
SHWIBAT, tMI. OKTOBER 23. 

Szakszervezeti küldöttségünk 
hazaérkezett 

Az Osztrák Szakszervezeti baráti légkör 
Szövetség, az OGB meghívá- Mindkét részről 
sara Gáspár Sándornak, a 
SZOT főtitkárának vezeté-
sével október 18—22 között 
magyar szakszervezeti dele-
gáció tartózkodott hivatalos 
látogatáson Ausztriában. A 
delegáció tagjai voltak: Ne-

jellemezte. 
megelége-

déssel állapították meg, hogy 
a magyar és az osztrák szak-
szervezeti központ között a 
kapcsolatok jól fejlődnek és 
hasznára van a két szomszé-
dos államnak. 

A tárgyalófelek megálla-
meslaki Tivadar és Duschek pították: az európai orszá-
Lajosné, a SZOT titkárai, gok szakszervezeteinek mind 
Méhes Lajos, a Vasas Szak- jobb megismerése szükséges 
szervezet főtitkára és Mónus abból a célból Is, hogy ez-
Gábor, a SZOT nemzetközi 
osztályának vezetője. A kül-
döttség az OGB delegációjá-
nak múlt évi magyarországi 
látogatását viszonozta. 

A tárgyalásokat mindvé-

zel lényegesen hozzájárulja-
nak a világ biztonságának 
és békéjének fenntartásához. • 

A magyar szakszervezeti 
küldöttség pénteken délután 

gig szívélyes, őszinte és visszautazott Budapestre. 

Korszerűsítik 
az autójavító-ipart 

Am év végéig 22 új szervizállomás 
Huszonkét ú j gépkocsi-

szervizállomás épül az or-
szágban az év végéig — je-
lentették be pénteken a 
Szombathelyen megtartott 
közlekedéstudományi tanács- Ebben 
kozáson. Valamennyire nagy egy 
szükség lesz, mert hiszen 

az idén már 51000 sze-
mélygépkocsit importál-
nak, 

s ezekben, szakosított szere-
lőkkel, úgynevezett 

„típusállásokat" alakítottak 
ki. 

szemben az 1965. 
amikor 11 500-at hoztak be. 
A gépkocsiállomány értéke 
már eléri a 45 milliárd fo-
rintot, az összetétel azonban 
rendkívül heterogén: 12 or-
szág 41 gyárának mintegy 

a rendszerben egy-
szerelőcsoport mindig 

azonos márkájú autókat ja-
vít, megismeri azokat, eb-
ben az irányban képezik to-
vább magukat. Célszerszá-
mokkal, korszerű hibafelde-

évivel, rítő műszerekkel látják el 
őket. 

Több szakember javasol-
ta: alakítsanak ki hazánk-
ban gépkocsi törzstipust, 

s szűkítsék le a behozott 
autómárkák számát. A mos-

100 gépkocsitípusa közieke- tani 100-nál több típus al-
dik az útjainkon, s ez lehe- katrészellátása, javítása 
tetlenné teszi, hogy vidéken ugyanis szinte megoldhatat-

lan zökkenőmentesen. A vá-tfpus-javítóműhelyeket sze- laszokból kitűnt,, hogy a te-
reljenek fel. Helyettük nagy- hergépkocsiknál máris meg-
javító bázisokat hoztak létre, indult a típusszanálás. (MTI) 

Pátzay Pál 
Szegeden 

Tegnap Szegedre látogatott 
Pátzay Pál kétszeres Kos-
suth-díjas kiváló művész, a 
20. századi magyar szobrá-
szat jelentős egyénisége. 
Délután felkereste a Tömör-
kény István gimnáziumot és 
művészeti szakközépiskolát, 
ahol dr. Diós József igazga-
tó és volt tanítványai, az is-
kola jelenlegi művésztanárai 
fogadták. Megtekintette a 
tanulók munkáit, beszélge-
tett az iskola képzőművésze-
ti nevelőmunkájárói. Látoga-
tása után ezeket, mondta: 
,Csak gratulálni tudok az itt 
folyó munkához. Színvonalas 
alkotótevékenység folyik itt, 
ezen az úton kell tovább ha-
ladni." 

A Bartók Béla Művelődési 
Központban „Az én világom" 
című művészportré-sorozat-
nak, melynek tegnapi vendé-
ge Pátzay Pál volt, mottója 
lehetne a Tömörkény gim-
názium vendégkönyvébe írt 
bejegyzése: „A művészetet 
nem kitalálni kell, mint a 
gépi szerkezeteket, a művé-
szetet csak folytatni lehet." 
A műsoros tárlatvezetésen 
Tóthpál József, a művelő-
dési központ igazgatója kö-
szöntötte a 75 éves művészt, 
majd Tóth Sándor szobrász-
művész beszélgetett egykori 
mesterével. Pátzay Pál a 
művészet érzékletes emberi 
közlés-küldetéséről beszélt és 
arról szólt, hogy mai vilá-
gunk központi problémája a 
gépeszményűség. Technikai 
csodák bűvölete eltakarja a 
képalkotás tényeit. Anya-
nyelvi természetességgel 
szólni az emberekhez. Ez 
méltó a művészethez. Ezt a 
művész ars poétikát példázta 
az a négy portré és 13 kis-
plasztika, mely reprezentál-
ta a művész munkásságát. 

A műsorban közreműkö-
dött Tolnai Miklós színmű-
vész és a Bartók-kamara-
kórus Kardos Pál vezetésé-
veL 

T. L. 

Különös színjáték 
Eredményes gyógyítási kísérlet 

Talán az ország legkülönö- vált csoportterápiás eljárás 
sebb színpadi előadásait tart- a beszélgetőkörök szervezé-
ják rendszeresen a főváros- se. Más intézetekben a be-
tol néhány kilométerre Po- tegek maguk szerkesztette 
mázon, a munkaterápiás in- újságot adnak ki. A pomázi 
tézetben. A darab előadói intézetben ugyancsak műkö-
ugyanis azok közül a súlyos dik szerkesztő bizottság, 
betegek közül kerültek ki, amely az intézet újságját 
akik a skizofrénia bilincsébe szerkeszti. A szerkesztő bi-
verve évek óta az intézet- zottság tagjai az intézeten 
ben élnek. belül határozott tekintélynek 

Az intézet orvosai, élükön örvendenek. Egy-egy szám 
dr. Gálfi Bélával, a terápiás megjelenése nagyobb töme-
kezelési módok közül a leg- geket mozgósít. A szerzőkön 
eredményesebbekkel Igye- k ( v ü l a l e i r ó s t ) a n y o m d a i 
kéznek javítani szomorú sor 
sú pácienseik állapotán. A 
gyógyítás a munkaterápia 
után fedezte föl a pszicho-
terápiát, amellyel egészen 
bámulatos eredményeket ért 
el. Természetesen a gyógyu-
lás csak hosszas munkával, 
a beteg személyes áldozat-
vállalásával érhető el. Igen 
sok energiát igényel rész-
ben a kezelőorvos, részben a 
beteg részéről, és a kezelés-
re szoruló beteganyagnak 
csupán elenyésző töredékénél 
valósítható meg. Ezért az 
intézeti pszichiátriában nem 
a pszichoterápia, hanem a 
nagyobb tömegeket megmoz-
gató csoportterápia jelentet-

munkát, a kötést Is külön te-
rápiás csoportok végzik. 

Elhunyt 
Szendrö József 

Szendrő József Jászai' 
Mari-díjas színművész, a 
Nemzeti Színház tagja 57 
éves korában pénteken vá-
ratlanul elhunyt. Temetésé-
ről később intézkednek. 

Szendrő József váratlan 
halálával érzékeny veszteség 
érte a magyar színházmű-
vészetet. 

Pályájának egyik állomá-
sa évekkel ezelőtt Szeged 
volt, s itt a Nemzeti Szín-
ház rendezőjeként is mara-
dandó értékű művészi mun-
kát végzett. 

Tanácskozott a KISZ 
járási küldöttértekezlete 

Sokoldalú vita — Vezetőszervek választása 
Tegnap a Tisza Szálló nagytermében tartották meg a la KISZ-szervezetének kül-

KISZ szegedi járási küldöttértekezletét. Ezen részt vett dötte, könyvtáros az olvasás, 
Tóth Szilveszterné, az MSZMP Csongrád megyei bízott- az önműveles szerepének 
sága végrehajtó bizottságának tagja, országgyűlési képviselő, fontoságát méltatta. Papp 
dr. Kovács József, az MSZMP szegedi járási blzottságá- János (Rúzsa) fokoaiyvelö-
nak első titkára, dr. Ábrahám Antal, a járási hivatal el- helyettes a tanyai fiatalság 
nöke, Huber Imre, a KISZ KB osztályvezető-helyettese, helyzeterői szolt Egziszsten-
Mari Kálmán, a KISZ Csongrád megyei bizottságának ciális gondjaikról, a teeszek 
titkára is. 

A terem falán a jelmon-
dat: Jobb munkával, na-
gyob tudással a szocialista 
Magyarországért! E mondat 
valóban kifejezi mindannak 
lényegét, ami az értekezlet 
munkájában fontos szerepet 

rehajtás elősegítése lenne. 

elöregedéséről. Krasznai Mi-
hály, járási úttörőtitkár a 
járási úttörőelnökség és az 

Az ifjúsági törvénnyel kap- úttörőcsapatok munkáját ia-
csolatban kiemelte, hogy az mertette, 
ifjúság a társadalom része, Ezután — néhány percre 
céljai megegyeznek a társa- megszakítva a vitát — úttö-
dalom céljaival, érdekeivel. rők és kisdobosok vonultak 
De sajátos érdekei és cél- be a terembe, köszöntötték a 

játszott. Lapunk tegnapi jai is vannak. A törvény küldöttértekezlet résztvevőit, 
számában már ismertettük a olyan jogokat és lehetősége-
járási KISZ-bizottság beszá 
mólóját az eltelt 

virágot adtak át az elnökség 
tagjainak. 

A kedves epizód után to-
két biztosít számukra, me-

időszak lyek keretet nyújtanak ah-
munkájáról. A beszámolót a hoz. hogy sajátos érdekei v 4 b b f o j y t a v i t a Tobak 
küldöttértekezlet valameny- jobban érvényesülhessenek, cgaba (Kistelek) gimnáziu-
nyi résztvevője írásban elő- Lehetőségeket, melyekkel 
re megkapta. Karsai Árpád-
né, a járási KISZ-bizottság 

mi tanuló a pályaválasztál 
tudni kell elm. Egyúttal vi- g o ndjairól és a fizikai mun-
szont a társadalom is elvár- k a iránti nem kielégíti 

titkára fűzött szóbeli kiegé- ja, hogy egyetlen fiatal se megbecsülésről szólt. Dobó 
szítést az anyaghoz. Elmon-
dotta, hogy az eltelt idő-
szakban folyamatosan ele-

iegyen közömbös az őt is Szilveszter (Domaszék) köz-
közeiről érintő célok iránt. ségi tanácstitkár, a KISZ 

szaKoan loiyamamsan eie- A b e s z á m o l ó s z ó b e l i U i e g é . tárgyi-anyagi r 
szítését követően Papp Szfl-

fe l té te le in^ 
Ludánvj 

járásban végzett munkáját, 
ezáltal mindig alkalma nyílt 
a tagoknak és a vezetőknek 

veszter, a pénzügyi ellenőr-
ző bizottság elnöke ismertet-

Ferenc (a kerületi határőr-
parancsnokság KISZ-bizott-
ságának titkára) a honvédéi-

a hibák és eredmények meg- g a z d a s á g j m u n k a k é r d é s e i r 6 1 . 
ismerésére mindig ujabb, E z u t á n Q c s á f c M i k l ó j á 
aktuális feladatok kitűzésé-
re. Méltatta a vezetőségvá-

Í--a
J.bÍfY1

ttságLbes?á.mJ°,lój®t,? mi nevelőmunka fontos ké r 
déseiről beszélt 

Felszólalt dr. Kovács 

lasztás eddigi tapasztalatait. 
rási bizottság agitációs-pro-
paganda titkára a kongresz-
szusi dokumentumok vitájé-

Jó-
zseí, a járási pártbizottság 
első titkára is. A végrehajtó 
bizottság nevében üdvözölte 
a küldötteket, megköszönte 
a KISZ-tagok eddig végzett 
munkáját, amellyel segítsé-
get nyújtottak az MSZMP 

A beszámoló vitájában so- politikájának megvalósítása-
in szólaltak fel. Török Je- hoz. Egyúttal kérte további 

vezetekb'en végzett munka az nő (Tápé) közgazdász hang- segítségüket. Elmondta, hogy 
' ma a legfontosabb feladat a 

Kiemelte, hogy sokat javult TÓl s z á m o l t b e i s m e r t e t t e a 
az alapszervezeti kádermun- KISZ KB kon resszusi leve_ 
ka A leköszönő vezetők l é n e k v i t á j á b a n elhangzott 
szinte mindenütt gondosk<xi- j a v a s l a t o k a t . 
tak megfelelő utódokról. És 
általában, szinte minden te-
rületen javult az alapszer-

súlyozta: arra kell töreked-
ni, hogy az ifjúságpolitikai Párt- x - kongresszusa hatá-

utóbbi időben. 
Az alapszervezeti válasz-

tások beszámolói mindenütt 
kollektív munka eredmé-
nyeképpen születtek. Jól tük-
rözték a tagság vélemé-
nyét. A vitákban jó hozzá-
szólások hangzottak el, sok 
használható javaslat szüle-
tett. Mindez bizonyította a 
KISZ-tagság felelősségtuda-
tát, ragaszkodását a szerve-
zethez. A választásokban a _ r „ 
legteljesebb demokratizmus kai sem bízzák meg őket. és szellemi arculatáról, arról. 

határozat meghozatala óta 
megvalósult eredmények ál-
landósuljanak. Rámutatott 
arra: a mezőgazdasági szö 
vetkezetekben a 
helyzete rosszabb, mint 

rozatainak következetes vég-
rehajtása. Ehhez pedig úgy 
kell megválasztani a mód-
szereket, hogy azok helyi 

fiatalok sajátosságokhoz, követel-
ményekhez igazodjanak. 
Mert rutinból már nem le-

volt tapasztalható. 
Az eltelt időszak tanulsá-

gairól szólva Karsai Árpád-
né kiemelte a KISZ-vezetők 
mozgalmi képzésének fon-
tosságát, a pártszervezetek 
KISZ-nek nyújtott támoga-
tásának jelentőségét. Beszélt az állandó utazgatás miatt 
az ifjúságpolitikai határozat 

vállalatoknál, az üzemekben ^et m e g é l j a mostani fél 
8 - n e m , t a r t j

<
á k adatok megvalósításához kel óképpen számon kepzett- k o n k n H d o l g o k r a konkrét 

ségüket, tehetsegüket, így módszerekre kell koncentrál-
azután komolyabb feladatok- n i . Beszélt a járás politikai 
kai sem bízzak meg őket. és szellemi arculatáról, arról, 
Néhány vezető a fiatalok to- hogy minden ifjúkommunis-
vábbtanulását is megakadá- tának észre kell vennie a ta-
lyozza. Pregárdt Lajosné nvavilágból adódó gondokat, 
(Üjszentiván) tanárnő a tisztában kell lennie a nega-
pedagógusok gondjairól szólt, tív tényezőkkel is. 
A községekben rengeteg „ki-
járó" tanár dolgozik, akik A vitában elhangzottakat 

Karsai Árpádné foglalta ösz-
sze. Ezután titkos szavazásra 

és az ifjúsági törvény hatá-
sairól. Megállapította, hogy a 
határozatot a legtöbb helyen a helyben juthatnának lakás 
egységesen értelmezik, ám hoz. 
végrehajtása még sok kíván-
nivalót hagy maga után. 
Ezért javasolta egy — a 

nem képesek megfelelően k e r ü l t s o r A k U l d ö í té r tekez-
íoglalkozni j a UJuiágl__moz- l e t megválasztotta a 39 tagú 

^ iárási "KISZ-bizottságot, a 
- - - - - - héttagú pénzügyi ellenőrző-

A KISZ KB 
Huber Imre, a Központi Bi-

párt irányításával működő zottság osztáyvezető-helyet-
—. járási ifjúságpolitikai tese tolmácsolta a küldótt-
operatív bizottság létrehozá- értekezletnek. Beszélt az if 
sát, melynek feladata a vég-

bizottságot és azt a 35 kül-
üdvözleté* döttet, akiket a megyei kül-

dötértekezletre delegálnák, 
A választást követően na 

ú j bizottság megválasztotta 
tagjai közül a 11 tagú vég-

te a forradalmat amelyet 'hogv a lehető legkedvezőbb Tárolási gondjaik nincsenek, rozsot 11 879 holdon vetették 
Pomázon évek óta eredmé-
nyesen művelnek, és amely-
nek egyik „építőkockája" a 
szinte fantasztikus szinpadi 
előadás — skizofrén szerep-
lőkkeL 

Az előadás célja, hogy a 
betegeknél felkutassa: el-
borult elméjükben van-e 
olyan épen maradt részecs-
ke, amelynek alapján a ke-
zelés elindítható. Rendkívül 
sok csoportterápiás kezelésre 
van lehetőség az intézetben. 
A pszichiáternek mélyen be-
le kell magát élnie a bete-
gek lelkivilágába, hogy szá-
mukra megfelelő csoportot 
tudjon szervezni. Már jól be-

Kedvez az ősz a mezőgazdaságnak 
Szoregen: rekord kukoricából 

júság és a társadalom kap- ó h a j t ó bizottságot. A bizo-tW 
csolatáró és a KISZ-nek ez- ^ g titkára ismét Karsai Ár . 
zel kapcsolatban betöltött p é d n é lett. A vb tagjai: Sza-
feladatairól, az ifjúságpoliti-
ka aktuális kérdéseiről. 

bó László (Pusztaszer), Ta-
nács Klára (Zákányszék), 

az idei szárazságban viszont Csak éppen semmi jő nem 
rekordtermést adott. Vetés- származhat abból, ha az 

egyik legnehezebb őszhöz il-

Bárkit kérdezünk a ha 
tárban, összecsengő felelete-
ket kapunk: ha az idő en- tői a szedésig mindent gé 
gedl, minden munkával ide- pesítettek 1100 holdon, kapa lesztjük a mércét. Más me-
jében készen leszünk. Eddig helyett vegyszerrel irtották a gyékben jobban kihasznál-
engedte az időjárás, sőt a gyomokat, kétszeresen örül- ták a kedvező őszi időt, elő-
maga módján segítette is, nek tehát a jó termésnek, rébb állnak. Járásunkban a 

Tóth Szilveszterné, az Krasznai Mihály (Szeged), 
MSZMP Csongrád megyei Dobó Szilveszter (Donw-
végrehajtó bizottságának szék). Török Jenő (Tápé), dr. 
tagja, országgyűlési képvise- Vitos Zoltánné (Szeged). Prc-
lő a végrehajtó bizottság gárdt Lajosné (Üjszentiván), 
üdvözletét tolmácsolta. Fel- Bata Ferenc (Öttömös), Bar-
szólalásában a nők és az if- nóczky Attila (Tiszasziget), 
júság helyzetének javításá- dr. Dézsi Csaba (Algyő). Az 
ban elért eredményekről be- ugyanekkor megválasztott 
szélt és arról, hogy erősíteni pénzügyi ellenőrzőbizottsá<í 
kell a KISZ kommunista elnöke Papp Szilveszter 

hogy a jövő héten befejezik 

két óriási kukoricagórét épí- el — itt a szakszövetkeze-
őszi tettek. Nem túlzás, pár mé- tek területein tapasztalható 

lemaradás —, a búzának vi-
szont több mint fele még ve-

A járási hivatal összesíté 

körülmények között történ-
jen a betakarítás az őszi 
szántással és vetéssel együtt ter híján fél kilométer hosz 

Szőregen azt hallottuk, szú egyik-egyik 
tetlen a hivatalos jelentés 

a vetést — természetesen, ha se szerint az őszi vetések szerint. Az őszi csapadék ki-
az idő engedi. 100 hold vet- alá a tervezett vetésterület mondottan jól jött, a vetést 
nivalójuk van összesen, de 77,3 százalékán elvégezték a szinte egyetlen napig sem 
egy részén még kukoricatörő szántást, a tavaszi vetésre hátráltatta, az elvetett mag 
gépek járnak, mésikonmost váró őszi mélyszántással mindenütt elegendő nedves-

azonban jobban le vagyunk séget talál — ezt az adott-
ságot jobban ki kellene 
használniok a gazdaságok-
nak. hiszen a legjobb ősz-

a kisrétl dűlőben nyolc cső- helyzetkép fölvázolásához nek is vége szakad egyszer. 
A burgonya betakarítása 

a nagyüzemekben befe'etó-
mit betakarítaniok. Az itteni szakhoz viszonyítunk, akkor dött, a megtermett kukori-

miatt még mindig büszkélkedhe- cának háromnegyedét szed-
tünk félhónapos előnnyel, ték le eddig. 

szedik a napraforgót Ebben 
a gazdaságban a lehető leg- maradva. Most tartunk kö-
jobban gépesítették a mezei rülbelül a 40 százaléknál. A 
munkát. A kukoricatáblákon rozs és a búza vetésénél a 
a kisrétl dűlőben nyolc cső- helyzetkép fölvázolásához 
törő gép lép egymás nyo- külön magyarázat szükséges, 
mába. Szerencsére van is Ha a tavalyi hasonló idő-

vidék lapos fekvése 
mindig belvizes terület volt, 

jellegét. Nagy Zoltán, a 
megyei tanács járási hivata-

(Mórahalom), titkára 
Zoltán (Szeged) lett. 

Na&y 

A Magyar ENSZ Társaság 
ünnepi ülése 

A Magyar ENSZ Társa- főtitkár üzenetét, amelyben 
ság és a Magyar Jogász Szö- vázolta a világszervezet előtt 
vétség pénteken, az ENSZ álló nemes feladatokat, 
napja alkalmából ünnepi Az ülésen dr. Prandler 
ülést tartott. Komját Irén al- Árpád, a Magyar Jogász 
elnök megnyitó szavai után Szövetség főtitkára tartott 
felolvasták U Thant ENSZ- előadást. 


