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Hz alkotó munka hősei

Falunapok ra sereglenek ma össze
a nagyszegedi falvak és tanyák
dolgozó parasztjai
Ma mindenüti hatalmas tőtnegekben mozdul meg Szeged
és környékének, a falvaknak és
tanyaközpontoknak dolgozó parasztsága. Falunapokra gyűlnek. össze, hogy megbeszéljék
a terménybegyüjtés kérdéseit,
megtárgyalják Kunszentmárton
Doboz, Váckisujfalu, Kunágo
ta dolgozó parasztjainak terménybegyűjtési \e. senyfelhivását.
A Magyar Dolgozók Pártja
irányításával a DÉFOSz rendezi ezeket a
falunapokat,
amelyek mindenütt ünnepi eseményt jelentenek a
dolgozó
parasztság élelél>en.
Ünnepi
eseményt jelentenie, mert
a
terménybegyüjtés

AZ EGÉSZ ÉVI
FARÁLSÁGOS MUNKA
Eredményét

mutntia

meg

és

egyben jóleső Őrzéssel tölti e
a falvak dolgozó népét, hogy
sikerült biztositani népi denro
kráciánk támogatásával mind
a maguk, mind pedig X Városi dolgozók kenyerét.
Ennek az ünnepi alkalomnak megfelelően díszes ünnepi
menetekben, fellobogózott, Télvirágzott kocsikon vonulnak fel
a falvakba és tanyaközpontokba, hogy résztvegyenek a falunap programján. A felvonulásokon résztvesznek
teljes
számban a termelőszövetkezeti csoportok tagjai:

dübörgő frakfófWd-ál H dfejál
lomások dolgozói is.
A falunapok keretében délelőtt mindenütt nagygyűlése
két rendeznek és ezeken központi előadók ismertetik a terménybegyűjtés fontos feladatát,
a terménybcgyüjtési verseny
részieleit. Délután vidám népünnepélyeken és kulturműso
rokon vesz részt a falvak dolgozó parasztsága. Ezeken
a
műsorokon a helyi kulturcso
porlok szerepelnek, de kimen
nek ez alkalommal a falvakba

R pártszervezeteinknek,
az
Üzemi Bizottságoknak helyes politikai felvilágosító munkát kell
végezniök az egyéni agitáción
keresztül, hogy a dolgozók ne
íizetéskiegészitést lássanak a jutalmazásban, hanem a társadalmi megbecsülést, azt, hogyt a
megjutalmazottakat
a magyar
A DOLGOZÓ PARASZTSÁG
SZEGED LEGJOBB
nép a maga hőseinek, a szoeializJOIÍB JÖVŐJÉNEK
musért, a békéért vivott harc
KULTURCSOPORTJAIj
a szocializta mezőgazdaságnak
első katonáinak tekintsék. Érezúttörői. A munkás-paraszt szö- színjátszói, énekesei, valamin! zék a dolgozók népi államunk és
vetség jegyében ott lesznek a rendőr, vasutas, gázgyári és a tőkés államok közötti különbséget az alkotó, építőmunka elkendergyári zenekar.
j b
bírálásánál, érezzék, hogy a
A vasárnapi falunapok dol- munka nálunk becsület, dicsőgozó parasztságunk nagy se ség és hősiesség dolga.
regszemléi lesznek. Egyben kiPártunk és Rákosi Mátyás
pompás magyar nólaszámokat váló alkalmat nyújtanak arra. elvtárs vezetésével értük el edénekelnek és a legnagyobb ma- hogy a szegedkörayéki dolgozó digi eredményeinket. Továbbra
gyar költők verseiből szaval- 'parasztság is csatlakozzék a is az 6 útmutatásait követjük a
;
hároméves terv sikeres befejenak.
!; i
kunszentmártoniak és x töb zése érdekében. Az üzemekben
A Szegedi Nemzeti Színház
művészei közül is többen ad- biek versenyfelhívásához 5 fo az Üzemi Bizottságnak ismertetnak elő szólóénekszámokat, kö- kozott ütemben vegye ki ré ni kell az értekezleten a dolzöttük Szanati József, dr. Si- szét a terménybegyüjtés ha gozókkal a szovjet jutalmazási
Fel kell tárni a
kolya István, Bessenyei Ferenc. zafias kötelességének teljesí- módszereket.
kispolgári egyenlősítés káros köAz énekszámokat Pongrácz Géza
téséből.
vetkezményeit, szembeállitva
a
kiséri zongorán.
jutalmazás szocialista elvének
hatalmas eredményeivel. A szocialista munkaverseny diját
a
tegjobbakon keresztül az egész
nép kapja. A versenyben elért
több, jobb és olcsóbb termelés
tette lehetővé az életszínvonal
tervszerű emelésé', ami a lökés
az ügyük, imperialista államokban lehetettük
a másik
világ, amely ban, hogy győz
becsapta
őket,
aki
azt diadalra viszi a vörös had- len. Ahol jól készítették elő a
megkínozva,
össze- mühelyértekezletet, ott a dolgomondta Mac Dermont ameri- sereg,
háltak zók a legjobb, legöntudatosabb
kai
tábornok
személyében törve, de énekélve
Hasonlítani
aka- munkást jelölték ki jutalmazásra,
gúnyosan,
hogy
»nézzék meg. —
Kimondhatatlo inu Például az Orion bőrgyárban.
meg ezt az idillt,
uraim*. runk rájuk.
m
Ezt megértették azok a. ka- nul örülök, hogy megismertonák is ós megértettük rré hettem őket ebből a filmszegedi dolgozók is. Ez je- ből, hősiességükért cs hazalentette
a
kapitalistáknak szeretetükért követjük
őket.
ebben a háborúban
a legHofner Ferencné
elvtárssúlyosabb veszteséget, mert nő a •»Szibériai rapsződiárÓl*
A polgáriiskoiai Tanárképző
ez a találkozás a világ ka- tudna hosszan mesélni. Kez- Inlézet julius nyo'cadikán indípitalistáinak
leleplezése volt. detben álig tudja
hol kez- totta el az orosz képző szaktanFelismerhették
az enyomott deni a magyarázást.
Előbb folyamot. ősszel már a középnépek bűnös gazdáik
igazi újra főlvonülnaJe
emlékeze- isőkolai reform szerint történik
szándékát, új háborúra
váló tében a szibériai
kis falusi & tanítás. A német nyelv helyett
szándékát.
házak, a végeláthatatlan hó- minden iskolába bevezetik az
Elragadó lelkesedéssel be- mezővel.
A
hős
Bálasov orosz nyelv oktatását. A Tanszélne még tovább is Kapusi zongoraművész
és zeneszer- kerületi Főigazgatóság orosz taMihályné elvtársnő, a DÉMA ző is eszébejut, aki a nagy nulóköröket szervezett az e técipőgyár
tűzőmunkásnője
a Honvédő
háborúiban
zeneszovjet filmekről, de a töb- szerszám
helyett
fegyvert
biek átvették tőle a szót.
fogott
fasiszta
betolako-

Viziünnepséget
ma este a
A szegedi ifjúsági rélegszerve e ek a hét foh amán minden
előkészületet megtellek a vasárnapi nagy viziünnepség előkés,ilésére. összeállították a
mai nap részletes műsorát. A
szegedi MINSz legjobb énekkarai és népi tánecsoporljai
lépnek föl az SzMTE uszodában a viz fölé épített kis nyári
színpadon.
Munkásindulókat.

A szocialista munkaverseny első szakasza befejeződött. A kiváló teljesitményt felmutató dolgozókat a kormány őt millió
hétszázezer forint értékben jutalmazza. A pénzen kívül értékes
ajándéktárgyakat, is
osztanak
ki. A megjutalmazandó munkások kiválasztása a szegedi üze
mekben is megkezdődött. Nyolcvan szegedi dolgozó részesül jutalomban, azok, akiket a mühelyértekezleteken a munkások maguk jelölnek ki

rendez
MINSz
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NEM ÜGY MINT RÉGEN
— Még emlékszem az zlfjú
gárda*,
a »Találkozás
az
'Ellán*
és az »TJi utakon*
cimü filmekre, láttam én ts
a Szibériai
rapszódiát
és
még sok más
szovjet
filmé*, melyeknek
valamennyié
mind egy-egy élmény maradi
emlékezetemben.
Szereplőinek és eredeti hőseinek
a neve mélyen
bevésődött
emlékezetembe,
nem
felrjtem el a »Találkozás az Elbán* Kuzmin őrnagy nevét.
Ugy emlékszem rá. mint arra a szovjet
emberre, aki
szenvedélyes és rendíthetetlen haraggal tapossa szét az
ellenséget.
T)e áthatva
a
bolsevik szellem mély huma.
nizmusával,
megtalálja
a
kulcsot a világ minden
jőSzándékú emberének
a szivéhez. Azokéhoz is, akik ma
még a kapitalisták
szakadozott hálóiban, a
bekerített
Harlemben,
vagy
messze
D°l-Amerikában,
n
gyapotföldeken,
leválasztva a fehér emberektől élnek száműzetésben azért, mert négerek.
— Én tisztán
megértettem. hogy válóban két világ
találkozott
akkor
az Elba
partján. A csónakokon
átevező és a csónak
nélkül
átúszó egyszerű amerikai és
gyarmati katonák, azt gondolták
ebben a történelmi
jelentőségű pillanatban, hogy
vége a háborúnak és ők is
megnyerték azt, ők is fölszabadultak. Sajnos, csalódtok.
ölelték,
csókolták
ugyan a hős szovjet hadsereg fiait, mint igazi szövetségeseket. de ott áTlt mögöt-

ÍÍ

n

llajdu
Istvánnak, a szt- dók ellen. Aki jobbkeze ujelvesztette művészetes ifjúmunkásnak
egyik fe- jaival
megtalálta
le jthctelen élménye
az Ifjú tét, de mégis
dolgozó
gárda
volt. ö is megnézte életét a szibériai
a Szegeden bemutatott szov- parasztok között,
mert eljet
filmeket,
melyekből szakíthatatlan
szeretet
és
megismerte a haladó szovjet elvtársiasság
fűzte
hozzáembereket, a bolsevik egyé- juk.
'
niséget
és a
magasrendű
— Én valamennyi szovjet
filmművészetet.
filmet
láttam.
Láttam
a
— Ha nem láttam
volna •Nősök élén*-t, a >Tengeaz
*óceán
az Ifjú gárdái, akkor
talán részbecsületet*,
pedig
nem is volnék ekkora érté- vándorát*, nemrégen
Sokaf
kű ember — mondja
Hajdú a *Var ászkristályt*.
1
Ezek
után vav
elvtárs.
— Nem
tudnám tanultam.
ilyen következetesen,
hogy okom szeretni a szovjet némiért vagyok a SZIT-ben és pet. Rajongni a szovjet filezeket az
miért tekintem
eszményké- mekért. Amióta
pünknek a bős Komszomol előadásokat
végignéztem,
fiatáljait,
közöttük
Oleg szenvedélyes
mozilátogató
Kosevólyt, Zemnákuvot, 01- vagyok. De ma már
van
jánát, Sefcovát
és az
Ifjú értelme, nem úgy, mint régárda többi nagy
hősi ha- gebben.
'
lottját, akik abban a tudatCsépi József

ahol a jelölés után még sokas
felszólaltak és megígérték, hogg
követik Simon György elvtárs
munkáját, a termelés, a szocialista munkaverseny terén és kiveszik részüket a hároméves terv
sikeres befejezéséböL
Az eddig megtartott muheluértekezletek közül egynéhány azonban azt bizonyítja, hogy a tapasztalatokat párttitkáraink
és
üzemi bizottságaink nem mindig
használták fel kellőképpen. Az
agitációs munkát több esetben
nem szervezték meg s nem tudták helyesen megmagyarázni az
üzem dolgozóinak az
elosztás
szocialista elvét, nem dolgozták
ki kellő gondossággal érveiket,
és nem hangolták össze a pártszervezet munkájával.
A Uádagyárban például roszszul készítették elő az értekezletet és a munkások afig-alig
szóltak hozzá a jelöléshez. Ahol
alapos felvilágosító munkát végeztek az egyéni agitáción keresztül, ott előrelendült a munkaversenyt és a termelés, ott a
dolgozók vállalták és végre is
hajtják a hároméves terv teljesítését.
Az eddigi tapasztatatokból tamelva, a jövőben fokozni kell
a felvilágosító munkát,
nemcsak azokban az
üzemekben,
ahol jutalmazás lesz, hanem mindenfelé, hogy az elkövetkezendő
hat hónapban minden üzemben
nagyobb lendülettel folyjanak a
munka versenyek, hogy a terv sikeres befejezésével még
több
kiváló munkást megjutalmazhassunk.
A párttitkár és az Üzemi Bizottság forditson nagyobb gondot a jutalom
szétosztásának
megszervezésére és politikai jelentőségének tudatosítására. Népszerűsítsék és szerettessék meg a
versenyben kltünteket a dolgozó nép egészével. Állítsák őket
példaképül mindenki előtt.
A
felvilágosító munka pártszervezeteink vezetésével és irányításával ne lankadjon el egy percre
sem az üzemekben.
Abrohőm Antn!
megyei termelési felelős

130 orosz szaktanár vizsqázoit
a Tanárképző Intézetben
ren mutatkozó tanerőhiány te.
küzdésére. Ezen a nyári tanfolyamon 140 ha'lgató vett részt
Ézck részére az iskolai tanítás
alatt tovább tart majd a tanu.
lókörökben az oktatás, de közben
már taníthatnak is. A
tanfolyam hallgatói 13-án vizsgáztak
le.

509 Rcvai iskolás kerül az idén \
a Szegedi Egyetemre

Szeged nagyüzemeiben az Ifjúmunkások értekezletet tartottak, ahol eldöntötték: kit küldenek a szakérettségi tanfolyamra. A Jövő tanévben az 509 munkásszármazásu Révai-Iskolás ttz
százalékról 30 százalékra javitBiidanesti
Gyáréüitési HenzeM Válla!*!
Budapest IV., Irányi utca 17.

Kérésiül!

kőmiveseket, ácsokat,
vasbetonszerelőket
különböző

vidéki mnnkahelyeinkre.

Jelentkezés Budapesten
Igazgatóság.

ja majd az egyetemen az ipart
dolgozók arányszámát. Népi demokráciánk komoly rfldozatokat
hoz a szakérettségizőkért. Teljesen ingyenes ellátásban része<
sitik őket, tanulmányi segélyeket ad számukra és gondoskodik
tankönyveikről ls. Szegeden aa
ősszel orvosi, földrajzi, biológiai
matematikai, fizikai és magyal
szakgimnáziumok nyitnak meg.
A tanfolyamokra kétezer munkásifjut vesznek föL
Közülük
kerülnek majd ki az ötéves ten
nélkülözhetetlen szakemberei. 1
szegedi ifjúság megértette a Pá*
hivó szavát A MJNSz központ
ban és a szakszervezeti szélfr
házban a fiatalok tömegesen j «
lentkeznek felvételre.

