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P a r t e l e t Nagy segítséget adott a zenekultúra 
fejlődéséhez a vidéki színházak 

iJobb politikai munkával segítsék népnevelőink 
az önköltség csökkentését, a bérfegyelem megszilárdítását 
Az elmúlt hónapokban pártunk 

javaslatára egyes iparágakban és 
az iparágakon bellii számos szak-
mában — de más területen is — 
bérrendezést, fizetésemelést valósí-
tott meg kormányunk. Ez a fizetés-
rendezés a kormányprogrammnak 
megfelelően nagyrészt megszüntette 
az egyes iparágak, s az iparágakon 
belül egyes szakmák bérezése kö-
zötti aránytalanságot, 

A bérek rendezése, és az ősszel 
végrehajtott árcsökkentés sokszáz-
mil l ió forint megtakarítást jelent a 
dolgozóknak, az ipari munkások-
nak is. Ennek folytán iparcikkek-
ben és élelmiszerben egyaránt 
emelkedett a fogyasztás, megnőtt a 
vásárlóerő. A szociális beruházá-
sok növelése, az ú j lakóházak épí-
tése, a dolgozókról való minden-
irányú fokozottabb gondoskodás az 
életkörülmények megjavulását, az 
életszínvonal emelkedését kézzel-
foghatóan bizonyítja. Ezt az alig 
egy év alatti jelentős előrehaladást 
eddigi eredményeinkre támaszkod-
va tudtuk megtenni. Ezt a dolgozók 
zöme látja, és tudja, hogy további 
munkánktó l függ előrehaladásunk 
tartóssága. Erre h ív ja 'fel figyel-
münket a I I I . pártkongresszus ta-
nácskozása is. 

Vannak azonban dolgozók, első-
sorban a fegyelmezetlenek, a ke-
vésbbé öntudatosak, akik — csak 
egyoldalúan gondolkodva — a je-
lenlegi 

Uhafőségeken túlmenően 

többet akarnak és nagyobb igé-
nyekkel lépnek fel. Ezek közé tar-
toznak a jogtalan bérköveteléssel, 
normalazítási követeléssel fellépők, 
a selejtes munkáér t teljes bért kö-
vetelők stb. Nem veszik figyelem-
be ezek a dolgozók, hogy a meg-
felelő ellenértékű munka elvégzé-
se nélkül felvett pénz, amely mö-
gött nincs termelési érték, a közös-
ség becsapásával azonos. Az :lyen 
munkás nem járu l hozzá szükséges 
mértékben a készletek növelésé-
hez, hanem elvesz belőle. Ugyanak-
kor az érdemtelenül felvett pénzzel 
az önköltség növekedését is előse-
gíti. Tudni kell, hogy a társada-
lom egészének életszínvonalát csak 
úgy tudjuk tovább emelni, ha 

emelkedik a termelékenység, ha 
egyre több áru lesz a piacon és a 
boltokban, ha csökkentjük az ön-
költséget. Mindezek megértése nem 
nehéz, ha valaki elgondolkodik 
rajta, s ha van, ak i ezt megmagya-
rázza. Ez a feladat elsősorban a 
pártszervezetekre, a népnevelőkre 
hárul . 

A pártszervezetek politikai mun-
kája, termelési agitációja figyel-
met kell, hogy fordítson a terme-
lési kérdések között a szocialista 
bérezés elveinek megtartására is. 
Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy 
végzett munká j a után mindenki 
megkapja a jogosan járó bért, de 
szem előtt kell tartani a kérdés 
más ik oldalát is és ügyelni kell ar-
ra, hogy jogtalanul, el nem végzett 
munkáért pénzt senki se kapjon. 
Nem egy üzemben adódott egyéb 
okokon k ívü l ezért is béralaptúllé-
pés az e lmúlt hónapokban. Gerő 
elvtárs kongresszusi felszólalásában 
elmondotta, hogy országosan több 
mint 830 mil l ió forintot tett ki az 
elmúlt kilenc hónap alatt a jogta-
lanul felvett bérek összege. Cson-
grád megyében az 1954-es év első 
negyedévi időszakában 4 mil l ió fo-
rint béralaptúllépés volt s emellett 
az üzemek jelentős része tervét 
sem teljesítette. 

Mi t jelentenek ezek a tények? 
Többek között azt is, hogy keve-
sebb áru ju t a piacra és emelkedik 
az önköltség. Érthető, ha m i azt 
akarjuk, hogy 

tovább emelkedjen 
az életszínvonal, 

akkor ezt az állapotot tovább nem 
tarthat juk fenn, éppen a dolgozók 
érdekei miatt. A népnevelők, a 
pártcsoportbizalmiak, az öntudato-
sabb pártonkívül i dolgozók ilyen és 
hasonló módon magyarázzák meg a 
jogtalan követeléssel fellépőknek, a 
munkafegyelem lazítóinak viselke-
désük káros hatását. Leplezzék le 
munkatársaik előtt azokat, akik a 
közösség rovására k ívánnak ma-
guk számára előnyöket biztosítani. 
Az ilyen jelenségekkel szemben 
nem hallgathatnak a pártmunká-
sok. 

Nemrég történt a Ládagyárban: 
az egyik, a gépek anyaggal való 

ellátását végző hattagú brigád tag-
jai huzamosabb ideig normalazítást 
követeltek, azzal érvelve, hogy ke-
veset keresnek. Ez valóban így is 
volt a brigád tagjainak rossz mun-
kamódszere miatt. A pártszervezet 
és a vállalat vezetősége többször 
beszélt a brigád tagjaival, hogy ké-
résük nem indokolt: dolgozzanak 
más munkabeosztással, ne pedig a 
régi idők óta megszokott módon. 
Azt is megmondották, hogyan. A 
brigád tagjai hallani sem akartak 
erről és továbbra is hajtogatták in-
dokolatlan kívánságukat. Mikor a 
vállalat vezetősége határozottan ki-
jelentette, hogy azt nem haj landó 
teljesíteni, a javasolt módszer sze-
rint kezdtek dolgozni. Keresetük 
csakhamar 1000, 1300 forint fölé 
emelkedett. Saját magukat okolták 
ezután, hogy 

nem hallgatlak hamarabb 
a jó szóra, 

mert eddig is többezer forinttal ká-
rosították meg magukat. ©Bárcsak 
hamarabb megfogadtuk volna a 
párt tanácsát, a népnevelők szavát« 
mondották egymásnak fizetés alkal-
mával . 

A népnevelők és a pártcsoportbi-

zalmiak legyenek mindig tájéko-

zottak a munkafegyelem, az ön-

költség alakulása és a munkabér 

kérdéseiről, mert csak így tudnak 

eredményes politikai munká t vé-

gezni s a jogtalanul hangoskodók-

kal szemben meggyőzően fellépni. 

Magyarázzák meg mindig, amikor 

szükséges, ezeknek a követelések-

nek hátrányát és veszélyét. Persze 

a termelés vezetői és irányítói biz-

tosítsanak mindenkor zavartalan 

munkalehetőséget, tanácsaikkal se-

gítsék a dolgozókat, gondoskodja-

nak biztonságos munkakörülmé-

nyekről és a dolgozók jogos igé-

nyeinek kielégítéséről. Akkor meg 

tudják értetni a dolgozókkal, hogy 

ha valaha, akkor most érdemes 

dolgozni a tervek teljesítéséért, a 

kormányprogramra célkitűzéseinek 

megvalósításáért, amely a társada-

lom egészének és saját jólétüknek 

további emelkedését jelenti. 

(g. j ) 

Eden elnökölt a genfi értekezlet 
csütörtöki ülésén 

Iiirek Genfből 
A genfi értekezlet csütörtöki zárt 

ülésén Eden angol külügyminiszter 
elnökölt. Ez volt az Indokinai kér-
dés rendezésének szentelt 11. zárt 
ülés. 

A Svájci Távirati Ügynökség Je-
lentette, hogy Eden angol külügy-
miniszter szerdán látogatást tett 
Molotov szovjet külügyminiszter-
nél. A két külügyminiszter tanács-
kozása másfél óráig tartott. 

Morgan Phillips, az Angol Mun-
káspárt főtitkára — mint már kö-
zöltük — szerdán délután Genfbe 
érkezett. Morgan Phillipset a repü-
lőtéren a Kína i Népköztársaság 
megbízottja fogadta. Az Angol Mun-
káspárt főtitkára csütörtökön meg-
beszélést folytat a Kínai Népköz-
társaság képviselőivel. 

A megbeszélés célja a Kínai 
Népköztársaságba készülő angol 
munkáspárt i küldöttség utazá-
sának előkészítése. A küldött-

ség — mint ismeretes — Attlce, 
és Bevan vezetésével cz év 
augusztusában látogat el Kí-

nába. 

Genfi nemzetközi körök nagy je-
lentőséget tulajdonítanak a mun-
káspárti küldöttség kínai ú t jának 
és hangsúlyozzak, hogy a látogatás, 
amelyre a jelek szerint Churchi l l 
miniszterelnök hallgatólagos bele-
egyezésével kerül sor, lényegesen 
előmozdíthatja a London és Peking 
közötti rendes diplomáciai kapcso-
latok létrejöttét, a nagykövetek ki-
cserélését. 

Az Indokínában harcoló felek 
katonai képviselői, akik szerdán 
tartották első érdemleges genfi ér-
tekezletüket, csütörtökön délután 
ú jabb megbeszélésre ülnek össze. 

Eden angol külügyminiszter szer-

dán fogadta Krisna Meinont, Nehru 

indiai miniszterelnök személyes 

képviselőjét. 

fiz Egyesült Államok Kommunista Pártjának nyilatkozata 
az Eísenhower-kormány Guatemala ellen irányuló 

politikájáról 
(MTI) Az Egyesült Ál lamok 

Kommunista Párt jának országos 
bizottsága a napokban nyilatkoza-
tot adott ki, amelyben hangsúlyoz-
ta, hogy 

ax Eisenhower-kermány politi-
ká ja Guatemalával szemben ve-
szélyezteti a nyugati félteke 

békéjét. 
A nyilatkozat a többi között han-

goztatja: 
Eisejthower és Dulles most meg-

kísérli, hogy -felszabadítsa© Guate-
malát a guatemalaiaktól. össze-
szűrték a levet Nicaragua, Hondu-
ras és a Dominikai Köztársaság fa-
sisztabarát kormányával , hogy rá-
bír ják Latin-Amerikát, harcolja-
nak a lat inamerikaiak ellen, fegy-
veres támadást indítsanak a demo-
kratikus Guatemala ellen és pol-
gárháborút robbantsanak ki. 

Mindez £31 nek a -szent lteresz-
tesháborúnak© a része, amely-
nek célja, hogy olcsó munkaerő-

^ J H E . fcagfgfc 

-United Fruit Company© ame-
rikai mill iárdos vállalat arai-

mát . 

A Guatemala megtámadására vo-
natkozó terv saját országunkat is 
veszélyezteti. Ha e terv sikerrel 
járna, ez azt jelentené, hogy közel 
határainkhoz ú j Korea, vagy Indo-
kína jönne létre. 

Országunk minden dolgozójának 
rá kell bírnia szakszervezetét, 

tiltakozzék az amerikai milli-
omosok kormányának azon kí-
sérlete ellen, hogy a guatema-
lai népre ismét rákényszeritse-
nek egy fasiszta, szakszervezet-

ellenes kormányt. 
Minden demokratikus gondolko-

zású és békeszerető amerikai kése-
delem nélkü l tiltakozzék Eisenho-
wer elnöknél, követelje: -El a ke-
zeket Guatemalától!© és emelje fel 
szavát azért, hogy szűnjön meg a 
Wal l Street-nek a latinamerikai 
népekkel szemben folytatott politi-
k á t 

Rövid külpolitikai 
hírek 

Moszkva (TASZSZ) Az OSZSZ-
SZK Legfelső Tanácsának 5. ülés-
szaka június 2-án befejezte mun-
káját . 

Az OSZSZSZK 5. ülésszaka egy-
hangúlag jóváhagyta az OSZSZSZK 
1954. évi költségvetését. 

Az. OSZSZSZK 1951. évi költség-
vetésének bevételi előirányzata 
66.664.732.000 rubel, kiadási elő-
irányzata pedig 66.592,093.000 ru-
bel. 

A Legfelső Tanács jóváhagyta a 
Legfelső Tanács Elnöksége által a 
4. és 5. ülésszak közötti időben ho-
zott törvényrendeleteket is. 

Párizs (MTI). 'A francia expedí-
ciós hadtest közleménye is kényte-
len. elismerni, hogy az expedíciós 
csapatokat Patet imo területén 
újabb vereségek érték. E szerint 
a franciák — „feladták" védőállá-
sukat, Paksétöl 40 kilométernyire 
délre a Mckong folyó balpartján. 
A folyó képezi a határt Patet Lao 
és Thaiföld között. A visszavonuló 
francia csapatok, amelyek kényte-
lenek voltak maguknak utat törni 
a patet-laoi néphadsereg ostrom-
gyűrűjén át, érzékeny veszteséget 
szenvedtek. 

Szófia (BTA) Miután aláírták a 
Bulgária és Görögország közötti 
diplomáciai kapcsolatok üjra,felvé-
teléről szóló egyezményt, a Bolgár 
Népköztársaság külügyminisztéri-
uma a bolgár kormány megbízásá-
ból Koszta Lambrev Dinevet athé-
ni ideiglenes ügyvivővé kinevezte 
és egyidejűleg vár ja a görög kor-
mány beleegyezését, hogy megha-
talmazott minisztert nevezzen ki. 

* 
A rcg-kciós lapok a. szélsőséges 

uszítás hangján írnak az Angol 
Munkáspártnak Kínába utazó kül-
döttsége ellen. A Washington 
News azt írja: „'Attlee és társai ez-
zel a látogatással előre jelzik, hogy 
ha. pártjuk ismét kormányra ke-
rül, akkor teljesen egyenrangú 
hatalomként kezeli majd a ..vörös 
Kínát". Márpedig ez az ellenség 

I nyílt és tudatos támogatása, ami 
I veszedelmesen aláaknázza az angol-

lozaeáSfls,. immup-t 

operarészlegeinek szegedi konferenciája 
Az opera egyike a legnépszerűbb, 

s a legszélesebb tömegekhez szóló 
zenei műfajoknak. Hazánkban az 
operai előadóművészét fejlődését és 
a tömegek zenei művelődését emelő 
tevékenységét sokáig gátolta az 
a körülmény, hogy az országnak 
egyetlen operát játszó színháza 
volt, amely csak a legfelsőbb tár-
sadalmi rétegek igényeit elégítet-
te ki. Csak a felszabadulás után 
kultúrpolit ikánkban végbemenő 
forradalmi változások tették lehe-
tővé, hogy kulturális életünknek 
ezen a területén is dönö fordulat 
történjen. A fejlődés mai fokát 
legjobban az a tény mutatja, hogy 
Budapest két ál landó operát ját-
szó színháza, az Operaház és az 
Erkel Színház mellett 

az országos igényeknek megfe-
lelően egymás után épülnek ki 
az opcrakultúra vidéki központ-

jai is. 

Legmesszebbre nyúló hagyomá-
nyai ennek éppen Szegeden van-
nak, ahol közvetlenül a felszaba-
dulás után a Nemzeti Színházon 
belül külön operarészleg alakult, 
átmeneti visszaesés után 1950-től 
kezdve ismét megkezdődtek a rend-
szeres operaelőadások. 

Az első nagy lépések a viejéki 
operakultúra megteremtése terén 
tehát megtörténtek. A soronkövet-
kező feladatok — az eddigi ered-
mények megszilárdítása és a sike-
res kezdet lendületes továbbfej-
lesztése — szerteágazó művészi és 
anyagi problémákat vetnek fel. 
Mindezen kérdések megvitatására 
tartották meg Szegeden az operát 
játszó vidéki színházak konferen-
ciáját, melyen a színházak képvi-
selőin k ívü l rósztvet'tek a Nép-
művelési Minisztérium, a budapesti 
Operaház, a Zeneművészek Szövet-
sége, a helyi párt- és ál lami szer-
vek, a zenei élet képviselői is. 

A konferenciát vasárnap dél-
előtt a Hungár ia emeleti termében 
Csillag Miklós, a szegedi Nemzeti 
Sizínház igazgatója nyitotta meg. 
A bevezető hozzászólást Vincze 
Gergelyné, a Népművelési Minisz-
térium kiküldötte tartotta. Elmon-
dotta, hogy 

az ország zenei életének de-
centralizációja lényegében az 
idei évadban valósult meg a 
vidéki operaközpontok létesí-

tésével. 

Röviden értékelte a szegedi, a deb-
receni és a miskolci operatársulat 
munkáját . Sz-egedről szólva rámu-
tatott arra, hogy komoly fejlődés 
törtúnt az opera realista előadás-
módja felé. 

A szegedi operaegyüttes négy-
éves fejlődését Panlusz Elemér kar-
nagy ismertette. Beszámolója nyo-
mán megelevenedett az az eredmé-
nyekben gazdag munka, melyet 
a színház a Traviata szerény ke-
retű 1950. évi bemutatójától kezd-
ve az idei évad Bohémélet és 

Anyegin bemutatójáig végzett, sok 
nehézség közepette, sokszor mini-
mális anyagi feltételek mellett. 
Felsorolta azokat a legfontosabb 
tennivalókat, melyek a további fej-
lődés feltételei. 

Gondoskodni kell a színház éne- j 
keseinek az országos vérkerin-
gésbe való bekapcsolásáról, 
hatigversenyszereplések, a bu-
dapesti Operaházban vendég-

fellépések biztosításával. 
A magánénekesek továbbképzésé-
re is megefelelő eszközöket kelle-
ne találni. 

Blum Tamás a debreceni, Mura 
Péter a miskolci színház karnagya 
színházuk operaegyüttesének ed-
digi eredményeiről és problémáiról 
számoltak be. 

A hétfő délelőtti vitában felszó-
lalt Simon Albert, a szegedi Nem-
zeti Színház karnagya, aki a zene-
kar túlterhelésének problémáival 
foglalkozott. Ismertette a zenekar 
jövőévi gazdag hangversenypro-
grammját . 

Tóth Aladár, a budapesti Opera-
ház igazgatója értékelte ezután a" 
vidéki színházak eddigi munká já t . 
Elmondotta, hogy a vidéki opera-
kultúráért vívott harc a magyar 
színházi kultúrának egy olyan ú j 
hőskora, mint valamikor Déryné 
idejében volt. Felhívta a figyel-
met arra, hogy 

milyen fontos a színházon be-
lül a drámai és a zenei részleg 
együttműködése, a szovjet 
opcrakultúra magas színvona-
lát is ez a kölcsönös együttmű-

ködés segíti elő. 
Rámutatott arra, hogy a vidéki 
kultúrközpontoknak a nemzeti kul-
túra fejlesztésében különösen fon-
tos szerepük van, a fővárosban még 
ma is elég erős a kozmopolita be-
folyás. Befejezésül meleg sza-
vakkal emlékezett meg arról a méjy 
hatásról, melyet rá a szegedi szín-
ház Anyegin előadása tett. 

Simon Béla elvtárs, a Szegedi 
Városi Pártbizottság agit. prop. 
titkára felszólalásában' rámutatott 
arra, hogy a színház megoldásra 
váró kérdései hogyan kapcsolódnak 
a politikai kérdésekkel, s mi t kell 
tenni a színház pártszervezetének, 
párttagjainak, hogy a soronkövet-
kező feladatokat a színház meg-
oldhassa. 

A vitában még sokan felszólaltak, 
ismertették eddigi tapasztalataikat, 
értékelték a szegedi színházban 
megtekintett előadásokat 

A háromnapos vita és tapaszta-
latcsere közel hozta egymáshoz a 
vidéiki színházak vezetőit, tagjait, 
a fejlődésünkkel járó nehézsége-
ket a felettes szervek megismerhet-
ték. munkájukhoz újabb lelkesítő 
távlatokat, kaptak, s a párt- és ál-
lami szervek fokozott segitsegévol 
a következő évadban a fejlődés 
újabb állomásai felé indulhatnak el. 

ERDŐS JÁNOS 

Fogarasi Béla Kossuth-dí jas akadémikus 

nyilatkozata 

Fogarasi Béla Kossuth-díjas aka-
démikus nyilatkozott a Magyar 
Távirati Iroda munkatársának. 
Nyilatkozatában többi között hang-
súlyozza: 

A Magyar Dolgozók Párt ja I I I . 
kongresszusa minden tekintetben 
beváltotta azokat a reményeket, 
amelyeket a haladószellemű tudo-
mányos értelmiség hozzáfűzött. 

A Központi Vezetőség beszámo-
lójának, a kongresszus határo-
zatainak fényében világosan 
állnak előttünk a magyar tu-
domány legfontosabb feladatai 
a fejlődés következő szakaszá-

ban 

Ahhoz, hogy a tudomány e vá-
rakozásoknak megfelelhessen, ál-
landóan együtt kell haladnia or-
szágunk egész társadalmi fejlődé-
sével. A tudomány akkor tudja iga-
zán a népet szolgálni, ha művelői 

minél szorosabb. minél bensőbb 
kapcsolatba kerülnek népünk egész 
életével. 

A kongresszus egyik fontos 
célkitűzése ebben a tekintetben 
is új távlatokat nyit, amikor 
a népi demokratikus erök leg-
szélesebb összefogását, a Füg-
getlenségi Népfrontba való tö-

mörítését liangsiílyozza. 
A tudományos érteimiségnek aktív 
réezt kell vennie a nemzeti egység 
jegyében álló Népfront életében, 
hozzá kell j áru ln ia annak meg-
szilárdításához, eszmei tartalmánuk 
gazdagításához, elmélyítéséhez. A 
Magyar Tudományos Akadémia 
tagjai, az akadémia bizottságokban 
tömörült, széles tudományos aktíva 
és az egész tudományos értelmiség 
mindent megtesz, hogy képességei 
szerint kivegye részét a kongresz-
szus határozatainak megvalótílá-
sából. 

A francia nemzetgyűlés hadügyi 
bizottságának ülése 

Párizs (MTI). A francia nemzet-
gyűlés hadügyi bizottsága, amely 
egyhangúlag Joinvilio tábornok 
kommunista képviselőt választot-
ta meg az ügy előadójává — ked-
den foglalkozott Raymond Guyot 
kommunista képviselő párt ja ne-
vében benyújtott javaslatával, 
amelyben indítványozta, hogy a 
tényleges szolgálatát teljesítő kor-
osztályt jú l ius 14-ére, a nagy fran-
cia nemzeti ünnep napjára szerel-
jék le. 

Az ülésen a francia nép hangu-
latára rendkívül jellemző, és n 
parlamentáris rendszerben ritka 
r ' történt. 

- hadügyi MSüttjáS, füM^ÜSA 

tagja sem jelöltette magát és 
nem javasolt senkit sem elő-
adóvá egy De Saivre képviselő 
által előterjesztett indítvány 

ügyében. 
Do Saivro a má.vtolik világháború 
idején Pétain kabinetfőnöke volt 
és azt a javaslatot terjesztette elő, 
mondja, ki a nemzetgyűlés, hogy 
„Dien Bien Plm védo!mezője ki-
érdemelte a haza dicséretét". 

A hadügyi bizottság ülésén Bar-
tolini kommunista képviselő rryut-
emlékezott a z St. Etienne-i, Tullc i 
és Chatsauroux-i fegyvergyárak 72 
munkásának ügyéről, akiket lcoin-
munista meggyőződésük miatt ol-


