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Sok van, ami csodálatos, de az embernél nincs sem-

mi csodálatosabb!" — kiál t fel Sophokles és sza-
vai nemcsak szépek, de mélyen igazak is. Igazsá-

gok át lá tásakor a minden pozitív emberi tulajdonságot 
egyesítő legemberibb emberre , a nagybetűs Emberre gon-
dolunk: a jóra, az erősre, az elvhűre, a bátorra, a tevé-
kenyre, a k i tar tóra ; — az eszményire. Tehát ar ra , aki -
nek jellemző vonásait a történelmi emberiség egésze te-
remte t te a maga képére, hasonlatosságára. És — tegyük 
hozzá — a maga vágyai szerint is. Mert személyesen ne-
héz volna megtalálni bárkiben is ezt a folyamatos és 
kollektív absztrakcióval felépített jótulajdonság-piramist . 
A nagy kezdőbetűvel írott Ember tudatunkbein létezik, a 
földön kisbetűs emberek élnek. 

Kisbetűsök: szabójánosok, ahogy egy mai vers mond-
ja. De ők a d j á k össze az embereszmény továbbépítéséhez 
szükséges tiszta életeket, ők a jók, az eszméhez-hivek, a 
bátrak, az erősek, a tevékenyek, a kitartók. Ki-ki a ma-
ga m ó d j á n keresi élete értelmét, önnön mér téke szerint 
közeledik a tökéletesség abszolút, félelmetes és hívoga-
tóan magas mércéjéhez. 

Társadalmunk a legnagyobb magasság, a kommunista 
embereszmény felé törekszik. I t t élnek, dolgoznak azok, 
akik legjobban kiteljesítik ezt az eszményt, akik tu la j -
donságaikban legközelebb á l lnak a jövő, a kommuniz-
mus sokszor elképzelt emberéhez. Köztünk, velünk és 
ér tünk, — ez a három szó fejezi ki leginkább az élcsa-
pathoz tartozó legjobbak, a kommunis ták és a mögöttük, 
mellet tük sereget alkotó nép mai viszonyát. Egy hason-
lat ta l élve: a folyóban ők a fősodor, a legerősebb, leg-
gyorsabb lendületű áramlás, de szorosan mellettük, ve-
lük tar t az egész folyó, a vízmolekulák számláihatat lan 
serege, vagyis az egész társadalom. Nagy ez az erő, ép-
pen azért, mert vele együtt zúdul előre a folyó egésze is, 
a teljes társadalmi áramlás . 

Mindez nem máról holnapra alkui t így, ilyen egy-
ségessé. amilyennek napja inkban lá t juk. De az érlelő-
dés kalászt hozott; bízvást mondhat juk , hogy a pár ton-
kívülíek legnagyobb része, az egyszerű dolgozóktól a la-
boratóriumi kutatókig elfogadta, s a j á t j ának tud ja és vall-
ja a pár t programját . Az emberért , tehát é r te való prog-
ramot. Éppen azért, mer t a szocialista rendszer humani-
tásában l á t j a az ember lehetőségeit kiteljesedni, éppen 
azért, mer t olyan célkitűzéseket lát, s olyanok megvaló-
sításában vesz részt, amelyek az ember dicsőségére és 
hasznára várnak. És n e m utolsósorban azért, mer t leg-
szűkebb közösségében a kommunistákat jó és segítőkész 
munkatársaknak, barátoknak, meggyőződéses, értő és 
megértő vezetőknek ismerhet te meg. 

Mondják, hogy más az eszmény és más a realitás, az 
egyiknek inkább szárnya van, a másiknak gyökerei. Mai 
eíetünk reménytel jes jelensége, hogy ezek a szárnyak és 
gyökerek együtt találhatók a legmagasabb, legpozitívabb 
tulajdonságokkal bíró emberek, a kommunisták tetteiben, 
életében. És ez nagyon is kell a mai töprengőmek, kell 
egy gondolati á ramkör záródásához, ahhoz, hogy a szó 
meggyőződéssé é r jen . 

Kik teszik azzá? A kommunisták, akik közöttünk 
élnék, mint munkatársak, ismerősök, barátok. Velünk, 
er tünk dolgoznak a közösségekben, naponta láátatiák az 
óf trnor— kowécsolódó tuliudonságait. O l v i m á M n á idén 
á t észrevétlen teszik dolgukat, szorgalmasan és ki tartó-
an, s látszólag szürke tevékenységükből á l l í t ják össze a 
nagv tettet, mely elismerést vált ki, tiszteletet paran-
csol. És követőket toboroz. Mert éppen ebben van sike-
rüknek, s vele a pártpoli t ika sikerének t i tka : hódítást 
fenni a gondolkodás területein, szocializmust építeni 
nemcsak odakint, hanem az e lmékben is. 

Bonyolult folyamat a gondolkodás: nagy u taka t tesz 
meg oda meg vissza egy-egy kérdés tisztázásáig. Ez az 
út még a világos politikai koncepció mai, tiszta légkö-
rében sem problémamentes vagy sablonos. De megnyug-
tató tudat népünk számára, hogy. jó „kalauzok"; igazi 
kommunis t á t a vezérlői az út- találásban. Olyanok, akik 
magatartásból és áldozatvállalásból, szorgalomból és hú-
ségből, emberszeretetből és tettrekészségből, a másokkal 
való törődésből és rendület len kitartásból adnak példát. 

A sophoklesd gondolatot folytatva: hozzáadnak egy 
sort önmgukból ahhoz, ami az emberben tiszteletre, cso-
dálatra méltó. A bennük kristályosodó nagyszerű embe-
ri tulajdonságokon keresztül ismerik meg a tömegek a 
kommunista embereszmény igazságát. Megismerik és el-
ismerik — ebben a két szóban jónéhány év pontos szá-
mokban talán nem is mérhető, de erkölcsileg annál ha-
ta lmasabb eredményei fejeződnek ki. S már föllelhetők 
benne az idei év, az ú j mechanizmus első eredményei is. 

Nagy idők jubileumához közeledünk. Idézzük az 
1018—r9-es történelmi földindulás emlékét, tisz-
telgünk a Kommunis ták Magyarországi P á r t j a 

megalakulásának 50. évfordulója előtt. Az ünnep fénye 
— melyet a munkások sok nagyszerű kezdeményezése is 
emel, éppúgy bevilágítja az azóta megtet t utat, mint az 
előttünk á l l ó t S azt a tényt is: a történelmi küldetéssel 
szerveződött élcsapat teljesíteni tudta és tud ja hivatását, 
mert az ember szolgálatában munkálkodik. S József At-
tilával, aki valóban a proletár utókoré ma már, azt is 
e lmondhat juk az osztályról és pá r t j á ró l : „Minden em-
beri mű ér te lme ezért búg mibennünk, mint a mély-
hegedű." 

SIMÁI MIHÁLY 

I I D N F F rakétatámadásai 
Dél-vietnami szabadság-

harcosok szombaton ha jna l -
ban levegőbe röpítették Sai-
gon kínai negyedében a vá-
rosházát. • A robbanás más-
fél órával munkakezdés előtt 
történt, így emberáldozatot 
nem követelt, az anyagi kár 
azonban igen nagy. 

A szabadságharcosok 
ugyancsak szombaton h a j -

nalban rakéta támadást in-
dítottak a Ben Luc-híd ellen, 
amely Saigontól mintegy 25 
kilométerrel délnyugatra 
fekszik és a 4-es számú or-
szágút részeként az egyik 
legfontosabb összekötő ka-
pocs a főváros és a rizster-
melő Mekong deltavidék kö-
zött. 

A M A fi jtY Av R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

58. évfolyam, 235. szám Ara: 1 forint Vasárnap, 1968. október 6. 

A gubsleumi évfordulóra: . , kgst-
11 szocialista üzem címert n n í ^ m 

Az újszeged! szövőgyár 
eérnázó üzemének dolgozói 
mindig élen já r tak a munka-
versenyben. Számos kezde-
ményezés elindítói voltak e 
nemes vetélkedőben, s idén 
is az elsők között jelezték, 
hogy részt vesznek és külön 
vállalással indulnak a KMP 
megalakulásának és a Ta-
nácsköztársaság kikiáltásá-
nak fél évszázados jubile-
umát köszöntő szocialista 
versenyben. 

A eérnázó üzem fonalat 
dolgoz fel a szövödék szá-
mára. Géppark juk kitűnő ál-
lapotban van, zömmel az ú j -
f a j t a Textima cérnázókkal 
dolgoznak. Az üzem pár t -
alapszervezetének t i tkára, 
Gárdián Józsefné és a mű-
helybizottság t i tkára, Frank 
Mária elismeréssel nyilat-
koznak a cérnázóban dolgo-
zó brigádok munkájáról . 

A szocialista munkaver -
senyben részt vevő kollektí-
vák száma húsz, s ma jdnem 
minden munkás tagja vala-
melyik brigádnak-

A eérnázó üzem minden 
br igádja elnyerte már a szo-
cialista címet, sőt két bri-
gád az ezüstkoszorús jel-
vénynek is a bir tokába ju-
tott, négy kollektíva a bronz-
koszorús jelvény tula jdono-
sa. A műhelybizottság t i tká-
ra és pár t t i tkár myiden bri-
gádot jónak tart , de közü-
lük is kiemelkedik a ..Vö-
rös Lobogó"-brigád, amely-
nek Szügyi Jánosné a veze-
tője, a „Május 1."-brigád, 
amelynek most Sándor Jó-

zsefné a vezetője, mer t a ré-
gi vezető, Szögi Rózsi nem-
rég nyugdí jba vonult. 
Ugyancsak a legjobbak kö-
zött emlegetik a „Kun Bé-
la"-brigádot, amelyet Szepe-
si Mátyásné i r ány í t 

A eérnázó üzemben terem-
tődtek meg a feltételei an-
nak, hogy versenyre kel je-
nek a Szocialista üzem cím 
elnyeréséért. E célkitűzés 
előtt a műszakok indítottak 
ilyen irányú munkaversenyt , 
s mivel a műszakok megfe-
leltek a követelménynek, el-
nyerték a szocialista címet, 
mint ahogyan a brigádok 
mindegyike is, lehetőség 
nyílt a r ra , hogy az üzem is 
ilyen célt tűzzön maga elé. 

Erre most került sor a ju-
bileumi verseny időszaká-
ban. Értékelés, „ítélet", még 
nem volt, hiszen az egész 
esztendei m u n k á j u k a lapján 
döntenek majd . De nagyon 
bizakodóak a eérnázó dolgo-
zói, mivel az elmúlt három-
negyed évben minden köve-
telménynek megfeleltek. A 
termelés területén teljesítet-
ték terveiket, jó minőséget 
gyártottak és csökkente t téka 
selejtet. Rendben eleget tet-
tek az ú j gazdasági mecha-
nizmusból fakadó követel-
ményeknek is. 

Nem is a százalékok az 
érdekesek, hanem az a tény, 
hogy a eérnázó üzem mun-
kásnőinek többsége régi dol-
gozója az újszegedi gyárnak, 
itt van a legtöbb törzsgárda-
tag és viszonylag jól keres-

nek. A cérnázóban 1500 fo-
r int körül mozog az átlag-
kereset, de nem ri tka az 
olyan munkásnő, aki rend-
szeresen megkeresi a kétezer 
fprintot havonta. A kerese-
tek utén ítélve a termelés 
mennyiségi és minőségi ol-
dalával sincs különöseob 
gond. Valószínű, a eérnázó 
üzem nyeri el elsőként az 
újszegedi szövőgyárban a 
szocialista üzem c íme t 

A KGST szénipari ál landó 
bizottsága munkabiztonsági 
és egészségügyi kérdésekkel 
foglalkozó tudományos-mű-
szaki tanácsa Szófiában októ-
ber 1-től 5-ig megtartotta 9. 
ülését. Kijelölte a szénbá-
nyászat területén a munka-
biztonság és az egészségügy 
legfontosabb problémáit az 
1971-től 1975-ig ter jedő idő-
ben. 

Komócsin Zoltán 
elvtárs 

Korszerű tejüzem 

Az épülő üzem része 

Jj. .: ' — 

Szentesre látogatott tegnap 
Komócsin Zoltán, elvtárs, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság t i tkára és Győri 
Imre elvtárs, a Központi Bi-
zottság tagja, a megyei pár t -
bizottság első t i tkára. A já-
rás és a város pártaktivistái-
nak délelőtt rendezett ülésén 
vettek részt. 

Komócsin elvtárs az aktíva 
résztvevői, politikai, állami 
és gazdasági funkcionár iu-
sok, ipari és mezőgazdasági 
üzemek, tsz-ek, intézmények, 
társadalmi szervezetek veze-
tői előtt időszerű politikai 
kérdésekről mondott beszé-
det. Elemezte az európai 

biztonságot, a világbékét és 
a szocialista világrendszert 
közvetlenül érintő csehszlo-
vákiai események hátterét, 
okait, és következményeit. 
Beszámolt azokról a biztató 
jelenségekről, amelyek a 
csehszlovákiai szocialista, ha-
ladó erők lassú, de érezhető, 
fokozatos kibontakozását bi-
zonyítják, és amelyek mu-
tat ják, hogy a konszolidáció, 
ha nem is gyorsan, elérkezik. 

Az aktívaülés u tán Komó-
csin Zoltán és Győri Imre a 
Pankotai Állami Gazdaság 
szentesi központjában, majd 
Nagytőkén, a Kalinin Tsz-
ben tett látogatást. 

Somogyi Károlyné felvételei 

Francia gyártmányú tartályok szerelése 

Új billenfyűrendszer 
beültetése a szívbe 

Újabb szegedi siker a szívbillentyűk pótlásában 
A saj tó és a rádió az utób-

bi időben egyre gyakrabban 
ad h í r t szervek, vagy szöve-
tek átültetéséről és az eb-
ben elért tudományos ered-
ményekről. Ezen a téren 
újabb hazai kezdeményezés-
ről számolhatunk be. Nem-
régiben az Országos Kardio-
lógiai Intézetben sikerrel ül-
tettek át sertésből eltávolí-
tott aortabillentyűzetet az 
elpusztult emberi aortabil-
lentyűzet pótlására. 

Most arról számolhatunk 
be, hogy október 3-án a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem I . sz. Sebészeti Kli-

n iká jának orvosai egy sa já t 
maguk által készített, mű-
anyaggal megerősített konzer-
vált sertésaortából származó 
billentyűrendszert ültettek 
be egy 26 éves asszony szívé-
be az elpusztult mitralis bil-
lentyürendszer helyettesíté-
sére. 

Ennek a műtéti e l járásnak 
az a jelentősége, hogy mó-
dot ad a szövetátültetéssel 
eddig nem pótolható mitralis 
— kéthegyű — billentyűzet 
megfelelő helyettesítésére. 

Előnye még. hogy felépítésé-
nél fogva az ilyen — mű-
anyaggal megerősített — bil-

lentyúrendszer későbben nem 
tágul ki, illetve nem defor-
málódik. Hasonló megol-
dással eddig csak San Fran-
ciscóban, Leeds-ben és Pá-
rizsban kezeltek betegeket. 

A Szegeden alkalmazott 
módszer lényeges előnye, 
hogy a normálishoz közelálló 
szívműködési viszonyokat 
teremt és bizonyos súlyos 
szövődményéket megelőz. Az 
átültetett billentyű működé-
se kifogástalan. A klinikától 
tegnap, szombaton kapott tá-
jékozatás szerint a beteg tel-
jesen jól van. 

BL S. 

A budapesti műút mellett 
épülő tejüzem alakuló, szé-
pülő gyárépülete jól illesz-
kedik a nyugati iparövezet 
látképébe. A külső munká -
latokkal párhuzamosan fo-
lyik a külföldi gépek szere-
lése a munkatermekben. 

Dr. Biczó György 
Prágában 

A Testvérvárosok Világszö-
vetségének Végrehaj tó Ta-
nácsa a legutóbbi ülésén el-
fogadott program szerinti ta-
nácskozását október 7-én 
Prágában t a r t j a meg. A prá-
gai ülésre tegrjap, szomba-
ton elutazott dr. Biczó 
György, a Szeged mj. városi 
tanács végrehaj tó bizottságá-
nak elnöke. 
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