szárítóberen-
dezéseket működtet kibőví-
tett raktáraiban. Minden-
esetre egyelőre még a tar-
talékolt, régi búzával keve-
rik az újat . Jelen pi l lanat-

ban 70:30 a százalékos a rány 
az ógabona javára. A ke-
verés augusztus derekáig 
tart , s ezalatt az arány ál-
landóan az ú j búza felé bil-
len. attól kezdve pedig már 
csak abból őrölnek. 

Tökéletes ellátás 
Most már mindkét szegedi 

malom három műszakban, 
tel jes kapacitással dolgozik. 
Huszonnégy óránként tizen-
egy vagon gabonát őréinek 
meg. Az így nyert liszt-
mennyiség teljesen elegendő 
Szeged és a járás lakossá-
gának. kivéve Mórahalmot, 
Üllést és Kisteleket, ahol 
helyi malmok működnek. 
Nemcsak a kereskedelmi 
igényeket tud ják ebből bő-
ségesen kielégíteni, hanem 

a parasztsag 
nyét is. 

csereliszt-igé-

Elegendö a korpa 
és a búzacsíra is 

A július 2-án üzembe ál-
lított szegedi t akarmányke-
verő gyárat is képes ellátni 
a két malom elegendő mel-
léktermékkel. Az ú j gyár 
már száz mázsa korpát és 
búzacsírát kapott innen az 
egyéb sokfaj ta tápanyaghoz. 
A próbaüzemelés befejezése 
után, augusztus 1-től na-
gyobb lesz azonban a mel-
léktermékből a szükséglet, 
de ez sem megoldhatat lan 
feladat. A termelésből még 
így is ju t a szegedi sertés-
hizlaldának és a feleslegből 
a Szentesi Erőtakarmány 
Gyárnak. 

Ünnepélyesen átadták 
a Szovjetunió részére készült 

kétezredik vasúti személykocsit 
A Győri Wilhelm Pieck 

Vagon- és Gépgyár tíz éve 
szállít vasúti személykocsi-
kat a Szovjetuniónak. A gyár 
udvarán pénteken délután 
került sor a zászlókkal díszí-
tett kétezredik kocsi á tadá-
sára. A Kohó- és Gépipari 
Minisztérium részéről Kin-
cses István miniszterhelyet-
tes, Karászi György, a jár-
műipar i igazgatóság vezetője 
és Hidas István, a kereske-
delmi főosztály vezetője je-
lent meg az ünnepségen. Ott 
volt Lombos Ferenc, az 
MSZMP Központi Bizottsá-

gának tagja, a Győr-Sopron 
megyei pártbizottság első tit-
kára. A szovjet nagykövetsé-
get Oleg Georgijevics Korol-
jov másodti tkár képviselte. 

Lakatos Albert, a gyár ve-
zérigazgatója mondott ünne-
pi beszédet. 

Ezután Oleg Georgijevics 
Koroljov t i tkár, a budapesti 
szovjet nagykövetség nevé-
ben üdvözölte a gyár dolgo-
zóit. 

Az ünnepség kitüntetések 
és ju ta lmak átadásával fe-
jeződött be. 

Intézeti elvonó kezelésre 
kötelezhetők az alkoholisták 

Illési tartott az Elnöki Tanáén 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar-

tott. Megtárgyalta és elfogadta az alkoholisták elleni intéz-
kedésekről szóló törvényerejű rendelettervezetet. 

Az Elnöki Tanács elhatározta a Magyar Népköztársa-
ság és Dahomey Köztársaság közötti diplomáciai kapcsola-
toknak nagykövetségi szinten történő felvételét. 

Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. 
* 

Az Elnöki Tanács most el-
fogadott törvényerejű rende-
lete hatékony eszközt ad a 
tanácsok, az igazságügyi 
szervek, a rendőrség, az 
egészségügyi intézmények és 
az alkoholizmus káros követ-
kezményei mia t t sínylődő 
családok kezébe. 

Az elmúlt években álla-
munk 

számos intézkedést tett az 

Szénporos téglaégetés 
A tápéi Tiszatáj Termelőszövetkezetben ötletesen ak-

názzák ki a helyi adottságokat. Sok ezer köbméter földet 
termelnek ki, amelyből még idén mintegy kétmillió téglát 
állítanak elő szénporos égetéssel. A saját erőből készített 
téglákból egy nagy gépszínt és hozzá műhelyt építenek a 
tsz gépesített üzemegysége számára. A melléküzemág jöve-
delmez is, mert az építőanyaggal ellátják a környékbeli ter-
melőszövetkezeteket és magánépíttetőket. A földbánya ezen-
kívül ma már kulturális szempontból is nevezetes és jelen-
tős, mert itt — mint ismeretes — egyedülálló régészeti le-
letekre bukkantak. 

alkoholizmus visszaszorítá-
sára 

és megelőzésére. Az erőfeszí-
tések jelentős eredményeket 
hoztak ugyan, de az üzemi 
és közlekedési balesetek, a 
kórházak és az egészségügyi 
intézmények kimutatásai ar-
ra figyelmeztetnek, hogy az 
ital még mindig viszonylag 
sok áldozatot szed. 

Az állami, a társadalmi és 
a tömegszervezetek előtt 
ezért további nagy felada-
tok állnak az alkoholizmus 
elleni küzdelemben, 

s e fe ladatok megoldásához 
nyúj t segítséget a most elfo-
gadott törvényerejű rendelet. 

A rendelet módot ad ar ra , 
hogy nyilvános helyen bot-
rányt okozó, vagy magával 
tehetetlen részeg személyt a 
rendőrség úgynevezett 

"kijózanító szobába" szál-
líthassa. 

A beszállított személy viseli 
a kijózanítással kapcsolatos 

Szedik a kiégetett téglákat. 
(Tó th Bé la felv.) 

Munkában a téglakészítők 

szállítási és kezelési költsé-
geket. 

Az egészségügyi szakigaz-
gatási szervek mellet t 

külön orvosi bizottságok 
kezdik meg működésüket 

a főváros kerületeiben, me-
gyei jogú városokban és a 
megyeszékhelyeken, továbbá 
az egészségügyi miniszter ál-
tal meghatározott helyeken. 
E bizottságokhoz egyaránt 
fordulhatnak államigazgatá-
si, rendőrségi szervek, az a l -
koholisták házastársai, vagy 
tar tásra jogosult hozzátarto-
zói, és szakszervezeti, i f j ú -
sági, nőtanácsi szervek; s ja-
vasolhat ják a kötelező elvo-
nó kezelés elrendelését. 

A törvényerejű rendelet 
k imondja , h o | y 

a kényszerclvonó kezelés 
munkaidőn kívül történik. 

(= szükséges gyógykezelésnek 
kell tekinteni. A biztosításra 
jogosultak és nem jogosul-
tak kezelése egyaránt ingye-
nes, útiköltség-megtérítésben 
azonban nem részesülnek. 

A rendelet a továbbiakban 
intézkedik a gyermektar-
tási kötelezettség betartá-
sáról, illetve betartatásá-
ról. 

Eszerint a bíróság elrendel-
heti, hogy a házastárs, vagy 
a gyermek gondozója kezé-
hez fizessék ki az olyan sze-
mély munkabérének, j á r an -
dóságának legfeljebb 50 szá-
zalékát. aki iszákos élet-
módja következtében nem 
tesz eleget a gyermekével 
szemben fennálló tartási kö-
telezettségének. 

Az előírások szerint erre 
az ügyész tesz indítványt az 
illetékes bírósági szervek-
nek, amelyek azt nyolc na-
pon belül megtárgyal ják. Az 
ügyészi indí tvány előterjesz-
tését kérheti az érdekelt há-
zastárs, vagy a tar tásra jo-
gosult hozzátartozó, s kez-
deményezhetik államigazga-
tási, szakszervezeti, i f júsági 
és nőtanácsi szervek is. 

A törvényerejű rendelet 
júl ius 21-én lép hatályba. 
(MTI) 


