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Példamutató magatartásunkkal tekintélyt szerzünk 

a női traktoristáknak 
— fogadták meg a gépállomások élenjáró női dolgozói értekezletükön 

Rákosi elvtársnak 

A gépállomások élenjáró női dol-
gozói a földművelésügyi miniszté-
riumban értekezletet tartottak. 

Az értekezlet közben érkezett meg 
Rákosi Mátyás elvtárs, a Magyar 
Dolgozók Pártja főtitkára, akit az 
értekezlet résztvevői kitörő öröm-
mé!, hosszú perceken át zúgó vi-
haros tapssal és éljetnzéssel fo-
gadtak. Résztveít az éretkezleten 
Hegedűs András elvtárs, a Magyar 
Dolgozók Pártja Politikai Bizott-
ságának tagja, Erdei Ferenc föld-
művelésügyi miniszter, Márczis An-
tal miniszterhelyettes, valamint az 
ÁMG főosztály vezetői. 

Rnrka Attila, a földművelésügyi 
minisztérium ÁMG főosztályveze-
tőjének megnyitó szavai után KE 
isák Júlia, a gépállomások agitá-
ciós és propaganda alosztályának 
vezetője tartotta meg beszámoló-
ját. Ismertette a minisztclanács ha-
tározatát a termelésben résztvevő 
nők számának emelkedéséről és 
rámutatott, hogy ' 

a nó'k szerepe a gépállomáso-
kon még mindig nem kielégí-

tő.' 

' A főhiba a gépállomások egyes 
funkcionáriusaiban van, akik a női 
munkaerő kérdését a gépállomáso-
kon még ma is mellékes kérdés-
ként kezelik. Példaképünk a női 
munkaerő kérdésében is a Szovjet-
unió, ahol a nök a munka minden 
területén az élenjárók sorában ha-
ladnak. A szovjet nök tíz- és száz-
ezrei dolgoznak üzemekben. 

Néhány hét múlva — mondot-
tja araló- és cséplőgépekkel 

csatasorban állnak a trakto-
rista nök és itl mutálják meg, 
hogy mit tudnak. Kezeljék gon-
dosan az aratógépet és állilsák 
bc ugy a cséplőgépekel, hogy 
a szcmveszc'ség a minimálisra 

csökkenjék. 

'Alakítsanak női brigádokat és ne-
veljék ki az új káderek ezreit. 
Győzzék meg az anyákat, hogy 
küldjék leányaikat a gépállomásra 
dolgozni. Mutassanak rá az ellen-
ség aknamunkájára és saját élet-
körülményeiket állítsák oda példá-

nak a dolgozó parasztnők elé. 
A felszólalások során Bakó Ilo-

na, a medgyesegyházi gépállomás 
munkagépkezelője elmondotta, a fe-
lelős vezetők abból kiindulva, 
hogy a traktoros munka nem nő-
nék való, — nem érezték felada-
tuknak, hogy tanítsák őket. 

Zöldi Júlia, a nyiradonyai gép-
állomás politikai helyettese fel-
szólalása során kijelentette: 

— Én itt, az értekezlet előtt 
vállalom, hogy őszre elérem a 
minisztertanács határozatában meg-
jelöli célt. a gépállomás dolgozói-
nak 50 százaléka nő lesz. Ennek 
érdekében versenyre hívom az 
összes női politikai felelősöket. 

Király Erzsébet, a sándorfalvi 
gépállomás munkagépkezelője el-
mondotta, iiogy az ő élete is sok-
kal szebb lett, mióta a gépállomá-
son dolgozik. 

A sándorfalvi traktoros leányok 
nevében vállalta, hogy még a 
nyári munkák megindulása 
előtt mindnyájan cgy-cgy újabb 

leányt szerveznek be. 
Klár Gvörgyné, a móri gépállo-

más dolgozójának felszólalása után 
az elnök bejelentette, hogy Rákosi 
Mátyás elvtárs kíván szólni az ér-
tekezlet résztvevőihez. Feldiibörgő 
viharos taps fogadta a bejelentést. 

Az értekezlet résztvevői feláll-
va, hosszú perceken át lelke-
sen ünnepeltek a magyar nép 
szercicit vezérét és a Magyar 
Dolgozók Pártját. Rákosi Má-
tyás elviárs beszéde után új-
ból felzúgod a szűnni nem aka-

ró taps és éljenzés. 
Németh Erzsébet, a szentendrei 

gépállomás traktoristája beszámolt, 
a gépállomás eddigi sikereiről. 

Rücskei Borbála, a tatai, Ignoezi 
Ilona mezőtúri traktorista és Nun 
Mária, a sarkadi gépállomás veze-
tője felszólalása után Balassa Ma, 
az ocsárdi gépállomás traktoristája 
javaslatára egyhangú lelkesedéssel 
elhatározta az értekezlet, hogy Rá-
kosi Mátyás elvtárshoz, a magyar 
nép szeretett vezéréhez intézett le-
velében fogadalmait tesz munkája 
megjavítására. 

Levél Rákosi elvtárshoz 

A levél szövege a következő: 
„Forró szeretettel és hálával 

fordulunk Rákosi elvtárshoz és 
köszönjük az egyenjogúságot, amit 
Alkolmánynnk biztosít számunkra 
— írják többek közt a Rákosi Má-
tyáshoz intézett levélben. Óriási 
változás életünkben, amióla a gép-
állomásokon .szakmunkásokká vál-
tunk. 

Hálánkat és szeretetünket azzal 
fejezzük ki. hogy fokozzuk eddigi 
eredményeinket. Ezért ígérjük, 
hogy: 

t. Példamutató magatartásunk-
kal, fegyelmezett, szorgalmas, jó-
minőségű munkánkkal, az üzem-
anyag és alkatrészek legnagyohbfo-
kű megtakarításával is tekintélyt 
szerzünk a női traktoristáknak a 
gépállomásokon és a faluban egy-
aránt. 

2. Felvilágosító szervező munkál 
fejtünk ki a dotgozó parasztleá-
iivok közölt. elsősorban testvé-
reink, hozzátartozóink, barátnőink. 
Ismerőseink körében, hogy minél 
több falusi leány üljön a traktor 
kormánya mellé, hogv eleget te. 
gyünk a minisztertanács határoza-
tának és rövid időn belül a gép-
állomásokon a nfíl munkaerők lét-
száma az 50 százalékot elérje. 

.3. Mindenekelőtt szakmai feép-
rctíségünket növeljük. A traktorok, 

kombájnok, egyéb mezőgazdasági 
gépek kezelését és szerelését töké-
letesen elsajátítjuk. 

4. Az őszi munkák megkezdéséig 
gépállomásonként — követve a 
Szovjetunió Szocialista Munka Hő-
sének, a világ első traktorosnőjé-
nek. Pasa Angclinanak példáját — 
önálló női traktoros brigádokat 
szervezünk. 

5. A gépállomásokon dolgozó női 
miinkagépkezclökct és gyengébb 
képzettségű Iraktnrosnökrl szak-
mailag és politikailag kitartó, szí-
vós munkával oktatjuk, hogy mi-
nél hamarább jó szakmunkásokká 
váljanak. 

6. Az aratási, cséplési idényben 
napi normánk túlteljesítésével har-
colunk és a termelés fokozásával 
bizonyítjuk bc a Szovjetunió és 
hazánk iránti szeretetünket. 

Azzal a felhívással fordulunk az 
ország valamennyi traktor- és kom-
bájnvezelönö.jéhez, hogy kövesse 
példánkat, harcoljon a női trakto-
rosok megbecsüléséért, 4'nállö női 
traktoros brigádokért és a dolgo-
zó parasztlányok és asszonyok 
ujabb ezreinek traktorosokká ne-
veléséért. 

Drága Rákosi Elvtárs! 
Vállalt kötelezettségeink teljesí-

tésével erősíteni akarjuk hazánkat, 
védelmezzük mindazokat a vívmá-

nyokat és jogokat, amelyeket Al-
kotmányunk biztosit számunkra a 
külső és belső ellenséggel szem-
ben. 

Feladataink elvégzésének sikere 
nem kétséges elöltünk, mert tud-
juk, hogy hatalmas Pártunk és u 
magyar dolgozók szereteti vezére, 
Rákosi Mátyás elvtárs most is, mint 
mindig, mclletlünk áll, vezeti, se-
gíti munkánkul és harcunkat." 
f Orosz Irén. a váchartáni gépállo-
más dolgozója új, szép életéről szá-
molt bc. 

Tari Júlia, a túrkevei gépállomás 
Munkaérdemrendes brigád vezetője 
javasolta, hogy intézzenek levelet 
Pasa Angciiinához, a világ első 
traktorosnőjéhez. Az értekezlet 
résztvevői a javaslatot egyhangú 
lelkesedéssel elfogadták. 

Pasa Angelina példája 
nyomán 

A Pasa Angelinának küldött le-

vélben többek között ezt írják: 

„Drága Pasa Angelina! 

Mi tanulmányozzuk az elért ered-

ményeidet, harcaidal. Tudjuk azt, 

hogy küzdöttél azért, hogy bebizo-

nyítsd: a női traktoros semmivel 

sem kevesebb, mint a férfi trakto-

ros. Küzdöttél azzal, hogy képezted 

magad és jó szakmunkás vált belő. 

led. Harcoltál úgy, hogy brigádod a 

traktoroslányok iskolájává vált. 

Felhívásodra a dicső szovjet nők 

százezrei ültek a traktor kormánya 

mellé. Ismerjük a szovjet nők hős. 

tetteit a Honvédő Háború idején, 

akik megálltak a helyüket és a kol-

hozföldekről még főbb terményt ta-

karítottak be, mint azelőtt. Engedd 

meg, hogy mi, magyar lányok is 

tanítónknak, példaképünknek tart-

sunk Téged, mint az a sok szovjet 

nő, akik felhívásodra traktoristák, 

kombájnvezelök lettek. 

ígérjük Neked, hogy fegyelmezett 

magatartásunkkal, szakmai tovább, 

képzésünkkel, munkákkal és . azzal, 

hogy mindent megteszünk, hogy a 

magyar dolgozó parasztnök ezrei 

minél hamarabb traktoristák legye, 

nek, hogy sokezer nő harcoljon ve-

lünk együtt a magas termésért, 

mindnyájunk szent ügyéért, a beké. 

ért — háláljuk meg gazdag tapasz-

talataidat, amely könnyebbé teszi 

utunkat a győzelem felé. 

Nagy Pártunk és a mi szeretett 

édesapánk, Rákosi elviárs különös 

gondoskodásával segít nekünk győ-

zelemre vinni azt a nagy ügyet, 

amelyet ti, szovjet nők Sztálin Párt_ 

jának vezetésével győzelemre vit-

tetek. Példád és a hős szovjet asz-

szonyoh példája világító fáklyaként 

mulatja az utat számunkra." 

Az értekezlet végén Gyenge Ká-

roly, a gépállomás politikai osz-

tályvezetője válaszolt a felvetett 

problémákra. Kérte az értekezlet 

résztvevőit, hogy az értekezlet ta-

pasztalatait hasznosítsák, üzemi 

értekezleten, számoljanak be ta-

pasztalataikról és szervezzenek be 

minél több traktoros leányt gép-

állomásukra. 

Neveljünk szocialista hazafiságra! 

A s z e g e d i p e d a g ó g i a i a n k é t j e l e n t ő s é g e 
P á r t u n k II. kongresszusa nem-

csak politikai és gazdasági fejlődé-
sünk útját mutatta meg, hanem 
kijelölte kulturális feladatainkat is, 
megvilágította új kultúránk funk-
cióját. 

Révai elvtárs mondotta: „A mi 
új szocialista ku l túránknak . . . 
egyik legfontosabb funkciója a ha-
zaszeretetre való nevelés lesz és 
kell, hogy legyen." A szocialista ha-
zaszeretet lényegében szocialista 
építésünk öntudatos szeretete, mely 
több termelésre serkenti a mun-
kást, a parasztot, nagyobb alkotá-
sokra a tudóst. Ez a hazaszeretet 
társadalmi 'fejlődésünk hajtóereje, 
amely a béke megvédésére, fejlő-
désünk meggyorsítására ösztönöz. 
Nem véletlen tehát, hogy a II. 
kongresszuson Pártunk vezetői 
többször és nyomatékosan hangsú-
lyozták a szocialista hazafiságra 
nevelés fontosságát. 

A fentiekből következik, hogy 
iskoláink előtt is legfőbb feladat-
ként a gyermekek szocialista haza-
fiságra nevelésének kell állnia. Pe-
dagógusainknak nevelő és oktató 
munkájukkal azt kell elérniök, 
hogy az ifjú nemzedék világosan 
lássa a hazánk előtt álló nagy fel-
adatokat és lelkesen, áldozatké-
szen dolgozzék ezeknek a felada-
toknak megvalósításáért, elért 
eredményeink megvédéséért. 

A M a g v a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a a közoktatásügyi minisz-
térium és a Pedagógus Szakszerve-
zet kötelességüknek tartják, hogy 
pedagógusainknak a legnagyobb tá-
mogatást nyújtsák a II. kongresz-
szus által számukra kijelölt meg-
tisztelő nagv feladatok teljesítésé-
hez. A mai ankét felveti a szocia-
lista hazafiság elvi kérdéseit és 
lUat mutat pedagógusainknak gya-
korlati nevelő munkájuk számára 
is. 

A kiélezett npmzctközi helyzet-
ben ideológiai fronton is folyik a 
harc az imperialisták és a héketá-
bor között. Pedagógusainknak 
szembe kell á'litanlok a mi maga-
sabbrendíi, épílömunkára serkentő 
szocialista hazafiságunkal a kapi-
talista országok iskoláiban fenn-
hangon hirdetett álhazafisággal, ál 
nemzeti érzéssel: a burzsoá nacio-
nalizmussal. Pedagógusainknak vi-
lágosan ke'l látnink, hogy a bur-
zsoá iskolákban hazafias nevelés 
rímén soviniszta uszítás folyik. Az 
imperialisták az iskolákban folyó 
nevelőmunkát is arra használják 
fel, hogy a gyermekeket és a la-
kosságot a belső elnyomás fokozá-
sára és az imperialista rablóhábo. 
r i í " kés»il«ék elő. 

I s k o l á i n k b a n megvan-e a ve-
szélye a burzsoá nacionalímzusnak? 
Erre a kérdésre igennel kell vá-

laszolnunk. Legtöbbször természe. 
tesen nem nyílt formában jelent-
kezik. A nacionalizmus jelentkezé-
sének legfőbb formája ma, hogy 
egyesek kétségbe vonják a Szovjet-
unió példamutató, vezetőszerepét a 
szocialista építésben. Ezek mögött 
a vélemények mögött az ellenség 
húzódik meg. Nyíltan természete-
sen nem merik megmondani, hogy 
térjünk vissza a kapitalizmushoz, a 
földesúri birtokokhoz. Arról suttog 
tehát az ellenség, hogy a magyar 
szocialista építésnek lehetséges va-
lamiféle különleges útja. Ez a mé-
zes-mázos hang végeredményben 
azt akarja elérni, hogy lazítsa né-
pünk és a Szovjetunió barátságát, 
megakadályozza, hogy a Szovjet-
unió példája alapján, a Szovjet-
unió állal megmutatott úton bizto-
san elérjünk a szocializmushoz és 
végképp meghiúsítsuk az imperia-
listák reménykedését a magyar feu-
dalkapitalizmus restaurációjában. 

Ez a z e l l e n s é g e s hang meg 
akarja bontani a proletár-interna-
cionalizmust. Ismét úgynevezeft 
nemzeti alapon próbálja egyesíteni 
a munkásokat és letűnt kizsákmá-
nyolóikat, a szocializmust ^p i lő 
parasztokat és a kulákokat a Szov-
jetunió ellen, az egész világ dolgo-
zói ellen. 

Pedagógusaink feladata leleplezni 
mindazokat a nézeteket, amelyek 
lekicsinylőleg beszélnek a Szovjet-
unióról. amelyek a magyar fejlő-
dés valamiféle különleges útját em-
legetik. Pedagógusainknak tisztá-
ban kell lenniök azzal, hogy ez a 
trockizmus, a titóizmus útja. Peda-
gógusaink szilárdan álljanak a szo-
cialista hazafiság alapján, amely 
egy a proletár internacionalizmus-
sal és egy a Szovjetunió szeretelé-
vel. 

Egészen biztos, hogy a szegedi 
pedagógiai ankét a fenti kérdések 
felvetésével és megtárgyalásával 
hozzájárul pedagógusaink öntuda. 
tának fejlesztéséhez és ezzel ahhoz 
is, hogy iskolai munkájukat jobban 
végezhessék. 

A * a n k é l jelentőségét az is 
aláhúzza, hogy az országban elő-
ször rendeznek ilyen típusú peda-
gógiai ankétot. Meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy pedagógusaink 
nagy érdeklődése bebizonyítja: 
ilyen ankétok rendezése szükséges. 

Az ankét azt a feladatot is tel-
icsíti most a beiskolázások ideién, 
hogy rámutat a pedagógus pálya 
szépségeire, a magyar pedagógusok 
előtt álló magasztos feladatokra és 
ezzel a magyar ifjúság legjobbjai-
nak hívja fel figyelmét a prdacö-

1 gus pályára. 

Ágoston Gyö'gv, 
a szegedi Pedagógiai' Főiskola 

igazgatója 

Ünnepélyesen búcsúztatták a Koreába induló 
ruha- és gyógyszerszállító vonatot 

Szerdán délután pirosbabos fej . 

kendőktől larkallott a Nyugatig 

pályaudvar. Az MNDSZ-asszonyok 

serege jött el a budapesti üzemek, 

böl és kerületekből, hogy búcsúz, 

tassa a Koreába induló vonatot 

amely a koreai gyermekek részére 

összegyűjtött ruha- és gyógyzser-

csomagok első szállítmányát tar-

talmazza. 

A pályaudvaron úttörő és rendőr-

zenekar is felsorakozott. Megjelent 

a búcsúztatáson Szabó Piroska, a7. 

Elnöki Tanácg titkára. Vass Ist_ 

vánné. az MNDSZ főtitkára, Benke 

Vaíéria, az Országos Béketanács 

titkára. El jöt t Ivvon 0 Dik. a Ko-

reai Népi Demokratikus Köztársa, 

pág budapesti nagykövetének fe. 

lesége. Hatalmas taps fogadta Rá-

kosi Mátyásnét. 

Az úttörő zenekar a DlVSZ-in-

4u:ót játszotta A rendőrzenekar 

hangszóróin szólalt meg a béke. 

tábor indulója, majd Vass Istvánné 

lépett a mikrofon elé: 

—. Tudjuk, hogy a koreai harc 

a mi harcunk is — mondotta. E z . 

zel a gondolattal indítjuk útnak a 

vonatot, amely nemcsak gyógy-

szert kötszert és meleg ruhát visz 

a gyermekeknek, hanem a magyar 

nép meleg szeretetét és együttérzé-

sét is. Ezzel a vonattal küldjük 

harcos üdvöz'etünket a végső győ 

zelemért küzdő koreai népnek és 

küldjük ígéretünket; 

még keményebben fogunk har-

colni hazánkban azért hogy 

minél eló'bb befejezhessük öt-

éves béketervünket és ezzel 

erősítsük a világ békemozgal-

mát. amely a Szovjetunió ve-

zetésével áttörhetetlen gátat 

emel az imperialisták ellen. 

Benka Valéria az Országos Bé. 
ketanács nevében búcsúztatta a vo-
natot, majd Kvon O Dik, a Kórsai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
magyarországi követe szólalt fel. 

A magyar nép már az impe-

rialista agresszió első napjaiban 

megmutatta, milyen szeretettel érs7 

együtt a koreai néppel. Népünket 

még keményebb harcra lelkesí-

tette a magyar orvoscsoport, 

a magyar kórházvonat, a Ma-

gyarországról küldött ruhák, 

gyögyszercsomagok érkezése. 

Mind a koreai, mind a magyar nép 
a Szovjetuniónak köszönheti, hogy 
felszabadult a fasiszta rabságból. 
Éljen a koreai és a magyar nép 
örök barátsága! — fejezte be be-
szédét a koreai követ. 

A hatalmas tapssal fogadott bc. 
széd után a zenekar az Internació 
nálét játszotta. A vonat lassan ki-
gördült a pályaudvarról. Sági Gyu-
lámé vezetésével 5 MNDSZ-asz. 
szonyból áll 6 csoport kíséri a sze. 
relvényt Záhonyig. Azoknak a lel-
kes MNDSZ-aktivaknak jutott ez 

a megtiszteltetés, akik a legtevé 
kenyebben vették ki részüket a ko-
reai gyűjtésben. 

Ma délelőtt osztják ki a jutalmakat 

a városi kultúrverseny győzteseinek 

N a g y s z a b á s ú k u ' t u r m ü s o r a N e m z e t i S z í n h á z b a n 

Ma veszik á t a szegedi városi 

ku! túrvers enyhen legjobb ered. 

ményt elért kul túrcsoportok di-

ja ikat . A nagyje lentőségű ese. 

ményt a kul tércsoportok élénk, 

színes ku l túrműsorra l kötik ösz . 

sze amelyen bebizonyí t ják , nem 

ültek babár ja ikra , hanem to-

vább tanulnak, tovább dolgoz-

nak, hogy minél gyorsabban ha-

lad janak előre az igazi népi kul-

túra felé vez.ető úton. A kul túr-

műsor délelőtt 10 órakor kezdő , 

d ik a Szegedi Á l l am i Nemzet i 

Színháziban. 

A GÉPÉSZETI TECHNIKUM FJ4T4LJ4J 

valamennyien hövsüH a Pár! hívó szavát 
Az iskola tanulói szünidőben a kiszombori 

állami gazdaságban dolgoznak 

Uto l j á ra berreg az óra végét 

jelző csengő a Szegedi Gépé-

szeti Techn ikumban és a tech-

n i kum hal lgató i hangos za j ja l 

tódulnak ki az osztá lyokból . 

Most tartották az utolsó össze-

foglalót . Végkép befejeződött a 

tanév. Két hónapra elcsendesül 

a.z iskola, nem zúgnak a gépek 

és a tanműhelyekből nem hal lan i 

ma i d a d iákok hangos kopácso-

lását. Szeptemberig p ihen az is-

kola. De 

nem pihenne'* a diákok, 
akik — hogy az iskolában ta-

nu l takat va lóban hasznosítani 

tud ják — elmennek dolgozni 

négy hétre kü lönböző üzemek-

be. 

Az összefoglaló utá.n is erről 

beszélgetnek Rácz Lász ló elv-

társsal. a Gépészeti Technikum 

é lmunkás igazgató jáva l . Az 

igazgató elvtárs elbeszélget a 

tanulókkal , 

hogyan is do'gozzanak ma'tí nyáron, 
hogy mind munká j u kon , mind 

Rácz elvtárs felolvassa Pá r tunk 

fe lh ívását az i f j úsághoz . Egy-

szerre harsan fel a tanulók aj-

kain a k iá l tás . 

— M indnyá j a n e lmegyünk 

dolgozni , nem v á r j u k meg. m ig 

elvégezzük a kötelező üzemi 

gyakor latokat , hanem előtte is 

e lmegyünk. 

De nemcsak pi l lanatnyi lelke-

sedés volt ez, mert a ha l lga tók 

m á r ho lnap reggel 

v a l a m e n n r s n elmennek a kiszombori 
állami gazdaságira, 

kivéve a j ö vő héten képesítőző 

negyedéveseket s a kötelező 

üzemi gyakorlat u t án ú jbó l visz-

szamennek az á l lami gazdaságba 

dolgozni. 

I g y muta t t ák meg a Gépészeit 

Technikum ha l lga tó i ; tud ják , 

mi az öntudatos f ia ta lság köte-

lessége. A nyár i p ihenő a la t t 

végzett mezőgazdaság i munká-

val sietnek segítségére dolgozó 

parasz tságunknak és h á l á l j á k 

pedig maga ta r t ásukon meglát- meg Pá r tunknak , dolgozó ré-

szek: ők m á r az ú j , szocialista j pünknek szerető gondoskodását 

értelmiséghez tartoznak. Ezu t án az i f j úságró l . Kiss Anta l , 


