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A pedagógusok feladatai a szocializmus építésében,
béke megvédésében
^

szegedi pártbizottság. Szeged pedagógust <t fontos
kérdéseket megvitató értekezletre hívta össze. Az értekezlet célja az volt, hogy a pártbizottság
észrevételei .alapján a szegedi
pedagógusok nurrtteájukban .mutatkozó /töányo'SsS.go!tat kiküszöböljék. A szegedi .partfcizotópig
részérő): ÖiktÓá János .«&' Lengyel
Mária elvtársnő tartottak beszámolókat.
.X ..*.

sonlítjuk a Horthy-rendszer idejével a mai időket
de ezek
az eredmények még mindig távolról sem kielégítő-**. Meg kell
szerveznünk az iskolán belül és
az iskolán kívül is a harco* &
lemorzsolódás ellen.. A pártszer-vezét segítsége pMflfr.t be kell
vonni ebbe a munkába a temegsZervezeteket is. Egyis területekre felelősöket keli
áMani
a
munka jó végzése érdekében.
PiklÖs elvtárs részletesen beszélt
Siklós János elvtárs beszá- az egyes tömegszervezeteknek a
molójában rámutatott arra, hogy feladatairól ebben a kérdésben.
mint minden vonalon, úgy a peA továbbiakban felhívta a pedagógusok előtt álló követelmények is megnövekedtek. Továbbá dagógusok figyelmét arra, hogy
kihangsúlyozta, hogy ha
meg- fokozott mértékben tanulmányozvizsgáljuk szocialista fejlődésünk zák a szovjet pedagógia nagyigyre gyorsuló ütemét, eiért ered- szerű tapasztalatait és ez.-ket
ményeinket, azt.látjuk, hogy bár alkalmazzák gyakorlati — és elméleti — munkájukban egyaránt.
pedagógusaink munkájában kétA szovjet pedagógia m tanít
ségtelen, van fejlődés, népi debennünket arra, hogyan ke'l ifmokráciánk fejlődésétől mégis
júságunkat hazafiságra, ÖnfeU'lemaradtak. Be kell hozr.i ezt a
dozásra, helytállásra nevelrj. Ea
lemaradást őzért is, mert
az a szovjet pedagógia megtanít
egyre élesedő nemzetközi helyzet bennünket arra, hogyan kell a
megkö ve teli
val amennyi ünk t'ől, Párthoz való hűségre és ragaszhogy köznevelésünkben mutatko- kodásra nevelni ifjúságunkat,
zó hiányosságokat, lemaradásunnagy tetszéssel fogadott
kat kiküszöböljük. A pedagóguelőadás után Lengyel Mások munkájajs hozzájárul ahhoz, ria elvtársnő beszélt a szocialishogy- minél Több müveit elvhü, ta nevelés elvi és gya'co-.ati kérbátdr harcos ós haziszerető fia- déseiről. Magasszínvonalú
előtalt ítaveljUnk — a szocializmus adásában a szocialista pedagógia
építésének minél több és jobb klasszikusainak
megállapításai
harcosát.
alapján igen értékes következteSiklós elvtárs elsősorban ,-az téseket vont le. Ismertette a legiskolákban folyó politikai nevelési nagyobb pedagógusok, Sztálin és
hiányosságáról beszélt rész'ete- Lenin elvtársak mellűt, Kalirin,
pebben. Igen gyakran még csak Mekarenko egyes tételeit a szojelspó ós nem szerves része a cialista nevelésről és azoknak alpolitikai nevelés az oktató mun- kalmazását a mi viszonyaink kökának. Ennek .egyik oka az, zött.hogy maguk a pedagógusok sinKihangsúlyozta különösen a
csenek még politikailag azon a
fegyelem kérdését,
fokon, amit a követelmények tő- szocialista
rámutatva
arra,
hogy miiden új
lük megkívánnak. Ezenkívül pedig a pedagógusok közül számos társadalmi rend az embere? köjó, becsületes, a, népi demokrá- zött ú j kapcsolatot, új fegyelmet
ciához hü Tanító, tanár rhles a követel. ,,A tudatos fegyelem'* —
Pártban. Rámutatott Siklós elv- mondotta — „a szocializmusért
tár^ jtjrra,. hógy a pedagógusok folyó harcban és a munkában
között Végzendő politikai munka résztvevő emberek öeozo'orrotthiányosságáért az elsők között ságából, egységéből ered, a tufelelős a pedagógus szakszerve- datos fegyelem elválaszthatatlan
része a közösség egyyé<űs akazet,
ratának. Fegyelem nélkül nem
J gon komoly hiányosság pe- lehet szocializmust építeni,
mi
dagógusaink munkájában:
a tanulmányi fegyelem megszilárdításában nem érik el a kívánt
eredményeket. Vonatkozat ez az
általános iskoláktól a legfelsőbb
iskotálfjg, egyaránt.

Még

mpvlig

itdig szocializmust akarunk építeni."
Becsületes és félkészült munkával mélyítsük el ifjúságunkban
a haza, a Szovjetunió, Sztálin és
Rákosi elvtársak iráni} szere/etet, neveljük bátorságra, határozottságra, önzetlenségre, beciuletességro fiataljaink »t,
hogy
szilárdan megálljuk helyünket a
békefront
szegedi
szakaszán,
hogy minél hamarabb felépítsük
a szocializmust — fej vte be
nagy tapssal fogad"U beszédét
Lengyel elvtársnő.
jSjzámos tanító, tanár szólott
hozzá az előadásokhoz
(Ebeket a hozzászólás >\at lapunk
következő számaiban; ,,Pedagógusok tapasztalatai" cím
aiatt
közöljük.)
Az értekezlet végén
Ko.ek
Józeefné elvtársnö; a
szegedi
Városi Tanács oktatási és népművelési osztályának vezetője
szólalt fel. A Város! Táuics nevében üdvözölte a megjelentekét
és hangsúlyozta, hogy az értekezlet legnagyobb íanu'sága az
voit, hogy rámutatott a Párt szerepére a pedagógusok
munkájában. „Pártunk célkitűzési " —
mondotta — ,,a
szocializmus
megvalósítása." — A mi feladatunk, hogy Pártunk célkitűzését
minél több szocialista ember nevelésével segítsük el5. E z e n * a
téren, az ú j ember vuto/écsulásárak terén, nem vagyunk magunkra hagyatva, Előttünk áll a
szovjet pedagógia harminchárom
éve.* tapasztalatának gazdag kinccsháza. A szovjet pedagógia a
kommunista nevelés tudománya.
Jgazi tudománnyá azáltal fejlődött, hogy magáéivá tette a BrtSfvik Párt, Sztálin etatárs tapzsstalatait.
Nekü:uí, ffzegedi
pedagógusoknak Is ez most elsc sorban a feladatunk.
ígéretet tett Köbéit elvtársnö
Pártunknak, minden megjelent
pedagógus nevében, hügy Pártunk politikáját, Pártunk határozatait magukévá téve igyekeznek a jövőben az eddiginél jobb
ég eredményesebb Műikül végezni.

Több mint 140 holdon létesítenek
kertészetet a szegedkörnyéki tszcs-k

A "szegedi „Táncsics1' termelőcsoport a mu'.t évben 6 holdon öntözéses konyhakertészetet létesített. A
6 hold terméséből több mint negyvenezer forint bevétele volt a csoportnak A mult év tapasztalatait
figyelembe véve, az idén már
28
holdon létesítenek konyhakertészetet. Az öntözőcsatornak megépítését
Siklós elvtárs itt rámutatott a csoport tagjai nagy lelkesedéssel
arra, hogy jóllehet ezei a téren végzik és nagy részét már elkészíis igen .komoly eredményeket ér- tették.
tünk el, különösen ha összehaA konyha kertészet előnyeit látia

igen nagy á lemorzsolódás az iskolákban, ami szintén armak a következménye, hogy non tudtunk
kellő politikai és felvilágosító
munkát végezni a tanulás megszerettetésé érdekében, a tanulás
fontosságának
tudatosítása érdekében.

a többi teTmelőcsoport is. Ennek
tulajdonitható, hogy az idén 143
holdon létesítenek a szegedkörnyékl
termelőcsoportok konyhakertészetet,
melyből 113 holdat öntöznek.
A
termelőcsoportoknak ez az elhatározása elősegít! Szeged zöldségfélékkel való ellátását.
Nagy gondot fordítanak a «egedkömyé-ki termelőcsoportok gyümölcsöseik gondozására.
A
..Dózsa"
termelőcsoport 10 holdon új gyümölcsöst létesített, ame'-yet tervük
szerint 40 holdra bövitenek.

APRÓHIRDETÉSEK
SERTÉS fiatal kb. 170 kg-os eladó.
I
ADAS.VftTEI.
I
Sztálin-körút 53.
15649
CSEMEGEPAPRIKA korlátlan meny- 125-ös Csepel motorkerékpár majdnyiséghen kapható. Meinl fiókban, nem új, eladó. Ddni-utca 6. DélLcni'n-u 6
előtt.
L I B A A P R ö L é K , hús. l i b a h á j , m á j , 7 plusz 2-es Orion nyomógombos
kacsa, csirke napon:3 -legolcsóbban csúcsszuper és 4 plusz 2-es Orion
Fodornénál, Kigyó-utca. 1. ,
jutányosán eladó. Érdeklődni: KölKESZTYŰ harisnya, divatos kar- es e y - u t c a l a f s r t ö ^ ^ ^ ^ 15664
digánok sálak nagy választékban.
| KÜLÖNFÉLÉK
|
Pauluszné, Kölcsci-utca 3.
' KOMBINÁUTSZEKRÉNY,
konyha, IGAZOLVÁNYKÉPEKET
olcsó árberendezés, 6 darab borszék megve- ban készít Szabndl-fotó, Tclekl-utca
hető Spitzcr asztalosnál. Attita-utca 5 szám.
lő. szám.
15656
BŐRKABÁT javítás vízhatlan
fes130 kg-os fiatal zslrsertés fele rétéssel szakszerűen készül. Csordás
sze eladó Teleki-utca 10
15654
bőrruhakészítőnél, Szt. Miklós-utca
ALIG használt Orion szuper alkal7 szám.
mi vélet Dugonics-tér 1, rádiós.
KERÉKPÁR varrógép, Írógép |avlUAZ eladó Kismartoni-utca 24.
125-ös Cscnel kerékpár kifogástalan tása szakszerűen Rádió OKA utaleladó Szöreg, Pacsirta-utca 14.
ványra. kerékpárgumik,
alkatészek
JÓ állupothan lévő hálószobabútort kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca
veszek Pulcz-utca 16. Csókási Jó- tt szám.
zsi-fné,
15641
KÉT ló,
olajtengelyes gyümölcs- VARGA szőnyegház Károlyi-u. 4.
szállító. kocsi, erős parasztkocsi el- szám alá (a volt Nemesányl-üzle'.
adó Szögi, Teréz-utca 45.
15653 helyére) költözött.
HASZNÁLT bútorokat veszek és el- SZEKSZARDY bőröndösüzletét Kíadok Singemé, Török-utca 6. Kapu- gyó-utca 2 szám alá helyezte.
val szemben,
15638 11AZ5VSSAG céljából 28 éves tisztEGY mély gyermekkocsi eladó Haj- viselő megismerkedne hozzáillő innal-lítCn 1.
15639 telligens nővel. „Fiatal" jeligére.
KÉT darab márványlap 65 cm hosz- ELVESZETT sárga magyar vizsla
szú, 50 cm széles eladó. Cím a szuka. Polgár-utca 28. Kalmár, Telefon 41-47,
kiadóban,

ELVESZETT vasárnap zöld nylontáska.
MDP tagkönyvvel, menza,
jeggyel, pénzzel, A megtaláló a kiadóba adja lé.
25605
MÜLHOKFER V, műórásnál svájci
órák vétele, eladása, javítása és átalakítása, felelősséggel.
Széchenyi,
tér 9.
•
15657
ELVESZETT egy kulcscsomó Partizán, Szentháromság-utcai útvonalon. A megtaláló adja
Szentirmai
fűszcriizletbe Szentháromság-utca.
|

i

taAs

|

SZERÉNY bútorozott szoba kiadó
dolgozó férfi részére. Lenin-utca 16
III. 14.
15652
DOROZSMAI szoba-konyhás
lakásom elcserélném szegedi ugyanilyenért, Érdeklődni: Dorozsma, Kassaiutc'a 2.
EMELETI öröklakások eladók, egy.
szobásak, 2 szobásak. Érdeklődni: i
Va.'-asszentpéter-utcn 3 szám, házfelügyelőnél. Bővebb érdeklődések:
Újszeged, Főfasor 20.
15633

| _F()GLALKOZAS_ |
PERFEKT gépírónő
elhelyezkedne
azonnal Cím a kiadóban
15637
TÁRSBÉRLETI
lakás közös mellékhelyiséggel. elcserélném egy kis
szobásért, fáskamrással,
lehetőleg
udvariért. Dugonics-tér I I . II. ém.
19 ajtó Megtekinthető délután 4-161
5-ig,
15665

lí.

„Ismerd meg a Szovjetuniót"
előadássorozatot rendez az MSzT
A Magyar-Szovjet Társaság
szegedi területi titkársága január 15—30 között rendezi meg
az „Ismerd
meg a
Szovjetuniót"
című
előadássorozatot,
melyet Szöged és a megye üzemedben, hivatalaiban,
MSzT-

Közel600mázsa
évente

körzeteiben és alapszervezeteiben tartanak meg. Az előadások
címei: „Szovjet hősök — szovjet emberek", „A breszti erőd
hős védői", „Harc a többtermelésért", „Példaképünk a szovjet ember".

szenet

az U/szegedi

December 21-én, Sztálin elvtárs születésnapján
állították
üzembe az újszeged! Kendergyár
harmadik, korszerűsített kazánját. A kazánt a gyár fizikai és
műrzaki dolgozói az eredeti 16
hét helyett 11 hét alatt készítették el.
Jelentős megtakarítást értek
el azáltal, hogy a kazánokat kézi tüzelésről automatikus láncrostélyrendszerre alakították át.
A kézi
tüzelésnél kazánonként
2 fűtőre volt szükség. Most
a
nehéz fizikai munka helyett villanyerővel egy munkás két ka-

takarítanak
Kender

megj
gyárban

zánt kezel. Gombnyomással visz
fel tíz mázsa szenet a csilléből
a széntároló garatba. A kézi tüzelésnél beáramló hideg levegő
rontotta a kazán hatásfokát. A
láncrostélynál ez megszűnik, így
30 százalékos 9Zénmegtakarítást
érnek el, ami éventö közel 600
vagon szenet jelent.
- Edd'gi eredményeiket tovább
fokozzák az üzem dolgozói. Füstgázelőmelegítő beállításával,
á
kazánok, szakszerű, gondos kezelésével elérik, hogy 1 tonna
szénből az eddigi 2180 kilowatt
helyett, már január
hónapban
2400 kilowatt áramot termelnek.

Ha jól tanulsz — többet

termeln%l

IliandAsn emelkedik feljesitminye azoknak a fiataloknak,
akik lAsztvesznek a DISz politikai körak munkájában
A DISz megalakulásakor a dolgozó fiatalok megfogadták, hogy munkájukat a hős lenini
Komszomol
példája nyomán végzik, igyekeznek
hasonlóvá válni ehhez a rvagy példaképhez. Ennek a célkitűzésnek végrehajtásához azonban múlhatatlanul
szükséges, hogy a fiatalok szakadatlanul fejlesszék politikai tudásukat, igyekezzenek minél képzettebb
harcosaivá válni a szoclal zmua építésének, Ezért indultak meg a szegedi DISz-alapszcrvezetéknél Is a
politikai körök, amelyek keretében az
üzcffll, kerületi, tanuló-fiataloknak
alkalmuk nyílik a szükséges politikai ismeretek elsajátítására. Megismerik a Bolsevik Párt történeiét, a
mí nagy Pártunk harcát, célkitűzéseit, valamint azt. hogy milyenné
kell válni egy fiatalnak, ha a hős
lenini Komszomol kővetőjének akarja magát vftllani. Az elméleti képzés természetesen kihat a fiatalok
termelésére, a tanulásban, mozgalmi
munkában elért eredményekre. Segít ft hibák kiküszöbölésében, szélesíti a liatrtok
látókörét,
odnhat,
hogy a fiatalok közül Pártunk számára m'nél előbb sok jó káder nevelődjék ki.

A politikai

hurok

látogatásának fontossága igen
jól
megmutatkozik például a Szegedi
Kenderfonógyárban A fiatalok termelési eredményeiből meg lehet tudni, ki jár el rendszeresen a politikai
kör előadásaira, ki végzi lelkiismeretesen saiát
politikai
nevelését.
Balogh Matild például rendszeresen
eljár a D|Sz politikai körr e . végighallgatja az előadásokat, szivemen
tanul. Ez tette lehetővé, hogy felismerje, milyen fontos a termelésben
a takarékosság. Megszervezte az
üzemben az anyagtakarékossági brigádokat, melyek máris szép eredményeket vallhatnak magukénak Fekete Mária, aki szintén egyik lelkiismeretes és szorgalmas haltaatója
a
tanulóköröknek.
szedŐbrlgádot
szervezett a szírnzfonóban A brigád az eddigi háromocrees leszedni
időt 2.5 percre szorította le.
Ifi.
Takáce István rá se gondolt, hogv
népnevelő munkát végezzen, mielőtt
a politikai kör munkájába be nem
kaoesolódott. Most megértette, hogy
a felvilágosító munkának milyen jelentősége van a szocializmus építésében,

0 békehare

fellendítésében.

Bekapcsolódott a népnevelők kö-.-a,
felvilágosító munkát végez, példát
mutat termelésben, tanulásban egyaránt,
— Nagy segítséget nyúlt számomra a politikai kör — mondja Dobó
Ann.a, a Szogedi Ruhagyár
egyik
fiatál dolgozója
Boldogan beszél
róla, hogyan változott meg a munkához való vlszonva mióta rendszeres hallgatója a DlSz politikai körnek. Dobó Anna a tanultakat igyekszik átadni azoknak, ak k még nem
kapcsolódtak bele a tanulásba, arra
törekszik, hogy megszerettesse velük a tanulásit, beszervezze őket a
oolhlkai körbe
Ez a törekvésük a Textilkombinát fiataljainak is. Minél löbb fiatalt n politikai körökrcl — ez a
jelszó. Miért? Mert saját tapasztalatukból tudják a .politikai kör hall.

gatói, hogy a tanulás lendületet a í
a termelésben s úgyszólván minden
lelkiismeretes hallgatónak

emelkedett

a

teljesítményé,

amióta megindult a rendszeres elméleti képzés. Tapodi Gyulánénak
például 5 százalékkal emelkedett a
teljesítménye, mióta a politikai körön megtanulta, hogy miért dolgozik. Amióta tudatosodott
bcftfle,
hogy saját magának
dolgozik
s
minden deka többtermeléssel szocializmusunk építéséi gyorsítja meg,
erősfti a béke hatalmas táborát.
Kazsa Etelka előfonós sem tartozott az élenjáró dolgozók közé a
DISZ politikai kör
megindulása
előtt. B-ekapesölóftott a tanulásba s
igyekszik munkájában jól felhasználni azt, amit
tanuL
Amellett,
hogy munkaszünctekben tanítja a
politikai körön kívülálló Ifjúmunkás társait, felzárkózott az élenjáró dolgozók sorába. Az elmélet és
gyakorlat összekapcsolásával elérte
azt, hogy már

február

6-1 tervét

teljesíti

s igyekszik minél előbb befejezni az
első negyedévi tervet.
Általában mindenütt az
mutatkozik meg, hogy azok a fiatalok,
ukik eljárnak
a
politikai körre,
résztvesznek annak
munkájában,
jót megállják a helyüket
termelőmunkában, tanulásban,
mozgalmi
munkában egyaránt. 'Ahogy ezi lehet általánosítani, ugyanúgy lehet
általánosítani ennek fordítottját is.
Azok a fiatalok,- akik nem fektetnek súlyt elméleti képzésük fokozására, a feladatok mögött kullognak. nem tudják felismerni az ellenséget, nem tudnak
n szociallz.
musnak eredményes építőivé, a béke aktiv harcosaivá válni. A DISZsz.:% özeteknek kell odahalni, hogy
jó félvilágosító munkával elősegítsék a fiatalok bevonását a politikai
körök munkájába,
Meg kell magyarázni minden fiatalnak,
hogy
aki nem tanul, az elmarad, aki elmarad, aZ pedig aknrva-nknratlanul
kolonccá válik, fékezi a jövő építését.
Ezt pedig
nyilvánvalóan
egyetlen becsületes magyar
fiatal
sem akarja.

Falu járófelelősök
ügyelem 1
Csütörtökön délután S órakor
Sztálin-aétány 10 szám alatt a
falujárófelelősök részére értekezletet tartunk. Megjelenés kötele,
ző,

Agit. Prop. Osztály.

A Koreai Munkapárt
Központi Bizottságának
III. tel es ülése
A Koreai Munkapárt Küzbonti Bizottsága m . teljes ülésén
Kjj; Ir-Szen elvtárs előadást
U-itott a jelenlegi helyzetről és
feladatokról.
Ezután Pak Hea En tartott
beszámolót az észak- és délkcreai
szakszervezetek egyeaité-tartí!
Az ülésről táviratot küldtek
Sztálin generalifisziinuszhoií
ts
Mao Ce-Tung elvtárahoó.

