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A Nemzetközi Nőnapon fő célkitűzésünk, 

hogy a békéért harcoljunk 
A Szovjetunió által vezetett béketábor és a világ dolgozó női összefogásának 

erejébe vetett hittel ünnepelték a szegedi asszonyok, lányok március 8-át 
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2Dolgozó nők, asszonyok, lányok 

ft arcos serege töltötte meg csütör-
tökön délután a Szegedi Nemzeti 
Színházat. Ünnepelni jöttek össze a 
Nemzetközi Nőnap alkalmából, dc 
egyúttal azért is. hogy ezen a na-
pon még inkább kifejezzék hűségü-
ket a nagy Szovjetunióhoz, Pár-
tunkhoz és bebizonyítsák elszánt 
békeakaratukat. Zenglek, szálltak 
g békeindulók hangjai a sok dolqo. 
zó nő ajkáról s többször felhangzott 
az éljenzés már az ünnepség meg-
kezdése előtt is. Az ünnepi hangu-
latba harsány erővtl csattant bele 
p rendőrzenekar indulója: ,,Egy 
frontba hát mind, ki békét kíván, 
fellelkesülve Sztálin szózatán" — 
'töltötte be az induló a színházat és 
belelcapcsolódolt az egybegyűlte!.: 
friss éneke is: „A béketábor le-
győzhetetlen ..." 

Megkezdődött ezzel az ünnepi 

nagygyűlés, felgördült a függöny, s 

a szinpadon helyetfoglaló elnökség 

mögött békegalambokkal övezett 

földgömbön ott hirdették nagy vö-

rös betűk a világ valamennyi be. 

psületes dolgozójának, köztük a 

dolgozó nök millióinak akaratát ki-

fejező jelmondatot: „Megvédjük a 

békét!" 

Farkas Istvánné elvtársnő. az 

MNDSZ szegedi titkára mondott 

megnyitót, majd a szinpad balol-

daláról úttörő lányok., jobbo,dalá-

ról pedig úttörő fiúk léptek be, va-

jamennyien piros nyakkendővel, 

mosolygós arccal és kezükben egy. 

pgy cserép illatos virággal. 

— A szegedi úttörők nevében 

szeretettel köszöntelek liteket, 

drága édesanyák — mondta 

vezetőjük. Emlékezzetek rá, 

hogy milyen szörnyű háború 

puszt|to(t országunkon néhány 

évvel ezelőtt. Sok-sok pajtás 

maradt apa, anya nélkül. Elin-

• dultunk azonban azon az úton, 

amelyen a dolgozók virágzó 

életet teremtenek maguknak. 

A kis úttörő ezután beszélt az 

imperialisták aljas háborús tervei, 

ről és arra kérte az édesanyákat, 

mindent tegyenek meg a béke meg-

védéséért, harcoljanak a Szovjet-

unió által vezetett békertáborban, 

hogy a világ örömzajtól legyen 

hangos. 

Fáy Boris elvtársnő, az MNDSZ 

központi küldötte mondott ezután 

ünnepi beszédet. A Nemzetközi Nő . 

pap jelentőségéről beszélt, amelyet 

a magyar asszonyok szabad, függet-

len haz.ában ünnepelhetnek, majd a 

többi között a következőket mon-

dotta: 

— Amikor szabadságunkat ün-

nepeljük, újabb harcra is indu-

lunk a békefront erősítéséért 

és azért, hogy minden ország, 

ban megvalósíthassuk a nők 

egyenjogúságát, a z t a szabad-

ságot. amelyben már nincs 

nyomor, tudatlanság és m in . 

den anya boldogságban, jólét-

ben szép jövőre tudja nevelni 

gyermekeit. 

Nagy taps fogadta azt a bejelen, 

téséf, hogy a népi demokráciánk a j 

dolgozó nők iránti megbecsülésének 1 

a nehézségeket akarattal, k i . 
tartással legyőzzük és nem 
esiink az elégedetlenségre építő 

reakció hálójába. 

Különösen itt, Szegeden nem sza-
bad elfelejteni, hogy déli határa-
inkon az imperialisták bérencei, a 
Tito.banda tart ja fegyverben or-
szága nagy részét. 

A Szovjetúnió s Pártunk iránti 
hűségre hívta fel a dolgozó nép 
figyelmét Fáy Boris elviársnő. be-
széde befejező mondataival pedig 
együtt fogadta meg az ünnepi nö-
nagygyülés valamennyi résztvevője: 
„Minden magyar asszonnyal együtt 
olt leszünk mindenült, ahol a bé-
kéért harcolni, áldozni kell". 

Nemcsak a beszéd végen, de köz-
ben is több alkalommal hitet tel-
tek az egybegyűlt lányok, asszo-
nyok hangos tapsaikkal, éljenzése-
ikkel a béke megvédése mellett, 
Sztálin és Rákosi elvtársak, Pár-
tunk iránti szeretetükről. 

'A' szegedi pártbizottság nevében 
Lengyel Mária elvtársnő szólalt fel 
a nagygyűlésen. Főként azokról a 
dolgozó nőkről beszélt, akik kiváló 
munkateljesítményekkel veszik ki 
részüket ill Szegeden is a béke 
megvédéséből. 

— Munkalcndiiletiik alapja — 
mondotta —, hogy népi demokrá-
ciánk megadta a nőknek az egyen-
jogúságot és ezt törvénybe is iktat-
ta. Megértették a nök, hogy család-
juk boldog éleiének védelme áldo-
zatkész munkát követel lőliik, amely 
egyet jelent a béke védelmével. Há-
roméves tervünk időelöl!i befejezé-
se, ölévcs tervünk eddigi eredmé-
nyei nem kis mértékben a magyar 
dolgozó nők öntudatos, lelkes mun-
kájának köszönhető. A sikereket 
nagyban elősegítették a szegedi 
üzemekben dolgozó nők százai, ez-
rei, köztük különösen olyanok, 
mint Káily Margit és Csiszár Já-

nosné a Textilkombinátban, Bánsz-
ki Andrásné és Bárkányi Józsefné a 
Szegedi Kenderben. Külön meg kell 
emlékeznünk ezen a napon az Uj-
szegedi Kendergyár asszonyairól, 
akik ebben a harcban az élenjár, 
nak és a kongresszusi műszak so-
rán Csongrád megyében az első 
helyre kerültek. 

Dörgő taps fogadta Lengyel elv-
társnő szavait, különösen amikor a 
következőket mondotta: 

— Legyen a Nemzetközi Nőnap 
az a nap. amikor a nők még job-
ban tudatára ébrednek kötelessé-
güknek és erejüknek. Előre a béke-
harc győzelméért, a hatalmas Szov-
jetúnióval és annak szeretett vezé-
rével, a népek nagy, bölcs tanítójá-
val, Sztálin elvtárssal! 

Hosszú percekig tartott Sztálin 
és Rákosi elvtársak éltetése, majd 
Nagy Lászlóné, az Ujszegedi Ken-
dergyár sztahánovistája és Szabó 
Jánosné a baktói „Alkotmány"-ter-
inelöcsoport tagja szólalt fel. Mind-
ketten munkájukról beszéllek, ame-
lyet minél jobban akarnak végezni 
a béke megvédése érdekében. Far-
kas Istvánné elvtársnő zárószavai 
ulán a nagygyűlés résztvevői válto-
zatos kultúrműsor színes számaiban 
gyönyörködhettek. A Szegedi Nem-
zeti Színház művészei közül Kollár 
Lívia és Koús Olga szavalt. Lengyel 
Erzsi és líátai Endre derűsen vi-
dám népi jelenetet, Zentai Ferenc 
Kollár Líviával hangulatos egyfel-
vonásost mutatott be, Iván Margit 
pedig operaáriákat énekelt. Ijjen 
kedves volt az „Ifjú Gárda'-fiúott-
hon egyesített ének- és zenekará-
nak szereplése, de sok tapsot ka-
pott a közalkalmazottak népi táuc-
csoportja magyar és orosz táncai-
val, valamint a Nemzeti Színház 
tánccsoportja az „Aranycsillag" 
láncjelenetével. A műsort Kőmű-
ves Erzsi konferálta. 

Használjuk fel 
a szovjet mezőgazdasági tudomány 

eredményeit 
]V/T ost, mikor dolgozó parasztsá-

gunk a tavaszi mezőgazdasági 
munkák lendületében egyre inkább 
és egyre nagyobb területen alkal-
maz fejlelt és új mezőgazdasági 
módszereket, nem szabad egy pilla-
natra sem megfeledkeznünk arról, 
hogy ezeket a módszereket a mi 
parasztjaink — nemcsak a szövet-
kezeti parasztok, hanem az egyéni-
leg gazdálkodók is — a szovjet me-
zőgazdaság tapasztalataiból merítet-
ték. 'A Szovjetúnió mint mindenben, 

itt is a segítségünkre volt. Szak-
könyveket, mezőgazdasági szervezési 
és termelési módszerek leírását bo-
csátotta rendelkezésünkre, ezenkívül 
pedig parasztküklöttségeket hívolt 
meg Magyarországról, hogv közvei-
lenül saját szemükkel győződjenek 
meg a Szovjetúnió mezőgazdaságá-
nak eredményeiről és saját maguk 
készítette jegyzeteikben hozzák ha-
za Magyarországra a szovjet kolho-
zok és szovhozok kimeríthetetlen 
tapaszialatait. 

A Magyar-Szovjet Barátnőé Hónapja alkalmával 

Szegedre látogat A. Balasova elvtársnő, 

szovjet történettudós 

\K Magyar-Szovjet Barátság Hó-
napja során szovjet vendégeink kö-
zül egyesek Szegedre is ellátogat-
nak. Március 14-én jön el hozzánk 
Alexandra Balasova elviársnő és 
délután 5 órai kezdettel igen érde-
kes előadást tart az MSZT Hor-
váth Mihály-utcai székházában. 

A Barátsági Hónapra hozzánk ér-
kezett vendégek liszteletére a Ma-
gyar-Szovjet Társaság Budapesten 
sajtófogadást rendezett. Itt Alexand-
ra Balaspva elvtársnö, a történelmi 
tudományok kandidátusa, arról szá-
molt be, hogyan neveli a szovjet if-
júságot a történet-tanítás a szovjet 
nép, a dicső elődök szellemében. Az 
általános iskola negyedik osztályá-
tól egészen az egyetemi oktatásig, 
részletesen megismertetik a szovjet 
fiatalokat az emberi társadalom 
fejlődésével — mondotta. — Be-
szélünk az osztályharcok kérdésé-
ről. A szovjet oktatási rendszerben 
igen fontos szerepet töltenek be a 
marxizmus-leninizmus tanszékei. 

, . . . , , — Mintegy 800 ilyen tanszék mű-
kifejezésekeppen határozta el, hogy k ö d i k g z f ö ' i s k o l 4 k o n . E i e _ 
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érdemérmet és érdemrendet rend-

szeresít a sokgyermekes anyák ki-

tüntetésére. Ezzel is a doigozó nök 

megbecsülése ju t kifejezésre, 

amelyért világszerte élvonalban 

harcolnak a Kommunista Pártok. 

Rámutatott ezután arra. hogy a 

szovjet nök élete világosan bizo-

nyítja: a szocializmus boldogságot, 

megelégedettséget, egyenjogúságot 

teremt az asszonyok számára és 

megnyitja előttük az alkotó munka 

nagy távlatait. Az imperialisták 

azonban háttérbe szorítják a nő-

ket, nem tartják egyenrangúaknak 

a férfiakkal, háborús készülődé-

seikkel pedig újabb bajt, szomorú-

Ságot zúdítanának az emberiségre, 

Sz anyákra, feleségekre. 

— Március 8-án ezért fő célki-

tűzésünk, hogy harcolunk a 

békéért. 

jelentette ki. Ugyanakkor meg 

kell fogadnunk, hogy megvalósít, 

juk azokat a feladatokat, amelye-

ket Pártunk kongresszusa tűzött a 

magyar asszonyok elé. A mai na-

pon újra el kell határoznunk, hogy 

ínég elszántabban harcolunk a re. 

akció, a rémhírterjesztés, az elége-

detlenségre szító kulákok, a befu-

rakodott ellenségek, a szabotálok 

íllen. 

Újra el kell határoznunk, hogy 

ha lesznek átmeneti nehézsé-

geink — s bizonyos, hogy lesz-

nek, mert nehézségek nélkül 

h to&ée —t «kkor ezeket 

ken a tanszékeken a Bolsevik Párt 
történetét tanítjuk és a pálttörténet 
szellemében neveljük ifjúságunkat. 
Megismertetjük a tanulóifjúsággal a 
marxizmus-leninizmus elméletét és 
Szlálin elvtárs útmutatásait. A marx-
izmus-leninizmus tudományának lé-
nyegét megtanulja minden szakem-
ber, hiszen a marxizmus-leninizmus 
tanításai utat mutatnak valameny-
nyi szakterületen a gyakorlati kér-
dések megoldásánál. 

Igen alaposan foglalkozik a marx-

izmus-leninizmus tudományával a 

szovjet értelmiség is — bármilyen 

szakterületen működjék —, mert jól 

tudja, hogy a forradalmi marxisia-

leninisla tudomány tanításait is-

merve jobb munkát tud végezni 

saját szaktudománya területén, 

eredményesen tud hozzájárulni tu-
dományának továbbfejlesztéséhez. 

Mai történelemtudományunk te-
matikája igen széles és igen kiter-
jedt. Különösön sokan foglalkoznak 
a Bolsevik Párt történetével. Jel-
lemző, hogy ezzel a problémával az 
utóbbi években nemcsak a szakem-
berek foglalkoznak, hanem bekap-
csolódtak a párl- és államappará-
tusban dolgozó elvtársak is. Nagyon 
sokan írlak disszertációt ebből a 
tárgyból, úgyhogy elérték e tudo-
mányág kandidátusának, jelöltjének 
címét. 

Az ünnepé lye* n r g e á i 

megny i t ó 

'A' Magyar-Szovjet Barátság Hó-
napjának ünnepélyes szegedi meg-
nyitójára egyébként — amint már 
jelenteltük — szombaton este 6 
órakor kerül sor az MSZT Hor-
váth Mihály-utcai székházában. A 
megnyitón Dénes Leó elvtárs, a vá-
rosi tanács végrehajtó bizottságá-
nak elnöke mond ünnepi beszédet, 
majd Szeged legkiválóbb kulturcso. 
portjai a Nemzeti Színház művé-
szeivel együtt színes műsorral te-
szik különösen emlékezetessé a 
megnyitót. Másnap, vasárnap reggel 
a honvédség, a MÁV. a Szegedi Ken-
der és a Magyar Kender zenekara 
tart zenés ébresztőt, délelőtt 9 órá-
tól pedig különféle sportesemények-
re kerül sor. Este 6 órai kezdettel 
az MSZT kerületi alapszervezetei-
ben kép. és könyvkiállítás nyílik 
meg. utána pedig kulturesteken ve-
hetnek részt a dolgozók. 

A Magyar-Szovjet Barátság Hó-

napja Szegeden igen sok kulturális 

eseményben lesz gazdag és még kö-

zelebb hozza a dolgozókat vala-

mennyiünk példaképeihez: a szov-

jet emberekhez. 

Ez a kép akkor készült. mikor 
második parasztküldöttségünk egyik 
csoportja MicsurinszkBán járt. Rt 
Kassai László erdőmérg&k '(btlréj), 
és Szabó"* Pál írft (jo&Wróti beszél-

getést folytatnak a szovjet mező-

gazdasági tudomány eredményeiről 

Sz. Csernyenko (középen) Sztálin, 

díjas professzorral. 

A tudomány nem marad a Szov-

jetunióban, az egyetemek, vagy ku-

tatóintézetek falai között. Profesz-

szorok, a mezőgazdasági tudomány 

munkásai járják ilyenkor télidőben 

a kolhozokat és szovhozokat. hogy 

ott a tanulnivágyó parasztoknak elő-

adásokat tartsanak és kérdéseikre 

megadják a felelelet. De ugyanak-

kor a szovjet mezőgazdasági tudo-

mánv munkásai is tanulnak a kol-

hozok és szovhozok parasztjaitól — 
meghallgatják és feljegyzik észrevé-
teleiket, hogy ezeket a gyakorlati 
tapasztalatokat tudományos munká-
jukban hasznosítják. 

Képünkön a Moldvai Szovjet Köz-
társaság liraszpoli kolhozának ok-
tatótermét látjuk, ahol a kolhozpa-
rasztokat az Agrártudományi Egye-
tem egyik munkatársa a gyümölcs-
termesztés legújabb eredményeiről 
és módszereiről világosítja fel. 

Megalakult Röszkén és Szentmihály-

teleken az egyénileg dolgozó parasztok 

paprikatermeiő szövetkezete 

Szerdán este ünnepélyes keretek 

között alakult meg a szegedi já-

rásban az első egyénileg dolgozó 

parasztok tájnövénytermelö szö-

vetkezete Röszkén. A termelőszö-

vetkezetnek eddig több mint 400 

tagja van, akik kizárólag paprika-

termeléssel foglalkoznak. 

A szövetkezet előnye, hogy a 

földművesszövetkezet fokozottabban 

gondoskodik a szövetkezet tagjairól 

és időben látja el őket megfelelő 

mennyiségű növényvédöszerrel, ve-

tőmaggal és szaktanáccsal. 

A röszkei dolgozó parasztság 

példáját követve csütörtökön es'te 

Szentmihálytelken, ma délután pe-

dig Alsóvároson alakul majd az 

egyéni gazdálkodók közösségéből 

szervezett paprikatermelő szövet-

kezet 

A Tanítónőképző DISz-szervezete 

Hangversenysorozatot rendez 
a városi tanács 

A városi tanács nagy gondot for- ködésre nemcsak szegedi és buda-
dít Szeged zenei éleiének fejleszté-
sére is. Ezért most megállapodéisl 
kötött a Muzsika Hang versenyren-
dező Állami Vállalattal, hangver. 
senyek rendezésére. Ezáltal a sze-
gedi volt Filharmonikus Zenekar-
nak biztosítja további fejlődését a 
városi tanács, de emellett a dolgo-
zók zenei, igényeit is kielégíti és 
komoly hangversenyekhez juttatja 
őket. A zenekar vezénylésére, va-
lamint a műsorban való közremii-

pesti, hanem a népi demokráciák 
több kiváló karmesteréi és szólistá. 
ját hívják meg. Tavasszal a Sze-
gedi Nemzeti Színházban, később 
pedig, a melegebb nyári időkben az 
újszegedi szabadtéri szinpadon ren-
dezik a hangversenyeket, általában 
vasárnap délelőtt, vagy pedig olyan 
időpontban, amikor az a dolgozók 
számára a. legalkalmasabb. A hang-
versenysorozatra kedvezményes bér-
letjegyet is boesájtanak ki. 

március 5-én gyűlést tartott a ta. 

nulmátiyi és fegyelmi munka meg-

javítása érdekében. 

Szerb Katalin DISZ-titkár elmon. 

dotta beszámolójában, hogy a ta. 

nulmányi és fegyelmi verseny-

szempontjait a Itb, IIc. l í d és az 

l a osztályok próbálták ki és min-

den versenypont be'yesnek bizo-

nyult. Az osztályuk r- "-.kizuttai el-

mondották, hogy amióta a verseny, 

pontok szerint folyik a munka az 

iskolában, azóta nagymértékben ja-

vult az iskolai fegyelem. 

Sági Gizella hozzászólásában em-

iitette, hogy a fegyelmet nemcsak 

egyes osztályokban, de az egész 

iskolában meg kell szilárdítani. 

A Hb. osztály az iskola vala-

mennyi osztályát versenyre hivta 

ki. Az osztályok lelkesedéssel f o . 

gadták el a versenykihívást. 

A DISZ-titkár rámutatott arra, 

lvogy a versenyfelhívást nem elég 

elfogadni, hanem azt teljesíteni is 

kell. 

Lázi Zsuzsa. 

A szegedi 
földművesszövetkezeiben 

megkezdték a szerződéses vető. 

magvak kiosztását. Azok a gazdák, 

akik a földmüvesszövetkezettel ter-

melési szerződést kötöttek, minél 

előbb vegyék át a szükséges vető-

magot, hogy a tqvaszi munkálato-

kat. illetve vetést időben elvégez-, 

•hessék. 


