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A tanulmányi munka fokozásával, a tanulmányi fegyelem 
megszilárdításával harcol a Szegedi Tudományegyetem jogi kara 

a Rákosi-félév sikeréért 
'Alig néhány hét választ el ben- például Rékbeli Szabó hallgatónak, 

minket az ówégi szigorlatoktól. h o g y a hiányzással a munkafegyel-
Az óvyé-gl viragák az egyo'emen t j , Az agitációs munká-
nom kisebb jelentőségűek, mint a ; 7 , 
dolgozó parasztság koréban az ara- n a k m S r Je'entös eredménye mu_ 
tás. Itt dói el, ki milyen munkát j tatkozik. Igy például — a h o g y 
végzel] aa egész évben, hogyan erröl Falábú Dezsó — a tanuimá-
használta ki azokat a lehetösóge-

DISZ agitációs felelős 
val 

irányításá-

még nagyobb meggyőző 
munkát 

meg-

soge-; i 
ket, amelyeket pártunk és kor- nV' osztály előadója beskámolt 
mányzatunk biztosított az egyetemi április 16. és 19. között 417 
tanulóifjúság részére. 

A Szegődi Tudományegyetem ál-
lam- és jogtudományi karának hall-
gatói a félévi vizsgáknál 4.2 ta-
nulmányi átlageredményt érlek 

ugyanakkor 21. 
csak 197 óra. 

Május elseje után 
alig fordulnak elő. A 

kell folytatni a hiányzások 
szüntetésére. 

Karunkon a vizsgákra való Jó 
— J felkészülés egyik hibája még, hogy 

óra, egyes hallgatók idejüket nem 
26. között mér 'udják kellóképpen beosztani. Meg-

: állapítható mégis, hogy a vizsgákra 
!va>'ó felkészülés munkája igen Jól 

hiányzások halad 06 rövidesen meghozza ered-
ményeit. öntuda'ös jogászokhoz DISZ agitá-

toroknak azonban'még bátrabban temei közé emelkedtek. A 
félév elején már arra törekedtünk, 
hogy ezt az eredményt túlszár-
nyaljuk. A bölcsészkarral elin-
dult „Rákosi félév"-mozga'om ka-
runkon is hatalmas visszhangra 
talált. Ennek szellemében tette 
meg a hallgatóság április 4-i, majd 
pedig május l - l felajánlásait, 
amelyek során igen szép eredmé-
nyeket értek el. 

kellene fellépniök a hiányzókkal 
szemben és Gyuris Károly elvtárs, 

szük 6Íkerre a „Rákosi félévet". 
Stammer József 

joghallgató 

HŐSÖK TAVASZA 

A legutóbbi értékelés 

megállapította, hogy a legjobb 
munkát végezte az első éves Papp 
Ignác elvtárs, aki 
csoportvezető. A 
átlaga is több tizeddel emelkedett, 
az első éves Simonyl Sándor, Jár-

Posta László, 

1848-ban szerte a világon lei-
lángolt a szabadságharc tüze. Így 
volt az Olaszországban is. Ez a 
forradalom elbukott, de 1849-ben 
újra kezdődtek a lorradalmi meg-
mozdulások. A szabadsagharc élén 
Garibaldi, a lánglelkü vezér áll. 

külóben Ezrével gyűlnek a katonák tóbo-
szakéret »égi«<k rába, hogy kiverjék hazájukból az 

osztrák elnyomókat. 
Kél itjú szerelmes életén ke-

arcban 

mai Tibor a II. éven 
Csicsák Erzsébet, a IV. éven pedig resztül Ismerkedünk meg ennek 
Holmann, Szegvári és Bagosi elv- kornak történelmi harcával. 
társak mutáltak pé'dát a legjobb 
tanulmányi eredménnyel felajánlá-
sok teljesítésében. 

A fiatal lányi apja mindenáron 
nemes emberhez akarja teleségül 

11 it leíJCTIKPCUCU. I ' 
A „Tanuld meg minden nap, amit adni. Már meg is van az „előkelő 

aznap elöadlakl '-mozgalom mel- vőlegény'', de közben megismer-
lett karunkon megvalósítottuk a Garibaldi egyik bá<or tiszt-
Röder-mo?gflloní egyetemi válto-

alapján a 1 — , 
szocialista véd.! 'o — a fiatal tiszt 

ledezi valamelyik halvány 
szerelmének ismerős tekintetét. 

Rullo ezalatt bátran harcol. A 
sereg győzelmesen vonul előre, 
de visszarendelik Róma határából. 
A fiatal tisztet szívrepesve várja 
szerelmese. Megérkezése 

E L Ő R E i f j ú s á g 

Megjavították munkájukat 
az Újszegedi Kender- és Lenszövő 

DlSZ-fiataljai 
Az Újszegedi Kondoiszövőgyár 

DISZ-srorvezele az utóbbi hónapok-
ban jelentősen megjavította munká-
ját. Az üzamt pártvezetöség többet 
foglalkozik a fiatalokkal, segíti 
munkájukat, feladatokkal bízza meg 
őket. Ennek eredményeként javul a 
DISZ munkája. 

Április köecpén üzemünkben le-
maradás mutatkozott a tervteljesí-
tésben. Nngy szógyen lett volna ez 
egy háromszoros élüzem részéről. A 
pártvezetöség felhívta a fiatalok fi-
gyelmét is. indítsanak harcot a terv 
maradéktalan teljesítést éri. A 
DISZ-szervezet a pártvezetőséggel 
karöltve május elseje tiszteletére 
egyhetes ífimüszakot szervezett. Ki-
emelkedő eredményeket értek el a 
dolgozók s így tervüket 100.3 szá-
zalékra teljesítették. 

A fiatalok május elseje után is 
folytatták lelkes munkájukat. Jú-
nius elsejére, a béketalálkozóra ed-
dig már 

292 fiatal tett felajánlást. 

fiatal Péntek óta minden nap 10 
ui'ón [ áll békeőrséget az üzemben, hogy 

, r. kiemelkedő teljesítményükkel is ki-
megtartják esküvőjüket. C w í d c f t f e j c r a 6 k békeakarataka*. 
életük első boldog estéjét a harci - - - - - -
kürt hívó szava szakítja meg. 

Az ifi-műszakban élenjárt Horto-
Az | bágyi Mária 205 százalékos teljesít-

za'át, amely alapján a kitűnő és ié™>' * ^ " V * ! * 

ellenség összeszedte maradék csa-
patát, s újra megtámadta a Római 
Köztársaságot. 

Ez a harc negyven napig tartott. 
Negyven nap után a Triumvirátus 
(Hármas kormány bizottság) le-
mond, s Garibaldi bátor seregével 

Rur- j visszavonul a város közepén lévő 
harcbavonul térségre. Innen a Velencei Köztár-

^ • f l -nökséget váll a! tak a gyengébb la- | Garibaldi seregével Győzelmesen saság segítségére indulnak. 
nulmányi munkáju hallgatók felett.; haladnak előre. A lány — Gfulis 1 megy velük az ifjú pár — 
Ennek megfelelően átszerveztük a Mek2etviSSzafo]tva figyel minden és Gtulia is, hogy tovább 
!ata'íapcSo4\ltandóÖZSenflrzfe sebesültszállító szekeret, hátha tel- colján népe szabadságáért. 
úlján megszilárdítottuk. Németi 
Láezló elvtárs pértti'kár e téren 
példamutató munkát végzett, mi-
vel tanulópárja napról-napra javul. 
Ugyancsak Jó aí eleö éves Mis-
kolczi—Pécsi lanulópár is. 

A vizsgákra való 
•ikerét 

Rullo 
har. 

ffla nyílik a popviika-UiáHítás 

menyével. Most is az elsők között 
tette meg felajánlását. Vállalta, 
hogy jelenlegi 14 napos előnyét jú-
nius 1-lg 19 napra emeli. Tari 
Mária és Daróczi Sándor ifjúmun-
kások május elsejém kapták meg 
szlahánovista oklevelüket. Megfo-
gadták, hogy továbbra ia élenjár-
nak a termelésben és 100 százalé-
kos minőségi munkát végeznek. II. 
Tóth Piroska, a copszoló ifjúmun-
kása is kifogástalan minőségi mun-
kál végez. Vállai lia, hogy 157 száza-

lékról 169 százalékra emeli teljesít, 
menyét. 

A fiatalok azonban nemcsak á 
termelésben javították meg munká-
jukat, hanem jelentős 

Javulás mutatkozik 
am oktatásban is. 

Eddig a DISZ-okta:áson mindössze 
négycm-ölen jelenlek meg, a többi 
fiatal kibújt a tanulás alól. A 
DISZ-vezelőség hozzálátott a hi-
bák kijavításához. Elérte, hogy a 
legutóbbi oktatáson már 36-an vet-
tek részt. Ez a szám azonban nem 
azt jelenti, hogy most már jól megy 
az oktatás, mert az üzemi DISZ-
szerve-zetnek több mint 300 fialai 
tagja van. A vezetőség feladata, to-
vább folytatni a szervező munkát, 
minél löbb fiatalt bevonni a rend-
szeres oktatásba. Már most meg kell 
kezdeni a jövő oktatási év előkészí-
tését. 

Nagy lendülettel kezdték meg á 
fiatalok a fémgyűjtést. Négy ifi-
brigád alakult. Tagjai munkaidő 
után felkutatják az elfekvő hulla-
dékot « a műszaki vezetőkkel átvá-
logatják, hogy használható anyag 
ne kerüljön iá a huiUadékvaBak 
közé . 

A DISZ-szervezet sokat javított 
munkáján, de ez nom jelenti azt, 
hogy megelégedjenek az elért ered-
ményekkel. A jövőben még tovább 
kell javítani munkájukat a pár Ive. 
aetőség segítségével. A munl;a to-
vábbviteléhez azonban a DlSZ-bi-
aoltságnak is több segítséget kell 
nyújtania, mert jelenleg nem támo-
gatja az alapszervezet munkáját éa 
nem nyújt segítséget a DlSZ-veze-
Iőségnek egy-egy feladat megoldásá-
hoz. 

Megalakult a Petőfi S. telepi I. sz. áll. ált. iskola 
DISZ alapszerkezete 

Régi vágyunk teljesedett 1952 
május 5-én azzal, hogy mi, a Petőfi 
S.-tolepi I, számú általános iskola 
VIII. o. úttörői osztályunkban 

DISZ alapszer. 

politikai felvilágosító 
munkával 

biztos főjük. A népnevelók a hall-
gatóságnak megmagyarázzák, hogy 
az öntudatos egyetemista fiatal j v é l ur 

népünk biztosított számára. A 
népnevelók munkáját naigyban elő-
segítette a mult hónapban megtar-
tott ösezegyetemi népnevelő érte-
kezlet, ahol Simon Béla elvtára, a 
Szegedi Városi Pártbizottság mun-
katársa előadásából a népnevelő-
ink az agitáció módszerét és elvi 
kérdéseit ismerték meg. 

Az évvégl vizsgák sikerét biz-
tosítja a hallgatói pártszervezet, a 
DISZ, a tanulmányi osztály és a 
tansrgédszeraélyzeti pártszervezet 
együttműködése, szoros kapcsolata. 
Segítség az is, hogy a tanszékek 
konzultációkat szerveznek, s itt a 
hallgatók egy-egy gyakornok vagy 
tanársegéd vezetésével ismétlik 
az anyagot. Hiba volt eddigiekben 
az, hogy a különbözö tanszékek 
nem egységes terv alapján álla-
pították meg a konzultációkat és 
igy ezek sok esetben ütköztek. Er-
re a' hibára azonban a pártszerve-
zet felhívta a figyelmet. 

A szigorlatokra való felkészü-
lés sikere érdekében minden hall-
gató ütemtervet készít és e sze-
rint készül. A tervtelje3ttést a cso-
portvezető ellenőrzi. 

A vizsgákat technikailag is jól 
előkészítették. Elölte egv hónap-
pal már mindenki tudta, ki mikor 
szigorlatozik. A szigorlatokra való 
felkés/ülés sikere érdekében a 
hallgatók június elsejére, 

a megyei bókatalálkozó 
napjára 

újabb felajánlásokat tettek. Külö-
nösen jól halad a vizsgákra való 
előkészülés a másodéven és a ne-
gyedéven. Hiányosságok ai harmad-
éven mutatkoznak. A vizsgákra 
való Jó felkészülést azonban aka-
dályozzák az órákról való hiány-
zások, különösen az első évlo-lyam-
nál, ahol a mult hónap hiányzás 
átlaga 204 óra. Természetesen ezt 
o hibát fel'smerve a pártszervezet 
irányításával harcba indultak a 
népnevelök a hiányzások számá-
nak csökkentése érdekében. Meg-
m a g y a r á z t á k : a h iányzóknak , így. 

Mas vasárnap a Móra Ferenc Mi> elveitett magitól, a különböző pap- \ 
felkészülés [ aeumban érdekesnek ígérkező ki- rikakészítményeken át, az Qxportá- { megalakíthattuk a 

állítás nyílik meg a szegedi pap- lasra készített édes-nemes papri-
rlka néprajzáról. A Paprikakisér- káig. A kiállítás ma délelótt fél 
letl és Növény kísérleti Állomás, a 

nyílik meg a múzeum kupolacsar-
nokában. A megnyílásra ée to-
vábbi napokon is a kiállításra 
minden dolgozót belépődíj nélkül 
szívesen látnak. 

Paprikabeváltó ée Feldolgozó Vál-
lalat, valamint a Vároei Közle-

támogalásával megrende-

; vezetet. 
Félév óta készülünk erre a nagy 

H H H H ^ ^ H H i napra s minél közelebb 
12 órai kezdetei ünnepélyesen hozzá, annál jobban nőtt izgalmunk. 

kötelessége kihasználni azokat a zett kiállításban tanulságosan mu-
lehetöségeket, amelyeket dolgozó tatják be a paprika termelését a2 

Izgultunk* de egyben boldogok is 
voitiunk, hogy elérkeztünk ahhoz a 
naphoz, amikor egészen közel lehe-
tünk nagy pártunkhoz s tagjai le-
hetünk szocializmusunkat építő ro-
hatmcsapalunknak. , 

Útközben találkoztunk 
a ,-Május l"-ko\hoz csor-
dájával. A jónövésü, ha-
talmas állatok, a faj-
tiszta kurgankák egyfor-
ma aranyos-vörös szí-
nűek mintha csak ösz-
szcválogatták volna őket. 

— Új területre hajt-
juk a csordát — mondja 
Vassilij Ivanovics Iva-
nov, a kolhoz állatte-
nyésztő gazdaságának ve-
zetője. — Bevezettük 
ugyanis a szakaszos le-
geltetést. Ennek a mód-
szernek lényege tudvale. 
vöcn a legelő helyes és 
tervszerű használata. A 
szakaszokat a legelő ter-
mőképességének, minősé-
gének és az állatok szá-
mának figyelembevételé-
vel jelöljük ki. Mikor az 
állatok az egyik szaka-
szon már lelegelik a fü-
vet, átterelik őket a kő-
vetkező szakaszra. Köz-
ben a pihentetett szaka-
szon jobban fejlődik a 
fű. 

Elismerően pillantunk 
a csorda élén haladó l.ia-
talmas tehénre, amely e 
pompás (illatok közül is 
kiemelkedik. 

— A Fecske — foly-
tatja Vaszillj Ivanovics. 
— Nagyszerű állal, 
ugye? Évi tejhozama el-
éri a 6 ezer litert. Csc-
gajeva, a híres fejőnő 
gondozza. 

Elbúcsúzunk Ivanov-
tál és folytatjuk ultinkat 
a kolhozba. Jckimová-
val, a híres borjúgondo-
zónővel szeretnénk be-
szélni. 

A ..Május l"-kolhoz 
állattenyésztési célokra 
szolgáló épületei valósá-
gos kis városkát alkot- % 
nak. Valamennyi gazda-
sági épületben villanyvi-
lágítás van. Az istállók-
ban önműködő itatókat 

HÁROM KIVÁLÓ ASSZONY 
szereltek fel, a fejést gém 
pesUettóli. A gazdaságo-
kat összekötő függövas-
utak jelentősen megköny-
nyílik a takarmány szál-
lítását. Az öt állatte-
nyésztő gazdaságban 
nyolcvanan dolgoznak, 
legtöbbjük nő. 

A széles átjáróval ket-
téosztott, tágas, világos 
borjúistállóban tisztán 
tartott kis karámok so-
rakoznak. Ez Jevdokia 
Jelcimovánalc, a kolhoz 
legjobb borjúgondozónő, 
jének gazdasága. Jelcimo-
va karámról-karámra 
haladva megtisztítja az 
állatokai és kicseréli az 
almot. Az oszlopokat fe-
nyőágak borítják, a 
gyantás fenyőillat össze-
vegyül a tej és a friss 
széna szagával. 

.Ickimova egy percre 
eltűnik az ajtó mögött és 
megcsörgeti a vödröket. 
Az állatok azonnal ki-
dugják fejüket a karóm-
ból és várakozóan néznek 
az ajtóra, Jclcimova meg-
jelenik a küszöbön, kezé-
ben hét vödör, teli friss 
tejjel. Itt a reggeli... 

— Sok vesződség van 
velük — mondja Jeki-
mova mosolyogva. 
Olyanok, mint a kisgye-
rekek. Ha nem kapnak 
elég táplálékot, nem fej-
lődnek kellőképpen, ha 
pedig túltápláljuk őket, 
megbetegednek. 

Etetés után Jelcimova 
a legelőre tereli a borja-
kat. 

— Tizenegy éve fog-
lalkozom borjúneveléssel 
— mondja Jckimova. — 
Ez alatt az idő alatt 
többszáz borjúi neveltem 
fel. Mindig arra töre-
kedtem, hogy megőriz-

zem és felneveljem az 
egész szaporulatot. Mód-
szereimet számos szibém 
riai kolhozgazdaságban 
átvették. Felelősségteljes 
a mi munkánk. Ha rosz-
szul dolgozunk, akkor se 
lej, se hús ... 

A messzeségbe mutat. 
Az erdő szélén barna 
pontokat látunk: olt is 
borjak legelnek. 

— Ott legeltet Anna 
lányom — folytatja Je-
kimova. — Kislány ko-
rában még csak nekem 
segített a borjak gondo-
zásában, ma már önál-
lóan dolgozik. Nem ré-
gen ment férjhez Csega-
jeva fejőnő fiához. 

Derűs mosoly jelenik 
meg az arcán. — Kép-
zeljék, versenyben ál-
lunk. Megsúgom azon-
ban, hogy nem könnyű 
a dolgom. A lányom 
gyaban túlszárnyal. Én 
a mult hónapban 910 
gramm napi súlytöbble-
tet értem el, 5 pedig 970-
et. Ez annyit jelent, hogy 
utói kell érnem... Nem-
régiben mindkettőnket 
érdemrenddel tüntettek ld... 

Az úton porfelhőt ka-
var egy közelgő kocsi, 
Grigorij Szemjonovics 
Karpcnko, a kolhoz elnö-
ke érkezik. Rövid beszél-
getés után meghív ben-
nünket, hogy nézzük meg 
a kolhoz tehéncsordáját 
kint a legelőn. Elindu-
lunk. 

— Nagyszerű asszo-
nyok — mondja hátra-
tekintve. Jekimova is 
meg a lánya is. A gond-
jaikra bízott borjak kö-
zül még egy sem hullott 
el. 

A legjobbkor érkezünk: 
Csegajeva, a kolhoz leg-
jobb fejőnője éppen re-
kordtcjőlö állalmit feji. 

— Figyeljék csak — 
szól Karpenko. — Cse-
gajeva beszélget a te-
hénnel. Ez itt Naleszka. 
Ha fejés előtt nem tár-
salognak vele, nem ad 
tejel. Mulatságos, ugye? 
De igy van. A tehén 
szereli, ha kedvesek hoz-
zá, a kedvességet sok 
tejjel hálálja meg. 

Csegajeva ezután Fecs-
kéhez közeledik. Leül és 
megsimogatja a tehén 
tejtől duzzadó tőgyét. A 
sajtárba zsírdús suga-
rakban csurran a tej. 

— Legalább tizenkél 
liter — mondja Karpen-
ko boldogan. — Valósá-
gos „tejgyár" a Fecske. 
Csegajeva tizenkét év 
óta dolgozik a gazdaság-
ban. Tizenkél év alatt 
több mini 300 ezer litert 
fejt. A legnagyszerűbb 
azonban mégis az, hogy 
ezek a kiváló asszonyok 
mind. itt, nálunk, a kol-
hozgazdaságban nevelőd-
tek. Ezen a téren Jelei. 
mováé és lányáé az ér-
dem: őlc nevelték, ők ta-
nították a többieket. 

Már alkonyodik. A 
mezőn gyermekek futbal-
loznak. 1 jéűékot csak 
akkor hagyják abba, 
amikor a hangszórón ke-
resztül felharsan a kol-
hoz • rádióbcmondójánalc 
jól ismert hangja: 

— Figyelem! A klub-
ban ma este bemutatják 
az „Aranycsillag lovag-
ja" cimü 8zlnes filmet. 

A gyerekek a klub fe-
lé sieének s nemsokára 
követik őket az állatte-
nyésztés mesterei is, — 
a kolhoz legkiválóbb dol. űozói , H 

Osztályunk virággal borítva,, ün-
nepi díszben várta a pillanatot. A 
pajtások piros nyakkendővel nya-
kukon, komolyan, nagy csendben 
várták aa alakuló gyűlés megkezdé-
sét. Látszott rajtuk, érzik, hogy 
éle lük új állomáshoz érkezeit el. Az 
alakuló gyűlésünkön jelen volt 
Miksi Irma városi úttörő titkár, 
Kántor Gabriella, az úttörőház igaz-
gatója, Mihály Gyuláné osztályfő-
nökünk, út törőcsapalvezelőnk éa 
igazgatónk. 

Nekem, mint csapattacács elnök-
nek jutott a feladat, hogy értékel-
jem eddigi munkánkat. Nem kelleít 
szégyenkeznünk, munkánkat min-
denben elvégeztük. Becsülettel meg-
őriztük a Rákosi-zászlót s minden-
ben segítettük kisebb úttörőpajtása-
inkat. De segíteni fogjuk őket ez-
után még jobban. 

Miksi Irma úttörő titkár ismer-
tette DISZ-szervezetünk feladatait s 
a tagok kötelességeit. Legfontosabb 
feladatunk a tanulás ós úttörő paj-
tásaink segítése. ígérjük, ezt mieg 
is fogjuk tenni. 

Alapszervezet ünk titkárává Var-
ga Ferenc pajtásunkat választottuk 
meg. Beszédében hangsúlyozta, 
mindent elkövet s teljes erejével 
szon lesz. hogy DISZ alapszervezo. 
tünk megállja a helyét és segítse a« 
iskola munkáját. Alakuló gyűlé-
sünk lelkes hangulatban, a DÍVSZ 
induló eléneklésével ért véget. 

Vincze Ilona 
apa]tanács elnök. 

Megnyílt a tavasai tárlat 
Szombaton Budapesten a Mű-

csarnokban ünnepélyes keretek kö-
zött nyitották meg a tavaszi tárla-
tot. A megnyitó beszédet Csók Ist-
ván kétszeres Kossuth-díjas, a Ma-
gyar Képzőművészek és Iparművé-
szek Szövetségének elnöke mon-
dotta. 

Filmpropaganda értekezlet 
Kedden, 13-án este 7 órakor 

fonlofi filmpropaganda értekezlet 
lesz a Szabadság-mozi ku'túrter. 
mében. Ezen kerül sor a Magyar 
Filmhét munkájának értékelésére, 
valamint megbeszélik a közeledő 
Német Filmhét tennivalóit is. Az 
értekezlet napirendjén szerepel még 
nz új akcióé mozilátogatás megvi-
tatása. 

UJ ŐSTÖRTÉNETI LELET A len-
gyel a rcheo 'ógusok Komuria k ö z s ' g 
környékén (lódzl valdosdg) t l jabb 
te lepülések nyomét fedezték fel Az 
Időszámí tásunk előtt 7—8000 évvel 
emberek él tek ezen a vidéken és 
b á t r a h a g y t á k k u l t ú r á j u k nyomal t . A 
leletek az t bizonyí t ják, hogy a: me-
zolit-korban m á r tar tós emberi , te-
lepülések voltak ezen a vidéken. Az 
ásatásokat folytatják. 


