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PÁRTÉLET 

Javítsak meg a népnevelőmunkát a békealáirásgyüjtésben 
A SZEGEDI MAGASÉPÍTÉSI ÁV-NÁL 

A békealáirásgyüjtés munkájá-
ban népnevelőink elsőrendű felada-
ta, hogy alapod meggyőző munká-
val magyarázzák meg a békealá-
irásgyüjtés szükségességét. Min-
den dolgozót külön-külön fel kell 
világosítani, milyen feladatokat kell 
megoldanunk a béke biztosítása ér-
dekében. 

Egyes helyeken azonban mégis 
mutatkoznak olyan jelenségek, hogy 
a népnevelők kényelmes ségi szem-
pontból a ,gyors agitáció" módsze-
rét használták a megelégedtek az-
zal. hogy a dolgozók gépiesen alá-
írják az íveket. Ilyen eset történt 
például a Szegedi Magasépítési 
ÁV-nál, amely a pártszervezet hiá-
nyos ellenőrző munkáját is bizo-
nyítja. 

A Szegedi Magasépítési ÁV-nál a 
békealáírásgyüjtésnél egyes épít-
kezéseken dolgozóknál komoly 

hibák fordultait elő. 

Az aláírásgyűjtők a pártszervezet-
től és a békebizottságtól, annak el-
lenére, hogy megkapták a megfe-
lelő felvilágosítást, mégsem úgy 
végazték a munkát, ahogyan azt 
kellett volna. Nem értették meg 
kellőképpen, hogy az aláírásgyűj-
téssel nem az a cél, hogy egy-ket-
tőre aláírassuk nz íveket a dolgo-

zókkal, hanem az aláírás előtt egyé-
ni agitációval kell rávilágítani ar-
ra, miért fontos számunkra a béke 
és hogyan kell harcolnunk érte. 

A transzformátorház építkezésé-
nél Szetei József munkavezető nem 
vett magának annyi fáradságot, 
hogy minden dolgozóhoz odamenjen 
és a békeív aláírása előtt külön-kü-
lön elbeszélgessen velük, hanem 
feladatát 

„leegraaerdtí tette". 

Röpgyűlést hívott össze, amelyen 
néhány szóval ismertette a kül- és 
belpolitikai helyzetet s azzal útjára 
engedte a békeívet. 

Azért, hogy ez a hiba megtörtén-
hetett, természetesen nemcsak Sze-
tei József a hibás. Hibás az üzemi 
békefelelős és az üzemi pártszerve-
zet is. Sevkédi Sándor békefelelős 
keveset törődik a békebizottságok 
munkájával. Nem támogatja őket 
és nem törődik azzal sem. hogy 
egyes építkezéseknél van-e békebi-
zottság, vagy nincs. 

Sümegi elvtárs, a pártszervezet 
titkára, ahelyett, hogy 'szigorú kri-
tikát gyakorolt volna Serkedi Sán-
dor munkája felett, ő végzi el a 
békefelelős teendőit is. Sümegi elv-
társ ezenkivül más, apróbb reszort-
kérdésekkel foglalkozik. Az üzemi 

pártszervezet agitációk felelőse sem 
végzi el lelkiismeretesen munkáját. 
Nem foglalkozik a szemléltető agi-
táció kiszélesítésével és a faliúj-
sággal sem. Sümegi elvtárs a 
„rend" kedvéért ezt is maga végzi 
el. Papírt szerez, megrajzolja a 
faliújságot és kiküldi, vagy sze-
mélyesen kiviszi az építkezésekhez, 
Igy Sümegi elvtárs 

elapróawa idejét 

és olyan munkákkal foglalkozik, 
ami nem is az ő feladata lenne. Igy 
érthető, hogy nem jut ideje az el-
lenőrzésre s előfordulhatnak 
olyan hibák is, mint most a béke-
aláírásgyüj lésnél. 

A Magasépítési ÁV pártszerveze-
tének meg kell javítania a népne-
velő munkát. Fokozott ellenőrzésre 
és támogatásra van szükség. En-
nek érdekében a párttitkár elv-
társnak széleskörű aktivahálózato! 
kell kiépítenie, hogy ő maga képes 
legyen a pártszervezet munkájá-
nak irányítására és ellenőrzésére. 
Ügyelni kell arra, hogy a békealá-
irásgyüjtés további munkájában 
kiküszöböljék a népnevelő munka 
hibáit, mert csakis így biztosíthat-
juk a békealáirásgyüjtés teljes si-
kerét. 

Nagy sikerrel szerepeltek a szegedi kultúrcsoportoh 

a városi döntőn 

Malik elvtárs fogadta az amerikai Békemenef küldöttségét 
A béke hívei felhívást intéztek az ENSz-hez 

A szegedi vasutasok kultúrter. I 
méhen tartották meg Bzomfoaftom és 
vasárnap a városi döntőbe belkerült 
kultúcaoportok közötti versenye-
ket. A közönség lelkes tapssal ju-
talmazta a csoportok játékát, amely 
bebizonyította, hogy szorgalmas 
tanulással készülteik fel a verseny, 
re, a megyei döntőbe való beju. 
tásért, A kuMrgárdák közül szép 
és tökéletes játékával a Szegedi 
Kenderfonó Színjátszó csoportja 
került az élre: „A béke hadserege" 
cimű 3zindarab bemutatásával. A 
második helyet a postások színját-
szói nyerték el. „Az orosz kérdés" 
előadásával. Harmadik helyen a 
Villamosvasút kulturgárdája vég-
zett a „Zöld ág" cimű egyfelvoná-
sos színdarab bemutatásával. A 
megyei döntőbe bekerült még a 
Pedagógus Szakszervezet színjátszó 
csoportja a „Fösvény", a Közalkal. 
mazottak a .,Mi hidunk" és a Köz-
kórház színjátszói „Az egyszerű 
emberek" cimű színdarab sikeres 
előadásával. 

Különösképpen nagy sikert arat. 
bek a népi tánccsoportok. Eleven, 
vidám, ritmusok töltötték be a ter_ 
met. Meg is tapsolták a nézők a jó-
kedvű. vidám táncosokat, s nem 
szívesen engedték le őket a szín-
padról. Az első helyen a Szegedi 
Kenderfouógyár népi táncegyüttese 
végzett. Második helyezést ért el 
a vasutasok tánccsoprtja, a harma-
dik heűyre a Textilkombinát és az 
OKISZ népi tánccSoportja került, 
Negyedik helyezést árt el az Ipari 

Malik elvtárs, a Szovjetúnió 
ENSZ-beli küldöttségének vezetője 
fogadta több békéért küzdő ameri-
kai szervezet tagjait, az Amerikai 
Békemenet küldöttségét. A küldött, 
téget Edwin Smith vezette. Tagjai 
között volt Paul Robeson, a világ-
hírű néger énekes és ismert béke-
harcos, Melly Lucas, az Országos 
Szakszervezeti Rékcvédelmi Érte. 
kezlet tagja, valamint Brown és 
Marchand, a Női Békevédelmi Bi-
zottság képviselői. Smith felolvasta 
az Amerikai Békemenet résztvevői, 
nek nyilatkozatát, amelyben hivat, 
koznak Pak Hen En-nek, a Koreai 
Demokratikus Köztársaság külügy, 
miniszterének április 15-i táviratá-
ra, valamint az arab és ázsiai or-
szágok küldöttségének véleményére, 
amely szerint a koreai kérdésben 

üeaze kell hlvnl az i>t nagyha-
talom képviselőinek tanáesko. 

zásá t. 

Az 'Amerikai Békemenet nevű szer-
vezet felszólítja az Egyesült Nem-
zetek Szervezetét, hogy ne mulasz. 
sza el ezt a felbecsülhetetlen érté-
kű lehetőséget és 

tegyen haladéktalanul intézke-
déseket a koreai konfliktus bé. 
kés megoldására s ennek érde-
kében indítsa meg a tárgyalá-
sokat a nagyhatalmak között. 

A küldöttség elmondta, hogy meg. 
hallgatást kért az Egyesült Államok 
ENSZ-küldöttségének vezetőjétől is, 
de 

sem Austin, a küldöttség veze. ' 
lője, sem pedig Gross. Austin 
helyettese nem fogadták az 
Amerikai Békemenet képvtse. 

lőtt. 

Malik elvtárs válaszolt a küldöttség 
tagjainak és rámutatott arra, hogy 
Pak Hen En távirata új tényeket 
tár fet az amerikai intervenciósok 

borzalmas koreai gaztetteiről. A 
Koreai Népi Demokratikus Köztár-
saság külügyminiszterének távirata, j 
ban foglalt javaslatok a koreai pro. 
bléma mielőbbi békés rendezését 
szolgálják. *A'z Egyesült Államok az 
ENSZ-ben az engedelmes többséget 
kihasználva elutasítja a koreai és 
egyéb távolkeleti problémák igazi 
megoldását szolgáló javaslatokat és 
olyan határozatokat eröszakot ke-
resztül, 

amelyeknek célja a Korea és 
Kína ellen Irányuló amerikai 

agresszió álcázása. 

Az agresszív yészakatlanti tömb kép. 
viselőinek és a pánamerikai agresz. 
szív tömbbe egyesített latin-ameri-
kai országok képviselőinek szavaza. 
Iával az amerikaiak az ENSZ-ben 
el utasították a Kinai Népköztársa, 
súgnak a koreai probléma mielőbbi 
rendezését szolgáló javaslatai^ 
Ezek a javaslatok, mint ismeretes, 
indítványozták a Kinai Népköztár. 
sn ág. a Szovjetúnió. az USA. Ang-j 
lia, Franciaország. India és Egyip-
tom értekezletének összehívását és 
hogy a koreai és egyéb távolkeleti 
problémákat annak alapján vitassák 
meg, hogy a Koreában folyó had-
müveletek mielőbbi megszüntetésé, 
nek érdekében 

minden külföldi csapatot hala-
déktalanul vonjanak kl Koreá-
ját és tegyék lehetővé, hogy a 

koreai nép maga döntsön bel-
ügy elben. 

A Békemenet küldöttei több kér-
dést intéztek Malik elvtárshoz, aki 
válaszában egyebek kőzött rámuta-
tott arra, hogy 

a szovjet küldöttség az ENSZ 
közgyűlése előtt, a Biztonsági 
Tanácsban és az ENSZ más 
szerveiben több, mini harminc 
javaslatot terjesztett elő az 
egész világ békéjének és bizton-
ságának megszilárditása érde-

kében. 
Ezekben a javaslatokban indítvá. 
nyozta az öt nagyhatalom béke. 
egyezményének megkötését, az 
atomfegyver eltiltását, a tilalom 
szigorú nemzetközi ellenőrzésének 
megteremtését, a fegyverzet cs a 
fegyveres erők csökkentésének stb. 
kérdését 

Az angol-amerikai lömb azon-
ban. élén az USA-val. agresz-
sziv célokat követ és állandóan 

elutasítja a Szovjetunió béke-
szerető javaslatait. 

Ezután Malik elvtárs számos pél-
dát sorol fel arra vonatkozóan, 
hogy a monopolista sajtó és az US'A 
hivatalos propagandája az amerikai 
nép előtt hogyan ferdíti el szándé-
kosan a Szovjetúnió békejavaslatait. 
A küldöttség tagjai több kérdést tet. 
tek fel Malik elvtársnak a szovjet-
nép békeharcával, valamint a Szov-
jetuniónak a békés építés terén el-
ért sikereivel kapcsolatban, aki 
ezekre a kérdésekre részletes választ 
adott. 

— A békéért vívott sztálini 
harc jelmondata — mondotta 
— országunkban törvénnyé vált. 
A küldöttség tagjai kijelentették, 

hogy minden erejüket latbavetik az 
amerik'ai békemozgalom kiszélesí. 
lése és az amerikai és a szovjet nép 
barátságának megszilárdítása érde-
kében. 

Az imperialista küldöttségek nem fogadnak el 
Párizsban egyetlen békére irányuló 

javaslatot sem 
A négy hatalom külügyminiszter-

helyetteseinek áprília 21-i ülésén 
Gromiko elvtárs elnökölt, aki az 
előző napi ülésen bírálta a három 
nyugati hatalom képviselőinek áp . 
rilis 17-én előterjsztett javaslatát 
és bebizonyította, hogy 

ez a javaslat nem kielégítő. 
Arra irányul, hogy háttérbe szo-
"ritsa. vagy teljesen megakadályoz-
za, hogy a külügyminiszterek meg. 
vitassák a béke és a népek biz. 
tonsága megóvásának a szovjet 
küldöttség által felvetett legfonto-
sabb problémáit. Ennek ellenére 
Jessup az április 21-i ülésen to. 
válbb védelmezte a három nyugati 
küldöttség javaslatát és különösen 

hevesen tiltakozott a szovjet 
küldöttség ama javaslata ellen, 
hogy megtárgyalják a négy ha. 

• talont fegyverzete és fegyveres 
erői csökkentésének kérdését. 

Jessup után Parodi, a francia kül . 
dött szólalt fel és az előtte szóló-
hoz hasonló cinizmussal kijelentet, 
te. hogy a nyugati hatalmak 

nem fogadhatják el a fegyver, 
zet és a fegyveres erő csök-
kentésére vonatkozó szovjet ja 
vaslatot, mert ez akadályozná 
„felfegyverzésüket szolgáló erő-

feszítéseiket." 

Harmadiknak Pawis, Nugybritan. 
nia képviselője szólalt fel és csat. 
lakozott Jessup és Parodi fe'szó-
laiásához. Megismételve érveiket-
nyíltan kijelentette: 

„Nem fogadhatunk el itt sem-
minemű olyan határozatot, 
amely a fegyverzet és a fegy-
veres erők csökkentésérc ve-

zetne." 

hogy az USA, Nagybritannia és 
Franciaország képviselői ahelyett, 
hogy megegyezésre törekednének, 
többek között a négy hatalom fegy-
verzete és fegyveres erők csökken, 
tésénék kérdésében, vissz;)tartják 
a tanácskozást. A nyugati hatal-
mak képviselői jobb ügyhöz méltó 
buzgalommal továbbra is 

egyhelyben topognak, egyetlen 
olyan lépést sem tesznek, amely 
lehetővé tenné a megyezést. 

A három hatalom képviselői azt 
állítják, hogy nem ellenzik a fegy-
verzet és a fegyveres erők csök-
kentébe kérdésének megvitatását. 
Ezek az alaptalan állitások nem 
rejthetik el azt a tényt, hogy 

a három nyugati hatalom a 
valóságban szembehelyezkedik 
ennek a kérdésnek megvitató, 
sával és továbbra is arra tö-
rekszik hogy folytassa a fegy-
verkezési verseny és az új há-
ború előkészítésének politikáját. 

Gromilio elvtárs részletesen vála-
szolt Jessup felszólalására és ki-
jelentette, hogy ugyanakkor, ami-
kor itt a tanácskozáson a fegyver-
zet és a fegyveres erők csökkenté-
se kérdéséneik napirendre tűzését 

j vitatják, 

az USA politikusai, beleértve 
Truman elnököt Is, további 
fegyverkezési versenyt hirdet-
nek és új katonai intézkedése, 

ket szorgalmaznak. 

Németország deanilitarizáláranak 
kérdésével kapcsolatban kijelentet-
te: — Már rámutattunk, hogy Né-

metország demiUtarizálásának kér-
dése 

tanulók és a Közalkalmazottak 
tánccsoporja. 

Az énekkarok is nagy tikerrel 
szerepelek. Népi zenei kultúránk 
fejlődésének egyik bizonyítéka, hogy 
számtalan olyan énekkar működik 
Szegeden, amely már komoly mű-
vészi szinvonalat ért el. Főleg Ko_ 
dály és Bartók népdalfeldolgozáso-
kat adtak elő. Felcsendültek a szín-
padon az ismert szovjet indulók éq 
nagyszerű szovjet operettrészlete, 
ket is hallhattunk. Nagy sikert ara-
tott Liszt Ferenc „Magyar ünnepi 
dala" és Mozart „Vihar" cimű 
énekkari műve. A baráti Románia 
és Bulgária népdalai is felcsendül, 
tek az előadáson, hirdetve a né-' 
pek közötti szoros barátságot. Az 
énekkarok közül az első helyen a 
Pedagógiai Főiskola énekkara vég, 
zett Második a 'Szegedi Kenderfo, 
nó, harmadik a városi tanács ének-
kara. Negyedik helyezést ért el a 
MÁV férfikara, ötödik az Egyetemi 
énekkar. 

Vasárnap este ért véget a városi 

döntőbe bekerült kultúresoportok 

közötti verseny, amely jobb mun-

kára ösztönzi a kultűrcsoportokat. 

hogy a jövőben még odaadóWo 

munkával harcoljanak népi kultú-

ránk fejlesztéséért Jő munkájuk-

kal. tudásuk fejlesztésével kövessék 

a Szovjetunió példáját, amely mű-

vészetét a népi kultura fejlesztésé-

vel oly magas fokra emelte, mint 

a nemrég Szegeden járt MojszcjeV 

népi táncegyüttes fs. 

E L Ő R E I F J Ú S Á G ! 

Jobb termeléssel harcolok békénkért 

Egy pác sorban ismertetem mun-
kámat s azt, hogy mit jelent szá-
munkra, ha becsületesen végezzük 
munkánkat s erősítjük népgazdasá-
gunkat és ezzel a szocializmus épí-
tői, a béke erős katonái leszünk. 

Erre gondoltam, amikor 1949-ben 
üzemi dolgozó lettem az ujszegedi 
Magyar Kenderszővőben. Láttáin 
egyes elvtársakat, milyen jól végzik 
munkájukat és munkájukkal milyen 
vidáman harcolnak hazánkért, jö . 
vünkért. Megfogadtam, hogy ezek-
nek az elvtársaknak méltó követője 
leszek. Már az első hetekben 85 
majd 95 százalékot teljesítettem és 
végre elértem a 100 százalékot. De 
az eredménnyel nem elégedtem meg. 
Fokoztam termelésemet és elértem 
a 183 százalékos átlagot. Tudásom 

állandó fejlesztésének köszönhetem, 
hogy a kongresszusi műszak első 
napján 200 százalékot teljesítettem, 
Nagyon boldog vagyok, hogy nem 
messze tartok idősebb munkatársa-
imtól. 

Mi, magyar munkások és fiatalok 
a termelés fokozásával harcolunk a 
békéért, de ha kell, fegyverrel * 
kézben is kiállunk hazánk védel-
mére. Én igérem Pártunknak, hogy 
dolgozó népünkért és békénkért 
több és jobb termeléssel fogok har, 
colni. 

Előre ifjúmunkások a termelés 
és a tanulás fokozásával a béke 
megvédéséért. 

Süli Erzsébet, 

ifjúmunkás, cérnázó. , 

A városi zenekar hangversenye 

annyira fontos és éles prob 
Gromiko elvtárs válaszolt ezek. jléma, hogy a napirenden megfelelő 

re a felszólalásokra. Rámutatott helyet kell kapnia. Éppen ezért t j l . 
arra, hogy a s z o v j e t küldöttség lakozunk mindem olyan kísérlet el. 
már ' előző nap kifejtette álláspont- len, ame'y ezt a kérdést, habár a 
ját a három hatalom javaslatait i l . 'napirend egy bizonyos pontján be-
látóén és példákon mutatta be, lül is, de háttérbe akarja szorítaná. 

Mendelssohn örökbecsű tündérze-
néjével, a ,JSzenlivánéji álom" nyi-
tanyával kezdte a Városi Zenekar 
legutóbbi hangversenyét. Men-
delssohn zenéje méltó kísérete a 
klasszikus shakespearei vígjáték, 
nak, a nyitón olyan zeneköllemény, 
melyhez foghatót a tündér zenékben 
más nem írt. A szentivánéj bű-
vös, varázsos zsongása, a szerelem 
finom lírája, a színjátszó kézmű-
vesek vaskos humora elevenedik 
meg ebben a könnyed, közkedvelt 
előjátékban, A Városi Zenekar, kü-
lönösen a vonósrészleg kilelt ma-
gáért: a nyitány könnyed játékos-
ságát, finom líráját szinte maradék 
nélkül érvényesítették. 

Brahms hegedűversenyének elő-
adásával a zenekar komoly fel-
adatra vállalkozott: a versenymű 
mind a szólista, mind a zenekar 
számóra tömkeleg nehézséget je-
lent. A műnek ennek az előadás-
heli nehézségére célozva írta azt a 
korabeli kritika, hogy „nem is he-
gedűre, hanem hegedű ellen" írott 
versenymű ez. Várnagy Lajos, a 
Városi Zenekar koncertmestere, fia-
talos lendülettel, szilaj bátorsággal 
oldotta meg a mű előadását, játéka 
komoly technikai felkészültsége 
meUetl az egyre fejlődő művészt 
mutatta, 

Smelana népszerű Moldvájának 
előadása — a kisebb tempóeltéré-
sek ellenére is — nagy sikert ara-
tott. Bedrich Smetana. a. népi. 
nemzeti cseh zene megtermetöjc a 
csehországi Mohira folyó útját 
festi te elj/en a színpompás pro-
gramzenében: a kettős eredetű, fo-
lyó szép cseh népdal dallamára 
hömpölyög. Bejárja a cseh tájukat, 
táncoló parasztok, hatalmas erdő-
ségek, vízesések közölt vezet el út-
ja, A baráti Csehszlovákia népé-
hez visznek bennünket közelebb 
ezek a szép dallamok, amelyek igen 
népszerűek a magyar zeneéletben 
is. Népszerűek operaszinpadainkon | 
a „Polevecki táncold' is, Borodin • 
részegítő, sodró ritmikújú balettze-
néje, am-'i/uek virtuóz előadásá-
val a zenei hangulatot a tetőpontig • 
fokozta a Városi Zenekar. Borodin, j 
miiltszázadi orosz szerző annak az' 

„ölök" nevű forradalmár zenei kör-
nek a tagja volt, amelynek élén a, 
nagy orosz kultúra büszkesége, az 
orosz opera igazi mestere, Musz-
szorgszkij állott. Borodin az „ötök" 
szellemének megfelelően az orosz 
népzenére épített. Nevét legmaru-
'dandóbban az Igor herceg című 
operája őrzi. Mint minden nagy 
orosz operában, ebben is a kóru-
sok hatalmas ereje, a szólisták Szé-
lesen ívelő, zárt áriái teszik él-
ményszerűvé a dalművel. Az Igor 
herceg harmadik felvonásbeli, „Po-
loveci táncok" címen világszerte is. 
mert balett jelenete forró, virtuóz 
ritmusúval, színpompás képeivel a 
magyar operaszinpadnalc is egyik 
legkedvelte bb műsorszáma. 

Paulusz Elemér, a Szegedi Nem-
zeti Szinlkíz karmestere alapos 
munkával készítette elő és lelkesen 
dirigálta a hangversenyt. A Váro-
si Zenekar hangversenyei azonban 
még mindig néptelenek; Szélesebb-
körű propagandával különösen az 
üzemi dolgozók még nagyobb tö-
megeit kell bevonni a hangverse-
nyek látogatásába. 

Király József. 

Ax USA-ban 

18 másndpercenkint 

követnek el 

nagyobb bűntényt 

Edgsr Hoovrr uz FBI igazgatója 

jelentést telt közzé, amelyből kide-

rül, hogy a mult évben az USA-ban 

minden 18 másodpercben nagyobb 

bűntényt követtek el. 

Az Egyesült Államokban a na-

gyobb bűntények száma a mult év. 

ben 1,700.030-ra emelkedett, A bűn-

tények a következőképpen oszlanak 

meg: 7020 gyilkosság, 5330 ember-

ölés, 80.950 „súlyosbító körülmé-

nyek közt végrehajtott támadás" 

(ide tartoznak a> gyilkos merényle-

tek is), 16580 erőszakoskodás és 

1.509.360 rablás. 


