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Ujabb kiemelkedő munkasiker 
« szovjet dolgozók példája nyomán 

A szovjet dolgozók munkamódszereikkel, újításaikkal számtzlan 
esetben példát mutattak már a magyar dolgozóknak és ezzel is óriási 
segítséget jelentettek nemzetgazdaságunknak. Milliókra tehető az az ősz-
szeg. amelyet a nálunk egyre nagyobb méretekben kibontakozó Sztahá-
iiov-mozgalom jelent ötéves tervünk sikeres végrehajtásának meggyorsí-
tása éa vele dolgozó népünk életszínvonalának emelése érdekében. 

A közelmúltban újabb szovjet példamutatásról értesülhettek a 
magyar dolgozók. A „Párizsi Kommuna" cipőgyár munkásnője: Lidla 
korabein,vikova anyagtakarékossági mozgalmat kezdeményezett, amely-

nek lényege abból állt, hogy a hulladékaoyagok leihasználásával havonta 
egy vagy két napot Is külön nyersanyag igénylés nélkül dolgoznak az 
üzem munkásai, mnnkásnői. A kezdeményezés több szovjet üzemben 
eredményes követésre talált és rövidesen elterjedt a hire a maevar dol-
gozók között Is. e J 

Az an.vagtakarékossági mozgalomban eddig különösen kiemelkedő 
eredményt ért el a Győri Fonó, ahol egy hónap alatt 26 órai munká-
hoz szükséges nyersanyagot takarítottak meg. Az üzemben megindult 
anyagtakarékossági mozgalom április 4-e, hazánk leiszabadulásának ün-
nepe tiszteleiére kezdődött és a dolgozók ötletességén, lelkiismeretes 
munkáján múlott, hogy ilyen szép sikerrel jár t A sikerben igen jelentős 
része van a Párt Irányító munkája mellett a népnevelők, a szakszerve-
reti bizalmiak jó munkájának. Igy tevődhetett össze a propagandisták 
jó munkájából, a műszakiak helyes vezetéséből, a dolgozók lelkes kez-
deményezéseiből, Ötleteiből, gondosságából ez a nagyszerű eredmény, 
Hmclyet most a könnyűipart minisztérium 20 ezer lorinttal jutalmazott. 
Ezt az összeget az anyagtakarékossági mozgalom legjobbjai között oszt-
ják ki. 

A Győri Fonoda munkája példaképül szolgál minden üzemünk, 
de különösen textilüzemeink dolgozói számára. A kialakult tapasztala-
tok megismerésével, de lő ként hasonló lelkes munkával Szegeden is vi-
lágzóan hasznosíthatja minden gyárunk, üzemünk dolgozója a Szovjet 
dolgozók újabb, nagy példamutatását. 

Ui sportpályák a Baross 
gimnáziumban 

A Baross Gábor-gimnázium 
ifjúsága a Dohánygyár és a Gáz-
gyár dolgozóinak segítségével és 
a Párt messzemenő támogatásá-
val önkéntes rohammunkával új 
kosárlabda, röplabda, súlylökő, 
magas- és távolugró pályát épí-
tett az intézet udvarán. Az új 
pályán az iskola sportolói az or-
szág legjobb középiskolai csapa-
tával, az orosháziakkal mérték 
össze erejüket. A futballmérkő-
zés 3:2-es eredménnyel végző-
dött az orosháziak javára, ők 
nyerték meg a magas- és táv-
ugrást is, de a súlylökést és a 
röplabdamérkőzést a Baross-
gimnázisták nyerték. I 

Egészségügyi munka 
a tanyaközpontokon, 

gépállomásokon 
A közegészségügy további meg-

javítása érdekében szorgos munká-
latok folynak Szegeden és Szeged 
környékén. Nemrégiben fejeződött 
be a munka a szegedi üzemekben, 
melyeket egészségügyi brigádok lá-
togattak meg, tanulmányozva az 
üzemi dolgozók egészségügyi ellá-
tását. 

A tisztiorvosok most a szeged-
környéki községeket, tanyaközpon-
tokat, gépállomásokat látogatják 
meg a Közegészségügyi Intézet kép-
viselőjével. A látogatások alkalmá-
val környezet-egészségügyi adato-
kat vesznek fel : 

I z ötéves terv 
tulteljesi léséért 

2 Szovjetunióban napról-
napra újabb és újabb kiváló 
munkaeredmények születnek. 
A szovjet dolgozók, a sztahá' 
novisták határtalan lelkesedés-
sel és öntudattal teljesítik a 
tervet és igyekeznek jóval a 
kitűzött határidő előtt befejez-
ni. Az ötéves terv túlteljesíté-
se — ez minden szovjet dolgo-
zó legfontosabb törekvése-

Vidám fdnemu-' 

latsággal fejező-

dik be a cári Pé• 

térváron egy leánygimnázium évzá-

ró ünnepélye. Varja, az egyik nö-

vendék, ezen a bálon találkozik újra 

gyermekkori pajtásával, Martinov-

vaf s a régi barátság szerelemmé 

fejlődik. Marfinov forradalmár és 

eküvője napján letartóztatják. Var-

ja valóra váltja régi elhatározását: 

egy elhagyott szibériai faluba megy 

'tanítónőnek. Hamarosan megnyeri 

a gyerekek szivét, legyőzi a falusiak 

bizalmatlanságát és kitartó, nevelő 

munkája nyomán az elmaradt falusi 

lakosságban felébreszti a tudás vá-

gyát. Egymás után küldik gyerme-

keiket cz iskolákba, a népszerű ta-

nítónő keze alá_ • 

A cári rendszer azonban elgán-

csolja munkáját és megakadályoz-

za, hogy tehetséges parasztszárma-

zású tanítványai a városi gimnázi-

umba kerülhessenek. Varja erős hit-

tel várja a felszabadító forradalmat 

Vőlegénye a száműzetésből vissza-

tér hozzá, megesküsznek, de házas-

ságuk első napján férjét a cári rend-

őrkopók ismét elviszik. 

Kitör a Nagy Októberi Forrada-

lom, majd az intervenció következik, 

Varja rendithetetlen kitartással áll 

a helyén. A falu kulákjai gyilkos 

merénylettel akarják meghiúsítani 

felvilágosító munkáját, tervük azon-

ban meghiúsul. Egyéni boldogsága 

tönkrement, mert férje elesett a for-

radalmi harcokban, de ő vállalt hi-

vatását, az ifjúság nevelését, mara-

dékilanul tovább teljesíti. 

Az ifjúság előtt most már min-

denfelé nyitva áll az út, a tanítónő 

sok-sok nemzedéket bocsát ki az is-

kola kapuján, akikből bátor harco-

sok, hires tudósok, neves emberek 

lesznek Mindnyájan hálával gon-

dolnak vissza egykori tanítónőjük-

re. Az évek elszállnak. Amikor 

Varja, az őszhajú Igazgatónő visz-

siatekint életére, úgy érzi, hogy 

gyümölcsöző munkát végzett, hozzá-

járult jó szovjet hazafiak, derékjel-

lemü emberek kialakításához. 

. - Számunkra hü-

EGY ELETEN ÁT  l 5 n 5 s e n időszerű 
témát dolgoz fel a 

film, — az ifjúság kommunista ne-

velését. Változatos képek, kedves 

iskolai jelenetek mutatják be a 

gyerekek gyors fejlődését, emberré 

válását, igazolva a tanítónő elvét: 

,,Ha kitartóan és szívből oktatunk, 

a legrosszabb embert is megváltoz-

tatjuk." 

A film egy tanítónő küzdelmes 

életének tükrében hü korképet ad 

arról, hogy milyen tudatlanságban 

sínylődött az orosz nép a cári ura-

lom alatt és hogyan szüntette meg a 

Nagy Októberi Forradalom az úri 

osztályok műveltségi előjogát. 

Az egész filmet kedvessé teszi az 

a sugárzó szeretet és bizalom a ne-

velő munka erejében, amellyel Varja 

a feladatát végzi_ A néző már az el-

ső percben rokonszenvet érez a fé-

lénk, fiatal tanítónő iránt, aki ál-

dozatkészen vállalja egy kis falu-

ban a kultúra terjesztését. A taní-

tónő sokoldalú szelleme szépen bon-

takozik ki a cselekmény folyamán. 

A kulákok gyilkossági kísérlete sem 

félemlíti meg, bátran halad továbl 

a mégkezdett úton. Amikor férje 

elesik, nem roskad össze a fájdalom 

súlya alatt, tudja, hogy az ifjúság-

nak szüksége van az ö irányítására. 

Egyéni élete feloldódik mások éle 

tében. 

Csak olyan kiforrott művésznő, 

mint Vera Mareckája tudja ilyen 

meggyőző őszinteséggel ábrázolni az 

erőslelkű tanítónő, a gyengéd sze-

relmes asszony jellemvonásainak 

legfinomabb árnyalatait. Meleg em-

berszeretet, mély érzések jellemzik 

játékát. Különösen kimagasló mű-

vészi teljesítménye az, hogy szere-

pében a 18 éves tanítónőt és a 60 

éves igazgatónőt egyaránt meggyő-

ző realitással alakítja. 

A filmet ma mutatja be a Belvá-

rosi Mozi. 

A Délmagyarország kiadóhivatala 
felvesz olyan apróhirdetéseket is, 

amelyeket az Állami Hirdető N. V. hangos híradójában ls 

leolvasnak és kívánságra ezeket két napra kiteszik az Ál'ami 

Hirdető N. V. Széchenyi-tér 11 szám alatt a bérházban levő 

kirakatába is. 

Képűnk Vaszilij Szamsili 

esztergályosról készült, aki a 

termelési eljárás új megszer-

vezésével hatalmasan túlszár-

nyalja a terv előírásait a ,'Di-

namo"-gyárban. i b I ;ii: t 

Konsztantin Obojev a moszk-

vai „Iljics"-gyárból. Híres, 

sztahanovista brigadéros, aki 

magasan a terven felül telje-

sít. 

Pacsenkó fiatal kora ellené-

re magasan a terven felül tel-

jesített. Most a kohászat ver-

senyében elnyerte a Szovjetr 

unió legjobb acélöntője címet. 

Zaharova, a moszkvai mo-

torkerékpárgyár munkásnője 

naponta másfél-két normát tel-

jesít. Ez tette lehetővé, hogy a 

gyár a tervet a kiszabott ha-

táridő előtt valóra váltsa. 

Hiányzik az éberség 
a Délmagyar ország Nyomda NV-nél 

Gyászkeretes, ízléstelen förmedvény jelent meg a napok-
ban a szegedi Klauzál Gábor-gimnázium idén érettségiző 
IV. e. osztályának kiadásában. Ez a eGyászjelentés" a múlt 
dzsentri fiainak érzelgős és szellemtelen hangján adja tud-
tul, hogy diákéletük „a nehezen átpuskázott hosszú évek, 
valamint izgalmas vizsgák után, az iskola növendékeinek 
szivrendítő örömkönnyhullatása közepette, a már hosszú évek 
óta óhajtott jobblétre szenderül". 

Vájjon hogyan készül az életre az ilyen fiatalság, aki 
ehhez hasonló stílusú mondatokkal köszön el az iskolától, 
amelyben már a felszabadult ország új, nagy lehetőségeit 
nyújtó életére készülhetett fel. A >,cigányzenétől bongó kis-
kocsma" eszménye egyáltalán nem méltó ahhoz a fiatalság-
hoz, amely a szociaizmus építésére készült. Uj értelmisé-
günkre nagy, fontos feladatok várnák s ha ilyen méltatlan 
formában búcsúzik a diákélet munkájától, nem sokkal job-
bat várhatunk további munkájától sem. Elsősorban az is-
kola Diákszövetségének kell kivizsgálnia, hogy vájjon kiknek 
a keze rejlik ebben a romboló szándékú ízléstelenségben. 

Ugyanakkor mélyen elitéljük a Délmagyarország Nyom-
da NV vezetőségét is, amely ezt a förmedvényt kinyomtat-
ta. Több éberséget várunk annak a nyomdának a vezetősé-
gétől, ahol Pártunk szegedi lapja, a „Délmagyarország" is 
készül és amelynek munkásai napról-napra jobb eredmé-
nyekkel veszik lei részüket a munltaversenyből, szocialista, 
építésünkből.  1 • - ' 

A szegedi ipari tanulóiskola 
13-£n, szombaton esfe 7 órakor ér-
tekezletet tart a Nemzeti Vállala-
tok, illetve «z államosított üzemek 
ipari tanulófelelősel részére. Ma, 
amikor 5 éves tervünk végrehajtá-
sának elején állunk és máris szorít 
bennünket egyes szakmákban a 
szakmunkáshiány, ipari tanulókép-
zésünk kérdése komoly és döntő 
jelentőségű kérdés. Az új szakmun-
kások szakmai oktatását és politi-
kai nevelését az ipari tanulóiskola, 
mely e munka elvégzésére hivatott, 
csak úgy tudja ellátni, ha megfele-
lő szoros és állandó kapcsolata van 
a® üzemek vezetőivel, magával az 
üzemmel! . ; i 

Sokszor kísérelte már meg az 
iskola összehozni értekezletre az 
üzemek tanuló-felelőseit, de mind-
ezidáig csak Igen kevés sikerrel. 

Ne nehezítsük meg az Ipari tanuló-
iskola nevelőinek munkáját, mert 
ezáltal egész dolgozó népünknek, 5 
éves tervünknek is ártunk! Az új 
szakmunkások képzését tartsa szív-
ügyének és egyik fő feladatának 
minden vállalatvezető és gondoskod-
jék arról, hogy ezen a szombati ér-
tekezleten feltétlenül jelenjék meg 
üzemének tanuló-felelőse! Ha ta-
nulófelelőse még nincs az üzemnek, 
jelöljenek ki egy lehetőleg él-
munkás — elvtársat, aki szívvel, 
lelkesedéssel tud foglalkozni jöven-
dő szakmunkásainkkal. Erősítsük az 
üzem és az iskola, a gyakorlati 
munka és az elméleti tanulás kö-
zötti jó szoros kapcsolatot és ta-
nulóinkkal foglalkozva is járuljunk 
hozzá még fokozottabban 5 éves 
tervünk végrehajtásához! 

(Klein Frigyes) 

1 Magyar Rémikasok 
Egyesülete 

szegedi osztálya ma, csütörtökön 
délután 6 órai kezdettel rendkívüli 
taggyűlést tart a Szervetlen Kémiai 
Intézet tantermében Dóm-tér 2/n. 
szám alatt. Az ülésen a budapesti 
Szerves Vegyipari Kutatóintézet két 
tagja tart előadást. Dr. Marton Jó-
zsef „Néhány fontosabb intermedier 
előállítása" címmel, dr. Pászthori 
Imre pedig „Anilin katalitikus elő-
állítása" címmel beszél. Másnap, 
pénteken délután 6 órakor a ren-
des szakülését tartja a Kémikusok 
Egyesülete. Ezalkalommal dr. Saru-
dv Imre vezető főmérnök és dr. 
Hertelendi György főmérnök „A 
borkösav meghatározása, mint kál-
ciumtarát", dr. Vinkler Elemér 
egyetemi magántanár és Klivényi 
Ferenc ,,'A'romás szulfokloridok bi-
molekuláris redukciója", dr. Hires 
József tanársegéd és Vecsernyés La-
jos demonstrátor „Növényi olajok 
spektroszkópjai vizsgálata", és dr. 
Selyem János tanársegéd „Organi-
kus inhibitorok szerepe a korrózió-
nál" címmel tart előadást. Mindkét 
szakülésre minden érdeklődőt szíve-
sen látnak. 

Szélesedik a tanyavilág 
kulturális nevelése 

'A Magyar-Szovjet Társaság, 
a DÉFOSz s a különböző tö-
megszervezetek egyre nagyobb 
súlyt fektetnek a tanyavilág 
dolgozóinak kulturális nevelé-
sére. A babonák elleni küzde-
lem jelentős állomása volt az 
a természettudományi előadás-
sorozat, amelyet Szegeden ás 
Szeged környékén 18 helyen 
tartottak meg. Hogy a kérdés 
mennyire érdekli a dolgozó-
Icát, azt bizonyítja, hogy a fo-
lyamatos előadásokon nem-
hogy lemorzsolódás mutatko-
zott volna, hanem egyre emel-
kedett a látogatók száma. 

A tömegek kulturális neve-
lését szolgálta a falvakban és 
tanyaközpontokon az MSzT 
hírszolgálata, mely az elmú't 
hónapban 20 helyen mutat1 a 
be az „Emberek köizött" című 
szovjet filmet. 

67 helyen nyújtottak segítséget a tűzoltók 
a szombati felhőszakadás alkalmával 

Szokatlanul nagyarányú fel-
hőszakadás volt szombaton Sze-
geden. A víz olyan nagy tömeg-
ben öntötte el az utcákat, udva-
rokat, hogy képtelen volt_ le-
folyni a vízlevezető csatornákon, 
lakásokat, üzemrészeket öntött 
el, úgyhogy a tűzoltóság segítsé-
gére volt szükség. 

A tűzoltóság most készítette 
el a jelentést a szombati elsőse-
gély nyújtásokról. A jelentésből 
kitűnik, hogy 67 helyen siettek 
a tűzoltók a dolgozók segítségé, 
re, üzemeket, magánosokat kí-
mélve meg ezáltal jelentős 
anyagi veszteségtől. A Papírérté-
kesííő NV raktárában például 
mintegy másfélmill iónyi értékű 
papírt mentettek meg a tönkre-
menéstől. A Gutenberg János. 
utca 18. szám alatt munkásla-
kást öntött el a víz s a tűzoltók 
gyors közbelépése gyermekéletet 
mentett meg. 

A Textilkombinát építkezésénél 
elöntötte a víz a készülő épüle-
teket. Az oltlévő tűzőrség segít-
ségével a központi őrség hama-
rosan eltávolította a vizet, a 
Bús Páter-utcai ecetgyárat tel-
jesea edöptötte a víz, úgyhogy 

motoros fecskendőt kellett 
igénybevenni. Számtalan pincé-
ben tüzelőanyagot mentettek 
meg hősies munkájukkal a tűz-
oltók, akik fáradtságot nem ki-
méivé két nap. két éjjel megsza-
kítás nélkül folytatták a menté-
si munkálatokat. 

A tűzoltók munkáját nagyban 
akadályozta az, hogy egyesek 
nem akarták telefonjukat a kárt 
bejelentők rendelkezésére bocsá. 
tani. Mindenkinek a figyelmét 
felhívja ezúton is a tűzoltóság, 
hogy olyan eseteknél, amikor a 
tűzoltók beavatkozására van 
szükség, bárki igénybeveheti a 
legközelebbi telefont. A telefon-
tulajdonosinak kötelessége ké-
szülékét a károsult rendelkezé-
sére bocsátani. 

Tt 

A S Z E R K E S Z T Ő S É G 
uzeiic 

Varsányi Péter egyetemi ha"-
g.tónak: Kérjük, szerkesztősé-
günket a délutáni órákban — le-
hetőleg ma — megbeszélés vé-
gett ksraaaa M , 


