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„Végtelenül boldog vagyok, hogy személyesen is láthatom azt, 
aki a mi nSpíink gondjain is virraszt" 

Nagy Sándor elvtárs, Suálin-dijas író levele Moszkvából a Délmagyar országnak 
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Május elsejére — mint arról lapunkban is 

beszámoltunk — magyar kulluráüs küldöttség uta-

zott ki Moszkvába a Szovjetunió meghívására. A 

küldöttség tagjaként utazott ki Moszkvába Nagy 

Sándor elvtárs, a Sztálin-díjjal kitüntetett Kossuth-

díjas szegedi íré is. A napokban képeslap érkezett 

tőle Moszkvából. A képeslapon — amelyet mellékel-

ten közlünk — a következőket írta: 

.Jíedver Elvtársak! Üdvözöllek Benne teke! 

a május 1-el ünneplő Moszkvából. Elöltem a felvo-

nulók végtelen menete• sokfajú, sokszínű nép ha-

tahnas csokra. Úgy érzem, mintha mindig ls mosz-

kvai lettem volna. S a Lenin mauzóleum homlokza-

tán ott látom Sztálin elvtársat, akinek nevét száz-

eterszer visszhangozza a Vörös-tér. Végtelenül bol-

dog vagyok, hagy személycsen is láthatom azt, aki 

a mi népünk gondjain is virraszt, 

ölel Mindnyájótokat: Nagy Sándor 

A küldöttség minden tagja számára hasonló 

nagy élményt jelentett a május elsejei óriási, gyö-

nyörű moszkvai felvonulás A május elsejei nagy 

élmény utón még számos élmény bon volt része a 

küldöttségnek, emely jelenleg is még a Szovjet-

unióban tartózkodik. Moszkvából Leningrádba láto-

gattak el, majd onnan Azerbajdzsán pompás vidé-

keire. A szovjet dolgozók mindenütt nagy szeretet-

tel és lelkesedéssel fogadják őket. 

Meleg ünneplésben részesítenék 
Szeged dolgozói 

a Magyar Néphad ereg 
Központi Ének- és Táncegyüttesét 

A béke a legnépszerűbb szó a Szovjetunióban 
James l l d r i d g e i n g ü l Író b e s z á m o l j a s z o v j e l u n i ó d e l i t a p a s z t a l a t a i r ó l 

James AMridge, ismert haladó 
angol Író a Gogoly-Unnepségek al-
kalmával hosszabb időt töllölt a 
Szovjetunióban. Űíjának tapaszta-
latairól a londoni Daily Worker ha-
sábjain számolt be. 

Elsöízben 1944/4ő-ben láttam a 
Szovjetuniót — írja AMridge. — 
Most ismét alkalmam volt három he-
tet tölieni szoVjel ismerőseim tár-
saságában és megállapíthattam, mi-
lyen fejlődésen ment keresztül az 
ország 1944 óta-

Moszkva a világ egyik legeso-
, dálatosabb, legtisztább és leg. 

tágasabb városa. 

Leningrád, amely a háború során 
komoly sérüléseket saenvedett, telje-
sen újjáépüli. 

Moszkva utcáin rengeteg ú j gép-
kocsit láttam. Az emberek jólöltö-
zöllek. A ruházati cikkek jóminő-é-
güek s olcsón kaphatók. Az embe-
rek arcától sugárzik a vidámság és 
az életetó. 

A mi nyugati életmódunk egé-
szen elhalványul a szovjet em-

berek élete meilőtt. 
Moszkva hatalmas áruházai és 

üzletel zsúfolásig telve vannak, A 
vásárlók közi a lakosság minden ré-
tege képviselve vad. 

A Hímií TilmUlttn úfiMpttve H^U{a meg, kapuit 
a szegedi fáUtga-^ítms'zínUáx 

' Szegedén — ffllht mindenütt az. méltó válasz rá az a serény munká, 
országban — mindjobban fokozó- amely napok óta folyik a Fáklya-
dtk a dölgtíZók igazi ktlllúra Irán S mozi újjáalakításán. Szeuéa város 
érdok'ődése. A kúitutálls heVeló 
elrközük közül a íilm-k is nagy-
mértékben hozzájárulták ahhoz, 
hogy Szeged dolgozói a termelés 
lóriján, a békéért folytatott hftrt-
ban még Jobban megállják Helyü-
ket. A szovjet filmek és a népi 
demokráciák filmjei nemcsak he-
lyes líányt szabtak a dolgozók gon-
do'kodásának, hanem az igazi kul-
túra megismerése igényesebbé, 
kritikusabb szemléletűvé változ-
tatta Okét. Az Igényes szfethíéla'Ö 
dolgozók helyes kritikával rámutat-
nák atta. hogy az úgynevezett do-
ktimentfllmel sokkal nagyobb ér-
deklődés melleit ls kerülhetnének 
bemutatásra. E g y t e többen be-
széltek arról, tiögy a dokumetiffil-
mdk hiányos propfKnandája és a 
szegedi Fáklya íilmszirthái elha-
nyagoltsága lübb dolgozót vissza-
tart ennek o tnn/iinnk látogttásA-
|ól. Ez a kritika helyes ls volt és 

vezetőinek kérésére a dolgozók kí-
vánsága alapján a Mozgoképüzertli 
Vállalat most helyrehozza, Ízlése-
sen kiíataroztatjn a Fáklya-mozit, 
hogy a Német Filmhétté mát mél-
tóképpen várhassa a dolgozókat. 

Az újjáépített, rendbehozott Fák-
lya-filmszínházban a Német Film-
hét megnyitója alkd'mából niáju9 
22-én ünnepi előadáson kerül be-
mutatásra az „Elado/t leány" című 
új német demokratikus filmalkotás. 
MájuS 23-tól 28-lg a bős német 
forradalmár, Wilhclm Pieck elv-
társ harcos életét megelevenítő 
dokiimen, Silra kerül bemutatásra, 
amelyből erőt és pé'damutaiást 
nyerünk a mi harcainkhoz is. 

A Német Filmhét alkalmából 

bemutatott filmekkel is arra törek-

szik a Fáklyá-fiimszinháZ, hogy 

valóban a kultúra szegedi fáklya-

vivője legyei* 

Kü!dö1tválasz<ó gyűlések 
a megyei békelaláiközóra 

' Csütörtökl<3l városszerte megkér.* 
tiód'ek a kühlöttválasztó gyűlések 
a június elsejei béketaíalkoíérd —1 

amint arról lapunkban is bessz ámdl-
tu.ik Mi , vasárnap dclUlúin 5 6 ai 
kerdaltcf Fodor.te cpen az MNDSZ 
helyiségében, déiután 6 órakör re-
dig M: ravárcií cn a Kokizavári-
tére-i tartan: ,k kU'döttváinsztó b ke. 
gyűlést- Hétfőn c'i'lután 5 Órákor a 
mónivArosi iskolában Mór város 

dolgozói válrsílják meg b'kckUUtat-
tüket. Keddein, május 20-án Szeged 
majdnem minden krrütetáhcn meg-
tartják a küldöttgyűlést. DMután 0 
órai kerdetloi a Belváros II. , HI.i 
IV és V. körrel ben tartamuk il-
lést (A Belváros 111, a B kteiroda 
termiben, a B.lVóíös V. p'dig 
Zeitek-nr.crvat-' rluirtbdn.) Foteőva. 
roson öé.utín fél O.k.or a lt'/su-
utca é-, a temető té-&ógób:n, 7 ora-

kor pedig n Ila:A z-utca és a Gyík-
utca sarkánál. Ilókuso.n av. MSZ1 
Rókus I I helyiségében délután í*1 

7-kor tartanak békegyülé-'t. Alróvá-
rnson este 7 órakor az MNDSZ 11a. 
imán Kató.ulcai helyiségében. Az 
Üzemek és hivatalok közül kedden 

délután fél 8Jkor a Ruhagyárban, a 
Szegedi Kenderfo.ióban és a Pap-
rika AV-ttál, este 7 órakor pedig a 
Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat-
nál a Bajcsy Zsi1ln®zky-utcai kul-
túrteremben tjartanak küldöltvá-
lasztó gyűlést. Az Altami VéJőuö-
ltépző Intézet lseddan e»te 8 órai 
kezdettel tartja küldöittválásztó bé-
kegyűlését. 

Kossulh-cHjas 
matemat ikus előadása 

Szegeden 

A Bólyal János matematikai tét-
a sulat tagozata holnap, hélíőrl este 

0 órrt kezdettel a Bolyai Intézet 
l-es számú krmében taggyűlést 
tart. Ezen dr. Széle tibor Kossuth-
díjas docens „Izomorf alcsoportok 
nélküli céoportok" címmel lart elő-
adást. Utána klubestre kerül eori 
ameiyen Kertész András tort 
előadást „Ábel-féle csoportok di-
tekt íe'bontáea" címmel. Az elő-
adásokra érdeklődőket szívesen 
látnak. 

Különösen nagy gdndot fordíta-
nak a Szovjetunióban a gyermekek-
re. Az Úttörő Palotákban a tanulás 
ós szórakozás minden lehel őségét 
biztosítják a gyermekek számára-

A szovjet gyermekekel igazi hu-
manizmusra, nemzetközi szolidari-
tásra és a kultúra szeretetére neve-
lik. Szovjet gyermekkönyvek szá-
zait néztem át, de egyikben sem ta-
lálkoztam vérengzéssel, vagy erő-
szakkal; valamennyinek az a célja, 
hogy az emberi méltóság tiszteié-
téré, hazaszeretetre és közösségi ér-
zésre nevelje a gyermekeket. 

Csodálattal töltött cl a szovjet 
építészet nagyszerűsége és ere-

detisége. 
A moszkvai felhőkarcolók nem az 
amerikai felhőkarcolók mintáját 
kövollk, hanem megőrzik az orosz 
épílószet jellegzetes vonásait és nem-
zeti jelleget adnak a szovjet fővá-
rosnak. 

Sok őrát töltöttem a szovjet mú-
zeumokban és különösen a szovjet 
festészet tanulmányozására fordí-
tottam hosszabb időt. A szocialista-
realizmus szellemében alkotott mű-
vek meggyőzlek arról, hogy a szov-
jet festők közelebb állnak az igaz-
sághoz, mint a mi fertőink. 

A szovjet festők megtalálták az 
egyensúlyi a tárgy és a realista 

forma között. 
Hiszem, hogy ez új fejezetet jelent 
a művészet 'törtenetében, nntriy gaz-
dag és nagyszerű lesz. Még a fes-
tészetnél is nagyobb eredményeket 
ért el a szovjet rajzművészet. 

Időm java részét szovjet íróktár-
saságában, Irodalmi vilákat foly-
tatva töltöttem. Hangsúlyoznom kell, 
hogy mint író sehol sem részesül-
l'rtn annyi figyelemben és szeretet-
ben, mint a szovjet emberek között. 

A szovjet nép kivétel nélkül tisz-
teli az irodalmat. Meglepett, hogy a 
szovjet diákok mennyivel jobban is-
merik az angol irodáimat, mint az 
angol fialalok. Sőt, mi több. 

a szovjet ifjúság olyan népek 
irodalmával is megismerkedik, 
amelyeknek kiCtúrájáról a nyu-
gati országok fiatalságának fo-

gatnia sincs: 
itt elsősorban a modern arab, kos-
1-eal és török irodalomra gondolbk. 
A legújabb angol irodalomban so-
kan nálam is jártasabbnak bizo-
nyulták. 

Szeretném, ha azok, akik ügy gon-
dolják, hogy az oroszok csak „vá-
logatott" külföldi itodalmat olvas-
nak, elbeszélfeelnének azzal a 18 
évea diákkal, aki pontosan megma-
gyarázta, mi a különbsó:g Chrisiop-
fier Ery angol és Jedn Anouilh fran-
cia drámaírók közölt. A világ váro-
sai közül Moszkvában van a legtöbb 
és legjobb színház. A szovjet szín-
házakban állandóan játsszák a 
klasszikusok alkölásait. 

Módomhafl állt megtekinteni a 
szovjet nép nagy békcalkotáseif. 

A „léke'' a Icgnépazetübb szó 
az egész Szovjetunióban és min-
den külföldi megállapíthatja, 
hogy a szovjet nép őszintén 

akarja a bekét. 
A Szovjetunió a legnyugodtabb 

ország, amejvel a háború bcfcjezé=e 
óla láttam. A szovjet nép lüd.ia, 
hogy a jövő az övé — fejezi be cik-
két Jamea AMridge, 

Pénteken este az ú'sie-edi sza, 
badtér: síiapadon n néziter-t zsú-
folásig meg ö tő több mint ké ezres 
közönség előtt szerepeit a Mngjfs.í 
Néphadsereg Központ i Ének- és 
Táncegyüttese. Műsorukat re.idkívü, 
változatosan és színesen állították 
ö&sze népi láncokból, kóvusművek-
ből, népszerű srevjít és magyar 
számokból, kedvelt cperákH!, A kö-
zönség forró tapsokkal köszönte 
meg számaikat és az eyydis u tán 
hosszan éltette néphadseregünk mű-
vészeit, ak'knek fellépéséért Szeged 
do'gozői, Szegei békeharcosa, ne-
vében L&csán Miháiy.ié e'vlársnő, a 
városi békebizdttság titkára mon-
dott köszönetet, 

— Büszkeséggel tölt el bennünket 

a z a tüdat — mondotta a többi kö-
zött —. hogy Néphadseregünk nem. 
csak a fegyverrel, hanem a kultu a 
eszközeivel is eredménye en harcol 
a béke ügyéért, amelyet a mai mű-
vészi előadással is bizonyított. 

A nagy művészi é'm'nyt je.eotü 
est részletes ürttórteté él ós értéke-
lését keddi lapunkban közöljük. 

Az előadás után a honvéd hely-
őrségi parancsnokság épületében 
Vacsorán vettek reszt az- együttes 
tarjai Szeried politikai és közlgaí-

f itási életének vez tőivel. Rt a 
zeged Városi Pártbizottság nevé-

ben Zsu: kán János eivtárs, aglt. 
prop titkár mondott beszédet éa 
ebben köszönetét fejezte ki ft hon-
véd művészek kiváló szerepléséért. 

— A mai est is bebizonyította —• 
hangoztatta a többi között —. hogy 
pártunk helyes kultúrpolitikája es 
a Szovjetunió sokoldalú támogatá-
súitok kcvo'kezményeképp n ntilyen 
n'Tcyszetfl eredmények elérésére vn„ 
gyuük képesek. Néphadseregünk 
Központi Ének. ÓS TáacegyihtttM-
ndk szegedi szereplése még jobban 
elmélyítette azt a tudatot, hogy ma 
már honvédségünk elvála rtha.atian 
a dolgozóktól é s ez a szoros sap-
c9otá| a béke megvédését szolgálja. 

A jeeniévők melegen ünnepelték 

néphndSerrgtinket éa lelkese,, élleN 

ték Sztálin. Rákosi elvtársakat, j 

Szabadtéri béke-estet rendez 
a szegedi Városi Békebizottság , 

A Várösi Békehlzeltság a június 
elsejei békélni átkozó tiszteidére 
nágyszebású szabadtéri ertet rendez 
az újszegééi színpadon. Ezen a mű-
vészinek ígérkező esicu a szegedi 
Nemzed Színház több tagja is fel-
lép, akik ezzel a szereplésükkel fel-
fdá'nláskóut a megyei béketalálkozó 
siló őréhez s így a béketábor mege -ő-
siléséhez akarnak hozzájárulni. Fel-
lép a szfnház művészei közül Iván 
Margit, Olgyaii Magda, Papp Júlia, 
Turján Vilma, Bódi Jánca, Nagy 
Bóla, Káldor Jenő, Pataki Béla és 

Szabadi István. Közreműködik s 
színházi zenekar is több műsor-
számmal Paulusz Elemér vezénylése 
Mellett. Ugyancsak június elsejei 
felajánlásként lép fel a műsorban 
a szegedi Zenekonzcrvalórium két 
tágja, tnőgpolig Szerdahelyi László 
hcgedűszámokkiU és Höchll Margit 
zortgoraszámokkdl. Höchll Margit 
műsorán llimszkij Korzakcv „Don-
gó" és Liszt ,,Sa:relmi álmok" című 
műve szerepel. A szabadtéri előadás 
szombaton este 7 órakor kezdődik. 

Május 18-áu rendezik meg a Rákosi Mátyás 
tanulmányi verseny második fordulóját 

' Idén első I ebein rendezték meg a 
Rákosi Mályás tanulmányi versenyt 
— a magyar irodalomból é3 mate-
matikából — á középiskolák kí'i 
felső évfolyama számára, A verseny 
első fordulóját április 19-én tartot-
ták Meg ez ország l'sszes középiskó. 
Iáiban. 

A versenydölgözátokat már elbí-
rálták, s a Versenyzők legjobbjai 
most a második fordulót, VCs-n >k 
részt, amölyet május 18_án re.rtez-
nek meg magyar irodalomból Buda-

pesten és a, összes rr.egyeazőkha'ye-
ken, matem tikából Budapesten és 
a Bolyai Jánosi Müírmatikai Társu. 
lat helyi tagozatainak széklielyeuw 
A második fordulón résztvevők ver-
sahydolgozntai közül a legjobbakat 
kiválasztják és azekat a közokta-
tásügyi minisztérium és a , írottá. 
loMtörténstl Társaság, illetve a Bo-
lyai János Matematikai Társulat 
képviselőiből összeállított bizottság 
Vizsgálja majd felül és tangsofolja* 

4 Szabad Nép, Viharsarok és Délmagyarország 
megjelenésének új időpontja 

A Szabad Nép május 14-i, szer-
dai számában közölte, hogy pár-
ton hdtároáata alapján a jövőben 
egységes kiadásban jelenik meg. 
Eddig ugyanis a Szabad Népfel, 
partunk központi lapját külön íö-
vátosl és Vidéki kiadásban jelen-
te'bék riieg. Az egységes kiadás 
következtében a Sznbsd Nép és a 
megyei lapok megjelenésében vál-
tozás történt. Május 20-tól kezdve 
a nyári vasúti menetrend figyelem-
be vételével a köVe'tkező időpon-
tokban je'enik meg a Szabad Nép, 
Viharsarok, illetve a Délmagyar-
otszág a külöhbözö városokban és 
közéégekbén: 

Község neve: 
Bdlástya 
Bordány 
Deszk 
Kiskundorozsnia 
Kistelek 
KláfafdlVa 
Kübekháza 
Köszké 
Sándor fa lva 
Szatymaz 
S ieged 
Szenttriihálytelek 
'Szöreg 
Tápé 
Ujszentiván 

A meg nem nevezett községeknél 
a lapok étkezésében Változás nincs. 

Bpestl megyei 
l a p o k 

8.00 8.00 
8.00 7.00 
9.00 • 6.30 
7,30 7.30 
7.30 7.30 
9.00 7.00 

10.00 8.00 
8.00 6.30 

10.09 6.30 
7.30 7.30 

6.30 4.00 
14.30 7.00 
8.30 6.30 
7.00 7.00 
9.00 9.00 

Ma már minfagazdaságkéni áll szövetkezetünk 
a kívülálló dolgozó parasztok előtt 

A mohái „József Attila"-tsz dol. 
7 1 gozói is bebizonyították áz el-

múlt gazdasági évben, liogy a nagy-
üzemi gdzdállcoddá gondtalan meg-
élhetést biztosit unnak, aki a mező-
gazdasági munkákból egész évben 
szorgalmasan kiveszi a részel. 

Azonban az elmúlt évben sok hiá-
nyosság volt Icrmelőszüvctkr-étülik-
ben a munkafegyelem letett. Az 
üzemtervbe beállított dolgozóknak 
csnlc 00—70 százaléka végezte mun-
káját rendszeresen, inkább ládáitok-
hoz, vagy vállalatokhoz mentek dol-
gozni, Ennek követkéz!ében későn 
és sok ráfizetéssel tudlak termésün-
ket betakarítani é3 földjeinken, ta-
nyáinkon a legnagyobb rendetlenség 
uralkodott. Tehenészetünk tejho. 
zama alig tudta bedáási kötelezette 
ségiinket fedezni. 

Az 1952-cs gazdasági évben döntő 
vál'ozás állt be a „József Atlila"-
tcrmelöszövetkezelnél. A vezetőség 
újraválasztása után az üzemi párt-
szervezet Szoros és állandó kapcsos 
latbd lépett a szövetkezet elnökével 
és a brígádvezetöhkel, Mit már kö-
zösért beszéljük meg etŐttÜHtí ál ti 
feladatok helyes •Végrehajtását. 

Nagy segítséget ddnalc a muhkák 
végiéhajtásához a brigádokba beosz-
tott pártcsbportbizalmiak és népne-
velök. A miniszterlándcs álldmi és 
munkafegyelemről szóló határozatát 
állandóan ismertetjük a tagsággal. 
Megértetlük vclilk, hogy ennek a 
határoza'nah betartásától filgg ami 
szebb és böldbgabb jövőnk. 

Ma már nálunk igdzolatlanul setu. 
kisem marad távol a munkából. 
Ném ragaszkodnak a nyolc órás 
munkaidőhöz, hanem, lia arra szüle-
vég van, sokszor késő cetig is mun-
kában varrnák a dolgozók. Így értük 
aztán cl, hogy ma már tígy a növé-
nyeinket, mint jőczágállományunkat 
és nem utolsó, sorbán a rendet és 
tisztaságot példaképül tudjuk állí-
tani a kívülálló dolgozó parasztok 
elé. 

Így készül a ,,József Allüa"-lsz 
tageága a június 1-i Megyei Béke-
találkozóra, hogy ezzel is egy újabb 
csapást mérjen az imperialisták há-
borús terveire és segítségei nyiljt. 
son a szocialista nagyüzemi mező-
gazdaság megteremtéséhez. 

SZEKERES MIHÁLY, 

I 


