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Á nagy idény előtt. . . 
Látogatás a Paprikafeldolgozó Vállalatnál 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalatnál kamilla 
szárításával foglalkoztak a 
nyár elején. Most a kazein 
elenevezésű műanyag alap-
anyagát, a túrót szárítják. A 
műanyajjból fésű, gomb is 
készül. Az előirányzat sze-
r int napi 25 mázsa túrót kell 
szárítani e hónap 15-ig az 
üzemnek. A szárítógépnél a 
DISZ-brigád dolgozik, amely-
nek tagjai mindig túlteljesí-
tették a napi tervet. Jelenleg 
VIT-műszakot tartanak és 
eredményük 122 százalék. 

« 

A paprikafeldolgozós nagy 
idénye ezután kezdődik meg 
az üzemben. Az utolsó simí-
tásokat végzik most a mun-
katermeken és gépéken, hogy 
teljesen készen vár ják a dol-
gozókat és az ú j termést. 

A paprikahasításban, csi-
pedésben élenjáró munkások, 
meg művezetők most a nyári 
időszakiban felcsaptak kőmű-
veseknek, kövezökmek. fes-
tőknek és még meszeltek is. 
Hódi István nyersáru átvevő 
és Börcsök Ferenc művezető 
még most is kövez, ö röm 
nézni, milyen szakértelem-
mel igazítják a téglákat és 
egyengetik alatta a főidet. A 
meszelő-brigád tagjai már 
befejezték a munkát. Ht ju-
kat mindenütt a fehér falak 
mutat ják. A festők azonban 
még dolgoznak, a gépek fa-
állványait festik. 

• 

Á csipedő terembe érde-
mes betekinteni. A hatalmas 
helyiségben sorokba rakva a 
esipedőszékek körül kosarak 
egymás mellett és egymás 
fölött. Tisztaság és rend van. 
Még a kályha is ott feketélik 
teljesen kijavítva, átfestve a 
sarokban. Itt már kész min-
den. Csak a sok-sok paprika 
és a gyorskezű csipedők hiá-
nyoznak. Nem soká kell rá-
juk várni, rövidesen meg-
elevenedik a terem; élet lesz 
benne. 

• 

Augusztus 25 után kell 
megérkezni az üzembe az 
első paprika-szállítmánynak. 
Akkorra teljes felkészülés, 
tisztaság fogadja majd az ú j 
termést. Az első szállítmány-
nyal azonban még nem kez-
dődik meg a teljes üzemel-
tetés. A csoportvezetők, mű-
vezetők, meosok, szóval a 
gyártás irányítói ismerked-
nek meg először a terméssel, 
a paprika minőségével és szá-
raz anyagtartalmával. 

Itt kell megemlíteni, hogy 
a szakmai oktatás, amelyben 
a dolgozók is részt vesznek, 
akadályokba ütközik. Ezzel 
együtt a különböző fontos ér-
tekezletek megtartása is le-
hetetlenné vált. A volt Gár-
gyán-féle vendéglőt erre a 
célra bérelte eddig is az üzem. A 

nyárra szerződést kötöttekés 
átadták a helyiséget másnak 
augusztus 15-ig. Ezt a szer-
ződést az üzem vezetőinek 
megkérdezése nélkül decem-
ber 31-ig meghosszabbította 
a III. kerületi tanács. A rö-
videsen megkezdődő munka 
után a kétműszakos üzem 
alatt egyetlen rendezvényt 
sem tudnak tartani helyiség 
hiányában. Ebben sürgősen 
intézkedni kellene az illeté-
keseknek. 

• 

Az őszi idényre való fel-
készülésiben több üzem és 
szövetkezet segédkezett a 
Paprikafeldolgozó Vállalat-
nak. A kazánok újracsövezé-
sét, javítását i f j . Csukonyi 
Ferenc, a Mérlegjavító KSZ 
egyik dolgozója irányította. 
Két héttel a határidő előtt 
elkészültek ezzel a munká-
val és más javításoknál is 
készségesen nyújtottak segítő 
kezet. 

A Felépítményi Vasanyag-
javító Vállalat munkásai a 
kazánok tartóoszlopait készí-
tették el. Szó nélkül elvál-
lalták és el lehet mondani, 
hogy nagyon szép munkát 
végeztek és a rostaleeresztő-
ket is megcsinálták. Ez 
utóbbit most szerelik. 

Jóformán napok kérdése és 
a friss fűszerpaprika megér-
kezik az üzembe. Az építke-
zés azonban még nincs telje-
sen befejezve. 

— Két hét sem kell, szóval 
a hónap 15-ére átadjuk a ka-
zánházat is — ígéri Gál elv-
társ, az építkezés vezetője. 

Nem egészen ra j tuk mú-
lott, hogy késtek eddig az 
építkezési munkákkal. Egy 
hónap óta leveleznek, táv-
iratoznak a Budapesti Épü-
letelemeket Gyártó Vállalat-
nak, hogy küldje a 34 darab 
fűzértartó gerendát. Emiatt 
áll a munka a pajtánál. Csu-
pán félnapi munka lenne a 
fűzértartó gerendák felra-
kása és egy hónap óta erre 
várnak az építőmunkások. • 

A műszaki átvétel előtt 
akad még tennivaló. Engi 
János elvtárs, műszaki ve-
zető véleménye szerint az 
utolsó pillanatokban is lesz 
kis igazítani való. Mire min-
dennel elkészülnek, a pap-
rika is megérkezik. Az üres 
szárítók és paj ták megtel-
nek, megkezdődik a korsze-
rűbbé tett üzemben az új, 
bőnek ígérkező termés fel-
dolgozása. (D.-né.) 

Tiltakozó műszakok, filmvetítések, rSegvülések 
Szegeden a hiroshimai atombombaralibanás 

10. évfordüléja alkalmiból 
Holnap lesz 10 éve, hogy 

az amerikaiak a japán város-
kára, Hiroshimára ledobták 
az első atombombát. Az év-
fordulóra a háború elleni til-
takozás jegyében készülnek 
világszerte — városunkban 
is. A Ruhagyár és más üze-
mek dolgozói elhatározták, 
hogy szombaton tiltakozó 
műszakot tar tanak: béke-
röpgyülésekkel kezdődik az 
üzemben a szombati munka. 
Emberek százai, ezrei, a bé-
keharcos szegedi dolgozók az 
évforduló alkalmával szavu-
kat emelik a háború ellen, 
munkájúkkal muta t ják meg 
erejüket, készségüket a béke 
megvédéséért, leveleket írnak 
a japán békeharcosoknak. 
Ezt tették a Felszabadulás 
TSZ dolgozói is. S mily meg-
kapó az újszegedi Kállai 
utca 7. számú ház lakóinak 
levele a Japán Nemzeti Se-
gély elnökhelyettesének. Le-
írják benne, hogy nem felej-
tik el a hiroshimaiak pusztí-
tását, a japán emberek ször-
nyű emlékeit és követelik a 
mi hazánkban is idősebbek 
és gyerekek az atomfegyver 
eltiltását, a fegyverzet csök-
kentését. 

A Városi Békesbizottság, a 
DISZ, a Hazafias Népfront a 
hirewhimai évforduló alkal-
mával szombaton és vasár-
nap szerte a városban sza-
badtéri filmelőadásokat ren-
dez. A Széchenyi téren már 
ma este a "Baráti becsület* 
című szovjet filmet mutat-
ják be, de holnap és vasár-
nap is lesz városunk főte-
rén filmvetítés. Szombaton 
este a hangos híradóban 
megemlékezést * tartanak a 
hiroshimai atom robbanásról. 
A háború szörnyű emléke és 
a békéért való nagyszerű 
harc tükröződik azokból a 
filmekből, amelyeket a Ha-
zafias Népfront rendezésé-
ben vetítenek. Mihályteleken 
szombaton este 8 órakor az 
"Örs a hegyekben- című 
szovjet filmet, vasárnap este 
pedig a bolgár filmgyártás 
egyik alkotását, a -Riadó" 
című filmet muta t ják be. 
Hattyastelepen vasárnap este 
az -Ezüst színű por« című 
szovjet film kerül vetítésre, 
a Szabadság téren és a Má-
tyás téren, a Paparikafeldol-
gozó Vállalat kultúrtermében 
is lesz szombaton és vasár-
nap filmelőadás. A Kolozs-
vári téren a DISZ rendez 
filmelőadást. 

Séta a Szegedi Egyetemi Fiivészkertben 
Harminckétesztendős a Sze-

gedi Egyetemi Füvészkert. 
Húszholdas területén, a sza-
badban, a párás trópusi leve-
gőjű üvegházakban és a tiszta, 
átlátszóvizű tavakban a pál-
máktól és banánfáktól a havasi 
gyopárig a világ minden ré-
szén honos növények eredeti 
szépségükben pompáznak itt. 
Tegyünk egy rövid sétát az 
ezerfajta növények birodalmá-
ban, ismerkedjünk a fákkal, a 
virágokkal, a természet nagy-
szerű alkotásaival. 

BEMUTATO-
PARCELLAK 

Első utunk az oktató bemu-
tató-parcellákhoz vezet. Itt 
megtaláljuk az agrotechnika 
legújabb vívmányait, az eddi-
ginél több termést hozó gaz-
dasági növényeket, a híres 
kecskeméti törpeparadicsomot, 
— amelyet rövid tenyészideje 
miatt kedvelnek —, a Délal-
földi Mezőgazdasági Kísérlet! 
Intézet által kinemesített fű-
szerpaprikát, földimogyorót, 
szójababot, s még több mint 
kétszázfajta gazdasági növényt. 
Szomszédságukban láthatjuk a 
hazai gyógynövényfajták több 
mint hatvan százalékát, köz-
tük az illóolajat tartalmazó 
borsosmentát, japánmentát, s 
más, a gyógyszeriparban nél-
külözhetetlen növényeket. 

NÖVÉNYEK 
CSALADOK SZERINT 

Akármerre megyünk, minde-
nütt példás rend tapasztalható. 
Könnyű kiigazodni, hisz segít 
ebben a növények rendszertani 
elhelyezése, amely a növény-
világot családok szerint mu-
tatja be. Külön vannak a ró-
zsafélék, külön a hüvelyesek, 
külön a fészkesvirágúak és így 
tovább, ahogy ezt a modern nö-
vényfejlödéstani rendszertan, 
az úgynevezett Grossheim-féle 
rendszer előírja. Természetesen 
a hazaiak mellett vannak itt 
bőven távoli földrészeik növény-
családjai is. A tátogatósvirá-
gúak kőzött említésreméltó a 
ciánnál is mérgesebb gumójú 
sisakvirág, mellette a bódító 
italú hasis, alapanyaga: az in-
diai kender, de nem hiányzik a 
székelyek húspácolásra hasz-
nált közkedvelt fűszernövénye: 
a tárkányüröm sem, 

KIHALTNAK VÉLT FA 

A következő állomásunk az 
arborétum. Aki itt jár, talán 
egy rövid időre el is felejti, 
hogy az Alföldön van, s kép-
zeletben a hegyek között, a 
fenyvesek birodalmában gon-
dolja magát. Az arborétum leg-
értékesebb gyűjteménye a Me-
ta-sequoia nevű fenyő, amelyet 
a tudomány egészen 1946-ig 
csak, mint kihalt fát ismert. 
Ekkor találtak rá Tibet egyik 
ritkán felkeresett hegységében, 

s magja innen került Szegedre. 
A magból pár év alatt ötméte-
res fa nőtt, amelyet gyakran 
látogatják az erdészek arra 
számítva, hogy idővel mint 
gyorsan növő haszonfát ha-
zánkban elterjeszthetik. A má-
sik ritka fa a mammut-fenyő. 
Ennek csak kis példánya talál-
ható itt, de mivel rendkívül 
hosszú életű, óriásira nő meg. 
Innen ered a neve is. Észak-
Amerikában négyezeréves pél-
dányokat is gyakran találnak. 
Ezek természetesen száz mé-
ternél is magasabbra nőnek. 

VIRAGZANAK 
AZ ORCHIDEÁK 
ÉS A LÓTUSZOK 

A tavak környékén nagysze-
rű látvány fogadja a látogatót, 
most nyílnak a csodálatos-
szépségű hatalmas indiai ló-
tuszok, piros virágaik tükröződ-
nek a tó vizében. Érdekes meg-
említeni, hogy a meleg éghaj-
latú Olaszország botanikus-
kertjei is a Szegedi Füvész-
kerttől kértek indiai lótuszt. 
Ugyancsak most nyílnak a tar-
kapettyesvirágú orchideák is 
a különféle pálmák és kaktu-
szok között. 

TRÓPUSI LEVEGŐ 
AZ ÜVEGHAZAKBAN 

Az üvegházakból ilyenkor, 

nyáron a legtöbb növény kike-
rül a szabadba, csak azok ma-
radnak bent, amelyek nem bír-
ják elviselni a mi klímánkat. 
A páfrányok és más trópusi 
cserjék most is a nedves me-
leglevegőjű üvegházakban élik 
világukat. Itt találkoztunk a ' 
borssal, kávéval, kakaóval és 
a babérral ls. 

Még számtalan érdekes lát-
nivaló akad a Szegedi Füvész-
kertben, s nem csoda, hogy 
híre bejárta az egész világot. 
Gazdag, rendkívül változatos, 
értékes növényállományát egy 
adat is meggyőzően dokumen-
tálja: amíg ide az idén 2700 
különböző növényi magot hoz-
tak, ugyanakkor innen még-
egyszer ennyit küldtek cserébe 
a világ más botanikus kert-
jeibe. 

Sajnos, Csongrád megye dol-
gozói közül még kevesen is-
merik, kevesen jártak itt. Ép-
pen ezért válik dicséretére és 
illeti elismerés a Társadalom-
és Természettudományi Isme-
retterjesztő Társulatot azért 
az elhatározásért, hogy tanul-
mányi kirándulásokat szervez, 
s megismerteti Csongrád ma-
gye dolgozóit a világhírnév* 
szert tett Szegedi Egyetemi 
Füvészkerttel. 

Tóth Béta 

Több szegedi és Csongrád megyei vállalat 

nyerte el az élüzem-címet 
A Város- és Községgazdál-

kodási Minisztérium az ille-
tékes szakszervezetekkel 
egyetértésben a főfelügyelete 
alá tartozó vállalatok közül 
— az 1955 második negyed-
évi kiváló munkájuk jutal-
maként — többek között az 
alábbi szegedi, illetve me-
gyei üzemeket tüntette ki él-
üzem címmel: 

A közmű vállalatok közül 
a Szegedi Gázmű Vállalat. 

A közlekedési vállalatok 
közül a Szegedi Villamos-
vasút Vállalat. 

A szolgáltató és vegyes ' 
vállalatok közül a Hódmező-
vásárhelyi és a Szegedi Ker-
tészeti Vállalat, a Szegedi 
Köztisztasági Vállalat. 

A szállítmányozás terüle-
tén a Hódmezővásárhelyi 
Belsped Vállalat. 

A SZEGEDI ECSETGYAR 
dolgozói jó munkájukkal most 
ötödször érdemelték ki a ki-
tüntető élüzem-címet. Az él-
üzenravató ünnepséget ma dél-
után fél 6 órakor tartják a 
Juhász Gyula Kultúrház nagy-
termében. Az ünnepséget kö-
vető vacsorára este 8 órakor 
kerül sor a Hungária 'étterem-
ben. 

A SZEGEDI HOMOKKI-
TERMELÖ VALLALAT most 
másodszor nyerte el az élüzem-
címet. A második negyedévben 
termelési tervüket 115 száza-
lékra teljesítették, jól eleget 
tettek egyéb kötelezettségük-
nek is. 

Afadták az új termelőszövet-kezefi 
halasfavakaf 

A Szegedi Vízügyi Igazgatóság az idén a megye szá-
mos termelőszövetkezetében épített halastavakat, ame-
lyeket a napokban adott át a tsz-eknek. A mártélyi Fürst 
TSZ-ben 14, a mindszenti Lenin TSZ-ben 13, a szentesi 
Felszabadulás TSZ-ben 30, a gyálaréti Komszomol TSZ-
ben 4, a sándorfalvi Rózsa Ferenc TSZ-ben 7, a csong-
rádi Vörös Rózsa TSZ-ben 10, a tápéi Ady Endre TSZ-
ben pedig 11 katasztrális holdas halastó létesült az idén, 

Engels Frigyes halálának 
60. évfordulójára 

Hatvan évvel ezelőtt, 1895. 
augusztus 5-én halt meg En-
gels Frigyes, aki — hű barát-
jával és fegyvertársával, 
Marx Kérolylyal együtt — 
lerakta a tudományos szocia-
lizmus, a modern forradalmi 
munkásmozgalom megingat-
hatatlan elvi alapjait. Engels 
a történelemnek azon kevés-
számú. legnagyobb alakjai 
közé tartozik, akiknek mun-
kássága hatalmas lépéssel 
vitte előre a dolgozók felsza-
badulásának, a tudományok 
haladásának, az egész embe-
riség fejlődésének ügyét. 

Engels élete, munkássága 
kevéssé ismert párttagsá-
gunk, sőt még propagandistá-
ink jó része előtt is. Engelst 
elsősorban mint kiváló teore-
tikust ismertettük, holott En-
gels — Marxszal együtt — 
nemcsak a munkásosztály 
nagy teoretikusa, a marxiz-
mus egyik megalapítója volt, 
lianem a marxista proletár 
párt, az újtípusú párt egyik 
megalapítója, szervezője, ve-
zetője, s a nemzetközi mun-
kásmozgalom egyik vezére. 

Engels 1842-ben találkozott 
Marxszal először, aki abban 
vz időben Párizsban élt Meg-
állapították, hogy az elmélet 

Tjfepríat legfontosabb gében is. 

kérdéseiben teljesen azonos 
nézeteik vannak, s ekkor kö-
tötték meg a történelemben 
páratlan, életre szóló, barát-
ságukat. Érmek gyümölcsei az 
olyan művek, mint „A szent 
család" (első közös munká-
juk, 1845-ben jelent meg), 
„A német ideológia" (1845), 
s halhatatlan ..Kommunista 
Kiáltvány" (1848). 

Marx és Engels felismer-
ték, hogy csak a munkásosz-
tály nemzetközi összefogásá-
val lehet megdönteni a bur-
zsoázia hatalmát, s kivívni a 
proletárhatalmat. Marxot és 
Engelst nem az ideológiák 
„egyeztetésének" szándéka 
vezette, hanem az, hogy az 
együttes munka közben har-
cot folytassanak a szocialista 
ideológia igényével fellépő, 
de munkásellenes ideológiák 
ellen. Ezért széleskörű agitá-
ciót folytattak a munkások 
körében, heves harcot vívtak 
a kispolgári áramlatok, az 
„igazi szocialisták" és a pro-
udhonisták ellen. E küzdel-
mek eredményeképpen: 1847-
ben megalakult a „kommu-
nisták szövetsége". Engels 

| résztvett az alakuló kongresz-
I :;zus munkájában és a „szö-
! vétség" későbbi tevékenysé-

Az 1848-as forradalomban 
nemcsak propaganda és agi-
tációs tevékenységet folyta-
tott (elsősorban mint a Marx-
szerkesztette „Űj Rajnai Üj-
ság" munkatársa) és nem-
csak a forradalomban köve-
tendő proletár stratégia és 
taktika kidolgozásában volt 
szerepe — hanem maga is 
fegyverrel a kezében küzdött 
az ellenforradalmárok ellen. 

A forradalom bukása után 
Engels emigrációba kénysze-
rült. Manchesterből segítette 
csaknem két évtizeden át • a 
Londonban élő Marxot anya-
gilag is. ideológiai munkájá-
ban is. Megírta — Marx he-
lyett és neve alatt — a „For-
radalom és ellenforradalom 
Németországban"-t, s számos 
hadtörténeti cikk került ki 
tollából. Emellett nagy részt 
vállalt a nemzetközi munkás-
mozgalom irányításában is. 
Éles harcot folytatott az I. 
Internacionáléban részvevő 
anarchista elemek, s a német 
munkásmozgalomban akkor 
uralkodó Lassalle-féle kispol-
gári irányzat ellen. Tanácsok-
kal látta el az Angliába emig-
rált munkásvezéreket, forra-
dalmárokat. Figyelemmel ki-
sérte és számos cikkben kom-
mentálta a kontinensen és 
Amerikában lezajlott politi-
kai eseményeket. 

Engels — Marx halála után 
is — nagy gonddal foglalko-
zott a német munkásmozga-
lommal. Számos elméleti mű-

vét (pl. „Anti-Dühring", Elő-
szó Marx: „A góthai program 
kritikája" c. művéhez, stb.) 
szentelte a német szociálde-
mokráciában megnyilvánuló 
kispolgári áramlatok elleni 
harcnak, s á porletárforrada-
lom és a proletárdiktatúra 
elvének elfogadáséért és 
megvalósításáért folytatott 
küzdelemnek. Engels —Marx 
halála után — félbehagyta 
megkezdett, vagy tervbe veit 
munkáinak megírását, s nagy 
barátja hátrahagyott művei-
nek kiadására fordította ideje 
zömét. A „Tőke" II. és III. 
kötetének sajtó alá rendezé-
sével, I. köteténele új kiadá-
sával, a „A góthai program 
kritikájá"-nak és sok egyéb 
marxi műnek nyilvánosságra 
hozatalával állított örök em-
léket nemcsak Marxnak, ha-
nem magának is. A „Töke II. 
és III. kötete kettőjük közös 
műve" — írta Lenin. 

Hosszú évtizedek alatt En-
gels Marxszal együtt hatal-
mas munkát végzett. To-
vábbfejlesztve mindazt, amit 
az emberiség legkiválóbb 
gondolkodói addig alkottak 
— kidolgozták a forradalmi 
munkásosztály pártjának a 
világnézetét: a dialektikus 
materializmust. A dialektikus 
materializmus, első és egyet-
len világnézet, amely tudo-
mányosan tárja fel a termé-
szet és a társadalom jelensé-
geit, s ezek összefüggéseit és 
helyesen állapítja meg a tör-

vényszerűségeket. Így lehe-
tővé teszi, hogy a proletáriá-
tus előre lássa a történelmi 
fejlődés irányát és — tudato-
san felhasználva az objektív 
törvényeket — meggyorsítsa 
ezt a fejlődést. 

Marx, Engels tanításai ma 
élőbbek és sokszer la széle-
sebb tömegeket mozgósíta-
nak, mint valaha. Azért ele-
venek ma is ezek a tanítá-
sok, mert Lenin és Sztálin 
zseniálisan továbbfejlesztette 
és alkalmazta őket korunkra. 
S e tanítások szellemében 
épül a — szocializmus hazá-
jában — kommunizmus, s e 
tanítások szellemében építik 
a szocializmust a Kínai Nép-
köztársaság és a népi demok-
ratikus országok népei, köz-
tük a német nép is, amely 
Marxot, Engelst adta az em-
beriségnek. Ezt a zászlót vi-
szik sikerrel előre a szabad-
ságukért küzdő és a még ka-
pitalista elnyomatásban síny-
lődő nemzetek dolgozóinak 
legjobbjai is. 

A kommunista pártok év-
tizedes harcok közepette ta-
nulták meg, hogyan kell a 
marxizmust—leninizmust or-
szágaik sajátos körülményei-
re alkalmazni. A marxizmus 
—leninizmus alkalmazása so-
rán alakították ki politikai 
irányvonalukat, amelyet kér-
lelhetetlen harcban védtek 
meg minden jobb- és bal-
oldali elhajlás ellen. 

Pártunk Központi Vezető-

ségének márciusi határozata 
lelelplezte nálunk azt a jobb-
oldali elhajlást, amely szem-
befordul a párt politikájával, 
a marxizmus—leninizmus ta-
nításával és népünk érdekei-
vel. Ha e jobboldali megal-
kuvó politika nem ütközött 
volna pártunk ellenállásába 
és nem zúzta volna azt szét 
Központi Vezetőségünk, ak-
kor komoly veszélyt jelent-
hetett volna népi demokrati-
kus rendszerünkre, a szocia-
lizmus ügyére, hazánk sza-
badságára. Pártunk márciusi 
határozata a jobboldali hibá-
kat felfedte és szétzúzta, de 
természetesen hiba lenne azt 
hinni, hogy egy határozat 
magábavéve elég, hosszú 
— hosszú hónapok hibái ki-
javítására — különösen, ha a 
hibák kispolgári csökevé-
nyekkel és kapitalista marad-
ványokkal szervesen összefo-
nódtak. Ezért Engelsre — a 
nemzetközi munkásosztály 
nagy tanítómesterére emlé-
kezve az eddiginél alaposao-
ban tanulmányozzuk soha el 
nem évülő forradalmi taní-
tásait. nem elvont dogmák-
ként. hanem úgy, ahogyan 
megalkotta őket: mint az osz-
tályharc erős fegyvereit, 
amelyek, ha helyesen alkal-
mazzuk. hazánkban is győze-
lemre viszik a szocializmus 
ügyét. 

T ó t h F e r c 
tanársegéd 


