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len földek gazdagságát hord-
ta össze egy európai ország-
ba. A mi népeinknek évszá-
zados elmaradást kell behoz-
niuk, tíz-húsz és harminc-
negyven esztendők alatt. Kö-
zépkori viszonyok uralkodtak 
s világnak ezen a térségén, 
feudalizmus, elmaradottság, 
gyenge ipar, fejletlen mező-
gazdaság; analfabétizmus, tu-
datlanság, be'egség, ny<.mor 
pusztította a népeket. Ezt kell 
népeinknek néhány évtized 
alatt pótolniok, és meg kell 
mondanom, nagyszerű ütem-
ben pótolják is. Álljuk a ver-
senyt. 

— A békés egymás mellett 
éléshez az is hozzátartozik, 
hogy harcolunk mindenféle 
imperialista provokáció, ag-

resszió és támadás ellen. 
Joggal kérdezzük, mit keres-
nek Dél-Vietnamban az 
Egyesült Államok uralkodó 
körei, és milyen alapon ját-
szanak a dél-vietnami nép 
sorsával, kitől kapták ehhez a 
mandátumot? Anélkül, hogy 
a kérdés részleteibe bocsát-
koznék, leszögezek egye' len 
doJgot. Senkit sem tévesszen 
meg, hogy most viták vannak 
a nemzetközi munkásmoz-
galomban, a marixmus értel-
mezésében. Van egy szabály, 
amelv mindig érvénves, ak-
kor is. ha nem emelegetjük 
és ezzel az imperialistáknak 
szárr-olnir-k kell: ha egv szo-
cialista országhoz hozzányúl-
nak. az összessel találják ma-
gukat szemben! Ez a törvény 
nem változott. (Nagy taps.) 

Nemzeti öntudatunk 
szocialista nemzeti öntudat 

— A legutóbbi időszakban 
— mint ismeretes — az im-
perialisták újabb beavatko-
zást hajtottak végre Kongó-
ban. A nyugatiak elnevezték 
ezt emberbaráti akciónak, 
mentőakciónak. 

— Az igazság azonban az, 
hogy Kongó egyike a világ 
nyersanyagban leggazdagabb 
országainak. Van ott minden 
a világon, ami drága, arany-
tól kezdve mindenféle érc és 
van urán is. Az imperialista 
propaganda által emlegetett 
hittérítők — közöttük a ná-
ci vezér Bormann fia — 
nem azért kerültek oda, 
mert a kongóiak lelki üdve 
izgatta őket, hanem azért, 
hogy szabadon tartsák a 
monopóliumok útját az urán-
hoz, az aranyhoz és a többi 
kincshez. 

— Meggyőződésünk szerint 
Afrika kincseivel együtt az 
afrikaiaké. Kongó kincseinek 
törvényes urai a kongói nép 
fiai és lányai, akik kellő 
módon kifejezésre juttatták, 
hogy élni akarnak törvényes 
jogaikkal. Mi mellettük va-
gyunk. 

— A KlSZ-től és a ma-

gyar ifjúságtól azt kérjük, 
hogy a párt és a nép útját 
járja a nemzetközi harcban, 
öntudatos, szocialista haza-
fiak, internacionalisták mód-
jára, szüntelenül erősítve a 
szocialista országok összefo-
gását, egységét, és harcoljon 
három alapvető célunkért: a 
béke megőrzéséért, a gyar-
mati rendszer szétzúzásáért 
és a szocializmus világmére-
tű győzelméért 

— Ha pedig a tőkések ab-
ban reménykednek, hogy a 
nemzeti öntudat erősödése 
antikommunista, vagy anti-
szovjet érzelmeiket kelt ná-
lunk, keservesen csalódni 
fognak. Mert a mi hazafi-
ságunk, a mi nemzeti öntu-
datunk immár szocialista 
hazafiság, szocialista nem-
zeti öntudat és ehhez szer-
vcsen hozzátartozik, hogy a 
szocializmus szülőhazájához, 
a Szovjetunióhoz hűek ma-
radunk. A Szovjetunióhoz 
való hűség, a szocialista or-
szágokkal való összefogá-
sunk népünk jövőjének leg-
fontosabb biztosítéka, sza-
bad, szocialista fejlődésünk 
legfőbb támasza. 

vetélkedés a nyári építőtá-
borban folyó munka választ 
ad arra, milyen a mi ifjú-
ságunk. A mi ifjúságunk 
becsületcsen, lelkesen és 
szívesen dolgozik, ha tudja 
és érzi, hogy ezzel segíti a 
szocializmus építését. 

— A jövő társadalmának, 
lelkes, önzetlen és a köz 
ügyéért mindig áldozatrakész 
emberekre van szüksége. 
Ilyeneket kell nevelnünk. 
Mert semmi nem tud egy 
fiatal embernek olyan bol-
dogságot adni, mint az igaz 
és teljes emberi élet és ez: a 
szocializmusért élni, dolgoz-
ni, tanulni. 

— Ha már e tanácsadásnál 
tanok, mondanék még vala-
mit. Ügy látom, hogy fiatal-
jaink műveltebbek, mint mi 
voltunk, a magunk idejében. 
Nagyobbra is nőttek, mint 
mi annak idején. De ahogy 
nézem őket, azt mondom, ha 
okosabbak is vagytok, na-
gyobbra is nőttelek, legyetek 
szívósabbak és állhatatosab-
bak is, mint mi voltunk. 

— Nagy dolgokra vállalko-
zott a mi ifjúságunk és ez 
méltó helytállást kíván. Szo-
cialista, kommunista módra, 
ember módra kell helytállni 
a munkában, a munka min-
den területén. 

— Ami magát az ifjúsági 
szövetséget illeti, a párt épít 
reá, támaszkodik reá, és ka-
pott is nem kevés feladatot 
a párttól. Az ifjúsági szö-
vetség politikailag, szerve-

zettségében és létszámában 
is erősödik és fejlődik. 

— Emlékszem, az 1957. évi 
értekezlet idején az ifjúsági 
szövetségnek 170 000 tagja 
volt, a pártnak 400 000. Ez 
nem volt egészséges arány. 
A legutóbbi kongresszuson 
félmillió tagja volt az ifjú-
sági szövetségnek és ugyan-
annyi a pártnak is. A párt 
Központi Bizottságának az 
volt a véleménye, hogy ez 
az arány sem egészséges. 
Nekünk mindig azon kell 
lennünk, hogy találja meg 
az útját a KISZ-be minden 
fiatal, aki a szocialista eszme 
vonzáskörébe került és kom-
munista akar lenni. Nem kell 

kész kommunistának lennie 
annak, aki a ICISZ-be lép. 

— Ügy látszik, a fiatalok 
elfogadták a párt Központi 
Bizottságának akkori állás-
pontját. Most 800 000 tagja 
van a KISZ-nek. Az azóta 
végbement közel 50 százalé-
kos gyarapodás nagyszerű 
dolog. 

— Engedjék meg elvtár-
saim, hogy a Központi Bi-
zottság nevében gratuláljak 
ifjúságunknak, a Kommu-
nista Ifjúsági Szövetségnek 
az eddigi sikerekhez és azt 
kívánjam, hogy további új, 
sikereket érjenek el a szo-
cializmus, a mi népünk 
ügyének becsületes szolgála-
tában. 

— Minden jót! (szűnni nem 
akaró, hosszantartó lelkes 
taps.) 

1965-re tovább bővítik a tendégfogadás 

tehetőségeit 

C s o n g r á d m e g y e i ! ö l d ö l t 

f e l szó la lása 

Erősödnie kell a rendnek 
és a fegyelemnek 

— Röviden szólok belpoli-
tikánkról is. Továbbra is 
megőrizzük a szabad lég-
kört Tudományosan úgy 
nevezzük ezt: a szocialista 
demokrácia törvényszerű fej-
lesztése. Mi amellett va-
gyunk, hogy a pártéletben, 
a KISZ-életben, a tömeg-
mozgalmakban, egész társa-
dalmi életünkben szüntele-
nül fejlődnie kell a szocialis-
ta demokráciának. Ennek 
törvénynek kell lennie ná-
lunk, írva is, íratlanul is, 
egy „de"-vel, azzal, hogy 
társadalmi rendszerünket, 
népköztársaságunk törvé-
nyeit, alkotmányunkat senki 
nem sértheti meg. Minden 
törvénytisztelő, becsülettel 
dolgozó állampolgárnak sza-
badság jár, és szabadságát, 
jogait törvényünk, államunk 
megvédi mindenkivel szem-
ben. A törvényt tiszteletben 
tartó állampolgár sérthetet-
len! 

— Nem változik az a tö-
rekvésünk sem, hogy a ter-
melőerőket, a termelést sza-
kadatlan fejlesztjük, hogy 
emelkedjék a nép jóléte, 
épüljön a szocialista társa-
dalom. 

— A Központi Bizottság 
a minap ülést tartott, s be-
ha'' v alaposan megvitatta 
az 1955 ös terv fő arányait. 

— Alaposan és gondosan 
megvizsgálva a jelenlegi 
helyzetet, központi bizottsá-
gunk elvi állásfoglalása az, 
h o g y a fejlődés ütemét, te-
hát a termelés fejlesztésé-
ite ' "m't 1965-ben bizo-
ni-js mértékig mérsékelni 
kell azért, hogy a gazdasági 
munka hatásfokát, minősé-

gét megjavíthassuk, mert ma 
már ez a leglényegesebb kér-
dés. A szocialista építés első 
éveiben a termelés abszolút 
növelése volt az elsődleges 
feladat. Most már azonban 
mindinkább a termelés mi-
nőségi mutatói döntik el a 
további fejlődés lehetőségét. 

— Minden szinten javíta-
nunk kell a gazdasági mun-
kát. Erősítenünk kell a gaz-
dasági fegyelmet, mert 
alapvető céljaink, a szocia-
lizmus felépítése a dolgozók 
életszínvonalának növelése, s 
társadalmi redszerek verse-
nye egyaránt azt követeli 
meg, hogy a rend és a fegye-
lem javuljon és erősödjék. 

— Az a véleményünk, hogy 
ha népünk megismeri az 

1965-ös tervet, látni fogja, 
hogy előrevivő, jó terv, s 
meggyőződésből fogja támo-
gatni. Mozgósítanunk kell a 
tömegeket — a munkásosz-
tályt, a parasztságot, az ér-
telmiséget, s így kell hozzá-
kezdenünk az új terv vég-
rehajtásához. 

— A legfontosabb belpoli-
tikai feladat: a mun!:a és a 
szocialista tudat fejlesztése. 
Ez a legfontosabb forradalmi 
feladatunk, ezen múlik egész 
társadalmunk további előre-
haladása és a nép boldogulá-
sa. Bátran kell élni a sza-
vak, a tettek, a példa ere-
jével. Aki fiatalokat akar 
tanítani, annak meg kell je-
gyeznie: a fiatal rendkívül 
kritikus, szigorú a megíté-
lésben. 

Lelkes munkát végei ifjúságunk 
— Végighallgattuk az ipar-

ból a mezőgazdaságból, a 
kui : a. a műt eszet területé-
ről. a főiskolákról jött fiúkat 
és lányokat és látjuk, mi-
lyen munka folyik a fiatalok 
között. Százezrek vannak a 

munkabrigádokban. De nem-
csak azt a fiatalt kell ész-
evenni, aki ifjúsági bri-

gádban dolgozik, a többi bri-
gádban is van legalább 
ugyanannyi fiatal. A szakma 
ifjú mestere címért folyó 

PAPP GYULA Csongrád 
megyei küldött, Szeged me-
gye: jogú városi tanács vég-
rehajtó bizottságának elnök-
helyettese a KISZ korszerű-
sítésének problémájáról szól-
va a következőket mondotta 
el a kongresszuson: 

— Az egész társadalom 
élete, így az ifjúság élete és 
gondolkodása is egyre diffe-
renciáltabbá válik. Ma nem 
lehet az ifjúsági politikát 
általánosságában szemlélni. 
Az általános politikai és ne-
velési célokat, a rétegek, a 
csoportok, az alapszerveze-
tek, az egyes fiatalok életé-
hez kell igazítani. S ennek a 
követelménynek megfelelően 
kell a következő években to-
vább korszerűsíteni az ifjú-
sági szervezeteket. Frissí-
teni kell a mozgalom veze-
tését is. A mai helyzetben 

egyre inkább háttérbe szo-
rulnak az ifjúság vezetésé-
ben az ösztönösség elemei. 

Növelni kell a KISZ alsóbb 
szerveinek szerepét és fele-
lősségét. A kezdeményezések, 
nagy akciók mellett nagyobb 
gondot kell fordítani a pri-
mer közösségekre. A közös-
ségi élet továbbfejlesztésével 
egyidőben azonban többet 
kell törődni az egyéni bá-
násmóddal is. 

— A nyolc osztályt végzett • 
fiatalok nagyobb része váro-
sokban, mintegy 85—90 szá-
zaléka valamilyen középfokú 
iskolában tanul tovább. Sze-
geden például a J9 ezer 
KISZ-tagnak mintegy 70 
százalékát teszik ki a tanu-
lók, — tért rá Papp Gyula 
hozzászólása második té-
májára. — E helyzetből több 
gond, probléma adódik. Ügy 
látom, hogy 

a KTSZ munkájában az 
iskolai szervezetekkel való 
törődés arányaiban jelen-
leg még nem kapja meg a 
megfelelő helyet 

A tartalmi munka megjaví-
tásával egyidőben megértek 
a feltételei annak, hogy az 
ifjúsági szövetség az iskolai 
demokratizmus kifejlesztésé-
nek egyik fő részese legyen. 
Ez az öntevékenység nem 
fejlődhet ki az iskolavezetés 
és a tanárok segítsége nél-
kül. Ennek a segítségadás-
nak eddig alkalmazott, főbb 
módozatai nem váltak be 
kellőképpen. Általában egy-
egy tanár vagy igazgató volt 
cgy-egv közösség segítő part- j 
nere. Így fordulhatott elő. ' 
hogy amikor a partner mód-
szere rossz volt, a kapcsolat 
is formálissá vált. A mostani i 
helyzetbe® I 

korszerűbbnek, demokrati-
kusabbnak látszik, ha pe-
dagógus közösség látja cl 
ezt a funkciót, 

melynek konkrét kifejezője 
és irányítója az iskola párt-
szervezete. Az iskolai KISZ-

szervezetek ilyen irányítása 
megóvja a szervezetet attól, 
hogy egy közösség életét egy 
tanár szubjektív véleménye 
vagy intézkedése befolyásol-
ja. 

— Az. iskolai élet demok-
ratizmusa felveti a tanár— 
diák viszony korszerűsítésé-
nek kérdését is. Az iskola és 
a tanulók új viszonyát nem 
öncélból emlegetjük, hanem 
azért mert megvagyunk győ-
ződve arról, hogy 

korszerű iskolát csak úgy 
lehet megteremteni, ha a 
korszerű tananyag mellé a 
tanulókkal való foglalko-
zás korszerű módszereit is 
alkamazzuk. 

S az új módszer egyik leg-
lényegesebb vonásának a di-
ák és a tanár együttdolgo-
zását tartjuk, amely a teljes 
bizalmon alapul. Ez a teljes 
bizalom az általa kialakult 
légkör elengedhetetlen része 
az iskolai alkotó munkának 

1964 október l- ig 1 millió 
75 ezer külföldi érkezett ha-
zánkba és 1 millió 77 900 
magyar állampolgár utazha-
tott külföldre. Ezen túlme-
nően 427 000 külföldi utazott 
At az ország területén. A 
kormánynak október 1-én 
ríetbe léptetett vízumköny-
nyítési rendelkezése nyomán 
a tavalyi kilencezer helyett 
»7. idén októberben 16 ezer 
nyugati vendég érkezett Ma-
gyarországra. 

Az idegenforgalom feilesz-
fese érdekében kormányza-
"unk már eddig is fontos in-
tézkedéseket tett. megtörtén-
lek az első lépések annak 
érdekében, hogy az idegen-
forgalom önálló népgazdasá-
gi ágazat legyen, létrehozták 
iz Országos Idegenforgalmi 
Hivatalt. Az idegenforgalom 
fejlődése megkövetelte, hogy 
szállodák 'építésén túl tovább 
szélesítsük a fizetővendég-
szolgálatot. Az eddigi intéz-
kedések módot adnak arra, 
hogy a lakásukat felniánlók 
szükség szerint OTP-köl-
csönt kaphassanak a szo-
bák berendezésére. Az ily 
módon berendezett szobák 
sok családnak kiegészítő be-
vételt jelentenek. 

A Minisztertanács meg-
vizsgálta az idegenforgalom 

helyzetét, és több határozatot 
hozott az 1965. évi felkészü-
lés érdekében. Eszerint a jövő 
évi föidényre az idegenfor-
galmi gócpontokon, elsősor-
ban a Balaton környékén 44 
ezer táborozóhelyet kell lé-
tesíteni, tíz öpkis'olgajó ét-
termet és hét ABC-áruházat 
kell építeni és fejleszteni 
kell a kiskereskedelmi háló-
zatot. A tervek szerint 22 
helyen épül új te^-inkút, 
ami a beutazok és átutazók-
nak nvújt naev segítséget. 
Tovább javítjuk cz útvona-
lak állapotát, bővül a szer-
vizhálózat. Intézkedés törté-
nik annak érdekében, hogy 
a külföldiek valutáért is áru-
sító üzletekben vásárolhassa-
nak. A kormányzat felhívta 
az idegenforgalom figyelmét 
a gyógyvizek fokozottabb 
hasznosítására, amire első-
sorban Budapesten, Hévizén 
és Hajdúszoboszlón nyílik 
lehetőség. A nagy feladatok 
végrehajtásához minden ér-
dekeltnek a legmesszebbme-
nő segítséget kell megadni. 
A határozat felhívta a fi-
gyelmet az országos idegen-
forgalmi tanács, a helyi ta-
nácsok, a tájegységi bizott-
ságok jobb együttműködésé-
nek fontosságára. (MTI) 

Befejezés előtt 
a nagy egészségügyi 

szűrővizsgálat 
Röntgen felvételek tizezrei 

beszélnek a szegedi lakósok 
egészségi állapotáról, őszin-
tébben, csalhatatlanabbul, 
mint maguk az emberek. De 
ugyanakkor a Kálvin téri 
mellkas-röntgen szűrőállo-
más nagy munkáját is jelzik 
a személyi adatokat tartal-

I mazó kartotékok. Az idén 
| december 10-ig 83 736 lakost 
(10 éven felülieket) vizsgál-
tak meg, év végéig előre 
láthatóan 18 800-al több szű-
rést végeznek mint tavaly. 

Mit mondanak a filmek? 
Azt, hogy Szeged lakosságá-
nak tüdőgondozása jó kezek-
ben van. A TBC megelőzése, 
helyes kezelése folytán egyre 
kevesebb az ilyen megbete-
gedés — tájékoztatott dr. 
Czinky Gabriella főorvos, 
aki egy technikussal és négy 
asszisztenssel naponta 350— 
400 lakost ellenőriz. Munká-
juk felelősségteljes és sok. A 
lakosság azzal segítheti leg-
jobban, ha az idézésen meg-

jelölt napon és órában meg-
jelenik a vizsgálaton. Bár 
kötelező, ugyanakkor kinek-
kinek saját érdeke is. 

A röntgen szűrés szerve-
zett; fegyelmezett megjele-
nés esetén alig kell várakoz-
ni. Az itt kapott szűrővizs-
gálati lappal szükség esetén 
bárki igazolhatja, hogy 
egészséges. 

O'ykor gondot okoznak az 
elköltözések. A szűrőállomás 
dolgozói kérik, hogy min-
denki jelentse be levelezőla-
pon vagy szemé1 yesen, ha 
más lakásba költözik. 

Az orvosnő és az egészség-
ügyi dolgozók e felelősség-
teljes munkáját rendszeresen 
segítik a vöröskeresztes tár-
sadalmi aktívák. Az év első 
felében, amikor a személyi 
kartotékok írása igen sok 
munkát igényelt, a második 
kerület 57 önkéntese 340 na-
pot, a harmadik kerület 20 
önkéntese pedig 138 napot 
dolgozott díjmentesen. 

V e g y i p a r a ffuiéhomokosi 
Tizenkét éve, 1952-ben új 

üzem kezdte meg a termelést 
a debreceni nagyerdő homok-
ján: a penicillin gyár. Sokan 
kételkedtek az új üzem jövő-
jében, de m o s t . . . 

A háromemeletnyi magas 
fermentorokban szrünet nélkül 
zúg, zuhog a tápanyag, sűrű 
csőhálózat fonja be a munka-
termek falait, a laboratóriu-
mokban állandóan új kísérle-
tek folynak. 12 év alatt sokat 
fejlődött, a mai BIOGAL 
Gyógyszergyár ár exportra is 
dolgozik és 400 milliós beru-
házással bővítik. Veszprém 
mellett ez lesz az ország egyik 
legnagyobb vegy komi i'átja. 
Készítményei iránt egyre na-
gyobbak az igények kül.öl-
dön is. 

A nagyerdő homokjára 
épült gyár vegyiparunk büsz-
keségévé válik. 

Vasárnap, 1964. december 13. O U - M A G T A R O R S I A G * 


