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Ez a kiállítás elmélyíti szeretetünket 
a Szovjetunió iránt 

Szombaton délben megnyílt „A Szovjetunió 16 köztársasága" című kiállítás 

az MSzT-székházban 

Az ünnepi alkalomra szépen fel-
díszített szegedi MSzT-székház elé 
szombaton délben sűrű csoportok-
ban érkeztek az üzemek, hivatalok 
dolgozói, akik eljöttek, hogy elsőnek 
tekintsék meg „A Szovje'unió 16 
köztársasága" című kiállítást s je-
len lehessenek a megnyitó ünnep-
ségen. A szegedi MSzT-székházban 
nem ez az első kiállítás, de elmond-
hatjuk, hogy aligha láttak még gaz-
dagabb, tartalmasabb, művészibb 
kiállítást a szegedi dolgozók, mint 
a jelenlegi. 

A nagyterem bejáratánál Sztálin 
elvtárs képe. De nemcsak itt, ha-
nem a kiállítás több helyén is ta-
lálkozunk a világ dolgozóinak sze-
retett vezére képeivel. S amikor 
végignézi az ember a szebbnél-
szebb képeket, úgy érzi, minden 
egyes képen ott van Sztálin elvtárs, 
Sztálin elvtárs munkája. Sztálin 
elvtárs, a Bolsevik Párt és a szov-
jet nép 

dicsőséges harcait 

fejezik ki a 16 köztársaság népei-
nek békés, alkotó munkáját vissza-
tükröző képek. A Bjelorussz köz-
társaság dolgozói éppoly lendülettel 
és építeni akarással, éppoly szaba-
don és boldogan építik a kommu-
nista társadalmat, mint a Litván, 
Üzbég köztársaság, vagy Grúzia 
dolgozói. Művészi fényképfelvételek, 
<rzines képek mutatják be a szovjet 

nép hősies harcát, a 16 köztársa-
ság egységét, a sztálini nemzetiségi 
politika diadalát. 

Elragadtatással és csodálattal 
szemlélték a szegedi dolgozók első 
képviselői a nagyszabású kiállítást, 
amely az MSzT-székház minden 
egye® termét betölti. 

A megnyitó ünnepségen 

résztvett Zombori János elvtárs, a 
Magyar Dolgozók Pártja Szegedi 
Pártbizottságának titkára, valamint 
az üzemek, hivatalok, tömegszerve-
zetek képviselői. Az ünnepséget a 
rendőrzenekar nyitotta meg a ma-
gyar és szovjet Himnusz ejátszásá-
val, majd Rácz József elvtárs, rend-
őrszakaszvezető Dzsambul: „Sztáli-
ni alkotmány" című versét szavalta 
el nagy sikerrel. 

Ezután Borbély András elvtárs, 
a Magyar-Szovjet Társaság nevé-
ben üdvözölte a megjelenteket. Rá-
mutatott arra, hogy a szegedi dol-
gozóknak ismét alkalmuk nyílik ta-
nulmányozni és megismerni azt a 
népet, amely ma már a kommunis-
ta társadalom építésén fáradozik. 
Kifejtette, hogy ez a kiállítás szem-
léltetően mutatja be a sztálini nem-
zetiségi politika diadalát . 

A kiállítást Dénes Leó elvtárs, a 
szegedi Városi Tanács végrehajtó 
bizottságának elnöke nyitotta meg. 
Megnyitó beszédében vázolta azt az 

T a n u l ó f i a t a l o k a S í o n g r e s s z u s é r t 

A 

társak bölcs vezetésével tett meg a 
Szovjetunió a kommunizmus építé-
sének korszakáig. Kifejtette, hogy 
a szocialista társadalomban minden 
ember 

egyenlő jogokkal élhet 

s a sztálini nemzetiségi politika 
diadala tette lehetővé, hogy a Szov-
jetunió hatalmas alkotásokat hoz-
zon létre, amelyeket ez a kiállítás 
is hűen bemutat. 

— A most megnyíló kiállítás — 
mondotta Dénes elvtárs — közelebb 
hozza hozzánk a Szovjetunió 16 köz-
társaságát. Megismerhetjük példa-
képeinket, a szovjet embereket, 
munkájukon keresztül. Ez a kiál-
lítás erőt nyújt a szegődi dolgozók-
nak a kongresszusi felajánlások, a 
terménybegyiljtés munkájának tel-
jesítésében, elmélyíti szeretetüket a 
Szovjetunió és Sztálin elvtárs iránt, 
erősít bennünket, hogy még szilár-
dabban haladhassunk Rákosi elv-
társ vezetésével, a Szovjetunió ta-
pasztalatai nyomán a szocialista 
társadalom felépítéséért folytatott 
harcban. — A jelenlévők többször 
lelkes tapsisal szakították félbe a 
megnyitó beszédet s melegen ünne-
pelték Sztálin elvtársat, a Pártot 
és Rákosi elvtársat. 

A megnyitó ünnepség után a je-
lenlévők megtekintették a kiállítást, 
amelyet minden nap reggel 8-tól 

utat, amelyet Lenin és Sztálin elv- este 8-ig tartanak nyitva^ 

Jó harcostársat választanak 
az új előfizetők 

ezrek olvassák Szegeden a Szabad Népet Újabb 

Népnevelőink napról-napra he-
lyesebb agitációs módszerekkel és 
érvekkel veszik ki részüket a Sza-
bad Nép-kampány sikeréért folyta-
tott haTcból. Lelke® munkájuk, 
amelyet Pártunk központi lapjának 
megismertetéséért és megszeretteté-
séért folytatnak, minden családhoz 
eljut, 

A Textil kombinát 
dolgozói nem elégszenek meg az ed-
dig elért eredményekkel. Minden 
olyan dolgozót, akihez eddig még 
nem járt lap, beszervezik a Sza-
bad Nép előfizetői közé. Ehhez a 
munkához nagy segítséget nyújt az 
üzemi DISz-szervezet is. Az Ifjú 
Gárda tagjai egyéni agitációval 
naponta újabb és újabb eredménye-
ket érnek el. Tegnap például 16 új 
előfizetőt szereztek. Deák Aranka 
DISz-titkár egymaga öt előfizetőt 
szervezett be. 

Jó felvilágosító munkát végez 

a Gyufagyárban 

Fenyvesi Tibor ifjúmunkás. A 15 
új előfizetőből ő maga négyet szer-
vezett be. 

— A dolgozók örömmel fogad'ák 
a Szabad Nép-kampányt — mond-
ja Fenyvesi Tibor. — A legjobban 
annak örülök, hogy Vigh Antal, 
aki már régi előfizető volt, a velem 
való beszélgetés után átadta a Sza-
bad Nép előfizetését nagybátyjának 
és ő maga külön megrendelte a la-
pot. 

Hasonló jó eredményeket értekel 

a Szegedi Kenderben Is. 

— 278 új előfizető valóban jó 
harcostársat választott a Szabad 
Népben — mondja Bosnyákovics 
Dezső elvtárs, aki egyedül 43 elő-
fizetőt szerzett. 

Koszorús István elvtárs felvilá-
gosító munkájában egyéni tapaszta-
latairól beszél, arról, hogy az ö 
munkáját hogyan segítette elő a 
Szabad Nép. A dolgozók megértet-
ték Koszorús István elvtárs sza-
vait és 28-an fizettek elő Pártunk 
központi lapjára, Koszorús elvtárs 
szavai nyomán, KoszorÚ3 elvtárs 
azonban nem elégszik meg eddigi 
eredményeivel, felajánlotta, hogy a 
Kongresszus tiszteletére újabb 15 
előfizetőt szervez be. 

A Szabad Nép-kampány sikere 
hozzájárul az Országos Pártkon-
gresszus sikeréhez is. Tudják ezt a 
tömegezervezetek dolgozói is. 

is Fgyetemen 

De nemcsak az üzemi, hanem az 
értelmiségi dolgozók is egyre in-
kább felismerik a Szabad Nép ol-
vasásának jelentőségét. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy a 
495 régi előfizető mellett 428 új 
előfizetőt gyűjtöttek. Az egyetemi 
pártszervezet népnevelőit mindenütt 
örömmel fogadták az egyetem dol-
gozói. 

Újabb és újabb ezrek olvassák 
Szegeden is Pártunk központi lap-
ját. Mindez azt mutatja, hogy a 
szegedi dolgozók megfogadják és 
megértik Pártunk szavát és egysé-
gesen sorakoznak fel Pártunk cél-
kitűzéseinek megvalósítására. 

AZ MNDSZ-CSOPORTOK 

jó munkája nyomán 124 előfizető-
vel szaporodott a Szabad Nép ol-
vasóinak száma. 

— Nekünk, nőiknek is világosan 

keharc sikere érdekében — mon-
dotta Straszniszky Erzsébet agitá-
ciós munkája során. 

A Szabadságharcos Szövetség 

is kellőképpen kiveszi részét az elő-
fizetésigyüjtés munkájából. Szerve-
zeteikben a legjobb agitátorokat 
bizták meg az előfizetők beszerve-
zésével. Az eredmény: 150 új elő-
fizető. 

Az MSzT kerület! 
alapszervezeteiben 

a vezetőségi tagok és az aktivák 
már valamennyien előfizettek Pár-
tunk központi lapjára. A pártonki-
vüliek is nagy lelkesedéssel fogad-
ták a kampány beindítását. Ez is 

kell látnunk a nemzetközi helyzet biztosítja, hogy az eddigi 105 új 
alakulását, hogy megértsük, milyen Szabad Nép előfizető száma még 
feladatokat kell megoldanunk a bé- jelentékenyen növekszik. 

Jacquss Duclos elvtárs interpellációt intéz 
a francia kormányhoz a három nagy nemzetközi 
szervezet központja franciaországi működésének 

betiltása ügyében 
Jaques Duclos elvtára, a 

Francia Kommunista Párt tit-
kára interpellációt jegyzett be a 
nemzetgyűlésben a három nagy 
nemzetközi szervezet franciaor-
szági működésének betiltása 
ügyében — jelenti a l'Humanité-
Interpellációjában Duclos elvtárs 
felvilágosítást kér majd azokról 
a körülményekről, amelyek ar-

hogy a többi közt egy Pétain-
féle törvényre is hivatkozzanak 
a rendelet indokolásában. 

Jacques Duclos elvtárs — ír-
ja a l'Humanité — kérdéseket 
intéz majd a kormányhoz, „ta-
gadhatatlanul fasiszta jellegű" 
politikája tárgyában, amelyet 
több egymá-után kiadott ren 

Pártunk Kongresszusára forró 
lelkesedéssel készül az egész 

magyar nép. Párttagok, pártonkD 
vüliek, DISZ-fiatalok, üzemek, hiva-
talok dolgozói és az iskolák tanu-
lói egyformán tudják, hogy a Párt-
kongresszus a magyar nép felemel-
kedésének, szocializmus építésének 
mérföldköve lesz. Az üzemek dol-
gozói több, jobb munkát vállalnak 
a Pártkongresszus tiszteletére, a ta-
nuló fialalok pedig a tanulás vona-
lán elért még jobb eredményekkel 
ünneplik Pártunk Kongresszusát. A 
szegedi tanuló ifjúság, egyetemis-
ták és középiskolások is pé.dut vet-
tek az üzemek dolgozóiról, lelke-
sen készülnek a Kongresszusra. 
Munkájukban, egész életükben nap-
ról-napra érzik a Párt segítségét. 
Ösztöndíjakat kapnak, diákottho-
nokban lakhatnak, ingyen tanköny-
vekből képezhetik magukat - mind-
ezt meg akarják hálálni úgy, hogy 
még jobban végzik a rájuk bízott 
munkát, még jobban tanúinak. 

Ha megnézzük a tanulmányi mun-
kafegyelmet iskoláinkban, igen sok 
hiányosságot, kijavítanivalót talá-
lunk. Sok még a hiányzás, felkészü-
letlenség, sürün előfordul a taná-
rokkal szembeni tiszteletlenség. Eze-
ket a hiányosságokat akarják az 
iskolák tanulói Pártunk Kongrcsz-
szusára kiküszöbölni, 

A szegedi középiskolákban a fia-
" talok 90 százaléka vállalt jobb 

munkát. A felajánlásoknak máris 
mutatkoznak eredményei. A Szege-
di Építőipari Technikumban példá-
ul összekapcsolják a tanulást az 
iskolai fegyelem megszilárdításával, 
a békeharc kérdéseivel. 'Á fialalok 
saját életükből mondanak el rész-
leteket, melyek mind azt bizonyít-
ják, hogy ezek az ifik régen még 
álmodni sem merlek volna arról, 
hogy építészmérnökök lehessenek-
A Kongresszus tiszteielére vállalták, 
hogy az intőket és róvókat kijavít-
ják, a jó tanulók segítik a gyen-
gébbeket. Sőt maga a tanári tes-
lület is korrepetálja a tanulókat. A 
Szabad Népi-előfizetés terén is jó 
eredmény mutatkozik. 

Nézzük meg a szegedi Tanítókép-
zőt, ahol a Kongresszus jelentősé-
gének ismertetése után szintén fel-
lendült a munka. A fiatalok vállal-
ták, hogy megszüntetik a késése 
ket, hiányzásokat, az órákra alapo-
san felkészülnek. Ma már ebben az 
iskolában késés nincs, a hiányzás is 
minimumra csökkent. A tanulás elő-
mozdítására 00 tanulópárt szervez 
tek és ennek az lesz az eredmé 
nye, hogy az intettek és rovottak 
80 százaléka már kijavította rossz 
jegyeit. Ebben az iskolában 30 új 
Szabad Nép-előfizetőt szereztek a 
fiatalok, 
Rű emcsak középiskoláinkban, ha-

nem az egyetemen is felaján-
lásokat tettek a fiatalok a Párt-
kongresszus tiszteletére. Azt vállal-
ták, hogy minden egyetemista idő. 
ben és jól levizsgázik. Például: a 
természettudományi karon Németh 
Éva vállalta, hogy ,.a marxizmus-
leninizmus"-ból kollokviumát jele-
sen teszi le és mint tanulmányi fe-
lelős többet foglalkozik a munkás-
származású hallgatókkal. A bioló-
gusoktól Mühlrúd 'András vállalta, 
hogy a még hátralévő 3 kollokviu-
mot jelesre leleszi és a matemati-
kából segiti a gyengébbeket. 

Az eredmények mellett azonban 
akadnak hiányosságok is. Például a 
Vegyipari Technikum DISZ-tiikára 
még a titkári értekezletekre sem jár 
el és így a fiatalokat nem is tudja 

megfelelően aktivizálni EzérI tör-
tént meg az, hogy Engelhardt elv. 
társ visszaküldte mirtd a 16 csek-
ket azzal, hogy nem tudnak előfi-
zetőt szerezni a Szabad Népre. Hi-
bák mutatkoznak a diákotthonok 
és diákszállók munkájában is. Nem 
folyik a tanhlás állandóan és rend-
szeresen, nem használják ki az egyé-
ni tanulás idejét megfelelően, stu-
d um ideje alatt sok az üres fecse-
gés, járkálás, azonkívül egyesek za-
varják a tanulásban a többieket. 
Tartsák szem előtt a diákotthonok 
és diákszállók vezetői Párlunk út-
mutalását és szilárdítsák meg a ta-
nulmányi munkafegyelmet, 
párlunk a legmesszebbmenőkig 

támogatja a tanuló ifjúságot 
éppen ezért az iskolai DlSZ-szer-
vezeleknek nem szabad eltűrni a 
legkisebb fegyelmezetlenséget sem, 
bármilyen téren nyilvánul az meg. 
El kell érnünk minden iskolában, 
hogy a Pártkongresszust minden 
fialat jótanulással, az Iskolai fegye-
lem megszilárdításával, az órákra 
való alapos felkészüléssel ünnepel-
je. Fokozni kell a felvilágosító mun-
kát különösen ott, ahol lemaradás 
mutatkozik. Ifjúgárdistáink ismer-
tessék. hogyan harcolt a Párt a 
fiatalságért a felszabadulás előtt és 
azóta is. Beszéljenek arról, hogy a 
Párt nevelte az ifjúság legjobbjait. 
A forradalmiságot, a győzniakarást, 
az áldozatkészséget, az ellenség éí a 
nehézségek elleni kérlelhetetlen har-
cot, a dolgozó néphez való rendít-
hetetlen hűséget állította Pártunk 
eszményképül az ifjúság elé. 

'Á magyar ifjúság nap mint nap 
tapasztalhatja a Párt, Rákosi elv-
társ szerető gondoskodását. A népó 
lett az iskola, az egyetem és az if-
júság előtt minden lehetőség meg-
nyílt. hogy képezhesse magát és 
bizakodással nézhessen a jövőbe. A 
Kongresszus előkészítésével még 
jobban mélyítsük el tanuló fiatal-
jainkban a Párt iránti szeretetet, 
hassunk oda, hogy a fiatulok a 
kommunista harcosok példájából 
merítsenek erői, ne legyen egy fia-
tal sem, aki rossz tanulmányi ered-
ménye miatt lemorzsolódik. Komoly 
reális vállalásokkal készüljünk Pár-
tunk Kongresszusára, Ezt várja tő-
lünk a Párt, czí várja tő-
lünk az egész dolgozó nép és ezt 
várják tőlünk szüleink, akiket bol-
dogsággal tölt el az, ha jó bizo-
nyítványt viszünk haza. 

4 tanulásban járjanak elől * 
DISZ-vezetők. mulassanak Jó 

példát, értsék meg, hogy nem lehet 
jó DISZ-vezetö az, aki a mozgalmi 
munkára való hivatkozással elha-
nyagolja tanulmányait Segítsük elő 
a DISZ-vezetők jó lanulmányi ered-
ményeit azzal, hogy egvellen DISZ-
vezelöt sem halmozzunk túl mun-
kával, nrtn gyüléseztetünk felesle-
gesen A mozgalmi munkát össze 
kell hangolni a tanulással olymó-
don, hogy egyik se zavarja a má-
sikat. 

Tartsuk szem előtt Pártunk leg-
utóbbi iránymutatását s tegyük is 
azt magunkévá és akkor bizonyo-
san végre tudjuk hajtani az elénk 
tűzött feladatokat, biztosítani tud. 
juk iskoláinkban a fegyelmei, a jó 
tanulást, a rendszeres fe készülést. 
Lebegjen szemünk előtt Sztálin elv-
társ tanítása: „Ahhoz, hogy építhes-
sünk. tanulnunk kell, tudást kell 
szereznünk és hogy tudjunk, tanul-
nunk kell kitartóan, türelemmel. 

Misik József 
DISZ megyei tanulmányi felelős. 

ra késztették a hatóságokat, delkezése ;'s tanúsít. 

M e g j a v í t j u k békebizottságaink m u n k á j ú t 
(Tudósilónktói). Másfél héttel ez-

előtt békebizottságunk kiértékelte a 
multévi munkánkat, s megállapí-
totta, hogy meglevő két békebizott-
ságunk nem oldotta meg maradék 
nélkül feladatát. Nem végeztünk 
elég széleskörű agitációs munkát 
és a meglévő lehelőségeket — 
faliújság, pullagitáció, békegyűlések 
— nem használtuk ki megfelelően. 
Ezeket a hibákat természetesen a 
felismerés után célunk sürgősen ki-
javítani. 

A Ruházati Rolt békebizottsága 
részletes munkatervet készített, 
amelyben kidolgoztuk, hogyan akar-
juk felszámolni a ma még meglé-
vő hibákat, hiányosságokat. 

Ilogv jó és széleskörű munkál 
végezzünk, elsősorban még egy 
bíkebizotiságot szervezünk és tgy 
három bizottsággal kéthetenként 
10—11 kisgyűlést tartunk árudáink-
ban, Puítagitációnkat tovább fokoz-
zuk, s az a célunk, hogy 
több kartársat meggyőzzünk még 
felvilágosító munkával a minden-
napos újságolvasás fontosságáról. 
Hiszen, hogyan végezhet valaki jó 
agitációs munkát, ha nincs tisztá-
ban a napi politikai eseményekkel, 
ha nem tudja, mi történik váro-
sunkban, hazánkban, s ezen túlme-
nően földünk egyes részem. 

Ezután meglátogatjuk dolgozóin-

kat családi körükben és ott elbe-
szélgetünk kartársaink hozzátarto-
zóival is, s igy megismerjük egy-
más családi problémáit. De beve-
zetjük a rendszeres olvasóköröket 
is, hogy minél többet tanuljunk, 
minél kevesebb tisztázatlan kérdés-
sel végezzék munkatársaink felada-
tukat. Célunk ezeket a célkitűzése-
ket valóban maradéktalanul tel-
jesíteni, hogy ezzel is kiszélesítsük 
a béketábor magyarországi szaka-
szát. 

Fenyvesi József 
Ruházati Bolt 

Magyar tudományos film 

a francia televízióban 

A francia televízió hetven0zer 

előfizetőjének bemutatták ,.A 

Balaton nádrengetege" című 

minél jmagyar tudományos filmet, ame-

lyet előzőleg már a francia és az 

olasz tudományos kongresszuson 

is nagy sikerrel vetítettek. 

A páriskörnyéki Vaucresson 

munkásazervezeteinek közös ülé-

sén nagy sikerrel mutatták be a 

„Janika" című magyar filmet. 

A tanácsUgok fossaSóröi 

Hattyastel'spi ált. isk. vasárnap, 
(január 28-án) délelőtt 8-! ól 10-!g 
Bozólri József. Kecskéstelepi ált. 
isk. vasárnap délelőtt 8-tól 10-ig: 
Bodor Józsefné. Eákstelepi ált. i-sk. 
péntek, (február 2.), délután 5-tőí 
7-ig: Tóth Etel. Radnóti gimnázium 
péntek délután 5-től 7-ig: Hevesi 
Erzsébet, Muhari Piroska, Móra-
városi ált. isk. csütörtök, (február 
1), délután 5-től 7-ig: Komócsin 
Antal, Paragi Mihályné. Rókusi ált. 
i-k. szerda (január 31), délután 5-
től 7-ig: Benedek Károly. Csongrá-
di sugárúti ált. isk vasárnap, dél-
előtt 10-től 12-ig: Koczka Kálmán-
ná, Ördög Sándorné. Földmíves-ut-
cai ált. isk. vasárnap délelőtt 10-tól 
12-ig: Bodő József, Hidjapusz'ai 
Viktória. Újszeged, Alsókikötősori 
ált, isk. péntek délután 6-tól 8-ig: 
Bossányi György. Temesvári-körúti 
ált. isk. szerda délután 6-tól 8-ig: 
ifj. Fodor István, Sziráki Klára. 
Szillóri-sugárúti ált. isk. szerda dél-
után 6-tól 8-ig Farkas Istvánné. 
Ó-Petőfi-tslepi ált. isk. vasárnap 
délután 2-től 4-lg: Dunai József, 
Csűri Mihály. Uj-Pe'őfl-telepi ált. 
isk. vasárnap délelőtt 10-től 12-lg: 
Pozsár József, Makra János. Felső4 

városi feketeföldek 151., vasárnap 
délelőtt 10-től 12-ig Szegi István, 
Simon Györgyné, 

Öntözéses gyapoHerme'éssel 
kt'sár'et&znek az idén 

Békés megyében 

Békés megyében, ahol az el-

múlt évben kétezerotsziz holdon 

termeltek gyapotot, 1951-ben tíz-

ezer holdon vetnek gyapotot. Eb-

ben az évben a megye állami 

gazdaságaiban kísérletképpen be-

vezetik a gyapot öntözéses ter-

mesztését. 

A Ludas Matyi 

svédországi es dániai 

bemutatója 

A Ludas Matyi cimű magyar 
flmet a Svéd-Magyar Társaság 
rendezésében több svédor.rági 
vidéki várofib-tn bemutatták. A 
film mindenütt nagy sikert ara-
tót! és a sajtó is bőven foglalko-
zott a fllmmol. 

Koppenhágában szintén bemu-
latták a Ludas Matyit. A hpok 
elismerő bírálataikban kitértek 
a magyar filmgyártás eddig el-
ért szép eredményeire is. 


