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A Szabadegyetem több fakultásán
már megkezdődtek az előadások
Az elmúlt napokban a szegedi Juhász Gyula Szabadegyetem több fakultásán megkezdődtek az előadások. Kedden a
fizika-mííszak fakultás nyílt'
meg, csütörtökön pedig a művészettörténeti. A textilipari
szak első előadása szerdán este
volt. Erre a fakultásra már eddig több mint száz hallgató jelentkezett.
Több levelezőnk és olvasónk
érdeklődött, hogy milyen előadások várhatók novemberben
a szabadegyetemen és hogy lehet ezekre az előadásokra eljutni. A TTIT megyei -titkársága lehetővé tette, hogy a
szabadegyetem előadás-sorozataira az érdeklődök továbbra
is jelentkezhetnek, az egyetem
megnyitása után, a társulat
titkárságán. (Horváth Mihály
utca 3. II. emelet). Egyes előadásokat pedig két forintos belépődíjjal lehet látogatni.
A filozófia-szak

ja .A Szovjetunió állam- és sokról, 22-én Szalay László „Mi
jogrendszere" címmel novem- a hő?" címmel, 29-én
pedig
ber 15-én, majd 22-én Antalffy Kutasy Mihály a hőerőgépekJózsef .Népi demokráciánk ál- ről tart előadást.
lami mechanizmusa", 29-én peA textilipari-szakon
dig .A tanácsi szervezet kialakulása, államhatalmi, tömeg- amely szerdán tartotta
első
szervezeti jellege" címmel Ko- | előadását,
november
16-án
vács István tart előadást.
Széli Tamás a mesterséges
textilalapanyagokat
A művészettörténet-szakon ! eredetű
I (nylon, perion) ismerteti, 30-án
még két előadás lesz ebben a pedig Bodó Zoltán tart előhónapban: 17-én .A román adást „Hogyan készül a fonál
művészet" (a legfontosabb ma- jés a cérna?" címmel. A textilgyar emlékek is), 24-én pedig ipari-szak előadásai szerdai na„A gótika művészete" címmel ; pokon este 7 órakor kezdődtart előadást
Entz Géza az • nek, a Tolbuchin sugárút 14.
alatti
szakszervezeti
Építésügyi Minisztérium mű- ! szám
emlókügyi csoportjának veze- székházban.
tője. Ezek az előadások is az
aulában lesznek
csütörtökön i Magyar- és világirodalom
délután 5 órakor.
szakon
A zenetörténetből
november 19-én Beethoven versenyműveiről és szonátáiról
Szöllősi András, 26-án pedig
Beethoven operáiról és vocális
müveiről Király József
tart
előadást, a központi egyetem
aulájában, szombatonként délután 5 órakor.

előadásai szerdai napokon este
7 órakor kezdődnek a Dugonics téri központi egyetem aulájában. November 16-án Mátrai László tart előadást „A filozófia tárgya és módszere"
Egészségügy-biológia
címmel, 23-án Szigeti József
az antik filozófia kialakulásá- szakon a földi élet alapjairól
ról, 30-án pedig Nádor György tartotta dr. Szalai István az
•z újkori filozófia létrejöttéről. első előadást. 18-án .Az egészségügy fejlődése Fodor JózsefA közgazdasági-szakon
től napjainkig" cfmmel Kanyó
ugyancsak az aulában minden Béla dr., 25-én pedig dr. Kiss
élőlékedden este 7 órakor a követ- István „Legparányibb
kező előadások hallhatók: no- nyek mindennapi életünkben"
vember 15-én
Erdős
Péter címmel tart előadást. Az egész.Közgazdasági elméletek Marx ségügyi előadások színhelye az
előtt", 22-én Nagy Lajos .A egyetem Rerrich Béla téri Bémarxista közgazdaságtan meg- ke-épülete. Az előadások pénalkotásának történelmi jelentő- teki napokon este 7 órakor kezsége" és 29-én „A munkásosz- dődnek.
tály elnyomorodása a kapitalizmusban"
címmel Horváth A fizika-műszak fakultáson
Róbert tart előadást.
már megindult az előadássorozat és ebben a hónapban még
A Jogtudományi fakultás
három előadás lesz, keddi naelőadásai a városi tanács nagy- pokon este 7 órakor, ugyantermében hallgathatók
min- csak az egyetem Béke-épületéden kedden este 7-kor. Az el- bcn. November 15-én Blaskoső előadást Kovács István tart- vics Zoltán az energia forrá-

Lapzártakor Jelentik:
örömmel jelentjük a Délmagyarország szerkesztőségének. hogy Balástyán megalakult egy III. típusú tsz előkészítő bizottság 9 taggal. Kilátásba van egy L típusú tszcs
előkészítő bizottság alakítása is a következő napokban. Jelentjük továbbá, hogy községünkben 1709 termelő 5282 kat.
holdon a mai nappal befejezte a vetést és eleget tett bejelentési kötelezettségének. A vetés még teljes ütemben folyik tovább, mivel dolgozó parasztságunk — vállalása alapján — a vetcsi tervet túl kívánja teljesíteni.
Kéri Antal
vb. elnök.

A szegedi járás termelőszövetkezetei
befejezték az őszi vetést
A Szegedi Járási Tanács
mezőgazdasági osztálya szombaton délelőtt hírül adta,
hogy a szegedi járási termelőszövetkezetek teljesítették (
az őszi kenyérgabonavetés-1
le^Ükuet;
katasztrális
hold helyett pentek estig
már elvetettek
4529 kat. j
holdat. A járás legtöbb ter-,

melőszövetkezetének
gabonaföldjein még vetnek.
A
tervek jelentős túlteljesítésével akarják szövetkezeteink pótolni azt a várható
termésveszteséget, mely a
kitolódása
m u n k á k
. .. „
miatt fenyegeti jovo esztendei gabonatermésünket.

HÍREK

— Shakespeare-matiné lesz I —• Thomas Mami hagyatéma a Nemzeti Színházban kában. nchány kéziratra bukaz Ismeret terjesztő Társulat kantak a kutatók a Theater
megyei titkársága és a nép- . der Zeit című lap beszámoművelési osztály rendezésé- 1 lója szerint. A hagyatékokból
ben. A matiné ma délelőtt I küűnt, hogy az író élete
fél 11 órakor kezdődik a i utolsó korszakában egy drászínházban az ország legjobb mán dolgozott. A készülő
művészei: Bessenyei Ferenc, műnek
Thomas Mann a
Sörényi Éva, Ungváry László, | -Luther
esküvője*
címet
s a szegedi Nemzeti Színház adta.
tagjai: Ambrus Edit, Inke
— Csongrád megy® filmLászló, Miklósy György, Miklós Klára, Kaló Flórián, Lon- színházai között első a szetay Margit és Kovács János gedi Szabadság-mozi lett az
felléptével. Shakespeare mű- elmúlt negyedévben. Három
veit Osváth Béla aspiráns, a hónap alatt közel 170 ezer
társulat megyei titkára is- látogatója volt a mozinak.
merteti.
— Az amerikai Film C;il— A Szegedi Egyetemi és turc című lap, mint érdekesFőiskolai Diákklub novem- ségről számol be arról, hogy
beri műsorán új, igen érde- Walt Disney — aki régebbkes program szerepel. I f j ú - ről rajzfilmjei után ismert
sági Napokat rendeznek no- nálunk is — 360 fokos filmvcfnber 15-től.
November vásznat szerkesztett, amely
15-én a szovjet. 16-án a ko- teljesen körülfogja a nézőt, s
reai—kínai, 17-én a népi de- így azt az érzetet kelti,
mokratikus diákok napja.lesz mintha az ember benne élne
és november 18-án az Ifjú- a filmen vetített világban. A
sági Naook záróünnepélye A teljes kört leíró vászonra
diákklubban az Ifjúsági Na- egyszerre tizenegy vetítőgépokon kívül is rendeznek pen kellene vetíteni a film
előadásokat,
tánc-esteket, egy-egy részletképét.
\

Pártélet

A tag- é s fagiefölffetvéfeí a Jufaárugyárban
A Szegedi
Jutaárugyár
pártszervezetében
sikerült
megszüntetnünk a tag- és a
tagjelöltfelvétel kampány.jellegét. Elvtársaink nagy többsége ma már rendkívül komolyan veszi azt a pértmegbízatást. hogy a legpéldamutatóbb munkásokkal, műszaki értelmiségiekkel szüntelenül erősítenünk kell a párt
sorait. A tag- és tagjelöltfeivétel tehát szerves részévé
vált üzemünkben a pártépítésnek.

Pártszervezetünk hetenkim
rendszeresen
megtartja
a
pártvezetöségi ülést, ahol agy
napirendi pontként mindig á
pártépítés kérdéseivel foglalkozunk.
Ugyanakkor
a
pártcsoport értekezleteken is
rendszeresen megvitatjuk a
— a két fakultást ugyanis a tag- és a tagjelöltfelvétel
jelentkezők viszonylag cse- kérdéseit: az elvtársak elkély létszámára való tekin- mondják egymásnak
ezzel
tettel összevonták — a követ- kapcsolatos tapasztalataikat.
kező előadások lesznek a A népnevelő
értekezleten
Központi Egyetem aulájá- szintén ismertetjük a pártban: november 14-én, hétfőn építés fontosságát. A pártveeste 7-kor Pósa Péter a gö- zetőség állandó pártmegbízarög irodalomról, 17-én Láng tásként adta a népnevelőkIstván a századforduló iro- nek, valamint a pártbizalmidálmáról, 24-én Pósa Péter aknák, hogy kisérjék figyeA y 4 , r i:
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Ady
Endréről,
december
1-én lemmel, dolgozótársaik
munpedig Koltay Kastner Jenő káját. beszélgessenek velük
Danteről tart előadást.
a pártról
és szocializmust
építő államunk szerepéről.
Ennek a munkának a sikere
érdekében pártcsoportvezető
Apáihy•
és népnevelő értekezleteken
emlékünnepség
tudatosítjuk, hogy a következő taggyűlésen kiket javasoaz MSZT-ben
lunk tag-. Illetve tagjelöltfeL
Apáthy
emlékünnepséget vételre. Ezzel a módszerrel
rendez az MSZT
Szegedi az a célunk, hogy a pártonkíSzervezete
orvoscsoportja ] vüliek is tájékozottak legye18-án este 6 órai kezdettel nek. kik azok, akik jó munklubest keretében megemlé- kájukkal, magatartásukkal, a
kezésül a nagynevű magyar párthoz, a néphez való hűsétudósra az MSZT székház gükkel kiérdemelték, hogy a
(Horváth M. u. 3.) I. emeleti munkásosztály
élcsapatába
klubhelyiségében. Az emlék- kerüljenek.
ünnepséget az orvoscsoport
Taggyűlésre a tagjelöltfelnevében Beretzk Péter főorvos, a biológiai tudományok vételt kérő dolgozót mindig
kandidátusa nyitja meg. Em- ,egy pártvezetőségi tag kélékbeszédet mond Kiss Fe- szíti elő. A taggyűlés előtti
renc. Kossuth-díjas egyetemi vezetőségi ülésen beszélgetanár, a tudományok dokto- tünk a felvételre
javasolt
ra. a budapesti orvostudomá- elvtársakkal, ellenőrizzük önnyi egyetem anatómiai inté- ' életrajzukat és a kérdőív kizetének igazgatója.
| töltését,
továbbá közöljük
A
hozzászólások
során: velük a taggyűlés időpontjár.
Apáthy Istvánt, mint zooló- 'A párttaggyűlésen
mindig
gust méltatja Kolozsváry Gá- első napirendi pontként tárbor egyetemi tanár, a bioló- gyaljuk a tag- és a tagjelólt,giai tudományok kandidátu- felvételt. Az utóbbi hónapoksa, a szegedi egyetem állat- ban sikerült elérni, hogy egyrendszertani intézetének igaz- re több párttag szólal fel a
gatója.
felvétellel kapcsolatban. Ez
Apáthy Istvánt, mint mik- azt mutatja, hogy az elvtárrotechnikust, és külföldi tu- sak nagy többsége felelőssédományos kapcsolatait is- i g e t érez azért, hogy pártunk
merteti Faxkas Béla ny. egye- tagjai és tagjelöltjei sorába
temi tanár.
csak olyan emberek kerüljenek, akik munkájukkal, becsületükkel
már kivívták
dolgozótársaik elismerését és
Indré Sadaris,
szavuknak mindenkor van
hitele.
a D Í V S Z iitHárségának
•
francia munsafárca
A pártvezetőség felhívta
valamennyi
tömegszervezefari előadást
tünk figyelmét: tegyenek jaa z Ifjúsági A k a d é m i á n
vaslatot az üzemi pártszervezetnek, hogy aktivahálózatuk
A szegedi Ifjúsági Akadé- legjobbjai közül kiket javamián André Sadaris, a DÍVSZ solnak tagjelölt felvételre. A
titkárságának francia munkatársa tart előadást november
15-én, kedden este 7 órakor
a DISZ városi bizottságának
nagytermében
„A
DÍVSZ
harca a világ ifjúságának békéjéért és jövőjéért" címmel.
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pártcsoportvezetők, a pártvezetőség tagjai, a népnevelök
és a tömegszervezetek vezetőségei által javasolt elvtársakat a legjobb pártmunkásokhoz osztjuk be. akik azután rendszeresen foglalkoznak velük. Tanítják, nevelik
őket a társadalmi
munka
megbecsülésére, a munkában
való példamutatásra. Ezek az
elvtársak havonta egyszer
beszámolnak az üzemi pártszervezetnek a hozzájuk beosztott pártonkívüliek fejlődéséről, tanulásáról és arról,
miként állják meg helyüket
a termelésben.
A Jutaárugyár pártszervezete munkatervet szokott ké-

•

írás,
amilyet
akármelyik
üzemből írhatna a párttitkár.
A tag- és a tagjelöltfelvétel
állandósításáért
ugyanis
nagyjaból hasonló
módon
dolgoznak a többi szegedi
üzemi pártszervezetek is. A
különbség inkább abban van,
hogy a Jutaárugyár kommunistái önzetlencbbül, nagyobb
odaadássál hasznosítják ezeket a módszereket. Ha erről
az odaadásról, lelkesedésről
írt volna személyek szerint
kányiné elvtársnő cikkében Bárkányi elvtársnő, véleméTalán cppen -cmbertelensc- nyünk szerint értékesebb lett
ge» miatt tűnik olyannak az volna a cikke.

Bárkányi elvtársnő cikke
helycsen felsorolja azokat a
módszereket, amelyekkel az
állandó tag- és tagjelöltfelvétel biztosításán fáradozik a
pártszervezet. De éppen az a
hibája, hogy csak egyszerűen
és gépiesen felsorolja. Nincs
benne egyetlen példa, amely
hitelesebbé tenné az elmondottakat.
Az emberek —
kommunisták és pártonkivüliok — nem névszerlnt. hanem csak elvontan és személytelenül szerepelnek Bár-

A Délafrikaí Unió visszarendelte
az ENSZ-ből képviseletét
New York (TASZSZ) Az
ENSZ különleges
politikai
bizottsága
befejezte a délafrikai faji konfliktus kérdésének megvitatását. Ezt a
konfliktust, mint ismeretes,
a Délafrikai Unió kormányának megkülönböztető politik á j a idézte fel. A bizottság
megvitatta annak az ENSZbizottságnak
a
jelentését,
amelyet a fajok egymás közötti viszonyának a Délafrikai Unióban való tanulmányozására küldtek ki.
A bizottság szótöbbséggel
határozatot fogadott el, amelv
rámutat arra, hogy a Délafrikai Unió kormánya
a
közgyűlés javaslata ellenére
nem mondott le a faji megkülönböztetés politikájáról. A
határozat újból emlékezteti a

— A népi demokratikus
állam évről évre nagyobb
összegeket fordít lakásépítkezésre. A ceskobudejovicei területen az elmúlt öt év folyamán 5780 korszerűen berendezett
lakást építettek,
csaknem félmilliárd korona
értékben. Ezenkívül a dolgozók államkölcsönök igénybevételével több mint 2500 családi házat építettek ezen a
területen. A ceskobudejovicei
területen ugyanakkor igen
jelentős összegeket fordítottak a dolgozók lakásainak renoválására is.

Délafrikai Unió kormányát,
hogy az ENSZ tagállamai f a jokra való
tekintet nélkül
kötelesek betartani az emberi
jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletbentartására vonatkozó kötelezettségüket. A határozat ellen Anglia,
Belgium. Hollandia. Ausztrália, Üj-Zeeland és a Délafrikaí Unió szavazott.
A bizottsági határozat meghozatala után a
Délafrikai
Unió kormá ya bejelentette,
hogy visszahívja a közgyűlésből
küldöttségét és
az
ENSZ-ben
működő állandó
képviselőjét is.
Újságírói körökben a Délafrikai Unió kormányának
i ezt a lépését a gyarmattartó
hatalmak komoly vereségének tekintik.

MÓY allfatmazottátti'ól álló feíínszövettezel
felelt ítélkezel! a szegei! bíróság
A
társadalmi
tulajdont
hosszú időn
át fosztogató,
dézsmáló bűnbanda cselekményeire derült fény a közelmúltban. A kártevő társaság tagjai MÁV alkalmazottak. akik az ellenőrzés hiányosságalt, mulasztásait kihasználva. a kezelésükre bízott hatalmas értékű társadalmi tulajdont hosszú időn
át fondorlatos módon fosztogatták, dézsmálták.
A Szegedi Városi Bíróság
büntető tanácsa a bűnszövetkezet tagjait társadalmi tu-
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lajdon sérelmére ismételten
elkövetett hűtlen kezelésén,
sikkasztásért, lopásért, valamint
közokirathamisításért
mondotta ki bűnösnek és ezért Csáki István szertárvezetőt két évi, Lőrincz József főtisztet egy évi. Szörényi Zoltán ellenőrt három évi. Virág
Károly számadót két évi,
Miklós Károly főszertárnokot
három évi. Busa Zoltán szertárnokot egy évi és két hónapi, Rácz Antal raktárkezelőt nyolc hónapi
börtönre
ítélte főbüntetésként.
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ajándékozóvá. Az lenne jó,
ha közületek, akinek valamilyen okos ötlete van, szinL. Tolsztoj meséje
I tén megírná, hogy az újságban közölhessük. ÍrhatnáA mókus leugrott az ágFelelte a mókus:
ról és egyenesen egy alvó
— Előbb engedj fel a fá- tok tavalyi Télapó ünnepekfarkasra esett. Felszökött a ra, onnan megmondom majd ről is és arról, hogy ott hofarkas, fel akarta falni. A neked, mert idelenn félek tő- gyan ajándékozták meg egymást osztályotok tanulói,
mókus kérlelte:
i led.
— Engedj el, te farkas!
I
A
farkas
elengedte,
a
móA farkas így felelt:
Tőid a {ejed!
- Jól van, elengedlek, de k u s felszaladt a fára, s on- - meg ' ne- nan adott feleletet.
SÜLYA
VAN
előbb azt mondd
kem, miért vagytok ti, móA
KERDÉSNEK
— Azért van rossz kedved,
kusok, olyan vidám teremté- mert gonosz állat vagy. A
Gázok, légnemű
anyagok
sek. Nekem
mindig rossz gonoszság szorongatja a szíspeciális . építésű
kecivem van, ha meg titeket vedet. Mi pedig azért va- szállítására
.
M T.
figyel valaki, azt látja, hogy gyünk v i d á m a k é é r t jók va- kocsikatu l Jhasznál
Z i ^ i "a MÁV.
Y' Az
ott fenm mindig ugráltok és gyünk, s nem bántunk meg
3 va3
játszadoztok.
. soha senkit
henger nyugszik, legmentesen elzáró csapokkal.
A kocsi önsúlya
kereken
Mii aíándékozzunk ?
100 métermázsa, a henger űrtartalma pedig pontosan 50
Pajtások! Közelednek las- tárgyakat adjunk
annak, köbméter.
san a téli ünnepek, amikor akinek örömet akarunk sze-; Tegyük fel, hogy a teljesen
ajándékot szoktunk vásárol- rezni. Az a fontos, hogy a megtöltött hengerben
hidroni azoknak, akiket szeretünk, megajándékozott lássa, hogy Oén van, amelynek súlya köbAjándékot szüleinknek, test- amit adunk neki, azt gon- méterenként
kereken
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véreinknek, pajtásainknak.
dosan, szívvel választottuk gramm.
Sokan azt hiszik, ajándé- ki, azért, mert szeretjük őt.
Mennyivel nehezebb a köket adni csak az tud, akiEgészen a Télapó ünnepig c.'.i megtöltve,
mint rakodás
nek sok pénze van. Nem rendszeresen írni fogunk ar- előtt?
igaz ez! Nem az a fontos, ról, hogy egy kevéspénzü kis-1
(Válasz a következő
atkahogy drága pénzen vásárolt pajtás hogyan válhat gazdag I lommal.)

A mókus és a farkas

— A Magyar írók Szövetsége Szegedi Csoportja november 15-én este fél 7-kor
a TTIT Horváth Mihály utcai klubjában szokásos keddi
vitaestjét tartja, melyen a
Magyar írók Szövetsége központjának két fiatalja: Ungvári Tarnás és Szabó Ede tart
előadást.

szíteni. Ennek alapján rendszeresen értékeli az elvégzett
tártépítő munkát, hogy a fogyatékosságokból levonhassa
a
tanulságot.
Megnézzük;
hogy a régebben tagjelöltnek. jelentkezett dolgozó hogyan végezte el a rábízott
pártmunkát, hogyan felelt
meg a tagjelöltséggel járó követelményeknek. Ha szükséges, megdicsérjük vagy megbíráljuk azokat a párttagokat, akik
lelkiismeretesen,
illetve hanyagul végezték el
pártmegbízatásukat a tag- és
tagjelöltfelvételi munkában;
Bárkányi Ferencné
a Jutaárugyár pártszervezetének titkára

