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IGY DOLGOZIK 

a Szegedi Tanács Oktatási Osztálya 
Nagyszerű eredmények az elmúlt öt hét alatt iskolai és kulturális vonalon 

öt hete alakult meg Szegeden is 
a helyi Tanács, ö t hét rövid idő 
egy ember életében is, még rövidebb 
egy váró® történelében. Mégis azt 
tapasztaljuk, hogy az elmúlt öt hét 
folyamán mér jelentős változások 
mentek végbe Szeged közéletében. 
Napról-napra észleljük, hogy egyre 
gyorsabb ütemben haladunk a de-
mokratikus átalakulás útján. Szép 
példáját nyújtja ennek a szegedi 
Városi Tanács Végrehajtó Bizott-
ságának oktatást osztálya. 

0 T a n u l ó s z o b á k 
a z á l l a l á n o e I s k o l á k b a n 

Az idei tanévben a, város oktatási 
osztályának kezdeményezésére rend-
szeres tanulószobákat létesítenek a 
váró® éltalános iskoláiban. Ezekben 
a tanulószobákban azok a gyerme-
kek. akiknek szüle; egész napon át 
távol vannak otthonuktól, és nincs 
módjukban otthon kellő irányítás 
és felügyelet mellett tanulniok, 
nyugodtan, megfelelő felügyelet és 
útmutatás mellett tanuhatnak. 

A Madách-utcai általános iskola 
tantestülete már meg ls kezdte en-
nek az intézménynek a kiépítését. 

A Madách-utcai iskola kapui már 

reggel 7 órakor nyitva állnak a 

gyermekek előtt. A gyermekeket a 
n aPl ügyeletes pedagógus fogadja 

itt, aki gondoskodik arról, hogy a 

gyermekek hasznos foglalkozással 

töltsék idejüket és alaposan felké-

szülhessenek a tanórára. A dolgozó 

szülők fgy amikor munkába mennek, 

elvihetik gyermekeiket már kora 

reggel az iskolába. 

A t a n u l á s b a n e l m a r a d t 

g y e r m e k e k r ő l Is 

gondoskodnak már. Vannak gyerme-

kek, akik talán önhibájukon kfvül 

az általános iskola egy vagy két 

osztályát csak ismétléssel végezhet-

ték el. Lemaradtak tehát iskolai 

végzettségükben. Ezentúl azok a 

gyermekek, akik elérték a 14 éves 

életkorukat, de osztályismétlés 

folytán csak az általános iskola ha-

todik osztályát végezhették el, egy-

éves tanfolyam elvégzése után vizs-

A nagylaki Kendergyár ifjúmunkásai 

UJABB KIMAGASLÓ EREDMÉNYT 
értek el az uj normákkal 

A nagylaki Kendergyáí lfjúmun- I al ig tudott 85—90 százalékot elérni 

kásái m á r többizben bebizonyítot-

ták, hogy méltóak a Párt b i za lm i , 

ra. Ugy magánéletükben, mint a 

munkahelyen mindig a Párt-mu-

tatta uton haladnak. 

A DlSz.tagok az ú] norma beve-

zetése óta állandóan szebbnél-szebb 

eredményeket érnek el. A gyár 

versenytáblájára minden nap 3—4 

ifi neve kerül Most is több i f jú . 

munkás nevét lehet olvasni, akik 

új normájukat túlteljesítették. A 

kócflzembeír dolgozó ifik brigádjá-

nak eheti teljesítménye 116 száza-

lék. S'/e Hona, a kócüzem dolgo-

sója kijelentette, hogy az öl nor-

mával többet lehet teljesiteni, mint 

a régi elavulttal Most igazán te l . 

Jes odaadással dolgoznak a munká . 

sok, mert tudják, hogy új normá-

val. Jó munkáva l a nép országát 

fcrósitik. 

Igen szép eredményt ért el Far . 

kas Mária, aki 115 százalékra és 

Slachó Erzsébet, aki 102 százalék-

ra teljesítette normáját. Ez a két 

elvtársnö a régi normák mellett 

Farkas Már ia meg Is jegyzi: „Az 

új normák mellett nagyobb kedv-

vel dolgozom, minden tudásomat 

beleadom a munkába, mert tudom, 

hogy ezzel népgazdaságunkat erő-

sítem. Azzal pedig, hogy túltelje-

sítjük mi , fiatalok a normákat, az 

öregebb munkásoknak mutatunk 

példát, akik közül többen a reakció 

hálójába esve azt mondták az új 

norma bevezetésénél, hogy ezzel a 
normával felkopik a munkásság 

álla. Mi, gyári ifjúmunkások meg-

fogadtuk a DISz-taggyülésen, hogy 

a Pártunk által mutatott úton ha-

ladunk és ha az új normákat tú l te l . 

Jesitsük, akkor tudjuk, hogy ezen 

az úton is haladunk, és mi erre 

büszkék vagyunk." 

A nagylaki Kendeígyár i f j úmun . 

kása! legyenek a többi üzemek fia-

taljai előtt példaképek, mert a 

nagylaki Kendergyár fiataljai m u n . 

kájukkal bebizonyították azt, hogy 

Pártunknak, a Magyar Dolgozók 

Pártjának hü segítői . 

A knlák-malmosok 
fakarmányozásra használták fel a kenyérgabonát 

Az idei aszályos időjárás követ-

keztében megyénkben nagymértékű 

lakarmányhiány tapasztalható. Ezt a 

helyzetet egye® malmosok, kulákok 

úgy Igyekeznek kihasználni, hogy ta-

karmányozás céljára kenyérgabonát 

használnak fel és ezzel megkárosít-

ják népgazdaságunkat. A dolgozó-

kat támadják ezzel hátba, mert a 

nép kenyerét pusztítják. 

A Megyei Tanács ipart osz'álva 
fokozott ellenőrzést gyakorol, hogy 
ezeket a gazdaság) kártevőket felde-
rítse. Egymásután derül fény az 
ilyen malmosok gazságaira. A zá-
kányszéki Király malmos például 
rozsot vett át és azt darálta le és 
úgy írta be, mintha árpát őrölt vol-
na. holott a malmában egy szem 
árpa sem volt. Ugyanígy cselekedeti 
Juhász kulák-malmog és Pusztamér-
gesen Dobó ma'mos is. akik szintén 

kenyérgabonát daráltak takarmány-

gabona helyett. A szabotáló malmo-

sok ellen a rendőrség megindította 

az eljárást. 

gát tehetnek a hetedik és nyolcadik 

osztály anyagából. 

M j e t n y i k o v 
t a n í t á s i m ó d s z e r 

Megírtuk már a Délmagyarország-
ban annakidején, hogy a Mjelnyi-
kov-féle tanítási módszer átadására 
a népművelési minisztérium három-
hetes tanfolyamot rendezett Buda-
pesten, amelyen öt szegedi pedagó-
gus is résztvett. A szegedi pedagó-
gusok, akik ezen a tanfolyamon 
réeztvettek, már átadták tapaszta-
latukat pedagógus társaiknak, úgy-
hogy Szegeden már a Mjelnyikov-
féle tanítási módszert alkalmazzák 
az általános iskolákban. A szovjet 
tanítási módszer kétségkívül meg-
gyorsítja a szocialista ember ki-
alakítására irányuló nevelési törek-
véseinket. 

A m ó r a v é r o s r é s z l 
Ku l t ú r h á z a t 

október 15-én átadják rendeltetésé-
nek. Ennek a kultúrháznak a létesí-
tése a szegedi Végrehajtó Bizottság 
oktatási osztálya munkájának leg-
jelentősebb eredménye. A kultúrház 
építését már a helyi Tanács meg-
alakulása előtt megkezdték ugyan, 
de hogy az átalakítás munkáját 
idő előtt befejezhetik, ez már a 
helyi Tanács Végrehajtó Bizottságá-
nak érdeme. A kultúrházban könyv-
tár, olvasóterem áll majd a dolgo-
zók rendelkezésére. Rendszeres elő-
adást tartanak itt. Az előadások 
politikai, elméleti és természettu-
dományos tárggyal foglalkoznak. 
Zeneismertető előadásokat ls tarta-
nak ebben a kultúrotthonban a dol-
gozóknak. Az állami zénekonzerva-
tórium tantestülete és növendékei 
is rendeznek majd Itt zenei előadá-
sokat. Bevezetik a rendszeres film-
előadásokat is. Az otthon udvarát 
átépítik sportcélokra, kosárlabda, 
röplabda mérkőzéseket gyakorol-
hatnak és tarthatnak jtt a dolgozók. 

Ezek csak a főbb mozzanatai an-

nak a munkának, amelyet a Végre-

hajtő Bizottság oktatási osztálya 

eddig kifejtett. Ugyanilyen serény 

munka folyik a többi ügyosztályo-

kon ls, ami ékes bizonyítéka annak, 

hegy a tanácsrendszer valóban be-

vonja a dolgozó nép széles rétegeit 

az ál lam, é® városigazgatásba. Igy 

valósul meg hazánkban a Párt 

irányításával Alkotmányunk alap-

elve. hogy Magyarországon minden 

hatalom a dolgoző népé. 

M unk aerőtartalékok 
Hivatala hirel 

AZOK a munkavállalók, ak'k 

augusztus 31-lg úf munkakönyigé-

nyflket beadták, sürgősen jelentkez. 

zenek munkakönyvük átvétele vé-

gett Városháza bérház II. emelet 2. 

szám alatt. Okmányaikat hozzák 

magukkal. 

Székkufas dolgozó népe a fanácsválasztások 

napjára létrehozza knltúrofthon-mozgalmát 
Csongrád megye községeinek 

dolgozói egyre fokozottabb mér-

tékben ismerik fel a szocialista 

kultúra jelentőségét. Ezzel párhu-

zamosan vesznek irányt kultúr-

otthon-mozgalmuk \megteremtésére 

is. Legutóbb Székkutas dolgozó 

népe vállalta, hogy a tanácsválasz-

tások napjára társadalmi munka 

keretében helyrehozza a volt 

Kauda .malom épületét és alkal-

massá teszi azt a kultúrotthon 

számára. A megyei népnevelési 

központ felajánlásukat és vállalá-

sukat 10 ezer forinttal segíti. Fa-

ragó Mihály népművelési ügyve-

zető és Mónus Ferenc könyvtáros 

vállalták a társadalmi munka meg-

szervezését. 

K O R E A 
(Részlet a költő elbeszélő költeményéből). 

Röppenj dalom, szállj a világ felett, 
köszöntsed Sztálint és a Szovjetet. 
Békéről szólj, de úgy, mint az acél, 
s a sziklánál ls keményebb legyél. 
Békéről szólj, mert Sztálin a béke, 
s Rátekint a világ minden népe. 
Békéről szólj, szárnyald be Koreát! 
Sztálin ma hazahívja csapatát. 

0 zúzta szét a szörnyű dúvadat, 
mely behálózta az országokat, 
s ö zúzza szét, ha még emel kezet 
a fasizmus a dolgos nép felett. 
Mert ö a béke, szabadság s a jog 
és Benne bízik minden elnyomott, 
legyen bár bőre sötét vagy fehér, 
Sztálin szivéig mindegyik elér. 

Sztálin nevétől hangos a világ 
és rettegnek a dühös burzsoák. 
Huszonnégy óra szüntelen pereg, 
de betölti neve a perceket. 
Nem múlik el nap s egyetlen óra: 
Rágondolunk s Szovjetunióra, 
mert egyet jelent ö és a haza: 
Sztálin a népek szeretett fia. 

Az 0 szavára törjetek Igát, 
kiknek nyakára ült a szolgaság. 
Hej déliek 1 az óra közeleg! 
föl partizánok a fegyvereket! 
A hegyek ormán csapjon föl a láng 
és gyúljon föl végig Dél Koreán! 
Hulljon a barbár, ha nem engedett, 
hogy békességben egyesüljetek. 

Nézd csak déli nép! Észak virága 
mind ráhull a szovjet katonára. 
Phönjang utcáit és a főteret 
virágoktól már látni sem tehet 
E percben most a búcsú fáj nagyon, 
fájdalma kiült mind az areokon. 
Észak búcsúzik megmentőitől: 
tankosok jönnek az élen elől. 

S as ágyúcsővek nem Is látszanak, 
de fényük csillan a virág alatt. 
A vtrágeső el nem csendesül 
és mindjobban hnll a főtér felül. 
A hernyótalpak nem érnek követ, 
mert eileplk a vlrágszőnyegek, 
s ahogy haladnak, a vlrágözön 
szinte át-átcsap az ágyúcsövön. 

S a nép, a nép a Járdaszegletén 
könnycseppet morzsol tágranyilt szemén 
Asszony és lány és férfi és gyerek 
mindkét kezével szfvből Integet. 
S hangjuk, mint orkán, csattog, dübörög, 
mert szabadságuk biztos és örök. 
Éljent kláltnnk: „Éljen, éljen 0 , 
éljen nagy Sztálin és a Véderő!14 

S a tankok ntán, mint az áradat, 
egyre jönnek a gyalogos hadak. 
Géppisztolyukra frisebb virágot 
szórnak nevető, ujjongó lányok. 
Es egyre jönnek, soruk végtelen, 
ahogy hömpölyög utcán, tereken. 
Nem látni végök, messzire árad 
hős serege a Szovjet Hazának 

Búcsúzik Phönjang, búcsúzik Észak, 
hej, déli munkás, hej. paraszt, nézd csak! 
Ljjong a nép, mert kezébe adták 
legnagyöbb kincsét: él a szabadsági / 
Hej, déli munkás! védd meg a ha /át! 
Verd kl Délről a tőkés banditát, 
kl fölforgatja békés otthonod 
s nem marad más, csak füstölgő romok. 

Északra tekints déli elnyomott! 
Északon ragyog vörös csillagod, 
mely egyre nagyobb lángokat lövell: 
ragyogja be Délt ls fényeivel! 
Északra tekints, kemény a jelen, 
láss át te Is a tőkés terveken, 
hogy efivesítse ősi Koreát , 

Kim Ir-Szen és a Népköztársaság. 
LÖDI FERENC 

Ma nyihk a Gorkij-könyvtár 
könyv- és folyőiratkiállitása 

A Magyar-Szovjet Társaság Hor-

váíh Mihály-utcai központi székhá-

zában ma déletött 1C( órai kezdettel 

ünnepélyes keretek között nyitja 

meg a szegedi Gorkij-könyvtár 

„Szovjet könyv és folyóirat" cimü 

kiállítását. A megnyitó ünnepségen 

a Szegedi Pártbizottság, a szeged! 

Városi Tanács végrehajtó bizottsá-

ga és a Magyar-Szovjet Társaság 

kiküldötte beszél, ezenkívül szava-

latok hangzanak el és a Rendőrze-

nekar ad műsort. 

Az ünnepélyes megnyitón minden 

dolgozót szívesen látnak és ettől 

kezdve a kiáHitös minden nap dél-

előtt 11-től este 8 J g díjmentesen 

megtekinhetö. 
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