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Biszku Béla 
köszöntése 

Biszku Bélát, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ját, a Központi Bizottság tit-
kárát 50. születésnapja al-
kalmából az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága köszöntöt-
te. 

A Központi Bizottság üd-
vözletét Kádár János, Fock 
Jenő és Pullai Árpád adták 
át. 

Somogyi 
Miklós 
köszöntése 

Somogyi Miklóst, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagját 75. születés-
napja alkalmából az MSZMP ] gadjuk a szegedieket Odesz-

Tizennégy éves 

Olga Kotljar Odessza és Szeged 
testvérvárosi kapcsolatáról 

Odessza és Szeged testvér-
városok. Közöttük régen ki-
alakultak a baráti kapcsola-
tok. Az évforduló alkalmá-
ból Olga Kotljar, az odesszai 
városi tanács állandó bi-
zottságának vezetője a kö-
vetkezőket mondotta az APN 
tudósítójának: 

— Városainkat M éves ba-
: rátság köti össze. Ez idő 
alatt tőlünk pártmunkások, 
tanácsi, vállalati dolgozók, 
kolhoztagok, írók és művé-
szek látogattaie el a Tisza-
parti testvérvárosba. Ugyan-
akkor mi is mindig nagy 
örömmel és szeretettel fo-

Központi Bizottsága nevében 
Kádár János és Pullai Árpád 
köszöntötte. 

Radnóti-emlék-
bizottság alakult 

Radnóti-emlékbizottság 
alakult — a Győr-Sopron 
megyei Hazafias Népfront 
Bizottság kezdeményezésére 
— Győrött. A célja, hogy 
allandó letéteményese, ápo-
lója legyen. a szép hagyo-
mányú Radnóti-kultusznak 
és serkentője a mai közéleti 
költészetnek — köziölte az 
újságírókkal Módos Dezső-
né, Győr városi tanácsának 
elnökhelyettese azon a saj-
tótájékoztatón, amelyet hét-
főn délelőtt tartottak Buda-
pesten, a népfront Belgrád-
rakparti székházában. 

szában. Jelszavunk: minél 
többet tudunk meg egymás 
országáról, annál jobban 
erősödik barátságunk. 

Szilárdultak és bővültek a 
kapcsolatok e két város üze-
mei és vállalatai között is. 
Az együttműködés eredmé-
nyes, hasznot hajtó. Az 
odesszai jutagyár és a sze-
gedi kenderfonó dolgozói 

; például gyakran ellátogatnak 
I egymáshoz, kicserélik terme-
; lési tapasztalataikat. E két kik. 
; kollektíva a megbonthatat-
I lan barátság jeléül vörös 
I zászlót cserélt. 

Nagyon sok odesszai gyár 
küldi termékeit Magyaror-
szágra. Odessza precíziós 

Odessza egyetemei és tanár-
képző főiskolái küldöttsége-
ket cserélnek, s a tanárok és 
diákok kölcsönös látogatásai 
lehetővé teszik, hogy átad-
ják egymásnak az oktatói 
és nevelői munka tapaszta-
latait. 

Odesszai művészek kiállí-
tást rendeztek Szegeden, s a 
Tisza-partiak ezt viszonoz-
ták. Az odesszai Vígszínház 
a magyar kollégáik segítsé-
gével mutatta be Fényes 
Szabolcs Maya című művét. 

Az odesszai 58-as számú 
iskolában működik a „Ma-
gyarország if jú barátai" 
klub. A klubszabályok sze- [ 
rint minden tag tanul ma-
gyarul, tanulmányozza a 
magyar nép történetét, éle-
tét. Az iskolában baráti he-
teket tartanak, a nevezete-
sebb magyar évfordulók al-
kalmából esteket rendeznek. 
Sok odesszai iskolás levelez 
szegedi társaival. A klubta-
gok szemük fényeként őrzik 
Kádár János levelét, amely-
ben a klub tiszteletbeli tag-
ja sikeres tanulást kíván ne-

Az öregség aranyozasa 

— örülök, hogv az odesz-
szaiak nevében melegen kö-
szönthetem szegedi baráta-
inkat — mondotta befejezé-
sül Olga Kotljar. — Szí-
vünk mélyéből további sí-

szerszámgépeket. korszerű kereket kívánunk és rernél-
autogén hegesztőket, drótkö- jük. hogy barátságunk to-
telet szállít Szegednek. vább erősödik. 

A két város tudományos j pikarcvics 
intézetei között is igen élénk 
és eredményes a kölcsönös Faklya szeptemberi 
információcsere. Szeged és szamából.) 

A fedél, a kenyér, a ruha 
meg az orvos nem minden. 
Társadalom is kell az em-
bernek még akkor is, ha 
idős, vagy akkor talán még 
jobban. Anékül csak egy 
nagy sziget lenne a szegedi 
szociális otthonok 370 lakó-
jának az élete is. 

Üjság itt, ha jön valaki 
kívülről. Csak kévésükét lá-
togatja gyermek vagy rokon, 
legtöbbjük egyszál maga all 
a világban. Az üvegessel, a 
szerelővel is jó szót váltani, 
hát még őszintén érdeklődő, 
megértésre igazán hajlamos 
emberekkel. 

f a l a k o n . : : egy-egy kis 
v á z a . . . 

Nem is az otthon lakói 
vagy vezetői fogalmazták 
meg ezeket hanem a meghí-
vottak. Így lehetne egy kis 
családias hangulatot vará-
zsolni az otthonokba. 

EMBERI 
KAPCSOLATOK 

A dolgok 

Versenypályázat után: 

Tovább korszerűsítik 
s Hódmezővásárhelyi 

Kötöttárugyárat 
Á negyedik ötéves terv a A versenypályázatra bene- gyaróváriak és a HÖDIKÖT 

kötöttáru gyártás 6000 tonnás vezett a magyaróvári-, a terve csökkenti a beruházá-
fejlesztését irányozza elő. luki mező vásárhelyi és a vá- si költséget, a profilbővítés 
Ennek 80 százalékát válla- cí Kötöttárugyár, a buda- gazdaságosabbá teszi a vál-
lati-szövetkezeti rekonstruk- pesti Finomkötöttárugyár, az lalatok munkáját , s mivel a 
ciókból fedezik, a fennmara- albertfalvai Cérnózógyár és fejlesztést egyidejűleg több 
dó 1000 tonna előállítására a Magyar Selyemipar Vál- helyen, megosztva valósítják 
pedig eredetileg ű j nagy- lalat. meg könnyebben s rövidebb 
üzem létesítését tervezték. A A benyújtott tervezetek idő alatt oldhatják meg a 
Gazdasági Bizottság áttanul- közül a minisztérium a ma- munkaerő betanítását 
mányozva a terveket, fel- gyaróváriak és a HÖDIKÖT 
hívta a könnyűipari minisz- bővítési terveinek elfogadá-
t e r figyelmét, hogy az egye- sát javasolta. Ezek együtte-
tíi nagyberuházások tervezé- sen biztosítani tudnak éven-

ként 500 tonna felsőruházati 
kötöttáru-többletet: a Ma-
gyar Selyemipar Vállalat ugyanakkor a többletterme-
ugyancsak elfogadásra java- lés eredménye 1973 helyett 
solt fejlesztési tervével pe- már 1972-ben jelentkezik, 
dig létrejöhet a szükséges A Gazdasági Bizottság a 

áru-kapacitást rekonstrukció évi 600 tonnás fonalterje- javaslatot elfogadva hozzá-
útjan. kisebb beruházás' delmesitő kapacitás. A dön- járult ahhoz, hogy 
költséggel növeljék. tés mellett szól. hogy a ma 

KI MIT 
LÁT? 

si munkáival párhuzamosan 
versenypályázat ú t ján vizs-
gálja meg ismételten, milyen 
lehetőségek vannak a már 
működő üzemek további bő-
vítésére. arra. hogy a kötött-

A pályázatok eredménye-
ként — a tervezett ú j kö-
töttárugyár nagyberuházá-
sainak arányos részéhez vi-
szonyítva — 230 millió fo-
rint megtakarítás érhető el, 

Nemrégi-
ben ven-

dégeket 
szerve-

zett-hívott a petőfitelepi szo-
ciális otthonba dr. Józsa Ka-
talin szociálpolitikai csoport-
vezető néhány gyárból, vál-
lalattól. Jöjjenek, nézzék 
meg, hogyan élnek itt az 
öregek, s hátha találnak 
olyan apró gondokat, me-
lyekben kézre jönne a segít-
ség. -Nem adakozásról, nem 
valami rohammunkáról van 
szó: nem is a támogatás pro-
vokálásáról. Csupán arról, 
hogy passzolhat valami a 
gyárban az itteni hiányok-
hoz. 

A kényelmesebb, szebb 
élet apróságai hiányoznak. 
Egy kis aranyozás az öreg-
ségre. Virágtartók a szobák-
ba. amiket hulladékvasból 
meg lehet hegeszteni egy-két 
órai munkával: kis polcok a 
személyi holmiknak, ame-
lyek kitelnek a bútorgyári 
maradékból: ülőpárnák a 
székekre, szivacshulladékból, 
összegépelt textildarabkák-
ból: fogasok a lakószobák-
b a . . . Egy sem nagy befek-
tetés. Elkelne néhány kép a 

anyagi 
értéke 

minimá-
lis. Úgyszólván a semmiből 
meg lehet örvendeztetni az 
öregeket. Az emberi haszon 
lenne itt a legérdemeseob: 
az, hogy ha egy brigád el-
jönne az üzemből néhány 
polcot felrakni, mindjár t ab-
lakokat tudnának nyitni az 
öregek az eleven világra. S 
talán alakulnának maradan-
dó kapcsolatok. Akik .lói 
bírják magukat az öregek 
közül, talán maguk is kimoz-
dulnának: szétnézni a gyár-
ban . . . Mert az élménv na-
gyon kell. nagyon hiányzik 
nekik. Látszott ez a nyári 
harkányi csereüdüléskor is. 
Még ma is téma a tartós ki-
rándulás, és minden orvos-
ságnál többet ér számukra. 

Akadna talán ifjúsági 
munkacsoport, amely egy-
egy kis műsort is hozhatna 
nekik. Juthatna olykor vala-
honnan jármű egy-egv ön-
költséges autóbuszkirándu-
l a s r a . . . Itt minden faj ta 
segítség jól jönne, amelynek 
emberi tartalma van. 

MEGAJÁN-
LÁSOK 

Sok a 
társadal-
mi kérés 
és elvá-

rás — igaz. Egyszer tanyai 
iskolák villamosításához, 
máskor gyermekjátszótérhez 
folyamodunk segítségért. A 
társadalmi jóindulatból azon-
ban sok mindenre fut ja . Jut 

az öregekre is figyelem, 
hiszen a kommunális válla-
lat, a cipőgyár, az alföldi 
bútorgyár és a husipari vál-
lalat képviselői sok mindent 
följegyeztek, sok mindent 
megajánlottak. Nincs az a 
kevés, ami ne hozna itt ka-
matokat — méghozzá a leg-
jobb érzelmi valutában: a 
gondoskodás, a szeretet mér-
hetetlen egységeiben. S ta-
lán lesznek más vállalatok, 
intézmények, szervezetek is, 
amelyek az öregkor aranyo-
zásáért vállalnak néhány 
munkaórát. A városi tanács 
szociálpolitikai csoportján 
vár ják a telefonokat és a 
leveleket, a figyelmesség kis 
megajánlásait. 

A példa nem hatástalan. 
Érdekes, hogy vissza is hat. 
Az öregek — a maguk 
anyagi és energiahatárai sze-
rint — ugyancsak hajlamo-
sak társadalmi cselekedetek-
re. Több mint 3 ezer forint 
értékű anyagból készítettek 
vietnami takarókat. Sok min-
dent maguknak is megcsi-
nálnának, ha anyagot kapná-
nak hozzá. És jó is lenne 
egy kicsit mozogni, tüstent-
kedni a fizikai gondoskodás 
kis állomásai között. 

Ha jelszót kellene gyár-
tani ehhez a kis társadalmi 
mozgolódáshoz — így lehet-
ne megfogalmazni: „Szerető 
gyerekeket keresnek a sze-
gedi szociális otthonok öre-
gei". Olyanokat, akik törő-
déssé tudják nemesíteni az 
apró kollektív anyagi támo-
gatást. 

Egyetlen szó sem kongott 
még üresen a mi társadal-
munkban, ha emberségért 
sóhajtottak valamerről. Bi-
zonyára most is jut társa-
dalmi figyelmesség az arra 
vágyó öregeknek. 

Sz. Simon István 

Eltemették N. Sz. Hruscsovot 

lij tantárgyak, nyelvoktatás 
az MSZMP politikai főiskoláján 

Megkezdődött a 
MSZMP politikai 
jan. A z idei programot ú j 
oktatási formák, változatos, 
kibővített tananyag jellem-
zi. Az új tanévben mintegy 
660 hallgató vesz részt a 
nappali és az esti oktatás-
ban, az egyetemi szintű po-
litikai képzésben. Szabó Jó-
zsef rektorhelyettes a ter-
vekről elmondotta: 

— Az első évfolyam hall-
gatói filozófiai ismereteket, 
a nemzetközi munkásmozga-
lom történetét, valamint Q 

tanév az hallgatók világnézeti látókö-
főiskolá- rének szélesítésére. 

— A második évfolyam 
hallgatói az idén ú j tan-
tárggyal is találkoznak: az 
MSZMP művelődéspolitiká-
jának. pártunk irányító 
munkájának elvi és gyakor-
lati kérdéseivel. — A har-
madik évfolyamon a hallga- | 
lók a szocialista gazdaság- j 
politika oktatása során az | 
eddigieknél jóval részlete-
sebb. alaposabb ismereteket 

a KGST-országok 

a prog-
ramban résztvevő három 
vállalatnál a költségvetési 
juttatásból. illetve hosszú 
lejáratú hitelből hozzálás-
sanak a rekonstrukció meg-
valósításához. Egyúttal fel-
hívta az érdekeltek figyel-
mét. más ágazatok területén 
is vizsgálódjanak, ahol tud-
nának hatékonyabb rekonst-
rukcióval lehetőséget te-
remteni a növekvő igények 
kielégítésére addig is. amíg 
az ú j nagyüzemek felépíté-
sére sor kerülhet. (MTI) 

A TASZSZ hivatalos köz-
leményt adott ki N. Sz. 
Hruscsov haláláról, amelyet 
a Pravda közölt: 

„A Szovjetunió Kommu-
nista Pár t jának Központi 
Bizottsága és a szovjet kor-
mány fájdalommal tudatja, 
hogy 1971. szeptember 11-én 
hosszan tartó, súlyos beteg-
ség után, életének 78. évé-
ben elhunyt Nvikita Szerge-
jevics Hruscsov, az SZKP 
KB volt első titkára, a Mi-
nisztertanács volt elnöke." 

Szeptember 13-án, hétfőn 

délelőtt, a moszkvai Novo-
gyevicsiji temetőben, a csa-
ládtagok, bárátok és tiszte-
lők jelenlétében helyezték 
örök nyugalomra Nyikita 
Szergejevics Hruscsovot. A 
síron elhelyezték a Szovjet-
unió Kommunista Pár t ja 
Központi Bizottsága és a 
Minisztertanács koszorúját 
is. 

N. Sz. Hruscsov halála 
nemzetközileg, s hazánkban 
is jelentős visszhangot kel-
tett. A megemlékezésekben 
felidézik életúját, emlékét, 
munkásságának 
állomásait. 

ban megválasztották a Köz-
ponti Bizottság első titká-
rának, majd éveken át a 
Szovjetunió miniszterelnöke-
ként is dolgozott. 1964-ben 
történt felmentéséig. 

Nyikita Szergejevics Hrus-
csov aktív közéleti, nem-
zetközi — nem ellentmon-
dás nélküli — tevékenysége 
során sokat tett a szocia-
lista célokért., a hidegháború 
felszámolásáért, a különbö-
ző társadalmi rendszerű or-
szágok békés egymás mellett 
élésének megvalósításáért, a 

különböző népiek közötti barátságért, a 
békéért. 

. ,. _ , , pártjai gazdaságpolitikai 
szocialista allammal. elsosor- £ é l k i t ű z é s e i n e k témaköréből 
ban a tanacsi munkaval 
összefüggő tudnivalókat sa- Az ú j tanévben megala-
játítják el. Újdonság, hogy kult az idegennyelvi tanszék, 
az idén a marxista filozófia amely három esztendőn át 
alapjainak oktatása mellett kepezi a hallgatókat orosz-
nagy figyelmet fordítunk a ra, németre es angolra. 

Végső búcsú a légi-
szerencsétlenség áldozataitél 

Hétfőn, tegnap délután mély részvéttel temették el a 
koppenhágai légiszerencsétlenség áldozatait. 

A Farkasréti temetőben rendezett gyászünnepségen a 
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium nevében Földvá-
ri László miniszterhelyettes mondott búcsúbeszédet. A 
MALÉV dolgozói, gazdasági és társadalmi vezetői nevé-
ben dr. Lénart György vezérigazgató, a barátok és a 
munkatársak nevében Sebők Zoltán repúlőgep-parancs-
nok búcsúzott az elhunytaktól. (MTI) 

Hruscsov 1894-ben. sze- Hruscsov elvtárs többször 
gény bányász családban járt. Magyarországon is, és 
született, és hosszú közéleti a Szovjetunió Kommunista 
pályája során számos fontos Párt ja , a szovjet kormány 
párt- és állami funkciót általános politikájának 
töltött be. 1918-ban belépett 
a Szovjetunió Kommunista 
Párt jába, részt vett a pol-
gárháborúban, majd a szo-
cialista építőmunka külön-
böző posztjain dolgozott. 
1934-től kezdve, több mint 
három évtizeden át tagja 
volt a Központi Bizottság-
nak, jelentős pártmegbízatá-
sokat töltött be Ukrajná-
ban és Moszkvában. 1953-

es 
népeink érdekeinek megfe-
lelően, következetesen mun-
kálkodott pár t ja ink és or-
szágaink sokoldalú kapcso-
latainak fejlesztésén, a szov-
jet és a magyar nép barát-
ságának erősítésén. Kádár 
János elvtárs táviratban fe-
jezte ki részvétét az elhunyt 
özvegyének, Nyina Petrovna 
Hruscsovának és családjá-
nak. (MTI) 


