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Szombaton befejeződött a Magyar Tudományos Akadémia
1953. évi nagygyűlése
Szombaton befejeződött a Magyar
Tudományos Akadémia 1953. évi
•nagygyűlése. Délelőtt tartották meg
az Akadémia 113 közgyűlésit, amelyen megjelent Nagy Imre, a minisztertanács elnökhelyettese,
a
Magyar Dolgozók Pártja Politikai
Bizottságának tagja, az Akadémia
levelező tagja, Molnár Eri k külügyminiszter.
Kossuth-díjas
akadémikus, Erdey Gruz Tibor felsőoktatási miniszter, Kossuth-díjas akadémikus, Bíró Ferenc középgépipari miniszter első helyettese, az
Akadémia levelező tagja.
Rusznyák István Kossuth-díjas, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke mondott
megnyitót, majd
Osztrovszki György megbízott főtitkár tartott beszámolót az Akadémia
legutóbbi közgyűlése óta végzett
munkáról. A beszámolót vita követte. Ezután ,a közgyűlés az Akadémia
főtitkárává
választotta
Osztrovszki György levelező tagot.
Tiszteleti tagokul választották I. P.
Bárgyin, M. M. Dubinyin, kétszeres
Sztálin-díjas akadémikusokat, A. V.
Palladiut, az Ukrán Tudományos

Curiet, a Béke Világtanács elnökét.
J. D. Bernal professzort, a Béke Vi.
lágtanáes tagját, Kuo Mo-zso-t, ' a
Kínai Népköztársaság Tudományos
Akadémiája Nemzetközi
SztáünB'ékedíjjal kitüntett elnökét, Leopold Infeld, a Béke Világtanács alelnökét, a Lengyel Tudományos
Akadémia elnökét és Zdeuek Ne.
jedlyt, a Csehszlovák Tudományos
Akadémia Lenin-renddel kitüntetett
elnökét. Külső tagokul választották
meg K. Kuratowskit, S. Mazurt, a
Lengyel Tudományos Akadémia tag.
jait, R. örnatescut, a Román Tudományos Akadémia tagját és A.
Hadjolavjna-t, a Bolgár Tudományos Akadémia főtitkárát.
Az Akadémia rendes tagjául választolták meg Bognár Rezső, Hajós György. Nagy Imre, Sedlmayr
Kurt, Szörényi Imre és Túrán Pál
levelező tagokat.

A közgyűlés az Akadémia levelező
tagjául választotta meg
Bárány
Nándort, Bóka Lászlót, Friss Istvánt, Kardos Tibort,
Obermayer
Ernőt, Eattanyus Gézát, Schandl
Akadémia elnökét, Frederic Jol ; ot. Józsefet és Szalay Sándort,

Távirat

Rákosi

Mátyás

r

A kölzgyűlés ezután táviratot intézett Rákosi Mátyás elvtárshoz.
„A Magyar Tudományog Akadémia nagygyűlésének részvevői, 'akadémikusok, egyetem tanárok s a
tudományos dolgozók széles tábora,
befejezve munkáját: a magyar tudomány eredményeinek, hiányosságainak
és további
feladatainak
számbavételét, — forró szeretettel
és hálával köszönti Rákosi elvtársat,
a magyar Tudomány nagy támogatóját — hangzik a távirat.
A nagygyűlés előadásai és vitái
feltárták a magyar tudomány képviselői előtt a nagy Sztálini mű jelentőségét s megmutatták azokat a
hatalmas távlatokat, amelyeket n
XIX. kongresszus tanulságai nyi.
tottak meg minden tudományág számára.
Nagygyűlésünk sikereit és eredményeit nagymértékben fokozta a
Szovjetunió, Kína és a népi demokratikus országok küldötteinek rész.
vétele, amely a közvetlen tudományos segítségen kfvül még jobban
elmélyítette a békéért és szocializmusért küzdő országok tudományos

jobb

elvtárshoz

munkásainak baráti együl'müködésétEddigi eredményeink s a munkánkban még mutatkozó hiányossá,
gok feltárása megadja a lehetősé,
gef, hogy még felkészültebben foghassunk hozzá a második
ötéves

A nagygyűlés

az élenjáró
szovjet
tudományos
eredmények tanulmányozását és alkotó felhasználását.
Megfogadiuk, hogy erőnket uem
kímélve dolgozunk tovább a magyar tudomány fejlesztésén, olyan
magas színvonalra emelésén, melyet dolgozó népünk érdeke, a békeharc sikere, pártunk, kormányunk
ás személyesen, Rákosi elvtárs állandó bölics gondoskodása 'ölünk
elvár."
A távirat szövegét a közgyűlés
résztvevői nagy
lelkesedéssel fogadták.

záróülése

Délután az Akadémia dísztermé- gáljuk,
mélységes felháborodással
ben rendezték meg a
nagygyűlés értesültünk arról, hogy a Rosenzáróülését.
berg-házaspár életét ismét közvetRusznyák István
beszéde után len veszély fenyegeti.
Osztrovszki György, a Magyar Tu.
Tiltakozunk az amerikai igazságdományos Akadémia főtitkára a kö. szolgáltatás embertelen ítélete elvetkező szövegű távirat továbbítását len és követeljük mi is a világ béjavasolta:
keszerető millióival együtt: El a
Távirat
kezekkel a Rosenberg-házaspártól!
Dwight Eisenhower úrnak, az
A Magyar Tudományos AkadéÉszalcaimerikai Egyesült Államok el- mia 113. nagygyűlése ünnepi zíárőnökének,
üléss résztvevőinek nevében:
Washington
Rusznyák István,
Mi, magyar tudósok, akik a Maa Magyar Tudományos
gyar Tudományos Akadémia 113.
Akadémia elnöke*,
nagygyűlésére gyűltünk össze, akik
A nagygyűlés hallgatósága a jaminden igyekezetünkkel azon fáegyhangúlag elfogadta.
radozunk, hogy hatalmas aikotá. vaslatot
sainkkal népünk békés életének és Ezután Rusznyák István a zárófelemelkedésének biztosítását
szol-I gyűlést bezárta,

A verseny nyilvánosságának
biztosításával9
munkaszervezéssel
segítsék elő a terv teljesítését
az Ujszegedi
Ládagyárban

Az Űjszegedi Ládagyár dolgozói
első negyedéves tervüket 99.4 százalékra teljesítették. Adósai maradtak a nép államának. A tervlemaradáshoz
hozzájárultak
az
anyagellátás terén mutatkozó nehézségek is. A vállalat vezetősége
és a műszakiak ugyan tettek intézkedéseket annak érdekében, hogy
a Könnyűipari Minisztérium Vegyesfaipari
Igazgatósága időben
biztosítsa a szükséges mennyiségű
faanyagot, azonban ezek az intézkedések nem mindenkor voltak
olyanok,
amelyek
segítségével
könnyíteni tudták volna az anyagellátás terén mutatkozó nehézségeket.
Nem volt biztosítva a második
negyedév zökkenőmentes beindulása, amelynek következtében nemhogy az első negyedévi lemaradásukat törlesztették volna, hanem
április első felében még súlyosabban lemaradtak tervük teljesítésével. A hibák felszámolásáért
április hónap második felében indultak harcba. Ebben az időben
már
biztosítva volt az üzem
anyagellátása is. Az üzem dolgozói megfogadták, a választási békeversenyben úgy dolgoznak, hogy
az első negyedévi és az április
havi lemaradásukat május 17-ig
behozzák.
A békeverseny csatájában a műszakiak segítségével az üzem dolgozói bebizonyították, hogy hőstettekre is képesek. Munkájuk nyomán naponta egyre kiemelkedőbb
eredmények születtek. A békeversenyben 104.4 százalékos tervteljesítést értek el. Május 17-ig, a választások napjáig, adott szavuknak
eleget tettek, behozták lemaradásukat.
De a

Kodály Zoltán szegedi

látogatása

zenekultúra
Forró lelkesedés, ünneplés
töltöt- mehet szerzett a népi
Igazi
megbe
te be tegnap délben
a
Hungária továbbfejlesztésében.
Zoltán
csak
felSzálló emeleti hallját, ahol a
mai csülést Kodály
kapott.
Népmagyar kulturális
életnek egyik leg- szabadult népünktől
terv sikerét alátámasztó
tudomá- nagyobb alakját, a világszerte meg" köztársaságunk
kormánya
kétszer
nyos feladatok kidolgozásához, ame
Kossuth-díjjal,
tüntette
becsült, kiváló zeneszerzőt, a
70 jutalmazta
lyeket nagy békemüveink épílése, a
Népköztársasági
Ér'éves Kodály Zoltánt fogadták. Sze- ki a Magyar
leghaladottabb
technikán aiapuló
és a
MaBa- demrend I. fokozatával
ipairi termelésünk,
mezőgazdasá- ged dolgozóinak képviseletébenVárosi
gyar Népköztársaság
Kiváló
MűFerencné
elvtársnő,
gunk fejlesztése és népünk szocia- tári
Mison vésze címmel. Ezután fiatal
föismunkatársa,
lista kultúrájának
emelése áClít Pártbizottság
Ber
Gusztáv, Városi Tanács vb.-titkára, j kolás lépett a színpadi-a és
elénk.
a
agyarokhoz"
Sztálin elvtárs művének fényénél egyetemünk, főiskolánk, vezetői, vö- i zsenyi Dániel
,'itx'n.vnh
áAmikor fivnTl
versA* RTnvnJ.tfl.
Maii meg.
című versét
szavalta el.el Majd
úttörők.
fokozott erővel
mutatta meg a rösnyakkendős
Zoltánt
hogy
Bervendég, kérte Kodály
nagygyűlés a magyar
tudomány megérkezett a várva-várt
szeaz úttörők
ajkáról, zsenyi versére írt kánonját
képviselőinek hazafias kötelességeit éljen harsant
vezényelje,
Kodály
Zoltánt, mélyesen
és felelősségét azért, hogy minél taps köszöntötte
hatékonyabban segítsék hazánkban s virágcsokrokat
nyújtottak
át a
Kodály Zoltán
vezénylésére
több,
a szocializmus felépítését és ezen Mesternek.
mint ezer úttörő énekelte a
dalt.
keresztül a nemzetközi
béketábor
dallam betöltötte
a
Barsy Béla,
Szeged
Kossuth- A szárnyaló
harcát. .
Zúgó, viharos
tapssal
díjas
színművésze
lépett
ezután színházat.
Nagy feladataink sikeres végre- Kodály Zoltán elé:
köszöntötték
Szeged dolgozói
a
haj liása
érdekében
megfogadjuk,
művet és alkotójátA
—
Kimondhatatlan
szeretettel nagyszerű
hogy még szorosabbra fűzzük a ma.
,,Köszöntő"
és
a „Jelige"
után,
gyar tudomány és a dolgozó nép, köszöntjük Önt, a magyar dal nagy amelyet a Pedagógiai
Főiskola
és
ápolóját
—
mondotta.
Szeghy
a tudomány és termelés kapcsolaa Zeneművészeti
Szakiskola
énekEndre,
a
Pedagógiai
Főiskola
tatát, a marxizmus-leninizmus szelleGéza
vezényletével
művészeté- kara Szatmári
mében állandóan emeljük a magyar nára, Kodály Zoltán
óvódások
a közönség
szavaiban énekelt, kis
tudomány elméleti színvonalát, fo- nek hű ápolója köszöntő
milyen
mélységes nagy tetszésére, „Ég a gyertya" és
kozzuk a
tudományos
munkánk hangsúlyozta,
a bárány*
című
Kodály
dolgo- „Kinn
harcos, pártos jellegét, elmélyítjük szeretettel üdvözlik Szeged
zói, a kicsinyek és nagyok
Kodály népdalt adták elő.

lagot értek el. A vállalat vezetősége és a műszakiak véleménye az,
hogy a lemaradást döntő mértékben ismét objektív nehézségek
okozták.
Szerintünk a lemaradást nemcsak az anyagellátás terén felmerülő problémák okozzák. Nem megfelelő a műszaki és a művezetők
közötti összhang. Több esetben
hiányos a munka szervezése is. A
pártszervezet, a válalatvezetőség, a
műszakiak és a szakszervezet nem
biztosították, hogy a választási békeverseny lendületét átvigyék, sőt
tovább
fokozzák a választások
utáni időszakban. Hibát követett
el az üzemi bizottság, mert szakszervezeti aktíváin keresztül nem
mozgósította a dolgozókat arra,
hogy a választások után elsőrendű
feladat az, hogy harcba induljanak
a féléves terv sikeréért,
Elhanyagolták a verseny nyilvánosságát is. A napi eredményeket
többszörös figyelmeztetés után hajlandók csak a versenytáblára, valamint a brigádtáblákra kiírni.
A pártszervezet és a vállalat vezetősége több esetben nem lépett
fel határozottan
az üzemi b i z o l i s á g
hanyag munkája,

s azokkal szemben, akik elhanyagolják munkájukat. A művezetők
egyrésze igyekszik és mindent elkövet, he*y a dolgozók napi tervteljesítését elősegítsék. Ügy politikailag, mint szakmailag felvilágosító munkát végeznek a hozzájuk
beosztottakkal. De nem így viszonylik a munkához Hegyközi
Antal művezető, aki még azt sem
tartotta érdemesnek, hogy a legutóbbi termelési értekezleten résztvegyen, ahol felajánlásával és példamutatásával még jobb munkára
választási békeverseny
serkenthette volna csoportjának
lendülete,
tagjait. Csoportján belül a rossz
munkaszervezés következtében az
B választások után
visszaesett. ar.yagtér nem minden
esetben
Csökkent a dolgozók munkalendü- tudja az üzemet kellő mennyiségű
lete, már napok óta jóval 100 szá- ; nyersanyaggal ellátni.
zalék alatt' teljesítenek.
28-án
mindössze 92.9 százalékos üzemátHerczfeld Mihály, az üzem fő-

mérnöke munkájának hiányossága
az, hogy nem teremti meg a megfelelő kapcsolatot a művezetők és
a műszakiak között. Nem lép fel
határozottan
azokkal
szemben,
akik hátráltatják a munka menetét. Herczfeld elvtárs, mint az
üzem egyik legkiválóbb szakembere, lépjen fel az eddiginél határozottabban, bíráljon, de ugyanakkor nyújtson nagyobb segítséget a
művezetők
munkájához.
Vegye
igénybe a
pártszervezet segítő
munkáját és kérje ki a párt véleményét.
Az Űjszegedi Ládagyár vállalatvezetősége, a műszakiak, valamint
az üzem valamennyi dolgozója kövessék a tervteljesítésben élenjáró
üzemek példáját és harcoljanak
adósságuk törlesztéséért, féléves
tervük maradéktalan teljesítéséért.
Bírálják meg a hibát elkövetőket
és az eredmény nem marad el.
Egymás segítségével javítsák meg
a tervteljesítési százalékot és készüljenek több és jobb munkával
június 15-re, a Béke Világtanács
budapesti ülésszakára.
Li Szin Man „fenyegetőzik"

London \MT1). Nyugati sajtójelentősek beszámoltak arról, hogy
Li Szin Man délkoreai
báfcelnök
az utóbbi napokban nagyhangú ki.
jelentéseket tett arról, hogy amenynyiben megkötik a koreai fegyver,
szünetet, ő maga, „saját hadseregével" tovább folytatja a háborút.
A „Manchester Guardian" című
angol lap erélyesen leszögezi: „Az
ENSZ sohasem lépett volna közbe,
ha nem nagyobb dologról lett volna szó, mint Li Szin Man rendszeréről. Most elérkezett az idő a tisztességes fegyverszünetre. Meg kell
mondani Li Szin Marinak, ha maga
akarja folytatni a háborút, akkor
az ENSZ eif vagy megakadályozza, vagy pedig hagyják, hogy ki.
törje a nyakát."
„Az ilyen beszéd talán nem szép
— írja a „Manchester Guardian"
— de gyakran szükséges."

Zoltánt
abból az alkalomból,
hogy j A hangverseny
egyik
legszebb
20 esztendő után ismét eljött
vá- j
műsorszáma
volt az I. sz. Gyakorló
rosunkha. Uj Szeged fogadja most \
iskola
énekkarának
tol•
a Mestert, az újjászületett
Szeged, í Általános
a
„Katalinka",
a
mely megbecsüli • Kodály
Zoltán | mácsolásában
művészetét,
Kodály
Zoltán
meg- „Gólya nóta" és a „Lengyel Lászköszönte az
üdvözléseket
és sze- ló'' című kórusok, melyeket
Ga.
retettel elbeszélgetett a
fiatalokkal.
ramszeghy József
vezényelt..
HaDélután
a
Zeneművészeti
Szakis,,Molnár
kólában látogatott
el a
Mester. sordó nagy sikert aratott
Résztveft a Zeneiskola
fiatal hall- Anna"
című székely
népballada,
gatóinak
szolfézs-óráján.
Amikor dr. Szeghy Endre
vezényletével,
Kodály Zoltán próbára tette a fia•amelyet a
Pedagógiai
Főiskola
tal úttörők
hallását,
a
lejátszott
kidolgozott
fidallamot többen emlékezetből
pon- énekkara adott elő
nagy
felkétosan lekottázták,
majd
ugyancsak nom árnyalatokkal,
előre lejátszott
dallamot
hallás szültséggel., A hangverseny
utolsó
után elénekelték — a Mester
meg- száma Kodály nagy műve, a „Mátelégedésére is.
rai Képek" volt. A Pedagógiai
FőSzakisDélután
fél ötre zsúfolásig
meg- iskola és a Zeneművészeti
telt az „Ifjúság
dalos
ünnepségen* kola énekkara a kitűnőm
vezénylő
a Nemzeti
Színház
nézőtere, hogy
Erdős János vezetésével,
nagyszerű
meghallgassák
Szeged általános istett tanulságot
és
kolái, a Pedagógiai
Főiskola
és a hanganyagról
aratott nagy
sikert.
Zeneművészeti
Szakiskola
énekka- méltón
rainak Kodály-hangversenyét.
KoA szegedi ifjúsági
dalos
ünnepdály Zoltánt
a
közönség
szűnni
ség méltó megbecsülése volt a manem akaró tapssal köszöntötte. MiKoson Gusztáv elvtárs üdvözlő beszé- gyar népzenének és egyúttal
halhatatlan
művészedében elmondotta,
hogy
Kodály dály Zoltán
Zoltán
milyen
Halhatatlan
érde- tének.
M. T.

Szabadságot az ártatlanul elítélt
Rossnberg-házaspdrnak!
Magyar dolgozók tiltakozásai
Munkások és mérnökök, dolgozó
parasztok és művészek, diákok és
tudósok — egész népünk megmozdult, hogy megmentse az ártatlanul halálra ítélt Rosenberg.házas.
pár életét.
ÖráróLórára
táviratok özöne érkezik az Országos Béketanácshoz. A magyar dolgozók
felháborodottan.
követelnek szabadságot a hős békeharcosoknak.
A Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége és a Magyar
Nők Demokratikus Szövetsége táv.
iraitban tiltakozott
Eisenhowernél,
az Amerikai Egyesült Állomok elnökénél a Rosenberg-házaspár júniusra tervezeit kivégzése ellen.
A SZOT Elnökségének távirata
hangsúlyozza;
,,Ön törvényadta hatalmánál fogva kegyelmet gyakorolhat és visz.
szaadliai ja a két hazafi
szabadságát, akiknek nincs más
bűnük,
mint az, hogy síkraszálltak a békéért.
A magyar szervezeti
dolgozók
elítélik az USA szerveinek helytelen intézkedéseit és követelik a
Rosenberg-házaspár perének újrafelvételét."

Az MNDSZ távirata kiemeli:
„Nyilvánvalóvá vált az egész vi.
lág előtt, hogy hamis a vád a Rosenberg-házaspár ellen, Mszen a
koronatanú saját kezeírásával iga.
zoita, hogy hamis a vallomása.
A magyar asszonyok, anyák és
leányok a
legerélyesebben
tiltakoznak az ellen, hogy Julius és
Ethel Rosenberget meggyilkolják.
Követeljük, hogy adják vissza a
két
kis
Rosenberg-gyermeknek
édesanyját és édesapját."
Csongrád megye dolgozói is táv.
iratokat küldenek az Országos Bé*
keianácshoz. A Szegedi Textilművek dolgozói táviratukban a többi
között a következőket írják: „Fel.
háborodással
értesültünk
arról,
hogy a Rosenberg-házaspár kivégzésének
elhárítására vonatkozó
kérelmet elutasították. Bebizonyo.
sodott az, hogy ártatlanul tartják
őket fogva hosszabb idő óta. Éppen ezért üzemünk összes dolgozói t0vábbra is tiltakoznak a Rosenberg-házaspár fogvatarjása el.
fen. Követeljük azonnali
szaba.
donbocsátásukat.

A Rosenberg-házaspár
New-York (MTI). Az „AFP" new.
yorki jelentése szerint a „Rosenberg.
házaspár megmentésére alakult országos bizottság" jövő héten újabb
lépéseket tesz az amerikai kongresz.
szus tagjainál, hogy kivívja a Rosenberg-házaspár halálos ítéletének
hatálytalaníiását. A bizottság az
Egyesült Államok egész területén
aláírásgyűjtést szervez az ártatlanul halálraítélt Rosenberg-házaspár
megmentésa érdekében.

megmenléséért!

Berlin (MTI). A Német Demokratikus Köztársaság és Nyugat.
Németország lakossága megdöbbenéssel értesült Kaufman szövet,
ségi bírónak intézkedéséről.
Az amerikai reakció áldozatainak
védelmére alakult német bizottság,
hoz a tervbevett aljas gyilkosság el.
leni tiltakozásek ezrei futnak be
Németország minden tájáról.

A Magyar Népköztársaság moszkvai nagyk ö vétségén
fogadást adtak a Szovjetunióban tartózkodó
magyar filmművész-küldöttség tiszteletére
Moszkva (MTI). Szkladán Ágoston,
a Magyar Népköztársaság
moszkvai nagykövete május 29-én
este fogadást adott a Szovjetunióban tartózkodó magyar filmművészeti küldöttség tiszteletére.
A bensőséges baráti
hangulatban lefolyt fogadáson részt vettek: P. K. Ponomarenko, a kulturális ügyek minisztere, I. G. Bolsakov, a kulturális ügyek minisz-

»
terének helyettese,
a kulturális
ügyek minisztériumának
és a
Szovjetunió
külügyminisztériumá.
nak képviselőd, továbbá a Szovjet,
unió filmművészeti és kulturális
életénél:, több kiemelkedő képviselője, valamint Szántó' Miklós ve.
zetéaével a Magyar Népköztársaság
filmművészeti küldöttségénei:
tagjai.

