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A Szovjetunió segítőkészségének és támogatásának újabb bizonyítéka lesz 
Szapozskov professzor, a moszkvai I. számú orvosi intézet tanárának szegedi látogatá-
sa. Szapozskov professzor ma érkezik Szegedre. Meglátogatja a szegedi egészségügyi in-
tézményeket és két előadást tart az Ady-téri egyetemen. 

Az első előadást pénteken délután hat órakor tartja: „A falu egészségügyi 
ellátása a Szovjetunióban" címmel. Szombaton, 28-án délután hat órakor ugyancsak az 
Ady-téri egyetem auditórium maximumában: „Az egészségügy szervezete a Szovjetunió-
ban" címmel tart előadást. 

Mindkét előadás iránt igen nagy érdeklődés tapasztalható a szegedi dolgozók 
körében, hiszen Szapozskov professzor előadásaiból megis merhetjük a Szovjetunió fej-
leit egészségügyi szervezetét, amely követendő példaként á l előttünk. 

Az egyetem dolgozóit is a Párt segiti 
muftlcá^uk e>bedméntye>íUe>z> 

Pártunk, Magyar Dolgozók 
Pártja Szegeden is jelentős mér-
tékben segítette elő tudományos 
életünk fejlődését, de ezentúl 
nagymértékben eme'te az egyete-
mi dolgozók életszínvonalát. Az 
egyetem dolgozói, szellemi és fi-
zikai dolgozók, a hallgatókkal 
együtt szeretettel gondolnak Pár-
tunkra. Nagy érdeklődéssel tekin-
tenek a vasárnapi egyetemi párt-
konferencia elé és további nagy 
eredményeket várnak az egyetemi 
Pártbizottság megalakulásától. 

Or. Jancsó Miklós 
a szegedi Tudományegyetesn 
Kossuth-díjas gyógyszertan pro-
fé: szóra és kutatója csodálattal 
nyilatkozott arról a nagyszerű 
építő munkáról, amelyet Párjunk 
a felszabadulás óta vézett. 

— A háború súlyos pusztítá-
sokat okozott intézetünkben. 
Minden fontosabb műszerünk 
tönkrement, jóformán ajtó-ablak 
sem volt épületünkön — mondot-
ta el Jancsó professzor. — So-
kan hittük azt, hogy legjobb 
esetben 10 esztendőbe is belote 
lik, amíg valami komoly mun-
kához hozzákezdhetünk. A Párt 
azonban hihetetlen mértékben 
felülmúlta elképzelésünket és 
remélni sem mertük, hogy ilyen 
rövid idő alatt nemcsak mun-
kánkat kezdhetjük meg, hanem a 
háború előttinél sokkal jobb kö-
rülmények között, sokkal töké-
letesebb és több felszereléssel 
végezhetjük munkánkat. Jellem-
ző például, hogy a felszabadulás 
előtt kilencen dolgoztunk az in-
tézetben, köztük néfrv díjtalan 
gyakornok. Ma 23-as létszámmal 
dolgozunk és a népi demokrácia 
megszüntette a díjtalan gyakor-
roki rendszert 

— Különösen az if júság mun-
kájában mutatkozik meg a Pár: 
segítségének kiváló eredménye. 
Soha ilyen szorgalmat nem ta 
Ttasztaltam hallgatóim között — 
fnlytaitita Jancsó professzor —, 
niru most az egyetemen is folyó 
munka versenyek során. A mun-
kanaplók beszámolnak a szorgal-
mas munkáról, amelyet kiegészít 
r Szabad Nép. valamint a szak-
irodalom olvasása és az orosz 
nyelv tanulása. Ebinek a azor-
gslmas munkának indítóokát ab 
tan látom, hogy fiatalságunk 
ma már India., érdemes tanulnia. 

mert a Párt biztos jövő lehető-
ségét teremtette meg számukra. 

A F U O N U I 

a MEFESz szegedi titkárának 
szavai is alátámasztják rnindeze. 
ket: 

— A tanulás kérdését állítot-
tuk munkánk középpontjába — 
mondotta Kra.fkó András —, 
mert azt tartjuk elsőrendű köte 
lességüniknek éppúgy, minit a ter 
melést a gyárakban az üzemek 
dolgozót Az elmúlt félévben is 
a Párt irányította munkánkat a 
tanulás terén is, de a reakció 
egyetemi maradványai ellen foly-
tatott harcunkban is. Az anyagi 
támogatások, mint például a 
széleskörű ösztöndíjak, menzák 
és egyéb segélyek mellett első-
sorban ezt az irányítást köszön-
jük a Pártnak. Az egyetemi új 
pártszervezetek megalakítása 
méginkább hozzásegít munkánk 
sikeres folytatásához. Az egyes 
pártszervezetek ezentúl jobban 
tudnak foglalkozni a sajátos 
problémákkal és a tanulásnak — 
minit termelési kérdésnek — spe-
ciális feladataival. A párt szerve 
zetek ezentúl az egyetemen még 
konkrétebben meg tudják mutat. 
n,i feladatainkat, ugyanakkor 
megkönnyítik azok végrehajtását 
és ezzel is elősegítik munkánk 
tökéletes elvégzését. 

Hálával beszél a Pártról a se. 
bészeti klinika rakfcárosnője is: 

H « ' M < R E Z R»< 

— A kinevezéseket, napközi-
otthonunkat, a túlóra rendezését, 
a veszélyességi pótdíjat, a tu-
dományos státuszt, mind-mind a 
Pártnak köszönhetjük — jelenti 
ki boldogan. — A mult rendszer-
ben 20—25 évet is töltőitek itt 
a klinikán kinevezés nélkül. Mret 
háromhónapi munkaidő után 
megjött a megerősítés és a kine 
vezés. Azelőtt a magamfajta sze-
gény varrónő nem is gondolha-
tott volna arra, hogv itt, a kli-
nikán raktárosnő lehessen. A 
Pártnak köszönhetem, hogy i 
dolgozhatom és mindazok az új 
segédtisztek, is, akik fizikai dol-
gozók voltak. A tudományom pót 
díjból sem csak az orvosok ré-
szesülnek, hanem az ide beosz-
tott fizikai do'gozők is. Ugyan 

A lezszisorubb büntetést kóriMórahalom 
közséq dotqozó parasztsága Kiss Imre 

gyilkosaira 
(Tudósítónktól.) ökölbe szo-

rultak Mórahalom község dolgo-
zó parasztjainak kezei, amikor 
meghallották az embertelen 

Kö'ős l u l ' i r g í r tát i l i W i t t f t 
a r ö s z M és frillslííekMeszéli 

MNDSi -snrvezetek 
(Tudósítónktól.) A röszkei és 

külsőfeketeszéli MNDSz szerve-
zetek közös kultúrgárdát alakí-
tottak. Legutóbbi műsorukat a 
nagyszéksősi Népház kultúrter-
mében tartották. A műsor kere-
tében egyfelvonásos színjátéko-
kat, magyar és orosz népi tán-
cokat mutattak be, ezenkívül 
mozgalmi indulókat énekeltek. 
Az egyes műsorszámok után 
hosszú tapssal jutalmazták a 
szereplőket. Az est bevételét a 
kultúresoport további megerősí-
tésére fordítják. 

Forró László 

gyilkosság hírét. A község dol-
gozó parasztjainak jó része is-
merte Kiss Imre elvtársat, is-
merte munkáját, amelyet a fel-
szabadulás óta a dolgozó nép ér-
dekében végzett. Éppen ezért 
gyűlölettel gondolnak a kula-

csuk részesülnek fizikai dolgozó-
ink a 40—60 százalékos vészé 
lyességi pótdíjban. Nagyon hálá-
sak vagyunk a Pártnak az egye-
temi napköziotthonokért, ahol 
nyugodtan o.it hagyhatjuk egész 
napon keresztül a gyermekeket 

— Nagy örömmel nézünk — 
tette hozzá Helminé — a párt-
választmány és a pártbizottság 
megalakulása elé. Biztos vagyok 
benne, hogv így még további le-
hetőség nyílik majd az egyetem 
dolgozóinak képes.égeik további 
kifejlesztésére és képességüknek 
megfelelő fontosabb munkakö-
rök a betöltésére is. 

• 

Ez a három nyilatkozat nem-
csak egyetlen egyetemi profesz-
szor, egyetemi hallgató és erve-
temi fizikai dolgozó véleményét 
fejezi ki. így gondol a Pánira 
az egyetem minden dolgozója, 
mert a Párt segítette őket eddi-
gi munkájukban és biztorftja 
számukra a további eredménye-
ket is. 

M e g a a k u t C s e n g e l e n 
a „ L e n i n " t e r m e ő s z ó v e t k e z e t i 

c s o p o r t 
Ezzel harminckét termelőszövetkezeti csoport 

működik Nagyszereden 
Az elmúlt év nyarán alig takari. 

tofták be Nagyszeged ermelőcso. 
portjai évi termésüket, egész évi 
munkájuk eredményét, ömegesen 

jelentek meg a termelőcsoportok 
tanyáin és földjein a környező fal-
vak dolgozó parasztjai, hogy meg. 
győződjenek a közös munka ered. 
ményéről. Hosszú utakat tettek 
meg, hogy meglássák egyes terme-
lőcsoportok búzatermésének és 
más növényeinek terméseredmé-

nyeit. A termelőcsoport földjén lá-
tottak és tapasztalak meggyőzték 
a látogatókat a szövetkezeti gaz-
dálkodás eredményeiről, az egyéni 
gazdálkodással szemben. Ezt köve. 
tőleg egész Nagyszeged területén 
nagy számban alakultak ujabb ter-

melőszövetkezeti csoportok. — A 
mult évben csupán öt termelőszö-
ve.kezeli csoport volt Nagyszege-
den, szeptembertől kezdve azonban 
nem mult el olyan hé1, hogy egy 
vagy két csoport ne alakult volna. 
Az év végére már 30.ra szaporo-
dott a nagyszegedi termelöcsjportok 
száma és ez a szám azóta is eme', 
kedett. A közelmúltban Röszkén és 
most legújabban január 24-én Csen-
gelén is ujabb termelöcsoport a'a. 
kult, „Lenin" név alatt. Az uj cso-
portnak, amely Nagyszeged 32. ter-
me'őcsoportja, 25 tagja van, föld-
területe 144 hold. Az uj csoport 
tagjai nagy bizakodással, rémé. 
nyekkel kezdtek munkához, bíznak 
a Párt segítségében. 

Hétfőn délután a Szegedi Kenderfonó-
gyárban és az MSzT székházában tart 

előadást Csilíag Miklós elvtárs 
a Szovjetunióban szerzett tapasztalatairól 

Január 30-án, hétfőn délután 
nagy esemény színhelye lesz a 
Szegedi Kenderfonógyár. Csillag 
Miklós elvtárs, aki Muszka Mi-
hály és Berki Mihályné elvtár-
sakkal együtt résztvett a Sztá-
lin elvtárs 70. születésnapja 
alkalmából rendezett ünnepsé-
geken — és utána hosszabb ideig 
tanulmányozták a szovjet üze-
mek munkáját, a szovjet sztahá-
novisták munkamódszereit, — 
beszámol a Szovjetunióban szer-
zett tapasztalatairóL 

Csillag Miklós elvtárs hétfőn 
délután fél háromkor a Szegedi 
Kenderfonógyárban s ugyancsak 
hétfőn délután hat órakor a Ma-
gyar-Szovjet Társaságában tart 
előadást. Az előadásra igen nagy 
érdeklődéssel készülnek a szege-
di dolgozók, mert tudják, hogy 
Csillag Miidós elvtárs előadásá-
ból még inkább megismerhetik a 
Szovjetuniót és ezeket az isme-
reteket jól hasznosíthatják majd 
mindennapi munkájuk elvégzé-
sében. 

„HÉTKÖZNAPOK HŐSEI" 
Mándi Eva színdarabjának bemutatója a Szegedi Nemzeti Színházban 

adott a „Hétköznapok hőseinek." 
szegedi színház előadása 

T/ égre itt van a várva.várt 
színdarab, amiről annyit 

beszéltünk, annyit írtunk, mely-
nek megírásához szükséges fel. 
tételekről annyit vitatkoztunk. 
Mert Mándi Éva ,fiiétköznapok 
hősei" cimü színműve, amit a 
pesti eöadások után a szegedi 
színház is bemutatott szerdán 
este, ez a színdarab. Sok magyar 
író kudarca vagy félsikere előz-
te meg színpadon, de végül mé-
giscsak megszületett, itt van 
előttünk. Egy darab élő, vonagló 
élet, • a nagyüzem dolgozóinak 
ezernyi problémájúval, harcával 
és győzelmével. Persze nemcsak 
a nagyüzem, de az egész szocia-
lizmus felé haladó népi demokrá-
ciák legfőbb kérdése az elhaló, 
pusztuló régi és a fejlődő, ereje. 
ben egyre gyarapodó új küzdel-
me tükröződik Mándi Eva da. 
rabjában. Hősei mai életünk hő-
sei s ha alakjuk néha túl váz-
latos is, pár vonással megrajzolt 
formáik jelenlétét éppen üzemi 
dolgozóink életének lehetőleg 
mennél több kérdésére kiterjedő 
valószerű ábrázolása követeli. 

jyjj ándi Eva nem szépítget, 
nem hazudozik a színpa-

don, munkás hősei nem égből 
leszállt angyalok, kiknek semmi 
bűnük, hibájuk, ferdeségük. 
Mándi Eva pártos író, de azt is 
tudja, hogy éppen az igazi kom 
munista pártos magatartás kö-
veteli meg leginkább a művész, 
tői, a való élet tényeinek hű áb-
rázolását. 

19Ifi-ben, vagy 50-ben elég 
egy magyar nehézipari üzemet 

kokra és tesznek ígeretet, hogy i bemutatni olyannak, amilyen. Az 
a jövőben még keményebb har- j élethű ábrázolás már önmaga-
cot folytatnak a falu kizsákmá-1 ban is teljesítené a művész agi • 
nyolói ellen. Öregek, fiatalok,' tációs feladatának jelentékeny 
asszonyok és emberek mentek ki részét. Természetesen ahhoz, 
a tanyák közév mikor meghal- hogy nevelő hatásában olyui, 
lották, hogy szökésben van a tisztán és művészi formájában, esi szerepében hibátlan alakítást 
bandavezér — Bodó István. Ke-' °lyan hatásosan léphetett elénk nyújt. Játéktechnikájának mű. 
restek ho®y az igazságszolgál-5®2 a munka, Mándi Éva tehetsé.! vészi kulturáltsága, jó humor-
tatái 'kezére adhassák. Most, f f n ki™1 a nagy szovjet ^ és érzéke jelentős mértékben segí. 
hogy az Államvédelmi Hatóság , o r o " %r°* *«*""«*[. tet te elő a darab sikerét. Mik-
e'foeta Mórahalom közsée dol- hu kovetes6n « múlott. A szov lósy György, a színdarab dra eJogta, Aloranalom kozseg ooi , jef p é m termékenyi,ő hatása maturgiailag legjobban megírt 

' különös erővel mutatkozik meg szerepét játsza. Alakítása azon-

méltó volt a darabho. 
Benkő Miklós rendesése a for-
malizmustól mentes, realista ren. 
dezés jó példája. Finoman lírai 
és erőteljesen lendületes. 

Bár a darab kicsattanó humo-
rából sok elvész a meleg derűs 
hangulat s a szocializmust építő 
üzemi dolgozók munkájának 
friss lendülete árad felénk a 
színpadról. 

Szabadi István a munkásváüa. 
latvezető alakjába sok egyéni izt 
vitt. Az első felvonásban talán 
túlontúl sokat is. A második fel-
vonás nagy jelenetében azonban, 
mikor az amerikai rekord őrület 
és épülő szocializmusunk több-
termelésért vívott küzdelme közi 
lévő különbséget magyarázza el 
a reakciós főmérnöknek. Az új 
ember olyan csodálatosan mély 
és megrendítően drámai mélysé. 
geit túrjai elénk, hogy típussá 
formálódik. Est a ttpusalakitö 
erőt aztán mindvégig meg is őr-
si. Kiváló színész, ki nagyon 
megérdemelte ezt a ssép felada. 
tot. 

Jj arkas József alakítása is-
mét maradéktalan él-

ményt nyújtott. Az ellenszenves 
volt őrmester alakját minden 
túlzó, formalista bohóckodástól 
mentesen, a maga visszataszító 
ellenszenvességével jelenítette 
meg előttünk. Ennek ellenére, vé-
leményünk szerint, a színdarab 
más szerepében lett volna helye. 
Barsy Béla alakítása is kitűnő. 
Fodor Teréz színtelenül megirt 
szerepével hősiesen viaskodik. 
Ezt a csatát csak úgy nyerheti 
meg, ha a további előadások ser, 
rán még nagyobb lendülettel tö-
rekszik az üzemi munkás ábrá-
zolás nehéz feladatának megol-
dására. Darvas Ernő János bá-

ja, hanem az íróé, hogy nem for-
málódik előttünk mégsem igazi 
szocialista hőssé. 

A tisztviselőnő szerepében 
Vas Irma mértéktartó, 

egyszerű eszközökkel is megren-
dítően ábrázolja az eddig elnyo. 
mott és most felszabaduló értel-
miségi dolgozót. Kátai Endre 
játékával jól beilleszkedett az 
együttesbe. Timár alakítása jo, 
Ocskai Kornélé nem eléggé ki. 
dolgozott. A többi szerepben 
Apor László, Iglói György, La-
katos János, Sánta Ferenc és 
Gémesi Imre járultak hozzá az 
együttes lelkes munkájához. 

Külön ki kell emelnünk a szép 
díszleteket, amelyeket Rajnai 
Sándor festett. A második felvo 
nás irodaszobájának a fala kt*-
sé túl élénk, lerontja az ablakon 
át látható finom színhatások 
harmóniáit. Az első és harmadik 
felvonás üzemi képei azonban 
tökéletesek. 

Forgács / . 

gozó népe egyöntetűen 
nemcsak Bodó, hanem ebben az 
aljas szövetségben lévő összes 
kulák legszigorúbb megbünteté-
sét 

(Ábrahám Mihályné) 

a darab elragadó, derűs levegő, 
jében, a régi orosz írók iskolája 
pedig ezzel a derűvel sajátságo-
san összefonódó, ezt támogató, 
megejtően költői hangulatot 

ban még túlságosan hasonlít a 
Gorkij darab nagyszerűen for. 
múlt aláza(os tisztviselőjére. Kő-
szegi Gyula rokonszenves és lel. 
kes párttitkár, nem az ő hibá-

T GJ 
Magyaru beszelő szovjei üli 
Főszereplői: 

V e r a M & r e c k á t 
V o n y i i i 
K r j u c s k o v 
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