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Előadások, kiállítás, tábortűz, kttilurimiser 
A SZEGEDI PETÖFI-HÉTEN 

Ma: Erdőd! József főiskolai tanár larf elOadóst 

A szegedi Petőfi-hét műsora 
egyre szélesebb keretekben bon-
takozik ki. Szeged minden dol-
gozója bekapcsolódik a Pető-
fi-hét eseménysorozataiba és 
külsőségeiben is méltóképpen 
akar megemlékezni a szabad-
ságharc nagy költőjéről. A há-
zakat már a mai napon feho-
bogózzák, hogy három napon 
kérésziül zászlődiszben hirdes-
sék Petőfi emlékét. 

A Petőfi-hét keretében ma es-
te fél 7-kor a városháza kőz-
pvülésí termében igen érdekes 
eföadá sra kerül sor. A Magyar 
Dolgozók Pártja Noggszegcdi 
Párth'zoftsá<m rendezésében dr 
Erdőifi József elvtárs, főisko-
lai tanár tart előadást «M*rt 
népszerű Petőfi a Szovjetunió-
ban?* cimmet. Előadását Pe-
tőfi költeményekkel és Petőfiről 
szóló versek elszava'ásával te-
szik még érdekesebbé. 

Pénfeken este 8 órakor a "Sza-
badságharcos Szövetség rendez 
székházában Petőfi-eslet. 

Szombaton valamennyi szege, 
di üzemben tartanak Petőfi 
megemlékezést, délulán pedig a 
Petőfitelep (volt Somogyüe'en) 
névadási ünnepségét rendezik 
meg. Egvultal Somogvitelepen 
Pelőfi emléktáblát avatnak fel. 

Szombaton este 9 órai kezdet-
tel a MTNSz rendez nagvszabá-
sn Petőfi tábortüzet a Dóm-té-
ren. Szeged és körnvékének ifjú-
munkásai. parasztfiataljai, úttö-
rői. kőz/piskolás és egyelemis-
ta fiataljai szines műsorral em-
lékeznek a szabadságharcról és 
és nagy költőjéről. Petőfi Sán-
dorról. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor 
a városi Múzeumban Petőfi 
kiállítás nvi'ik meg. Mintegv 
200 Petőfi könvvet állítanak 111 
ki. Bemutatják Petőfi életében 
megjelent müveit, valamint a 
felszabadulás óta megjelent 

Újra S z e g e d e n 
a " Talpalatnyi fold" 

ffsrzó Közi] 

Fél én-e! ezelőtt látta a szege-
ti dolgozó közönség az azóta már 
szinte világhírűvé vált -^Talpalat-
nyi föld* cimü magyar filmet. 
Fél év alatt végigjárta ez a film 
a legkisebb magyar falukat és 
tanyaközpontokat is. A magyar 
parasztok emlékezetében a fel-
szabadulás után négy évre újra 
felidézte a régi parasztsors bor-
zalmait. Sok dolgozó paraszt ma-
gára Ismert Gáz Jóska szemé-
lyében. Megláthatták még egy-
szer a kakastollas és sörtekala-
pos ellenséget, akiket a felszaba-
dító szovjet hadsereg segítségé-
vel leráztunk a nyákunkról. 

Milliós tömegek nézték meg 
ezt a filmet a világ egyhatodré-
szén, a szocialista Szovjetunió-
ban ls. Végigjárta a szovjet vá-
rosokat, falvakat és mindenütt 
nagy sikert aratott. A ma már 
fő mádban élő szovjet parasztság 
is megismerte ebből a filmből, 
hogy mennyire hasonló volt a 
sorsuk a magyar parasztokéval, 
Ti ég a cári Oroszország idején. 

Nem véletlen, hogy ezt a fil-
met most uira játsszák Szege-
den. Visszakérték azok a dol-
gozók, akiknek még nem volt al-
kalmuk megnézni. Ezt a filmet 
meg kell nézni mindenkinek. Kü-
lönösen nagy élmény a főszerep-
lő Szirtes Ádám, az egykori bé-
reslegény szerepe, aki a rea-
Usla színjátszás nagyszerű ala-
kítását nyújtja. 

müveket és a Petőfiről sxótó 
irodalmat is teljes terjedelmé-
ben Ugyanakkor dr. Szőke Mi-
hály elvlárs, múzeumigazgató 
•Petőfi és a Szovjetunió' rím-
mel tart előadást. A kiállítás 
tíz napig lesz nyitva i s reg-
gel 9-tői délután 2-ig dj/men* 
lesen megtekinthető. 

Vasárnap délelőtt 11 órakor 
Szeged dolgozói megkoszorúz-
zák a Petőfi szobrot a Dom-
téren ünnepélyes keretek kő-
zött, délután 5 órakor pedig 
az ujszegedi szabadtéri színpa-
don változatos Petőfi műsor fa 
jezi be a szegedi v Petőfi-hét 
programját 

I f júmunkások! 
Jelentkezzetek a színművészeti 

főiskotára ! 

Szeptemberben 200 u j hall-
gatót vesznek fel a budapesti 
színművészeti főiskolára. Az 
egész országban tagtoborzás in-
dult, amelynek célja, hogy a 
munkás- és paraszt származású 
ifjakat is bevonják a szinház-
kulturába. A tömegszervezetek-
re hárul most a feladat, hogy 
az elmúlt év kullurprogramjá-
ban kitűnt csoportok legkivá-
lóbb tagjait felvételre küldjék. 

A főiskolán három tanszék 
indul: színművészeti (szinész-
operelt), filmművészeti és film-
színház rendezői. A színművé-
sze lire nők 15—25 év, fér-
fiak 17—27 év között, a film-
színészire és hendezőine nők-
férfiak 16—29 év közölt jelent-

kezhetnek. A felvételhez érett-

ségi szükséges, de ennek hiá-

nyában is lehetővé teszik a 

felvételt, t. i. az érettségivel 

nem rendelkezők később szak-

érettségit tesznek a Horváth 

Árpád kollégiumban díjmente-

sen. A bizonyítvány egyetemi 

továbbtanulásra is jogosít. A 

kitűnő előmenelelüeket ösztön-

díjban részesitik. A felvétel 

két-három páros jelenetből, há-

rom vers előadásából, operet-

szakra még 3—4 dal eléneklé-

séből áll . A rendezői szakon 

Írásbeli vizsgát is kell tenni. 

Bővebb felvilágosítást a buda-

pesti Horváth Árpád kollégium 

ad. 

Tanulnak a szegedkörnyéki E P O S z fiatalok is 
a V i T tanfolyamokon 

Még 16 nap van hátra a Vi-
lágifjusági Találkozóig. Sürün 
számlálják ezeket a napokat a 
szegedkörnyéki falvak és tanya-
központok E POSz. fiatal ja i is. 
Ók is teljesíteni akariák a 
VIT-ért vállalt feladataikat. A 
nagy dologidő ellenére is vala-
mennyi községben mindenütt el-
végzik a VIT-szemináriumot 
Késő este halvány petróleum-
lámpa fényénél és vasArnopon-
kint hallgatják az előadást-

A pusztámérgesi EPOSz-szer-
vezet már meg is tartotta a 
VIT-szeminárium záróvizsgáját. 
A szervezet 40 tagja becsület-

tel, teljes odaadással hallgatta 
végig ezt az iskolát. Emellett 
elolvasták és kiértékelték Solo-
hov, nagy szovjet iró »Uj baráz-
dát. szánt az eke* cimü könyvét 

Molnár Anna fiatal parasztlány 
aki végighallgatta a VIT-tanfo-
lyamot, szinte leírhatatlan lel-
kesedéssel beszél máris a kö-
zelgő Dagy augusztusi esemé-
nyekről. örül, hogy ezentúl Ma-
gyarországot a világ fiataljai 
nem ugy ismerik majd, mint kis 
barna és zöld folt a térképen, 
hanem mint a szocialista Szov-
jetunió szövetségesét — boldov 
és szabad nép országát. 

NEMCSAK 
AZ ÉBERSÉG HIÁNYA. 

Csend és nyugalom uralko-
dik ilyentájt Szőre gen, mint 
általában az ország minden 
községében, mert a dolgozó 
parasztság kinn végzi mun-
káját a határban. Csend van 
a községháza környékén is. 
Csend van, — de éberség 
egyáltalán nincs! 

Igy történhetett meg, hogy 

a mtnap délután fél 2 óra 

tájban, három mondhatni 

^vadidegen* fiatalember za-

vartalanul besétált a község-

háza nyitott szobáiba és 

•emlékül« elhozta a község 

pecsétjét, anélkül, hogy vála-

HUSEGES KATONÁJA AKAROK LENNI 
A P Á K T M A K ! 
Tagjelölilelvétel Szeged, Alsóváros I , pártszervezetben 

Taggyűlés, tagjelöltfelvétel 
az élcsapat sorába, Szeged 
Alsóváros I . pártszervezet-
ben . . . 

Az elvtársak, elvtársnők 
egyre jönnek, ide az ünnepi 
külsőt öltő terembe. Hogy 
honnan f A gyárakból, a föl-
dekről és az irodákból. Az 
újgazdák és kisparasztok a 
búgó cséplőktől papucsban és 
fehér ingbon, a gyári muká-
sok kék zubonyban, a gépek 
zajától hangos termekből 
jöttek. Sokan — azok, akik 
korábban befejezték a délutá-
ni munkát — ünneplőbe öl-
töztek. De nemcsak ez jelzi 
a nap jelentőségét. Az öröm-
től ragyogó szemek és az, 
ahogyan beszélgenek, a tag-
jelöltfelvételről. 

Nincs nagyobb tisztesség, 
mint a Part tagjának lenni 

Mindenki elfoglalja helyét. 
A középső sorokban a tag-
jelöltek ülnek. A hangulat 
ünnepi. 

És roppant erővel felhang-
zik az ének: »... fel vörö-
sök, proletárok ... hogy tűz-
zük a magas égre, grjőztes 
vörös lobogót*. Vége a dal-
nak. Odakint puhán leresz-
kedik a sötét és itt bent a 
villanyégő szórja sugarait. 
Nagy a csend, mindenki 
figyel, amikor Sánta József 
t i tkár elvtárs feláll és be-
s z é l j kezd. 

Elete legnagyobb napja 
1— Elvtársak! Két munkást 

veszünk fel tagjelöltnek a 
Magyar Dolgozók Párt jába. 
Párttagnak lenni dicsőség és 
megtiszteltető.a. A z elvtársak 

döntse el, hogy méltók-e a 
tagságra azok, akiket java-
solunk. 

S felolvassa a két nevet: 
I f j ú Ludvig András munkás, 
Illés Mária mosónő. A sudár-
termetű Ludvig András fel-
áll. 

— Régóta várom ezt a na-
pot — mondja. — Ez életem 
legjelentősebb állomása ... 
Hűséges katonája akarok len-
ni annak a Pártnak, amelyik 
a nép jövőjéért küzd... Ha-
difogságban voltam, nem lép" 
hettem be. Amikor hazajöt-
tem, tagzárlat volt. 

Majd egyszerű szavakkal 

elmondja életét a Pártnak. 

Takács elvtárs Szól: »Lud-
vig Andrást ismerem a Sza-
badságharcos Szövetségből. 
Elismeréssel nyilatkozott 
mindig a Pártról és a Szov-
jetunióról. Felvehetjük tagje-
löltnek.* Török László meg-
állapítja, hogy rendesen el-
végzi a munkáját , többször 
volt együtt velük felvilágo-
sító, népnevelő munkát vé-
gezni. Kasza elvtársnő is 
megmondja a véleményét: 
»Magatartásával rászolgált a 
tagságra.« 

Majd szavaznak az elvtár-
sak. I f j ú Ludvig Andrást 
méltónak talál ják arra, hogy 
az élcsapat sorába álljon. 

Érzem, közénk való 
ülés Mária mosónő ál l fel. 

A megilletődéstől szinte csak 
néhány mondattal tudja is-
mertetni küzdelmes életét. De 

éritk az elvtársak, mi t akar 
mondan i . . . 

És felállnak az elvtársak 
s elmondják, mi t tudnak ülés 
Máriáról. Csala Etel mondja: 

— niés Már iá t régóta is-
merem, együtt dolgozom ve-
le. A Párthoz váló vonzal-
mát nem egyszer mutatta 
meg tettekkel. Érzem, hogy 
közénk való. 

Ornyik Józsefné ezt mond-

ja : »Áz MNDSZ-ben és a 

munkahelyén becsületes, ki-

váló munkát végez. Igen ki-

vette részét a népnevelő mun-

kából.* 

Szöllősi József és még má-

sok is szólnak. Valamennyien 

megállapítják, ü lés Mária ki-

érdemelte a páttagságot. A 

tagság döntött. 

Egyetlen dörgő tapsba és 

éljenbe sűrűsödik a lelkese-

dés. A Pártot, Rákosi, Sztá-
lin elvtársakat éltetik. J u t a 

tapsból i f jú Ludvig András-

nak és Hlés Máriának is. 

Mert a próbát kiállották, — 
így szeretettel fogadják őket. 

Az Internacionálé eléneklé-
se után a meleg nyári éj-
szakában hazafelé indulnak 
az elvtársak. Néhány asszony 
csókot ad Hlés Máriának, o 
férfiak Ludvig András kezét 
szorongatják. 

ü lés Mária és Ludvig And-

rás már nem az, aki volt. U j 

emberek. Tag je lö l tek . . . 

E r ő s í t e d a p á r l s a f t ó l ! 

ki is megkérdezte volna tő-
lük, mit akarnak. ' 

A pecsét igen fontos dolog, 
a visszaélések egész sorát 
lehet vele elkövetni és lehet 
népi demokráciánkat anyagi-
akban, erkölcsiekben egy-
aránt megkárosítani. Sokkal 
több éberséget várunk ezért 
minden község felelős veze-
tőjétől, elsősorban a vezető 
jegyzőtől. Ugyanis nem min-
dig a Pártbizottság kiküldöt-
tei és a pártlap munkatársa 
nyit be a hivatalba, mint 
szerencsére ez esetben tör-
rént és így elfordulhat, hogy 
bottál üthetik a nyomát nem-
csak a pecsétnek, de más 
fontos, bizalmas iratnak «». 

Szeles Lászlótól, Szői-eg 
várhattuk volna a fokozott 
jegyzőjétől még inkább el-
éberséget, hiszen a község 
egyik derék EPOSZ-ista fia-
talja, i f j . Soltész István a kö-
zelmúltban már egyízben meg-
leckéztette azzal, hogy ugyan-
csak minden feltűnés nélkül 
elvitte a kulcsokat a község-
házáról. Szeles László azon-
ban nem törődik az éberség-
gel. Inkább arra van például 
gondja, hogy amikor az utcák 
elnevezéséről van szó, akkor 
azt javasolja, csak számok-
kal lássák el az utcákat, 
mert előállhatnak újabb vál-
tozások és az újabb kiadás* 
jelentene a községnek. 

Kár pedig Szeles jegyző-
nek, a kulákok jó barátjának 
ilyen változásokra számítania, 
mert a dolgozó nép éberen 
vigyáz arra, hogy megvédje 
népi demokráciánkat. Ennek 
a védelemnek egyik legjobb 
módja lesz az is, ha eltávo-
lítja Szeles jegyzőt hivatalá-
ból, akinek egyébként is 
számtalan más mulasztás ter-
heli számlátját, tehát nem-
csak az éberség hiányáról 
van nála szó. A község pe-
csétjét pedig szerkesztősé-
aüvkhen szívesen nyújtjuk 
majd át az uj munkásjegyzö-
nek. 

* — — — — 

Allatlenyész'ési 

ftépáUomásoh 

Még ebben az évben hat ál-

lattenyésztési gépállomás léte-

sül á Szovjetunió Kazahsztáni 

állattenyésztő körzeteiben. Az 

állomások feladata: gépcikkel 

előkészíteni a takarmányt, Gé-

pek utján történik a vízellá-

tás is. Ezek a gépállomások te-

szik íehtővé, hogy a kolhozok 

gyorsabban fejlesszék az állat-

tenyésztést és növeljék a jószá-

gok termelékenységét. 


