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A MOSZKVAI MŰVÉSZEK 
ismerkednek Szegyeddel Szegediek az SZKP programtervezetéről 

(fcieboiann Béla felvételei) 

— Ezt nem elég csak el-
olvasni, tanulmányozni kell 

— mondották. Olyan sok ér-
dekesség, ú j van ebben a 
programtervezetben, hogy el-
ső pillanatban nehezen tud-
ja elképzelni az ember, hogy 
is lesz majd tíz vagy húsz 
év múlva a Szovjetunióban. 
Többen azt bizonygatták, le 
lehetne ezt rövidíteni, ha 
nem kellene a Szovjetunió-
nak honvédelmi célokra ts 
költenie. De ma még szük-
ség van erre — állapították 
meg a munkások. Kellenek a 
rakéták, a rakétahajók és a 
szuperszonikus repülőgépek 
is a béke, a szocialista tábor 
védelmére. Majd arról be-
széltek, hogy 

a munkások világszerte ta-
nulnak a Szovjetunió pél-
dájából, 

mi is jövőnket lá that juk 
ebből a tervezetből. 

Sürgős a munka, sürget 
az exportszállítás a Szegedi 
Seprúgyárban, de azért teg-
nap reggel szakítottak né-
hány pcrcet a beszélgetésre 
a munkások közül néhányan 
Kasza Ferenc gépe mellett, 
ö is a hétfő esti rádióhall-
gatók között volt, akik első 

fü l tanúi" voltak az SZKP 
programtervezete ismerteté-
sének. 

— Mindig érdeklődéssel 
hallgattam a rádiót, ha va-
lami műsoron kívüli adást 
sugározott — mondotta Ka-
sza Ferenc. — Most kettőzött 
figyelemmel hallgattam a 
bemondó szavait. — A továb-
biakban arról beszélt mun-
katársainak, hogy 

e/.t a programtervezetet 
minden magyar munkás-
nak ismernie kell, hadd 
lássa mindenki, merre ve-
zet népünk út ja , 

hova jutunk el rövidesen mi 
is. Amikor azt olvastuk, hogy 
az első tíz esztendő folya-
mán megvalósul a Szovjet-
unióban az áttérés a hat órás 
munkanapra, és a föld alatt 
végzett, valamint az egész-
ségre ár ta lmas munkakörök-
ben 5 órás lesz a munkanap, 
illetve 30 órás az ötnapos 
munkahét , 

a világon minden munkás : 

középpontjában a dolgozó 
ember áll. 

Ez a programtervezet nem-
csak az SZKP tagjainak, 
nemcsak a Szovjetunió né-
peinek mond úja t , hanem a 
marxizmus—leninizmus to-
vábbfejlesztésével 

távlatokat muta t az egész 
emberiség, benne a ma-
gyar dolgozók számára is. 
Az az igazság, hogy egyes 

országoknak az együttműkö-
dése következtében megvan 
a lehetőség, hogy ezek az or-
szágok egyazon történelmi 
időszakban valósítsák meg a 
kommunizmust, egyben ha-
talmas feladatokat ró ezen 
országok, köztük Magyaror-
szág dolgozóira és tudomá-
nyos munkásai ra is. 

Obermayer Ernő, a Délal-
földi Mezőgazdasági Kísér-
leti Intézet Kossuth-díjas 
kutatója, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező 
tagja, az SZKP programter-
vezetéről ezeket mondotta: 

— Az egész programterve-
zet 

a Szovjetunió hatalmas 

Nekem, mint mezőgazdasági 
kutatónak különösen tetszett 
a programtervezetnek az a 
része, amely arról szól, hogy 
a mezőgazdaság műszaki fel-
szerelése és a termelés szer-
vezettsége tekintetében meg-
közelíti az ipar színvonalát és 

a mezőgazdaságnak a ter-
mészeti erőktől való füg-
gősége jelentősen csökken. 

A szántóföldek dolgozóinak 
régi vágya ez, amely első-
nek — és ez örömmel tölt 
el bennünket — a kommu-
nizmus országában valósul 
meg. 

— A programtervezetben 
leszögezett nagyszerű célki-
tűzések elhihetővé teszik, 
hogy 

a munka mindenki szá-
mára elsőrendű létszükség-
letté válik. 

Ez a törekvés nekem külö-
nösen tetszik, mer t — bár 
nyugdíjas vagyok — nem 
érezném jól magam, ha vég-
képp el kellene szakadnom 
a munkától, tudásomat — 
bár szelídebb mértékben 
mint valamikor —, át nem 
adhatnám a közösségnek. 

fiz időszerű feladatokról tárgyaltak 
a népfront szegedi bizottságai 

örömmel olvassa ezt, 
hisz a munkásélet, a dolgo-
zók élete lesz könnyebb. 

Hisszük, hogy mi is meg-
ér jük majd azt az időt, 
amikor nálunk is így lesz. 

Dr. Antalffy György, a 
Szegedi Tudományegyetem 
rektora így nyilatkozott az 
SZKP ó j programtervezeté-
ről. 

— A programtervezetből 

Kibővített aktívaülést tar-
tott hétfőn délután a Haza-
fias Népfront Szeged városi 
bizottsága. Az ülésen — 
amelyen részt vettek a há-
rom kerület bizottságai is —, 
Törköly Ferenc, az MSZMP 
Szeged városi végrehaj tó bi-
zottságának osztályvezetője 
tartot t tájékoztatót a nép-
f ron tmunka időszerű felada-
tairól. Fölvetette, hogy to-
vább kell erősíteni a párt-
irányítás gyakorlati érvénye-
sítését a népf ron tmunká-
ban, a mozgalomban dolgo-
zó kommunisták tevékenysé-
gének az eddiginél hatéko-
nyabb egybehangolása út ján . 

Törköly Ferenc eaután is-
mertet te a népfrontmunka 
nagyfontosságú, aktuális fel-
adatait. 

A tájékoztatót és Nagy 
István városi népfront- t i tkár I 
előterjesztését követő hozzá-1 

szólások során vetette fel 
Balázs Imre, hogy erősíteni 
kellene a mozgalomnak az 
if júsággal és annak szerve-
zetével, a KISZ-szel való 
együttműködését is. Lele An-
tal. a baktói Felszabadulás 
Tsz tagsaga neveden kérte 

a Hazafias Népfront városi 
bizottságát, hogy adjon se-
gítséget, ú tmutatás t a tsz-ta-
gok nevelése, műveltségük, 
szakmai és ideológiai kép-
zettségük további fejlesztése 
terén. 

Szerelik 
az áramátalakító gépeit 

A Zrínyi utcában épült 
élénkzöld vakolásé, modern 
épületben nemrég kezdték 
meg a Budapesti Villamos-
állomásszerelc Vállalat mun-
kásai a gépi berendezések 
szerelését. Jelenleg a 20 
ezer voltos vál tóáramú be-
rendezés szerelése folyik. 

A következő hetekben 
kezdik meg az egyenirányító 
gépi berendezés szerelését, 
amelynek próbatermi átvé-
telére tegnap utazott fel a 
fővárosba a Szegedi Közle-
kedési Vállalat főmérnöke. 
A különféle működtető- és 
jelzőberendezések szerelése 
teszi majd teljessé a 7 és 
fél millió forint értékű nép-
gazdasági beruházásból léte-
sített áramátalakí tó ailomas 
felszerelését 

Képeink a városnézés egy-
egy epizódját örökítették 
meg. 

Séta a város szívében, a 
Széchenyi téren. 

* 

Képeslap Szegedről — 
Moszkvába. 

* 

Kattognak a fényképező-
gépek, hogy egy-egy kedves 
mozzanatot örökítsenek meg 
a város életéből. 

* 

Nagy sikere van Pásztor 
János alkotásának, a rom-
boló és az építő Tiszát szim-
bolizáló szoborcsoportnak. 

A rádió már hétfőn este 
ismertette, az újságok pedig 
keddi számukban közölték a 
Szovjetunió Kommunista 
Pá r t j a programtervezetét a 
kommunizmus felépítéséről. 
Szegeden is sokan hallgat-
ták a rádióból, de a nagy 
többség csak az újságokból 
ismerte meg a béke és a jó-
lét biztosításának ezt a tör-
ténelmi okmányát. Érthető, 
hogv nagy érdeklődéssel ol-
vasták üzemeinkben, intéz-
ményeinkben a kedd reggeli 
lapokat. 

A Délrost központi irodá-
jának udvarán a javítómű-
hely dolgozóinak Daróczi 
Vince, a műhely vezetője 
olvasott fel részletéket a 
határozatból. Ez csak ízelí-
tő — mondotta munkatár -
sainak, amikor az ingyenes 
közérdekű szolgáltatásokról 
és arról olvasott, hogy a 
most következő tíz esztendő 
végén minden egyes szovjet 
családnak, — a fiatal háza-
sokat is beleértve — kultu-
rált életkövetelményeknek 
megfelejő, egészséges lakása 
lesz. JL Moszkvai Állami Aka-

démiai Nagyszínház 
balettkarának tagjai nem-
csak művészetük gyöngysze-
meit nyújtották a közönség-
nek a Hóvirágban. Szegedet 
és lakóit közvetlen közelről 
is megismerték városnéző 
sétáik alkalmával. Amerre 
csak megfordultak, minde-
nütt szeretettel fogadták 
őket, s egy-egy csoportjukat 
azonnal körülfogták a járó-
kelők, s ki autogramot kért 
tőlük, ki pedig szíves szava-
kat váltott velük. Szegedről, 
a szabadtéri színjátszás vá-
rosából sok-sok kedves em-
léket visznek magukkal: a 
városképből egy-egy sajátos 
vonást, vagy mint ahogy Ga-
lina Ulanova mondotta: »Az 
emberek nyugodt, őszintt 
mosolyát«. 

A felolvasást hallgató mun-
kások, Császár Mihály, Szél 
András. Császár Ferenc, Ger-
bács József, Bata Vilmos és 
a többiek, akik közül töb-
ben már rádióból hallgatták 
a programtervezetet, a fel-
olvasás után munka közben 
is sokat beszélgettek a hal-
lottakról. 

A seprűgyárban Bucs Sándornét és Bakó Évát Ka-
sza Ferenc seprűkötő tájékoztat ja a rádióból hallottakról. 

különösen az ragadott meg erejét, magabiztosságát de-
— mondotta —, hogy annak monstrál ja . 


