
A győzelem 
állomásai 

A r A d i ö ű j M Ű S O R A 

Szerdán a Magyar Rádió 
székházában Boros János A 
győzelem állomásai, c ímű 
műsor szerkesztője tájékoz-
tatta a sajtó képviselőit a 
február elsején induló ú j 
sorozatról. A nyolc műsor 
a Szovjet Hadsereg nagy 
győzelmeinek állomásait 
örökíti meg és idézi fel a 
történteket. A riportok azon-
ban nemcsak a hadiesemé-
nyeket idézik fel, hanem be-
mutat ják a háborúban részt 
vett egyszerű emberek, kato-
nák mai életét is. A műso-
rok ideje általában 50—60 
perc. 

A győzelem állomásai cí-
m ű dokumentum-sorozat 
február elsején elhangzó el-
ső adásának címe: Ballada 
a párosról, mely helytállt 
Európáért. A volgográdi har-
cokat idézi fel. 

A munkásakadémiák „féléve" fEM BEREK w 
Az idei tanévben 15 mun- cipőgyár immár hagyomá- — De nemcsak ez, jófor-

kásakadémia indult Szegeden, nyossá vált akadémiája. mán minden előadás ilyen 
A „félévjükhöz" közeledő A siker ebben is sok össze- érdekes. Azt hiszem, túlzás 
akadémiák közül kilenc szak- tevő eredménye. Ismerni kell nélkül mondhatom, hogy né-
mái jellegű. 6 pedig a hall- a dolgozók érdeklődési körét, lünk igazán népszerűek ezek 
gatók általános műveltségét figyelembe kell venni kép- 0 2 előadások. 
gyarapító irodalmi, pedagó- zettségüket, gondos szervező De mi tagadás- van az 
giai. munkajogi, ideológiai, munkával biztosítani az elő- éremnek másik oldala is. Né. 
földrajzi stb. kérdésekkel adások dologi feltételeit stb. bány üzemben nagyon bete-
foglalivozik. A z iKV-nál például az aka- Sen, vagy sehogysem müköd-

Az üzemek többsége az elő- démia témájának megválasz-  n e k  e z e k az akadémiák. Leg-
ző évek jó tapasztalatai alap- tásához maguk a hallgatók is kirívóbb példa erre a gyufá-
ján örömmel fogadta a TIT aktivan beleszóltak, s így ért- gyár. Itt évek óta minden 
előadóit, s munká jukhoz sok hető, hogy az önként válasz- próbálükozás, jószándék meg-
segítséget nyújtott. Igen jól tott témakörből szívesen hall- t ° r i k a közönyön. Igaz, so-
működő szakmai akadémiák gatnak előadást. A fodrász- k a n járnak be vidékről, tobb 
vannak a MÁV-nál, a szűcs- ipari ksz munkásakadémiáját műszakban dolgoznak, nehéz 
ipari ksz-nél, a vas- és fém- is nagy érdeklődés kíséri. a z előadásra a legalkalma-

ipari ksz-nél és a fodrászipari - Legutóbb a fodrászipar f ^ / f munkások többs^e 

nyugdíjban 

ksz-nél. A nem szakmai jel- történetéről hallgattunk elő- nő. többgyerekes családanya. 
legűek közül különösen jó az adást. Az 1400-as évekig visz- A téma megválasztása sem 

ingatlankezelő vállalat törté- szanyúló előadásból rengeteg könnyű. Az előadások leg-

nelmi munkásakadémiája, az érdekességet tudtunk meg - többje itt egészégügyi témá-
' . . " ' , , ju. Azt gondolhatnánk, hogy 

újszegedi szovogyar földrajzi, mondja Nagy Karoly, az l-es ^ mindenki érdekel. A gya-
a jutaárugyár irodalmi és a számú üzlet dolgozója. 

A madarak és az időjárás 
Rövid telet várnak-e a ma- múl t heti havazás alatt. A taló, terített asztal a szá-

darak? Ez a kérdés ötlik fel városban viszont azt látom mukra. 
az emberben, ha a különben a magas platánokon, hogy a A barkós és függő cine-
vékony téli ruhába öltözött verebekkel békés társbérlet- gékből, az ökörszemekből, a 
fehértói madárvi lágra tekint, ben 4—5 ezer seregély is ta- nádi sármányból, sőt a vö-
A viharsirályok ugyanis az nyázik. Máskor a tél dere- rösbegyből is aránylag sok 
elvonulók között utolsónak kán ezek már nincsenek itt, maradt, vagy szorult benn a 
költöznek el délnek, most csak februárban jönnek visz- nádasokban. Ezek általában 
viszont még mindig vígan sza. Most el sem mentek, a mediterrán zónában telei-
élnek itt. A Fokföldig is ván- Nagy tömegben lakmároz- nek át, de most még nem 
dorolva vajon visszajöttek nak a Kossuth Lajos sugár- kényszerültek továbbmenni 
volna már a pajzsos can- úton az ostorfák termésén, délebbre, 
kök, amelyek egyébként feb- Az élelmükben osztozó tár-
ruár végén szoktak haza- saik, a fenyőrigók viszont 
jönni? Még el sem mentek, még nincsenek itt, csak ké-
vagy megtévedtek volna az sőbb várhat juk őket. Ügy-

látszik, ők pontosabban tart-
ják magukat a naptár sze-
rinti télhez. 

Marasztaló 

teritett asztal 
időjóslásban? 

A seregélyek 

el sem mentek 

Megfigyelésünket dr. Be-
retzk Péter egyetemi ma-
gántanár, a fehértói rezer-
vátum Európa-hírű tudósa 
bővíti k i : 

— A vadlibák megszokott 
tömegeit most nem látni Fe-
hértón. Hosszú megfigyelé-
seim óta ez a jelenség az 

% Szürkegémek 

vendégségben 

— Látszatra új, szokatlan 
jelenségekkel á l lunk szem-
ben a madárvi lágban? 

— Valójában — mondotta 
dr. Beretzk Péter —, e je-
lenségek nem engednek le-
vonni merész következtetést 
arra vonatkozóan, mintha a 
kutya megette volna a te-
let. Csupán a terített asztal, 
az élelem marasztalja itt a 
szokatlan vendégeket. A ma-

Mindez a jelenség az el-
késett tél miatt van, vagy a 
madárvonulás lassabban 
áramlik dél felé a szokott-
nál? A természet ritmusa 
hol és miért tört meg? Mint darak a hideg ellen jól fel-

első eset, amikor a hatal- megtudtuk, néhány szürke- vértezik magukat, s ha úgy 
mas tórendszer nem hangos §em ls Feherton maradt. Ez { o r d u ] j d ő g y o r s a n f e l_ 
a vadlibák népes csapatától. persze magyarazhato azzal. ~ 
A mostani kevés vadliba kö- hogy a tavak lehalaszasa kerekednek es oaeDD annak 
zött is észrevehető volt bizo- u , a n a tocsogókban vissza- a nekik kedvezőbb, elelem-
nyos nyugtalan mozgás a maradt szeméthal marasz- ben dúsabb tájakra. 

Fényben, világosságban Az első pesti legális 
munkásgyülés entlékere 

D É L E L Ő T T szabadság-

matinét rendeztek a buda-
pesti Magyar Színházban. Az 
ilyen mat inéknak már vol-
tak hagyományai: a korábbi 
években a rendőrterror, a 
cenzúra, a gyakori megtorlá-
sok ellenére is rendeztek va-
sárnap délelőtti munkáselő-
adásokat a haladó művészek. 
Ezúttal — 1945. január 28-án 
először fordult elő, hogy ami-
kor a függöny szétnyílt, csak 
előadók jelentek meg a szín-
padon, nem ültek mögöttük 
figyelő tekintetüket a művé-
szekre és a közönségre szö-
gezve rendőrtisztek, mint öt 
es tíz esztendővel korábban. 
A történelem legsötétebb éj-
szakái után, 1919 óta először 
alít fényben és világosságban 
a párt, hogy messzehangzóan 
meghirdesse programját. Be-
i ezetőül a költők szóltak, Pe-
tőfi. Ady, József Atti la for-
radalmi versei soha nem vol-
tak aktuálisabbak, min t ezen 
* napon. A közönség könnye-
ző szemekkel, visszafojtott 
lélegzettel, ökölbeszorult ke-
zekkel hallgatta megszólalta-
tóikat. 

A DUNA túlsó partján, Bu-
dán még folytak a harcok, 
Kelet-Poroszországban és a 
Balti-tengernél a Szovjet 
Hadsereg hatalmas csapásai 
zúzták, porlasztották a náci 
seregeket, a Mazuri-tavaknál, 
ahol az első világháborúban 
nagy győzelmet arattak Vil-
mos császár hadosztályai, 
most az utódok fejvesztetten 
menekültek. 

lózás nélkül, mindenki sze-
meláttára. Mégis, a fájda-
lom, a pusztulás ellenére, re-
mény támadt az emberek-
ben: újra lehet kezdeni, le-
het még élni. 

Ezen a délutánon — ugyan-
csak a Magyar Színházban — 
először szólt az emberekhez, 
a munkásosztályhoz, az or-
szág dolgozó népéhez han-
gos, messzehangzó szóval, 
nyíltan és akadálytalanul a 
Magyar Kommunista Párt. 
Első szavai így hangzottak: 
Az eddiginél jobban, igazab-
ban, szebben lehet és kell él-
ni. Mindenért, ami történt, 
az úri osztály felelős. Az or-
szág túljutott a mélyponton: 
független, szabad nép kezd 
munkához, eltakarítja a ro-
mokat, hozzálát az újjáépí-
téshez. Magyarországnak Ide-
iglenes Nemzetgyűlése és 
Ideiglenes Nemzeti Kormá-
nya van! 

A PÁRT meghirdette: nem 
akármilyen demokráciát, né-
pi demokráciát akarunk. Szé-
leskörű, gyökeres földrefor-
mot a földesúri nagybirtok-
rendszer helyett, reakciós 
közigazgatás és közélet he-
lyett demokratikus közigaz-
gatást és közéletet. Nemcsak 
a nyilasok a nép ellensége — 
mondlák a párt szónokai —, 
nem lehet helyük többé a 
nép sorsának irányításában 
azoknak sem. akiknek ellen-
forradalmi uralma — bármi-
lyen nevű pártokba tömörül-
tek is — törvényszerűen ve-
zetett a háborúhoz, a romlás-
hoz. 

Ezúttal hangzott el elő-
A magyar főváros felszaba- szőr: Ü j külpolit ikát! Szoros 

dult területein kétségbeesett barátságot a Szovjetunióval 

erők egyesítése mellett Szak-
szervezeti egységet! Munkás-
egységet! Az M K P legális 
szervezetei mindent elkövet-
tek a jelszavak valóraváltá-
sáért. 

Az első legális kommunista 
népgyűlésen hangzott el a 
figyelmeztetés: akik a volt 
szövetségesek, a nyugati 
nagyhatalmak és a .Szovjet-
unió közötti ellentétek kiéle-
ződésére, egy ú j háború ki-
robbanására spekulálnak, sa-
ját népük békéjének árulói, 
hazájuk ellenségei. E figyel-
meztetés a későbbi évekre is 
érvényes, időszerű maradt. 

A HÚSZ ÉV előtti, január 
28-i budapesti nagygyűlés 
fontos esemény volt pártunk 
életében, kezdete legális mű-
ködésének a tényben és vi-
lágosságban, amely azóta is, 
s a jövőben is, láthatóvá te-
szi a kijelölt utat, melyen 
haladnunk kell. 

r. 

korlat viszont mást mutat. 

Előfordult az is, hogy a T I J 

előadója volt az első. s egyet-
len vendége a fűtetlen kul-

túrteremnek. Mi az oka en-

nek az érdektelenségnek? 

— Négy gyerek van otthon. 

Minden reggel 4 órakor ke-

lek, s 3 óra után érek haza. 

Semmire nincs időm — 

mondja Szalma Andrásné. 

— Nálunk két kicsi van, 

egyik bölcsődés, másik óvo-

dába jár. Minden percemet 

leköti. 

S az ötödik, tizenötödik 

válasz lényege is ez: „nincs 

idő". Ami alapjában véve 

igaz, s elfogadható, de az is 

ott lapul valahol a válaszok 

mögött, hogy erre, vagy ilyes-

mire nincs időm. Az igazi ok 

felderítése persze nem olyan 

egyszerű. 

Az üzem vezetősége min-

denesetre vegye komolyan 

ezek megkeresését. 

N . K . 

„Németh Js tván élvtárs 

ideig volt a 34-es körzet 
megbízottja. A Zákány, a 
Francia, az Othalom és a 
Damjanich utca tartozott 
hozzá, összesen 75 ház 350 
lakójával. Sokan keresték 
fel nap mint nap a MAV-
nyugdíjast. Tanácsot, segít-
séget kértek tőle. És Né-
meth István sohasem ta-
gadta meg. Gyakran elő-
fordult, hogv reggel 5 óra-
kor csöngették fel, s kér-
ték hivatalos aláírását egy-
egy kérvényhez. Máskor 
előfordult, hogy barátaival 
szórakozott, amikor a pa-
naszos érkezett. Nem is-
mert lehetetlent, félbesza-
kította a baráti megbeszé-
lést, s fogadta körzetének 
lakóját. 

Nehéz lenne felsorolni, 
hogy öreg napjaiból hány 
órát áldozott a közössé 
gért. Ott volt mindenütt, 
ahoi körzeté* kellett kép-
viselnie. Már tizenegy el-
ismerő oklevelet tud fel-
mutatni . A II . kerületi ta-
nács szabálysértési taná-
csának is tagja volt. Sok-
sok ügyet vizsgált ki, s az 
„Ítélethozatalnál" tárgyila-
gosan, az ügyfelek megelé 

több mint egy évtizede fejt gedésére foglalt állást. 
ki társadalmi munkát a la-
kosság és a tanács megelé-
gedésére. Áldozatos és fá-
radságos munkájáért mon-
dunk köszönetet a I I . ke-
rületi tanács végrehajtó 
bizottsága nevében. Kíván-
juk, hogy hosszú életet él-

Hogy melyik munká jára 
legbüszkébb, erre ő sem 
tud pontos választ adni. 
Talán a városrész fásítása, 
csinosítása nőtt legjobban 
szívéhez. Ott, ahol nem 
volt gazdája az ültetésnek, 
maga végezte el. Több 

jen még erőben, egészség- mint 20 sudár fa dicséri az 
ben, kedves családja köré-
ben. Szeged, 1964. szep-
tember 24. Lacsán Mihály 
vb-elnök". 

A következő napon már 
meghatódottan olvasta a mentsék fel 
„nyugalmazott" körzetmeg- édesapjukat 
bízott ezt a levelet. Tizen-
öt év áldozatkészsége, lel-
kesedése áll az 
mögött. 

idős társadalmi munkás te-
vékenységét 

Németh István fial ke-
resték fel a I I . kerületi ta-
nácsot s kérték, hogy 

idős, 77 éves 
társadalmi 

munkájátó l . E kérésnek 
tett eleget a kerületi ta-

elismerés nács, s küldte elismerő le-
velét a „nyugalomba" vo-

Németh István ennyi nult körzetmegbízottnak. 

\ fársackiluii összefogás szervezői 
Szinte állandóan szem 

előtt van a Hazafias Nép-
front újszegedi bizottsága. 
Egyszerű ennek a magyará-
zata: a Tiszán túli város-
rész rohamos fejlődése szük-
ségszerűvé teszi a széleskörű 
társadalmi összefogást 

amelyben jelentős szerepet 
játszik a népfront itteni bi-
zottsága. Három esztendő-
vel ezelőtt csak a népfront 
csoport működött, a keretet 
azonban kinőtték, az embe-
rek tevékenységét szélesebb 
alapokra helyezték. Az ön-
álló népfrontbizottság titká-
rával. Kiss Jenővel beszél-
gettünk arról, 'hogy a téli 
időszakban milyen progra-
mot adtak az újszegediek-
nek. 

A lakosttág érdekében 

— A lakosságot közvetle-
nül érdeklő problémák meg-
vitatását. megoldását foglal-
tuk programunkba. Itt van 
például a fiatalokat és szü-
lőket egyaránt érdeklő prob-
léma a pályaválasztás. Mind-
három újszegedi általános 
iskola igazgatójával egyet-
értésben ankéton nyújtunk 
segítséget a pályaválasztási 
gondokban. Érdekesnek ígér-
kezik a Haladás Tsz vezető-
ségének beszámolója a múl t 

esztendőben elért eredmé-
nyeikről. Ebben arról lesz 
szó, hogy mit adott a nép-
gazdaságnak a maga terüle-
téről a Haladás Tsz, s tag-
jai mennyivel élnek jobban, 
mint a korábbi esztendők-
ben. 

Külföldi utakról tartott él-
ménybeszámolók is tarkít-
ják a népfrontbizottság 
programját. Nyugat valósá-
gos arca címmel Üjszeged 
legkiesőbb területén, a Jó-
zsef Attila telepen tart 
majd előadást dr. Moholi 
Károly főiskolai tanár. 

Az újszegediek arról is 
ismeretesek, hogy segítenek 
a népfrontbizottság program-
jának összeállításában. Itt 
vannak például a társadalmi 
munkák. Hogy a Für j és a 
Fill ich Ká lmán utcában 300 
méterrel hosszabban tudták 
lefektetni a magasnyomású 
vízhálózatot, az a lakosság 
munká jának is köszönhető. 
A Fogarasi utcában megás-
ták egy kútkifolyó aknáját , 
s számos utcában pedig elké-
szítették A Szép Újszege-
dért, a Tiszta udvar és szép 
ház mozgalom a városnak 
ebben a részében is testet 
ölt. Engi Sándor újszegedi 
állomásfőnök, a népfront 
újszegedi bizottságának tag-

emberek eltűnt hozzátartozó-

ik nyomait kutatták, még 

nem csak. hogy nem szárad-

tak fel a könnyek, hanem elő-

ször hullottak nyíltan, tttko-

és a szomszéd népekkel! S 

már ezen az első nyilvános 

kommunista gyűlésen félre-

érthetetlenül hitet tettek a 

felszólalók a demokratikus 

Reggel nyole óra 
volt. Szegeden, a Ve-
resács utca sarkán a 
3-as villamos csak-
nem indulásra ké-
szen á l l t . . . 

— Vá r j a n ak . . . 
vár janak! — hallat-
szott egy asszony 
segélykérő hangja a 
villamos mögött. A 
kalauz ügyet sem, 

vetve a kiáltásra, a 
szabályokat pontosan 
betartva, kihajolt a 
kocsiból és meggyő-
ződött róla. hogy 
mindenki fent van. 
Aztán tempósan be-
lefújt a sípjába és 
felhangzott a jólis-
mert, indulást jelző 
kétszeres füttyszó. 
Az utasok vártak a 

Szabályok és emberek 
kocsi indulását, de nyújtotta a kezét a 
az elmaradt. A fü-
lekben még ott csen-
gett. a segélykérő 
asszony hangja. Idős, 
beteg asszony igye-
kezett bicegő láb-
bal és társnőjének 
karjába kapaszkod-
va elérni a még álló 
szerelvényt. Kínos 
sietése közben kiál-
tott Eltelt egy má-
fcodperc.. kettő, s 
az utasok drukkolva 
nézték, vajon sike-
rül-e nekik felszáll-
ni. Mar-már elérték 
a kocsit, egyikük 

fogantyú után, ami-
kor ismét kihajolt a 
kalauz, szájában a 
síp, melybe követe-
lődzőbben, mint 
előbb élesen bele-
fújt.. Ebben a pilla-
natban becsukódott 
az ajtó a két asszony 
előtt és megrándult 
a villamos. Az uta-
sok arcán csalódott-
ság és értetlenség 
látszott. A kalauz 
lesütötte szemét és 
a jegyeivel babrált. 
Nem ál lhattam szó 
nélkül. Jegyváltás 

közben szóltam ne-
ki: 

— Megvárhatta 
volna azt az asz-
szony t . . . — Nem 
nézett rám, válaszra 
sem méltatott. Ar-
cán lárva merevség 
ült, közönyösen 
ment tovább . . . 

Az elhagyott meg-
állóban két idős asz-
szony topogott a 
nedves, lucskos jár-
dán. Egyikük erőt-
lenül kapaszkodott 
támogatójába. So-
vány melle erősen 
zihált. Szája forró 
párát lehelt, melyet 
elnyelt a nyirkos, 
januári hideg 

B. * . 

ja már azoknak a virágok-
nak, növényeknek palántáit 
dédelgeti melegházában, 
amelyeket majd a tavasszal 
ültetnek ki a Kál lai fasorba 
és az Ogyessza körútra. 

Feltűnnek 

a szépséghibák 

Feltűnt az embereknek, 
hogy egyes utcákban a faso-
rok igen-igen foghíjassá vál-
tak az utóbbi esztendőkben. 
A szép fáiról és gazdag nö-
vényzetéről ismert Üjszegéd-
nek ez a jellege nem csor-
bulhat tovább. Elhatározták, 
hogy a fasorok foghíjait 
eperfa csemetékkel pótol-
ják Azért ezzel a fajtával, 
mert meg akarják alapozni 
a selyem hernyótenyésztés 
alapjait is Üjszegeden. 

A pártszervezet és a nép-
frontbizottság jól összehan-
golt munkával dolgozik 
együtt. Nitsinger Gyula 
párttitkár sokszor és sűrűn 
megfordul a népfrontbizott-
ság ülésein, hogy egy-egy 
probléma megoldásában köz-
vetlen segítséget nyújtson. 
Széles aktivahálózat segíti 
munká jában az 51 tagú nép-
front bizottságot. Egy-egy bi-
zottsági tag 4—5 aktívával 
tart rendszeres kapcsolatot. 
Ezért eredményes például 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
munká juk is* 

Figyelemmel kísért 

sorsok 

Figyelemmel kisérik az ál-
lami gondozásba vet t illetve 
nevelőszülőknél élő gyerme-
kek sorsát, fejlődését Az 
ilyen családokat rendszere-
sen felkeresik és beszélget-
nek velük esetenként. Utá-
nanéznek a gyermek iskolai 
tanulmányának, s ahol szük-
séges, segítséget nyújtanak. 
A népfront újszegedi bizott-
sága most azt tervezi, hogy 
sorjában felkeresik a kerü-
letek népfrontbizottságait 
hogy tapasztalatokat szerez-
zenek, illetve saját eredmé-
nyeiket átadhassák a közös, 
s még jobb társadalmi össze-
fogás érdekében. 

L. V. 


