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Munkás- és parasztfiatalok ismerkednek 
a szocializmus országának nyelvével az egyetemi Orosz Intézetben 

A Ssegedl Tudományegyetem 
Orogz Intézete három éve működik 
és képzi iskoláink és tudományos 
életünk Számára az orosz nyelvet 
kiválóan ismerő szakembereiket. Uj 
társadalmunk minden területén 
egyre fokozódó ütemben honosodik 
meg az orosz nyelv B teljesen ki-
szorítja az egykori németesitó tö-
rekvések nyelvi maradványait. A 
Szocializmus országának, a mun-
kásosztály nagy vezetőinek nyelve 

. egyre nélkülözhetetlenebb mindnyá-
junk számára, ^ 

Tizen kel törö l — hetvenötre 

Az intézet munkája ezép é« ér-
dekes munka. 

— Az első évben csupán 12 hall-
gatóval indult az Intézet — emlé-
kezik vissza Barek elvtárs, a böl. 
caészkari tanulmányi osztály ve-
zetője. Az ildién azonban már 75 
első éves hallgató kezdi meg ta-
nulmányait. 

Gyuris Margit az ősszel kezdte 
az egyetemi tanulást. Nem is va-
lamelyik gimnáziumból, hanem a 
Szegedi Lemezgyárból jött az egye. 
temre. Az előképzettsége mindösz-
Sze 7 általános iskolai osztály volt. 
A múltja? 

— Már nyolcéves koromban meg-
kóstoltam • a más kenyerét 

mondja. Végigszenvedtem a mult 
rendszer összes szenvedéseit, ame-
lyek a munkáslányokat érték. 

A Jelene? 
— A félévi kollokviumok ered-

ménye 4-es volt, s most 4.6 a ta. 
nulmányi átlaga. A DISZ-tői 
könyvjutalmat kapott félévben 
munkája elismeréseképpen. Gyuris 

j elvtársnö áldozatot Is tud hozni a 

tanulásért. Minden nap Dorozsmá-
ról jár be. de fáradhatatlan, mert 
tudja, hogy osztálya nagy feladat-
tal bízta meg: a tudomány várának 
meghódításával. 

•A l i g egy év afntt 
f o lyékonyan oroszul 

Horváth Ferenc szintén első-
éves. 23 éves, famunkás, 7 edemit 
végzett. 

— Nehéz volt Igazán nehéz volt 
— meséli. Az elsó kiskollokviumok. 
nál kettesre vizsgáztam. De ald itt 
tanulni akar, az tanulhat. 

Horváth Ferenc megragadta ezt a 
lehetőséget és ma 4.6-es eredmény, 
nyel a legjobbak között van. 

A másodéveseik közül Lengyel 
Géza jár az élein. Kübek'házáról 
jött, szegényparaszt szülők gyer-
meke. Egy szét sem tudott oro-
szul,, mikor beiratkozott az egye-
temre, s ma folyékonyan beszél 
ezen a nyelven. 

Szovjet profemsorok 
• a szovjet I r oda l om segítsége 

Az intézet vezetője Geréb Ákos 
professzor. A hallgatók Szakmai 
munkáját Wovjet professzorok irá 

Kitüntették a kiskirálysági Ifjú Gárda-termelő-
szövetkezetet, a levelényi állami gazdaságot 

és Kelencés mezőhegyesi juhászt 

A földművelésügyi minisztérium elbírálta a* 1950 évi mező 
gazdasági versenyt és ennek eredményeképpen a kiskirálysági I f jú 
Gárda-termelőszövetkezetet az ország harmadik termelőszövetkezete 
rímmel tüntette ki. Az If jú Gárda- termelőszövetkezet részére a föld-
művelési miniszérium termelőszövetkezeti főosztályának zászlóját 
itélte oda, 

A levelényi állami gazdaság ax „Ország legjobb állami gazda, 
aága* cimet és a földművelési minisztérium vándorzászlaját nyerte e. 

Kelencée Sándort, a mezőhegyesi állami gazdaság juhászát 
háromezer forint pénzjutalommal tüntették ld. * 

Vasárnap folytatta tanácskozásait 
a Magyar í rók I. kongresszusa 

A Magyar Irók Szövetsége «t»ő 
kongresszusa vasárnap továbbfoly-
tatta tanácskozásait. A tanácskozá-
sok megkezdése előtt a kongresszus 
résztvevői felállva, 

egyperces néma csendben ál. 
dnztak az egy évvel ezelőtt 
meghalt nagy tudós: Rudas 

László elvtárs emlékének. 
Ezután Déry Tibor üdvözölte a 

kongresszusra érkezett Emi Siao 
kinai költőt, majd Kardos László 
ismertette a mandátumvizsgáló bi-
zottság jelentését. E szerint 

a kongresszuson 298 író vett 
részt. 

Szabó Pál Kossuth-díjas író fel-
szólalása után Szalal János az fid-
vözlrttáviratokhól olvasott fel* majd 
Aezél Tamás Kossuth-dd-jas író be-
szélt. 

Rölönl György, az Irodalmi 'Alap 
vezetője után Sándor Kálmán, Jó-

zsef Attila-díjas Iró, szünet után 
pedig Örkény István szólalt feL 

Gergely Sándor Kossuth-díjas 
írót követően 

a kongresszus résztvevőinek lel-
kes tapsa közben Szemjon Ba-
bajcvszklj, Sztálln.dijss szovjet 

író lépett az emelvényre. 
— Legyen az író szülőhazájának 

forrón szerető fia — mondotta a 
többi között — verseiben, elbeszé-
léseiben, regényeiben hazáját, né-
pét énekelje meg Mutassa meg 
teljes nagyságában azt az újat, ami 
nap mint nap születik hazájában, 
írjanak jó könyveket, hőseikről, a 
magyar tutálinovokról, akik a vá-
rosokban és a falvakban építik az 
új életet. Tudom, hogy nehéz fel-
adat vár önökre, de járjanak bátran 
ezen az úton. Segítsék hazájukat és 
népük hálás lesz ezért. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságénak 
hadijelentése 

Phenjan, (TASzSz). A koreai 
néphadsereg főparancsnoksága 

közli április 28-án: A néphad-

sereg alakulatai a kínai önkén-

tesekkel együtt minden front-

szakaszon tovább folytatja a 

kemény harcokat az ellenséggel. 

A'z amerikai-angol agresszorok 

támadását az egész fronton 

megállították. A néphadsereg 

alakulatai és a kínai önkéntesek 

egyes fro ntszaika szo kon aktív 

hadműveleteikkel az ellenséget 

déli irányban visszavetették. 

Vasárnap a trieszti kérdést vitatták meg 
a küiügyminiszterhelyettesek 

Párizs (TASZSZ). A külügymi-
niszierhelyettesek április 28-i ülé-
sén Jessup, Amerika képviselője, 
újra a»t állította, hogy a nyugati 
hatalmak „elébe mentek" a szovjet 
küldöttség kívánságainak. A trieszti 
kérdéssel kapcsolatban elfoglalt ál-
láspontját védelmezve azt a nevet-
séges állítást is megkockáztatta, 
hogy „Trieszt területén nincsen 
semmiféle amerikai vagy angol ka-
tonai, légi, vagy haditengerészeti 
támaszpont". 

Gromiko evtárs válaszában meg. 
állapította, hogy a három nyugati 
hatalom képviselői által javasolt 
szövegezés nem jelent semmi újat 
és semmiképpen sem szolgálhat 
megegyezés alapjául. 

A továbbiakban rámutatott, hogy 
a három hntalom képviselői 
teljesen el akarják téríteni a 
tárgyalásokat n fegyverzet és 
a fegyveres erők csökkentésé-

nek Hiteladatától. 
Triesztre vonefloozó napirendi 

ponttal kapcsolatban Gromiko meg. 
állapította, hogy Jessup logikája 
„rendkívül különös". Jessup ugyan-
is a Biztonsági Tanács előjogait 
védi a Szovjetunióval szemben. Pe-
dig a tények bizonyítják, hogy 

éppen az USA kormánya köve-
tett cl mindent az ENSZ és a 
Biztonsági Tanács alúásására. 
Ez világosan kitűnik a fegyver-

zet és a fegyveres erők csökkenté-
séről, az atomfegyver eltiltásáról 
szóló kérdés, a koreai kérdés, n 
görög kérdés, az úgynevezett ülés. 
szakközi bizottságról szóló és más 
kérdések megvitatásának történeté-
ből. Világos, hogy a Szovjetunió, 
amely valóban védi az ENSZ el-
veit, a nemzetközi együttműködés 
elveit az ENSZ-hez tarlozó államok 
siu vérén Kásának tiszteletbentartá. 
sa alapján, nem lehet partner ilyen 
ügyekben. Ezért Jessupnak az a 
kijelentése, hogy-az USA-kormánv 
állítólag tiszteletben tartj- az ENSZ 
elvett, gúnyként hangrlk 

nyitják, KraJevszkiJ elvtárs az 

orosz irodalmat, Kovaljov elvtárs 

a Szovjetunió földrajzát, Ampi o_ 

gov elvtárs a Szovjetunió népeinek 

történetét tanítja. 

A Szovjetunió segítség® ílyer, 

közvetlenül érvényesül új, nép: ér-

telmiségünk kialakításában. Nagy 

segítséget jelent & gyönyörű könyv-

tár, ame'yben ax orosz és x marx-

izmus-leninizmus klasszikusainak 

műveivel együtt megtaláljuk a mai 

szovjet irodalom remekeit Is. Az 

egyik tanulóasztalon a „Komszo-

molszkája Pravda" egyik száma 

fekszik, a „Szovjet Kultúra", a 

szovjet társadalmi és irodalmi fo 

lyóiratok tucatjai a „Szabad Ifjú-

ság" legújabb száma mellett. 

Hatalmon AUami t á m o g i f á i 

Tanulószobák; világos előadóter-

mek s mindenhol orosz- * magyar-

nyelvű dekoráció. 

Az állam hatalmas összegeket ál-

doz az orosz nyelvet Isimerő spe-

cialisták kiképzésére. A bölcsész 

karnak havi 45 ezer forintos ösz. 

töndijkerétéből közel 20 ezer fo-

rint jut havonta az Orosz Kutató-

intézet növendékeinek. 

Ifjúságunk legjobbjait várja az 

Orosz Intézet, hogy ötéves tervünk 

orosz-nyelvű szakkádereit hiányta-

lanul biztosítani tudja. 

(r. d.) 

A SZEGEDI 
SZOVJET JOGI TANFOLYAM 

legközelebbi előadását május 2_án„ 
szerdán délután 5 órakor dr. Móra 
Mihály .egyetemi ny. r. tanár tart. 
ja „A szovjet polgári jog" címmel 
a Tudományegyetem Dugonics-téri 
nagytermében. A Magyar Jogász 
Szövetség helyi csoportja kéri a 
tanfolyam hallgatóit, hogy a láto-
gatási bizonyítványok kiállításának 
előkészítése céljából jegyüket a z 

előadás alkalmával bemutatni szí-
veskedjenek. 

Népköztársaságunk kormánya 
május 1 -tői átlagosan 

25 százalókkal csökkenti 
a könyvárakat 

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Azok az eredmények, amelyeke: 

dolgozó népünk Pártunk vezetésé-
vel az ötéves terv első esztendejé-
ben elért, lehetővé tették. hogy 
Népköztársaságunk kormánya má. 
jus 1-től jelentős könyvárleszálli-
tást hajtson végre. Az árleszállítás 
mértéke 10—40 százalékig terjed, 
átlagosan 25 százalék. 

Az Országos Béketanács 
közleménye 

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A magyar dolgozó nép továbbra 

is nagy lelkesedéssel vesz részt a 
Béke Világtanács felhívása nyomás, 
az egész világon megindult aláírás-
gyűjtési akcióban. Az utolsó ösz-
szesités szerint hazánkbam eddig 
4,877.604 ember irta alá a követe, 
lést, hogy az öt nagyhatalom kös-
sön egymással békeegyezményt. 

A rádió alapfokú politikai 
iskoláinak műsora 

Alapfokú politikai iskola. — 
Üzemi. 

Május 3_án a Kossuth-rádión 
16.25—17.00. Pártunk Szervezet, 
Szabályzata. I. rész. 

Alapfokú politikai iákola. Terü-
leti és falusi. 

Május 4-én a Koasuth-rádión 
18.00—18.40. ötéves tervünk kér 
dlései I . rész. 

„Szovjet nők a békéért" című 

kiállítás Szegeden 

Többezer dolgozó tekinti meg 
naponta a Budapesten megrende-
zett „Szovjet nők a békéért" című 
kiállítást. Ezen a kiállításon keresz. 
tiil ismerkednek meg a magyar dol-
gozók a szovjet nők éleiével* mun-
kájával, harcaival, melyet a béke 
megszilárdításáért vívnak. 

Szegedre május 6_án érkezik a 
kiállítás anyaga és itt az MSZT. 
székházban tekinthetik meg a sze-
gedi dolgozók. A kiállítást május 
20-ig nézhetik meg az érdeklődők. 

NEMZETKÖZI SZEMLE 

Az idol m á j u s e i sa ;e minden 
,'ddiginél nagyszerűbben mutatja 
.neg azt az óriási arányú erőnöve-
kedést. omelyet a neinzeiközi mun. 
sásmozgalom az első május else-
jének megünneplése óta elért. Az 
dei ünnepség világszerte a béke 
jegyében zajlik le. A felszabadult 
aépek, a még elnyomatás alatt küz. 
Ift dolgozókkal együtt soha nem 
tapasztalt erővel litakoznnk a há-
ború. fl nyomor politikája ellen. A 
mai napon Sanghailól Washingto-
nig, Stockholmtól a Tűzföldig egy-
ségesen mozdul meg a világ béke-
szerető népe. hogy figyelmeztesse nz 
imperialistáin!: győzhetetlen a 
nép ereje, ha egységet alkot. 

Az Imperialisták látva a béke 
erőinek hatalmas ütemű növekedé-
sét, még lázasabban, még esztcle. 
nrbbttl folytalják fegyverkezési po-
litikájukat. A Szovjetúnió képvise-
lője kemény harcol viv Párizsban a 
négy hatalom küliigyminiszterhe-
iyefleselnek értekezleten, hogy na-
pirendbe Iktassák a fegyverkezés 
csökkentésének, Nyugat-Németor-
szág Icfegyvcrczésénck, az Európá-
ban lévő amerikai kalonal támasz-
pontoknak kérdését, mint a világ-
béke veszélyeztetésének legfőbb 
okait. A nyugati hatalmik képvi-
selőt egyik mondvacsinált ürügy 
után a másikat keresik, hogy a 
Szovjetunió világos és a világ béke. 
szerető népei állal támogatott ja-
vaslatait elutasítsák. A párizsi ér-
tekezletről még a jobboldali lapok 
's azt írják, hogy a nyugati hatal-
mak külügy miniszterhelyettesei 
„Időnyerés" céljából fölírnék újabb 
ss lijáhh hetekét a Rózsa-Márvány, 
palotában. Ml lehet ennek nz „Idő. 
nyerésnek" a célja? Az, hogy ez-
aialt az Idő alatt még eszteleneb-
ből, még nagyobb ütemben foly. 
tathassák felíegyvcrkczési politiká-
jukat. 

Ezt a tényt msiga Parodi, Fran-
ciaország képviselője Is bevallotta 
cinikus nyíltsággal, amikor kijelen, 
lette, hogy a nyugati hatalmak nem 
fogadják cl a fegyverzet és a fegy-
veres erők csökkentésére vonatkozó 
szovjet indítványt, mert ez nkadá-
'vozná „fegyverkezésüket szolgáló 
erőfeszítéseiket". Április 17-én a 
nyugati hatalmak egy új javastalot 
'erjesztettek elő, amely állítólag 
lépést jelent „a szovjet küldöttség 
kívánságainak figyelembevétele fe. 
lé". De ez a javaslat semmi kon-
krét tényt nem Inrtalmaz és így 
nem Is alkalmas arra, hogy a kül-
ügyminiszterek tanácskozásának 
napirendjébe felvegyék. Ennek a 
javaslatnak célja a világ közvéle-
ménye figyelmének elterelése. „Le-
hel, hogy akadnak olyanok — 
•nonddtta Gromiko elvtárs az ápri-
lis 27.1 ülésen —, akiknek érdeke 
"stipán azt a látszatot keltrnl, hogy 
u négy halalom miniszterei a fegy-
veres erők csökkentését tárgyalják 
—, a szovjet kormány azonban el-
lenzi a népek félrevezetését". A 
szovjet küldöttség köveikezelesen 
ragaszkodik a fegyveres erők csök-
kentésének. Nyugat-Németország le. 
szerelésének követeléséhez. A ta-
nácskozáson Gromiko elvtárs több-
tzben bélyegezte meg a nyugati hn. 
talmak halogató, chureblllf támadó 
politikáját^ Gromiko elvtárs utalt 
arra, hogv a nyugati hatalmak cél-
lá n Szovjetunió elleni támadó há-
ború előkészítése. ..A három hata-
lom képviselői nemhogy elbnlárol-
'ák volna magukat Chnrchll'nek. a 
Szovjetunió rlleni atomháborúra 
'elhívó agresszív kanibáll nvllnfko. 
rátától, hnnem éopen ellenkezőleg, 
-vtttan védelmükbe vették Chur-
chillt. Churchill nyelve — Hitler 
nyelve". — áttanította meg Gromi-
ko elvtárs. Már pedig a világon 
mindenki India, hegy a szabad né-
pek hocven bánlak el a vl'ágnra. 
lomra törő fantaszta, vérgőzös fe-
nevaddal. a httlcrt fasizmussal. 

Az 8mnr ika l Imoer i a t t rmus 
'okozott háborús előkészületei óri-
ási terheket ró a nyugati államok 
dolgozóira. akik mind elszántab-
ban küzdenek saját kormányaik és 
iz amerikai Imperializmus háborús 
oo'ttlká'a ellen. A naptömegek nyo. 
másának következménye volt az a 
-észteges kormánvváltság. ainelv nz 
ongol ..Munkáspártiban az elmuJt 
héten történt. Revan mnnknüívl 
-"Intszlcr lemondott és é'escn hl-
-álla az angol és amerikai fegyver-
kezési politikát, ame'vnek nyomán 
tömeges munkanélküliség fo" he. 

következni". Revan "fán nébánv 
nappal Wltsnn kereskedelemügyi 
•"tnkszfer Is lemondott. A két mi-
niszter kiválása az Atllee-kncmánv. 
hói élesen rávilágít a „Munkás. 
nárt" he'ső válságára, nmrlynek lé-
nyege abban az cllen'é'hcii kére. 
sendő, ami a „Munkáspárt" hábn. 
-ős vezetői és fn«sága között van. 
Bevan azért fordult szembe Altlee. 
vei. mert nttói tart. bogv nz an-
•ol knrmánv fokozódó háborús ter. 
"<el miatt mind nagvnhb iminMstö-
•negek fordulnak szembe n „Mun-
ásná-ttal". 
A dolqozó l ő m a q e k hékehar-

cúnnk rendkívül fontos eseménye 

zajlik le napjainkban Spanyolofw 
szágban. A Franco.rendszerről be-
bizonyosodott, hogy korántsem 
olyan „szilárd oazlopa" az Imperia. 
listáknak, mint azt remélték. Spa-
nyolországban, ahol Illegalitásban 
működik a munkásosztály pártja, a 
barcelonai hatalmas sztrájkmozgn-
loin után újabb nagyszerű sztrájk 
bontakozott ki Észak.Spanyolor. 
szágban, Bilbiaőbnn, San Scbasllán. 
bun. A spanyol kormány a sztrájk 
hatására ultimátumot Intézett a 
munkásokhoz, hogy azokat a gyá-
rakat, amelyekben nem Indul meg 
a munka, bezárják, a sztrájkotok 
ellen pedig megtorlást léptetnek 
életbe. Az ultimátum lejártakor a 
sztrájk szélesebb volt, mint kezdet-
ben és 48 órás győzelmes harc után 
Rt'baobnn és környékén a munká-
sok újra megkezdték a munkát, ml-
ulán teljesítették követelésüket. A 
Franco-rendszer Bnreelona nlán 
Bilbaóban és Sian Sebastlánban Is 
súlyos vereséget szenvedett. A Man-
chester Guardian cimű jobboldali 
angol lap keserűen állapítja meg, 
hogy a „spanyol tömegek kezdik 
elveszíteni türelmüket". Ezt a nagy-
szerű harcot konimiinislák, szocia-
listák, és pártonkívüli dolgozók tel-
jes egységben vívják, ami azt bi-
zonyltja, hogy Itt Is mindjohhan 
érlelődik a népi ellenállás a fasisz-
ta Franeo-rendszerrcI szemben. 

A l á m a d ó h á b o r ú kirobbantá-
sában a fő szerepet Nyugat.Német-
országnak szániák az USA Impe-
rialistái. A német nép Európa mun. 
kúsosztá'yaiól támogatva, azonban 
sikeresen harcol ennek a tervnek 
végrehajtása ellen. Adenauer — • 
bonni bábkormány mlnlszlerclnökn 
— • „megtiltotta" n nyugatnémet 
népnrk az újrafclfegyverzés és a 
békeszerződés 1951-ben való megkö. 
tését követelő népszavazás megtar-
tusát. De sem Adcnnuer, sem a 
többi Imperialista nem vette szá-
mításba, hogy a német nép akara. 
la Európa népeinek akaratával 
olyan erő, amit nem lehet sem 
„megtiltani", sem feltartóztatni. 

A német népnek háborúellenes 
hareóbnn blzlos támasz a Német 
Demokratikus Köztársaság, amelyet 
a Német Szocialista Egységpárt ve. 
zet, amely az elmúlt héten ünne-
pelte megalakulásának ötéves év-
fordulóját. De ebben a küzdelem-
ben a német népet támogatja a 
Szovjetunió és a népi demokráciák 
Is. Ennek a testvéri barátságnak 
volt mcgpecsételője a Lengyel Köz. 
társaság elnökének, Bnleszláv Bie-
ruf elvtársnak lengyel kormánykül-
döttség élén Berlinben lett látnga. 
fása, amely még inkább elmélyitet. 
te a lengyel és német nép barát-
ságát. 

N y u g a t - E u r ó p a többi országá-
ban Is mind eredményesebbé válik 
a munkásosztály Iropcriallslaelle. 
nes harca. Olaszországban 600 ezer 
fémipari munkás lépett sztrájkba 
tiltakozásul az olasz gyárak amerl. 
kai paranrsna lörténő leszerelése 
cTcn. Franciaországban a Kommu-
nista Párt a néptömegek támogatá. 
sóval kemény harcot vív a parla-
mentben Is, ahol most tárgyalják 
nz új fasiszta szellemű választási 
javaslatot, amelynek célja a kom-
munisták mandátumainak korláto-
zása. A köztársasági tanács Irsza. 
vazta ezt a javaslatot és Queullle 
miniszterelnök felajánlotta lemon-
dását a köztársasági elnöknek. 

Iránban, ahol az elmúlt hetek-
ben széles harc bontakozott kl az 
angol-amerikai Imperialisták és Irá-
nt lakájaik gyarmatosító politikája 
ellen, a kormány a néptömegek 
nyomására lemondott. Koreáhan a« 
amerikai Intervenciósok nyílt ag-
ressziójának színhelyén a koreai 
néphadsereg és a klnal önkéntesek 
részéről április 23-án nagyarányú 
ellentámadás indult meg. ame'v 
több helyen széles frontban törte át 
az Intervenciósok arevoua'át. „A 
néphadsereg miután eröt gyűjtőit a 
a védelmi harcokban kimerítette nz 
ettenséget, újabb hntnlmns csapást 
mért rá", — frja a Lllycraturnaja 
Gezeta. 

A z i m p e r i a l i z m u s balkáni ro-

hamcsapata rrőUc'rltebb ülemü 

fetfegyverezése érdekében közös bl. 

zottságot létesített a Ttto.banda 

fegyverellátására. Ugyanakkor Tl-

tó fasiszta klikkje egymásután In-

tézi provokáción a szomszédos né-

pi demokráciák ellen. A bolgár 

kormány a napokhnn küldött tilta-

kozó jegyzéket Jugoszláviához an. 

nak a kémkedési és diverziós bűn-

ténynek szóflnl tárgyalásig kaprsán, 

amelyen bebizonyosodott, hogy az 

elitéit kémeket és dlvcrzán.sokat a 

jugoszláv hatóságok küldték Bul. 

gárlába. A Tito-banda ellen azon. 

ban mind szélesebben szerveződik 

meg a népi ellenállás, amelynek 

újabb, hatalmas erői ád a nemzet, 

közt munkásosztály, a vtlág béke. 

harcosainak május 1-i megmozdu-

lása. 


