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KEDVES VENDEGEK ÉRKEZNEK MA ME-
GYENKBE A ROMÁN SZOCIALISTA KÖZTÁRSA-
SÁG TEMES MEGYÉJÉBŐL. 

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
CSONGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÁSÁ-
RA MA NÉHÁNY NAPOS HIVATALOS LÁTOGATÁ-
SON FOGADJUK A TESTVÉRI SZOMSZÉD SZOCIA-
LISTA ORSZÁG MEGYEI PÁRTDELEGÁCIÓJÁT. 

CSONGRÁD MEGYE KOMMUNISTÁI ÉS EGÉSZ 
LAKOSSÁGA NEVÉBEN SZERETETTEL KÖSZÖNT-
JÜK ELVTÁRSAINKAT, BARÁTAINKAT. BIZO-
NYOS, HOGY EZ A LÁTOGATÁS HOZZÁJÁRUL, 
HOGY JOBBAN MEGISMERJÜK EGYMÁST, MEG-
ISMERJÜK A SZOCIALISTA ÉPtTÉS SAJÁTOS 
PROBLÉMÁIT. LEHETŐSÉGET AD EZ A TALÁL-
KOZÁS ARRA, HOGY ERŐSÖDJÉK A KÉT BARÁTI 
ORSZÁG NÉPEINEK BARÁTSÁGA ÉS EGYÜTTMŰ-
KÖDÉSE, MEGTEREMTŐDJENEK TEMES ÉS 
CSONGRÁD MEGYÉK JÖVŐBENI RENDSZERES 
KAPCSOLATAINAK ÉS TAPASZTALATCSERÉJE-
NEK SZERVEZETT FELTÉTELEI. 

KÍVÁNJUK, EREZZEK JŐL MAGUKAT KÖ-
RÜNKBEN! 

Lomonoszov-
érem 

Rusznyák 
Istvánnak 

A Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája legmaga-
sabb kitüntetését, az 1968. 
évi Lomonoszov-aranyermet 
adományozta Rusznyák Ist-
vánnak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnökének az 
orvostudomány művelésében 
elért kimagasló eredmé-
nyeiért. 

A kitüntetest kedden a 
szovjet nagykövetségen F. 
J. Tyitov nagykövet nyújtot-
ta át Rusznyák Istvánnak. 
Az ünnepélyes átadáson je-
len volt dr. Szabó Zoltán 
egészségügyi > miniszter, dr. 
Farádi László, Erdélyi Ká-
roly külügyminiszter-helyet-
tes, Ligeti Lajos, az Akadé-
mia alelnöke. Mihályfi Er-
nő, az MSZBT elnöke és az 
Akadémia elnökségének tag-
jai. 

F. J. Tyitov, meleg szavak 
kíséretében adta át a kitün-
tetést Rusznyák Istvánnak. 

Morális rövidzárlatok 

Gazdagodik Tarján 
Aluljáró a 47-es út alatt — Elkészült a víztorony 

— Jól halad az út- és a villanyhálózat bővítése 
Sok ezren kísérik figye-

lemmel a Tarjántelepen 
épülő olajváros születését. 
Joggal, hiszen nagy segít-
séget ad majd a szegedi la-
kásgond megoldásához. A 
napról napra alakuló, fej-
lődő lakótelepen nemcsak a 
lakások készülnek nagy 
erővel — az építőipar fo-
kozott gondot fordít a meg-
felelő kommunális berende-
zések megteremtésére is. 

A Hódmezővásárhely felé 
vivő útról is jól látszik az 
ú j víztorony. Karcsú beton-
testét folyamatos csúszózsa-
luzással húzta fel az ÉVM. 
31. Építőipari Vállalat kol-
lektívája. Április elejére a 
víztorony elérte teljes magas-
ságát, a 65 métert. A Csong-
rád megyei Állami Építőipari 
Vállalat késedelem nélkül 
hozzálát a kétszintes víztáro-
zó medencék kialakításához. 
Ha továbbra is ilyen jó ütem-
ben végzik a munkát, a víz-
tornyot — valamennyi tarto-
zékával együtt — még eb-
ben az évben átadják; a víz-
mű elvégezheti bekapcsolását 
is. 

Mivel az olaj városban több 
ezren laknak majd, meg kell 
oldani a gyalogosok baleset-
mentes közlekedését. Ennek 
érdekében a Csongrád me-
gyei Állami Építőipari Vál-
lalat érdekes, a megyében 
még nem alkalmazott tech-
nológiával aluljárót épít a 
47-es főközlekedési út alá. az 
olaj városhoz vezető bekötő 
út és a 4-es villamos végál-
lomása között. Heirn János, 
a vállalat főmérnöke elmon-
dotta, hogy a munkát már a 
napokban elkezdik, a hely-
színen vasúti vágányokat ál-
lítanak fel. Ugyancsak a 
helyszínen. — az út mellett 
— előre elkészítik az aluljá-
rót. A szerkezetet vasbeton-
ból állítják össze, s mikor 
teljesen elkészül, átvágják a 
47-es utat és csigasorokkal 
a vasúti pályán bevontatják 
az úttestet keresztező „fo-
lyosóba" — helyére. 

Jól halad a kommunális 
hálózat építése is. Az útépí-
tők igyekezete nyomán az 
ú j körút már elhagyta a 211-
es számú panelházat, való-
színű még az idén betorkol-
lik a Csillag térbe. Megfe-
lelő ütemben készül a vízi-
hálózat, a már átadott és a 
közeljövőben átadásra kerü-
lő épületeknél lefektették és 
bekötötték a gázvezetékeket. 
Különösen jól dolgozik az 
áramszolgáltató vállalat sze-
relőbrigádja, a villanyháló-
zat szerelése is kitűnően ha-
lad. 

M, L 

f " gyre több a fórum, 
P ahol az ember véle-

ményt, ítéletet, s bi-
: rálatot mondhat. E förumo-
; kon hányszor emelünk szót 
olyan esetekben, amikor hi-
ányzik a segítőkészség, az 
emberség, amikor a hivatal 
egy-egy emberének packá-
zásával vagy a rang hival-
kodásával szemben állást 
kell foglalni, amikor a rideg, 
rendszerünktől idegen maga-
tartást kell kritizálni. Az 
emberséges bánásmód, a 
megértés, a panaszok meg-
hallgatása és orvoslása ma-
gától értetődő dolog. Szo-
cialista társadalmunk termé-
szetéből fakad, abból, hogy 
József Attila valamikori ki-
áltása: „Föl kéne szabadulni 
már!" — beteljesedett a fel-
szabadulással, ú j rendünk 
építésével, szilárdításával. 
Az igazságnak semmiféle 
rendszerben nincs akkora 
hatalma, mint nálunk. A 
kisemberék igaza mellett áll 
egész államhatalmunk, azt 
szolgálják különféle szintű 
szervezeteink, sok olyan ön-
kéntese is van, akik társa-
dalmi munkában, szabad 
idejükben munkálkodnak ér-
te. 

Az általános társadalmi 
kép tehát valóban — s te-
gyük hozzá, egyre tisztáb-

j ban — tükrözi azt a valami-
j kor csak kívánt, óhajtott 
t'ölszabaduitságot. Az élet a 
maga bonyolultságában sok-

i szor produkál azonban 
olyan eseteket, amelyek et-
től elütnek vagy ezzel szö-
ges ellentétben állnak. Elő-
fordul, sajnos nem ritkán, 
hogy a ranglétra magasabb 
fokán, a termelési hierarchi-
ában előbb álló valaki a 
maga vagy szűk csoportja 
érdekeit érvényesíti — az 
alacsonyabb beosztásúval 
szemben. Illetve a helyes 
tendenciákkal, az igazság-
gal szemben. Az ilyen jelen-
ségek nemcsak a hatalmas-
kodástól szenvedő egyes em-
ber. hanem az egész kö-
zösség érdekeit sérti. En-

nek megfelelő a kivizsgálá-
suk, orvoslásuk is. 

Már ahol és amikor sor 
kerülhet ilyen orvoslásra. 
Mert a „szólj igazat, betörik 
a fejed" közmondás ma 
még szemmelláthatólag nem 
került az „archívumba", 
bármennyire is odavaló! Aki 
följebb ván, csak annak le-
het igaza — vélekednek 
több helyütt. S hallgatnak 
akkor is. amikor szólni kel-
lene, fejet hajtanak, mikor 
az ellentmondás lehetne az 
egyedüli helyes tett. Kiszol-
gáltatottnak érzik magukat; 
pedig saját meghunyászko-
dásuk az oka, hogy megtör-
ténhetett velük, ami történt-

Nem egy szomorú példá-
val találkozunk arra nézve, 
hogy belső tartás nélkül mi-
re juthatnak jobb sorsra ér-
demes emberek. Egy szege-
di üzemben például WC-
mosással bíztak meg vala-
kit, aki egyébként a telje-
sítmények mérésére volt hi-
vatott. Nyilvánvaló, hogy 
nem lett volna köteles elvé-
gezni a „büntető" feladatot. 
Mégis engedett a kiskirályi 
utasításnak. És éppúgy en-
gedett az a munkavédelmi 
megbízott, akinek egy ilyen 
utasításra 30 kilométert kel-
lett kerékpároznia, hogy 
meglátogasson egy vidéki 
dolgozót. A főnöki gyanú 
ugyanis az volt.: hátha nem 
is beteg, csak „lóg", a ház-
tájiban ügyködik a távolma-
radó. Gépkocsi nem lévén 
elhangzott a kérdés: de hát 
mivel menjek? — Nem ér-
dekel, ha gyalog megy is! — 
volt a válasz. így került sor 
a „kerékpártúrára", ami 
szintén a megalázkodás-
hunyászkodás iskolapéldája. 

Szó sincs arról, hogy ki-
sebbíteni akarnánk a kis-
királykodók, önkényesen pa-
rancsolgatok felelősségét. Ha 
valakit-valamit elítélünk, az 
ilyenek mentalitását igazán 
veszedelmesnek, immorális-
nak tartjuk. Rontó szellem-
nek, amin az adott közös-
ségben sürgősen változtatni 
kell. Ám nem menthetjük 

fel a másik oldalt: a min-
denáron engedelmeskedő 
szervilizmust sem! Miféle 
gerinctörés, az önéraetneiB 
milyen elsorvadása kell ah-
hoz. hogy valaki ennyire el-
veszítse tartását, emberi 
méltóságát? 

Társadalmunk egészséges 
hálózatában, ahol az erköl-
csi fény áramlik, a világos-
ság. az ilyen rövidzárlatoki 
sötétsége csak pillanatnyi és 
helyi ugyan, mégis mindün-
ket figyelmeztet 

Egy ú j erkölcsi kódex pa» 
ragrafusai, a tisztesség cik-
kelyei alapján ítéljük el az 
ilyen morális rövidzárlato-
kat. Elítéljük, mert további 
tortúráknak, anomáliáknak 
készítik elő a ta la j t S kü-
lönösképpen erkölcsi alapot 
ad a szolgaiság elítélésére, 
hogy nálunk nincsen semmi 
olyanféle farkastörvény, 
olyan kenyérkényszer, mini 
a kapitalizmusban, ami ta-
lán magyarázhatná, ment-
hetné. 

Elgondolkodtató: milyen 
értékrendet állít maga elé 
az, aki a kisebb rosszat — 
nevezetesen a „felsőbb hara-
got" — nagyobbnak tartja a 
legnagyobb rossznál; egyéni-
sége, emberi méltósága föl-
adásánál. Le kell vonni en-
nek tanulságalt A tudatfor-
málásnak ilyen vonatkozás-
ban még nagy feladatai 
vannak. 

Az ú j mechanizmusban, 
a helyi önállóság nö-
vekedésével vitatha-

tatlanul nagyobb az eshető-
sége. hogy egy-egy gazdasá-
gi vezető megpróbál uras-
kodni, hatalmaskodni. Az 
ilyenekkel szemben sokféle-
képpen fel lehet és fel is 
kell lépni. Közvéleményünk 
sok esetben tájékozódhatott 
már efféle „szarvak" letöré-
séről. Leghamarabb azon-
ban úgy vesztenek ta la j t ha 
anakronisztikus, morális rö-
vidzárlatok helyett társadal-
munkhoz méltó, szilárd er-
kölcsi tartással találják 
szemben magukat 

Simái Mihály 

Somogyi Káro lyné felvétele 

Az ú j víztorony 

Magyarország és a WHO 
Hazánk tudósainak, szakembereinek szerepe 

A WHO átfogja a vhágót 
Hazánk aktív tagja a/. 

Egészségügyi Világszervezet-
nek, a World Health Orga-
nisationnak (WHO). Az 
Egészségügyi Világszervezet-
hez jelenleg 120 ország tarto-
zik. Kétezernél több a fize-
tett alkalmazottainak száma, 
s több mint kétezer szakem-
ber — a világ legnevesebb 
tudósai — tanácsadóként 
vesz részt a szervezet tevé-
kenységében. A világszerve-
zet statisztikai könyvében 
közel 170 ország és terület 
egészségügyi adatait dolgoz-
ták fel az egyes országok je-
lentései alapján. Ez a néhány 
adat is azt illusztrálja, hogy 
az Egészségügyi Világszerve-
zet átfogja szinte az egész 
Világot. 

A WHO az Egyesült Nem-

Az építőipar törekvése: 

Túlteljesíteni a tervet 
Nagy beruházások — Családi otthonok 

zetek Szervezetének az In-
tézménye. Az ENSZ tagálla-
mai automatikusan tagjai az 
Egészségügyi Világszervezet-
nek. Azt az országot, amely 
nem tagja az ENSZ-nek, 
csak kérésére veszik fel a 
WHO-ba. 

Magyarország aktív részvé-
tele azt jelenti, hogy a vi-
lág legjelentősebb szakembe-
reivel, tudósaival, egyetemi 
tanáraival találkoznak a 
magyar tudósok, eszmecserét 
folytatnak, részt vesznek a 
világszervezet által rendezett 
kongreszusokon, konferenci-
ákon. 

A világszervezet fejlett 
tagállamaitól, így Magyaror-
szágtól is szakembereket, 
anyagi eszközöket, orvosokat, 
egészségügyi dolgozókat igé-
nyel a gyarmati sorból nem-
régen felszabadult országok 
megsegítésére. 

Hazánk számos kongresz-
szuson képviselteti magát, 
így többi között részt vett a 
gyermekpszichiátrai kong-
resszuson a Német Szövetsegi 
Köztársaságban, a rheumás 
megbetegedésekkel foglalko-
zó tudományos megbeszélé-

sen Rómában, az orvosto-
vábbképzéssel foglalkozó 
kongresszuson Prágában, de 
ott voltak a magyar tudósok 
a párizsi tudományos tanács-
kozáson is. 

Magyar Szakemberek az 
Egészségügyi Világszervezet 
ösztöndíjával a Német Szö-
vetségi KöztársaságDan, 
Svájcban, Svédországban, 
Angliában kettőtől hat hóna-
pig terjedő 'tanulmányúton 
vettek részt, ez a lehetőseg a 
jövőben is biztosítva lesz leg-
kiválóbb orvosaink, tudósa-
ink számára. 

A világszervezet, amelynek 
jelentése igen nagy elisme-
réssel szól a magyar gyógy-
szeripar fejlődéséről, lehető-
séget nyújt ahhoz, hogy a 
magyar gyógyszeripar termé-
keit még szélesebb körben 
megismerjék és felhasznál-
ják szerte a világon. Az 
Egészségügyi Világszervezet 
és Magyarország kapcsolatai-
nak előnyeit nemcsak a ma-
gyar egészségügy élvezi, ha-
nem a többi tagország is. 

Halácsi Dezső 

Az állami építőipari vállalatok az idei 
népgazdasági terv túlteljesítését irányozták 
elő. 

Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisz-
térium megvizsgálta, mennyire felelnek 
meg a vállalatok ez évi saját tervei s 
központilag meghatározott népgazdasági 
céloknak. Megállapították, hogy a vállala-
tok többségénél érvényesültek a központi 
törekvések. A minisztérium felszólítására 
pedig módosította saját tervét az a néhány 
vállalat is, amelynek korábbi előirányzata 
még nem tükrözte megfelelően a népgaz-
dasági elképzeléseket. 

Az EVM építőipari vállalatok idei saját 
j terveikben a népgazdaságilag előírt 6—7 
helyett 11,4 százalékkal — több építési és 
szerelési munkát irányoztak elő. mint ta-
valy. A termelékenységet ugyanakkor 5,6 
százalékkal fokozzák, ami azt jelenti, hogy 
a termelés ez évi bővítésének felét a ter-

melékenység növelésével fedezik. Az átla-
gosnál többszörösen nagyobb termelésnö-
velésre készültek fel a házgyárakkal ren-
delkező vállalatok. A tavalyinál több mint 
20 százalékkal növeli termelését a föld-
munkát gépesítő vállalat. A megyei és a 
területi ÉVM vállalatok is az átlagosnál 
nagyobb feladatra vállalkoztak. Sok helyen 
azonban így is nagyobb még a fizetőké-
pes építési kereslet, mint a vállalatok épí-
tési kínálata. 

Az ÉVM vállalatok 89 állami egyedi 
nagy beruházást építenek, amelyből 19-et 
kell ebben az évben átadni, 8 újat pedig 
megkezdeni. A lakásépítő vállalatok a ta-
valyinál 1652-vel több, összesen 23 085 új 
otthon átadását tervezik, de többre is ké-
pesek. Ezért a Gazdasági Bizottság — az 
ÉVM kérésért — hozzájárult ahhoz, hogy 
az idén 1500 lakással túlteljesítsék az elő-
irányzatot. 

D Vöröskereszt segélyszállítmányéi 
A Magyar Vöröskereszt a 

napokban három segélyszál-
lítmányt indított útnak a 
természeti csapások, illetőleg 
háborús konfliktusok követ-
keztében súlyos helyzetbe 
került polgári lakosság meg-
segítésére. A Nigériai Vörös-
kereszt részére 300 000 fo-
rint értékben küldtek gyer-
mektápszert, szappant, ru-
haneműt, sátrakat és gyógy-
szereket. A Jemeni Arab 
Köztársaság fővárosában 

működő magyar kórház be-
tegeinek ellátásához 150 000 
forint értékű gyógyszert és 
kötszert, valamint ruhane-
műt továbbítottak. A szíriai 
Vörös Félhold címre ugyan-
csak 150 000 forint értékű 
gyógyszerszállítmányt indí-
tottak útnak, hogy ezzel is 
hozzájáruljanak az Eufrá„ 
tesz áradása következtében 
keletkezett súlyos károk 
enyhítéséhez. 
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