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Belföldi hirek 
A Komszomol központi bizottsá-

gának meghívására hétfőn este 10 
tagú DISZ-küldöttség utazott a 
Szovjetunióba a komszomolmunka 
tanulmányozására. A küldöttség 
vezetője: Hollós Ervin, a DISZ 
központi vezetőségének titkára, 

Szabó Pál, Kossuth-díjas író az 
ünnepi könyvhéten szerzett tapasz-
talatairól nyilatkozott a Magyar 
Távirati Iroda munkatársának. 

Ennek során elmondotta, hogy 
az olvasók táborában igen gyak-
ran találkozott azzal a vélemény-
nyel, hogy az «Ú j föld* című regé-
nye azért tetszett, mert szakmailag 
sok hasznos segítséget nyújtott a 
dolgozó parasztságnak. Így a ter-
melőszövetkezetek alakulásának 
módjára, a munka jó megszervezé-
sére kaptak benne útmutatást, sőt 
számos termelőszövetkezetben al-
kalmazzák regénye alapján az új-
fajta cukorrépa termesztési mód-
szert, 

• 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 

idén is megrendezik az óvónők 
napját. Október hónap egyik nap-
ján a megyei tanácsok maguk je-
lölik ki — a megye székhelyén, 
vagy más központi fekvésű hely-
ségben — összejönnek az óvónők 
tapasztalatcserére. A rendezvénye-
ken részt vesznek a tanácsok ok-
tatási osztályainak képviselői, üze-
mek, társadalmi szervek küldöt-
tei. Az óvónők napján szakmai elő-
adásokat is hallgatnak a részve-
vők a gyermekek neveléséről. 

• 
A Mezőgazdasági Gépkísérleti 

Intézet és a Mezőgépszerkesztő Iro-
da egy kétsoros, félautomatikus 
cukorrépaszedőgépet szerkesztett. 
A gép a cukorrépát kiemeli, a 
•tisztítóberendezés a földtől meg-
tisztítja, ezután egy elevátor fel-
szállítja a répát a gép után akasz-
tott pótkocsiba. 

* 
A Kőbányai Növényolaj és Szap-

pangyár már az ú j napraforgóma-
got dolgozza fel és már most na-
ponta hatezer kiló olajjal többet 
termel, mint tavaly ugyanebben az 
időben. Javult az étolaj minősége, 
kristálytiszta, fényesebb aranysár-
ga színű. Az olaj minőségének ja-
vításához hozzájárult, hogy új hűtő-
kompresszorokat állítottak üzembe. 

Ű j üzemrésszel bővül a Kőbá-
nyai Növényolaj és Szapangyár, 
Magyarországon először itt gyárt-
j ák majd a tejmargarint. Ez a mi-
nőségi margarin kenyérre kenhető 
és olyan ízű, mint a vaj. 

Ünnepélyes keretek közt tartották meg 
pártszervezeteink az új oktatási év első közös 

fogla Ikozásait 
A munkában sem érhet el tartós sikert, 

aki nem tanul 

Október 12-e ünnep volt üze-
münk párttagjainak és azoknak 
a pártonkívüli dólgozóknfk szá-
mára, akiket bevontunk pártok-
tatásra. Már délelőtt díszítették a 
helyiségeket, ahol délután a sze-
mináriumokat tartottuk. Az okta-
tással kapcsolatos jelszavak ke-
rültek a fslra, „A tudás hata-
lom", „Tanulj, hogy taníthass", 
„Marxista-leninista tudás nélkül 
nem tudsz jó munkát végezni" 
mozgósítottak a jelszavak jó ta-
nulásra. 

Fél 3-kor kezdődtek meg a 
szemináriumok. A Bolsevik Párt 
története második évfolyamára 
22 hallgatót osztottunk be és két 
elvtárs kivételével, akik igazol-
tan voltak távol, mindannyian 
meg is jelentek. J ó érzés volt be-
lépni a terembe, ahol ünnepélyes 
hangulatban várták az elvtársak 
az oktatás megkezdését. A Bolse-
vik Párt története első évfolya-
mán is a 25 beosztott elvtárs kö-
zül mindössze négyen hiányoztak 
és szintén lelkesen készültek a 
megnyitóra. Hibát követtünk el 
azonban mi, a pártszervezet ve-
zetősége, mert nem tudatosítot-
tuk eléggé a politikai iskola má-
sodik évfolyamára beosztott elv-
társakkal az oktatás megkezdésé-
nek időpontját, fontosságát. Mun-

kánk hiányossága megmutatko-
zott abban, hogy erről a szemi-
náriumról kilenc elvtárs hiány-
zott. Később, amikor felkeréstük 
például Hizó Sándorné elvtárs-
nőt s megkérdeztük tőle, miért 
nem jött el a megnyitóra, el-
mondta Juhász Jánosnéval 
együtt, hogy ők nem is tudták az 
oktatás megkezdésének pontos 
időpontját, és sajnálják, hogy 
nem vettek részt az oktatási év 
beindulásánál és nem ünnepeltek 
együtt azokkal az elvtársakkal, 
akikkel egész évben együtt ta-
nulnak majd a szemináriumon. 

Vannak azonban olyan párt-
tagjaink is, akik lebecsülik az 
oktatás jelentőségét és megígér-
ték ugyan, hogy résztvesznek az 
oktatásban és ennek ellenére 
nem jelentek meg a megnyitón. 
Ezeket az elvtársakat mi, a ve-
zetőség tagjai és azok a propa-
gandisták, akikhez be vannak 
osztva, ú jra felkeressük, beszé-
lünk velük a tanulás fontosságú 
ról, arról, hogy szakmai téren 
sem fejlődhetnek, munkájukban 
sem érhetnek el tartós sikereket, 
ha politikailag nem fejlesztik 
magukat. 

Báló Mihályné, . 

e- Paprikafeldolgozó Vállalat 
párttitkára 

A mult évihest hasonló szorgalommal 
tanuljon mindenki 

Hétfőn a késő esti órákban is be-
népesedett a Marx-téren, lévő Vegy-
ipari Technikum folyosója. Most 
azonban nem fiatalok hangja törte 
meg a csendet, hanem komoly, meg-
fontolt beszéd. A napi politikai 
eseményekről, az üzemben folyó 
munkáról, a terület problémáiról 
beszélgettek az elvtársak. Az okta-
tás ünnepélyes megnyitására jöt-
tek ide Rókus I., I I . és III-as párt-
alapszervezet tagjai. A Rókus I I . és 
I I I . alapszervezet kö'zös Párttörté-
net I . évfolyamú konferenciát és 
közös középfokú politikai iskolát 
indított. 

Sárvári Mihály elvtárs, a Rókus 
I I . pártalapszervezet titkára mon-
dott rövid megnyitó beszédet. A 
jelenlévőknek röviden ismertette a 
Párttörténet tanulásának jelentősé-
gét. „Három év alatt — mondotta 
Sárvári elvtárs — az elvtársak 

megismerkednek a Bolsevik Párt 
történetével, megismerik megala-
kulásának körülményeit, hősi har-
cait, Lenin és Sztálin elvtársak 
hatalmas munkáját . Fontos ezt 
megismerni — folytatta, — mert 
mi is a fejlődés során találkozunk 
a Bolsevik Párt harcában felme-
rült problémákkal, kérdésekkel, 
amire éppen a tanulás által fele-
letet, választ kapunk. 

A megnyitó után Góth István 
elvtárs, a Párttörténet I . évi'o 
lyam propagandistája beszélt hall-
gatóihoz és kérte, a mult évi-
hez hasonló szorgalommal tanulja-
nak. Az idén se legyen lemorzso-
lódás, hogy jó eredménnyel fejez-
zék be ezt az évet is. 

A politikai Iskola második évfo-
lyamának hallgatóihoz Böjti László 
elvtárs szólt. Ismertette az ú j ok-
tatási év anyagát. 

A tagjelöltektől is elvárja 
pártunk a példamutatást 

Már negyed háromkor együtt ül-
tek a Ruhagyár Il-es alapszervezete 
alapfokú politikai iskolájának hall-
gatói. Az előadó asztal mögött 
tal propagandista. Gál Anna elv-
társnő ül. A székeken i s többségé-
ben fiatalok foglaltak hetyeg Nagy_ 
részük tagjelölt és ez évben vesz-
nek részt először komoly pártokta. 
tásban, Kopasz Györgyné elvtárs-
nő már idös-ebb, de eddig különbö-
ző problémák miatt nem tudta eL 
végezni az alapfokú politikai isko-
lát ő Jett a szeminárium bizalmi-
ja. ' Bizonyára jól ellátja majd fel-
adatát. összefogja, mozgósítja fia-
tal haligatótársait. 

Röv :d megnyitójában Gál elvtárs, 
nő beszélt a tanulás jelentőségé-
ről, azután a hallgatók mondották 
el, milyen örömmel és szívesen jön-
nek tanulni. Van azonban. aki nem 
így vélekedik a tanulásról. Szitkai 
Etelka if júmunkás például nem 
jött. el a megnyitóra sem. Fedig 
tagjelölt és tőle már elvárja pár-
tunk a példamutatást é s azt, hogy 
alaposan megismerje azt a politi-
kát, irányvonalat, amelyet pártunk 
követ, hisz ené'kül nem is iehet 
tagja pártunknak, bármennyire jó 
munkát végez is <i termelésben. 
A szemináriumról Szitkai Etelkán 

kívül többen Irányoztak A jelen-
lévő elvtársak megfogadták, a hé-
ten felkeresik ezeket a dolgozókat, 
beszélgetek velük, hogv a hétfői 
foglalkozáson már mindannyian 
megjelenjenek. 

A Il-es pártszervezet négy ok-

tatási formát indított ezévben. A 

középfokú politikai 1-kola is, me-

lyet Varga elvtárs vezet, sikeresen 

kezdte meg az ú j oktatási évet, de 

a Párttörténet első évfolyamának 

megnyitója, ahol az alapszervezet 

legfejlettebb tagjai tanulnak majd, 

nem sikerült. A hallgatók össze-

gyűltek ugyan itt is, de Szabó Já-

nos elvtárs, a propagandistájuk 

szabadságon van és úgy gondolta, 

a megnyitóra sem kell eljönnie. Az 

alapszervezet vezetősége pedig nem 

gotfdloEkodott i d ő t a helyettesről. 

Az alapszervezet vezetőségének 
több gonddal kellett volna előkészí-
tenie az oktatás beindítását, akkor 
nem fordulhattak volna elő ilyen 
hiányosságok. 

Külföldi hirek 
Moszkva (TASZSZ). A szovjef 

tudósok nagy szorgalommal dolgoz-
nak újabb mezőgazdasági gépek 
megszerkesztésén. A mezőgazdasági 
gépek országos tudományos kuta-
tóintézetében megszerkesztették az 
„LPU—1" mintá jú hőelektromos 
centrálét, amely egy magasnyomású 
gőzkazánból, egy gyorsjáratú egy-
hengeres gőzgépből és egy generá-
torból áll. 

A gőzt a kolhozok állattenyésztő 
gazdaságában a takarmányfélck 
párolására lehet felhasználni, • to-
vábbá a gőzzel egy óra alatt 1000---

1200 liter vizet lehet felmelegíteni. 

• 
Moszkva (TASZSZ). 'A Szovjet-

unió folyóin és tavain befejezéshez 
közeledik a hajózási idény. A Szov-
jetunió tengeri és folyami hajózá-
si minisztériumának közlése sze-
rint október 12-ig az ország vízi-
útjai hat mill ió tonuával több sze-
net, faanyagot, ércet és építőanya-
got, valamint egyéb árut szállítot-
tak, mint az elmúlt év hasonló idő-
szakában. 

• 
Harbin (Uj-Kína). Mint a Kínai 

Népköztársaság minden részében, 
Eszakkelet-Kína Szungcsiang tar-
tományának is egyre több falujában 
gyulladt ki villanyfény. A tarto-
mány 32 megyéje közül 30-at már 
villanyhuzalok szelnek keresztül. 
Míg a felszabadulás előtt csak a 
nagyobb városok utcáin és házai-
ban égett a villany, most a tarto-
mány legelrejtettebb zugaiba is 

eljut a villanyfény. 

• 
Prága. A prágai „Chirana" nevű 

üzemben újtípusú elektrokardíog-
ráfokat állítanak elő. A műszert az 
egyetemi kórház belgyógyászati 
kl inikáján próbálták ki teljes ered-
ménnyel! A „Chirana" üzembe ogy-
csövos kardiográfot is készítenek. 
Mindkét jelentős orvosi műszer 
sorozatgyártását a jövő évben kez-
dik meg. 

• 
Phenjan (TASZSZ). A koreai köz-

vélemény október 12-én megemléke-
zett a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság és a Szovjetunió kö-
zötti diplomáciai kapcsolatok fel-
vételének 5. évfordulójáról. 

• 

Riga (TASZSZ). Rigában október 
12-én ünnepi ülést tartottak a párt-, 
szovjet- és társadalmi szervezetek 
abból az alkalomból, hogy Szovjet-
Lettország fővárosa kilenc évvel 
ezelőtt szabadult fel a hitlerista 
rablók igája alól. 

A kényelmesen 
'A szegedi egyetemekre és főiskolára az ország 

különböző részéből érkeztek hallgatók. A fiatalok 
ezrei tanulnak városunkban. Kormányunk gondos-
kodik arról, hogy tanulóink nyugodtan, minden 
gond nélkül tanulhassanak, hogy képzett, müveit, 
jó szakemberekké váljanak és kikerülve az egye-
tem falai közül, jól oldják meg az előttük álló nagy 
feladatokat. Kényelmes diákotthonokat rendezett 
be egyetemi és főiskolai hallgatók részére. Szep-
tember elsején tiszta, világos- szobák fogadták a hall-
gatókat. A kényelmesen berendezett lakószobák, 
társa-gók, fürdőszobák a tanulók második otthonává 
váltak. Az a közel kétezer hallgató, akik diákottho-
nokban laknak, jól érzik magukat, szeretik ottho-
nukat. 

• e 
J O tanulási segítik 

Az Irinyi egyetemi leánydidkotthon lakói 

szép, tágas tanulószobákban tanalják meg az egye-

temen hallottakat, a diákotthon könyvtárában meg-

találják azokat a szak- és ideológiai könyveket, 

amelyekkel kiegészítik, elmélyítik tudásukat. A ter-

mészettudomány, a bölcsész-, jogász- és orvostan 

fiúhallgatók a szép, újonnan berendezett Juhász 

Gyula egyetemi Diákotthonban laknak a Tolbuchin-

sugárút 43. szám alatt. A zölddel befuttatott falak 

mögött komoly tanulás folyik. Jó munka után édes 

a pihenés, tanulás után az otthon társalgójában, 

ebédlőjében összejönnek, zene mellett beszélgetve, 

sakkozva töltik szabadidejüket a diákotthon lakói. 
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berendezett diákotthonok is a 

Kedvező feltételek mellett köthető 

a sertéshizlalási szerződés 

Nyugatnémet építőipari munkások 

megakadályozták Storch bonni munkaügyi miniszter 

részvételét a hamburgi szakszervezeti értekezleten 


