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Ez a könyvnap minden eddigitőí 

K Ü L Ö N B Ö Z E I K 
Pénteken délelőtt tizenegy 

jőrakor csendült fel a Himnusz a 
Ezéehenyi-téren, a feldíszített, 
pvönyörü könyvsátrak között a 
demokratikus magyar könyv sze-
gedi ünnepén, az üzemek és a 
hivatalok küldöttei előtt. Első-
nek bzil ígyi András elvtárs lé-
pett fei áz emelvényre és a 
Magyar Dolgozók Pártja Nagy-
szegedi Pártbizottsága nevében 
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Ezután Dénes Leó elvtárs a vá-
ros nevében. Treiwsényi Waldap-
fel" Imre elvtárs pedisr az irók 

PárShireh 
peisviloKU (ketevus) egyéni ta-

nulók konferenciája junius 

19-én, vasárnap reggel fél 9 

órakor lesz az oktatási osztá-

lyon 
felkérjük az összes alapszer-

vezet és üzemi szervezet sajtó-
felelőseit, hogy a régi Szabad 
Kép előfizetési biankettákkal 
sürgősen szamoijanak ei a Déi-
magyarorszag kiadóhivatalában. 
Az uj másszinü 11 forintról szó-
ló előfizetési blankettát ugyan-
ott átvehetik. Sajtófelelős. 

A » S z a b a d Nép« Baráti Köre 
összejövetel minden hétfőn este 
6 órakor a Belváros V . — V I . 

pártszervezetében. Minél több 
elvtárs legyen jelen. 

A be l v á r o s i o k t a t á s i b i z o t t s á g 

felhívja a figyelmét a pénteki 
olvasókönyves es alapfokú sze-
mináriumok hcdlgatómak, hogy 
LZ e héten elmaradt szeminá-
riumok a szokott helyen, Bej-
város VL, illetve Belváros IV. 
Helyiségében szombaton a szo-
cott időben lesznek megtartva. 

Felhívjuk az 1 éves régi 
. egyéni tanulásban résztvevő 

elvtársak figyelmét, hogy a 
kétnapos záiókonterencia 25-
én és 2G-á.n lesz. Mindkét nap, 
tehát szombaton is a konfe-
rencia egésznapos. 

Párttörténeti egyéni tanu-
lóink figyelmét felhív juk, hogy 
iz eredeti tervtől eltérően nem 
Lesz konferencia-szünet, ha-
nem a I l i . fejezetből a kon-
ferenciát 2G-áu, vasárnap reg-
gel megtartjuk. 

nevében beszélt. A fiatal buda-
pesti F. Nagy László, aki 
egyébként parasztszármazásu 
népi kollégista, saját verseibői 
szavalt. 

A megnyíló ünnepség után 
megkezdődött a vásárlás. Szá-
zak és százak vették körül a 
Szikra hatalmas sátrait. -Munká-
sok, értelmiségiek, diákok válo-
gattak a szebbnél-szebb köny-
vekből. A honvédzenekar és a 
rendőrzenekar térzenét 'adott, a 
színészek 
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verseibői szaval tan, az énekka-
rok énekeitek. A Klauzál-téren 
az Uj Magyar Könyvkiadó ün-
nepi sátorában Puskin váloga-
tott müveit és a szovjet irók 
regényeit vásárolták, a Szikrá-
nál Rákosi elvtárs piroskötésü 
•Epitjük a nép országút:', Révai 
elvtárs »Elni tudtunk a szabad-
sággal* és Farkas Mihály elv-
társ »A béke arcvonalam cimü 
könyve volt a legkelendőbb. He 
nagyon sokan vásárolták Lenin 
válogatott müveinek vaskos má-
sodik kötetét éa a marxista-
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A Margit-utcai, Szilléri-su 
gáruti, Ujszegedi, Ösomogyi-
telepi, Ujsomogytelepiés Sán. 
dorfalvi általános iskolák szü-
lői munkaközösségének leg-
jobban dolgozó tagjai érem-
jutalomban részesülnek. A ki-
tüntetéseket ünnepélyes kere-
tek között nyújtják át a jó 
munkát végzett szülői munka-
közösségi tagoknak. 

üLLVAltUSl 
le lefon *<).?'» 
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Mindennap szerdáig 
a lengyel filmayártás kirna-
mgasló alkotása 

A CELSZIVEK 
Ezenuivüi a Mayar-Oiasz 

R) rxözés. 

li Ott Z.U 
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Muidenaap szerdáig 
Szipokázóan szellemes vig-
jaték 

P a r i s . . . es tavasz 
b i ó a d a s o k hétköznap fél 7 és 
fél 9 órakor, vasárnap és ün-
nepnap fél 5, fél 7 és fél 9-kor 
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leninista ideológia többi fontos 
munkáját ,ís. 
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uralkodott a városban. A dél-
utáni órákban, amikor az üze-
mek és a hivatalok befejezték 
a munkát, hatalmas tömeg lep-
te ei a Széchenyi-teret és a 
Kárász-utcát. Este lampion-
fény mellett folytatódott 
az árusilás. 

A Szegedi Kendergyáilian 
délután 2 órakor nyitották meg 
a könyvnapot, a Dohánygyár-
ban és a Nagyállomás váróter-
mében pedig este ötkor, illeve 
fél halkor. 
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Palóczy Horválh György és 
F. Nagy László délután üzem-
látogatásra indultak, velük ment 
a Pári kiküldöttje és a szegedi 
irók nagyrésze is. Mindenfelé 
óriási volt a vásárlási láz. Már 
az első órákban bebizonyoso-
dott, hogy ez a könyvnap min-
den eddigitől különbözik. 

Villanyt kap Baktó-Oncsa-telep 
A Szeged külső városrészé-

ben elterülő Baktó Oncsa-te-

lepi rész a 3 éves terv kereté-

ben villanyvilágítást kap. Az 

eddig sötét utcán és a házak 
ban. kigyulladnak majd a vil- befejezik. 

lanyégők, 

A Baktó-Oncsa-telepi resz 
villamosítása hamarosan meg 
kezdődik, a villanyhálózat 
építését már a közeljövőben 

a csép esi inkák e őft párositíák 
a liiányos mezeoazÉsáei gépele 

Az OSzH liókon keresztül 
j'unius 25-ig igen nagyarányú 
hiteleket nyújtanak a mező-
gazdasági gépek javításához a 
földmű vessző vetkezetek tagja-
inak. Ezek minden megkö-
töttség nélküli hitelek és 
nyomban folyósítják őket, 
amint a felülvizsgálóbizottság 
elbirálta a javitási munkák 
szükségességét. 

A szegedkörnyéki földmü-
vesszövetkezelek egyébként 
rohammunkával állítják hely-
re gépeiket, hogy teljes erő-
vel kapcsolódhassanak a kö-
zelgő nyári munkálatokba, kü-
lönösen a cséplés munkála-
taiba. Az idei nyártól kezdve 
párosítják az egyes hiányos 
gépeket és ezzel is elősegi 
tik a munkák menetét. Igy 
például a sándorfalvi iöldmü-
vesszövetkecet cséplőszekré-
nyéhez párosítás folytán a vá-
ros tulajdonában lévő egyik 
traktort kapja meg. A gépek 

Hytivános vitai siek 
a sánJarlaivi FüldmJves-
szavalitezei mozijobsn 

A sándorfalvi fcidmüvesszövet-
kezet közelmúltban megnyílt mo-
zija iránt igen nagy érdeklődés 
mutatkozik a község dolgozó 
parasztsága között. Különösen a 
demokratikus uj íilmaikotásokat 
látogatják meg sokan és nem 
egy alkalommal utána hosszú, 
nyilvános vitákon is vesznek 
részt. A jjTalpaiatnyi föld« ci-
mü magyar filmünk bemutatója 
alkalmával például jóval éjfél 
utánig, másfél órán keresztül 
beszélték meg a mozihelyiség-
ben rendezett vitaesten a film 
tanulságait. A föidtnüvesszövet-
kezet egyébként a sándorfalvi 
közösen termelő csoport tasrjai 
részére ingyen helyet biztosított, 
a DéFOSz és EPuSz tagjai ré-
szére pedig 60 filléres előadás-
sokat rendez. 

párosítása már folyamaiban 
van s ez a munka a legrö-
videbb időn belül be is fe-
jeződik. 

Kis munkásgyerek 
lépett oda határozott bizton-
sággal pénteken délelőtt a 
MINSz könyvsátra elé. Alig 
lehetett több nyolc-tiz eszten-
dősnél. Egyik kezét vidáma: 
seredugta, de a másikkal rá. 

bökött az előltte lévő kis füzet-
s s ugy mondta: — Józsej 

Attila verseit kérem! 

Szeme sarkából pillantott a 
proletárköltő arcára, amely a 
kis könyv boritólapjáról nézett 
feléje. A zseredugott kéz is 
előkerült, hogy a feneketlen 
gyerekzsebből előszedje i 
pénzt. Szedte is tgymásután 
Csupa ötfilléres volt vala-
mennyi, tizfillléres már alig 
tkadt közte'. Ki tudja milyen 
apró kis munkáért, fáradság-
ért szedegette össze apránként 
x könyre valót, arra a könyv-
e, válót, amely ma már egy-

uvqgiva sxOsa sg qqgsoio a.. 
-em a kiváltságosoké. 

Erre szedegette össze a kis 
mukásgyerek a pénzt és nála 
nagyobb, derűsebb könyvvá-
sárlója nem is akadt a szegedi 
:önyvnapnak. A kis proletár-
:iu vitte a nagy proletárköltö 
verseit és az enyhe szél talán 
•gyanugy felborzolta a haját 
ott a Széchnyi-téren, mint va-
lamikor József Attiláét. Rá 
azonban már nem a szenvedés, 
nélkülözés vár, hanem szaba-
don tanulhat, olvashat, dol-
gozhat, jut neki könyvre is, 
mert »uj nép, másfajta raj* 
áll ma az ország kormány-
rúdja melett. (l, s-l 

Á fövőben is méltók lesznek... 
Azok az elvtársak, akik fi-

gyelemmel kisérték, vagy maguk 
is résztvevői voltak a nagyobb 
agitációs kampányoknak, tud-
hatják, hogy az egyéni agitáció-
nak legnagyobb nehézségét sa-
ját magukban kellett leküzde-
niük. Akt még nem végzett gya-
korlati népnevelő munkát, va-
lami félszegséget érez, mikor az 
elé a feladat elé kerül, hogy 
valakit, — akit talán azelőtt 
nem is ismert — tájékoztasson, 
téves nézeteit kijavitsa, állás-
pontunk helyességérői meggyőz-
ze. 

Jól le lehet mérni a nepiro-
velŐ elvtársakon, hogyan küz-
dötték le fokozatosan ezt a ne-
hézséget párhuzamosan azzal, 
ahogy politikai tudásuk növeke-
dett, a Párthoz való kapcsola-
tuk megszilárdult. Ezen a téren 
is döntő fordulatot hozott a vá-
lasztások alatti hatalmas, csak-
nem az egész lakosságot átfogó 
népnévelő munka. Igaz, hogy 
Pártunk jó munkája következté-
ben a körülmények is megvál-
toztak. Egyik alsóvárosi nepne-
velő elvtárs beszámolt arról, 
hogy egy családnál, ahol még 
a 47-es" választásoknál is ba-
rátságtalanul, elutasítóan vet-
ték látogatását, a mostani vá-
lasztás során ugyanott figyel-
mesen meghallgatták. — Nyil-
ván azért, mert eredményeink és 
az események meggyőzték róla, 
hogy 47-ben is mi" mondottuk 
az igazat, a mi álláspontunk 
volt a helyes s nem Pfeifferéké, 
akiknek akkor még befolyása 
alatt voltak. 

Az említett nehézséggel a mos-
tani nagy agitációs kampány 
elején is még többen találkoz-
tak, éppen azért, mert sokan 
most kapcsolódtak be először 
népnevelő munkába. De a már 
tapasztalt népnevelők lendülete 
az uj népnevelőknek is segített. 
Az olyan elutasító magatartást, 
mely 45-ben és 47-ben sűrűb-
ben előfordult, most csak egész 
szórványosan"tapasztaltak nép-
nevelőink. 

Az ujszegedi pártszervezetnél 
dolgozó egyik elvtársunk még 
a kampány elején elmondotta: 
hogy egy villába nem engedték 
be azzak hogy ott már öten is 
jártak agitálni egy hét alatt. 
Az elvtárs azt hitte, hogy va-
lami szervezési hibáról van szó, 
alaposan utána nézett a dolog-
nak. Kiderült, hogy a villa tu-
lajdonosa nem mondott igazat, 
de ugyanakkor kiderült, a szom-
szédokkal való beszélgetés so-
rán az is, hogy az illető »már-
kás* reakciós. Nemcsak mi, ha-
nem ellenségeink is felismerték 
tehát az agitációnk fontosságát 
és erejét. Különböző — tegyük 
azt is hozzá, sikertelen — pró-
bálkozásokat tettek népnevelő-
ink munkájának akadályozására. 
Még a választási kampány ele-
jén a reakció megpróbálta nép-
nevelőink látogatását zaklatás-
nak feltüntetni a dolgozók előtt. 
De látva, hogy a dolgozók széles 
tömegei szívesen fogadják nép 
nevelőinket, felhagytak ezzel a 
kísérlettel.! 

11a a választások során ta-
pasztalható volt még itt-ott né-
mi idegenkedés népnevelőink, 
kel szemben az éppen más ter-
mészetű volt. Igy az egyik 
üzemi népnevelő elvtárs elmon-
dotta, hogy hosszasan elbeszél-
getett egy alsóközponti gazdá-
val éppen azért, mert bizonyos 
idegenkedést tapasztalt nála. 
Csak a beszélgetés során tisz-
zódott, hogy bizalmatlansága 
összesűrűsödött a következő véle 
menyben: »ugyis csak a válasz-
tások miatt, szavazata megnye-
rése miatt keresték fel*. A" nép-
nevelő elvtárs nagyon helyesen 
közvetlen a választások utáni 
falujárás alkalmával nem 
sajnálta a fáradságot és elballa 
gott az emiitett gazda tanyájá-
ba. Ez mint jó ismerős őszinte 
örömmel es megelégedéssel fo-
gadta a látogatást, melynek so-
rán kifejezésre juttatta elisme 
rését a demokráciának választá-
sok során elért sikere felett is. 

Rengeteg példát lehetne fel-
hozni a választások alatti és 
utáni hépiievelőértekezrctek 
anyagából és a- beérkezet^ je-

lentésekből, melyek szemléltetik 
népnevelőink módszereiben be-
következett fejlődést 

Vüágos, hogy most mikor a 
választási tapasztalatok alapján 
megtaláltuk a népnevelőmunka 
legmegfelelőbb szervezeti for-
mait és éppen azok kiépítésén 
dolgozunk, figyelembe kell ven-
nünk a népnevelő módszerek te-
rén is a választási tapasztala-
tokat és eredményeket. Éppen 
ezért, hogy ne kelljen népneve-
lőinknek a kezdeti nehézségek-
kei újra megküzdeniük, vigyázni 
fogunk arra, hogy népnevelőink 
lehetőleg ismerősöket és mindig 
ugyanazokat látogassák meg 
Különösen fontos ez a jó üzemi 
agitáció szempontjából, mert itt 
a politikai kérdéseken tul sajá-
tos termelési kérdéseket is meg 
kell beszélniök. 

De a kerületeknél is túllépjük 
a kissé bürokratikus keretekét. 
Népnevelőink a jövőben rend-
szeres családlátogatást fognak 
végezni. Igy népnevelőink a csa-
ládban akiket rendszeresen fel-
keresnek, hamaro an szívesen lá-
tott jó ismerősök lesznek. Semm 
kétségünk afelől, hogy a dolgo-
zók túlnyomó többsége eddig; 
tapasztalatai alapján is megbe 
csiilésscl tekint népnevelőinkre 
Látják áldozatkészségüket, hogy 
fáradságos napi munkájuk el 
végzése után sem sajnálják ide-
jüket a'dolgozó nép érdekében 
végzett felvilágosító munkától. 
Sokszor hallottuk még párton-
kivüliektól is az elismerés és 
csodálkozás kifejezését népneve-
lőink munká ját illetően. Különö-
sen falun, ahová az üzemből 
munka után mentek ki népneve-
lőink é3 sokszor késő estig dol-
goztak a uép felvilágosításáért, 
a választási jó eredményéit. Nem 
egyszer éjszaka tértek meg ott-
honukba és másnap mégis pon-
tosan munkába álltak, vigyázva 
arra, hogy a termelésben á vá-
lasztási munka alatt ne követ-
kezzen be visszaesés. 

Egészen biztos, hogy népne-
velőink választások során kiala-
kult népszerűsége a jövőben még 
csak fokozódtn l'og. Segitoni fog-
ja népnevelőinket további mun-
kájukban a Pártnak a dolgozói 
körében egyre növekvő tekin-
télye és szeretete. 

A jó népnevelő hivatásánali 
tekinti a dolgozó nép politikai 
felvilágosítását, de öntudatát, 
nagy teiadatának átérzése mel-
lett, megsokszorozza az a felis-
merés, hogy a népnevelő eleven 
kapocs a í'úrt és a dolgozó nép 
között. 

Éppen ezért népnevelő mun 
kánk uj szakaszában pártszerve-
zeteink a legnagyobb figyelem-
mel válogassák mag a népneve-
lőket, legyenek azon, hogy nép-
nevelő gárdáinkba minél több 
munkás, dolgozó paraszt kerül 
jön. Népnevelőinknek ei kell sa-
játitaniok a jó pártmunkásho. 
méltó pontosságot, ielkiismere 
tességet, szakadatlanul képez-
niök kell maaukat, hogy felké-
szültségük, tájékozottságuk ré-
vén valóban a nép nevelőivé, 
tanítóivá váljanak. A pártsajt: 
rendszeres olvasása, a jól meg-
szervezett népnevelő értekezle: 
tapasztalatcseréi, a pártok tatás 
ban való lelkes résztvétel mini; 
ezt á célt szolgálj.— 

A választási munkában nagy-
mértékben megnőtt népneve-
lőink politikai tudása. Rákosi 
elvtárs a Központi Vezetőség 
legutóbbi ülésén elismeréssel é-
meleg szavakkai emh'kezett meg 
a népnevelők jó munkájáról. Le-
het-e szebb dicsérete az egész 
népneveló munkának, mint mi-
kor Rákosi elvtárs azt mondja 
• Először közelítettük meg azt az 
agitációs módszert, mely anv-
nyira jellemző nagy testvérpár 
tunk, a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának töruegmun-
kájára-* 

Számbavéve a nagyszeged! 
népnevelők választások alatti és 
utáni munkáját, bátran fogha 
tunk neki népnevelőmunkánk to 
vábbfejlcsztésének. Biztosak va 
gyünk abban, hogy a nagysze-
gédi népnevelők olyan munkát 
végeznek a jövőben is, mellyel 
méltókká lesznek a Párt és Rá-
kosi élvtárs kifejezésre jutta-
tott- bizaJmára: Levelidéi L. 


