
Az M S Z M P IX, kongresszusáról jelentjük 

'Folytatás a 3. oldatról.) 

E. Decosterd: 

Az MSZMP eredménye 
segítség a testvérpártoknak is 

E n r i q u e L i s t e r : 

Lenin pártja: 
v védőbástya 

Enrique Lister. a Spanyol 
Kommunista Párt Politikai 

Ernest Decosterd, a Svájci a nézeteltéréseknek. Termé- Bizottságának tagja a spa-
MunkapHrt Központi Bízott- szetesen nem ringatjuk ma- nyol kommunisták nevében 
Sáffának tagja elmondta: gurfkat i 11 u a okban arra néz- testvérileg üdvözölte a kong-

— Kívánjuk, hogy kong- re. hogy mennyi időre é« resszust, a Magyar Szocia-
reewzusuk gviimrtlrsöző 1© mennyi türelemre lesz szűk- u.sta Munkáspártöt és a ma-
gyen. hogv erősítse a szocia- ség ahhoz, hogv a helyes B v a r népet, majd elmondot-
lizmust. Magyarországon. és marxista—leninista elvek ta, hogy mind több nagy je-
egyre nagyobb sikereket el- alapján visszaállítsuk az lentőségű gvózeimet aratnak 
erve. haladhassanak mind- annyira fontos egységet. Spanyolországban a haladó 
nyájunk közös célja, a kom- Ilyen szemszögből nézve c r d k 
munizmus felé. — Majd értékeljük érdemének meg- _ A sajtóügvnökségek há-
ltam gsulyoet a. hogy a Ma- felelően a .Szovjetunió Kom- rom nappal ezelőtt adtak 
gvar Szocialista Munkáspárt munista Pártja, az önök párt- hírt arról hogy Madridban 
minden eredménye jelentós ta. es már szocialista orszá- „ Kereszténydemokrata Unió 
segitsegei jelent a Svájci gok partjai eddigi és jövőbe- k e z d p m é n v e z é s p r p megtar-
Munkapartnak. — —"• '- — 

Felszólalasa befejező 
ni erőfeszítéseit, annak érde-

ré- kében, hogy elkerülve a 
sreben a nemzetközi munkás- meddő polemizálást, újból 

W a hasznos parbe-
— Jogos a reményünk, 

hogy egy napon végetvetunk Párt vese tőségével. 

H. N i l s s o m 

Az NSZK-ban növekszik 
a fasiszta veszély 

Henrrlng Nilsson, a Svéd sagmozgalmainak fokozott 
Kommunista Párt Politikai tamogata.se. Növelnünk keli 
Ei»ttsagan«k tagja beveze- az éberséget a Nyugat-Né-
töben hazaja dolgozóinak metországben állandóan rvó-
helyzetével foglalkozott. vekvő faeiszta vészéi.v miatt 

tolták valamennyi ellenzéki 
erő képviselőinek tanácsko-
zását, hogy összehangolják a 
francoista népszavazás boj-

szédet a Kínai Kommunista kottjára vonatkozó akciói 
kat. A háború óta ez az el-
ső eset, hogy az összes el-
lenzéki erők egyetértenek 
egy közös akció megítélésé-
ben. A francoista vezetők 
minden erejüket megfeszít-
ve igyekeznek elhitetni, hogy 
a Spanyolországban végbe-
menő változások az ő aka-
ratuktól függnek. Semmi 
sem áll azonban messzebb 
az igazaágtól, mint ez. 

A változásoknak a mozga-
tó ereje a tömegek akciója 

Az állandóan emelkedő Pártunk a svéd politikában " m z e t k ö z i ^ kommStista 
arak megnehezítik « kiajö- szocialista megújhodást akar. m o ! ! g a l o m f e , a d a t a i r ó i „ó l t . 

— E napokban van a nagy 
madridi csata harmincadik 

évben lesz 50 éves. Szólott a ciós ' S k á j T S t a T £ £ evtordulója.^E p a t á b a n reszt 
eredmen.iesen bon Hawink sajátos viszo-

nyai közepette igyekszünk 

vedelmű néprétegek helyze- Arra törekszünk, hogy m or-
tét, — mondotta, majd arról szág összes haladó erőit 
beszélt: a Svéd KP a jövő egyesítsük a nagytőke reak 

közelmúltban 
befejezett nehéz választá-
sokról. ezután kijelentette: 

vettek a szabadság önkénte 
sei. akik hatvan országból 
jöttek. Köztük volt a ma-

— További fontos feladatunk megtalálni a szocializmushoz BVar n f P * ö b b ™ i n t ezer fia 
„• harmadik világ" szabad- vezető utat. 

G ^ J e f f a r e s : 

Fokozódik a világbékét fenyegető 
veszély 

George .Teffares. az !r Dol-
gozók Pártja Központi Bi-
zottságának tagja átadta 
pártjának testvéri üdvözle-
tét, majd nemzetközi kér-
désekről szólva hangsúlyoz-
ta, hogy Írország mindig 
fenntartotta semleges átlás-

tovabb haladni eren a bűnös 
és veszélyes úton. ha az im-
perialistaellenes erők. min-
denekelőtt a nemzetközi 
kommunistamozgalom nem 
lenne megosztva. Ha a Kí-
nai Kommunista Párt ih-en 

veseélves helvzetben az SZKP 
pontját. Nem tagja a NATO- ellen irányítja támadásait, 
nak es a köztársaságban ez csak az imperialistáknak 

és ezeknek csaknem fele 
spanyol földben nyugszik, 
köztük a legendás Lukács 
tábornok: Zalka Máté. Itt, 
ebben a teremben szeretett 
Münnich Ferenc elvtársunk-
kal. a legidősebb veteránnal 
együtt, jelen van egy része 
azoknak, akik a harcok so-
rán életben maradtak. Szól-
jon nekik és rajtuk keresz-
tül a többieknek is szívből 
jövő haf-cos üdvözletünk! — 
mondotta. 

Felszólalása befejező ré-
szében a kínai vezetők szov-
jetellenes, egységbontó cse-
lekedetét ítélte el: 

— A Szovjetunió és Lenin 
pártja a mi legszilárdabb 
erősségünk, védőbástyánk, s 
ez magyarázatot ad arra. mi-
ért elsőrendű célja a kínai 
vezetők egységbontó straté-
giájának. hogy ellene irá-
nyítsák legdühödtebb rágal-
mazó támadásaikat. A kínai 
vezetők azonban tévednek 
é« kudarcot fognak vallani 
természetellenes. esztelen 
terveikkel. Mi is osztjuk azt 
a véleményt, hogy el kell 
menni a kommunista és 
munkáspártok értekezletére, 
meg kell vizsgálni, hogyan 
tömörítsük jobban erőinkét 

Ilié Verdet. a Román Kom- erősítése szempontjából nagy PS erőfeszítéseinket vietnami 
munista Párt Központi BI- jelentóségűeknek bizonyul- testvéreink hatékonyabb 
zottsága állandó elnökségé- tak a Román Szocialista megsegítésére Ha nedie 
nek tagja tolmácsolta pártja Köztársaság és . Magvar m e « s < ? « l t e s e re . Ha pedig 
* a Román Szocialista Köz- Népköztársaság part- és i l -
tarsasag minden dolgozója- | a m i vezetői között az utób 

nincsenek katonai 
pontok. 

— A vietnami nepnek 

támasz- használ. Minden pártnak ha-
laszthatatlan kötelessége az 
egvseg mielőbbi helvreallí-

nemzeti függetlensegert. foly- tasa. Pártom egyetértene egy 
tátott harca Írország nepé- olyan nemzetközi konferen-
ben is együttérzést és csodá- ciával. amelyet azért hívnak 
latot keltett — jelentette ki. 
— A vietnami nép elleni 
amerikai agresszió állandó- helyreállításának 
an növekszik, s ezaltal fo- módját, 
kozódlk a világbékét fenve-
gető veszély. Kétségtelen, 
hogy az USA nem merne 

I l i * V e ' d e h 

Bővülnek kapcsolataink 

össze, hogy testvéri eszme-
cserékkel tisztazza az egvség 

legjobb 

Az ír küldött végül sok 
sikert kívánt a magyar 
nepnek es az MSZMP-nek. 

egyesek a semlegesség ké-
nyelmes álláspontján kíván-

nak meleg, testvéri üdvözle- bi években történt látoga- nak maradni, ám tegvék, de 
viseljék ezert a felelősséget. 

G . A g o s t i n o : 

Egyetértésben 
a magyar kommunistákkal 

0 testvérpártok küldöttségeinek 
látogatásai 

A IX. kongresszusra érkezett külföldi 
partdelegációk egyrésze tegnap hazánkkal 
ismerkedett. A német, a dán és az angol 
kommunista párt. delegátusai az esztergo-
mi Műszeripari Műveket keresték fel és 
üzemlátogatás után nagygyűlésen találkoz-
tak a dolgozókkal. 

A Magyar Optikai Művekbe látogatott a 
Koreai Munkapárt küldöttsége, s miután 
megtekintették a vendégek a gyárat, bará-
ti beszélgetésen vettek részt a munkások-
kal. 

A vietnami pártküldöttség az Orion Rá-
dió- és Villamossági Gyárba látogatott. Az 
üzem dolgozói rendkívül nagy szeretettel 
fogadták a hősiesen küzdő vietnami nép 
képviselőit, szolidaritásukról biztosították 
őket és emléktárgyakkal kedveskedtek a 
vendégeknek. 

A bolgár pártküldöttség a Távközlési Ku-
tató Intézetet kereste fel, az olasz párt de-
legáció pedig az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetemet. Az olasz pártküldöttség részt 
vett az egyetemisták nagygyűlésén. 

A Német Szocialista Egységpárt delegá-
tusai a Budapesti Műszaki Egyetem vendé-
gei voltak, ahol nagygyűlésen találkoztak 
az egyetem oktatóival és hallgatóival. A 
küldöttség Marx Károly mellszobrát nyúj-
totta át az egyetem vezetőségének. 

Az Ikarus gyár vendégei voltak a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt küldöttei, és 
ugyancsak nagygyűlésen találkoztak a gyár 
dolgozóival. 

A Mongol pártküldöttség a Goldberger 
Textilgyárba látogatott, a luxemburgi dele-
gáció és az NSZEP nyugat-berlini küldött-
ségé pedig az Almásfüzitői Timföld gyárba, 
s ugyancsak nagygyűlésen vettek részt. 

A Fémlemezipari Művek munkásai a 
finn testvérpárt küldöttségét fogadták, és 
tiszteletükre barátsági gyűlést rendeztek. 

A pártküldöttségeket tegnapi látogatása-
ikra a Magyar Szocialista Munkáspárt kép-
viselői kisérték el. 

A kongresszusi versenysikerek: 

Beteljesült ígéretek 

tét, majd elismeréssel szólt tások és találkozók, 
a magyar nép kiemelkedő 
sikereiről, amelyekel a szo-
cialista építésben elért. 

— A román kommunisták, 
egesz népünk — amely je-
lenles lendülettel munkál-
kodik a szocialista Románia 
sokoldalú fejlesztésének az 
RKP IX. kongresszusán ki-
dolgozott programja valóra- Giacominl Agostino. San SZnr gyengítéséhez, elbátor-
valtásan — teljes sikert ki- Marino Kommunista Pártja talanitásához és megalázásá-
ván a magyar kommunis- Központi Bizottságának tag- hoz. 
taknak. Magyarország vala- ja többek között hangoz- _ a mi országunkat 1957-
mennyi dolgozójának azok- tatta: ben az olasz és az amerikai 
nak a feladatoknak a meg- - IX. kongresszusuk kö- kapitalista korok altal tamo-

vetkezeteeen kifejezésre jut- hatott helyi konzervatív erők 
tatja hogy »r önök pártja államcsínye a nyugati ne© 
az összes forradalmi szocia- kapitalizmus hatókörébe ta-
lista erők egységére törek- szította — mondotta. — Or-
szik Egyetértünk a magvar szagunkban megvannak a 
elvtársakkal, s mi is tiszta- feltételei annak, hogv síké-
ban vagyunk azzal, milyen resen harcoljunk mind a je-
lidércnyomasként nehezedik lenlegi kormány konzerva-

emberiségre az tiv, diszkriminációs és anti-

valósításához. amelyeket a 
kongresszusuk kijelöl. 

— Népeink között testvéri 
barátság es sokoldalú együtt-
működés alakult ki. amely 
a tisztelel és a kölcsönös 
előnyök, a függetlenség és 
nemzeti szuverenitás, a bel-
ügyekbe való be nem avat-
kozás. a kölcsönös elvtársi az 
segítségnyújtás és a szocia- észak-amerikai itnperializ- demokratikus politikája el-
lista internacionalizmus mar- m u s v e r e t é köreinek agresz- len. mind pedig annak ér-
xista—leninista elvein ala-
pul. 

egesz 

Megelégedéssel állapít-
sziós politikája. A nemzet- dekében. hogy köztársasá-
közi munkásmozgalomnak gunk számára megnyissuk a 

haluk meg. hogy bővülnek mindent el kell követnie demokráciára alapozott és a 
a kapcsolatok párt- és álla 
mi vonalon, tarsadalmi es 
tömegszervezeteink között. A 

szilárd egységének megerő- szocializmus felé tartó új 
sftésére, mert ez döntő mó- politikai fejlődés lehetósé-

roman—magyar barátság don járul hozzá az agresz- geit. 

Bár a kongresszusi mun-
kaverseny még nem ért vé-
get, mivel az esztendő vé-
géig tart, most, amikor ülé-
sezik az MSZMP IX. kong-
resszusa, a gyárakban, üze-
mekben. vállalatoknál egy-
más után értékelik a ver-
seny eredményeit. Mérlegre 
teszik az elmúlt hónapok 
erőfeszítését. munkáját, 
megvizsgálják, vajon a fel-
ajánlásokból mi vált már 
eddig is valóra. 

Kétmilliós többlet 
A kéziszerszámgyár ter-

mékei egyre keresettebbek 
külföldön és belföldön egy-
aránt. A szaporodó megren-
delések szinte feszegetik az 
éves terv kereteit, az üzem 
teherbírását. Főleg az egye-
temes fogók után nőtt meg 
az érdeklődés a külföldi pia-
con. Ezért ajánlották fel a 
dolgozók a kongresszusi 
munkavérseny | kezdetekor, 
hogy év légéig hozzávetőleg 
2 millió forint értékű ilyen 
szerszámokat készítenek ter-
ven felül. 

A feladat nem volt köny-
nyü. hiszen a kéziszerszám-
gyárban számos korszerűt-
len. öreg forgácsológéppel 
kell még ma is dolgozni. 
Azonban a probléma megol-
dására összefogott a gyár 
egész kollektívája. így sike-
rülhetett. hogy az MSZMP 
IX. kongreszusának megnyi-
tására egyetemes fogoból 
már 1 millió 600 ezer forint 
értékű mennyiséget készítet-
tek és küldtek el megrende-
lőiknek. 

A hazai kereskedelemben 
eddig hiányzott az általános 
csavarhúzó. (A kongresszusi 
munkaverseny ebben is segí-
tett. hiszen december végé-
re ebből is jelentős menv-
nviséget állítanak majd elő. 
A túlteljesítés együttes érté-
ke így meghaladja a 2 és 
fél millió forintot. 

A kéziszerszámgyár a kö-
vetkező években az eddi-
gieknél sokkal nagyobb fel-
adatot kap. Tovább kell nö-
velnie az exporttermelést. 
Ehhez a gyár megkapja a 
megfelelő segítséget: 8 mil-
lió forint értékben felújít-

j iák a forgácsoló gépparkot. 
, \ beruházás néhány nappal 
i ezelőtt már megkezdődött, 
I légy célgép a7. üzembe ér-
| kezett, s megkezdte a pró-
j bákat. 

Rekorder edmény 
A MÁV szegedi igazgató-

sága dolgozóinak munkaver-
senyét csak az év végén ér-
tékelik. A kongresszus tisz-
teletére azonban itt is meg-
történtek az első összegezé-
sek; megállapították, hogy 
az utóbbi hónapokban kü-
lönösen erősödött a szocia-
lista brigádmozgalom. A 
vasútigazgatóság területén 
december l - ig 4 millió 868 
ezer tonna árut szállítottak 
el. ami 2,7 százalékkal több 
a tavalyipál. A tehervonatok 
menetrendszerűsége szintén 
javult, biztosabb lett. A fel-
szabadulás utáni legkedve-
zőbb eredményt ertek el a 

tehervonatok átlagos terhe-
lésében. 

A MAV munkájában fon-
tos szerepet tölt be a rak© 
dási szolgálat. Eddig mint-
egy 70 ezer kocsival többet 
raktak ki, mint az előző év-
ben. A munkát jobban, szer-
vezetteben és gazdaságosab-
ban végezték el. Például 
Szeged-állomás hat brigádja 
a IX. pártkongresszus tisz-
teletére hónapról hónapra 

fokozta teljesítményét. Szep-
temberi eredményeiket 
29 045 mázsával teljesítették 
túl. Munkájukat dicséri, 
hogy a nagyobb feladatok 
mellett az egy mázsára eső 
bérköltséget közel 4 forint 
50 fillérrel csökkentették. A 
legjobbak: Majoros Jánoa, 
Gombos István, Bartos Ist-
ván brigádjai — de a töb-
biek is példásan dolgoz-
nak. 

„Szívünk szerint szóltak..." 
A szegedi kenderfomógyár-

ban dolgozó emberek nyolc-
van százaléka nö. 

— ö k tényleg odafigyeltek 
a kongresszusra. — mondia 
a gyár párttitkára. Gyulai 
Zoltán, — és most akad téma 
bőven. 

A pá ti ti t-k ár véleményére 
vagyok kíváncsi, mi az, ami 
legjobban megragadta a fi-
gyelmét a mowt. ülésező IX. 
pártkongresszus során. 

A nép érdekei szerint 
— A kongresszus egész 

alaphangja tetszik. Megerő-
síti eddig folytatott politikai 
irányvonalunkat. amelv 
megfelel az egész dolgozó 
nép érdekeinek. 

Amikor a munkatermek-
ben végig sétáltunk, Gyulai 
Zoltán is az aktulalistá.ssal 
folytatja. 

— Legérdekesebb. ami 
megragadott az. hogy a 
szülő anyákról ilyen messze-
menő gondoskodás történik. 
A part javaslata, amelyei 
Kádár elvtárs a kongresszu-
si beszámolójában elmondott, 
minket közelről is érint, hi-
szen a dolgozók zöme nő. 
Ügy vélem, nem kis jelen-
tősége lesz a sokat vitatott 
alacsony népszaporulatra. 

Meditálgar. a párttitkár: 
— Aki Üjszeged másik 

felérő! jár a gyárba, elfá-
rad. mire beér karján a kis-
gyerekkel. Nagy segítség le«z 
számunkra és gondolom, 
csökkenti a bölcsődei gon-
dokat. is. 

A gépek között folyik i 
mindennapi élet, A nedves 
előkészítőben párás, meleg 
a levegő. A fonóban, a klí-
maberendezés ellenére is p© 
rr»s a levegő. Igen, a mun-
kaidő csökkentése . . . 

— Nem maii keletű kér-
dés. — mondja Gyulai Zol-
tán — a városi pártértekez-
leten én is Rzóvátttem. fog-
lalkoztam vele. örülök, hogy 
a kongresszuson ilyen hatá-
rozottan szóba kei-ült. 

A csökkentett 
munkaidőről 

A kiszerelő osztály gombo-
iyitógépén dolgozik Kürti 
Lászlóné. aki régóta párttag. 
Érdeklődöm tőle. hogv mii a 
beszédtéma, mi foglalkoztat-
ta az itt dolgozó asszony© 
kat. 

— A7, emberek mindig az-
zal foglal kc7.nak. ami őket 
a legközvetlenebbül érinti, 
— mondja. 

— A koneresezuara gon-
doltara. 

— Például a munkaidő 
csökkentése. Várjuk, hogy 
mikor valósul majd meg. 

Azonnal tanácsot is mond 
a megvalósításra. 

— A7. lenne a legjobb, ha 
a délutános héten elmarad-
hatna a hatodik műszak, így 
ötna-pos lehetne az a munka-
hét. Sok dolgozót érintene 
nálunk, nagy segítséget je-
lentene a munkásnőknek, 
őszintén mondom, már an-
nak is örülünk, hoey egyál-
talán szóba került, de tu-
dom. hogy meg is valósul* 
hiszen amit a párt mondott, 
az mindig úgy is történt. 

„Otthon maradnék 
a gyerekkel"... 

A fonó üzemrészben mond-
ja Tóth Jánosné: 

— Alig meri elhinni aa 
embér. hogy ennyire kedvez-
nek a kisgyermekes anyák-
nak. Én tudom rrri az, ami-
kor beteg a pici gyerek, se 
táppénz, se fizetés. Próbál-
tam annakidején, mert két 
gyermekem van. Bizony jó 
lett vnlna akkoriban is. 

A fonó II. üzemben dol-
gozik kímélő munkahelyen 
Fáska Tiborné. Most várja a 
harmadik gyereket. Kérdem 
tőle. hogv igénybe venné-e 
a lehetőséget, hogy odahaza 
maradjon a kisgyprmek mel-
lett két és fél éves koráig a 
havi 600 forintos segéllyel. 

— En igénybe venném a 
lehetőseget — mondja — 
Ügy se keresnék jó), amíg 
olyan kiesi a gyerek, meg a 
gondozása, nevelése is más, 
ha az anyja van mellette. 

— Mi ragadta meg ezen-
kívül a figyelmét a kong-
resszus munkájából? 

— Én pártonkívüli va-
gyok. de érdeklődéssel hall-
gatom a rádióban, meg a 
léiében is a párt kongresz-
szusát. Egv foglalkoztat, 
amiről Kádár elvtárs is be-
szélt. meg csütörtökön epy 
hozzászóló, hogy igazság© 
sabban kellene a lakásokaé 
elosztani. Mi is ott vagyunk 
negycdmacammal egy ned-
ves egyszobás lakásban, s 
most jön az ötödik család-
tag — mutat maga elé —, 
bizony jó lenne nagyobb la-
kás. de nem tudunk venni. 
Egyébként hadd mondjam: 
a szívünk szerint szóltak a 
kongresszuson. 

Az asszonyka folytatja to-
vább a munkaját. Dolgozik 
a gyár. 

Gazdagít látván 
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