
8 CSÜTÖRTÖK . 1952. MÁJUS 1. ' 

Az eddigi tapasztalatokat használják fel 
kultúrbrigádjaink 

a nyári kultúrmunkákban 
Május 12-től augusztus 20-ig brigádversenyt indít 

a megyei népművelési osztály 
Az idei járási kultúrvereeny áp-

rilis 4-én zárult le megyénk terü-
letén. A verseny Ideje alatt kultúr-
csoportjalnk lelkes munkával bebi-
zonyították, hogy munkájukat az 
elöltük álló feladatoktó,'. nem vá-
lasztották el, hanem kultúrmunké-
jukkal elősegítették a feladatok 
minél sikeresebb megoldását. 

Nagy segítséget nyújtottak köz-
ségi tanácsaink munkájához a 
Szabad Föld Téti Esték előadásai 
alkalmával, amikor rövid kultúra 
műsorral szórakoztatták a községek 
dolgozóit. De a most beindult Sza-
bad Fö'd Vasárnapok alkalmából 
i« szerepelnek kultúrcsoporijalnk. 

Az idei kullúrverseny Ideje alalt 
csoportjaink körében már 

l i e a d e l t kibontakoani 
n aaoelallala reraenyaaellem. 

Ez legjobban abban mutatkozott 
meg, hogy ha egy községi kullúT-
csoportunk nem is ért el jó he-
lyezést, nem tört le, vagy nem 
esett szét, hanem tovább folytatta 
a megkezdett munkát. Most pedig 
lelkesen kapcsolódtak be a ta-
vaszi és nyári kultúrmunkába. 
Példa erre a Földeák község egye-
sített csoportja, mely a verseny 
alkalmával nem ért el Jó helyezési, 
dc azért továbbra is lelkesen végzi 
a munkáját és ahogy a községi 
népművelési ügyvezető mondja, to-
vább növekszik a kultúrcaoport 
létszáma. Bár a tavaszi mezőgaz-
dasági munkák eléggé lekötik ökef, 
mégis rendszeresen megtartják a 
próbákat és műsorral vesznek részt 
a Szabad Föld Vasárnapok elő-
adásain és készülnek a nyári kul-
túrmunkára. Ezt a példát követ-
niök ke.'l a többi községi kultúr-
csoporljainak ls. 

Csoportjaink lelkesen készültek 
fel az április és a május l-l ün-
nepségekre és nem igen volt olyan 
község, ahol a kultúrcsoportjalnk 
ne szerepeltek volna a két nagy 
ünnepnapon. 

A községi csoportjainknál mu-
tatkozó ,'elkcs munkát tovább kell 
fokoznunk. Feladat mosl az, hogy 
mindenegyes községi tanács, nép-
művelési ügyvezető, kullú.-otúion 
igazgatói Jó munkáján keresztül 
érje el azt, hogy a 

kőxaégi knllúreaaportjalnk 
munkájukat állandó /• llegttvé 

tegyék. 
Tudatosodjon minden egyes kul-
túraktivában, ügyvezetőben, kul-
túresoportvezetóben és nem leg-
utolsó sorba® községi tanácsaink 
vezetőségében, hogy a kultürmunka 
harci fegyver a kezünkbin. Ezen 
keresztül elő tudjuk segíteni a 
tavaszi munkáldtokat, a begyűj-
tés, majd a nyári mezőgazdasági 
munkák, srelás, csép'Ai minél s ' -
ke.esebh elvégzését és nem leg-
utolsó sorban bé<ö.*iá megvédésé-
nek fontos fe'.'datat. 

Előliünk hataimas nagy felada-
tok állnak, amelyeke' nekünk, ku'-
lúimunkásaknak is ciki esen kell, 
hogy vé*» rhajtsunk Éppen « ert 
munkánk tonlos részel kifli, hogy 
képezze a nyári kjlU'irmimna, kul. 

, túragUáció minél jobb és eredmé-
nyesebb megszel verése. Tavaly 
már kultúrbrigádjaink bebizonyí-
tották, hogy inl'yen segítséget 

' tudlak adni a begyűjtésünk sike-
res elvégzéséhez. Azonban tavaly 

; ezen munkánknak legnagyobb zö-
méi a városi, üzemi és tömegszer-
vezeti csoportjaink végezték el. 
Az idén ezt a munkát a községi 
csoportjainknak kell, hogy elvé* 
gezzék. 

Érjük el azt, hogy minden köz-
ségünknek legyen pár tagú kultűr-
bngádja, mely állandó és rend-
szeres munkát végez a nyári hó-
napok Ideje alatt. Ezt a munkát 
kell, hogy a helyi tanácsaink elő-
segítsék. A járási tanácsainknál 
lévő 

népművelési előadóinknak ia 
meg kell adniok 

minden segítséget 

a községeinknek és el kell érnünk 
azt, hogy a járások között is egész-
séges verseny induljon el. 

A megyetanács népművelési osz-
tálya kultúrbrigád-versenyt hir 
det meg, melynek célja az, hogy 
a csoportjaink minél jobb és ered-
ményesebb munkát végezzenek. A 
verseny május 12-től augusztus 
20-lg tart. Az osrtály értékes di-
jakai ad azoknak a községi kultúr-
csoportoknak, melyek a legjobb 
eredményt érik el a verseny ideje 
alatt. 

Verseny pont ok 

melyik község tud minél több bri-
gádszereplést eltérni, de a sze-
repléseknél azt vesszük figyelembe, 
hogy minél több konkrét eredmény 
is szülessen a szereplés után. Mi-
nél jobban segítse elö a község 
fejlődését. 

Az idei kultűragitádónk során 
sok feladat vér a csoportjainkra. 
Első nagy feladat az 1952. június 
1-én megrendezendő megyei béke-
találkozó napját megelőző kisgyű-
lések és küldöllválatzlái gyűlése-
ken való szereplés, mely május 
20-ig tar/. Június 1-én pedig a 
béket'alálkozó és a Nemzetköz} 
Gyermeknap alkalmával is meg 
kell mutafniok tudásukat. Utána 
az aralási . kultújagitációból és 
nem utolsó sorban a begyűjtési 
kultúragitációból ls ki kell venni 
a részüket. 

Dijak a következők: Első dij: 6 
nöi népi táncruha. 

Második: Néprádió. 
Harmadik: Maszk-készlet. 
Minden egyes kultúrbrigád sze-

repléséről azonnal jelentési lapot 
ke.l kiállítani és azt járási taná-
csaink oktatási és népművetési 
csoportjának másnap be kell kül-
deni. Járási népművelési előadó-
ink a Jelentési Inpokat a községi 
tanácsainknak már megküldték. 

Készüljenek községi csoportjaink' 
a brigádszereplése-cré hogy ezen 
keresztül is segítsük elő ötéves 
tervünk minél sikeresebb megvaló-
sítását, békénk minél szilárdabb 
megőrzését'. 

Tóth Sándor 
megyei tanács népművelési előadója 

l/idám klubest 
az Owtz Intézetben 

,fNam zakatye hogyit pareny.. ." 
— száll pajkosan három fiatal nöi 
hang csengése s az ismert orosz 
népdalt a búsongó legényről meg 
szerelmeséről mosolygós arccal hall-
gatja a diákközönség. Az énekesek 
— Valenf Júlia, Lantos Istvánné, 
Kis Ilona orosz szakos egyetemi 
hallgatók — vidám dalukkal a Sze-
gedi Tudományegyetem Orosz Inlé. 
zetének klubestjét színesítik. A kö-
zönség sorai mind az Intézet négy 
évfolyamának hallgatóiból tevődnek 
össze s tanáraikból, köztük a nem-
rég ideérkezett s máris megszere-
tett szovjet elvtársnővel Vera An-
drejevnával és Geréb Ákos intézeti 
igazgatóval. Néhány vendég is ül a 
padsorokban, a pártszervezet, a böl-
csészkar meghívottai. Könnyen meg-
ismerni, hogy ki a vendég, mert 
mellette egy-egy fiatal haík sutto-
gással tolmácsolja a műsorszámo-
kat. Minden számot, éneket, verset, 
jelenetet ugyanis orosz nyelven ad-
nak elö a hallgatók. Tanulságlétei 
ez is szorgalmas munkájukról és 
dicséretes eredményeikről, amelyet 
az cúosz nyelv elsajátításában ér-
tek el. 

Lengyel Géza DlSZ-tilhvr olyan 
szép ünnepi beszédet mond, mintha 
világéletében oroszul tanult volna. 
S szépen gördülnek Majakovszkij 
verssorai is Implom Gabriella elő-
adásában. Nem maradnak el a töb-
biek sem: Deli István szavalatával, 
vagy a II. és III. évesek ötletes, 
magukírta jelenelükkel. Szabó 
Gyula, a „konferánsz" alig győzi 
bejelenteni a pergő számokat, ame-
lyeket egy-két mondattal azért ma-
gyarul is ismertet. A műsorszámok 
sorában friss elevenséggel hat orosz 
népviseletbe öltözött pár perdül elö. 
Ehhez a tarka mozgalmas képhez 
még a vendégeknek sem kell tol-
mács! Népi láncot járnak vidáman, 
a szabad ifjúság tetterős vidámsá-
gával. 

Az Orosz Irtiézet egész klubestje 
ezt. a derűs életörömet és tanulási 
kedvet tükrözte vissza. A csősz, 
tuskák pedig a hibák és erények 
szellemes felvetésével a további 
még jobb munkát segileUék elö. 
Egészséges, jó kezdeményezés voll 
ez a klubest és hasznos lenne, ha 
legközelebb szélesebb kórben mu-
tatnák be. tudásukat. Hadd- ismerjék 
meg az egyetem többi hdlgatói, 
.tímárai. Szeged dolgozót <s, hogyan 
'tölti be feladatát az az Inlézet, 
amelyben Lenin, Sztálin nyelvet, a 
marxizmus-leninizmus élenjáró tu-
dományát, a nagy Szovjetunió tör-
ténelmét, irodalmát sajátítják el 
a munkások, dolgozó parasztok és 
néphez hü értelmiséglek bo'dog 
gyermekei. 

TRUMAN MOSOLYATÚL - AZ ATOMBOMBÁIG 

A minőségi munka fokozott emelésére törekszenek 
Csongrád megye gyógyszerészei 

A minőségi gyógyszerellátás kérdéseit tárgyalták meg 
szegedi értekezletükön 

Értekezletet tart*ottak Szegeden 
a megye gyógyszerészei. hogy 
megtárgyalják a minőségi gyógy-
szerellátás problémáit. Az értekei, 
lelet mogetözően dr. Schulek Ele-
mér kétszeres Kossuth-díjas pro-
fesszor, magas színvonalú előadás, 
bun ismertette azokat a követel-
ményeket. amelyeket a rövidesen 
megjelenő ötödik kiadású Magyar 
Syőgys>.erkönyv a gyógyszerészek 
számára felállít és ami szükségessé 
teszi a ;>z&kmai továbbképzés foko-
zását. 

Schulók professzor előadásában 
kifejtette, hogy az ú j Gyógyszer-
könyv szovjet tapasz tutatok fel-
használásával. jellegében az eddi-
giektől eltérően teljesen ú j szem-
pontokat kövét. Jellemző adatként 
említette meg, hogy amit a jelen, 
leg érvényben " lévő Gyógyszer-
könyv 428 oldalas, a közeljövőben 
megjelenő 1500 oldal terjedelmű. 

A minőségi munka érdekében pe. 
dig az ú j vizsgálati módszerek tö-
megét vezeti be. 

Az előadást követő értekezleten 
elhangzott számos felszólalás mind 
azt bizonyította, hogy a gyógy-
szertári dolgozók is megértették 
már egészségügyi kormányzatunk 
iránymutatását: n gyógyszerészet, 
igészségügyi hivatás és nem pro-
fitszerzésre irányuló vállalkozás. 
Az elhangzott kritikák alapján 
megyénk gyógyszertári dolgozói 
megfogadták, hogy a minőség-
munka fokozott emelésével, a szo-
cialista típusú gyógyszerszolgálat 
megteremtésére törekszenek, ahol 
a gyógyszerellátás melleit érvé-
nyesülnie kell az egészségügyi pro-
pagandának éppenúgy. mint a 
nénnevelő munkának, hogy Cson-
grád megye gyógyszerészei ezzel 
is fokozottan résztvegyenek a bé-
keharcban. 

Képzőművészeti 
pályázatot hirdet 
a megyei tanás 

Csongrádmegyei tanács VB. 
népművelési osztálya „Tiszai tá j" 
címmel pályázatot ír ki képzőművé-
szeli alkotá.-okra Csongrád és Szol-
nak megyék képzőművészei szá-
mára. 

A műveknek tiszai és tiszamelléki 
tájat az ötéves tervünk* biztosította 
fejlődésében kell megmutatni. A 
művé'zek alkotásában legyen érez-
hető az ú j élet kibontakozása, emel-
lett a táj jellegzetességei is érvé-
nyesüljenek. A művek mélyítsék el 
a megye dolgozóinak hazafi®ágát, 
szeretetét saját megyéjük iránt. A 
büszke-ég érzését váltsák ki a me-
gye dolgozóiból a megye eredmé-
nyei, fejlődésének magas művészi 
fokon való bemutatásával. 

Pályázni lehet bármely műfaj-
ban (tehát olaj, pasztell, vízfest-
mény, grafika). 

Pályázati dí jak: I. d í j háromezer 
forint, II. díj kétezer forint. 2. III. 
díj ezer-ezer forint. 

Beküldési határidő szeptember 15. 
Beküldés helye: Hódmezővásár-

hely múzeum. 
A pályázatra beérkezett művek-

ből kiállítást rendeznek. A kép mé-
rete maximum százszor százhar-
minc centi. 

Az amerikai „segélyprogramm" kibontakozásának útja. 

ötéves tervünk sikerét segíti elő 
a gyakorlat és a tudomány szorosabbra vonásával 

a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége 

A békéért folytatott harc hűséges segítőtársa 

A „TARTÓS BÉKÉÉRT, NÉPI DEMOKRÁCIÁÉRT 

Moszkvába érkezei t m á j u s 6-án G. 
F. Kcnnan, az Amerikai Egyesült Ál-
lamok rcndkivllli és meghata lmazot t 
nagyköve te a Szovjetunióban G. F. 
Kennant a vnukovoi repülő té ren A. 
G. Kulazsenkov, a Szovjetunió kül-
ügyminisz tér iuma protokoll osztályá-
nak vezetője, va lamint az Egyesül t 
Államok nagyköve tségének munka-
társa i fogad ták . élükön Cumming 
ideiglenes ügyvivővel. 

AZ öSTERRErcHISCIIE Zeitung h í r t 
ad ar ró l , hogy a házasságkötések 
száma Bécsben márc iusban 28 szá-
znlékkal, a születések száma 25 szá-
zalékkal volt a lacsonyabb, mint 1931 
márc iusában . A 899 szü'etóssel szem-
ben a halálozások száma 2609 — te-
há t közel h á r o m s z o r olyan m a g a s 
volt „Ez Jellemző példa a tömették 
é le tszínvonalénak ál landó sül lyedésé-
re, közvetlen köve tkezménye a Mar-
shall- terv Jegyében folytatott nyo-
morpo l i t ikának" — í r j a az ös te r -
re lchische Zeitung; , „ 

Szeged dolgozói már több elő-
adásról és ankétról ismerik a Mű-
szaki és Természettudományi Egye-
sületek Szövetségét, amelynek az a 
feladata, hogy a gyakortatot a tu-
dománnyal minél szorosabb össze-
függésbe hozza éó a két ágban dol-
gozóknak problémáik megoldásában 
az egyesületeken belül segítségükre 
legyen. A Szövetségen belül jelen-
leg a kővetkező egyesületek működ-
nek: Textilipari Műszaki és Tudo-
mányos Egyesület. Faipari Tudo-
mányos Egyesület, Közlekedés és 
Mélyépítésliidományi Egyesület, Ma-
gasépítési Tudományos Egyesület, 
Mezőgazdasági Ipari Tudományos 
Egyesület, Micsurin Agrártudomá-
nyi Egyesület, Elektrotechnikai 
Egyesület. Bolyai János Matemati-
kai Társulat. Eötvös Lóránd Fizi-
kai Társulat, Magyar. Kémikusok 
Egyesülete. Hydrológ'is Társaság, 
Üzemszervezési Tudományos Egye-
sület. Ezeknek a Szegeden működő 
elméleti és ipari egyesületeknek 
mintegy másfélezer tagja von. 
Mindegyik egyesület népgazdasági 
szempontból fontos problémák meg-
oldásával foglalkozik a munkabi-
zottságokban, ugyanakkor népgaz-
dasági tervünk szempontjából dön-
tő műszaki kérdéseket ismertetnek 
a műszakiak széles rétegeivel és 
megismertetik veliik a Szovjetunió 
élenjáró eredményeit, tapasztalatait. 
A7 egyesületek általában havonta 
egy-egy szakmai előadást rendez-
nek. az előadások anyagát pedig 
úgy igyekeznek megválasztani, hogy 
azzal a legidőszerűbb szakmai pro-
bléma megoldásét segítsék elő. 

Előadások 
A Magyar-Szovjct Barátság Hó-

napja alatt ezek az egyesületek 53 
előadást tartottak. Közülük az el-
méleti tudományos egyesületeknél 
kiemelkedő volt a Magyar Kémiku-
sok Egyesülete rendezésében dr. 
Fodor Gábor Kossuth-díjas akadé-
mikus „Szovjet és magyar alka-
loidakutatás" című előadása, vala-
mint a Bolyai Társulat rendezésé-
ben a középiskolai diákok részére 
megtartott „Matematikai olimpász 
a Szovjetunióban" című előadás, 
valamint „Markov újabb vizsgála-
ta iai az asszociatív rendszerről" 
címmel Kalmár László Kossuth-dí-
jas akadémikus előadása. Kiemel-
kedő voll még az Eötvös Lóránd 
Fizikai Társulat rendezésében Kecs-
keméti István „A szerves festék-
foszforok vizsgálata terén elért 
legújabb szovjet eredményekről" ci-
mü előadása, a Mélyépítés-Közleke-
déstudományi Egyesület rendezésé-
ben a „Szovjetunió bérezési rend-
szere", a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület rendezésében 
„Mit kapott a magyar textilipar a 
Szovjetuniótól", a Faipari Tudo-
mányos Egyesület rendezésében pe-
dig „A Szovjetunió faipara" című 
előadások. 

Szocialista szerződéskötés 
üzemekkel 

Az egyesületek munkájukat szo-
c'alista szerződéskötésekkel is 'igye-
keznek minél hasznosabbá tenni. 
Igy pé'dául az Eötvös Lóránd Fi-
zikai Társulat szocialista szerződést 
kötött az Ujszegedi Kenderszövö-
gyárral a gyár gyorsüzemmé való 
átalakítása problémájának megol-
dására. A szerződést május elseje 
i szteletére kölik meg. A Faipari 
Tudományos Egyesület és az Eöt-

vös Lóránd Fizikai Társulat a Sze-
gedi Falemezgyár szárítóberendezé-
sének megjavítására és műszereinek 
elkészítésére kötött szocialista szer-
ződést. Ugyancsak a Falemezgyár-
ral kötött szocialista szerződést a 
Magyar Kémikusok Egyesülete a 
kazán egyes problémáinak megol-
dására. o kazánvíz lágyftásra és a 
vele kapcsolatos kérdésekre. 

Munkabizottságolt 

Az egyesületek munkabizottságai 
rendszeresen foglalkoznak a gya-
korlati élet kérdéseivel. A mélyépí-
tés terén „Városcsatornázás" elne-
vezésű munkabizottság foglalkozik a 
szegedi akoltelepi iparvidék szenny-
vízproblémájának kérdésével. Az 
ötéves terv során Szegeden megépí-
tésre kerülő vízlépcső helyének 
megállapítására is munkabizottság 
alakult és e-z vizsgálja meg a víz-
lépcsővel kapcsolatos különböző fel-
adatköröket is. Ebben a munkában 
a szegedi szakemberek legjobbjai 
vesznek részi. Megoldásra váró pro-
blémák például a folyószabályozás, 
a vízszín-lefolyás, a belvizek, fa-
kadó vizek, szennyvizek. Szem előtt 
kell tartani ebben a munkában a. 
városrendezést. az árvízvédelem 
szempontjait is és főként a város 
tökéletes csatornázását, amelynek 
megoldása már évtizedek óla pro-
b'émá ja Szegednek. Mindennek meg-
oldását a vízlépcső építésével együtt 
feltétlenül a legkorszerűbb módon 
kelt végrehajtani. A Közlekedés és 
Mélvépftéstudományi Egyesület 
munkabizottsága az áruszállítás 
gazdaságosságának kérdéseivel fog-
lalkozik és ebbe kapcsolódnak a 
Tcherfuvar, a MÁV. és a Belsped . 
szakemberei ia. Ezáltal segítségére 
sietnek a szocialista kereskedelem-
nek, mert a szállítóeszközök kilo-
méterre való fuvarköltségének ki-
számításával igyekeznek a legol-
csóbb megoldásokat megtalálni. 

Ankétok 
A munkabizottságokon kívül ér-

tékes ankétokat is rendeznek az 
egyesületek. A Mezőgazdasági Ipari 
Tudományos Egyesület paprikaipari 
szakosztálya például országos jelen-
tőségű paprikaipuri ankétot rende-
zett. Ezen az ankéton egyik leg-
fontosabb exportcikkünknek, a pap. 
rika minőségének megjavításával 
foglalkoztak mind tudományos, 
mind ipari vonatkozásban. Az Ag-
rártudományi Egyesület, amely a 
gvnkorlat számára a világ legfej-
lettebb mezőgazdaságának, a szov-
jet agrotechnikának tudományos és 
gyakorlati eredményeit igyekszik 
átadni, most rendez 29-én előadás, 
snl egybekötött ankétot „Az ame-
rikai szövőlepke kártevése" cím-
mel. Ezt nz előadást Szeged és 
környéke tszcs dolgozóinak, kerté-
szeinek kérésére rendezik meg. de 
minden dolgozó parasztnak segítsé-
gére akarnak vele sietni a nagyobb 
terméshozam érdekében. 

Az egyesületek eddigi munkája 
is azt mutatja, hogy műszaki és tu-
dományos fejlődésünk jelentős té-
nyezőjének számítanak. Igen fon-
tos. hogy minél több dolgozó kap-
csolódjék be az egyesületek mun-
kájába nz egyes íizemek műszaki 
problémájának konkrét felvetésével, 
tapasztalatcserével, munkabizottsá-
gok szervezésével is. liogy a Műsza-
ki és Természettudományi Egvesü-
tttek Szövetsége még sikeresebben 
járulhasson liozzá ötéves tervünk 
mielőbbi eredményes befejezéséhez. 

Szép eredményekre vezeleií 
az általános iskolák 

számtan tanulmányi versenye 
A Városi Tanács oktatást osztálya 

elhatározta , hogy a számtan t anu lás 
népszérűs i t ése é rdokében n t anu 'ók 
között a „ legjobb matemat ikus ' - elm 
e lnyeréséér t nz iskoiákdn belül, m a j d 

í pedig az iskolák között tanulmányi 
versenyt lndlt . Az Iskolák közötti 
ve rseny t u Mérey-utcnl á l ta lános Is-
kolában ta r to t ták m e g A versenyen 
minden Iskolától két-két VIII. osztá-
lyos tanuló vett rószt. A rész tvevő 
tanulók mindegyike a lapos tudás ró l 

és fe lkészül tségiül számolt be. omely 
bizonyítéka az ál talános Iskolákban 
folyó matemat ika tan í tás fejlődésé-
nek . A fe ladot t té te lek k idolgozására 

3 óra ál l t a tanulók rende lkezésére . 
Ez a la t t a bizottság komoly követel-
ményeit a tanulók nemcsak teljesí-
tették, hanem a tanulók 50 százaióka 
túl ls te l jes í te t te . 

Kiemelkedő e redmény t é r t ek e l : 
Jancsó Tamás (Pedagógiai Főiskola 
gyakorló) 150 pont, Balogh Róza 
(Mátyás-tón Iskola) 120 pont, 3oós 
Erzsébe t (Mátyás-téri Iskola) 120 
pont. Kovács Gábor (Dózsa György-
Iskola) 115 pont. Szánlal Gabriella 
(Dugonics-utcal ál talános Iskola) 110 
pont. A kiemelkedő e r edmény t elért 
tanulók é r t ékes könyvju ta lomban ró, 
azesül tek, 


