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U Thant dilemmája 

Szegediek a szovjet testvérvárosban 

Új tiszteket avattak 

Közelebb az emberekhez 

Varjú Vilmos aranyérmes 

II közösség ereje Segít a lakosság 
A föld felett kibomló virág s a talajszint alatt lévó 

gyökér biológiai egységet alkot: a társadalmi va-
lóság talaján is sokasodnak a mind mélyebbre 

nyúló gyökerek, s a róluk szárba szökkenő, új-színekben 
pompázó virágok. Egyik mezőgazdasági kísérleti intéze-
tünkben hangzott el a hasonlat, s a beszélgetés tulajdon-
képpeni kiindulópontja a társadalomban végbemenő vál-
tozások néhány jellegzetes vonása volt: közéletünkben 
éppúgy, mint az egyén sorsában, fokozódó szerephez jut 
a kollektíva ereje, összefogott tettrekészsége, önzetlen 
akarása. 

Valóban AJ, I rendkívül lényeges vonások ezek: a 
fegyelmezetlen munkást a szocialista brigád humánus 
szigorúsága bírja jobb belátásra; egy soha nem látott 
idegen életének megmentését a baleseti kórházban szá-
zával jelentkeznek a vérüket és bőrük egy részét fel-
ajánlók; a társadalmi bíróság ülésén addig közömbösnek 
ismert emberek ítélik el szenvedélyes szavakkal azokat, 
akik ferde utakon próbálták meg boldogulásukat; árvíz-
károsult munkatársuk házának felépítésénél ott szorgos-
kodik vasárnaponként a fél üzem; példák gazdag tárhá-
zát kínálják mindennapjaink. 

Igen, alapvetően más, egyeden korábbihoz sem ha-
sonlítható a szocialista társadalom: az összetartozás, az 
egymásért viselt felelősség, az örömök és gondok közös-
ségének nemes érzését plántálja mind több emberbe. 
Vannak még közömbösek, akadnak még, akik csak ma-
gukkal törődnek, de sok helyen már természetessé lett, 
hogy tizen vagy százan fognak össze egyetlen* a maga 
hibájából, vagy önhibáján kívül bajbajutottért 

A közösség ereje — a legnemesebb erkölcsi kény-
szer, — sokféle tényezőből tevődik össze: példamutatás-
ból és segítőkészségből, az emberekkel szembeni igény 
mércéjének állandó emeléséből, megértő támogatásból az 
arra rászorulónál, • határozott visszautasításból az azt 
megérdemlőnél Olyan tényezők ezek, amelyek éppen a 
közösség fellépésekor nyerik el valódi értelmüket, fejtik 
ki igazi hatásukat 

Szocialista társadalmunkban Jelen van minden szük-
séges tényező ahhoz, hogy az eddigieknél is gyorsabban 
fejlődjenek a „gyökerek és virágok", a közösség erejé-
nek megnyilatkozásai. A közösség mind nagyobb gondot 
fordít az egyes állampolgárra, s az állampolgár egyre 
Inkább rájön, hogy csakis a kollektíva körén belül má-
sokkal együtt boldogulhat A gazdaságirányítás új rend-
szerének egyik nagyszerű vonása éppen az, hogy döntő 
szerepet szán a közösségnek, a szocialista demokrácia 
erőteljes fejlesztésének, a közösség megsokszorozódó ere-
jének. Életünk valamennyi területén érzékeibetjük • fo-
lyamat gyorsulását elmélyülését 

A közösség ereje sok rossz útra tévedt embert térí-
tett — ösztökélt a helyes Irányba, sorsokat mentett meg, 
családok békéjét tartotta fenn, faragott jobbat abból, 
akinél erre volt szükség, s formálta még értékesebbé azt 
Bki addig is benne élt a közösség véráramában. A kő-
fcösség ereje kimeríthetetlen a holnap emberének növe-
kedéséhez, a szocialista típusú embert Jellemző tulajdon-
ságok már ma meglévő sokágú hajtásának virágba bo-
rulásához. 

M tW 

Fejlődnek, szépülnek 
a kerületek 
Közhasznú társadalmi 
munkák 

Évente több tíz milHó fo- esofc tagjai, a területi párt- ban. Itt és a kerület Tiszán épületekben, 44 mer forint 
rint költséggel fejlesztjük, szervezetek és népfrontcso- inneni részén csaknem 60 értékű, a Rózsa Ferenc sugár-
sEépítjük a várost: utakat, portok a fő szervezők ezek- ezer forint értékű ilyen' út rendezésénél ós a Kü-
járdákat, csatornákat, per- ben a társadalmi megmoz- munkát végzett a lakosság, küllő utcai útépítésnél 14 
kokat építünk, új lótesítmé- dul ásókban. Évek tapasztja- De részt vettek sokan a ezer farint értékű munkát 
nyekkel bővülnek kulturális latai alapján a kerületi ta- Thököly út, a Köizép fasor végezlek a néphadisereg te-
ás egészségügyi intézménye- nácsok terveiben egyre je- és a Kállai utca vízvezeték- tornái. Az Alsókikötő sor 3 
ink s mindez a lakosság ja- lentősebb tételekkel szere- építésének földimunkálatai- millió forintos út- és jarda-
vára, hasznára történik. E pel ez az önkéntes tevékeny- nál és a készülő KISZ tár- építéséhez a honvédség ala-
nagy anyagi áldozattal járó ség, sőt a kerületek egymás- sasházak területeiőkészitésé- kulata es a rendőrség mű-
munkából egyre intemzíveb- sal is versenyeznek: hol md- nél is. helye több mint 150 ezer fő-
ben veszi ki részét a társa- lyern mértékű és értékű tár- Az I. kerületben fcülönö- rint értékű munkával járult 
dalom. sadalmi munkáit végez a la- sert jelentős az agyüttmüko- hozzá. Ugyanitt az Alsótásza-

Szegeden különösen szép kosság. dós a honvédségi egységgel vidéki Vízügyi Igazgatóság 
hagyomány, hogy a város Az idén az első félév eted- A József Attila-telepen, ahoi több mint 200 ezer forint 
lakói parkok, tétek, utcák, „-ria/tiálc eb- ® tavaszi belvizek minden értékű munka eJvegzésert 
gyermetóntézményefe kom- P ^ ® , é v b e n sok kárt okoznak az segítette. 
munálM berendezések léte- 1 x 2 1 a n e m e s versengésben a 
sítésének, felújításának mun- közösségnek van a legtöbb 
Icáiban segítenek. A taná- haszna. //. kerület 

/. kerület A beMzefc miatt csak JA- négyzetméter Járdát fcfe 
niusban kezdhettek hozzá szítanék így bontott teg-
érdemlegesen a kommunális iából Petőűtelepen és Bé-

Btedfea itezaeményezés a szülők és se egyes üzemek munkákhoz, amelyekben a keteleoen. Az év hátra-
volt az I. kerületben és a végeztek közhasznú munkát, lakosság is közreműködött, lövő részében a legna-
többi kerületek részére is készítettek felszerelési tár- Mint tavaly, az idén is első- gyobb értékű társadalmi 
követendő sikerrel járt a gyakart, közreműködtek a kü- sorban a külső városrészek, munka a Csillag téri bölcső-
játszóterek rendezése, felsze- lönböző felújításoknál telepek járdaépítése jelenti de bekerítése, és területren-
relése játszó eszközökkel A mintegy 21 ezer forint érté- ezeknek a munkáknak a ge- dezése lesz. Ebben a szülők, 
600-as iparitanuló intézet, a kű társadalmi munkában. ríncét a bölcsőde dolgozói és üze-
Rózsa Ferenc és a Radnóti Újszegeden különösen dJ- Befejezték az Ilona utca, mi munkások vesznek részt. 
gimnázium tanulói, tanárai cséretes a pártszervezet és a a Gyöngytyúk utca járdafel- Az előző iskolai évben 
67 ezer forint értékű játszó- népfronttnzottság tevékeny- újítását utolsó szakaszában csaknem 40 ezer forint érté-
téri felszerelést készítettek sége, az utcai parksávok, az vannak a Hajós utca és a kű közhasznú munkát végea-
és adtak át használatra a ott elhelyezett virágok, dísz- Gergely utca járdafelújítási tek az óvodák és iskolák ja-
gyermekeknek. Aa óvodáik- növények gondozására, vé- munkálatainak. Az eddigi vitásával, játékok és oktató-
ban, iskodákbán az úttörők, deimére történt mozgósítás- gyakorlatnak megfelelően a si eszközök készítésével 

járdafelújítások során nyert Például egyedül a rókusi áV-
bonitofct anyagot felhasznál- talános iskola alkotó m u n -
jáfc ólyari telepi utcákban kaközössége a kémiai tábora-
gyalogjárdák létesítéséhez, tórium létrehozásánál, illet-
ahol még eddig nem v o l t ve felszerelésénéi 15 ezer fo-
vagy már teljesen használ- rint értékű társadalmi mua-
hatalanná vá l t Mintegy 900 két végzett 

Magyar és norvég 
parlamenti képviselők találkozéja 

Az Interparlamentáris A Vendégeket Vas-Witteg 
Unió magyar csoportjának Miidós. a magvar csoport 
vezetősége szombaton, az alelnöke üdvözölte, utána 
Országház Gobelin-termében Barcs Sándor, a vezetőség 
fogadta a norvég partomén- ^ g j a a magyar parlamenti 
« vt-kx c.,^—„ w csoport tevékenységéről tar-

I f ü L T E T t tájékoztatót maid bará-
vezeteséveű hazánk- hangulatú eszmecsere kő-

bán tartózkodó küldöttségét vetkezett (MTI) 

A bakul írófalálkozá 
felhívása 

A szombati LityeratumaJa tosabb kérdéseit: a vietnami 
Gazeta közölte azt a felhí- népnek nyújtandó segítséget 
vás t amellyel az afro-ázsiai az afro-ázsiai írók egységé-
írók szovjet szolidaritási bi- nek szilárdítását valamint 
zottsága fordult a két világ- a z t hogy a nemzeti felsza-
rész íróihoz. badító mozgalom témája 

A felhívás szerző! rámn- kapjon helyet a széoiroda-
tettefc. hogy Bakuban meg- lomban, 
vitatták a mozgalom legfon- A felhívás a továbbiakban 

1 aláhúzza: a 

///. kerület 

Hazaérkezett Szabadkáról 
a szegedi pártküldöttség 

Kidolgozásra kerül a testvérvárosi együttműködés programja 

Szombaton délután érke- vétségé szabadkai városi ve- munkatársának felkérésére, 
• Eett haza Szabadkáról az zetőit ós a városi szkupstina hogy fogadtatásuk mindvégig 

MSZMP Szeged városi bi- vezetőit Találkoztak a Dol- meleg és baráti vo l t 
tottságának háromtagú kül- gozó Nép Szocialista Szövet- Bármerre jártunk — 

teákén ti szelle-
met továbbíe.ilesztva a ba-
kid írótalálkozó résztvevői 
elleneznek mindent, ami 

j szakadást okoz a két konti-
nens íróinak baráti soraiban. 

A felhívás azzal zárul, 
hogy a szovjet írók a továb-
biakban is szilárdítani akar-
ják az elvtársias együttmű-
ködést az afro-ázsiai írók 
között (MTI) 

jelentette ki — mindenütt döttsége, Perjést László elv- sége, a tömegszervezetek, az 
társnak, a városi pártbizott- ifjúsági szervezet több helyi 
ság első titkárának vezetésé- vezetőjével is. Megtekintet- szivelyesscget tanúsítottak 
vei A delegáció — amelynek tek a Március 8 Kötöttáru- irántunk és valamennyi be-
f u t ó volt "sinot Géza a vá- Wárat> a Zcrka Vegyiüze- szélgetésünkre az őszinte 
tagja volt Sípos Géza, a v a - ^ m i n d k é t h e l y e n ^ irflftmző Tá-
rosi pártbizottság titkára és r á t i eszmecserét folytattak a Z~ J* , J'/'T'20-
Balassy Sándor, a Kender- párt tömegszervezeti, gazda- ^ « « ó d t u n k a Pártezerveze-
fonó- és Szövőipari Vállalat sági vezetőkkel. Ellátogattak tek tevekenysegerol az 
pártbizottságának titkára — a Munkásegyetemre, a Pes- üzemek, intézmények gazda-
a Jugoszláv Kommunisták csara földművesszövetkezet- sági munkájáról. Kölcsönö-
Szövetsége szabadkai városi *e' ^ ^ t e r t e t t ü n k abban, 
bizottságának meghívására veze tk^vez l tó ive l ™ ! ^ L * 
szerda óta tartózkodott Ju- tak. Elutaztak Újvidékre és alakitanunk a ket varos 
poqrlóviáhan és ez alkalom- o t t fogadta a küldöttséget a együttműködésének továbbt goszlaviaban és ez alkarom ^ ^ vajdasági tartománvi formáit, útjait. Ennek szel-
mal viszonozta a szabadkai bizottsága is. A delegáció Üj- lemében állapodtunk meg 
pártdelegáció júniusi szege- vidéken felkereste a Fórum abban, hogy rövidesen — a 
di látogatását. Kiadót, amely a magyar tanács, a tömegszervezetek 

A testvérvárosi kapcsola- nyelvű újságok, könyvek ki- küldöttségeinek látogatásai 
tok jegyében lefolyt látoga- adója. után — kidolgozzuk a test-
tás alkalmával a szegedi A megérkezés alkalmával vérvárosi együttműködés kö-
pártküldöttség felkereste a Perjési László elvtárs elmpn- vetkező évekre szóló prog-
Jugoszláv Kommunisták Szö- dotta a Dél-Magyarország rairíját 

Esztendők óta a kerületi majd. Magasnyomású a riai 
tanácsok társadalmi munka- hálózat már a Közép utca-
versenyében mindig a IIL ban is, s a csövek fektetó-
kerületi tanács nyeri az el- séhez bizopy itt is elkel a 
sós éget S a jutalmul kapott társadalmi munka. A ta-
jelentős pénzösszeg is a köz- nácsbagok elbeszélgetnek vá-
ségfejlesztósi alapot növeli, tosztóikkal, szervezik az ösz>-
amely az idén 2 millió 800 szefogást. hogy ki-ld a ma-
ezer forint Uj járdákra, utak ga munkájával járuljon hoa-
korszerűsítósére, magasnyo- zá az új létesítményekhez, 
mású yízhátózat bekötésére Ugyancsak magasnyomáé 

. o s f f g e t - sú vízhálózatot kap a kieső 
amelyben a lakossag tarsa- _ . , , , 
dalmi munkája 200 ezer fe- tevántelepen a Lajta utca. 
rintot képvisel. Máris jelen- Ebre mintegy 120 ezer fo-
tós munkát mondhat ma- rintot költ a IIL kerületi ta-
gáénak a kerület lakossága, nács. A hálózat lefefcteté-
A többi között korszerű sénél itt is számítanak a 
gyalogjárdát kapott a Rá- lakosság társadalmi munká-
kóczi utca déli, páros számú jára, hogy a későbbiekben 
oldala. Az útmenti öreg fá- tovább fejleszthessék a tar-
kát a honvédség szedte ki szerű' vízellátást. Hagyotná-
társadalmi munkában, de nyos a IIL kerületben az 
közreműködött itt a lakosság MTH-iskola növendékeinek: 
is. társadalmi munkája, ugyan-

A hattyasteüepi csatorna így a fűtőház, valamint a 
építésével tönkrement az Fölszabadulás Asztalos Ktsz 
erős fuvarozás miatt a Zen- ^ E f L É ^ " t l ^ Z t ? 
. , . . _ , . , . nak kerületűk gyarapításá-
tól utca kövezete. A lakos- ^ Az összefogásnak bizo-
ság most társadalmi mun- nyára nem marad el a s 
kában szedi fel a köveket, eredménye; továbbra is szár 
hogy ezzel megteremtse a mítamak a kerületi tanácsok 
feltételt az új út építéséhez, versenyében az elsőségre* 
Ez az összefogás mintegy 20 amelynek jutalmával ismé-
ezer farint értékű tánsadal- telten gyarapíthatják n««jd 
mi munkát eredményez a községfejlesztési alapot 

Olajbányászok ünnepsége 
Ma, szeptember első va- tó ígérettel Ma már mind- felszínre hozatalát s ezze! 

sárnapján a bányászokat ün- ezt így mondjuk: nekünk itt újabb fejlődési szakaszt nj/i-
nepli az egész ország népe. az Alföldön is vannak bá- tottak meg. A közeijüvőben 
Szeretettel köszönti azokat, nyászaink. Most őket| a fo- Dunántúlról az Alföldre to-
akik nap niánt nap lieszáll- lyókony és fekete arany hő- lódik át a hazai szénhidro-
nak a föld nyomrába, hogy seit köszöntjük: Jó szeren- gén-kutatás zame. 
előteremtsék életünk nélkü- csét! * Az MSZMP Csongrád m o 
lözhetetlen elemeit: a sze- Tegnap, az újszegedi Viga- gyei és szegedi járási bi-
net, az olajat, az ércet Azo- dóban tartott bányásznapé zottságának üdvözletét Po-
kat az anyagokat amelyek- ünnepségen dr. Dank Viktor, lonkai Sándor, a járási párt-
bői villamosáramot árucik- az Országos Kőolaj- és Gáz- bizottság osztályvezetője tói-
keket termelünk, fűtjük ipari Tröszt vezérigazgató- mácsolta, majd Győri Gyula 
mozdonyainkat gyárainkat és helyettese mondott ünnepi az Alföldi Kőolajfúrási 
otthonainkat. beszédet Méltatta a szegedi üzem főmérnöke adta át a 

Szegeden csak néhány éves üzemegység eredményeit. Ki- Bányászat Kiváló Dolgozója 
története van a bányászat- emelte, hogy itt, az ország- kitüntetést Bereczki József 
nak. amióta megszületett ez ban, a _ legnehezebb termé- főfúrómesternek, és Tóth 
az új definíció: szegedi olaj- szeti körülmények között is Imre fúrómesternek. A Bá-
mező. A város környékén derekas, jó munkát végez- nyászat Szolgálati Érdem-
azóta világítanak a lobogó nek a bányászkollektívák, érem bronz fokozatát ttzen-
földgázfáklyák, azóta emel- Meggyorsították a gazdag al- két szegedi olajbányász 
kednek az olajkutak, bízta- földi kőolaj- és földgázkincs kapta meg. 


