
Vita a városi pártbizottság 
beszámolója fölött 

(Folytatás a 6. oldalról.) 
bizalomra ad okot, még ha 
időnként tájékozatlanság-
ból, meg nem értésből vagy 
rosszindulatból fakadó ké-
telyek ütik is fel a fejü-
ket. Szociális célkitűzéseink 
és az életszínvonal emelé-
sére jóváhagyott reális ter-
veink semmiképpen sem 
szenvednek és szenvedhet-
nek csorbát. A kételyeket 
azonban oly módon is el 
kell oszlatni, hogy nem saj-
nálunk időt és türelmet a 
jóindulatú, érdeklődő dol-
gozó emberektől, szüntele-
nül magyarázzuk a gazda-
ságirányítási rendszer cél-
jait, tartalmát és módsze-
reit. 

Szerte az országban azt 
tapasztaljuk — mondotta 
Benke Valéria elvtársnő —, 
hogy a párt jó cselekvési 
>rogramot adott a kommu-

nistáknak és a nemzetnek, 
ezért a pártélet ás a poli-
tikai érdeklődés fellendült. 
Tartsuk meg ezt az aktiv 
készséget a pártéletben és a 
dolgozók körében a IX. 
pártkongresszus határozatai-
nak végrehajtásához, a gaz-
dasági mechanizmus reform-
jának előkészítéséhez és 
megvalósításához, a szocia-
lista demokrácia továbbfej-
lesztésének feladatához. 
Konstruktív igyekezet, ja-
vaslatok, tettek kellenek 
most, igazi kommunista 
munka. Bizalom és elisme-
rés ennek kamatai arányá-
ban övezi a pártot és a 
kommunistákat. Erre szer-
vezzük a dolgozó emberek 
összességét! 

Végül Benke Valéria elv-
társnő kifejezte reményét, 
hogy a IX. pártkongresz-
szus újabb lendületet ad 
majd a munkához, s a sze-
gedi kommunisták ebből 
ugyanúgy kiveszik majd ré-
szüket, mint az előző esz-

tendőkben. Ehhez az Igye- új pártbízottságnak és Sze-
kezethez kívánt jó mun- ged valamennyi dolgozójá-
kát, jó egészséget a szegedi nak. 

Pr. MARTA FERENC; 

Mind többet vállal az értelmiség 
A szocialista egyetem meg- részt kell vállalnia ebből. Ez 

valósításának feladatában nem azt jelenti, mintha az 
elért eredményeket vázolta értelmiség a társadalom ve-
dr. Márta Ferenc elvtárs, zető szerepét akarná vitatni, 
tanszékvezető egyetemi do- mintha kétségbe vonná a 
cen.\ a József Attila Tudo- munkásosztály hivatottságát 
mányegyetem pártért ekézi é- — inkább azt, hogy amilyen 
tének küldötte, majd az ér- mértékben nő a technika és 
telmlség társadalmi szere- a tudományok szerepe az 

zottsága meghívására októ-
ber 19—27 között látogatást 
tett hazánkban a Német 
Kommunista Párt küldött-
sége, amelyet Josef Led-
wohn, a Német Kommunis-
ta Párt Politikai Bizottsá-
gának tagja vezetett. 

A küldöttség tagjai ellá-
togattak a Ganz-MÁVAG va-
gon- és gépgyárba, látoga-
tást tettek Fejér megyében, 
megtekintették a székesfe-
hérvári könnyűfémmüvet, 
Dunaújvárost, a polgárdi 
Vörös Csillag Termelőszö-
vetkezetet, látogatást tettek 
az MSZMP pártfőiskoláján. 

A küldöttség találkozott 
és megbeszéléseket folyta-
tott Biszku Bélával. Gáspár 
Sándorral és Komócsin 
Zoltánnal, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagjai-
val. 

A megbeszélések során a 
két párt képviselői tájékoz-

a ! látták egymást a Magyar 
tevékenységéről adott szakszervezetek is elősYgí- ! Szocialista Munkáspárt és a 

1 Nemet Kommunista Part 

péről beszélt. 
Az értelmiség köréből 

egyre többen és egyre aktí-
vabban kapcsolódnak be a 
párt politikája megvalósítá-
sának folyamatába, és az ér-

anyagi javak megteremtésé-
ben, mindinkább úgy kell 
dolgoznia az értelmiségnek, 
hogy megfeleljen a tudomá-
nyok fejlesztésében és gya-

telmiségnek mind nagyobb korlati alkalmazásában. 

HOFFMAN MARTON: 

Fejlettebb demokratizmus, 
nagyobb aktivitás 

szakszervezeti mozga- dolgozók aktivitását, s ezt a 

fl Német Kommunista Párt küldöttségének 
magyarországi látogatásáról 

A Magyar Szocialista sának megakadályozására 
Munkáspárt Központi Bi- irányulnak. A törvénytelen 

betiltás, a kommunista és 
haladó erők üMözése elle-
nére az NKP sokoldalú, 
aktív tevékenységet fejt ki 
a dolgozók gazdasági és 
társadalmi követeléseinek csolatainak 
megvalósításáért, a szük- törekszik, 
ségtörvények bevezetése el-
len, a demokratikus szabad-
ságjogok kivívásáért. Ezt a 
tevékenységet a magyar 
kommunisták nagyra érté-
kelik, és azon a vélemé-
nyen vannak, hogy a Né-
met Kommunista Part le-
galitásának visszaállítása a 
Német Szövetségi Köztársa-
ság békés és demokratikus 
fejlődésének fontos előfel-
tétele. 

A két párt képviselői 
megállapították, hogy a 
Német. Szövetségi Köztársa-

párt képviselői teljes mér-
tékben támogatják a Né-
met Demokratikus Köztár-
saság minden olvan kezde-
ményezését, amellyel az eu-
rópai béke megszilárdításá-
ra, a két német állam kap-

normalizálására 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt és a Német 
Kommunista Párt a legha-
tározottabban elítéli az 
Amerikai Egyesült Államok 
Vietnam' agresszióját, ame-
lyet a nyugatnémet imperi-
alisták aktívan támogatnak* 
mert ez a szennyes háború 
súlyos szenvedéseket és ká-
rokat okoz a vietnami 
népnek és veszélyezteti 
a világ népeinek béké-
jét. A két párt képvi-
selői szolidaritásukról biz-
tosítják a testvéri Vietnami 

ság revansista,. militarista Demokratikus Köztársaságot 

A 
lom 
számot a városi pártértekez- tették, a termelési tanácsko-
letnek Hoffman Márion elv- zások, műszaki konferenciák 
társ, az SZMT titkára. A stb. szervezésével, a szocia-
szervezett munkások száma lista brigádmozgalom támo-
az elmúlt négy esztendőben gatásával. Ez a mozgalom 
14 ezer 500-zal gyarapodott ma már szintén azt repre-
Szegeden. A számszerűségen zen tálja, hogy a benne részt-
túl azonban minőségi fejlő- vevő dolgozók szakmailag és 
dés is tapasztalható a szak- politikailag magasabb fokra 
szervezeti életben, hiszen az jutottak. Kezdeményezői 
érdekvédelmi, a gazdasági voltak a kongresszusi mun-
szervező és a kulturális ne- kaversenvnek is, és munká-
velőmunka a szakszerveze- j u k k a J céltudatosan segítik 
tekben is lobban igazodott . , ..... . „ . . . 
az igényekhez. követeimé- 8 p a r t P ° h t l k a i e s S^dasági 
nvekhez. Az üzemi demok- célkitűzéseinek megvalositá-
rácia fejlesztése fokozta a sát. 

S7.II.-I ANTAL: 

A város ellátásáért 
Szeged gazdasági életében mítását a közös gaídálko-

nem számottevő ugyan a dásban — ennek arányában 
mezőgazdaság — fejtegette mind nagyobb tudatos fele-
Szili Antal elvtárs, a szege- lőssége is a társadalommal 
di Móra Ferenc Tsz elnö- szemben. A szegedi terme-
ke —, a szegedi termelő- lőszövetkezetek növelni fog-
szövetkezeti gazdák mégis ják gazdaságaiknak a város 
nagy felelősséget éreznek a ellátásában vállalt szerepét, 
váras ellátásában. Termelő- Már eredmértyesen dolgozik 
szövetkezeteink megerősöd- például az a hatalmas üzem. 

tevékenységéről, vélemény-
cserét folytattak a két pár-
tot kölcsönösen érdeklő 
kérdésekről, valamint a 
nemzetközi helyzet és a 
nemzetközi kommunista és 
munkásmozgalom időszerű 
problémáiról. 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt nagyra becsüli 
a Német Kommunista Párt 
erőfeszítéseit, amelyek a 
német imperializmus ag-
resszív céljai megvalósitá-

körei változatlanul a fe-
szültség fenntartására tö-
rekszenek. Az amerikai— 
nyugatnémet politikai és 
katonai együttműködés, 
amely arra irányul, hogy az 
agresszív politikát folytató 
nyugatnémet vezető körök 
atomfegyverhez jussanak, 
súlyosan veszélyezteti Eu-
rópa és az egész világ bé-
kéjét. A két párt meggyő-
ződése, hogy az európai 
biztonság megteremtése 
kontinensünk népeinek kö-
zös érdeke. Ezért minden 
olyan akciót támogatnak, 
amely elismeri az államok 
egyenjogúságét és a két né-
met állam létezését. A két 

es Dél-Vietnam hősiesen 
harcoló népét. Hangsúlyoz-
zák, hogy a vietnami nép 
hathatós segítésének elen-
gedhetetlen feltétele a vi-
lág kommunista cs munkás-
pártjainak, a haladó erők-
nek együttes fellépése. 

A két párt képviselői 
egyetértenek abban, hogy 
folytatni kell a testvérpár-
tok két- és többoldalú esz-
mecseréjét a nemzetközi 
kommunista mozgalom leg-
fontosabb problémáiról és 
további erőfeszítéseket kell 
tenni a nemzetközi kom-
munista- és munkásmozga-
lom egységének helyreállí-
tásáért és megszilárdításá-
ért (MTI) 

Esti órák Hto?ot<?f, ?.textilmu"yek 

a-Jti v i w i \ i i . leanyszallasan Jó meleg és mikrofonhang délutáni műszakoknak meg' 

tek gazdaságilag és politi-
kailag. mind több és jobb 
minőségű árut adnak, a pa-
rasztság is megtalálta szá-

amelyben évente 500 ezer 
pár csirkét nevelnek fel a 
Móra Ferenc Termelőszövet-
kezetben. 

í l ( a l i é í s z á z a d l k 

ő r h á z b ó l 

(Deák Dezső fe l . . ) 

Az egykori diákot körülveszik az intézet mai tanulói 

Csak a közelmúltban ün- dotta - 200 növendék, elemi 
nepelte fennállásának 75. iskolás és középiskolás ía-
évfordulóját a MÁV szegedi kott az intézetben. A tanu-
Nevelöintézet.. Legelső diák- lást akkor is szigorúan vet-
jai közül kevesen vannak ték, s ha valaki nagyon ha-
mar. Közülük való Balogh nyagolt, előkerült a pálca is. 
József nyugalmazott MAV - És mit játszottak akkor, 
főfelügyelő, aki 81 éves ko- Józsi bácsi? — kérdezte egyik 
rában, H0 esztendő után ke- hallgatója, 
reste fel a napokban régi — Az udvaron méta, go-
intézetét. Mint az elemi is- lyózá.s. csigázás, disznopász-
kola negyedik osztályos ta- tor játék járta, 
nulója került az egykori Tu- Mutatja is kisujját. amely 
róc megyei Ba'.ázsfalva mel- a csata nevű labdajáték köz-
letti kétszázadik őrházból ben tört ki. 
Szegedre. Tíz év múlva mint — Hanem azóta — han 

Tv-torony 
a Hortobágyon 

A magyar—román televízió 
mikrolánc kialakításához a 
Hajdúságban tv-torony épül 
Debrecenben, a Hortobágyon 
és Komádiban. A debreceni 
nagyerdőben már 50 méter 
magasan dolgoznak az épí-
tők. Az östölgyek fölé 90 mé-
ter magasan nyúlik majd a 
tv-torony, amelynek csúcs-
magasságát a tervek szerint 
még ebben az évben elérik. 
A Hortobágy szélén Üjszent-
margita határában a tv-to-
rony alapozásán dolgoznak. 
Kornádi határában 160 mé-
ter magasságú lesz a vasbe-
ton torony, s erre helyezik 
a vasszerkezetet. A debrece-
ni és hortobágyi tv-torony 
jövőre készül el. 

fogadja a szegedi textilmű-
vek leányszállásán a belépő-
ket: 

— Igyekezzünk a vacsora-
főzéssel, kilenckor villanyol-
tás! 

Mert bizony este illetlen-
kedtünk látogatni, remélve, 
hogy ilyenkor mar mindenki 
otthon van. ' 

A társalgóban 

— A lányok fele tíz óra 
után ér haza, akkor van vé-
ge a műszaknak — tájékoz-
tat egy fiatal, barátságos 
asszonyka, Németh András-
né, az ügyeletes nevelő. Az-
tán bevezet a társalgóba, 
ahol példás rend fogad, rá-
dió. tévé. Beszélgetünk. Ter-
mészetesen az érdekelt a leg-
jobban. hogy ez a közel egy 
éve felépült leányotthon va-
lóban „otthont" nyújt-e, 
hogy érzik magukat itt a lá-
nyok. 

— Ezt a legjobban ők 
mondhatják el. Ügy tudom, 
szeretnek itt. Már a harma-
dik csoport költözött ide. mi-
óta megnyílt a szállás. 
Ugyanis szeptemberben és 
januárban indul új tanfo-
lyam. egyé venként váltják 
egymást. 

A házirend 

— Milyen a házirend? 
— Fél nyolckor ébresztő, 

nyolcig reggeli. Kiléncig ta-
karítás, kilenctől tizenegyig 
tanulás. Ez persze a délelőttí-

felelően változik. Villanyol 
tás este kilenckor van, kivé-
tel a rádió- és tévéműsor 
hallgatása. Általában vigyá-
zunk a- rendre, szigorúan 
vesszük a lányokat. Fiatalok, 
nem árt még — mosolyog 
Németh Andrásné. 

S mit szólnak ehhez a lá-
nyok? 

— A szoba, ahová találom-
ra beültünk beszélgetni, rög-
tön tele lett. A kollégiummal 
általában mindenki elége-
dett, de kitudódnak a gon-
dok, kívánságok. 

— Ti hogy tartjátok be a 
házirendet? 

— A lányok egymásra néz-
nek, nevetnek. 

— Muszáj rendnek lenni 
— állítja Mélykúti Marika. 
A legkisebb szabálytalansá-
got megtorolják, már majd-
nem mindenki kapott bün-
tetést. 

9 

— Hát . . . nekem is fel 
kellett már súrolni a mos-
dót . . . Nekem százszor kel-
lett leírni, hogy a ruhákat 
nem a radiátorra teszem . . . 
Nekem meg . . . — És sorol-
ják a kisebb-nagyobb hibá-
kat, s az érte járó büntetést. 

— És mi a 
„büntetés"? 

— Ha nem engednek tévét 
nézni, vagy megvonják a ha-
za utazást. — De azt mind-
nyájan belátják, hogy más-
ként nehéz volna rendet tar-
tani. 

A szabad időben . . . 

Mentesítő voneíoV, buszok 
a kettős ünnepen 

—, — Hogy töltitek a szabad 
időt? 

— Mosással — szól közbe 
| valaki. De leintik. 

— Szórakozás? 
— Rádió, tévé, könyvek. 

A novemper 6—7-i kettős vember 4-től november 8-ig 
ünnepen a számítások sze- '10 mentesítő járatot indít, 
rint ismét sokan utaznak november 4-én. 6-én és 6-án 
_ , , .., . . . . .,, , vidékre, 7-en es 8-an pedig 
Budapestről vidékre, illetve vidékről Budapestre. 
vidékről a fővárosba. A MÁV . .., . „ 

Keszul az ünnepi forga-
a MÁVAUT is. Az 

gyors-""és személyvonatokat ünnepekre vidékről, illetve a 
a szokottnál több kocsival hétköznapi vidéki munkas-
indítja, s ahol csak lehet, járatoktól irányítja az autó-

számol ezzel, éppen ezért a 
menetrend szerint közlekedő l o r m a 

— Meg járunk ide a spor-
pályara — szól közbe Varga 
Erzsike. — Semmi több. 

— És mit szeretnétek? 
Marika kér szót: 
— Színházba, moziba jár-

ni, esetleg több KlSZ-rendez-
vényt: Lehetne itt is, a gyár-
ban is. 

— S mi az akadálya? 
— Kevés a kimenőnk. Csak 

vasárnap van, este 8-ig. Per-
sze máskor is kérhetünk. 
Színházba csoportosan me-
hetünk csak, nehéz össze-
szedni a lányokat — mondja 
Kocsis Kati, aki a szállás 
KISZ-titkára is. Marika je-
lentkezik a legtöbb ötlettel: 

— Irodalmi szakkört ter-
vezünk. Végre lesz valami, 
ami nagyon jó . . . 

— Nyolcvanan laktok itt. 
Milyen a közösségi élet, 
munka, „idebenn"? 

Kati, a KISZ-titkár: 
— A váltott műszak miatt 

nehéz szervezni, de negyven 
lányt is művészet megmoz-
gatni. De azért igyekezünk, 
s nem eredménytelenül. 

Persze ezek az adottságok 
nem pótolják a színházat, a 
filmeket, kiállításokat, ami-
től majdnem „elszigetelőd-
tek" itt, Szegeden, ahol a 

legsúlyosabb legtöbb az ilyen művelődési 
lehetőség. Meg lehetne olda-
ni, mégha csoportosan is, 
egy-egy tárlatnézést, hétköz-
nap, egy-egy film, vagy szín-
házi előadás megtekintését . . . 
Az egyetlen kimenös napon 
— vasárnap — minderre 
nem futja, s már csak azért 
sem, mert a többség ekkor 
hazautazik. 

Talán több fáradsággal le-
hetne tenni valamit ez ellen 
az „elszigeteltség ellen". s 
többet azért, hogv még job-
ban érezzék magukat a lá-
n y o k . . . Jakab Ágnes 

érettségizett diák innnen goztatta az egykori növendék. | gőzmozdonyok helyett Die- buszokat a főváros környéki, 
került ki az életbe, vasúti Balogh József bácsi - sokat sel-mozdonyokkal vontatják öletve a távolsági járatok 
szolgalatra. A kedves vendé- szépült az intézet és a varos, 
get most körül vették az in- A régebbi szép emlék is el-
lézet növendékei és mesél- kiséri az embert élete vé-
tették géig. 

- Annak idején - mon- Dr. Thuróczy Miklós 

sűrítésére. Az előzetes fel-a vonatokat. A MAV me 
nttrend oszlálva már elkészí- . . . . . . . . 
telte az ünnepi forgalom meresek szerint naponta loO-
menetrendjét. Eszerint, ha az 16" rendkívüli járatot köz-
utasletszám megkívánja, no- lakedtetnek. 

Magyar—bolgár 
árucsere-megállapodás 

P. Vlcsevnek, s bolgár bel- bel értékű belkereskedelmi 
kereskedelmi miniszter első választékcsere-megállapo-
helyettesének vezetésével dást írtak alá 1967. évre. A 
belkereskedelmi delegáció megállapodás szerint zöld-
tartózkodott Budapesten, s az ség- és gyümölcskonzervet, 
1967. évi választékcseréről szőlőt, palackos bort, demi-
tárgyalt a magyar belkeres- z s o n t . üvegárut stb. impor-
kedelem vezetőivel. A tár- tól k p a m u t m é t e r á l . u ta_ 
gvalasok eredmenyekeppen 
Halász János és P. Vlcsev k a r o ' Játék, napszemüveg, 
belkereskedelmi miniszterhe- háztartási vastömegcikk el-
lyettesek 900 000-900 000 ru - lenében. 
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