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Egypipmi pán szer vezpíeink a marxizmus-leninizmus 
tudományénak e mpiyüapbb tanú mnnyozásáprt 

Sa rk i g j ZSág raK kell elismer-
nünk — mondotta Sztálin elvtárs a 
SzK(b)P XVI11, kongresszusán — 
hogy mennél magasabb az állami és 

pártmunka bármely területén műkő. 
dő funkcionáriusaink politikai 
színvonala és marxista leninista  lic 
dala, annál mayasabbrendü és ter-
mékenyebb maga ez a munka, annál 
hatékonyabbak a munka eredményei. 

Sz'álin elvtársnak ezen útmüta'á. 
sa különös jelentőségű egyetemi 
alapszervezeteink számára is. Az 
egyetemeken, főiskolákon neveljük 
gazdasági kulturális és társadalmi 
életünk leendő ti&ztikurát, az új , 
szocialista értelmiséget, akik a párt 
ós a kormány aranykészletét gya. 
rapítják. Annál termékenyebb lesz nz 
új értelnvség munkája is, mennél 
magasabb marxista-leninista kép-1 
zetlsége. Számtalan tapasztalat 

Pártszervezeteink fokozottabb mun. További fontos feladatunk a párt. 
kájának eredménye megmutatkozott csoportvezető elvtársak felelősség-
it félévi beszámolókon. Egyetemi, érzésének erősítése csoportjuk 
főiskolai hallgatóink többsége ala- tanulmányi helyzete iránt, A párt 
pos, szorgalmas tanulásról tett bl-, és a DlSZ-csoport, mint a szerve-

(Folytatás az 1 oldalról.) must. minden erőnkkel azon le . 
1 szünk, hogy nrég hatásosabban 

gyengeség ée zűrzavar sorainkban hiusítsuk meg a háborús uszítók 
Tömörüljünk valamennyien még' gyilkos terveit és hazánkat a 

szilárdabban Kommunista Pártunk Szovjetunió-vezette világ-békefron* 
Központi Bizottsága körül. kor.1 legyőzhetetlen erődjévé építsük ki. 
mányunk körül. Nemzet. Arcvo. j ö r - k k é é , . f a csehszlovák 

" Gránitszilár'dságú — - - ! n é P b e " G ° ' , w a ! d 

zonyságot. Jó l ismerték a SZKP. 
X IX . kongresszusának anyaga t. Kü . hogy a hibákra, 
lönösen jó felkészültséget mulattak: 
Kőhegyi Erzsébet 1. évf. oroszsza-
kos, Székely Sándor I I . évf. TTK., 
Boróczi Béia I I , évf, pedagógiai 
főiskolás, Töröcsik Gábor I I I . évf. 
jogász és sokan mások, párt és DISZ 
funkcionáriusok párt. és DISZ-
tagok. 

De a anszervezefe ink munkájú. 

ra még korántsem az a jellemző, 
hogy a pártmunka középpontjába 
állították a marxizmus-leninizmus 
tanulását, tanítását. Ez megmutat-
kozott a II félév kezdetén a ta-
nulás általános visszaesésében, az 

IgazóMa hogy azok a hallgatók, akik j ellenőrzés elmaradásában. Meg-

alaposan tanulmányozzák a marxiz. j mutatkozott abban is, hogy az 1. 
mus-leninizmust, a szaktárgyak ta. 

nu'ásábnn is elsők között vannak. 

Ugyanez áll a tanár, a professzor 

elvtársai; munkájára is. Annái ha-

tékonyabb oktató-nevelő munkájuk, 

mennél) nagyobb marxista-leninista 

tudásuk 

Az ideológia i m u n k a eimé. 

lyító&ét, a propaganda-munka széle-

félévben több alapszervezet nem 
tűzte napirendre a marxizmus-
leninizmus tanulásának értékelé-
sét Nem vott kielégítő a jóta. 
nuíó hallgatók népszerűsítése és 
a hanyagok, fegyelmezetlenek bí-
rálása sem. Ezen a téren a XIX. 
kongresszus anyagának tanítása 
lényeges javulási hozott. A II. 
íélévi munkatervben szinte minden 

ellenőrzését. 

Ma déle!őtt 
a 

Koasuth-szo-
Szeged fia-
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sí'ését és javítását szükségszerűen alapszervezet kitűzte a íélév to. 
követeli a feszült nemzetközi hely- lyamán két-három alkalommal a 
zef is, valamint a szocializmus cpí- marxizmus.leninizmus tanulásának 
tése hazánkban Nem feiedkezhe. megvizsgálását, az előadások, sze. 
tünk üveg arról'sem, hogy az ellen- minánumok további 
aég — a klerikális reakció, a jobbot-| 
dali szociáldemokraták,, a fuldokló 
burzsoázia — legtovább az ideoló. 
giai front területén tart hatja magát, 
és fejtheti ki pusztító tevékenysé-
gét. Ezekből köve'kezik a főfeladnt 
a propaganda-munkán belül: az esz-
mei, politikai tartalom biztosítása, 
n hazafiasságra, pro'etár-intemacio. 
nal'zmusra való nevelés, annak meg-
mutatása, hogyan vált hazánk az 
urak országából a dolgozó nép or-
szágává és az ellenség leleplezése 
az ideológiai front, a munka, a ta-
nulás területén. 

Hogyan segíthetik elő egyetemi 

nlapszervezeteink n főfeiadat meg-

valósítását, hogyan segíthetik a 

Marxizmus Leninizmus Tanszék 

munkáját, tanáraink, hallgatóink 

marxista-leninista képzését? 

Pártszervezeteink az előadások el. 
lenörzésévol, a hiányosságok felku-
tatásával, a jó tapasztalatok nép-
szerűsítésével járulhatnak 

zct legkisebb sejtje, képes arra, 
valamint a jó 

feleletekre gyorsan válaszoljon 
szóbeli'eg, villámon vagy fali-
újságon biráijon. i!le«ve dicsérjen. 
Erőteljesebben kell segítenünk a 
politikai órák látogatottságát, az 
azokra való felkészülést. Atap-
szervezetünknek, de valamennyi 
pártalapszervezetnek fokozottabb 
segítséget kell nyújtania tanára-
ink. professzoraink ideológiai kép-
zéséhez. Ennek eszköze az elő-
adásokra való mozgósítás, a ii-
gyelem lelhlvásn a konferenciára 
vnló k^szű'éshez az állami ideo-
lógiai oktotáS-fe'elős, valamint a 
konferencia-vezetők beszámoltatá-
sa. 

Mint n r n d e n m - s m i n t á n . 

úgy az ideológiai kénzés területén 
is fontos a kommunisták példamu-
tatása, de hozzátehetjük, állami 
és tömegszervezeti vezetőink pél-
damutatása is. Ránlk nézve í® kö-
te'ezőek Milenkov elvtárs sza-
vai: kivétel nélkül kötelesek 
vagyunk etaaiátítani a párt gaz-
dag politikai tapasztalatait, hogy-
ne maradjunk el az élettől és 
feladataink magaslatán álljunk. 

Mikó Károly 
Bölcsészkari MDP .alapszervezet 

titkára 

tögyen e sú-
lyos időben népünk egysége! Még 
határozottabban és még áldozat-
készebben haladjunk előre a le-
nini-sztá'.ini úton, amelyet Gott-
vv-ald elvtárs mutatott nekünk! 

Még szorosabban zárkózzunk fel 
támaszunk és példaképünk, a 
nagy Szovjetunió és dicső Kom-
munista Pártja mellé' 

társ neve. Élni fog szívünkbea, 
gondolatainkban, tetteinkben. 

Csehszlovák rohambrigád, előre 
Lenin és Sztálin zászlaja alatt a 
gottwaldi úton! 

Éljen Csehszlovákia Kommiu 
nista Pá it ja, amely sohasem árul-
ja el Klemen! Gottwald lenini-
sztálini örökségéti 

Éljen örök Időkre a csehszlovák 
Fokozzuk á'dozatkészségünket és I ̂  fizovjet n é b a r á t s ága és test. 

ebersegünket és megsemmisitiük j vdrísége! 

Éljen a huszita módra és Gott. 
waldhoz hasonlóan szilárd és derék 
csehszlovák népi 

Éljen és virágozzék drága cseh-
szlovák hazánk legnagyobb fiának, 
Klement Gottwa'd elvtársnak be-
csületére és dicsőségére! 

Csehszlovákia Kommunista 
Pártjának Központi Bizottsága 

A Csehszlovák Köztársaság I 
kormánya i 

A Nemzeti. Arcvonal Központi | 
Akcióbizottsága 

mindazokat. akik megkísérlik, 
hogy megzavarják pártunk és 
csehszlovák nemzeti arcvonalunk, 
a város és a falu dolgozó népének 
egységét. 

Uj. hatalmas energiával fogunk 
dolgozni építő feladataink telje-
sítésén Első ötéves tervünket 
gottwn'di ötéves tervnek nevez-
tünk el és minden erőnkkel azon le-
szünk, hogy teljesítsük azt úgy, 
ahogy ő meghagyta nekünk, min-
den erőnkkel azon leszünk, hogy 
felépítsük hazánkban a szocializ-

9 órakor ifiúsági nagygyűlés 
Kossuth-szobornál 

Ma a Klauzál-téri 
bornál jönnek ösuze 
taljal, hogy nagygyűlésen emlé-
kezzenek meg az 1848-as szabad-
ságharc kezdetének 105. évfor-
dulójáról. 

Az Ifjúság most is harcban áll, 

s követi elődei példáját Ifjúsá-

gunk harcol a békéért, hazánik 

szabadságának megvédéséért, a 

szocializmus győzelméért. Erről 
tesz ma hitet Szeged ifjúsága a 
Klauzál-téri nagygyűlésen. 

A felvonuló fiatalok meghall-
gatják Savanya József elvtársnak, 
a DISZ Csongrádmegyei Bizottsá-
ga titkárának ünnepi beszédét. 
Megfogadják, hogy további lel-
kes munkával kiveszik részüket a 
béke megvédéséért, a szocializjau® 
győzelméért folyó harcból. 

Csehszlovák a Kommunista Párlfa 
Közfonti EU zoüsá^a etaiikségénele 

és a Csehszlovák K ö z l á r s a s í g k o r m á é i n a k 
reiutaivüri üléséri)! szóló közlemény 

Prága (CTK) Klement Gottwnld 
elvtárs halála után Csehszlovákia 
Kommunista Pártja Központi Bi-
zottságának elnöksége és a Cseh. 
szlovák Köztársaság kormánya kö-
zös gyészülést tartott. Az ülést An-
tonin Zápotoczky miniszterelnök 
gyászbeszéde vezette be. A párt el-
nöksége és a kormány felhívást ha-
gyott jóvá, amelyben Csehszlovákia 
Kommunista Pártja Központi Bízott, 
sága, a Csehszlovák Köztárraság 
kormánya és a Csehszlovák Nem-
zeti Arcvonal Központi Akcióbizott-
sága Csehszlovákia egész dolgozó 
népéhez fordul. Az együttes ülés el 

félárbocra bocsátják az állami és a 
vörös lobogókat. Az á llami gyász ideje 

alatt szünetelnek a színházi cs filmelő. 

adások, hangversenyek, kulturális 

rendezvények, sportrendezvények, 

mulatságok és ünnepségek. 

Klement Gottwald elvtárs, a Cseh-

szlovák Köztársaság elnöke és Cseh-

szlovákia Kommunista Pártjának eL 

nöke temetésének szervezésére bi. 

zottságot választottak a következő 

összetételben: 

Elnök: A. Zápotoczky. 

Tagok: V. Sir0ky, K. Barcilek, 

A. Cepicka, A. Novotny, J , Ploj-

Közel negyven könyv je'e.nt meg az utóbbi két évben, 
az 1848—49-es magyar szabadságharcról 

nagymértékben a főfeiadat megváló' 1tara i" 1111 

Magyar szabadságharcos hagyó, 
mányaink a fordulat éve óta bon'a-
koznak ki igazán irodalmunkban. 
Ezt mutatja könyvkiadásunknak az 
1848/49-es szabadságharc esemé-

hozzá nyeit tárgyaló nagyszámú kiadvá-
!-öt°1 40 olvan 

szépirodalmi, tudományos és isme. 

retterjesztő mű jelent meg, amely 

egészben vagy részben 1848—49 

eseményeivel, Kossuth, Pe'őfi és 

más 48-as hősök életművével, for. 

rn-tn'mi hre-óval fctelkozik 

határozta, hogy Állami gyászt ren- S l e c h t a . G- K l i m e n t > B-

del el az egész országban a temetés 
napjáig. Az állami gyász ideje alatt i A bizottság titkára: R. Ilradee. 

Kultúrhét: március 15-től 22-ig 

A Magyar-Szovjet Barátság Hó-
napja keretében a Magyar-Szovjet 
Társaság Szeged városi titkársága 
a Városi Tanács oktatási és népmű-
velési osztályával karöltve kuttúr-
hete* rendez március 15-től március 
22-ig-

A kultúrhét ünnepélyes megnyi-
tója március 15-én, ma délután (i 
órakor a P<--'?• *ri - i "P " j V.. 1 -> p— . 

az 

sitásáJioz, A SzKP XIX. kon 
gresszusa anyagának oktatása lénye, 
gcs javulást hozotf ezen a téren 
pártszervezeteink munkájában. Az 
Egyetemi Pártbizottság, a párt iunk, 
cionáriusokat teljes egészében moz-
gósította nz előadások, szemináriu-
mok ellenőrzésire. A Pártbizottság 
u Marxizmus-Leninizmus Tanszék 
munkáját többízben megvizsgálta és 
a hiányosságok feltüntetésével hatá. 
rozntok hozásával előscgítet'e az ok. 

tatási munka javulását. Az Egyete. • • • • 
mi Pártbizottság irányító munkája, s az anyagtakarékossag adta lehető 
útmulatá-a az alapszervezetek tevé-1 ke» m a r ó b b a n kihasználják A 
kenységéten öltött konkrét formál j v a . I l a a t

f H ^ f T é s a m u s z a k l a " < 

Alapszervezete,nk munkája felien- t e t t e k ; hogy meg eremt K 

d ü l l Az előad sok. szemináriumok ; 

A felszabadulási héten kéinapra növexik 
félnapos íervelőnyüket 

Űjszegedi Ládagyár dolgozói 

Az Űjszegedi Ládagyár dolgozói 
az 1953-ás évi tervév kezdetekor cé-
lul tűz.ék ki, hogy az elmúlt év 

igyetfil eredményeit az idén túlszárnyalják, 

ellenőrzée nyomán minden párt. 
funkcionárius közölte meglátásait a 
tanszékkel. Az órákon fegyelmezet.!. f1

 t . 
tenkedőket vagy szemináriumra nem  b a n  a z  a n y a^ 1 , a  a s  t e r e n  

amelyek segítségével a dolgozók 
vállalásaikat teljesíteni tudják. 

Az üzemben az év első hónapjá-
H M M ^ B a y i i o t c 

, , .,.. , „ , , , , . ,, i mutatkoztak- A műszakiak az első 
keszulo hallgatókat parUaggyulése- hónapban Dcm *ettek e,ege, adott 

ken megbírálták. 

Az egyes k r o t közül a Böl-

csészkaron, Jogi Karon, Pedagógiai 

Főiskolán a marxizmus-lenimzmus 

tanulásának kérdését a pártszervezet 

alaposan megvizsgálta A vizsgálat, 

nak az lett az eredménye, hogy a 

szavuknak. Nem harcoltak kellőkép-
pen az anyag folyamatos biztosítá-

zárkóznak fe] a párt mögé Szerete-
tüket és hálájukat a Sztálini-őrség 
kiemelkedő eredményeivel bizonyí-
tották be. Sántha György rakodó 
brigádja 164 százalékos eredmény. 
nyel tört az élre. A kiváló brigád 
tagjainak naptára március 12-én 18 
napos tervelőnyt mulatott. Eredmé-
nyes munkát végeztek a Sztátini-
őrsíg alatt Klivinyi László kötöző 
brigádjának tagjai is 146 százalékos 
teljesítményükkel, s az első ne-
gyedéves tervért vívott küzdelemben 
13 napos tervelőnyre tettek szert. 
A brigádok között nemes versengés 
indu't meg. Pinjér Ferenc szabász 
brigádjának dolgozói versenyre hív 

hallgatók kívánságai is felszínre ke.  s a a' : ,. a k  e» »,  f l? l k a i  d
0

o l? o Zo, k  k? z o-
riiltek az előadások ütemével, érlhe. s?,n h a r c o tak- *0fT. 3 ^ félszaza-
töséyével kapcsolatban. Ugyanakkor lákos te^-temaradásukai mielőbb be. 

egyes hallgatók tanulásában a felit h " z z a k 3 a felszabadutas ünnepére 
lelesség, a magolás, vagy az aktuá- a d o , t havukat valóra váltsák. 

sáérl, s ennek tulajdoni'ható, hogy [ ták ki Sándor Gyula brigádjának 
az iizem január havi tervét 96.5 
százalékra teljesítette A pártszer-
vezet megbírálta a műszaki dolgo-
zókat és február hónapban a mű-

lis politikai kérdésektől különvá. 
laszfoti tanulás, az elmélet és gya-
korlat egységének hiánya is kiütkö-
zelt. A hibák feltárása kiinduló 
pon' ja Iet( a további javulásnak. A 
pártszervezet ezután népnevelöérte-
kezlcteken, pártcsoportértekoz'.ete-
ken felhívta a párttagság figyelmét 
a hiányosságok megszűnteié®'re. 
Ugyanakkor a kari D ISZ bizottsá. 
got is úgy irányította. ho~y a DISZ 
munkának egyik- legfontosabb részét j vább fokozódott" a brigádok között 
képezze a marxizmus-leninizmus la hogy jó eredményeikkel törlesszék 
nulásúnak fokozása. ÁMa'ában az adósságukat. 

volt a tapasztalat, hogy a D ISZ Március 6-án mély megrendülés-
taggyűlések, csoport ülések fogtál" sel fogadták Sztáün elvtárs hatal-
koz'ak ls a marx'zanns.teninizmus hírét. A röpgyűlésen egyemberként 
tanulásával. Szén példát mutatott határozták el, hogy követik a nagy 
ezen a téren a bölcsé zkari DISZ Sztáün útmutatásai', akinek sza 
alapszervczctcink közül, a törtene- badságunkat és boldog jövőnket kö-
lomszak első évfolyama, 'szönhetjük és még szorosabban 

A műszaki és a fizikai dolgozók 

szoros eavütfműködésének 
eredménye 

már február hónapban megmutatko-
zott. Tervüket 101.8 százalékra tel-
jesítetté':. Dc a pártszervezet nép-
nevelői felhívták a munkások figyel 
mét arra, hogy az első negyedév 
teljesítésében még adósok a nép 
államának. A verseny lendülete to-

tagjait. A legutóbbi értékelésnél a 
Sándor brigád lett az első. 144 szá-
zalékos eredményével. A P nt'ér bri-
gád ebben a versenyben 122 száza 
lékot ért el Március első 10 napjá-
ban globálisan 100.4 százalékra tel-
jesítették tervüket, 12-én „pedig 
biiszkőn jelsn'hették. ho"-y behez-
ták a 3 és fél százalékos lemaradá-
sukat a negyedévi terv teljesítésé-
ben fé] napos tervelőnyre tettek 
szert 

Nem követi azonban a kivá ó 
munkacsanatok példáját Román 
Nándor szalagfürász brtaád dolgo-
zói, akik nem használják ki n 8 
órai mun'-aidőtt Mez a a brigád 
vezefőie. Román Nándor sem mu-
tat példát nem mozgósítja beosz. 
tottjait a több és jobb munkára. 
Nem szervezi meg kellően a csoport 
tagjainak munkáját. Ez az oka an-
nak, hogy 

az e 'sd negyedéves terv 
tejesítésével adósok 

a náp államának. Március 13-ig 10 
nappal maradtak el a terv tejesíté-
sével. De mások is vannak, akik le-
maradtak Szemerédi Józs©f szalag. 

szabász csoportjának naptára 14-én 
5 napos tervlemara-dást mutatott. E 
két brigád dolgozóinak úgy kell 
megszervezniük a munkát, hogy 
behozzák lemaradásukat, s minden, 
napi tersük túlteljesítésével készül-
jenek fel a közelgő felszabadulási 
hétre. 

Az Űjszegedi Ládagyár dolgozói 
is lelkesen csatlakozlak a Sztálin 
Vasmű építőinek kezdaműnvezésé. 
hez. Megfogadták, hogy félnapos 
terve'önyüket a felszabadulási hé-
ten 2 napra növelik. A felszabadu-
lási hét s'keres teljesítése érdekében 
a műszaki dolgozók is tettek foga-
dalmat. Bozóki György művezető 
ígéretet tett, hogy üzemrészében a 
minőségi munkát ,98 százalékról 99 
százalékra javítják az ünnepi héten 
és csoportjaiban április 4-e után 
sem lesz eo-yeCen igazola'la., hiány-
zó. sem elkéső. S'pos Gyula műve-
zető vállalta, hogy munkájukat 100 
százalékos minőséggel végzik, s 

tervüket mindennap 
túlteljesítik. 

Strack Ádám művezető megfogadta, 
ho~y üzemrészében mindjobban ki-
szélesítik a Rődcr-mozgalmat, s 
átadják szakmai tudásukat az új, 
gyengén teljesí'ő társaiknak. A je-
lenlegi 96 százalékos minőségüket 
98 százalékra javítják 

Az üzemi pártszervezet, szakszer-
vezeti aktívák, kisérjék fgyelem-
mel a fogadalmak teljesítését, 
nyújtsanak fokozottabb segítségei 
az elmaradóknak, hogy hibáik fel-
számolásával, rövidesen az élenjá-
rók n f e zárkózzanak. Va'amennvi. 
en kö-ös erővei indu'janak harcba 
az e'ső negyedévi terv sikeréért, 
közelgő felszabadulási hét győzel-
méért. 

karának közreműködésével a Zene. 
konzervatórium nagytermében lesz. 

A kultúrhét programmja igen 
szép, s igen változatos, élményben 
gazdag műsort aú. Március 17-'éa 
6 órakor az MSZT székház klubhe-
lyiségében előadás lesz „A gép. és 
traktoráilomások szerepe a tervgaz-
dálkodásban" címmel. Kiemelkedik 
a kultúrhét rendezvényei közül már-
cius 20-án délután 6 órakor a ..Szov-
jet irodalom a béke szolgálatában" 
című előadás, központi előadóval. 
Az előadás után az OKISZ kuttúr-
csoportjának szereplésével a l 
„Orosz jellem'' című jelenetet mu-
tatják be. 

Március 21-'én este 7 órai kezdet-
tel az MSZT székház nagytermében 
Szeged legjobb tánccsoportjai rész-
vételével népi tánc bemutató tesz, 
amelyen résztvesz az MSZT köz-
ponti mandolin zenekara is. A népi 
tánc bemutatót szavalóverfennyel 
kapcsolják egybe A szavaló ver-
senyre nevezni lehet az MSZT vá-
rosi titkárságán. A nevezés határ-
ideje március 15-től 20-ig. 

Ápolónőképző »sko'a nyílik 
Szegeden 

Szegeden, a Tolbuchin-sugárút 1. 
szám alatti Kosrulh Zsuzsanna Ál-
lami Ápolónőképző Iskolában ápri-

s 1-én kétéves ápolónőképző is. 
leota nyílik. Jelentkezhet 16 évtől 30 
éves kori©, minden nő, aki az álta-
lános iskola 8, de legalább 6 osz-
tályát elvégezte. Az iskola bcntla-

ikásos, teljes ellátást, egyenruhát, 
tankönyvet és minden tanuló ié-

'szére havi 116 forint tanulmányi 
segély* biztosít. 

Jelentkezés bolettisko'óra 
Az Állami Balett Intézet március 

28-án délután 2 órakor (Petőfi Sán. 
dür-sugárút 9 szám a'a-ti helyiségé, 
ben) tehetségkutatást tar". Je'eiit-
kezni lehet a-oknak a 8—10 év kö-
zötti gyermekiknek, akik a balett 
táncra tehetséget és kedvet érez. 
nek. 

M e g b u k o t t 

« J o s i d i t ' l i o r m á i i r 

A „Reuter" és az „AFP" jelen-
lése szerint Josida japán miniszier. 
elnök liberális párti kormánya 
szombaton megbukot', minthogy a 
japán képviselőház 229 szavazattal 
218 ellenében megszavazta az el'en-
zök által benyújtott bizalmatlansági 

B. I . indítványt. 


