
Házi Árpád az új belügyminiszter 

SZOMBAT, I M I . AKIHLB M. 

A Népköztársaság Elnöki Tuiiá-

P** a belügyminiszteri teendők 

alól felmentette Zöld Sándor elv-

társat éa helyére a minisztertanács 

javaslatára Házi Árpád elvtársat 

.választotta meg. 

* 
Házi Árpád 43 éves. a munkás-

vesz _ részt. A Magyar Dolgozók 

Pártjának Központi Vezetőségi tag-

ja, országgyűlési képviselő, az Ál. 

lami Ellenőrző Központ elnöke. 

A felszabadulás után négy és fél 

évig Pest megye alispánja volt s 

nz államigazgatásban végzett jó 

mozgalomban több mint 20 éve munkájáért Kossuth.di.iat kapott. 

Országszerte folyik a szövetkezeti* lakásépítés 

sem 198 á j lakást kapnak bányá. 
szaink és a vidéki üzemek dolgo-
zói. 

Az ország több pontján további 

500 lakás építése indult meg. Ezek. 

nek a lakásoknak átadása után 

újabb 1050 lakás épül. Az építés 

iiteme olyan gyors, hogy ezek Is 

elkészülnek 1951 szeptember 30. és 

december 31. között. További 450 

lakás építésének helykijelölése most 

van folyamatban. Ezeket az épít-

kezéseket is befejezik december 

31-re. (MTI.) 

SZOVJET T Á N C O S O K - MAGYAR TÁNCOSOK 
A tápéi népi együttes sokat tanult a Sxovjetuuiö i l land Népi Táncegyüttesétől 

és boldogan mutatta be számukra tudását 

jai, ezen a bemutatón is sokat ta* 
Hullunk az együttes tagjaitól, köz-
tük a Komszomot-fiataloktól. Az 

előadás után elhatároztuk, hogy 

A Szovjetunió Állami Népi Tánc-

együttese szegedi látogatásának 

igen kedves része volt a falusi ku.-

port tagjai. Azóta is sokat beszél-

nek a Mojszejev-vezette együttes 

szerepléséről, próbáik alkalmával 

túrversenyek során országszerte ki- állandóan szem előtt tartják a tő-

A minisztertanács takarékossági 
határozata értelmében az idén két-
ezer szövetkezeti Iáiként kel! épí-
teni. 

Budapesten és vidéken egyaránt 

hatalmas ütemben indult meg a 

szövetkezeti lakásépítési moega. 

lom. Ez év első felében a főváros-

ban 382. vidéken 500 Szövetkezeti 

lakás építése van folyamatban. 

Társas- és családiház.épitkezés 

folyik Miskolcon. Perecesen, óz-

tjon, Ajkán, Padragon. Nagybá-

fonyban. Ezeken a helyéken össze-

Április 30, hétfő pihenőnap 

'V Csepeli Rákosi Mátyás Müvek 
fs más nagyüzemek dolgozói azt a 
kérést terjesztették elő, hogy az áp-
rilis 29-i (vasárnapi) munkaszüneti 
nap és a május 1-i munka ünnepe 
kerüljön egymás mellé és ennek ér-
dekében az április 29_i pihenőnap 
a május elsejét közvetlenül meg. 
plőző napra essék. 

A Magyar Népköztársaság mi-
pisztertanácsa a dolgozók kezde-
ményezésének eleget léve, a kővet-
kező határozatot hozza: 

1. Azoknak a dolgozóknak, akik-
nek heti pihenőnapjuk április 29-
fe (vasárnapra) esik. ezt a pihenő-

napot április 30-án (hétfőn) kell ki. 
adni. Ezeknek a dolgozóknak a 
munkaidejét április 28-án (szómba, 
ton) a rendes hétköznapokra, ápri-
lis 29-én (vasárnap) pedig a szom-
bati napokra szokásos mértékben 
kell megállapítani. 

2. A nyilt Árusítási üzletek nyit. 

vatartására vonatkozólag április 28. 

án (szombaton) a rendes hétközna-

pokra, április 29-én (vasárnap) a 

szombati napokra, április 30-án 

(hétfőn) pedig a kettős ünnepek 

első napjára vonatkozó rendelkezé-

seket kell alkalmazni. 

tűnt tápéi népi együttessel való ta. 

lálkozás. A tápéi együttes tagjai 

csodálattal, elragadtatással tapBo). "kezetében hagyott mély nyomott a 

De Gartperi szégyenkezés nélkül beismerte, 

hogy híve az agressziónak 

Róma, (TASZSZ) . Az olasz kép-

viselőházban befejeződött a de Ga«-

peri-kormány átalakításának vi . 

tája. A kormány átalakítására az-

prt került sor. mert a Saragat. 

párti miniszterek kiváltaik a kor-

pránybót. De Gasperi — az ellen-

zéki képviselőknek válaszolva — 

védelmezte külpolitikáját, amelyet 

feltétel nélkül alárendelt az USA 

utasításainak. 

Togliatti elvtárs előzőleg javasol-

ja, hogy alakítsanak békekor, 

mányt. A miniszterelnök most a 

Kommunista Párt főtitkárának vá-

laszolva ismét hangsúlyozta, hogy 

kormánya hű az agresszív észak-

atlanti tömb politikájához. 

Togliatti elvtárs határozati j a . 

vaslatát szavazásra tették fel. 

Ez a javaslat a következőképpen 

tzói : 

„A képviselőház helyteleníti. 

A koreai néphadsereg; 
f ő p a r a n c s n o k s á g á n a k 

l i a d i j e l e n t é s e 

Phenjan, (TASZSZ). A Kóreai 

Népi Demokratikus Köztársaság 

néphadseregének főparancsnoksága 

közli, hogy a néphadsereg egységei 

a front keleti és középső részén a 

kínai önkéntes osztagokkal együtt 

folytatták kemény harcaikait az el-

lenség ellen a 38. szélességi körtől 

északra. 

Az elmúlt hét folyamán a nép. 

hadsereg egységei a következő 

veszteségeket okozták az ellenség-

nek: megsemmisült, vagy meg-

sebesült több, mint 5200 ellenséges 

katona és tiszt közöttük körülbe-

lül 2500 amerikai. Megsemmisült 

az ellenség 11 páncélosa és 13 

gépkocsija. Az ellenség az ember-

ben és anyagban elszenvedett ha-

talmas veszteségek ellenére tovább 

nyomul előre észak felé. Április 

18-án a néphadsereg egységei a 

nyugati partvidék körzetében az 

ellenség négy repülőgépét lelőtték. 

VÁLASZTÁSI fejmalacok eladók. 

Liget-utca 3. Srílléri iskola mel-

lett. 27234 

SZALMA, pőlyva eladó az ószent-

iváni határban. Érdeklődni lehet 

Szeged, Hajwal.utca 34. alatt. 

250-es príma állapotban levő NSU 

eladó. Megtekintlheitő Sajtós rao-

ferszerelő,, Arany János-utca, 

hogy a miniszteffetnök a kormány, 

válság bejelentése nélkül alkot-

mányellenes módon mélyreható 

változtatásokat hajtott régre kor-

mányában. A képviselőház úgy 

véli, hogy eljött az idő, aimikor 

gyökeresen módosítani kell Olasz, 

ország politikáját és amikor olyan 

kormányt kell alakítani, amely 

békepolitikát folytat, megvédi az 

olasz nép érdekeit és szabadságát 

és tiszteletben tartja és alkalmaz-

za a köztársasági alkotmány szel-

lemét és betűjét." 

Togliatti elvtárs határozati j a . 

vaslatát 308 szavazatta! 154 elle-

nében, 18 tartózkodással elvetet-

ték. 

Ink tanultakat. 

Nemcsak a tápéi csoport enilé-

ták végig vasárnap délelőtt a szov-

jet népi együttes műsorát, délután 

pedig a Magyar-Szovjet Társaság 

székházában ők viszonozták han-

gulatos rövid műsorral a felejthe-

tetlen előadást. Pattogós népi dal-

lamra hangzott el köszöntőjük, 

amelyben friss, változatos formá-

ban mesélték el, mennyire várták 

a Mojszejev.vezette együttest. Vál-

tozatosan. színesen peregtek a 

magyar táncok, népdalok, kórus-

feldolgozások, de a vásárhelyi kis-

botos, a karikatánc, a széktánc, a 

fenyegető, meg a többi szép tán-

cok sorában a vidám népdalok se-

regében fel_felhangzottalk béke-

harcos indulóink is, hogy hirdes-

sék: nemzeti hagyományaink ápo-

lása és a béke megvédésének pro-

letár nemzetközisége e'réi osztha-

tatlan egymástól. ™ 

Példájuk nyomán 

A szovjet vendégek sűrűn je-

gyezgettek a bemutatott táncoknál 

és tetszésüket fejezték ki az együt-

tes munkájáért. Szoros, meleg ba . 1 

rútság alakult ki köztük, s ennek 

a meleg barátságnak, a Szovjet, 

unió iránt érzett szeretetnek jelét 

mutatta a tápéiak minden mozdu-

lata, éneke, mosolygása is. 

— Hol van még a mi tudásunk 

az övékétől! — mondta elgondol-

kozva. az előadás után társainak a 

csoport egyik kiváló tagja, Lel" 

Istvánná. Török Anna. 

— De az ő példájuk nyomán egy-

re többet tanulunk mi is — tették 

hozzá a többiek, s Révész Piroska 

még külön is kiegészítette, hogy 

különösen azt a könnyedséget és 

finomságot akarják elsajátítani, 

amely a szovjet együttes táncait 

jellemezte. 

Szovjet táncosok — magyar 
táncot 

Igen nagy örömmel fogadták 

Mojszejev elvtársnak, az együttes 

vezetőjének azt a bejelentését, 

hogy magyarországi tartózkodásuk 

során sok magyar népi táncot is 

tanultak, amelyeket még hazaté-

résük előtt be akarnak mutatni. 

Nehezen, igaz szerettei bú-

csúztak el egymástól a szovjet 

művész vendégek és a tápéi cso. 

Szovjetunió Állami Népi Tánc-

együttesének sezroplése, de minden 

dlogozóban, köztük a dolgozó pa 

rasztökban is. Ezt bizonyítják azok 

a levelek, amelyek szerkesztősé-

günkbe érkeznek. Ezek közül köz-

lünk kettőt, amelyet a szegedi 

kecskéstelep í Táncsics- termel öcso. 

port két fiatalja irt. 

Két levél a „Táncsics*-
termelőcsoportból 

„.4 mult héten határtalan üiöm 
ért bennünket — írta Kószó Marin 
—, amikor a Szovjetunió Népi 
Táncegyüttese eljött Szegedre. Eb-
ből is láthattuk a szovjet nép sze-
retetének megnyilvánulását a. ma-
gyar nép iránt. Örömmel láttuk, 
hogy a táncegyüttes tagjainak 
nagyrésze kolhozparasztok gyerme-
ke, akiknek a szovjethatalom meg-
adta a tanulási lehetőséget. A cári 
Oroszországban erre nem lett volna 
módjuk, mert olt a dolgozó embe-
rekel semmibe sem vették. 

Mi., fiatalok, mint a DISZ tag. 

még tovább mélyítjük a magyar-
szovjet barátságot és erősít jüj-' ez-
zel is a nyolcszázmilliós be ke tá-
bort." 

H é v i z i Etát, a Táncsics-ter. 

melőcsopoif egy másik fiatalját 

ugyancsak a béke megvédésében 

való még tevékenyebb részvételre 

ösztönözte a Mojszejev.vezette 

együttes szereplése. 

„Nemcsak azt a magas művésze-

tet szeretnénk át vermi, amit a szov-

jet elvtársaiktól láttunk — irta 

többi között levelében —, hanem 

mindenben arra az útra akarunk 

lépni, amelyen a Szovjetunió hátad. 

Tudjuk, hogy ahol Sztálin ég Rá-

kosi van, ott béke és boldogság 

van. s az úttörő pajtások boldogan 

tanulhatnak, szabadon építhetik a 

nép országát, a mi országunkat. 

Édesapám a termelöcsoportban dol-

gozik és én, m in t 15 éves lány az_ 

zai segítem munkáját, a béketábor 

erősítését, hogy otmig ő dolgozik, 

addig én otthon gondosan elvégzem 

a háztáji munkát. J ó munkánkkai 

azt akarjuk elérni, hogy még m a . 

gasabb kulturánk legyen és m in . 

dig békében dolgozhassunk. 

.4 tápéi népi együttes műsora után az MSZT-székház előtt vi-
dám körbe álltak fel a szovjet és a tápéi együttes tagjai s mosolyog-
va búcsúztak el egymástól. Képünkön az első sorban balról jobbra 
Alexandr Ukolicsev, a szovjet együttes irodalmi vezetője, TariAnna, 
Kószó Rozália, Surnov, a szovjet együttes igazgatója, Mojszejev, a 
szovjet együttes vesetője, az OSzSzK és a Moldvai Szocialista Szovjet 
Köztársaság Sztálin-díjas népművésze, Waldmann József, a tápéi 
együttes Magyar Népköztársásági Érdemérem arany fokozatúval ki-
tüntetett vezetője, Mojszejev felesége, Tóth Pál és Tóth Pálné látható, 
elől pedig a két kis tanéi népi láncos: Tart Rozika és Török Pál. 

P E D A G Ó G U S O K T A P A S Z T A L A T A I 

A pártkongresszus útmutatásai nyomán javítsuk meg 

a közoktatás munkáját 

ín. 

Lapunk csütörtöki és pénteki szá-
mában ismertettük Lengyel Mária 
elvtársnő, a Szegedi Pártbizottság 
tagjának a kommunista pedagógu-
sok legutóbbi aktivaértekezletén el-
mondott bcézámolóját, amelyben ki-
értékelte közoktatásunk munkájá-
nak eredményeit és hiányosságait 
szegedi viszonylatban és meghatá-
rozta a pedagógusok előtt álló fel-
adatokat. Beszámolóját számos ér-
tékes hozzászólással támasztották 
alá a jelenlévő kommunista peda-
gógusok és a kerületi pártszerveze-
tek titkárai. 

Szabados elvtárs, a Móraváros 
I . pártszervezet titkára hozzászólá-
sában elmondotta, hogy a Fémipari 
Technikumban a nevelők és a ta-
nulók között nincs meg a szoros 
kapcsolat, a pedagógusok nem igye-
keznek magukhoz kapcsolni a fia-
talokat. Hasonló eset áll fenn a 
móravárosi általános iskolában is, 
ahol a tanulók nem öntudatosan fe-
gyelmezettek. Elmondotta, hogy az 
utóbbi időben a fegyelem terén ja-
vulás állott be, azonban ahhoz, 
hogy a tanulók teljes mértékben fe-
gyelmezettel: legyenek, nem szabad 
megtörténnie olyan esetnek, hogy a 
nevelök nem kezdik pontosan órái-
kat 

Badár Gábor elvtárs, a Gépipari 
Technikum helyettes igazgatója 
hozzászólásában hangsúlyozta, hogy 
az iskola munkájának megjavítá-
sát nagymértékben a pártszervezet-
nek köszönhetik. 

Baritz Károlyné elvlársnő, a mó-
ravárosi általános iskola igazgató-
ja hozzászólásában elmondotta, hogy 
a nevelőtestületnek igen komoly 
munkát kellett kifejtenie a fegye-
lem megjavítása terén, különösen 
a ' V I I I . osztályban. A pártkon-
gresszusi munkafelajánlások nyo-
mán sikerült megjavítani a V I I I , 

osztályban a fegyelmet. Nagy fej-
lődés mutatkozik a fegyelemben 
azóta, amióta a honvédség csapat-
zászlóval jutalmazta meg az iskola 
úttörő csapatát. Elmondotta, hogy 
a május 1-i munkafelajánlásokkal 
tovább javít ják az iskolai fegyel-
met. 

Perényi Oszkúrné elvtársnő arról 
beszélt, hogy igen sok nevelő sze-
retne résztvenni az oktatásban, de 
a szakszervezet elhanyagolja az ok-
tatási munkát. Csorna Gyula elv-
társ, a Margit-utcai általános is-
kola igazgatója a dolgozók iskolá-
jának problémáival foglalkozott. El-
mondotta, hogy ezen az iskolán igen 
nagy a lemorzsolódás, aminek oka 
az is, hogy az egyes üzemek veze-
tői nem nyújtanak kellő támoga-
tást és lehetőséget a dolgozóknak 
az előadások látogatásában. Rámu-
tatott arra, hogy üzemi pártszerve-
zeteinknek fokozottabb támogatást 
kell nyujtaniok a dolgozók iskolá-
j á ra j á r ó munkásoknak. Hiba az 
is, hogy a pedagógusok a dolgozók 
iskoláján elvégzett munkájukat 
mellékfeladatként kezelik. 

Törökné elvtársnő, az Alsóváros 
I. pártszervezet titkára elmondotta, 
hogy a klerikális reakció minden 
eszközt felhasznál arra, hogy ki-
terjessze befolyását és romboió 
munkát végezzen közoktatásunk te-
rén. 

Faragó Jenőné elvtársnő, a ,.Ma. 
jakovszkij"-diákotthon igazgatója 
hozzászólásában elmondotta, hogy a 
diákotthon egyik munkásszármnzá-
sú tanulóját a klerikális reakció 
vallásos érzületén keresztül igyeke-
zett rávenni arra, hogy ne tanul-
jon tovább az egyetemen. 

Kunsági Elemér elvtárs, a Pe-
dagógia Leánygimnázium igazga-
tója elmondotta, hogy a klerikális 
reakció most ú j módszerekhez fo-
lyamodott. Arra igyekszik rávenni 

a tanulókat, hogy ne menjenek el 
az iskolába. Megtörtént, hogy az 
így megtévesztett tanulók 3—4 na-
pot is mulasztottak. 

Fehér Jánosné elvtársnő, az MN-
DSZ munkájával kapcsolatban ki-
jelentette, hogy az MNDSZ a párt-
bizottságtól kapott kritika nyo-
mán ki javít ja a közoktatás terén 
végzett munkájában előforduló hi-
bákat és hiányosságokat. 

Korek Józsefné elvtársnő, a vá-
rosi tanács oklatási osztályának ve-
zetője arról beszélt, hogy a közok-
tatás terén előforduló hiányosságok 
nem utolsó sorban a városi tanács 
oktatási osztálya munkájának hi-
báiból erednek. Hangsúlyozta, hogy 
a szovjet pedagógia alapján igen 
fontos feladat a szülőkkel való kap-
csolat elmélyítése, annál is inkább, 
mert ezen a téren a nevelők részé-
ről komoly mulasztások fordultak 
elő. 

Koltai Vilmosné elvtársnő, a Szil-
léri-sugárúli iskola igazgatója el-
mondotta, hogy a dolgozók iskolá-
j án sokan igen nagy igyekezettel 
kezdték meg a tanulást, de rajtuk 
kívülálló okokból nem tudták foly-
tatni tanulmányaikat. Javasolta, 
hogy az üzemeken belül szervezzék 
meg a dolgozók iskoláját. 

Juhász József elvtárs, a Pedagó-
gus Szakszervezet megyei titkára 
hozzászólásában részletesen foglal-
kozott a szakszervezet munkájával . 
Mindenekelőtt megállapította, hogy 
igen sok hiányosság van a szak-
szervezet munkájában. Ennek oka 
többek között az is. hogy nem épí-
tették ki a megfelelő aktivahálóza-
tot. A beiskolázással kapcsolatban 
elmondotta, hogy e munka mellett 
elhanyagolták a lemorzsolódás el-
leni küzdelmet. 

A szegedi tanítóképzőben igen he-
lyesen oldották meg a beiskolázás-
sal kapcsolatos feladatokat, úgy- ciaHstn értelmiség kinevelését. 

hogy oz itt kialakult módszert or-
szágos méretűvé fejlesztették ki. 
Támogatni és segíteni kell azt a 
versenymozgalmat, amely a lemor-
zsolódás megszüntetésére és a ta-
nulmányi fegyelem megjavítására 
szolgál. 

Hozzászólásának további részében 
kifejtette: valóban helyes az a 
megállapítás, hogy a Pedagógus 
Szakszervezet gazdasági érdekvé-
delmi szerv lett. Felhívta a peda-
gógusok figyelmét arra, hogy a le-
morzsolódás itt Szegeden is felütöt-
te fejét s ez ellen minden pedagó-
gusnak küzdenie kell. A Pedagó-
gus Szakszervezet neim vette fel a 
harcot a reakcióval szemben, amely 
azt híreszteli, hogy az értelmiségi 
szülök gyermekei nem tanulhatnak 
tovább. 

Fischerné elvtársnő, az újszegedi 

pártszervezet titkára hangsúlyozta, 

mennyire fontos a nevelők példa-

mutatása a klerikális reakció elleni 

harcban. 

Sziklás Mihályné elvtársnő rá-
mutatott arra, a nevelök nem tart-
ják fontosnak, hogy bekapcsolód-
janak az i f júsági szervezet munká-
jába, pedig így komoly támogatási 
tudnának nyújtani a DISZ-nek a» 
iskolai fegyelem megjavításában. 

Kedves Andrásné elvtársnő, a 
Mátyás-téri általános iskola igazga-
tója hangsúlyozta, hogy a szegedi 
pedagógusok ölömmel fogadják a 
Szegedi Pártbizottság kezdeménye-
zését, azt, hogy foglalkozik a peda. 
gógusokkal és segíti őket munká-
jukban. 

Szeged kommunista pedagógusai-
nak aktivá értekezlete komoly se. 
gílséget nyújt minden szegedi ne. 
velőnek a közoktatás terén előttünk 
áiló felüdülök végrehajtásában. Pe-
dagógusaink feladata, hogy a ta-
pasztalatokat felhasználva, a Köz. 
ponti Vezetőség határozata és * 
pártkongresszus útmutatásai sze-
rint javítsák meg munkájukat s ez-
zel is segítsék elő az lijtipusú szo-


