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P Á R TÉLÉT 

Szegeden többszáz komtiunísta kaota mar meg úi fagVönyvét 
az ünnepi taggyűléseken 

B E L V Á R O S IV . 

pártszervezetében kedden e6te 7 
órakor ünnepi taggyűlésre jöttek 
össze a pártszervezet tagjai. A 
pártszervezel helyiségét már na-
pokkal ezelö't díszíteni kezdték, 
hogy az ünnepi taggyűlésre kül-
sőségekben is méltóan készülje, 
nek fel. Hét óra után néhány perc-
tel az A V H kultúrcsoportjának rö-
vid, de stzines műsorával kezdő-
dött az ünnepi taggyűlés. Utána 
a kultúrcsoport egyik tagja Maja-
kovszkij: ,.A párt" című versét 
sznvalfa, majd pedig a tomegszer. 
vezetek küldöttei piros virágcso-
korral üdvözölték a taggyűlés 
résztvev&ü. 

Ezután Tatai Istvánné elvtársnő, 
a pártszervezet titkára megtar-
tottá beszámolóját. Méltatta az 
unnepi taggyűlés jelentőségét és 
beszélt arról, hagy a párt és a 
pártszervezet tagjainak életében 
határkőnek számít a mai ünnepi 
taggyűlés, amikor a régi tagköny-
vekol a párt erősítése érdekében 
vi jogkönyvekkel cserélik fel. 

A beszámoló után a jelenlévők 
lelkes tapsvihara közben adia át 
Tatainé e'vtársnő először Adok 
Antalnénak az első tagkönyvet. 
Adok e'.vtársnö boldogan vette 
ál új tagkönyvét és fogadalmat 
tett arra, hogy munkáját a jövő-
ben m é g lelkiismeretesebben vég-
zi. Mint a pártszervezet vezetősé-
gének tagja még jobb és még oda 

Utána Czimmer Jenő elvtárs 
ment a szépen feldíszített asztal 
elé, hogy átvegye az ú j tagsági 
könyvét. A könyv átvételekor meg. 
fogadta: 

— Idős párttag vagyok, de mos! 
érzem csak igazán, mennyire meg-
tiszteltetés tagja, lenni annak a 
párfnak, amelyet a Szovjet Kom-
munista Párt példája nyomán a mJ 
szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs 
vezet. Most. amikor átveszem ez1 

az új tagsági könyvet, ígérem, 
hogy politikai tudásom fejleszté-
sével az eddiginél is elszántabban 
harcotok az ellenség ellen itt, a 
Tito határától néhány kilométerre. 

Hugyecz Kálmán elvtárs, amikor 
á'vetto ú j togkönyvét, ezt mondta: 

— Ünnepnek számít életemben 
ez a pillahat, amikor átveszem ú j 
tagsági könyvemet. Az új tag-
könyvet úgy köszönöm meg a 
pártnak és Rákosi elvtársnak, hogy 
munkahelyemen az első negyedévi 
tervem tíz nappal a határidő elölt 
befejezem. 

A Jagkönyvkiosztás után Külüs 

Sándor elvtárs a Szegedi Pártbi-

zottság küldötte mondott beszé-

det. Legyenek még odaadóbb, még 

áldozatosabb harcosai a munkás-

osztály élcsapatának a a párt. 

szervezet tagjai — mondotta — 

s munkában, tanulásban egyaránt 

ad óbb felvilágosító munkát végez I az eddiginél is jobban harcoljanak 

az alapszervezet tagjai között. I a szocializmusért és a békéért. 

M Á V I G A Z G Á T Ó S Á G I I . 

Lelkesen készültek pártszerve; 
zetonk kommunistái az ünnepi 
taggyűlésre. A pártbizalmiak újra, 
meg újra felkeresték pártcsoport-
juk tagjait, beszéltek az ünnepi 
taggyűlés, a tagkönyvcsere jelen-
tőségéről. A pártszervezet vezető-
sége nagy gondot fordított az ün-
nepi taggyűlés sikerének biztosí-
tására. 

Taggyűlésünket kultúrműsor nyi-
totta meg. majd A ra í j József elv-
társ, a Il-es alapszervezet párt-
titkára tartotta meg ünnepi beszá-
molóját. Beszélt a kommunisták 
jogairól, kötelességeiről, azok pél-
damutatásáról és arról, hogy ne-
künk, a Szovjetunió Kommunista 
Pártját kell követnünk. Ugy kell 
harcolnunk a belső és külső ellen-
ség ellen, ahogy azt a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának tagjai tett-ék 
nz Októberi Forradalom idején és 
az azóta eltelt évek során. A titkár 
elvtárs beszámolóját többször meg-
szakította az elvtársak lelkes tapsa, 
s pártunkat. Rákosi elvtársat és 
Sztálin elvtársat éltették. 

ünnepélyes hangulatban kezdő-
dölt meg a lagkönyvek kiosztása. 
A tagkönyvét ábc sorrendben a 
párttitkár elvtárs és a szervező 
titkár elvtárs adta át a régi tag-
könyvvel való gondo® egyeztetés 
után. A tngkönyvkiosztáson négy 
elvtárs kivételével jelen volt a 
2-es alapszervezet tagsága. A 
hiányzó négy elvtársnak, kik 

betegségük miatt maradlak' tá-
vol, a titkár elvtárs viszi 
majd el személyesen párttag, 
sági könyvüket. A tagkönyvek 
osztásánál több olyan ú j párttag-
sági könyv akadt, melyeknek 
adatai nem egyeztek a régi tag-
könyvvel. Ilyen hibák voltak pé1-
déul a munkásmozgalom kelte-
nek beírásánál, a párttagság kel-
tének beírásánál. Ezeket a köny-
veket Központi Vezetőségünk hatá-
rozata értelmében nem adtuk k i 
tulajdonosának, hanem a Városi 
Pártbizottsághoz továbbítottuk ja-
vítás végetf. Azokkal az elvtár-
sakkal pedig, akiknek tagkönyvé-
ben hiányosságok voltak, megér-
tettük, hogy a hibák kijavítása után 

rövidesen megkapják új tagköny-
vüket. 

Több elvtárs azzal a kérdéssel 
fordult a taggyűlés után a párt. 
vezetöségéhez, miért nem kapják 
vissza régi tagsági könyvüké1 . 
Megmagyaráztuk ezeknek az elv-
társaknak, hogy a régi tagköny-
veket azért kell összeszedni, mert 
esetleg az ellenség kezébe kerül-
hetnek. 

A tagkönyvek átvétele alkal-
mával az elvtársak megfogadták, 
a jövőben Szorgalmasabban vég-
zik munkájukat ég igyekeznek min-
den területen példát muto'ni a 
pártonkívüli dolgozóknak. 

Sziládi Sándor 
M Á V Igazgalótság 

T U D O M Á N Y E G Y E T E M B Ö L C S É S Z K A R 

A 6zegedi tudományegyetem böl-
csészkarának kommunistái kedde(1 

este 6 órai kezdettel tartották meg 
az Ady-téri egyetem nagy előadó 
termében tagkönyvk'iosz.tó ünnepi 
taggyű'ésüket. A hatalmas elő-

társat. Ezután mondotta el Miko 
Károly elvtárs titkári Beszámoló-
ját. Bevezetőül a párttagság meg-
tisztelő címéről, a tagkönyv meg-
becsüléséről beszélt. Hivatkozott 
a Szovjetunió Kommunista Pártja 

<1 termet uz ünnepi alkatomra szé-1 tagjainak példájára, majd a p á r f 
•;en feldíszítették. Az elnöki asz- tagok munkájának eredményeiről 
tál fölött a párttagisági könyv 
nagyméretű mását helyezték él, 
kétoldalt idézetek a párttagsági 
könyv jelentőségéről beszél-
lek. Sznburov elvtárs kongresszusi 
beszámolójának egyik mondata és 
Sztálin elvtárs esküjének egyik 
örökérvényű tanítása: ,,Amikor el-
távozott tőlünk Lenin elvtárs, 
örökbe hagyta ránk, hogy hordoz-
zuk tennen és őrizzük meg tisztán 
ezt a kitüntető címet — párttag" 
— a tagkönyv megbecsülésének 
magasztos gondolatára is feiírlv-
ták a taggyűlés résztvevőinek fi-
gyelmét. 

A taggyűlést a Pedagógiai Fő-
iskola énekkarának szereplése nyi-
totta meg, majd Lantos Istvánné és 
Balús Józsefné részleteket olvas-
tok fel pártunk vezetőinek taní-
tásából és szovjet irodalmi mü-
vekből. Hering Béla elvtárs Maja-
kovszkij versét szavalta: „A párt 
a munkásosztály gerince. A párt — 
müvünk halhatatlansága." A kul-
túrműsort a Pedagógiai Főiskola 
énekkarának szereplése zár'a be. 
\ befejezi szám után — Soszta. 
kovics: „Dicsőség Sztálinnak" — 
a taggyűlés felállva, percekig tarló 

és hiányosságairól beszélt. Elmon-
dotta, hogy bár a kommunisták 
nagy többsége lelkesen és eredmé-
nyesen dolgozik, még vannak olyan 
párttagok, akik nem tartják meg 
a rendeleteket, utasításokat, éppen 
a soronlévő leglontosabb {eladat 
végrehajtásával, a félévi vizsgák 
sikerének biztosításával kapcsolat-
ban. 

A hozzászólók elmondották, hogy 
párttagnak lenni megtisztelő fele-
lősséget jelent, mely megköveteli 
a munkában, tanításban és a tánu- további harcaikhoz. 

lásban való példamutató maga-
tartást. Az ú j tagkönyv arra kó le. 
lezi a bölcsészkar kommunistáit 
's, — mondották —, hogy még 
nagyobb lelkesedéssel, odaadással 
dolgozzanak az egyetemi munka 
megjavításáért. Bálás Jószef fel-
szólalásában egy szovjet könyv át-
dolgozását válíatta. 

Elé.Aezeft a taggyűlés felemelő 
pillanata, sor került az új tágköny-
vek átadására. Először Mikó Károly 
elvtársnak, az alapszervezet pái'-
t tkárának adták át lelkes tajis 
közben az új tagkönyvet. 'fari 
János elvtárs az átadáskor hang-
súlyozta: az új tagkönyv azt a 
kötelezettséget rója ránk, hogy 
még nagyobb erővel, még harco-
sabban dolgozzunk nagy pártunk 
politikájának megvalósításáért. 
Mikó elvtárs a tagkönyv átvétele-
kor megígérte, hogy munkáját nz 
elkövetkezendő időben az eddiginél 
is jobban végzi el. 

Ezután a jelenlévők sorra vet-
ték át ú j tagkönyvükef é 8 vala. 
mennyien megígérték, még oda-
adóbb és még harcosabb tagjai 
lesznek a Magyar Dolgozók Párt. 
jának és politikai tudásuk fejlesz-
tésével az eddiginél sokkal jobban 
végzik el munkájukat. 

A L S Ó V Á R O S II. 

Alsóváros II. pártszervezeténél 
is 6-án este tartották meg az ün-
nepi taggyűlést, amelyen kiosztot-
ták az új tagsági könyvekett Az 
ünnepi taggyűlés szavalattal kez-
dődött, majd a „Március 8." alsó-
városi MNDSZ-cSoporf asszonyai 
üdvözölték az ünnepi taggyűlést. 

— Szeretettel köszöntjük az ün-
nepi taggyűlés résztvevőit — 
mondták az asszonyok — és kíván-
juk, hogy továbbra is jó munkát 
végezzen pártszervezetünk tag-
sága. — Az üdvözlő szavak után 
az alapszervezet titkára, Faragó 
János elvtárs tartotta meg ünnepi 
beszámolóját. Bessélt arról, hogy 
a Szovjetunió Kommunista Pártjá-
nak XIX . kongresszusa száiirunKra 
is megmutatta a további feladato-
kat. Beszélt elért eredményeinkről, 
arról, hogy területünkön is szép 
számmal vannak olyan dolgozó pa-
rasztok, akik hallgattak a £.írt 
szavára és határidőre elvégezték 
az őszi munkákat, teljesítették be-
adási kötelezettségüket. 

Beszélt a nemzetközi helyzeti öl 
is és ismertette az amerikai gyúj-
togatok gaztetteit, háborús kísér-
leteit. Ugyanakkor beszélt a béke-
tábor halalmas erejéről, mely ke-
ményen áll szembe a háborús 
uszítók terveivel. A taggyűlést üd-
vözölték még a Hatfyas-teleoi 
MNDSZ és a békebizotlság kül-
döttei. — Kívánunk a párt tagjai, 
nak eredményes munkát — mon-
dották — és kérjük, harcoljanak 
továbbra is az ellenséggel szem-
ben, segítsék vezetésükkel béke-
harcunkat. Faragó elvtárs válaszul 
ígéretet telt a párttagság nevében, 
t>°gy a jövőben alapszervezelük 
több segítséget nyújt a tömegszer-
veizetek munkájához. 

A beszámoló után számos hoz-
zászólás hangzott el. Varga Já-
nos elvtárs felszólalásában kritikát 
mondott saját munkájáról: mint 
szeminárium hallgató és népnevelő 
nem végezte el kielégítően fel-
adata t. Megfogadta, a jövőben 
minden alkalommal felkészülve 
megy el a pártoktatásra, Sőt fel-
keresi azokat a hallgatókaf is, akik 
hiányoznak az oktatásról és meg. 
győzi őket a tanulás fontosságáról. 
Kovács István elvtárs a közép-
fokú szeminárium propagandistája 
megfogadta: jövőbe n még oda-
adóbban végzi párlmunkáját és ha-
zaszejetetre, példamutatásra ne-
veli szemináriumának hallgatóit. A 
hozzászólások után megkezdődött 
az ú j tagkönyvek kiosztása. Egy-
másután vették áf az alapszervezet 
tagjai ú j tagsági könyvüket, meiy 
ú j erőt ad további munkájukhoz, 

Az új elnök portréja 
A napokban jelent meg az Or-1 nem akarnak, mint biztosított éle. 

száqos Béke'.anács Külpollíikai Fü-|jet a z t megtalálják a börtönben is, 
Dnlrtái* PÁ I ,, , . 

Kapnak e eyendo eleimet, agyat, 
fedél alatt lesznek." (1949 decem-
ber 8.) 

„Lényegesen jobb megkockáztatni 
a háborút és az esetleges pusztu-
lást mint a béke után kapkodni, 
amely egészen bizonyosan eszméink 
megsemmisüléséhez vezet," (1950 
március 30.) 

,,IIa az Egyesüli Államok csak a 
puskát adná, a viseését és kezűlé-
sét pedig valaki másra bízhatná, 
teljesen meg volnék e égedvc. Ugy 

A Szovjetunióban több mint száz női tűntettek ki 

a „Hős anya" címmel 
Moszkva (TASZSZ) . A Szovjet-

unió Legfelső Tanácsának elnök, 

sége a közelmúltban több mint száz 

szovjet nöt tüntetett ki a „Hős 

anya" címmel és díszoklevéllel. A 

kitüntetett szovjet anyák to'z vagy 

még ennél is több gyermeket ne-

veltek fel. 

A szovjet állam segítséget nyújt 

zetei című sorozatban Polqár Oé-1 
nes; ,,A pénzmáqnások új elnöke 
az Amerikai Egyesült Államokban" 
cimű kis könyve. Az alábbi i ész-
let e brosurábol való. 

Az ú j elnök, életrajzírói szerint, 
„ulálja a nőket'', viszont nagyon 
szereti a detektívregényeket. Egyik 
életrajzában az áll, hogy közvef e-
niil a második világháború végén, 
amikor a hitler'slák aláírták a fel-
tételnétkiili megadást, a tábornok 
egv ,,Gépfegyveres Karnevá " cimü 
hátborzongató detektívregénnyel rin-
gatta magát álomba. 

Eisenhower — a róla szóló cik-
kek szerint — nem jár színházba, 
annál többet bridgel és pókerezik. 
A háború előtt egyévi púkernyero-
ségo átlagosan hétezer dollár volt. 

Ami szemé yes kapcsolatai! illeti, 

ezek elsősorban a Morgan-bankház-

hoz és Rockefellerékhez, valamint 

a Ford-vállalathoz fűzik. Olvan iei-

lemzö ep'zódok is beszélnek czek-

rő' a kapcsolatokról, mini pé'dául 

az, hogy a chicagói elnökjelölt vá-

lasztó gyűlés idején Henry Ford 

luxusjachton utazott a Michigan-ló 

partján fekvő Ch cagóba. Jachtján 

sorozatos éjszakai dáridókat rende-

zett és itt „győzte meg" a küldöt-

teket arról, hogy Eisenhower mellé 

kel' állniok. 

Eisenhower politikai ábrázatát 

legjobban néhány idézettel vetít-

hetjük az olvasó elé. Ezeket az idé-

zeteket az elnök beszédeiből és írá-

saiból vettük. íme: 

,,A tűzvészek, az éh'nség és 2 

járványok ma inkább, mint valaha, 

lényegévé vá tak a háborúnak. Elő-

segítik kitörését, eszközei a hadvi-

selésnek és jelentkeznek^ mint a há-

ború következményei." (1947 má-

jus 27.) 

,.A világ ma túlságosan szűk a 

r.cmzeti szuverénitás szigorú érvé-

nyesítése számára.'' (1948-ban meg-

jelent könyvéből.) 

„Ha az amerrka'ak semmi mást 

gondolom, hogy ez a gondolat he-
lyes. különösen a mai időkben.'4 

(1950 március 30.) 

„Kezdeményezésünk. képzeletünk 
és termelési rendszerünk ismét a 
háborúhoz és a háborús kilátások-
hoz bilincselődöt!. A mi gazdasá-
gunk — hadigazdaság. A mi virág-
zásunk — háborús virágzás.'4 (1952 
szeptember 4.) 

Ezek az idézetek jól megvitágít-
ják Eisenhowernek, a háborús 
gyúj togatnak alakját. Háborús uszí-
tó mivoltának eddigi csúcspontját 
azonban az a beszéd jelentette, 
amelyet a választási kampány so-
rán az „Amerikai Légió" nevű fa-
siszta szervezet gyűlésén mondott. 
Ennek a beszédnek a lényegét a 
moszkvai Pravda így foglalta össze: 

„Eisenhower vi ágosan utalt arra, 

hogy az Egyesült Államoknak Eu-

rópa jelenlékeny részét fegyveres 

erővel Amerika uralma alá kell 

gyűrnie. Eisenhower felsoro ta azo-

kat az országokat, melyeket szeret, 

ne meghódítani: először is cl akar-

ja szakítani a Szovjetuniótól Lett. 

országol, Észtországot és Litvániát 

és vissza akarja juttatni azokat a 

tőkések cs nagybirtokosok uralma 

alá, másodszor meg akarja hódíta-

ni Lengyelországot, Csehszlovákiát, 

Magyarországot, Bulgáriát, Romá-

niát, A bániát, harmadszor pedig 

ellenőrzése alá akarja kényszeríteni 

Kelet-Némelországot és Kelet-Ausz-

triát." 

A Bolgár Népköztársaság 
külügyminisztériumának jegyzéke 

a jugoszláv kormányhoz 
Szófia (BTA). 1953. január 6-án a 

Bolgár Népköztársaság külügymi-
nisztériuma jegyzéket adott át a 
szófiai jugoszláv nagykövetségen. 
A jegyzék a többi között így szol: 

A jugoszláv külügyminisztérium 
1952. december 23-án kelt 415.651. 
.számú jegyzékében követelte, hogy 
Zdravko Szvestarszki, a Bolgár 
Népköztársaság belgrádi nagy-
követségének alkalmazottja hagyja 
el Jugoszlávia területét. A minisz-
térium követelését minden alapot 
néteülözö önkényes és általános 
állításokkal indokolta. 

A Bolgár Népköztársaság kül-
ügyminisztériuma ezt a lépést a 
jugoszláv kormány által a Bo'.gár 
Népköztársasággal szemben foly-
tatolt ellenséges politika újabb 
megnyilvánulásának és ama rend-
kívül i megkülönböztető eljárás 
újabb kifejezésének torija, ame-
lyet Belgrádban a bolgár nagykő-, 
vétség alkalmazottaival szemben 
használnak. Ez az eljárás abban' 

nyilvánul meg, hogy például kor-
látozzák a nagykövetség alkalma-
zottainak mozgási szabadságát, ál-
landóan megfigyelik és teljes bio-
kád alá veszik a nagykövetséget 
és a nagykövetség diplomáciai al . 
kalmazottainak lakását. 

A jugoszláv kormány — épp^-n 
ezért, hogy akadályozza a Bolgár 
Népköztársaság belgrádi nagykő-
vetségének normális munkáját — 
három hónap alatt a nagykövetség 
két alkalmazottját nyilvánította 
persona non gratának állítólagos 
ellenséges tevékenységükről szóló 
koholt és általános állításokkal, 
anélkül, hogy konkrét tényekre 
rámutatott volna. 

A Bolgár Népköztársaság kül-
ügyminisztériuma kormánya névé-
ben határozottan visszautasítja nz 
1952. december 23-án kelt 416.651. 
számú jugoszláv jegyzéket, mint 
teljesen alaptalant és dűrván rá-
galmazót. 

Újabb barbár amerikai légitámadás koreai városok ellen 
Phenjan (TAS7.SZ). 

Az amerikai légierő folytalja 
barbár bombatámadásalt és lövöl-
dözéseit Korea békés városai és 
falvai ellen. Január 5-ről C-ra vir. 

újra támadást intéztek Phenjan ke-
leti része ellen. Sok nehéz bombát 
doblak a pheniani lakósok házaira. 
Előzetes számítások szerint több, 
mint 50 ember meghalt, vagy meg. 

radó éjjel amerikai repülöerődök I sebesült és sok lakás rombadött 

Blank beismerte, hogy a nyugatnémet zsoldoscsaialokal 
a hitleri hadsereg mintájára szervezik meg 

Berlin (MTI ) . Theodor Blank, az 
Adenauer-kormány kiszemelt had-
ügyminisztere a „Deutsche Soldaíen-
zeitung" tudósítójának adott ny;-
laikozatában kijelentette, hogy a 
nyugatnémet csapatok lényegükben 
semmiben sem különböznek majd a 
hitleri fasiszta katonai egységek-
től. 

Blank leszögezte, hogy n.ncs oka 
bírálni a régi német hads/reget és 
nem kívánja a régi szolgálali sza-
bályzat megváltoztatását. 

A nyugatnémet hadseregbe átvett 

volt náci tisztek megtartják a hitle-

rista Wermachtban szerzett rangju. 

kat és érdemrendjeiket. 

Új államvizsgarendszer egyetemeinken 

míkek nevelésében. A háború utáni 
első ötéves tervben körülbelül 18 
millió rubelt fordítottak erre a 
célra. 

A Szovjetunióban eddig több mint 

33 ezer anyát tüntettek ki a „Hős 

anya4' címmel Ezenkívül mintegy 

S mill ió nő kapta meg az „Anyai 

dicsőség" érdemrendet és az „Anya-

u'emes tojáséul ©ltotía Sztálin elv- a sokgyerpyekea anyáknak a £ xe r . sági érem" kitüntetést. 

A felszabadulás előtt nem volt 
egyetemeinknek egységes képesí-
tési rendszere. 

1948-ban az egyetemi reform 
megváltoztatta a vizsgaszabályza-
tot. Ez a rendszer biztosította az 
állandó tanulást, viszont tállerhe. 
lést jelentett az egyetemistáknak. 

Ennek a hiányosságnak felszá-
molására az ú j tanévben új, egysé-
ges vizsgarendszert vezetlek be 
egyetemeink u szovjet vizsga-
rendszer tapasztalatai alapján. Az 

ú j rendszer szerint a hallgatók az 
egyes tantárgyakból a félévben, 
vagy a tanév végén csak egyfajta 
vizsgát tesznek. Megszűnik te. 
hát a különbség a kollokvium és 
szigorlat között. A hallgatok egy-
egy tanZnyagrészből csak egyszer 
vizsgáznak. A legtöbb egyetemen 

és főiskolán a tanulmányaikal be-

fejező hallgatók államvizsgát tesz-

nek, amely marxizmus-leninizmus, 

bói é& ft ezaktáteiakból áll. 


