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Kállai Gyula 
ismét 
Varsóban 

A szejm elnökségének ven-
dégeként lengyelországi hi-
vatalos baráti látogatáson 
tartózkodó magyar par la-
menti küldöttség Kállai Gyu-
la, az MSZMP PB tagja, az 
országgyűlés elnöke vezeté-
sével a csütörtöki napot Poz-
nanban és környékén töltöt-
te. A delegáció kíséretében 
volt Józef Tejchma, a LEMP 
PB tagja, a KB titkára. Ott 
volt Némety Béla, hazánk 
varsói nagykövete is. 

A küldöttség reggel a vá-
ros legnagyobb ipari üzemé-
be, a cegielski vas- és fém-
művekbe ment . A 15 ezer 
dolgozót foglalkoztató gyár 
ha jómotor ja i és vasúti ko-
csijai az ország határa in túl 
is ismertek. 

Ezután a 45 ki lométerre 
levő Racotban — a lengyel 
Bábolnán — a híres lóte-
nyésztőtelep megtekintése 
következett. 

Küldöttségünk a kora dél-
utáni órákban megismerke-
dett a manieczki állami gaz-
dasággal, m a j d visszatért 
Poznanba és megnézte a m ű -
emlékekben gazdag óvárost. 

Kétnapos vidéki kö rú t j á -
nak befejeztével, csütörtö-
kön este Poznanból külön-
repülögépen visszaérkezett 
Varsóba: a magyar ország-
gyűlés küldöttsége. 

Orvostudományi Egyetem 

Nagyon lontos 
a jó felkészítés 

Felelősségteljes, tar talmas 
és rendkívül élénk vita bon-
takozott ki az orvostudomá-
nyi egyetem pártbizottságá-
nak tegnap tartot t pár tér te-
kezletén. Az Apáthy kollégi-
umban rendezett közel 
nyolcórás eszmecserén 25 
felszólalás hangzott el. 

A résztvevők, akik között 
több egyetemi vezető szere-
pelt — felszólalt egyebek 
között dr. Szekeres László, 
dr. Szontágh Ferenc, dr. 
Csillik Bertalan, dr. Julesz 
Miklós egyetemi tanár, dr. 
Tóth Károly rektor, dr. De-
ájc^ Ferenc gazdasági igazga-
tó, valamint a megyei és 
városi pártbizo.ttság nevében 
is dr. Medve László, az 
MSZMP KB munkatársa — 
őszintén és bá t ran elemezték 
az egyetemi élet leglényege-
sebb problémáit, a tenniva-
lókat és a feladatokat. 

Az értekezlet alaptónusát 
a küldöt tekhez előzetesen 
el jut tatot t írásos beszámoló 
biztosította — dr. Cserháti 
István, az egyetemi pártbi-
zottság t i tkára szóbeli ki-
egészítést fűzött a jelentés-
hez — a problémákra, hiá-
nyosságokra és az elvégzen-

dő feladatokra koncentráló 
összeállításával. A felszóla-
lók közül ezzel kapcsolat-
ban néhányan bírál ták is a 
beszámolót, rámutatva , hogy 
többet beszélhetett volna az 
eredményekről. 

Az értekezlet, amelyen az 
orvosegyetem 283 kommu-
nista dolgozójának 79 kül-
dötte vett részt és elnökségé-
ben helyet foglalt dr. Ozvald 
Imre, az MSZMP városi bi-
zottságának t i tkára és dr. 
Koncz János, a Csongrád 
megyei pártbizottság osztály-
vezetője is, az oktatással 
kapcsolatban mindenekelőtt 
a gyakorlati képzés fontos-
ságát hangoztatta. Rámuta-
tott, hogy a tárgyi feltételek 
nem mindenben felelnek 
meg a követelményeknek. A 
felszólalók azonban azt is 
hangsúlyozták, hogy a jelen-
legi körülmények között is 
lehet hatékonyabban, ered-
ményesebben és gyakorla-
t iasabban oktatni. 

Nagy szerepet kapot t a vi-
tában a pár t és a munkás-
osztály vezető szerepének 
kérdése, s ezzel kapcsolat-
ban a munkás-paraszt szár-
mazású fiatalok egyetemi 
munká ja . Az írásos beszá-
moló és a felszólalások 

egyaránt és egyöntetűen 
hangsúlyozták a felkészítés, 
az egyetemi előtti középis-
kolai munka fontosságát. A 
fizikai dolgozók gyerekeinek 
segítésében természetesen az 
egyetemnek is megvannak a 
maga feladatai, egyrészt ab-
ban, hogy ezek a fiatalok el-
végezzék az egyetemet, más-
részt abban, hogy tanulmá-
nyaik befejezése után a leg-
tehetségesebbek továbbra is 
az egyetemen maradjanak. 

Szó esett a tanácskozáson 
egyebek közt a világnézeti 
nevelésről, hangsúlyozva, 
hogy nem elég szoros a 
kapcsolat az oktatók és a 
hallgatók között, s ez a ha-
tékonység akadálya ; tudo-
mánypolit ikai kérdésekről; a 
végzettek munkába állításá-
nak pályázati rendszeréről; 
a betegellátásról, a nők 
problémáiról — az egyete-
men dolgozók 64 százaléka 
nő. 

Vita után megválasztották 
a 31 tagú ú j pártbizottságot 
és a városi pártér tekezlet 
küldötteit. Az orvosegyetemi 
pártbizottság t i tkára ismét 
dr. Cserháti István lett. 

Szegedi vasúti csomópont 

Korszerűsíteni kell 
a MÁV szervezetét 

A MÁV Petőfi Művelődé- irányítószerv döntésére 
si Otthonban százötven — a várni, addig távolról 
szegedi vasúti csomópont nevezhet jük korszerűnek, 
több mint hatszáz kommu- gazdaságirányítási rendsze-
nis tá já t képviselő — küldött rünkhöz alkalmazkodónak a 
részvételével tegnap tar tót- szervezeti felépítést, 
ták meg a küldöttértekezle- Beszéltek a pártélet kü-
tet. Ezen megjelent Rózsa iönböző kérdéseiről is a kül-
István, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának t i tká-
ra, dr. Varga Dezső, a Sze-
ged városi pártbizottság tit-
kára és Prágai Tibor, a pár t -
bizottság osztályvezetője is. 

A vasúti csomópont pár t -
bizottságának írásos beszá-
molóját a küldöttek már 

I korábban megkapták. Vi-
| rágh Jánosnak, a pártbizott-

ság t i tkárának vitaindító 

• Somogyi Károlyné felvétele 
r 

A I I - — 1, _ - . 1 , Végre sikerült felhúzni a 
A l I n C J K a j a i Q K Petőfi Sándor sugárút és a 

nagykorút sarkán levő egyetemi KISZ-társasház falait. 
Nem ment könnyen, hiszen még biztosan sokan emlékez-
nek azokra a hetekre-hónapokra, amikor a már kész alapo-
ka t vastagon borította a kisebb dzsungellé növekedett gaz. 

Lenin-ünnepség 
a nőszövetség tanácsülésén 

A Nemzetközi Demokra- Hertta Kuusinen. az NDN 
tikus Nőszövetség jubileumi elnöke mondott ünnepi be-
tanácsülése csütörtökön foly- szédet. 
ta t ta a vitát, a szövetség ne- Lenin mondotta, hogv ..a 
gvedszázados tevékenységé- népek nem tudnak teljes 
ről és a jövő feladatairól. szabadságban élni. ha nem 

A Nemzetközi Demokra- sikerül nekik a nőt. felszaba-
t ikus Nőszövetség jubileumi dítani!" Ezzel mi. akik ma 
tanácsülésének egyik kiemel- összegyűltünk valamennyien 
kedő eseménye zajlott le csü- egyetértünk — mondotta 
törtökön este: öt világrész, emelt, hangon. Lenin tudo-
91 ország nőtársadalmának mányosan megalapozott stra-
képviselői emlékeztek meg téglát adott nekünk, felada-
Lenin születésének 100. év- tunkká tette a szocializmus 
fordulójáról. gyakorlati megvalósítását. 

előadása után ők vették át Csongrád megyei, illetve a 
a szót. Balogh József, a sze- Szeged városi pártbizottság 
gedi gépjavító üzem dolgo- üdvözletét és köszönetét vá-
zája szenvedélyes szavakkal lamennyi vasúti dolgozónak 
beszélt a vasútnál is sok azért az áldozatos munkáért, 
gondot okozó munkaero-ván- amellyel biztosítani igye-
dorlásról. Ennek — javasolta 
— központi rendelkezéssel 
elejét kell venni. 

Többen is beszéltek arról 
a Gazdasági Bizottsági ha-
tározatról, amelyek a lapján 
jelenleg magasabb bünte-
tést szab ki a MÁV a va-
gonjait késedelmesen ki ra-
kó vállalatokra. Hozzátették: követően a negyvenegy tagú 
a rendelet célját csak úgy 
érhe t jük el. ha a MÁV is 
mindent megtesz a meglevő 
kocsipark jobb kihasználásá-
ért. Így például megkérdez-
ték, miért éppen a szegedi 
igazgatóságnak kell napról 
napra legtöbb üres vagont 
küldenie Záhonyba, és miért t i tkárát . 
nem a debreceni igazgató-
ságnak. amely területileg er-
re a leginkább hivatott len-
ne? 

Kecskeméti Ferenc elmon-
dotta: a jelenlegi túlcentra-
lizált vezetés nemegyszer 
jelentós mértékben lassítja 
a munkát. Példaként emlí-
tette az éjszakai rakodás 
problematikáját . Számos r a -
kodóhelyen tudnák megolda-
ni ezt néhány világítótest 
felszerelésével? Erre azon-
ban még a szegedi igazgató-
ság sem adhat engedélyt, 
mer t beruházási tevékeny-
ségnek minősül, s ezt csak 
a KPM vasúti főosztálya 
szentesítheti. Teljesen vilá-
gos, hogy amíg ilyen apró 
keretesekben is a legfelsőbb 

Erősödő egység 
X. pártkongresszus irányelvei hiteles világképet tár-
nak a nyilvánosság elé. Abból mdul ki, hogy éles 
harc folyik a haladás és a reakció, a szocializmus és 

az imperial izmus erői között. „Ez a küzdelem — olvashat-
juk a dokumentumban — az egész világon, a társadalom 
életének valamennyi fő területén — a gazdaságban, a poli-
t ikában, az ideológiai es a kulturál is életben — egyaránt 
folyik." 

E harc ál lásának megítéléséhez, a szeinöenálló felek 
helyzeetének, erejének, tevékenységének áttekintéséhez 
szükseges. Az irányelvek megállapí t ják, hogy a bar ikád-
nak a szocializmus és a béke felé eső oldalán a fő erő a 
szocialista világrendszer, amelynek tagjai — a Szovjet-
unió, a szocialista országok — szakadatlanul növelik gaz-
dasági, társadalmi, politikai és katonai erejüket . Legfon-
tosabb szövetségesük a nemzetközi munkásosztály, amely 
„mind k i ter jedtebb és céltudatosabb harcot folytat a mo-
nopóliumokkal szemben". A barikád ezen oldalának szer-
ves része a nemzeti feslzabadító mozgalom, amely a gyar-
matosítás minden fo rmá jának felszámolásáért lép fel. 

S kik ál lnak a másik oldalon? Az irányelvek ki fe je-
zésével élve: „a világimperializmus és fő ereje, az ameri -
kai imperializmus", amely „fegyverrel, gazdasági és poli-
tikai nyomással igyekszik fenntar tani reakciós rendszerét 
és befolyási övezeteit, s meggátolni a haladást ." 

A két erő összehasonlításakor az irányelvek nem hall-
ga t ják el. hogy az imperializmus elérhet á tmenet i sike-
reket. A kérdés azonban az: vajon meg tud ja -e oldani a 
kapitalista rendszer kibékíthetetlen ellentmondásait . ki 
tud-e jutni a politikai válságból? Erre a válasz egyértel-
mű — nem. Ha tehát a forradalmi erök. egyes osztagaik 
nehézségei ellenére is, egyre nagyobb erővel és szélesebb 
fronton támadnak, az imperializmus pedig sorozatos — 
helyenként és átmeneti leg hatásos — ellentámadási kísér-
leteivel sem tud ja megváltoztatni az erőviszonyokat, ak-
kor a végső következtetés csakis az lehet, amelyet a Köz-
ponti Bizottság így fogalmazott : „A világ fej lődésének fő 
i r á n y á t . . . mindinkább a szocializmus, a haladás, a nem-
zeti függetlenseg erői határozzák meg". 

Ez a logikája annak a gondolatmenetnek, amely el-
vezetett a bevezetőben emiitet t teljesen hiteles világ-
képhez. 

A kongresszusi irányelvek minden állítása mögött ott 
van a tények fedezete. 

Milyen tények bizonyít ják pl. a nemzetközi ant i im-
perialista összefogás erősödését? 

Kiindulva abból, hogy ennek az összefogásnak a mag-
va a kommunis ta és munkáspár tok tömörülése, elsősorban 
a mozgalomban kell körülnéznünk. S akkor kiderül, hogy 
a testvérpártok tavaly júniusi nemzetközi tanácskozása óta 
a kommunis ták világszerte nagyobb akcióegységben lép-
nek fel a közös ellenséggel szemben, mint korábban. A 
szocialista országok pár t ja i egyebek között az európai biz-
tonságért vívott harcban egyeztették nézeteiket és akciói-
kat, s ennek eredményeként az európai biztonsági konfe-
rencia előkészítése jeientösen előrehaladt. Több fej le t t tő-
kés országban működő pár t az indokinai amerikai agresz-
szió elleni tennivalókat beszélte meg a Párizs környéki 
Ivryben, s elhatározásukat számos nagyszabású tömeg-
megmozdulás követte. Afr ikai és la t in-amerikai pár tok 
szintén lépéseket tet tek harcuk jobb koordinálására. Ez 
egyrészt az egységtörekvé>ek erősödését muta t ja , másrészt 
azt, hogy a nemzetközi kommunis ta mozgalom — éppen 
az egység megerősítésével — az imperializmus elleni kö-
zös harcra összpontosíthatja figyelmét. 

A szocialista világrendszer is összehangoltabban cse-
lekszik a nemzetközi küzdőtéren, mint néhány évvel ez-
előtt. A Varsói Szerződés tagállamai rendszeresen egyez-
tetik poli t ikájukat, s ez tette lehetővé az ún. budapesti 
felhívás, ma jd memorandum kiadását, vagyis az európai 
biztonságért vívott harcban a kezdeményezés megőrzését. 

A kapital izmus fellegváraiban, a fej let t tőkés orszá-
gokban is több jel m u t a t j a az összefogás erősödését. Az 
Egyesült Államokban tavaly mintegy 5600 sztrá jk zajlott 
le, közöttük a legfontosabb a General Electric 50 000 mun-
kásának munkabeszüntetése, amely 150 gyárra te r jedt ki. 
A különböző szövetségekhez tartozó szakszervezetek akció-
egységének köszönhető, hogy az akció a sztrájkolok győ-
zelmével végződött. A monopolellenes összefogást célozta 
a Szakszervezeti Akciószövetség megalakulása is. De hoz-
hatnánk olasz példákat is: a dolgozók egységének hatal-
mas ereje nyilvánult meg a monopóliumok bérpoli t ikája 
elleni sikeres harcban. 

Az indokínai és a közel-keleti agresszióval szemben 
kiszélesedett a haladó erők közös harca. A kambodzsai in-
tervenció például világszerte minden eddiginél nagyobb 
tiltakozást váltott ki. S bár napja inkban súlyos bonyodal-
mak osztják meg az anti imperialista erőket a Köezl-Kele-
ten, az agresszorok nem képesek győzedelmeskedni a sza-
badságukért és jogaikért küzdő arab népeken amelyek — 
s itt van ismét az összefogás jelentősége — a haladó erők 
nemzetközi támogatását élvezik. 

Az erőfeszítések egyesítésének hasznos fóruma a béke-
világmozgalom. Mind több csoportosulás, szervezet kíván 
csatlakozni ahhoz a mozgalomhoz, amelyben a legkülön-
bözőbb társadalmi helyzetű, partállású, nemzetiségű em-
oereket egyesít a béke akarata , s ezen az alapon milliók 
és milliók cselekednek, s mozgósítanak ú jabb milliókat 

A barom nagy anti imperial ista erő — a szocialista vi-
lágrendszer. a nemzetközi munkásosztály és a nem-
zeti felszabadító harc —. valamint a világot átfogó 

békemozgalom — ha nem is mindenüt t zavartalan és el-
lentmondások nélküli — összefogásának erősödése meg-
győzővé teszi a kongresszusi tézisek megállapítását : 
„ . . szélesedett az anti imperialista harc bázisa és részt-
vevőinek köre. Fokozódott az imperializmus, elsősorban az 
amerikai imperializmus elszigetelődése." 

P Á L O S T A M Á S 

kell 
sem 

döttek. Amikor á l ta lában he-
lyeslően nyilatkoztak a szer-
vezeti szabályzat tervezett 
módosításáról, azt is elmon-
dották néhányan, hogy a tag-
díjfizetési kategóriákat túl-
zottan tágnak, nem kellő-
en differenciál tnak ta r t ják . 

A szegedi vasúti csomó-
pont küldöttértekezletén fel-
szólalt Rózsa István elvtárs 
is. Beszédében tolmácsolta a 

keznek a rájuk háruló sze-
mély- és áruszállítási felada-
tok maradéktalan teljesítését. 

A vita összefoglalása után 
került sor a vasüti csomó-
pont ú j pártbizottságának és 
a vasutasokat a városi pár t -
értekezleten képviselő kül-
döttek megválasztására. Ezt 

pártbizottság megtartot ta el-
ső ülését, amelyen megvá-
lasztották a kilenctagú vég-
rehaj tó bizottságot, valamint 
— ismét Virágh János sze-
mélyében — a pártbizottság 

I I í f i d e k i ffoHyoíratoRc 
c t o í S z a b o l c s 

A nyírségi ősz rendez- helyettese ismertette a részt-
vénysorozata keretében tar- vevőkkel a megye fejlődését, 
tották meg csütörtökön Nyír- Pénteken, a találkozó máso-
egyházán a vidéki folyóira- dik napján a résztvevők el-
tok szerkesztőinek országos látogatnak többek között 
találkozóját. A dr. Molnár Nyírbátorba, továbbá, Tu-
János művelődésügyi mi- nyogmatolcsra, Zalka Máté 
niszterhelyettes részvételével szülőfalujába, valamint Ti-
megnyílt tanácskozáson dr. , , 
Gulyás Emiiné. a Szabolcs- "acsecsere , ahol 
Szatmár megyei tanács vég- Zsigmond szülőházát 
rehajtó bizottságának elnök- tik meg. 

Móricz 
tekin-

Nök 
a K ISZ -ben 

Csütörtökön a Magyar 
Kommunista If júsági Szövet-
ség Amerikai úti központi is-
koláján ünnepélyesen meg-
alakult a leányok és f iatal-
asszonyok országos tanácsa. 
Az alakuló ülésen részt vett 
Valentyina Tyereskova, a 

ilág első űrhajósnöje is. 


