
Elutazott 
a kubai 
küldöttség 

Kedden elutazott a kubai 
élelmiszeripari küldöttség, 
amely Ceasar Valdivia, az 
élelmiszeripari miniszter el-
ső helyettese vezetésével 
tartózkodott Magyarorszá-
gon. Búcsúztatásukra a Fe-
rihegyi repülőtéren megje-
lent Földes László mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi mi-
niszterhelyettes és Floreal 
Chomon. a Kubai Köztársa-
ság budapesti nagykövete. 
A küldöttség hasznos ta-
pasztalatcserét, tárgyaláso-
kat folytatott hazánkban. 
(MTI) 

Testvérvárosok Leningrádban Az ajánlólevél 
Dr. B/czó György ismét tagja a világszövetség 

végrehajtó tanácsának 
N 

Amint hírt adtunk róla, kétezer küldötte jött el. első rosíejlesztési, kulturális 
hazaérkezett Leningrádból, a ízben többek között japán, együttműködési, kétnyelvű 

mexikói és kanadai városok oktatási és más kérdéseket 
képviselői is. A magyar dele- vitattak meg. Az ezeket kö-
gáció is népes volt, 14-en vető plenáris ülésen került 
képviseltük a hazai városo- sor a bizottságok beszámoló-
kat. jára és a felhívások elfoga-

— Hogyan dolgozott a dósára. 
kongresszus? — Politikai eredmény? 

— Először a hivatalos be- — A fő téma a béke és a 
számolókat hallgattuk meg a biztonság megszilárdítása 
kongresszusok közti munka- volt. A kongresszus határo-
ról, majd két napig a mun- zata szerint a világszövetség 
kabizottságok szekciók sze- íödelegátusa az ENSZ-ben és 
rint üléseztek. A szekciók az UNESCO-ban is hangot ad 

város politikai és információs, vá- a világszövetség ezzel kap-
csolatos egységes állásfogla 

Testvérvárosok Világszövet-
ségének VII. kongresszusáról 
a magyar városok küldöttsé-
ge, melynek tagja volt dr. 
Biczó György, a Szeged vá-
rosi tanács vb-elnöke is. 
Munkatársunk felkereste, 
hogy számoljon be tapaszta-
latairól lapunk olvasóinak. 

— Kik vettek részt rajta? 
— A leningrádi volt a vi-

lágszövetség eddig rendezett 
legnagyobb kongresszusa. 
Hatvan országból 4Ö0 

Hajók 

külföldre 
A többszörösen kitüntetett 

balatonkenesei Sirály Mű-
anyagfeldolgozó Ktsz poli-
észter üvegszálból készült 
motoros és vitorlás verseny-
hajói eljütnak a világ min-
den országába. Népszerűsé-
gének cka a kiváló minő-
ség, az esztétikus külső és 
kiemelkedő menettulajdon-
ság. É/enként 300 hajót ké-
szítenek. s ezek 90 száza-
léka külföldre kerül. Ké-
pünkön: festik az ú j hajó-
testeket. 

lásának. A határozat szerint 
| összehívják az európai váro-
; sok képviselőit az európai 
I béke és biztonság kérdései-

nek megvitatására. Ez a ha-
tározat összhangban van a 
korábbi budapesti felhívással 

| és a Varsói Szerződés tagál-
lamai külügyminisztereinek 
legutóbbi felhívásával. 

— Testvérvárosi segítség? 
— A városfejlesztési szek-

cióban, melynek munkájában 
részt vettem, főként a Szó-
fiában létrehozott informá-
ciós központ munkájáról 
volt szó. A központ össze-
gyűjti és rendszerezi majd a 
különböző fejlesztési és re-
konstrukciós terveket, s a 
testvérvárosok rendelkezésé-
re bocsátja. Ez sokat segíthet 
a világszerte mindjobban 
erősödő urbanizáció helyi 
problémáinak megoldásában. 

Segítsünk Algyőnek! 
bajlódó A Tisza első tetőzésekor ír- Vessék el a gondolatot is, gi ranggal 

tunk az algyői Tisza sorról, hogy a tanacsiak és a víz- ugyancsak kevés létszáma 
Szivárgó víz tette tönkre az ügyiek összeszövetkezésének föltétlenül kiegészítésre vár, 
itt élők apró házait, le kel- áldozataiként kerültek ki a legalább átmenetileg. Tart 
lett bontani mindet. Nehéz házukból, mert itt más meg- ugyan a lelkesedés és buzga-
volt megérteni a károsultak- oldás nem volt. Fogadják el lom, van, aki bírja még. hogy 
nak. hogy az a ház, amely öreg házuk helyett az ígér- nappal ember teljes erővel, 
evtizedek óta szállást adott kező szép ú j házat. Nyugod- és _csak este, jóval munkaidő 
nekik, lakhatatlan még ak- janak meg az öregek, mert után lesz hivatalnok, hogy az 
kor is, ha nem rogyott össze, nekik valóban nem kell tör- aktókat intézze. de az így 
és javítani azért sem lehet, leszteniök. Ne féljenek azok szerzett fáradtság másnap, 
mert azon a területen évről se. akiket most aggodalom hetek múlva, vagy hónapok 
évre fenyegethet a veszély, gyötör, hogy a kölcsön vál- múltán biztosan visszaüt. És 
Egyetlen lehetőség a társa- lalásával gyermekük nyaka- fontoljunk meg minden dön-

ba varrnak adosságot, hi- tést. minden oldalról. Arra 
szen annyi pénzért bárki a hírre, hogy az olajosok ba-
szívesen fogadna olyan szép rakkjából ki kell költözniök 
házat amilyet most a ter- k á r v a i i o t t a k n a k . 
vekből valasztanak maguk-
nak. Az egész társadalom lelkek gubancolodnak 

dalmi segítséggel felépítendő 
ú j ház. 

Üjságok hasábjain olvas-
tuk, televízióban látjuk nap-
ról napra, hogy a szabolcsi-
ak veszedelmében hogyan 

Egyébként arra is született tett 
elvi döntés, hogy a világszö-
vetség Párizs közelében ú j 
székházat épít. 

— Szervezeti változás? 
— A kongresszus módosí-

totta alapszabályát. A módo-
sítás szerint a világszövetség 
tagjai közé ezentúl felvehe-
tők különböző igazgatási, te-
rületi egységek és nemzetkö-
zi szervezetek is. A kongresz-

tanács j szus újjáválasztotta a világ-
szövetség vezetőit, s a végre-
hajtó tanácsot is, melynek is-
mét tagja lettem három év-
re. A végrehajtó tanács úgy 
határozott, hogy következő 
ülését idén novemberben 
Romániában tar t ja . 

— Személyes benyomások? 
— A kongresszuson élénk 

vitaszellem uralkodott. A 
munkaprogram sok lehetősé-
get nem hagyott más irányú 
elfoglaltságra, a leningrádi 
házigazdák kitűnő rendezése 
azonban nemcsak a kongresz-

em tudnám már megmondani, riportalany volt-e, 
vagy csak ismerős, vagy éppen egv ismeretlen a dö-
cögő vonaton. Arcát is nehéz felidézni, azt is. hogy 

mikor beszélgettünk. Csak a beszélgetés velejére emlék-
szem, az megragadt bennem, mint a jó mag. S most az 
asszociációk kiszámíthatatlan páivá.ión egyszercsak újra föl-
bukkant. 

Hogyan is mondta? Szó szerint nehéz lenne már egy-
szerű. tömören sokatmondó kifejezését visszaidézni, de a 
fogalmak tisztán tükröződnek az emlékezetben. A fiata-
lokról, pontosabban a fiatalok és felnőttek viszonyáról igv 
vélekedett egykori beszélgetőtársam: nemcsak a ránkbí-
zottakert vagyunk felelősek. Szerinte a ránk nem bízottak 
is megbízatást jelentenek; a jövőtől van ajánlólevelük 
mindannyiunk számára. S ennek a jelképes ajánlólevél-
nek a szeretet, a segítőkészség, az emberség ébresztése, a 
felelősség felkeltése a dolga. 

Így értelmezte a felnövök és a felnőttek viszonyát, s 
ki mondhatná, hogv nem helyesen? Ki állíthatná, hogy 
nem az emberileg legigazabb módon? Szocialista társa-
dalmunkban valóban erre formálhatunk iogot: az életet 
iobban ismerők, a tapasztaltak állandó segítő jelenlétére a 
fiatalok — kezdők, tapasztalatlanok — mellett. A lényeget 
kiszűrve, valamiféle „szülői jelenlétnek" nevezhetnénk azt 
az állapotot, amelyet — valamikori beszélgetőtársammal 
együtt — ideálisnak. kívánatosnak tarthatunk. Vagyis: az 
idősebb generáció tagjai úgy legyenek jelen — egy terem-
ben, egy üzemrészben, egy lakónegyedben, sőt: egy város-
ban! — a fiatalok mellett, hogy a felelősség kontaktusa 
állandósuljon közöttük. Így természetes ez, erre kötelezi az 
érettebb nemzedéket a fiatalság szíve fölött hordott ajánló-
levél. 

Amit szólott, abban teljesen igaza van — mondtam ak-
kor a derék embernek. S azt hiszem, az olvasók jó része 
is így vélekedik, egyetért velem abban: ez lenne a kívá-
natos. az ideális, erre a szülői jelenlétre lenne szüksége 
ifjúságunknak. 

Sőt. bizonyára példákat is tudnak mondani arról, hol 
és miben lát ják megvalósultnak az ilyen célkitűzéseket. 
Kezdve a gyárcsarnokokon, ahol a „szocialista módon" jel-

i szó jegyében ma már sok brigád valóban szinte szülőként 
1 van jelen egy-egy serdülő, egy-egy kezdő dolgozó életében. 

Gyámolitják. segítik, szeretetet adnak — sokszor az elvesz-

fásult 
cso-

nvújtott-a minden elképzelést ügyel, hogy az őszinte ígéret móba újra. Az biztos, hogy 
túllicitáló gyorsasággal se- később se kanyarodjon el 
gítő kezét az egész ország, semerre. 
Biztosító és Vöröskereszt, Ami a dolgok hivatalos ol-
vállalatok, szövetkezetek és dalát illeti, kristálytiszta 
sok ezer adakozó segítségé- minden. Az OTP szervezi az 
nek áradata sietett letörölni építkezést, kulcsátadásig 
elpusztult falvak lakóinak gondoskodik a 45 család ú j 
könnyeit. Ár az ár ellen, em- házáról. Építőipari vállalatok 
beri összefogás áradata az biztosítják hozzá az anyagot, 
árvíz ellen. Ezeknek a sorok- munkát és a kötelező határ-
nak a honosítását keresem időt. Készen van a közmü-
Algyőn is, de sajnos nem ta- vesítési terv, készül a víz ki-
lálom. Igaz, hogy itt nem felé, hogy építeni lehessen, 
pusztult el a falu. csak né- ott szorgoskodik a DÁV, 

házat adunk. Nyugalmat, tá-
jékoztatást addig is adjunk! 

H. D. 

szus számára teremtett kitű-

család, tanácsokat a nemtörődöm szülök helyett is. 
Segítik a kezdők beilleszkedését, szakmai fogásokra, forté-
lyokra tanít ják őket, s a szabad idő értelmes, hasznos el-
töltéséhez is útbaigazítást adnak. S folytathatjuk — bete-
tőzhetjük a sort a miniszteri rendeletekkel, párthatároza-
tokkal. állásfoglalásokkal, szakszervezeti döntésekkel, ame-
lyek az ifjúsághoz való viszonyunk alapvető elveit hatá-
rozzák meg. Utat jelölve ezzel — mind a közösségeknek, mind 
az egyéneknek — a felelős magatartás gyakorlatához. 

Kell ez az útmutatás, hiszen, ha meggondoljuk, a ne-
mes célok valóra váltásában, a holnapi felnőttek nevelésé-
ben még sokan nem vesznek részt erejükhöz, tehetségük-
höz mérten. Sőt. hogy visszatérjünk a kiinduló tételhez: 
sajnos, némelyek — szülők, vezetők, munkatársak — még 
a legszorosabban rá juk bízottakért sem érzik ezt a fele-
lősseget. amelyet pedig — generációs szinten — azokért ls 
érezniük kellene, akik nincsenek az irányításukra bízva. 
Kallódó emberekké válnak fiatalok, mert sem az otthonuk-
ban, sem a munkahelyen nem érzik a szülői jelenlét me-
legségét. nem kapnak a szűkebb család vagy a nagyobb, 
családias közösség sugárzásából. Kapna k viszont — sajnos, 
még elég gyakran — olyan impulzusokat, amelyek min-
denre fogékony természetüket rossz irányba hajlítják. 

Gondoskodás, irányítás, tanítás. A tehetség felkuta-
nő körülményeket, esti ki- : tasa. segítése, szárnyra bocsátása. Bizalom. A lehetőségek 
kapcsolódásról, 
programokról is 
tak. 

kulturális 
gondoskod-

F. K. 

Sorrend - programozás 
Üjabb dél-alföldi építőipa- vei az idén mintegy 3 mil-

ri vállalatok kötöttek meg- lió forint értékű számítási 
állapodást a szegedi József feladatot oldanak meg az 

hány utca, ott is csak a ház, hogy gépek dolgozhassanak i Attila Tudományegyetem ki- ország különléle vállalatai-
a berendezés megmaradt. De majd. Az újat teremtő nagy | bernetikai laboratóriumával, nak. (MTI) 
aki födél nélkül maradt, munka alapja tehát megvan, j tervezési feladatok megöl -
egvforma a bánata. Az az ér- Szívom magamba a híreket, j dasara. A Dél-magyarországi 
zésem, hogy a szabolcsi pár- hogy tovább adhassam, de i Építőipari Vállalat már si-
huzam A Így ön úgy módosul: nem tudnám becsukni a fü- ] keresen dolgoztat 

feltárása. Ablakok nyitása a világra. A hétköznapok ro-
mantikájanak megmutatása. Mennyi, mennyi ösvénye van a 
szocialista nevelöszándéknak! 

Mennyi út. amely mind egy cél felé vezet: jövőt adni 
az Ifjúságnak és ifjúságot a jövőnek. Sokat tettünk, 
még többet kell tennünk a fiatalokért, a holnapi 

felnőttekért, s ez különösképp vonatkozik a helyes elvek 
értésére, értelmezésére, konkrét esetekben való konkrét al-
kalmazására. S a fentebb körvonalazott szülői jelenlét igé-
nye akkor is a legszebb igény, ha még sok helyütt a köz-
vetlenül rábízott fiatalokért sem tesz meg mindent a ve-
zető, a munkatárs, a szűkebb közösség. Sőt: annál többre, 
annál hathatósabb cselekvésre kell ösztönöznie. 

Simái Mihály 

szivárgó vizek áztatták szét a lemet a panaszok előtt sem. i ; e t Minszk—22-vel Ez a szá-
házakat. nem rohanó ár mos- A hét közepén a megkérde-
ta el, mintha ennek tempó- zettek közül még senki nem 
ját követné a segítség is, tudta megmondani, a porta 
mert az is csak szivárog. Ta- melyik sarkára kerül a háza. 
nácsi dolgozók, a falu káró- mikor kezdik az építést, 
sult népével szinte éjjel-nap- Ilyen sóhajtások hallatszot-
pal kapcsolatot tartó elnök tak: bizonytalanságban va-
és a sok ember gondját-baját gyünk, teljesen bizonytalan-
nyakába vállaló Barna Mi- ságban; nincs, aki intézze a 
hályné erősíti, hogy nem mi dolgunkat; mindenki 
egvedül az én érzésem ez. hallgat, nem reménykedtetik 

Ne keressük a párhuzamo- madjnem semmibe az embe-
kat és különbségeket. Járom reket. és ehhez hasonlók, 
a leendő ú j portákat. Aki há- Telefonon tudtam meg tég-
lának maradék törmelékét nap Oláh Sándor tanácsel-
kihordta ide a falu szélére a nőktől, hogy ezen a téren lé-
kukoricásba, és itt tesz-vesz nyeges előrehaladás történi, 
napközben, annak én kevés A megyei pártbizottság kqz-
vagvok a megnyugtatásra, belépésére három szakem-
Hiába mondom legjobb b f r t a d o " a z é P ü b s i o s f a ! . y -. . . . , . ,. , . ok megadnak minden toluk meggyőződesemmel. teljes hi- v á r h a t ó segítséget. 
temmel, hogy az ígéret meg- Bajbajutottak követeként 
valósul, és mire ránk köszönt kérem azokat, akiket ez a 
a tél. tető, lakható tető lesz kérés illethet: segítsünk töb-
mindenkinek a feje fölött, bet Algyőnek Tudom, hogy 
„ , , . . . , folepul az uj haz, de a taje-
Most, e nehany sorral is k o z a

P
t l a n s á g j a Várakozás, a 

azoknak üzenem, akikkel r o m o k fölötti kényszerű tét-
beszéltem, hogy ennek az lenség lelkeket őröl. Több-
ígéretnek garantált fedezete nyire öreg lelkeket. Legyen 

mítógép tervezte meg a du-
naújvárosi házgyári elemek 
tervszerű szállítását és fel-
használását a 6000 lakásos 
szegedi Tarjántelep építé-
sénél. 

A vállalat után az ugyan-
csak szegedi epitésgazdasági 
és szervezési intézet területi 
osztálya kötött megállapo-
dást a kibernetikai labora-
tóriummal úgynevezett sor-
rend-programozási problé-
mák megoldására. Most a 
kecskeméti építő és szerelő 
vállalattal kötötték meg a 
szerződést. A Minszk—22-

Az új oktatási év menetrendje 

» © 

Üvegexport 
Az Orosházi Üveggyár (aeküvegre is. A szállítási 

termékei iránt nemzetközi határidőket a rekkenő hőség 
viszonylatban is nagy az sem veszélyezteti, pedig az 
érdeklődés. Síküvegből pél- olvasztókemencék környé-
dául egymillió 200 ezer kén 70—75 fokra etnelkedik 

A művelődésügyi miniszter gusztus 24-e előtt — leg- napon hozzák a szülök tu-
korábban augusztus 21-én — domására az ellenőrzőkönyv 
csak indokolt esetben, útján. A téli szünidő 1970. 
egyénenként szabad beosz- december 21-től 1971. január 
tani bármilyen feladatta. 6-ig tart. 

Ami az 1970—71-es tanév A tanévnyitó értekezletet 
rendjét illeti, a szorgalmi ez év augusztus utolsó he-
idő változatlanul két fél- tében, a nevelési értekezlete-
évre os;!ik. Az első félév ket novemberben és április-
szeptember első munkanap- ban (a félévi tantestületi ér-
ján kezdődik és 'a téli sziin- tekezletet a téli szünidő-
idő utolsó napján ér vé- ben), a tanévzáró értekez-
get. A második félév a té- letet az általános iskolákban 
li szünetet követő első mun- 1971. június 19-ig, a kö-
kanapon kezdődik és a zépiskolákban június 30-ig 
rendtartásban előirt napon kell megtartani, az igazgató 
zárul. A diákok első félévi által megjelölt napon. \z 
osztályzatait — a decem- írásbeli érettségi, képesítő 
ber 19-i állapotot alapul vé- vizsgák valamennyi közép-
ve — a téli szünetben sor- iskolában (gimnáziumban. 
ra kerülő osztályozó értekez- ^ k ö z é p i s k o l á b a n közép-

, , fokú technikumban) a nap-
leten zarjak le es a teli p a i i tagozaton 1971. május 
szünet utáni első tanítási 11. és 18. között lesznek. 

rendelkezése értelmében jú-
lius 15-től agusztus 24-ig 
zavartalan pihenést kell biz-
tosítani a pedagógusoknak. 
Ennek annál Inkább nincs 
akadálya, mert véget értek 
a hagyományos nyári to-
vábbképző tanfolyamok, az 
említett miniszteri rendelke-
zés szerint a nevelőket au-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , i négyzetmétert exportálnak a hőmérséklet. Ennek elle-
van. Igaz, színtiszta igazsag, emberünk, aki hiteles szóval I az idén tőkés piacra, s ü j nére minden műszak téije-
amit a tanácsnál mondanak, nyugtatni tud. A nagyköz^é- vevők jelentkeztek a pa- siti tervét. 

SZERDA. 
1970. JÜLIUS 15. DÉLMAGYARORSZÁG 


