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Ujszellemü

Tömegesen kötik Szegeden és környékén
a szállítási
szerződéseket

érettségik

A magyar
munkásJavában
folynak, sőt sok helyen | többi között „A
magyar
már be is fejeződtek az érett. | mozgalom
története és
jelentősége",
szövetség fejlőségi vizsgálatok
A szegedi gimná- „A munkás-paraszt
Szociaziumok
utolsóéves
diákjai,
diáklá- dése", „A Nagy Októberi
nemzetközi
jelennyai most adnak számot
mindarról, lista Forradalom
alkotmáamit eddig elsajátítottak,
de ezalka- tősége", ,,A Szovjetunió
„A Kommunista
Kiáltvány",
lommal bizonyítják
be azt is, meny- nya",
nyire
tudták
hasznosítani
az
iskoláde
szerepel
Sztálin
elvtár
és Rás
Pelőfi termelőcsoportba, de már
külön- kosi elvtárs élete js.
előre ki akarja érdemelni a cso- ban tanultakat. Lényegesen
porttagok bizalmát. Éppen ez- böznek ezek az érettségi vizsgálatok
J-Jasonlóképpen
a magyar
iroért ő maga is állandóan nevelő a régiektől' új a szellemük, új az a
dalmi tételek is kibővültek a
mint
és felvilágosító munkát végez a légkör, amelyben lefolynak,
helyes társadalomszemlélet_
a marxdolgozó parasztok között. Most ahogyan újtipusú az a diákság is,
izmus-leninizmus
éles fényével megis ő jár elől a szerződéskötések amely vizsgázik tanárai előtt
világítóit
új irodalomszemlélet
isérdekében folytatott felvilágosi,
A felszabadulás
előtt az érettségi
tó munkában, de nemcsak a fel- után bizonytalan jövő elé néztek a meretével. Eötvösnél például irodalmi munkássága
viszonyát
vizsgálják
világosító munkában, hanem
fiatalok,
hacsak nem állt
mögöttük a szabadságharchoz
várs a nemesi
szerződésben is ő maga 17 mámagában
zsára kötött szállítási szerződést nagy vagyon, vagy valamiféle befo- megye bírálatát foglalja
lyásos rokoni protekció
Ma a leg- az egyik tétel József Attila
élete
a földmüvesszövetkezettel.
különfélébb lehetőségek előtt
állnak már a felszabadulás
e
óta szerepel a
Versenyben a népnevelők
az érettségit sikerrel elvégző fiata- télelek között, ezt mos t
kiegészítik
legkülönfélébb az olyan tételek, min/
például
a
A szerződéskö.ések sikerében <ok. A továbbtanulás
irodalmunkban",
döntő szerepe van a szöregi párt ágai között választhatnak, de magá. „Tanácsközfásaság
munkábaáll- „Jókai
Mór
társadalomszemlélete",
szervezetnek és a Párt irányítá- val az érettségivel is
hatnak
azon
a
munkaterületen, ,,Mikszáth — a rendi társadalom
bi.
sával dolgozó földmüvesszövetke
zet aktiváinak is. A mult vasár- amelyre képességeik és kedvük vi- rálata", ,,Az árj Magyarország bíszi.
rálata Móricz Zsigmond
műveiben".
nap például több mint negyven
Ez a biztos tudat
megmutatko- Ilyen és ehhez hasonló félelek tüknépnevelő járta a határt és ke
zott már eddig is az érettségi rözik vissza az átértékelf
irodalomresté fel a dolgozó parasztokat. légkörén, de megmutatkozott
már
Felvilágosították őket. hogyha az érettségire való készülésben is. szemléletünket.
beadják felesleges gabonájukat A munka az iskolában is becsület és
Az idei év igen hasznos
újítása,
azzal a dolgozók államát erősí dicsőség dolgává vált s mivel a di- hogy az idegennnyelvű érettségi tétik, gyarapítják. Az eredmény ákok munkája a tanulás, ezért a teleknél is igyekeztek
haladószellenem is maradt el. A földműves- tanulókörök munkájára, a tanulmá- mű műveket adni a diákok
kezébe.
szövetkezet külön díjat tűzött k: nyi szinvonaf
minél
magasabbra A német és angol érettségiken pélazoknak a népnevelőknek, akik emelésére fordították a legfőbb gon- dául Lenin és Sztálin elvtársak nélegjobb munkát végeznek és leg- dot. Az osztályellenség
igyekezett met és angol nyelven megjelent munvagy haladó klasszitöbb szerződést kötnek
dol- gátolni ezt a munkát, de
Pártunk káit fordítják.
Dickenst,
szabotáld- kus írókat, mint például
gozó parasztokkal. Az első díj még idejében leleplezte
pedig Thorez elvtárs beújabb franciából
néprádió, a második 150 forint sukat s ezzel még jó korán
a harmadik díj 100 forint és a lendületet adott a diákság tanulá- szédeit adták ki fordításra.

A dolgozó k i s - és középparasztok hálásak azért a segítségért,
amelyet ezzel nyújtott számunkra a Párt
A dolgozó parasztság
mind
nagyobb tömegekben igyekszik
szállítási szerződést kötni gaboa
nájára, hogy élhessen azzal
nagy lehetőséggel, kedvezménynyel és jutalommal, amelyet ez.
zel is nyújt számára népi demokráciánk. A szegedi földmüvesszövetkezet utján eddig már
120 mázsára kötöttek szerződést
a szegedi dolgozó parasztok. Az
öntudatos
dolgozó
parasztok
azonban nem csak
sajátmaguk
kötnek szerződést, hanem felvilágosító munkával arra
törek.
szenek, hogy minél több dolgozó
paraszt kövesse példájukat és ezzel biztosi/tja magának a mázsánkénti hat forint jutalmat.

Népnevelő
munkájával
az
utóbbi napokban különösen
kitűnt Varga József elvtárs, kétholdas dolgozó paraszt, aki nem.
csak saját maga kötött szerződést,
hanem felvilágosító munkájával
még 36 mázsa szállítási szerződést szerzett. Gál Pál
elvtárs
fodortelepi dolgozó paraszt 19
mázsára szerzett szerződést felvilágosító munkájával. Kéri Mátyás elvtárs ötholdas kecskéstelepi dolgozó paraszt 10 mázsa
gabonájára, Csehák Bonaventu.
ra 3 holdas
dolgozó
paraszt
ugyancsak 10 mázsa. Makra János ötholdas dolgozó paraszt pedig 18 mázsa gabonájára kötött
szerződést.

Szőregen 3 vagonra kötöttek már szerződést
Szegedkörnyékén is mindenütt
sorra jelentkeznek a
dolgozó
parasztok a földmüvesszövetkezetekben a szállítási szerződések
kötésére. Szőregen például csütörtökig már összesen három vagonnal szerződtek, de állandóan
folynak a további előjegyzések
is.
Kovács Lajos 11 holdas középparaszt alighogy aláirta csütörtökön a szövetkezetben a sertéshizlalási szerződést, máris kijelentette :
— Gabonaszállítási szerződést
is akarok kötni, mégpedig nyolc
mázsára, mert az hat forint többlet is igen sokat .jelent a háztartásban, amit igy kapunk. Tudom,
hogy amellett az ország dolgozóinak jólétét is elősegitem vele.
örömmel irta alá a nevét a
szerződésnek Kovács
Lajos és
nyomban mellé lépett Vladiszláv-

jev Pál 9 holdas dolgozó paraszt,
hogy ő is szerződést kössön.
Ujabb előjegyzés

Kovács Lajos és Vladtozlávjev
Pálhoz hasonlóan igen sok szöregi dolgozó paraszt gondolkozik.
Ezt bizonyítja az is, hogy már
eddig 28-an kötöttek szerződésit
közel 300 mázsa gabonára, de
ujabb 65 dolgozó paraszt jegyeztetett elő, akik még a napokban
bemennek a
szövetkezetbe és
megkötik a szerződést.
A szerződöttek között van
Csiszár Antal hai és fél holdas
kisparaszt, aki harmadik volt a
szerződéskötésben. Tizenöt mázsára. Szilágyi Péternek négy és
fél hold földje van. mégis 20
mázsára szerződött a szöregi
földmüvesszövetkezetben.
Engedi József 9 holdas középparaszt őszre be akar lépni a

Hősi nép fejlődését

negyedik díj 50 forint. Igy a
népnevelők között még az eddiginél is nagyobb
lelkesedésse1
indult meg a versengés, hogy
minél jobb felvilágosító munkát
tudjanak végezni dolgozó népünk
életszínvonalának
emelése ét
nemzetgazdaságunk erősödése ér
dekében.

tükrözi

A SZOVJET SAJTÓKIÁLLITÁS
sze°edi

dolgozók

sokat

A Magyar-Szovjet Társaság
rendezésében vasárnap nyílt
rneg a szovjet sajtó kiállítása.
A kiállítási teremben naponta
a dolgozók tömegei nézik meg
a világ élenjáró sajtójának
születését, fejlődését a Leninalapította Iszkrától a Pravdáig, egészen napjainkig. Tanulságos ez a kiállítás, az újtipusú szovjet ember, a LeninSztálin-nevelte szovjet dolgozók millióinak hősi harcait,
egyben a termelésben elért
kiváló eredményeit tükrözi.
A magyar dolgozók, az ifjúság érdeklődéssel és áhítattal
járnak ebben a teremben.
— A szovjet
hősi nép fejlődését

sajtókiállítás
tükrözi —

mondja Szabó Marianna, a
rókusi iskola tanulója. — Kii
lönösen
öröm
nekiink,
hogy
ennyit
foglalkozik
hazánkkal,
építésünkkel,
fejlődésünkkel.
A% yt\i)S»

asszonya!

csoportosan

jöttek el megnézni a világ
élenhaladó sajtójának kiállítását. A móravárosi csoport
Zsák Józsefné vezetésével nagy
érdeklődéssel olvassa a tablók alá írt magyar szövegeket
és a magyarnyelvű szovjet
folyóiratokat.
— Sokat fanulhatunk
ebből
o gazdag kiállításból
— monaotta. — Megtanulhatjuk,
hogy
a szovjet sajtó hangja
a nép
hangja,
akár
békéről, . akár
harcról, vagy termelésről
von
szó. Örömmel állapítottuk
meg,
hogy
mennyit
foglalkozik
a
termeléssel.
Dolgozókról,
a
munka hőseiről ír, azok fény
képét közli, sokszor az első oldalon s ezt mi. dolgozók, büszkeséggel
nézzük.
'A' kiállításnak az illegális sajtóval foglalkozó részénél sokáig időztek, mert különösen megragadta figyelmüket a szovjet sajtónak ebből a nehéz, harcos időből való
története. Hasonló nagy érdeklő-

tanulnak

az érdekes, gazdag

déssel nézték az MNDSz
iskolájának hallgatói a

szovjet

központi

képeslapokat.

Minduntalan odahívták azokat a
társaikat, akik valamennyire tudnak oroszul, hogy „csak még ezt"
. . . vagy „azt olvasd el és fordíts
le". Ezeknek a kérdéseknek természetesen nem akart vége lenni. Mikor elérkezett a négy óra és sorakozni kezdtek, többen megjegyezték — föltétlenül megnézem még
egyszer, de akkor több jegyzetet
is hozok magammal.
Itt látjuk a
kiállításon
nagy
számban az üzemek dolgozóit is.
Szerdán délután például a „Délmagyarország" Nyomda NV. dolgozói
csoportosan nézték meg. Ugyancsak
csoportosan jöttek el a Szállodaipari NV., a Húsipar dolgozói is.
Az üzemek hét végére halasztották
a kiállítás megtekintését, mivel szeretnék minél alaposabban áttanulmányozni a szovjet sajtó útját.
Barát János elvtárs, a Délmagyarország egyik állandó tudósítója kijelentette, hogy főként a szovjet

levelező

hálózatának

kifejlődése érdekli.
•
Már sokat olvasiiam a szovjet
sajtóról s így tudom, hogy a szovjet sajtó összeforrott a dolgozók
milliós tömegével. A szovjet sajtóban minden szónak, minden betűnek
végtelen becsülete van. Munkáját
lelkiismeretesség,
megbízhatóság,
alaposság és pontosság jellemzi. A
szovjet sajtó kérlelhetetlenül harcol
a nép ellenségei ellen. A nép ügyének, a szabadság ügyének, az embe.
riség ügyének végtelen szeretete
diktálja azokat a szenvedéllyel teli,
mozgósító erejű Írásokat, amelyek,
kel a szovjet sajtó leleplezi a háborús gyujtogatókat és a béke, a népek szabadságának ügyét szolgálja.
A szovjet sajtó a bírálat fegyverével
kíméletlen harcot folyta't az elavulttal szemben az újért, a jobbért. A szovjet sajtó munkásai kiváló
ismerői a marxizmus-leninizmusnak
és képzett szakemberei annak a területnek, amellyel írásaikban foglalkoznak. Én is, mint a Pártunk he.

kiállítási

anyagból

lyi lapjának egyik tudósítója a
szovjet tudósítók, levelezők példáját követve, még jobb és alaposabb
munkát akarok végezni.

sának,

AAindezek megvilágítják,
hogy új
A tanulmányi
téren
bekövetkezett
szellemben
folynak
le
az
döntő változás megmutatkozott
az érettségi vizsgálatok.
Az
iskolákból
érettségi tételekben is Nem a régi, új szellemben nevelt fiatalok
kerülhiábavaló,
sőt legtöbbször
romboló, nek ki akiket további
munkájukban
elkendőző,
a történelmet
meghami- is a Párt irányit és segit hozzá ahsítani "karó tételek szerepelnek az hoz. hogy az érettségi ne puszta for.
idén, hanem olyanok, amelyek ifjú- maság legyen,
hanem a
tanultakat
ságunkat haladó szellemben,
irodal- valóban hasznosítani tudják azon a
munk, történelmünk
nagy kérdései- munkaterületen,
amelyet
választotnek megismerésére
irányítják.
A tak és tudásukkaj
hozzájáruljanak
a
történelem-tételek
között szerepel a szocialista
társadalom
építéséhez.

OTI-csalói lepleztek le
a szegedi gőzfürdőben
Dolgozó népünk mélységes meg- dályozzák ötéves tervünk sikerét és
vetéssel fordul a normalazilók, bér- ezzel valamennyiünk életszínvonaés táppénzcsalók eben. akik önző- lának emelkedését.
egyéni érdekekből súlyosan megIgy okozott kárt a dolgozóknak,
károsítják a dolgozók államát, aka- Bárkányi Józsefné is, a szegedi gőzfürdő alkalmazottja, aki állítólagos
betegségének kigyógyttására
két
esetben összesen tíz darab ingyenes iszapfürdőjegyet vett fel az
OTI-tól- Ezeket azonban nem az
eredeti cé'ra használta fel, hanem
kívülállóknak jogta'anul jó pénzért
eladta. Igy járt Gajzer Mihályné,
sabbrendűségét bizonyították, azt, kocsmáros a dolgozók á'tal megfihogy a fejlődés csak ezen az úton zetett jeggyel gyógykezelésre. Gajlehetséges. Az ezután következő zerné a tíz darab jegyért összesen
50 forintot fizetett Bárkányi Józscíelőadások
az
egyensúlyrendszer
nének, s ezt a pénzt Bárkányiné röműködésével kapcsolatosan szerzett vid idő a'aft elitta. Igy lopott maújabb ismeretekről szóltak, bemutat- gának borra, meg pálinkára való
pénzt.
újabb jelentős eredményeit.

Ujabb tudományos eredményekrőlX
számoltak be Szegeden az élettani
vándorgyűlésen
A Magyar Élettani Társaság Szegeden megkezdődött XVI. vándorgyűlése keretében csütörtökön
a
különböző tudományos
kérdések
megbeszéléscire került sor. A bevezető előadások az izom élettanával
és biokémiájával foglalkoztak- Az
első nap kiemelkedő előadásai közé
tartoztak: Straub F. Brúnó elvtárs,
Kossuth-díias professzor intézetének
kutatómunkájáról
szóló ismertetések. Ezek az előadások újabb bizonyítékai az intézet
nagyszabású,
tervszerű tudományos munkának,
melynek révén továbbfejlődte K az
izom. és működésével kapcsolatos
ismeretek. Hasonló kérdésekkel foglalkoztak Szörényi Imre. Ernst Jenő
és Jendrassik Lóránd professzorok,
maid a szegedi élettani intézet és
a budapesti gyógyszertani intézet
munkájáról hangzottak ej beszámolók- Ezekben olyan újfajta gyógy
szerek előállításának
ismertetését
kapta a hallgatóság, melyek a sebészet minden ágában — még a gyakorló orvosok számára is — komoly segítséget jelentenek. A továbbiak során a szegedi idegküulka
kutatási eredményeit ismertették.
Ezeknek során rámutatott az elóadó,
Hurzák István néhány eddig egészen ismeretlen
idegrendszerbeli
megbetegedés keletkezésére.
Kiemelkedtek az e'őadássorozattoól a pécsi élettani intézet előadásai is. Tudományos kutatásaik Pavlov szellemében folytak és ismételten alátámasztották a világhírű tudós tanításait. A pécsi élettani intézet tudományos eredményei is a
materialista világszemlélet maga-

A délutáni órákban keriilt sor a
budapesti gyógyszertani, élettani és
biokémiai
intézetek
előadásaira,
majd kiemelkedő volt a szegedi
gyógyszertani intézet fiatal kutatóinak ismertetése a fehérvérsejtek
működésével kapcsolatosan. Az előadások után igen értékes felszólalások hangzottak el az ország legkiválóbb kutatói, tudósai részéről.

Megállapították
a juttatott házhelyek árát
A felszabadulás után kiosztott
házhelyek állának megá'lapítása körül többször zavarok mutatkoztak,
mert senkisem tudta, mennyi a végleges megvételi ár. Most a Minisztertanács rendeletet adott ki a házhelyek vételárának és műszaki költségének ügyében.
A Tanyai Tanács á'tal kijc'ölt
községek (tanyaközpotok) és települések, (mellék telepek) területén
juttatott házhelyek árát az egyébként járó juttatási ár 50 százalékában ke'l megállapítani, a házhelyjuttattással kapcsolatos
műszaki
költségeket qpdig teljes egészében
el kell engedni.

A fürdő éber dolgozói azonban aljas tevékenységét leleplezték s Gaizer M'ihálynét már a harmadik
Gyógykezelés alka'tnával elcsípték.
Bárkányi Józsefné hazugul áhította,
hogy minden fürdőjegyet 6 használt el, de később ő maga is beismerte a bizonyítékok hatására aljas tevékenységétBárkányi, mióta az üzemben van,
már több mint tíz esetben köve'ctt
el dolgozó társaival szemben kisebb-nagyobb visszaéléseket. A hasonló visszaélések leleplezésekor
mindig nagy „bűnbánatot" mutatott
csak azért, hogy tovább tudja leplezni magát. Nem véletlen, hogy hasonló tevékenységei miatt annakidején a Magyar Kenderből is clbocsájtották. Ott is, épp úgy, mint
a fürdőben, összeférhetetlen természetűnek,
részegesnek
tartották.
Bárkányi Józsefnéra nemcsak munkatársai. de a fürdőbe járó dolgozók is sokat panaszkodtak, ittas állapotban sokszor goromba volt a
vendégekkel szemben.
Munkájára
rengeteg panasz érkezett az üzom
vezetőségéhez- Most felfüggesziették állásából. Az üzem többi öntudatos dolgozói Ítélkeznek felette, de
biztosak vagyunk benne, hogy nem
imarad el jól kiérdemelt büntetése.

