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A május elsejei sikeres munka után 

Ujabb feladatok elvégzéséhez lát az Ujszegedi Kender 
erőműtelepi békebizottsága 

Míg nincs egy éve, hogy az 
atombomba betiltását követelő fel-
hívás aláírásakor városokban, fal-
vakban, üzemekben, iskolákban 
megalakullak a békebizottságok. 
Azóta a békebizottságok hatalmas 
lépéseket tettek a fejlődés útján. A 
Béke Világtanács felhívása nvomán 
még fokozottabb feladatok "hárul-
tak a békebizottságok tagjaira. Jó 
felvilágosító lmunkával tudatosíta-
ni kelleftt minden békétakaró em-
berben, hogy a békét nemcsak 
akarni kell, hanem küzdeni is kell 
érte. Ezért nem elég csak aláírni 
a békeegyezményt követelő felhí. 
Vást, hanem a termelés állandó nö-
velésével kell erősítenünk a 800 
mi'íliós béketábort. 

p i l l a n a t r a sem á l l h a t m e g 
a b é k e h a r c 

A békeívek aláírására tett lelkes 
felajánlások és azok teljesítése, a 
békeműszakok kimagasló eredmé-
nyei bizonyították, hogy dolgozó-
ink valóban több és jobb munká-
val harcolnak a békéért. 

Az elért eredményekben nagy ré-
sze van a békebizottságok jó mun-
kájának. Most azonban, amikor 
dolgozóink zöme aláírta már a bé-
keíveket, egyes békebizottságok 
munkájában hanyatlás állott be. Ez 
arra mutat, hogy egyes békebizott. 
sági tagok kampánynak fogták fel 
a békeharcot szolgáló felvilágosító 
munkát és nem veszik figyelembe: 
a békéért való küzdelemben egy 
pillanatnyi lanyhulás sem állhat 
be, mert akkor rögtön rést nyi-
tunk az ellenséges megnyilvánulá-
soknak. . Elmondhatjuk azonban, 
hogv békebizottságaink túlnyomó 
része megértette és jól teljesíti a 
ráháruló feladatokat. 

P é l d á t m a t a t a b é k e b i z o l t s á g 

Igen sok békebizottság példát ve-
het az újszegedi Kender- és Len-
szövő Vállalat erőtelepének béke-
munkájáról. 'A'z erőtelep dolgozói-
nak munkája fényes bizonyítéka 
annak: ahol a békebizottság jó 
szervezömunkát végez, ott jó a 
termelő munka. A Nazarova-moz-
galomban a békebizottsági tagok 
jártak elől jó példával és a dolgo-
zók a mozgalom megindulása után 
TŐvid idővel már 100 százalékban 
szerződést kötöttek gépeik szocia-
lista megőrzésére. A békebizottság 
egy-egy kisgyülésén azt láthatjuk, 
hogy a résztvevők közt bensősé-
ges, meleg hangulat uralkodik, 
mintha egy nagy család lenne 
együtt. Nem múlhat el egyetlen 
kisgyűlés sem rövid kultúrműsor 
nélkül. Ez mind az erőtelep dol-
gozóinak jó kollektív szelleméi bi-
zonyítja, amely elengedhetetlen fel-
tétele a jó termelőmunkának és bé-
keharcnak. 

Tanu l á i , á l l a n d ó fe l r i l ágoa f fő 
m u n k a 

Május elsejére, a világ dolgozái. 
nak nagy ünnepére a békebizott-
ság vállalta a felajánlások meg-
szervezését. A jó felvilágosító mun-
ka sikerre vezetett: az erőtelep 
dolgozói 100 százalékban tettek fel. 
ajánlást és 100 százalékban telje-
sítették is azokat, E mellett a má-
sodik tervnegyedévre minden erő-
telepi dolgozó hosszúlejáratú ver-
senvszerzödést kötött. 

Természetesen a jó termelőmun-
ka végzéséhez állandó tanulásra 
van szükség. Ezért a békebizottság 
olvasóköröket szervezett, ahol po-
litikai és szakmai könyveket ol-
vasnak a dolgozók. Igy műveltsé-
gük állandó növelésével ők is le-
hetővé teszik, hogy ötéves tervünk 
valóban a szaktudás és az általá-
nos műveltség emelésének terve is 
lesz. 

A békeívek aláírása alkalmával 
is igen lelkes és jó munkát vég-
zett a békebizoltság. Ennek ered-
ményeként a dolgozók aláírásgyűj-
tő brigádokat szerveztek, amelyek 
a kerületekben végeztek felvilágo-
sító munkát. 

A j ó m u n k a a l a p j a < 
szoros kapcso la t 

a pártszervezettel 

Az erőtelep békebizottságának jó 
munkája annak köszönhető, hogy 
a bizottság szoros kapcsolatot tart 
fenn az üzemi pártszervezettel, de 
a szakszervezettel is. A béketitkár 
és szakszervezett titkár minden fel-
merülő problémát közösen beszél 
meg a párttitkárral és egymás mun-
káját állandóan figyelemmel kisé-
rik. Igy a Párt célkitűzéseivel és 
iránymutatásaival mindig tisztában 
vannak a dolgozók. 

Most május elseje elmultával a 
béke megvédése és erősítése érde-
kében a békebizoltság és az erőte-
lep dolgozói újabb feladatokat tűz. 
lek maguk elé. 'A'z ujszegedi Ken-
derszövögyár a közeljövőben egy-

hónapos békemüszakot indít meg. 
Az erőtelep dolgozói, mint üzem-
fenntartók vállalták, hogy a béke-
műszak tartama alatt fokozott jő 
munkával biztosítják: semmiféle 
géphiba ne forduljon elő- Igy a 
termelésben nem történhet fenn-
akadás. Ezáltal el akarják érni, 
hogy ismét az erőtelep nyerje meg 
a békeműszakot jó és eredményes 
munkájával. 

Ha a békebizottságok követik az 
erőtelep békebizottságának példá-
ját és baráti egységben, minden-
ben a Párt útmutatását köveive 
végzik munkájukat, akkor hamaro-
san teljesen megszűnik a kam-
pányszerűség veszélye békeharcunk-
ban és állandó, fokozott termelő, 
felvilágosító munkával tovább erő-
sítjük népünk és a békéért küzdök 
táborának erejét. (j, e,) 

Munkásfiatalok, parasztfiatalok 

gyertek tanulni! 
Két szakérettségis diák levele? 

T j jra hallatta Pártunk hívó szavát a tanulni \t. _,ó munkás-

ág paraeztfiataluk fe'.é. 5500 fiatalt várnak ez évben » 

szakérettségis tanfolyamok, hogy ismét erősítsük a néphez hfl értel-

miség táborát \i alábhi két levél két főiskolai hallgató beszámoló, 

ja, akik hazánkban elsftk közt vo! |ak résztvevői a meginduló Révai 

Pedagógiai Főiskola I I . évfo-

« 

Megérkezett Szegedre 

Szovjet nők a békéért" kiállítás 

gazdag anyaga 

A nagy érdetklődésaefl várt „Szov-

jet nőik a békéért" cimű képkiállí-

tás anyaga péntekem megérkezett 

Szegedre. Gondos munkával folyik 

az érdekes képek, táblák elrende-

zése az MSZT Horváth Mihály.ut . 

cai kiáltitástermétboa hogy május 

6-án, vasárnap a megnyitó alkal-

mával miinél feleljthetetlenebb em-

léket nyújtson a szegedi dolgozók-

nak. 

A tereim két oldalán felállított 

hatalmas állványokon a szovjet nők 

életéről készült képeket helyezték 

el. Láthatjuk a szovjet nőket a 

harctereken. Az egyik felvétel a 

női repülőkről készült 1948-ban, 

amint éppen harci feladatot kapnak 

meg. Megállták a helyüket a szov-

jet nők a Nagy Honvédő Háború 

idején minden harcban, akár a szán-

tóföldeken. akár a levegőben. 

Egy másik képen Tonya Aletk. 

szandrovnát, a Szovjet Hadsereg 

katonáját látjuk, kezében irányító 

zászló. Forgalmi irányító volt a 

háború idején. A nehéz szolgálat 

közben is barátságos, mosolygós 

az arca. Ez a kép is bizonyítja, 

hogy a szovjet nő munkáját — 

bármi legyen az —, mindig jó-

kedvvel végzi. 

A háború Májén kiváló katonáik-

ként állták meg helyüket a szovjet 

nők, majd azután hatalmas lendü-

lettel kapcsolódtak bele az ország 

újjáépítésébe, a szocializmus építé-

sének hatalmas munkájába. Az 

egyik megkapó képen M. Uszelnis-

vili traktoristanőt látjuk a trakto_ 

ron ülve, amint éppen a tavaszi 

szántást végzi. 

" A kiállítás gazdag anyaga között 

találunk számtalan olyan képet, 

melyek a szovjet nőket tudományos 

kutatómunka közben mutatják be. 

Sok képen láthatjuk a szovjet or. 

vosnőket is. M. I . Lombard, a 

moszkvai kerület „Csulki Szokolo-

va"-szovhoz állatorvosnöjéről pél-

dául akkor készült fénykép, amikor 

éppen a szovhoz kteborjainak védő-

oltást adott. 

Kadrija Kutlubajevát, a Szovjet 

Föderatív Köz társaság érdemes or-

vosnőjét a műtőasztal mellett mű . 

tét közben mutatja égy felvétel. 

A művészet éis irodalom terén is 

komoly munkát fejtenek ki a szov_ 

jelt nők. Zulfija Tnsavlova üzbég 

költőnőt versirás köibetn. Nyina 

Makarova zeneszerzőt pedig zon-

gorája mellett láthatjuk. 

A kiálíitásterem közepére azokat 

a képéket állították, amelyek a 

magyar dolgozó nőkről készültek. 

A Szovjetunió példája nyomán 

ugyanis a magyar nők is mitnd na-

gyobb számban kapcsolódnak bele 

a szocializmus építésének hatalmas 

munkájába. örömmel nézhetjük 

azokat a magyar asszonyokat, akik 

élenjárnak a termelésben, vagy 

azokat, akik résztvesznek az or-

szág vezetésében. 

A bejárattal szemben pedig an-

nak a férfinak hatalmas, színes ké-

pe tárul elénk, aki mindezt lehe_ 

tővé tette a szovjet és magyar nők. 

nek egyaránt: Sztálin elvtársé. Ép-

pen ezért hálával, szeretettel gon-

dolnak a magyar nők is Sztálin 

elvtársra, aki nemcsak felszabadí-

totta hazánkat, hniem állandóan se-

gíti népünket. Hálájukat többter-

meléssel, murikaversennyel fejezik 

ki üzemeink dolgozó asszonyai a a 

kiál'itás megtekintése után biztosan 

még nagyobb munkaleiidülettel vég. 

zik munkájukat, védik a békét. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
hadijelentése 

szakérettségis tanfolyamnak és ma 

Ivamának hallgatói. 

K 
edves Elvtársak! 

Soha el nem múló hálát és szere-
ietet érzek a felszabadító Szovjet-
unió és Pártunk i iánt, hogy meg-
nyitották az érvényesülés kapuját a 
tanulnivágyó munkás- és parasztfi-
atalság elölt. Mielőtt tanulni kezd-
tem, a Gyufagyárban dolgoztam és 
itt hallottam először a szakérettsé-
giről. Akkor még sokan vollak 
olyanok, akik lebecsülték a szak-
érettségit. Jómagamat is el akar-
tak téríteni a tanulási szándékom-
tól. Annak örülök legjobban, hogy 
minden ellenséges agitáció ellenére 
is kitartottam szándékom mellett. 
Soha el nem felejthető meghatott-
sággal gondolok vissza arra a nap-
ra, amikor először léptem át a Jó-
zsef Attila pedagógus kollégium 
kapuját, hogy én is a tudomány ka-
tonáinak soraiba lépjek. Pártunk 
és dolgozó népünk minden lehető-
séget biztosított a becsületes tanu-
láshoz. Külön háló- és tanulószo-
bák, naponta négyszeri étkezés, 
ösztöndíj, ingyenes tankönyvek és 
tanszerek, színház, mozi jutott szá-
munkra és még nagyon sok min-
denről lehetne írni. A tanulásunkat 
elősegítő kedvezmények és feltéte-
lek hosszú sorából láttáim meg 
igazán, hogy szakérettségisnek len-
ni kitüntetés és tanulásommal 
igyekeztem meghálálni népünk és 
Pártunk belénk vetett bizalmát. 

A szakérettségi sikeres elvégzése 
után a Pedagógiai Főiskolán foly-
tattam tanulmányaimat. Államunk 
rólunk való gondoskodása mégin-
kább fokozódott: ösztöndíj, SZOT-
segédy, tanszersegély. Most másod-
éves vagyok és társaimmal együtt 
szorgalmas tanulással készülök 
szakvizsgáimra. hogy itt is be-
bizonyítsam: minden ellenséges hí-
reszteléssel szemben a szakérettsé-
gi valóban biztosítja a főiskolára, 
vagy egyetemre készülő munkás-
fiataloknak az alapműveltségét. 
Természetesen ehhez szívós tanu-
lásra van szükség. 

Pintér János, 
I I . évrns főiskolai hallgató. 

K. edves Délmagyarország! 
Szeretném mindenkinek elmon-

dani, hogyan jutottam el Pártunk 
és dolgozó népünk jóvoltából a 
Pedagógiai Főiskolára, 

Három évvel ezelőtt kereskedő-
tanulóként dolgoztam, de nagyon 
szereltem Volna tovább tanulni. 
Anyagi helyzetem azonban nem en-
gedte meg. Végre 1949 március 
1-én én is azok közé a boldog fia-
talok közé kerültem, akik resztve-
hettek az akkor meginduló szak-
érettségis tanfolyamon, A kollégi-
umban megismertem az igazi kö-
zösségi életet. Ugy éltünk, mint 
egy nagy család. Nem volt semmi-
re gondom, csak a tanulásra. A ta-
nulás először nem ment könnyen, 
de a Párt itt is segített egy ta-
nulópárnak mellém való beosztásá-
val. 1950 januárjában, a szakérett-
ségi sikeres elvégzése után beke-
rültem a Pedagógiai Főiskolára és 
őszre már teljesül régi vágyam, 
hogy tanítsam, neveljem ifjúsá-
gunkat. 

Most, hogy elértem életem legna-

gyobb célját: pedagógus leszek, 

minden erőmmel arra törekszem, 

hogy a lehető legjobb munkámmal 

köszönjem meg Pártom és dolgozó 

népünk áldozatos segítségét. Itt az 

alkalom, hogy elfoglaljuk helyün-

ket a haladó értelmiség között\ 

amelyet a mult megtagadott tő-

lünk. 

Munkásfiatalok, parasztfiaitalok, 

gyertek tanulni! Hívunk bennete-

ket és Pártunk segíteni fog titeket 

is. Szeretném, ha meghallgatnátok 

szavaimat és minél nagyobb szám-

ban jelentkeznétek tanulni, hogy 

mint népünkhöz hű értelmiség ve-

gyétek ki ti is részeteket ötéves 

tervünk sikeres befejezéséből és bé-

kénk megvédéséből. 

Márton Anng, 

I I . éves főiskolai hallgató. 

Jól haladnak Szegeden a növénvápolási 
munkálatok 

Phenjan. (TASZSZ) . A Koreai 

Népi Demokratikus Köztársaság 

néphadseregének főparancsnoksá-

ga közli: 

A néphadsereg egységei a kinai 

önkéntes osztagokkal szoros 

együttműködésben az egész arc-

vonalon folytatják 

tevékenységet az 

beavatkozók ellen. 

az alktiv harci 

amerikai-angol 

Május 3-án 

ségei lelőttek 

pülőgépet. 

a néphadsereg egy-

tiz ellenséges re-

A kinai népi önkéntesek április 

hónapban lelőttek 74 és megron-

gáltak 34 amerikai vadász- és bom-

bázó-repülőgépet. 

A tavaszi mezőgazdasági muniká . 

latok, a szántás, vetés, boronálás, 

fejtrágyázás után termelőcsoport. 

jaiuk dolgozói s az egyénileg gaz-

dálkodó parasztok a növényápolási 

munkálatokat kezdték meg. Szege, 

den is igen szépen haladnak a nö-

vényápolási munkák. 

A Táncaics-tszcs dolgozói, akik 

mindéin mezőgazdasági munka vég. 

zésében élenjárnak, a borsót két-

szer, a máikot egyszer megkapál-

ták, ugyanakkor ezeket a növénye-

ket megegyelték. 

Az Alkotmány.termelöcsoport ,s 

elvégezte ugyanezeket a munkála-

tokat, e mellett másfél hold ka 'a . 

M E G Y E I Ú J Í T Á S I K I Á L L Í T Á S 
Pártunk II. kongresszusa rámu-

latott azokra az eredményekre, 
melyeket a felszabadulás óla szo-
cialista országépítésünk terén elér-
tünk. Ezekhez a sikerekhez dön-
tő módon hozzájárult a Szovjet-
unió támogatásán és Pártunk irá-
nyításán kívül dolgozó népünk al-
kotó kezdeményezése. Terveink si-
keres teljesítését nagymértékben 
előmozdította a rejtett tartalékok 
feltárása. Dolgozóink megértették 
Rákosi elvtársunknak az I. újító-
sztahánovista kongresszuson mon-
dott szavait és bátor kezdeménye-
zéseikkel a rejtett tartalékok ez-
reit és tízezreit hozták felszínre. 
Az itt felszínre hozott újítások és 
észszerűsítések. az 1949-es évben 
341 millió forint gazdasági megta-
karítást .eredményeztek, mig 1950 
évben már ez az összeg 88" millió 
forintot tett kl. 

E hatalmas fejlődés eredménye, 
képpen szabta meg Gerő elvtárs a 
II. pártkongresszuson, hogy ötéves 
tervünk végére a rejtett tartalékok 
feltárásának eredményeképpen 6 
milliárd forintot kell elérnünk. 

Ennek az eredménynek elérését 
azonban nem lehet a véletlenre 
bízni, annál inkább nem, mert kon-
gresszusi határozatunk törvény 
számunkra, amelyet teljesíteni kell. 
Az eredmény eléréséhez szükséges, 
hogy minden eszközzel támogassuk 
és elősegítsük a dolgozók alkotó 
kezdeményezéseit. Ezt a célt kí-

vánja szolgálni a megyei és városi 
pártbizottság, a SZOT és a (negyei 
és városi tanács együttes kezde-
ményezése: Hódmezővásárhelyen 
május hónapban egy újító—kiállí-
tás rendezését határozták el. 

Az előkészítő munkák folyamat-
ban vannak, melybe az Országos 
Találmányi Hivatal is bekapcso-
lódott. 

A Szovjetunió hasonló rendezvé-
nyeinek gazdag tapasztalatai, de a 
hazai rendezvények eredményei is 
azt bizonyítják, hogy a fentemli-
tett szervek jól fogták meg a kér-
dést és ezzel egész biztos, hogy a me-
gyei új í tó, és Sztahánov-mozgal-
mat nagy lépéssel fogják előrelen-
díteni. 

Mennyire helyes volt ez a kez-
deményezés, bizonyítja az is, hogy 
alig bocsájtoüák ki a résztvételre 
vonatkozó felhívást máris jelentős 
anyagmennyiségről érkezett be je-
lentés. A gépállomások, az állami 
gazdaságok megyei alközpontja 
rendkívül érdekes és gazdag kiállí-
tási anyagot bocsájl rendelkezésre. 
A hódmezővásárhelyi Magaséplté. 
ti Vállalat, a Gyárépítő Vállalat he-
lyi kirendeltségeinek újításaihoz 30 
darabol, az országos viszonylatban 
jól bevált újitások közül ugyancsak 
30 darabot állít ki. 'A' szegedi, szen-
tesi és csongrádi Magasépítő Vál-
lalatok szintén nagyszámú és érié-
kes anyagot fognak a kiállítás ren-
delkezésére bocsájtani. A vásárhe. 

lyi Majolikagyár és az Állami Köt. 
szövő üzem 10—10 újítást készít 
el. A szegedi Textilkombinál 20, a 
szegedi Közlekedési Vállalat szin-
tén 20 újítást állít ki. 

A kiállítással egyidejűleg tapasz-
talatcserével kapcsolatos gyárláto-
gatásokat is rendeznek, melyeknek 
célja a városi dolgozók és a dol-
gozó paraszlság ismereteinek kibő-
vítése. 

Az újító-kiállításon szerepel 10 
újításával a közigazgatás is, mint-
egy bizonyítékául annak a fejlő-
désnek, melyei a tanács a régi 
rendszerrel szemben már ilyen rö-
vid idő alatt is megtett. 

A kiállítás május 20-án ünnepé-
lyes keretek között nyílik meg és 
június 7.ig tart. A kiállítás ideje 
alatt úgy a mezőgazdaság vonalán, 
mint a helyi vállalatok vonalán, 
sztahánovista- és tapasztalatcsere-
bemutatókat rendeznek. 'A'z építő-
ipar két falazási és két vakolási 
sztahánovista-bemutatót tart, 

A város és a megye dolgozói 
örömmel fogadiák a kezdeménye-
zést, a tanács dolgozói pedig lel-
kesen veszik ki a részükéi az elő-
készületek munkáiból. 

A Párt, a Tanács és a SZOT ha-
tározata nagymértékben elősegíti 
ötéves tervünk időelőtti maradékta-
lan teljesítéséi, s egyben hozzájá-
rul ahhoz is, hogy Csongrád me-
gye is erős bástya legyen a béke 
frontján. Vermes Zoltán. 

rábét és két hold kelkáposztát szét. 

palántáltak. Elvetették a dinnyét 

ls. 

A Dózsa-termeiöcsoport doigozói 

seim akarnak lemaradni a növény-

ápo.áai munkálatokkal a többi sze-

gedi tszcsk mögött, ők is meg. 

egyelték a máikot éa napraforgót, 

a' borsót pedig megkapálták. Ezen-

kívül elpalántáltak hat hold nyári 

káposztát. 

A termeiőesoportok munkáját fi-

gyelik mindenütt az egyénileg dol-

gozó parasztok. A jó példát tát'-'a 

ők is igyekeznek minél jobb mun-

kát végezni a többterme'és érde-

kében. Szögi Zoltán például a lent 

meggyomlálta, a gyapotot elvetet-

te, a takarmányrépát megkapálta. 

Tóth Jenő szőregi háromholdas 

dolgozó paraszt minden tavaszi nöT 

vényt megkapált már. Pataki J ó l 

zsef háromholdas a burgonyáját 

megkapálta. Szabó Géza 12 holdas 

középparaszt még a mult héten el-

végezte a répa és mák kapálását 

és az egyelést. 

Minden dolgozó paraszt érdeke, 

bogy további jó munkával, a nö. 

vényápo'ási munká'atok jó elvég-

zésével harcoljanak továbbra is a 

jövő évi jobb termésért. 

Jelentős zenei esemény 
színhelye lesz vasárnap délután a 
szegedi Zenekonzervatórium 
hangversenyterme. A budapesti 
és a szegedi Pedagógiai Főisko-
lák kamarakórusai közös hang. 
versenyt rendeznek. A műsoron 
Bartók, Bárdos, Certon, Dragan, 
Dunajevszkij, Halmos, Hacsatur. 
ián, Höndel, Hassltr, Kodály, 
Kraszev, Lassus, Leontovias, 
Liszt, Musszorgszkij. Novikov, 
"alesztrina. Rezesi. Sárközi, 
Zsdánov szóló- és kórusművei 
'•terepeinek, .4 kamarakórusokat 
Faludi Béla és Szeghy Endre ve-
zénylik, Egyéni számokkal közre-
működnek: Fekete Amália, a 
ízegedi Pedagógiai Főiskola hall. 
yalája énekszámiokkal és Fekete 
Valéria zongoraszámokkal. .4 
hangverseny vasárnap délután S 
órakor kezdődik. 


