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Rákosi elvtárs a szegcdi termelőcsoportok,
egyénileg dolgozó parasztok e>ő képviselőjelöltje
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Pedagógus pártszervezeteink segítségére
Jó eredmények születnek a választási békeversenyben
a Felszabadulás Asztalos KSz-ben
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Megyénkben egyik főfeladat az
exporttervek időelőtti
teljesítése.
Fontos ezt előtérbe helyeznünk annál is inkább, mivel az elmúlt ne.
gyedévben számos üzemünk exportkötelezettségének nem tett eleget.
Emellett a nagyobb létesítményeink,
hez szükséges szállítások időelőtti
biztosítását kell elősegítenünk a
munkaversenyen keresztül. Verseny,
mozgalmunkat a mennyiségi tervek
teljesítése mellet a minőségi munka
megjavítására is kell irányítaniKülönösen fontos ez a textil- és a
bőriparban. Helyes mozgalom szüle,
tett ezzel kapcsolatosan a Szegedi
Textilműveknél, ahol a műszaki dol.
gozók kezdeményezésére alkalmaz,
zák a Zsédeiy-mozgalmat. A dolgo.
zókat, akik gépen dolgoznak, eddigi eredményeik alapján osztályokba sorolták I—V. kategóriáig. A
besorolás után a dolgozókkal tudat.
Iák, hogy melyik kategóriához tartoznak. Az értékelésre műszaki,
társadalmi bizottságot hoztak létre,
amelynek tagjai rendszeresen érté.
kelik a dolgozók eredményeit. A
sztahánovista felterjesztéseknél, illetve jelöléseknél elsősorban azokat
veszik figyelembe, akik három na.
pon keresztül elérik a legjobb eredményt, az V-ös kategóriát. Ez a
módszer nemcsak a textiliparban,
hanem bármely iparágban — a sajátos viszonyoknak megfelelően át.
dolgozva
alkalmazható.
Vállalatainknak ebben nz évben
két és félmilliárd forint értékű for.
góeszközt kell megtakarítaniok. A
normális munkarend betartása, a
tervek rendszeres teljesítése. túlteijesítése elősegíti az eszközök forgá.
sának meggyorsítását. Ez azonban
partunk, kormányunk által elébünk
állított feladatok megoldásához kevés. Gondosan fel kell mérni a for.
góe'szközök meggyorsítsanak a vállalatoknál meglévő tartalékait, Eze.
két a tartalékokat működésbe kell
hozni, ki kell használni. A Hódme.
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zővásárhelyl Magasépítő Vállalatnál mintegy 20.000 forint értékű
különféle csavar van raktáron. Töb.
bek között 45 ezer facsavar, nme
lyet hónapok óta nem tudnak 'l»asználni neancsak a vállalaton belől,
hanem az építőipari trösztön belő]
sem. Ugyanakkor a faipar területén és egyéb vállalatoknál igen
nagy gondot okoz ennek az anyagnak a beszerzése. Az anyagnormák
betartásánál például a Hódmezővá.
sárhelyi Mérleggyárban az elmúlt
negyedévben mintegy 14,0 tonna felesleges „U" acél és széles «cé!
van normán felül. Ezeknek a kéjz.
leteknek a raktáron tartása, felhalmozása súlyos kárt okoz népgazdaságunknak.
A termelés gyorsítását, nz átfutási idő megrövidítését akadályozza
az üzemen belüli szervezetlenség.
Különösen az építőipar területén ta.
pasztalhatók súlyos hibák. A helyleien brig-ádszervezesek következte,
ben a gépek kiszolgálását nem biz.
tosítják kellőképpen a ezért igen
gyakori esetben kihasználatlanul járatják a gépétet, vagy egyszerűen
nem is használják őket. A Hódme.
zővásárhelyi Magasépítő Vállalat
márciusban a habarcskeverő gépet
csak 19.5 százalékban használta ki.
Meg kell mondatnunk: a többi vállalatoknál sem különb a helyzet.
Ha az értékesítésnél cs elszámolásnál vállalateinkon belül párt.
szervezeteink és szakszervezeteink
nem ellenőriznek megfelelően —
akkor visszaélésekre nyílik alkalom. Nem
egyszer tapasztalható,
hogy vállalataink nem tervszerint
előirányzott termékeket gyártanak,
a tervlől eltérően dolgoznak. Nem
egy esetben tapasztalható (különö.
sen hónap utolján), hogy a tervtől
eltérően o'yan munkákra „kapcsolnak" a „globális" tervteljesítés ér.
dekében, amelyek könnyen legyárthatok, vagy jólfizetök. Különösen
azoknál a vállalatoknál tapasztal,
ható ez, ahol a tervek teljesítésé,
ben lemaradás mutatkozik. Ezeknek
a hibáknak a felszámolására a dolgozók bevonásával megfelelő mű.
szaki és adminisztratív dolgozókból
összetett brigádot kell szerveznünk,
amelynek feladatává kell tenni a
forgóeszközök forgási sebességének
meggyorsításával kapcsolatos anyagok, félkészáruk feltárását. Biztos,
hogy az összetett brigád működésével üzemeiken belül igen nagymeny.
nyiségű rejtett tartalékok kerülnek
ismét felszínre.
Alig egy hónap van hátra május
17-ig, amikor dolgozó népünk szavaz; szavaz a szocializmus továbbépítésére, az új ötéves tervre, dol.
gozó népünk anyagi, kulturális felvirágzásának programmjára— sza.
vaz a békére. Az eddigi eredmények
mindennél meggyőzőbben bizonyítják, hogy pártunk és kormányzatunk, amit ígért, azt teljesítette is.
Ezeknek a feladatoknak a megoldá.
sa azonban a mi kezünkben is van;
a munkásosztály, a dolgozó parasztság, az értelmiségi dolgozók kezé.
ben. Ezért nemcsak május 17"én,
a szavazások alkalmával, kell tanúbizonyságát adnunk a népfront célkitűzéseivel való egyetértésünknek,
hanem újabb termelési győzelmekkel is. A választási békeverseny legyen munkásosztályunk, műszaki
értelmiségünk
kezdeményezésének
újabb nagy erőforrása, amely újabb
hatalmas lépéssel viszi előbbre öt.
éves tervünk időelőtti teljesítését.
Szabó Jte/os,
az SZMT elnökhelyettese,
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A választási békeverseny legyen
a dolgozók kezdeményezéseinek új erőíorrása
A felszabadulási hét, majd a választások tiszteletére kezdeményezett békeverseny eddigi eredményei
azt bizonyítják, hogy
megyénk
munkásosztálya, műszaki érteimisé.
ge a tervben előírt feladatokat teljesíti. sőt számos helyen túltelje,
siti. Akik a munkaverseny hatalmas
mozgatóerejét, a felszabadulási hét
előtt lebecsülték, akik sötéten látták
a (ervek teljesítésének lehetőségét,
akik anyaghiányra és egyéb okokra
hivatkoztak — azok meggyőződtek
azóta arról, hogy dolgozóinknál,
műszaki értelmiségünknél a rejtett
tartalékok, az ú j erőforrások kime.
ríthetetlenek. A választás tiszteler
tere indított munkaverseny tapasz,
talatai arról is tanúskodnak, hogy
dolgozóinknak a verseny iránti aktivitása, munkakedve megvan. Nem
lehetünk azonban közömbösek az.
Iránt, hogy milyenek a versenyvállalások, mert hiáha tesz jóindula.
túan vállalást egy dolgozó, ha az
nem jelent követelményt számára,
ha az sematikus, formális. Ilyen
vállalásokkal sajnos még ma i's
elég sokkal találkozunk. Nemcsak a
fizikai dolgozóknál találkozunk még
most is olyan vállalásokkal, hogy
^a takarékosságot szemelőtt tartom",
hanem műszaki dolgozóinknál is.
Az Újszegedi Ládagyárban tették
például ezt a vállalást: „dolgozóink
felajánlásait a legmesszebbmenőkig
biztosítjuk". Ezek a vállalások sem.
mivel sem viszik előbbre a választási békeverseny főcéljának, a májo*
dik negyedéves terv. teljesítésének
az ügyét.
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Előre, a választási békeverseny győzelméért
Minden

dolgozó

teljesítse

május

17-re tett

felajánlását

Segítsék a lemaradókat az Autójavító Vállalatnál
A XI. számú Autójavító Vállalat
dolgozói . jól felkészültek n válasz,
lási békeverseriyre, hogy Ígéretüket
maradék nélkül végrehajtsák. Csatlakoztak a Gbeorghm-Dej Hajógyár
békeverseny
felhívásához és fogadalmat telitek, hogy második negyedéves tervüket tíz náppal a határidő
előtt befejezik. Az üzem kommunista párttaggyűléaen megbeszélték a
feladatokat és a
szükséges tenni,
valóka', hogy biztosítsák a termelés zavartalan menőiét.
A fogadalom megtétöle óta azért
folyik a harc, hogy tervük

mindennapi teljesítésével
illetve túlteljesftésével is kifejezésre
juttassák, hogy a Népfront jelöltjeire szavaznak. A pártszervezet he.
Iyes irányítása mellett a jobb munka megszervezéssel mór négynapos
texvelőnyt szereztek, ami azt bizonyítja, hogy miniden erejükkel vál.
ia't
kötelezettségük
teljesítéséért
dolgoznak.
Április hónap eiső dekádjában 128 százalékos átlagteljesítményt ért
el az üzem. Ez nz
eredmény a
második tíz napban
129.4 százalékra emelkedett. A termelékenység fokozatos növekedéséhez nágyban hozzájárult a művezetők jó munkája. Tóth Ferenc főművezető sokat let! azért, hogy az
anyag- és alkatrészellátást biztosítsa a válla'ások teljesítéséhez. Gár.
dián Menyhért művezető a gépműhelyben három gépet alakíttatott át,
hogy azok jobb kihasználásával a
termelés egyenletes fokozását segítse e'ő.

Az anyagtakarélcossógra
is fogadalmat tettek az Autójavító
Vállalat dolgozói. ígéreHik szerint

A. japán választások
eredménye
Vasárnap megtartották Japánban
a parlamenti választásokat. A választásokon ezerhuszonhét jelölt indult a 466 alsóházi mandátumért. A
finánctőke több pártot támogatott;
az uralmon lévő Josida-féle liberális
pártot, a liberális párttól elszakadt
Hatójama-vezette „Üj-Liberális pár_
tot" és a Sigemicu-félc úgynevezett
haladó pártot,
A választási hadjárat során a
jobboldali pártok a csalásnak és a
terrornak a burzsoá választásokon
dívó minden eszközét igénybe vet.
ték. A választások még ilyen körülmények között sem hozták meg
az általuk várt győzelmet a reakció
számára. Ezt elsősorban az a tény
mutatja, hogy Josida pártja —
melynek a feloszlatott képviselőházban 245 mandátuma volt — a választásokon távolról sem szerezte
meg az abszolút többséget. Gyengült Sigemicu „Haladó pártja" is.

30 ezer forint értékű anyagot takarítanak meg. Eddig ezen a területen is komoly eredményt érlek cJ.
Bezdán Antal raktáros jár az élen
ebben a munkában: az elhasználódott alkatrészek falújíttaíásával 22
ezer forintot takarított meg népgazdaságunk számára.
A Csepel gépkocsik átfu'ási idejét is két napp.nl csökkentenék. Az
elmúlt negyedévben
41 napig tartott egy
gépkocsi
gcnerálozása.
Most ezl az időt a munka jobb
megszervezésével, a javítások gyorsabb elvégzésévej 39 napra szorították le.
Az egyéni teljesítők közül kiemelkednek a párttagok. Példamutatásukat köveitik a pártonkívüliek
is Ungi Mihály pártcsoportvezelö
139 százalékos eredményével ser.
kenti jobb eredmények elérésére a
csoportjába tartozókat.
Simovits
István 231, Rózsa
Sándor
189.
Fr.ancz Jenő 191 százalékos átlagteljesítményével jár élen. Kiváló
munkát végez a választási békeversenyben Szikora Gábor kétszeres
jelvényes Sztahánovista. a gépműhely egyik legjobb dolgozója: 223
százalékra teljesíti normáját. Klivi.
nyi László vasesztergályos 209,
Kócsó Pál sztahanovista hegesztő
187, Koós József lémezlakatos 165
százalékos eredményével szavaz napo.nla a Népfrontra. Az alváz szerelő műhelyben a Förgeteg-brigád
tagjai is egyemberkónt állják meg
Helyüket, és fokozatosan emelik termelésüket. A brigád fegyelmezett
munkával, és a nyolc órai munkaidő jó kíhasanálásával 152 százalékos állagot ért el. A lemezlákalos
brigádok közötti versenyben a Mol-

nár-brigád vezet 130 százalékos norma teljesíi ménnyel,

A női munkások
sem maradnak el a férfiak mögött.
Lehelvári Sándorné betanítót gépmunkáa most választ először és
megfogadta, hogy május 17-re az
eddiginél jobb munkát végez. Termelését napról-napra emeli. ' Most
191 százalékot teljesít Szép Erzsébet betanított gépmunkÍ3 169 százalékos normateljesítniényével harcol a Népfront győzelméért.
A legjobb eredményt elérő dolgozók eredményeit rendszeresen érté_
kelik és a hangos híradón keresztül
népszerűsítik. Az üzem faliújság
tábláján feltüntetik a legjobbak neveit. de nem feledkeznek meg a
lemaradókról sem, A szakszervezeti
bizalmiak a csoportjukba tartozókkal is tudatosítják az üzem legjobbjait é s felhívják figyelmüket, hogy
az elmaradóknak több segítséget adjanak,
,
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A 100 százalék alatt teljesítők
számának csökkentésénél még sok a
tennivaló a z Autójavító Vállalatnál.
Több szakmai segítséget kell adni a
fiatal szakmunkásoknak, hogy azok
minél előbb necsak elérjék a 100
százalékot, hanem az élenjárók közé
emeltedjenek- Az idöseibb szakmun
kások vállaljanak védnökséget a
gyengébben dolgozók
felett
és
munkamódszerük átadásával segítsék elő, hogy egyetlen dolgozó sem
legyen, aki május 17-ére tett foga_
dalmát no teljesítse és hogy büszkén járulhasson az Autójavító Vállalat minden dolgozója a szavazó
uma elé.

Ch. E. Boltién, az Amerikai Egyesült Államok rendkívüli
és meghatalmazol! nagykövete átadta megbízólevelét
K. 1. Vorosilovnak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa
Elnöksége elnökének

Moszkva (TASZSZ). K. J. VorosiK. J. Vorosilov elvtárs válaszálov elvtárs, a Szovjetunió Legfelső ban kijelentette, hogy a
szovjet
Tanácsa Elnökségének elnöke áp- külpolitika a béke politikája, amely
rilis 20-án a Kremlben fogadta Ch, a Szovjetuniónak más államokkal
E. Bohlent, az Amerikai Egyesült kötött szerződései és egyezményei
Államok rendkívüli és meghatal- feltétlen. tiszteletbentartásán alapul.
mazott moszkvai nagykövetét,
A Kifejezte meggyőződését, hogy az
nagykövet
átnyújtotta megbízóle- Amerikai Egyesült Államok
é6 a
velét és bemutatta a követség mun- Szovjet Szocialista
Köztársaságok
katársait K. J. Vorosílov elvtársnak. Szövetsége között rendezést kívánó
A megbízólevél átadásánál ielen valamennyi
kérdést
bará'ságos
volt: G. M. Puskin, a Szovje'unió módon lehet megoldani. K. J. Vorokülügyminiszterhelyettese is.
silov elvtárs befejezésül
megjeA megbízólevél átnyujtásakor K. gyezte, hogv a nagykövetnek
az
J. Vorosilov elvtára és Ch. E. Egyesült Államok és a Szovjetunió
Bohlen beszédet mondott,
közti baráti kapcsolatokat fejlesztő
Ch. E. Bohlen kijelentette: az tevékenysége a szovjet kormány
Egyesült Államok kormánya reméli, részéről megértéssel és teljes támohogy a két kormány
között
~
'
özőtl rende. gatással találkozik.
zésre szoruló valamennyi kérdés
barátságosan megoldható le«s, majd
A megbízólevél á'nyuj'ása és a
hangsúlyozta: — arra fog töre- beszédek elhangzása után K. J.
kedni, hogy becsületesen kifejezze
A tömegek háborúellenes állás- a Szovjetunió népei iránt őszinte Vorosilov elvtárs elbeszélgetett Ch.
foglalását mutatja az is, hogy lé- baráti érzéseiket tápláló . amerikai j E. Bohlennel. A beszélgetésben G.
i M. Puskin is részt vett
nyegesen emelkedett a szocialistákra nép reményeit és vágyait.
szavazók száma. A szocialisták baloldali jelszavakkal indultak a váA beteg és sebesült hadifoglyok
kicserélésének
lasztási küzdelembe, így tehát a
rájuk eső szavazatokat olyan szaelső nap/a
vazatoknak kell tekinteni, amelyeKesson (Új Kina). Hétfőn reg- zik. Egyesek közülük az amerikai
ket az újrafelfegyverzés és a há- gel 9 órakor sor került 50 koreai, hadifogolytáborokban vesztették el
harminc amerikai, 12 angol, 4 török, végtagjaikat. Az egyik hazatelepíború politikája ellen adtak le.
továbbá 1 kanadai, 1 fülöpszigeti, 1 tett akkor vesztette el jobbkarját,
Az egyes pártoknak jutó mandá- délafrikai és 1 görög, valamint a amikor nz amerikaiak mult év mátumok megoszlása a „Reuter" hír- koreai néphadsereg fogságbaesett jus 7"én páncélosokkal, lángszórókügynökség
szerint a
következő: 400 tagjának és a kínai népi önkén- kal, gázbombákkal és kézigránátoktesek foglyulejtett 100 tagjának ki- kal törtek rá a kocsedoszigeti táber
(zárójelben a feloszlatott parlament cserélésére.
hetvenhatodik részlegének fegyver,
A koreai néphadsereg hazatelepí. telen hadifoglyaira, mert a 7600 hamandátumszerinti megoszlása)
Liberális Párt (Josida) 199 (245) te" tagjai között sokan vo'tak olya- difogoly megtagadta a „rostálásban"
nok akiknek karja, vagy Iába lilány. való részvételt.
Haladó Pár (Sigemicu) 76 (88)
Baloldali szocialisták 72 (56)
A Lengyel Népköztársaság államtanácsa
Jobboldali szocialisták 66 (6C)
ŰMiberáfs Párt (Hatójs>ma) 35
április 25-ére összehívta n szejm második ülésszakát
(-)
Komr janista Párt 1 (—)
Varsó (PAP). A Lengyel Nép- llis 25-ére összehívta a szejm máköztársaság államtanácsa 1953 á p n . Igcdik ülésszakát.
egyéb » (17). (MTDb
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Pedagógus pártszervezeteink segítségére

Népnevelőmunka a választási kampány idején
I n t é z e t ü n k pártszervezete már
évek
óta aktív politikai
munkát végez n lakosság körében. Agitációs kollektívánk tagjainak
szá.
ma több mint 450. Árra törekedtünk és törekszünk, hogy népneve,
lóinkét a legtapasztaltabb, politikailag jól képzett elvtársak közül vá.
hisszük ki.
Intézetünk pártszervezete j ó munkát végzett u helyi szovjet válasz*
tási kampány idején. Népnevelőink
ezalatt az idő alatt több mint ezer
látogatást tettek a dolgozóknál és
több mint ötezer emberrel beszélgettek. Amikor a választáti
kampány
megindult, tervet dolgoztunk ki an.
nak érdikében,
hogy az
agitációt
színvonalasabbá,
közvetlenebbé
és
meggyőzőbbé tegyük. A népnevelök
részére szemináriumokat tartottunk,
amelyeken a következő tárnákkal foglakoztunk: „A Sztálini Alkotmány
— a győzelmes szocializmus alkotmánya", „Rendelet a helyi szovjet
választásokról", stb.
A v á l a s z t á s i k a m p á n y napjaiban három agitációs központot szer.
veztünk. Az agitációs központokban
számos — főként a XIX.
pártkon.
gresszut anyagával,
a
halhatatlan
Sztálin kongresszusi
beszédével
és
utolsó nagy művével foglalkozó
előadást rendeztünk.
Zscloznov elvtárs, a mezőgazda,
sági tudományok kandidátusa „A
sztálini természetátalakltó terv n
megvalósulás
útján",
Cseremnih
professzor pedig „A szovjet választási rendszer — a világ legdemokratikusabb válaBz'ási rendszere"
címen tnrt 0 t| előadást.
Több mint 500 választó hallgatta
meg » „Moszkva
újjáépítésének
sztálini terve a gyakorlatban" című
előadást. Számos váfasztó vett répt
azokon aa előadásokon is,
amelyek
a dolgozók anyagi jólétének és kulturális színvonalának emelésére
irá,
nyúló tervfeladatokkal
foglalkoztak.
A hozzászólók
áaját
példájukon
keresztül mutattak rá a dolgozók
reálbérének
állandó
növekedésére,
elmondták, hogy mennyi mindent
köszönhetnek a szovjet hatalomnak.
A választók kérésére az agitációs
központokban előadásokat tartottunk
a szülők részére is. Számos válasz,
tót vonzott például a gyermekek ne.
velőséről szóló tartalmas módszertani előadás.
A Komszomoi kerületi bizottsága,
val együttműködve többízben ren.
deztünk külön ifjúsági előadásokat
és ősieket a fiatal választók számára. Különösen nagy érdeklődést kel.
tettek a népszerű tudományos tárgyú előadások, amelyeket rendsze.
rint színes dokumentum, vagy ismer
rel terjesztő filmek
bemutatásával
egészítettünk ki.
Hatalmas érdeklődés mellett zaj.
lott le a választási kampány napjaiban rendezett1 „béke-est", amely,
nek előadója Zinajda Nyikobijevna
Gagarina tudományos dolgozó, a
kerület egyik küldöttje volt. Az elő.
adás után kultúrgárdánk tagjai szórakoztatták a választéka*.
Két agitációs központban telévi.
1930 JUNIUSÁBAN érettségiztem.
Az érettségit követö nyári ezünel.
ben nagy érdeklődéssel lapozgattam a Bölcsésztudományi Kar előző
félévi tanrendjét, ebből
kezdtem
ismerkedni annak a Kainak az életévei. ahova szeptemberben beíratkőzni
szándékoztam.
Különösen
megragadta a figyelmemet, hogy a
tanrend végén az egyes kari intezetek neveinek felsorolásával találkoztam. Az intézet szó
olvasása
közben nagy intézményekre gondoltam s azt hittem, hogy a tanrendben fehoro't igazgatók mellett
minden
intézetéén
külön tanszernél yze'tel, szép helyiségekkel
és
komoly fölszereléssel
találkozom,
egyszóval valahogy úgy képzeltem
el
bölcsésztudományi
intézetein,
ket, mint amilyenekkel ma találkozik a látogató, hu eljön Karunkat
megnézni.
AMIKOR
BEIRATKOZTAM az
egyolemr • « kezdtem
megismerni
az o'tai i életeL csalódva és meglepetve vi tlem ésare, hogy egy-egy
bölcsé utudoníánykari intézet a tanár dogozó szobájából s egy, gyakran szűk helyiségből á l l s nz Intézeti igazgatón kívül egyiknek sem
volt tanszemélyzete, a
könyvtár
kezelését és a tanszék körül adódó
kisebb-nagyobb adminisztratív munkát is leg'öbb9zör a professzor
saját Írógépén a hallgatók
közül
önként
jelentkezett
vállalkozók
látták cl. A szemináriumi helyiségek nem egy esetben az egész hét
folyamán zárva voltak s csak
a
gyakorlatok idejére nyi'tak ki, nehezen hozzáférhető volt a könyvtár
is, melyben még akkor 6em találtuk meg a tanulmányainkhoz 6zük•égcs müveket, ha a professzor törődött a könyvtárral és a hallgatokkal, #mert egyik intézetnek sem
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ziós vevőkészülékeket állítottunk fel.
A választók több moszkvai színházból közvetített színművet néztek
végig.
Népnevelőink
gyaikran felka.
restek a
választókat
lakásukon.
Rendszerint azokait a dolgozókat látogatták meg, akiket már jól iamer.
tek. Beszéltek a kommunisták
és
pártonklvüliek
megbonthatatlan
blokkjáról, ismertették a küldöttjelöltek munkáját és társadalmi tevé.

kenyaégét.
A választók találkozásai a kül.
döttjelöttekkel — Gagarina elvtársnővel,
Kurgyukovával.
kerületünk

egyik üzemének
sztahánovis(ájúval,
Karcevvel, az egyik közellátási kombinát igazgatójával és a többi elvtársakkal — igen szívélyes baráti
légkörben folytaik le.
A választási kampány idején foiy.
tátott népnevelő munka újabb tapasztalatokkal gazdagította agitációs
kollektívánkat, megszilárdította
a
pártszervezet
kapcsolatát a dolgozókkal. Feladatul tűztük ki, hogy
ezeket az értékes tapasztalatokat
jól hasznosttjuk további munkánk
során.
Irta L, Szerebrjakov, a „Potyom.
kin" Pedagógiai Intézet pártszerve,
zetéliek titkára.

A Rosenberg-házaspár ügyvédje és a „Combal"
leleplezd adatokat közöl a Rosenberg-házaspár elleni
vád „koronatanújáról"
Párizs (MTI).
Az „ A F P " washingtoni
tudósítója
Emmanuel
Blochnak, a
Rosenberg-házaspár
ügyvédjének
nyilatkozatát
közli.
Bloch nyilatkozatéban
okmányok
alapján bizonyítja, hogy
Dávid
Greenglaas, a
Rosenberg-házaspár
ellen gyártott vád úgynevezett koronatanúja együttműködött a vádhatósággal. A Bloeh birtokában lévő
okmányokból kitűnik: Daivid Greenglass megengedte a FBI-nek (Szövetségi Nyomozóiroda), hogy „felfrissítse az em/lékeze)ét" néhány
olyan kérdésben, amelynek döntő
fontossága volt a vád szempontja,
bői. A Rosenberg-házaspár védője

a továbbiakban emlékeztet arra,
hogy Greenglaas jóideje
haragban
volt a Rosenberg-házaspárral
és
már korábban pert akart indítani a
házaspár ellen.
A „Combat" című párizsi bur.
zsoá lap április 18.i számában Dávid Greeaiglasa kézírásos nyilatkozatának fotókópiáját közli. Green.
glass e nyilatkozatában elismeri,
hogy a rendőrség és a bíróság előtt
tett tanúvallomása
valótlanságokat
tartalmaz. Grcenglass a „Combat"ban közölt nyilatkozatában megállapítja, hogy hamis vallomást telt
csak azért, hogy „a neki feltett
kérdésekre valami választ adjon".

A Koreai Képi Demokratikus Köztársaság által
szabadonbocsátott tizennégy francia polgári személy
sajtóértekezlete Phenjanban
Phenjan (Üj-Kína), Hét angol
polgári Biemélynek a közelmúltban
történt átadását követően a Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaság
most 14 francia állampolgárságú
polgári személyt adott át hazaszállítás céljából a szovjet megbízottnak.
A Phenjanban működő újságírók
részvételével rendezett sajtóértekezleten a francia állampolgárságú polgári Bzemélyek elutazásuk előtt köszönetet mondtak
a koreai
kor.
niánytiuk azért az emberséges bánásmódért, amelyben őket részesítették.
— Örülök, hogy a koreai kormány megengedte hazaiérésemet —
jelentette kl Georges Perruche, n
szöuli francia
követség
egykori
ügyvivője. Noha az amerikai repülőgépek sok várost és falut a földdel tettek egyenlővé, mi mindenkor
tiszta éa meleg lakóhelyen voltunk
elhelyezve, távol a veszélyes öve.
•ettőlEmlítést téve arról a gondos bánásmódról, amelyben a koreai hatóságok őket részesítették. Perruche
még kijelentette: „mélységesen hálás vagyok azért a kedvességért és
gondosságért, amely a koreai kor-

niány részéről irántunk megmutaj.
kozott."
A többi felszólaló is háláját fe.
jezte ki azért az emberséges bánásmódiért, amelyben őket a Koreai
Népi Demokratikus
Köztársaság
kormánya részesítette.

Egyiptomi lap
a „Középkeleti Védelmi Terv"
ellen
(MTI) Az „A1 Mi'szri" nagy cikkben foglalkozik az arab államoknak
a középkeleti úgynevezett védelmi
tervben való részvétele kérdésével.
A lap megállapítja, hogy Anglia és
az Egyedit Államok továbbra is
megpróbálják ráerőszakolni az arab
államokra ezt oz úgynevezett védelmi tervet.
A lap hangsúlyozza: „Az arab
népek minden energiájukkal, minden
erővel harcolnak ez ellen a terv el.
len. Egyiptom népe és kormánya
ezt « tarvet elveiette és sohasem
engedi
magára
kényszeríteni.
Ugyanez a helyzet a többi arab népnél is, amelyek felkelnek saját kormányuk ellen is, ha az egy ilyen
bűncselekményhez odaadná magát".

A Pedagógiai Főiskola énekkarának
hangversenye
Kultúrfoiradamunk

leg- ség szűnni nem akaró lelkesedésé

főbb frontja az általános iskola,
Amely az új ember imihelye. Pedagógiai
főiskolánk
felmérhetetlen
jelentőségű feladata és felelőssége,
hogy olyan pedagógusokat
neveljen, akik képesek megfelelni ezeknek a feladatoknak. A Pedagógiai
Főiskola
énekkarának
szombati
hangversenye nemcsak
bemutató
kívánt 'ahá'
lenni, nem csupán
neme6 szórakozás, hanem sokkal
több ennél: bizonyság arra, hogy
ifjúságunk céltudatosan készül az
új élet új értelmiségének
nagy
feladataira.
A
Pedagógiai Főiskola
énekkarát már sok más szerepléséből
is jól ismerjük. Ez a hangverseny
csak megerősítette, hogy az énekkar Szeged egyik legjobb és magas
mrűvészl feladatokra képes kórusa.
A hangverseny
első része a
Kodály-születésnap
megünneplése
jegyében folyt le. Ennek műsora
éppen ezért Bartók és Kodály müveiből állt. — Legelőször a Kodály
kezében híressé vált egyszerű köszöntó-népdal, a „Serkenj fel", majd
a „Fények ragyogása" (erre az
alkalomra fordított magyar szöveggel) s aztán a nagy mesteT nagy
tanítása: „Jeüge" hangzott fel, az
„igaz emberség dala", a nagyszerű
biztatással:
„dalra, magyar nép!"
Mindhárom méltó nyitány ehhez a
hangversenyhez.
A női kar ké'
Bartók- és egy Kodály-száma új
hangzást, új szint jelentett a vegyeskar számai után. A Bartók kórusok előadása azonban még nem
volt olyan meggyőző éa érett, min'
ezt
a Kodály-műveknél tapasztalluk. Fölötte kívánat 0 s volna, hogy
a kóros fordítson minél 'öbb figyelmet Bartók alig ismert kórus-müvészetónek bemutatásé na és népsz erősítésére. E művek rendkívüli
művészi
igényességével
megbirkózni, e műveket a közönséghez
közel vinni éppen ez a kórus hivatott. Ezenkívül még változatosabbá
tenné A kóros műsorát, ha a
női
kar önálló számai mellett önálló
férfikari számokat is beiktatna, I "
Bartók ée Kodály egy-egy műve
mellett a nvadrigál-irodalomra
is
gondolunk.
Az est két legnagyobb
sikerű,
egyben legigényesebb s legnagyobb
művészi teljesítménye volt Kodály
két negy kórusművének, a „Molnár
Annának" és a Mátrai képeknek"
az előadása. A „Molnár Anna"
Szeghy Endre veeényletével
egy
művészi ízlésben tisztult,
minden
hatásvadásaaától men'es karmester
művészt produkciója volt. A drámai
feszültség, ami végig fűti a
mű
alaphangulatát, s a nép fiának a
balladában megnyilatkozó emberi
jósága
ellenállhatatlan erővel ragadta magával a hallgatót, A közön-

Jegyzetek a régi és az új egyetemről
volt konzoly költségvetési kerete,
de az is előfordult, hogy a profeszszor az intézeti általányt pusztán
az őt érdeklő, speciális szakkönyvek beszerzésére fordította s egyáltalán nem törődött a hallgatóik
tanulmányi szükségleteivel.
Kétségtelenül akadt
egy-két intézetvezető, aki az adott korlátokon
belül igyekezett valamelyes intézeti élete' téreanteni, de ezek a
tiszteletreméltó kivételt jelentették.
A professzor ós a diák között az
esetek
többségében s igy néhány
egyébként kitűnő
professzor esetében is, szinte áthághatatlan
ür
tátongott
voltak
professzoraink,
akikkel négy év alatt csak épp a
kollokviumok és a vizsgák
ideje
alatt találkoztunk s akik IV. éves
korunkban sem tud'ák a nevünket.
Azt, hogy milyen volt a tanár és
diáit viszonya a múltban, épp a
szegedi Bölcsészeti Karon szerzett
keserű tapasztalatai alapján klasz.
czikus tömörséggel József
Attila
fogalmazta
meg a „Születésnapomra"' cimü versében, Horger Antalról írva.
K É T S É G T E L E N , hogy a professzoroknak jelentós többsége a
multbazi sem volt ellensége az ifjú.
ságnak s különb volt, mint „Horger Antal úr1*, akinek „hevét s nevét" József Attila verse idézi, A
hallgatók széles tömegeivel való foglalkozást azonban j ó
szándékaik
ellenére is lehetetlenné tette a feu.
dal-kapitalista Magyarországnak az
a felfogása, mely sokalta t z egye.
temet végzelI emberek számát s
melynek nem volt érdeke, hogy ifjúságunk jól felkészülve kerüljön
kl a/ életbe. Különösen érvénye-

sült ez a felfogás a dolgozó nép
gyermekeivel szemben, közülök még
az elenyésző kevés is alig tudla elvégezni tanulmányait, aki valamely
véletlen folytán bejutott az egyetemre. A professzorok
elmélyülő
oktatási munkáját a megfelelő felszerelés. könyvtár, költségvetési fedezet mellett a tnmsegédszemélyzei
teljes hiánya akadályozta. Igaz,
hogy egyes intézetben akadtak díjtalan tanársegédek, vagy fizetéstelen
gyakornokok, de ez. ahogy visszaemlékszem reá — maga™ is hét
esztendeig voltam díjtalan gyakornok, illetve tanársegéd — a.lig volt
több annál, hogy címet adott egyegy állástalan diplomásnak s enge.
délyt arra, hogy az egyetem helyi,
ségeit, könyvtárait használja, meghúzódjék annak fűtött
helyiségeiben.
De nemcsak az egyetemi ifjúság,
maguk a professzorok sem érezhet,
ték magukénak a rosszul felszerelt
intézeteket. Az elméleti Karokon az
intézet körülbelül csak tanári szobának számított, ahova a profeszszor csak az előadás élőt; és utón
ment be, munkáját legszívesebben
a z egyetemen kívül végezte, s kénytelen is volt végezni a kutatási feltálelek hiánya miatt. Előfordult az
is, s nem is
a
legérdektelenebb
munkákkal, hogy szerzőjük tiszteletdíj nélkül volt kénytelen közlésre
át engedni, sőt saját költségein
közölni íudományes kutatásainak
eredményeit, ami az' hozta magával. hogy azok a professzorok, akik
például nagyobb családot tartottak
el,
kapitalista könyvkiadás igájába kerültek s tunóshoz méltatlan,

üzleti jellegű vállalkozásokba,, vettek részt, mert az egyetemi tanári
dotáció, különösen az olyan kislét.
számú Karon, mint a mienk, nem
mindig biztosított a tudományos
munka végzéséhez szükséges nyugodt életet
NEM UTOLSÓSORBAN az. ok;ató_ és tudományos munkának szúk
korlátai okozlak azt, hogy azok a
profeszorok, akik felismerték vagy
legalább megsejtették a tudomány
és a feudál-kapltatista Magyarország eredendő ellentétét, furcsa,
bogaras vicclapokba való alakok <á
váltak, különcökké. Különcködésük
torz, valóban mosolyra késztető
megnyilvánulásai mögött
azonban
végső fokon mély emberi tragédiák
komorlottak fedEgyetemeink, tudományos intézeteink képe az ötéves terv elindulása
óta alaposan megváltozott. A tudományos- és
az
oktatómunkához
szükséges anyagi fedezet minden
vonatkozásban kitűnően biztosítva
van és állandóan emelkedő tendenciát mutál. A mi Karunkon a mult_
ban csak névben élő intézetek az
elmúlt években váltak volóba n intézetekké, ahol szépen berendezett
helyiségek serege biztosítja az állandó munkát. A professzor nincs
többé elszakadva a hallgatótól, mert
végre nem az a kötelessége, hogy
a tudományok iránti érdeklődést
korlátozza, ellenkezőleg, minél szélesebbre keU kitárnia a múltban bezárt kapukat. S ehhez minden segítsége megvan.
Oktatómunkáját
immár nem kell egyedül végeznie,
megfelelő jól díjazott. tehát nyu-

— s most még a kórus is közönséggé vált — jutalmazta Szeghy
Endre fáradozását
és
nagyszerű
művészi teljesítményét. A „Mátrai
képek" előadása Erdős János vezényletével méltóan társult a „Molnár Anna" sikeréhez.
Abban
a
balladai feszültség és az ábrázolás
realitása, a mély átélés ragadott
magával. Ebben a Vidróczki-ballada
szépségei nyűgöztek le. A folyton
változó képek, majd egy hatamas
jókedvű kavargás förgeteg© elevenedett meg előttünk. Nagy siker, a
közönség és kóru6 elismerése jutalmazta Erdős János művészi munkáját.

A műsor második részo

ha.

ladó
hagyományaink
egészséges
kultuszáról tett tanúságot. A pre.
klasszikus madriigálok'ól Bach ké.t
kórusa vezetett át, a romantikusok
érintésével (Liszt)
napjainkig,
•
szocialista realizmus szovjet, és
hazai
képviselőiig
Szvesnyikov
két rendkívüli
szépségű
népdal,
kórosa, majd tömegdalok fejezték
be n sikerekben gazdag hangversenyt.
A főiskola tanárai magyar művek
méltó és művészi tolmácsolásával
gazdagították a hangverseny
műsorát.
Mészáros Emma
Bartók:
Román táncok és Kodály: Maros,
széjki táncok ctmű művét, B. Rácz
Lili Liszt: Oampanel'a című müvét
adta elö nagy sikerrel. Külön meg
kell említeni Feketé Amália szóló
énekszámait. A Liszt-dal és Szvesnyikov: „Csengettyű" című kórosának szoprán szólója itt-ott
még
adós maradt a szöveg érthe'őségé.
vei. Kodály: Rossz feleség című
müvének igen nehéz kettős szere,
pét azonban éles kontrasztokkal,
mély
drámaisággal
adta
eűd.
mindenkor megtartva a m ü stílusos
előadásának
művészi
mértékét.
Mostani szereplése csak megerősíti
azt, hogy még igen jeténtós művészi feladatok megoldására
van
hivatva. A tömegdalok é s
szólóének
zongorakíséretót
Madáchi
Lászlóné látta el. A műsor számai*
rövid, de tartalmas összekötó szöveg fűzté egybe.
E z a h a n g v e r s e n y azt bizonyította, hogy a Pedagógiai Főiskola
énekkara, művészi és zenei neve lói
tedjesttik, mégpedig jól teljesítik
kötelességüket. Mind
közvetlenül:
munkájukban, mind köz.
n evelő
vetve azokkal a szép és becses
művészi értékekkel, amelyekkel ea
a hangverseny hallgató közönségét
megajándékozta.
Holló Sándor
godt életkörülményekkel (rendelkező
segédszemélyzet támogatja a elsősorban az ő munkájától függ, hogy
ebből az ifjú gárdából mit tud kihozni. Népköztársaságunk az egyetemi munka melleit a tudományos
kutatást is korszerűen megszervezte
s minden anyagi és eszmei Segí-séget megad ennek biztosítására. A
magányos, világtól elrugaszkodott
tudós típusa már a múlté. Tudósaink gyakran munkaközösségekbe
tömörülve dolgozzák fel, k ú a t j á k
ki mindazt, amire fejlődni, művelődni vágyó népünknek szüksége
van, tudományos munkáik pedig
nemcsak hogy megjelenhetnek, hanem méltó díjazásban részesülnek,
sőt a legkiemelkedőbb tudományos
munkákat kormányunk az 50 ezer
forintot is elérő Kossuth-díjjal tünteti ki s mefllette egyéb más típusú
jutalmakban, részesíti. Ugyanez áll
a Szűkebb érteleimben vett oktatómunkára

is.

AZOK SZAMÁRA azonban, akik
a tudománnyal jegyezték el magukat, nem ez a legfontosabb. A kitüntetések, a z anyagi
juttatások
nyilván ösztönzik
a
tudományos
munkát s az oktatómunkát is, legfőbb ösztönzőnk azonban dolgozó
népünk szeretete, megbecsülése s
az. a tudat, hogy munkánkkal a világtörténelem legjelentősebb vállalkozásában, a szocializmus építésé,
ben vehetünk részt. Ninos is olyan
valamire való magyar tudós, aki
ne lelkesednék e nagy feladatért s
ne törekednék arra, hogy munkája
biztos téglaköve legyen boldog jövőnk hataln%s épületének
Rárótt Dezső
egyetemi tanár,
a Bölcsészettudományi
dékánja

Kar
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R á k o s i e l v t á r s a szegedi t e r m e l ő c s o p o r t o k ,
e g y é n i l e g d o l g o z ó p a r a s z t o k első k é p v i s e l ő j e l ö l t j e
Jelölőgyűlés
A baktói Felszabadulás termelő,
csoport kultúrtermében gyúltok ösz"
héjfön oste képviselőjelölő gyűlésre
a szegedi tormdlőcsoporlok
tagjai, a felsővárosi, béketelepi és
székháti egyénileg dolgozó parasztok. Este 6 órakor, mikor közel száz
kerékpáros és ugyanennyi gyalogos
érkezett a
Falszabadulás csopprt
központi tanyájához, már gyönyörűen feldíszített terem várta az érkezőket. A z összegyűlt dolgozó parasztok elragadtatással szemlélték, a
takaros épületeiket a gyönyörű vetést és a szép kultúrtermet.
Nagy lelkesodéssei készültek , a
Feiszabadulásbeliek erre a napra,
erre az ünnepnttprat, mert ennek
tartják ezt nemcsák a csoport tagjai, hanem minden dolgozó -paraszt,
aki ezen az estén résztvett a jelölő
gyűlésein. Ünnep ez, mondták: mert
a termelőszövetkezetek tagjai, az
egyénileg dolgozó parasztok most
először jelöltek képviselőt.
Zsúfolásig megtelt a kultúrterem,
még az udvaron is álltak a dolgozó
parasztok. Nagy érdeklődéssel hallgatták Árendás György elvtárs, n
F elszabadulás, tszés elnökének beszédét.

Nagyjelentőségű
napra
készül hasánk
dolgozó
népe
— mondotta többek között Árendás
elvtárs. — Május 17.re készülünk,
amikor újabb négy évre megvúlaszr
szuk azokat, akik érdekeinket képviselik az országgyűlésben.
A továbbiakban beszélt a miridaimyiunk
felemelkedését
jelentő
programmról, amelyet a Magyar
Függetlenségi Népfront
választási
felhívása tűzött minden magyar dolgozó elé. Majd Rákosi elvtárs Őle.
téről, munkájáról
beszélt, akinek
köszönhetjük virágzó életünket, azt,

a baktói Felszabadulás

tszcs-ben

hogy ötéves tervünk nagy vállalkozásait eddigi tervszakaszokban maradéktalanul teljesíthettük, akinek
köszönhetjük Alkotmányunk vívmányait, ötéves tervünk nagy alkotásait.
Végül javaslatot tett az első kép.
viselőjelöltre: legyen a mi első képviselőjelöltünk népünk legnagyobb
fia, győzelmeink szervezője és vezetője, Rákosi Mátyás elvtárs.
Lelkes taps, éljenzés volt a válasz, amely szavazás volt, egyaka.
ratú határozat: Rákosi elvtárs a
szegedi termelőcsaportok, a felsővárosi, béketelepi és székiháti egyénileg dolgozó paraisztok első képviselőjelöltje.
Mindannyiuk gondolatát
Na.gy
Sándor, a Felszabadulás termelőcso.
port brigádvezetője
öntötte szavakba.

Nagy

öröm

számunkra,

hogy a Magyar Dolgozók Pártjának
szeretett vezérét, Sztálin elvtárs
első ma,gyár tanítványát, Rákpsi
elvtársat jelölhetjük képviselőnek.
Neki köszönhetjük, hogy ma szaba.
don választhatunk, jelölhetünk. Mi
élünk ezzel a joggal, szivünk szerint választunk, választjuk meg legjobbjainkat, legelsősorban szeretett
vezérünket, Rákosi elvtársat. Neki
köszönhetjük azt, hogy ma a szocia.
lista nagyüzemi gazdálkodás útián,
boldog jövőnket építhetjük. Az ő útmutatása, tanítása vezet bennünket
győzelemről-győzelemre. Mint szerető atyánk vezet bennünket kezünknél fogva és mutatja utunkat
termelőszövetkezeti tagoknak, egyénileg dolgozó parasztoknak egy.
aránf, a felemelkedés felé.
Egymásután

a lelkes topa után, termelőcsoporttagok, egyénileg dolgozó parasztok,

őszinte

szívből jövő
mondották

szavaikkal
el

és saját életük megváltozását mutatták be, mit köszönhetnek
Rákosi elvtársnak, miért jelölik Öt el
sősorbam képviselőjelöltjüknek. Mjn.
den felszólalás után szűnni nem
akaró taps csattant a mezőgazdasági
munkákban
megkérgesült tenyereken.
Ugyanígy határtalan lelkesedéssel
fogadta a jelölőgyűlés Ágoston Jánosnak, a Felszabadulás-tszcs párt.
titkárának javaslatát, hogy második
jelöltnek Révai József elvtársat jelöljék. Utána Mészáros Szilveszter
tett javaslatot, hogy harmadik jelöltnek ifj. Szobó Ferencet, a bakléi Felszabadulás csoport állotté,
nyésztési brigádjának tagját jelöL
jék. Egyöntetűen foglaltak állást s
ugyanígy jelölték negyediknek
B.
Papp Mihály elvtársat, a makói
Városi Tanács elnökhelyettesét is.

Több hozzászólás után ifj. Szabó
Ferenc megválasztott képviselőjelölt bért szót.
— Nagy megtiszteltetés számomra, hogy engem, az egyszerű paraszt szülők gyermekét, a szegedi
termelöcsoportok tagjai,
egyénileg
dolgozó parasztok országgyűlési kép.
viselőnek javasolnak. Tudom, mindezt Rákosi elvtársnak köszönhetem
elsősorban, hogy engem, a mult
jendszer elnyomott dolgozóját, az
országgyűlésben való részvételre ja.
vasolnak. ígérem, hogy munk^nmal fogok rászolgálni erre a bizau
lomra. Ügy igyekszem dolgozni, hogy
ne csalódjanak bennem Szeged ter.
melőcsoportjainak tagjai és egyéni,
emelkedtek SBólásra leg dolgozó parasztjai.

„„...itiiiiiiiitiiim

Törődjön többet a verseny szervezésével és a verseny
nyilvánosságának biztosításával
a Textilművek DISZ bizottsága
A Szegedi Textilművek dolgozóinak 88 százaléka fiatal. A felsza.
badulási héten a termelésben igen
jól megálltak a helyüket. Az ünnepi
műszak alatt az üzem átlagosan
100.6 százalékra teljesítette tervétAz üzem fennállása óta a® ifjúmunkások már több esetben bebizonyították, hogy a nehéz
feadatokat is képesek mcgol) dani. A választási békeverseny
során újra be kell bizonyítanlok
azt, hogy kiváló harcosai hazánk építésének.
Ifjúságunknak a termelés roham,
csapatává kell válnia. Farkas Mihály elvtárs mondotta n DISZ efső
országos értekezletén: „pártunk el.
várja, hogy ezt a megtisztelő címet
munkásifjúságunk a DISZ vezetése
alatt 1953-ban végérvényesen
el.
nyerje".
Az üzem tervteljesítése március
utolsó dekádjában 100.6
százalék
volt. Ez az eredmény április
első
tíz napjában 99.5-re esett vissza. A
napokban újra emelkedés mutatkozik és 18-ig bezárólag április hó.
napi átlaguk 100.9 százalék. A második negyedév első napjaiban történt visszaesésben nem kis része \yin
a fiatalok, különösen a III-as alap.
szervezet
ifjúmunkásai gyengébb
munkájának. Dudás
Erzsébet, a
DISZ alapszervezet termelési fele.
lőse, nem tekinti elsőrendű kérdésnek párt megbízatását. Nincs tudomása arról, hogy kik azok a fiatalok, akik nem teljesítik normáju.
kat. Azt sem tudja, hogy Márki M á .
ria, Frányó Erzsébet, Szabó Gizella a leggyengébb minőséggel dplgozók közé tartoznak. Elhanyagolja
a legjobbak népszerűsítését is- A
IV.es alapszervezetnél ls mutatkoznak ezek a hiányosságok, de nem
ilyen nagymértékben.
Itf. megszaporodott a száz százalék alatt teljesítők száma és
még sem vállalta minden sztahánovista, hogy átadja munkamódszerét a gyengén teljesítőknek, hogy azok is elérjék a
száz százalékot
A Il-es alapszervezetnél Kádár
Rozália, az alapszervezet DlSZ-titkára jól irányítja az aktívákat. Az
alapszervezet sztahánovistái DISZbrigádot alakító'.tak és valameny.
nyien védnökséget vállaltak a normán alul teljesítők felett. Venczel
Irén sztahanovista. Karai Erzsébetnek adja át munkamódszerét- Karai
Erzsébet
97.6
százalékról
109.2-re növelte napi termelési ered.
ményét a helyes munkamódszer alkalmazásával. Venczel Irén, mint
patronáló 106-ról 109.8.ra fokozta
teljesítményét.
A
Il-es alapszervezet
többi
sztahánovistái is hasonló ered-

ményt értek el és most azon
igyekeznek, hogy a május 17-i
választások tiszteletére a védnökségük alá tartozó fiatalok
az élenjárók közé sorakozzanak
fel.
Az üzemi DISZ'bizottság azon.
ban nem adott kellő támogatást az
cúapszervezet-aknek. Igen nagy hiba
hogy sűrűn változnak a vezetőségi
tagok és nem tudják megismerni
munkaterületüket.
Balassi Ilona elvtársnő, a DISZ
bizottság jelenlegi titkára igyekszik
az eddigi hibákat megszüntetni. Aktívabb harcra mozgósítja a fiatalokat, hogy május 17-én necsak szavazó céduláikkal, hanem magas teljesítményeikkel is bizonyítsák be
harcos kiállásukat a párt, a Népfront, a béke mellett.

A műszakiak nem adnak meg
minden segítséget ahhoz, hogy
a díszesek a termelésben jól
megállják a helyüket. Nem érdeklődnek a 100 százalék alat4
teljesítőknél az iránt, hogy mi
okozza a lemaradást.
Megyesi László és Nagy Mihály
művezetőknél fordul elő ez leggyakrabban. Most ígéretet tettek,
hogy gondoskodnak Idejében a gépeken lévő orsó és szálszívó hibák
kijavításáról.

A magyar kormány tiliakozása Nutting angol külügyi
államtitkár sértő kijelentései ellen
A külügyminisztérium tájékozta,
tási főosztálya közli:
A magyar
külügyminisztérium
folyó hó 21-én az alábbi jegyzéket
juttatta el Nagy-Britannia budapesti követének:
„A magyar kormánynak a sajtóból
tudomására
jutott,
hogy
Anthony Nutting külügyi államtitkár 1953 április 14-én az angol alsóház ülésén, Edgár Sanders Mag j arországon kémkedésért
elítélt
angol állampolgár ügyéről beszélve,
a brit kormány nevében olyan minősíthetetlen
hangú,
gyalázkodó
kijelentéseket tett, amelyek a legélesebben szembenállanak a nemzetközi érintkezés legelemibb szabályaival.
A magyar jcülügyminisztérium a
„Parliamentary Debates" című hiva_
talos kiadvány 1953 április 14-i
számából meggyőződött orról, hogy
a Magyar Népköztársaságot súlya,
san sértő kijelentés valóban megtörtént.
A brit kormány küHigyi államtitkárának ez az eljárása annál fel-

Zavartalan alkotó, gyógyító munkánk
biztosítéka a Népfront győzelme
Kukán Ferenc egyetemi tanár nyilatkozata
— A Magyar Püggetlenségi
NépHont választási felhívása, a választásokra való
készülődés szerte az
országban
mindenkit
és
minden
intézményt — a tudomány
dolgozóit is — arra készteti,
hogy lelmérje, mit kapott
eddig «
népi
demokráciától.
— Ha visszatekintek
a legutóbbi
választások
óta eltelt négy
évre,
a lejlődés, a soha nem látott
leiemelkedés útja tárul elém. 1950-ben
vettem át a Szegedi
Szemklinika
igazgatását,
Vidéki
kórházi
főorvos,
egyetemi
magántanárból
tanszékvezető
egyetemi tanár lettem. Elértem azt, amit legtöbb orvostanhallgató messzi célul tűz
ki
mag a elé.
— A négy év alatt
ugrásszerűen
fejlődött n klinika is. A szegedi orvostudományi
egyetem
létesülésekor a Szemklinika az 1908-ban épült
szemkórházban
kapott
elhelyezést.
Az ötéves terv
folyamán
egészségügyi kormányzatunk
a
klinika
elavult és hiányos felszerelését
a
legmodernebb vizsgáló és
gyógyító
műszerekkel
egészítette ki. Az ötéves terv előtt például nem volt a
klinikának
az élő
szem linomabb
(mikroszkopikus) vizsgálatához egyetlen műszere sem. Ma már kettő is
van. Betegruha és evőkészlet
lel-

A május elsejei szemlére készülnek Szeged dolgozói. A készülődés
jelei azt mutatják, hogy az idei
május
1- lelkesedése, hangulaia
olyannak ígérkezik, amely felül múl
minden eddigit. Megnyilvánul ez a
termelésben épp úgy, mint a nagy
ünnep gondos előkészítésében.
A Szegedi Ruhagyár dolgozóinak
készülődése sem marad el a többi
üzemek mögött. Nagy munkájukban felidézik a régi küzdelmet, a
régi
május
elsejék
emlékét.
Eszükbe jutnak azok a május elsejék, amikor kardlap suhintott végig
a hátakon s a csattanás nyomán
összeszorított fogakkal csak jobban
megszilárdult a dolgozók hite, hogy
egyszer eljön a szabadság íme eljött.

A kilencedik szabad
május elsejére
készülnek most. A termelésben, a
választási békeversenyben új kimagasló eredmények születnek- Óvári
Sándorné azt fogadta, hogy 107
munkadarab helyett 115-öt teljesít,
100 százalékos minőség
mellett.
Fiai és leánya fényképét is a felajánlást hirdető
faliújság
cikk
mellé helyeznék.
— A családomért, a boldogabb
életünkért — mondja Óváriné es
szavait tettek követik. Már túlhaladt
a 110 darabon, elérte a 113, 114.
sőt, már volt olyan nap, hogy 116
darabot készített el. Kiss Ferencné

szerelésünk
teljesen új. A
klinika
hátamögött éktelenkedett
egy,
ar
első világháborúból
ittmaradt
berak, amely valamikor
betegek elhelyezésére szolgált. A múltnak ezt
az ittmaradt emlékét lebontattuk s
helyét parkosítjuk, hogy a klinikát
még
otthonosabbá
varázsoljuk.
Mindez
kormányzatunk
részéről
íélmillió forint beruházást
igényelt.
Az új ötéves
tervben
kiint
kánk
további
nagyiramú
fejlődése várható. Már készen vannak a
tervek a klinika; nagyszabású
kibővítésére,
— A klinika belső életében
is
újjászületett.
Minden dolgozója szoros összhangban végzi munkáját a
jobb betegellátás érdekében. Az új
tanterv és az oktatás
gyakorlatibbá
válása lehetővé teszi, hogy a tialal
orvosnemzedék
teljes
felkészültséggel kezdjen hozzá
hivatásához.
Nincs olyan tudományos terv, kiitató munka, amely
ne
részesülne
pártunk és kormányunk
legmeszszebbmenő
támogatásában.
— A klinika minden egyes
dolgozójával együk tudom azt,
hogy
munkánkkal a békét erősítjük
s a
zavartalan alkotó, gyógyító
munka
legfőbb biztositéka a béke, a Néplront
győzelme.

Az üzemi DISZ bizottság az üzeJó eredmények szüleinek a választási
mi pártbizottság segítségére támaszbékeveisenyben a Felszabadulás asztalos KSs-ben
kodva adjon konkrét megbízatásokat az alapszervezeteknek. Ne haKét éve, hogy megalakult a Fel- zetbe, hogy ott szorosan együttmű,
nyagolja el a kiadott feladatok ellenőrzését sem. Igyekezzenek meg- szabadulás Asztalos Kisipari Szö- ködve, több és jobb munkájukkal a
ismerni a fiatalokat ég szilárdítsák vetkezet. A megalakuláskor tizen- közösség, a dolgozó nép érdekeit
meg az alapszervezetek vezetőségeit. három kisiparos lépett a szövetke- szolgálják. Odaadó, lelkes munkájuk meghozta gyümölcsét, A szövetkezet mindjobban fellendült Korszerűen berendezett műhelyben dol.
goznak, keresetük is fokozatosan
emelkedik.
Eredményeiket
látva,
egyre
több kisiparos kérte felvételét •
szövetkezetbe, s ma már 49
Ruhagyár dolgozói készülnek május l-re
kisiparos harcol a közös célért,
103 százalékot vállalt. A közelmúlt, lommá fejlődött az üzemen belül a
tervük maradéktalan teljesítéséban teljesítménye 97 százalék körül munkatermek díszítése, hogy
ért, adott szavuk megtartásáért.
mozgott, 13-án már 104.7, 14-én
A Felszabadulás Asztalos Kisipari
tisztán, csinosan fogadják
113.3 és 15-én pedig 112.4 százaSzövetkezet dolgozói az első nea nagy ünnepet.
lékot teljesített.
gyedévben, különösen a felszabadulási héten, soha nem látóit eredA IX-es terem dolgozói kezdeméA felvonulás sikeréért is
ményeket értek el- Első negyedéves
nyezték
a
dekorációs
versenyt.
folyik a munka.
Munkatermük egyik falát
vörös tervüket határidő előtt teljesítették,
s megfogadták, hogy az ünnepi hét
drapériával
vonják
be,
itt
helyezik
A dekorációs elvtársak készítik az
versenylendületét a második neüzem kapujának díszét, amely több majd el Sztálin elvtárs mellszobrát, gyedévben tovább fokozzák.
amit
az
elmúlt
héten
vásároljak.
festményből áll. Középre helyezik
A Magyar Függetlenségi Népel Lenin és Sztálin elvtársak arcké- Ugyanitt kapnak helyet az ünnep
front felhívása a magyar dolgoalkalmából a munkaterem faliújpét, jobbról ég balról Maienkov és
zókhoz, újabb munkalendületet
ságjai is.
Rákosi elvtársak képeit, középen
adott a szövetkezet dolgozóinak.
Boldog, megelégedett ruhagyári
fent égő vöröscsillag lesz látható. A
dolgozók munkateljesítményeikkel és Megfogadták, hogy második neképek fölött nemzetközi zászlódíszt külső dekorációjukkal is felejthetet- gyedévi tervüket két nappal előbb
is heyeznek el, amely hirdeti majd lenné akarják
tónni
a dolgozók fejezik be, s április havi torvelőirányzatukat pedig 4511 forint éra világ dolgozói nemzetközi ösz- nemzetközi nagy ünnepét.
tékű készáruval túlteljesítik. Április
szefogását. Lenin, Sztálin, MaienM a a nyugati országok és déli 1-től 20-ig globálisan 118.5 teljesít,
kov és Rákosi elvtársak arcképeit határunkon túl, Tito-Jugoszláviájáhatalmas,
háromszor
kétméteres nak elnyomott dolgozói reménység- ményszázalékot értek el. J ó munkájával kitűnt az esztergályosok könagyságban festik meg, amellyel új- gel tekintenek
fel'énk, akik
a
szegedi ünnepi sátrukat
ékesítik Szovjc-unió példáját követve, pár- zül Kérity Emil 166, Vidéki Nánmajd. Közel száz
darab
zászlót, tunk és Rákosi elvtárs vezetésével, dor 140 százalékos teljesítményével.
ugyanennyi apró táblácskát visznek biztos léptekkel haladunk a felemel- Nagy Balázs, a javítórészleg dolgozója nemrégen még mindössze 95
majd a dolgozók, amelyen magasra kedés útján. Nemcsak reményeik és
százalékot teljesített, s megfogadta,
tartva mutatják
Szeged
ünneplő vágyaikról tudunk, hanem ismerjük
hogy termelését 100 százalék fölé
dolgozóinak, milyen
teljesítményt harcaikat is. A s/egedi dolgozók emeli. A legutóbbi értékeléskor 108
most
a
nagy
készülődés
napjaiban,
értek el a választási békeversenyben
százaléknál tartott.
a Ruhagyár egyes dolgozói, sza- valamennyien érzik és tudják, eljött
a hősi cselekedet ideje. Ezért ütnek
A Felszabadulás' Asztalos Kislagjai. A nagy készülődésben az a
vissza Titóék legújabb provokációjelszavuk, hogy: „Még szebb, még jára. Fekete Mihály határőr meg- ipari Szövetkezet valamennyi dolnagyobb felvonulást, mipt a mult gyilkolásáért is több és jobb munká- gozója tudatában van annak, hogy
a béke megvédéséhez, s a válaszév május elsején-''
val, a választási békeversenyben.
tási békeverseny sikeréhez úgy tud_
Ezért
rendeznek
az
idei
május
elseÜnnepi külsőt ött a kilencedik
nak kellőképpen hozzájárulni, há
jén m'ég szebb, még nagyobb felszabad május elsején a Szegedi Rua fogadalmukat mindennap túlteljevonulást. mint az elmúlt évben.
hragyár. De már is komoly mozgasítik.

Még szebb, még nagyobb felvonulást az idén,
mint a múlt év május elsején
A Szegedi

háborítóbb, mert a brit kormány
jól tudja, hogy Edgár Sarders-t,
aki saját bevallása ezerint kémisko_
lát végzett és Magyarországon az
angol katonai kémszervezet megbízását hajtotta végre, az arra illetékes magyar
bíróság
nyilvános
tárgyalás eredményeként, szabályos
bizonyítási
eljárás
lefolytatáea
után. az érvényben lévő magyar
törvények értelmében kémtevékenységért ítélte el, amely ítélet jogerőre is emelkedett.
A magyar kormány erélyesen
tiltakozik Nutting külügyi államtitkár teljesen alaptalan ós a Magyar Népköztársaságot sértő nyilatkozata ellen és felhívja Nagy-Britannia kormánya figyelmét
arra.
hogy ez a hivatalos jellegű, a Magyar Népköztársasággal szemben ellenséges és példátlan becsmérlő
hangú nyilatkozat szögez ellentétben, áll a brit kormány hivat«lo§
képviselőinek többizben tett olyirányú kijelentéselve], hogy Nagy_
Britannia kormánya a két ország
közötti függő ügyek rendezésére törekszik." (MTI)
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Ankét

a „Békét a

és az „Anyákért,
Kedden dóin tán zsúfolásig meglöllötlék a Fáklya.moxit az üzemi
dolgozók, a termclöcsoportok tagjai, egyénileg dolgozó parasztok, értelmiségi dolgozók.
Nugy érdeklődéssel nézlék meg a „Békét a világnak1' és az „Anyákért, gyermekekért" elmü kisfilmek szegedi bemutatóját.

Mindkét film nagy tetszést aratott. Külön érdekessége a filmnek,
hogy sok szegcdi dotgozó szerepe!
a fü men.
Az „Anyákért, gyermekekért" című film felvételeit a szegedi szülészeti klinikán készítették.
A bemutatót ankét követte. Elsőnek Batizfalvy
Jáno s nőgyógyász
professzor szólalt fel. Beszámolt arról hogyan,
milyen körülmények
között készttették a film felvételeit a klinikán.
Hangsúlyozta,
milyen Jelentős
azerepo van a filmnek az anyák
felvilágosításában.
hngv a jövőben még az
eddigieknél is
jobban megbecsüljék azt a nagy
áldást, amit a gyermek jelent.
Ezután Szirovicza Istvánné felsővárosi dolgozó asszony elmondotta,
hogy édesanyja 11 gyermeket szült.
Saját életéről számolt be. miként
éltek a moltban és milyen a gyermekek élcto ma. Javasolta, hogy
vigyék el ezt a filmet szerte az
országba, nézze ezt meg minden anya, minden nő.
Lássák meg,
hogyan harcol államunk a gyermekért, hogyan segíti

világnak"
gyermekekért" című

az édesanyákat. Takács Gyuláné felhívta a jelenlévő asszonyok figyelmét arra, hogy hazamenve. mondják el minden
asszonytársuknak,
mit láttak. Követelte, hogy
a Jövőben népi államunk még
.szigorúbban ítélkezzen u kuruzsló asszonyok és azok az
orvosok felett, akik üzletet csinálnak a magzatelhajtásból,
akik nem törődnek azzal, hogy emberéletet ollanak ki, hogy anyákat
gyilkolnak.
Dudás Demelcrné saját éleiéről,
gyermekeiről beszélt, összehasonlította boldog jelenét a mult keserveivel. Tizenkét gyermekei szültem
— mondotta. — Ebből hetet a szegedi klinikán, ahol e film felvételei készültek.
A klinika orvosai és ápo'ónől.
mint e film is mutatja, becsülettel végzik munkájukat, vigyáznak a sziilő
édesanyák
egészségére.
Mikor e film elénk tárja gyermekeink boldog jelenét, emlékeznünk
kell a múltra. Gondoljunk csak arra — mondotta —, hogy a dolgozó paraszt anyák kukoricakapáláskor is lepedőbe kötve vitték gyermekeiket a szántóföldre, olt égette
a nap a földön. Csak este, mikor
hazamentek, akkor foghatott hozzá,
hogy va'ami éleit főzzön a csa'ádnak. Ma viszont napközi otthonban
vannak a parasztszülők gyermekei is.
Kerekes
Sándorné
elmondotta,

A Haladás tszcs tagjai szép eredményekkel
készülnek május 17-re
Az újszeged! Haladás-tszcs-ben
szaporán folyik a munka. A termeiőesoport tagsága nap, mint nap.
újabb lendülettel harcol a
május
17 tiszteletére lett vállalások telje,
•itéséért. Teljesítményük emelésénél — a május 17-re való készülődés mellett — nagy lendítő
erő,
bagy e'fogadták n Táncsicsttsz versenykihívását és ebből a versenyből ók akarnak kikerülni
győztesen, Ennek jegyében naponta friss
erővel lendülnek harcba s n munka
Jobb megszervezésével, vállalásaik
határidő előtti teljesítésével akarják köszönteni május 17«é' — szépülő életünk egyik jelentős állomását.
A versenykihívás elfogadása ó t a
a csoportban megjavult a munkafegyelem.
Nincs egyetlen igazolatlan távollévő sesn. A nők mind nagyobb
tzámmal kapcsolódnak be a munkába és a férfitagokkal vállvetve
harcolnak az elsőbbségért.
A pártszervezet és a csoport vezetősége a felvilágosító
munka
mellett segíti a tagság
munkáját
a verseny nyilvánosságának
biztosításával is. Naponta
értékelik
a tagság munkáját s így minden
reggel versenytábla hirdeti az előző
nap eredményeit. Ez nagy segítsége' ad a munkához s mindannyiójukat arra serkenti, hogy minden
nap magasabb teljesí'ményt érjenek
el. Ennek következtében

felajánlásuk nagy részét határidő
előtt teljesítették.
A csoport kertészeti brigádja vál.
laí'a, hoigy egy hodd salátái és egy
hold kalarábét április 15-ig megkapál. Ezt a munkát április 13-án
már befejezték. ígérték, hogy két
ho'd káposztát április 25-re kiültetnek. Ezzel szemben
vállalásuknak már április 21-én eleget tértek.
Megkapáltak még ezen kívül három
hold zöldséget is és ezzel tervüket
106 százalékra teljesítették.
A növénytermesztő brigád tagjai
is kiváló eredményeket értek el.
A napraforgó vetési tervüket 100
százalékban, a kukorica vetését pedig 60 százalékra hajtották végre.
A többi munkák végzésénél a növénytermesztési brigád 103 százalékos terv teljesítést ért, el. Az épí'óbrigád tagjai oddig 97 százalékban
teltek eleget váltait kötelezettségüknek.
A munkában
különösen szép
eredményt értek el Mészáros András, Csúcs Mihály, Kovács Vince,
Lnczi Mihály, Pósa István, Paplogó
István. Dobó Andrásné, Szögi Ferencné, Vízhányó Jánosné, Dékány
Andrásné és Tőrök Mihály, okik
szorga'masan dolgoztak és eredményeikkel nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy a két csoport közti
versenyben május 17-re a Haladástermei öcsoport jó eredményt érjen el.

Imperíalistaellenes tüntetés Szíriában
Bcirut (TASZSZ).
Mint az „AszSarha" című lap jelenti, április
17-én, a francia csapatok Szíriából
való kivonulásának 7. évfordulója
alkalmából a szíriai Aloppo város
lakossága hatalmas
imperialislael.
Icr.es tüntetést rendezett, amelyen
részt vettek Damaszkusz, Homsz és
Al-Gesire városok küldöttségei is. A
tüntetők a város főútvonalain baladtak végig és ilyen jelszavakat
hangoztattak: „Lc a közös védelem

tervezetével !'* „Le
az arab-török
•szövetség tervével!" „Éljen a sziriai
népnek egységes nemzeti frontban a
demokratikus szabadságjogokért vívott harca!" „Éljen a Szovjetunió
politikája, a béke megőrzésének, a
népek nemzeti függetlensége és biz.
tonsága megvédésének politikája!"
A tüntetők és o rendőrség között
összetűzésre került sor, 10 tüntetőt
letartóztattak.

Növekedik az amerikai
hadifogolytáborokban a gyilkosságok száma
Kcszon (Oj Kína). A koreai-kínai
fél fogságbaesett harcosai közül az
amerikaiak legújabban négyet megöllek, illetve mcgsobesíteilek.
Kcszoni megfigyelők rámutatnak,
hogy miközben mindkét fél hozzákezd a beteg és a sebesült hadifoglyok kicseréléséhez és előkészületeket tesz annak megváltására, hogy
mimődon rendezzék teljesen a hadi.
fogolykérdést, azalatt uz amerikai
hadifogolytáborokban elkövetett gyilkosságod
száma
váratlanul
nö.
vekedclt. Az „Intcrnacional
News
Seivice" amerikai hírügynökség áp.
rilis 6-i tudósításában jelenlette.
hogy a hadifogolytáborok ügyeit intéző parancsnokságon szolgálatot teljesítő katonatisztek szerint a ko.
rcai és kínai hadifoglyok közül
egyesek, akik korábban
kifejezték
hajlandóságukat
a
hazatéréshez,
megmásíthatják az egy évvel ezelőtt lefolytatolt „rostálás" alaknl.
mával hozott döntésüket.
Nyilvánvaló, hogy az amerikaiak

ismét megfélemlítik az általuk fenntartott táborokban őrzött h a d i f o g ,
lyokat. akik ragaszkodnak a hazatéréshez s arra
kényszerítik
őket.
h o g y „ t a g a d j á k meg a hazatelepülést".
A z amerikai hadifogolytáborokban
elkövetett
mészárlások
számának
megnövekedése — jegyezték m e g a
megfigyelők — szemlátomást annak
a határozott e l l e n á l l á s n a k t u l a j d o .
nítható, amelyet a h a d i f o g l y o k
az
amerikaiak megfélemlítási kísérleteivel szemben tanúsítanak.
KÜLÖNVONAT
MISKOLC-LIf
LAFÜREDRE május 2"án. Részvételi jegy
48.50 Ft.
Jelentkezni
lehet
IV.
27-ig
az
IBUSZ-nál,
Klauzál tér 2. sz.
MNDSZ HIREK
Ma délután 5 órakor az
városi titkáivácon
nűnevelö
let tesz, melyre a titkárság
asszonytársak
ponlos
és
megjelenését.

MNDSZ
értekezkéri az
feltétlen

SPOR1

filmről

Boldog jövőt, békét akarunk!

hogy fiatal korában a Szegedi Gyufagyárban dolgozott. Abban az időA Magyar Függetlenségi Népfronl
ben az anyák élete csak szenvedés választási felhívása nem kis büszke,
séggel foglalja
össze elért eredmévolt. Mindennapi jelenet volt gyá- nyeinket.
runk előtt, hogy hatéves gyermekek
— 1953—1954-ben be kell fejeznünk első ötéves (érvünké) — álhozták kisebb "testvérüket a pólyálapítja
meg a
felhívás. — Az ötban, de a gyárba nem yihelték be
éves terv
befejezése előtt
vasal.
a gyermeket, így az anyák az árokacél| ad az országnak az új üzemóriás. a Sztálin Vasmű
partján szoptatták meg kicsinyeiket
Újjáalakítjuk a Diósgyőri
kohás aztán küldték vissza haza.
szai,

Müveket, amelyek

egymaguk-

ban több acélt fognak
adnj, mint
Ma ebben a gyárban Is, mint
amennyij a régi Magyarország öszsok szegedi
üzemben gyönyöszes kohászati
üzemei
valaha ls
rűen berendezett napközi otttermel |ek
Működésbe lépnek a hatalmas Sahonban töltik napjaikat-az apJómenti Vegyiművek, a borsodi Kokróságok, míg szüleik dolgoznak.
szolómű, a borsodi Hőerőmű.
A számos hozzászólás után
a
Dolgozni kezd az új Keletmagyar..Békét a világnak" című filmről is
országi Golyósesapágy-gyár
Befejeződik a
l-.ejöcsaba'l új Ceelmondták véleményüket a jelenlementgyár, a szolnoki
szalmacellu*
vők. A felnőttek mellett az úttöIczegyár épijéso és új gyárak, üzerők is felszólaltak. Vastag Piroska
mek, bányák egész sora.
az úttörők békcharcáró! beszélt. ElElkészül a tlszalóki Duzzasztómű,
megépül
az erőmű, épül a keleti
mondotta, hogy Rákosi elvlársiói, 0
ha|ózhaió és őntözö főcsatorna.
felszabadító
Szovjet
Hadseregtől
Megépül országunk büszkeséqé, az
kaptuk azl a nagy kincset, hogy ma
új szocialista
Sztálinváros, az
uj
nagy
bányaváros,
a
szocialisla
mindenki tanulha?. A muttban ez
Komló.
nem (gy volt. Bármerre mentek is
Elkészülnek a miskolci, veszprémi,
a szülők, mindenütt mezítlábas kis.
budapesti műegyetemek
új építkezései
Kórházak,
rendelőintézetek,
gyerekek, rongyos ruhájú kislányok
bölcsődék tucatjai kezdik meg műlüntek szemük elé. A Magyar Dol
ködésűket.
gőzök Pártjának és Rákosi elvtársMegnyílik a nagy, budapesti Népnak köszönhetjük napfényes gyerstadion.
Nincs
magyar ember, nincs magyar
mekotthonainkat,
ahol ö és több
sportoló, akit e sorok
olvadásakor
társa tanulhat.
ne me!egf[ono át az öröm érzése, an-

Végül a felszólalásokra Megyeri
Galirtella, az „Ajivákérl,
gyermekekéri" című film
rendezője és
Knoll István, a fi'm gyártásvezetője
válaszoltak.

*
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Párt

hirek

Értesítjük az alapszerve,
zeti tifkár elvtársakat, hogy
április
23-án,
csütörtökön
minden alapszervezotnél tag.
gyűlést kell tartani.
Párt és Tömegszervezetek
Osztálya

nál is Inkább, hl©zen az ipari létesítmények, a mezőgazdaság fellesztésé
nek nagy eredményei
mellett
ott
ékeskednek a magyar sport világraszóló
sikerei i«.
Ezek a
sikerek
ceakls pártunk
állandó és
szerető
gondoskodása
mellett voltuk elérhetők. Sportéletünk kiteljesedése csakis
a tömegsport
felkarolása által vált
lehefővé.
,
A testnevelést ée
sportmozgalom
hatalmas arányú
fejlődése a sportolók fzárnának
növekedésében mérhető le pontosan.

A Sz. Honvéd SE ünnepélyes gyűlése

Hétfőn este a Helyőrségi Tiszil Klub
dluztermében tartotta a Szegedi Honvéd Spór) Egyesület 1952. évi munkájámalk beszámolóját és a kimagasló
eredményt elért versenyzők meglutalmazásá;!. A Honvédelmi Minisztérium
képviseletében Rózsa László
ezredes
elvtárs volt Jelen. Szabó Elemér hadnagy
„.Sportunk az új
választások
tükrében" címmel tar ott
előadást.
Ezt követte Perényi O z k á r őrnagy,
az egyezfilot főtitkárának beszámolóKözöljük az alapszervezeti titkár ja az elmúlt év munkáiéról. Az ezelvtársakkal, hogy 22-én, szerdán 5 évi feladatoka) a következőkben Jeórai kezdettel n Kálvin-téri szék-1 lölte meg: szervezési munkai meg|avf'ása, a sportoktatás,
káderképzés,
házban sajtófelelőa és sajtóaklívn agitációs óe propaganda munka színértekez'etat tartunk. Értesítsék er- |vonalának emelése és m gazdasági voről a sajlófelelóst és sajtóaktívákat. nalon a fokozott takarékosság. A beszámolót értékes
hozzászólótok
kö-

Szeged Városi
Agit• Prop.

A felszabadulás
elölt
például
(1939-ben) az ország lakosságának
mintegy 0.5 százaléka sportolt csupán.
A hivatalosan nyilvántartói!
sportolók száma
nem egészen 45
ezer volt.
A felszabadulás óta alapos változáson meni
keresztül sportélelünk
célja és értelme.
Egyre szélesebb
tömegek kapcsolódtak be a sportba. 1949-ben már az ország lakosságának 2 százaléka sportolt és a
sportolók száma elérte a 180.00CH.
Az ötéves
(erv további hatalmas
arányú
fejlődést
eredményezett.
1952 végén a nyilvántartóit sportolók
száma
meghaladta az 522
ezret s ez egyben azl Jelenő, hogy
az ország
lakosságának 5 és fél
százaléka sportol.
Mindezek az eredmények annak a
szerető gondoskodásnak
eredményei,
amellyel a magyar sport trónt Rákosi elvtárs viseltetik.
Gondoljunk
arra,
amikor a taifal
edzőtáborban
bö'cs tanácsokicai látta el olimpikonjainkat. De megnyila-kozik
szeretete
az ifjúság Iránt olyan apró kedveskedésben ls. mint a vásárhelyi
kis
Hódos Csibi esete,
aki az őzikéért
futball-labdái, belső gummikat,
meg
egy kisvisútat kapót) Rákosi elvtárstól, Cslbi és Társai
azóta
kipirult
arccal Játszanak,
sportolnak a labdával és sűrűn eszükbe Jut: Rákosi
elvtárs a magyar gyermekek, a magyar ifjúság Igazi atyja.
A Magyar Függetlenségi
Népfront
választási felhívása
további ragyogó
távlatokat nyit.
Ugyanakkor
féljeszl a kérdést:
Mi kell ahhoz, hogy mindez meg
valósuljon? Az kell — szól a felelet —, hogy Jól dolgozzunk A szocialista sport
új embereket
kovácsolt; ezek az új
emberek
kell.
hogy megállják helyüke) a munkapadok, az
Íróasztalok, a
tanulópadok melleit és a földeken. És meg
is állják helyüket, hisz az eredmér
nyek bizonyítják ezt.
Amikor m o ó a válasz1 áera készülnek
éa május 17-én az urnák előtt állanak, boldog Jövőnkre, szebb életünkre szavaznak egyöntetűen.

Pártbizottság
Osztálya

Sz. Petőfi

spartakládja

IDÖJARASJELENTÉS
Vasárnap Újszegeden tartották meg
rpartaVárható időjárás a Szegedi Peltöfi Spor) Kör
ktádját férfiak részére. Eredmények:
szerda estig: rész- 100 m 1. Jakusits 12.5:
2 Zrtnthó
ben felhői, száraz | 12.6; 1000 -m
1. Takács 3:11.6; 2.
Idő,
mérsékelt Cserkút! 3:13:
3. RJamnltczki 3:19;
szél, erős éjszakai 800C' m gyaloglás
z " b ó 36:27.8:2.
lehűlés, több
he- Komáromi 40:20; súlylökés 1. Jakusits
lyen fagy. A nap- 935; 2. Kéri 806: 3.
Czerkuit 700:
pali
hőmérséklet távolugrás 1.
Zán'hó
500, 2. Kéri
alig változik.
485; 3. Balogh 485.
Várható hőmérsékleti értékek az orsz g területére: Ma agit.-prop. bizottsági értekezlet
Szerdán
reggel
északkeleten és a
Tiszántúlon mínusz 3—0, délben 12—
A VTSB mellec
működő agitációs
15 fok között.
és propaganda bizottság
elnflkoégo
felhívja tagjait, a sporkörök és tárMOZI
Szabadság:
Első hangverseny
(ma sadalmi szövetségek agh.-prop. felelőseit, hogy ma este 6 órára fon(os
utoljára).
Vörös Csillag:
Támadás
6.25-kor értekezletre a
VTSB-ben Jelenjenek
(ma utoljára).
meg.
Fáklya: Indiában (ma utoljára).
A VTSB felhívása
Az előadások
háromnegyed 6
és
8 órakor kezdődnek.
A VTSB felhívja atsokat a sportköSZÍNHÁZ
'
röket, melyek az MHK-val kapcsola-

ven lók.
A hozzászólások után Léber
Gyula
jörzMir-ma-ter
az elmúlt évt
munkaverseny eredményét ismertelte,
melyben el«ő lel',; a kerékpáros és a
céllövő szakosztály 420 ponttal, harmadik a súlvemelő
szakosztály
4C8
ltonttal. Végül Rózsa László
ezredes
ado|» fi I mutatást az
egyesület ezévl
munkájához. Rámutatott
arra, hogy
pártunk és kormányzatunk,
néphadseregünk vczel'ői,
Szeged
dolgozói
még fokozottabb
eredményeket várnak a Szegedi Honvéd Sport
Egyesülettől.
Az ünnepi
gyűlés végén
meg|utalmazfák
azokat a versenyzőket, akik országosan legjobb teljesítményeket értek el és azokat a dolgozókat, akik Jó munkát végeztek az
egyesület munkájában.
Kézilabda

edzők

vizsgája

Pénteken e3"e tartotta, meg a Kézilabda Tár odaírni Szövetség
elnöksége a kézilabda
tanfolyam vizsgáját. A vizugán 20
hallgató
jelent
meg, akik Jó
felkészültségükről adtok tanúságot, Közülük 13-an Jelesen,
heten pedig Jó eredménnyel zárták
a tanfolyamot. Tudásuk biztosíték arra, hogy Szegeden eredményesen fejlődik majd ez a népszerű eportág,
To'.ótájékoztaió

1. Magyarország—Ausztria 1—1: 2,
A második félidő eredménye: 1—x;
3. Ausztria B—Magyarország B 1—x.
4. Magyarország ifi—Ausztria ifi 1—
1; 5. Csehszlovákia—Olaszország x—2,
6. Erri Fáklya—özdl Vasas 1—2: 7.
Gyöngyösi Épi[ők—Debreceni
Honvéd
2 - 2 ; 13. Pápai
VL-Csl!Laghegyi VL
2—x; 9. Szombathelyi VD-K:>mlöi Bányász 1—2; !0. Szombathelyi Honvéd
—Várpalotai Bányász 1—x, 11. Gyulai
Építők—Vasas Izzó
2—2, 12. Makói
Vasas—Békéscsabai Énítők 1—2. Pótmérkőzé'ck: Kiskunfélegyházi
Vasaié
- B p . Sztki-a 1—1; Miskolci Lok—Mismég nem vél- kolci Építők 1—1: Perecest Bányász
Este 7 óra: Carmen. — Mollere bér- tos nyomtatványokat
let (10)ték át. mielőbb Jelentkezzenek azok- -Bp. Lok x—1; Nyíregyházi Építők—
Salgótarjáni Vaeas 1—1.
MUZEUM
ért a VTSB-ben.
Szegedi Ipar-fejlődés a céhektől a
szocialista
Iparig;
Fejlődéstörténeti
kiállítás; Móra Ferenc emlékklUMás:
A RÁDIÓ MAI MŰSORA
Fehértó élővilága kiállitáe: hétfő kivételével mindennap 10 órától eete 8
Április 22, szerda
Szlmfónikus
zene. 22 Hirek,
22.25
óráig.
Operahangvorseny. 23.25 Népballadák,
Kossuth rádió
Pe.őtl rádió
KÖNYVTAR
5 Falurádió, 5.30 Hírek. 5 45 Reg0 Népi zene, 6.45 Torna,
7 SzlmNépdalok. 8 Ze.
Somogyi: Délelőtt
10-től este 7-tg geli zene, 6 Levelezők Jelentik, 6.45 fónikuti zene. 7.35
Hanglemezek, 8.05 nelcarl muzsika, 0 Zongora, 9.20 Be(Könyvkölcsönzés:
délután 2-től eete Itopezemte, 7.05
Kamarakórus, 11.30 Elbeszélés. 12 Hí- szélgetés úttörőkkel.
0 40 Gvermekfi óráig.)
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási rek, 12.10 Vidám zene, 12.30 Béke- rádló, IC' Hirek, 10.10 Opernrőszletek,
dalok.
13
Daljátékrészletek.
13..70
10.30 óvodások műsora, I I
BalettIdeje hétköznapokon: Olvasóterem délÚttörő
híradó.
14.3.5 zene, 15
Rádiöegyatíes, 15.30
Re.
előtt 10 tői este 9-ig: hétfőn 2-től es- Ének, 14.15
16.30
te 9-ig. Kölcsönzőé 12-től eete 8-lg: Hangverseny, 14.50 Szto küldi, 15.30 gényrés-zlet, 15.50 OporePzenc
17.10 Versek,
hétfőn 2-től esie 8-lg. Vasárnap nyit Hegedű, 15.50 Irodalmi mflsor, 16.20 Előadás, 16.45 Hárfa,
Gvermekrádló,
17
Előadás,
17.10 17.30 Hírek, 17.40 Könnvü zene, 18
va 9-től 13 óráig.
Ma- Szimfóntkus zene. 18.45 OperettrészGorkij (Horváth M -u. 3. MSZT szék- Filmzene, 17.40 Előadás. 17.55
gyar
dalok,
18.10
Építőipari
félóra,
letek, 19 DalköKők
dalaiból, 19.20
ház):
Hétköznapokon délelőtt 10-től
2-ig: délután 3 tói 7 óráig Könvvköl 19 Hangos újság. 20 Tíz perc külpo- Tánczene. 10.45 Szovjet ós népi delitika.
20.10
Juia'omrmiíor,
20.40
mokratikus híradó.
esönzés
A Járási Könyvtár: Könyvkölceönzée
minden hétköznap
szerda kivételével EGY elöhasas klsftas tehén
eladó. BÚTOROZOTT szoba
kiadó
dolgozó
délután 4 órától 7.lg; vasárnap dél- C-encIes u. 3.
elől) 9-től 12-lg felnőttek részére. Az SZALMA eladó, szántó "ársat kere ok nőnek. Feltámadás u. 7, udvarban.
KERTÉSZETBE
idénymunkáéi
alkal
Ifjúság részére szerda ós
vasárnap pénzért vagv cserébe Ceuka u. 13.
maz ez Ulezegedi Tanítóképző. !Eee>
kivételével mjnden nap fél 2-től 4-ig.
BBADASRA
alkalmon
btkaborjú.
cseleg
lakásnál).
Temesvári
la-.
22.
Olvasóterem nyitva szerda kivételével minden nap
délután 2.(01 7-ig rép, deszka, két darab eüldö eladó. ELVESZETT tíz nap|a rima ezörü bmBakay Nándor u. 5.
na nőstény vlasla kutva.
Megtaláló
Vasárnap 9Jő] 12-lg.
FESTETT rekavnléváz. kihúzható aoz- .50 Ft Jutalmat kap. Sándor u. 25.
íalka, eladó. Mikszáth IC. u. 4.
FELHÍVÁS
A SZEGEDI Háziipari Szövetkezet felLLADO hálószoba, két ágybe'éh ebéd- hívja
kint
dolgozó tagjait,
hogy
a
Felhívom a szőlőtermelők
figyel- lúkrodone. asztallal.
rzcnecláda, tűzmét, hogy a le nem szerződött sző- hely. Sztálin krt. 20, II. em, 15. d. betegaigbfzt (Vitáéi ügyben az üzem
ben (Sztálin kr;. 21.) . a l á t érdeküklőterülelre a rézgá-lc utalvány kiadá- u. 4—8 óráig.
sát
Városi Tanács
mezegazdasági
ben sürgőién Jelentkezzenek.
szoba két dolgozó férfi- FÜZVESSZö hántoló
osztálya megkezdto (Bérház, II. ern. ALBÉRLETI
munkásokat felnek
azonnal
kiadó.
Oroozlán
u.
6.
210). Utalvány
megszerzéséhez szükveszünk. Takaréktár u. 2. udvar.
sége' a háztömbbizalmi vagy a dü- BÚTOROZOTT szoba egy-két férfinek,
Újszeged, Csanádi
lőfe'.elűs igazolása és
h á a á l l szőlő diákoknak kiadó.
u. 24.
esetén 20 filléres okmánybélyeg.
VB-elnök
FESTETT kombinál) ezoba eladó. ÚjDÉLMAGYARORSZAG
szeged, Bethlen u. 20.
politikai napilap
hónapos
hararkoca elA TEXTILIPARI
Műszaki és Tudo- EGY kilenc
Felelős szerkesztő és kiadő:
mányi*) Egyesület
szegedi csoporttá adó. Kossuth Lajos sgt. 32.
ZOMBORI JÁNOS
beszolgáltatásra
eladó.
ápri'ts hó 23 án. csütörtökön délután EGY sertés
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
6 órai kezdetfel
előadás) rendez a Rigó u. 18.
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11.
Műszaki ós Termé"ze':udományi Egve- ELCSERÉLNÉM
ezegedi
kétezobás
Telefon: 35—35 és 40-80
silletek Szövetsége
központi helyisé- összkomfortos
lakásomat veszprémiKiadóhivatal: Szeged. Lenln-u 8.
gében, Horváth
Mihá'y u. 3.
ezám ért. Va asszen" péter u. 9 fa.
Telefon: 31—10 és 35—00
a',art. Előadás címe:
Minőségi pro- KOVÁCS kéziszerszám éu fúrógép elblémák MEO-e szemmel. Előadó: Bár- adó. Csongrádi sgt. 1.
Csongrádmegyei
Nyomdalpart
don Éva.
az Újszegedi
Kender- és 32 BASSZUSOS langóharmonika, láncLenszövő MEO vezetője. Minden ér- i borona, szecekavágó eladó. Április 4
Vállalat, Szeged
deklődőt szívesen látnak.
útja 59
Felelős vezető: VIncze György

