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AZ ELO PETŐFI
Trencsényi

Waldapfeí

Imre

elvtárs

a szegedi
Zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség kedden este
a városháza ünnepien feldíszített közgyűlési termének még a
karzatait is. »A néppel tüzönvizen át* — ez a Petőfi idézet
tünt szembe nagy betűkkel
az
előadói emelvény fölött. A Magyar Dolgozók Pártja Nagyszegedi Pártbizottsága rendezésében nyilt meg itt ünnepélyes keretek között a szegedi Petőfiemlékhét.
A Himnusszal kezdődött az
ünnepség, majd Simovits Mihály elvtárs üdvözölte a megjelenteket. Markovits Tibor elvtárs Petőfi-költeményeket
szavalt, majd' dr. Trencsényi-Waldapfel Imre elvtárs, a szegedi
tudományegyetem regtora tartotta meg rendkívül nagy érdeklődéssel várt előadását nAz élő
Petőfi« címmel.
— Ahol a nép kezében van a
hatalom — mondotta —, ott a
nép nagy költőinek sorsa, halhatatlansága is biztosított, mert
a nép kezeskedik költője végrendeletének, élete tanításának
következetes
végrehajtásáról.
flhol azonban a burzsoázia, a
kapitalizmus építi ki reménytelen harcának utolsó védőbástyáit,
ott elhallgatják a nép költőjének nagy hagyományait, mert
ezek a hagyományok
minden
nép irodalmában,
történeteben
előre mutatnak, a haladást és a
szabaOságot szolgálják,
Trencsényi elvtárs
érdekes
példákkal világította meg, hogy
mennyire igy volt ez Petőfi esetében is.
— Petőfi lényegét a mult
urainak el kellett
tagadnioh,
mert a szabadságért küzdő elnyomott dolgozók egyik erős szövetségesét hallgattatták el, amikor alakját meghamisították. A
felszabadulás Petőfit Is felszabadította, mint általában a magyarság nagy
hagyományait,
amelyek a német fasizmust kiszolgáló urakkal szemben a magyar nép harcos öntudatát, függetlenség iránti vágyát erősítették. A felszabadított Petőfi most
már egészen a mienk! A meghamisítatlan, megcsonkitatlan Petőfi alakján keresztül egyre világosabban domborodnak ki azok
a vonások, amelyek a haladó
költészet, a forradalmár költészet, a szocializmust előkészítő
költészet legnagyobb alakjai közé sorolják.
— Petőfi olyan költészetet szólaltatott meg, amelyet nemcsak
az arisztokraták, az iskolázott
nagypolgárok értettek meg, hanem a jobbágyok, a dolgozó nép
fs megértett és megértették egyben, hogy ez az ő költészetük.
Petőfi versei azért lehetnek példamutatók a mi számunkra, mert
azt mulatják meg nekünk, hogyan kapcsolódik bele az Igazi
költő kora forradalmi feladatainak végrehajtásába. Nem elvont formalitásokat
tartalmaz
Petőfi költészete,, hanem benne
él a küzdelem harcos ereje. Számunkra ez a harcos erő Irányt-

Tfak arnyán ir>un)(3sok
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A VLADIMIRI A. A. Zsdánov traktorgyár fiatal kollcktivje versenyt folytat, hogy a.
legközelebbi hónapokban elérje
az ötéves terv utolsó évére tervezett napi közepes
gyártási
teljesítményt.
Áz újítók és feltalálók céltudatosan dolgoznak a gyártási
eljárás tökéletesítésén.
A kollektíva kötelezte magát,
hogv ebben az évben az újítások és találmányok révén négymillió rubel megtakarítást ér
el.

előadásával

megkezdődül!

Petőfi-hét

mutató és nagy erőforrás a mi
harcunkhoz,
Trencsényi Waldapfeí
Imre
elvtárs előadását hosszantartó,
nagy tapssal köszönte meg a (közönség, majd Markovits Tiborné
elvtársnő és Bessenyei Ferenc, a
szegedi Nemzeti Színház tagja
Petőfi-verseket szavalt, flz emlékülés az Internacionálé közös
eléneklésévcl ért véget

A szegedi Petőfi-hét
legközelebbi előadására pénteken est© fél 7 órakor kerüi sor
ugyancsak a várobáza közgyűlési termében. Ezen dr. Erdődy
József elvtárs, főiskolai tanár
tart előadást i>Miért népszerű
Petőfi a Szovjetunióban« dmmeh Szombaton a szegedi üze-

mekben emlékeznek meg Petőfiről, délután pedig Somogyltelep
veszi fel ünnepélyes keretek kőzött a Petőfi Sándor-telep nevet Szombaton este 9 órakor a
Dóm-téren lesz nagyszabású Petöji-tábortüz.
Vasárnap 26 nagyszegedi községben és tanyaközponton rendeznek
Petőfi-ünnepségeket.
Ugyanakkor Igen érdekes
és
szemléltető Petőfi-kiállitások ls
nyílnak meg ezekben a községekben. fl kiállításokon Petőfi
életének főbb eseményeit, forradalmi harcait mutatják be.
Vasárnap délelőtt koszorúzzák
meg Petőfi szobrát a Dóm-téren, délután pedig az ujszegedi
szabadtéri színpadon
rendeznek műsort

Munkás
osztályvezetőket
iktattak be a szegedi
egyetemen
A «munkáská:lcrcfcet
vezető
helyekre* elv egyre
inkább
megvalósul Szegeden is. Kedden a szegedi tudományegyetem gazdasági hivatalába iktattak be munkásokat osztá'vvezeíői tisztségbe. Molnár János
elvtárs került a műszaki, Takács Anlal elvlárs pedijgj a személyi osztály élére.
Az uj osztályvezetők beiktatási ünnepségén dr. M ed gyesi
Endre elvtárs, az egyetem gazdasági igazgatója hívta fel a
figyelmet Rákosi elvtárs szavaira, hogy nem elég, ha á gyár$k élén munkásigazgatók áll-

ri ab, hanem szükség van arra
is, hogy minden fontos helyen,
a kulcspozíciókban munkások
legyenek. Az egyetem gazdasági
hivalala is ilyen fontos hely,
mert hiszen innen történik a
klinikák és az intézetek gazdasági irányítása.
Dr. Trencsényi Waldapfeí Imre elvtárs, az egyetem rektora
köszöntötte ezután a két u)
munkás osz'á'yveze'öt. A megje'entek hosszan éllett^k a Magyar Do'gozók Pártját, Sztálin
és Rákosi elvtársakat, majd a
bensőséges ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

A VATIKÁN ES A FASIZMUS
A Vatikán kiközösitési ren
delete — állapítja nreg Izakov, a moszkvai rádió hírmagyarázója — kétségtelenül a
demokrácia és a béke erői ellen irányul. Ez még világosabbá válik, ha szemügyre veszszük azt a szoros kapcsolatot,
lamely a Vatikánt a közelmúltban a fasizmussal kötötte öszsze. A tények igazolják, hogy
Mussolini fasizmusát a katolikus egyház vezetői buzgón
támogatták.
Korántsem véletlen,
hogy
Olaszország volt az első ország,
amely a fasizmus igájába dőlt.
Már néhány évvel a fasizmus
uralomrajutása után 1929-ben
az ugyneve7ett laleráni szerződések szentesítették a Vatikán
hivatalos kapcsolatait a fasiszta államrendszerrel. Mussolini arra kötelezte magát a fa
siszta állam nevében,
hogy
készpénzben 750 millió lirát
bocsát a Vatikán rendelkezésére. A fejlemények igazolták,
hogy a fasiszta diktátor nemhiába volt olyan nagylelkű a
Vatikánnal szemben, mert az
egyház vezetői buzgón támogatták a fasisztákat háborús
kalandjaik végrehajtásában. Az
egyház áldását adta a rablóh á b o m b a induló fokc'ein"erekre. A pápa Mussolinit j»dicsőséges hadvezérnek* mondotta
és személyesen gratulált neki
az abesszin háború befejezése
alkalmából.
Mussolinihez hasonlóan a
Vatikán Hitlerrel is szoros kapcsolatba kívánt kerülni. XII.
Pius pápa, amidőn még Paeelli bíboros néven
nuncius
volt Berlinben,
közvetítette

ezeknek a. kapcsolatoknak Ü
alakítását. Thyssen, aki mag*
is katolikus és kezdetben a
nácikat pénzelte, Németország
ból való menekülése után, a
svájci sajtóban megjelent n y i
latkozatában
megállapította:
nuncius korában maga
XII.
Pius pápa segítette elő Hitleí
uralomrajutását. 1933-ban, köd
vétlenül a Reichstag
égése
után a Vatikán konkordátumot
kötött a Hitler-kormánnyal a
lateráni szerződések mintájára.
A konkordátum előírta a német katolikus püspökök állal
leteendő hűségesküt, amelyei
ezek a püspökök lelkiismeretesen be is tartottak. 1936-ban
a német katolikus püspökök
oászlorlevélben szólították fei
híveiket: támogassák a *Führer«-t a kommunizmussal szem*
ben. és amikor Hitler kirobhantolta a második világbába
rut. a német katolikus p ü »
pökök továbbra is hödolalulíról biztosították őt. Amikor x
német rablóbadak messze benyomultak a Szovjetuniö területére, Hitlerék messzemenő kiváltságokat biztosítottak a Vatikánnnak a megszállott szovjet területeken. Ha végiggondoljuk azt a tömeggyilkolást.
amelyet a nácik a megszállót!
területen végeztek, akkor ez j|
Vatikánnak tett engedmény afl
adolt körülmények között mófl
jobban szembeszökő.
Franciaország
német megszállása alatt a Vatikán támogatta a népáruló Petain kort
mányi, a Vatikán ügynökei segítették elő a csehszlovák köa>
társaság bomlását 1938 ban aw
által, hogy Szlovákiában hatalomra segítették a hitlerbar&t
bábkormányt. Franco tábornok
az olasz és német fasizmui
zsoldosa máig is a Vatikán
legmelegebb rokonszenvét éa
támogatását élvezi. Ugyanez S
helyzet Salazar, Portugália f *
is ta diktátora esetében is.

KI NYERI EX
a
„VII szervezel" nevel?

Ilyekörülmények
kőzött egyáltalán nem meglepő,
hogy a Vatikán ma is igyekszik
Versenyeznek a szegedi fiatalok,
hogy minél jobban
felkészüljenek magasra tartani a kommunistáéi'enessóg tépett lobogóját, azt
a Világifjusági
Találkozóra
a lobogót, amely kic c uszott sző
Napról-napra fokozódik a lel- tartott műsoros kulturdélutánNem szabad azonban meg- vcbéresei: Mussolini és H i t l e í
feledkezni a kerületi szerveze- kehből
kesedés a szegedi ifjúmunkások jukon
tekről sem. A kerületi SzITés EPOSz-fiatalok soraiban a
szervezetek és az EPOSz egy
nagy augusztusi Világifjusági az EPOSz kulfurgáfda
Találkozó iránt. Minden ifjú- több tagja nagy sikerrel sze- hónap alatt közel '30 uj kulturmunkás leány és fiu várva- repelt. Ezenkívül a termelés- gárdát szervezett meg. Ezenkívárja, hogy a gyárak üzemi ben is igen szép eredményt vül 160 szegedi ifjumunkás és
VERSENYI
bizottsága és a központi SzIT- érnek el. Már minden kunsági EPOSz.fiatál áll tiizőrséget minNAGYJELENTÖSEGU
moztitkársáig kiértékelje a hét fo- szövőgyári ifjumunkás lánynak den éjjel a szegedkörnyéki szélyamán munkájuk eddigi ered- és fiúnak megvan a VIT egyen- rűskertekben. A magánalkalma- galom indult meg a Rosszon
lányai
ruhája, amellyel még nem sok zottak SzIT-szcrvezete
ményeit.
eddig már tiz szép kis hajas- és Vladimír állomások hűtőhászegedi szervezet dicsekedhet.
között
külföldi zának mozdonyvezetői
Az üzemi ifjúsági szervezeA gázgyári SzIT-szervezet négy babát készítettek a
A főmozdonyvezető brigádjai eltek között nagy versengés in- kis csinos gázórát
készített fiatalok részére. E mellett
dult a legjobb »VIT-szervezete ajándékként a Budapestre érhatározták, hogy
mozdonyaik
névért. Mert ez a név annyit kező külföldi fiataloknak. Jól komolyan faglalkoznak
hasznos munkáját
megkétsrajelent, hogy amelyik szervezet baladnak a VIT-szeminárium
rezik és elérik, hogy mozdoa
VIT-szemináriummal
is.
.A
ezt megnyeri, az busz tagjára! anyagának tanulásával is.
résztvehet a Világifjusági TaA szép eredmények mellett rókusi SzIT-szervezetből is nyolc nyaikkal legalább 600 kiloméfehérselyem SzIT-csillaggal di- tert futnak be naponkint
lálkozón. Az eddigi tapasztala- azonban
szitett zsebkendő érkezett
a
tok szerint ez a név eddig
A komszomol brigád egyik
központba.
még legesélyesebb az Ujszegedi nem sabau
Nagy haladás mutatkozik ke- mozdonya G. Kondratyev főLádagyár ifjúmunkásainak, akik menfuled:eznünk
vés kivétellel minden vonalon. mozdonyvezető irányítása melmár egytől-egyig
a hibákról éa a visszaesésekről A kerületi szervezetek között lett elérte a napi 722 kilomésem. Az utóbbi időben például egyedül a móravárosi SzIT-nél tert, a fordulókat pedig t ö t *
siksresen elJÉgszték
súlyos visszaesés mutatkozott a mutatkozott lemaradás. Azonban már itt is rájöttek az ifjú- mint a felére csökkentették ét
a VIT-szemináriumot és a VIT Szegedi Kenderfonó ifjúmun- munkások hibáikra s máris pó- 4137 kg. szenet
takarította!
kásainál,
Nem
szervezték
meg
a jándéktárgyak elkészítésében' is
tolták mulasztásaikat, mert kö- meg.
kellőképpen
a
VIT-tanfolramoaz elsők között vannak. De nem
zülük is többen ott akarniak
A mozdony teljesítőképességémaradt le a Magyar Kender kat. Hasonló hiba. mutatkozott lenni azok között, akiket a köza
dohánygyári
SzIT-nél
is,
ahol
SzIT-szervezete sem', öle is minpont jelöl a VIT-en való részt- nek napi 500 kilométeres kiszintén
túlbecsülték
felkészültden igyekezetükkel azon vanvételre.
használásáért egyre
szélesei*
nak, hogy jó eredménnyel fe- ségüket és tudásukat. A vezetőA biztató körülmények máris méretekben bontakozik ki ai
jezzék be a VIT-re való elő- ségi tagok nem jártak rendesen
készületeket és teljesítsék
a értekezletekre s ezért késve bizonyítják, hogy augusztus 14- munkaverseny. A rosszosi és
felajánlást, sőt azt tul is szár- kezdték meg a VIT-szeminá- re, amikor elindulnak a sze- vladimiri mozdonyvezetők kezriumok hallgatását. Ezeket a gedi SzIT-fiatalok soraiból a >
nyalják.
deményezése a Szovjetunió sok'
hibákat azonban már mindkét .legjobbak a VIT-re, több mint
A dorozsmai Kunsági Szövő- helyen
'száz százalékra teljesitik a sze- vasútvonalán elterjedt már.
gyár ifjúmunkásai is megérdemgedi ifjúmunkások is a VIT-ért
lik a dicséretet. Az utolsó né- oy'íberébsn felszámolták
tett felajánlásukat.
hány hét óta- a legszorosabb E két szervezet vezetősége szoredmenyes
baráti kapcsolatot építették ki rosabb kapcsolatot vett fel az
— FÖLDET KEVERT a beaz EPOSz.sz.al. Díszítési, taka- üzemi pártszervezettel és az időadásra kötelezett bura közé
rítási és egyéb munkálataikat sebb elvtársak segítségével röviJcnei Antal iillési lakos. Az
kölcsönösen végzik el az EPOSz dcsen kipótölják eddigi mulaszállamügyészség az.
eljárást
délmaíyofowíófilkw*
fiatalokkal. A vasárnap meg- tásaikat.
megindította ellene.
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