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[ lFolytatás a 5. oldalról\ 

Valamennyi oktatási In-
tézményben nagymértékben 
emelkedett a tanulók száma. 
1954. év végén az óvodáskort 
gyermekeknek mintegy egy-
negyede részesült óvodai ellá-
tásban, számuk 20 százalék-
kal volt több, mint 1949-ben. 

Az ötéves tervidőszak 
alat t közel 430.000-en vé-
gezték el az általános iskola 
VIII. osztályát; 1954-ben szá-
muk 50 százalékkal haladta 
meg az 1949, évit. Az 1954. 
évben — szemben az 1950. 
évi 11.000-rel — több mint 
26.000-en vizsgáztak a dol-
gozók általános iskolai tan-
folyamain. 

Az 1954—55. tanév elején 
1C2.000 tanuló járt középis-
kolába, 73 százalékkal több, 
mint az 1949—50. tanévben, 
ö t év alatt több mint 100.000 
tanuló tett érettségi vizsgát. 
A középiskolák esti tagozata-
in tanulók száma 5 év alatt 
75 százalékkal nőtt. 

Az ötéves tervidőszak utol-
só tanévében 47.500 hallgató 
iratkozott be egyetemekre és 
főiskolákra, kétszer annyi, 
mint 1949-ben és négyszer 
annyi, mint 1937—30-ban. 
1954-ben 8000 dolgozó vett 
részt ' egyetemi és főiskolai 
levelező oktatásban. Az öt-
éves tervidőszak alatt több 
mint 27.000-en — nagyrészt 
munkások és dolgozó parasz-
tok gyermeKel — szereztek 
egyetemi-, főiskolai diplo-
mát ; ezek közül 6.800 mér-
nök, 4000 orvos és 1000 me-
zőgazdász. 

A tanulást megkönnyíti, 
hogy a nappali tagozatos 
középiskolai tanulók közel 
28 százaléka, az egyetemi és 
főiskolai hallgatók mintegy 
fele diákotthonban lakik. Az 
1954—55. tanév elején a 
nappali tagozatos egyetemi 
hallgatók 84 százaléka ré-
szesült ösztöndíjban. 

A különböző szaktanfolya-
mokon az elmúlt 5 év alatt 
1,187.000 dolgozó szerzett új , 
illetve eredeti foglalkozásá-
nál magasabb képesítést. 
Ipari tanulóképzés ú t ján 
mintegy 113.000 fiatal szer-

zett szakmunkásképesítést. 
Az ötéves tervidőszak alatt 

indult meg a tudományos 
dolgozók magasfokú intéz-
ményes képzése: 1954-ben 
több mint ezren vettek részt 
aspirantúrán és a tervidő-
szak végéig 829 tudományos 
dolgozó szerezte meg a " tu-
dományok kandidátusa*, 297 
pedig a *tudományok dokto-
ra* fokozatot. 

A tudományok, a termelő 
munka, az irodalom és a 
művészet terén szerzett kivá-
ló érdemeikért 5 év alatt 
464-en részesültek Kossuth-
díjban. 50 dolgozó nyerte el 
a "Szocialista munka hőse* 
megtisztelő címet. 5 év alatt 
több tízezer dolgozó kapott 
kormánykitüntetést . A terv-
időszak végén 66.000 dolgozó 
rendelkezett sztahanovista 
oklevéllel és 32.000 fő *ki-
váló dolgozó* jelvénnyel. 

Az 5 év alat t több mint 73 
ezer művet adtak ki 262 mil-
lió példányban, ebből 91 mil-
lió volt a könyvek példány-
száma. 1954-ben közel két és 
félszer annyi könyvet adtak 
ki, mint 1949-ben, a példány-
szám 39 százalékkal nőtt. Kü-
lönösen az if júsági és az is-
meretterjesztő művek pél-
dányszáma emelkedett, 

1954. évben összesen 546 
millió példányban jelentek 
meg időszaki saj tótermékek, 
ebből a napilapok példány-
száma 375 millió, az 1949. 
évinek másfélszerese. 

Évről évre emelkedett a 
színház-, mozilátogatók és 
rádióelőfizetők száma. 1954-
ben közel két és félszer any-
nyian voltak színházban és 
moziban, mint 1949-ben. Még 
nagyobb arányban növeke-
dett az opera és a hangver-
senyek látogatóinak száma. A 
rádióelőfizetők száma 5 év 
alatt mintegy 730.000-rel gya-
rapodott és az 1954. év vé-
gén túlhaladta az 1,270.000-
ret. Az 1949. év végén kezd-
ték meg a vezetékes rádió 
bevezetését; előfizetőinek 
száma az ötéves tervidőszak 
végén már negyedmillió volt. 

Jelentősen fejlődött a film-
gyártás. ö t év alat t 32 já-

tékfilmet, 25 kis játékfilmet 
és 737 híradó-, dokument- és 
egyéb kisfilmet gyártottak. 

Nagymértékben javult a 
falusi lakosság kulturális 
helyzete: a vidéki mozik szá-
ma 1954 végén közel 2000-rel 
volt több, mint az ötéves terv 
kezdetén. Az ötéves tervidő-
szak végén már mintegy 1900 
területi kultúrotthon és 4000 
területi könyvtár működött. 

Jelentősen támogatta az ál-
lam a sport fejlesztését is. 
Az ötéves tervidőszak alatt 
épült fel a közel százezer fő 
befogadóképességű Népsta-
dion, emellett az ország 
egész területén számos sport-
létesítményt építettek fel, 
vagy építettek újjá. 1954 vé-
gén négyezer sportkör mű-
ködött, közel félmillió taggal. 
Az 1952. évi olimpián elért 16 
egyéni és csapatbajnokság — 
42 aranyérem — mellett a 
magyar sportolók 5 év alatt 
32 világbajnokságot és 16 
európabajnokságot nyertek. 

Az első ötéves terv idősza-
kában elért nagyarányú fej-
lődés következtében átala-
kult a népgazdaság szerkeze-
te: a termelésben túlsúlyra 
jutott a szocialista szektor, 
az ipar, ezen belül a nehéz-
ipar a népgazdaság vezető 
ága lett. Az ötéves tervidő-
szakban létesített nagy beru-
házások, amelyeknek egy ré-
szét 1955, év folyamán és 
1956. év elején helyezik 
üzembe, biztosítják a terme-
lőerők gyorsütemű fejlődé-
sét. Mindez megteremtette a 
további lehetőségét annak, 
hogy a népgazdaság, ezen be-
lül elsősorban az ipar terme-
lőerői a legfejlettebb techni-
ka alapján erős ütemben to-
vább fejlődjenek, jelentős tá-
mogatást ad janak a mező-
gazdaság termelőerőinek fe j -
lesztéséhez, elősegítsék a 
mezőgazdaság szocialista át-
alakítását és tovább emel-
kedjék a dolgozó nép anyagi 
és kulturális szükségletei ki-
elégítésének színvonala. 

Budapest, 1956. május 7. 
KÖZPONTI 
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Szovjet küldöttség érkezett 
a Német Demokratikus Köztársaságba 

Berlin (TASZSZ) M. G. 
Pervuhint, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja Központi 
Bizottsága elnökségének tag-
ját, a Szovjetunió Miniszter-
tanácsának első elnökhelyet-
tesét, a Németország felsza-
badítása 10. évfordulójának 
ünnepségeire Berlinbe érke-
zett szovjet kormányküldött-
ség vezetőjét, továbbá G. K. 
Zsukovot, a Szovjetunió mar-
sallját, a Szovjetunió honvé-
delmi miniszterét, N. M. Pe-
govot, a Szovjetunió Legfel-
ső Tanácsa Elnökségének 

titkárát, valamint G. M. Pus-
kint, a Szovjetuniónak az 
NDK-ban működő rendkívüli 
és meghatalmazott nagykö-
vetét, a küldöttség tagjait 
megérkezésük után Wilhelm 
Pieck, a Német Demokra-
tikus Köztársaság elnöke fo-
gadta. 

Jelen volt Ottó Grotewohl, 
az NDK miniszterelnöke és 
Walter Ulbricht, az NDK mi-
niszterelnökhelyettese, az 
NSZEP Központi Bizottságá-
nak első titkára. 

Magyar államférfiak üdvüzlö táviratai 
a Német Demokratikus Köztársaság 

nemzeti ünnepe alkalmából 
A Német Demokratikus 

Köztársaság nagy ünnepe, a 
hős Szovjet Hadsereg által a 
fasiszta iga alól történt fel-
szabadításának 10. évfordu-
lója alkalmából Hegedűs 
András, a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsának 
elnöke, Ottó Grotewohlnak, 
a Német Demokratikus Köz-
társaság miniszterelnökének, 

Dobi István, a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak elnöke Wilhelm Pieck-
nek, a Német Demokratikus 
Köztársaság elnökének, Bol-
doczki János, a Magyar Nép-
köztársaság külügyminisztere 
dr. Lotbar Bolznak, a Né-
met Demokratikus Köztársa-
ság külügyminiszterének üd-
vözlő táviratot küldött. 

A mezőgazdasági osztályvezetők tanácskozása 
A megyei tanácsok mező-

gazdasági igazgatóságainak 
vezetői és a járási tanácsok 
mezőgazdasági osztályvezetői 
értekezletének második nap-
ján felszólalt Matolcsi János, 
a Magyar Dolgozók Pár t j a 
Központi Vezetőségének tit-
kára, és többek között a kö-
vetkezőket mondotta: 

Pár tunk Központi Vezető-
ségének márciusi határoza-
tában ez évre a termelés 7.3 
százalékos emelését irányoz-
za elő, amit jó munkával, az 
előttünk álló hónapok kihasz-
nálásával feltétlenül teljesí-
teni tudunk és teljesítenünk 
kell. 

Nem nyugodhatunk bele 
abba — mondotta a továb-
biak során —, hogy amíg a 
gyárakban, az üzemekben, 
a bányákban munkásosz-
tályunk hónapról hónapra 
nagy erőfeszítéseket tesz a 
tervek teljesítése érdeké-
ben és amíg iparunk gyors 
ütemben fejlődik, a mező-
gazdaság évről évre lema-
rad, a tervezettnél keve-
sebbet termel, főleg a keltő 
szervezettség, a gépkihasz-
nálás és a jó agrotechnika 
alkalmazásának biánya 
miatt. 

Véget kell vetni annak, hogy 
mezőgazdasági szerveinkben, 
ál lamapparátusunkban egy-
egy termelést ág fejlődése, 
bizonyos részeredmények 
megnyugvást, önelégültséget 
keltsenek. Eltereliék a fi-
gyelmet mezőgazdaságunk ál-
talános helyzetéről, valamint 
a termelési színvonal általá-
nos növelésének előttünk ól-
ló nagy népgazdasági jelen-
tőségű feladatáról. Az a 
jobboldali elhajlás, amelyet 
pártunk Központi Vezetősé-
ge márciusi határozatában 
leleplezett és felszámolásáért 
harcot indított, káros hatás-
sal volt a mezőgazdasági ter-
melés fejlesztésére is, mert 
tagadta hazánk szocialista 
építésében a termelőeszközö-
ket gyáító nehézipar szere^ 

pét, az egyéni gazdálkodás-' 
ról keltett hamis illúzióval 
fékezte a mezőgazdaság szo-
cialista átalakítását. A hely-
telen opportunista nézetek 
kihatottak politikai, társa-
dalmi és gazdasági életünk 
csaknem minden területére 
és azok teljes felszámolásá-
hoz még nagy munkára van 
szükség. A mezőgazdaságot 
irányító szerveknek együtt a 
pártszervezetekkel: kellő fel-
világosító munkával az em-
berek fejéből ki kell űzni ,az 
olyan káros nézeteket is, 
amelyek a modern nagygé-
pek lebecsülésére, kombáj-
nok, kultivátorok háttérbe 
szorítására, a fej let t agro-
technika le járatására irá-
nyulnak, továbbá amelyek a 
termelőszövetkezetek egy ré-
szében a háztáj i gazdaságok 
alapiszabályellenes felduz-
zasztásához, az állami gazda-
ságokban pedig a részesmű-
veléshez vezettek és más ha-
sonlókat. 

Matolcsi elvtárs a továb-
biakban a kenyérgabona ter-
melésének fontosságáról be-
szélt, ma jd hangsúlyozta, 
mennyire jelentős a kukori-
catermés növelése, mivel ez 
a legtöbb mennyiséget adó. 
legfontosabb szemestakar-

mányunk. Beszélt a gépállo-
mások jó munká jának szük-
ségességéről. 

— A járási tanácsok fela-
dataikat hivatali munka-
módszerekkel ellátni nem 
tudják — mondotta —, ha-
nem csak úgy, ha a pártszer-
vezetekkel együtt politikai és 
társadalmi munkát is végez-
nek, 

A járási tanácsok létszá-
ma megengedi, hogy szük-
ség esetén hetekre kiküld-
jenek egy-egy arra alkal-
mas személyt a termelőszö-
vetkezetekbe és ott meg-
győző, mozgósító munká-
val, helyes szervezeti in-
tézkedésekkel segítsen a 
legfontosabb feladatpk 
megoldásában. 
•— E feladatok elvégzésé-

ben a járási és megyei mező-
gazdasági szerveket messze-
menően segítik pártszerveze-
teink, de be kell kapcsolni 
ebbe a munkába a községi 
tanácsok széles tagságát, ter-
melési bizottságokat, vala-
mint a tömegszervezeteket. 

A vitában még többen fel-
szólaltak. A kétnapos ta-
nácskozás eredményeit Ma-
gyar András, a földművelés-
ügyi miniszter első helyette-
se foglalta össze. 

Kisgyermekek kőtelező védőoltása 

Rövid külpolitikai 
hírek 

London (TASZSZ). A Ben* 
ter-hirügynökség jelentése 
szerint MacMillan angol kül-
ügyminiszter május 5-én az 
alsóházban kijelentetie: Ang-
lia szövetségeseivel együtt 
most arra törekszik, hogy a 
Szovjetunióval hamarosan 
megvitasson sok megoldat-
lan problémát, „őszintén re-
méljük — mondotta MacMil-
lan —, hogy ezek a tárgya-
lások gyümölcsözőek lesz-
nek". 

MacMillan ezt a nyilatko-
zatot a párizsi egyezmények 
érvénybeléptetése alkalmá-
ból mondotta, üdvözölte eze-
ket az egyezményeket és ez-
zel ismét hangsúlyozta, hogy 
az angol kormány a hírhedt 
„erőpolitikához" ragaszko-
dik. * i 

A fertőzőbetegségek meg-
előzése érdekében felhívom 
a szülőket, gondozókat, hogy 
védőoltásra vigyék kisgyer-
mekeiket a lakóhelyük sze-
rint illetékes körzetorvosok-
hoz, 

OLTÓHELYEK 3 
I. kerület: Sztálin krt. 20, 

körzetorvosi rendelő; Juhász 
Gyula utcai óvoda; Zrínyi 
utca 9, Tanácsadó; újszegedi 
Gyermekpolyklinika, Csanádi 
u. 34; Gyermekpolyklinika, 
Kossuth Lajos sug. 31. 

II. kerület: Vásárhelyi sug. 
68, körzetorvosi rendelő; Vá-
sárhelyi sug. 2, Tanácsadó; 
Petőfi-telep, 3. utcai Tanács-
adó; Üj-Petőfi-telepi általá-
nos iskola. 

III. kerület. Faragó utcai 
körzetorvosi rendelő; Petőfi 
S. sug. 49, óvoda; Földműves 
utcai körzetorvosi rendelő és 
Tanácsadó; móravárosi 
Egészségvédelmi Tanácsadó, 
Kálvária-sor 16; Mihálytelek, 
orvosi rendelő. 

OLTANDÓK: 
6—11 hónapios korú gyer-

mekek diftéria, szamárköhö-
gés, tetanusz ellen, első. 

12—17 hónapos gyermekek 
himlő ellen. 

18—24 hónapos gyermekek 
diftéria, szamárköhögés, te-
tanusz ellen, másodszor. 

A felsoroltakon kívül 
mindazok az idősebb korú 
gyermekek, vagy vidékről 
ideköltözöttek, akik még a 
felsorolt védőoltásokat nem 
kapták meg. 

OLTÁSOK IDEJE; 
Himlő elleni oltás 1955. 

május 14-én délután fél 2-től 
fél 5-ig. 

Himlő oltási bemutató 1955. 
május 21-én délután fél 2-től 
fél 5-ig. 

Berlin (MTI) Wilhelm 
Grewe professzor, a bonni 
kormány jogi tanácsadója 
pénteken közölte, hogy a 
nyugati hatalmak *egyideig» 
fenntartják a telefon- e» 
postacenzurát Nyugat-Né-
metországban annak ellené-
re, hogy a Bonni Köztársa-

I ság csütörtökön -szuverén 
(állammá- vált. Grewe sajtó-

Diftéria, szamárköhögés, értekezletén kijelentette, hogy 
tetanusz I. oltás második ré- a három hatalom mindaddig 
sze 1955. június 4 délután fél 
2-től fél 5-ig. 

Városi főorvos 

él a cenzúra jogával, amíg a 
nyugatnémet kormány életbe 
nem lépiteti saját törvényeit. 

Szegeden is megrendezik a z Építők ünnepét 
Május 29 országszerte az 

Építők Ünnepe. Ezen a na-
pon Budapesten, valamint 
nagyobb építkezéseink he-
lyén és a vidéki nagyváro-
sokban az építő-, fa- és épí-
tőanyagipari dolgozók egész-
napos ünnepségeken emlé-
keznek meg a nap jelentősé-
géről. 

Az Épílő-, Fa- és Építő-
anyagipari Dolgozók Szak-
szervezetének területi bizott-
sága Szegeden is egészna-
pos ünnepségeket rendez a 
Csongrád megyei építők szá-
mára. Ezen a napon az új 
szegedi ligetben igen vál-
tozatos kultúrműsor és sport-
műsor szórakoztatja majd a 

résztvevőket. Ezalkalomma! 
kerül sor a Csongrád me-
gyei építők sportversenyének 
megyei döntőjére js. 

A kultúrműsorokban Sze-
ged legjobb üzemi tánccso-
portjai és énekkarai lépnek 
fel, valamint színjátszók vi-
dám jelenetekkel. Csongrád 
megye építő-, fa- és építő-
ipari dolgozói máris lelkesen 
készülnek az Építők ünnepé-
re. Ez a nap a vidám szó-
rakozás. az épitő munkások 
nagy találkozójának napja 
lesz. A megye építő munká-
sai májusi tervük teljeei té-
sével, sőt túlteljesítésével 
akarnak készülni az Építők 
Ünnepére. 

A szabadegyetem heti műsora 

Holnap reggel fél 9-kor kezdődik 
a vasúlfoszfogató bűnszövetkezet ügyének 

tárgyalása Szegeden 
Balástyal vasutasok és a 

Szegedi Terményforgaimi 
Vállalat egyes alkalmazottai 
bűnszövetkezetbe tömörülve 
rendszeresen kifosztották a 
vagonokat: tetemes mennyi-
ségű á ru t elloptak a Ter-
ményforgalmi Vállalat és a 
MEZÖKER szállítmányaiból, 
azokat eladták, kereskedtek 

ra j ta . A bűnszövetkezetet a 
rendőrség leleplezte és a 14 
vádlott, élén Vecsernyés Jó-
zseffel. holnap reggel kerül 
a bíróság elé. A tárgyalás — 
amely nyílt lesz — fél 9-kor 
kezdődik a törvényszék épü-
letének II. emelet 107-es 
számú termében. 

— Két iskolát és hat bri-
gádot tüntetett ki az MSZT 
az iskolai magyar—szovjet 
barátsági héten végzett ki-
váló munkáér t . A Tanító-
képzőt és a Radnóti gimná-
ziumot aranykoszorús, Gál 
Ferenc, Bai János és Fodor 
Károly tanítóképzősöket, va-
lamint Madácsy László, 
Jobba György és Bárdos Pál 
•gimnáziumi tanulókat bronz* 

koszorús jelvénnyel. A ki-
tüntetéseket Révész Béla, az 
MSZT pedagógiai szakosztá-
lyának t i tkára adta át. 

— A malomipari szakosz-
tály klubdélutánját kedden 
este 6 órakor rendezi meg a 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Tudományos' Egyesület 
az MTESZ központi helyisé-
gében, Horváth Mihály utca 
3 szám alatt 

1955. május 9. 
Este fél 7 órakor a Tudo-

mányegyetem Béke-épület 
előadótermében (Rerrich Bé-
la fér) Csányi László egye-
temi adjunktus Analitikai 
kémia a tudomány és az 
ipar szolgálatában címmel 
tart előadást. 

Az érdeklődők részére 2 
forintoe belépődíjjal helyet 
tudnak biztosítani, 

1955. május 10. 
Este fél 7 órakor a Tudo-

mányegyetem Központi Épü-
letének előadó termében 
(Aula Dugonics tér 13.) He-
lényi Géza Kossuth-díjas 

<Az elio niőtoly 
Tiz év... tavasz, május, napsütés. 
Ö mennyi nép a kis városban 
ujjongó utcákon, tereken. 
Elsuhant a háború vége. 
Elet, öröm, szerelem, béke. 
Virág, virág az ablakokban, 
levegőben, szálló karokban, 
mosoly lobog a szemeken... » 

c 
Emlék, áradás, gáttalan szivek, 
szemek s szavak találkozása. 
Lányok, fiúk s egy kis leány: 
szőke copfok a kék egekben, 
melegítő mosolyod lebben, 
mint tűnő pír a hajnalon. 
Ott remeg virágon, dalon, 
az osztogatott kis cipókban, 
melyet kaptál és melyet adtam, 
az első szív-nyitó tavaszban 
és minden elcsendülő szóban, 
mint első emlék szabadon... 

Emlékezés, az idő elsodort. 
Utcák, terek és kis cipók, 
arcok, már minden összefolyt, 
tíz éve volt, tíz éve volt... 
A kis leány is messze jár, 
van férje és van gyermeke, 
s a májust elfeledte már. 
De őrzi még a szép mosolyt, 
amit a béke fény-keze 
öröm s remény színéből akkor 

, — szétosztott az első tavaszból. 

egyetemi tanár, akadéraikns 
Idegrendszer és betegsége 
címmel lari előadást. 

Az érdeklődők részére 2 
forintos belépődíjjal helyet 
tudnak biztosítani. 

1955. május 11-
Este fél 7 órakor a Tu-

dományegyetem Ady téri 
épületének előadótermében 
Gaál Endre egyetemi tanár-
segéd Az imperializmus ki-
fejlődése Magyarországon. 
Magyarország az első világ-
háború idején címmel tart 
előadást. 

Az érdeklődők részére 2 
forintos belépődíjjal helyet 
tudnak biztosítani. 

1955. május 13. 
Este fél 7 órakor a Tudo-

mányegyetem Ady téri épü-
letének előadótermében Sipka 
Sándor tanár Vajda János 
címmel tart előadást. 

Az érdeklődök részére 2 
forintos belépődíjjal helyet 
tudnak biztosílani. 

UÉMETM lER£m , 

— "Az atomenergia szere-
pe a technikában* címmel 
Blaskovics Zoltán MAV igaz-
gatóhelyettes tar t előadást 
május 10-én, kedden este fél 
8 órai kezdettel a Juhász 
Gyula Kultúrotthonban. Be-
lépődíj 2 forint. 

— A Postás Kultúrotthon 
vezetősége közli, hogy a 
mozi műsorkezdési időpont-
jai má jus 8-tól, vasárnaptól 
kezdődően megváltoznak. A 
röplaptól és minden eddigi 
hirdetéstől eltérően a vasár-
napi előadások ma m á r dél-
után fél 6 és fél 8-kor kez-
dődnek az eddigi 4 és fél 6 
órai kezdés helyett. A c s ü -
törtöki fél 6 órai előadás 
időpontja azonban változat-
lan marad. 

— "Az iskoláztatási prob-
lémák* címmel Gallé László 
gimnáziumi igazgató tar t 
előadást kedden délután 5 
órakor az MSZT pedagógiai 
szakosztálya ülésén az MSZT 

r 


