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Asszonyok a békéért 

•r^iMW 

A dolgozó asszonyok harcos 
elszántságáról beszélnek o Ma-
gyar Nők Demokratikus Szö-
vetségének kongresszusi pályá-
la'ára beérkezett győztes írá-
sok• 

.4 hazai reakció sokat épiletl 
a nők, különösen a dolgozó pá-
rás : tasssongok elmaraaoltságó-
ra. Arra számított, hogy őket, 
akikát a Horlhy-reakció való-
ságos fallal zárt el a művelő, 
ács, a felvilágosodás lehetősé-
geitől, könnyű lesz szembeállí-
tani saját érdekeikkel, a népi 
demokráciánál. Az imperialisták 
és ügynökeik, miközben népünk 
megtámadására és lefegyverzé-
sére szőttek terveket, ugyancsak 
a magyar nők kőzött végezték a 
legaktívabb munkát. A; impe-
rialista mákonyt, a padfizmust 
igyekeztek elterjeszteni az asz-
szonyok között, tudván azt, 
hogy alig van magyar család, 
alig van családanya, akit ne ér-
tek volna fájdalmas veszteségek 
a második világháború so'án. A 
reakció és az imperialisták ter-
vei azonban homokra épültek. 
A magyar asszonyoknak fel-
nyit! a szemük. Látják, hogy 
mindazokat a vívmányokat, 
amelyeket a demokrácia szá-
mukra biztosit ott. csak össze-
foaássat, harcos hazaszeretettel 
lehet megvédelmezni. A mi asz-
szomjaink békét akarnak, dé 
nem rettennek vissza a békéért 
hozandó áldozatoktól, a béké-
ért való harctól sem. 

Sebők Bertalanná 

Diósgyőrből 

többek között ezt irja: »... A 
Nemzetközi Asszony Kongresz-
szus fegyver volt kezünkben a 
harcban. Ennek a Kongresszus-
nak hangja olyan volt a világ 
minden táján, mint a háború-
ban a dicső Szovjet Katjusáé. 
Vagy, ahogy ezt akkor nevez-
ték, a Sztálin-orgonáé. Sok ka-
touabajtárssal beszéltem, akik 
elmondották nekem, hogy mi-
kor meghallották szólni a Sztá-
lin.orgonát, hiába dugták volna 
fe'üket a földbe, mégis átjárta 
őket a legyőzhetetlen szovjet 
fegyver félelmes hangja. Én 
ilyen hasonlatban látom azóta a 
kongresszus jelentőségét. Ami-
kor az ittjárt asszonvtárcak a 
vitásba vitték üzeneteinket, vagy 
síz asszonyok az éter hullámain 
hallották a szivbőljóvő, igazi 
békére vágyódást és a háborús 
uszi ók elleni gyűlöletet, a meg-
vetést az imperialisták és csat-
lósaik ellen, akkor senkisem 
zárhatta el a fülét. Megüzentük, 
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hogy békére vágyunk, békét 
akarunk, dte a harctól sem ria-
dunk vissza, ha szabadságun-
kat kell védeni. Én a múltban 
bujtatlam az embereket, hogy 
ne lehessen elvinni őket a Szov-
jetunió ellen harcolni. Ha most 
az imperialisták háborút kez-
denek, akkor én is fegyvert fo-
gok a külső és belső ellenség 
ellen...« 

Egy szovjet asszonynak 
üzeni 

Burjánszki Györguné mátészal-
kai vonatvezető felesége: 

»..• adj kezet szorosan és a 
világ demokratikus nőivel egye-
temben sorakozzunk fel a béke 
vezére, a nagy Sztálin mögé, 
hogy a Nyugati Blokk, az At-
lanti-egyezmény s a még kö-
vetkezhető amerikai imperia-
lista machinációk eredményte-
lenül pattantanak vissza békénk 
szilárd tömbjéről. 

A Hungária, gumigyár 
munkásnője 

Saftry Páhié már a feladato-
kat is megjelöli: 

»A békéért folvó harcban ne-
künk nőknek különösen fontos 
szereniink van — hangsúlyozva. 
— Ma nekünk nőknek minden 
jog megadatolt. Sehol a népi 
demokráciákban nincs kevesebb 
jogunk, mint a férfiaknak. Élni 
is kell, sőt kötelességünk élni 

ezekkel a jogokkal. Mik exek a 
kötelességek? Elsősorban össze-
fogni erőinket, mert külön-kü-
lön szavunk sem hallatszik tnl 
a családi körön. Ha összefo-
gunk. különösen ba a határa, 
kon át egymás felé nynjtjnk 
kérőnket, megdönthetetlen erőt 
fogunk képviselni. Ha minden 
ország minden asszonya össze-
fog. megdönthetetlen" lesz a 
béke frontja. Mert legyünk tisz-
tában ar./,al, a béke trontja na-
gyon erős, sokkal erősebb, mint 
a háborús nszitáké.* 

Egy ujgazda felesége 

Lukács Györgyné Balmazúj-
városról a parasztasszonyok el-
szántságát tolmácsolja: « . . . A 
népi demokrácia erősítéséből 
mi, parasztasszonyok is har-
cos munkával kivesszük részün-
ket. Nem leszünk többé nagy-
urak játékszerei. Azt az asz-
szonyt, aki még most is a faka-
nálra hivatkozik, érdemes vol-
na elküldeni Indiába, ahol éven-
te több mint egymillió gyermek 
hal éhen. Akkor jobban meg-
becsülné a szabadságot és részt 
kérne a mi harcos munkánkból. 
Minden asszony vegyen példát 
a világkongresszusról, ahof a vi-
lág asszonyai azért gyűltek ősz-

Szülők és pedagógusok 
együttműködése biztosítja 

a Helyes, korszerű nevelést 
Megyei iskolaigazgatói értekezlet Szegeden 

Csütörtökön a városháza 
közgyűlési termében igazgatói 
értekezletre gyűltek össze a 
szegedi és csongrádmegyei 
:époktatási kerület igazgatói 

I és az általános iskolák vezető 
tanítói. 

Az értekezletet dr Páti Fe 
renc, tankerületi főigazgató 
nyitotta meg. A kultuszmi-
nisztérium képviseletében 
Pásztor István elvtárs az 
időszerű politkai kérdéseket 
ismertette és vázolta a vá-
lasztások jelentőségét. 

Részletesen ismertette köz-
oktatás terén elért eddigi 
eredményeinket. U j iskolatí-
pust teremtettünk, bevezettük 
az általános iskolát. Ma öt-
ször annyi nyolcadik osztá-
lyos tanuló van, mint volt 
1938-ban. A tanulók között 
kétszázezer ú j tankönyvet 
osztottunk ki ingyen. Har-
mincezer munkás- és paraszt-
származású kollégistánk van. 
Tizenhatmillió forintot fordí-
tottunk segélyezésre. Cson-

sze, hogy erősitséba békenem. jgrád megyében 21 iskolát 
zetközi táborát, biztosítsuk j építettünk új já. Kulturális 
gyermekeink boldogabb jő- téren 131 százalékkal felül-
vödét...* Imúltuk az 1.939-es beruházá-

Jó munkát végeznek a brigádok 
hároméves terv sikeres 

végrehajtásában nagy szerepet 
játszottak a szovjet munkások 
brigádjainak mintájára kiala-
kult üzemi brigádok. Szegeden 
a Lemezgyárban különösen sok 
a brigád. 

Ahogy elnézzük a zugó gé-
pek mellett ütemesen dolgozó 
nőket és férfiakat, látható, 
hogy egyetlen mozdulat sem 
esik hiába. — A nagy mun. 
kacsarnok kijárata előtt több 
nő dolgozik. Ez az sAndics Er-
zsébet-brigád*. Még a reggel 
tartott röpgyüjés témáját be-
szélik. 

Hogyan szavazzunk? — Mit 
jelent ez a választás, hogyan 
vegvük ki részünket a felvilá-
gosító munkából? — Beszélget-
nek, tanácsot adnak egymás-
nak, de a. munkaütem egy csep-
pet sem lazul. Érthető is, mert 
a beszélgetés az ötéves tervről, 
a választásokról még inkább na-
gyobb munkára serkenti őket. 

Egy késés — 
oda a brigádzászló 

Marton Erzsébet elvtársnő, a 
brigád vezetője igy mondja el 
brigádja legújabb oélkitűzéseit: 
SS százalékos termelésünket 
száz százalékra emeljük rövide-
sen. A jövőlien egyetlen késés 
sem tesz nálunk. 

Kiss Péterné is a brigádjá-
ról beszél: Uj átszervezéssel bri-
gádunk hamar elérte a száz-
százalékos munkaeredményt. 
Ma már ezt is 15 százalékkal 
túlteljesítjük. 

Munkafegyelmünkön még szi-
lárdítani fogunk — szól közte 
Veres Rózsi —, mert a bri-
gáózászlót csak egyetlen késés 
miat. nem nyertük el. 

A szabatos normái tultel/esitik 
Sánta elvlársncék 

A hámozógép körül is zajlik 
az élet. A hatalmas vaskarmok 
köze befogott fatörzsekből vagy 
két méter széles leheletvékony-
ságu fúrnir siklik le és keriii 
a gépoiló alá. Gyorsan keli itt 
dolgozni, mert a gép ontja a 
lemezszalagot és nem szabad, 
hogy felszaporodjék. 

Az itt dolgozó brigádnak 
Sánta Györgyné a vezetője. Ez 
a JsKossuth Zsuzsanna.brigád«. 

Huszonhat tagja van, célkitüzé- Pártiskolára, esti tanfolyamok-
••ik ugyanazok, mint Marton ra, szakszervezeti szemináriu-
és Ivi»s elvtársnő brigádjának, molcra járnak. 
Anvog takarékosság, önköltség-
eseiként és és termelés-száza-
ié leemelés. A szabatos normát 
ssAr tul is teljesítették. Nem-
régen szervezték újra. brigád-
jukat és ezzel az újjászerve-
zéssel naponta 64 munkaórát 
takarítanak meg. A Kossuth 
Zsuzsanna-brigádnak két él-
munkása is van. Az egvik Ju-
hász Mátyásné elvtársnő. 0 in-
dítványozta a brigád újjászer-
vezését, az időmegtakarítás 
nagyrésze is neki köszönhető. 

„Még gondolni se mertük.,." 
Ez meg a Bem tábornok-bri-

gád Juhász Mátyás brigád-

vezető és a gyár büszkesége. 

Ez a brigád még az év első 

hónapjában csak az egyik há-

mozógépet tudta ellátni rönk-

kel. Azóta már itt is nagy 

újraszervezés történt. Egy kis 

racionalizálással mind a két há-

mozógépet ellátják, sőt még 

e mellett a vagonoktól is ki-

rakják az érkező faanyagot. 

Faragó Ferenc elvtárs miköz-

ben vas-rúddal farönköt taszi-

gat, igy beszé]: Mikor megala-

kultunk, még gondolni sem mer-

tünk erre az eredményre. Most 

már tul is haladjuk. 

Révai eivtárs levele 
Egy kis fehér levéllel dicsek, 

szik a Révai-brigád. Ugyan hon-
nan kapták ezt a levelet? Lás-
suk csak a feladót! Kézzel irott 
betűk: Révai József, Budapest. 
— Révai elvtárs sajátkezüleg 
irt levelében hatalmazza fel 
őket, hogy brigádjuk a nevét 
viselje. Ez a munkacsoport a 
hvraeiikus présnél dolgozik. 
Tagjai a termelésben már régen ""tagot. 

A Gerö-brigád sem marad le 
A rönktér el van rejtve há-

tul az épületek mögött. Ez a 
Gerő-brigád munkahelye. Ök 
nyerték el az üzemen belüli bri-
gádzászlót: a mult hónapi kiér-
téke] é« után. A nagyszegedi 
brigád-vándorzászló versenvé-
ben is a Winter kefegyár Rá-
kóczi-brigádja után a száz sze-
gedi munkásbrigád közül a má-
soűik eredményt érték eh 

A Lemezgyár Andics-, Kos-
suth Zsuzsanna-, Bem-, Révai-
és Gerőbrigádjai tehát jó mun-
kát végeznek. Büszke is rájuk 
minden lemezgyáxi dolgozó, 

(Cs. J.) 

sokat. Az ötéves terv folya 
mán 10.000 ú j pedagógusra 
lesz szükségünk. Csongrád 
megyében nagyszabású kultu-
rális beruházásokat hajtunk 
végre. 

Pásztor István elvtárs be. 
szédét nagy lelkesedéssel fo 
gadták a pedagógusok és 
igen sokan szóltak hozzá. 

Simon József elvtárs, a Pe-
dagógus Szakszervezet me-
gyei titkára felhívta a peda-
gógusok figyelmét a szülők 
körében végzendő felvilágosí-
tó munka fontosságára, a 
családlátogatások megszerve-
zésére. 

Szabó Sándorné, az MNDSz 
ügyvezető elnöke és Tari J ó 
zsefné, a tápéi MNDSZ veze-
tője, rámutattak a pedagógu-
sok fontos és felelősségteljes 
munkájára, a családlátogatá-
sok fontosságára. 

A felszólalások nyomán va-
lamenniyen megállapították, 
hogy szülök és pedagógusok 
szoros együttműködésére van 
szükség a helyes nevelés, a 
szocialista embertípus kiala-
kítása érdekében. 

Az értekezlet dr Sörös Jenő 
elvtárs, tanfelügyelő záró-
szavaival ért véget. Kijelen-
tette, mindent el kell követ-
nünk, hogy iskoláink szocia-
lista iskolákká formálódja-
nak. 

Az értekezletet többször 
megszakította a lelkes taps-
és éljenzés. A jelenlévők lel-
kesen éltétték a,, piagvar nép 
nagy tanítóját: Rákosi elv-
társat, valamint a Népfrontot 
és vezető pártját: a Magyar-
Dolgozók Pártját. 

201 ezer reggeliy 

ebéd, vacsora 

A bajai szociális Ggyosztáhr étkeztetée 

akciója során március 31 -ifi 47.365 tízórait 

juttatóit az iskolás gyermekek részér* 

E célra felhasználtak 2U13 li er tejet, 

139 kiló kávéi, 494 kiló cukrot, 380 kiló 

gyümölcsízt és 3668 kiló kenyeret. A város 

népjóléti konyhája most készült el az 

elmúlt év adataival. A kimutatás szerint 

201.146 reggelit, ebédet és vacsorát szol-

gáltatott ki a konyha 1948-ban az arra 

rászorulóknak/ Ezenfelül 43.636 tízórait a. 

Napközi Otthonok részére. 

Uj szülőotthont kapott 
Alsóközpont 

Alsóközponton a felszabadu-
lás óta működik szülőotthon. 
Most az MDP segítségével uj 
épületet kaptak az alsóközpon-
tiak. Az uj szülőotthon beren- vetél ményeknek sokkal jobban 
dezésére la ezer forint állami1 megfelel. 

segélyt utaltak ki a hároméves 

terv keretéten. Az uj épület 

sokkal egészségesebb és a kö-

Sikkerrel vizsgáztok 
az anwlahéla tontolyam hallgatói 

Csüíöríökön délután tartották kuiákok szolgálatiban állottak 
meg a rókusi általános Iskolában már 6 éves koruktól kezdve. Né-
az analfabéták háromliónapos pi demokráciánk most megadta 
tanfolyamának záróvizsgáját. A nekik a lehetőséget a tanulás-
tanfolyam hallgatóinak nagyob-; ra. A tanfolyam hallgatóinak 
bik része a köztisztasági telep! nagyrésze máris jelentkezett to 
dolgozói közül került ki. 15—20 ! váhl tanulásra. A vizsga után 
éves- leányok és fiuk, de idő-
sebb felnőttek is egyaránt részt 
vetlek a tanfolyamon és három-
hónapi szorgalmas tanulás után 
nagy felkészültségről tettek ta-

megmutatták, hogy mit tudnak. 
Most ideológiai tudásuk fejlesz-
tése terén állnak versenyben. 

Az elmuit rendszert)an nem 
étit módjukban tanulni. Majd-
nem kivétel nélkül földesurak, 

tanfolyam hallgatói meleg sza 
vakkal köszönték meg népi de 
mokrácfánk támoqaHsát. 

Méhészen cukrai gényeliielne'í 
Méhészek az Ínséges csalódok tini -

családonkln! 7 kiló cukrot, 4.35 toriiüértr 

ki'óckéní az egyesület utján Igénvetbeín _ 


