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Moszkvában Ilia Erenburg tartoti előadást - A budaiésli Unnepsegen illvés Gyula beszélt 
Ma Szegeden rendeznek Victor Hugo-estet 

Victor Hugó, a nagy francia iró 
születésének 150. évfordulójáról az 
•igész haladó világ megemlékezik. 
A Szovjelunió Tudományos Akadé-
miájának Világirodalmi Intézetében 
tudományos ülés kezdődőit az év-
forduló alkalmából. Az ülésszakot 
-— amelyen szovjet irodalomludó. 
sok, történészek és irók vesznek 
részt — Ilja Erenburg nyitotta meg 
és a többi közölt a következőket 
mondotta: 

— Vannak olyan óriási nevek, 
amelyek évszázadokat töltenek be, 
áilépnek a határokon, hegyeken éa 
tengereken. Viclor Hugó a francia 
i.ép eleven hangja. Viclor Hugót, a 
liéplribunt nemi lehet elválasztani 
Hugótól, a költélő! Lelkesít ben-
ti ti nlcet tOrekvése az értelem diada-
lára, lelkesít emberiessége és az, 
hogy felfogta a világ teljességét é3 
.szépségéi. Victor Hugó kedves ne-
künk és közel áll hozzánk. Közti 
áll hozzánk a népek testvériségét 
hirdető eszméivel, hazája iránti oda-
adásával és költői tehetségével. 
Victor Hugó velünk van, ott él a 
ttzovjel emberek szivében. 

Az ülésszak résztvevői nagy ér-
deklődéssel hallgatták Jevganyij 
Torle akadémikus felszólalását éa 
Jarij Danyilin, a filológiai ludo. 
mányok doklorának „Viclor Hugó 
és a XIX. századi francia forra-
dalmi mozgalom" című előadását is. 
Az ülésszakom előadások hangzanak 

még el „Victor Hugó és a modern i A népi demokráciák valamennyi 
Francirorszáff", ..Orosz írók Victor ] országába) megemlékeznek egyéb. 
Hugóról", valamint „Victor Hugó 
és a szovjei irodalom" címmel. 

A Szovjetunió minden városában 
és falujában egyébként ünnepi es-
tekel, konferenciákat és előadásokat 
tartanak az évforduló a'kalmából. 
Moszkvában az Újságírók Központi 
Házában Victor Hugó estet rendez-
lek. Az eslen az Állami Akadémiai 
Khszinház, a Sztaniszlavszkij ze-
nei szinház, a Nyemirovics.Dan-
cíeniko színház ós Moszkva más 
színházainak művészei Viclor Hugó 
..Nyomorullak". „A párizsi Notre 
Dame" és „Ruy-Btas" című műve;-
ből adtak elő részieleket, ezenkívül 
bemutatták az Eamiera'd® című ba-
leltet. Leningrádban a Maxim Gor-
kijról elnevezelt Tudósok Házában 
rendeztek ugyancsak nagysikerű 
ünnepi este! 

Paul Eluard Moszkvában 

Paiul Eluard, a neves francia író 
február 24-én Moszkváiba utazóit, 
hogy résztvegyem Victor Hugó szü-
letésének 150. évfordulója alkalmá-
ból a Szovjetunióban megrendezés-
re kerü'ő ünnepségeken. 

Az „Humanité" jehmli, hogy 
Paul Eluarddal együtt Jean Hugó, 
a m-srv író dédunokáin is Moszkvá-
ba utazott a Victor Hugo-em'ékfln-
n épségekre. 

Emlékünnepség Budapesten 

Francia írók Nemzeti Bizottságá-
nak képviselői, valamint más tár-
sadalmi és demokratikus szerveze-
tek küldöttei 

Budapesten kedden este az Or. 
szágos Béketanács és a Magyar 
írók Szövetsége a Magyar Tudo-
mányos Akadémia nagytermében 
rendezett Vicior Hugó emlékestet. 
Az ünnepségen megjelentek Hor-
váth Márton és Rónai Sándor elv-
lársak, az MDP Politikai Bizott-
ságának tagjai is, valamint Dobi 
István, a minisztertanács elnöke, to-
vábbá Delaland francia követ, Anna 
Seghers nemzetközi Sztálin-díjjal 
kitüntetett írónő, a Béke Világta-
nács tagja 

\z emlékünnepélyt Lukács 
György elvtárs nyitotta meg, majd 
lilés Gyula Kossuth-díjas író tar-
totta meg ünnepi beszédét. Részle-
tesen ismertette ^ nagy francia író 
pályafutását, majd a többi közölt a 
következőket mondotta: 

— Noha, ő maga írta le magá-
ról, hogy szocialista vo't „már a 
szó kitalá'ása" előtt, nem nevez-
hetjük szocialistának a szó mai ér-
telmében. De azt Jogos büszkeség-
gel mondhatta magáról, hogy ő 
már akkor kövelelte egyebek közi: 
„A halálbüntetés e'törlését, a Vi-
lágbékét, az ingyenes oktatási, a 
gyermekvédelmet, a nők Jogát, 
amikor ezeket még a leghaladóbb 
szelleműek is költői álomnak tar-
tották". 

— Nem volt mai értölemben 
szocia'ista, de a szocialista töme-
gek egyik legnagyobb nevelője 
volt. Az ma is. Nincs munkásmoz-
galmi ember, aki ne kapott vo'na 
tőle egy pár feledhetetlen órát, 
feledhetetlen élménnyé', és okulás, 
sal. Az „Humanilé" tavaly napi 
folytatásokban közölte újra a 
„Nyomorultakat". 

A Szovjetunióban 6 éé Balzac a 
legolvasottabb francia író, köny-
veit milliós példányszámban nyom-
ják. 

Viclor Hugó polgári érzelmei és 
eszméi ellenére is műveiben — 
azzal az őszinte szándékkal, ahogy 
az- emberi társadalmat javítani 
akarta — haladó iró volt- Eleven 
népszerűségét ez magyarázza. É e-
sen szembefordult korának azzal nz 
irányzatával, amely azt hirdetie, 
hogy „a művészet a művészété". 
Népszerűtlenségét némely művé-
szeti körökben egyrészt ez magya-
rázza. 

— A német megszállás alatt 
nagy el'enálló versei szinte ma-
guktól megszó'altak. A francia 
hazafiak az ö meg nem alkuvó 
személye körül álllak egységbe. 
Bizonyosak lehetünk, a francia nép 
véglegesen megleli azl az egységet, 
amely lehetővé teszi költészetének 
teljes értékelését. 

Ünnepségek 

Franciaországban, 

Kintiban, 

a népi demokráciákban 

Párizsban a Victor Hugó társaság , ,, 
és a Francia Országos Békelanács rég® legyen az előadatnak, 
felhívására február 24-én a pári- ' 
zsiak ezrei vonultak a Panlheonba, 
hogy Victor Hugó szülelésének 150. 
évfordu'ója alkalmából megkoszo-
rúzzák a nagy francia író sírját. 
Az ünnepé'yes koszorúzáson részt 
vettek a Francia Országos Béke-
tanács Állandó Bizottságának, 
Seine-megye Békelanácsának és a 

ként Victor Hugóról. Lengyelor-
szágban például lebruár 26-tól min-
den gyárban, üzemben, intézmény-
ben, a falvakban és iskolákban iro-
dalmi estekéi előadásokai és beszá-
molókat rendeznek. A központi ün-
nepségeket Varsóban a Theatr Pol. 
skíban rendezik a Lengyel Békebi-
zottság és a Lengyel írók Szövet-
sége rendezésében. 

Kínában Kuo-Mc-Zeo, a Kínai 
Békebizottság elnöke értekezletei 
hívóit össze a Victor Hugó ünnep-
ségek megbeszélésére, ugyanakkor 
megvitatták a Gogoly, Leonardo da 
Vinci és Avicenna emlékének meg-
ünneplését is. Elhatározták, hogy 
az évfordulókon a négy történelmi 
nagyságról cikkekben emlékeznek 
meg és máj úrban együttes, nagy 
emlékgyűlést rendeznek tisztele-
tükre. 

M a S z e g e d e n 
V i c i o r H u g o-e s i 
Szegeden ma. szerdán este 7 

órai kezdettel a Zenekonzerváló-
rium nagytermében rendez Viclor , 
Hugó estet a szegedi Városi Béke- / 
bizottság és a Magyar írószövetség 
szegedi csoportja, Az ünnepi elő-
adást dr. Baróli Dezső egyetemi ta-
nár tartja. Előadása keretében az 
írószövetség szegedi csoportjának 
tagjai Victor Hugó verseiből adnak 
elő. Közreműködik még az esten 
Mészáros Emma zongoraszámokkal 
és a Szegedi Békezenekar, Zsiga 
Ernő karnagy vezénylésével. 

a szovjet tapaszta la tokkal 
j e len i ősén megnöve l te termelésé t " 

Dubjaga, Pany'inés Zsuravl/ov szovjet sztahánovisták üzenetei 

a magyar dolgozókhoz 

A Magyar-Szovjet Barátság Hó-
napja alkalmából a moszkvai rádió 
hétfő esti adásában a magyar szta-
hanovisták 1950. évi első értekez-
letén részt vett szovjet sztaháno-
visták Nyilatkozatait közvetítette. 

Natalja Dubjaga sztohénovjsta 
szövőmunkásité — aki 1950-ben 
járt a Szeged, Textjlkombinétban 
— a többi között kijelentette: 

— örülünk a magyar dolgozók 
sikereinek, amelyeket a szocializ-
mus alapjáénak lerakása terén el-
értek. Bennünket, szovjet textil-
munkásokat nagyon megörvendez-
tettek a többi között a magyar 
textilmunkások sikerei a muitévj 
terv végrehajtásában, ürömmel sze-
reztünk tudomást orról, hogy a 
Szegedi Textilkombinát kollektí-
vája a szovjet tapasztalatok szé-
leskörű felhasználásával jelentősen 
megnövelte termelését. Forrón üd-
vözöljük ,a soroksári és más ma-
gyar textilipari központok munká-
sait és munkásnőit, akik sikerrel 

küzdenek azért, hogy minél több 
elsőrendű terméket készítsenek. 

Ivan Panyin, a moszkvai rende-
zőpályaudvar főmozdonyvezetője, a 
Szocialista Munka Hőse vette át 
ezulán a szót. 

— Örülök magyar vasutas bará-
taim sikereinek és új győzelmeket, 
kívánok nekik munkájukban. So-
káig élnek majd emlékezetemben a 
Magyarországon töltött napok, ba-
ráti találkozásaim és beszélgeté-
seim a magyar vasutasokkal — 
mondotta, 

Atékszej Zsurávljov, a Szovjet-
unió Legfelső Tanácsa képviselője, 
az Elektrosztyl híres acélolvasz. 
tárja köszöntötte a magyar dolgo. 
zók&t. Ismertette új munkavállaló, 
sait és kijelentette: 

— Meg vagyok róla győződve, 
hogy a magyarországi vasműnké, 
sok szintén új feladatokat tűznek 
maguk elé 1952-ben, felemelt szo-
cialista kötelezettségeket vállalnak. 
Tiszta szívből sikert kívánok nekik 
munkájukhoz-

TÖLTSÉK BE FELADATUKAT 

A GÉPÁLLOMÁSÉ TANÁCSÜLÉSEK 

A t erm el őszöve ékeze li csoportok 
és gépállomások közötti kapcsolat 
megerősítése niagyon fontos a me-
zőgazdasági munkák időbeni jó el-
végzése szempontjából. Az elmúlt 
időben e kapcsolat igen laza volt, 
azérl, mert a gépállomási tanács-
ülések, melyek arra hivatottak, 

VISSZAVÁRJÁK t S S Z S S S S * fiatal5ai 
A világhírű Sztálin-díjas szovjet tudós a József Attila diákszállóban 

Péntek délben tudták meg a 1 díszítve, a homlokzaton a bejárat. 
József Attila diákszálló lakói, hogy 
Szkrjábin elvtárs, az orvos és 
álattorvositudoanány szovjet pro-
fesszora meglátogatja őket, érdekli, 
hogyan él a magyar főiskolás ifjú. 
súg. Röviid félóra alatt szobáról, 
szobára végigfutott a nagy újság-

Jönnek a szovjet vendégek!" 
Ki ne látta volna már a Sztálin-

kőrúton a szürke épületet, falán a 
felirat: „József Attila pedagógus 
kollégium'', aki pedig belülről is 
látta, nem felejti el egykönnyen a 
modern, kényelmes berendezést, 
amely Magyarország egyik leg-
szebb szállójává avatja a József 
Attila diákszállót- A szobákban 
fénylő parkett, fehér zománc az 
ágyakon, fehér csempe a fürdőszo-
bákban és a II. emeleten neon vi. 
légitéssal nagyszerű társalgó és 
kultúrterem, kis szinpad, vörös füg-
göny s a falakon a névadó József 
Attilának és a nagy szovjet neve-
lőknek: Kálininnak, meg Makaren. 
kónak a képe. 

Most leányszálló a József Attila. 
A négyszemélyes, otthonos kis szo-
bákban mi nóta rend van. De 

mikor meghallották a leányok, 
hogy jön a szovjet professzor, sem. 
mit nem találtak elég szépnek, 
mindjárt nem volt elég nagy remii 
a szobákban. Megkezdődött a rend. 
csinálás. Déltől estig súroltak, söp-
rögettek. parkettet fényeztek, virág, 
cserepeket, térítőkét, függönyöket 
rendeztek a lányok. 

A földszint 4-be péntek estétől 
csak a „szobamama", Félegyházi 
Kis Gizi utasításának meghallga-
tása után lehetett belépni: „Töröld 
le a lába<]!" Az ablakon már a 
legkritikusabb szem sem tudna fel-
fedezni egy porszemet, s Rigler Er. 
zsike büszke is a munkájára. Ra-
gyog minden. Az éjjeliszekrényen 
frissenvasialt fodros terítők, az asz-
talon filodendron mázas cserépben 
s két szovjet folyóirat. A lakók do. 
bogó szívvel alszanak el — holnap 
jön a szovjet vendég. 

Szombat délelőtt még órák vol-
tak és ez az idő izgatott várakozás-
ban telt. Alig várták a lányok, hogy 

siettek haza 
— yámi a vendéget. S mikor dél-
ben kezükbe kerütt az újság, meg-
tudták. hogy Szkrjábin elvtárs cc'-l; 
vasárnap érkezik meg. u'ig merte!: 
már reménykedni-

Pedig az egész szálló fel voll 

nál zászlók, vörös drapéria, 
és magyar nyelvű feliratok. 

Vasárnap délelőtt még remélték, 
hogy eljön, de ebéd után már le-
mondtak a látogatóról. — Hiszen 
annyi dolga van, biztosan nem ér 
rá eljönni hozzánk. 

Nem emlékeznek hány óra volt, 
alkonyo-do.it, mikor a folyosón vé-
gighangzott a kiáltás: „Jönnek a 
szovjet vendégek!'' A 4-esben Tóth 
Idu a parkettról igyekezett eltün-
tetni a cipőnyomokat, Kiss Gizi az 
ágyakat igazgatta és még alig 
raktak mindent rendbe, a folyosón 
már hallatszott Égető Rózsának, a 
megbízott szállóigazgatóniak hangja; 

— A 4-esbe tessék! 

Kinyílik az ajtó, 
a lányok nem találják a szavakat. 
Kise Gizi zavartan húzz'a ki az 
egyik széket: 

— Tessék helyet foglalni! — 
Konsztantyin Szkrjábin elvtárs egy 
kicsit elmosolyodik a lányok zava-
rán. ö is odalép az egyik székhez 
és hellyel kínálja a házigazdát: 

— Szagyiaz! 

Kiss Gizi leül. 

Ez a közvetlenség feloldja a fe-
szültséget, Zavar nélkül beszélget, 
nek. Kérdeznek ,a lányok, hogyan 

léinek a szovjet egyetemisták, mi. 
lyenek a diákszállók, az egyetemek, 
hogy tetszik Magyarország. S kér. 
dez a professzor is: Milyen a kap-
csolat az ifjúság és a professzorok 
között? 

Meglátja az egyik hallgató kié-

pót a falon. 

— Hol az ereuteti? — kérdi. 

Már hívják is Blaskovics Gizit, 
a szoba negyedik lakóját. Szkrjábin 
elvtárs alaposon megvizsgálja a 
rajzot, összehasonlítja élő másával 
és megállapítja, hogy tehetséges a 
rajzoló, Me&zlényi Lenke. 

Aztán az orosz szakosok jönnek, 
Németh Júlia, meg Nagy Matild, 

oroszul beszélget 
a professzorral, 

aki mosolyogva helyesel, vagy javít 
ki egy-egy hibát beszédükben. 

Letelt a látogatásra előirányzott 
idő, Szkrjábin elvtársnak mennie 
kel! Kezet fog mindenkivel s úgy 
búcsúznak: ..Doszvidania!'' Viszont-
látásra Szkrjábin elvtárs! Jövőre, 
vagy két év múlva visszavárják 
Szeged jókedvű, tanulnivágyó fia-
taljai a professzor elvtársat, Eegí. 
teni nekünk, átadini a leghaladóbb 
tudomány új tapasztalatait. 

(fejér) 

Szépen mozgósítanak a szegedi tömegszervezetek 
a Szovlet Fiim ünnepe eseményeire 

Szegeden a városi Közönség-
szervező Bizottság most értékelte 
ki a tömegszervezeteknek a Szov-
jet Film ünnepén végzett közönség-
szervezési munkáját. Megállapí-
tották, hogy az e'sö helyet az üze-
mi szakszervezeti bizottságok ér-
ték el, amelyek összesen 6960 lá-
togatót szerveztek. A második a 
DISZ 2712, a harmadik az MSZT 
2143, negyedik a Kereskedelmi és 
Pénzügyi dolgozók szakszervezete 
1730, az ötödik a Vöröskereszt 812, 
a hatodik az MNDSZ 629, a hetedik 
a kisipari szövetkezetek 368 láto-
gató szervezéséve! 

A kiértéke'ésböl kitűnik, hogy 

A tömegszervezeteknek azon-

ban még az eddiginél is nagyobb 

lendülettel kell végézniök a kö-

zönségszervezést a Szovjet Film 

Ünnepén. Nem szabad félmunká-

val megelégedniök. Törekedjenek 

arra, hogy a város minden lakója 

lássa a szovjet filmek közül is ki-

emeíkedö sikerrel vetített „Nagy 

koncert" című színes filmalkotást, 

de a többi nagyszerű filmeket is. 

A Magyar Távirati Iroda jelen-

tése szerint egyébként a Szovjet 

Film ünnepe hatalmas öikerrel 

folyik az ország egész területén. 

a DISZ-szervezetek jelentősen ' Egy hét alatt több, mint 1,300.000 

megjavították e téren munkajukal. 

A szegedi Békeiroda szervezési 

eredményei is igen kimagaslóak 

a tömegszervezetek mellett. Külö-

nösen a Belváros ! területéhez 

tartozó békebizottság végzeit jo 

munkál. 

látogatója volt az ünnepi műsor-

nak az ország fi mszínházaiban. 

A bemutatott filmek közül külö-

nösen nagy sikerrel játsszák az 

„Aianycsillag lovagja" és a „Nagy 

koncert" cimű színes szovjei film-

alkotásokat-

hogy a gépállomás vezelői, tszcs-el» 
nökei összeüljenek, értékeljél, mun. 
kájukat és meghatározzák a követ-
kező munkák végrehajtójának mód-
ját és feladatait, nem töltötték be 
hivatásukat. Ennek egyik oka az, 
hogy a termelőszövetkezeti csopor-
tok cfaökei, de maguk a járási ta-
nácsok mezőgazdasági osztályai sem 
lálják a gépállomási lanácsü'és 
fontosságát. Például a Szegedi Já-
rási Tanács mezőgazdasági osz i. 
lya a . deszki gépállomáson egy é v 
óta tartott tanácsüléseken még 
"gye:len esetben sem jelenít meg. 
Sűrűn elmaradnak erről a fonta* 
gyűlésről a termelöszövelkezelek el-
nökei is. A kiszombori „Petőfi", az 
újszentiváni „Szabad Föld", a 
deszki ,.Kossuth''-termelőcsop.ort és 
még löbb elsőtipusú termelőszövet -
kezeli csoport elnöke löbb eselben 
hiányzott a gépállomási tanácsü'és-
ről. Nem vesznek részt a tanácsülé-
sen s így nem ismerik az ott ho-
zotf határozatokat, amelyek nagy-
ban előeegítenc'lk a tiermelŐ3ZDvet. 
keze;ek munkáját. 

Mo©!, a tavaszi munkákra va'.ó 
készülődés közben szorosabbá kell 
tenni az együttműködést. Elenged-
hc'lelionül fontos, hogy az e hé:en 
megtartandó gépállomási tanács-
ülésen minden termedőszö vétkezed 
csoport elnöke megjelenjék. Tár-
gyalják meg ezeken az értekezle-
teken a tavaszi mezőgazdasági mun-
kákkal kapcsolatos fe'adal>ka I, 
hozzanak határozatot, amelyek kö'-
osönösisn bizlosílják a gépállomás é 
a csoportok jó munkáját, lehetővé 
teszilk a tavaszi vetés időbeni < -
végzését. Készül jenele fel erre a/, 
értekezletre a termelőcsoporloik el-
nökei is. Vitas-ák meg ezeken az 
üléseken a legfontosabb kérdések . 
hogy végre töltsék be feladattik i 
a gépállomási tanácsülések, eegí 
sék a tavaszi munkáikra vonafkoz í 
miniszteri rendelet végrehajtását-
hogy jó munkánkkal elérhessük ; 
ötéves tervben meghatározott ter-
mésátlag-emelést. 

Tix Márton. 
a deszki gépállomás politikai 

helyettese. 

JUcuetczoinU Uíui 
A Szegedi Eréi.'igazdaság dolgo. 

zói felajánlásuk teljesítése ulán 
pótfelajánlásokkal készülnek Rá-
kosi elvlárs születésnapjára. Hévízi 
Érnő, Torma József, Kovács Ilona, 
Berta IsCván és Vaks Zoltán pó'frl. 
ajáivlást tettek. Illetve módosítat -
Iák vállalásaikat, hogy még szebb 
eredményekkel köszönlhessék Rá-
kosi elvtársat 60. születésnapján. 

Neumann István 
A Szegedi Kötél, és Hálógyir if-

júmunkásai lelkes felajánlásokkal 
ünnepelték meg a gyarmati ifjúság 
napját. Ezen a nupon Gál Katalin 
145 százalékos teljesítményét 177 
százalékru emelte. Maróti Rázárta 
150, Kása József 130, Márkus Anna 
pedig 145 százalékkal ünnepeli" 
meg február ?l-ét. 

CsI-zár Irén 
A Szeged! Ruhagyár dolgozói tö'tt 

és jobb munkával emlékezlek meg 
a Szovjet Hadsereg feniiáMáténak 
évfordulójáról. Ezen u nnnon a 
Szilkai-szalag 295, a Sz-bó Nánclnr. 
né szuingja 258, n Fiileöl Sz vag 
175, a R-műszak 159. a C-miVz k 
220, pz A-műszak p-d " 107 szá/a 
lékos teljesítmény': ért r'. 

Zsebük Jáno 


