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Eait hasznosítjuk, hiszen 
a mi jövőnk is a kommu-
nizmus. 
Nem kötelező egyetlen 

kommunista és munkáspárt 

a z állampolgári egyenjogúság 
van. s ez azt is jelenti — 
mint korábban szó volt ró-
la —, hogy a pártfunkció ki-

Tájékoztató az egyetemen 
a XXII. kongresszusról 

(Folytatás az 1. oldalról.) az értelmiségiek. között, a. mérce a tudás, a végzett 
egész kongresszus útmutatá- Ezeket az embereket érvek- m u n k a a nép javára. Telies 

kel, tenyekkel segítjük =» 
igazság felismeréséhez. 

Hazánkban — ismeretes ez 
— a pártonkívüliek minden 
tisztséget betölthetnek a vételével a pártonkivüliek is 

„D g 7 K P h a t á m z a t a kivételével. Csak b e t ö l t h e t n e k minden tisztsé-
ra sem az SZKP hatarozata. tudás, a szocializmus epite- , h , ű k n é D h e z „da. 
A kommunista Dártok ónál- sót rattokkál hi^nvlM té- gÜ - , , ? nepnez, oda-

adoan segítik boldogulását. 
Sztálin személyi kultusza 

idején például dogma volt, 
hogy a szocializmus építésé-
vel párhuzamosan, állandóan 
erősödik az osztályharc. Az 
osztályharc — bár időnként 
erősödhet és gyengülhet — 
általában nem erősödik, ha-
nem gyengül a szocialista 
építéssel párhuzamosan. Ez a 
sztálini dogma is bizalmat-
lansághoz, törvénytelenségek-
hez vezetett. Sztálin szemé-

A kommunista pártok önál- sét tettekkél bizonyító 
lóak, függetlenek. Ezzel nem nyek kellenek hozzá, 
ellentétes, hogy a Magyar a továbbiakban Szirmai 
Szocialista Munkáspárt tevé- István elvtárs a többi kö-
kenységében hasznosítja az zött rámutatott, hogv 
SZKP XXII kongresszusa- egységes a nemzetközi 
nak útmutatásait, amelyek munkásmozgalom, 
fejlődésünket segítik elő a aZl alapvető kérdésekben 
dolgozó emberek érdekében, nincs vita. 

Hazánkban a proletárdik- A z egység a l a p j a a m a r _ 
tatúra funkciói kozul első- xizmus-Ieninizmus. 
sorban és legdöntőbben a A z e g y s é g n e m f o r m á l i s s 
nevelés, a szocialista epites n e m j e l e n t egyhangúságot, 
szervezese ervenyesul. Meg- A z a l a p v e t ő kérdéseken túl 
szűntek az ellenseges osz- a r é s z k é r d é s e k b e n természe- , . , „ , , 
tályok, társadalmunk dolgo- t e s e n v a n v i t a a m e i y azon- l y i kuKusza a tudomanyban, 
zó emberekből áll, társadal- b í m n e m gyengíti hanem a z irodalomban, a művészet-
munk szilárd. Ebből adódóan erősíti a nemzetközi mun- b e n — általában az élet min-

minden tekintetben elő- kásmozgalom egvségét. d e n területén — dogmákat 
térbe került a nevelés, a a személyi kultusz, s az hozott. Az SZKP XX. kong-
türelmes felvilágosítás. ebből eredő dogmatizmus resszusa megkezdte a dog-

Ennek is kedvez az MSZMP felszámolásának jelentőségé- mák fölszámolását, s a XXII. 
egész politikája, országunk ről szólott ezután. a szemé- kongresszus teljesen fölfedte 
egész levegője. ' lyi kultuszt és minden ká- a személyi kultuszt és káros 

A dolgozó magyar nép, ros következményét a kom- következményeit. a dogma-
benne az értelmiségiek egyet- munisták fedték fel, s tár- tizmust, mint a személyi kul-
értenek az MSZMP politiká- ták a nyilvánosság elé. Ha- tusz kinövését, hazánkban is 
jávai, mert helyességéről a zánkban is felszámoltuk a 
gvakorlatban győződtek meg. személyi kultuszt, és az ez-
A~z értelmiségiektől, közöt- zel járó következményeket, 
tük a felsőoktatási intézmé- Nálunk sem térhet vissza 
nyek oktatóitól, általában a a személyi kultusz, a dog-
pedagógusoktól az ifjúság matizmus. 
szocialista szellemű neveié- Garancia erre a párt helyes 
sét várjuk. Az élet követel- politikája, valamint az egész 
ménye, hogy gazdagabb le- magyar nép. 
gyen ez a munka, s még na- Beszéde végén Szirmai 
gyobb, becsült eredménye- István elvtárs hazánk építő-
ket hozzon. Vannak még vá- munkájának sikereiről adott posztokra állítani, 
rakozók, vagy közömbösek számot. * 

w f - l , , , , , a közvetlen hangú tájé-
ValClSZ O keraeseRre koztató és eszmecsere hasz-

nos volt, elérte célját. Nem 
A nagy tapssal fogadott gyének a példaképek? Az túlzás, hogy általa is még 

elemző beszéd után a gyűlés alkotó munka, a haladás szorosabbá és bensőségeseb-
résztvevői kérdéseket intéz- élenjárói, tudósok stb., sma- bé vált a párt és a szegedi 
lek Szirmai István elvtárs- ^ a n é p . értelmiségiek őszinte 

Az emberek megítélésében csolata. 

Idén Csongrád megyében 
huszonnégymillió forint kölcsönt kaphatnak 

az építeni szándékozók 
Intézkedések az építőanyag biztosítására 

A 15 éves lakásfejlesztési tüzelőanyag-megrendelő iro- adata az építési anyagok le-
terv mintegy egymillió lakás dában. Itt az építeni szán- szállíttatása. Az építkezők 
építését irányozza elő. A kor- dékozóknak tanácsot adnak az 
mány a lakáskérdés megöl- ahhoz, hogy családi házukat 
dásánál számít a dolgozok nagyobb nehézség nélkül fel-
támogatására, anyagi hozzá 
járulására. Az egymillió la- dékozók bizalommal 
kás jelentős hányadát ma-
gánerőből építik meg, leg-
többször jelentős állami tá-
mogatással, a családiház-épí-
tési akció keretében. 

1961-ben a megye terüle-
tén mintegy ezer családi há-

irodában megállapodást 
kötnek, s itt kikötik szt, mi-
lyen fajtájú, milyen mennyi-

építhessék. Az építeni szán- ségű és minőségű anyagot 
fordul- igényelnek. Rögzítik azt is, 

hatnak az irodához, mert az hogy az anyag milyen sor-
rendben és mikor kerül ki-

zat építettek magánerőből, 
állami támogatással. Felújl-

iroda működési köre kiterjed 
az építéssel kapc 
den problémára. 

Szervezett szállítás, 
tájékoztató ankétok 

tásra, tatarozásra is sokan v e t ő g o n d o t leginkább a te-
gondoltak 1961-ben, mert egy 
év alatt mintegy kétezer há-
zat újítottak fel, illetve hoz-
tak rendbe. A szegediek sem t e j e k megszerzésénél meg-
maradnak el a megye mas a k a d n a k , mert különösen a 

magánkézen levő eladó tel-
kek megszerzése nehéz és ez szerdán es penteken reggel 

városainak eredményei mö-
gött. s az elmúlt évben pél-
dául a város területén 258 
új ház épült építési kölcsön-
nel, magánerőből. Felújításra 
62 magánház került. A me- Szeged területén igen sok be-

az építéssel kapcsolatos min- szállításra. A TÜZÉP kötele-
zettséget vállal arra, hogy a 
szükséges anyagokat időben 
küldi. A munka megkezdé-
sénél az építtetőnek értesí-
tést küld ki, hogy az anya-
got hol és mikor veheti át. 
Ezzel a vállalat azt akarja 
elérni, hogy minél kevesebb 
utánjárással, a tervezett idő-
ben fejeződjön be az épít-
kezés. A megrendelő iroda 
január 29-én kezdi meg mű-
ködését, minden hétfőn. 

A családiház-építésnél alap-

lek okozza. Az alaptőkével 
rendelkező és építeni akaró 
egyének legtöbbször már a 

csökkenti az építkezési ked-
vet. Ez a nehézség pedig 

8 órától 16 óráig fogadja a 
feleket. a családiház-építés 

könnyen áthidalható, mert segítésére a TÜZÉP építési 

építhető telek van az állam 

fölszámoltuk, s ez is a nép 
nagy helyeslésére talált. A 
személyi kultusz idején ha-
zánkban elkövetett igazság-
talanságokat az MSZMP gon-
doskodására jóvátették, mind 
anyagilag, mind erkölcsileg. 

A nők egyenjogúsága élő 
valóság hazánkban, a nőket 
azonban még bátrabban 
szükséges különböző vezető 

hoz. Dr. Szél Istvánné, a 
Szülésznőképző Intézet igaz-
gatója az Albán Munka-
párt vezetőinek káros tevé-
kenységéről kért részlete-
sebb tájékoztatást. Dr. Ka-
rácsonyi Béla egyetemi do-
cens az értelmiség helyze-
tét taglalta a kommunista 
társadalomban, s kérdése is 
erre vonatkozott. Görög Jó-
zsef, a Pedagógiai Főiskola 
tanársegéde elmondotta, 
hogy szerinte az ifjúság elé 
követendő példákat kell ál-
lítani, majd az albán párt 
antimarxista magatartását 
tette szóvá. Dr. Tóth Ká-
roly egyetemi docens arra 
kért választ, hogy mi le-
gyen a mérce az emberek 
megítélésében. Dr. Hattyassy 
Dezső professzor részlete-
sebb magyarázatot kért, mik 
azok a dogmák, amelyeknek 
felszámolását az SZKP XX. 
kongresszusa kezdte meg. 
Tokaji Lajos egyetemi dol-
gozó az emberek megítélésé-
vel, dr. Dierner Zoltán pro-
fesszor a nök egyenjogúsá-
gával. Vas György egyetemi 
hallgató a személyi kultusz-
szal. Csizmadia Lajos, a Pe-
dagógiai Főiskola gyakorló 
iskolájának tanára pedig a 
személyi kultusz idején el-
követett méltánytalanságok 
helyrehozásával kapcsolato-
san tett fel kérdést. 

A kérdésekre Szirmai Ist-
ván elvtárs részletes választ 
adott. 

Az alban kommunista párt 
vezetői letértek a mar-
xizmus—leninizmus útjáról, 
továbbra is a személyi kul-
tusz, a dogmatizmus uralko-
dik Albániában. Ezért kell 
elítélni az albán vezetőket, 
akik a személyi kultusszal, s 
az ebből fakadó szektás és 
törvénytelen eszközökkel a 
szocializmus ügyének árta-
nak. 

A kommunizmusban meg-
szűnnek a társadalmi kate-
góriák. Következésként az ér-
telmiség is megszűnik, mint 
társadalmi kategória. Ez 
azonban nem jelenti azt, 
— bár megszűnik a szellemi 
és fizikai munka közötti kü-
lünbség —, hogy nem lesz 
értelmiségi munka. olyan 
sokféle feladat, amelyet az 
értelmiségieknek kell meg-
oldaniok. 

Helyes példaképeket állí-
tani az ifjúság elé. Kik le-

kap-

Növekedik 
a Szovjetunió külkereskedelme 

g"e területén 1961-ben 18 
millió forint építési kölcsönt 
folyósított az OTP. 1962-ben 
ez a szám tovább növekedik, 
mert az előirányzat szerint 
Csongrád megye területén 24 dVlő Tr^'a az OTP-hiteí meg-
millió forint építési kölcsön- s z e r z ésének feltételeire is ad 
nel segíti az állam a ma-
gánépítkezőket. 

ankétokat szervez minden 
nagyobb üzemben. Az anké-

kívánt terv. A tervdokumen- b a n é p p e n m o s t folytatott 

AnyagmegrendelS 
és tanácsadó irodát nyit 
a TÜZÉP 

A Csongrád Megyei TÜZÉP 
megfelelő építőanyagot bizto- , . , . , , .... 
sít a lakásépítőknek. Éppen let epitesenek koltsegere is 
a napokban nyílik meg Sze- tajékoztatast ad. valamint az 
geden az építésianvag-meg- építéshez szukseges szak-
rendelő, valamint építési ta- munkásokat is biztosítja, 
nácsadó iroda, az Attila utca Természetesen a megren-
2. szám alatt már meglevő delő iroda legfontosabb fel-

tulajdonában. Ezek a telkek ton a vállalat altal kikül-
az OTP útján kerülnek el- dött előadó az epítéssel kap-
adásra, igen kedvezményes csolatban tájékoztatást ad az 
feltételek mellett. A megren- érdeklődőknek. 

Érdemes megemlíteni, hogy 
jelenleg az építési anyagok 
nagy része könnyen és gyor-
san beszerezhető. Egyetlen 
anyaggal van probléma, még-
pedig a téglával. A tégla-
hiány felszámolására azon-

tanácsot. Segíti az építőket 
a megfelelő terv kiválasztá-
sában. Az iroda ugyanis ren-
delkezik családi ház terv-
gyűjteménnyel, s így a gyűj-
teményből kiválasztható a 

tációt az iroda szerzi be 
Ezenkívül a felépítendő épü 

Belkereskedelmi és az Épí-
tésügyi Minisztérium tárgya-
lást, s a megbeszélés ered-

tajékoztatást ad. valamint az ményeként remélhető, hogy 
11 '' a tavasszal nagyobb ütem-

ben meginduló építkezések-
nél már nem lesz probléma 
a tégla beszerzése sem. 

A Szovjetunió külkereske- és eléri a 19 milliárd rubel 
delmi áruforgalma a hétéves értéket, 
terv első három évében, tehát 
1959-től 1961-ig csaknem 
egyharmaddal növekedett. 

A Központi Statisztikai 
Hivatal adatai szerint az 
árucsereforgalom értéke 
1961-ben elérte a 10,5 milli-
árd rubelt, amely összeget 
1965-re, tehát a hétéves terv 
utolsó esztendejére irányoz-

A szovjet kivitel jellegze-
tessége abban rejlik, hogy 
több mint a felét gépipari, 
kohászati és kőolajipari ter-
mékek alkotják. A Szovjet-
unió jelenleg a világ nyolc-
van országába szállítja ter-
mékeit. 

Az árucsereforgalom volu-
mene az idén — előirányzat 

tak elő. Szovjet üzleti körök- szerint — az elmúlt évhez 
ben arra számítanak, hogy képest 6,6 százalékkal növek-
a külkereskedelem volume- szik, a szocialista országok-
ne a hétéves terv végéig kai pedig meghaladja majd 
csaknem megkétszereződik a tíz százalékot. 

Ú j B Ő R D 

' Árubemutatók9 új tanboltok9 

nagyobb választék a készételekben 
A szegedi kereskedelem és vendéglátóipar első negyedévi terveiből 

Szegeden a hároméves, ke- ahol a húsipari tanulók a Lenin körúti üveg- és por-
reskedelmi és vendéglátóipa- legjobb szakemberektől le- celán boltbein éppen a na-
ri oktatás keretén belül egy- sik el a hentes szakma, s a pókban fejeződött be a be-
más után hozzák létre a húsbontás tudományát. mutató. 
korszerű oktatást biztosító A Szegedi Szálloda és Mintegy 150 ezer forintos 
úgynevezett tanboltokat, tan- Vendéglátóipari Vállalat is forgalmat 
műhelyeket. Az elmúlt év azzal kezdte az évet, hogy a bonyolított le néhány nap 
utolsó negyedében nyílt meg Hági Étteremben alatt a két bolt. Felkészül-
a Francia utca és a Kos- szakács és felszolgáló tan- tek egy februárban megren-
suth Lajos sugárút sarkán az műhelyt dezendő úgynevezet -pohár-

Élelmiszerkiskereskedelmi létesített. A Hági Étterem vásárra- is. A bemutató si-
Vállalat első ilyen üzlete, s konyhája ugyanis korszerű, kere érdekében a nagykeres-
mint az eddigi tapasztala- jól felszerelt, megfelelően kedelemmel együtt már fel-
tok bizonyítják, a kezdemé- gépesített, s a szakács, Nagy vették a kapcsolatot az Aj-
nyezés hasznos volt, jól jár- Endre vezetésével a szakács- kai Üveggyárral mintegy 
tak vele a tanulók is és a tanulók megfelelő színvona- vagyonnyi üvegárú szállítá-
vevők is. Most az 1962-es év Ion sajátíthatják el a sza- sára. illetve forgalomba ho-
első negyedévében kácsszakma művészetét. Eb- zatalára. 

újabb tanboltokat nyitót- ben az étteremben a forga- Az Élelmiszerkiskereske-
tak már Szegeden. lom és az ételeit nagy vá- delmi Vállalat is több 

A Marx téri húsboltból lasztéka lehetővé teszi, hogy árubemutatót rendez 1962 el-
olyan üzletet alakítottak ki, valamennyi tanuló ső negyedévében. Négy nagy-

egységes szintű képzést üzemmel, a Szegedi Kender-
kapjon, gyárral, az Űjszegedi Ken-

ellentétben a régi gyakorlat- der- és Lenszövő Vállalat, a 
tal, amikor a kisebb ven- Szegedi Ruhagyárral, és a 
déglőkbe került tanulóknak Szegedi Textilművekkel tár-
nem állt módjukban a kü- gyalnak. 
lönlegesebb ételek elkészité- Ezekben az üzemekben 
sének megtanulása. gyümölcslé-bemutatókat 

Ugyancsak a Hági Étte- rendeznek, 
remben felszolgáló tanrészle- A nagyüzemekkel egyidejű-
get is létrehozták. A leg- !eg öt szegedi élelmiszerkis-
gyorsabb. legjobb képességű kereskedelmi boltban is sor 
pincérektől tanulják a mun- kerül gyümölcslé és készétel 
kájukhoz szükséges "fogáso- bemutatóval egybekötött 
kat* a tanulók. Tervbe vet- árusítására. A készételekből 
ték a tanműhelyek létesítése nemcsak bemutatót, hanem 
mellett, hogy az utolsóéves kóstolót is rendeznek. A kö-
vendéglátóipari tanulók kö- zönség igényének megfelelő-
zül néhányat a fővárosba en megnövekedett a válasz-
küldenek nagyobb éttermek- ték is a készételekből, s je-
be tanulmányútra. lenleg már 

A fiatalok képzése mellett mintegy 12 fajta készétel 
éppen a kulturáltabb keres- kapható, 
kedelem érdekében Igen keresett a rakott és 

sokat foglalkoznak Szege- székelykáposzta, a babgulyás 
meg- valamint a lecsó is. E bemu-

M Ű - R É S Z L E G 

• (Somogyiné lelv.) 
A Szegedi Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalatnál idén kezdte meg működését az uj 
bőrdíszmű-részieg. Az átképzett szakmunkások pénztárcákat, kulcstartókat és töltó-

tolltartókat készítenek bőrből 

den árubemutatók 
szervezésével is. tatokon népszerűsíteni fog-

i A Szegedi Kiskereskedelmi ják a brüsszeli kiállításon 
; Vállalat Mérey utcai 35-ös oly nagy sikert aratott ma-
számú boltjában és a 36-os gyáros ételkonzerveket. 

A magyar-nvugaínémeí áruesereforgalmi 
jegyzőkönyv meghosszabbítása 

A magyar—nyugatnémet tak, a múlt év júniusában 
árucsereforgalmat szabályozó tartott vegyesbizottsági tár-
1959. december 17-én kelt gyalásokon megállapított 
jegyzőkönyvet és a hozzá újabb emelésekkel együtt 
tartozó árulistákat, amelyek 1962-re meghosszabitották. 
1961. évre is érvenyben voé- (MTB 
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