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Sikerrel zárult az. első szegedi ÚJÍTÓ ISKOLA 
Az elmúlit' héten minden nap dél-

után 4 óra körül benépesedett a 
gépipari htehnikum egyik tantér, 
me. Nem diákok ültek a padokban, 
hanesm fWn+tt férfiak, nők, akik 
a munka u/tán jöttek el ide, hogy 
tanuljanak. Nem egyszerű doJ/re-
zók azonbat i azok, akik pár na-
pon keresztül ismét az iskola pad. 
jaiba ültek, hanem a szegedi üze-
mek, vállalatok újítói. Minden nap 
délután 4 órától tartolták meg az, 
újítók iskoláját és ezen 

106 újító 
igyekezett minél jobban elsajátí-
tani a szükséges ismereteket, hogy 
munkáját megjavíthassa. 

h'ogy néz ki az újító iskola egy 
előadása? 

Már az előadás megkezdése előtt 
miwdrnki a helyén ül; egyesek 
az üzemben történteket beszélik 
meg, mások az előző napi előadás 
anyayit vitrutják meg, de leg-
többen jegyzeteik fölé hajolva ta. 
nulndfy. Pár perc múlva belép az 
előadó és megkezdi az előadást. A 
beszéd abbamarad, a könyv, jegyzet 
bezémd, minden szem az előadóra 
figyeL Látszik, hogy nem akarnak 
egyet Am szót sem elszalasztani: 
tudják, hogy a rövid előadások 
minden szavának súlya, jelentősége 
van. A mai előadás tárgya: Anyag. 
takar$:oság. Az előadó példákon 
keresztül mutat rá, hogy a terme-
lés emelése szempontjából mennyire 
szükségtvs a rejtett tartalékok fel. 
tárása. Feltárul az előadás nyo-
mán, ho\iy az üzemek mennyi érté. 
kes nyersanyagot takarítanak meg 
a tapasztalatát adások megszervezé. 
sévrl, az új munlcamódszerek heve. 
tetősével, az újítások észszerúsítésé-
nek fokozott felhasználásával. 

Az anyagtakarékosság 
szempontjából különösen fon'os a 
„Knznyecov".mozgalom kiszélcslté. 
se. Ennek a mozgalomnak célja az, 
hogy a régi, használhatatlannak vélt 
szerszámokat kellő javítás ulán új-
ra hasznosítsák a termelésben. Az 
újítóiénak azt is tudniok kell, hogy 
a takarékosság folcozásáért nem ele. 

gevdő újításokkal, észszerüsítések-
kel harcolni, hanem gondoskodni 
ketl arról, hogy minden üzemben 
még fokozottabban megszilárduljon 
a munkafegyelem, minden dolgozó 
kihasználja a munkaidejét. Az úji-
tási megbízottaknak segíteni kell 

az üzemvezetőt abban a munkában 
is, amely a munkafegyelem meg-
szilárdításáért folyik. 

Az előadást szünet követi, majd 
a hallgatók tanulócsoportokra oszt. 
va megkezdik a tanulást. Külön-
böző szakmák szerint alakulnak 
meg a tanulócsoportok, egyenkint 
20—25 résztvevővel. A csoportokon 
belül 

a tanulás után 

megbeszélik a napi előadás anyagát, 
megvitatják azokat a kérdéseket, 
melyek egyesek számára nem voltait 
eléggé érthetőek. 

Végefelé közeledik az iskola, le-
hát szükséges, hogy a tanulást rö-
vid énekprfiba kövesse. Indulókat 
gyakorolnak a s-omba4i kis ünnep-
ségre. Kilenc óra felé jár az idő, 
vége a mai tanulásnak, mindenki 
siet haza, hogy másnap senkinek a 
munkáján ne látszón meg ez az esti 
elfoglaltság. 

• * 

Igy tanultak az újító iskolán egy 
hétig a szegedi újítók. Szombaton 
befejeződött a munka, megtartották 
az egyhetes szegedi újító iskola zá-
róvizsgáját. A záróvizsga napján < 
egy órakor kezdődött az iskola. 
Megtárgyalták az előző napi anya-
got s az anyaggal kapcsolatos kér. 
déseket konkrét helyi példákkal, ta. 
pasztalatokkal támasztották alá. Az 
ilyen viták alkalmával mindig igen 
sokat tanultak, s°k kijavításra váró 
hiba került felszínre. 

Az előző napi anyag megvitatása 
után megbírálták az egyheti mun. 
kát. A felszólalók rámutattak azok-
ra az 

eredményekre 
és hiányosságokra, 

melyek jellemezték az elsó szegedi 
újító istkolát. Természetesen, a hiá-

nyosságok megoldására javaslato. 
kat is tettek. Elmondották például, 
hogy jó lett volna, ha a nyomlat. 
ványok elkészítését és kiállítását a 
táblán gyakorlatban is bemutatták 
volna az előadók. Javasolták a fel-
szólalók azt is, hogy a hasonló szak-
májú újítási felelősök tartsanak szo. 
ros kapcsolatot egymással továbbra 
is, hívjál? meg egymást ötletnapok, 
ra. tárgyalják meg a felmerülő pro. 
blémákat és általában mindenben 
segítsék egymás munkáját. Kiérté, 
kelve az iskolát a hallgatók maguk 
is megállapították, hogy az iskola 
jó eredménnyel zárult, mert jól meg 
volt szervezve. A jelenlevők fegyel. 
mezetten viselkedtek és aktívan 
résztvettek a tanulásban. Lemorzso. 
lódás nem volt, csak nagyon indo. 
kolt esetben maradtak távol a hall-
gatók egy.egy előadásról. Igen jól 
kialakult az iskola hallgatói között 
a kollektív szellem, ami különösen a 
csoportokon belül mutatkozott meg. 

Az iskola záróünnepségén a hall. 
gatók rövid kultúrműsorral szere, 
peitek, majd Biczó György elvtárs 
a szegedi Pártbizotság kiküldötte 
szólalt fel. Ismételten felhívta az 
újítók figyelmét az újító iskola fon. 
tosságára és arra. hogy itt meg. 
kapták ugyan munkájukhoz az ala. 
pot. de jó munkát csak úgy tudnak 
végezni, ha 

továbbfejlesztik tudásukat. 

A záróünnepségen felszólalt még a 
városi Tanács és a Találmányi Hi-
vatal kiküldötte. A Találmányi H í . 
vatal képviselője felkérte az újító-
kat, hogy problémáikkal keressék 
fel az „Újítók Lapján" keresztül a 
Találmányi Hivatalt, mely minden 
esetben segítséget nyújt A városi 
Tanács küldötte a tanács nevében 
ígérte meg. az iskola hallgatóinak, 
hogy a jövőben a tanács fokozot-
tabb segítséget, nyújt munkájukhoz. 
Befejezésül az egyik hallgató meg-
köszönte a Pártnak, hogy lehetővé 
tete számukra a tanulást ezen az is. 
kólán s az újító iskola valamennyi 
hallgatója nevében a további még 
jobb munkára tettek fogadalmat. 

Mórahaíom dolgozó parasztsága 
a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i m o z g a l o m ú t j á n 

(Tudósítónktól). Mórahaíom köz. 
ség pártszervezete és a községi la. 
nács felvilágosító munkája és út . 
mutatása nyomán több' dolgozó pa. 
raszt elhatározta, hogy termelőszö-
vetkezeti csoportot alakít. A kezdő 
lépést ebben az irányban Miskolczi 
Mihály és Juhász Dezső kisparasz-
tok tették meg. akikhez csakhamar 
csatlakoztak Tóth István, Dicső 
István, Puskás Dezső dolgozó pa-
rasztok. A szervező munkát tovább 
folytatják és bíznak abban, hogy az 
qsszel, amikor megtarthatják az 
alakuló gyűlést, Mórahalom dolgo. 
zó parasztságának nagyrésze csatla. 
kőzik a mozgalomhoz. 

Ugyanekkor Mórahalom dolgozó 
parasztsága a növényápolási mun-
káknál is igen jó eredményeket ért 
el. A pártszervezet segítségével a 
községi tanács megszervezte a nö-
vényápolási versenymunkát. A me. 
zőöri kerületeket tanyacsoportokra 
osztották és a tanyacsoportok ver. 

senyre hívták egymást. A kiérték®, 
lést kéthetenként végzik el. Mipden 
mezőőri kerületnek van egy ver. 
senyzászlaja. A Kovács György-
féle mezőőri kerület versenyzászla-
ját Ótott K. Gizella, az I. számú ta. 
nyacsoport felelőse nyerte el. 

Mórahalom dolgozó paraszlságá. 
nak munkáját dicséri az a tény is, 
hogy nem találni a község határa, 
ban gyomos földet. Megszervezlek 
a községben a tűzőrségi szolgála, 
tot is. 20 Örse van a község tűzol-
tóságának. amelyekben 1017 fö tel-
jesít szolgálatol. őrzi dolgozó pa. 
rasztságunk gabonáját a tűzve. 

szélytöl, a gyujtogatóktól, mert tud. 
ja, hogy verejtékes munkájának 
eredményét védi, tudja azt is, hogy 
ezzel ő is a nemzet építő munkáját 
végzi, öléves tervünk mielőbbi si. 
keres végrehajtását segíti elő. de 
ugyanakkor erősíti a béke láborát 
is. Bálint Lajos. 

E G Y N A P országokon át 

Zsombó község dolgozó parasztsága is serényen végzi 
a begyűjtési és növényápolási munkákat 

(Tudósilónktól). Zsombó község 
dolgozó parasztsága a tavaszi mun-
kák elvégzésénél most különösen 
a s/őlőpermetezést szorgalmazza, 
mivel a hossza® esőzés után most 
ez a legsürgősebb munka. De a 
széna kaszálása és betakarítása és 
a tavaszi gyomtalanltási munkát is 
szorgalaraasan végzik. A gyomtala-
nitási munkálatokban különösen 
kitűntek Dudás István. Dudás Kál-
mán, Kondola Sándor, id. Juhász 
Kálmán, Lajkó József tszcs tagok. 
A kulákság, mint mindig, most is 
szabotál. Igy például Gyuris Ferenc 
Maréti S. István, Kordás Antal ku-
lákok a gyomtalanltási munkála-
tokban annyira lemaradtak, hogy 
meg kellett indítani ellenük az el-
járást. 

Nemrégen Forráskút község kul-
•űrgárdája tartott színvonalas, szép 
előadást Zsombó községben, ame-
lyen több, mint 250-en jelentek 
meg. Különösen nagy sikert aratott 
az előadáson az uiörő csapat ma-
gvar és orosz népi táncaival. A 
község tanácsa ezt az alkalmat 

is felhasználta arra, hogy ismer-
tesse a tojásbeadás fontosságáti, a 
szénabegyüjtést és egyéb soronlevő 
problémát. A községben egyébként 
Bálint G. József, Kangyalka Fe-
renc, Kassai József, Itácz Gábor, 
Kálmán Mátyás, Kucska Imre és 
Juliász Kálmán dolgozó parasztok 
már 100 százalékosan teljesítették 
tojásbeadási kötelességüket. Dc a ku-
lákok itt is hátul kullognak. Külö-
nösen hanyagul teljesítik kötelessé-
güket Thurzó József és Thurzó 
Antal, sógoruk pedig Maróti Aulai 
kocsmáros kulák mindössze 20 to-
jást adot be eddig. A kulák tehát 
minden téren kimutatja foga-fehér-
jét, minden tettével bizonyságot 
szolgáltat arról, hogy leggonoszabb, 
leghiványabb ellensége népi demo-
kráciánknak. hazánk dolgozó népé-
nek. A község dolgozó parasztsága 
ezzel szemben arra törekszik, hogy 
jó munkával eleget tegyen hazafias 
kötelességének, gazdagítsa az orszá-
got, hogy ezzel is erősítse a béke-
harc ránk eső frontszakaszát. 

Maróti János 

Június 30-ig 
jelentkezhetnek a dolgozók 
az egyetemek ós főiskolák 

esti tagozataira 
Az üzemi dolgozók számára az 

idén is megnyílnak az esti tago-
zatok az egyetemeken és főiskolá-
kon. A dolgozók június 30-ig je-
lentkezhetnek az üzem személyzeti 
osztályán. A felvételi vizsgák idő-
pontjáról a tanulmányi osztályok 
értesítik őket. 

A hó végéig lehet jelentkezni 
a szakérettségis tanfolyamokra 

A szakérettségis tanfolyamra jú-
nius 20-tól 30-ig lesznek a felvé-
telek. A felvételi bizottságok elé 
több mint 11 ezer jelentkező — 
nyolcezer ipari munkás és három-
ezer dolgozó paraszt — kerül. A 
szakérettségis tanfolyamokra jelent-
kezők között 2800 dolgozó nő van. 

A jugoszláv vezérkar főnöke Washingtonban 
Bukarest. (AGERPRESS). A Scan-

teia a többi közölt ezeket Írja Po-
povics tábornok, washingtoni uta-
zásáról: Knrdelj jugoszláv fasiszta 
„parlament'' egyik bizotságában 
bejelentette, hogy „Popovics tábor-
nok, a jugoszláv hadsereg vezérka-
ri főnöke az Egyesült Államokban 
tartózkodik." 

A titóista hóhérokat az Egyesült 
Államokba rendelik, hogy utasítá-
sokat. adjanak nekik. Nyugati hír-
ügynökségek szerint Popovics tá-
bornok május 15-e óta tartózkodik 
az Egyesült Államokban. 

Washingtonban azért is különö-
sen sokra értékelik látogatását, 
mert remélik, hogy adatokat tud 
szolgáltatni a Szovjetunió és n né-
pi demokratikus országok fegyveres 
erőiről és katonai helyzetéről. 

Az p'SA-ban egybehangolják a 
tilóistáknak adott és azok által 

végrehajtott utasításokat, azokkal 
az utasításokkal, amelyeket Wa-
shington a görög és török fasisz-
táknak ad. Áz amerikai imperialis-
ták és csatlósaik nem csinálnak 
titkot abból, hogy a Görögország, 
Törökország és Jugoszlávia közöt-
ti katonai szövetség megfelelne ter-
veiknek. 

„Jugoszlávia és Görögország, Tö-
rökországgal együtt — irta április-
ban a Daily Tclegraph — azt a 
bástyát jelentené a Balkánon, mely-
nek létrehozásán a második világ-
háborúban fáradoztak." A második 
világháborúban ugyanis az angol 
imperialisták — cinkostársukkal; 
Titóval együtt — olyan, a Szovjet-
unió ellen 'irányuló balkáni arcvo-
nalat igyekeztek létrehozni, amely 
lehetetlenné tette volna Kelet- és 
Közép-Európa népeinek felszabadí-
tását. 

A korpa! néphadsereg főparancsnokságának 
hadi jc lentése 

Pl. -njan (TASzSz). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének főparancsnoksága 
közli, hogy a néphadsereg egységei 
a 38. szélességi körtől északra fek-
vő 1 örzetekben, a kínai önkénte-
sekkel szorosan együttműködve, to. 
vábbia sikeresen visszaverik az 
amerikai és angc! intervenciósok, 
vak,mint a liszinmanista csapr.tok 

dühödt támadásait. A néphadsereg, 
nek a keleti partvidéken működő 
partvédelmi egységei Cshonizsin 
körzetében elsüllyesztették az ellen, 
ség két aknaszedő hajóját és egy 
torpedórombolóját. Az egyik éjsza-
kai bombavetőegység bombázta az 
amerikaiak incsoni üzemanyagrak. 
tárait és kikölőraktárait, valamint 
a jondinphoi amerikai repülőteret. 

Összehívták az Olasz 
Kommunista Pórt Központi 

Bizottságát 
Róma (MTI). Az Olasz Kommu. 

nista Párt Központi Bizottságát j ú . 
nius 28—29-re teljes ülésre hívták 
össze. 

Nyolchónapi börtön 

mar haszerzödés 

megszegéséit 

Márkus József április végén a 
műegyetemi építkezés munkaerőto-
borzási felhívására munkára je-
lentkezett és 200 forint toborzási 
jutalmat vett , fel. Munkábaléoése 
alkalmával írásban kötelezettséget 
vállalt arra, hogy egy évig dolgo-
zik ezen az építkezésen. Márkus 
József munkahelyét önkényesen el. 
hagyta és a 200 forint toborzási 
jutalmat elsikkasztotta. Ezenkívül 
a munkásszálláson egy munkatár. 
sának kabátját ellopta és azt el-
adta. Ezért a budapesti központi 
járásbíróság Márkus Józsefet jog-
erősen nyolchónapi börtönbüntetés-
re ítélte és a közügyektől két évre 
eltiltotta. 

Kulákok a bíróság előtt 

Halhónapi bör'önre és 2000 fo-
rint pénzbüntetésre ítélték ifj. Bú-
zás József vásárhelyi kulákot, mert 
1949-ben 956 kiló hízotté-értés be. 
adási kötelezettségének nem tett 
eleget. Cs. Hódi Sándor 101 holdas 
vásárhelyi kulákot 1 évi börtönre 
és 5000 forintra büntették, mert 11 
mázsa sertésbeszolgáltalással tar. 
tozik a nép államának, , 

Nyueat-Kémeiorszig „gondoskodása" 
a gyermekekről 

A Neue Zeit című lap beszámol 
Adenauerék a gyermekek gondozá-
sát támogató munkájáról és ,,áldo-
zatkészségéről". Idézzük az erre vo-
natkozó tanácsi jegyzőkönyv pont-
ját: ..Aachen város tanácsa a kor 
mány utasítására megállapította 
azokat a póthiteleket, amelyeknek a 
költségvetésbe való beillesztése 
nemzeti érdek. Ilyennek tatá'Jta a 
tanács a gyermekekről és az ame-
rikai csapatok gyakorló tereiről 
való gondoskodást. A két nemzeti 
kötelesség diktálta tételre összesen 
55.000 márkát szavazott meg, mely-
ből 

5000 márkát gyermekgondozás-
ra, 50.000 pedig a légitámasz-
pontok füvesítésére kíván fordí-

tani." 

Érdemes összehasonlítani a fa-
siszta német zóna washingtoni pó-
rázon tartott kormány „áldozat-
készségének" számokban való meg-
nyilvánulását, Eszerint a kétmillió-
nyi rosszul táplált, betegségektől 
fenyegetett 

német gyermekek ^gondozásá-
ra" fordítható összeg tízszere-
sét áldozzák a jenkik repülő-

tereinek portalanítására. 
Külön érdekessége az ügynek a 

határozat széleskörű ismertetése, 
amely úgy szerepel a fasiszta pro-
pagandában, mint kétirányú erőfe-
szítés. Az egyik a szociális, a má-
sik a „védelmi" háború terheinek 
készséges vállalása. A kérdés csak 
az, hogy mit véd a tervezeit har-
madik világháború. Miután Hitler 
utódai erre nézve nem nyilatkoz-
tak még, szükséges, hogy a lapok 
tájékoztassák e téren a németeket. 
Ennek tesz eleget a haladó szelle-
mű német sajtó, amikor 

profltvédclemnek nevezi az 
amerikai kizsákmányolók Euró-
pában tervezett agresszióját. 

„Hol resz ennek vége ?" 

Az angol labourkormány úgy 
látszik, észrevette már végzetes té-
vedéseit. mert amikor néhány nap-
pal ezelőtt a tudomására hoziák, 
hogy Truman Málta, Ciprus és a 
földközitengeri angol katonai tá-
maszpontok átadására hívta fel 
Attlee miniszterelnököt — több kor-

mányhű képviselő nyíltan azt kár, 
dezte: hol lesz. ennek vége? A fe-
lelet egyöntetű volt: • 

azt esnk Truman és C.hurehill i 
tudja — talán Londonnál! 

A vita igen feszült léfftörben zaj-
lott le, a miniszterelnök egyenkint 
tárgyalt az egyes képviselőkkel, 
hogy ha már Amerika hódító ter-
veinek nincs, legalább a vitának le-
gyen vége, mert ez megzavarja a 
népet. 

Érthető, az elgondolás: az angol 
népet nem kell tájékoztatni, • 

legjobb, ha befejezett, kész té-
nyek elé áliilják. 

Ez mindenben megfelel a washing-
toni béruzsorásoknak. 

A két sziget átadására vonatkozó 
amerikai kívánságot Eisenhower tá-
bornok vetette fel, mint az atlanti 
haderő főparancsnoka, akivel alig-
ha mer bárki is az árulók közül 
vitába szállni. 

A parlamenti incidens után — 
mint ezt a Time cimü lap megírta 
— a miniszterelnök szigorú felszó-
lítást intézett a kormány tagjaihoz, 
amelyben megtiltotta, hogy nyilvá-
nos szereplésük alkalmával bármi-
lyen formában bírálják az USA 
kormánypolitikáját.* 

„Ezért valakinek (elelnl k e l l . . 

Osztatlan fc'fiáborodást keltett 
Nyugatnémetország „parlamentjé-
nek" az a rendelkezése, hogy a 
megszálló fcsapatok által igényelt 
egyes épületeket 

minden ellenvetés nélkül azon- • 
nal ki kell Uriteni. 

Az ország megszállt nyugati szek-
toraiban, mint ismeretes, amúgyis 
katasztrofális a lakásínség. 

A kormányhatározatot követően 
az amerikai főparancsnok, MacClov 
— a Ncuesz Deutschland leleplező 
tudósitásá szerint, közölte Karlsru-
he vezetőségével, hogy 

egyelőre 184 bérház kiürítését 
rendeli el. 

A lap megjegyzi, hogy az amerikai 
főparancsnok intézkedése valóságos 
égicsapás a varasra. Ezt mege'őzően 

a város 23 ipari tizemét, négy 
szállodát és egy mozgóképszín-
ház épületét foglalták le az 

amerikai katonák 
anélkül, hogy a kiürített épületeket 
valóban használnák. 

A külügyminiszterhelyettesek értekezletének 
június 18-ikí ülése 

Párizs. A négy hatalom Külügy, 

miniszterhelyettesei június 18-án 

tartották 72. ülésüket: 

Gromiko elvtárs, a Szovjetunió 

képviselője rámutatott, hogy foly-

tatni kell a szovjet javaslat tárgya, 

lását az atlanti egyezmény cs az 

amerikai katonai támaszpontok 

kérdését megegyezéssel véglegesen 

meg nem állapított pontként való 

napirendre tűzéséről. A nyugati ha. 

talmak képviselői azonban kijelen, 

tették, hogy véleményük szerint ak-

kor kell összeülni, amikor megér-

kezik a szovjet kormány hivatalos 

válasza az USA. Nagy.Britannia 

és Franciaország kormányának j ú . 

nius 15.i jegyzékére. 

Gyálarélen megkezdték a fűszerpaprika ültetését 
Gyálaréten a községi pártszerve-

zet és a tanács mozgósította a nép-
nevelőket a begyűjtési és növény-
ápolási munkálatok minél előbbi 
befejezésére. Ennek eredményekép 
pen a község a tojásbeadásban a 
második helyre került a járásban. 
A tojásbeadási kötelezettség teljesí-
tésében egyébként Gyálarét dolgozó 
parasztsága versenyre hivta ki 
Öttömös községet. A felvilágosító 
munkában nagy számban vettek 
részt a község DIS" fiataljai és a 
tömegszervezetek népnevelői is. A 
népnevelő munkában különösen ki-

tűntek Csorba Mihály és Vecser-
nyés János, a DISZ fiatalok közül, 
valamint a községi tanács dolgozói, 
Bökényi Mária és Csamangó Anna. 

A község Komszomol tszcs-je 
nagy lendülettel kezdte meg a 
fűszerpaprika ültetését. A munká-
ban a brigádok versenyre hívtí't 
ki egymást, az ifjúság pedig páros-
versenyt szervezett. Gyálarét dol-
gozó parasztsága tehát jó munká-
jával arra törekszik, hogy mennél 
nagyobb mértékben járuljon hozzá 
szocialista hazánk felépítéséhez. 

Kószó Erzsébet, 


