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A haladó mozgalmak egyre erősebb 
térhódításával kell számolni 
a Malg as Köztársaságban is 

R. A. Randrianje elvtárs, a Malgas Köztársaság 
Kommunista Pártja első titkárának nyilatkozata Szegeden 

a Dél-Magyarországnak 

Csti ískotákban 

A néhány nap óta hazánkban tartózkodó René An-
selme R a n d r i a n j e elvtárs, a Malgas Köztársaság Kom-
munista Pártjának első titkára, az Ady Farany (Végső 
Küzdelem) című lap főszerkesztője tegnap, csütörtökön 
Szegedre látogatott. Egy napot töltött a városban és ez 
alkalommal felkereste a Dcl-Magyarország szerkesztősé-
gét. Itt az MSZMP városi bizottsága nevében Sipos Gé-
za elvtárs, a pártbizottság osztályvezetője köszöntötte 
és Nagy István elvtárs, felelős szerkesztő, valamint a 
szerkesztőség vezetői fogadták. A nap folyamán megte-
kintette a szabadtéri játékok színhelyét, felkereste dr. An-
talffy György elvtársat, a Szegedi Tudományegyetem 
rektorát, akitől Szeged tudományos életéről tájékozódott, 
majd ellátogatott a Szegedi Szalámigyárba. Az esti 
órákban — miután megtekintette a Szegedi Nemzeti Szín-
ház előadását — Budapestre utazott. 

zünk, amelyet nem kevésbé 
hivatalos személyiség kpzölt, 
mint a Malgas Köztársaság 
elnöke egy nemrégi beszéde 
alkalmával. Ezek szerint a 
hivatalos statisztika kimu-
tatja, hogy egy malgasi dol-
gozó átlagos évi jövedelme 
4600 francia gyarmati frank. 
Ez hozzávetőlegesen 250 fo-
rintnak felel meg és ott 80 
kiló rizs ára. Ugyanakkor 
ez az összeg bábkormányuk 
miniszterének egy órai (!) fi-
zetésével egyenlő. Nem cso-
da, hogy ilyen körülmények 
között a demokratikus füg-

mégis * minden fetlenségi mozgalmak mind 
jobban tert hódítanak es az 
ország kommunistái áldoza-

589 ezer 900 négyzetkilomé- kenységét durva beavatkozá- í0® ™ u n k a v a ' . . ]á r"a k . « ' f 1 a 

ter kiterjedésű orsTAa He te. sok-kai nvomiák el larmnkat n a r c b a n - Tudják ok is. hogy 

A Malgas Köztársaság — jük ki tevékenységünket, 
korábbi és ismertebb nevén kormányzat 
Madagaszkár — hazánknál eszközzel nehezíti munkán-
mintegy hatszorta nagyobb, kat. Pártunk szervezeti tevé-

nincsenek ebben egyedül. 
Amikor tegnap búcsúzáskor 
Randrianje elvtárs megkö-

ter kiterjedésű ország, de la- sokkal nyomják el, lapunkat 
kosainak száma csupán az öt állandóan cenzúrázzák és 
milliót közelíti meg. A múlt gyakran betiltják. Jellemző 
század második felébein ke- például, hogy a bamakói ér-
rült úgynevezett francia véd- tekezlet előtti egyetlen héten S7-önte a szegedi vendéglátást 
nökség alá, s vált a franciák négyszer tiltották be az új- és a városi pártbizottság em-
gyarmatává. A második vi- ságot. Ilyenkor kénytelenek lékül átnyújtott ajándékait 
lágháborút követő időkben vagyunk illegálisan is ter- , , ' 
mind erőteljesebben lépett jeszteni lapunkat, ugyanúgy, o r r o s z e r e t € t t e l jelentette 
fel a nagy szigetország népe mint más röpiratunkat, bro- k i : "Nem felejtjük, hogy a 
a gyarmati uralommal szem- súráinkat is. mi harcunkat is segítik azok 
ben, de a nemzeti mozgal- — Milyen célokat tűzött a nagyszerű eredmények, 
makat vérbefojtották. Ké-
sőbb a franciák mégis kény-
telenek voltak bizonyos en-
gedményeket tenni, minek 
következtében 1958-ban 
Francia Unión belüli 

eléréséért* 
Lőkös Zoltán 

maga elé Malgas Kommunis- amelyeket a Szovjetunióban, 
ta Pártja? a szocialista országokban, itt 

— Pártunk úgynevezett Magyarországon is láthattam, 
a minimális és maximális prog- Jóleső tudat, hogy együtt 

autó- rammal rendelkezik. A mi- dolgozhatunk közne réiimk 
nőm köztársasággá alakult, nimális programban a követ- R OZOS ° é l U n k 

tavaly pedig Malgas Köztár- kezök szerepelnek: 1. Miha-
saság néven kikiálthatta füg- marabb ki kell vonni köz-
getlenségét, bár csupán mint társaságunkat a francia kö-
a francia közösség tagja, te- zösségből. 2. Az idegen csa-
hát valójában nem teljes patok, vagyis a francia gyar-
függetlenséggel. matositók távozzanak el a 

Az ország jelenlegi hely- köztársaság területéről. 3. 
zetéről és a haladó erők, fő- Hazánk gazdasági életének 
ként a kommunisták küzdel- megerősítése, vegves gazda-
meiről beszélgetést folytat- ságok megszervezésével, amin 
tunk R. A. Randrianje elv- azt értjük, hogy a magán-
tánssal. szektor mellett mihamarabb 

„ . „ ... .. erőteljes állami szektorokat 
— Mennyiben változott az hozzunk létre. Pártunk kez-

ország helyzete a Malgas deményezésére ilyen törekvé-
sek már folyamatban vannak 

lakosság 

Szegeden a most befejező-
dött tanévben az általános 
iskolák esti tagozatán 1 
ezer 149 dolgozó tanult, ör-
vendetesen nagyobb ez a 
szám a múlt év hasonló ada-
tánál is. A harmadik kerü-
letben például — ahol az 
idén 361-en iratkoztak be a 
dolgozók esti általános isko-
lájába — 50 százalékkal nőtt 
tavaly óta is az esti tagozat 
hallgatóinak létszáma. 

A tények minden szép 
szónál ékesebben bizonyíta-
nak. Bizonyítják, hogy a sze-
gedi üzemek munkásságában 
— idősebbekben és fiatalok-
ban egyaránt — él és egész-
ségesen hat a tudás vágya. 
Bizonyítják azt is, hogy az 
esti iskolák rendszere be-
vált, hogy ott a dolgozók a 
nappali tagozatéval egyenlő 
sőt annál magasabb színvo-
nalon sajátíthatják el az igé-
nyelt ismereteket, s hogy ép-
pen ezért egyre nő az esti 
iskolák népszerűsége a ta-
nulni vágyó munkásság kö-
rében. 

Ezekben a napokban foly-
nak a vizsgák mindhárom 
kerületben a dolgozók álta-
lános iskolájában. A ta-
nulmányi eredményekről így 
teljes képet nem alkotha-
tunk még. De van ennek a 
most záruló tanévnek a ta-
nulmányi eredmények nö-
vekvő tizedeinél és századai-
nál egy, ha nem is fontosabb, 
de mindenestre több figyel-
met érdemlő másik eredmé-
nye, amiről föltétlenül be-
szélni kell. S ez a tanulmá-
nyi fegyelem erősödése, 
amely főként a lemorzsoló-
dás százalékának jelentős 
csökkentésében jut kifejezés-

Még a tavalyi tanévben is Cipőgyárban, vagy a Sertés-
Szegeden általában 20—28 tenyésztő Vállalatnál — ott 
százalékos volt a Lemorzso- általában lényegesen keve-
lódás az esti tagozatokon, sebb a lemorzsolódás, a hali-
Mit mutat ezzel szemben az gatók elmaradozása. Sok a 
idei kép? lemorzsolódottak között az 

, „ , olyan fiatal, aki nerp veszi 
Az első kerületben komolyan a tanulást. Velük 

ahol 11 iskolai és 8 üzemi elsősorban az üzem KISZ-
osztályban összesen 416 hall- szervezeten«* kellene többet 
gató kezdte meg tanulmá- foglalkoznia, 
nyait a tanév indulásakor, A második kerületben há-
év végéig ténylegesen mind- rom kísérleti jellegű tago-
össze 36 hallgató morzsoló- zat is működött. Egy az Ot-
dott le, vagyis az összlét- halmi Gazdasagban, ahol a 
szám 8,6 százaléka! Dr. Bóka hallgatók a rendes iskolai 
Ferenc kerületi tanfolyam- tananyag mellett mezogaz-
vezető elmondta azt is. mik dasági és állattenyésztési 
az okai a tanumányi fegye- szakismeretekből is kaptak 
lem e nagyszerű javulásá- előadásokat, 2 ipari tagozat 
nak. Az egyik ok véleménye pedig a Sziliért sugárúti ís-
szerint — s ezt vallották a kólában. Mindhárom kísér-
másik két kerület tanfo- leti tagozat kiemelkedő ered-
lyamvezetői is —, hogy az ményt ért el a mostani vizs-
üzembe kihelyezett osztá- gákon: az ipari jellegű kép-
lyoknál automatikusan meg- zésben részesülő egyik VIII. 
oldódik több olyan problé- osztály például 4,11-os átla-
ma, amelyek az iskolai osz- got. Az eredmények bizonyít-
tályoknál gátolják a hallga- ják mennyire helyes az a 
tők zavartalan munkáját. A törekvés, hogy a felnőttokta-
dolgozóknak nem kell mű- tást az eddiginél közelebb 
szak után elmenni a gyár- hozzák az élethez, a gyakor-
ból az iskolába, ott helyben lati munkához, 
tartják meg az órákat a ta-
nárok. S ugyanakkor az A harmadik kerületben 
üzem vezetői, párt- és szak- , , 
szervezete így közvetlenül a legnagyobb a lemorzsolo-
figvelemmel kísérheti, ellen- das szazaleka a dolgozok is-
őrizheti a dolgozók tanul- k°tajabsn. Pedig valamennyi 
mánvi munkáját, biztosított tagozat üzemben vagy intez-
az üzem és az iskola ideális menynél kihelyezve mukó-
egvüttműködése. dik. Általában 20—22 száza-

Ennek tudható be, hogy az l é k k ö z ö t t mozog a lemor-
első kerület 8 üzemi osztá- zsolódás ebben a tanevben 
lyában ebben a tanévben itt. Mi ennek az oka? 
szinte egyáltalán nem volt A kérdésre Barta József 
lemorzsolódás, s ennek is tanfolyamvezető adott vá-
eredménve a jó tanulmánvi laszt. Elmondta, hogy a hali-
munka: hogy például az Uj- gatók fele vasutas. Gyakori 
szegedi Kender- és Lenszö- náluk az áthelyezés, a szol-
vő Vállalat üzemi iskoláiá- gálati beosztás is gyakran 
nak VIII. osztálya 4,5-es át-
lagot ért el a mostani vizs-
gákon. 

akadályozza őket az iskolába 
járásban, különösen így van 
ez az utazó szolgálatosoknál. 

Köztársaság kikiáltásával? 
a lakosság messzemenő tá-

— Természetesen ez a lé- Riogatásával. 4. Programunk 
pés — márcsak a Francia nemzetközi téren azonnali 
Unióból való kiválásunk kö- békekötést követel Algériá-
vetkeztében is — haladást v a l . követeli a Kongói Köz-
jelent, de közel sem jelenti lársaság teljes szabadságá-
a függetlenséget. Az országot n a k megteremtését, támogat-
irányító Tsiranna bábkor- Ju k a z angolai hazafiakat, a 
mány reakciós politikái foly- semleges Laosz kialakítását 
tat és lényegében a franciák é s hívei vagyunk a népek 
kiszolgálója. A demokrati- közötti békés egymás mel-
kus mozgalmaknak rendkí- l e t t élés politikájának. Ami 
vül korlátozott a mo gási le- a maximális programunkat 
hetőségük. A kormánvt kü- jelenti, ennek végső célja 
föJnféle gazdasági kötelezett- közös a világ valamennyi 
ségek. az úgynevezett közös kommunista pártjának céljá-
piac. béklyója tartja függő v a k 

helyzetben. Hatalmuk fenn- A beszélgetés alkalmával 
tartása érdekében nem riad- R- A- Randrianje elvtárs 
nak vissza a legdurvább mód-
sz- rektől sem a tömegek el-
nyorriásában. De Gaulle lá-
togatása idején katonasággal 
vetették körül a demokrati-
kus mozgalmak szervezeteit ma következtében. Csupán 

megdöbbentő képet festett 
arról, 

hogyan él az ország népe 
a francia gyarmati elnyo-
mók és a bábkormány ural-

Szegedet érintő 
vízügyi tárgyalások zajlottak le 

Belgrádban 
Magyar—jugoszláv vízgaz- termőföld vízgazdálkodási 

dálkodási bizottság ülésezett helyzetét javítja, 
az elmúlt héten Belgrádban. Érintették a tárgyalásokon 
A június 6-tól I2-ig tartó a Tisza jobb és bal partjá-
hatodik ülésszakon a magyar nak árvízvédelmi kérdéseit 

jugoszláv határt átszelő 
folyók, csatornák problémái 
szerepeltek napirenden. Sze-
gedet főleg a Tisza és né-
hány nagyobb csatorna ér-

is. Határozatokat hoztak az 
árvízvédelmi művek tökéle-
tesítésére. Érintették a Kö-
rösér és a gyálaréti holt-
Tisza környékén húzódó te-

dekli, melyek a Tiszp jobb rületek vízgazdálkodási kér-
partján húzódnak. ' déseit is. 

Ezeknek a csatornáknak. Az értekezleten az Alsó-
vízfolyásoknak a kezelésé- tiszavidéki Vízügyi Igazga-
re, karbantartására, külön- tóságot Forgó László igazga-
böző szabályozási munkák tó-főmérnök képviselte. For-

és többeket letartóztattak. A 
nép tömegesen tüntetett. »Bé-
két Algériában!« — »Teljes 
függetlenséget!« és hasonló 
feliratú táblákkal vonult az 
utcái a. A tüntetők, köztük a 
kommunista párt vezetői kö-
zül is többeket letartóztat-
tak ugyanúgy, mint a két 
évvel ezelőtti választásokon, 
amikor pedig pártunk fellé-
pését egyébként hivatalosan 
engedélyezték. 

— Milyen szerepet tölt be 
e helyzetben a kommunista 
párt? 

— Pártunk tulajdonképpen 
csupán hároméves múltra te-
kint vissza. 1958-ban alakult 
meg és akkor hívtuk életre 
központi bizottságunk orgá-
numát. az Adv Farany című 
napilaPOt is. Pártunk töme-
gei ielenleg még csak kiala-
kulóban vannak, de bátran 
állíthatjuk, hogy tömegbefo-
yásunk és létszámunk növe-

kedése is egyre inkább fej-
felé ível. Az országban mű-
ködő harminc pórt között a 
tomegbefolvást tekintve már-
is az ötödik helyen mond-
hatjuk magunkat. Ez a/.érl 
is ie'entős. mert annak elle-
nére. hogv törvénve« «n en-
gedélyezett pártként fejthet-

egyetlen jellemző adatot idé-

elvégzésére megfelelő ha-
tározatokat hoztak, 

melyek a magyar és jugo-
szláv érdekeknek egyaránt 
megfelelnek. 

A magyar vízgazdálkodási 
bizottságot Dégen Imre or-
szágos vízügyi főigazgató ve-
zette. Népgazdaságunk szem-
pontjából rendkívül előnyö- lyi lakosság munkájával mi-
sek voltak ezek a tárgyaló- előbb kiegészülhessenek, és 
sok, mert így ezeknek a területeknek 

az eddig kárt okozó belvi- a belvizektől való mentesí-
zek elvezetése 60—80 ezer tési munkálatait mielőbb 
kataszteri hold magyar megkezdhessék. 

gó elvtárs érdeklődésünkre 
elmondotta többek között, 
hogy célszerű volna a Kö-
rösér és a holt-Tisza kör-
nyéki területeken minél 
előbb megalakítani a vízgaz-
dálkodási társulatokat, hogy 
a népgazdaság által eddig 
befektetett költségek a he-

A másik ok — és ebben Hasonló a helyzet a Mihály-
az első kerület példát mutat teleken tsz-tagok számára 
a többi két kerületnek —, szervezett két tagozatnál, 
hogy az iskolai osztályokat ahol a tavaszi munkák el-
úgy szervezték meg, hogy kezdésekor nőtt meg hirte-
valamennyi osztályban a fia- len a lomorzsolódottak szá-
t&lok együtt vannak a fegye- ma. Nyilvánvalóan nem le-
lemben, tanulásban egyaránt het csak a külső körülmé-
példát mutató idősebbekkel, nyékből megmagyarázni ezt 
Az eddigi gyakorlat ugyanis a helyzetet. Sokszor a hall-
az volt. hogy külön osztályo- gatók hanyagsága, közörru 
kat szerveztek a fiatalokból bössége vezet a kimaradá-
és az idősebbekből. Ennek a sukhoz. Az üzemi tagozatok 
következményeképpen, míg közül legnagyobb a lemor-

zsolódás a Textilműveknél: 
20—25 százalék! Itt a három az »öregek« osztályában 

szinte egyáltalán nem volt 
lemorzsolódási a »fiatal« osz- műszakos munka nehezíti 
tályok közül volt olyan is. 
ahol a lemorzsolódás elérte 
a 40 százalékot. így viszont 

meg a dolgozók tanulását. 
Igen jó viszont a helyzet a 

IX. számú Autójavító Válla-
az idősebbek jótékony ha- latnál. Itt a vállalat igazga-
tására a fiatalok is megem-
berelték magukat, komolyan 
vették a tanulást, az iskolai 
munkát is. 

tója állandóan figyelemmel 
kíséri a hallgatók tanulmá-
nyi munkáját, ellenőrzi a 
foglalkozásukon való megje-

. , lenésüket. A vállalat igazga-
A második kerületben tósága a tanév elején 100— 
hasonlóan jó a helyzet. A f o r jnL tanulmányi se-
19 tagozat közül 15 üzemben adott ^ k n a k a dolgo-
mittö^iu , . . . zoknak, akik beiratkoztak az 
működik, s csak 4 osztály ü t a g o z a t r a a z z a l a 

van a Szilléri sugárúti isko- ™ tagozatra, azzal a KIKO-
lában. Juhász Zoltán kerti- tassei hogy ha lemorzsolód-
i k imég- s s a * ' S n S E Í 
E S d T " f i E K \ g 2 Z » vállalatnál egyáltalán 

. . n i n c s lemorzsolodas ebben a 
vei. Mint mondta — idén 
ugyan csak 14 százalékos a 
lemorzsolódás, ami az or-

tanévben. 
Sorolhatnánk tovább mind 

a negatív, mind pedig a po-

P o l i t e c h n i k a — a k ó r h á z b a n 
szágos átlagokhoz viszonyít- 2 i t i V ( ^ e i ő r e m u t a t ó példá-
vá igen jó arány, de ez a 14 kat. A lényeg azonban, hogy 
százalék tovább csökkenthe- ezeket a negatívumokat meg-
tő, egészen addig, hogy tel- szüntessük, s minden 
jesen megszűnjék a lemor-
zsolódás. Mit kellene tenni? 

esz-
közzel segítsük a munkás-
osztály intézményes művelé-

Az a tapasztalat, hogy ott, sének, képzésének, a dolgo-
ahol az üzem vezetői időn-
ként meglátogatják a taní-

zók esti iskoláinak további 
fejlődését, újabb nagyszerű 

tási órákat, s rendszeresen eredményeket hozó kibonta-
ellenőrzik a hallgatók ered- kozását. 
ményeit — mint például a Papp Lajos 

A Tömörkény 
ügyi politechnikai 

( L l t b m a n n íelv.) 

Leánygimnáziumban az 5-f-l-es oktatás keretén belül egészség-
ismereteket sajátítanak el a tanulók. A Védőnőképző Intézet pat-

ronálásával folyik ez az oktatás. Az elméleti ismeretek után a tanév befejeztével 
kéthetes gyakorlaton vesznek most részt a tanulók kórházakban és egészségügyi in-
tézményekben. Képünk a gimnázium két növendékét ábrázolja, amint a kórház-
ban egy beteg ágyát hozzák rendbe. 

Szatymazon tart ülést 
a megyei képviselőcsoport 

Az országgyűlési képviselők Csongrád megyei csoportja 
Szatymazon tartja soron következő ülését június 21-én, szer-

I dán délelőtt 10 órai kezdettel. A képviselőket Regöczi 
! István, a MÉK igazgatósági elnöke tájékoztatja a szerző-

déses termeltetés, felvásárlás és értékesítés helyzetéről, 
különös tekintettel a városi lakosság ellátására. A be-
számolót követő vita után a II. félévi munkatervet vi-
tatják meg a képviselőcsoport tagjai. 

Az ülés befejezése után a résztvevők latogatast tesz-
j nek a MÉK szatymazi felvásárlótelepén, valamint a köz-
iség termelőszövetkezeteiben. 


