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Tanácskozott az MSZMP 
katonai konferenciája 

Néphadseregünk kommu- megszervezetek, üzemek, ziós bizottság tagjaira vonat-
nistáinak küldöttei kétnapos termelőszövetkezetek közötti kozó javaslatot. A küldöttek 
tanácskozáson vettek részt, kapcsolatok örvendetes fejlő- a javaslatot egyhangúlag el-
Megv itatták a néphadsereg- dése. fogadták, majd sor került a 
ben működő partszervezetek A vitában rendkívül nyílt, határozati javaslat megvita-
másféléves munkájának ered- pártszerű légkör uralkodott, tására. A módosítások végre-
ményeit és fogyatékosságait, A közvetlen hangnem, a bi- hajtása után a katonai kon-
valamint kijelölték a hadse- rálátok őszinte és bátor ferencia egyhangú szavazatá-
reg pártéletének további fej- hangja elősegítette a hadse- val a javaslatot határozattá 
lesztésére szolgáló feladató- reg pártéletének, valamennyi emelte. A küldöttek a de-
kát. Tíz esztendő után elő- fontosabb problémájának moratikus centralizmus elvei 
szőr ült össze a katonai kon- alapos, sokoldalú megvitatá- szerint titkosan megválasz-
ferencia. Első alkalommal sát. tották az MSZMP hadsereg-
került sor az MSZMP had- A felszólalásokra Dapsi pártbizottságot és a revíziós 
sereg-pártbizottsaganak meg- Károly vezérőrnagy válaszolt, bizottságot, majd a szavazás 
választására, ami a partde- Ezután a jelölő bizottság eredményének kihirdetése 
mokrácia érvényesülésének, a e l n ö k e a katonai konferen- után Kárpáti Ferenc alezre-
pártélet egészsegesebbé vá- c i a e l é terjesztette a hadse- des elvtárs mondott rövid 
lásának fontos bizonyítékát r eg-pártbizottság és a reví- záróbeszédet. 

Szolidaritási gyűlést rendeznek 
a Szegedi Tudományegyetem 

kiszistái 

a Tejipari Vállalat korszerűsítése 
Vegyi úton ellenőrzik a termelőktől átvett 

tej frisseségét 

is jelentette. 
A katonai konferencia 

részvevői forró szeretettel 
köszöntötték a tanácskozáson 
megjelent Kádár János elv-
társat, az MSZMP Központi 
Bizottságának első titkárát, 
aki meleghangú felszólalásá-
ban tolmácsolta a Központi . . . . . _ 
Bizottság üdvözletét és jókí- Abdelbasit Taher szudáni fiatal is felszólal 
vánságait a magyar néphad-
sereg további munkájához. A Nemzetközi Diákszövet- rendeznek a Tudomány-. 
Megjelent a tanácskozáson ség szolidaritási hetet hir- egyetem aulájában. Erre a 
dr. Münnich Ferenc, az MSZ- detett április 24-től 30-ig gyűlésre meghívták Abdel-
MP Politikai Bizottságának tiltakozásul az UGEMA — basit Taher szudáni fiatalt, 
tagja, a Minisztertanács el- az Algériai Diákszövetség — aki a budapesti Közgazda-
nöke, Marosán György, a Po- betiltása ellen. A francia ságtudományi Egyetem diók-
litikai Bizottság tagja, állam- kormány eme elítélendő ja. A Magyarországon tanu-
miniszter, Biszku Béla, a Po- határozatával szemben a ló szudáni i f jú beszédet 
litikai Bizottság tagja, bel- szegedi diákok is felemelik mond a gyűlésen, szemé-
ügyminiszter, valamint Ré- tiltakozó szavukat. A Sze- lyes tapasztalatai alapján 
vész Géza vezérezredes, hon- gedi Tudományegyetem ki- ismerteti a gyarmati hely-
védelmi miniszter, Úszta szistái a szolidaritás jegyé- zetet, az imperialisták csel-
Gyula vezérőrnagy a honvé- ben hétfőn este 7 órai kez- szövéseit, és a gyarmati né-
delmi miniszter első helyet- dettei nyilvános gyűlést pek szabadságharcát, 
tese, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagjai. Eper-

Még tisztább kezelési eljárásokat biztosít 
Részt vett a katonai konfe- •* - - * 
rencián Gyurko Lajos ve-
zérőrnagy, a határőrség, or-
szágos parancsnoka, Halas 
Lajos, a munkásőrség or-
szágos parancsnoka és Gábor 
István, a Partizán Szövetség 
főtitkára. Az elmúlt hónapokban 300 ponti fűtésnél használatos 

A hadsereg-pártbizottság ezer forintot fordítottak a radiátorszerű készülék, amely 
beszámolóját Dapsi Károly Szegedi Tejipari Vállalat a hűtőgépből kívülről kapja 
vezérőrnagy mondotta el. A üzemi berendezésének fel- a hideget. Előnye ennek a 
küldöttek hozzászólásaikban újítására, további korszerű- hűtési rendszernek, hogy ki-
őszinte és bátor hangon vi- sítésére. Ebből az összegből sebb a párolgási veszteség, 
tatták meg az újjászületett többek között az eddigi mivel a tej most a leme-
néphadsereg életének prob- bordás hűtőberendezést — zek által határolt belső tér-
iémáit. A felszólalásokból ki- mely pasztörizálás után hűti ben folyik. Ami ezen túlme-
tünt a néphadsereg alakula- a tejet — lemezhűtésesre ala- nően talán még fontosabb: 
tai és a területi párt- és tö- kították át. Ez egy — a köz- feldolgozás közben a te j nem 

érintkezik most már a le-
vegővel, és ezáltal nem tör-
ténhetik utófertőzés sem. 

Áprilistól folyamatosan 
újabb korszerűsítést végez-
nek a tej feldolgozásának 
menetében. A jelenlegi óno-
zott lemezből készült csőve-
zetéket — melyen keresztül 
a pasztőrgépbe kerül a tej 
— üvegcsövekkel és rozsda-
mentes anyagból készült csa-
pokkal cserélik ki. Ennek 
előnye, hogy a csővezeték 
tisztábban tartható, és ez-
zel higiénikusabbá válik a 
tej útja. 

Űj rendszer alkalmazását 
valósítják meg a tejnek a 
termelőktől való átvételében 
is. Erre a célra készült fecs-
kendőbe tejet szívatnak fel. 
A felszívott tejet lúgos ol-
dattal keverik. Ha a tej 
friss — nincs savanykás 
mellékize, akkor a lúgtól 
megfestődik, ha nem friss, 
akkor fehér marad. Az ilyen 
tejet ezután nem fogják át-
venni a termelőtől. Tizen-
hét helyen már ezt a mód-
szert alkalmazzák. Ezzel 
megvalósul, hogy az intéz-
mények és a lakosság a jö-
vőben mindig friss tejet 
kapjanak. 

Mikojan megérkezett 
Nyugat-Németországba 
Frankfurt (REUTER): A. helyettes, L. F. Iljicsov, a 

I. Mikojan szovjet minisz- szovjet külügyminisztérium 
terelnökhelyettes pénteken európai osztályának vezetője, 
repülőgépen Nyugat-Német- A szovjet vendégeket a 
országba érkezett. repülőtéren Brentano nyu-

Ugyancsak Nyugat-Német- gatnémet külügyminiszter, 

= f s z J S T S S i K - Protokollfőnök 
delmi miniszterhelyettes, M. és Szmirnov, a Szovjetumo 
Szemjonov, külügyminiszter- bonni nagykövete fogadta. 

Lapzártakor jelentik: 

Aláírták Bonnban a szovjet-nyugatnémet 
Bonn: Bonnban pénteken 

aláírták a Szovjetunió é s a 
Német Szövetségi Köztár-
saság egyezményeit. A ke-
reskedelmi szerződést, a 
konzuláris egyezményt, va-
lamint a hazatelepítésről 

intézkedő egyezményt a 
szovjet • kormány nevében 
Mikojan első miniszterel-
nökhelyettes, a Német Szö-
vetségi Köztársaság kormá-
nyának képviseletében pe-
dig von Brentano külügy-
miniszter írta alá. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Erősítsük tovább a népfrontot 
(m. s.) Szegeden és a szegedi járásban 

is örömmel tapasztalhatjuk a népi, nem-
zeti összefogás — a népfrontmozgalom új 
és gazdag hajtásait. A hazafias erők - bár 
világnézeti különbségek lehetnek közöttük 
— a népfrontba tömörülnek, hogy legjobb 
tudásukkal szolgálják szeretett országunk 
és dolgozó népe előrehaladásának ügyét. A 
népfront a párt és a kormány segítője ab-
ban a harcban, amelyet a dolgozó emberek 
javáért folytatunk. A népfront különböző 
szegedi bizottságaiban pezsdülő az élet. A 
járás népfrontbizottságaiban is ott találjuk 
egymás mellett a pedagógusokat, orvosokat 
és a dolgozó parasztokat. A népfront helyi 
bizottságainak tanácskozásain azért vitáz-
nak és cserélnek gondolatot az emberek; 
azért tesznek javaslatokat, hogy segítsenek 
a feladatok megoldásában. 

A népfrontmozgalommal kapcsolatban 
az országgyűlés legutóbbi, e hónapi ülés-
szakán joggal állapíthatta meg Kállai 
Gyula elvtárs, az MSZMP Központi Bizott-
ságának titkára, a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának elnöke: »Politikai éle-
tünk aktivizálódását, s további demokrati-
zálódását mutatja be a Hazafias Népfront 
mozgalmának megélénkülése is. Ez egy-
részt a párt helyes politikájának következ-
ménye, amely a legszélesebb dolgozó töme-
gekre épít, de egyben jele annak a határ-
talan bizalomnak is, amelyet a dolgozó tö-
megek a párt politikája iránt éreznek.« 

Kétségtelen, hogy a népfrontmozgalom 
fellendülése Szegeden és a szegedi járás-
ban is elsők között annak tulajdonítható, 
hogy a kommunisták törődnek vele és a 
legkülönbözőbb módon elősegítik a nép-
front munkáját. Számos kommunista párt-
megbízatásként a népfrontmozgatom segí-
tését kapta. A szeged-alsóvárosi pártszer-
szervezet például pártmegbízatásként ad-
ta Berta József elvtárs részére a nép-
front tevékenységének sokrétű támogatá-
sát. Berta József — mint hozzá hason-
lóan számos más kommunista — heten-
ként több estét tölt el megbízatásának 
végrehajtásáért. Természetesen a kommu-
nistákkal együtt dolgoznak a népfront 
pártonkívüli aktivistái és az eredménye-
ket közösen érik el. 

A népfront nem ellenzéki mozgalom, s 

rosszindulatú, ellenséges erőknek nincs 
benne helyé. A népfront minden becsü-
letes, • haza és a dolgozó nép érdeké-
ben tenni akaró, segíteni kész ember 
mozgalma. Következésképp nemcsak a 
pártonkívülieké, hanem a kommunistáké 
is. Az országgyűlés ülésszakán éppen né-
mely ember téves elképzeléseinek eloszla-
tásáért hangzott el: -A népfrontmozga-
lom olyan, a párt irányításával dolgozó 
harci szervezet, amelynek munkájában a 
párttag és pártonkívüli hazafiak egyaránt 
részt vesznek.- S ez csakis így van és 
lehet jól, mert ez az összefogás vezethet 
előre szocializmust építő utunkon. 

A népfront szegedi bizottságának napok-
ban megtartott ülése - amint arról la" 
punkban részletesen beszámoltunk -> 
sokféle és elismerést kiváltó feladatok 
megvalósítását tűzte maga elé, rögzítve 
azokat következő félévi munkaprogramjá-
ban. Ebben a többi között jelentős tár-
sadalmi munkák elősegítése is szerepel 
a jövő évi szegedi szabadtéri játékok 
megrendezése feltételeinek biztosításával 
kapcsolatban is. A »Szép Szegedért— 
mozgalom és a népfront minden többi 
megnyilvánulása a hazafias erők összefo-
gásán, munkáján alapszik. Szegeden és a 
szegedi járásban is tovább kell fejleszteni 
azonban: a népfront a -népszerű- fel-
adatokon túl támogassa hathatósabban, 
hogy az állampolgárok mindenben eleget 
tegyenek kötelességeiknek. 

A kommunista és a pártonkívüli haza-
fiaknak, mindazoknak, akik a népfront-
ban odaadóan tevékenykednek együttes 
erővel kell és lehet haladniok a moz-
galom terebélyesitéséért, tartalmának gaz-
dagításáért. Az országgyűlés legutóbbi 
ülésszakán hozzájuk intézte Kállai Gyula 
elvtárs a következő szavakat: -Fejlesszék, 
erősítsék a népfrontot, őrizzék meg annak 
tisztaságát és védjék meg azt az ellenség 
mindennemű próbálkozásával szemben.-

Szép munka, lelkesítő feladatok együttes 
megvalósítása vár a népfront kommunista 
és pártonkívüli tagjaira. Bizonyos, hogy a 
párt vezetésével, a népfront-aktivisták 
munkájával tovább izmosodik a hazafias 
erők mozgalma. 

Érdemes ezért dolgozni! 

A szabad levegőn 
Nem biztos, hogy a lecke elkészült, de a srácok már bir" 
tokba vették a park pirostámlás padját. Köztudomású do-
log, hogy az úttörőújság cikkeit csak így, az egyre lan-
gyosodó szabad levegőn és hancúrozás közben lehet élvezni 

Hebmaim fclv.) 
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