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ALSÓVÁROS 
nem a zadraveczek és nagyivánok fészke többé 

'fe alsóvárosi határ a mélyszán-
tást végző traktorok berregésétöl 
hangos. A Párt szavára megmoz-
Llt Alsóváros dolgozó parasztsága 
, harcbaindult a mélyszántás idö-
Lj elvégzéséért. Az éjjel-nappal 
.g,nó traktorok mély, egyenes ba-
•iidikat húznak a lekete földben. 
A már korábban elvetett gabonafélé-
nek szépen zöldülnek és megérő-
síive várják a téli hótakarót. A ve-
lést is időben végezték el, mert meg. 
icniilták az elmúlt évek tapasztala-
taiból hogy érdemes a Párt szavára 
luUgátnj, Alsóváros dolgozó pa-
rasztjai egyre jobban megszeretik 
„ Pártot, megfogadják tanácsát és 
hővetik útmutatásait. Az Állandóan 
(rösödő két pártszervezet új életet, 
fiatalos lendületet vitt Alsóvárosra. 
A rég fásult — a reakció szavaira 
hallgató — Alsóváros helyett ma 

n\niinkább lüktető városrész lát-
ható. Olyan városrész, amely él és 
amelyben alkotnak, tanulnak, fej. 
léinek, s ma már a világosság útját 
járják az emberek. Az utóbbi időben 
nagyot fejlődött a mozgalmi élet is. 

Az Alsóváros I. 

pártszervezetében taggyűlés van. 
Dolgozó nők és férfiak figyelmesen 
lallgaják Török Mária párttitkár 
slvtársnő beszámolóját. A békéről, 
a béke megvédéséről beszél. A be-

s;éd végén többen hozzászólnak, 
aztán a következő napirendi pont-
ban Fehér Józsefué az életét meséli. 

Lassan, alaposan gondolja át és 
mondja k; a szavakat. 

— Az én életem is ugyanolyan 
szomorú és keserves volt, mint a 
többi dolgozótársaimé a mulitlban. 

És Fehér Józsefné arra az időre 
gondol vissza, amikor még Alsó-
városon is a reakciósok szekértolói 

zsákmányolták ki a dolgozókat. 
Alsóváros a reakciónak különösen 
kedves helye volt. A Földműves-
utcai volt Vöneki-féle vendéglőből 
indult el 1919 augusztusában Horthy 
és aljas fehér terrorista csapata. 
Itt mondott beszédet uzdóczy Zad-
ravecz István, a hírhedt ferencrendí 
tábori püspök, a nép árulója. Sőt a 
véresszájú, munkásnyúzó Faludi-
mal mosok is. Alsóvároson vertek ta-
nyát és uszítónak a dolgozókat a 
háborúra, a Szovjetunió ellen. 

— Látom, hogy a Párt m lyen 
bölcsen irányit bennünket — foly-
tatta életrajzát Fehér Józsefné. 

— Megváltozott az életem 

és érzem, hogy a Párt mindazt miér-
tünk teszi, harcol felemelkedésünk-
ért. Ezért szeretnék belépni én is a 
munkásosztály élcsapatába és tag-
jelöltként vállvetve dolgozni a többi 
jó elvtársakkal. 

Ünnepélyes a taggyűlés hangulata, 
amikor Fehér Józsefnét felveszik 
tagjelöltnek, de éppen olyan nagy 
pillanat az is, amikor Illés Máriát 
tagnak nyilvánítják Tagjelöltként is 
állandóan kivette részét a pártmun-

Ankéton vitatták meg Sztálin elvtárs 
nyelvtudományról írott cikkeit 

a Szegedi Egyetem bölcsészkarán 
A Magyar-Szovjet Társaság 

egyetemi szervezetének bölcsész-
kari csoportja az Ady-téri egye-
temen Sztálin elvtárs nyelvtudo-
mányi cikkéről tartott ankétot. A 
tantermet az ankét hallgatósága 
teljesen megtöltötte. Dr. Halász 
Előd elvtárs nyitotta meg az an-
kétot. Hangsúlyozta, hogy Sztá-
lin elvtárs cikkei nemcsak a 
nyelvtudomány területén terem-
tenek új lehetőségeket. A cikk-
ben kifejtett ideológiai tételek 
valamennyi tudomány fejlődésé-
re kihatnak. A szovjet tudomány 
művelői ankétok sorozatán tár-
gyalják meg a cikkeknek a tu-
ti'mány ágakra vonatkozó hatá-
fát. 
Szükséges, hogy a szegedi 
egyetem tanárai és kutatói, 
iskolák pedagógusai is fog-
lalkozzanak Sztálin elvtárs 
cikkeivel, alaposan értékeljék 
és a tanulságokat a további 
nevelői és kutató munkában 

felhasználják. 
Dr. Sebők Lajos elvtárs elo-

ltásában ismertette, miért volt 
szükség arra, hogy a Pravda ha-
bjain megindult vitát Sztálin 
elvtárs vigye nyugvópontra. A 
vitára Marr nyelvészeti munká-
ja adott okot, aki a nyelv szere-
lek, lényegének meghatározá-

tévedett és bár nyelvészeti 
munkásságának részleteiben van-
^ eredmények — a nyelvről 
való ferde nézetei tudományta-
lan antiimarxista elméleti és gya-
korlati következtetésekhez ve-
'ettek. 
Sztálin elvtárs rámutatott Marr 

'cneteinek antimarxista voltá-
'a- Bebizonyította, hogy 
e nyelv a társadalmi érint-
é s eszköze és mint ilyen, 

. nem felépítmény, 
"sztálynyelvek nincsenek, mert 
J, nyelv össznépi jeltegű. Nem a 
Zsákmányolás eszköze. A nyelv 

alkalmasan kiszolgálta a 
®agy Októberi Szocialista For-

'ni előtt az orosz cári álla-

mot. Ha a nyelv osztályjellegű 
volna, akkor a forradalom után 
új nyelvnek kellett volna kelet-
keznie, márpedig nem keletke-
zett. Az orosz nyelv a proletár-
diktatúra funkcióinak betöltésé-
nél éppen úgy rendelkezésére állt 
az orosz proletariátusnak, mint 
a régi cári rendszernek, tehát 

a nyelv nem munkaeszköz, 
hanem társadalmi érintkezés 

eszköze. 
A nyelv fejlődéséről szólva Sztá-
lin elvtárs kifejtette, hogy ez 
hosszú idők eredménye. 

Az előadást a hallgatóság hoz-
zászólásai követték. Dr. Mészöly 
Gedeon nyelvészprofesszor, Sztá-
lin elvtárs cikkeinek tudományos 
jelentőségét emelte ki és rámu-
tatott m cikkek új utakat és fel-
adatokat megjelölő vonatkozá-
saira. Dr. Klemm Imre nyelvész-
professzor azokat a feladatokat 
jelölte meg, amelyek a magyar 
nyelvtudomány művelőire, Sztá-
lin elvtárs cikkei következtében, 
megoldásra várnak. Bálint Sán-
dor a néprajztudomány szem-
pontjából vonta le Sztálin elvtárs 
cikkeinek tanulságát. Az egyete-
mi hallgatók, a tansegédszemély-
zet hozzászólásai is értékesen 
egészítették ki a megindult vi-
tát, melyet dr. Halász Előd elv-
társ foglalt össze. 

Az ankét példát mutatott az 
egyetem többi karai felé is. Meg-
mutatta, hogyan leh.et a szakte-
rületen jó politikai munkát vé-
gezni. 

A Sztálin elvtárs nyelvészeti 
cikkeinek megvitatásához 
hasonló szakmai ankétok 
erősítik és segítik a kozmo-
politizmus elleni harc lendü-
letét, hozzájárulnak a tudo-
mányos káderek marxista-
leninista világnézetének fej-

lődéséhez 
és ezzel az intézetek tudományos 
munkájának értékét növelik, a 
további sikeres munka alapfel-
tételeit adják meg. 

Viilamosenergia-fakarékosságí mozgalmat 
kezdeményezett 

Szegedi Textilnagykereskedelmi Vállalat 
, . u ....... 

„ 1,611 hasznos versenyt kezdemé-
íe/f* 1 Szegedi TextUnagykeres-
va. i Vállalat. A verseny jelsza-

c,j"Jobb munkát a jó kenyérért!" 
'kitűzése pedig az, hogy a föld 

tí .^szovet'keieteket a lehető leg-

texn i d ő a l a l t szolgálják ki 12 
^nagykereskedelmi vállalat csat-

•ozott a versenyhez, melyet a kez-
yczö szegedlek nyertek meg 

iítól'' a megrendelés időpont-
01 számított 7 óra alatt száll ít ják 

az árut. Önköltséget is csökkente 
nek az:al, hogy az árut az eddigitől 
eltérően nem papírba, hanem zsá-
kokba csomagolják, 

A Szegedi Textilnegykereskedelmi 

Vállalat dolgozói Sztálin elvtárs kö-

zelgő születésnapja tiszteletére mun-

kafe'ajánlást tettek és villamosener-

giatakarékoskodási versenyfelhívást 

intéztek az ország valamennyi ke-

reskedelmi vállalatáhoiz. 

kából és munkájával mutatta meg 
Mé Itó a párttagságra, mert ö ir 
— mint Gárgyán Vince elvtárs és 
a többi jó népnevelők — becsülete 
sen és öntudatosan hajtotta végre 
mindazokat a feladatokat, amellye' 
a Párt megbízta. 

Ú j élet képe 

fogad másutt is Alsóvároson. A 
Szent Ferenc-utca 5. szám alatti 
MNDS j hely ségből vidáman indul-
nak ki az MNDSz tagjai az alsó 
városi dolgozó családokhoz, hog} 
megmagyarázzák nekik a mélyszáti 
tás jelentőségét, a termelési szerző 
déskötés előnyeit és a terménybe-
adás becsületes teljesítésének szük 
ségességét. 

A kultúresoport tagjai: Kiss Szil-
vesztemé, Kaufmarun Béláné. Ko 
vács Lajosné, Földi M hályné, Pegy 
kó Károlyné, BánfajfMihályné. Vas-
tag Árpádné, Zöldi utíihályné és a 
többiek színdrabokat, szavalatokat 
énekszámokat tanulnak, hogy ezek-
kel is hozzájáruljanak az alsóváros: 
dolgozók politikai és kulturális fej 
lődéséhez. 

A dolgozó parasztság 

legjobbjai hallgattak a Párt szavára 
s nem is bánták meg. Termelőcso 
portot alakítottak, hogy boldogabb:', 
tegyék életüket. 

Az ,,Uj élet'' terroelőcsoportbar 
most serényen folyik a munka. A 
csoport tagjai a szőlőtakarással fog 
lakoznak. Két hónappal ezelőtt ala-
kították meg a csoportot, de máris 
szép eredményeket értek el. Húszon 
négy — nagyszerű tervekkel teli-

— lekes tagja van a csoportnak, de 
mjnd több érdeklődő fordul feléjük, 

— A mélyszántást már napokkal 
ezelőtt befejeztük — újságolja bol-
dogan Savanya Miklós csoportelnök 

— Most már erre sincs gondunk 
Megtanultuk a magunk példáján, 
hogy érdemes a Pártra hallgatni és 
a munkát a Párt felhívására időben 
elvégezni. Nem hallgatunk már a 
klerikális reakcióra, meg a kulák-
ságra, azok a mi ellenségeink. A 
Párt. minket párfonkívül'eket is 
megtanított világosan látni és ma 
már megtudjuk különböztetni, hogy 
kik a barátaink és kik az ellensé-
geink. 

A f iataloknak 

is a Párt mutatott utat. Rákosi elv-
társ beszéde után a DlSz-szerveze; 
fiataljai megjavították munkájukat: 
A Párt irányításával fokozottabban 
kapcisolódnak bele a népnevelő 
munkába. A Párttól kapott felada-
ÍOfk elvégzése mellett hozzáláttak, 
hogy minél több dolgozó paraszt-
fiatalt tömörítsenek a DISz-be. 

Alsóváros megváltozott. Alsó-
város már nem a régi. nem a reak-
ció főfészke. A volt Vöneki-féle 
vendéglőt a földmüvesszövetkezet 
vette át. Itt 1947-ben még az ameri-
kai imperialisták szekértolójának, a 
Sulyok-pártnak egyik fő képviselő-
je, Nagyiván János tartolta hír-
hedt beszédét és lázított a Szovjet-
unió, a népi demokráciák országai 
és a hároméves terv ellen. A ven-
déglő nagytermében most az MSzT 
rendez vetítettképes előadásokat, 
vagy 

az MNDSz kultúresoport ja 

szórakoztatja színes kultúrműsorral 
az alsóvárosi dolgozókat. Kezdet-
ben csak 50—60 ember jött össze, 
néhány hónap alatt azonban a láto-
gatók száma jelentősen emelkedett 
és ma már kéti-háromszáz ember is 
megnéz egy-egy e'őadárst. Az épü-
let fala sem a reakció cégére többé. 
A fal is új életet hirdet. „Korszerű 
mezőgazdálkodással a szocializmus-
ért!" — olvasható a falon elhelye-
zett, szövetkezeti jelvénnyel díszí-
tett táblán. 

Az alsóvárosi kultúrház sem a 
ferenc-rendi papok és az apácák, 
vagy a KALOT tagjaié már. A 
MÁV kultúresoportja rendez itt 
előadásokat, amelyeket Alsóváros 
dolgozó népe szorgalmasan látogat, 
ugyanúgy, mint az MSzT, vagy az 
MNDSz előadása' t. 

Alsóváros dolgozó népe 

tanulni akar és a felszabadulás óta 
mind többen bizonyítják be, hogy 
szakítani akarnak egyszersminden-
korra a. romboló múlttal. Állandó 
éberséggel kell azonban őrködni 
azon, hogy a mult kísértései soha 
vissza ne jöjjenek. Munkával, tanu-
lással és a Párt által irányított foko-
zódó békekarccal szálljon $zembc 
minden alsóvárosi dolgozó is ae el-
lenséggel és kérlelhetetlenül, végleg 
söpörje el Alsóváros életéből a 
zadraveczek és horfhyk és a nagy-
ivánok emlékét. 

(kürti) 

MÉG ÉLÉNKEN EMLÉKSZÜNK RÁ, 
amikor a békekölcsönjegyzés 
előtti napokban a szegedi üz-
letek előtt tömött sorokban áll-
tak az emberek. De arra is em-
lékszünk, hogy amikor a té-
nyek kézzelfoghatóan és meg-
cáfolhatatlanul bebizonyítot-
ták, hogy ezeket a sorbanállá-
sokat nem az áruhiány, hanem 
az ellenség aknamunkája okoz-
ta — akkor igen sokam nagyon 
szégyelték magukat, hogy ők 
is ott álltak a sorban, hogy ük 
is beleestek az ellenség „bű-
vös" uszályába. Bebizonyoso-
dott, hogy áru volt elég, mert 
amikor az ellenséget lelepleztük 
és egypárra közülük a népi de-
mokrácia lesújtott, megszűnt a 
sorbanállás és mindenki ki-
elégíthette nyugodtan, minden 
tumultus nélkül vásárlási szük-
ségleteit. Mindenki láthatta, 
hogy a Dannerek és a hozzá-
juk hasonló paraziták szerették 
volna azt, hogy a becsületes 
dolgozók között is indokolat-
lan és alaptalan nyugtalanság 
kapjon lábra. 

De nem egyszer tapasztaltuk 
— és most is ennek lehetünk 
szemtanúi —, hogy sokan van-
nak, akik nehezen tanulnak és 
hamar felejtenek. Ezt mutat-
ják azok a jelenségek is. hogy 
itt-ott a szegedi üzletek elölt 
ismét kisebb-nagyobb sorban-
állásokat tapasztalunk. Való-
színű, sokan már elfelejtették, 
hogy másfél hónappal ezelőtt 
milyen felháborodottan szid-
ták a rémhírterjesztőket, ho-
gyan szégyelték magukat, ami-
kor arról esett szó, hogy ők is 
ott álldogáltak a sorban. Pedig 
azóta tapasztalhatták, hogy a 
közszükségleti cikkek kellő 
mértékben rendelkezésünkre ál-
lanak. Ha nem is olvasták a 
hivatalos statisztikákat; ame-
lyek szerint tavaly november-
hez viszonyítva a húsfogyasz-
tás 19 százalékkal; a baromfi-
fogyasztás 23 százalékkal; a 
halfogyasztás 35 százalékkal 
emelkedett, kolbászból és egyéb 
töltött áruból pedig 29 száza-
lékkal többet fogyasztunk, mint 
tavaly ilyenkor — ha belenéz-
nek a saját fazekukba, láthat-
ják a fogyasztásnak ezt ®z 

emelkedését. Cukorból 30 szá-
zalékkal többet adunk most fo-
gyasztásra, mint az előző év 
hasonló hónapjában. Tehát a 
tények azt bizonyítják, hogy a 
közszükségleti cikkek mennyi-
sége egyre növekszik. 

Persze ez a növekedés az 
ellenségnek vörös posztó. Ök 
azt szeretnék, ha hiányt szen-
vednénk ezekben a cikkekben, 
— és ha már a valóság ellent 
is mond nekik, megkísérlik a 
valóság tényeit ocsmány ha-
zugságaikkal és rémhíreikkel 
elliomályosíta'ni. És ne kertel-
jünk — mondjuk meg őszin-
tén —, itt, nálunk, Szegeden, az 
utóbbi napokban értek el ha-
zugságaikkal és rémhíreikkel 
némi sikert. Igaz, ma már jó-
val kevesebben hisznek nekik, 
mint másfél-két hónapja, 
de még mindig akadnak hi-
székenyek. Mindazok ellenére, 
hogy az ellenség mostani rém-
hírei — ha egyáltalában itt le-
het fokozatokat megállapítani 
— még butábbak és még át-
látszóbbak. mint azelőtt. Teg. 
nap délelőtt a -Petőfi-sugárút 
65. számú házban lévő népbolt 
előtt híre ment például, hogy 
a niezőhegyesi cukorgyárat rö-
videsen leszerelik és jó lesz. lia 
mindenki ,,beszerzi" az „Ínsé-
ges" időkre a cukrot. Az egyik 
kendergyári dolgozó, aki éppen 
az üzlet előtt ment el, ahol 
tárgyalták &z ügyet, felhívta a 
közelben lévő rendőr figyelmét 
az esetre. Rövid idő múlva az 
üzlet előtt állók segítségével 
meg is találták a „hírhozót", 
aki már a temetőnél lévő nép-
bolt előtt állt és ott suttogott 
az emberek fülébe. 

De világos, hogy nemcsak ez 
a nyugatos katonatiszt felesé-
ge terjeszti a rémhíreket, ha-
nem vannak még többen is. 
Biztosak vagyunk abban, hogy 
ezeket a zavartkeltőket a be-
csületes szegedi dolgozók se-
gítségével idejében — és ha-
tékonyan — leleplezi a hatóság, 
megakadályozza őket abban, 
hogy zavarkeltéssel, közellátó -
sur.i{ dezorgainizálásának kí-
sérletével ismét a dolgozók 
mindennapi szükségleteit ve-
szélyeztessék. 

„ROZSDA MARJA, NEM RAGYOG"... 
A Roosewelt-tér 14. számú ház udvarában szanaszét heverő fa-

rakások között egy teherautó maradványán, az időjárás viszontagsá-
gaiéi védtelenül, — egy traktor áll. A Kecskeméti Erdőgazdasági 
Egyesülés géptelepének szegedi kirendeltsége kapta meg javítás cél-
jából. Már hetek óta áll az udvarban, de a kirendeltségen senkinek 
sem tűnik fel, hogy a sok esőtől a gép részeit vastag rozsda borítja. 

— Meg is javítanánk, — mondja Kerekes Károly elvtárs, a 
kirendeltség vezetője — , de még nem érkezett meg az anyagunk 
liozzá. 

Arra a kérdésre azonban. hogy miért nem tehet legalább ad-
dig fedett helyre áttenni a gépet, újabb megdöbbentő válasz hang-
zik: 

— Nincs helyünk. Különben is a műhely udvarában még több 
teherkocsi van fedél nélkül. 

Az esős idő még mindig tart. A rozsda mindinkább vastago-
dik. És a traktornak, — amelyre olyan nagy szükség lenne most a 
mélyszántás idején — az a sorsa, hogy addig az udvarban álljon, 
amig a javításhoz hozzá nem kezdenek, hacsak az elvtársaknak eszé-
be nem jut, hogy keressenek valahol Szeged számtalan utcájában fe-
det helyét a javítandó gépeknek, vagy esetleg ponyvával terítsék le. 

BACH-EMLÉKESTET RENDEZETT 
A ZENEKONZERVATÓRIUM 

Kétszáz évvel ezelőtt halt meg J . 
S. Bach, az emberiség egyik legna-
gyobb alkotó géniusza. A haladó 
emberiség világszerte nagy Bach-
ünnepségeket rendezett ebben az év-
ben A Szovjetunióban, a népi de-
mokráciákban, Kele'.i-Németország-
ban Bach-kiállításokat rendeztek és 
ünnepi hangversenyekén emlékeztek 
meg a nagy német zeneszerzőről. 

Szeged zenei szakemberei is be-
kapcsolódtak a Bach-évbe. a közal-
kalmazottak kultúrbizottságának 
múltkori Bach hangversenye után 
most a Zenekonzervatórum tanári 
karának közreműködésével a Muzsi-
ka NV rendezett igen szép és sike-
res Bach-emlékestet a zeneiskola 
nagytermében. 

Szatmári Géza bevezető előadási-
ban Bach zenei jelentőségét, életmű-
vérek haladó voltát méltatta. Az 
ízléses műsor Bach zenei munkássá-
gáról áttekintő k^pet adott. A köz-
reműködő konzervatóriumi tanárok 
kivétel nélkül jól szerepeltek. A mű-
sorból kiemelkedett Névay Ilonka 
erőteljes zongorajátéka (d-moll toc-

cata és fuga) és Zempléni Kornél 'e-
szűrá Bach tolmácsolása (b-dtír 
capriccio). Szerdahelyi László (d-
moll chaconne) virtuóz játéka nagy 
sikert aratott. A Höchtl Margit ál-
tal kitűnően megszólaltatott g-moll 
fantázia méltó záradéka volt a szín-
vonalas emlékestnek. (K_ J . ) 

Szombaton: Dohányon vett 
kapitany 

A Szegedi Nemzeti Színház nagy-

sikerű darabjainak felújításai soro-

zatában harmadik előadását tart ja 

meg most szombaton este fél 8 

órai kezdettel. Ezalkalommal a 

„Dohányon vett kap i tány" című 

szovjet nagyoperettet mutat ják be 

bérletszünetben. A pénztár már 

megkezdte a jegyek árusítását. A 

színház bérlői bérletkártyájuk fel-

mutatása ellenében bérleti árou 

válthatnak jegyet. 


