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Hősi erőfeszítéssel végzik munkájukat 
a szegedkörnyéki parasztgimnáziumok 
diákjai és tanárai - m 

Oi parasztgimnázíum működik 
Szeged környékén 

(Szeged, november 23). Beszámol-
tunk róla, hogy november közepén 
S&ndorfalván megnyílt egy paraszt-
gimnázium. A parasztig,imnáziumok je-
lentőségét sokan nem tudják eléggé 
értékelni ma, amikor a városokban 
igen szép munkát fejt mór ki a dol-
gozók gimnáziuma. Sajnos azonban 
ezekből az iskolákból a parasztság leg-
nagyobbrészt kimaradt, mert termé-
szetüknél fogva' ezek az iskolák mind 
a városokban létesültek. Márpedig bár-
milyen nagy is volt a tanulási vágy a 
paraszt fiúkban és parasztemberekben, 
mégsem tudtak a sokszor 15—20 vagy 
még ennél is több kilóméterre lévő dol-
gozók gimnáziumába bejárni. Igy hát 
a Magyar Népi Művelődési Intézet 
kezdeményezésére érvényesítették az! 
a régi jólbevált elvet, hogy 6a a hegy 
nem megy Mohammedhez. akkor Mo-
hammed megy a hegyhez. Igy szület-
tek meg azután a falusi parasztgimná-
ziumok. 

Szeged környékén jelenleg öt pa-
rasztgimnázium működik, egyelőre csak 
egy-egy osztállyal, a ha 'odlk pedig Al-
gyön most áll szervezés alatt. Az is-
kolákba fiúk és lányok együtt járnak, 
de a fiúk körében úgylátszik nagyobb 
a: érdeklődés, mert mindegyik iskolá-
nak jóval több fiúhallgatója van. Rösz-
kén 24 tanulóval, Sándorfalván 27 ta-
nulóval a II. osztályt nyitották meg, 
Várostanyán pedig az V. osztályt 9 ta-
nulóval. Klárafalva és Ferencszállás 
tanulni vágyó parasztjai szómárai Fe-
íenc.-v.állásor. nyitották meg a II. osz-
tályt 23 tanuló számára. A paraszt-
gimnáziumba 16—40 évig vesznek lel 
hallgatókat, jelenleg azonban legtöb-
ben a 20—25 évesek közül kerülnek ki. 

A szegcdkömyéki parasztgimnázi-
umok anyaiskolája, vagyis vizsgáztató 
és felügyeleti hatósága a szegedi 
Klauzál Gábor-gimnázium. A gimná-
zium lelkes fiatal igazgatója: Gallé 
László maga is szívügyének tekinti ezt 
a kérdést és minden héten legalább 
egyszer ellátogat valamelyik falusi gim-
náziumba, az úgynevezett partiknlába. 
Ilyen alkalmakkor azután ő maga is 
tar t egy-két órát, irányítást, útmuta-
tást ad a kinti nevelöknek és elbeszél-
get a hallgatósággal. Áldozatos, fárad-
ságos munka ez, különösen a most kö-
vetkező téli időkben, mert bizony még 
az útiköltséget sem térit ik meg szá-
mára. Mégis csak úgy ömlik belőle a 
lelkesedés, amikor a parasztfiuk nagy 
tanulási kedvéről beszél. 

— Hatalmas érdeklődés mutatkozott 
meg az első perctől kezdve a falusiak 
körében az iskola iránt — mondja. — 
Szinte csodálatos volt az a művelődési 
készség, sőt egyenesen kulturéhség, 
amellyel bennünket fogadtak. Jólesett 
látni, hogy végre nem a papírért, a 
bizonyítványért tanulnak, hanem való-
ban magáért a tudásért. Akadtak is 
köztük olyanok, akik kijelentették, 
hogy nekik nem is kell a bizonyít-
vány, ők csak szeretnének minél töb-
bet tanulni és hallani, mert eddig erre 
nem volt alkalmuk. A tanulóknak csak 
20—25 százaléka akar a parasztgimná-
zium elvégzése után i s továbbtanulni, 
hogy falujában orvos, jegyző vagy ha-
sonló lehessen, a többiek odahaza sze-
retnének maradni továbbra is. 

Elmondja a továbbiakban Gallé 
igazgató, hogy ez a nagy tanulási vágy 
azért is dicséretreméltó, mert bizony 
riagv nehézségekkel kell megküzdeniök 
az itt tanuló diákoknak. Ezeknek a le-
gényeknek, lányoknak legnagyobb, ré-
sze ugyanis egész napját nehéz mező-

gazdasági, vagy ipari munkával tölti 
és esténként eldurvult, kisebesedett 
kézzel kell kezébe fognia a tollat, ce-
ruzát. A dologidőben ezért csak egy-
két órát tartanak számukra és inkább 
a téli kevesebb munkák idején ".ölte-
nek 4—6 órát az iskolában. Ezenkívül 
a legmostohább körülmények között 
végzik munkájukat . A környékbeli pa-
raisztgimnáziumok közül csak Ferenc-
szálláson van villany. Várostanyán 
még egyelőre lámpa sincs. Táblát is 
legtöbb helyen valami festett deszka-
lap helyettesíti. Fűtésre egyelőre szinte 
gondolni sem mernek tüzelőhiány mi-
att. Gallé igazgató és a Népi Művelő-
dési Intézet szegcdi megbízottja: dr. 
Kalmár László egyetemi tanár fárad-
hatatlanul végzik a gyűjtés és szerve-
zés munkáját , hogv legalább valami-
vel könnyebbé tegyék az iskolák hely-
zetét. 

Nem kevésbbé könnyebb azonban a 
parasztgimnáziumban tanító tanárok 
helyzete sem. Az egyes partikulák meg-
szervezői legtöbbször a falu tanítói 
kara közül kerül ki, de a városi anya-
iskolából is szükség van tanárra. Mind-
kettőnek egyaránt nehéz feladat jut. 
A kintlakó tanítók is egész napi taní-
tás után este fáradtan fognak ismét 
munkába, fü'.etlen, hideg teremben. A 
városból kijáró tanárok is. napi mun-
kájuk után ülnek vonatra vagy a jobb 

időben gyalogszerrel közelítik meg az 
iskolákat. Mindezért semmi külön dí-
jazás nem jár, csupán a 3 forint 60 
filléres órabért kapják meg. Egyelőre 
még ezt sem utalták azonban ki szá-
mukra, az útiköltséget pedig még csak 
meg sem Ígérték nekik. Mégis végzik 
ezt az áldozatos feladatot és mint vala-
mikor a garabonciás diákok járják a 
falvakat, hogy a nemzet igazi napszá-
mosaiként műveltséget vigyenek a falu 
népének. 

Szeretnénk, ha a város társadalma 
és a szegedi művelődési egyesületek 
megértenék ennek a nagyjelentőségű 
munkának fontosságát. Az egész társa-
dalom segítő támogatására van szük-
ség, hogy erkölcsi és anyagi téren egy-
aránt hozzájáruljanak ezeknek a pa-
rasztgimnáziumoknak további fenntar-
tásához. „Csak az a méltó hazai, amely 
a népé! ' .— mondja az erre vonatkozó 
kiáltvány. A hazát — s vele a világot 
— csak az új í t ja meg, ami a népet 
megújít ja. A magvar szegényparaszt-
ság forradalom nélkül juthatott egy 
forradalmi vívmányhoz; a szabadföld-
höz. Szellemi szabadsághoz csak a maga 
forradalmi lelkületével juthat el." 
Mindezek, szem előtt tartásával segít-
sük ezeket a fiatal parásztiskolákat to-
vábbi munkájukban. 

(lökös) 

Ma d.p. fél 11 órakor M A T I N É a Belvárosi Moziban 
a Szegedi Nemzeti Színház 20 művészének felléptével. — Operaáriák — Ver-
sek — Opereti'.részletek. — Helyárak 1—4 forint a Móricz Zsigmond Népi 

Kollégium javára. 

Hamis vád miatt letartóztatták 
a vádló tanukat,a vádlottat felmentették 

(Szeged, november 23.) Németh La-
jo® szentesi aiezrenes a nanoru befe-
jezése utan nazacerc Szentesre. Qtc 
tanuk jelentkeztek* kiknek a rendőr-
ség í ö t to't reitünften súlyos vallo-
mása alapján Németh Lajost letar-
tóztatták. Németh egy ev óta előze-
tes letartóztatásban várta, hogy 
ügyét letárgyalják. A vadirat szerint 
az oroszországi aknamezőkre orosz 
polgári .lakosságot hajtott, partizán-
vadászatot tartott, sajátkezűiig 
agyonlőtt partizánokat, elfogott orosz 
nőt labánái fogva akasztott, fei sajat-
kezüieg es mcskavai nyesegette a lá-
bat, házakat gyújtott a lakóssagra, 
az orosz lakosság jószágát jogtaianui 
eltulajdonította e® a legényseggei ke-
gyetlenül bant. 

Egy ev aiau ötször tűzte ki a fő-
targyaiast cir. Tó'h László tanáosve-
zeiö, a letartóztatas aiapjaui szolgáló 
tanuvaiioma-sT teVök azonDan egy-
szer sem jeientek meg. Szombaton az-
tan előállították őket. 

A fötargyaiason az előállított tanuk 
Szepesi Ferenc és Rátöri István viSz-
szavontak a rendőrség eiött tett su-
ly0san terheiő vallomásukat azza| az 
mdokolassai, hogv presszió hálása 
aiatt írtak aiá a jegyzőkönyvet es et-
től való féltükben nem jelentek meg 
eddig a főtárgyaláson. 

A népbirak, de különösen a Kom-
munista párt népbirája felháborodot-
tan vonta felelősségre szepesi pe-
reimet eljárásáért, inert az o vallo-
mása alapján üi a vádlott ártatlanul 

A Munkás Kulturszövetség rendezésében Dolgozók Gyermek-
szinháza, a „Tisza" dísztermében. 

Vasárnap, december 1-én délután 3 órakor Káldor bácsi miku-
lási ajándéka a jó gyermekeknek: 

J a n i k a á l m a 
Mcseopevctt, sok mókával, énekkel és tánccal. 

Irta: Perényi Kálmán, zene: Schiller Tamás, rendezte: Káldor 
Jenő a Nemzeti Színház tagja. 

Jegyek elővételben a Délmagyarország és a Népszava 
kiadóhivatalaiban kaphatók. 

egy esztendeje. Dr. Bité Ferenc nép-
ügyész mditvanyozta a tanú azonnap 
letartóztatását es a fennforogni lát-
szó hamts vaa nüntettt miatt az 
iratok áttéteiét az államügyészség-
hez. 

Haton'<5 jetenec játszódott <t Bátor' 
istvan tanúkihallgatása során i®. A 
népügyész Rátöri letartóztatását ts 
indítványozta. Indítványozta továbbá 
a fötargyaias f 0 ív a íréin hasonlókén-
pen vallomást tett Rlár József, Török 
János es Kunt! Horváth euen is ha-
mis vad büntette miatt eijaras meg-
indítása végeti az iratoknak az ál-
lamügyészséghez vaio áttéteién 

A népbiróság eirend^i-e Rátöri Ist-
ván letartóztatását, aki eisónei; tett 
va!ipmast a rendőrségen s az irato-
kat a hamis vád büntette miatt az 
államügyészséghez teszi át. 

A vacllottat természete en rei kei-
leit menteni, a népenene» bűncselek-
mény miatt Düncseiékmeny manyá-
bnn, a háború® bűntett miatt pedig 
bizonyítékok hiányában. 

8ib<f orofesszor e l ő a d á s 
az MKP 5zabadparfamenfj£n 
(Szeged, november 23) A Magyar 

Kommunista part erteimisegi csoport-
jának rendezésében a Szabadparia-
meni előadássorozatában <ir. BjhrS Ist-
ván cgveiemi tanár pénteken este 6 
órai kczdettei .Demokrácia é® önkor-
mányzat* címen tartott eladást a 
part' Kálvin-téri székházát zsúfolásig 
m'Pgtfilto hallgatóság előtt. Dr. wzto-
do'nik László eivtars törvényszéki o,. 
nök nyitotta meg az eföadast. 

Dr. Bibó istvan előadásában kiterc 
a demokrácia kettő® érteimezesere. 
Foglalkozott a magyar demokrácia 
nehézségeivel. Megállapította, nogy 
naiunk a demokrácia késleltetett élet-
torma. Rámutatott, hogv közigazgaóa-
®unkat gyökerébe keu megreformálni, 
m m a regi kereteknek szémeiyszc-
nnti cseréje még nem demokrácia. 

A nagy tetszéssel fogadott eioad a» 
utan nívó® hozzászólások vottas a 
késő esti órákig, meiy«kre dr. Bibö 
istvan vftiaszoft. 

ÉRTÉKES? 
ÉRZÉKENY? 

KÉNYES? 

TÖRÉKENY? 

Küldje repülőgépen! 

Filléres áruszállítási díjtételek 

M M Z O V L E T 
légijáratain. 

Felvilágosítás 
Budapesten: V., Dorottya-u. 9. 

Telefon: 386-183. 

Szegeden 
FODOR ÖDÖN és TSA 

Fcketesas-u. 17. Telefon: 755. 

S z e r k e s z t ő s é g ü n k 
k ö s z ö n e t e é s j a v a s l a t a 
v i l l a n y a " yt>en 

örömmel vette tudomásul 3 vá-
ró3 íakossaga, nogy a Központ; 
Gáz és villamossági Rt-vG sike-
rült a városnak megaiiapoáum a 
város éjszakai kivilágítását illető-
leg Ezen a téren nme® í® oaj a 
beivarosbnn. így néidáui szerkesz-
tősé'Jünk igen naiá® azért a figye-
lemért, amiben re®zesfli. Jókai-utca 
Szegen egyik legrövidebb utcl'a es 
a három "utca, vilianyiámpahoz; a 
ttvg|v kivilágítja, még egy ívfampát 
is beállították. Ezzei szemoé.i a 
KI ebe Is be rg-1 ér lö i a Tisza LajoS-
köruton a* a í-izentháromsa,'uteru 
szociáldemokrata székházig a ta-
valyi vitianyivuzetinkra emléke/teftr 
éjszakai sötétség norui. Kzuton 
mondunk köszönetei a szerkeszcőto-
®égünie"e|p szereit Jupiter-lámpáért; 
de ugy véljük, a köz nagvobb hasz-
n á t venne e n n é k . Illetve hGyet te 
beállítandó kér egyszerű vi í imv-
lámpának néMáu, a f e n t emlí te t t , 
szakaszon- hogv a Szenthnromság-
ptcai lakók ti lantőrés nélkül ee a 
favalv ö ta téf tvo őrzöt t léit ku-
b a i j u k b a n é r jenek haza es tenként . 

Vasírnao délután 3 árakor 
kezdődik az MNDSz 

drágaság pllpni nagygvüláse 
(Szeged, november 22) Az életerő® 

demokrácia követelménye, hogv a fe-
lelő® kormányzat állandó összekötte. 
tesben tegyen a nemzettesttei es or-
lesöíjgn köwetienűi problémáiról, Kf" 
vnnságaiTói és elképzeléseiről. 

Az MvriR', szegedi csonortja a de-
mokrnc'ának e® szeméiyenkint min-
den haziasszonvnak rész szolgálatot 
vasárna" délutáni gyüiesevG a ora-
gasjg ellen, . . , v 

Az MNDSz gvülésére Budapestről 
élvonalbeli gazdasági szakértő elő-
adót kan, aki majd ramutat a nra-
gu'as okozataira és felsorolja a lehe-
tőségeket, meiyekkei az indokolatlan 
drágaságot te lehet küzdeni. A gyüie. 
sen mindenki felszólalhat e® előtár-
hatja észrevétele:r. tr'esülé-ünk sze-
rint az elhangzott éSzrevóteiekoöi es 
előterjesztésekből a vasárnapi nagy-
gyűlés a kormányhoz beadványt intéz 
é® ezzei is megakarja könnyíteni 
kormányzatunk küzdelmét az árdrá-
gítók «!ien. 

Az MNDSz drágaság epem nagy-
gyűlése vasárnao délután 3 órai kéz-
déttei a varosháza közgyűlési termé-
ben lesz. 

Kereskedők figyelem! 
Megkezdődött 

a Mikulás és karácsonyi vásár 
Megrendeléseket szaloncukorra is 
felvesz nagyban és kicsinyben 

mm mu 
cukorkanagykereskedö, Tisza La-
jos körút 48. — Telefon: 2-45. 


