
A nők nemzetközi 
ünnepén A Magyar Szocialista Munkáspárt 

Központi Bizottságának levele 
a magyar nőkhöz 

Napi négymillió köbméter földgáz 

Az MSZMP Központi Bizottsága 
köszönti a magyar nőket a nemzet-
kőzi nőnap alkalmából . 

A nemzetközi demokratikus nő-
mozgalom harcos ünnepének hazánk-
ban most különös jelentőséget ad fel-
szabadulásunk 20. évfordulója, a ma-
gyar nők, akik egykor kétszeresen 
elnyomottak voltak, kétszeresen is 
felszabadultak; ma egyenrangú és 
-jogú élettársak, munkatársak, ál-
lampolgárok. 

Á l lamunk az országépítő munká-
ban bizton számít a nőkre, akik a 
férfiakkal egyenértékű munká t vé-
geznek, legyenek akár fizikai, akár 
szellemi dolgozók, beosztottak, vagy 
vezetők. 

Népi á l lamunk anyagi erőihez mér-
ten segíti a nő- és családvédelmet. 
Ebben az évben felemeljük a két-
gyermekes szülők családi pótlékát, s 
továbbra is arra törekszünk, hogy az 
ipar meg a kereskedelem könnyítsen 

a családanyák gondjain, rövidítse a 
háztartási munkához szükséges időt. 

A nemzet gondja, hogy jólétben 
élő, szilárd, szocialista erkölcsű nem-
zedékek nevelkedjenek fel. E nemze-
dékek felnevelésében a legtöbb teher 
a magyar nőkre, a becsületes, gyer-
mekeikért áldozatra is kész dolgos 
anyákra hárul. E terhek nem cseké-
lyek, mégis küzdünk az ellen, hogy 
egyesek csak azért mondjanak le a 
gyermekáldásról, mert az átmeneti 
kényelmetlenségekkel, gondokkal is 
jár. Megkülönböztetett tisztelet jár 
azoknak a nőknek, akik nemcsak 
munkahelyükön ál lnak helyt, hanem 
példás családanyák is. 

A párt és az á l lam ma, a nőmozga-
lom nemzetközi ünnepén arra hívja 
fel a magyar dolgozó nőket, hogy 
vegyenek részt ők is abban a harc-
ban, amely a gazdaságosabb terme-
lésért, az ésszerű takarékosságért, a 
gondosabb, fegyelmezettebb munká-

ért folyik a termelés minden ágá-
ban. A jó háziasszony gondosságát 
kéri most a párt a dolgozóktól; be-
osztó, nem pazarló gazdálkodást, a 
terhek egyenlő vállalását és a fel-
adatok becsületes megoldását. 

Tisztelettel és szeretettel köszönt-
jük a magyar nőket a nemzetközi nő-
napon. Köszöntjük a r.íagyar nömoz-
•galom minden tagját, önfeláldozó tár-
sadalmi munkását. Tisztelet a ma-
gyar nőknek, akik nagyszerűen helyt-
ál lnak a munka minden területén. 

Köszöntjük a magyar asszonyokat 
és leányokat. K íván juk , hogy ebben 
az esztendőben is jár janak sikerrel 
kezdeményezéseik, élvezzék a jól vég-
zett munka örömét: családi és szemé-
lyes boldogságot k ívánunk mindnyá-
juknak. 

A M A G Y A R SZOCIALISTA 

MUNKÁSPÁRT 

KÖZPONTI B IZOTTSÁGA 

Kitüntetések a Parlamentben 
A Nemzetközi Nőnap al- Központi Bizottságának tag-

kalmából szombaton ünnep- ia> , a Szovjet Nöbizottság 
külügyi bizottságának elnö-
ke és a delegáció több tagja. 
Dobi István, az Elnöki Ta-
nács elnöke az Elnöki Ta-
nács és a kormány nevé-

nődolgözót 1x211 köszöntötte a magyar 
nőmozgalom legjobbjait, ez-
után átnyújtotta a kitünte-
téseket. 

séget rendeztek a Parlament 

Munkácsy-termében, ahol a 

nőmozgalom ban kifejtett 

eredményes munkásságuk 

elismeréséül, 40 

tüntettek ki. Az ünnepségen 

megjelent Kállai Gyula, a 

Minisztertanács elnökhelyet-

tese, Szirmai István, az M u n k a Érdemrend 

MSZMP Központi Bizottsá-

gának titkára, Somogyi Mik-

lós, a Szakszervezetek Or- d e m r e n d brontíokozatát 

Huszonnyolcan kapták a 

ezüst-

szagos Tanácsának elnöke, a 
Politikai Bizottság tagjai, dr. 
Orbán László, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság osz-
tályvezetője, Erdei Lászlóné, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának tagja, a Magyar 
Nők Országos Tanácsának 
elnöke, Bugár Jánosné, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának főtitkárhelyette-
se, Ortutay Zsuzsa, a Ma-
gyar Nők Országos Taná-
csárak titkára. Jelen volt a 

kilencen pedig a Munka Ér-

A 

kitüntetettek nevében Bo-
ros Gáborné, a nőtanács Bé-
kés megyei szervezetének 
titkára mondott köszönetet 
a megtisztelő elismerésért. 
Az ünnepség után az Elnöki 
Tanács fogadást adott a 
részt vevők tiszteletére. 

A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa a Munka Érdem-

rend ezüst fokozata kitünte-

tést adományozta többek kö-

zött Hallai Gyuláné szegedi 

M á r c i u s 8-a, a nemzet-
közi nőnap és a fel-

szabadulás utáni egységes 
magyar nőmozgalom meg-
születésének 20. évforduló-
ján meleg szeretettel és 
őszinte tisztelettel kö-
szöntjük megyénknek a 
szocialista társadalom épí-
tésének frontján helytálló, 
dolgos, munká jukat szerető 
asszonyait, leányait. Me-
gyénk dolgozó asszonyai, 
leányai az e lmúlt két év-
tized során derekasan ki-
vették részüket népünk fel-
szabadulás utáni küzdel-
méből, amit a tőkés-földes-
úri rendszer felszámolá-
sáért, a munkáshatalom 
megteremtésóért, a szocia-
lizmus alapjainak leraká-
sáért vívtunk. 

A párt helyi vezetőszervei 
kifejezik tiszteletüket a nők-
nek, akik a munkában , a 
közéletben egyenrangú 
küzdőtámai a férfiaknak; az 
anyáiénak, akik a gondok 
nehezét magukra vál la l ják 
és odaadóan munkálkod-
nak a gyermekek nevelésé-
ben, a családi élet harmó-
niá jának megteremtésében. 
A megye kommunistá inak 
nevében kívánjuk, hogy az 
idei esztendő és az ezután 
következő évek ú jabb si-
kereket, a békés, boldog 
jövő beteljesülését jelent-
sek megyénk asszonyai, 
leányai számára is. 
A Z MSZMP CSONGRÁD 
MEGYEI , SZEGED . VÁ-
ROSI ÉS SZEGEDI JÁ-

RÁSI B IZOTTSÁGA 

napkoziotthonos ovodai daj-
hazankba erkezett szovjet , . —. , _,. 
„AWiiaaacAa t tói, kának, a nőtanacs szegedi nöküldöttség vezetője Lidia 
Romanovna Kudrina, a Szov- városi végrehajtó bizottsága 

jetunió Kommunista Párt ja tagjának. 

Megérkezett 
a szovjet nöküldöttség 

Tegnap délután az 55. nemzetközi nőnap tiszteletére 

hazánkba látogató szovjet nöküldöttség egy csoportja lá-

togatott Szegedre. A küldöttséget Arma Sahgilgyen, a 

moszkvai textil gyár igazgatója és Ljudmilla Szohovikova, 

a moszkvai nőtanács képviselője vezette. A 72 tagú nő-

küldöttség fogadásán megjelent Szilágyi Júl ia, a Csong-

rád megyei pártbizottság osztályvezetője, Tóth Istvánné, 

a megyei nőtanács titkára, Farkas Istvánné. a városi nő-

tanács titkára, valamint Lengyel Jánosné, a nőmozgalom 

régi harcosa. 

A küldöttséggel tudósok, pedagógusok, orvosok, üze-

mi dolgozók, kolhoz tagok és vállalati igazgatók érkeztek 

hozzánk. A Szegeden tartózkodó szovjet nők tegnap este 

ünnepi vacsorán vették részt, ma pedig együtt ünneplik 

a szegedi lányokkal, asszonyokkal az 55. nemzetközi nő-

napot. Héttőn a szegedi nőmozgalom tagjaival találko-

n&k s délután utaznak el Szegedről, hogy az ország más 

vidékei\-el is megismerkedjenek. 

Fogadás 
a nőtanácsnál 

Tegnap, szombaton délelőtt 
fogadóst adott a nemzetközi 
nőnap 55. évfordulója alkal-
mából a Magyar Nök Orszá-
gos Tanácsának Csongrád 
megyei titkársága Szegeden, 
Tábor utcai helyiségében. A 
fogadáson részt vettek 
Csongrád megye és Szeged 
nőniozgalmának legkiválóbb 
aktivistái. Megjelent Katona 
Sándor országgyűlési képvi-
selő, a Hazafias Népfront 
megyei titkára is. 

A nőmozgalom aktivistáit 

6 általuk Csongrád megye cs 
Szeged asszonyait, leányait 
Buza Imre, a Vöröskereszt 
megyei titkára üdvözölte 

Jugoszláv 

Átutazott Szegeden tegnap, 

(szombaton délelőtt a Jugo-

szláv Partizán Nőszövetség 

Novi Sad-i szervezetének 6-4 

tagú csoportja. Kis pihenőt 

tartottak a városban, s meg-

tekintették a Rigó utcai ál-

lami nevelőotthont, valamint 

az Ogyessza lakónegyed új 

óvodáját. A délutáni órákban 

a jugoszláv nők képviselői 

tovább utaztak Budapestre, 

ahol a nemzetközi nőnap 55. 

évfordulója alkalmából a 

Magyar Nök Országos Taná-

csának vendégei lesznek. 

Több géprjobb minőség 
Mérlegzáró közgyűlés a fömegcifekgyártó Ktsz-ben 
A tavalyi év munká jának a csiszolóműhelyt, a kőzel-

irijérleigzáró közgyűlését teg- múltban készült el az ú j 
nap, szombaton este ren- zománcozó. Több ú j gépet is 
dezte meg a Tömegcikkgyár- munkába állítanak, s ezek-
tó Kisipari Termelő Szövet- kel különösen a politechni-
kezet a cipész ktsz Cserzy kai játékok gyártását lehet 
Mihály utcai üzemházának korszerűsíteni. Az ú j vá-
művelődésii termében. A 
közgyűlésen részt vett Ka-
tana András, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
tagja is. 

kuumformázó berendezés az 
áruk csomagolását javítja. 

Idén a belkereskedelem 
részére főképpen fém- és 

A szövetkezet munká já t PoUJechnikai. játékokat, csi-
Kovács János elnök értékel- g z o l t , zománcozott árukat, 
te beszámolójában. Elmon-
dotta, hogy bár 1964. évi 
tervüket teljesítették, sőt 

közületi megrendelésre 
mintegy százezer bukósisak-
testet, exportra zsebkést, po-

export/kötelezettségüknek 172 ^ S L S ^ t 
százalékra tettek eleget, a 
mintegy 3 mi l l ió forint ösz-
szeget kitevő többlet terme-
lési értéknél nagyobb volt a ^ T A ó v T w í 
bér és anyag ráfordítás. A b 6 v í t e m ' 
termelékenység tehát alatta 
maradt a várakozásnak. Az 
idei év legfontosabb feladata 
a termelékenység és a mi-
nőség javítása. Ennek min-
den reális lehetősége adott. 

Sokat javul 1965-ben a 

tékákat gyárt a szövetkezet 
A kiviteli cikkek mennyisé-
gét és választékát a terve-

A mérlegzáró közgyűlés 
meghallgatta az ellenőrző 
bizottság beszámolóját is, s 
mindkét beszámolóhoz töb-
ben hozzászóltak. A szövet-
kezet tagsága mind az el-
múlt év munká jának mér-

ktsz műszaki felkészültsége, legét, mind a nyereség fel-
O j préstermet adtak át ren- osztásának javaslalát elfo-
deltelésének, rekonstruálják gadta 

Magas részesedés a Szegedi 

Háziipari Termelőszövetkezetben 
A Szegedi Háziipari Ter-

melőszövetkezet tegnap tar-
totta évi közgyűlését a szak-
szervezetek székházában. A 
900 tag meghallgatta Horkai 
Szilvesztcrné elnökhelyettes 
beszámolóját a múl t év ter-
melési eredményeiről, majd 
Barna Istvánné, a kézikötő-
részleg vezetője, az ellenőrző 
bizottság elnöke mondotta el 
beszámolóját. 

A közgyűlésen részt vett 
Gergely Sándor, a HISZÖV 
osztályvezetője, ördög Antal 
a H ISZÖV ellenőrző bizottsá-
gának elnöke és dr. Ve szel y 
József, a Szeged megyei jogú 
tanács vb ipari osztályának 
előadója. 

A beszámoló után a tagság 
megadta a felmentést a ve-
zetőség részére, majd sor ke-
i-ült a részesedés felosztására. 
A szövetkezet 1080 tagja ke-
reken 294 ezer forint része-
sedést kapott. A közgyűlés 
megemlékezett a 11 nyugdíj-
ba vonuló dolgozóról is, és 

részükre 3 ezer forint jutal-
mat osztott ki. 

Este a Szegedi Háziipari 
Termelőszövetkezet tagjai 
közös vacsorán vettek részt. 

' •" éZjfM 
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A nyáron már dolgozik a Hajdúszoboszlói Földgáz-
üzem, s napi négymill ió köbméter földgázból propán-
butánt, gazolint és fűtőgázt fognak előállítani. A fűtő-
gáz nagy részét csővezetéken a borsodi üzemekhez to-
vábbít ják. Képünkön: Befejezéshez közeledik az üzeni 

nagy teljesítményű kompresszorainak szerelése 

Egymás mellett 
A M U N K Á B A N 

A munkás élete egyhar- pekhez bennünket a munka , 
madát a munkahelyén, a gé- nemigen járunk egymáshoz 
pei mellett tölti. A munka beszélgetni. Azért, ha kell, 
adhat boldogító, beteljesült segítünk is. Wi lhelmnét a 
életörömöt, s megkeserítheti szövődé egyik legiparkodóbb 
annak életét, aki nem sze- és szorgalmasabb emberé-
reti, amit nap m in t nap vé- nek ismerem — mondja a 
g'eznie kell. Sokat segíthet szívből jövő dicsérő szava-
a munkahely megszeretteté- kat Kővágó Gáspárnét. Hogy 
sében egy jó munkatárs, mennyire igaza van, bizo-
egy „szomszéd", akivel min- nyit ja Wi lhe lmné pirosra 
den műszakban találkozni színeződő arca is, meg az a 
kell, akivel együtt kell dol- mondat, amelyet a „nyoma-
gozni. ték" kedvéért told mondani-

valója végére a munkatárs: 
Hatéves kapcsolat — Már három kiváló dolgo-

zó jelvénye van. Ha beszá-
— Már hat éve is elmúlt mól juk a sztahanovista k -

annak, hogy egymás mellett tüntetéseket is, van az már 
tölt jük napjainkat. Most úgy hét körül, 
„szedtek szét" egymástól 

bennünket, hogy áttértünk a 
négygépes rendszerre — 
mondja Szabó Ferencné. 

Az ellentétek vonzása 
Igazi barátságok is sai-

Mellette ü l Ambrus Béláné i®*™* . a g pPe k k ö z ö t t Sza-
bo Mária, Kereki Albertnc is, akitől most nyolc gép vá- -TT T . f T ^ 1 

lasztja el. A j ó munkatórsl t E ^ ^ D l ^ C 
viszonyt azonban még az 
ilyen mesterséges „elkülöní-
tés" sem befolyásolhatja. 

— A hat év alatt nem vi-

vőteremben ismerkedtek 
össze. Egymást hívták, s így 
lett belőlük természetjáró. 
Ma is barátnők. 

„ • _ — A mi esetünkben va-
™ T i S e n X lóban el lehet mondám, 

S n l T " hogy az ellentetek vonzzák, 
kaban ahogy tudtuk aho- e ^ á s t Ká lmán Istvánné 

» -h^ i T 8 táf"^ a " 0 csendes, halk szavú, szolid 
f J d d b J <

R
e " g e d t e asszony! Én tanítottam meg 

szel Ambrus Bélané. a s z ö v é s , i t u d o m á n y á r a -

— Meghallgattuk egymást, még 1951-ben. Amikor mel-
kértük a másik véleményét lém került, úgy üdvözöltem, 
még abban is, hogy mit vá- min t egyik legkedvesebb ta-
sároljunk a gyerekeknek, nítványomat — meséli ök-
Tudtunk mindig egymás bá- rös Istvánné. 
natáról is. Ha sokáig dolgozik egy-

A Kenderfonó- és Szövő- más mellett két ember, köz-
ipari Vál la lat jutaárugyárá- vetlenné vál ik a munkahely 
nak szövödéjében dolgozik hangulata, az összeszokott 
Wi lhe lm Józsefné és Kővágó munkatársak között nagyobo 
Gáspárnó is. Két éve egy- és megbecsültebb a bizalom, 
más mellett számolják a — Eddig még sohasem vi-
munka idő múlását, figyelik tatkoztunk. S ha három évig 
a zakatoló gépek taktusát. megálltuk, amióta egymás 

— Nagyon sokra becsülöm 
Kővágónét Maga tartja el 
és járat ja iskolába két lá-
nyát. Sok gondjáról, bána-
táról tudok, ismerem őket 
jól — Wi lhe lmné mondatai 
nagy együttérzésről tanús-

ttárom szegedi tánccsoport 
megif Gtfulára 

Tegnap, szombaton dél-
után a M Ü M 601-es József 
Attila Iparitanuló Intézete 
rendezte meg a makói mű-
velődési házban a K ISZ kul-
turális szemle keretében 8 

megyei középiskolai népi- Ferenc G imnáz ium leány-
lánccsoportok színvonalver- lánccsoportja a zenekíséret 
senyét. Az érdeklődéssel nélkül egységesen, szépen 
várt bemutatón a szegedi bemutatott leánytánccal pél-
624-es Iparitanuló Intézet damutató eredményt ért el. 
növendékei a tápéi népi Szintén aranyérmet kapott. 
táncot, lendületesen, szépen 
adták elő, kifejezve az ere-
deti tápai motívumokat. 
Aranyérmet nyertek, akár-
csak a szegedi I f jú Gárda 

mellett zakatolnak a gépe-
ink, ezek után is megbír-
juk „valahogy" — vélekedik 
Kálmánné. 

Ö r ö k barátság 

Ökrösné azonban mégis-
kodnak Többet tud társnő- c s a k egy másik barátság-
iéról, mint amennyit el- r d l beszél hosszabban. De 
mond, mert nem tartozik ezt Ká lmánné nem is veszi 
senki magánélete nyilvános- „megesalatásnak" Márta Jó-
ság elé. — Nagyon sokra be- zsefné és Ökrös Istvánné 
csülöm őt! — ismétli, s hoz- tíz évig dolgoztak egvmás 
záteszi még: — Az egyik melleit, s ennyi év mégis-
gyerek a bőrruhaüzemben, a csak nagyobb idő 
másik meg a cipógyárban Már táné már régi dolgo-
ipari tanuló. Rendesek a lá- zója volt. az üzemnek, arrú-
nyai, igazán! kor ökrösné 1949-ben ide 

— Nagyon odaköt a gé- került. Mártáné mellé állt. 

Segitette a szakma elsajátí-
tásában, meg az üzem vilá-
gába való beilleszkedésben 
is. 

— Többnek tartom ezt a 
barátságot, mint valami 
testvéri kapcsolatot, össze-
járunk, azóta már megba-
rátkozott a két férj és a két 
gyerek is egymással. Ott 
volt a családom a lányuk 
lakodalmán, meg az unoka 
keresztelőjén is — beszéli 
ökrösné. — Most az én fia-
mon a sor. Hivatalosak ők 
is valamennyien az esküvő-
re. 

Igazi barátságok is sarjad-
nak a gépek között. Igazik 
is. meg örök barátságok, 
„testvéri" kapcsolatok is, 
ahogyan azt ökrösné és 
Mártáné példája bizonyítja. 

Méry Éva 

ifjúsági Város tanulói, akik 
az Eladósorban cimű lírai 
tánckompozícióval a ncpi 
tánc kultúra gyöngyszemeit 
villogtatták meg nagy si-
kerrel. Az újszegedi ' Rózsa 

s az előbbi két csoporttal 
együtt a gyulai Erkel-napok 
keretében rendezendő orszá-
gos népitánc-fesztiválan 
vesz részt. 
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