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A koreai árvák megsegítése 
gyermekeink jövőjének védelme 

Közel egy esztendeje annak, 

hogy Korea földjén dörögne< 

az ágyúk és falvak lángtengere 

rémíti Korea lakosságát. A 

pusztulásra ítélt kapitalizmus a 

világ minden részéreI összesze-

dett zsoldos csürhét szabadí-

totta r á erre a kis nemzetre, 

hogy az ENSz kék lobogója 

alatt kövessék ej gaztetteiket. 

Es te, magyar édesanya, elfe-

lejtheted a koreai lángtengert, 

amikor gyermeked csöppnyi 

teste hozzádsímul? Tudnod kell, 

hogy a távoli Koreában most 

ugyanolyan gyermekeknek, mint 

a tiéd, élő testébe mar a tűz! 

A tűz, melyet a Wall-Street hó-

hérai a te gyermekednek is 

szánnak. 

Trumanék, Achesonók Koreá-

ban akarták kirobbantani a 

harmadik világháborút, melyben 

ugyanazt a sorsot szánták a vi-

lágnak, mint amelyik most Ko-

reának jutott. A Távolkeleten 

újjáéled a fasizmus minden rém-

sége. Pak-Hen-En elvtárs, a ko-

reai népi demokratikus köztár-

saság külügyminisztere, április 

15-én az ENSz-hez küldött nyi-

latkozatában a következőket ír ja 

az amerikai katonákról: 

— „Állat i kegyetlenségükben 

gúnyt űznek áldozataikból. Ál-

dozataikat középkori módon kí-

nozzák; erőszakoskodnak az asz-

szonyokkal. Számtalan olyan 

esetet nyilvántartunk, amikor a 

megszállók úgy gyilkolták le a 

koreaiakat, hogy kiszúrták sze 

műket, levágták orrukat, fülü-

ket, kezüket, felmetszették ha-

sukat, élve darabokra fűrészel 

ték testüket, izzó vassal sütöt-

ték, tankok alá vetették, vagy él-

ve a földbe temették a koreaia-

kat ." 

Korea ügye tehát az egész vi-

lág dolgozóinak ügye. Minden 

anyáé, minden dolgozóé, mert 

Korea érettünk is harcol. A di-

csőséges koreai Néphadsereg 

tagjai életük feláldozásával 

akadályozzák meg, hogy az ú j 

háború őrültjei harmadik világ-

háborúvá változtassák a koreai 

háborút. 

A koreai nép szabadságharca 

az amerikaiak ellen a vi-

lágtörténelem szabadságharcai-

nak egyik legdicsöségesebbi-

ke. A halált megvető hősiesség-

nek és áldozatvállalásnak olyan 

pédáit mutatja Korea népe, 

amelyik megrettenti a támadó-

kat. Az amerikai gyilkosok el-

len a férfiak mellett csatasor-

ba állnak az asszonyok is. Jun-

On-Din partizánnő egy ameri-

kai katonától ököllel vette el a 

fegyvert és sebesülten vezette 

rohamra az amerikaiak ellen 

partizánezredét. Kínai önkénte-

sek, kezükben robbanó bombá-

val vetik rá magukat az ameri-

kai betonerödökre. Li-Bo-Bu 

elvtáranő, aki az illegális mun-

ka vezetője volt, a liszinmanis-

ták puskacsöve előtt ezt kiál-

totta: 

— Én most meghalok golyói-

foktól, de a mi dicsőséges Nép-

hadseregünk bosszút áll értem! 

Éljen Kim.Ir-Szen! Él jen a Ko-

reai Demokratikus Népköztársa-

ság! Éljen a Koreai Munkás-

párt ! 

Korea népe csatasorba állt. 

Asszonyok, leányok, gyermekek 

a népháború pallosát ragadták 

kezükbe. De Korea hátországa 

nemcsak a meg nem szállt terü-

let, hátországa vagyunk Koreá-

nak mindannyian, akik a béké-

ért küzdünk. A zsoldos csapa-

tok nemzetközi kalandoraival 

ecembenáll a Szovjetunió-vezette 

nemzetközi békefront sokszáz 

milliója. 

Ainikor a koreai háború 

megindult, azt mondották: ez 

egy kis nép és egy nagy irnpe 

rialista hatalom háborúja; ma 

már azt mondhatjuk, ez a há-

ború a becsületben nagy koreai 

nép és a becsületre törpe ameri-

kai imperialisták háborúja. Sztá-

lin elvtárs történelmi nyilatko 

zatában megmondotta, hogy a 

koreai agresszorokra vereség 

vár. Vereség vár nem azért, 

mert tábornokaik rosszak, ha-

nem pusztulás vár hadseregükre 

azért, mert katonáik is érzik, 

hogy gálád ügyért harcolnak. A 

katona legélesebb fegyvere az 

igazság. Ez a fegyver hiányzik 

az amerikai katonák arzenáljai-

ból. 

Mi, magyarok 400 évig vivtuk 

szabadságharcunkat, míg végre 

a szabad hazát a szovjet fegy-

verek megteremtették számunk-

ra. Lehetünk-e közömbösek a 

koreai nép szabadságharcával 

szemben? Lehetünk-e közömbö-

seik azzal a néppel szemben, 

amelyik 1910 óta vívja küzdel-

mét előbb a japán elnyomókkal, 

most az amerikai hódítókkal? 

Kossuth nemzete ezt nem te 

heti. Minden magyarnak fülébe 

cseng még Kossuth szózata, me-

lyet Amerikában a vi lág népei-

hez intézett: „A világ egyetlen 

szabad polgára sem hajthatja 

nyugodtan álomra fejét, ha a 

világ bármely részén még ú r a 

zsarnokság." A magyar sza-

badságharcosok gyakorlatból is-

merték Kossuth szavainak he-

lyességét, hisz a szabadság ügye 

mindig nemzetközi ügy volt. A 

magyar szabadságharcban küz-

dött Bem, a hős lengyel tábor-

nok; a fehértollas bécsi diáklé-

gió. Kossuth katonáiból ezredei; 

küzdöttek Garibaldi oldalán. 

Amikor a szocializmus bontott 

zászlót a fasizmus ellem, a ma-

gyar Rákosi-brigád ott harcol! 

Madridnál és a magyar Lukács 

tábornok vére festette pirosra a 

spanvol földet. A magyar nép 

nagy vezéréért, Rákosi Mátyás-

ért, a dán Andersen Nexő, a 

francia Henri Barbusse is csa-

tasorba állt. A mi vezérünk éle-

téért, a francia munkás, az an-

gol munkás is sztrájkolt és vé-

gül a Szovjetnió mentette meg 

számunkra életét. 

A népek szabadsága egy és 

oszthatatlan. A zsarnokság elle-

ni harc nemcsak nemzeti, de 

nemzetközi is. Ezért küzd most 

az egész emberiség vállvetve a 

nagy koreai népért. 

B. Nagy Zsigmondné három-

gyermekes kiszombori paraszt-

asszony mondotta: „Gyerme-

keim békés neveléséért nemcsak 

anyagiakkal vagyok kész segíte-

ni a koreai gyermekeket, hanem 

ha kell, még az életemet is^ fel 

áldozom közös 

4 termelőcsoportok példáját követik a növényápolásban az egyéni parasztok 
Szervezzük meg jobban a jelentőszolgálatot 

Csongrád megye területén a soro-
zatos, kiadós esőzések ellenére is 
nind nagyobb ütemben folynak a 
növényápolás munkálatai, A szege-
di járásban a legutóbbi versenyér-
iékelés szerint a lermelöszövetkezc-
ek között példamutatóan élenjár a 
íiskundorozsmai József Attila- és a 
ándorfalvi Rózsa Ferenc-tszcs. 

Ennek a két tszcsnek a tagjai már 
megsarabolták földjükön a cukorré-
pát, sőt azt ki is egyelték. Ugyan-
akkor a borsót másodszor kapálták 
meg, de elvégezték a kukorica Ka-
pálását is. Az olajlen gyomtalanítá-
sa szintén befejeződött, 

A szegedi járás területén az egyé-
nileg gazdálkodó dolgozó parasztok 
között élenjárnak a növényápolás 
lerén Bálint Sándor, Ancsányi Ist-
ván és Karsai Ferenc algyői dol-
gozó parasztok, mert a kukorica 
és a cukorrépa kapálását teljesen 
elvégezték. 

A makói járásban a növényápo-
lási munkálatokat legjobban Föl-
deák község végzi. A község dol-
gozó parasztsága 140 hold hagymát 
már kétszer kapált meg, ugyanak-
kor megsaraboltak 120 hold cukor-

A járás termelőszövetkeze lei kö-
zött a makói „József Attila" és a 
„Köztár8aság"-t3zesk járnak az 
élen. Az ipari növényeket 100 szá-
zalékban gyomtalanítotlák. 

Az egyénileg gozdálkodó dolgozó 
parasztok közül jó munkál végez 
Kurusa István 7 holdas mavoslelei 
dolgozó paraszt, aki kapásnövénycil 
teljesen megkapálta, répáját pedig 
kiegyelte. Kocsis Ferenc 10 holdas 
maroslelei középparaszt 800 négy-
szögöl hagymáját kétszer kapálta 
meg, 400 négyszögöl cukorrépáját 
pedig kiegyelte, Z Kovács Ferenc 
dolgozó paraszt 200 négyszögöl 
burgonyáját töltötte fel. 

Makó város területén az egyéni-
leg gazdálkodó dolgozó parasztok 
közül Berettyó János 15 holdas kö-
zépparaszt, Libor Márton 10 holdas 
középparaszt és Vetró János kispa-
raszt jár az élen. Minden növény-
féleség gyomtalanítását másodszor 
is elvégeztél;. 

A megyei tanács mezőgazdasági 
osztályához beérkezett jelentésekkel 
kapcsolatban végül meg kell állapí-
tanunk, hogy azok hiányosak, szá-Kor megsaraooiTaK rzo nuiu tuwi- . icuiuitn, nvgy hava iuanj>,aaiv, a 

répaföldet is, sőt ebből 42 holdat ki | razak és nagyon kevés bennük a 
is egyeltek. hangulatról szóló beszámoló. A hi-

ányos, felületes jelentések követ-
keztében a megyei tanács nem tud 
hü képet alkotni a megye területén 
lévő növényápolási munkákból, nem 
tudja megállapítani, hogy merre 
vannak elmaradások ós azoknak mi 
az oka. Ennek következtében a me-
gyei tanács mezőgazdasági osztálya 
nem tudja az elmaradt részeknek a 
kellő segítséget megadni. 

A befutó jelentések ráadásul pon-
tatlanul és sokszor elkésve érkez-
nek a megyéhez. Különösen Hód-
mezővásárhely mezőgazdasági osz-
tályára van sok panasz! Annak el-
lenére, hogy az osztály szomszédos 
a megyetanáccsal, mégis utolsó a 
jelentések beküldésében. 

A járási és városi tanácsok me-

zőgazdasági osztályai tehát fordít, 

sanak nagyobb gondot a heti jelen-

tések elkészítésére és pontos bekül-

désére. Vegyék figyelembe, hogy a 

minden adatot kimerítő, hü tükör-

képet nyújtó jelentések nagy segít-

séget jelenlenek a 1 ' .-sságok le-

küzdésében, a munkák megjavításá-

ban. Ebben az esetben a növény-

ápolás jó és maradéktalan elvég, 

zésében. 

* 

A háborús uszítást megbélyegző határozattal véget ért 
a Nemzetközi Újságíró Szövetség 
végrehajtó bizottságának ülése 

A Nemzetközi Újságíró Szövet-
ség végrehajtó bizottsága szombaton 
délután tartotta záróülését. 

'A' záróülést J. M. Hermann el-
nök nyitotta meg. Melegen üdvö-
zölte az iráni újságírók küldötteit, 
akik vizumnehézségek miatt csak 
késve érkezhettek meg. 

Ezután Ahmed Rezvani iráni új-
ságíró üdvözölte a végrehajtó bi-
zottság ülését, majd Derek Kartun 
ismertelte a megválasztott politikai 
bizottság által kidolgozott határo-
zati javaslatot, amelyet egyhangúlag 
elfogadtak, A határozat szövege a 
következő: 

A Nemzetközi Újságíró Szövet-
ség végrehajtó bizottsága megálla-
pítja, hogy az agressziós háborúra 
törekvő erők egyre nagyobb mér. 
lékben használják fel azt ellenőr-
zésük alatt átló rádiót és sajtóügy-
nökségeket, a nagy monopóliumok 
— különösen az amerikai és angol 
monopóliumok — sajtójút és a tá-
jékoztatás valamennyi más eszközét 
erre a bűnös eélra. Terrorral és 
üldözéssel, egyes országokban gaz-
dasági nyomással, más országokban 
kényszerítik a sajtó munkásainak 
sokezres hadseregét, hogy gyakran 
akaratlik és lelkiismeretük ellenére 
szolgálják az agressziós célokat a 
háborús hisztéria szitására és egytk 
nemzetnek a másik elten történő 
uszítására. Nyugat-Németországban 
ís Japánban a külföldi országok 
megszálló erőin keresztül kőzvetlc. 
iiüí kényszerítik a sajtó és. az új-
ságírók bizonyos részét, hngv tel-
jesítsék ezt a méltatlan feladatot. 

A végrehajtó bizottság felhívja 
az újságírók nemzetközt szerveze-
tét és az újságírók csoportjait a kü-
lönböző országokban és az újság-
írókat külön-külön, hogy a legte-

vékenyebben vegyenek részt a bé-
kéért folyó harcban, minden esz. 
közzel terjesszék az igazságot a 
háború propagandistáiról, leplez-
zenek le minden hazug és rágal-
mazó híresztelést nrróJ, hogy a há-
ború elkerülhetetlen és elhárítha-
tatlan, vegyenek részt a békebizott. 
Ságokban és működjenek közre az 
aláírások gyűjtésében, amelyek tá-
mogatják a Itéke Világtanács felhí-
vását nz öt nagyhatalom béke-
egyezményének megkötésére. 

A végrehajtó bizottság felhívja az 
újságírókat, a Nemzetközi Újságíró 
.Szövetség tagjait, forduljanak az 
újságokon keresztül, amelyeknél 
dolgoznak, a világ valamennyi be. 
csületes újságírójához azzal a fel-
hívással, hogy tekintet nélkül poli-
tikai meggyőződésükre, támogassák 
az üt nagyhalalom békeegyezménye 
megkötésének ügyét, amely Jelen-
leg egyetlen tarlós biztosítéka le. 
het a világ békéjének. 

A végrehajtó bizottság csatlako-
zik a világ népeinek egyöntetű kö-
veteléséhez, hogy azonnal vonják j ""^n'den 
kl Korcából a külföldi csapatokat, " 
szüntessék be a békés lakosság bar-
bár megsemmisítését, szüntessék 
meg Németország és Japán újra. 
felfegyverzésére Irányuló kísérle-
teiket! 

A végrehajtó bizottság követeli, 
hogy mint a háború bűnös propa-
gandistáit, vonják nemzetközileg fe-
lelősségre azokat az újságírókat, 
akik a háborút becstelen jövedelmi 
forrássá téve, bizonyos csoportok 
érdekében háborúra Izgatnak és 
akik a világot cinikusan a népek 
megsemmisítésére, a békés lakosság 
— gyermekek, asszonyok, aggok — 
tömeges lemészárlására hívják fel. 

A végrehajtó bizottság elhatároz, 
za, hogy a NUSZ, együtt a nemzeti 
szervezetekkel, hozzálát azon újság, 
írók és kiadók névsorának a köz-
zétételéhez, akik az agressziós há-
borút propagálják, akik rágalmazó, 
nn az| állítják, hogy a harmadik 
világháború elkerUlheteticn és hir-
detik a tömegmészárlás fegyverei, 
nek használatát. A VI) támogatja 
azt, hogy a Béke Vllágtanárs hívja 
össze az ujságírók nemzetközi kon. 
ferenciáját és a konferencia össze, 
hívásának Időpontjául az 1952-cs 
évet javasolja. 

A VB mcgál'apifja. hogv azoknak 
a szakszervezeti vezetőknek az egv. 
ségbonló politikája, akik kitépnek 
a NUSZ-ból, ellenkezik az újság-
írók valódi érdekeivel, ezen szak-
szervezetek egyszerű tagjainak ér. 
drkeivel. 

A VB helyesli azon szakszervtzr. 
lek tagjainak — az újságíróknak 
— eljárását, akik azon vannak, 
hogy a NUSZ-szal egyetértésben 
működjenek a békéért folyó hare. 

becsületes újságírók 
számára közös kérdéseiben, a saltó 
munkásai Szakmai jogainak és ér. 
dekelnek megvédésében. 

Ezután Hermann elnök bejelen-
tette, hogy üzenet érkezett, amely 
szerint a Prága és Varsó közötti 
kerékpárversenyt kisérő sport ui-
ságtrók biztosítják a végrehajtó bi-
zottságot arról, hogy szolidárisak a 
békéért folytatott harcával. 

Közölte ezután, hogy a Nemzet, 

közi Újságíró Szövetség elólib el-

fogadott határozata szellemében 

közzé fogják tenni azoknak az új-

ságíróknak a listáját, akik új há. 

borúra uszítanak. 

tárainkon. Csatlósaik, kémeik 

szabadságunk- pedig országunkon belül. A ko-

ér t ' " Á szegedi D É M A cipőgyár r e a i n é p segítése egyúttal önvé-

egy dolgozója Hanberger Já- delem is. Az ő győzelmük a mi 

nosné az MNDSz gyűlésén leve- győzelmünk; a koreai nep faj-

let olvasott fel. A testvére írta dalma — a mi fajdalmunk, a 

Jugoszláviából. A levél elmond- béke nagy közös harcanak egyik 

ja hogy a jugoszláv nép élete szakasza Korea, másik szakasza 

(kínszenvedés. Egy 14 éves Magyarország és a világ minden 

gyermek apjának ebédet vitt. Az szabadságszerető népének ha-

utcán az UDB tiszt könyökét vé- z&ja. 

letlenül megérintette. A tiszt er- Az MNDSz központi vezetóeé-

re kirántotta revolverét és a g e ezért fordult felhívással 

nyilt utcán agyonlőtte. magyar asszonyokhoz, a magyar 

„Korea tehát nincs messze, néphez, hogy nyújtsanak segit-

Azok a gyilkosok, akik a koreai gégét a koreai gyermekeknek; 

gyermekeiket ölik, itt vannak a azoknak, akik árván maradtak, 

mi megyénk határain is — monomer t apjuk hősi halált halt a 

dotta. — Igaza van! A koreai - szabadságért, anyjukat az orv-

gyilkosok cimborái a fasiszta | gyjjkosok bombája ölte meg. De 

Tito képében itt ólálkodnak ha- apjuk helyett apjuk, anyjuk he-

lyett anyjuk lesz a világ béke-

tábora, közöttük mi, magya-

rok is. 

Május 15-én kezdődik meg a 

gyűjtés, hogy több gyógyszert 

és több ruhát tudjunk küldeni 

az érettünk is harcoló koreai 

nép gyermekeinek. 

Koreában égő házak füstje 

körmöl ja be az eget; nálunk ú j 

gyárak kéményeiből azál! a 

füst. De a Koreában támadó 

aj amerikaiak a mi ú j gyáraink, a 

mi ú j életünk ellen is támad-

nak. Áll junk hát csatasorba a 

gyilkosok ellen. Küldjünk több 

ruhát, több gyógyszert a ko-

reaiaknak. Ha már bosszúálló 

karjainkat nem forraszthatjuk 

a gyilkosok torkára, segítsük 

őket anyagiakkal. Newyorktól nak adjuk. 

Sanghaig mindenütt harcolva 

küzd a nép a háború ellen. Győ-

zelmünk biztos. Biztos, mert ve-

lünk a világ munkásosztálya, a 

béke rettenhetetlen harcosának 

vezetésével, a nagy Sztálinnal. 

A béke ügyének védelmét jelenti 

a koreai harc segítése. Ezzel a 

segítséggel, a koreai Néphadse-

reg és a kinai önkéntesek való-

ra vál t ják jelszavukat: „Halá l 

az agresszorokra!" Az MNDSz 

felhívását ezért teszi magáévá 

minden magyar asszony, minden 

magyar ember és a tőle telhető 

legtöbbet adja szabadságharcos 

testvéreinek, Kim-Ir-Szen hős 

népének. 

Amit nekik adunk, magunk. 
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Üzemi és városi kultúr csoportjaink a megyei döntőn 

GAZDAGÍTJÁK TAPASZTALATAIKAT ' 
Színpadra lépnek ma & hód. 

Hezövátárnelyl Béke-szálló gyö, 
pyörűen feldíszített nagytermé.;»-a 

p megye legjobb kultúrcsoüorL 
iai. At kell érezniük ebben a pil-
lanatban ennek a szó'eskörű tö-
megkultúrái is mozgalomnak hatni, 
m«B jelentőségét. A kultúrmuaka-

százai éj eirei, fiatalok és 
Idősebbek egyaránt álltak be ma 
már Csongrád megyében a kuitur. 
forrada'oro megx ivóinak sorába, 
mert tudják, hogy a kultúra fegy-
ver a bí't eh arcban. 

A burzsoá iden'ögia azt hirdet!, 
hogy „a színpadon nem polit.za-
lunk". a valóságban pedig impe-
rialista zsoldban ál'ó filmek, és 
előadások kozmopolita jelszavaktól 
hemzsegnek és uszítanak a hábo-
rúra. A szocialista reálista ku.-
túra a való élit, ábrázo'ásét mu-
tatja a dolgozó népnek és m ir-
nanivalóbar., táncban és dalban 
harcol a bókéért. A mi kultúrcso-
portjaink ezen az úton járnvti. 
mondanivalójukat a való éla?'">ői 
inerítik és közvetlen a néphez 
Pz ólnak, kérte1 hetetlenül harci-
nak a jobb. a .'cldogabb,. at em-
beribb szocialus-a jövőért, 

A kultúra ina már nem » 
kiváltságosaké — a kultúra a né-
pé. Kiűztük errfi' a területről is 
a burzso? maradványokat. Tisz-
tán és szabadó a akadályozhatat-
lanul törnek előre ég mutatják be 
a tehetségüket a mai és a holnapi 
napon az üzemek, városok kultur-
murikásai, amely bizonyítja, hogy 
népi demokráciánk minden lenetó. 
eíget megad a népi tehetségek ki-
bontakozáséhoz. A kultúrmunka 
r indazok.-.t a \ultúrmnnká3nkati 
akik ebben a nemes munkában 
césztvesznek, ú; emberré formál 
?a Megtaruljáz a színdarabon, a 
ti neon, a da'oo keresztül, hogys* 
kel építeni a nocializmust, ho-
gyan ken harcoini a békéért ér 
UgyainakRoi, v. ikor saját mas-ck 
t. nulnak, ők ís tanítanak, nere,-
nek. Százak és ezrek rézik vég'g 
(.r üzemen és i tömegszervezittk 
igyre emelkedő színvonalú kul' áf-
» őadásait. A fti'nvonai emelkedé-
rc pedig fe adatként kell, h,.gy 
álljon kul'-úrcsoportjaink elölt, A 
burzsoá ideológia az élettől ü-
vowt homályos és hamis néze-
tek hirdetésével vezette félre a 
öolgozóka* A mi fe adatunk 
hogy maradandó emléket hagyjnnV 
a dolgozók lelkében, de nem a 
burzsoá ideológia, hanem a STO-
i alisia kultúra fegyverével, az 
Igazság, az igazi művészet hr.tó. 
kony sugarával, 

B ü s z k é n és boldogan tekint-
hetünk vissza az Országos Téli 
Falusi Kulturversenyre. Ereateí. 
tiyekben és szépségben gazdag há-
rom hónap volt az és eredmer?el 
rmtatják, hogv ncpi kultúránk 

erősödik, izmosodik, napról-napra 
gazdagabb lesz, megtelik szoc a_ 
lista tartalommal a szoc.a1 ir-
ta építés szenes részévé vál k. 
A tavaszi üzemi és városi kuitús 
versennyel tovább gazdagított 
gyarapítottuk a tömegkultúra te-
rén elért eredményeinket. Már a 
pártkongresszus ideje alatt ünnepi 
kultúrműsorokkal kezdték meg •) 
tavaszi verseny és egész idáig 
komoly _ munkát végeztek kul. 
túrmunkásaink. Az üzemi és vá'o.ti 
kultúrcsoportjaiok nemcsak saját 
' árosaikban, üaemeikben szerer 9-
tek. hanem patronálták egyes 
községek csoportjait, kimentek a 
dolgozó parasztsag közé, hogy elő-
adásaikon keresztül is végezzenek 
felvilágosító. nevelő munaát. 
Egyes üzemeikben brigádokat szer-
veztek és ezek a brigádok kis 
rigmusokkal, tsasztuskákkal di-
csérték vagy bírálták ebédszüne. 
tekben vagy munka után az üz< -
mek dolgozóit s; ezzel segítenék 
a termelés fokaeását. Sok he.yf n 
megszervezték már az egygáges 
kultúrcsoportot. Számos helyen 
már működik színjátszó, ének. tg 
tánccsoport is. A verseny kezde-
tén volt olyan üzemi cSopor*, 
amely 25 taggal nevezett be és 

ma már 60 tagot számlál. Ln.ke. 
sen kapcsolódvak be dolgozóink a 
kul túrraunkába. A napi fáradsá-
gos munka után szívvel-lélekkg; 
mentek a próbára 

Meg kel l azonban emlékez-
nünk azokról a csoportokról, akik 
a városi döntök után nem ju:ct 
tak tovább. Ezek a kul túrcsoporl 
tok nem azérc estek ki, mert 
rosszak, hanem azért, mert még 
javítani kell munkájukon. És ba 

van oiyan kultúresoport mert 
van —. amelyik megsértődött 
vagy elvesztette kedvét a továb-
bi jó munkától, az helytelenül 
gondolkodott. Éppen most seb, 
miután bebizonyosodott, hogy 
munkájukon javítani való V3n, 
jobban igyekezniük. 

A kultúrmunka nem kampány. 
Legyen ez a kultúrverseny fok. 
mérője a megye kulturális mun-
kájának és egyben buzdítója a 

további jó munkának. Még se. 
kat kell dolgoznunk, sokat kell 
próbálnunk, további sikereket el-
érnünk, hogy célhoz érjünk. Ez-
ért üdvözöljük szeretettel a me-
gyei döntőn a legjobb üzemi ,á_ 
rosi _ énekkarokat, színjátszó 
es tánccsoportokat ég kívánuk a 
versenyre nek'k sok sikert. 

Jelentkezzenek a fiatalok 

matematika-fizikaszakos tanárjelöltnek 

Új győzelmek felé 
címem kerül előadásra május 17-től 
23-ig a Vörös Csállag-filmszánház-
ban a legújabb magyar dokument-
film, amely Pártunk I I . kongressíu-
sáról szól. 

A film elején elénk tárul az a 
forró, lelkes hangulat, mely a kon-
gresszusra való lázas készülődés 
napjaiban az egész ország dolgozóit 
eltöltötte. Eleven beszámolót nyújt 
a továbbiakban a II. kongresszus-
ról. Megelevenednek előttünk Rá-
kosi elvtárs beszámolója és a Köz-
ponti Vezetőség többi tagjainak 
felszólalásai és a küldöttek hozzá-
szólásai, amelyeknek nyomán egy 
új, gazdag, boldog ország képe je-
lenik meg előttünk. 

A film nagyszerű élményt jelent 
Szeged dolgozói számára is, meri 
eleven útmutatást nyújt azoknak a 
hatalmas fel&datoknak a teljesíté-
séhez, amelyek felemelt ötéves ter-
vünkkel és a békéért való küzdel-
münkkel kapcsolatban előttünk ál-

lanak. A film elé a szegedi dolgo-
zók máris komoly érdeklődéssel te-
kintenek * az üzemekben, hivata-
lokban és intézményekben meg-
kezdték a film csoportos megtekin-
tésének megszervezését. 

? film esoportos megtekintésére 
looalkozónn a MÁV Szegedi Igaz. 
galúságának dolgozót versenyre 
hivták ki a szegedi Postaigazgató-
ság dolgozóit, a szegedi Cipőgyár 
pedig a DÉMA Cipőgyárat hívta ki 
versenyre. A verseny feltétele: me-
lyik iizem, illetve Iniézmény dolgo-
zói tekintik meg nagyobb számban 
a filmet. A Textilkomblnát szintén 
versenyre hívta kl a szegcdi Ken-
derfonógyárat, amelyben a Textil, 
kombinát vállalja, hogy az üzem 
dolgozóinak 30 százalékát szervezi 
be a film esoportos megtekintésére 
és ntána ankétot rendeznek a film-
ről. 

Kiss Károly az új külügyminiszter 
Kállai Gyula lemondott külügy-

miniszteri tisztségéről. A lemon-

dást a Népköztársaság Elnöki Ta-

nácsa a minisztertanács javas!atá_ 

ra elfogadta és Kiss Károlyt vá-

lasztotta meg külügyminiszternek. 

i-Kiss Károly ipari munkás, 17 

éves, a munkásmozgalomban több 

mint 25 éve vesz részt, a Magyar 

Dolgozók Pártja Politikai B iz ; ' ! , 

ságának tagja. 1945 óta ország-

gyűlési képviselő, a Népköztársa-

ság Elnöki Tanácsának helyettes 

elnöke. 

Enge l s híres meghatározása 
szarint a matematika az a tudo-
mány, amely az anyagi világ tér-
beli formáit és mennyiségi vi . 
szonyait kutatja. Ebből követke-
zik, hogy a természet megisme-
réséhez és átalakításához feltét-
lenül szükséges a mati-.mai.ika 
eredményeinek széleskörű alkal-
mazása. A Szovjetunióban a kom. 
munizmus nagy építkezéseinek 
megtervezését rengeteg felső ma-
tematikai számítás előzte meg és 
a tervek megvalósítása közben is 
számos matematikai probléma me. 
rül fel. Nálunk is annál nagyobb 
mértékben alkalmazzák a tervezés-
ben és a termelésben a felső ma-
tematika eredményeit, minél job-
ban fejlődik iparunk a szocializ-
mus építése során. Ma minder. 
mérnöknek, fizikusnak, vecry-ász. 
nek, statisztikusnak sok felső ma-
tematikai ismeretre van szüksége, 
és hogy azokat jól elsajátíthassa, 
nagyon szilárd alapjának kelt len-
nie a matematikai alapismeretek 
terén. 

Altalános tapasztalat műszaki 
egyetemcinken, hogy a mérnök-
képzést nagy mértékben hátrál-
tatja az, hogy sok középiskolából 
hiányos matematikai alapismere-
tekkei jönnek az érettségiseit diá-
kok. Nem csoda, hiezen sok is. 
kólában latin- vagy valami más. 
szakos tanár tanítja a matemti-
kát, De ott is, hol van matema-
tikai szakképzettségű tanár, sok 
helyen olyanok tanítanak, akik a 
Horthy-rendszer alatt hiányos 
szakképzettséget kaptak. A 
Horthy-rendszerben igen elhanya-
golták a tanárok kiképzését, ál-
talában, de különösen a matema-
tikus-tanárokét. Olyan matemati-
ka-tanárok is vannak, akik még 
mindig a Letűnt múltban kötele, 
ző. az idealista világszemléletre 
épített, formalista tanításinódot 
alkalmazzák. Az ilyen tanár ta-
nítása nyomán azt a képet kap. 
ja a diák, hogy a matematika 
agyafúrt tudósok által kieszelt, 
közönséges ember által el sem 
képzelhető elvont fogalmakkal va-
ló bűvészkedés. Ezért van annyi 
embernek rossz emléke a közéip is-
kolai „algebra-órákróV 

Ezt a z állapotot sürgősen 
fel kell számolnunk, különben mér-
nökeinket, üzemi fizikusainkat és 
vegyészeinket sem tudjuk jól ki. 
képezni. Fontos feladatunk tehát, 
hogy minél előbb, minél több, szak-
mailag jól kiképzett, a dialekti 
kus-materializmus ideológiájával 
és a Szovjetunió nevelési tapasz-
talataira épített szocialista peda-
gógiával felfegyverzett matemati-
ka-fizika szako3 tanárt adjunk a 
középiskoláknak. Az értelmiségi 
szakemberek kiképzése terén a 
matematikus tanárképzésnek ép-
pen olyan kulcshelyzete van, mint 
az ipar fejlesztése terén a nehéz. 

Február vége felé közeledtünk. A 
"könnyű tavaszi idö elkergette a te-
lel. Á fák a korzón végig még csu-
paszon nyújtogatták karjukat, de 
már érezni lehetett a levegőben az 
ébredő természet új, derűs illatát. 

Még kéken csillogott az ég, ahogy 
megvilágították a csillagok, meg a 
hold mosolygása. Ahogy kiléptünk 
a kapun Évával, magunkba szívluk 
az este illalát. Kezem Éva karjába 
fűztem és andalogva indultunk el 
hazafelé. Alig pár perce, hogy le-
tettük a'tollat. Azóta a riport már 
a nyomdászok előtt van s szedik ki 
a soroloat. 

Nem rég kezdtük el az írást és 
úgy szeretünk Írni mindketten. Éva 
elmesélte, hogy délelőtt a Textil-
kombinátban járt és megnézte, ho-
gyan szervezik a Nazarova-mozgal-
wif. Barátnők vagyunk és igy elő-
került minden kis apróság, amely 
megtörtént ezen a napon. 

Tele voltunk az új élet szépségé-
vel. Részleteire bontottuk azoknak az 
embereknek a gondolkodását, akik-
ről írtunk. Munkások ezek. Sebők 
Vera sztahanovista, Lakatos Mag-
da ifjúmunkás és még sokan má-
sak. Éreztük és láttuk hatalmas al-
kotóerejüket. 

Éva egy pillanatra megállt. 
Ahogy a fák ágai leözt átvilágított 
a villany, csíkokat rajzolt ax arcára. 
Nagy fekete szemeiben• élénk kí-
váncsiság volt. 

Te, hogyan beszélnek ezek a 
r áriról! 

— Tudom... — fogtam meg wra 
a kezét — egyszerűen és határta-
lan szeretettel. 

— Pedig vannak közöltük, akik 
nem is párttagok. 

— Nekik is a Párt ad fokozot-
tabb erőt a munkához... 

Mintha valami feszültség állt 
volna közénk, nem folyt tovább a 
vidám beszélgetés. Csak úgy men-
tünk-, laa-asi, sCálgalva, 

AZ ELSŐ LÉPÉS 
„Nekik is a Párt ad fokozottabb 

erőt a munkához. Vannak, akik nem 
párttagok." Én 'sem vagyok még 
párttag, tagjelölt sem. Mégis min-
den gondolatommal ezer etem a Pár-
tol és úgy akarok viselkedni, mint 
egy kommunista. 

Hányszor gondoltam már arra, 
hogy ideje volna a Párt elé állnom, 
megkérdezni, hogyan látják, méltó 
vagyok-e arra, hogy a pártjelvényl 
mellemre tűzzem. Sokat latolgat-
tam. Tudtam, ennek az as előfelté-
tele, hogy jó munkát végezzek és 
ez hajtott, ez vezetett. Egyre jobb 
cikkek kerültek ki tollam alól. Egy-
re többet tanultam. Ez az esti be-
szélgetés tettre késztetett. 

Most már szükségét éreztem an-
nak, hogy odamenjek a párttitkár-
hoz. megkérdezzem tőle, k-érhetem-e 
tag jelölt felvételemet. 

* 

Szinte félve nyitottam ki a sze-
doicrem ajtaját. Máskor pedig olyan 
vidáman robogtunk be ide, munka 
után Évával. A szedögépek kedves 
duruzsolással öntötték ólomba a be-
tűket. A tördelő asztalon már ott 
sorakoztak a kiszedett hasábok, cí-
mekkel tarkítva. Hernádi elvtárs, a 
párttitkár tördelte be az oldalt. A 
keretben szépen egymás alá sora-
koztak az ólomból kiszedett újság-
cikkek. „Kész egy oldal, mehet az 
öntőbej' 

Odasettenkedtem a párttitkár 
mellé és csendesen figyeltem mun-
káját. A párttitkár elvtárs kíván-
csian nézett rám. 

— Mi az Margit ? 
Gyorsan kaptami a szón. 
— Hernádi elvtárs, én szeretnék 

tegjelölt lenni, 
Éva nyitott be a szedöterembe. 

Az utolsó szavakat még 8 is hallot-
ta, Odaszaladt hozzám és megra-

gadta a párttitkár ólmos kezét. 
— Én is, párttitkár elvtárs! 
Melegen egymásra néztünk. Nem 

beszéltük meg; mint kedves titkot 
őriztük a gondolatot ma estéig. * 

A párt csoportvezető meglepődve 
nézett ránk, amikor a párttitkár 
elvtárssal beléptünk, Vidám, pajkos 
nevetéssel álltunk meg elölte. De 
Hernádi elvtárs komolyra fogta a 
szót: „Itt van melletted ez a két 
lány, akiknek minden vágyuk az, 
hogy tagjelöltek legyenek és nem 
veszed észre őket? Vagy nem dol-
goznak jót?" 

A púrtcsoportvezelö kissé zavar-
ba jött. 

— Igaz, nem beszéltem még ve-
lük erről a kérdésről.,., de hiszen 
pártlapnál dolgoznak. 

— Éppen ezért fontos a te fel-
adatod — mondta Hernádi elvtárs, 
miközben kezünkbe adta a tagje-
löltfelvételi kérelmet. 

— Én tudom, hogy jól dolgoznak, 
figyelemmel kísértem munkájukat. 

Aztán felénk fordult és nevetve 
mondta: 

— Kérdezzétek meg az elvtársa-
kat, ki ajánl majd benneteket fel-
vételre. 

Jó erősen megszorítottuk, egymás 
kezét és úgy mentünk ki. Ahogy az 
ajtó becsukódott, még hallottuk, 
hogy a párttitkár elvtárs hogyan 
mondja el, mi a párlcsoportvczet'j 
feladata. 

* 

A taggyűlésen Éva nevét olvas-
ták először. Felállt és szembené-
zett az elvtársakkal. 

— Igen. Inas voltam, de nem 
mesterségem tanultam, hanem mo-
sogatni, talearítani. — És mondta 
vádion tovább, mintha minden inas-
lány átlcát elmondaná a múltra, ^ 

Élesen csattant a hangja: 
— A felszabadulás új életei ho-

zott, Tanulhattam és most ujság-
írógyakornok vagyok. Szerelem na-
gyon a munkámat, A dolgozókról 
írok a dolgozóiénak. A munkások 
boldog, szép életét írom le. A tollal 
harcolok a mi békénkért, azért, 
hogy nyugodtan tanuljanak járni a 
zöld gyepen a nevetgélő kisgyer-
mekek 

Csodálkozva néztem rá. Mint a tü-
zes acél, izzottak szavai. Úgy, 
mintha meg sem lehetne állítani a 
szóáradalot. 

Vájjon én mit mondok itt el? 
Bennem is felgyűlt a midi sok ke-
serűsége, de átsütött rajta a napsu-
garas jelen minden gazdagságúval, 
szépségével. Ujjongani szerettem 
volna, gyorsan elmondani, hogyan 
leltem vízhordó, urakat kiszolgáló 
lányból én is újságírógyakornok. 

Elmondani, mennyire szerelem 
azokat, akikről írok, hogy minden 
dolgozó az én lestvérem. Elmonda-
ni itt a taggyűlésen, hogy hogyan 
keresem a betűkel, hogy a legszeb-
ben írjam le a mi haladásunkat, 
építésünket. 

Az én nevem hangzott el. Mini 
az édesanyámnak gyermekkorom-
ban, úgy mondtam el mindent ttt a 
taggyűlésen a Pártnak. Elmondtam 
azt is, hogy hibáim vannak és azt, 
hogy mik a terveim. 

Amikor magasra lendültek a 
munkásöklök és feltartották a vö-
rös párttagsági könyvet, a Párt si-
mogatását éreztem. De megéreztem 
benne azl a keménységet is, amely-
lyel biztos úton vezet, amellyel épít, 
amellyel Icsúlyl a nép, a béke ellen-
ségeire 

* 

Bizonytalanul indultunk útnak, 
mint a járni tanuló gyermek, de a 
Párt megfogta a kezünket és vezet, 
erősít, megacéloz. 

Nógrádi Margit, 

iparnak. Éppúgy, amint elsősor-
ban a nehézipart fejlesztjük — 
mert az látja el gépekkel a köny-
nvűipart is, — éppúgy erősítenünk 
kell a matematikus tanárképzést 
is, mert az egyetemről kikerü1 ö 
matematikus tanárok tanítják meg 
a matematikai alapismeretekre 
azokat a leendő mérnököket is. 
akik majd későbbi ötéves tervein-
ket valósítják meg. 

A matematika-fizika szakos ta. 
nárok kiképzése a tudományegye-
temek — köztük a szegedi egye. 
tem — tennészetludományi karán 
folyik. Ezkere a karokra bármi-
lyen iskola érettségi bizonyítvá-
nyával, vagy tanítói oklevéllel le-
het jelentkezni; kivételes esetben 
kiváló jelentkezőket érettségi nél-
kül is felveszünk. Azok a mun-
kás- és parasztifjak. akiknek a 
múltban nem volt módjuk a ma . 
tematikai alapismereteket megsze-
rezni, egyéves ingyenes, bentlaká-
sos, ösztöndíjas szakérettségi-tan. 
folyam ulán jöhetnek az egyetem-
re; ösztöndíjukat az egyetemen is 
megtartják. A szakérettségisek 
jobban megállják a helyüket az 
egyetemen, mint sok középiskolát 
végzett diák. 

A tanár e lö i 'ek négyéves ki-
képzési ideje alatt az állam diák. 
szállókkal, menzával, a rászoru-
lóknak ösztöndíjjuttatással gondos-
kodik a gondtalanul tanulásukról. 
A szegedi egyetemen három Kos. 
suth-dijas mattematikus és egy 
Kossuth-díjas fizikus professzor 
előadásait hallgathatják; tanár-
segédek vezette gyakorlatok, ta_ 
nulókörök könnyítik meg tanulásu-
kat. A legkiválóbb szovjet mate-
matikai tankönyvek magyar fordí. 
tasaiból, valamint kiváló magyar 
matematikusok által írt tanköny-
vekből készülhetnek. Az idén je-
lent mag Vinogradovnak, a leg-
nagyobb élő matematikusok egyi-
kének számelmélet-tankönyve ma-
gyar fordításban, az elsőéves ta. 
nárjelöltek számára, valamint 
Gjnn'ter és Kuzmin felső matema. 
tikai példatára. További szovjet 
tankönyvek most vannak nyomás 
vagy fordítás alatt. Amíg valame-
lyik részlettárgyból nem készül el 
a tankönyv, sokszorosított tan. 
könyvpótló jegyzetet kap a kezé-
be minden hallgató. Igy számoljuk 
fel a mult kapitalista könyvkiadá-
sának örökségét, az egyetemi tan. 
könyvhiányt. A szakmailag lema-
radó hallgatókkal egyénileg fog-
lalkozunk, a legjobb hallgatókat 
osztjuk be hozzájuk tanulópárnak, 
hogy lemaradásukat rövid idő 
alatt pótolhassák. 

S z a k m a i l a q kiváló a matemati. 
ka iránt érdeklődő hallgatóinkat 
a tudományos kutatómunka is vár-
ja. Mint aspiránsok, legalább ha-
vi 1000 forint ösztöndíjjal két 
éven át minden idejűket tudomá. 
nyos kutatásra fordíthatják, a 
legkiválóbbakat pedig a Szovjet-
unióba küldjük ki aspiránsok vnyy 
tanársegédek lehetnek az egyete-
meken, főiskolákon, kutató inté-
zetekben, üzemek kutató laborató. 
riumában kaphatnak állást. Be'ő-
lük lesznek majd a jövő főiskolai, 
egyetemi tanárai, Kossuth-díjas 
matematikusai is. Hazánk mate. 
matikai kutatómunkája világszer-
te elismerésnek örvend. Ennek je-
le volt az, hogy első magyar ma-
tematikai kongresszusunkra, amit 
a nyáron rendezhettünk meg a. 
Párt, az Akadémia és a kuitusz-
kormányzat hathatós támogatásá-
vá', kilenc szovjet matematikus 
jött el, köztük olyan világhírű, 
még az imperialista világban is 
elismert szaktekintélyek, mint Vi . 
nogradov, Alekszandrov, Kolmogo-
rov, Markov, Nyikolszkij. Az el-
ismerés jele az is, hogy egyik — 
Szegeden kiadott matematikai fo-
lyóiratunk volt az első a 

mokratikus országik tudományos 
folyóiratai közül, amelyet szovjet 
matematikusok cikkeik bekü'désé-
vel megtiszteltek. Tudományos 
színvonalunk fenntartása és to-
vábbi emelése fiatal kutatóinkra 
vár. 

Középiskolá t végző diákjaink 
közül sokan megértették, hogy 
második ötéves tervünk sok mér. 
nököt igényel, ezért tömegesen je-
lentkeztek a műszaki egyetemek-
re. Értsék meg sokan, különösen 
a szocializmus építésében legöntu-
datosabb osztálynak, a munkás, 
osztálynak a fiai azt is, hogy a 
szocializmus építése, harmadik cs 
későbbi ötéves terveink mérnök-
szükséglete, már most sok mate-
matikus.tanárt igényel és jelent-
kezzenek a természettudományi 
karokra, vagy a szakérettségi-tan-
folyamokra matematika.fizika 
szakos tanárjelöltnek! 

Kalmár László 
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A p á r t s z e r v e z e t i r á n y í t á s á v a I 

fellendült a brigádok párosversenye a Textilkombinátban 
A Szegedi Textilkombinátban a z 

év elején, — január elsg fe:ében 
.— kezdtek hozzá a brigádok meg-
szervezéséhez. Azóta az üzemben 
40 brigád alakult. Tagjai szorgal-
masan végzik munkájukat, nogy 
a tóbbtermeléssei. a minőség 
megjavításával vegyek ki részű, 
ket a békéért folyó harcból A 
brigádok megszervezése óta l ő 
brigád lépett egymással párosvf r-
eenybe, amelyek egyenlő létszám-
mal. egyenlő versenyfeltételekkel 
dolgoznak a gyűrüsfonóban. mint 
le&zedő brigádok. A brigádok vál 
l&iták, hogy a lehető legalacso. 
nyabbra csökkentik a leszedési 
időt. Ezáltal elérik, hogy a gé-
pén dolgozóknak magasabb les.-, 
a teljesítményük, mert a leszedés! 
idő csökkentésével 

eme l i k a gépek hatás fokát . 

Ebben a versenyben eddig a Pe-
töfi.brigád járt az élen, amelynek 
tagjai május l-i fetaján'ásKér.t 
vállalták, hogy a 0.862 perces 
Bzedési időt 0.762 percre csökken-
tik. Vállalásukat 131 százaVk'ban 
teljesítették május l .e tiszteleté-
re és azóta tartják ezt az ered-
ményt. A Petőfi.brigád mögött, 
nem sokkal marad le az Alkot-
mány bálapréselő brigád sem. 
amely 114 százalékos átlagteljesít-
ményét a verseny megindítása óla 
fokozatosan 124 százalékra erne'-
te. 

A Kossuth viilanyszereló-br'gái! 
ugyancsak a legjobb teljesítményt 
elérő brigádok közé tartozik, mert 
jól megszervezett munkával, a 
reá bízott feladatot mindenkor 
pontosan, söt idöelőtt fejezi be. 

A brigád tagjai különösen szép 
eredményt értek el az ú j kártol''-, 
gépeik szerelésénél folyó villany-
szerelési munkákban. Munkájuk 
elvégzésének határidejét úgy á l . 
lapították meg, hogy mire az ú j 
gépeket összeszerelik, nekik is kész 
kell lenni a munkával. Ezzel 
szemben a Kossuth-brigád tagjai 

egy hét te l h a m a r a b b 

elkészülteik a villanyszerelési mun-
kálatokkal és a közben bevezetett 
észszerüsítéssel jelentős értékű 
kábelt takarítottak meg, 

A kártoló üzemrészben 5 kár-
toló-brigád végzi versenyh:n _ a 
munkát. A tíznaponkint történő 
versenykiértékelés után — amikor 
látják, hogy az egyes bfigádon 
milyen teljesítményt értek el — 
Ujabb és újabb lendülettel kezde-
nek a munkához.^ A brigádok tag-
jai egymást segítve végzik ni un . 
kájukat és ma már elérték azt. 
hogy átlagosan 104 százalékra 
emelték fel teljesítményüket 98 
százalékról. Kmetykó Lajosné sz"-
dőlécköszörűs készséggel adja át 
munkamódlszerét dolgozó társad-
nak. 

Az üzemben a brigádverseny-
mozgalom kiszélesítése terén 
azonban most is mutatkoznak hiá-
nyosságok. A dolgozók legnagyobb 
része még mindig csak egyéni ver. 
senyben dolgozik. A Textilkombi-
nát vezetőségének irányt kel ven. 
nie arra, hogy a dolgozók kezde-
ményezésére a legrövidebb időn be-
lül azoknak is 

a e g H ' é g e t n y n j t a a n a k , 

akik még brigádon kívül dolgoz-
nak. Ezzel jelentősen megjavítják 
a kollektív szellemet és az eudigi-
nél is jobban kiszélesítik majd a 
tapasztalatcserét és a munkamód. 
Bzerátdást. 

A brigádok munkájában nagy 
segítségeit nyújt az üzemi pártszer-
vezet és szakszervezet is. A pár t . 
szervezet figyelemmel kíséri a 
brigádok teljesítményeit ég a leg-
csekélyebb hibákra is felhívja a 

brigádok tagjainak figyelmét,. Leg-
utóbb a javítóműhely brigádjának 
adott tanácsot a pártszervezet é3 
segített kijavítani a munkájukban 
megmutatkozó hibákat. A brigád 
elhanyagolta a naplóvezetést, mert 
nem látta a napló fontosságát 
munkájában. A pártszervezet veze-
tősége rámutatott arra, mennyire 
helytelen, ha nem törődnek a n.ap-
lövezetéssel. Azóta a brigádok 

rendszeresen vezetnek 
b r i g á d n a p l ó t 

és munkájukban is alapos javulás 

észlelhető. 

A pártszervezet vezetősége pel. 
daként hozta fel előttük a Kos-
suth.brigádot, amelynek 'agjai 
minden szombaton brigádgyűlést 
tartanak és a naplót is rendszere-
ién vezetik. A pártszervezet, se. 
gítsége mellett nagy segítséget 
nyújt a brigádok tagjainak az 
Izami szakszervezet. Segít a mnn-

ka jobb megszervezésében és min-
lenütt ott van, ahol segítségre 
van szükség. Legutóbb, mikor a 
Haladás keresztorsózó brigáa meg. 
alakult, a brigád tagjai a szerző. 
lésben nem válLaltak konkrét fel . 
adat-ikat, hanem csak ennyit ír-
tai.: javítják munkájuk minőségét 
í'i jó kollektív szellemet építenek 
ki egymás között. A szakszervezet 
vezetősége nem elégedett nieg ez-
zel a vállalással és tanáccsal lát-
ta el a brigád tagjait. Rámutatott 
arra. hogy nem elég egy brigád-
szerződésben ezt a két feladatot 
vállalni. Javasolta hogy a szer. 
ződésbe vegyék be még a követ-
kezőt is: a brigád 8 tagja közül 
hét dolgozó van, aki 100 százaié, 
kon alul teljesíti normáját. Szer-
ződésükben vállalják, hogy június 
l-re négy főre csökkentik a 100 
százalékon alul teljesítők számát. 
A brigád örömmel vállalta ezt a 
feladatot s ma már csak öten van-
nak olyanok, akik 100 százalékon 
alul teljesítenek. 

A pártszervezet a szakszervezet 
vezetőségével nagy gondot foroít 

a verseny ny i lvánosságának 
biztosítására. 

Eddig a versenyiroda csak azt tar-
totta fontosnak, hogy az egyéni 
versenyzők te'jesitményét értékel, 
jék ki "naponta. A brigádok telje-
sítményét csak tíz naponkint ér. 
tékelte ki. Igy a brigádoknál idő-
közönként csökkent a teliesítmény. 
Most a párt- ég a szakszervezet 
vezetősége azon dolgozik, hogy a 
versenyiroda jobb munkaszerve-
zéssel a brigádok versenyét is 
három-négy naponként tudja k i . 
értékelni. Ezzel jelentősen meg-

javul majd a brigádok munkája is. 
Ezzel egyidőben a párt . és a 

szakszervezet vezetősége törődik 
azzal is, hogy a brigádok tagjai 
között minél jobb kollektív szel-
lem alakuljon ki. A leszedő bri-
gádok tagjai között egy időben 
napirenden voltak a nézeteltéré-
sek. amelyek gátolták munkájukat. 
A pártszervezet vezetősége ráírni, 
tátott arra, mennyire fontos az, 
hogy a brigádtagok jól megértsék 
egymást. Azóta a legnagyobb meg-
értéssel végzik, munkájukat és 
harcolnak a magasabb teljesítmé-
nyek e'éréséért. 

A Szegedi Textilkombinát, a 
Győri Fonóda és a Pápai Textil, 
müvek hármas versenyben dolgoz-
nak. A Kombinát dolgozóit egy 
kissé váratlanul érte a hír, hogy 
a két üzem mellett a legutóbbi 
kiértékeléskor néhány százalékka' 
lemaradtak. Azóta azonban újra 
hatalmas lendülettel láttak a mun-
kához. 

A pártszervezet támogatásáva l 

bíznak abban, hogy a legközeleb. 
bi kiértékeléskor már ők kerülnek 
az élre. Az üzemek közötti ver-
seny keretében a brigádok is meg-
kezdték a versenytársüzemek bri-
gádjai közötti párosversenyt. A 
Petőfi leszedő brigád szombaton 
hívta ki versenyre a győri és a 
pápai üzemek leszedőbrigádjait, 
hogy ez is nagyobb lendületet ad. 
jon nekik munkájuk végzésében. 
Rövidesen követi a Petőfi-brigád 
példáját az üzem valamennyi bri-
gádja és a versenytársüzemek bri . 
gádjait, hogy még nagyobb len-
dülettel harcoljanak a békéért. 

Üzem i csoportér tekez le tet 

Sztahánovista művezető levele 
a megnövekedett feladatokról 

A Magyar Dolgozók Pártja II. 
kongresszusa kiadta a jelszót: meg-
gyorsítani a szocializmus építését! 
A szegedi Kenderfonógyár dolgozói 
megértették ezt a jelszót. Ugy vé-
gezték a munkájuk^!,, hogy a gyár 
az első negyedévi kiértékelés al-
kalmával a kender-, lenszakmá-
ban elnyerhette az élüzem büszke 
címet. A kapunk fölött csillogó éi-
üzem.jelvény kötelez és az üzem 
minden dolgozójára — s különös-
képpen a műszaki dolgozókra — 
fontos feladatot ró. 

Én abban látom a kongresszusi 
határozat után elsősorban feladato-
mat, hogv a munkaverseny jobb 
megszervezésével, az anyagtakaré-
kossági és Nazarova-mozgalom, va-
lamint a kétgépes rendszer további 
fejlesztésével biztosítsuk termelé-
kenységünk emelését. Lehetőségcink 
nagyok, hiszen belső tartalékaink 
kimeríthetetlenek, csak felszínre 
kell őket hozni. 

A kongresszusi versenyben azt 
vállaltam, hogy a szárazfonó osz-
tály 75 százalékos géphalásfokát 79 
százalékra emelem. A kiértékelés 
eredménye: 8t százalék. Ezt az 
eredményt csak úgy lehetett elérni, 
hogy az eddiginél sokkal jobb 
munkával támasztottuk alá azt a 
határtalan szeretetet és ragaszko-
dást, melyet dolgozóink éreznek a 
Párt iránt. 

'A'z elért eredmény ntán nem 
nyugodtunk habárainkon, nem ma-
radiunk tétlenül. Azt a célt tűztük 
magunk elé, hogy továbbfejlesztjük 
az elért eredményt. Április 4-i és 
május 1-i felajánlásainkat az a tö-
rekvés vezette, hogy a verseny len-
dületét töretlenül megtartsuk, sőt 
fokozzuk. Felvilágosító munkával 
igyekeztünk odahatni, hogy minden 
dolgozó vérévé váljon annak az 

elvnek az igazsága, hogy a ver-
senynek mindannyian győztesei va-
gyunk, hiszen a versenyben elért 
minden győzelem a magyar nép 
győzelme is. A verseny sikere azon-
ban győzelme az egyéni dolgozó-
nak is, hiszen éppen áz április 4-i 
felajánlások: teljesítése sórán kapta 
meg egyik dolgozónk: Défárí Ist-
vánné a sztahánovista oklevelet. 

Nekünk azonban nemcsak egv, 
hanem sok, sok sztahánovistára *an 
szükségünk. Éppen ezért a fialal 
fonónők és ipari tanulók előtt ál-
landóan az a cél lebegjen, hogy el-
sajátítsák a sztahánovista munka-
módszereket. Fogadják szívesen a 
munkamódszerátadókat, emeljék 
teljesítményüket 100 százalék fölé. 

Éliizemcsillagunk beszél arról, 
tiogy jó eredményeket értünk ek 
De nem kell azt gondolni, hogy hi-
ányosságaink nincsenek. Vannak! 

! Elsősorban a munkafegyelem terén. 
' Előfordulnak még késések, hiány-
zások, egyesek nem törekednek ar-
ra. hogy a munkaidőt százszázalé-
kosan kidolgozzák... s lehetne ínég 
tovább is sorolni azokat a jelen-
ségeket. melyeket sürgősen ki kell 
irtanunk További eredményeket 
kell elérnünk az anyagtakarékosság 
területén s munkám gerincének 
magam is azt tar.tom, hogv előse-
gítsem az anyaggal való fokozot-
tabb takarékosságot. 

Ha a meglévő hiányosságokat ki-
küszöböljük s a Párt iránymutatá-
sát mindenkor szem előtt tartjuk, 
biztosak lehetünk abban, hogy si-
kerül a második negyedév kiérté-
kelése után is megtartanunk az él-
üzem jelvényt. 

Szabó Viktor, 
a szegedi Kenderfonógvár 
szárazfonó osztályának 

sztahánovista művezetője. 

Rendelet az állaltenyésztésben kiváló dolgozók 
kitüntetéséről 

Az állattenyésztés és a takara 
mánytermelés fejlesztéséről szóló 
minisztertanácsi határozat előírja, 
hogy az állattenyésztésben kima-
gasló eredményeket elért dolgozókat 
kitüntetésben kell részesíteni. 

Termelőszövetkezetekben az állat-
tenyésztésben elért eredmények 
megvizsgálásáról az elnök, állami 
gazdaságokban a gazdaság vezető-
je, egyénileg dolgozó parasztoknál 
pedig a járási tanács végrehajló 
bizottsága gondoskodik. A rendelet 
előírja, hogy az egyes tenyésztési és 
termelési ágakban mikor kell az 
eredményeket megvizsgálni. Az 
eredmények megvizsgálását bizott-
ságok végzik, amelyek az elért ered -
ményeket jegyzőkönyvbe veszik. A 
bizottság által felvett jegyzőköny-
veket a termelőszövetkezet elnöke a 
járási végrehajtó bizottságnak, ál-
lami gazdaság vezetője pedig a me-
gyeközpontnak minden év november 

10—12 között megküldi A terme-
lőszövetkezet jegyzökönyvét a meg-
küldés előtt a közgyűlés (csoporl-
érlekezlet) döntése alá kell bocsáj-
tani. 

A megyei tanács végrehajtó bi-
zottsága a jelentések felülvizsgálá-
sa után évenként december 15-ig 
tesz javaslatot a földművelésügyi 
miniszternek az arra érdemes ter-
melőszövetkezeti tagok, állami gaz-
daságok dolgozói és egyénileg dol-
gozó parasztok kitüntetésére. 

Felemelték 
a rézhulladék árát 

Az Országos Tervhivatal a vö-
rösrézhulladék árát 3 forintról 5 
forintra, a sárgaréahulladék árát 3 
forintról 5 forintra emelte. A pa-
pírhulladék árát kilónként 30 fil-
lérről 40 fillérre emelték. 

tartanak hétfőn a szegedi terme, 
lőcsoportnk tagjai. Meghívják 
ezekre az értekezletekre a kör-
nyékbeli egyénileg dolgozó pa-
rasztokat Is, hiszen mindannyian 
egy közös célért: a jó termésért 
küzdenek. 

A tavaszi mezőgazdasági mun. 
káíatokat a legtöbb termelőeso-
portunkhan már május 1-rc fel-
ajánlásként 100 százalékig befe-
jezték. De egyes lermelőcsopor-
tokban május e'sejére már a nö-
vényápolási munkák nagyrészet Is 
elvégezték. 

A hétfői ünnepi csoportgyülésc-
ken elsősorban az eddig elvégzett 
mezőgazdasági munkákat értékelik 
ki. Megbeszélik, mik azok a jó 
tapasztalatok, melyeket további 
munkájuk során is felhasználhat, 
nak. De rámutatnak a munka so-
rán felmerült hibákra Is, arae-

lyeknek kiküszöbölésével még si-
keresebben tudnak majd hrrenlnl 
a jobb termésért. 

A növényápolást munkák gondos 
civégzése döntő jelentőségű jövő-
évi kenyerünk szempontjából. Eze. 
ket a munkálatokat most végzik 
a dolgozó parasztok országszerte. 
Az értekezleteken erről Is szó 
lesz. Megbeszélik, hogyan lehetne 
még tökéletesebben végezni A nö-
vényápolási munkákat. 

Ugyanakkor megbeszélik az az. 
után következő munka: az aratás 
és cséplés előkészítését is. Hozzá, 
szólásaikban a dolgozó parasztok 
átadják egymásnak hasznos ta-
pasztaltaikat. A gazdag lapasz'.a. 
lalcsere után mind a termetőrso-
porttagok, mind az egyénileg gaz-
dálkodó dolgozó parasztok újult 
erővel látnak hozzá a magasabb 
terméshozam eléréséért folsó 
harchoz. 

A kommunizmus építése a Szovjetunióban 
Ma délelőtt előadás a Vörös Csillig-moziban 

Nagy érdeklődés mellett tartják 
meg vasárnaponként a „Bolsevik 
Párt útja" című előadássorozat elő-
adásait. 'A' szegedi dolgozók hétről-
hétre nagy számban jelennek meg 
vasárnap délelőttönként a Vörös 
Csillag-moziban, mert példaképünk, 
a Szovjetunió életét mindnyájan 
közelebbről akarják megismerni. 
Munkájukhoz újabb erőt kapnak az 
előadásokon, s termelő munkájuk, 
ban a Szovjctupió tapasztalatait si-
kerrel tudják felhasználni. 

„A kommunizmus építése a Szov-
jetunióban" címmel ma délelőtt '.) 
órakor a Vörös Csillag-moziban 
tartják meg az előadássorozat leg-
újabb előadását. A dolgozók meg-
ismerhetik ez alkalommal a szovjet 
dolgozók munkáját, harcát. ame-
lyet a kommunizmus felépítése ér-
dekében folytatnak. 

Az előadáson azok az elvtársak" 

vehetnek részt, akik látogatási 

jeggyel rendelkeznek. 

Ma délelőtt színészfelvételi viz6ga 
a Zenekonzervatóriumban 

Ma délelőtt tartják meg a sze-

gedi Zenckonzervatóriumban a fel-

vételi vizsgákat a Színház- és Film-

művészeti Főiskolára. 

Ma már a dolgozók gyermekei 

előtt nyitva ált a színművészet 

minden ága. 'A' Színház- és Film-

művészeti Főiskola a dolgozó pa-

rasztok és munkások gyermekeit 

várja, hogy a szovjét művészele 

példamutatása nyomán kiváló ma-

gyar művészeket neveljen belőlük. 

A felvételi vizsgán jelenjenek meg 

mindazok, akik kedvel és tehetsé-

get éreznek a szini pálya iránt. 

A felvételi vizsgát vasárnap dél-

előtt fél tizenegykor a Zenckonzer-

vatóriumban tartják meg. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
hadijelentése 

Phenjan, (TASzSz). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének főparancsnoksága 
közli: A néphadsereg egys-'gei 
szoros együttműködőiben a kí-
nai önkéntesekkel, a keleti és 
nyugati arcvonalon sikeresen vsz-

szaverték az ellenség egyes front, 
szakaszokon indított eliten tárna jji-
sait és emberben és technikai fel^ 
szerelésben nagy veszteséget okoz-
tak az ellenségnek. 

A középső arcvona.on különö-
sebb változás nem történt. 

Kálló Iván az új római. 
Pataki László az új bukaresti magyar követ 

A minisztertanács előterjesztése 
alapján a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa Kálló Iván rendkí-
vüli követ és meghatalmazott mi-
niszter bukaresti követet megbíza-
tása alól felmentette és egyidejűleg 
megbízta a római magyar követség 
vezetésével. 

Az Elnöki Tanács Palaki Lász-

lói, akit a minisztertanács rendkí-

vüli követté és meghatalmazó'! mi-

niszterré nevezett ki, megbízta a 

bukaresti magyar követség vezeté-

sével. 

A Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok 

segítenek a mezőgazdasági munkák 

sikeres elvégzésében 

Néhány héttel ezelőtt tartották 
meg az első Szabad Fö'd Tavaszi Va-
sárnapot a szegedkörnyéki dolgozó 
parasztok számára is. A termelő-
csoportok tagjai, de az egyénileg 
gazdálkodó parasztok is egyre na-
gyobb érdeklődéssel látogatják eze-
ket az előadásokat Ezeken a dél-
utánokon a falu legégetőbb problé-
máival ismerkednek meg a dolgozó 
parasztok. Az elmúlt hetekben a 
tavaszi munkák minél előbbi telje-
sítésének fontosságáról, a vetés 
után következő növényápolási mun-
kákról és az ú j begyűjtési rendelet 
maradéktalan teljesítésének fontos-
ságáról beszéltek dolgozó paraszt-
jainknak a Szabad Föld Tavaszi 
Vasárnapokon. Az előadások után 
vila keretében egymás között is 
megtárgyalják az előttük álló fel-
adatok megoldásának módját és jó 
lapasztalatokkal felfegyverkezve 
folytatják további munkájukat. A 
dolgozó parasztság így szakmai tu-
dásának emelése mellett felismeri 
az ellenség aknamunkáját és ered-
ményesen tud küzdeni ellene. A va-
sárnapokat összekapcsolják a ta-
nács híreinek ismertetésével és rö-
vid kultúrműsorral, mely a tanu-
lás mellett szórakozást is nyújt a 
parasztságnak. 

A szegedi járás területén is mind 
nagyobb számban ismerik fel a dol-
gozó parasztok, hogy az itt hallot-
takat felhasználhatják a gyakorlati 
munkában is. Egymásnak mondják 
el a falu dolgozói, hogy mit tanul-
tak a legutóbbi előadáson és leg-
közelebb már újabb tanulnivágyó-
kat visznek magukkal. 

Különösen Baléstyán mutatkozik I 

jó eredmény. Itt három hete foly-
nak már a Szabad Föld Tavaszi 
Vasárnapok előadásai. F.lső alka-
tommal 120-an gyűltek össze a ta-
nácsteremben, másodszor már tíz-
zel többen jöttek el, mig utoljára 
190-en hallgatták nagy figyelem-
mel az előadást. Ebben az időben 
Balástyán a zöldségtermelő csoport 
megalakítása volt a legfontosabb 
kérdés, tehát erről beszéltek. 

Mórahalom községben is nagy ér-
deklődést tanúsítanak a -asárnap 
délutánonként megtartott előadások 
iránt. Itt már először 300 dolgozó 
paraszt gyűlt össze. Kúb?uliázán 
215, Deszken 280, Sándorfalván 160 
dolgozó paraszt vett részt az elő-
adáson. De ezek a számok egyre 
emelkednek. Elviszik a hírét a dol-
gozó parasztok a tanulási lehető-
ségnek s egyre többen veszik út-
jukat vasárnap délutánonként az 
előadásra kijelölt hely felé. 

Nem mondhatjuk el, hogy min-' 
denütt ilyen jól menne az előadá-
sok megszervezése. Ásntthalmon, 
Csengelén. Csórván, Kisteleken, 
Pusztamérgesen, Öttömösön és Zá-
kányszéken a helyi tanács hibájá-
ból nem vehetnek részt a dolgozó 
parasztok ezeken az igen hasznos 
előadásokon 

Hívják fel ezeken a helyeken a 
dolgozó parasztság figyelmét a 
Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok* 
jelentőségére és haladéktalanul 
szervezzék meg az előadásokat. A 
mezőgazdasági munkák elvégzésé-
nél komoly segítséget jelent az a 
tapasztalatcsere, mely egy-egy dél-
után a dolgozó parasztok közölt le-
folyik. 
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Pártoktatás - a párttagok kommunista nevelése 
Mind sűrűbben és sűrűbben hall-

juk népr jffalőinkiűl, pártfunkcio-
náriusaiatóél, hogy egyre nehezeb-
bé, hogjr egyre bonyolultabbá vá-
! ' k * fgyre gyakrabban 

hallatszik, hogy a feladatok meg 
nőttek. Ezen semmi csodálatos 
nincs. Hazánk ma a Szovjetunió 
nagyszerű példája nyomán a szo-
cializmust építi Ez nemcsak új 
leiadatokat, hanem az összes régeb-
bi feladatoknál nagyobbakat, sok-
rétűbbeket, bonyolultabbakat ró 
reánk. A szocializmus építése az 
osztályharc egyre hevesebb körül-
ményei között folytatódik és ha 
1945-ben a falu szegényparasztsága 
néhány szóból megértette, hogy övé 
a föld, mert elkergettük a grófo-
kai, n ma sokkal nehezebb, bonyo-
lultabb feladatait, egy-két szóval 
nem lehet Elintézni; a föld közös 
szocialista megművelésének megma-
gyarázása több figyelmet, több 
munkát igényel. 

Államhatalmunk ma szilárdan a 
munkásosztály vezetése alatt álló 
dolgozó osztályok kezében van. Ta-
nácsainkban munkások és parasz-
tok ezrei dolgoznak. Mindez azt je-
lenti, hogy az ország vezetését, fej-
lődéséi, sorsál a dolgozók Intézik. 
A Magyar Dolgozók Pártja pedig 
nemcsak az osztály, de a nemzet 
élcsapata is. Mindenért, ami ebben 
az országban történik, a kommu-
nisták a felelősek, tehát rajtunk 
nyugszik az ország sorsa. Köveike-
zik ebből, hogy a Párt, az állam, 
a gazdaságvezetés ú j marxista mód-
szereinek meglantilása a kommu-
nisták számára a népükhöz, osztá-
lyukhoz való hűségnek fokmérője. 

Az elmúlt oktatási év tapasztala-
tai azt bizonyítják, hogy Pártunk-
nak mind nagyobb és nagyobb tö-
megei megértik és átérzik ezt a 
felelősséget. Becsületesen, odaadóan 
és szívósan tanulják Marx, Engels 
és Sztálin elméletét. Soha Csongrád 
megyében ennyien még nem tanul-
mányozták a marxizmust. A mény-
nyiségi fejlődés emelkedésével egy-
időben határozottan megállapllható 
az elméleti színvonal emelkedése is, 
bár ezen a téren még vannak hi-
bák; de hibáink már a jó ügy hi-
bái. 

Pártoktatásunk különösen nagy 
lendületet vett a második pártkon-
gresszus óla. 'Á kongresszusi hatá-
rozatok és a kongresszus anyagá-
nak a tanulmányozása szinte vala-
mennyi pártszervezelben folyamat-
ban van. Az clmull év tapasztala-
tai mégis arra ösztönöznek ben-
nünket, hogy néhány hibát felves-
sünk; olyan hibát, melynek kikü-
szöbölésével még jobbá, még ered-
ményesebbé tehetjük pártdktatá-
lunkat. 

Pártunk TI kongresszusán Hor-
váth elvtárs és Révai elvtárs be-
széltek arról a hiányosságról, hogy 
nt-m egy pártszervezetünkben még 
mindig megvan az elmélet blzo. 
nyosfokú lebecsülése, ami abban 
mutatkozik meg, hogy nem szíve-
sen küldik a jó kádereket pártisko-
lára, mondván: „ki fog akkor he-
lyettük dolgozni". Horváth elvtárs 
bírálta pártoktatásunkat, rámuta-
tott a hiba gyökerére; arra, bogy 
az elmélet lebecsülésében egy jó 
adag kritika is van felénk, pártok-
talijk felé. Mégpedig az, hogy a mi 
elméleti oktatásunk nem mindig 
adott közvetlen segítséget a gya 
korlali feladatok végrehajtásához. 
Bár az elmúlt. évhez viszonyítva az 
elmélet és gyakorlat egységének 
kérdésében sokat javult a helyzet, 
mégis még oktatási munkánk leg-
nagyobb veszélye az általánosság, 
Különösen veszélyesen mulalkozoll 
ez meg alap- és középfokú politi-
kai iskoláinknál. Az előadók egy-
része ahelyett, hogy alkalmazta 
volna a marxista-leninista elméle-
tet saját falujára, városára vagy 
üzeméré, gépiesen elmondotta a 
marxizmus mindenhol érvényes té-
telét. t 

Miből fakad ez a hiányosság? El-
sősorban abból, hogy szemináriumi 
rezetőink igen sokszor nem isme-
rik a megye, a város, vagy falujuk 
élőit álló gyakorlati problémákat, 
vagv nem eléggé Ismerik. Példának 
okáért: általánosságban sokat és 
Sűrűn beszélünk arról, hogy a kö-
lépparasztságot meg kell nyernünk 
szilárd szövetségesnek. De ritka 
hely, ahol ezt az elméleti léteit 
gyakorlatilag vitatják meg. Ritka 
az a hely, atiol felvetik azt a kér-
dési ls: mi sz oka nnilak, hogy 
a hódmezővásárhelyi ,.Dózs»"-tszcs-
ben, a makói „UttöWV'-tszcsben, a 
szentest „Hámán Kató"-tszcsben 
miért kovés a középparnszt? Mert a 
középparaszt megnyerésének a kér-
dése nem elvi probléma, • hanem 
a Párt előtt és a párttag előtt álló 
legközvetlenebb gyakorlati feladat. 

Hadd mondjuk meg. hogy ezen a 
téren bennünket, a Párt sajtóját is, 
mujasztás terhel, mert csak az 
Wóhhi. időben,, a' pártkongresszus 

ulán írtunk olyan elméleti kérdé-
sekről, mint például „Versenyez-
het-e az egyénileg dolgozó pa-
raszt",-„Mit jelent a begyűjtés" és 
így tovább. De még mindig adósa 
vagyunk a Pártnak egy Csongrád 
megyéi illető elméleti kérdéssel, 
hogy miért csak 12.1 százalék tsz-
cséinkben a középparasztok száma, 
amikor országosan 29.5 százrlék és 
a mi 12.1 százalékunk alacsonyabb 
az 1949-es év országos átlagánál. 
Komoly elvi kérdés ez. Elvi kér-
dés? Az is, de a Párt legégetőbb 
gyakorlati problémája is Csongrád 
megyében. 

A parasztkérdéssel általában fog-
lalkozni annyi, mint megfutamodni 
a valóság elől. Az alap. és közép-
fokú szemináriumokon nagyon sok-
szor ez történt, amikor azt az „el-
méleti" kérdést vitatták, hogy ki a 
kulák. Elméleti kérdés az, hogy 
ki a kulák? Igen, elméleti kérdés, 
de olyan elméleti kérdés, amely a 
leggyakorlalibb módon jelentkezik. 
Ez az „elméleti kérdés" ugy jelent-
kezik, hogy a kulák elvermeli a 
gabonáját, leöli feketén állatait, 
rémhíreket terjeszt, szabotál, uszít 
a demokrácia ellen. Az az „elmé-
leti kérdés", hogy „ki a kulák" 
sok millió kilogram elrothnsztolt 
búzával mérhető fel. 

Mi tehát a tanulság az előbbiek-
ből? 'A'z, hogy a pártoktatásnak 
mindinkább a marxizmus-leneniz-
mus alkalmazására való nevelésnek 
kell, hogy legyen. Járási, városi, 
községi pártbizottságainknak mind-
inkább arra az útra kell térni, 
hogy az előttük álló gyakorlati 
feladatokat elméletileg elemezzék és 
azt a Párt szemináriumain keresz-
tül oltsák a Párt tagjaiba. Például: 
ha a falun az előírt tananyag a 
Párt parasztpolitikája és az egyik 
községben vagy városban a begyűj-
tés rossz, mint például Vásárhe-
lyen, ahol a második félévi tervet 
7 százalékra teljesítették, akkor olt 
a pártbizottság kötelessége ezt a 
kérdést elméletileg feldolgozni, 
nem mint „gyakorlati példát", ha-
nem mint gyakor.lali feladatot, 
melyet a szeminárium hallgatóinak 
meg kell oldani az elmélet segítsé-
gével. A valóságban azonban mi 
történi? ' 

Vásárhelyen szép számmal vol-
tak szemináriumok. Dö az egyik 
középfokú szemináriumon,- mclvef 
az SZTK-nál vezet Fábián Miklós 
elvtárs, a parafzlkérdéssel kapcso-
latban nem azt tárgyalták meg. 
hogy Vásárhely miért nem teljesí-
tette begyűjtési tervéi, hanem kis-
előadást tartottak arról, hogy Frum-
kin annakidején milyen elméleti 
tévedéseket kövelett el. Vájjon nem 
hasznosabb lelt . volna megnézni, 
hogy a begyűjtés kérdésében mi-
lyen elméleti és gyakorlati tévedé-
seket követtek el a vásárhelyi elv-

lórsak? Ugyanezen a szemináriumon 
történt, hogy az egyik hallgató ar-
ról beszélt, hogy a 111-as tipusú 
Iszcsben a brigádok és a munka-
csapatok felelősek az általuk mun-
kált területért. Erre íz elő-dó cso-
dálkozva kérdezte: ,Ezt honnan 
tudja az elvtársnő?" 

Még néhány szót az elmélet és 
gyakorlat egységéről. Idetartozik az 
a helytelen gyakorlat is, amit Ré. 
vai elvtárs vetett fel, hogy Pár-
tunkban mindinkább kezd elterjed-
ni egy színtelen, szagtalan, büro-
krata tolvajnyelv. A" szemináriumi 
előadók többsége munkásokból és 
parasztokból áll, akik szép magyar 
nyelvet tanultak édesanyjuktól, mi-
ért beszélnek a bürokraták nyelvén7 

Végezetül néhány szervezési kér-
désről kell szólnunk, amelyek szo. 
rosan összefüggnek a nevelés kér-
désével. A párlszeminárium nem 
néhány adatnak élettelen közlése és 
nem magolás, hanem a párttagok 
kommunista nevelése. A csongrádi 
I. kerületi szemináriumnak például 
25 hallgatója van, de hogyan? Ugy, 
hogy háromszor feltöltötték és úgy, 
hogy maga a szemináriumvezető 
hatszor változott. Vájjon lehel-e 
ilyen körülmények között nevelés-
ről beszélni? Azt hiszem nem, meri 
a marxizmus-leninizmus alkalma-
zása ott kezdődik, hogy a párttag 
alkalmazza a Párt elméletét saját 
életére. Kommunista módra élni 
nehezebb, mint ezer könyvel meg-
tanulni. Erre csak szilárd komrmi-
nusta jellemű emberek képesek és 
itt jutottunk el az elmélet révén 
egy olyan gyakorlati kérdéshez, 
amelyik Szegeden és Vásárhelyen 
jelentkezett a legkinosebban, ahol 
igen sok kispolgár szemináriumi 
előadó volt, aki nemhogy nevelhet-
ne, hanem sajátmaga is nevelésre 
szorul még. 

A pártoktatás előttünk álló leg-
fontosabb feladata most az, hogy 
már az oktatási év vegén megke-
ressük azokat a szilárd jellemű, 
példás erkölcsű kommunista elvtár-
sakat, akik a jövő évben jó kom-
munistákat képesek nevelni a tag-
jelöltekből és párttagokból. 'A' Párt 
nevelőinek alapvető feladata, hogy 
a pártfegyelmi"! a kommunisták 
húsavéuvérevé (egyék. A lemorzso-
lódás elleni harc éppen a pórlfe-
gyclem megszilárdításáért folyta-
tott harccal kezdődik. A tanulási 
fegyelem és a pártfegyelem egy és 
ugyanaz, de mint minden, úgy ez 
is nevelés kérdése. A nevelés pedig 
elsősorban példamutatás. A pártta-
gok előtt jó példái pedig a párt-
fnnUeionáriusoknak kell mutatniok 
a tanulásban ls. A pártfiinkcionéri. 
us számára százszor inkább, mini 
a párttag számára, a becsület, a 
néphez való hűség fokmérője a ta-
nulás. 

Kamarakórusok tapasztalatcseréje 
A Szegedi Pedagógiai Főiskola 

Kamarakórusa igen jólismert a 
szegedi zenekedvelő közönség előtt. 
A kórus munkájában igen szép fej-
lődés mutatkozik és különösen emíí. 
lésreméltó az a löbb kórusok szá-
mára is példamutató elhatározás, 
hogy rendszeres lapaezialaicserét, 
ezzel együtt pedig művészi ver-
senyt alakítanak ki a hozzájuk ha-
sonló összetételű és célkitűzésű kó-
rusokkal. Ennek az elhatározásnak 
eredményeként leheteti része Szeged 
dolgozóinak abban a valóban zene, 
élményben, amelyet a budapesti és 
a szegedi pedagógiai főiskolák ka-
marakórueainak nagysikerű, közös 
szegedi hangversenye nyújtott. A 
közönség jólsikerült hangverseny-
nek lehetett részese, de ennek igazi 
értékét az adta meg, hogy valóban 
elmélyült tapasztalatcsere elózle 
meg a főiskolán. A két énekkar lag. 
jai házi hangversenyt rendeztek 
ugyanis a műsor valamennyi szá-
mából és itt kölcsönös segíteniaka-
rással, őszinte bírálatot mondtak 
egymás munkájáról, a müvek elő-
adásmódjáról, a vezénylésről, a dn. 
lok értelmezéséről, az énekteöhniká-
ről egyaránt, vagyis mindenre ki-
terjedő, egészséges kritilcai szellem 
hatotta át ezt a találkozást. 

A tapasztalatcserének ez az egész-
séges hatása meg is látszott a hang-
versenyen, amely iránt Szegeden 
ritkán tapasztalható érdeklődés mu-
tatkozott meg. A nagyszámú kö-
zönség nem csalódoti várakozásá-
ban, mert igen magasszmvonulú 
estben volt része, mind a dr. 
Szeghy Endre állal vezényelt Sze. 
gedi Kamarakórus, mind pedig a 
dr. Faludi Béla által vezényelt- Bu-
dapesti Kamarakórut részéről. A 
budapestiek különösen a madrigá-
lok — köztük Cerlon: ,,Csodaszép 
a nyár" és Lassus: ,,Malom" — 
előadásával tűntek ki. Igen jól ér-
vényesítették ezeknek a daloknak 
könnyedségét s az apró részletek 
pontos kidolgozása, helyes szöveg-
kiejtésük — amely régig jellemezte 
szereplésüket — ezekben hatatl leg-
jobban. A műsor második felében 
Bartók: ,,Négy szlovák népdalát" 

— amelynek előadása nem 'arlozik 
a könnyű feladatok közé — oldot-
ták meg igen hatásosan, úgyszintén 
Bárdos: „Bogojai táncok" címii mü-
vét, amelyet a közönség meg is is-
mételtetett. 

A budapestieknél általában a női 
szólamok mutatkoztak biztosabbak-
nak, inig a férfikar megerősítésre 
szorul, Á Szegedi Kamarakórusnál 
éppen ellenkezőleg; a férfiszólamok 
mutatkoztak erösebbeknek, de álta-
lában igen szép tónusú szereplést 
nyújtott az együttes. A szegediek 
előadásában Kodály: ,.Molnár An-
na" népballadája a műsornak való-
sággal csúcsa volt: kidolgozásban, 
kifejezésmódban, az előadás drá-
maisdgában elsőrangút nyújtot-
tak és a Szegedi Kamarakórus fi-
nom árnyaló képessége itt csillant 
meg leginkább. Igen frappáns elő-
adásmóddal Hintek ki a szegediek 
Lassus: „Hogyha a férjem" című 
kórusművének bemutatásával, 

Szeghy Endrét és Faludi Bélát 
egyaránt elismerés illeti gondos 
munkájáért. Ezzel kapcsolatban ér. 
'!>mes megemlíteni, hogy a Buda-

pesti Kamarakórus egészen fiatal 
múltra tekinthet vissza, hiszen a 
kórus megalakítását mult év no-
vemberében határozták el, amikor a 
Szegedi Kamarakórus emlékezetes 
hangversenyét itt hallották. Ez 
adta a gondolatot nemcsak o, ka-
marakórus megalakítására, hanem 
— amint arra dr, Ágoston György 
elvtárs, a Szegedi Pedagógiai Főis-
kola igazgatója a mostani hang-
versenyen mondott beszédében rá-
mutatott — a mindkét részről való 
további tapasztalatcserére és 
egészséges versenyszellem kialakítá-
sára is. A két kamarakórus Közös 
hangversenyébe kitűnő színi vitt a 
szegedi főiskolai énnekkur szerep-
lése. a szépen fejlődő Erdős János 
lendületes vezénylésével. Erdős Já-
nos mondta egyébként a hangver-
seny műsorának összekötő szövegeit 
is, amely különösen jelentős abból 
a szempontból, hogy a dolgozók 
legszélesebb rétegeivel is megszeret-
tessék az igazi zeneművészetet. 

Jólsikerült úttörő-nap Mórahalmon 

szorosabbá sz úttörő-barátságot, 
Déiulán látványos fulballmérkőzés 
folyt le a mórahalmi és röszkei 
úttörő csapol között. 

Ez az uttörőnap is egy hangu-
latos mozzanat népi demokráciánk 
éleiében. A mórahalml, röszkei és 
zákányszéki nevelők tisztában van-
nak azzal, hogy új embertípust kell 
kialakítaniuk a szocialista társada-
lom számára De ez az útlörőmtp 
üzenet is volt a háborús gyujto. 
galók felé: a magyar úttörők a vi-
lág úttörőivel együtt haladnak a 
béke zászlaja alatt a szocializmua 
építésében. 

Az elmúlt vasárnap a röszkei és 
a zákányszéki úttörők látogattak el 
Mórahalómra, hogy összefogásuk-
nak és bókévágyuknak kifejezést 
adjanak. A zákányszékiek felvirá-
gozott kerékpárokon jöttek, a rösz-
kelek pedig a gépállomás trakto-
rain érkeztek meg. Színes sorok-
ban vonultak fc! azután az úttörő 
pajtások a mórahalmi úttörő-zene-
karral az élen, 

Délelőtt előadást rendezlek az 
úttörő pajtások. Szebbnél-szebb 
magyar és orosz táncok, énekszá-
mok, jelenetek fcllék színessé, ele-
venné ezl a napot és fűzlék még 

( á s p g a d i J V e m s e l i Sxinhaa 

igen jelentős és szép feladatra vát-
lallcozott, amikor elhatározta, hogy 
Magyarországon elsőnek mutatja be 
Vinyikov: „Széles mező" című da-
rabját. Ez a színmű most léét szem-
pontból is különösen időszerű. Egy-
részt óazért. mert az aratás közele. 
dése előtt a szovjet kolhozok életé-
nek bemutatásával felvéti a betaka-
rítás döntő kérdésének, a minél ki-
sebb szemveszteség elérésének fon-

_ tos feladatát. Másrészt azért idő-
szerű ,mcrl most, amikor a Nem-
zetközi Ujságírószövetség régre-
hajtó bizottsága Budapesten ülése-
zik. elénlzlárja az újságírók felelős-
ségének kérdését is. Ez a kettős, dr 
szervcsen összefüggő mondanivaló 

— a betakarítás lelkiismeretes el-
végzése és az újság által nyujlolt 
bolsevik krilika segítő ereje — áll 
a darab középpontjában. Ezt a 
mondanivalót azonban igen sokré-
tűen, színesen és szellemesen tudja 
felvetni Vinyilwv, a kilüntt szovjet 
író. Fordulatos é» pergő az alkotá-
sa és még azokban a részekben. is, 
ahol pedig könnyen az elszürkülés 
— vagy mondjuk úgy: a drámán 
belül a pusztán szemin&riuimze-
riisíg — veszélye jelentkezhetnék, 
ott is szórakoztatót tud nyújtani és 
egy-egy apró jelenettel, vagy figu-
ra beldllításdval mindvégig leköti a 
nézők figyelmét. 

Maga a darab rendkívül pél-
damutató új magyar íróink szúrná-
ra is, elsősorban abban, hogy mi-
ként lehet napjaink legfontosabb 
kérdéseit művészien, a szocialista, 
realista művészei eszközeivel érdé-
kesen és hatásosan feldolgozni. E 
mellett példát mutat bátor kritikai 

SZÉLES MEZŐ 
sztahánovisták, dolgozó parasztok, 
tudósok, vagyis a szocializmust 
építő emberek között. Es tehát 
ugyanígy vonatkozik nemcsak ax 
írókra, de a színészekre, köztük a 
szegedi Nemzeti Színház művészei-
re is. Meg Ml látniok. hogy mai 
életünk alapvető problémáit tár-
gyaló darabok nemcsak a közönség 
szórakoztatását, hanem a békeharc 
nagy ügyét, a szocialista magyar 
jövő megteremtését is szolgálják. 
Nemcsak azok a darabok szolgál-
ják ezt, amelyek közvetlenül a mai 
magyar élelilnkket foglalkoznak, 
szocialista építésiinJc mai magyar 
munkás, vagy dolgozó paraszt, ér-
telmiségi hőseivel, hanem ugyanígy 
— ha nem jobban — azok a dara-
bok is, amelyek a szovjet munka hő-
seinek, vagy mindennapi szürke, 
de kemény katonáinak életéből tár-
nál: elénk egy keveset. Ezek nem-
csak a mát, de a holnapot is 
megmutatják számunkra, azt a hol-
napot. amelyet éppen a szovjet pél-
da követésével rövidesen mi is el-
érünk. Nálunk még nem. mindenütt 
aralnák-csépelnek kombájnok? Nem 
baj. Felemelt ötéves tervünkben 
gyáraink bőven ontják a szovjet ta-
pasztalatok szerint készült kombáj-
nokat és egyre löbb s több helyen 
dolgosnak majd esek a nagyszerű 
gépek. Termelőcsoportjaink és ter-
melőszövetkezeteink ma még nem 
olyan fejletlek, mint a Szovjetunió 
kolhozai? Ma még nem. de a kol-
hozok útmutatása nyomán mi is el-
jutunk odáig. Ezért fontos, ezirl 

előremutató szovjet szükséges 

hangjával, amely általában jellemző darabok bemutatása•— mint pél 
a szovjet darabokra, Vinyikov — dául a ,,Széles mező". „ szovjet - . .. 
mint általában minden szovjet író 
— tudja, hogy a művészet dolgozói-
nak kötelessége haroolniok az em-
beriség még jobb jövőjéért, az em-
beri jogokért, a békéért, a dolgozók 
igazságáért. Ebben a harcban nem. 
lőhet különbség a művészet dolgozói 
és a szabadságharcos' katonák, a 

A szarlet szinműtmk éppen ez-
ért komoly feladat elé állítják szí-
nészeinket hiszen újfajta szere-
pek eljátszásáról, új embertipta 
szocialista bolsevik hős ábrázolásá-
ról van szó. Ez egyben a szociális-
ta-realisla színjátszás egyik leg-
fontosabb feladata, de uauamakkrr 

nemcsak erőpróbája művészeinknek, 
hanem leginkább bizlosllja is vidé-
ki színházaink fejlődését. A szegedi 
Nemzeti Színház fejlődésében is 
jelentős állomások voltak a szovjet 
darabok bemutatói s ezeken különö-
sen figyelemmel kísérhettük a szín. 
húz tagjainak művészi fejlődését. 
Megállapíthatjuk, hogy szép ered-
ményekről beszélhetünk -zen a té-
ren, de szép számmal akadnak ten-
nivalók, javítanivalók is, amit a 
„Széles mező" — egyéblzént jólsike-
rült —- előadása is mulatott. Sok-
kal mélyebben, sokkal tervszerűb-
ben kell színészeinknek lanutmá-
nyozniok a szovjet emberek életét, 
de ehhez hozzátartozik az is, hogy 
szoros iMpcsolatot tartsanak fenn 
átalakuló élelünk, a nálunk most 
formálódó szocialista világ emberei-
vel, a munkásosztály, a dolgozó pa-
rasztság legjobbjaival. Az idei esz-
tendőben — főként az üzemi kul-
turális patronálásole révén — 
egészségesen kezdett kialakulni ei 
a ko/pcsolat, de a dolgozó paraszt-
sággal, a lermelöcsoporlokkal való 
kapcsolat hiánya erősen megmutat-
kozik. A hiányosságok magyaráz-
hatók a szinház belső problémáival 
is — kéthetenként új darab bemu-
tatása. a szinte mindennapos táj-
előadások —, de a célt és a mű-
vészi munka elengedhetetlen felté-
teleit egy pillanatra sem szabad 
szem r'őt téveszteni, 

A „S»é!•» me»n" előadása is 
többé-kevésbbé visszatükrözte eze-
ket a tényezőket. A szinház érde-
meként kelt •megemlítenünk, hogy 
túlnyomórészt sikerült megteremte-
nie a szovjet darab levegőjét. .4 
rendezés — Gulyás Sándor munká. 
ja — többnyire jól húzta alá a 
mondanivalót, bár egyes szerepek 
kissé sematikus ábrázolása inkább 
a rendezés hiányosságaira vezelhe. 
tő vissza Elsősorban gondolunk itt 
Felvinezy Viktor egyébként kitűnő 
alakítására, akiről, ntanhon az első 

percben valósággal lerítt, hogy el-
lenséggel állunk szemben. Erre Sem-
mi szükség nem volf, mint aho-
gyan alapvetően helytelen lenne, ha 
például a kulákokat mindig nagy-
hasú, kövér figuráknak mutálnánk 
be. Az egyik legkiemelkedőbb alakí-
tást Barty Béla nyújtotta az elvei-
ért bátran kiálló szovjet újságíró 
szerepében, megfontolt, markáhs és 
jól kidolgozott emberábrázolással. 
Nem egészen mondhatjuk el ugyan, 
ezt Inke Lászlóról, bár a körzeti 
párttitkár alakjának jellemző voná-
sait híven visszatükrözte, de több 
helyen nagyobb ctm-élyültségre lett 
volna szükség. Andrássy Ilona sok 
melegséggel, természetességgel ját-
szott s ez jellemző Fodor Terézre 
is, akinek egyre több színt haj/Unit 
játékában. Miklósy György, a derű. 
sen vidám, fiatal szovjet újságírót 
láthatóan elmélyült munkával for-
málta meg, kár volt azonban, hogy 
az erre a figurára alapveiden jellem-
ző dertis optimizmus nem Vonult végig 
alakításán. Darvas Ernő kolhozéi-
nöke jóMkerillt. Kollár Líviának is-
mét traklörislaleány-szerep jutott. 
Dicséretremíltáan » mondhatjuk jó-
részt sikerrel is igyekszik megbir-
kózni ezzel a számára nem könnyű 
feladattal. Mácsay Emmi egyszerűén 
üde naivsága és Tábori Nóra rob-
banó frissessége hangulatos perceit 
jelentette az előadásnak. Az epizód, 
szereplök közül főként Vass Irma, 
Fan-kas József, Gémesi Imre. Len-
gyel Erzsi tiinl ki, de a többiek is 
szépen megállták helyüket. 

Sándor Sándor ügyes, kevés esz-
közzel is látványos, kifejező díszle-
tekkel segítette ctő a sikert, a Me-
ze,y Károly körültekintő, ötletes be-
tanításában előadott orosz népi tán-
cok pedig színes befejezését adták á 
darabnak. 

A „Széles mező" előadásával mél-
tón búcsúznak Szegedtől az Idei szí. 
niévad végén a színház művészet és 
a közönség nemcsak tanul, de jót is 
szórakozhat ezeken az előadásokon-. 

Lő kő s Zoltán 
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A nyugati hatalmak növelni akarják 
a fegyveres erőket és a támaszpontok számát 

A külügyminiszterhelyettesek 49. ülése 

I Párizs. A külügyminiszterhelyet, 
lesek 49. ülésén Davies, Nagybri-
(annia képviselője felszólalásában 
kifogásolta, hogy Németország dc_ 
jnilitarizálásának kérdését elsg 
helyre tegyék a napirend e,sö 
pontjában szereplők sorrendjében. 
Kijelentette, hogy Németország 
demilitarizálásának kédését hajlan-
dó első helyre venni, ha cserébe 
B szovjet küldöttség visszavonja a 
fegyverzet és fegyveres erők kér-
désére vonatkozó formuláját és 
leifogadja a három hatalom kü.-
döttsége által javasolt megfogaL 
mazást. 

Gromiko elvtárs Parodinak vá_ 
laszolva kijelentette. hogy nem 
helytálló az a megállapítás, amely 
Bzerint a Szovjetuniónak „nagy-
számú fegyveres erői vannak". 
Ez nem más, mint ürügy arra, 
hogy megakadályozzák a négy 
hatalom fegyverzete és fegyveres 
erők csökkentése kérdésének a na. 
pirendbe foglalását ajánló szovjet 
javaslatot. Ezután Gromiko elv-
társ párhuzamot vont a szovjet és 
amerikai csapatok Koreából tör-
tént kivonása között és megálla-
pította, hogy 

1950 júniusában szovjet csa. 
I patok nem mentek vissza Ko-

reába, míg az amerikaiak két 
nappal a háború kitörése után 

már ott voltak. 
Végül megállapította, hogy Ko-
rea területén az amerikai csapa-
tok folytatnak intervenciót. 

Gromiko elvtárs ezután megcá 
folta Davies angol küldött 

zött az első helyre tették s 
ezzel elismerték, hogy ezt a 
kérdést első helyre lehet ten. 

ni. 

Ugyanakkor véleményük sze. 
rint a szovjet tervezet ezt nem 
teheti meg. 

Gromiko elvtárs az idegen te-
rületeken lévő amerikai támasz-
pontok kérdésével kapcsolatban ki-
jelentette, hogy ezt is olyan pont-
ként adják át a külügyminiszte. 
rek tanácsának, amelyre vonatko. 
zólag nem történt még meg a 
megegyezés. A három nyugati 'Ka. 
talom képviselői — mondotta — 
arra hivatkoznak, hogy azért nem 
járulnak hozzá e kérdés napirend-
re tűzéséhez, mert az északat'an. 
ti egyezményt 12 állam kötötte, 
nem pedig az itt jelenlévő négy. 
Szembeállította ezzel azt, hogy 

a Szovjetunió hozzájárult az, 
Olaszországgal. Bulgáriával, 
Magyarországgal és Romániá-
val kötött békeszerződések 
napirendre való felvételéhez, 
bár ezeket szintén nem a 
megbeszélésen képviselt négy. 

hanem jóva] több ország írta 
alá. 

Végül ismétellen megcáfolta Jes-
sup kijelentéseit az északatianti 
szerződés „védelmi jellegéről." 
Gromiko elvtárs kijelentette, 

az északatlanti egyezménynek, 
mint ezt a szovjet kormány 
már megállapította — semmi 
köze sincs a védelemhez, sem 

• a béke fenntartásához. Ellen, 
kezőleg: a béke ügyének alá, 

ásására irányul. 
Ha a három nyugati hatalom kor. 
mányának más a véleménye, úgy 
miért nem fejti azt ki a külügy-
miniszterek tanácsában. 

Ezután Jessup újra alkudozni 
próbált, hogy a szovjet küldött-
ség fogadja ei a fegyverzet é3 a 
fegyveres erők csökkentésében a 
három hatalom formul ázását. Ha 
ezt a Szovjetunió nem teszi meg. 
akkor a Németország demilitarizá-
lásáról szóló pont háttérbe ke-
rül, vagy pedig a napirenden e;. 
foglalt helyének kérdése nyitva 
marad. 

Ágyúk, tankok és — gyermekjátékszerek 

Prága. A Nova Borba, a 
jugoszláv politikai emigránsok 
Prágában megjelenő lapja a kö-
vetkezőket írja: 

A közelmúltban több ezer va-
gon amerikai fegyver mellett egy 
hajórakomány gyermekjátékszer is 

azon I érkezett Jugoszláviába. 
állítását, amely szerint a fegy-
verzet és a fegyveres erők csök-
kentéséről szóló pont egyes meg. 
formulázásai közötti különbségek 
Csak abban állnak, hogy ezen a 
ponton belül hogyan csoportosít., 
ják a kérdéseket. A három nagy-
hatalom képviselőinek nyilatkoza-
tai megmutatják, hogy ezek a 
kormányok 

nem a hadsereg, a légi és ha-
ditengerészeti támaszpontok 

! csökkentésének, hanem ellen-
kezőleg azok növelésének po-

r litikáját folytatják és szán. 
dékoznak folytatni. 

A három hatalom képviselői — 
mondotta Gromiko elvtárs — ki-
jelentik. hogy ők Németország 
demilitarizálásának kérdését a 
maguk módján értelmezik és ezt 
a kérdést nem az európai fessiüt-
feég okai, hanem következményei 
közé sorolják, önök értelmezhetik 
ezt a kérdést a maguk módián. 
azonban nem kisebbíthetik annak 
jelentőségét. 

Ramutatott arra az ellentmon-
dásra, hogy a három nyugati 
hatalom képviselői javaslatuk „A" 
változatában 

Németország dcmilitarizálá. 
' sának kérdését az első napi-
[ rendi pont konkrét pontjai kö-

Vajjon, mi a céljuk az ameri-
kai banditáknak a jugoszláv 
gyermekeknek küldött játéksze-
reikkel? Miért küldtek nekik tar-
ka-barka játékokat? Talán kár-
pótlásul, mert elvették tőlük a 
tejet és a kenyeret, mert szülei-
ket és testvéreiket bérenceik, Ti_ 
to banditái börtönbe vetették 
vagy meggyilkolták ? 

Az amerikai milliárdosok sze-
mérmetlen cinizmussal bábukat és 
ólomkatonákat ajándékoznak a ju-
goszláv gyermekeknek, de cseré-
be élő, igazi jugoszláv katonákat 
kérnék — az apákat és idősebb 
testvéreiket, akiket Tito, az im-
perialista lakáj, olcsó pénzért 

adott el ágyú töltelékként az ame-
rikai imperialistáknak. 

A gyermekek gyilkosai — cuk. 
rosbácsi álarcban — tarka játék-
szerekkel a kezükben édesgetik 
magúikhoz a gyermekeket, zsebük-
ben azonbain bombát rejtegetnek, 
melyeket könyörtelenül ugyan, 
azokra a gyermekekre akarnak 
dobni, akiknek ma a játékszere, 
ket nyújtják. 

Jól tudják ezt a jugoszláv 
anyák. Emlékeznek még a _ mult 
háborúból arra a „segítségre", 
amelyet az amerikai repülőgépek 
hoztak „szőnyegbombázás" formá-
jában. Ezek a szőnyegbombázások 
„véletlenül" mindig a munkásne. 
gyedeket érték és többezer gyer-
mek és arnya halálát okozták. A 
jugoszláv anyák nem hagyják ma-
gukat becsapni semmiféle mester-
kedésekkel és nem hallgatnak 
sem Titóék, sem gazdáik hazug, 
ságaira. 

Kedden indul a fémgyüjtési hét 
Két nap választ már csas el 

bennünket a fémgyüjtő hét meg. 
kezdésétől, amikor az üzemek dol-
gozói, diákok, úttörők egységesen 
rohamba indulnak a gyárak ce-
lületén heverő fémhulladékok, 
ócskavasak, kidobott öreg vaslá-
basok és egyéb szemétdombra 
szánt réz és más fémhulladékok 
összegyűjtésére. Különösen a 
DISz-fiatalokra, ifjúmunkásokra 
hárul ezen a téren nagy feladat, 
hiszen a DISz javaslatára hatá-

A Tiszántúli Nagycirkusz megnyitó előadása 
Szombaton tartotta a Tiszánlúli 

Nagycirkusz YM. Állami Vállalat 
megnyitó díszelőadását a Valéria-
téren. 'A' változatos, látványos és 
szórakoztató műsorszámokból ki-
emelkedik Aida a borotváló elefánt, 
az idomítás csodája. A többi mű-
sorszámok is, a három Metroff, 
görgő akrobaták, a két Tomoze lég-
tornászok, a két Boor egyensúlyo-
zok, a bárom Forgószél görkorcso-
lya akrobaták, a három Alföldi 

kely modern gladiátorok, a két Er_ 
lis kerékpár zsonglőrök, Bernáth 
kapitány ágyúgolyó erőművész, An-
talek vidám lószáma, Dezső idomí-
tott kutyái is kiváló mutatványok. 
A kitűnő előadás* után a dolgozók 
megelégedetten távoztak a jólsike-
rült előadásról. A Tiszántúli Nagy-
cirkusz még néhány napig Szege-
den marad. 

Vasárnap és hétfőn délelőtt 9 
órakor az előadásokat egységes 1.50 

láblétra egyensúlyozó, három Szé- forintos helyárakkal rendezik meg. 

A tanácstagok fogadóórái 

Radnóti-gimnázium péntek (má-
jus 18) délután 5—7-ig Markos 
Károly. Rókusi általános iskola 
szerda (május 16) délután 5—7-ig 
Kassai Tibor. Csongrádi-sugárúti 
általános iskola vasárnap (május 
13) délelőtt 10—12-ig Bednár Ká-
rolyné. Móravárosi általános Iskola 
csütörtök (május 17) délután 5—7-
ig Fodor Antalné. Földműves-utcai 
általános Iskola vasárnap (május 
13) délelőtt 10—12-ig Berki János, 
Berta Vince. Újszeged. Alsókikötő-
sorl általános iskola péntek (május 
18.) délután 6—8-ig Pozsár József. 
Temesvári-körúti általános iskola 
szerda (május 16.) délután 7—8-ig. 
Sziráki Klára. Sziliéri-sugárűti ál-
talános Iskola szerda (május 16) 
délután 5—7-ig Gvólai István. Ó-
Petőfi-telepi általános Iskola vasár-
nap (május 13) délután 2—l-ig Du-
nai József. Uj-Petőfi-telepi általá-
nos iskola vasárnap (május 13) dél-
előtt 10—12-ig Széli Ferenc. Felső-
városi ff. 151. vasárnap (május 13) 
aaelött KP-12-ig Szegi István. 

A rádióban szerepel 

a gyakorlóiskola 

úttörő énekkara 

A Szegedi Pedagógiai Főiskola 
gyakorló általános isicolájának 
énekkara a icözeljövöbcn a rádió-
ban szerepel. Ezen a héten utazik 
fel Budapestre a kitűnő gyermek-
kórus s Garamszegi József elvtárs 
vezénylésével Kodály-müveket ad 
elő. Hanglemezre felvett műsoru-
kat július S-án közvetíti a buda-
pesti rádió. 

Ma este hanslemezbemutató 

a város hangszóróin 

Jó idő esetén ma este fél 7 óra-
kor a szegedi hangszórókon bemu-
tatják az új magyar gyártmányú 
hanglemezeket. Műsoron: Indulók, 
operák, operettek, táncdalok. A le-
mezeket Honthi Hanna, Sárdi Já-
nos, Gyurkovics Mária, Nagypál 
László, Pogány László, Nagykova, 
esi Ilona éneklik. A bemutatót jó 
idő esetén hétfőn délelőtt 11 órai 
kezdettel megismétlik. A Széchenyi 
téren lévő székek díjmentesen fog-
lalhatók el. 

rozta el Népgazdasági Tanácsunk 
a fémgyüjtő hetet, Mmden fiaté-
nak megtisztelő feladatának kell 
tekintenie a sikeres fémgyüjtési 
munkát. Addig, míg az üzemek 
dolgozói az üzemek területén ku-
tatják fel a heverő fémhulladé. 
kot, a fiatalok járják sorra a 
lakásokat, hogy onnan is mi né; 
több vas-, színesfém- és egyéb 
hulladékot gyűjtsenek össze. Fon-
tos feladat hárul ezen a téren az 
üemi dolgozókra is. Gerő elvtárs 
kongresszusi beszédében beszámolt 
arról, hogy bár acél- és vasgyár-
tásunk hatalmas ütemben fej.ő. 
dött, mégis elmaradt az ország 
szükséglete mögött. Szükségleteink 
ellátására mindig több és több 
fémre van szükségünk. Ezért i'.en 
jelentős a fémgyüjtő hét, amelyen 
elsőrendű fontosságú a színesfé. 
mek: réz, ólom, nikkel, alumínium, 
bronz összegyűjtése. 

A szegedi üzemek már most. a 
fémgyüjtő hét előtt tevékeny szer-
vező munkát végeznek, hogy ez-
által is biztosítsák az eredménye-
sebb gyűjtést. 

A Tetilkombinátban például .í-
júsági és felnőtt brigádokat szer-
veznek, akik a napi munka elvég_ 
zése után az üzem legrejtettebb 
zugát is felikutatják az esetleges 
huíladékokért. 

A z Újszegedi Kendergyárban 
szakszervezeti gyűléseken beszél, 
téik meg a dolgozók a fémgyűjtés 
feladatait. A pártszervezetek és 
tömegszervezetek külön brigádokat 
alakítanak, amelyek egymássá] 
versenyezve indulnak harcba a 
f é m g y ű j t é s sikeréért. 

A vásárhelyi Kötöttárugyárban 
már a pártkongresszus alkalmával 
tettek felajánlást fémhulladékok 
megtakarítására, de ahogy Imre 
Ernőné UB.-titkár is mondotta: 
„Még mindig bőven akad gyűjte-
ni való." 

Nem feledkezünk meg a fém-
gyűjtés egyik legfontosabb sz'.m. 
pontjáról sem, hogy a fémgyűj-
tés nem kampányfeladat, hanem 
fontos takarékossági módszer. A 
fémgyüjtp hét feladata, hogy fo-
kozott lendületet adjon a fém-
takarékossági mozgalomnak és 
megerősítse a köztudatban a fém-
mel való takarékosság szükséges, 
ségét. 

N E M Z E T K Ö Z I S Z E M L E 
A béke elszánt megvédésének, 

a népek megmásíthatatlan 
harci készségének adott kifejezést 
a világ minden részérő összese-
reglett újságírók budapest. talál, 
kozása. Vendégeink mind más é? 
más nyelven teszélnek, más és 
más körülmények között élnek, de 
egyben valamennyien közös neve-
zőn vagyunk: vállaljuk a béke 
sztálini útmutatásait és megvéd-
jük az emberiséget az úyabb pusz-
tító háborútól. 

Ebből a találkozásból azonos n 
remcsak vendégeink, de mi is 
erőt meríthetünk, mert még job. 
ban meggyőződhetünk irró'. hogy 
helyes úton járunk, amikor szo. 
rosan felzárkózva, együtt r'inete-
lünk a föld 'tghai.almai-ab"'' népé-
vel, a szovjet néppel. a vi'-íf va-
lamennyi, ma még elnyomott né-
peinek is szebb, boldogabb jörójs 
felé. 

Maradandó eimémy volt s::'-
munkra J. M. Hermann, íran v a 

küldött felszólalása, aki megrázó 
vallomást tett: ,,Ma sokszor ' 
gyen francia újságírónak lenni...'1 

Miért mondta ezeket a -zava. 
kat? — Azért, mert Friveiaor-
szág a dolláralamizsna nép, llenes 
és veszedelmes útján hala l mert 
a francia népet újra efog-a a 
holnaptól való rettegés i ' :g f ípő 
félelme, mert a nyomor mint a 
háború elmaradhatatlan kísírőtir-
sa, már berontott a francia dV-
gozó családok otthonába. 
TAe nemcsak a francia, hárem 

valamennyi vendégünk 
beleértve az imperialista orszá-
gok küldötteit is — rendit'etet-
lenül hitet tettek a békehan; ir.fi. 
lett. 

Franciaország ma a hBbo-úe 
nyujtogatóknal: európa' csctlósa. 
a kizsákmányolók nyílt, szöretsé-
gese, az új nácizmus patronáusa. 
Mint ilyen, mai kormányának P'>1-
litikájával, valóban csak sr .t»Y?!'t 
hozhat a toll becsületes do!."02ó'-
ra is és az tgész francia népre. 
A fény városának, ahol a küi . 
ügyminiszterhelyettesek hetek ó'a 
tanácskoznak, külön jelentősége 
van ma, amikor színtere !;tt a 
becsületes szándékú embere!-, tt a 
hitleri őrülettől részeg halVgyá-
rosok küzdelmének. 

Csoda.e, ha a francia nép meg-
veti kormányának politikáját ? 
Nem! —- Hiszen Queuille, fasisz-
ta miniszterelnök már bejelentet-
te a parlament idöeiötti feloszla-
tását, hogy amerkai módszerek-
kel kirekeszthesse az ú j rar'a. 
mentből a „nem kívánatos" e'f-
meket, akik alatt a miniszterelnök 
úr a kommunista hazafiadat, ér-
tette. Azokat, akik a világ béke-
szerető dolgozóival együtt maguk-
ra vállalták az ország és vele 
együtt Európa megmentésének 
komo'y feladatát. A nép fgé'z 
erejével támogatja a haladás el-
szánt harcosait, mert le akarja 
rázni magáról a kizsákmányol'5 k 
nehéz igáját. Ennek tanújelét a 1_ 
t,a már akkor is, aimikor végelát-

hatatlan hosszú sorokban vonult 
ki az utcára tiltakozni Eisenho-
wer, háborús amerikai ügynök-
nek és azoknak a náci táborno-
koknak franciaországi látogatási* 
ellen, akik nemrégen még halom-
ra pusztították a hős franc;a e'_ 
lenállók ezreit. 

Tttdjuk, hogy a francia nép 
reményei egyenlőre meghiú-

sultak, mert amikor hazája fil-
szabadult, nyomban megszabta a 
külföldi ,,zsövetséges". Igy lett a 
francia föld újra a munkanélkü-
liség, a rendőri brutalitás, a fa-
siszta diktatúara fölaje És igv 
semmisült meg egy nős nép győ-
zelmének gyümölcse, mikor Fran. 
ciaország a megaláztatás, a há-
borúhoz vezető vaza.lus po ittkai 
útjára jutott. 

De a francia nép mindezek el. 
lenére hinni tud a szabadság el-
jövetelében. Mi megígérjük s 
francia népnek és a vdág cisszea 
dolgozóinak, hogy erőnk végre 
megfeszítésével harcolunk tovább 
elszántan és keményen a békéért. 

Albert Norden, a nyugatnémet 
küldött fe'szó'alása is bátorítást 
jekint a békeharcban menetetek 
számára. ő kijelentette. hogy 
Nyugat-Németország népe a tila-
lom ellenére is keresztülvinni a 
népszavazást, amellyel nem kér, 
hanem követeli a megegyezést a 
nagyhatalmak között és a béke. 
egyezményt az ország számára. 

I ^ é t nappal a budapesti t i-
lálkozó előtt erről már po-

zitív jelentések érkeztek, amelyek 
beszámoltak a nyugatnéme országi 
népszavazás előkészületeiről. Ezek 
csak alátámasztják Nordan ígére-
tét, hogy a német népet mélyen 
áthatja a Szovje'unió iránti sze-
retet és a háborús gyujtígatókkni 
szembeni gyűlölet érzése. A ni.-
met nép valóban bebizonyi'otia 
már, hogy egyesülni akar, békét 
és szabadságot akar, mert meg-
értette a történelem tanulságai 
és ott lesz mindenkor a békeküz. 
delem első harcvona ában. Fz a 
nép nem a bonni bábkormány, 
hanem a Német Demokratikus 
Köztársaság nagy családjának te-
kinti magát. 

Kemény figyelmeztetés v-.i.t a 
háborús uszítók felé a nagy szov-
jet nép küldöttének, Szimonov 

! elvtársnak minden szava, aki a 
háborús uszítóknak nemcsak te>t_ 
teire, hanem azoknak elkerülhe-
tetlen következménye re is rá. 
mutatott: Emlékeztette a vi i'got a 

háborús bűnösök listajára. A fe-
ketelista komoly dolcg. Éz: ta-
pasztalhatták mindazok, akik ej?v_ 
szer már megpróbálták a fasiz-
mus fertőjébe taszítani a világoc. 

A háromnapos budapesti nem-
zetközi nagy találkozó új 

harci fegyvert jelent számunkra. 
Megfogjuk mind a két kezünkkel 
ezt a fegyvert és bártan klá tjük 
az imperialisták felé. mi mind-
annyian békét akarunk és mindet 
áldozatra készek vagyunk a bé. 
ke megvédéséért! 

Ax Országos Béketanács közleménye 

A magyar dolgozó nép nagy lel-
kesedéssel folytalja a Béke Világ-
tanács felhívása nyomán április 
8-án megkezdett aláírásgyűjtési ak-
cióját. A legutóbbi összesítés sze-
rint hazánkban eddig 5,448.000 em-
ber írta alá azt a kövelelést, hogy 

az öt nagyhatalom kössön egymás-
sal békeegyezniényt. 

A magyar püspöki kar is aláírla 
a békefelhívást. Elsőnek dr. Cza-
pík Gyula egri érsek és dr. Ham-
vas Endre csanádi püspök, apostoli 
kormányzó írták alá a békeegyez-
ményt követelő felhívást. 

I Haladás-tszcs 
ünnepélyes csoportértekezlete 
'A' Haladás.tszcs hétfőn ünnepi 

csoportértekezletet tart, amelyre a 
tagokon kívül meghívjuk az egyé-
nileg dolgozó parasztokat, kertésze-
ket és mindazokat, akik a tszcs-
mozgalmat érdeklődéssel figyelik. 

A csoport pártszervezete é; veze. 
tősége közös értekezleten megbe-
szélte a tszcs eddigi munkáját, 
eredményeit és hibáit. Elhatározta, 
hogy azokat ünnepélyes értekezle-
ten ismerteti a tagokkal. Ismerteti 
a tszcs jövőbeni feladatait, megtár-
gyalják az eddig elkövetett hibák 
kiküszöbölésének módját. 

Az ünnepélyes csoportértekezlet 
sikere érdekében a csoport népne-
velői felvilágosító munkával ismer-
tették a dolgozó parasztsággal az 
értekezlet jelentőségét. 

Eddig a tszcs a dolgozó paraszt-
sággal nem tartott fenn kapcsola-
tot. Ez az értekezlet hozzásegít 
bennünket ennek a hibának kikü-
szöböléséhez is. 

A csoport pártszervezete, intéző 
bizottsága és tagjai remélik, hogy 
az ünnepi értekezlet nagymérték-
ben elősegíti a hibák kiküszöbölé-
sét. Ezzel is ötéves tervünk sikeres 
teljesítését segítik elő. 

S i r i á n G á b o r 

. « „Haladás"-tszcs párttitkára. 

38 ezer torint értékű építkezés 
a nagymégocsí „Sallai Imre"-

tszcsben 
A nagymágocsi „Sallai Imre"-!er-

melőcsoport tagjai elhatározták, 

hogy saját erejükből végzik az 

építkezéseket. Elhatározásukat va_ 

lóra is váltották. A „Sallai Imre"-

tszcs tagjai helyreállítottak egy 20 

férőhelyes istállót, ezenkívül meg-

építettek egy új kovács- és bog-

nármühelyt, egy £00 férőhelyes 

hizlaldát és egy új tejházal. A ter. 

melőcsoport tagjai saját erejükből 

építették fel ezeket az épületeket, 

mintegy 38 ezer forint értékben. / 

FIGYELEM! 
Szegedi Teherfuvarozási 

Vállalat (Marx-tér 10) azon. 
nal felvesz nőket fizetéssel, 
akik tehergépkocsi vezetésére 
alkalmasnak érzik magukat. 
Kiképzésükről a Vállalat gon. 
doskodik. A jelentkezők ön-
életrajzot és személyi okmá-
nyaikat hozzák magukkal. 
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Szabadság (tel. 40-25) fél 5 
féi 7. fél 9: A költő ifjúsága. Pus-
kin ételéről). Május Ifi-ig. 

Vörös Csillag ltot. 38.44) fél 5, 
féi 7. fél 9: Tárol Moszkvától. (Má-
jus l(i-lg). 

Fáklya fél 5, fél 7. fél 9: Épül 
a hé ke mii. (Május 13-ig). 14— I7_ig: 
Szürke fény. 

A Fáklya-mokiban vasárnap dél. 
elöli 9 órakor „A köllő ifjúsága" 
(Puskint, ifjúsági előadás, II óra-
kor filmmaliné. bemutatásra kerül 
a „Becsületbíróság" cimü film. 

H é t f ő n d é l e l ő t t 11 ó r a k o r L m . 

m a t m é . 

S Z Í N H Á Z 

Szóles mező. 
Bérlelsrünelben. fA szinház bér. 

lőj jegyeket bérleli áron válthalnak). 
Vasárnap délután és esle, hét-

fő u délután éa este. 

Az előadások kezdete délután 1 
és este fél 8 oiakor. 

* 

A. Múzeum nyitva keddtől pén. 
lekig délelőtt 9-től délután S-ig. 
szombat és vasárnap délelőtt 9-től 
1 Aráig 

A technológiai könyvtár nyitva 
hétköznap 2—9-ig. vasárnap 9—13 
óráig. 

* 

VARHATÓ IDŐJÁRÁS: Változó 
felhőzet, ma még egy-két helyen 
záporeső, mérsékelt, időnként rvAg 
élénk szél. Hajnalban a mélyebb 
fekvésű helyeken gyenge talajmenti 
fagy várható. A nappali hőmér-
séklet kissé emelkedik. 

A r á d i ó m a i m ű s o r a 

MÁJUS 13., VASÁRNAP 

Kossuth.rádió 
7 Zenés vasárnap reggel. 8.30 

Sziv küldi szívnek. 9 Egy falu — 
egy nóta. 9.80 Könnyű úl a komoly 
zenéhez. 10.30 A magyar rádió bé-
kenüisora 11 Voloein-regény folyta-
tásokban. 11.25 A Rádiózenekar 
játszik. 13 Zenés posta. 14.10 Paul 
Robeson énekel. 15 Koringük szár-
nyán. 15.80 Külügyi negyerióra. 
16.45 Népdalfeldolgozások. 16.30 A 
Kádióéneíekar hangversenyének köz-
vetítése. 17 A Tarlós békéért, népi 
demokráciáért című lap ismertetése. 
17.15 Állami vállalatok hírei. 17.20 
Kincses kalendárium. 17.55 Ilely-
szini közvetítés a Győri Vasas— 
Budapesti Dózsa és a Szombathelyi 
Lokomotív—Budapesti Básíya baj-
noki labdarugó mérkőzésről. 19 A 
magyar rádió műsora a Ganz 
Törzsgyár öntödei dolgozóinak. 
29,20 Szurov színművének rádió-

változata. 21.20 Hangképek a va-
sárnap sportjáról. 21.56 Totó-hírek. 
22.15 A Rádió tánczenekara ját-
szik. 23.15 Kodály Zoltán művei-
ből. 

P e t ő f i . r á d i í 

8 Magyar népdalok. 8.30 Falu-
rádió. 9 Filmzene. 9.30 Református 
istentisztelet közvetítése. 10.15 
Hanglemezek. 11 Miska bácsi leme-
zcsládája, 11.30 Bányászmüsor. 12 
Meseopera. 13 A Stúdió-zenekar 
játszik. 14 Fuvola, gordonka, zon-
gora. 15 Tudományos fejtörő ne-
gyedóra. 15.20 Zongora. 15.45 
Könnyű zene. 16 A Rádió Gyer-
mekszinházának műsora. 16.40 Sziv 
küldi szívnek. 17 Móricz Zsigmond. 
Előadás. 17.40 Tánczene. 17.50 
Könnyű zene. 18.40 Repülj fecs-
kém. Zenés életrajz, 20.10 Táncze-
ne. 21.30 A Rádió népi zenekara. 
22.10 Részletek szovjet operákból. 

DÉFOSz-HIREK 

A külsőbaklói iskolában május 
13.án délután 3 órakor pnraszt-
gy illés. 

13-án délelőtt 10 órakor a Pctő-
f i telepi DÉFOSZ-helyiségben lag-
gvíilés. 

A felsővárosi DÉFOSZ Vásárhe-
lyi-sugárúti helyiségében 14-én dói-
ul á n 3 órakor taggyűlés. 
A haktói DÉFOSZ helyiségben 13-

án délelőtt 10 órakor a gyümölcs-
termelők egyéni szövetkezete tart 
gyűlést. 

Az alsóvárosi DÉFOSZ I2-én es-
te 8 órakor dülőfelelős értekezle-
tet tart. 

EGY magányos nő albérletet tp_ 
hat iparos cSatádnál. Cím: tiV-ö-
kös.u. 8 b. Almási. 
HÁROMAJTÓS fehér .szekrény, ka-
napé, fotellel, asztalok, virágá'I-
vúnv eladó. Hálvánv.utca ft. 7692 
VIZSGÁZOTT mozigépészek írás-
ban jelentkezzenek. Mozgóképüzem 
NV kirendeltségénél Hódmezővásár-
hely. 7686 
A l'ANKOTAI Állami Gazdaságban 
jetcnlkezni lehel azonnal takar-
mánykaszátásra, betakarításra, ka-
pálásra, aratási, cséplési munkára. 
Telefon Szentes 196. ; 
TÉGLAÉPÜLET lebontásra eladó. 
Szabadkal-út 48. 

ANGOL, orosz fordításokat, nyelv-
tanítást vállalok. Szentháromság-ti. 
59 szám. 27442 

SZÁRAZ cukorrépaszelet eladó Pász-
tor-ulca 71. (Alsóváros). 27103 
ELADÓ keményfa gvermekágy. 
szekrény, virágdézsa. Érd. lehet 
Gálhogár, Moszkvai-kőrút 33. 

MNDSZ.HIREK. 

Az MNDSZ üzemi és kerületi 
ügyevezetők részére kedden délután 
5 órakor értekezletet tartunk a tit-
kárságon. Az ujszegcli MNDSZ-
csoport 13-án, vasárnap délután G 
órakor ünnepi nőnapot tart a kul-
túrházban. 

SZAKSZERVEZETI HIREK 

A Művészeti Dolgtwók Szabad 

Szakszervezete május 16_án, szer-

dán este 7 órakor az ujszegedi Vi-

gadóban hangversenyt rendez a 

Béke-zenekar közreműködésével. 

» Párthirek 

Pál l jelvények érkeztek. Átvehe-
tők Kakuszi elvtársnál, a pártbi-
zottság tudakozójában 

'3-án délelőtt 9 órakor a Vörös 
Csillag-moziban folytatódik a „Bol-
sevik Párt útja" című előadássoro-
zat. 'A következő előadás elme: „A 
kommunizmus építése a Szovjet-
unióban". Jelenjenek meg azok a 
népnevelők, akiknek látogatási je-
gyeik vannak a „Nemzetközt kér-
dések", illetve a „Bolsevik Párt út-
ja" cfmíí előadásokra 

Agit. Prop. Osztály. 

Értesítjük az alapszervezeteket, 
hogy a politikai iskolában Rákosi 
elvtárs II. pártkongresszuson el-
mondott beszéde lesz a következő 
anyag. Az a'apszervezetek gondos-
kodjanak róla, hogy a hallgatók 
részére az anyag meglegyen. 
Ahol kifogyott, sürgősen rendel-
jék meg a Propagandaanyag Ter. 
jesztőtöt, Budapest, VI. kerület, 
Révai.u. 16. szám. 

Agit.-prop osztály 

Értesttjük az alapszervezeteinket, 
hogy a Gerő elviárs II. kongresszu-
son mondott beszéde megérkezett. 
Átvehető délelőtt 9 órától a Párt-
oktatás Házában. 

Agit. Prop. Osztály. 

Értesítjük az alap- és középfokú 
hallgatókat, hogv a jövő héten a 
politikai iskolákat 15-én, kedden 
tartjuk. 

Agit. Prop. Osztálv. 
• 

A SZEGEDI PARTOKTATÁS HÁZA 
PROGRAMJA 

Május 16, szerda. Előadás és 
konzultáció délután 6 órakor „A 
kultur agitáció kérdései" címmel. 
'Agitáció és népnevelő felelős, ta-
nács, DISZ, MSZT, kullurfelelősők 
részére. 

Agtt. Prop. Os-.tály. 

A rádió alapfokú politikai 
iskoláinak programja 

Alapfokú politikai iskola, ti?-.-
mi. 1951 május 17. Ko&suth-rád: 1. 
16.25—17.00. Pártunk Szervezeti 
Szabályzata II. rész. 

Alapfokú politikai iskola. T*ih. 
leti. 1951. május 18. Kossuth rá . 
dió 18.00—18.30-ig. Ötéves t-r. 
vünk kérdései I I I . rész. 

Alapfokú politikai iskola. Falu-
si. 1951. május 20. Koss„th-rá-
dió 8.30- 9.00 tg. ötéves '-ervünk 
kérdései. I I I . rész. 

Szemüvecraviiás) 
Műszaki fénvképezés 

UEBMANN, Kelemen a te 'etetőn <8-35 

RERNDOIUT alpneeii 47 darab 6 
személyes evőeszközkészlet eladó. 
Takaréktár-utca 8. III. em. 11. 
ÜSZŐ szép fejlett két és féléves, 
hathónapos vemhességgel elndó. — 
Szántó. Petőfi Sándor-sugárút 53. 
AMATŐR felvételek tökéletes ki-
dolgozása Ruttkav fényképésznél, 
I.enin-ulcn 13. 27364 

SZÉP plüsdivány és egy kis (ró. 
asztal eladó Megtekinthető vasár-
naptól minden délelőtt. Tolbuchin-
út 19 (Kúlvárii-u.) 27585 

BÚTOROZOTT szoba fürdőszoba-
használattal két személy részére 
ágynemű nélkül nájus I5.re kiadó. 
Polgár-utca 12, földszint 1. 
BONTÁSBÓL kikerült cserép, tég-
la, faanyag, ctadó. Pásztor.utca ;4. 
EGY világos hálószoba eladó. Érd. 
Újszeged, Hét házak, Alsókikötősor 
61-64. 27540 
FÜRDŐKÁDAT, használtat, sürgő-
séén veszek: Magyar drogéria, Szé-
chenyi-tér 17, ugyanott egy tűz. 
hely, egy 50 kg-os tizedes mázsa 
eladó. 27581 
TANULOKNAK zongorát bérbe-
adók. Alföldi-utca 14. 23550 
ELADÓ párnázott székek. Vadász-
utca 2a. I. e. la. 7665 
GORDONKA eladó Bercsényi-utca 
10 I. 0. 27591 
BÚTOROZOTT szoba kiadó házas-
párnak. Vásárhelyi-sugárút 9. 
JÓKARD'A'N lévő gyermek sportko. 
rsi eladó Felhő-ulca 14. 7685 
EGV jókarban lévő fehér mély 
gyermekkocsi eladó Gutenberg-utca 
18 szám. 7676 
FEHÉR inélv gyermekkocsi elndó 
Kossuth Lajos-sugárút 31, emelet 
EGY 3 plusz 2-cs rádió eladó Kecs. 
kémétl-utca 15b. Kopaszéknál. 
FÉRFI fekete öltöny, női selyem-
ruhák eladók. Kéri Ferenc, Felsö-
tiszanart 24. 7719 
El.ADÓ kétszeméives festett reka-
mié és konyhaszekrény Petőfi-telep 
II. utca 21. 7721 
100-as kismotor eladó Debreceni-
utca 12a. 7722 

EGY ruhaszekrény és 22 darab sza-
rufának való gnmhfa 6—8 méter 
hosszúak eladók. Vasasszentpéter-
utca 201> alatt. 7709 

NYOLCHÓNAPOS malac eladó. Bi-
hari-utca 44. 7716 
EGY Pfaff cipész sima tűzőgép 400 
forintért eladó. Petőfi-telep XX. 
utca 894 szám. "672 
EGYPÁREVEZŐS csónak, szekrény, 
ágy. asztal eladó Allila.utca 3. ). 
9 ajtó. 7608 

Vasárnapi 
MOTORSPORT. 

Széchenyi-tér reggel 9 órai kez-
dd lel országos háztömhkörüii mo-
torkerékpár verseny. 

VIV'ÁS. 

Hungária nagyterme délelőtt II 
órai kezdenél Szeged—Diósgyőr vá-
rosok Közöl ti hatos kardcsaput-
tuérkőzés. 

USZAS. 

Ujszegedi versenyuszoda délután 
3 órakor meghívásos uszó- és ví-
zilabda mérkőzés a Bp. Tipogra-
phia—Szegedi Petőfi és a Szegedi 
Dózsa részvételével. 

KOSÁRLABDA. 

Rókusi tornacsarnok. Fái 12-kor 
Sz. Postás—Soproni DISZ, Férfi 
magyar kupa a döntöbejulásért. Fél 
11 órakor Sz. Postás—Sz. Honvéd 
nőt barátságos mérkőzés. 

LABDARÚGÁS. 

Lokomotiv-pálya: délután fél 5 
óra Szegcdi Honvéd—Csepeli Va-
sas NB l-es mérkőzés. 3 óra Sze-
gedi Lokomotív—Szolnoki Lokomo-
tív NB II-cs mérkőzés. Fél 2 óra 
Lokomotív II.—Csongrádi Lokomo-
tív MB, háromnegyed 12 óra Lo-
komotív ifi—Csongrádi ifi b. 10 
óra Sz. Honvéd I'!.-—Mindszenti Lo-
komotív mb. Lokomotív külső pá-
lya: fél 5 óra MÁV Igazg.—Posta 
Hálózat vb. 

Hunvadi-tér: Fél 8 óra Juta Vö-
rös Lobogó—Meteor Ruházati vb. 9 
óra Sz. Postás—Kistelek ml), tl óra 
Sz. Postás—Haladás vb. 1 óra 
KIOSZ—Ruhagyár vb. Fél 5 óra 
Késgyár—Lokomotív Távírda vb. 

sportműsor 
Ujszegedi Petőfi-pálya: Fél 9 óra 

Sz. Petőfi ifi-Makó ifi b. Fél 11 
óra Sz. Petőfi II.—Makó mb. 

Csercpessor: Fél 10 óra Sz. Ki-
nizsi—Vörös Lobogó Szegedi Ken. 
der mb. Fél 12 óra Sz. Kinizsi ifi 
—VISZ Kender ifi b. 5 óra Sz. Ki-
nizsi—Szegedi Állomás vb. 

Szegedi Kender-pálya: 10 óra 
VISZ Kender—Elői e mb. II. 2 óra 
Ép. Szer.—Kefegyár vb. Fél 5 óra 

!V1SZ Kender—Sz. Petőfi vb. 

Felsővárosi sportpályák: 7 óra 
Kisker.—Délmagyarország vb. 8 
óra Építők ifi—Sz. Dózsa ifi b. Fél 
10 óra Építők—Fclsöváros mb II. 
11 óra Építők—Lenszövő vb. 1 óra 
VM. Kisker.—Lokomotív Fűtőház 
vb. 3 óra Sz. Honvéd—Lemezgyár 
vb. 

'Adv-tér: 10 óra Bástva Határőr-
ség—Elektromos vb. 3 óra MTSK— 
Szegedi Cipőgyár vb. 

Szabadság-tér: 4 óra VM Tüzép 
—Sz. Lokomotív vb. 

HÉTFŐT SPORTMŰSOR: 

Birkózás. 
Hungária nagytermében 12 óra-

kor városi ifjúsági egyéni birkó-
zóbajnokság, döntők délután 6 óra-
kor. 

Uszáa. 

Ujszegedi versenyuszoda délután 
3 órakor meghívásos uszó. és vizi-
labdamérkőzések a Szegedi Petőfi, 
a Szegedi Dózsa és a Hmv. Dózsa 
részvételével. 

Asztalitenisz. 

Sztálin-körút 97 szám alatt reg-
gel 9 órától Elektromos—Tüzép vá-
rosi bajnoki. 

Botvinnik megőrizte világbajnokságát 

Az a hatalmas küzdelem, amely 
bosszú hetek óla folyt Moszkvában 
a sakkvilágbajnokság címéért, pén. 
teken este befejeződön. A sakkvi-
lágbajnoki cimért a szovjet sakkis-
kola két — világviszonylatban is 
— legkiválóbb nagymestere. Botvin-
nik és .Bronstein mérkőzött meg, 
amely döntetlenül (12:12) végző-_ 
dött. A pénteken este lejátszott 24-
ik, az utolsó játszmában a 22-ik 
lépés után n felek döntetlenben 
egyeztek meg. fgv Rotvinnik lett n 
világbajnok, mivel a szabályok ér-
telmében döntetlen esetén a világ-

bajnok megtartja világbajnoki cí-
met. Az utolsó mérkőzés e'őtt a 
párosmérközés állása 11.5:11.5 volt. 

A párosmérkőzések eredménye 
fényesen igazolta, hogy * világbaj. 
nokságérl, a világ két legnagvohb 
tudású sakkozója küzdött. De iga-
zolta azt is, hogy a szovjet sakk-
iskolának nemcsak egy kiváló te-
hetsége van. 

'A világbajnokságért lejátszott pá-

rosmérkőzések a világ sakkozóinak 

bosszú időre értékes anyagot jelen-

tenek a továbbfejlődéshez, 

Napi munka után pihenést 

jelent és jövedelmet biztosít 

a kézimunka. 

Vúliuljnn gobelin vagy 

blousc hímzést. 

JeVntkezni lehet levélben: 

KEFKIIYESZETI 

H t ö l P I R i V l l L I U r 
Budapest, V. Régipósta-u. 12. 

NŐSTÉNY kiskecskék továbbtarlás-
ra eladók. Vaskapu-utca 34, Haty-
tyas.lclep (Klebets'bcrg-telep). 
KIS egyszobás, vagy garzonlakást 
keresek. Somogyi-ulca 14. 7726 
KIFOGÁSTALAN gyermek sportko-
rai eladó Remény-utca 37. 7734 
EGY jókarban levő mély gyermek-
kocsi eladó Hntlyú-iitca 61. 
RF.RKF.L-mérleget hibátlant veszek, 
továbbá bultámnapirdoboz nagyobb 
tétel eladó. Gtiick, 'Attila-utca 16. 
SZÁRNYASAJTOK, kerékpár. há-
romnegyedes. szalma a rókusi kert. 
ben etadók. Sztálin-korút 59a. fe'-ö 
csengő. 7603 

Az épületek tulajdonosai, vagy 
kezelői kötelesek bejelenteni a le-
bontásra megérett, ki nem javítha-
tó lakóház., mellék- és üzemi 
épiilelrikel. A bejelentés batáride-
je: 1951 május hó 20. A bejelen-
tés helye Városi Bérház. 11. eme-
let, 221. számú szoba. Beielenlési 
űrlapot is olt lettel kapni. 'A beje-
lentés elmulasztása büntetendő cse_ 
lekmény. 

* 
Az Országos Tervhivatal 10.490-

1951. számú rendelete a hasznúlat-
ban lévő összes hordók ú j raj ülzéaét 
tette kötelezővé. Felhívom a hordó! 
használó feleket, közületeket, válla-
latokat, hogy az általuk használt 
hordók újrajeízéséröl ez év augusz-
tus 15-ig gondoskodjanak. 

Bemulatandók újrajelzésre az 
összes szállító, ászok- és cemen'hor-
dók. A jelzési kötelezettség alól csak 
az ezévi jelzéssel ellátóit hordók 
mentesülnek. 

Aki a jelzési kötélezttaégnek nc-m 
tesz eleget. 5000 forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel és 1 hónapig ter-
jedhető elzárással büntetendő ki-
hágást követ el. 

A büntető rendelkezések nemcsak 
a magánfelekre, hanem a vállala-
tokra is vonatkoznak és a mulasztá-
sokért a vállalatok vezetői a felelő-
sek. Az újrajelzéseket a szegedi 
hordójelző állomás május 15-től 
augusztus 15-ig a Dugonics-utca 
12. szám alatti helyiségében végzi 
el. 

Nagyobb számú hordák, valamint 
ászok- és cementhordók jelzése a 
helyszínen történik. 

A VÁROSI TANÁCS HÍREI 
Szeged város területén lévő ven-

déglőkben, éttermekben húsételt 
csak 1 darab 100 gramm utalvány-
szelvény ^lenében szabad kiszolgál, 
ni. A folyó héten a 71. számú utal. 
vány 1, 2. és a 73. számú utalvány 
1 sz. szelvényére adható ki hú", 
étel. 

Pelrólenmosztás 

Értesítem azon pctróiemneliátás-
ia igényjogosultakat, akik má j u s-
június hó 30,-i petró'eumuialvá-
nyukal még nem veitek ál, hogy 
május 15-én. 16-án és 17-ón átve-
helik azokat a városi bérház udva-
rán. Figyelmeztetjük az igényjogo-
sultakat. hogv 17-én a petróleum-
mal vány kiadását lezárjuk. Értesít-
jük egyben s.z összes pelróleumel-
látásra igényjogosultakat, hogy az 
eddig kije'ölt elárusító helyiken a 
május havi petróleumszelvényre 
kockánként 2 deciliter petróleumot 
szolgáltatnak ki. A polróleurok'-
adás május 17-én lezárul. 

x ÉRTESÍTEM a lakosságot, hogy 
a selyemhernyók kikeltelése meg-
történt. Selyeinlicrny ól eny ész lésünk 
emelése érdekében minél több te-
nyésztő sürgősen jelentkezzen a 
selyemhernyók és a Icnyésztő-pa-
pirok átvétele végeit Nyilasi József 
kikeltetőnéi, Kossuth Lajos-sugár-
út 72 szám a'alt. a földművesszö-
vetkezet darálójában A gubó be-
váltási ára kilogramonként 16 fo-
rint és 4 méter kedvezményes tex-
tiláru utalvány. 

F IGYELEM! Új, felemelt 
hulladék-árak: 

Vörösréz és bronz kg 5.—, 
sárgaréz kg 5.—, 
papírhulladék kg -—.40, 
törött gramnfonlemez kg 6.—. 
sas, rengy Stb. árak változatlanok-

A FÖLDMŰ VESSZÖVETKEZET 
felhívja a dolgozó parasztok figyel-
mét, akiknek a szérűskertben lévő 
szalmára már nincs szükségük, je-
lentkezzenek a helyi földművesszö-
vetkezetnél. 

A SZEGEDI FÖLDMŰ VESSZÖ-

VETKEZET felhívja a gazdák fi-

gyelmét, hogy alomszalma vásárlá-

sát megkezdi. A felvásárlás 16-ától 

(szerdától) kezdődik a rókusi szé. 

rüskerti telepen. 

A SZEGEDI SZOVJETJOGI' TAN-
FOLYAM legközelebbi előadását 
május 16-án, szerdán délután 5 
órakor dr. Dezső Gyula egyetemi 
ny. r. tanár tartja „A szovjet mun-
kajog" címmel a Tudományegyetem 
Dugonics-téri nagytermében. 'A' Ma. 
gyar Jogász Szövetség helyi cso-
portja kéri a tanfolyam hallgatóit, 
hogy látogatási jegyüket az előadás 
alkalmával bemutatni szíveskedje-
nek. 

x ELHALÁLOZÁS. Temesvári 
Islvánné 12-én elhunyt. Temetése 
hétfőn délelőtt 10 órakor a Üugo-
nics-temető halottasházából. 

ÜZEMI KÖNYVTÁROSOK RÉ-
SZÉRE szerdán, május 16-án dél-
után 6 órai kezdette! könyvtár-
kezelői tanfolyam indul, az Egye-
temi Könyvtár (Dugonics-tér 13) 
ulvasólermében '.V 11-én (pénteken) 
téves intézkedés folytán megjelent 
hallgatók szerdán délután 0 órakor 
jelenjenek meg. 

DÉLMA R-Y A S O B S 2 Á G 

ooSakof noDilap 

telelői izerkevztő él ktodőt 

ZOMBOR I j / N O S 

Szerkeszti r o *zerketz'őb!'o!tsőg 

Szerkesztőségi Szeged, leein-u. 11. 

telefon 35-35 és 40-80. - É|tizokei •>»>• i t V d é 

telefon este 8- tői 34-38 

Ciadőhivotai i Szeged tenin-u c 

telefon: 31-15 él 35-00. 

Délfnagyarorszőg Nyomdo Szeged, 
felelői vezetői Priskln Súndou 


