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A szegedi ipari tanulóiskolából jelentik 
' (Tudósítónktól). Ar Ipari tanuló-
Iskola SzIT-szervezete taggyűlést tar-
(ott, ahol megtárgyalták a fiatalok 
azokat a feladatokat, melyek az is-
kolaév és a tanulmányi verseny 
utolsó szakaszaiban előttük álla-
nak. Megvitatták azt a versenykihí-
vást, amelyet a 84. sz. debreceni ta-
nulóiskola SzIT-szervezete intézett 
iskolánk ifjúságához. 

Ez a páros verseny két iskola 
között, kiegészíti az országos ver 

senyt és többek között feltételnek 
jelölte meg a tanulók által az is-
kolai szertár részére készítendő 
munkadarabokat, modelleket. Külön 
pontban foglalkozik a versenykihí-
vás a politikai gazdaságtan és szak-
ismereti tárgyak eredményeinek ja-
vításával is. Mindenki egész termé-
szetesnek vette ennek a versenyki-
hívásnak elfogadását és ezért leír-
hatatlan lelkesedéssel fogadták is 
azt el. 

A II. géplakatos, I. kereskedő és az I. eszlergályos 
motorszerelő-osztály felajánlásai 

Iskolánk valamennyi tanulója 
megértette, hogy az Egységes Ifjú-
sági Szövetség megteremtéséhez 
csakis az eddiginél is jobb tanulás-
sal, jobb versenyeredményekkel já-
rulhat hozzá. Mindenki előtt vilá-
gossá vált a titkári beszámoló és 
a hozzászólások nyomán, hogy az 
országos Tanulmányi Verseny! »sz-
sze kell kötni az Egységesítő Kon-
gresszus sikeréért folytatott küzde-
lemmel. Ennek a felismerésnek 
alapján indult meg egy — iskolánk 

történetében — eddig páratlan mé-
retű lelkes felajánlási mozgalom. 

A felajánlások közül kiemelkedik 
a II. géplakatos, I. kereskedő és I. 
esztergályos-motorszerelő osztály fel-
ajánlása. 'A' II. géplakatos osztály 
felajánlotta, hogy 16-ról 17 pontra 
emeli átlagát, önkéntes rohammun-
kával kifesti és teljesen új anyag-
gal feldekorálja a SzlT-termet, év-
végére díszes kivitelű tablót készít 
az éltanulók számára és az ezzej 
kapcsolatos szervezési és technikai 

Valutakérdésekről rendezett előadást 
Szegeden a Magyar Jogászszövetség 

A' Magyar Jogászszövetség sze-
gedi csoportjának előadássorozata 
keretében dr. Horváth Róbert jogi-
kari professzor tartott érdekes elő-
adást „Nemzetközi vatatáris prob-
lémák a második világháború után" 
címmel. Rövid történeti visszapil-
lantás után feltárta azokat a fo-
lyamatokat, amelyek a két világ-
háború között az aranyvaHitarend-
szer bukásához és új, nemzetközi 
valutarendszer kiépülésének sziiksé-

Megsaerreaik 
a meaőgaadasági osatályt 
a Saegedi Muzeumban 

A város vezetősége tervbevette, 
hogy a szegedi múzeumot még az 
eddiginél is fokozottabb mértékben 
bekapcsolja a tömegek kulturális 
nevelésébe. A múzeum igen gazdag 
anyagát megfelelő átrendezéssel úgy 
állítják be, hogy a legegyszerűbb 
látogatók is megérthessék a fejlődés 
történetét. 

Az ilyenirányú munka már meg 
is kezdődött," s a törekvés si-
kerét le lehet mérni a látogatók 
számának növekedésében. Április 
hónapban összesen 1632 személy 
látogatta meg a múzeumot. Ebből 
a csoportos látogatók száma 652, 
az egyéni látogatók száma pedig 
930. 

A dolgozó parasztság kérésének 
tesz eleget a múzeum igazgatósága, 
amikor az eddig meglévő osztályok 
mellett új osztályt létesít, melynek 
keretében összegyűjti a mezőgazda-
sággal kapcsolatos kutatások ered-
ményét. Ebből az érdeklődők meg-
láthatják nemcsak azt. hogyan fej-
lődött idáig a mezőgazdaság, hanem 
azt is, mi a mezőgazdaság tovább-
fejlődésének útja. 

gességéhez vezettek. Ezt az új 
rendszert az Egyesült Nemzetek 
Szervezete kereteben mű'ködő spe-
ciális szervek, a Nemzetközi Pénz-
ügyi Alap és a Nemzetközi Bank 
útján kívánták megvalósítani. Mind-
két szerv azonban 1947-ben meg-
bukott és az imperialisták ezek he-
lyet a Marshall-tervvel kívántak 
helyettesíteni a nemzetközi pénz-
ügyi szervek működését. A kapita-
lizmus általános válságát azonban a 
Marshall-terv sem tudta megállí-
tani, 

Horvá'h" professzor Vámutatot* 
ezzel szemben a Szovjetunió maga-
tartására a nemzetközi valutáris 
kérdésekben. Megvilágította, hogy 
milyen világgazdasági szempontok 
tették szükségessé a rubel arany-
alapra való helyezésé^ s vázolta 
azokat a valutáris előnyöket, ame-
lyeket ilyen új nemzetközi valutá-
ris rendszer létesítése, az európai 
népi demokráciáktól a szabad Kí-
náig terjedő egységes területen a 
szocialista gazdálkodást folytató 
államok számára jelent. 

A szegedvidéki 
Téglagyárak NV 

dolgozói közül a május elsejei mun-
kafelajánlások során ifj. Bai János 
brigádja 165 százalékot teljesített. 
Az egyéni versenyben Veres Fe-
renc 138, Szakmán László 126 szá-
zalékot ért el. A május elsejei mun-
kafelajánlások óta a munkaverseny* 
ben újabb eredmények születnek, a 
termelékenység emelése minden 
egyes dolgozó munkájában meg-

muta'kozík. Tes'éri Jánosné. 

munkákat elvégzi, szakismeretből 
külön versenyre hívja ki az I. gép-
lakatos élosztályt. valamint minden 
tanulója az osztálynak a június 1-i 
határidő előtt 8 nappal, május 22-
re munkadarabot készít a szertár 
számára. Ennek az osztálynak, leg-
jobb tanulói vállalták, hogy min-
dent megtesznek a gyengébbek fel-
emeléséért, segítéséért, ve'fük is-
kolaidőn kivül külön is foglalkoz-
nak. Az I. géplakatos pedig a poli-
tikai gazdaságtanból hívta ki ver-
senyre a II. géplakatost. 

Az I. kereskedő és az I. esztergá-
lyos-motorszerelő osztály felajánlot-
ta, hogy eredményein szinlén egy-
egy pontot javít, és minden tanuló 
részvételével Szabad Ifjúság olvasó-
köröket és szemináriumot indft el. 

Ezután m é g főbb munká t 
Ökrös Mihály 20 pontos éltanuló 

egyéni versenyre hívott ki minden 
éltanulót. Szabó Ferenc május 22-re 
határidő előtt vállalta nem egy, ha-
nem 2 munkadarab elkészítését. 
Szilágyi János egyéni eredményé-
nek 3 ponttal való emelését vállal-
ta. Az l/b. géplakatos osztályban 
Szabó Nándor osztálytitkár vezeté-
sével Szabad Ifjúság tanuló brigá-
dot szerveztek. Ez a brigád fogja 
segíteni a gyengébbeket is tanulá-
sukban. 

Sokan ajánlották fel —1 önkritika 

kiséretében —, hogy az eddig álta-

luk elhanyagolt mozgalmi munkát 

is komolyan veszik és kiveszik ré-

szüket az aktiv munkából. Akik 

eddig is jó munkát végeztek, vállal-

ták, hogy ezután még fokozottab-

ban erősítik SzIT-szervezetünket és 

a mozgalmat. 

Sz i lá rdan ás egységesen 
Pártunk mögött 

Ez a hónap lesz lényegében az 
utolsó döntő szakasza a verseny-
nek, ebben a hónapban kell minden 
ipari tanulónak megmutatnia, meny-
nyire követi a gyakorlatban nagy 
Pártunk és szerelett Rákosi elvtár-
sunk útmutatásalt. Iskolánk öntu-
datos ifjúsága ezeknek a felajánlá-
soknak maradéktalan végrehajtásá-
val bizonyítja be, hogy szívügyének 
tartja az Egységesítő Kongresszus 
sikerét, hogy politikailag eléggé 
érett ahhoz, hogy résztvegyen az 
Egységes Ifjúsági Szövetség megte-
remtésében és munkájában, hogy 
betöltse azt a vezető szerepet ezen 
a szervezeten belül, ami mint a 
munkásosztály fiaira ráhárul. Tisz-
tában van minden szegedi ipari ta-
nuló, hogy ez a vezető szerep fele-
lősséget is ró rá, amelyet csak ak-
kor tudhat vállalni, ha üzemi és 
iskolai munkájában, jó tanulásában 
szerzi meg azokat az ismereteket, 
amelyek alkalmassá teszik a mozga-
lom vezetésérc, a vezető szerep be-
töltésére. Tudjuk, hogy munkánkat 
csak akkor tudjuk jól elvégezni, ha 
szilárdan és egységesen követjük a 
Magyar Dolgozók Pártját, ha kifo-
gástalanul végrehajtják mindazokat 
a feladatokat, melyeket a Párt és 
Rákosi elvtárs tűz ki elénk. 

K. F. 

A szarátovi golyóscsapágy'gyár 

rK szarátov i golyósesapSgy-gyar kész í tményei f ö l ü l m ú l j á k 

b á rme ly n yuga t i á l l a m go lyóscsapágy minőségét . A munká-

sok között sok a sz tahánov is ta , azért ez az ország h a r m a d i k 

go lyóscsapágy gyá rakén t , t ün te t ték k i az üzemet , a m u n k a 

Vö r ö s Zászló-rendjével . Fedodotova komszomol is ta m u n k á s 

nő , ak i a go lyóscsapágyak el lenőrzését végz i , 200 százalék-

ka l teljesítette m u n k á j á t , _ . 

Vo rob j eva ú j í t ó n ő munk á soka t tan í t be ú j munkamódszerére . 

Al ig egy hónap választ el ben-
nünket, tanulókat a vizsgától. 
Mi, nyolcadikosok, amikor el-
hagyjuk majd az iskola kapuit, 
már nem fogunk megállni egy 
pillanatra sem, L-gy azon gon-
dolkozzunk, hová menjünk mun-
kát keresni, azért, hogy egy 
falat kenyérrel több legyen az 
asztalunkon. Mert bizony apánk 
idejében, de később még öt-hat 
évvel ezelőtt is, így volt. Sőt, 
sokan voltak olyanok, akiknek 
már fizenkétéves korukban a ha-
todikból mindjár t munká t kellett 
keresni. így volt az én édes-
apám is. Amikor a hatodik ele-
mit jár ta , meghalt az édesapja 
és az édesanyja ott maradt négy 
gyermekkel. Apámnak dolgozni 
kellett mennie, hogy a család 
éhen ne haljon, mivel ő volt a 
legidősebb gyerek. 

Nekünk már egészen más a 
helyzetünk. 1945-ben a Szovjet-
unió hős hadserege felszabadí-
tott bennünket, e ettől az idő tol 
kezdve fokozatosan emelkedett 
az életszínvonalunk és ma már 
nem vagyunk rászorulva arra, 
hogy az elemi iskola elvégzése 
után dolgozni menjünk. Édes-
apám a Dohánygyárban dolgozik 
és munká ja u t án tisztességes fi-
zetést kap. Nagyon szépen meg-
élünk belőle. Ugyanakkor a de-
mokrácia lehetővé tette azt is, 
hogy a dolgozók fiai továbbta-
nulhassanak, teljesen díjtalanul. 
Am íg a múltban csak a kivált-
ságosok gyermekei iskoláztat-
hatták magukat — mert csak 
azok győzték pénzzel — , ma már 

Én vegyészmérnök 
akarok lenni 

mi, a dolgozók gyermekei, kerü-
lünk be az egyetemekre, a fő-
iskolákra. 

_Én vegyészmérnök akarok len-
ni. Már kiskoromban nagyon ér-
dekeltek a vegyészeti dolgok és 
most is nagyon szeretem a fizi-
kaórán a kísérleteket. Jeles ta-
nuló vagyok és ebben a minő-
ségben meg is akarok maradni. 
Most má r tudom, hogy magam-
nak tanulok és nem úgy van. 
mint a múltban. Akkor az volt 
a helyzpt. ha egv dolgozó gyer-
meke valamiféleképpen el is vé-
gezte iskoláit, az urak gondos-
kodtak arról, hogy ne kapjon 
munkát . Akkor — hallottam 
édesapámtól— számos vegyész-
mérnök kubikosmunkát végze.t, 
mert nem kapott állást csak az-
ért, mert a vegyészszakmát 
csak a kiváltságosok folytathat-
ták. 

Lenin elvtárs azt mondotta: 
„Az i f júság feladata az, hogy 
tanul jon". — Ez valóban így is 
van. Nekünk, akiknek Lenin és 
Sztáiin elvtársak útmutatása 
nyomán a Szovjet Hadsereg 
meghezta a szabadságot, nem 
is lehet fontosabb feladatunk, 
mint a tanulás. A tanulás egy-
ben kötelességünk is azért, hogy 
közülünk kerül jön ki az értel-
miség, amely munká jáva l támo-
gatni fogja az egész dolgozó né-
pet. 

Biztos vagyok abban, hogy j ó 
szakember lesz belőlem, mert lá-
tom azt, hogy a tanulásban meg-
felelő támogatást kapunk, Már 
itt, a nyolcadikban is a tanár 
pajtások külön órán foglalkoz-
nak azokkal a tanulókkal, akik 
gyengébbek a tanulásban. És 
ugyanígy lesz a felsőbb osztá-
lyokban is. 

És amikor elvégezzük tanul-
mányainkat, má r vár ránk a 
munka. Rákosi pajtás valameny-
nyi beszédében kihangsúlyozna;, 
hogy ú j országot építünk, ha-
zánkból virágzó ipari agráraila-
mot varázsolunk. S amikor eze-
ket mondja Rákosi pajtás, ak-
kor tudjuk, hogy ez nemcsak 
Ígéret, hanem rövidesen való-
ság is lecz. Rákosi paj tás meg-
ígérte a j ó forintot is, és azt 
meg is teremtette. Azóta elhang-
zott ígéreteket is mind-mind 
valóra váltotta. 

Ősszel továbbtanulok. Ve-
gyészmérnök akarok lenni az-
ért, mert kedvem van hozzá, s 
azért, mert tudom azt, hogv r ám 
is nagy szükség lesz iskoláim el-
végzése után a vegyész szakmá-
ban Ugyanakkor azért is tanu-
lok, mert tudom, hogy a szocia-
lizmust felépíteni csak akkor 
tudjuk, ha j ó szakemberek le-
szünk és a helyünket száz száza-
lékig megáll juk, mert a tanulás 
is a miénk és tudásunk pedig 
az egész dolgozó népé lesz. 

Előre! 

Balázs Mihály. 

x rókusi iskola .VHI. o. tan. 

Voroncov sz tahánov is ta laka-

tos, a k i ú j í t á s á v a l 2 esztendő 

alatt egym i l l i ó rubel megta-

rítást ért el a go lyóscsapágy 

készítésénél. M u n k á j á v a l pél-

dá t mu t a t a z ü z em több i dol-

gozóinak. Voroncov ú j í t á s a i bi-

zony í t j á k : a munkásosz t á ly 

é len j á ró dolgozói ú j munka-

módszerekkel , észszerűsítési el-

j á r á sokka l igyekeznek m iné l 

többet meg t aba r í t an , mert tud-

j ák , bogy ezzel az egész dol-

gozó nép felemelkedését segí-

t ik el: 

„Büszke vagyok fiamra, akit a Párt 
soraiba fogadolt. . ." 

rAz új vezetőség megválasz-
tása óta most volt az első tag-
gyűlés. Erre az alkalomra 
Vártházunk Szépen feldíszített 
terme kicsinynek bizonyult. 
Nyolc órára hirdettük a tag 

lag tagjelöltnek ajánlották i f j . 
Bodor Mihályt. 

A következő tagjelölt ifjú 
Nagy Ferenc volt. „Apám re-
gi mozgalmi ember, sokat har-
colt a szocializmusért cs ma 

gyűlést, de már 7 órakor jól is ott küzd a kommunisták kö-

megtelt a terem. Az általunk 
választott új vezetőség most 
mutatkozott be. 

Bálint Kálmán elnök rávilá 
gitott arra, hogy az új veze-
tőség csak úgy tud megküzde-
ni eredményesen a kulák- és a 
papi reakcióval, ha a tagság 
teljes mértékben mögötte áll. 

taggyűlésen megjelent elv-
társak száma azt mutatja, hogy 
az új vezetőséget magukénak 
érzik az elvtársak és támogat-
ják munkájukban. 

Taggyűlésünket ünnepivé 
tette, hogy két fiatal tagjelöl-
tet vettünk fel sorainkba. I f j . 
Bodor Mihály — az első felvé-
telre jelentkező fiatal — el-
mondta, hogy szegény szülők 
gyermeke, ma népi kollégium-
ban lakva tanul, hogy dolgozó 
népének hű szakembere le 
gyen. Borsi Katalin és a többi 
hozzászóló elvtársak egyhangú 

zött — kezdi elmondani élet 
rajzát. — Édesapámat emialt 
1919-ben az ellen forradalmárok 
ki akarták végezni. Tizennégy 
tusztársával együtt a francia 
megszállók mentették meg az 
életét... egyhónapos DÉFOSz-
iskólát végeztem.., majd alap-
fokú szemináriumot... úgy ér-
zem, hogy Pártunk irányvona-
lát becsülettel tudom követ-
ni... kérem az elvtársakat, 
vegyenek fel soraik közé..." 

így mondta el röviden élet-
rajzát, amit én nagyon jól is-
merek — hiszen i f j . Nagy Fe-
renc az én fam. Büszke vol-
tam a fiamra, amikor felvett 
ték a Pártba, örülök, hogy 
megbízható, a dolgozó néphez 
hű fiatalt nevelhettem fel, aki 
velem együtt folytatja a har-
cot a szocializmus győzelméig. 

Nagy Ferenc 
Kiskun n dorozs ma. 


