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PÁRTÉLET 

Fokozottabb munkával készüljenek a vezetőségválasztó taggyűlésre 
a Táncsies-tszcs kommunistái 

Három hete folynak Szögeden il 
a Központi Vezetőség határozata 
alapján a pártszervezetek beszámoló 
és vezetőségválasztó taggyűlései- A 
taggyűlések előkészítése, a tagság 
részvétele, aktivitása, a megválasz-
tott vezetőségek összetétele megmu-
tatja, hogy pártszervezeteink egy év 
alatt, a nagy feladatok elvégzése 
során komoly fejlődésen mentek 
keresztül. A beszámoló és választó 
taggyűlések eddigi munkája bizo-
nyítja, hogy a párttagok és párton-
kívüliek látják a vezetőségválasztés-
nak, a pártszervezet munkájának 
jelentőségét és jól felkészültek er-
re a nagy eseményre. Szegeden, a 
kerületi és flzeml pártszervezetek-
ben megtartották már a vezetőség-
választó taggyűléseket, most a 
tszcsk pártszervezetei következnek. 

Pártunk II. kongresszusán Ráko-
si elvtárs a tszcs.mozgatom terén 
első és legfontosabb feladatként Je-
lőtte meg 

a már meglévő tszcsk 
megszilárdítását. 

Rnziek legfőbb feltétele — a tszcs 
pártszervezetek megerősítése. Az 
erős tszcs pártszervezetek a bizto-
sítékai annak, hogy az intéző bi-
zottságok, elnökök, brigádvezetők 
Pártunk tanításainak Szellemében, 
az alapszabály szeript vezessék és 
szervezzék a tszcs munkáját. En. 
nek Szemelőtt tartásával kell tszcs 
pártszervezeteinknek felkészülniük 
vezetőségeik újjáválasztására. 

A Táncsics.!szcs pártszervezetének 
vezetősége már mintegy két hónap, 
ja folytatja előkészítő munkáját a 
vezetőségválasztó 'taggyűlés sikere 
érdekében. A vezetőségválasztó tag-
gyűlés jelentőségét ismertette a 
csoportvezetőkkel és a népnevelők-
kel, akik egyénenként tudatosítot-
ták ezt a párttagokkal és pártonkl. 
vűliekkel. Minden párttag tudatá-
ban van annak, hogy a pártdemo-
kráoia nemcsak lehetővé teszi, tje 
meg is követeli, hogy 

a kritika és önkritika 
alkalmazásával, 

fekintsék át a pártvezelöség eddi. 
gi munkáját, mutassanak rá az 
eredményekre és a hibákra és en-
nek alapján jól válasszák ki azo. 
kat, akiket érdemesnek tartanak 
arra- hogy a tszcs pártszervezetét 
vezessék- De a pártonkivttliek Is 
tudják, hogy nekik ts van befolyá-
suk abban, kik kerüljenek a párt-
szervezet élére- A pártonkivüiiek 
voltak azok, akik súlyos bírálatot 
gyakoroltak Katona Antal párttit-
kár munkája felett. Kifogásolták 
pártmunkáját, de elégedetlenek 
voltak a csopqrtban teljesített szak-
mai munkájával Js, Katona Antalt 

egy hónappal ezelőtt le is váltot-
ták pártulkári tisztségéről. De a 
pártonkívüliek bírálatot gyakorol 
tak Hévízi János pártvezetőségi tag 
felett ls. Az a véleményük Hévízi 
Jánosról, hogy jól végzi ugyan 
munkáját, de gyakran elfeledkezik 
magáról s ilyenkor a kelleténél ki-
csit többel önt — a garatra. 

Az elmúlt héten tartott a tszcs 
röpgyűiést. A röpgyfllésen megálla-
pították, hogy a november 7.r« tett 
felajánlásukat 

nem fudjálc határidőre 
teljesíteni. 

Ennek oka részben az, hogy mun. 
kaerökicsés történt az utóbbi idő-
ben. Megállapították azonban azt 
hogy a munkaerőkiesés miatt még 
teljesíthették volna a vállalásukat, 
ha a csüggedés el nem fogja a 
tszcs tagjait. Megfogadták a röp-
gvűlésen, hogy felajánlásukat a ve. 
zetőségválasztó taggyűlésre teljesi. 
tik-

A Táucsics-tszcsnek 77 tagja \an. 
A pártszervezetnek 34, tehát a tag-
ság fele pártonkívüli- Nagycn fon 
tos tehát, hogy a tszcs pártszerve 
zefe a vezetőségválasztó taggyűié 
sen megerősödjék, hogy a taggyű-
lés olyanokat válasszon a pár szer 
veze'i élére, akik pem sajnálják u 
fáradtságot és szívósan tanulnak, 
hogy elsajátítsák 

a pártszervezet vezetéséhez 
szükséges ismereteket. 

Olyanokat, akik fetkaro ják és tá-
mogatják az . új módszereket, akik 
készek és képesek -endszert-sen ta-
nítani és példamutatásukkal is ne-
velni a párttagságot és a tszcs ta. 
gokat. Ennek előfeltétele, hogy a 
vezetőségválasztás előkészf'tő mun-
káját az eddiginél is nagyohb szor-
galommal és odaadással végezzék é9 
minél hamarabb pótolják a no. 
vember 7-re tett felajánlásukba® 
történt lemaradásukat. 

A földművelésügyi míüíszfer rende'ete 
a gyapoltermés átadásának 

és a gyapot forgalmának szabályozásáról 

Ma inául Sitáltnuárosba a Szegedi Kenyérgyár 
kultúrcsoport ja 

A Szegedi Kenyérgyár 62 tagú 
kultúrceoportja — amint már meg-
írtuk —, meghívást kapott Szlá-
linváro6ba. Már hetek óta igen 
szorgalmasan készültek a színját-
szók, népi táncosok és az énekkar 
tagjai egyaránt, hogy minél e ke-
resebben szerepeljenek. Három 
egyfelvonásossal. valamint népi 
táncokkal és szovjet-magyar kó-

rúsraüvekkel lépnek fel. Ma, szom-

baton reggel indul atz együttes és 

este már szórakoztatják is művé-

szi műsorukkal Sztálinváros épí-

tőit. A Kenyérgyár kullArcsoportja 

az első Szegedről, amely már az 

új Szlálinvároenak nyújt s.^gíteé-

get a kultúra fegyverével a to-

vábbi épflőmunkához, békeharcfooz. 

Vasárnap [ulalomkioszió parasztgylilések Szegeden 
A 6zegedi dolgozó parasztok 

nagy érdeklődéssel várják a hol-
napi, vasárnapi parasztgyülésekeit, 
amelyeket a város különböző ke-
rületeiben rendez meg a D3FOSZ 
szegedi titkársága. Ezeken a gyű-
léseken osztják ki ugyanis a ter-
ménybegyüjlés legjobbjai között az 
élelmezésügyi minisztérium pénz. 

és egyéb jutalmait, valamint dísz-
okleveleit. 

Délelőtt 10 órakor Baktóbaa, 11 
órakor Alsóvároson, délután 3 óra-
kor Domaszéken és Szentmihályte-
leken, délután 5 órakor pedig Új-
szegeden tartanak parasztgyülésc-
ket. Ezekre minden dolgozó pa-
rasztot vár a DÉFOSZ. 

öté yen tervünk úiahb eredménye; 

Elkészült az új egyetemi tanterem 

A földművelésügyi miniszter 
gyapottermésünk maradéktalan fal-
használásának biztosítása érdeké-
ben a könnyűipari miniszterre] 
egyetértésben rendeletet adott ki 
3 gyapoltermés átadásinak és a 
gyapot forgalmának szabályozásá-
ról-

A termelő köteles gyapoltermé-
sét szedés után azonnal, de legké-
sőbb a szedés illetőleg «zántA6 
befejezésétől számított 10 napon 
belill a begyűjtéssel megbízott 
szerv (földmüvesszövetkezet, gya-
pottermeltető vállalat telepe) ki-
jelölt gyűjtőhelyén átadni. 

Ha a leszedett magvas gyapot 
nedves, vagy azonnali átadasa 
egyéb okból nem lehetséges, azt 
átadásig megfelelően előkészített 
szellős, jől zárható raktárban kell 
tárolni-

Termelőszövetkezetekben és ál-
lami gazdaságokban a leszatíett 
gyapotot a seedömunkásoktól való 
átvétel, továbbá raktérbalielyezés 
alkalmával mérlegelni kell és a 
mért súlyt a raktárkőnyvben fel 
kell jegyezni. Minden átadásra ke. 
rülő száílitmányt a súly és a zsá-
kok számát feltüntető szállítólevél-
lel kell ellátni. Egyénileg termelők 
gyapottermését a begyűjtő 6zerv 
átvételkor mérlegeli. 

A termelőszövetkezetek és ál-
lami gazdaságok kötelesek gyapot-

termésüknek átadásig történő ide-
iglenes raktározásnál a tüzrcnrté, 
szeti előírásokat betartani és a 
raktér felügyeletéről és zárvatar. 
tésáról felelős raktárnok útján gon-
doskodni. 

A termésveszteséget a gyapot 
6zedése, szárítása, raktározása és 
szállítása során ki kell küszöbölni 
Ennek érdekében szedéskor a sze-
dörounkásoklól történő átvétel, va-
lamint kezelés vagy szállítás al-
kalmával fö'dre hullott gyapotot 
gondosan fel kell szedni. Betaka-
rítás után a szárakon vagy a héj-
szeletek között nem maradhat vi6z-
sza gyapotszál vagy olyan fel nem 
nyílt gubó, amelyben a gyapot-
szálak már kifejlődtek. 

A termelőszövetkezetek és álla-
mi gazdaságok gondoskodjanak ar-
ról és ellenőrizzék, hogy gyapot-
termésük teljes egészében, Hiány-
talanul átadásra kerüljön. 

Magvas gyapotot, gyapoiszálat, 
vsgy gyapotrnagot ipari feldolgo-
zás vagy kereskedelmi forgalomba-
nozatal céljából csak az erre a 
célra kijelöl! vállalatnak szabad 
eladni. Másnak gyapotot eladni 
nem szabad és más gyapotot nem 
vásárolhat. 

A termelő a gyapotot ipari cél-
ra nem használhatja fel, 

A rendelet végül büntető ren-
delkezéseket tartalmaz. 

November elsejére, a tervben elő-
irányzott napra elkészült a Szegedi 
Tudományegyetem Természettudo-
mányi Karának új tanterme az Ar. 
pád-utca helyén. IImagöli az egy-
szerű mondat mögött, amely egyben 
bejelentése népi demokráciánk 
egyik, hejyi viszonylatban jelentős 
eredményének, igen sok nehézség, 
munka, ambíció és lelkesedés van. 

A Szegedi Magasépítő Vállalat 
munkásai rendkívüli nehézsége-
ket küzdöttek le az építkezés 
végrehaj iásával kapcsolatosan. 

A talaj okozta nehézségek, az is-
meretes csalornaáihelyezéai problé. 
mák, a transzformátor-ház áthelye-
zése, mind-mind jelentős akadályai 
voltak az építőmunka megindulásá-
nak. Az tcjiát, hogy november el-
sejére a tanterem mégiis elkészült, 
bizonyitéka a fizikai dolgozók ön-
tudatos erőfeszítésének és lelkese, 
désémek az ötéves terv célkitűzései 
iránt és ez bizony sokszor éjt-na-
pot egybe levő áldozatos tmunkát kö. 
vefelt meg. 

Kormányzatunk a legteljesebb 
mértékben magáévá tette az egye-
tem fejlesztéséhez elengedhetetlen 
építkezés végrehajtását. így a Nép. 
gazdasági Tanács határozata biz-
tosította, hogy a tanterem novem-
ber elsejére elkészüljön. 

Vasárnap bensőséges ünnepség 
keretében adta át az Általános 
Beruházási Vállalat a z Egyetem 
vezetőségének az új tantermet. 

Az ünnepségen részt véllek az épít-
kezés áldozatkész munkásai, o(t 
voltai; az egyelem vezetői mellel! a 
Dolgozó If júság Szövetsége egye-
temi vezetői és ott volt a diákság, 
amely jövőbeli munkahelyét vette 
ál az építkezés dolgozóitól. 

Az oltlévő elvtársak és szaktár-
sak megvitatták az építkezés ne-
hézségeit és elmondották azt is, mi 
tette szükségessé az ú j tanterem lé, 

Mulatós dvsenUUc nyomában 

vagy a nép őszinte szórakozásának útján? 
Az úri-muris kávéházak világá-

nak szerényebb kivitelű, tartszülött 
szelleme költözött osiitörlökön este 
a szegedi Hungária-szálló éttermé. 
be. A szokásos csütörtök esti mii-
sorok keretében ezúttal „101 ma-
gyar nóta-est"-et hirdettek meg és 
ezen a címen a letűnt dzsentrik, 
földesurak, mulatozó úriemberek 
kedvenceit, a viagywrkodó műdalok 
egész sorát zúdították a közönségre. 
Élvélve akadt ugyan a műsorban — 
hiszen 1951.ben mégiscsak igy illik 
— néhány népdal, de az is a foly-
tonos osnsztatáeokkal teli sajátos 
előadásmódban olyan beteges érzel-
giisséggel, hogy nem sokban változ-
tatta meg az est hangulatát-

Talán foglalkozni sem lenne ér-
demes ezzel a színvonalat lan ren-
dezvénnyel, lui nem visszatérő je-
lenséggel állnánk szemben. 

A Uunpérla „ciiUBrlOl, MMÍ* 

ugyanis hétről-hétre egyre jobban 
fertőzik a szegedi dolgozók Ízlését 
és egyáltalán nem töltik be azt a 
hivatást, amelyet népi demokráci-
ánkban a szórakoztató zenétől jog-
gal elvárunk. Természetesen sok 
egészséges, szép dolog is szerepelt 
már ezeken a, műsorokon •— éppen 
ez a biztató a jövőre nézve —, de 
nagyrészt, mint például az elmúlt 
héten is, a kozmopolita ízléstelen-
ségeket árasztják, s most csütörtö-
kön pedig a miimagyarkodás hazug 
világát élesztgették. Nehéz eldön-
teni, hogy melyik a veszélyesei hl 
Kétségtelen azonban, hogy mind-
kettő. akarva-akaratlanul iz, az el-
lenségnek segit, mert — amint Rá. 
kosi elvtárs tanított erre — légüres 
tér nincs az éleiben: ahol mi nem 
vagyunk, ott az ellenség van. Már-
pedig ezen az esten a népet, a dol-

gozók gondolatvilágát, érzéseit egy-
általán nem sikerült felfedezni. 

Néhány évvel ezelőtt 

esetleg nem okozott volna még föl-
tűnést hasonló műsor megrende-
zése. Azóta azonban alkalmunk volt 
itt Szegeden is meggyőződni a. népi 
kultúra egészséges alkotó erejéről, 
tisztavildgú szórakoztatásáról. A 
szovjet népművészek — Pjatnyie-
kijék, Mojszejevék — előadásaira 
gondoljunk elsősorban, de felidéz-
hetjük a nemrégen itt szerepelt Át. 
lami Népi Együttest, vagy az ÁVH 
népi együttesét s a napokban távo-
zott Kinai Ifjúsági Művészegyüt-
test ü). Sikerük nyitja éppen abban 
rejlett, hogy a dolgozó nép kultú-
ráját, táncokban, dalokban kifeje-
zett őszinte örömét, esetleg bánatát 
tolmácsolták. Nyilvánvaló, hogy 
vendéglői muzsikusoktól nem vár-
juk ezt a magas szinvonalat, de azt 
joggal elvárhatjuk — sőt kultúr. 
forradalmunk győzelme érdekében 
megkövetelhetjük —, hogy a népi 
művészet értékes, valódi gyöngysze-
mei helyett ne vásári, ócska üveg-
gyöngyöket süssenek el. (Egyéb-
ként az igazi népi értékek elsajátí-
tásával emelkedhetnek fölül a ven-
déglői muzsikusok átlagos színvo-
nalán, amint arra igen szép példa 
éppen a szegedi, nagyon helyes 
iranyban fejlődő Béke-zenekar.) 

Félreértés ne eeséht 

nem a szórakozás, az úgynevetett 
könnyű zene ellen van kifogás. 
Sőt! A napi munka után szüksé-
ges a felfrissüléshez az üde, mű. 
vészi könnyű muzsika. A kozmopo. 
lila Ízléstelenségek helyett azonban 
az élet elevenségét tükröző szép 
szovjet dalokat, vagy új magyar 

zeneszerzőink dalait, zeneszámait 
akarjuk hallani, a sírva-vigadós, 
szirupos „magyar nóták" helyett 
pedig sokrétű, természetességükben 
művészi népdalainkat, vagy a Szov-
jetunió népeinek, a környező né-
peknek dalait. Anyag van rá hí-
ven — magyar népdalaink száma 
például mintegy 16 ezerre lehelő az 
alig egy-két ezer népies müdatlat 
szemben —, csak meg kell tanul, 
niok zenészeinknek s szeretni, ápol-
ni, terjeszteni kell ezeket, nevelni, 
szórakoztatni kell vele. „ 

Ne felejtsük el, 

hogy a zene, még az úgynevezett 
könnyű, szórakoztató zene is emj. 
egy társadalmi réteg, osztály érzé-
seit, gondolatvilágát tükrözi vissza,. 
Nézzük meg: kikmeh a gondolatvi-
lágát tükrözik a slágerei: és a „ma-
gyar nótákf'. A slágerek érthetet-
len, zagyva s az alantas érzékiséáre 
épített szövegükkel, dallamukkar a 
talajfalan, hanyatló burzsoáziának, 
az amerikanizmusnak szellemét su-
gározzák, A „magyar nóták'' vi-
szont a dzsentrik, a lecsúszott föld-
birtokosok, intézők, kasznárok, kul. 
csárok, a fötdbirtokoskodó kulák-
ság, a nép legsötétebb elnyomóinak 
Ízlésére születtek. A szegediek még 
emlékezhetnek, hogy kik rendeztek 
itt „magyar nóta-esteket". Némedi 
Gyula fasiszta ügyvéd járt ebben 
az élen, a „Dankó Pista társaság" 
elnöke, alá még Dankót is kisajá-
tította, — bátran állíthatjuk — nép. 
ellenes „kultávmunkája" érdekében. 
S kik hallgatták9 Tukats főispán, 
meg Jván Mihály, a hírhedt fa-
siszta lapszerkesztő, a hozzájuk 
hasonlókból állók sötét bandájá-
val. 

A Szálloda 
cs Fendóglátólpari Vállalat 

szegedi vezetői talán ezt az ízlést 
akarják kiszolgálni s ennek érde-

kében hivatkoznak az igen gyanús 
„közkívánatra"} Lehet, hogy akad. 
nak még olyan kevésbbé öntudatos 
dolgozók, akiket megmérgezett a 
mult urainak ez az álkultúrája, 
dehiszen új életünk minden becsü-
letes építőjének éppen az a köteles-
sége, feladata, hogy minden téren 
harcoljon a mult valamennyi káros 
csökevénye, bármilyen romboló for-
mában való jelentkezése elten. AJ Ulr. 
pedig ezek a „magyar-nótás" esteit 
egyáltalán nem visznek előre. A 
csüggedés, a lemondás, a „sirva. 
vigadás" hangulatát terjesztik hol-
ott nekünk a derűt, az életigenlés 
bátor, vidám helyiállását kell ápol. 
nunk minden ember lelkében, gon-
dolatvilágában. Szórakozásaink, is a 
felszabadult emberek jókedvű, a 
dolgozók őszinte érzéseit sugárzó 
megnyilvánulások legyenek s na a 
vélt üzleti érdekek irányítsák. 

Nem lehet ma már ez a kérdés 
mellékes. Nem mindegy, hogy mi 
mellett szórakozik dolgozó népnük 
Gondozzuk, fejlesszük népi kultú-
ránkat, amely szerves része az 
egész emberiség kultúrkinosének. Az 
igazi hazafiasság és a mély, igazi 
nemzetköziség egyaránt kötelez er-
re s erre tanít legnagyobb 

példaképünk i a szovjet nép 

is. Nincs igazuk azoknak, okik le-
becsülik a dolgozók ízlését ls a 
csütörtöki esthez hasonlóan urasá-
goktól levetett kul lúrrongy okkal' 
akarják kiszolgálni. Van nekűnK 
saját szép viseletünk, a mi ízlésünk, 
re szabott, a nép ízlése szerinti. S 
ha újai csinálunk, azt is ennek 
alapján tervezzük meg! Tanulja 
már meg ezt végre mindenki s ha-
ladjunk azon' az úton, amelyet a 
dolgozó nép erős lábai taposnak ke. 
ményre s amelyet az élenjáró szov-
jet ktdtúra fénye világit meg. 

fásításét, mit nyer az ifjúság, az 
egyelem ezzel az ú j létesítmennyel. 

A szegedi Egyetem méreteiben 
nem a dolgozó nép egyetemének 
készült, mondhatnánk: kinőtte a 
cipőjét, Most népgazdaságunk fej-
lődése és fejlesztése által megkö-
vetelt megnövekedés stádiumában 
megsokszorozódott az egyetemi 
hallgatóság létszáma, de nem tud-
tuk eddig megnövelni a kiképzé-
sükhöz szükséges kereteket. 

Pártunk és kormányzatunk tá-
mogatásával most végre a Sze-
gedi Egyelem Természettudn 
mányi Kara nagyszabású, 260 
személyt befogadó tantermet, 

munkahelyet kapott. 
Ennek jelentősége nemcsak anv-

nyi, hogy az egyetemi hallgatók 
az pddigi zsúfoltság helyet! most 
már kényelmesebb lanteremben ta-
nulhatnak, hanem komoly munka-
idő megtakarítást jelent az eddig 
kényszerűen több csoportban foly-
tatott oktatás pgyesftéso követ-
keztében. 

Lehetővé teszi továbbá az ú> 
oktatási helyiség azt l«, hog* 
* hallgatóság munkaideje nlán 
szabad idejét jobban felhasz-
nálhassa a rendszeres tanu-

lásra. 

Eddig ugyamiis a tantermek zsú-
foltsága miatt nem lehetett kellő 
rendszeres tanrendet készíteni. 
Számos úgynevezett „lukas órája" 
volt a hallgatóságnak munkakőz-
ben, amit nem tudott, vagy nem 
volt érdemes tanulásra felhasznál-
ni. Ezek az üresen maradt órák 
szűnnek meg azzal, hogy löbb tan-
rendet sikerült egyetemi hallgató-
ságunk számára biztosítani. 

Az új tanterem létesítése azon-
ban, — amint a diákság és az 
Egyetem vezetői megállapították — 
nem jelenti a Természettudományi 
Kar valamennyi oktatási problé-
májának megoldását. Az épület-
szárny, amelynek egyik lényeges 
része az új tanterem, még nincsen 
készen és 

minden erőnket meg kell fe-
szítenünk, annak érdekében, 
hogy Sztálin elvtárs születés-
napjára, december 21-ére a 4 
emeletes épület tető alá ke-

rüljön. 

Annak a célnak érdekében, hogy 
az épület befejezése után a labo-
ratóriumok, tanulószobák, kutató 
helyiségek megfelelő száma álljon 
a Természettudományi Kar oda-
költöző JntéKaleinek rendelkezésé-
re az ifjúság képviselőit 

a Természettudományi K a r if . 
jósági pártszervezetének íagjai 
felajánlották, hogy vasárnapi 
önkéntes rohammunkával segL 
tik elő a munka mielőbbi befe-

jezését. 

Csatlakozott ehhez a felajá.Táshoz 
az Egyetem vezetősége, a gazda-
sági igazgatóság és egyéb iptéze. 
tek dolgozói is. Most vasárnap a 
Magasépítő Vállalat munkásáivá' 

egyetértésben Pártunk jóváhagyá-
sával megindul a hetenként ismét-
lődő rohammunka, amelyben a z 

egyetem hallgatói és dolgozói 
együttes erővel segítenek a tudo. 
mány és az oktatás leendő új vá-
rának felépítésében. 

dr. Fodor Gábor 
egyetemi tanár 

a- I. rektor 

fl romániai Sztálinvárosban 
leleplezték Sztálin szobrát 

Bukarest: A bukaresti rádió Je-

lenti, hogy Szlálinvárosban szer-

dán este hatalmas tömeg jelenlété- • 

ben leplezték le loszif Viasza riono-

vios Sztálin, a baladó emberiség 

nagy vezérének szobrát 


