
A könnyűipar 
teljesítette 

tervét 
A könnyűipar dolgozói 

eredményesen kezdték az 
)365-ös évet. Az éves terve 
alapján erre az időszakra 
megjelölt programját 100,7 
százalékra teljesítette. Az 
egy napra jutó termelési ér-
lék februárban az előző év 
hasonló időszakánál 3,5 szá-
zalékkal volt magasabb. A 
program teljesítésében szá-
mottevő mértékben csak a 
len-, kender- és a könnyű-
gépipar maradt el. Február-
ban a termelékenységi elő-
irányzatot 1964 februárjához 
képest 101,7 százalékra, az 
ez év januárjához viszonyít-
va pedig 101,4 százalékra 
teljesítették. A könnyűipari 
vállalatoknál kibontakozott a 
felszabadulásunk 20. évfor-
dulójára kezdeményezett 
munkaverseny. Ennek kö-
szönhető a termelési ered-
ményeken kívül az is, hogy 
az exportkötelezettségek tel-
jesítése szintén kielégítően 
alakult A cipőgyárak és a 
gvapjúszövödék még túl is 
teljesítették eddigi export-
programjukat. 

Küzdelem a vízzel 
Gyors intézkedés Petőfitelepen — Obiektív és szubjektív okok 

Közös összefogást! 

Szeged hazánk legmé-
lyebben fekvő részén terül 
el: az Adria felett átlagosan 
80 méterre áll. A talaj-
és a belvíz tehát Szeged irá-
nyába, a Tisza felé áramlik. 
A várost körülfogó úgyne-
vezett Duna—Tisza-közi víz-
választótól keletre a talaj 

ból e tekintetben is mos-
toha körülményeket örökölt. 
Fokozatos megváltoztatásu-
kat — különösen az utóbbi 
években — napirenden tart-
ja a váro6 vezetése. 

Ennek mutatója a Hattyas-

ceg utcában kellett és kell 

Nem is olyan 
egyszerű 

T a l á n kívülről nem is lát-
szik, de belülről annál 

L I inkább érezhető, hogy mennyi 
még most is a vízzel meg-

sr̂ jsrt&ss Z ^ j s s z * -a 
nehéz helyzet: a régebbi, 
szerkezetileg masszívnak 

már nem Ítélhető épületek 
egyike-másika megingott. Holt-tiszai vízátemelő építé-

se, amelyre eddig több tíz- A víz pusztítása kétségtelen, 
szerkezete és a táj klímája milliót költöttek. Az idén de a megingott épületek 
együttes hatásaként, e te- tovább épül és befejeződik— alapozása és szigetelése is 
nyezők „találkozásakor" a zártszelvényű csatornával — elégtelen volt 

a Hattyas-Holt-tiszai vízle-
vezető rendszer. A városi 

talajvíz periodikusan meg-
emelkedik és helyenként a 
felszínre tör. 

A város összterüiete 112 
négyzetkilométer. Ezzel rintba kerülő rókus-móra-
szemben sokszorosan na- városi főgyűjtő beruházási 

Az objektív ok a talaj-

tanács végrehajtó bizottsága é s a belvíz, valamint az 
jóváhagyta a 130 millió fo-

gyobb területről jön a talaj-
és a belvíz a város felé. A 

programját. Mindezek, bár 
megvalósításuk városrészek-

időjárási tényezők együttes 

hatása. Ezeken kívül azon-

ban szubjektív indítékokkal, 

az emberek mulasztásával 

belvíz, amely zápor- és csa- hez kapcsolódik, nyilvánva- is találkozhatunk. Szakembe-
padékvizekből áll, meghatá-
rozott klimatikus körülmé-
nyek között, s mós tényezők 
határára serkenti a talajvíz 
feltörését. 

A víz levezetése csatorna-
rendszerrel valósítható meg. 
A város a kapitalista múlt-

lóan egész Szeged számára 
hasznosak. 

Most Petőfitelepen a Csap 
utcától keletre eső részen, a 
Szántó Kovács János, a 
Szegedi, a Sallai Imre utca 
által halárolt területen, to-
vábbá a Balatoni és a Dél-

Iskolások a KISZ-kongresszus 
határozatainak megvalósításáért 

rek véleménye, hogy csök-

ken a víz mértéke, ha meg-

felelő áteresszel épül meg a 

Csap utcában az aszfaltút, 

ami kétségtelenül egyik 

szép eredmény a telepien. 

Igaz az is, hogy a víz lefo-

lyása jobb, gyorsabb lett 

volna, ha nem szennyezik, 

| nem tömítik el többen az itt 

I lakók a nyiltszelvényű csa-

j tornákat. Ezek tisztítása 

I különben a Víz- és Csator-

naművek feladata. 

A tanintézetekben a ja-
nuári időszak bővelkedik 
az izgalmakban, hiszen 
ilyenkor értékelik min-
den tanuló félévi munká j á t 
Ezért aztán a KISZ VI. 
kongresszusa anyagának fel-
dolgozását is csak február-
ban lehetett megkezdeni. 
Úgy gondoljuk, e feldolgo-
zást sikerült ú j rendszerű 
téli középiskolai és szak-
munkás tanulói vezetőkép-
zésünkkel megfelelően meg-
alapozni. Ennek lényege: a 
megyei szintű képzés mel-
lett — amelyen iskolánként 
csak 2—3 fő vehetett részt 

zetben levő tanulók segíté- és emellett milyen önálló, 
se mellett sok szó esett a mozgalmi feladatokat kell 
pályaválasztas kérdéseiről és megoldania Itt kerül sor a 
a végzős tanulók alapos, kö- KISZ-tagfel vétel új rend-
rültekintö. az egyetemi fel- jéből adódó konkrét felada-
vételnél és munkahelyen tok megbeszélésére is. A 
egyaránt használható véle- Kongresszus anyaga alap-
ményezéséről. E témánál ján minden iskolában konk-
mindenütt fontos szerepet ka- réten meg kell határozni a 
pott a jó tanulói közösségek teendőket a KISZ kommu-
kialakítása. a tanulás és fe- nista jellegének további erő-
gyelem kérdése épp úgy, sítése, a színes, eleven szer-
mint a különböző vetélke- vezeti élet kialakítása terén, 
dók. pályázatok, szakkörök A foglalkozásokon beszéljék 
továbbfejlesztése. ' meg a szervezeti fegyelem 

A második téma feldolgo- helyzetét, a KISZ-tagok jo-
zására márciusban kerül sor. gainak és kötelességeinek 
,,Feladataink az ifjúság kérdését és az ezzel kap-

o 

— arra törekedtünk, hogy ideológiai, erkölcsi neveié- csolatos tennivalókat. 
iskolai szinten minden KISZ-
vezető megismerje a kong-
resszus anyagának feldol-
gozási módját, a feladatok 
konkretizálásának lehetősé-
geit. 

Három nagy téma 
Középfokú oktatási intéz-

ményeinkben három átfogó 
témakörben dolgozzák fel a 
kongresszus anyagát — 
februárban, márciusban és 
áprilisban az Ifjúság a szo-
cializmusért próbákon, illet-
ve taggyűléseken. 

Az első témakör feldolgo-
zása februárban megtörtént. 
Ennek címe: „Feladataink a 
szocializmus teljes felépíté-
sében, különös tekintettel az 
oktatási reform végrehajtá-
sának segítésére." A téma 
kapcsán tanulóink megismer-
kedtek az ipar és mezőgaz-
daság főbb feladataival és 
ezen belül a tanulók tenni-
valóival a különböző társa-
dalmi munkaakciók terén. 

seben" címmel. A téli vezető-
képző keretében megbeszél-
tek szerint itt is több kér-
désről fog várhatóan szó es-
ni. A szocialista világrend-
szer fejlődésének helyzeté-
ről, az imperializmus gyar-
mati rendszerének széthullá-
sáról szóló részeknek a té-
ma keretén belül fontos he-
lyet kell kapniuk. Az esz-
mei-politikai nevelés terén 
adódó tennivalókat tárgyal-
ják meg a KISZ-szervezetek. 
Itt esik majd szó a honvé-
delmi nevelő munka felada-
tairól is, amellyel a közel-

F o l y a m a t o s a n 

d o l g o z n i ! 
Adottak tehát a kong-

resszusi határozatok fel-
dolgozásának témái és 
szempontjai. A foglalko-
zásoknál nagyon fontos, 
hogy minél kisebb közössé-
gekre, sőt személyekre vo-
natkozóan állapítsanak meg 
konkrét feladatokat. Itt is 
felhívjuk a figyelmet a 
KISZ-csopórtok megerősíté-
sének szükségességére és 
fontosságára, hiszen a kong-

múltban KISZ tanácsadó ta- ™ s s z u s i határozatok megva-
nári megbeszélésen is fog- lositasanak legjobb szerve-
lalkoztunk  s e t l keretet a KlSZ-csopor-

A kulturális nevelőmunka [ o k ^tositják. A munka ne 
különböző művészi kampányjellegű, hanem fo-soran a 

hatások kritikai megítélésé- lyamatos legyen és az egyes 

re kell tanulóifjúságunkat k é [ d é s e k r c állandóan térje-
felkészíteni, fogékonnyá ten-
ni. 

Mérce: a munka 
Itt kell beszélni if-

Iskolai KISZ-szervezeteink júságunk megítéléséről és 
még a múlt év decemberé- az erkölcsi nevelés te-
ben megismerték a nyári 
központi és helyi építőtá-
borok létszámigényét, meg-
beszélték egy-egy osztály 
hány helyet kaphat, s meg-
inditották a szervezést. Az 
építőtábori munka terén 
megyénk tanulóinak jó ered-
ményei vannak, hiszen míg 
1963-ban 1200 tanuló 
részt építőtáborban, 
ben ennek már közel két-
szerese, mintegy 2500 tanuló 
dolgozott az ipar és mező-
gazdaság különböző területe-
in. 1965-ben tanintézeti 
KISZ-szervezeteinktől közel 
3000 tanulót igényel a nép-
gazdaság; KISZ-szervezete-
ink minden bizonnyal bizto-
sítani tudják a kért létszá-
mot. Továbbra is fontossá-
guknak megfelelően kell 
foglalkozni a tanév során 
napirendre kerülő kampány-

rén adódó feladatokról. Fia-
talságunk — ezen belül a 
tanulóifjúságunk — meg-
ítélésének mércéje a végzett 
munka, a kötelességteljesí-
tés, a szocializmus ügyének 
szolgálata kell, hogy legyen. 
Szembe kell szállni azokkal, 
akik külsőségek után, a fia-

vett talok kisebb csoportjainak 
1964- magatartásából vonnak le 

naiv következtetéseket ifjú-
ságunk egészére. Látnunk 
kell ugyanakkor a fellelhető 
negatív vonásokat is (mun-
kakerülés, a „fehér köpeny" 
varázsa stb.). A KlSZ-alap-
szervezetek valamennyi kér-
désben a helyzet alapos 
mérlegelésével határozzák 
meg konkrét tennivalóikat., 
eszmei-politikai nevelés te-
rén. 

Az áprilisi foglalkozáso-
kon „az iskolai KlSZ-szerve-

nek vissza a feladatok gya-
korlati megvalósításának 
fázisában is. Középiskolai és 

szakmunkastanuló-iskolai 
KISZ-szervezeteink eddigi 
munkája megfelelő biztosí-
ték arra, hogy az előttünk 
álló nagy feladatokat közös 
erővel sikeresen meg tudjuk 
oldani. 

DR. KONCZ JÁNOS, 
a KISZ Csongrád megyei 

bizottságának iskolai 
osztályvezetője 

Amikor az elmúl héten a 
baj bekövetkezett, a városi 
tanács és a kerületi tanács 
azonnal intézkedett. Képvi-
selői még éjszaka is a hely-
színen voltak. Dolgoztak a 
vízművek szakemberei, segí-
tett a Vízügyi Igazgatóság, 
s derekas munkát végeztek 
a tűzoltók, a helyőrség ka-
tonái. A Csap utcai aszfalt-
utat korábban átvágták, 
hogy a víz a Szilléri-főgyűj-
tőhöz áramolhasson. Most a 
Bokányi Dezső utcánál 
(volt III*as utcánál) újra 
átvágták az utat. A városi 
tanács intézkedésére az 
utat korábban megépítő 
Hódmezővásárhelyi Közúti 
Üzemi Vállalat csinálja a 
megfelelő átereszt. Termé-
szetesen gondoskodtak a 
vízlevezető tisztításáról és 
újabb árkokat is nyitottak. 

akik valamilyen vezető 
munkakört töltenek be. Ez 
olyan felelősségteli plusszal 
jár, amely például nem lát-
ható az utcán, vagy a köz^ 
értben. Minél nagyobb a 

• • • 

közösségben, amelyek még 
hatással lehetnek. De ha 
közszolgálatnak érzi valaki 
az általa betöltött vezető 
munkakört és ha ezt tisz-
tázni tudja ön-maga előtt, ak-
kor nem zavarhatja meg lel-
ki egyensúlyát a hatalom 
hiánya. Az utca ilyen-olyan 
véleménye pedig nem játszik 

hatalom, annál erőteljeseb- szerepet az egyéni élet ala-
ben él a lelkiismeuetes em- kulásában. Csak az anemész-
berben a felelősség is, ami tő hiúság tudja valóban meg-
általában az alázatos egy- keseríteni az életet, 
szerűségben jelentkezik. Per- Ha valaki nem tudja ma-
isze az egyszerűség itt nem gával tisztázni, hogy a sze-
külsőség. mélyes hatalom hiánya még 

De találkozni érdekes for- nem szerencsétlenség, akkor 
dított párhuzammal, amely, e'yan ellenerzes keletkez-
ha nem is általános, elég het, amely a saját elveivei 
gyakori: a valóban nagy fe- szembem oppoziaot ts fe-
lelősséggel járó munkakör remthet. Ilyenkor jelentkezik 
embere szerény, egyszerű, a személyes indíttatás kuta-
mert érzi helyzetének nyo- ú*aa (van ilyen is), hogy 
masztó terhét. Viszont elő- fegen. nem voltam 

fordul, hogy a kisebb mun- jé" ennek vagy annak az 
kakörben ügyködő vezető ha- embernek, 
marabb válik harsánnyá, 

a külszín 
lM i nde z természetesen 

nem látszik kívülről, 
pedig ezek olyan reális ve-
szedelmek, amelyek a legki-
sebb munkakörből a legna-
gyobbig szinte naponként kí-
sértik a vezető beosztásban 
dolgozókat. Az egyedüli 
megnyugtatást és biztonsá-
got csak az a felfogás ad-
hatja, hogy minden vezető 
munkakör a nép szolgálata. 
A társadalom szolgálatához 
pedig szerencsére egyre töb-
ben és többen értenek. A 
szocialista demokrácia gya-
rapodásával a hozzáértő em-
berek száma szaporodik. 

Magasfokú szellemi és lel-
ki intelligencia kifejezője és 
erőteljes reálérzék mutatója, 

környezete és 
előtt, remélve, hogy így job-
ban észreveszik. 

Különösen kis egységeknél 
kirívó ez, ahol a helyi vezető 
jelenti a „hatalom tetejét": 
egy üzemben a művezető, 
igazgató, egy tsz-ben a bri-
gádvezető és a hivatalban a 
csoportvezető, és azután a 
főnök. Egy embernél kiala-
kulhat a hatalom, vagy rang-
megszokás, ami azután néha 
„hatalmába" keríti őt s va-
lóban olyan érzés keletkezik 
nála, hogy „itt én vagyok az 
értelem és az igazság meg-
testesítője". Nem is sok kell, 
csak elhinni, komolyan ven-
ni, néhány hízelgő beosztott-
nak a szép szavait, vagy ha valaki megbízatását, ve-

o 
A gyors beavatkozás ered-

ménye: a víz rohamosan 
húzódik le. A városi és a 
kerületi tanács a víztől tá-
madott részeket figyelemmel 
kiséri. Az államhatalom he-
lyi szervei erőfeszítésének 
azonban párosulnia kell a 
lakosság segítségével. A ker-
tek alján vagy éppen a há-
zak előtt nyissanak utat a 
nyiltszelvényű csatornák-
hoz. sehol ne tömítsék sze-
méttel a csatornákat. 

A petőfitelepiek is bebi-
zonyították az elmúlt eszten-
dőkben, hogy a városiész 
közös ügyéért szívesen vé-
geznek társadalmi munkát. 
Most különösen számítanak 
erre. hiszen legközvetlenebb 
érdekükről van szó. A nép-
front telepi csoportjának, 
továbbá a tanácstagoknak a 
szervező munkájával meg-
valósulhat az igazi közös 
összefogás a veszélyeztetett 
utcák víztelenítésére. 

Morvay Sándor 

nyüzsgését személyes vará-
zsom előtti hódolatnak vélni. 
Ilyein helyzetben könnyen 
azt hihetem, hogy én vagyok 
az eminens első, akinél job-
ban már senki sem végez-
heti el ezt a munkát, tehát 
én vagyok mindennek a 
megmondhatója. Ilyen úton 
alakulhat ki a pozícióféltés 
— helyenként kommunisták 
körében is — amely hovato-
vább néha leköti az egyén 
munkaintenzitásának egy ré-
szét. A politikai, szakmai 
szél járást már a pozíció sta-
bilitásának vagy ingadozá-
sának szemszögéből figyeli. 
Ilyen álláspontra úgy jut el 
egy-egy ember, ha szem elől 

zető munkakörét valóban 
társadalmi szolgálatként te-
kinti. Sokan élnek már ilyen 
emberek, de vannak sajn. s 
szerénytelen emberek ls. 
Igaz, nálunk az utóbbi hét-
nyolc esztendőben a sze-
mélyes hatalom megítélésé-
ben is nagyot fejlődött a 
reálérzék. Egyszerűséget, pu-
ritánságot sugároz a párt 
központi vezetése. Ennek 
termékenyítő hatása egyre 
mélyebben ivódik bele egész 
közéletünkbe. S ezért mond-
hatjuk nyugodtan, hogy nagy 
területet meghódított az a 
felfogás, hogy az egyes em-
ber közfunkciója a társada-
lom egyszerű szolgálatával 

téveszti, hogy ő csak egy egyenlő. Csak azok nem 
l.van szolgálója a társadalom-

nak, mint bárki más: a tár-
sadalom szolgálata pedig 
mindenütt szolgálat. 

I M ég egy jellegzetesség a 
hatalom természetraj-

zához. A kiemelkedő munka-
kör kiemeli a személyt, ért-
hető módon nagyobb szerep-
hez és ismeretséghez jut-
tatja. Ez önmagában véve 
természetes is. A baj ott kez-
dődik, amikor ez az állapot 
személyi tulajdonság gyanánt 
rögződik meg és kitermeli 
a kimondhatatlan félelmet, 
hogy mi lesz akkor, ha majd 
en nem leszek már ez? Mit. 
szólnak az emberek? Vala-
miféle lecsúszott egziszten-
ciának néznek. Különösen 
kis helyeken — üzemben, 
hivatalban, községben, vidéki 
városban — okoz belső Iz-
galmat, az. ilyen fajta meg-
gondolás. Persze ennek rossz-
ízű történeti tradíciói is 
akadnak szinte minden ter-
melő egységben, társadalmi 

feladatok — őszi betakarí- zetek. kommunista jellegének 
tas - '0. — megoldásával. erősítése; színes, eleven, 

Az oktatási reform kap- szervezeti élet kialakítása" 
csán a szakmunkástanuló in- terén adódó feladatokat kell 
tézetekben felmerült a je- minden KlSZ-alapszervezet-
lenlegi zsákutca-jelleg meg- ben, KISZ-csoportban meg-
szüntetésének jogos igénye, határozni. Ezen belül kell 
a „Szakma kiváló tanulója" meghatározni, hogyan segít-
mozgalom további szélesíté- se az iskolai KISZ-szervezet 
sének lehetősége. A közép- az iskola által támasztott 
iskolákban a hátrányos hely- követelmények teljesítését, 

A magyar szolidaritási bizottság felhívása 
A magyar szolidaritási bí- szólt, hogy a mai nemzetközi rumán szót emelt és szót 

zottság az idén is széleskörű helyzetben fokozottan szük- emel a függetlenségükért 
társadalmi akciót kezdetné- séges a békeszerető erők küzdő népek történelmi 
nyez a függetlenségükért összefogása, a nemzetközi igazságáért Csak a z az or-
harcoló népek megsegítésére, szolidaritás. szag érdemli meg a szabad-
Rostas István, a bizottság Barabás Tibor Kossuth- Kágot amely más ország sza-
elnóke szerdán a Magyar díjas író ismertette a ma- badságát is szívén viseli 
Sajtó Házában tájékoztatta gyar szolidaritási bizottság _ Egyetlen öntudatod és 
az újságírókat a most meg- felhívását, amely egyebek érző ember sem hagyhatja 
induló akcióról. Hangsúlyoz- közt rámutat: magára a szabadságukért 
ta, hogy a magyar kőzve- — A népi demokratikus küzdőket. Együttérzésünk 
lemeny napjainkban kulonó- Magyarország, amely felsza- egy jobb és békésebb világ 
sen nagy együttérzéssel fi- badulásának 20. évfordulóját eljövetelét hozza közelebb 
gyeli a dél-vietnami nép ünnepli, nem feledkezhet Szolidaritásunk anyagi és 
harcát és felháborodottan meg azokról a népekről és erkölcsi segítségünk kenye-

országokról, amelyek élet- r e t ad az éhező gyermekek-
halai harcot vívnak függet- nek. letörli az árvák köny-
lensegükert. n y e i t > könyvet, jobb falatot 

— A magyar nep egesz juttat a bebörtönzötteknek, 
szivével a függetlenségü- bekötözi a vérző sebeket és 
kért, jövőjükért küzdők mel- azt a meggyőződését erősíti 

a küzdő milliókban, hogy 

elítéli Észak-Vietnam bar-
bár bombázását. A most 
kezdődő akció során a szo-
lidaritási bízottság 2, 5 és 
10 forintos bélyegeket bo-
csát ki. 

Ezután dr. Hajdú Gyula lett áll, s szolidáris harcuk- _ 
professzor, a nem közi kai. Országunk az ENSZ- győzni fognak" mert 'nincte-
jog ismert szakértője arról ben és a világ minden fő- nek egyedül. 

vallják ezt, akiknél a hata-
lom valamiféle személyes 
megdicsőülés még mindig. 
Ezeknek a száma persze 
egyre kevesebb. 

Kik segíthetnek a vezetők-
nek abban, hogy elkerüljék 
a buktatókat? Azok az em-
berek, akik ott élnek a ve-
zetők körül, s akiknek éles-
látásuk, józan eszük sok 
okos és megszívlelendő ta-
nácsot tud adni, ha azt 
igénylik is tőlük. Viszont ha 
valamiféle merevség, vagy 
elzárkózás, arisztokratizmus 
ver tanyát egy vezető körül, 
ott az okos, bölcs vélemé-
nyek kimondatlanul elham-
vadnak. A természetes köz-
vetlenség megnyitja az em-
berek szivét, lelkét és kriti-
kai megjegyzésük is őszinte 
barátságból sarjad. Egyetlen 
vezető sem lesz kisebb az-
zal, ha mélyebb barátságot 
tart olyanokkal, akik nem a 
rangját tisztelik csupán, ha-
nem az embert is, és ezért 
emberi módon mondanak 
kelfemetlen véleményeket is. 

A vezető munkaköröket 
betöltő embereket 

önmaguk rendszeres ellen-
őrzése is óvja a buktatók-
tól. Ha képesek megmérni 
és megvizsgálni saját mun-
kájukat, magatartásukat, 
modorukat stb., szinten el-
kerülhetnek olyan helyzete-
ket, amelyekben hátuk mö-
gött nem a legkedvezőbb 
jelzők hangzanak el. Az ön-
kontroll nélkülözhetetlensé-
gét szinte minden vezető el-
ismeri, de a gyakorlatban 
sajnos nagyon nehéz alkal-
mazni. Mert sokkal köny-
nyebb másokat legyőzni, 
mint önmagunkat. 

Ezekből a példákból kide-
rül, hogy nem is olyan egy-
szerű a vezető beosztású 
emberek élete, munkája, 
mint ahogyan az kívülről — 
hellyel-közzel irigykedő sze-
mekkel nézve — látszik. 

K. K. 
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