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A mindent elpusztító százados nagy ár-
vízre emlékezett vasárnap Szeged lakos-
sága. Csendes főhajtással gondoltunk 
vissza örökös vízküzdelmeire, s arra a ret-
tenetes szerdára, 1879. március tizenket-
tedikére, amelyen a természet legyőzte a 
kimerült és a védekezésben elszegényedett 

várost. Az érzelmi megindultság egyrészt 
azoknak szólt akik végül testükkel sem 
tudták visszatartani az áradatot — más-
részt azoknak, akik új várost raktak s 
raknak a Tisza ölén, s azóta minden 
újabb vízcsapás elől meg is védelmezik. 

Az MSZMP és a Francia KP 
együttműködése 

Somogyi Karolyné iclveteiea 

A Magya • Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsá-
gának meghívására március 
8. és 11. között Budapestre 
látogatott Maximé Gremetz, 
a Francia Kommunista Párt 
Politikai Bizottságának tag-
ja és Yves Serdenif, a Köz-
ponti Bizottság munkatársa. 

A vendégeket Gyenes And-
rás. a Központi Bizottság 
titkára fogadta. A szívélyes, 
elvtársi légkörű megbeszélé-
sen, amelyen részt vett Be-
recz János, a KB külügyi 
osztályának vezetője és Horn 
Gyula osztályvezető-helyet-
tes, tájékoztatták egymást 

pár t juk helyzetéről, véle 
ményt cseréltek a nemzet-
közi helyzet, valamint a 
nemzetközi kommunista és 
munkásmozgalom időszerű 
kérdéseiről, áttekintették a 
két párt kapcsolatainak ala-
kulását; és együttműködési 
programot fogadtak el. Egyet-
értettek abban, hogy a köl-
csönös szolidaritás eivei alap-
ián továbbfejlesztik a; 
MSZMP és a Francia Kom 
munista Párt közötti inter 
nacionalista együttműködés 
országaik, népeik javára, a 
enyhülés, a béke megszi'-' 
dítása érdekében. 

A pártbizottság és a tanács emlékülése 

kell, hogy az újjáépítés ma-
gán viselte a kapitalizmus 
jegyeit. Az iparosodó város 
erősödő burzsoáziája meg-
építette palotáit, üzletsora-
it, bankjait, szórakozóhelye-
it, de annak a népnek, aki-
nek városszeretete lehetővé 
tette az újrakezdést, nem ju-
tott hely ezekben a palo-
tákban. ő k kiszorultak a fé-
nyes Belvárosból, a város 
peremkerületeiben tömegla-
kásokban nyomorogtak, aho-
vá már sem a csatorna- és 
vízvezetékek, sem a kiköve-
zett utak nem vezettek e l . . . 
A várost mégis szerették, és 
az itt kibontakozó munkás-
mozgalom egyik jellemvoná-
sa a jó értelemben vett lo-
kálpatriotizmus volt. Ugyan-
akkor a város nem felejti el 
azokat a polgári politikuso-
kat sem, akik önzetlenül so-
kat tettek a város újjáépí-
téséért. Utcák, terek elneve-
zése, szobrok, emléktáblák 
állítása mutat ja ezt. 

— Szeged város életében 
az igazi újjászületés napját 
1944. október 11-e hozta el. 
A mai Szeged nemcsak 
szebb, mint valaha, de gyö-
keresen megváltoztak az 
életviszonyok is. Ma Szeged 
a Dél-Alíöld ipari-kulturális 
centruma. Fejlett mezőgaz-
dasága. könnyű- ós nehéz-
ipara megváltoztatta a város 
és környéke arculatát, a kő-
olaj- és földgazlelőhelyek 
kiaknázott kincsei fontos 
szerepet töltenek be az or-
szág ellátásában is. A Sze-
geden működő tudományos 
intézetek, egyetemek, főisko-
lák, egészségügyi intézmé-
nyek országos jelentőségűek. 
Az elmúlt töDb mint 30 év 
az újjáépítés továbbfolytatá-
sát jelentette. másrészt 
messze túlszárnyalta a 100 
évvel ezelőtti legmerészebb 
elképzeléseket is. A szocia-
lizmus építése eredménye-
ként soha nem látott dina-
mikus fejlődést tapasztalha-
tunk városunkban. Szeged 
ú j reneszánszát éli. Az az-
óta végbement történelmi 
folyamat bebizonyította, 
hogy egy város újjáépítése, 
fellendülése csak úgy mehet 
végbe, ha az a nép, a dol-
gozók érdekében történik, és 
a néphatalom valósítja meg 

— Várospolitikánk alakí-
tásában. továbbra is nagy a 
felelősségünk. 100 év alatt 
100 ezerrel nőtt Szeged la-
kosainak száma, és már ma-
ga ez a tény hatalmas fel-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Az emlékezéssorozat dél-
előtt a városi tanács dísz-
termében kezdődött. ahol 
együttes emlékülést tartott a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Szeged városi bizottsá-
ga és Szeged megyei város 
tanácsa. Meghívták ide a 
társadalmi és tömegszerve-
zetek képviselőit, a vízügyi 
szervezet dolgozóit, ott vol-
tak a város országgyűlési 
képviselői. Harangszó emlé-
keztette a két testület tag-
jait és a meghívottakat a 
város életének szomorú for-
dulatára; fölhangzott a Him-
nusz, majd Juhász Gyula 
Szonett Szegedhez című - köl-
teménye. melyet Kovács Já-
nos, a Szegedi Nemzeti Szín-; 
ház művésze adott elő. 

Török József, a városi 
pártbizottság első titkára 
köszöntötte az emlékülés 
résztvevőit, közöttük az el-
nökség tagjait : Győri Im-
rét, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkárát, dr. 
Gergely Istvánt, az MSZMP 
KB tagját, az Országos Víz-
ügyi Hivatal elnökét.; dr. 
Márta Ferencet, az MSZMP 
KB tagját, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia főtitká-
rá t ; dr. Komócsin Mihályt, 
az MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának első ti tkárát; 
dr. Perjést Lászlót, a Csong-
rád megyei tanács elnökét; 
dr. Petri Gábor egyetemi ta-
nárt, a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának 
tagját ; Roska István külügy-
miniszter-helyettest. a Du-
na-bizottság elnökét; Dobi 
Ferencet, a MEDOSZ főtit-
kárát; dr. Simády Bélát, az 
ATIVIZIG igazgatóját; Bar-
na János gátőrt és a Jugo-
szláv Szövetsegi Szocialista 
Köztársaság képviseletében 
megjelent Horváth Sándort 
a vajdasági autonóm tarto-
mány vízügyi t i ká r á t . Tö-
rök József üdvözlő szavai-
ban elmondta: tavaszi év-
fordulóink között nemzeti 
történelmünk csupa föleme-

lő dátuma áll. Szeged szá-
mára azonban március 12. a 
megpróbáltatások és a ka-
tasztrófa napja. E kerek év-
fordulón emlékezünk és em-
lékművet állítunk a véde-
kező és építő nemzedékek-
nek, hiszen Szeged fejlődé-
se méltó kifejezése a szocia-
lista országépitésnek is. 

Emlékbeszédet Papp Gyu-
la, Szeged megyei város ta-
nácsának elnöke mondott. 
Fölidézte a nagy árvíz előz-
ményeit, Szeged magára ha-
gyatottságát a védekezésben, 
és a város pusztulását, majd 
az újjáépítést. 

— A város katasztrófája 
felrázta a közvéleményt — 
mondotta továbbiakban. 
Amennyire egyedül állt Sze-
ged a katasztrófa előtt, 
olyan nagyarányú segítséget 
kapott a hullámsírba teme-
tett város az újjáépítéshez. 
Megindult a kormány részé-

ről a segélyek és kölcsönök 
kiutalása, de szinte egész 
Európából, sőt a többi kon-
tinensekről is jelentős pénz-
összegek érkeztek. Az új já-
építést városunk későbbi 
díszpolgárának, Lechnei; La-
josnak nagyszabású tervei 
alapján valósították meg. 
Európai színvonalú város-
szerkezete, egységes építé-
szeti stílusa ma is alapul 
szolgál városrendezési tevé-
kenységünknek. 

— Mindezek történelmi 
tények, mi volt azonban az 
újjáépítés feltétele? A nép 
akarata és városszeretete. 
Szeged népe nem menekült 
el városától messzire. vá-
lyogházait a víz elmoshatta, 
de városához fűződő hűségét 
és ragaszkodasát a tragédia 
nem rendítette meg. 

—' Jelentős korszaka volt 
ez Szegednek, de történelmi 
értékelésünkben azt is látni 

Az emlekmü avatása 

Hazánkba érkezett 
Kulikov marsall 

V. G. Kulikov, a Szovjet-
unió marsallja, a Varsói 
Szerződés tagállamai egyesí-
tett fegyveres erőinek főpa-
rancsnoka hétfőn — Czinege 
Lajos hadseregtábornok, hon-
védelmi miniszter meghívá-
sára — baráti látogatásra ha-
zánkba érkezett. A Ferihegyi 
repülőtéren a vendéget Czi-
nege Lajos és a Honvédelmi 
Minisztérium katonai taná-

csanak tagjai fogadták. Otx 
volt V. J. Pavlov, a Szovjet-
unió magyarországi nagykö-
vete. J. A. Naumenko ve-
zérezredes, a Varsói Szerző 
dés egyesített érői főparancs-
nokának magyarországi kép-
viselője. valamint F. F. 
Krivda vezérezredes, a ha-
zánkban ideiglenesen állo 
másozó szovjet déli hadse 
regcsoport parancsnoka. 

Itt a tavasz A határ-
ban már egyre sűrűbben ta-
lálkozunk gépekkel és em-
berekkel. Metszik a gyümöl-
csösöket, a szőlőkben is fel-
tűntek a munkálkodók, nyit-
nak, rotátoroznak. A nagy-
üzemi táblákon megkezdő-
dött a talaj-előkészítés is. 
A szegedi és a Szeged kör-
nyéki gazdaságokban már 
kivonultak a gépek, hogy 
minőségi munkával, jól ké-
szítsék elő a talajt a ta-
vasziak alá. 

A legtöbb valamire való 
közös gazdaságban javult 
az allattenyesztes és ered-
ményességével jövedelme-
zőbbé tette a gazdálkodást 
A szegedi Felszabadulás Tsz 
például korántsem csak a 
növénytermesztéséről híres, 
legalább annyira az állat-
tenyésztéséről is. A tavalyi 
eredmények alapján tejter-
melésben harmadik helye-
zést ért el a megyében, az 
egy tehénre eső hozam 4 
ezer 322 liter volt. A közös 
gazdaságban napjainkban 100 
hektárra 35.66 számosállat 
jut és 100 hektárra szá-
mítva 341 mázsa húst ér-
tékesítenek. Gondosan ügyel-
nek arra is. hogy az önkölt-
ségek csökkentésével, a ta-

karmányozási és tenyészté-
si feltételek optimális meg-
valósításával az ágazatban 
levő lehetőségeket még job-
ban kihasználják. 

Az állaltenyésztés helyét 
és rangját az is bizonyítja, 
hogy ma már a közös gaz-
daságokban egyre többet fog-
lalkoznak a takarmánygaz-
dái kodassal. Nemrégiben ep-
pen ennek érdekéber tar-
tottak tanácskozást es kon-
zultációt. a termelőszövetke-
zetek és szakszövetkezetek 
főágazatvezetöi és lakar-
mánygazdálkodasi szakem-
berei. A szarvasmarha-takar-
mányozás időszerű kér-
déseiről különösen az ab-
raktakarekosságról. a takar-
mányozás aliat-egészségügyi 
probléma ról bőségesen hall-
hattak tudnivalókat. Ugyan-
akkor éppen a takarmányo-
zási alap megteremtése ér-
dekében a határban már 
megkezdődtek a munkák. A 
szegedi Felszabadulás Tsz 
lucernatábláin is járnak a 
traktorok és permetezők. 
Vegyszeresen irtják az egyik 
legfontosabb takarmánynö-
vépyből a gyomot, hogy gaz-
dagabb terméssel szolgálj* 
meg a gazdálkodók igye-
kezetét. 

Kulcsár László traktoros vegyszeres gyomirtást végez 


