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Boleslaw Bierut elvtárs távirata 
Rákosi Mátyás elvtárshoz 

„Rákosi Mátyás elvtársitok, a Magyar Dolgozók Pártja főtltki. 
ránatt, 

Budapest. 
Kedves Rákosi elvtárs! Kérem, fogadja forró köszönetemet hat. 

vanndlk születésnapom alkalmából kii'dött szívbóljövő jókívánságai, 
ért. Az a baráti érzés, amely felszabadítónk, a nagy Szovjetunió 
Iránti há'ávai eltöltött népeinket összefűzi növeli erőinket a béke 
megszilárdításáért és a szocializmus felépítéséért vivott harebnn. 

f\«fvbfljövő kommunista üdvözletlel: 
Boleslaw Bierut." 

A minisztertanács határozatot hozott 
a budapesti tudományegye em 

Lenm-intOzetónek szervezéséről 
A budapesti Egyetemi Orosz In- ] 

tézet 1948-ban létesült azzal a cél-
lal, hogy az orosz nyelvet kiváló- i 

ismerő kádereket neveljen. 
Az Intézet hazánk egyik • 'égje-1 

lontösebb felsőoktatási intézményé- j 
vé fejlődött. Ez az Intézet a leg-
a'ka'mrsabb arra. hogy magas ide-
ológtél színvonalé marxista-lenin-
ista kádereket képezzen. 

Ezért a minisztertanács határo-
zatot hozott, hogy a budapesti 
Egyetemi Orosz Intézetet továbbfej-! 
Jeszli és feladatává teszi magns-
szinvonalú marxista-leninista kép-
zettséggel rendelkező és az orosz 
nyelvet jól ismerő egyetemi e'ö-
adók, ideológiai munkaterületen1 

dolgozó funkcionáriusok, valamint 
orosz-nyelv és irodalomsznk'cw 
középiskolai tanárok és fordítók 
képzését. | 

Egyben az 1952(53. tanévtől kez-
dődően a marxizmus-leninizmus 

szakos hallgatók képzését a böl-
csészettudományi karról az Inté-
zetbe helyezi át. 

Az Egyetemi Orosz Intézetet 
megváltozott feladatainak megfe-
lelően a tudományos szocializmus 
nagy tanítómesteréről, Leninről 
nevezi el, mert ez fejezi kl 'egmél-
tébban az Intézet célját. 

A Lenln-inlézet a tudomány-
egyetem keretében az egyos karo-
kat megillető önállósággal ren-
delkezik. közvetlen felügye'etét a 
rek'tor látja el. vezetője az igaz-
gató, aki dékáni Jogkörrel mű-
ködik. A kari tanács feladatait az 
Intézet tudományos tanácsa végzi. 

A budapesti tudományegyetem 
Lenin-Intézeténck névadó ünnep-
sége április 26-án, szombaton este 
7 órakor lesz a Közgazdasági 
Egyetem aulájában. Unnnepi be-
rzédet mond Darvas József közok-
tatásügyi miniszter. 

Bulgáriában termelőszövetkezetet neveznek el 
Rákosi Mátyás elvtársról 

Szófia. (MTI). Bulgária lcgnn-izótk kívánságára Rákosi Mátyás elv-
gyobb gyapottermelő szövoltozriél. n c v p i i k A f „ z e l k 0 . 
a Hnszkovó megyében lévő Uzund-. • 
zsovo községben in lllomos t e r m e l ő - ">tös ünnepségeket május elsején 
szövetkezetet a szövetkezeti dolgo- ' tart ják. • i 

Tüofetés Nyugat-Berlinben, 
sztráík Diisse!dorIban a keretszerződés elten 

Berlin (MTI). Nyugat-Berlinben, 
csütörtökön este több, mint tízezer 
ember Izzó hangulatban tüntetett 
a háborús keretszerződés aláírása 
ellen. A tüntetők a Berlin ameri-
kai övezetében lévő Tempelhof 
városháza o'ött rögtönzött gyűlést 
tartottak és követelték a szovjet 
jegyzéknek megfelelő békeszerző-
dést, A nyugalberilini rendőrség 
Due-ing volt náci őrnagy vezetésé-
vel géppisztolyokkal és gumibo-
tokkal támadta meg a tüntető tö-
megeket. i 

A rendőrpribékek 60 személyt 
megsebesítetlek. Ezek közül 27-et 
súlyos sérü'éssel kórházba kellett 
szállítani. A rendőrség 14 tüntetőt 
őrizetbe vett. 

Düsseldorfban csütörtökön dél-
után 3 és 4 óra között szünetelt 
a villamosközlekedés. A helyt köz-
lekedési vál'alat alkalmazottai egy-
órás figyelmeztető sztrájkkal tilta-
koztak a keretszerződés aláírása 
ellen. 

Ma délben nyitják meg 
az Országos Állattenyésztési Kiállítást 

Az országos állattenyésztési ki-
állítást ápri is 26-án, szombaton 
délbon nyitja meg ünnepélyes ke-
retek között Erdei Poronc földmű-
velésügyi miniszter Budapesten a 
Pongrácz-úli tenyészállalvásárte-
lepen. Az érdeklődő dolgozók ré-
szőre délután 3 órakor nyi ik meg 

a kiállítás. A kiállítás minden nap 
reggel 8 órától este 7 óráig lesz 
nyitva. A kiállítás ideje alatt külön, 
járatú autóbuszok indu'nak a Blaha 
Lujza-térről és 29-cs jelzéssel a 
Ncpszlnházutca sarkáról külön 
villamosjáratot állítanak be t 
Pongráczúti vásártelepig. 

Sokezer gyászoló kísérte utolsó útjára 
a meggyilkolt Maurice Moruet-t 

Párits (MTI). Csütörtökön dél-
után I-n Rochrban sokoeer domo 
krata kíréris el utolsó út jára Mau-
rice Mornet-t, a meggyilkolt Ven-
dée-mcgyoi szakszervezett harcost és 
kommunista vezetőt. A város leg-
több gyárának dolgozói a tometé8 
tartamára be szüntet lék a munkát. 

A sír előtt Raymond Agasse. a 

Francia Kommunista Párt Központi 
Bizottságának tagja hangsúlyozta: 
„Minden tisztességes embrr elítéli 
ezt a szörnyű bűnt, amely figyel-
meztetés •Samunkra. Egyesülni ós 
cselekedni fogunk, hogy meggátol-
juk a fasizmus újjáéledését. Köve-
teljük a bűnösök legszigorúbb meg-
büntetést"-

Az angol gyarmalüqyi miniszter 
helyet osOnek beismerései 

a ma ójtöidi vegyi háborúról 
London (MTI). Az angol iitipo-

riklisták maláj földi vegyi háború-
jával kapcola t ian több munkás, 
párli képviselő interpellációt inté-
zett a kormányhoz. Lennox-Boyd, a 
gyarmntügyi miniszter helyettese 
válaszában beismerte, a brit impe-
rialisták nz( roméük, Rogy az ame-
rikai háborús bűnösök Koreában al-
kalmazott módszereinek utánzásá-

val megtörhetik a malájföldi sza-
badságharcosok ellenállását. Len-
nox-Boyd a maláj földi vegyi hábo-
rút „kísérleteknek" nevezte. 

„Kísérleteink során — mondotta 
— vegyi növényirtó szerekkel pusz-
títjuk a növényzetet és a termést 
Malájföldön és úgyláiszik, a kísér-
letek sikeresek". 

Úvónök napja Szegeden 
Holnap, vasárnap délelőtt fél 9 

órai kezdettel Óvónők Napját ren-
deznek Szegeden az MNDSZ Du-
gonics téri székházának nagytermé-
ben. Ezen Szeged valamennyi óvó-
nője résztvesz, hogy megbeszélje 
a gyermekneve'es legfontosabb 
kérdéseit. Kasza Irén „Óvódás 
gyermek fegyelmezett magatartásá-
nak kialakítása" címmel tart elő-
adást, Miklósváry Sándor pedig 
,,Az ötéves terv és az óvóda" cím-
mel tartja meg előadását. Az elő-
adásokat részletes megbeszélés kö-
veti, majd kultúrműsorral feje-
zik be az Övónök Napját. 

Juta lmat kapnak 
a l e g j o b b 

kami l lagy i i j tők 
Néhány nnp múlva megkezdődik 

a székfü gyűjtése. Egy mázsa első-
osztályú kamilláért 70 forinlol fizet 
a földművesszövetkezet a begyűj-
tőknek. A jó ár mellett külön is 
jutalmazzák a kamilliagyü jtésben 
legjobb eredményi e'ért két füldmfi-
vesszövoikczet gyógynövényfclelősét 
és Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, 
Heves, Szolnok, Bács-Kiskun és 
Pest megye legjobb három kamilla-
szedőjét. 

Műsoros délután 
Alsóvároson 

A Földműves-utcai általános Is-
kola tanulói holnap, vasárnap szín-
vonalasnak. ígérkező műsoros dél. 
utánt rendeznek tanulmányi kirán-
dulásuk javára. A műsor délután 5 
érakor kezdődik az alsóvárosi MÁV 
kultúrházban. Nemcsak a Földmű-
ves-utcai általános Iskolások szere-
pelnek ezen, hanem fellép az Építő-
ipari Technikum és a MAV Fiúne-
velőintézet kultúresoportja is. 

Debussy és Ravel 
a Múzeumi Vasarnapok 

műsorán 
A XIX—XX. század fordulóján 

a zenei fejlődés megtorpant, a ki-
bontakozást sokféle irányzat keres-
te, azonban mindegyik a polgári 
kultúra hanyatlását tükrözte vissza. 
A kivezető utat Debussy zenéje mu-
tatta meg: világos és érthető eszkö-
zökkel, áttekinthető formában, a 
hagyományosa támaszkodó tarta-
lommal igyekszik az életet ábrázolni. 
A modern zene fejlődésére felmér-
hetetlen határsal volt. 

A Múzeumi Vasárnapok holnapi 
műsorának első részében az ő mü-
veit halljuk, többek között „A ten-
ger"-t is. Az est második részében 
Ravel Spanyol rapszódiája és a Bo-
lero szerepelnek-

Az est fél 6 órákor kezdődik. 
Mindenkit szívesen lát a Közalkal-
mazottak SzaJcszervezcte és a Móra 
Fereno Múzeum. A belépés díjtalan. 

a doro'sm?! kisipari 
termeföszövet ezefek 

dol ozói ís 
mun'iafe aiánlással 
készülnek május l-re 

A munkásosztály nemzetközi ün-
nepére a dorozsmai kisipari ter-
melőszövetkezet do'gozói is méltó-
képpen fel akarnak készülni múld 
külsőségekben, mind ped'g a ma-
gasabb termelési eredményekkel. 
Ez a gondolat vezette a Dorozsmai 
Fodrász Kisipari Termelőszövetke-
zet dolrozóit, amikor díszítési ver-
senyre hívták ki a dorozsmai fa-, 
szabó- és cipész kisipari szövetke-
zeteket és munkafelajánlásokat 
tettek. A díszítési verseny elbírá-
lásánál figyelembe ve6zik majd a 
külső utcai di-zilést, a munka-
termek diszitését, valamint a fel-
vonulási transzparensek szépségét 
és öttéles-égét. 

Tóth Mátyás, a szövetkezet egyik 
dolgozója vállalta, hogy május el-
seje tlezteletére 102 százaiékos 
egyéni át'agteljesftményét május 
l-'g 115 százalékra emeli, Petrov 
Károly pedig 104 százalékos át-
lagtelj esi'ményét 115 százalékra 
fokozza. A verseny nyilvánossá-
gának biztosítására Vas Sándor 
raktáros tzlé~e«en díszített szem'él-
tetö grafikont készít, amelyen min-
d-nnan feltüntetik a munkaverseny 
állását. 

Nagy Ferenc 
levelező 

Nyilt levél Rácz István elvtárshoz, 
a DÉMA Cipőgyár párttitkárához 

Annakidején egyízben már meg-
bíráltuk lapunkban a DÉMA Cinő-
gyár egyik funkcionáriusát maga-
tartásáért, melyet tanúsított lapunk 
s ilyen módon a Csongrádmegyei 
Pártbizottság egyik munkatársával 
szemben. Ez az eset ismétlődött meg 
tegnap déíbcn, ugyancsak a DÉMA 
Cipőgyárban, éppen a párttitkárral, 
Rácz István elvtárssal. Miután 
munkatársunk kellőképpen igazolta 
magát és elmondotta, milyen ügy-
ben akar a párttilkárral beszélni, 
Rácz elvtárs fölényesen, hányaveti 
hangon kijelentette: ,,Nem Igen van 
időm Ilyen ügyekben tárgyu'ni!" 
Ezek a szavaik a huzatos kapualj-
ban hangzottak e] s miután Rácz 
elvtársban semmi hajlandóiság nem 
mutatkozott arra, hogy beljebb tes-
sékelje vendégét. munkatársunk 
megkérdezte: „ájiaguk mindig eb-
ben a huzatos knpiiu'jltaii szoktak 
tárgyú ul n párt küldötteivel?" A 
párttitkár erre élesen visszavágott: 
„Talán párnák közé üttessük 
őket!?" 

Ilyen előzmények után természe-
tesen n tárgyalásból nem lett sem-
mi 8 Rácz elvtárs — mint aki jól 
végezte dolgát — elvonu't. A maga 
részéről befejezettnek tekintette az 
ügyet. 

Lehet, hogv részéről befejeződött 
az ügy, részünkről azonban nem! 
Volna ehhez az esethez egy-két hoz-
zátennivalón.k. mert nem mehetünk 
el szó nélkül amellett, hogy egy 
üzem felelős pártfunkclonárlusa 
ilyen magatartási tanúsítson nem-

] csak o felsőbb pártszerv munkatár-
r-nv:ti. hanem akármelyik becsületes 
dolgozóval szemben 

Rácz elvtárs viselkedését boncol-
gatva. több lehetőség áll fenn. Vagy 
lebecsüli máis pártfunkcionáriusok 
munkáját, « párlsajtót és ilyenmó-
don a pártot is. Vagy ilyenmódon 
akar visszavágni lapunk többszöri 
segtten akaró bírálatára. Vagy az 
üzem pár hét óta mutatkozó terme-
lési sikerei szálltak a fejébe, vagy 
pedig egész egyszerűen modortalan 

ember, aki magának megkövetelné 
a tiszteletet, melyet másnak nem 
tud, vagy nem akar megadni. 

Akármelyik lehetőséget vizsgál-
juk, mindenképpen pártszerűtlea 
Itácz István elvtárs magatartása. 
Hogyan becsülheti le a pártsajtó 
munkáját annnlk az üzemnek a 
párttitkára, mely üzem hibáinak 
kiküszöböléséhez éppen a pártsajtó 
nyújtott igen nagy segítséget Ha 
pedig azokra a bíráló cikkekre — 
melyek éppen a párt segítségét je-
lentették — ilyenmódon akar „vsz-
s/avágni", akkor saját munkáját, 
üzemének dolgozóit becsüli ,e. ki-
üti saját kezéből is a bírálat fegy-
verét. Hogv a harmadik lehetőséget 
ré t rük: abban az üzemben, a.rely 
sorozatosan és bosszú időn kérész-
ül nem teljesítette tervét, senki* 

nek. de még a párltitkárnak sem 
szái'hat a fejébe a „siker", — még 
véletlenül sem! 

Marad az a tehetőség, hogy Rácz 
Tstván elvtárs, a DÉMA Cipőgyár 
párttitkára modortalan ember. Mo-
dortalan ember, aiki úgy vét', hogy 
gorombaságának páncélja tekintélyt 
biztosit számára. Szerelnénk Rácz 
elvtársat felvilágosítani tévedéséről 
A kommunisták liarcossága nem 
hangban, hanem tettekben mutat-
kozik meg. A nagv hang a gvőngék 
„fegyvere" s mi meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy pártunk Rácz elv-
társ személyében nem gvőnge em-
bert á'lított a DÉMA Cipőgyár párt-
szervezetének 'élére Meg vagvunk 
erről győződve akkor is, ha Rácz 
elvtárs lapunk és egyben a Cson-
grádmegyei Pártbizottság munka-
társainak megadja azt a tiszteletet, 
melyet mi mindenkor megadunk 
nemcsak a DÉMA Cipőgyár, hanem 
bármely üzem funkcionáriusainak 
és becsületes dolgozóinak. 

Szeretnénk, ha a Délmagvaror-
szág másodszori ilyenirányú bírála-
ta termékeny talajra hullna a DÉ-
MA Cipőgyárban s a jövőben a bi-
zalmatlanságot nem a felsőbb párt-
szerv munkatársai, hanem az ellen-
ség számára tartogatnák. 

Két új csehszlovák film Szegeden 

A T R A K T O R I S T A LÁNY 
„Épít az i f júság 
Szebb lett az élet, 
Szeretlek, szeretlek, 
Szép hazám téged . . , " 

Ezzel a dallal köszönti az erdőt 
Vlasla, a traktorieta lány, a leg-
újabb csehszlovák filmvígjáték fő-
szereplője. Nyáron i f júsági brigád, 
dal útépítő munkára m:nt és most 
meg akar ja kezdeni működését a 
gépállomáson. Kissé megszeppent, 
mert legutóbb Karaszek, a garázs 
maradi felfogású mestere „nőknek 
fel is út, le is út" felkiáltással ki-
dobta. Azóta azonban a traktorállo-
más nagyol fejlődött, már nem a 
fontoskodó Karaszekcii múlik a fel-
vétel, hanem a gépállomás női ve-
zetője. meg Borek párttitkár élvtárs 
dönt. Vlasta a gépállomás legfiata-
labb traktoristája lesz és vidáman 
kezdi meg a munkát, gyermektori 
pajtásával. Oldával együtt. A nehéz-
ségek csak most kezdődnek. Apja, 
földhözragadt! szegény dolgozó pa-
raszt, a kulák befolyása alatt áll 
és elkergeti lányát a háztól. A gép-
állomás egyik traktoriis tájának 
csínyievése folytán Vlasta traktorá-
ból éppen akkor tűnik el a benz'n, 
amikor szülőfalujában kell szánta-
nia. Több se kell a kuláknak, az 
egész határban befeketíti a trakto-

rosokat, ami erősen rontja a szö-
vetkezetet. a gépállomás helyzetét, 
befolyásolja a még ingadozó pa-
rasztokat. Borek párttitkár azonban 
nem hagyja annyiban a dolgot és 
leleplezi a csínylevőt. A kulák, 
Vlasta apján tölti ki bosszúját és 
megtagadja tőle az iga kölcsönodá-
sát. A szegényparaszt földje még-
sem marad felszánlatlanul: éjjel az 
egész gépállomás Vlastáék földjén 
dolgozik. A film egyik legszebb je-
lenete az, amelyben az öreg, megfá-
radt dolgozó paraszt szétnéz föld-
jén és úgy véli, álmodik. 

A legközelebbi szövetkezeti gyűlé-
sen, ahol a mesgyék közös felszán-
lásáról van szó, lelkesen kiáll a 
szövetkezet melleit. Példája m a g á - ' 
valragadó, a gyűlés megszavazza a 
mesgyék felszántását. 

Vlasta boldogsága tökéletes, ú j r a 
megtalálja apját és megtalálta élet-
társát is, Olda személyében, öröm-
mel indulnak munkába mindany-
nyian. 

A csehszlovák falvakban sarjadó 
ú j életről szóló fitanet Sequens ren-
dezte, a traiktorista lány szerepében 
J j r ina Svcrcoba mutatkozik be a 
magyar közönségnek. Szegeden a 
Szabadság-mozi műsorán most sze-
repel a film. 

Ü] Csehszlovákia 

A nürnbergi fémmunkások kötős má'us elsejei tüntetés 
megszervezését követelik 

Nürnberg (ADN). A fémipari 
Bzak-zervezct a tnult hé' végén kül-
döttértekezletei tartott Nürnberg-
ben. Az értekezleten elhatározták, 
hogy május 1-ére a vároa vala-

Folszőlítottúk a Szakszervezeti 
S:|á • laég vezető-égét, hogy való-
sítsák mog a bajor szakszervezeti 
tagok Münchenben hozott határoza-
tait. E határozatok a véderőlörvény 
és Nyugat-Németországnak az al-

mennyi dolgozóját nagyszabású kü- ij(U1ti katonai rendszerbe való bevo-
zös tüntetésre hívják fel. jnása ellen irányulnak, 

A posfaflgyi minisztérium közit, 
hogy május 1-Ún. a munka ünnepén 
három értékből álló bélyegsoroza-
tot bocsát forgalomba (40, 60 fillé-
rest és 1 forintos). 

Az országos állattenyésztési kiál-. 
lításon működő alkalmi postahiva-
tal 1952 április 20-tól 1952 május 
4tig különleges keletbélyegzőt hasz-
nát. 

Sokan emlékszünk még az „ ú j 
Magyarország" című filmre, amely-
ben Sztyepanova szovjet rendezőnő 
művészi munkája szinte újból „fel . 
fedezte" számunkra hazánkat. A 
szovjet művészet segítségével meg-
tanultuk a mai öklünk szépségeit 
jobban észrevenni és értékelni. 

Az „Új Magyarországához ha-
sonlóan készült az , ú j Csehszlová-
kia": szovjet és csehszlovák film-
művészek közö. alkotása, amelyet 
most játszik Szegeden a Fáklya-
mozi. Ez a film a csehszlovák dol-
gozók felszabadult életét hozza 
elénk. K emelkedő földrajzi, kultu-
rális történelmi értéke van ennek 
a Sztálin-díjas, magyarul beszélő 
filmnek. 

Peregnek a képek. Megpillantjuk 
a Magas Tátra hófödte gsűesait. A 
mulitban sokat szenvedett ország né-
pének panaszoj dalait sokszor vissz-
hangozták e hegyek- Ma a jobb jö-
vőjüket építő csehszlovák dolgozóik 
vidám énekétől hangos a vidék. A 
„Tisztelet a munkának" jelsző szel-
lemében é! és dolgozik ma az or-
szág népe. A fitai véggvezet ben-
nünket a munka frontjának külön-
böző szakaszain, ahol folyik a harc 
a többtermelésért, harc a másodper-
cekért. 

Látjuk a szövőnőt, aki 60 gépen 
dolgozik egyszerre, az ipari mun-
kást, az újítót, a bányászt, aki ész-
szcrűsítéosel harcol. Látjuk a föld-
műves dús aratását, amely az 
egész ország szívügye. A városból 
munkásbrigádok jönnek a dolgozó 
parasztok segítségére és a néphad-
sereg katonái is együtt dolgoznak a 
néppel a mezőn. 

Izgalmss hadgyakorlat. A Cseh-
szlovák néphadsereg katonái győz-
ni tanulnak, hogy a megszállók 
léha soha többé ne tiporhassa or-
száguk földjét. 

Sétát teszünk az ősi. de őrök-
ifjú Prágában, maid Bratialavába, 
Szlovák-'a fővárosába is e'láloga-
lunk. Megnézzük a Csehszlovák 
Kommunista Párt elnökének nevét 
v'selő, 6zép Gottwaldov várost Is. 
shol nemrégen még Bata Tamás, a 
munkésnyúzó cipőkirály basásko-
dott. 

Az ország kincsei, természeti 
szépségei ma a dolgozókat szol-
gálják. Festői helyeken lévő sza-
natóriumokban, üdülőhelyeken pi-
hennek, szórakoznak. 

Ez a film közelebb hozza a sze-
gedi dolgozók szivéhez ls a test-
véri Csehszlovákia népét. 


