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Ma érkesik Szegedre a kinai és osztrák 

ifjúság DISz kongresszusi küldötte 
Délatán fél G-kor keidődik a szegedi ifjúság békenagygyülése a Klauzál-téren 

ró'l, Makóról, Szentesről és 
még több" helyről jönnek if-

júsági küldöttségek. 

Szeged ifjúsága határtalan lel-
kesedéssel és szeretettel várja ma 
hozzáérkező vendégeit. A Dolgo-
zó Ifjúság Szövetsége budapesti 
alakuló kongresszusán résztvett 
külföldi küldöttek közül 

a Kinai Népköztársaság If-
júsági Szervezete Központi 
Vezetőségének egyik tagja 
és az Osztrák Ifjúsági Szö-
vetség főtitkára érkezik Sze-

gedre. 

A vendégeket a város és a 
DISz küldötte a Lemezgyárnál 
felállított diadalkapunál fogadja 
délben fél 1-kor. Onnan üzemlá-
togatásra mennek, majd délután 
részevesznek Szeged ifjúságának 
békenagygyülésén. 

Az ifjúsági nagygyűlés dél. 
irtán fél (j-kor kezdődik a 
Kiauzál-téri _ békezászlónál. 

Ide vonulnak fel a város kü-
lönböző pontjairól a fiata. 
lok, de vejük együtt Szeged 
dolgozói is, akik ugyancsak 
részt akarnak venni Szeged 
ifjúságának nagygyűlésén, 
amelyen a DISz megalakulá-
sa alkalnjából fejezik ki har-

cos békeakaratukat. 
Az üzemek, hivatalok, kerületek 
felvonuló csoportjainak élén min-
denütt a fiatalok haladnak. Fel. 
vonulnak a gyárak, üzemek, hi-
vatalok fiataljaival együtt a 
diákfiatalok, de küldöttségek ér-
keznek a környék parasztfialal-
jaitól is. Nemcsak Szeged ifju. 
ságának és dolgozóinak ünnepe 
lesz ez a nagygyűlés, hanem 
egész Csongrád megyének. 

A megye ifjúságának képvi. 
seletében Hódmezővásárhe'y-

A román 

népi zeneegyüttes miisora 

A nagygyűlés után az ujszege-
di szabadtéri színpadon zeneest 
szórakoztatja a szegedieket. A 
Budapesten nagy sikerrel szerep, 
lő Román Folklor Intézet népi 
zenekara ad műsort a román 
népdalkincs legjellemzőbb és 
legszebb darabjaiból. A hangver-
seny este 8 órakor kezdődik és 
egységes egyforintos helyárak-
kal vehetnek részt rajta Szeged 
dolgozói. A helyeket mindenki az 
érkezés sorrendjében foglalhatja 
el. 

Sztálin elvtárs 

„A marxizmusról a nyelvtudományban í É  

cimü cikke a Pravdában 

A „Pravda" hasábjain vita folyik a szovjet nyelvtudomány 
kérdéseivel kapcsolatban. A „Pravda" keddi száma I. V. Sztálin 
elvtársnak „Á marxizmusról a nyelvtudományban" cimü cikkét 
közli ezzel kapcsolatban. 

Vasárnap óta 

„Emlékezetünkben örökké megmarad . . " 
Szegedi küldöttek beszélnek felejthetetlen kongresszusi élményeikről 

Az élenjáró szovjet sajtóval ismerkednek 
Szeged dolgozói 

Befejeződött a magyar ifjúság fe-
lejthetetlen ünnepe, a DISz meg-
alakító kongresszusa. Hétfőn este 
fél 10-kor hazaérkeztek a szegedi 
ifjúmunkások, honvédfiatalok és 
diákok küldöttei is. 

Hegyi Ilona, a Pamutipari NV 
kiváló ifjúmunkásnője kedden reg-
gel százszoros lelkesedéssel ment 
az üzembe, hogy folytassa munká-
ját. melyet néhány napra félbe-
szakított azéri, hogy Varga Júliá-
val résztvegyen a DISz első kon-
gresszusán. Nagy kíváncsisággal 
vették körül társai, a kérdések 
tömkelegével halmozták el. A ha-
tártalan örömtől és boldogságtól 
szóhoz sem tiidott jutni. Élmények 
százaival gazdagodva jött haza. 

— „Soha sem tudom elfelejteni 
egyiket sem" — mondja Hegyi Ilo-
na*. Még délután is erősen gondol-
kozik, hol kezdje, — „Talán ott, 
amikor Rákosi elvtárssal találkoz-
tunk a Parlamentben, vagy talán a 
nyugatipaíyaudvari ünnepségnél, 
aiiol a kinai és a többi 

mindent elmondjon. Először a 
kecskeméti fiatalok és úttörők el-
ragadó fogadtatásáról beszél, de 
utána már a budapesti fiatalok 
színpompás felvonulásáról, lelkese-
déséről magyaráz. Fülében még 
most is ott csengenek a szavak, 
amikor a Nyugati-pályaudvarra ér-
lek, ahol tíz és tízezer torok kiál-
totta egyszerre: „Éljen a Párt!" 

— Nem tudom úgy elmondani, 

ahogy az bennem él — mondja 

Tóth László elvtárs, a Magyar 

Kender fiatal élmunkás újítója, 

aki szintén résztvett a kongresszu-

son, de gondolkodni kezd, s aztán 

megered a hangja: — Találkoztam 

Rákosi elvtárssal, készítettünk egy 

vendégeket fogadták, vagy talán az 
operaházi előadásnál. — Nem, 
mégis a Parlamentnél. Ott, ahol 
e'sőbb találkoztunk szeretett taní-
tómesterünkkel, édesapánkkal. Rá-
kosi elvtárssal. Ez volt a legszebb 
élményem! 

Soha nem láttam még ilyet 

Eszébe juloit, hogy az Ország-
ház volt az a hely többek közölt, 
ahonnan a mult rendszer' urai mér-
földes (ávolságra tartották a He-
gyi Ilonát és a többieket. A fia-
tal ifjúmunkáslány még be sem 
fejezi a parlamenti élményeit, 
máris a kongresszusi megnyitó ün-
nepségről beszél a hős lenini Kom-
szomol küldötteiről, Ejodorova elv-
társnöről, a Komszomol ajándéká-
ról, a gyönyörű vörös bársony 
zászlóról, melyei a nagy Szovjet-
únió fiataljai küldiek a magyar 
fiataloknak. Elküldték benne har-
cos üdvözletüket, bizalmukat. C/.en-
ték nekünk, hogy ránk mindig 
számítanak a békéért és a jólétért 
vívott harcban. — Most a MÉ-
MOSz székház elragadó díszletéről, 
a kongresszus színhelyéről beszél: 

..Soha nem láttam még ilyel, ki-
törölhetetlen marad emlékezetem-
ben." 

Hegyi Ilona nevét tegnap olvas-
hattuk valamennyi fővárosi és vi-
déki lapban. Jó munkája után ki-
érdemelte azt a nagy tisztességet, 
hogy nemcsak tagja lehel a DlSz-
nekj hanem beválasztották a szer-
vezet Központi Vezetőségébe is. — 
Ígérem, bogy nem leszek hűtlen 
ehhez a nagy dicsőséghez Olyan 
munkát akarok végezni szerveze-
tünkben, mint a Komszomol fiatal-
jai végeznek a Szovjetunióban, azt 
akarom, hogy méltók legyünk a 
Komszomol fiataljainak üzeneté-
hez. — Hpgvi Ilona ezt nemcsak a 
szervezeti munkában akarja bebizo. 
nyítani, hanepi a termelésben is, 
kedden reggel, mikor munkához 
látott, elhatározta, hogy rövidesen 
négy gépoldal kezelésére tér át, 
teljesítményét pedig a leh"'őséghez 
mérten 200 százalékra emeli. 

Szeretett vezérünk, tanítónk 

Rákosi elvtárs 

Varga Júlia elvtársnő, az üzem 

másik küldötte már előadásra ké-

szül, hogy beszámoljon ifjúmun-

kástársainak kongresszusi élmé-

nyeiről. Papírra fektette élményeit, 

rendszerezte őket, de még Igy is 

napok kellenének ahhoz, hogy 

i,Éljen Rákosi elvtárs! Éljen a j közös fényképfelvételt, ő meg én és 

még néhány társunk van a képen. 

Ez volt az egyik legszebb élmé-

nyem. De külön nagy élmény volt 

még számomra végighallgatni a hős 

lenini Komszomol harcos üdvözle-

tét is. Fokozódott bennünk a lel-

kesedés, amikor meghallottuk a 

kinai, a Mongol Népköztársaságok 

és a többi népi demokráciák fiatal-

jainak harcos üdvözletét és átvettük 

a szeretet és a békeakarat legszebb 

kifejezőit, a vörös-színű ajándéklo. 

bogokat. — Mindenkinek elmondom 

élményeimet — folytatja Tóth elv-

társ, — azt akarom, hogy ezek-

utáu minden szegedi fiatal azon 

legyen, hogy a mi szervezetünk 

valóban a Párt legjobb segédcsapa-

ta legyen. 

DISz!" ö is bekapcsolódott a lel-
kes éljenzésbe, szinte még ajkán 
van a szó most is: „Éljen Sztálin, 
éljen a Komszomol!" Azután be-
szél a Sztálin elvlárshoz küldölt 
táviratról, Rákosi elvtársnak írt J 
levélről — „Szeretett vezérünk, ta- j 
nítónk, Rákosi elvtárs. — Büszkén 
jelentjük, hogy Rákosi elvtárs harc- . 
ha hívó szavai, a Magyar Dolgo- ; 
zók Pártja útmutatása nyomán 
incgelakítottuk a magyar ifjúság 
egységes forradalmi'' szervezetét..." 
írtuk a levélben Rákosi elvtársnak. 

Nem találok szavakai arra, 

külföldi ! hogv elmondjam, amit éreztem, 
amikor 
lottam. 

ezeket a sorokat meghal-

Kezet szorítottam Nép-

hadseregünk első katonájával, 

Farkas Mihály elvtárssal 

Solymosi László bajtárs, a szege-
di honvédifjúság egyik küldötte 
éppen jegyzeteit tanulmányozza. 
Újra meg újra felidézi emlékezeté-
ben, sorra veszi azokat a ragyogó 
élményekel, melyekkel a kongresz-
szus két napja halmozta el. Szin-
te keresi a szavakat, melyekkel ki 
tudná fejezni örömét és boldogsá-
gát. 

— Csak azt tudom mondani, — 
hogy most már, úgy mint a Szov-
jet Hadsereg, mi is igazán a nép 
hadserege lettünk. Eddig is az vol-
tunk, de ez a kongresszus még 
szorosabbá és egységesebbé ková-
csolt bennünket a dolgozókkal. — 
Minden vágyam az volt, hogy egy-
szer találkozzak és kezet szorít-
hassak Néphadseregünk első kato-
nájával, Farkas elvtárssal. Most 
teljesült vágyam. — Elragadó volt 
az. az ünnepség is — folytatja Soly-
mosi elvtárs. — amikor megkoszo-
rúztuk a Gellért-hegyen a szovjet 
hősük emlékművét. Nekem jutott 
az u tisztesség, hogy két társam-
mal elhelyezhettem a csongrádnie-
gyei fiatalok koszorúját a hősi 
emlékmű előtt. Könnyeztünk a 
meghatódottságtól, pillanatok alatt 
valami csodásat, szépet és nagyot 
szereltünk volna művelni, de érez-
tük, hogy erre még ezután, az új 
szervezet megteremtésével 
sor. 

— Emlékezetemben örökké meg-
marad az a gyönyörű tűzijáték, 
melyet Budapest hűs felszabadítói 
tiszteletére adtunk a Gellért-hegyen. 
Elragadó volt az a jelenet is. ami-
kor Néphadseregünk fegyveres ala-
kulatai üdvözölték a kongresszust. 
A páncélosok, a tüzérek, a repülő-
sök. aknavetők, a fegyvernemek 
különböző öltözeteiben vonullak fel 
a MÉMOSz székház elé, szinte 
zásztóerdőkkel ajándékoztak meg 
minket. Itt vettük át a Komszomol 
ajándékát is, a kongresszus leg-
szebb zászlaját, amely Lenin és 
Sztálin elvtársaknak. az ifjúság 
nagy barátjainak, tanítómestereinek 
arcképeit viseli Az erős, megter-
melt fiatalok közül itt is sokan 
könnyeztek, mindenki érezte, hogy 

A Szovjet Saj'iókiállítást a Ma-
gyar-Szovjet Társaság Horváth Mi-
hály-utcai kiállítótermében nagy ér-
deklődéssel látogatják a vasárnapi 
megnyitó óta Szeged dolgozói. Ért-
hető ez az érdeklődés, hiszen rend-
kívül szemléltető képekkel, statisz-
tikákkal szemléltetik az>t a hatalmas 
fejlődési, melyet a szovjet sajtó el-
ért Különösen érdekesek azok a fa-
litáblák és eredeti ujságpéldányok, 
amelyek a század elejétől kezdve 
mutatják be a Szovjetunió Kommu-
nista (bolsevik) Pártja központi lap. 
jának kibontakozását, az „Is'zkrá". 
tól a „Vperjod"-on át a mai több-
milliós példányszámú „Pravdá"-ig. 
A szovjet sajtó mindenütt ott volt 
a dolgozók harcaiban s Lenin, Sztá-
lin elvtársak vezetésével irányítot-
ta, szervezte a proletár tömegek 
harcait. Az élenjáró szovjet sajtó ma 

i; döntő szervező ereje a szovjet 

népnek, de egyben példaképe a vi-

lág valamennyi sajtójának is. 

A kiállítás nemcsak a Párt köz-

ponti lapjának fejlődését mutatja 

be, de hű tükörképét adja a szerte-

ágazó szovjet sajtóéletnek, amely a 

politika, tudomány, művészet, moz-

galmi élet legkülönbözőbb területén 

nyújt pontos tájékoztatást, irányí-

tást a dolgozók széles tömegeinek. 

A szovjet sajtókiállítás is hozzá-

segíti Szeged dolgozóit ahhoz, hogy 

megismerjék a nagy Szovjetuniót, 

amely minden területen — így a 

sajtó területén is — legfőbb felada-

tának a dolgozók még boldogabb 

jövője építését tartja A kiállítást 

minden nap reggel 9-től este 8-ig 

díjmentesen látogathatják Szeged 

dolgozói. 

Lobogózzuk fel a házakat 
Ma Szeged dolgozó népe együtt 

tüntet az ifjúsággal a nagy Szov-
jetúnió-vezette béketábor mellett. 
Ismételten hitet tesznek ma a sze-
gedi dolgozók a béke mellett és 
kifejezik e'szánt harekészségiiket az 
emberiséget pusztulásba dönteni 

akaró imperialisták és gálád terveik , 
ellen. 

Felhívom Szeged dolgozóit, hogy 
a mai napon a nap jelentőségének 
megfelelően házaikat lobogózzák 
fel. 

Polgármester, 

Ma kezdődik Szegeden az élettani 
vándorgyűlés 

A Magyar Élettani Társaság Sze. 
geden rendezi meg 16. vándorgyűlé-
sét. A vándorgyűlést ünnepélyes ke-
retek között nyitják meg ma, szer-
dán délután fél 7 órakor az Ady-
téri egyeáem nagy előadótermében. 
Az ünnepélyes megnyitón felszólal 
a Szegedi Pártbizottság kiküldötte, 
valamint Csákány György elvtárs, 
az Orvos-egészségügyi Szakszerve-

zet budapesti kiküldötte, a Tudomá-

nyos Akadémia részéről pedig Stra. 

ub F. Brúnó elvtárs, Kossuth-díjas 

professzor A bevezető előadást Jan. 

csó Miklós elvtárs, Kossuth-díjas 

professzor, a Szegedi Gyógyszertani 

Intézel vezetője és J. Gábor Aranka 

,,A reticuloendothel és vesetubulu. 

sok blokádja" címmel tartják meg. 

TUDÓSAINK, KUTATÓINK 
a dolgozó népet szolgálják 

Dolgozó népünk szerte az ország-

ban mindenütt hatalmas lelkesedés-

selt nagy lendülettel építi a szo-

cializmust Ebből az épitő munká-

ból egyaránt veszik ki részüket az 

üzemek és a falvak dolgozói, de 

egyre nagyobb részt kérnek belőle 

az értelmiségi dolgozók, technika, 

sok, mérnökök, tanárok, orvosok, a 

tudósok és kutatók is 

Az egyetem Dóm-téri intézeteiben 

is komoly tudományos munka fo-

lyik, melynek során mind újabb és 

újabb, szebbnél-szebb eredmények 

születnek Ez a kutatómunka dolgo-

zó népünk érdekeit szolgálja és 

népi demokráciánk meg is ad min-

den támogatást a számára. 

Ilyen helyeken mindig nagy csend 

szokott honolni, hogy a munka za-

vartalanul folyhassék Most azonban 

keriii kopácsolás töri meg a csendet: új 

épületszárny készül alagsorral is 

négy emelettel. Az alagsorban s a 

legfelső emeleten a kísérletezéshez 

szükséges állatokat helyezik el, a 

másik három emeleten pedig az élet-

tanig a mikrobiológiai és a gyógy, 

szertani intézet kap helyet a labo-

ratóriumai, munkahelyei számára. 

Szükség is van ezekre az új helyisé-

gekre, mert az intézetek nagyfontos, 

ságú munkát végeznek, egyre jobban 

kiszélesedik tevékenységük 

Már az idén is értünk el komoly 

sikereket a kutató munkában — is-

merteti dr. Lichtneckert István ad-

junktus az élettani intézet eredmé-

nyeit — Konkréten megnyilvánul-

tak ezek például a vérkeringési 

elégtelenségek kiküszöbölése, továb. egy legyőzhetetlen erő, a Párt ere-
je gyújtott itt lángot, melyet nem, . , , . 
olthat el a legelvetemültebb ellen- j  b a  b e l s o *választású mirigy terme. 
ség sem, '  b e>  a z adrenalin újabb tulajdonsá-

gainak felkutatása érdekében vég-

zett munkák ferén. Ebben az évben 

kísérleteztünk ki egy újfajta, a mű. 

téteknél használatos altatás-kiegé-

szitő, mozgásbénitó szert is, mely 

messze felülmúlja az eddig — főleg 

Amerikából hozott— egyéb mester-

séges szereket 

Az épület másik részében, a mik-

robiológiai intézetben is szorgos kn. 

tatómunka folyik, dr Ivanovics 

György Kossuth-dijas tudós vezeté-

sével. A sok probléma köziil, mely-

lyel az intézet dolgozói foglalkoz-

nak, igen jelentős a különböző be-

tegségek kórokozóinak, a vírusok ta. 

tiulmányozása Egy új kimutatási el. 

járás alkalmazásával, kísérleti álla-

tok felhasználása nélkül új vírusok 

tanulmányozására nyilik lehetőség. 

A kísérleti munkák eredménye kö-

zé tartozik a- újfajta vérpótlószer 

előálltása is, melyei  e8y baktérium-

fajta termel A vészes vérszegény-

ség, — az igen súlyos betegség — 

elleni tudományos harc során álli-

tottak elő a mikrobiológiai intézet-

ben egy gyógyításra alkalmas szert 

is 

— Az újjászületett Tudományos 

Akadémia kutatási terve szerint dol. 

gozunk — mondotta Ivanovics pro-

fesszor, — Igy válik lehetővé, hogy 

mindig az országos szemponiból 

legdöntőbb témákat válasszuk ki a 

kutatásainkban Munkánkhoz minden 

előfeltételt biztostott népi demokrá-

ciánk. 1944 előtt még csak két 

aszisztense volt az intézetnek, rna 

már 10 aszisztens dolgozik brigá-

dokban Az egyetemi hallgatóság is 

egyre fokozódó érdeklődést tanusit 

a tudományos munka iránt Ebben 

természetesen nagy szerepet játszik 

az is, hogy most már biztosítva látja 

ezen a téren is jövőjét 

Uj gépek sokasága mutatja; az in. 

tézetek egyre korszerűbben vannak 

felszerelve. 

— Néhány évvel ezelőtt még bi-

zony nem voltak ilyen eszközeink 

— mondta ifj dr. Issekulz Béla 

professzor, az Élettani Intézet veze-

tője — Azonban ma minden támo-

gatást megkapunk tudományos mun. 

kánkhoz Egyedül „Z utóbbi másfél 

év alatt mintegy 150 ezer forintot 

fordítottunk ezekre, a munkánkhoz 

elengedhetetlenül fontos műszerek 

beszerzésére Minden lehetőségünk 

megvan ahhoz, hogy miné\ eredmé. 

nyesebb, minél alaposabb kutató-

munkát végezzünk. 

Valóban. Népközlársaságunk. Pár-

tunk vezetésével minden támogatást 

megad a tudomány dolgozóinak, 

hogy minél zavartalanabbul, minden 

gondtól mentesen, megfelelő eszkö-

zök birtokában végezhessék munká-

jukat Tudják ezt tudósaink s ez a 

tudat segitj öket^ hogy a szocializ-

mus építéséhez, dolgozó népünk éle-

tének megjavításához ök is még 

jobb, még kiválóbb munkával járul-

janak hozzá 

Kommunista győzelem a franc.s-
országi közsági választáson 

A Var.megyei Laseyne-ben va-
sárnap megtartott községi vá-
lasztáson a kommunisták 5187 
szavazattal első helyet értek e!. 
1947 októberében a kommunis-
ták 4599 szavazatot kaptak. 


