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Szép eredmények a marxista—leninista 
esti egyetemen 

Az új tanévre megkezdődtek a felvételi vizsgák 
A Csongrád megyei pár t - leninista esti egyetem i ránt Az esti egyetem első év-

bizottság szegedi marxista— igen megnövekedett az ér- folyamára most folynak a 
leninista esti egyetemének deklődés. Szegedről, Hódme- felvételi vizsgák. A jelent-
mindhárom évfolyamában 
most fejeződtek be a vizs-
gák. Az első évfolyamban 
190-en, a második évfolyam-
ban 140-en vizsgáztak és 

az esti egyetemet 130 hall-
gató végezte el. 

zövásárhelyről és a megye kezők a megye különböző 
különböző részeiből kommu- részeiből Szegedre utaznak 
nisták és pártonkívüliek igen és Szegeden tesznek felvéte-
sokan kérték felvételüket az li vizsgát, 
első évfolyamra. Nincs mód 
azonban arra , hogy vala-
mennyi jelentkező az esti 

Kommunisták és pártonkívü- e ^ e t e m e n tanul.km, mer t a 
liek, munkások és érteimisé- l e t s z á m k ? t ? t t , I d ! n . . 

' o tvi o i»v icii I oninacto 
giek tanulnak a marxista— 
leninista esti egyetemen, s 

A marxista—leninista esti 
egyetem első évfolyamá-
ban kommunisták és pár-
tonkfvüliek, munkások és 
értelmiségiek tanulnak 
inajd. 

gazdagítják elméleti felké-
szültségüket, hogy még ered-
ményesebben végezhessék 
feladataikat a különböző 
posztokon.. 

A vizsgák befejezésével 
munka tá r s u n k ^ ^ ^ l f ^ ^ ^ H 
Szabó Gáborné elvtársnőt, az 
esti egyetem igazgatóját, aki 
a következőket mondot ta : 

— Az esti egyetem mind-
három évfolyamának hallga-
tói jó felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot a vizsgákon. 
Komolyan és alaposan elsa-
ját í tot ták a tananyagot. Bi-
zonyít ja ezt az is, hogy a 
három évfolyam hallgatóinak 
átlagos tanulmányi osztály-
zata a 4-es felett van. 

A követelmények maga-
sak voltak és a jó tanul-
mányi átlag a hallgatók 
odaadó tanulását, s ugyan-
akkor az oktató tanárok 
lelkiismeretes tevékenysé-
gét mutatja. 

I t t kell köszönetet mondani 
az esti egyetem tanárainak, 
akik — különösen a második 
félévben — jelentősen növel-
ték az okta tómunka színvo-
nalát . 

— Az e lmúlt tanévben a 
megyei párt-végrehajtóbi-
zottság felhívta az esti egye-
tem vezetőségének figyelmét 
arra, hogy az elméleti kér-
déseket jobban kell alkal-
mazni a gyakorlatra, az élet-
re. Ilyen vonatkozásban is 
jelentős az e lőrehaladás az 
esti egyetemen, mer t 

az elméleti kérdések tár-
gyalását a gyakorlattal, az 
élettel kapcsolták össze, 

így volt ez például a Szov-
jetunió Kommunis ta P á r t j a 
XX. és XXI. kongresszusán 
elhangzott elvi kérdésekkel 
kapcsolatosan, valamint a 
magyar munkásosztály kom-
munis ta pá r t j a VII. kong-
resszusa anyagának tárgya-
lásakor is —, állapította meg 
befejezésként az iskola igaz-
gatója. 

Egyébként a marxista— 

marxista—leninista esti 
egyetem első évfolyamára 
200 hallgatót vesznek fel. Most is, mint az elmúlt is-

Természetesen azok, akik kolai évben az esti egyetem 
nem kerülnek az e6ti egye- hallgatói között számos mű-
temre, a pá r tok ta tás .kü lön- szaki értelmiségi és orvos is 
boző formáiban —, előkép- lesz. 

^ zettségüknek megfelelően — Az iskolai év az esti egye-
felkereste gy a r a Pí tha t j ák marxista—le- temen szeptember 5-én kez-

ninista tudásukat . dődik. 

Nyolc új lakás készült el 
a Bartók Béla téren 

Tovább folytatják az emeletráépítéseket 
Elkészültek az emelet- lakások 115 ezer forintba 

ráépítéssel a Bartók Béla kerültek. Lakásonként kö-
tér 3 szám alatt. Az épít- rülbelül 60 ezer forint volt 
kezés műszaki átadása teg- az állami támogatás össze-
nap történt meg az összes ge. Egy-egy lakó ezenkívül 
érdekeltek bevonásával. Az 45 ezer forint kedvezmé-
itteni, még 1881-ben megépí- nyes, hosszabb le járatú köl-

csönt is kapott. 
Ehhez még 13—16 ezer fo-
rintot kellett a lakóknak 
egyenként készpénz-hozzá-
járulás cimén befizetni. 
Ezek az ú j lakások az In-

gatlankezelő Vállalat tu la j -
donába mennek át, de a la-
kók 10 évig körülbelül 70 
százalékos lakbérelengedés-
ben részesülnek, hogy a 
hozzájárulásuk egy része 
megtérüljön. 

Most, hogy az emeletrá-
építés befejeződött, az In-
gatlankezelő Vállalat tovább 
folytat ja a munkát a ház-
ban és teljesen rendbehozza 
az épület régi, magasföld-
szinti és udvari részeit is 
Az épület új . utcai homlok-

tett, magasföldszintes házra 
két emeletet húztak az ősz 
és a tavasz folyamán. 

Két kétszoba-hallos, négy 
kétszobás és két egyszoba-
hallos, összesen tehát nyolc 
összkomfortos lakás készült 
a két ú j emeleten. Mind-
egyik lakás modern, parket-
tás, cserépkályha-fűtéses. 

Álig háromnegyed év alatt 
végezte el a munká t a kivi-
telező, a Szegedi Építőipari 
Vállalat. Munkája ' ellen ko-
moly kifogás nem merül t fel. 

Maguk a lakók építették 
meg ezeket az ú j lakásokat. 

Több szegedi vállalat és 
intézmény dolgozói fogtak 
össze 

és kezdeményezték az eme-

díszí-
letráépítést. A Pécsi Geodé- zatát Tápai Antal szobrász-
zia és Térképészeti Vállalat 
szegedi kirendeltsége, a 
DÁV, a Tudományegyetem 
és a járási tanács dolgozó' 
számára készültek a lakások. 

Jelentős állami támogatást 
is kaptak a lakók, 

azonkívül sa já t maguk is 

művész domborművei 
tik. 

Itt emlí t jük meg, hogy a 
Bartók Béla téren 

a jövőben újabb emelet-
ráépítésre kerül sor. 

A Tábor utca sarkán lévő 
házon kívül a most elkészüli 

hozzájárultak az építkezés házzal szomszédos épületek-
költségeihez. A kétszobás la- re, valamint a tér többi ol-
kások mintegy 12o ezer fo- dalán az arra alkalmas há-
rintba, az egy szoba-hallos zakra is emeletet építenek. 

A kosos gazdálkodás 
érettségije 

Má r több mint egy he- sok révén nagy segítse- resztbe r ak juk a kévéket, s 

te megkezdődött az g e t nyú j t közös gazdasága- megkezdjük a behordást A 
őszi á rpa betakarítá- inknak. De semmiféle segít- szegedi termelőszövetkezetek 

sával az egyik legfelelősség- ség nem helyettesítheti, nem közül a Táncsics és a Dózsa 
teljesebb munka : az aratás, pótolhatja a szövetkezeti — bár még folyik az ara tás 
Ez azonban az összes mező- gazdák, a családtagok mun- — már megkezdte a hordást 
gazdasági munkák közül a k á j á t Minden család, min- is, sőt a tsz-tagok hétfőn 
legnehezebb is, mer t terhét den ember résafce lesz a már csépelni szeretnének, 
még csak részben tud ják le- szövetkezetek teremtette Hasonlóan kell gondolkodni 
vonni a dolgozó parasztok jobb paraszti életnek. Ter- minden közös gazdaság ve-
válláról a gépek. Bizony az mészetes, hogy amikor ösz- zetőjének és tagságának, 
idén még sok termelőszövet- szefogva e jobb élet meg- A gabonabetakarítás azon-
kezet házatá ján kellett le- teremtésén munkálkodik a ban csak az egyik, bár két-
akasztani a szegről a kaszát pár t és az állam, a munkás- ségtélen legfontosabb munka, 
is, mer t mintegy 3500—4000 osztály és a parasztság, ak- Már sokat hallottunk, olvas-
hold gabona aratását nem kor minden dolgozó paraszt- tunk szakembereinktől a 
tudták elvállalni gépállomá- na kötelessége, hogy szív- tarlöhántás gyors elvégzésé-
saink. vei, lélekkel együtt dolgoz- nek fontosságáról, a másod-

Ha most az ara tás dan- zon a közös nagy célért. vetés előnyeiről. Régi örök-
dár jában számításba vesszük f italában jól halad 'az ség, a kül ter jes gazdálkodás 
a mínuszokat és pluszokat, aratás Szegeden és a maradványa nálunk a tarló-
ar ra is gondolni kell, hogy járásban is. Mégis legelő. A gyakorlat igazolja^ 
néhány tényező lényegesen úgy hisszük, nem vésztjósló hogy ebből több kár szár-
segíti az aratást. így például varjúkárogás, ha a pár t és mazik, mint haszon. Elpá-
a régi és ú j tsz-ekben álta- tanácsszerveink, a kommu- rolog a t a la j nedvessége, vi-
lában jobb volt a felkészü- nisták, az egész falu lakos- r í tanak a gyomok s végered-
lés, mint más esztendőkben, sága figyelmét a ma fontos menyben a jövő évi termés 
Az újszentiváni Uj Élet, a fe ladatának nehézségeire, csökken. Mindezt elkerülhet-
tápéi Tiszatáj Tsz-ek kivé- azok leküzdésének módjára jük a közvetlen a ra tás utáni 
telével minden különösebb hívjuk fel. A május i eső- tarlóhántással. Ha pedig 
külső segítség nélkül jól ha- nélküli időjárás hatását meg- másodvetést is alkalmazunk, 
lad a munka. Az ősszel és sínylették a gabonák. A vár t - ezzel növelhetjük a takar -
tavasszal alakult szövetkeze- n á l kevesebb lesz a termés, mánykészletet, jövedelme-
tek, ahol még kisparcellák- Betakarításával eddig nem zőbbé tehet jük az állatié-
ban van a gabonavetés, a volt különösebb probléma, nyésztést 
szövetkezeti gazdák az ösz- nincs még szemszóródási 171 bben a munkában igen 
szefogás erejével eredménye- veszély. De ha két-három nagy felelősség háru l 
sebben dolgoznak, mint napig forró, napos idő kö- a falusi pár t - és ta-
egyénileg gazdálkodó koruk- szönt ránk, akkor egyik nap- nácsszervekre. Igaz, mind-
ban. Elmondhatni, hogy ma ról a másikra itt lesz a ba j . ezek a mezőgazdasági terme-
kinn a földeken nagy kedv- Ha pedig szóródik a gabo- lés szakproblémái. De a 
vei, egyetértésben dolgozik n a , kevesebb lesz az átlag- kommunisták, pár t- és álla-
a szegedi járásban is a sok termés. Ha például a sze- mi szerveink egyik legfonto-
egymásra talált ember. gedi já rás szövetkezeteinek sabb hivatása, hogy segítsék 

A hűvös időjárás kissé gabonatermő területén hol- a termelést, hogy pilitikai 
megnyújtot ta az éré- dánként csak 10 kilogramm munká juk nyomán növeked-
si idényt, ezért ma elhullana, az több mint két- jék a föld terméshozama, 

még nem h a j t j a őket más, ezer mázsa gabonát jelen- Régi igazság, hogy keveset 
csupán a nyár sürgető me- tene. Ennyivel kerülne keve- ér az a -polit ikai tevékeny-
lege és a magukkal hozott sebb a közös raktárakba, ez ség«, amelynek anyagi ja-
szorgalom. A röszkei tsz- hiányozna népgazdaságunk vak gazdagodásában nincs 
ekben m á r learattak több éléstárából. A következő na- látszata. 
mint ezer hold gabonát. Eb- pókban tehát most az a fel- Az ország, s benne Sze-
ből csak 60 holdat vágtak adat hárul a mezőgazdaság ged környéke gabonabetaka-
géppel, a többit kézi kaszák- dolgozóira, hogy időben, rítása egész népünk érdeke, 
kai. A szegedi szövetkezetek szemveszteség nélkül, taka- E napokban a mezőgazdaság 

ritsák be a kenyérgabonát. dolgozóira tekint az ország 
etakarítási nehézségek lakossága. További jó mun-

közül a Felszabadulás után 
a Táncsics és a Dózsa is be 
aka r j a fejezni az aratást a 
hét végére. Csak az újsze-

B azonban nemcsak a kájukkal növeljék azt a 
pergésböl adódnak, megbecsülést, amit eddigi 

gedieknek marad még egy- Fennáll veszélye annak is, munkasikereikkel elértek, 
két napra való munka a hogy a learatott gabonát ké- Termelőszövetkezeteink, rá-
jövő hétre. ' vékbe kötve, keresztekbe giek és újak, ebben a fe-

Nem üres szólam, hogy rakva megáztat ja az eső és lelősségteljes és nehéz mun-
az ez évi időben, szemveszte- kicsírázhat a mag. Amilyen kában is tegyenek tanúsá-
ség nélkül végzett aratással szeszélyes az időjárás, erre got arról, hogy már érettek 
is előbbre ju tnak szövetke- számíthatunk. De ezt meg- a közös életre, 
zeteink, községeink a nagy előzhetjük, ha azonnal ke- Nagy Pál 
történelmi átalakulás ú t j án . _ _ 
A jó a ra tás erősíti gazdasá-
gukat, növeli életszínvonalu-
kat. Az állam, a gépállomá-

terben. Mert azt a néhány suhancot, 
akik a filmeken mutatott.cowboyokat 
majmolva, széles karimájú sori érá-
ban, sarkantyús csizmában, colt-
táskával az oldalukon, bitangoltak 
végig meg vissza az utakon, nem 
mertem a fiatalság fogalmába vonni. 
A fiatalságot nem ők, hanem nyil-
vánvalóan azok a fiúk képviselték 
Bécsben is, akikkel a város északi 
részén, a Háchstadtplatzon találkoz-
tam. Fütyörészve lépkedtek előttem, 
hónuk alatt egy-egy díszes kötésű 
Thomas Mannal, s amikor elváltak, 
kézfogással és ezekkel a szavakkal 
búcsúztak egymástól: -Légy becsü-
letes és végezd jól a munkádat!-

S csak a rendes fiatalok közé tu-
dom sorolni azt a szép i f j ú asszonyt 
is, aki rokona Irma néninek és nem-
régen ment férjhez másodszor. Mi-
közben a fényképét nézegettem, Irma 
néni révén bepillantottam az életébe. 
Úgyszólván gyerekfejjel, 17 éves ko-
rában férjhezment egy jóképű fiatal-
emberhez, lett egy gyerekük, majd 
nem sokkal később elváltak. A férj 
ugyanis szeretőt tartott, s a fiatal-
asszony ezt nem volt hajlandó tűrni, 
bármennyire igyekeztek is meggyőz-
ni, hogy -Bécsben ez a feleség sorsa-. 
A válás kimondása után levonta a 
tanulságokat és megismerkedett egy 
jóval idősebb, elvált munkásember-
rel, aki szereti, megbecsüli s boldog-
ságot nyújt számára. Az új férj jó-
val idősebb (neki is láttam a fényké-
pét) és nem az a típus, akiért a nők 
szíve meg szokott szakadni. De nem 
ez a fontos. A fiatalasszony azt tart-
ja: ha a férfi csak egy fokkal szebb 
az ördögnél, különben becsületes, ak-
kor a feleség szempontjából az ilyen 
többet ér, mint ezer nagypénzü és 
kicsapongó Don Jüan. 

Hanem azt meg kell hagyni, hogy 
Bécs el tudja gyönyörködtetni az ide-
gent. Mintegy 2000 szebbnél szebb 
szobor és emlékmű ékesíti az utcákat 
és a tereket, s bizony, ha igazságos 

akarok lenni, akkor -a szobrok váro-
sa- elnevezést el kell vennem Sze-
gedtől, hogy Bécsnek adjam. A Ring 
karéja és a Duna-kanális vonala kö-
zött rengeteg a történelmi nevezetes-
ségű rokokó, reneszánsz, barokk stb. 
stílusú ház, nagynevű építőművészek 
alkotása. A karcsú tornyú Rathaus a 
mi Országházunk stílusában épült, az 
egyetem súlyos és patinás falai szin-
tén ámulatra késztetik a vendégeket. 

A schönbrunni királyi kastély pa-
zar díszítésű termeit járva, nem tud-
tam szabadulni a gondolattól: a ma-
gyar nép véres- verejtéke is itt van 
e töméntelen sok kincsbe ágyazva. A 
kínai terem remekművű falfigurái 
állítólag foszforeszkálnak. A gobelin 
terem flamand mester munkája. A 
milliós szoba falai (annak idején egy-
millió forintba került) rózsafából 

1 vannak kifaragva, s a filigrán díszí-
tések máza 24 karátos arany. Az 
óriási tükörteremben nem kerül nagy 
erőfeszítésbe felidézni az 1815-ös Bé-
csi Kongresszus, vagy ahogyan más-
képpen nevezték: -táncoló kongresz-
szus- véget nem érő ceremóniáit. A 
fáma szerint az ötéves Mozart ebben 
a teremben is játszott, s miközben 
egy alkalommal leesett a székről, 
Mária Antoinette felemelte és meg-
csókolta. A fiúcska erre ünnepélye-
sen kijelentette, hogy mihelyt felnő, 
a hercegnőt elveszi feleségül, azonban 
1— mint a férfiak általában — nem 
tartotta be ígéretét. 

Lát'am egy fényképsorozatot, 
amely az 1945-ös nagy bombázások 
után mutatta az osztrák fővárost. Na-
gyon nehéz lehetett akkor a kormos 
romok erdejében elképzelni a jelen-
legi városképet. A művészettörténeti 
múzeum belyukasztott kupolával ék-
telenkedett, a parlament falai cson-
kán meredeztek az égre, a világhírű 
Operaház ablakai kiégve sötétlettek, 

mint a halálszemek, a lakóházak je-
lentős része kártyavárként összeomol-
va keserítette a hajléktalan lakossá-
got. És ma minden áll eredeti for-
májában, a háború nyomait úgyszól-
ván teljesen eltüntették. Csupán az 
Operaház helyreállítására 10 millió 
dollárt költöttek, s ma igazán méltó 
temploma a világ zenekultúrájának. 

Szép élményekkel akartam elbú-
csúzni Bécstől, azonban nem sikerült. 
Leültem pihenni a Duna-kanális part- 1 
ján egy padra, elővettem a zsebem-1 

ben felejtett Dél-Magyarországot, 
amikor megszólított egy alacsony ter-1 

metü, horgászbotos, idősebb ember. 
— ön magyar? — kérdezte. 
— Az volnék. 
— Jaj de örülök — tárta szét a ke-

zét. — Én is úgy szöktem ki Buda-
pestről 1948-ban az ávósok elől. 

— És aztán miért? — érdeklődtem 
kíváncsian. / 

— A Sulyok-párt kortese voltam 
én amíg lehetett, ott ártottam a kom-
munistáknak ahol tudtam. 

Szemtől szemben álltam egy j 
olyan emberrel, aki miatt a felszaba- ( 
dúlás előtt sosem volt kenyerem és 
kilátásom. Az illető bizonyosan nem 1 
látta rajtam, hogyan fog lángot ben-
nem a gyűlölet parazsa, különben ] 
aligha hencegett volna itthoni tevé-. 
kenységével. S várta mafla-szelíd arc- , 
cal a válaszomat, mert el sem tudta ( 
képzelni, hogy Bécs kellős közepén ( 
egy eleven magyar kommunistával 1 
találkozhatik. Egy ideig latolgattam, 
hogyan ijesszem el a közelemből, 1 
majd így válaszoltam neki. 

— Okosan teszi ön, hogy nem a mii 
kenyerünket pusztítja, és igazán örü- i 
lök, hogy nem mérgezi odahaza a' 
közlevegőt. 

Nagyon jól értett a szóból, s úgy ' 
otthagyott, hogy köszönni is elfelej- . 
tett. Én is felálltam és elindultam , 
ellenkező irányba. 

Nagy István 

Hazai és kiilfö'di gyóiyliirdíkben 
nyaralnak a termelőszövetkezeti gazdák 

Hetvenezren csatlakoztak paraszt ingyenes üdüléséről 
eddig a termelőszövetkezeti gondoskodnak. Megnyílnak 
tagok biztosítási és önsegé- a szövetkezeti parasztok 
lyezési csoportjaihoz, ame- előtt Héviz. Hajdúszoboszló, 
lyek házasság, szülés, vala- Siófok és több Balaton-parti 
mint rokkantság és halálo- helység nyaralói. Ebben 
zás esetén nyúj tanak na- az évben már külföldi üdji-
gyobb összegű segélyt tag- lést is biztosítanak a tor-

ijaiknak. A csoportok az melőszövetkezeti tagok ré-
idén megkezdték a szövet- szére: harmincketten Moszk-
kezeti gazdák üdültetési vában és környékén tölte-
rendszerének kiépítését is. nek majd egy hetet, egy 

Az idén nyáron ezerkét- másik csoport pedig Cseh-
.seáz termelőszövetkezeti Szlovákiába utazik. 

Bővítik a Láng-gyárat 

Wm^mmmm 
s p w l r B 

A budapesti Láng Gépgyárat — az ország egyik legna-
gyobb üzemét — tovább bővítik és korszerűsitik. A 
gyár új készítményei, a 100 megawattos gőzturbinák 
szerelésére építik a felvételünkön látható hatalmas 
szerelőcsarnokot A 110 méter hosszú és 26 méter szeles 
több emeletnyi magas csarnokot a tervek szerint jövő-

re adják á t 


