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Ab értelmiség fejlessze ideológiai \A s z í n e s tápéi népviselet 
tudását, hogy elfoglalhassa méltó 
helyét a szocialista társadalomban 

Dr Doleschall Frigyes egészségügyi miniszter előadása 
Szegeden 

Dr. Doleschall Frigyes 
egészségügyi miniszter teg-
nap Szegedre látogatott. Dél-
előtt a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem bőrgyógyá-
szati klinikájának nagy elő-
adótermében találkozott a 
klinikák és kórházak veze-
tőivel, egyetemi tanárokkal, 
orvosokkal, gyógyszerészek-
kel és más egészségügyi dol-
gozókkal. Ez alkalomból "Az 
értelmiség helyzete a szocia-
lizmust építő társadalomban* 
címmel nagy érdeklődéssel 
kísért előadást tartott az Or-
vosegészségügyi Szakszerve-
zet előadássorozatának beve-
zető előadásaként. 

A miniszter előadása beve-
zetőjében történeti áttekin-
tést adott az értelmiség hely-
zetéről a kapitalista és a szo-
cialista társadalom viszony-
latóban. Hangsúlyozta: 

a szocializmusban az értel-
miségnek a munkásosztály 
vezetésével kell részt ven-
nie az építőmunkában. 

Az értelmiség helyzetéből 
adódó ingatagsága miatt 
semmiképpen sem alkalmas 
arra, hogy a munkásosztály-
tól a vezető szerepet a maga 
számára elvitassa. A továb-. 
biakban szólott az 1956 őszén 
bekövetkezett ellenforrada-
lomról. Kiemelte, azért, hogy 
az értelmiség visszanyerje 
teljes egyensúlyát és teljes 
egészében elfoglalja helyét a 
szocialista társadalomban, el-
engedhetetlen ideológiai kép-
zése. Világos — mondotta —, 
hogy 

az értelmiség számára a 
materialista filozófiai gon-
dolkodás elsajátítása jelen-
leg is a legfontosabb. 

Az értelmiség nem hajlandó 
mindent az első hallásra el-
hinni. Csak akkor hisz el va-
lamit, ha azt saját logikája 
megengedi. Tehát meggyőzni 
kell a még ingadozókat, még-
hozzá értelmesen, vitatkozva 
kell meggyőzni őket. Előadás 
után hozzászólások következ-
tek. 

A miniszter délután az Or-
vostudományi Egyetem Le-
nin körúton levő művelődési 
otthonában ismét találkozott 
az egyetem vezetőivel, pro-
fesszoraival, orvosokkal, 
egészségügyi dolgozókkal, 
akikkel hosszan elbeszélge-
tett. Ezt követően látogatást 
tett az ország egyetlen egye-
temi KISZ-kollégiumában, a 
Beloiannisz téri Apáthy Ist-
vánról elnevezett kollégium-
ban, ahol baráti beszélgetést, 
ismerkedést folytatott az ott 
lakó egyetemi hallgatókkal. 
Dicsérettel nyilatkozott a 
kollégiumban látottakról, s 

különösen tetszett neki az 
az önkormányzati rendszer, 
s az az önálló program, 
amelynek alapján a hallga-
tók maguk választott veze-
tősége irányítja a kollé-
gium belső életét. 
A késő délutáni órákban 

látogatást tett dr. Doleschall 
Frigyes egészségügyi minisz-
ter a szegedi városi pártbi-
zottság első titkáránál, ifj. 
Komócsin Mihály elvtársnál. 
Kíséretében volt dr. Jóky 
Gyula professzor, egyetemi 
rektor, valamint az egyetemi 
pártbizottság részéről dr. 
Marton György és dr. Szilárd 
János. Ezen a megbeszélésen 
szóba került az egyetem tu-
dományos utánpótlási prob-
lémáinak megoldása is, 
amelynek érdekében előre-
láthatólag már a közeljövő-
ben intézkedések történnek. 

Szóba került az Orvostudo-
mányi Egyetem megürese-
dett két tanszéke vezetésé-
nek betöltése is. Ebben a 
kérdésben — hangsúlyozta 
— a pályázóknál a megköve-
telendő szakmai rátermett-
ség mellett lényeges követel-
ményként szerepeljen a poli-
tikai szempont is. 

Ismeretes már az Orvostu-
dományi Egyetem teljes ön-
állósága, az orvosi és gyógy-
szerész kar létrehozása, élén 
az Orvostudományi Egyetem 
rektorával. 

Az egyetem ilyen lényeges 
fejlődésével nyilvávalóan 
lépést kell tartani intézetei 
fejlődésének is. 

Ennek kapcsán kerültek szó-
ba az egyetem sürgősen meg-
oldandó épületproblémái is a 
városi pártbizottság első tit-
káránál történt megbeszélé-
sen. A miniszter egyetértett 
az ezzel kapcsolatos kérdések 
mielőbbi megoldásával, jól-
lehet az ország gazdasági 
helyzete jelenleg nem engedi 
meg máról holnapra a meg-
oldásukat, de ígéretet tett ar-
ra, hogy szorgalmazni fogja 
azokat. 

Régi és égető kérdés a két 
egyetem dolgozói szűkös la-
káshelyzetének enyhítése is. 
A helyi szervek javaslatot 
tettek arra vonatkozóan, 
hogy a két minisztérium, az 
Egészségügyi és a Művelő-
désügyi Minisztérium közös 
erővel építtessen egy negy-
ven lakásos bérhazat, egy-
egy egyetemnek 20—20 la-
kást juttatva. A miniszter e 
kérdés megoldására is szor-
galmazást ígért, amellyel ha 
nem is teljesen, de lényege-
sen enyhíteni lehetne a két 

egyetem dolgozóinak jelen-
legi lakásviszonyain. Az Or-
vostudományi Egyetem jövő-
beni fejlesztése során szóba 
került a Szemészeti és Ideg-
gyógyászati Klinika felépíté-
sének gondolata is, hiszen 
ebben a kérdésben korábban 
már történtek lépések, sőt 
tervek is készültek. 

A megbeszélés befejeztével 
dr. Doleschall Frigyes egész-
ségügyi miniszter visszauta-
zott Budapestre. 

Ima már csak az idősebbek öltözéke egy-egy nagyobb ün-
i nepen. A hagyományainkat ápoló lelkes fiatal pedagógu-
jsofc azonban nqm hagyják feledésbe merülni népművésze-
ltünk e szép darabjait. A kisiskolásokból alakult tápéi népi 
! tánccsoport ezekből a bájos ízléssel hímzett színes ruhák-
! bői ölt magára szereplései alkalmával. Sok kedves él-
í ményt szereznek műsoraikkal nézőiknek, a távolról jót-
éteknek pedig különösen felejthetetlen emléket nyújtanak 
[ vfle. Meleg szavakkal nyilatkoztak a tápéi kisiskolások 
t szerepléséről — akiknek egy csoportját képünkön láthat-
> hatunk — a »Délmagyarország« vendégeként Szegeden 
\járt német újságírók is. A Karl-Marx-Stadt-i Volksstim-
|rnében erről megjelent írásukat lapunk mai számának 
; 4. oldalán közöljük. 

Lemondott az angol 
pénzügyminiszter 

és a boldog öregek \ 

Kommunisták é s 
pártonkivüliek 
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Lsuiorlukon 
kezdődik a színház-

történeti előadás-
sorozat 

Csütörtökön indul a TTIT 
és a Juhász Gyula Művelő-
dési Ház színháztörténeti 
előadássorozata "Nagy ma-
gyar színészek arcképcsarno-
ka* címmel. Az első előadás 
este 6 órakor lesz a Művelő-
dési Házban, amely Csortos 
Gyulát, Somlay Artúrt és 
Rátkai Mártont mutatja be. 
Az előadásoknak az az érde-
kessége, hogy a címben sze-
replő híres magyar myvé-
szek is megszólalnak, az ó 
hangjukat is hallhatjuk mag-
netofonról. Az előadást Ko-
vács Tivadar^ a budapesti 
Színháztudományi Intézet tu-
dományos munkatársa tartja. 
Az előadás iránt máris ko-
moly érdeklődés nyilvánul 
meg, ezért valószínűleg a 42. 
számú Autóközlekedési Vál-
lalatnál is -meg fogja ren-
dezni a TTIT és a Közleke-
dési Dolgozók Szakszervezete 
ezt az előadást. 

Évek óla nem voltak olyan szépek 
az őszi vetések, mint az idén 

A Földművelésügyi Minisz-
térium tájékoztatási osztá-
lyának jelentése szerint az 
őszi vetések a jó talajmunka, 
az időben történt vetés és a 
kedvező időjárás következ-
tében jól keltek és nagyrészt 
megerősödtek. 

A gépállomások és a ter-
melők — elsősorban az álla-
mi gazdaságok és a termelő-
szövetkezetek — kihasználva 
a kedvező időjárást, a talaj-
előkészítő munkákat az előző 
évekkel szemben megfele-
lőbb időben és jobb minő-
ségben végezték el. A vetése-
ket nagyrészt október végéig 
befejezték, csak az Alföld és 
a Dunántúl egyes helyein — 
főleg azokban a megyékben, 
ahol a kukorica beérése el-
húzódott — vetettek még no-
vember második felében. 

Az őszi kenyérgabonából, 
főleg rozsból a múlt évinél 
kevesebbet vetettek. A vetés-
terület elsősorban ott csök-
kent, ahol a talaj és egyéb 
adottságok miatt kisebb ter-
mésre lehet számítani. 

A kalászosok közül az őszi 
búzát országosan már októ-
ber végéig 84 százalékban el-
vetették. A búza beállottsá-
ga. fejlettsége lénvegesen 
jobb, mint az elmúlt években 
volt. Egyes helyeken, különö-
sen a Dunántúlon egér-, csó-
csároló- és mocskos pajor-
kártétel jelentkezett, de a kár 
országosan nem számottevő. 

A rozsvetés a szárazság 
miatt több helyen megkésett 
és elhúzódott, a jó idpiárás 
következtében azonban a ve-

tés gyorsan megerősödött és 
igen jól bokrosodott. A korai 
vetések egy része annyira 
dús, hogy a téli károsodások 
megelőzésére legeltetni kel-
lett. 

Különösen erőteljesen fej-
lődött és bokrosodott a ga-
bonafélék közül az őszi árpa. 

Az idén az őszi gabonák 
az előző évekhez képest lé-
nyegesen jobb elővetemé-
nyek után kerültek földbe. 
Jelentősen javult a műtrá-
gyafelhasználás is, amelyet 
túlnyomórészt alaptrágyának 
használtak. 

Jelentős a termésered-
mény szempontjából az is, 
hogy az elvetett mag mint-
egy negyed része minőségi 
vetőmag volt. 

Mindez hozzájárult ahhoz, 
hogy a vetések januárban 
évek óta nem voltak olyan 
jók, mint ebben az évben. 

Llebroann Béla t e l v é t a l e j 
> 4»*««44*»M 

Több mint 6000 hold paprika 
termelésére szerződtek Szegeden 

és környékén 
Szegeden és környékén be-

fejeződtek a paprikatermelé-
si szerződéskötések. Mintesy 
félszáz termelőszövetkezet, 
állami gazdaság és 11 000 
egyéni gazda összesen 6083 
holdon neveli maid az idén 
e tái híres fűszernövényét. 

A termelőket a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
nemesített vetőmaggal segíti. 
A paprika minőségének to-
vábbi iavítására és elfaizásá-
nak megakadályozására ér-
dekes tervet dolgoztak ki. 
E szerint — a paprikater-
mesztés történetében most 
először — 

bizonyos körzetekben csak 
csípős, más helyeken pedig 
lehetőleg csak csípősség-
mentes fajtákat termelnek. 

A vizes, gyengébben termő 
homokföldeken, ahol rövid a 
tenyészidö. csípős paprikát 
termesztenek, míg a legjobb 
földeket — a hazai és a kül-
földi fogyasztók által nasvon 
keresett — csípősségmentes 
faitáknak tartiák fenn. 

Felmérik azt is. hogy több 
év átlagában melyik kör-
zetben a legmagasabb a 
termés. 

Egves földek ugyanis általá-
ban 25 mázsánál nem terem-
nek többet, más talaiok vi-

szont a 80—100 mázsás hol-
dankénti átlagot is meghoz-
zák. A cél az. hogy a legmeg-
felelőbb földeken folyjék a 
termelés, mert most már nem 
a tenvészterület növelésére, 
hanem a terméshozam foko-
zására törekszenek. A ter-
méshozamot akariák fokozni 
azáltal is hogv 

széles körben népszerűsítik 
a melegágyi palántanevelés 
előnyeit. 

Több éves tapasztalat bizo-
nyítja. hogy mindig azok 
szállítják be elsőnek a papri-
kát. akik melegágyban neve-
lik a palántát, mert a legha-
marabb tudják kiültetni a 
szabad földbe és így az érés 
is korai Az is bebizonyoso-
dott. hogy az ilven papriká-
nak a termése tartalmazza a 
legtöbb festékanyagot, s az 
ebből készült őrlemény a leg-
ízletesebb. 

Megválasztották a városi tanács 
végrehajtó bizottságának új eh öket 

Február 1-én lesz a II. szegedi újságíró-bál 
Az 1956-ban nagv sikert 

aratott szegedi úiságíró-bált 
hagyományossá szeretnék 
tenni a saitó szegedi és 
Csongrád megvei dolgozói. /I 
II. újságíró-bált február 1-én, 
szombaton, a magyar sajtó 
napja alkalmával rendezik 
meg Szegeden. A bál tiszta 
jövedelmét a szabadtéri já-
tékokra fordítják. 

Ez a bál előreláthatólag 
nemcsak szegedi társadalmi* 
eseménv lesz. A bál védnö-
kei között több budapesti ne-

ves társadalmi munkás is 
szerepel, és előreláthatólag 
Budapestről, valamint a na-
gyobb vidéki városokból is 
eljönnek erre a rendezvényre. 

A Délmagvarország. a 
Csongrád megvei Hírlap, va-
lamint a Tiszatái munkatár-
saiból alakult rendezőbizott-
ság már megkezdte előkészü-
leteit a bál részletes prog-
ramjának megvalósítására A 
rendezéshez a KISZ Szeged 
tfárosi bizottsága is segítséget 
nyújt. 

A városi tanács végrehaj-
tó bizottsága tegnap — so-
ronkívül — ülést tartott. Az 
ülésen a végrehajtó bizott-
ság tagjain kívül részt vet-
tek a városi tanács szakigaz-
gatási osztályainak vezetői is. 
A forradalmi munkás-pa-
raszt kormány nevében meg-
jelent Varga András, a Mi-
nisztertanács Titkársága, Ta-
r.ácsszervek Osztályának ve-
zetője. 

Ladányi Benedek, a végre-
hajtó bizottság megbízott el-
nöke, v. b. elnökhelyettes 
megnyitó szavai után i f j . 
Komócsin Mihály, az 
MSZMP szegedi pártbizott-
ságának első titkára, a vég-
rehajtó bizottság tagja szó-
lalt fel. Beszámolt arról, 
hogy Tombácz Imre. a vég-
rehajtó bizottság eddigi el-
nökének nyugdíjazási kérel-
mét az illetékes felső ható-
ságok- elfogadták. Javasolta, 
hogy a tanács végrehajtó bi-
zottságának elnökévé Biczó 
Györgyöt, az U.iszegedi Ken-
der- Lenszövő Vállalat igaz-
gatóját válasszák meg, aki 
.'iddig is, mint a végrehajtó 
bizottság nem függetlenített, 
társadalmi elnökhelyettese 
vett részt a tanácsi munká-
ban. 

Varga András, kormányki-
küldött felszólalásában mél-
tatta Tombácz Imre eddigi 
munkásságát, azt a sok évi 
eredményes tevékenységet, 
amit a szegedi tanácsigaz-
gatásban kifejtett. A Minisz-
tertanács nevében megkö-
szönte Tombácz Imre eddi-
gi helytállását. Közölte, hogy 
a Minisztertanács egyetért 
Biczó György megválasztá-
sával. 

Több felszólalás hangzott 
el. A végrehajtó bizottság 
tagjai felszólalásukban ki-
fejtették, hogy szintén egyet-
értenek a jelöléssel és a ma-
guk részéről minden segít-
séget megadnak a végrehaj-
tó bizottság ú j elnökének 
munkájához. 

Ezután a végrehajtó bizott-
ság egyhangúlag megválasz-
totta elnökévé Biczó Györ-
gyöt. A szegedi városi tanács 
végrehajtó bizottság elnöksé-
gének összetétele most a kö-
vetkező: A végrehajtó bizott-
ság elnöke Biczó György. El-
ső elnökhelyettes Ladányi 
Benedek. Második elnökhe-
lyettes Vincze Antal. A vég-
rehajtó bizottság titkára 
Nagy Miklós. 
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