
Elutazót! 
a mongol 
pártmunkás-
küldöttség 

Szerdán elutazott hazánk-
ból a mongol pártmunkás-
küldöttség. amely az MSZMP 
KB meghívására Namszrajn 
Luvszanravdan, a Mongol 
Népi Forradalmi Párt Poli-
tikai Bizottsága póttagjának, 
a párt Központi Ellenőrző 
Bizottsága elnökének vezeté-
sével tartózkodott hazánk-
ban. A küldöttséget fogadta 
Biszku Béla, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára. 
Pártunk vendégei magyaror-
szági látogatásuk alkalmá-
val megtekintették Buda-
pest, valamint az ország 
más területeinek nevezetes-
ségeit 

Magyar -szov jet együttműködés 
számítógépek gyártásában 

Jávor Ervin, az Országos hogvan haladnak, milyen meg mostani magyarországi 
Tervhivatal és M. J. Ra- eredményeket hoztak a ko- látogatásaink is. A szovjet 
kovszkij, a Szovjet Állami rábbi konzultációkon létre- delegáció tagjai nehéz-
Tervbizottság elnökhelyette- jött megállapodások, össze- ipari, számítógép-technikai, 
se szerdán a margitszigeti sen 513 szovjet dokumentá- könnyűipari, gyógyszeripari 
Nagyszállóban aláírta a ma- ció és műszaki információ üzemeket kerestek fel, s 
gyar—szovjet műszaki tudo- átvételéről van szó. mindenhol a legjobb benyo-
mányos együttműködési bi- M J Rakovszkij a többi másokat szerezték. Külön 

k ö z t a következőket mondta: hangsúlyozni szeretném a 
zókonyvet. Az ülésszakon számítástechnikai berendezé-
megallapodtak szakemberek — Igen kedvezőek a ta- , . .. . . . . . . . 
kölcsönös tanulmányútjai- pasztalataink a magyar mű- s e K t eűeszteset e s g y a r . a ~ 
ban, dokumentációk cseréjé- szaki és tudományos ered- sát érintő megállapodás je-
ben. Felmérték a műszaki- ményekről — erről győztek lentőségét 

Új város-
központ 
Győrött 

ü j városközpontot alakí-
tanak ki a várossá nyilvá-
nításának 700. évfor-
dulóját ünneplő Győrött 
Az ország egyik legszebb 
városi tanácsházával szem-
ei en — az l -es száma fő-
útvonal mentén — már 
meg is kezdődött » légi 
epületek szanálása. 

tudományos kapcsolatokat, 
azok továbbfejlesztésének 
módjait. Részletesen megvi-
tatták a KGM és a szovjet 
Elektrotechnikai Minisztéri-
um, továbbá a Ganz Villa-
mossági Művek és a lenin-
grádi Elektroszila gyár 
együttműködését 

Kiss Árpád miniszter, az 
Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság elnöke és M. J. 
Rakovszkij megállapodást írt 
alá arról, hogy a két ország 
együttműködik a számítás-
technikai berendezések fej-
lesztésében és gyártásában. 

A tanácskozásról Jávor Er-
vin többek közt a következő-
ket mondta: 

| — A mostani ülésszak lé-
nyegesen különbözött a ko-

I rábbiaktóL Ezúttal már a 
minisztériumok, tudományos 
intézetek, vállalatok közvet-
len kapcsolatait tárgyaltuk, 
ami összefügg az együttmű-
ködés decentralizálásának 
folyamatával. A most zárult 
ülésszakon jó légkörben, s 
egyben kritikusan értékeltük 
az együttműködés eddigi 
eredményeit Megvizsgáltuk, 

. - . 
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Okos szülők 

P I A C Az üzletek konkurrálnak 
zöldáruval, gyümölccsel 

Szerdán nem »<#í olyan ken kívül te mind több boít ja kiszolgálni a vevőket. A 
kielégítő a piaci felhozatal, vezetője él: már piac kezde- fogyasztó is jól jár, mert nem 
mint a múlt héten. Az áru- tén vásárol a termelőktől, s kell a piacra mennie, s a 
kínálat hetenként tapasztal- így a piaci áron, esetenként boltban higiénikusabban tá-
ható hullámzása elsősorban még annál te olcsóbban tud. rolt áruhoz juthat 
az állami kereskedelem ég " .• • » 
a termelőszövetkezetek áru-
mennyiségétől függ. Tegnap 
a MÉK Szent István téri pa-
vilonjában nem volt árusítás, 
a tsz-ek pedig mindkét pi-
acra feltűnően kevés kerti 
terméket és gyümölcsöt szál-
lítottak. 

A piacok gyakran változó 
felhoztalával szemben ör-
vendetesen tapasztalható a 
városi üzletek határozottan 
növekvő zöldáru és gyümölcs 
kínálata. A boltok vezetői, 
különösen az Anna kúti cse-
mege, az Eli ker Széchenyi 
téri 8. számú, 7. számú, a Ká-
rász utcai 31. számú boltja, 
és a föklmüvesszövetkezet 
Széchenyi téri zöldség-gyü-
mölcs szaküzlete naponta 
friss, nagymennyiségű áru-
val várja már kora reggel 
vasárlóit. A saját beszerzés 
lehetőségeivel az említette-
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Sárgabarack ré- s»— 

Vége a tanévnek, rövidesen befejeződnek az egye-
temi év végi vizsgák is. Mivel foglalkoznak nyá-
ron a középiskolás és főiskolás gyerekek, egye-

temi haligátók? Természetesen a munka utáni jól meg-
érdemelt pihenés a legfontosabb számukra. De ez — 
most már évek tapasztalatai szerint — nem passzív „he-
nyéléssel" indul, hanem aktív munkával. Évről évre 
több leány és fiú azzal kezdi a pihenést, hogy üzem-
ben, termelőszövetkezetben, hivatalban munkát vállal 
egy hónapra, hat hétre. Egy részük azért, mert ezzel a 
következő évi kiadásokhoz segít a szülőkön, különösen 
ott, ahol nagy a család, vagy egy kereső van; ahol kis 
jövedelmű munkakörökben dolgoznak a szülők. A másik 
részüket ugyan nem inspirálja ez a fajta segítés, mert 
nincsen ráutalva a család a gyerek évente egy havi ke-
resetére, de ezek a szülők is elküldik lányukat, fiukat 
dolgozni. 

Miért alakulnak ki a vakáció hetei ezen a szinte 
általánosan elterjedt módot? Minden valószínűség sze-
rint azért, mert a munka és az életismeret elsajátítása 
nem akkor kezdődik, amikor a gyerekek befejezték 
az iskolát. Hanem közben, s ilymódon a vakációban is 
kapnak olyan életismeretet, amely megkönnyíti számuk-
ra az iskcla elvégzése után azt, hogy megálljanak a sa-
ját lábukon. Elősegíti ez az akció a munka és a kere-
set megbecsülését is. Ismeretet kapnak a gyerekek saját 
gyakorlatuk alapján arról, hogy milyen nehéz megkeres-
ni a pénzt a megélhetésre, létfenntartásra. 

Igazuk van azoknak a szülőknek, akik azt mond-
ják, hogy emelett, a munka még aktív pihenést is nyújt. 
Hiszen a gyerek mással foglalkozik, mint egész évben. 
Fizikai és szellemi igénybevétele egészen más természe-
tű, s ez pihenés. Okos, egészséges pihenés. 

Ha az ember végignézi a munkahelyeket, az igénye-
ket a gyerekek iránt, akkor könnyen megállapíthatja, 
hogy a szülői elképzelések és a munkahelyek vezetőinek 
a felfogása egészségesen találkozik. Most már nem úgy 
van, hogy kinézik a gyereket az üzemből, vagy a tsz-
ből, a munkások nagy része látja, hogy erre a munká-
ra a tanulónak szüksége van a jövője szempontjából. 
(Bár még mindig sok a trágárság, szellemi, lelki dur-
vaság egy-egy üzemben.) Az a gondolat is megfordul 
ilyenfajta beszélgetésekein, hogy a szellemi és a fizikai 
munka közötti rosszul felfogott különbségből származó 
társadalmi kategorizálás elmosódásában aZ ilyen akciók 
is nagy szerepet játszanak. 

Nem juthat el minden gyerek különböző ifjúsági 
építőtáborokba, nagyobb szervezett munkaakciókba. Vi-
szont dolgoznia kell saját érdekében; ezért szerencsés, 
hogy így alakulnak a vakáció első hetei. A munkahely 
úgyszólván minden tanuló számára biztosított, ha je-
lentkezik a munkaerő tartalékok hivatalánál, vagy köz-
vetlenül mezőgazdasági termelő üzemekben stb. 

edvező vonás, hogy értelmiségi é s alkalmazotti 
családok gyerekei egyre nagyobb számban jelent-
keznek elhelyezkedésre, munkára. Néhány esz-

j tendővel ezelőtt ez még nem így vo l t Azóta nagyot vál-
Még állványerdő borítja a tozott a családok szemlélete, életfelfogása. Itt is jobban 

Horváth Mihály utcában a kirajzolódik, hogy a gyereket életre, munkára kell ne-
MÉK leendő ötszintes, négy j vélni és ebben a nyári egy hónap, hat hét igen jótékony 
emeletes székházát, amely- segítő. Egyébként nyugati példák is emellett szólnak. 
nek kivitelezője a Csongrád Kvalifikált szellemi pályán dolgozók gyerekei a nyári 
megyei Állami Építőipari ] hónapokban, például Dániában hajógyárban, mas üze-
Vállalat. A tervek szerint , mekben és törpebirtokosoknál jelentkeznek munkára. S 
szeptember 15-én adják át az egyetemi professzor ezt éppen olyan szükségesnek é s 
rendeltetésének az új létesít- természetesnek tekinti, mint maga a hajógyári munkás. 
ményt. A hónap végére már I Az egyhónapos munkának nagy morális nevelő ha-
annyira előrehaladnak a t a s a i s v a n - A gyerekben azt a valóságos jó érzést kelti, 

... . . . . . . . . hogy íme én megkerestem a 4—5—6—800 forintomat, s 
munkaval, hogy a esőátlva- j e z ^ l y a n ^ ^ megdolgoztam. S igy, érzelmi ala-
nyokat lebontják s az utcán poB jg kialakul benne a munkával szerzett pénz becsü-
általános rendet teremtenek. \ lete, a hovaforóitás iránti józanság, meggondolás. Tár-

1 sadalmi jelentősége és gazdasági hatása egyaránt fontos 
! ennek a pedagógiailag is értékes akciónak. 

Okosan gondolkodó szülők — okos cselekedete ez, 
megfontolt, értő gazdasági vezetők közreműködésével. 

B. J. 

MÉK-székház K 

Gorkij-év 
A szovjet írótársadalom 

Gorkij születésének 100. 
évfordulóját egész évben 
tartó eseménysorozattal ün-
nepli. Moszkvában írók, 
költők nemzetközi összejö-
vetelére kerül sor, ahol a 
35 országból érkező ven-
dégek között ott lesznek a 
Magyar írók Szövetségé-
nek képviselői is: Molnár 
Géza és Mocsár Gábor, 

főtt,' nagyon tfegfhtts ósSegÓ; vöfc, 
amelyben mindenkinek osztoznia kell, 
aki nyitott szemmel nézi az esemenye-
ketf° — írta a Móra Ferenc által szer-
kesztett Szegedi Napló június 18-i 
kommentárjában. (Megjegyzendő, 
hogy három nappal később a Parla-
mentben Tisza István, a reakció vezé-
re megtámadta Károlyit szegedi be-
szédéért A nagy hazafi önérzetesen 
válaszolt Helyesen állapította meg, 
hogy a német szövetség nemzeti ve-
szedelem a magyar nép számára, 
melytől és a háborútói azonnal meg 
kell szabadulnT.f 

A szegedi választási kampany a kö-
vetkező napiokban is folytatódott. A 
helyi „függetlenségi és 48-asok" júni-
us 19-én, majd 22-én rendeztek újabb 
gyűléseket melyeken ismét a békét és 
a demokráciát éltették. Közben azon-
ban az ellentábor is erős agitációt 
folytatott. Mellettük állt a közigazga-
tás és a rendőri hatalom. Végül juni-
us 24-én zajlott le a választás. A kor-
mány jelöltje: Pálfy József szerezte 
meg a mandátumot. Ö 714 szavazatot 
kapott ellenfele pedig 446-ot. (Jel-
lemző az akkori szűkkörű választó-
jogra, hogy a százezres lakosú Szege-
den kétezernél kevesebben szavazhat-
tak! Az eredmény tehát nem fejezte 
ki Szeged népiének igazi akaratát!) 

Közben június 20-án Budapesten ál-
talános sztrájk kezdődött, mely a koi> 

atóny IemonöSsáfc. u békét és a ható-
sági brutális beavatkozások megszün-
tetését követelte. Másnap a mozgalom 
vidékre is átterjedt. A hatalmas mé-
retű országos sztrájkban részt vett 
Szeged munkássága is. Június 21-én 
itt is leállt a munka. Sztrájkba lépett 
a Kenderfonógyár ezer, a dohánygyár 
«00, a MAV műhely 400 dolgozója. 
Csatlakozott hozzájuk az Újszegedi 
Kenderkikészítőgyár, a cipőgyár, a 
villamosvasút, valamint számos helyi 
kisüzem munkássága. A nyomdászok 
is sztrájkba léptek, igy egy héten ke-
resztül a város napilapjai nem jelen-
hettek meg. A sztrájk napjaiban Sze-
geden munkástanács alakult (akárcsak 
a januári tömegsztrájk idején). 

Június 27-ig nyugalom volt a város-
ban. A harcoló munkásság fegyelme-
zetten viselkedett, a hatóság pedig 
tartózkodott a provokációktól. Június 
27-én azonban híre érkezett annak, 
hogy a szociáldemokrata pártközpont 
a mozgalom abbahagyására hívta fel 
a proletárokat. Szegeden azonban — 
akárcsak sete. más városban — a 
sztrájkolok még folytatni kívánták a 
harcot. Ezért az itteni hatóság erősza-
kos beavatkozásra szánta el magát. 
Este és éjszaka folyamán tíz bizottság 
(mindegyikben 10 katona vagy rend-
őr, élén két tiszttel) járta be a várost 
utcánként. Az üzemektől beszerzett 
név- és lakcímjegyzék alapján számos 

munkást és munkásnők zavartak fel 
álmából. Sokszázat közülük a 46-os 
gyalogezred laktanyájába hurcoltak. 
Ott felszólították őket a munka újbóli 
felvételére. Többségük ezt megtagadta. 
Ezért a börtön helységeiben „szállá-
solták'^ el őket. 

A szegedi munkásság vezetői (kikre j újszegedi 
nem terjedt ki a szokatlan éjszakai . . . . . . . , 
razzia) másnap, reggel összegyűltek. A u t K a r a ' L a c s a n Mihályné, a 

Szegedi népfrontkiildiittség 
Szabadkán 

Jugoszlavia Dolgozó Népe gazdagításáról, Szeged és 
Szocialista Szövetsége sza-
badkai községi bizottsága ve-
zetőségének meghívására 

tegnap, szerdán reggel Sze-
gedről népfront-delegáció 
utazott a testvérvárosba. A 
küldöttséget Hofgesang Pé-
ter, a Hazafias Népfront vá-
rosi bizottságának titkára 
vezeti, tagjai: Kiss Jenő, az 

népírontbizottság 

Szabadka kapcsolatainak 
erősítéséről tárgyalnak. 

munkástanács hangulata eléggé nyo-
mott vo l t Úgy látták, hogy a szociál-
demokrata pártközpont újbóli munká-
ba lépésről szóló felszólítását követni 
kell, természetesen azzal a feltétellel, | 
hogy a városban letartóztatottakat sza-
badlábra helyezik. A munkástanács 
azonnal tárgyalni kezdett a rendőr-
főkapitánnyal. Sikerült ilyen értelmű 
megegyezést kötni vele. Á munkássá-
got vezetői felszólították a sztrájk ab-
bahagyására. Június 28-án délután 
legtöbb helyen fel is vették a munkát. 
Ennek fejében a letartóztatottak is 
szabadlábra kerültek. 

Mozgalmas, eseménydús heteket élt 
át Szeged népe 1918 júniusában. A vá-
ros lakossága jelentős politikai aktivi-
tást tanúsított. A gyűléseken és a 
nagy sztrájkban való tömeges részvé-
tel megmutatta Szeged népének 
szembenállását a háborúval ós a re-
akcióval. 

népfront városi bizottságá-
nak elnökhelyettese, Sarnyai 
István, a II. kerületi nép-
frontbizottság titkára, dr. 
Szalai László, a népfront vá-
rosi bizottsága elnökségének 
tagja és Szüádi Sándor, a 
III. kerületi népfrontbizott-
ság titkára. 

A népfront-küldöttség há-
rom napot tölt Szeged ju-
goszláv testvérvárosában és 
a két társadalmi szervezet 

Talajtani 
vándor-
gyűlés 

A Magyar Agrártudományi 
Egyesület Talajtani Társasá-
ga szerdán megkezdte két-
napos vándorgyűlését Eger-
ben, amelyen a műtrágyázás 
tapasztalatait és a fejleszté-
si feladatokat tárgyalják 
meg. A tanácskozáson 5 ba-
ráti ország képviselői is 
résztvesznek. Dr. Soós Gá-
bor mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszterhelyettes 
bevezető előadása után hat 
előadás hangzott el a korsze-
rű talajművelésről, a műtrá-
gyázás jelentőségéről, gya-

együttműködésének további I korlati hasznáról. 

DR. MERÉNYI LÁSZLÓ, CSÜTÖRTÖK, 
teitenettudomauypk katididatusa, 1968- J t ? N I U S DÉL-MAGYARORSZAG P 


