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Megbízatás 
a népfrontmunka 

segítésére 
Fiatal ember Berta József, estét tölték el párfcmegbiza- már. A Móra Ferenc Ipari-

a Szegedi Göngyölegeüáto tásoan végrehajtásában, tanuló Intézetben dolgozó 
Vállalat igazgatója. Ott la- szánban időnként napiköz- népfrontbazottsági tagokkal 
kik a telepen, két gyermeke ben is intézek különbözö megbeszéltük: három lakó-
van, felelős vállalati teen- dolgokat. Szívósan, türelme- ház felépítését vállalják 
dók családi gondok tarkít- sen kell dolgoznunk az em- , . . 
ják é le té t Mégis szívesen és berek között, hogy vala- tarsaaalmi mun kabart 
kötelességből pluszmunkát mennyien, minden kérdés- ságváritelepen. Május else 
vállalt magára. Mert kom- ben felismerjek az igazsa- j é n e g y ü y t B a e r e t n é n k fel_ 
munista. Az elmúlt észten- got. vonulni a Táncsics Termelö-
tiőben lépett az MSZMP so- — A közösségi szellem szövetkezet tagjaival, 
raiba — azelőtt pártonkívüli ápolását is segítjük. Ugy . — Az a célom, hogy mi-
volt. Amikor arról volt szó gondolom, hogy a "Szép Sze- n é l több emberi, megismer-
az alsóvárosi pártszervezet- gedért* mozgalomba sokan jek és megbeszéljük együt-
ben, hogy a kerületi Haza- bekapcsolódnak majd az al- tesen hogyan tudunk még 
fias Népfront-bizottság te- sóvárosi gazdák közül. Ter- jobban előrehaladni Szíve-
vékenységét segítsék a kom- vezem, Hogy az utcabizalmi- Sen dolgozom a népfrontban 
munisták is, akkal közösen megszervez- és igyekszem maradéktaia-
„ „ „ „ . . zük: a házak előtt kis Virá- nul teljesíteni megbízatá-
O szívesen vallalKOZOll goskertet létesítsenek, te- som — mondotta befejezé-

syenek az ablakokba mus- sül Berta József 
erre a megbízatásra. kátlit. A Kertészeti Vállalat Aztán indult, hogy tanáes-

— A népfrontmunka segi- kedvezményesen biztosít pa- kőzzék a népfront aktivis-
tese az én par tmunkám — lánitákat — ezt is elintéztük táival 
mondotta Berta József, ami 

Békében élni 

Szegedi egyetemisták a rúzsai 
Kiss Imre Tsz-ben 

kor felkerestük és érdeklőd-
tünk. hogyan dolgozik a Ha-
zafias Népfrontban. — Az 
év elején, az újjáalakuló 
gyűlésen mintegy 600 alsó-
városi ember megválasztott 
a népfrontbizottság kerületi 
elnökségébe. Azóta nem sok A Szegedi Orvostudományi rikással. Még bor is került 
idő telt el és amikor arról Egyetem KISZ-bizottsagának az asztalra. Az ebédidő alatt 
szólok, hogy néhány hónap régi terve vált valóra vasár- barátkoztak az egyetemisták 
alatt mit csináltam, akkor nap. Az egyetem 48 hallga- és a szövetkezet tagjai, 
tulajdonképpen az elnökség tója — kiszisták és kiszen Az ebéd után egészen a 
kollektív munkájáról teszek kívüliek — a kora reggeb sötétedésig dolgoztak. A diá-
említést. Mert én magam órákban gyülekeztek és te- kok és a tsz tagjai közösen 
csak részese vagyok eddigi hergépkocsival indultak a vacsoráztak, majd vidáman 
eredményeinknek. Nem rúzsai Kiss Imre Tsz-be, nótáztak és töltötték az időt. 
könnyű a mi feladatunk ce hogy segítsenek a mezőgaz- Nehéz volt a búcsú, igen 
főleg nem ".begyakorlott- dasági munkákban. összebarátkoztak, 
munkát végzünk. Mindig a Amikor a lelkes és kipi- A szegedi egyetemisták 
különböző események, de arcú fiatalok - fiúk és hazafelé jövet arról beszél-
legelsősonban a párt dolgozó lányok - a tehergépkocsival tek, hogy kedvükre való volt 
emberekért való célkitűzé- megérkeztek a tsz-be, ott a a látogatás a tsz-ben, hasz-
seinefc segítése határozza szövetkezet elnöke és tagsá- nos volt a barátkozás. Ki-
mog tevékenységünket. S 6a nagy örömmel fogadta mennek a következő vasár-
azésrt dolgozunk a népfront- ö k e t - Gyorsan végigvezették nap is a rúzsai Kiss Imre 
bizottságban kommunisták, a diákokat a brigádszalláson, Tsz-be. 
hogy az embereket még kö- örömmel mutat ták meg az 
zelébb hozzuk a szocializmus fP«U° almatárolót és az ál-
alkotó eszméjéhez, gyakor- latállományt. Az ismerkedes 
lati megvalósításához; hogy " t a n k apakat , villakat fog-

tak a diakok es a brigad-
ravoskuaikat kérjük vezetők irányításával mun-

kába fogtak a szövetkezeti 
a teendők >6 elvégzéséhez, földeken. Az egyetemisták 
Nagyon sokat fáradoztam egyik csoportja szőlőt nyí-
rna gam is például az alsó- tott, a másik csoport a gyü-
városi gazdakör újjáalakítá- mölcsfákat metszette és így 
sán. Azt akartuk, hiogy a ke* tovább. Vidáman dolgoztak 

H a m a r o s a n megnyitja 
kapuit a brüsszeli nemzet-
közi vásár. A tetszetős pavi-
lonokban a szocialista és a 
kapitalista országok egyaránt 
kiállítják iparuk legkülönbö-
zőbb termékeit. S a Föld or-
szágainak nagyszerű ipari 
és kereskedelmi találkozója 
is egyik bizonyítékát ad ja 
annak, hogy a különböző 
társadalmi rendszerű álla-
mok békésen élhetnek egy-
más mellett, érvényesítve az 
egyenjogú gazdasági kapcso-
latok és versengés elvét. A 
békés gazdasági versengés 
és gyakorlati megvalósítása 
nem ú j dolog; a szovjet ál-
lam születése első percétől 
kezdve következetesein en-
nek megvalósításáért csele-
kedett, egész sor kezdemé-
nyező lépést téve. 

Amikor negyven esztendő-
vel ezelőtt először a világon 
győzött a szocialista forrada-
lom, Lenin, s az általa meg-
alakított párt és a szovjet 
kormány külpolitikájának 
alapjává tette a különbözö 
társadalmi rendszerű álla-
mokkal való békés egymás 
mellett élést. A Szovjetunió 
és a többi szocialista ország 
ma is, mint mindig, vallja 
és a gyakorlatban alkalmaz-
za ezt az elvet. 

Földünkön szocialista és 
kapitalista országok létez-
nek és N. Sz. Hruscsov sza-
vaival: — "történelmi szük-
ségszerűség egymás mellett 
élésük-. Ezt a tényt, ha tet-
szik, ha nem, a kapitalista 
országóknak is tudomásul 
kell venniök. A különböző 
társadalmi rendszerű álla-
mok békés egymás mellett 
élésének öt ismert elve: a 
területi sérthetetlenség, a 
szuverénitás kölcsönös tisz-
teletben tartása, a meg nem 
támadás, a be nem avatko-
zás egymás belügyeibe, az 
egyenlőség és kölcsönös 
előny. A szocialista orszá-
gok tántoríthatatlanul tar t -

rületban lakó dolgozó pa- a diákok. Az egyik idősebb 
rasztok a H a z a f i * Népfront- fsz-tag megjegyezte: „Más-
ba tömörüljenek és így eset- k o r I S kilátogathatnának 
leges kívánalmaikat, eigon- hozzánk" . . . Az egyetemis-
dolásaikat közösen megváló- t a k '«y válaszoltak: „Jövünk 
sítsuk. Sikerült is Alsóváro- 8 következő vasárnap is!'' 
som a népfront keretében Az egyetemisták dereka-
szépszámú gazdakört létre- san dolgoztak. A szövetkezet 
hozni. Eljárok helyiségükbe, tagjai szeretettel megvendé-
szakmai előadásokat rende- gelték őket, finom borjúpap-
zünk számukra. Beszélgetek 
a dolgozó parasztokkal, is- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
merkedek vélük, problé- • .. 
máikkal, amelyeket heten-
ként az elnökségi üléseken 
megtárgyalunk és javasla-
tokkal továbbítunk a kerü-
leti tanács végrehajtó bi-
zottságához. Történtek Is 
intézkedések a gazdakör tag-
jainak 

Teremtsük meg a szegedi 
zenebarátok kórusát! 

A Szegedi Szabadién Já- meg. Az oratóriumok a ze-
tékok gondolata útban vei kifejezés szinte minden 

van a megvalósulás felé. Az lehető eszközét egyesítik 
előkészületi munkák sőkré- magukban, impozáns hatá-
tűsége — mint ismeretes — suknál fogva a legmélyebb 
indokolttá tette a felújítás zenei élményeket jelenthe-
időpontjának az 1959. évre tik a hallgatóság számára. 
való áthelyezését. A hosz- Egy ilyen kórus létrejötte a 
szabb előkészületi időt jól zeneirodalom legcsodálato-
fel kell használnunk, szünet sabb alkotásainak megszólal-
nélkül fáradozni kell olyan tatását tenné lehetővé Sze-
társadalmi összefogás meg- geden, s újabb ezreket nyer-
teremtésén, amely elhárít ne meg az igazi művészet 

' minden akadályt, s létrehoz- számára. 
11 • za a művészi, gazdasági, Erről a problémáról sok 

szervezési előfeltételeket. szó hangzott el az utóbbi 
MúÜOSÍtÓ rende le t A Szabadtéri Játékok fel- időben, sőt bátor kezdemé-

l a l f á c h á r l a t n í l r a n r i a l n t i adata nem merülhet ki ab- nyezések révén komoly mű-l a K a s n e r i e i r O l , renneiei bant hogy Szegednek nagy- vészi eredmények is szület-
3 m a g á n s z e m é l y e k _ arányú idegenforgalmat biz- tek. így szólalhatott meg né-

gépkocsihasználatárúl 
A magyar forradalmi mun-

kezdeményezései kás-paraszt kormány módo-
alap.ián a tavaszi mezőgaz- sító rendeletet adott ki a 
dasági munka előkészítésé- lakásbérletről és rendeletet 
re, a vetőmagok biztosításé- a magánszemélyek gépkocsi-
ra és így tovább. használatáról. Mindkét ren-

— Munkánk a népfront- delet a Magyar Közlöny áp-
ban sokrétű, aprólékos. Én rilis 15-i számában meg-
hetenként legalább három jélenik. 

Úttörő Veszter 
megmagyarázza 

tosít. Hatásának ki kell su- hány évvel ezelőtt Szegeden 
gároznia a város kulturális Sosztakovics: Dal az erdő-
életének minden területére, ről című oratóriuma, majd 
hogy magasabb színvonalra, Kodály: Psalmus Hungari-
szélesebb látókörre emelje, cus című alkotása, az el-
Ez csak akkor valósulhat múlt évben pedig Beetho-
meg, ha már az elindulásnál ven IX. Szimfóniája. Most 
a Szabadtéri Játékok nem- az a feladat, hogy az eddigi 
csak kívülről — Budapestről tapasztalatok felhasználásá-
és külföldről — hozott pro- val állandó, szervezett 
dukciók lesznek, hanem a együttest hozzunk létre, 
város kulturális életének _ 
eredményeire, adottságai-a jegeden ehhez minden 
is támaszkodnak. . adottság jelen van. Az 

Ez az a jardaresz, melyet az utóbbi három évben 
meg nem bontottak fái Szegeden ... 

Mivel járulhat hozzá Sze- elm}}lt évben a szegedi ko-
ged kulturális élete * Sza- 1'us,ele.! eseményei (országos 
badtéri Játékok művészi fel- dalosunnepseg, Kodaly-hang. 
lételeinek megteremtéséhez? versenV> azt mutatták, hogy 

' Elsősorban a színház kultú- Szegeden a kóruséneklésnek 
rajának kell olyan fokra több ezres tömegbázisa van, 
'•melkedni, amely keretet, s korusatnk megindutak a 
bázist adhat nemzetközi je- ™?asabb művészi színvonal 
ientösegu színpadi elöadá- 'ele- Ebből a tömegbázis-
sokhoz. A színház fejlődése hál kellene az arra alkal-
különösen zenei vonalon ma3 'eí ies énekesekből meg-
biztosan halad ebben az terf13lte^, a Szegedi Zeneba-
irányban. ratok K°rusat. 

A város vezető szerveinek 
Tfendkívül fontos lenne biztosítania kell a szüksé-

a további művészi fel- Qes anyagi és szervezeti fel-
tételek biztosításához egy tételeket, s a munka már az 
nagyméretű, magas művészi elkövetkező hetekben meg-
színvonalú kórus létrehozá- indulhatna. A művészi szín-
sa. Szükség lenne erre a vonal komoly biztosítéka, 
szabadtéri operai előadások hogy Vaszy Viktor, a Sze-
kórusaihoz, de szükség len- gedi Nemzeti Színház igaz-
ne erre a város hangver- gatója vállalta a létrehozan-
senyéletének gazdagabbá té- dó kórus vezető karnagyi 
teléhez. Ez a. kórus a fii- tisztét. 
harmonikus zenekarral együtt Örvendetes lenne, ha ze-
képes lenne a zeneirodalom nei életünk új színnel gaz-
nagyszabású oratóriumainak dagodva, a Szegedi Zeneba-
előadására, melyek iránt a rátok Kórusa mielőbb hoz-
világ nagy városaiban mind záfoghatna nemes hivatással 
nagyobb igény nyilvánul teli munkájához. 

ják magukat a békés egy-
más mellett élés öt elvéhez. 
A mi országunk vezetői is 
ezek alapján tettek és tesz-
nek lépéseket nyugati gaz-
dasági, kereskedelmi kap-
csolataink növeléséért. Nem 
ra j tunk múlott korábban 
sem, hogy a kapitalista álla-
mok gazdasági, kereskedel-
mi kapcsolatokban "politi-
zálni-. próbáltak, felrúgva 
az egyenlőséget. Ez a "poli-
tizálás-, ha hagyjuk, bel-
ügyeinkbe való beavatkozast 
jelentett volna. Különben a 
magyar belügyekbe való be-
avatkozási kísérletet az im-
perialista csoportok részéről 
az 1956-os ellenforradalom-
ban is tapasztalhattuk. Nyu-
gati tőkések gyárában elő-
állított fegyverek is voltak 
az ellenforradalmi lázadók 
kezében, az uszító és "ta-
nácsokai- adó Szabad Euró-
pa-rádiót ameriliai dollárok 
ta r t ják fent stb. A történe-
lem — sajnos — más számos 
példát is ad arra, hogy az 
imperializmus "gazdasági 
együttműködése és kereske-
delme- más országokkal a 
belügyekbe való beavatko-
zással, anrtak kísérletével jár 
együtt. Az amerikai dollár 
behatolása Nyugat-Németor-
szágba — hogy csak ennél az 
egy esetnél maradjunk — az 
amerikai politika, a hideg-
háború behatolását jelenti 
és vajmi kevés a köze a bé-
kés versengéshez, a gazda-
sági együttműködéshez. 

A h ü ' ö n b ö z ő társadal-
ma rendszerű államokkal 
való békés egymás mellett 
élés alapja: háború nélkül 
élni — békés versenyben. A 
szocializmus, a haladó világ 
vezető ereje, a Szovjetunió 
ennek érvényesítéséért most 
újabb világfontosságű kez-
deményezést tett : határoza-
tot hozott az atom- és hid-
rogénfegyver-kísérletek meg-
szüntetéséről. A Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa — amint 
ezt lapunkben is közöltük — 
üzenetet intézett az Egyesült 
Államok kongresszusához, 
Nagy-Britannia és a világ 
valamennyi parlamentjéhez, 
hogy kövessék és támogas-
sák kezdeményezésüket. A 
földgolyó valamennyi józan 
gondolkodású, becsületes em-
bere osztatlan örömmel fo-
gadta a szovjet intézkedést, 
kezdeményezést. Békepoli-
t ikájuk újabb nagyszerű lé-
pését. a békés egymás mel-
lett élésre való ismétélt tö-
rekvést lá t ják benne! 

A béke és a különböző 
társadalmi rendszerek békés 
egymás mellett élése a szo-
cializmusból fakad. A szo-
cialista országok — köztük 
legelöl a Szovjetunió — ez-
után is kezdeményezéseket 
tesz, hogy az emberiség hőn 
óhajtott békéje tartós ma-
radjon. A szovjet határozat 
az atom- és hidrogénfegy-
ver-kísérletek egyoldalú 
megszüntetéséről megint 
szertefoszlatja azt az üres 
dollárpropagandát, hogy a 
szocialista országok "kény-
szerítik- Nyugatra a fegy-
verkezést, mert »expartálfni-
igyekeznek a proletárforra-
dalmat. Átlátszó, nevetséges 
ostobaság ez! A Szovjetunió 
vezetői — N. Sz. Hruscsov 
elvtárs is — nemegyszer ki-
jelentették: minden népnek 
magának kell eldöntenie, 
hogy milyen társadalmi for-
mációban akar élni. Ter-
mészetesen az egész szocia-
lista tábor ezt az utat jár ja 
és vallja. Ám nem így tör-
ténik a másik oldalon. 

A szoci^|lsta tábornak 
nincs mi fölkélnie, mert ka-
tanai, gazdasági ereje le-
győzhetetlen. Mégis azt 
akarja , és azért harcol, hogy 
ciöntse el a háború nélküli, 
békés verseny: melyik rend-
szer az életrevaló, melyiké a 
jövő. Szocialista forradal-
mat nem lehet "exportálni-, 
ám mégis — mi tudjuk — a 
világ a szocializmus felé ha-
lad. 

Az imperialista körök nem 
követik a nagyon tisztessé-
ges, jószándékú törekvése-
ket. Ravasz fondorlattal kü-
lönböző buktatókat raknak 
a háború nélküli, békés egy-
más mellett élés útjába. 
Minden józan gondolkodású 
ember tudja, hogy a Szov-
jetunió és az Amerikai 
Egyesült Államok — mint a 
világ legnagyobb gazdasági 
és katonai erőforrásokkal 

rendelkező államai — köl-
csönös megértéssel és jóin-
dulattal elérhetné a legfon-
tosabb és legégetőbb nem-
zetközi kérdések megoldá-
sát. Ezzel a tartós béke fel-
tételei rendkívül megnöve-
kednének. Nos, ennek meg-
valósítása nem múlik a 
Szovjetunión! Jóindulatúan 
kezdeményezett és kezde-
ményez, hogy az Amerikai 
Egyesült Államokkal a tár-
gyalóasztalnál oldják meg a 
leszerelés, s a többi égető 
nemzetközi kérdéseket En -
nek szolgálatában áll a szov-
jet atom- és hídrogéníegyver-
kísérietek megszüntetése, a 
Szovjetunió Legfelső Taná-
csának ezzel kapcsolatos üze-
nete az USA-hoz, Nagy-Bri-
tanniához és a többi orszá-
gokhoz. 

A s z o c i a l i z m u s e r ő i 
— benne a magyar nép is—• 
tántoríthatatlanul akar ják a 
békés egymás mellett élést 
— a háború nélküli, békés 
verseny alapján. Nem is 
szűnnek meg ezért munkál-
kodni. 

Ez ad békébe vetett bizo-
dalmat és jó reményt az 
emberiségnek. 

MORVAY SÁNDOR 

Megkezdi munkáját 
a szegedi járási 
népi ellenőrző 

bizottság is 
A szegedi járási tanács áp-

rilis 19-én, délelőtt 9 órai 
kezdettel tanácsülést tart . 
Az ülés egyik napirendje-
ként megválasztják a tanács 
mellett működő állandó né-
pi ellenőrző bizottság tag-
jait, akik majd a választók 
nevében ellenőrzést gyako-
rolhatnak a különböző hely-
beli állami, szövetkezeti és 
egyéb intézmények munká-
ja felett. 

Ugyanezen a tanácsülésen 
értékelik a járásbeli közsé-
gek múlt évi falufejlesztési 
terveinek teljesítését s meg-
tárgyalják az idei község-
fejlesztési tervek végrehaj-
tásával kapcsolatos feladato-
kat is. 

Megváltoztatják 
az egyetemi felvételek 

rendszerét 
A KISZ budapesti bizott-

sága vasárnap tanácskozásra 
hívta össze a budapesti egye-
temek és főiskolák ifjúsági 
vezetőit, hogy megvitassák 
az egyetemi KlSZ-szerveze-
tek előtt álló feladatokat. 

Szigeti József miniszterhe-
lyettes arról beszélt, hogy az 
oktatásügyi szervek vélemé-
nye szerint a fiatalokkal — 
akik felsőoktatási intézmé-
nyekbe kerülnek — az eddi-
ginél sokkal jobban meg kell 
ismertetni a gyárak, üzemek, 
falvak életét. Ezért azt terve-
zik, hogy megváltoztatják az 
egyetemi és főiskolai felvéte-
lek rendszerét A terv szerint 
— amely hosszabb távlatra 
szól — a középiskolákból ki-
kerülő fiatalok először a ter-
melésben vesznek részt, majd 
az ott szerzett tápasztalatok-
kal gazdagodva kerülnek az 
egyetemekre. Természetesen 
gondoskodni kívánnak arról, 
hogy üzemi munka idején 
is megfelelő továbbképzés-
ben részesülhessenek. 

Április 15-én 
befejeződik a fűtés 
Illetékes helyről közlik: 
A fűtési id&iy befejezésé-

vel a tavalyi szabályok ér-
vényesek: a fűtési idény te-
hát április 15-én befejező-
dik. Ha azonban a kórhá-
zak, rendelőintézetek, óvo-
dák, csecsemőotthonok, vagy 
ezekkel egyenlő elbírálásaid 
tartozó intézmények, továb-
bá iskolák, egyetemek, nap-
közi otthonok, valamint az 
Állami Balett Intézet, az 
Állami Operaház és az Ope-
raház Erkel Színháza helyi-
ségeiben, hivatalokban és 
üzemekben, illetve központi 
fűtéses lakóházakban április 
15-e után ha a helyiségek 
belső hőmérséklete 18 Cel-
sius fok alatt van, á külső 
hőmérséklettől függetlenül 
április 15-e után is fűteni 
lehet. 


