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lözel 29 ezer ember nézte meg Szegeden 
a Munkásmozgalmi Vándorkiállítást 

A Magyar Munkásmozgalmi 
I utézet vándorkiállításán még 
vasárnap a késő esti órákban is 
rengeteg ember szemlélődött a 
Hungária nagytermében. Négy 
napon keresztül állalndőan az 
érdeklődők tömege lepte el a 
kiállító termet és olvasgatták az 
eredeti iratokat, plakátokat, néz-
ték a Fényképeinél s a többi ér-
tékes anyagot, aincíy mind a 
magyar munkásosztály küzdel-
meit és győzelmét tárta elénk. 

— Én mind a négy naoon 
eljöttem ide, — mondta, vasár-
nap este egy idősebb munkás a 
kiállításon. — Annyi a nézni, 
mag a tanulnivaló, hogy napol; 
kellenek hozzá, amig mindem 
alaposan megnézhetünk. 

A fiatalabbak különösén so 
kat jegyezgettek. Legtöbben pa-
pírral, ceruzával kezükben jár-
ták sorra a kiátlilási sorokat. 

— Eddig csak könyvekből 
-olvashattam a magyar munkás• 
osztály nagyszerű harca!/ól, — 
mondták többen is, — ric most 
szinte a valóságban láthatom a 
képekből, a dokumentumokból 
ezt az óriási küzdelmet, amely 
valamennyiünket szívós mun-
kára, tanulásra laizilil. 

Az értékes kiátlilási anyag 
áttekinthetőségét különösen elő-
segitello, hogy gondosan, meg-
felelő szempontok szerint csn-
poitositollák és helyezték e l 
Ezenkívül 

méitó kere'.et adott 
a kiállítás anyagához az MDP 
vezetőinek képévei. vörös és 
neili/etisz.inü zászlókkal i/lése-

sen feldiszitelt terem. Ez az 
impozáns diszités a szegedi 
Nemzeti Szinház díszítő dolgo-
zóinak jó munkáját dicséri. 

A négy napon keresztül Sze-
geden megnyilvánult hatalmas 
érdeklődés azt mutálja, hogy 

Szeged dolgozói 
meg akarják ismer/üt a munkás. 
osztály küzdelmes mnltjál ésazl 
a hősies munkát, amelyet mais 
végez a dolgozók fejlődése, jobb 
életlehetősége érdekében cti 

MDP vezetésével. Négy napon 
keresztül üzend munkások, kö-
zépiskolás és egyetemista diá-
kok, értelmiségiek, tisztviselők 
és minden más foglalkozású 
dolgozók csoportjai keresték fel 
a kiállítást kőzet 29.000 ember 
nézte végig négy nap alatt ezt a 
rend kivül érdekes és ériékes kt~ 
áUit&st, amely Szegeden is még 
nagyobb megbecsülést szerzett a 
magyar munkásosztálynak és 
további küzdelemre, tanulásra 
serkentett minden dolgozót. 

A magyar dolgozók legjobb példaképe: 

R á k o s ! e l v l ó r s é l e i i ö r l é r e i e 

fl kiállítás utolsó napján a 
szegedi Nemzeti Színházban Rá-
kosi Mátyás elvtársnak, a ma-
gyar dolgozók nagy vezetőjének 
életét Ismertette Réti l.ászló elv-
társ, a Magyar Munkásmozgalmi 
Intézel igazgatója. Szeged dol-
gozói ebből az alkalomból zsúfo-
lásig megtöltötték a színház né-
zőterét és már az előadás meg-
kezdése előtt hosszan éltették 
Rákosi elvtársat, az AlDP-t, va-
lamint a Szovjetuniót és Sztálin 
elvtá^at. 

flz előadást dr. :Anlaljfy 
Gyvrgv elvtárs, országgyűlési 
képviselő nyitotta meg és han-
goztatta, hogy l.cnin és Sztálin 
legjobb magyar tanítványának: 
Rákosi elvtársnak élete szorosan 
összc/ügg a magyar kommunista 
mozgalommal, annak harcával, a 
tőke nyomása, a kapitalisták és 
a földesurak ellen. 

Réti László elvtárs tartotta 
meg ezután mindvégig igen nagy 
figyelemmel kisért előadását. 

— Uj világot építünk — je-
lentette ki a többi között — és 
ehhez az uj világhoz ujtipusn 
emberekre van szükségünk. A 
szocialista emberek neveléséhez 
azonban nagy példaképeket kell 
állilanunk a dolgozók elé. A leg-
jobb ilyen példakép a magyar 
dolgozók harcos vezetőjének, Rá-
kosi Mátyás elvtársnak élettör-
ténete és munkássága. 

Réti László elvtárs közel két 
és félórán keresztül beszélt arról 
a hatalmas munkásságról, ame-
lyet Rákosi elvtárs a magyar 
dolgozó nép felemelkedése ér-
dekében vivott. flz előadást több 
Ízben megszakította a közönség 
megismétlődő lelkes tapsa és él-
jenzése. 

íeaiel'b munkásuk és munkásnők 
kerüljenek az üzemi bizottságokba 

A i MNDSz felhívása az üzemi do gozókhoz 
A Ma.'.var Nők Demokratikus 

Szövetsége a Nemzetközi Nőnap 
03 a most induló üzemi bizott-
sági választások alkalmából fel-
bi vassal fordult nz üzemek dol. 
gozóihoz. Az ország népe nagy 
figyelemmel fordul a március 
7-én meginduló üzemi bizottsági 
választások felé — mondja °a 
felhiváa. Az előttünk álló ha. 
talmas gazdasági feladatok meg. 
oldása nagymértékben az üzemi 
bizottságok jó munkájától függ. 
Ezért fontos, hogv az üzemi 
bizottságokba a legjobb mun-
kasok és munkásnők kerüljenek 
be. 

A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége felhívja nz űzetni 

dolgozókat, hassanak oda. 
hogy az. ii/.enii bizottságokba 
minél több nő kerüljön be. 

Gondoskodjanak arról, liogy 
azoi; a munkásnők, akik az el-
múlt évben öntudatosan helyt-
álltak a termelésben, helyet 
kapjanak nz üzemek írányitásá-
ban i's. A magyar asszonyok, 
köztük elsősorbon az üzemi 
munkásnők komolv utat tettek 
meg a felszabadulás óta.. 

Érről tanúskodik 1150 élmun-
ká*uő, 183 kiváló munkásnő, 
t l munkaérdemrenddel kitün-
tetett munkásnő és as az 
1128 dolgozó nő, aki ni öt-
hónapos inunkuversenvlten di-
jat kapott. 

Rendelelek 
a Magyar Közlönyben 

A Magyar Közlöny március 
S-l, keddi száma nz ország*)® 
Tervhivatal és a Gazdasági Fő-
tanács rendefetét közli, moly 
szerint az »m. 100'-as gyapjú-
szövetből fiuruhát csak típus-
ruhaként tehet előáHilani. A 
rendelet közli az ebből a gyap-
júszövetből készült lipus-fiuru-
hák egységesen és országosan 
megállapított árait is. 

A GF rendelete a lucerna és 
vörösheremag rostálásáért és 
szeleteséért Felszámítható leg-
magasabb dijat 100 kg-kint 10 
forintban állapítja meg. 

x Cardigán — pullover — 
Baby és gyermek kötöttáruk 
mérték után is Reichel gép-
kötőipar, Margit-utca 30. 

„Tartós békéért, népi demokráciáért" 
legyjai szániában Révai József elvtárs, 
aa MDP Politikai Bizottságának 
tagja nagy cikkben számol be 
a Mindszenty ügy kapcsán a 
Magyar Köztársaság ellen inté-
zett imperialista rágalmakról. 
Leleplezi nz angolszász impe-
rialisták, Amerika budapesti kö-
vete, Spelmnu newyorkl érsek 
ós Mindszenty kapcsolatait. Be-
számol az imperialista ellenei1 

tilfnkozó tömeggyülésekról, ame-
lyeken az ország dolgozói nagy 
tömegekben vettek részt, hogy 
bebizonyítsák: nem engedik meg 
az imperialistáknak, hogy ineg-
sértsék a Magyar Köztársaság 

szuverénitását t* független**, 
gót-

— A magyarországi fekete ra 
akcióra mért csapással a ma-
gyar demokrácia hatalmas csa-
pást mért a liáhorns uszítók 
nemzetközi táborára — irjn be-
fejezésül Révai elvtárs. Nyu-
gat dolgozói és a becsületes de-
mokraták, akik egyttttéreznek a 
magyar demokráciának a fekete 
reakció ellen vívott harcával, 
ezután még erőteljesebben fog-
nak küzdeni a nemzetközi há-
borús uszítók ellen. 

Héf millió Iorln'os közmunkával 
bekötőutakat éottenek 

Az épités- és közmunkaügiji 
minisztérium hároméves terve elő-
segítését szolgáló közmunkák ke-
retében helyreállította a mult 
esztendei árvíztől megrongál 
dott árvízvédelmi berendezése-
ket. Márciustól kezdve az építés-
ügyi minisztérium, a közlekedés-
ügyi minisztériummal egyetértés-
ben, közmunkák keretében össz?-

ren hétmillió forint munkadíjat 
fordil junlusig az ország külön-
böző megyéiben bekötőutak énl-
lésére. Márciusban az előirány-
zott ősszegből egymillió forintot 

j fordítanak bekötőutak épiíésének 
'inunkadijára. Ezek a közmunkák 

a munkanélküliek számának to-
vábbi csökkentését eredményezik. 

Hatezer katasztrális holdat 
fásitanak Szegeden 
Szeged a „parkok városa" lesz 

A szege*lí diákok) a közeljö-
vőben munkabrigádokat alakí-
tanak és közös munkával öntő-
zik majd a fákat. 

Szeged város gazdasági 
tanácsa fontos ülést tartott a 
pártok, a lömegszevvezetek és 
a város képviselőinek bevoná-
sával. Az ülésen megtárgyalták 
Szeged város' fásításának ter-
vét. Ellíhtározlák, hogv a P a r -
lag'on fekvő területek és a par-
kok fá diósát a jövőben fokoz-
ni fogják, hogy Szegedet a par-
kok városává tegyek. 

Az ülésen beterjesztették Sze-
ged város ötéves fásítási tervét. 
A terv szerint a következő évek-
ben összesen GDO0 katasztrális 
hold területet fásllanak, a város 
belterületén. Eddig már 20.000 
facsemetét kiültetlek és továb-
bi 21.000 darab kiüttetése fo-
lyamatban van. A fásítással a 
szegedi méhcsaládoknak is 
nagy legelőterület ált* majd ren-
delkezésükre. A méhészcgyc-
sület ezzel kapcsolatban felhív-
ta a város vezetőségéi, minden 
lehetőt kövessen el a fák meg-
óvása érdekében, nehogy a ki-
ültetett facsemeték gondatlan-
ság következtében elpusztulja-
nak. A fásítással lehetővé válik 
a méhészet nagyobbarányu fel. 
íendülése is. 

9 pedagógusokfe hívása 
aszeged !zeneoktatókhoz 

A haladó szellemű zenepoda 
pógi.i megkívánja az egyöntetű, 
tervszerű munkát, nmeivel a ze-
neoktatóknak közösségbe tömö-
rülve keli elvégezniük. Éppen 
ezért Szegeden és környékén 
megalakítjuk a zenepedagógus 
munkacsoportokat. Hogy mun-
kájuk minél sikeresebb legyen, 
egyidejűleg zeneoktatói tovább-
képző tanfolyamot rendezünk. 
Mindezek megbeszélésére kér. 
jük valamennyi Szegeden mű-
köclő zeneoktatót, függetlenüi 
bármilyen fokú végzettségétől, 
saját érdekélten jöjjön et 13-án 
délelőtt 11 órakor a zenekon-
zervatóriumba, ahol ugy a zc-
zepedagógus munkacsoportok 
megszervezésé e, mint a lovább-
képzű tanfolyamra nézve fon-
tos értekezletet tartunk. A Pe-
dagógus Szakszervezet vezető-

/fiumunkások és egyetemisták 
közös „Szabad Nép66 baráti kört alakítottak 

Kedves tonadtatástian 

volt részére a napokban a 
MEFESz szegedi negyedéves or-
vostanhallgatóinak. llárom tanu-
lókörünk látogatta meg a gyu-
jagyári SzlT-cscket, akik azután 
végigvezettek bennünket a gyár 
különböző osztályain. Ezt köz-
vetlen hangulatú ünnepély kö-
veit c a kultúrteremben. Sántha 
László tanulóköri titkár nyitotta 
meg a miisort és rámutatott a 
népi demokrácia törekvésére, 
amellyel a munkásságnak méltó 
helyet biztosit az iskolákban és 
az egyetemen. A nagv tapssal 
fogadott beszéd után frissen pe-
regtek a változatos és ötletes 
műsorszámok. A tanulókörök há-

rom szép népdalt adtak elő óléra 
Jnáil vezénylésivel, Pusztai Olga 
Ady-verset szavalt, Csrrcy Evet 
pedig Rachmaninov- és Csaj-
kovszkij-darabot játszott. 

( Kiilonösan érdekes ) 

miisorszám következett ezután. A 
SzIT gyufagyári titkára és a 
MEFESz egyik medikusköri ta-
nulókörének titkára a színpadon 
beszélgetett egymással az ifjú-
ság és népi demokráciánk leg-
időszerűbb kérdéseiről. A beszél-
getést lázsrf Attila-vers követ-
te Forgó Pál előadásában, La-
czy József Ady-verset szavalt, 
maid egy néger népdal és ma-
gvar népi táncok zárták be a 
műsort. 

O l v a s d a Oélinagyarországot! 

( Kati* élményt jelenteit ) 

ez a találkozás, hiszen ezúttal 
nem egy alkalomra szóló kirucca-
násról volt szó, mint esetleg a 
múltban, hanem hosszú és gyü-
mölcsöző barátság kezdetéről, 
amelynek mindenki csak hasz-
nát látja. Azokból az orvostan-
hallgatókból, akik megismerik a 
gyár és a munkásság problé-
máit, sohasem válik majd a régi 
rendszer rettegett OTI-orvosa és 
a SzlT-esck is igaz barátjukat 
találhatják meg a jövő orvosai-í 
ban. A találkozónak máris ko-\ 
moly eredményét jelenti, hagy 
megalakít jak közösen a t/Szakad 
A'ép* baráti körét és a közeli 
napokban a gyufagyáriak az 
egyetemen \iszonozidk látogatá-
sunkat. 

Lé/tárt György 
orvostanhallgató. 

a zensn^k szoros kapcso'alol kel! 
tartania a kor társadalmával 
A 5 re fett zencoszlályának ren. 

dezésében csütörtökön o~-ta a» 
egyetem aulájában Király Jó-
zsef. a Mofesz elnöke előadóit 
tartott ».V mai magyar zene 
jclentő.ségc« cimmel. 

Bevezetőbea áttekintette é» 
jellemezte a modern zene főbb 
irányait. Beszélt a zenei for-
malizmus problémájáról és meg-
állanitotta, hogy a művészeteiéi, 
zenének szoros kapcsolatot kel) 
tartania kora társadalmával, 
nem válhat a formával való 
tartalmatlan játékká, mini 
ahogy az absztrakt, arisztokra-
tikus. dekadens zenei formaliz-
mus teszi. Az előadó Bartók 
Bélának és Kodálynak, a inal 
magyar zene két vezéregyénisé-
gének a jelentőségét abban je-
lölte meg, hogy uj zenei nveb 
vezetet és tartalmat találtak, 
amelyet a népzene életereje. é» 
hatalma* felfrissítő zenei érté-
ke jelentett. 

Az értékes előadást néhány 
Kodály és Bartók mű gmmo-
fonlemezcs bemutatója kis'rto. 

x Ma (Miután 2 órakor foly. 
tat-Magos birói árverés KlanzíU. 
tér 8. szára alait. Eladásra ka. 
rülnek női szövetek, stb. 

B E L V Á R O S I 
telefon 4V»á 

- , 7 . 
áérlet. 

Ma és mindennap i 
h a m l e t 

Eiladások 4 és 7 érakor 

k o r z o 
Telefon \ u l : 33-14 

i í ) » . 
héttel-

Ma és mindennap: 
H 4 M L E T 

Eüíadsso'i 101 4 és lé! 7 érakor 

S Z É C H É N Y I I -álon! 
Telefon Aut U-77 | hé: rá I 

Mától péntekig: ü a n grandió-
zus filniremek. Igazi hősiesség 

Szemben aiiaíáüa1 

(A szabadság ára) 

Elüadások léi 4. (él 6. léi 8-kor. 


