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Oíihoni avatnak nevelőink 
Egyre gyakoribb jelenség köz-

életünkben, hogy a szellemi dol-
gozók világosan meglátják he-
lyüket és szerepüket mind szé-
lesebb alapokon épülő népi de-
mokráciánkban. Igy van ez jól. 
A forradalom következetesen 
harcos vezetője, a magyar mun-
kásság sikernek tartja, ha a 
haladó értelmiségiek vele egv-
sorhan állva kivannak harcolni 
a szocializmusért. Amióta a 
t/ellemi ernirar is szervezett 
munkás lehet, hatalmas fejlő-
désen ment keresztül. Ez a fej-
lődés kezdetben nagyon lassú 
tempójú volt. Bizony az op-
portunisták vagy a megmozdit-
hatatlanok, vagy a sokszor nyil-
tan is fellépő reakciósok ott 
dolgoztak a soraikban, s az egy-
re helyesebb rendbe egyenesedő 
sorokat míg meg.meglazították 
vagy szakították. 

fgv volt ez a pedagógusoknál 
is. "Hiába álltak az élvonalaik-
on kipróbált és megbízható 

elvtársak, a tömeg a maga el-
; mit világtól rajtragadt puha-
ságával, fásultságával, beideg-
zett, vagy talán meggyőződéssé 
is vált avult világszemléleté-
vel nem lehetett kikeltője, sok-
szor elvetője sem az uj mag-
nak. Tfdig az idő sürgetett. 
Ahogy a Szovjetunió, ugv a mi 
kormányzatunk is világosan fel-
ismerte a nevelői kar épitő 
munkájának fontosságát. Segít-
ségére sietett a tanítónak, ta-
nárnak. Mert hiszen közismert 
tény, hegy olyanná válik a jö-
vőnk, amilyenné az iskola és az 
élet a mai ifjúságot, fiatalságot 
neveli. Az pedig csak természe-
tes, hogy demokráciánknak joga 
van minden pedagógustól meg-
kívánni, hogy uj embert, szo-
ciális embert neveljen. 

Írasson megtört a jég. és hogv 
itt Szegeden is megtört, ennek 
kétszeresen őrülünk, hiszen vá-
rosunkban a nevelők nagy szá-
ma miatt sem lehet közömbös, 
hojy hol állanak, mit csinál-
nak. 

Márpedig megállapíthatjuk, 
hogy dolgozna!;. 

A mai nap ünnep számunkra. 
Pedagógus nap. 

Délelőtt fél 1 lórakor a Bel-
városi Moziban kúl hírversenyt 
rendeznek. Ez a verseny — 
an ely a magyar-szovjet barát-
ság jegyében zajlik le — a két 
lej nagyobb vidéki városnak. 
Szegednek és Debreoennek 2800 
nevelőjét mozgatja meg. Sze-
ged kihívta. Debrecent), s a ver-
seny döntőjének leszünk ma 
tanúi. A műsoron Bartók és Ko-
dály zenemüvei, orosz és csere-
misz népdalok, orosz költők ver-
sei, magyar népballadák, orosz 
ts magyar népi táncok szere-
pelnek reprezentatív előadók tol-
roácsolásában. Bán Sándor, T. 
Renyé Anna. az Egyetemi Ének-
kar, a MEFESz zenekar, stb. 
nyújt művészi élményt s Kál-
mán László dramatizálásában 
ízelítőt kanunk Makarenko hi-
res könyvéből, az Uj ember 
kovácsából is. 

Ugyancsak ezen a napon válik 
valóra a másfélezer szegedi le-
velező régi vágya: délután a 
Dugonics-gimnáziumban otthont 
avatnak s ugyanaznap adják át 
rendeltetésének a pedagógusok 
Átmeneti szállóját is. 

Mindkettő hézagpótló intéz-
mény. Egyesületi életet élni B 
hatvan különböző munkahelyen 
dolgozó tanitók, tanárok számá-
ra — régi kívánság. Végre szak-
mai és ideológiai továbbkép-
zésük igazi otthonra talál, fo-

lyóiratok és állandóan fejlesz-
tendő kis könyvtár várja itt 
a haladni, fejlődni akarókat, 
akik megértették az idők szavát. 
Ez az otthon meleg fészke akar 
lenni annak az összefogásnak, 
egymásratalálásnak is, amelyet 
a szellem kovácsai önmaguk és 
a munkássá" között olyannyira 
elengedhetetlennek tartanak. 
Baráti megbeszélések, viták, a 
közös ét különös problémák 
megvilágítása helyet kér és kap 
ebben az otthonban. 

Különös melegség arra gon-
dolni, hogy ez az otthon ép-
pen annak az épületnek a falai 
között tudott megvalósulni, 
ahonnét nemrég távozott el a 
klerikális atmoszféra. Most hát 
kinyíltak az ablakok, friss le-
vegő árad be rajtuk. Uj világ-
nak uj szele, »hol munkásoké 
a jövő*. 

Nyiljon ki a szivünk melege 
is egymás iránt. Köszöntjük 
nagy napjukon a szegcdi nép 
nevelőit. 

Somfai László 

előadása Dá'jrecenfeen 
Debrecen, február 19. Glus-

cscnko professzor Debrecenbe 
nagy érdeklődéssel kisért elő-
adást tartott a szovjet agro-
biológiai alapelveiről. Rámuta-
tott arra, hogy a tudományos 
biológiai alapjait Darwin ve-
telte meg és a darwini elmélet 
a Szovjetunióban fejlődött to-
vább. A természet alakításának 
materialista efvi alapja, hogy az 
elváltozások az életfeltételek ha-
tására megfelelően történnek és 
a fejlődés folyamán szerzett tu-
lajdonságok átöröklődnek. Eb-
ből következik, hogy az egyéni 
fejlődés és a törzsfejlődés, a 
fajnak a fejlődése szétválaszt-
hatatlan egységet képez. A Szov-
jetunióban a továbbfejlesztett 
alkotójeilegü darwinizmus ha-
mas elméleti és gyakorlati tö-
megmozgalom, amelyben a tu-
dományos munkások, növény-
nemesitők és agrónomusok zö-
me aktivan résztvesz. Ezek a 
kísérletezők igen gazdag gya-
korlati munkával járulnak hoz-
zá a szocialista mezőgazdaság 
fejlesztéséhez. 

Szakszervezeti hírek 
A vasárnapi Népszava agitá-

ció a Népfront-nagrjijülés mialt 
elmarad. 

A Szovjet-Magyar Művelődési 
Társaság csütörtöktől, február 
17-től vasárnap estig könyvkiál-
lítást rendez a Társaság szék-
házában (Vörösmarty-u. 7. sz.) 
Felhívjuk az üzemi dol ozókat, 
hogy a kiállításon minél na-
gyobb számban jelenjenek meg. 

Vasárnap, 20-án az orvos-
szakszervezet taggvülést tart a 
szakszervezeti székházban dél-
előtt 12 órakor. A tagok feltét-
len és pontos megjelenését kér-
jük. 

Felhívjuk nz édesipari mun-
kásokat, hogy 21-én, hétfőn 
délután 6 órakor taggyűlést 
tartunk a szakszervezeti szék-
házban. Megjelenés tagsági 
könyvvel kötelező. 

Kedden délután 5 órakor a 
kereskedelmi alkalmazottak 
szakszervezetének vegyes szak-
osztálya taggyűlést tart a szak-
szervezeti székházban. 

Kedden délután 6 órakor a 
házfelügyetők szakszervezeté-

A sziihitett normák bevezetése óla 

emelkedett a termelés és fokozódott a munkakedv 
az államosított Winter hefsgyárban 

A szegedi nagyüzemek és a 
Nemzeti VáJ.'alalok elhalmoz-
zák megrendelésekkel az álla-
mosított Winíer-kcfegyárat. Az 
üzem az uj kollektívszerződés, 
a szűkített normák bevezetése 
után áttért a negyvenórás mun-
kahétről a negyvennyolc órás 

munkahétre, de a dolgozók így 
is csak fokozott tempóval tud-
ják az óriási keresletei kielégí-
teni. 

A gyár nagy, beolajozott gőz-
gépe egész pap zakatol, csat-
tognak a »stanroló-gépck», 

Búgnak az esztergapadok 
ahol a különféle ecsetek, me-
szelő!) nyeleit faragják az éles 
acél-kések, a »szurko lóban« pe-
pedig a »mártó-gépt körül sü-
rőgnek-forognak az emberek. 

— Nálunk a sízükitett normák 
bevezetése óta emelkedett a ter-
melés és fokozódott a munka-
kedv — mondja Erőss Bélűné 
eivtársnő üzemi bizottsági tag, 
miközben belelapoz a munka-
naplóira, liogy számokkal, ada-
tokkal bizonyítsa bc a gyár 
munkájának előre'cndülését. — 
Az üzem átlagos teljesítménye 
108 százalék volt az 1941 - 4 8 - a s 
években, most ezt 105 százalék-
ra szállítottuk le, addig, amig a 
tudományos normákat meg nem 
állapítják. 

A könyvekből pontosan kivi-
láglik, hogy a gyár kilencven-
négy munkása az elmúlt belek-
ben kivétel nélkül, túlteljesítette 
az előirt normákat. Az öthóna-
pos munkaversenyek végén, a 
jó munkáért két Winter-gyári* 
dolgozót jutalmaztak meg öt-
száz-ötszáz forinttal, sőt az 
egyiket, Mészáros Kalalin elv-
társnőt, akt 

huszonhét éve 
dolgozik már az üzemben saki 
már 1919-ben is baloldali vott, 
élmunkás kitüntetésre is felter-
jesztették. 

— a magyar demokrácia 
megbecsüli azt, a lel a szocializ-
mus építésében fáradozik — ezt 
a tanulságot szűrte le magának 
a másik megjutalmazott, Kónya 

Mátyás elvtárs, maró-munkás 
és az üzem minden dolgozója a 
felemelő ünnepségből. Azóta 
mindenki szorosabbra markolja 
a szerszámokat és lelkesebben 
végzi a munkáját. 

Brigádok alakulnak egyik-
napról a másikra. a fa-mü-
hclyben. a szőrfettisztitóban, a 
szurkolóban és a »stancotóban« 
versenyre, többtermelésre szö-
vetkeznek a dolgozók. 

— A felülvizsgálat segítette 
elő az uj, helyes munkamód-
szer kialakulását. Kilencven 
párttag közül tizenötöt zárt kl 

bérfeleJőse Szabó Lajos elv-
társ, aki néhány nap múlva 
utazik majd föl Budapestre, 
hogy végighallgasson egy szak-
tanfolyamot. Azulán ő állapit ja 
majd meg stopjrar-óiával kezé-
ben a tudományos normákat. 

— Április elejére elkészü-
lünk ezzel a munkával — foly-
tatja Solt elviárs, — azután 
újra rákapcsolunk majd, hogy 
egyszerűsítésekkel, észszeriisité-
sekkel, ta'álékonysággal, újítá-
sokkal megdöntsük a tudomá-
nyos normákat is. 

A gyárban 

délután fél négy tárban 
amikor elcsittufnak a gépek s 
az asszonyok, férfiak lassan ha-
zafelé indulnak, az üzem udva-
rában és kint a széles Kossuth 
Lajos-sugáruton még sokáig 
járja a szó. 

— Érdemes dolgozni, mert 
megbecsülik az ember munká 

a taggyűlés, négyet pedig visz- Í á t — mondogatják a fejkendős 
szaminősitettünk — mondja 
Solt Péter ofvtárs. — 

Jelenleg legfontosabb 
munka az üzemben a tudomá-
nyos normákra való áttérés. 

A Winter-dcfegyár norma és 

asszonyok a hallgatag bajuszos 
férfiaknak. Azután pedig a sar-
kon, a villamos megállónál ke-
zetráznak és elbúcsúznak egy-
mástól. 

— Szabadság elvtársi 
fix. t• v.) 

Izvesztim t 

A nyugatiak tovább bonyolítják a berlini 
kérdés', mert vonakodnak a nemzet-

közi e g y i ü M k ö d é s l ő i 
Mo-i-kva, február 19. Az Iz-

vesztija nz angol-amerikai tömb 
ujabb mesterkedéseként bélyegzi 
uieg a bonni parlament dönté-
sét, mely szerir.t Berlin nyugati 
részét a nyugatnémet báb-ál-
lamhoz csatolják. Berlin demo-
kratikus lakossága élesen szem-

beszállt ezzel a tervvel. A to-
vábbi zűrzavar a berlini kér-
désben a nyugati hatalmak ve-
zető köreinek érdeke, mert vo-
nakodnak a kérdést megegyezés 
és a nemzetközi együttműködés 
alapján megoldani. 

nek nőbizottsága nőnapot ren-
dez a szakszervezeti székház-
ban. 

Ilétfön délután 6 órakor a 
szakszervezeti napok előadói ré-
szére értekezletet tártnak a 
szakszervezeti székházban. 
Megjelenés kötelező. 

Közöljük az orvos kartársak-
kal, hogy a vasárnapi taggyű-
lés 11 óra helyett déli 12 óra-
kor kezdődik a szakszervezeti 
székliáz kongresszusi termében. 

A brigádvezetők és a brigá-
dok valamennyi tagja részérc 
21-én, hétfőn este 6 órakor ösz-
szevont brigádértekezletet tar-
tunk. Megjelenés a brigádveze-
tőknek, a versenytitkároknak és 
valamennyi bricádtagnak köte-
lező. Szakmaközi titkárság. 

A Szegedi Általános Munkás 
Daieqylet 26-án este 8 órai kez-
dettel jelmezes farsangi bálát 
rendez az Ipartestület márvány-
termében. A bálra minden dol-
gozót szeretettel meghív és el-
vár a Rendezőség. 

Szakszervazeii napok 
menetrendje 

Február 21, hétfő: Kacska 
borkereskedés fél 4: Böröcz Ár-
pád. Faludi-malom 4: Fj-délvi 
Jőzsefné. MOSzK központ fél 
6: Müller Bálint. Winter kefe-
gyár fél 4: Crdögh Piroska. 
Varga köteles 3: Papdi János. 
Has- és Zsiradék Forgalmi 
Nemzeti Vállalat (akol tp.) 12: 
Najgy János. Közvágóhíd 1: Ho. 
mai Frigyes. 

Február 22- kedd: Deák kés. 
árugyár 4: Dudás Ilona. Vá-
rosi Nyomda 3: Mucsi János. 
Városi gőzfürdő fél 7: Táobó 
Ilona. Gyermekmenhely 3: Hot. 
ezer Éva.. Valkai és Vass fél 5: , , 
Kocsis József. Raromfiértékesi-
tö Nemzeti Vállalat fél 4: Mé-
száros Rezső. Szinház 4: Péter 
László. Mozik 2: sonka 'Mária. ' 
Orion bőrgyár 3: Pusztai An-
dor. Városi" kertészet 4: Pulira 
Ilona- Bankok 6: Lednitzky Pál. 

Február 23, szerda: Közúti 
híd fél 6: ifj. Seregi István. 
Szeredai paprikakereskedés 4: 
Sári István. Egyetem 6: Hat-
vani Jeuő. Községi Élelmiszer-
üzem fél 4: Fodor András. Gáz-
gyár fél 4: Sarnyai VenoeL 
Rosrnan szőrmeárugyár 3: Er-
ményi Lajos. Cipőipari Szövet-
kezet 5: K'ílló Ilona, Ujszegedi 
ládagyár 4: Dani János. Tűz-
oltók fi: Csécsei Ferenc. Sze-
gedi Kender-gyár 2: Magyar Má-
tyás. Kotrótelep 4: Szekeres Já-
nos. Dohánygyár 5: Juhász 
Endre. Börtön 5: Száraz Ferenc. 
Gazdasági Vasút 3: Lakó János. 
Polo cipőgyár 4: Nagy Géza. 

Február 24, csBlőrtök: Bruck. 
ner vaskereskedés 4: Pfaff Fe-
renc. Posta I. 7. Postaigazgató-
ság délelőtt 8. Posta Müsz. 
Igazgatóság fél 4. Győri kefe-
gvár 12: Minik József. Nyom-
dászszakszervezet 4: Boross Jó-
zsef. Honvédkórház 2: Szeles 
László. Házfelügyelők Szakszer-
vezete 6: Beke Katalin. Róth 
bútorgyár 4: Fehér Jánosné. 
Városi azeretetház C: Szabó Sftu-
dorné. l'atzauer borüzem 3: Ka-
nalas Sándor. Vakok Intézete 
6: Szenté Imre. D-Tmagyaror-
szági Cipőgyár 4; Hegyeshalmi 
József. Első Kecskeméti Kon-
zervgyár fél 3: Ábrahám An-
tal. Angol-Mngyar Jutafonó 2: 
Salánki János." Pick szalámi-
gyár 3: Lantos Ferenc. Városi 
Vizmü telep fél 3: Gyovai D. 
János. Kunsági Szövőgyár 2: 
Kókai János. Köztisztasági te-
lep 3: Szekeres II. István. MAV 
pályafenntaxtás. 
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