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Tovább javítjuk iskolánk évvégi munkáját 
Néhány nappal ezelőtt Iskolánk, 

b Mátyás-téri általános Iskola neve. 
lőtoetülete együtt beszélte meg a 
Csongrádmogyi Pártbizottság közle. 
ményét a lanév eredlményesebb befe-
jezésével kapcsolatban a legjobb is-
kolák jutalmazására alapított ván. 
dói-zászlóról. 

Az idei Iskolaévben feladatként 
állott elOttiink a szilárd ismere-
tek nyújtásával együtt tanítást 
óráink eszmei, politikai színvo-

nalának emelése 
és ezzel tanulóifjúságunk erkölcsi, 
politikai öntudatának fejlesztése, 
bennük a tettekben megmutatkozó 
szocialista hazaszeretet kialakítása 
és elmélyítése. Ezeknek figyelembe, 
vételével készítettük el évi munka-
tervünket. Évközbon azonban szük-
ségessé vált munkatervünk módosí-
tása, főleg a tanulmányi színvonal 
emelésére vonatkozó rendszabályok, 
kai. Ugyanis az első negyedévben 
magas volt iskolánk bukási aránya. 
Különös figyelmet kellett fordíta-
nunk a mulasztások leküzdésére, 
valamint két VII I . osztályunk tanul, 
mányi eredményének javítására. 

Az, isikola pártszervezetének mun. 
katerve ezeknek a feladatoknak 
megvalósítását tűzte ki céljául. Eb-
ben az évben hetenfcint rendszeres 
megbeszélést tartottunka párttitkár 
és szakszervezeti .elnök bevonásával 
a közvetlen feladatok megoldására. 

A nevelőtestület minden tagja 
azon volt, hogy hiánytalan 
tervteljesítéasel minden tanuló-
csoportunk, osztályunk megja-

vítsa munkáját 
így értük el, hogy félévre .csökkent 
a bukási arány, A kitűnő é3 jeles 
tanulók száma elérte az összlétszám 
23 százalékát. 

Az iskolavezetés munkáját nagy-
mértékben segítette a pártszervezet, 
mely eredményesen mozgósította a 
kortársaikat a feladatok megoldá-
sára- Taggyűlésekén rendszeresen 
megbeszéltük az isikola munkáját. 

Az iskolai munka megjavításának 
célja vezetett bennünket a válasz, 
tásl munkában is. Iskolánk minden 
nevelője rendszeresen végzett vá-
lasztási agitációs munkát Az isko-
lában képeikből megrendezett ötéves 
terv, valamint ,,Mit kapóit isko-
lánk az ötéves tervtől?" cimű kiállí-
táson tanítási órákon kívül is szem. 
léi telő módon állítottuk tanulóink 
elé ötéves tervünk eddigi eredmé-
nyeit, hogy az a szülőkhöz is el-
jusson. KuTtúrcsoportjalnk, kö-
szöntő brigádjaink a választás nap-
ján i s megmutatták, hogy ifjúsá-
gunk nagyszerű erővel tud har-
colni. 

Az úttörőcsapat választás idején 
végzeit jó munkája eredményez-
te, hogy a mulasztások száma 
csökkent, az órák közötti szü-

netek fegyelme negjavult. 
Szeretnénk, ha a többi szegedi 

iskola is velünk együtt a tanév vé-
góig hátralévő időt eredményei to. 
vábbl javítására használná fel. Ne-

^s ENSZ főtitkára 

a koieai eseményekről 
Az „AFP" jeleintése szerint Dag 

Hammarskjöld, az, ENSZ főtitkára 
— aki kedden Stockholmból New. 
Yorkba érkezett — kijelentette a 
sajtó képviselőinek: ,,Nem ;s tudom 
megmondani önöknek, mennyire 
boldoggá tesznek a legutóbbi koreai 
események. Jelentős lépés történt elő-
re, de még sok tennivaló marad az 
elkövetkező hetekben ós hónapok-
ban. Ami történt, nz nagyszerű és 
bálorító a jövőre nézve. 

Malomiparunk felkészülten 
várja az új gabona őrlését 

Malomiparunk, számolva a Jó 
minőségi c-s mennyiségi terméssel, 
felkészülten várja az új gabona őr-
lését. Idén, a korábbi évek gya-
korlatával szemben, csaknem egy 
hónappal előbb fejezik be a malom-
ipari vállalatok az évenkénti kar-
bantartási munkálatokat. 

ötéves tervünk ebben az évben 

a malomipar területén ts hatalmas 

változásokat hozott. A villamosított 

malmok száma a mult évihez ké-

pest 10 százalékkal emelkedett. 

Igen számottevő, hogy malom-
iparunk ebben az évben egész sor 
szovjet műszaki tapasztalatot hasz-
nál fel, amelynek gyakorlati alkal-
mazására már az első gabona őrlé-
sekor sor kerül. Igen jelentős Da-
nyilinnnk, a moszkvai malomkom-

.binát főmérnökének újítása, amely-
nek lényege, hogy a malmok liszt-
őrlőhengereit a korábbi sima felü-
let helyett rovátkolással látják el. 
A gabonaőrlőhengerek így könnyeb-
ben forognak, ami nem csak a gé-
pek kapacitását növeli, hanem ko-
moly energiamegtakarítást is je-
lent, 

velőtestületünk megbeszélte a fel-
adatokat a tanév eredményes befe-
jezésével kapcsolatban. Célunk az, 
hogy a VIII . osztályosok jó vizsga-
eredményeit megközelítsék sőt túl-
szárnyalják, többi osztályunk össze-
foglalóinak eredményei. Célul tűztük 
ki a beiratkozásait teljes sikerű vég-
rehajtását. Névszerint készítettünk 
tervet a nem kielégílő tanulmányt 
eredményű VII. oszlályos tanuló-
inkkal való foglalkozásról, hogy le. 
morzsolódásukat megakadályozzuk. 

Úttörőcsapatunk végzi a uyárl 
kalászgyüjtő munkára, a nyári 

táborozásra való előkészítést és 
előkészíti jövendő I. osztályo-

saink fogadását. 
Tudjuk, hogy iskolai munkánk-

ban sok a javítanivaló- Komoly fel. 
adataink vannak az összefoglalók, 
vizsgák, a VIII. osztályosok to-
vábbtanulása, a pedagógus tovább-
képzési év eredményes befejezése, 
a nyári foglalkozások ts a ;övő tan-
év eredményes előkészítése terén. 
Ennek érdekében kell még jobb 
munkát végeznünk. 

Szolnoki Jánosné párttitkár 
Kedves Andrásné igazgató 

Az olasz szenátusi választások végeredménye 
Róma (MTI). Mint az „ANSA" 

jelenti, az olasz belügyminisztérium 
szóvivője Scelba belügyminiszter 
következő közleményét továbbította 
a sajtóhoz: 

A belügyminisztérium birtokában 
lévő adatok alapján a szenátus 237 
helye közül a kormánykoalíció pári_ 
jai 125 hellyel abszolút többséget 
szerezlek, amelyek közül 116 a Ke. 
reszt én y Demokrata Pártnak jutott. 
(Mint ismeretes, a szenátusi vá-
lasztásokon nincs többségi pré-
mium.) 

A többi szenátori hely a követ-
kező képpen osizük meg: Olasz 
Kommunista Párt 54, Szocialista 
Párt 28, Kommunista és Szocialista 
Párt közö© listája 4, Nemzieti De. 
mokrata Szövetség egy, Monar-
chteta Párt 16, Olasz Szociális 
Mozgalom (Újfasiszta Párt) 9. 

Az „AFP" jelenlése az olasz bel-
ügyminisztérium közzétett adatai 
alapján közli a szenátusi választá-
sokon leadott szavazatok megoszlá-
sát. 

Ezek szerint a kormánykoalíció 
összesen 12 millió 196.158 szavaza-
tot kapott (50.2 százalék). 

Ebből kereszténydemokraták 9 

millió 894.754 szavazatot, 40.7 szá-
zalék. 

Szociáldemokraták 988.778 szava-
zat, 4 százalék. 

Köztársasági Párt 225.611 szava-
zat, 0.9 százalék. 

Liberáüg Párt 720-698 szavazat, 
3 9zázalék. 

Egyéb kisebb kormány támogató 
pártok 366.317 szavazat, 1.5 szá-
zalék. 

A demokratikus pártok 8 mil-
lió 856.841 szavazatot kaptak 

(36.5 százalék). 
Ebből Olasz Kommunista Párt 

5,080.143 szavazat, 20.9 százalék. 
Olasz Szocialista Párt 2,929.906 

szavazat, 12.1 százalók. 
Kommunista szocialista közös lis-

ta 418.940 szavazat, 1.7 százalók. 
Nemzeti Demokrata Szövetség 

197.482 szavazat, 0-8 százalék. 
Népi Egység Mozgalom 230.370 

szavazat, 1 százalék. 
A monarchista párt 1,734.275 sza. 

vazaitot kapott (1-1 százalék). 
Az Olasz Szociális Mozgalom (Új-

fasiszta Párt) 1,482.101 szavazót 
(6-1 százalék) 

Egyéb pártok: 30 171 (0.1 száza-
Iák). 

A békevilágmozgalom vezérkarából 

ANNA SEGMERS 

Az olasz kormánykoalíció nem kapja meg 

a többségi prémiumot 

Róma (MTI), Nyugati híriigy. 
nökségek jelentése szierint nz olasz 
kormánykoalíció a képviselőházi vá. 
ia&ztásoíkon nem kapta meg az 50 

százalék plusz egy szavazatos több-
séget, amely feljogosította volna az 
új választási törvényben előírt 85 
mandátumos többségi prémiumra. 

Sokszáz szegedi dolgozó gyógyulását segíti elő 

az I. számú Sebészeti Klinika 

citrátos véradó állomás 

Népi demokráciánk egészségügyi 
politikájának legfőbb célja, a be-
tegségek megelőzése. a betegek 
gyors gyógyítása. A szegedi klini-
kákon is egyre löbb beruházás, 
számos új gyógymód segíti elő a 
betegek tökéletes gyógyulását. Míg 

régebben vérátömlesztést klzá-
ró.ag életmentésnél nlka'maz-
tak, ma nrtr a Szovjetunió 
gazdag tupa.srtala'ai alapján 

gyógyszerként liaszná'ják. 
Szegeden 1951 februárjában Pet-

rovszkij szovjet sebész professzor 
látogatása után kezdte meg műkö-
dését a véradó állomás. Az I, szá-
mú Sebészeti Klinikán tárolták a 
Budapestről repülőgépen érkezett 
konzervvért és inmen látták el a 
város valamennyi klinikáját s a 
kórházat. Azóta a vérótömiesz'ést 
egyre szélesebb körben alkn'maz-
zák. Idősebb betegek a legnehezebb 
műtétet is könnyen elviselik, mert 
műtét clő't, közben és ulána is vér-
átömlesztést kapnak. A mellkasi se-

bészet enélkül -elképzelhetetlen, gyo. 
mor vagy egyéb műtéteknél nem 
rilkán egy-két títor vért is kap a 
beteg. Volt olyan eset is, amikor 
kilenc liter vért adtak egy beteg-
nek. Rendszeresen alkalmazzák 
gyógyszerként is a vérátömlesztés! 
a belgyógyászati, a gyermek- és a 
többi klinikákon. 

A Budapestről hozott konzervvér 
már nem ludla kielégíteni a város 
szükségletét és ezért 

ez év áprilisában friss citrátos 
véradó állomás kezdte meg mű-

ködését Szegeden. 
A mintegy* százezer forintos költ. 
séggel készült korszerűen felszerelt 
állomáson sokszáz szegedi egyete-
mista, üzemi, hivatali dolgozó ad 
nagy lelkesedéssel vért a gyógyu-
lásra szoruló betegnek. Ezt a vért 
a szovjet módszerek alapján több 
napon át ludják tárolni. A későb-
biek során Szegeden is konzervvér-
fldó állomás létesül, ahol már 40 
napig tudják tárolni a levett vért. 

Készüljünk fel a mezőgazdasági terményeink 

tűzvédelmére 

Dolgozó népűnk szilárd egységben 

halad előre ötéves tervünk sikeres 

nvegvalósffása. útján. Lelkesedését 

és áldozatkészségét bizonyítják 

azok a felajánlások, melyek a 

bókeversony során születtek és 

szemünk előtt valósulnak meg, 
Dolgozó parasztságunk vállalásai <ft kitört tűz oltására vonatkoznak. 
arra irányulnak, hogy ebben 
az évben minél több kenyeret adja 
nak dolgozóinknak és minél löbb 
nyersanyagot az iparnak. 

Dolgozó parasztságunk felajánlá-
sai azonban csak úgy lesznek teljes 
értékűek, ha mezőgazdasági termé-
nyeinkből akár az ellenség tevé-
kenységéből, akár tudat.anságbő! 
vagy gondallanságból egyetlen szem 
sem válik a tűz martalékává. A Tüz-
esetek megelőzése és esetleg oltása 
elsősorban a tűzoltóság fe.ndata, A 
tűzoltóság is csak úgy tudja azon. 
ban feladatát tükéletoscn e látni, ha 
ebben a munkában a dolgozó nép 
szé'es tömegeire támaszkodhat és 
feladatainak ellátásában a dolgozók 

szeretete és tevékeny támogatása 

vcszj körül. 

Dolgozó népünk, hogy ennek a 
várakozásnak megfeleljen, elsőren-
dű feladata, hogy megtanulja azo-
kat a szabályokat és előírásokat, 
melyek a tűz megelőzésére ilk-tve 

Ebben nagy segítséget nyújtanak 
tűzoltóink, akik a különböző összo 
jöveteleken, gyűléseken, rendezvé-
nyeken tűzvédelemmel kapcsolatos 
oktató jellegű előadásokat tartanak. 
Mezőgazdasági terményeink tűzvé-
delmében legelső és legfontosabb 
feladata a tűz figyelői és tűz ké 
szültségi szolgálat jó megszervezése 
és előkészítése. E feladat eüálására 
be kell vonni a dolgozók minél na-
gyobb tömegeit. Ezzel kapcsolatban 
• z a kérésünk a dolgozók felé, hogy 
akik erre a megtisztelő feladatra 
beosztást kapnak, hazaf:as áldozat-
készséggel álljanak helvt és teljes 
odaadással vegyenek részt az elő-
készítő oktatásokon. 

Anna Seghers, a 
Nemzetközi Sztálin-
békedíjjal kitűnt eleit 
német Írónő, a népek 
bécsi békekongresszu-
sán felhívással for-
dult a világ íróihoz. 
Ebben a felhivásbatn 
mondotta: „Amit egy 
nép gondol ós érez, azt 
írója mondja ki.. 
Merf ők a népük 
lelkiismerete. Beszé-
dük különben nyel-
vétlen harang volna. 
Tehetségük lehelne 
bármilyen nagy — 
száraz föld inná fel, 
mint a folyót, mely-
nek rt'nes torkolata.'' 

Ezek a szavak vi-
lágosan érzékeltetik 
Arma Seghers poli-
tikai állásfoglalását, 
pártosságát, a nép 
boldogulásáért küpdö 
író elkötelezettségét a 
haladást gátló ' erők 
elleni harcban. Az 
írónő felismerte azt 
az igazságot, hogy 
csak akkor képes a 

haladás ügyét szolgálni, ha művé-
szetét, tehetségét a nép szolgála-
tába állítja. Ennek a célnak ér-
dekében íródtak könyvet: ,giegle-
rék" elmü novelláskötete, a ,J5t. 
Barbai halászok felkelése", az 
„Útitársakla ,,Hetedik kereszt" 
és mások. 

Hitlerék unalomra jutásával meg-
kezdődött Anna Seghers kálváriá-
ja. Az elsők között tartottak nála 
a nácik házkutatást, letartóztatták, 
majd később rendőri felügyelet 
alá helyezték. A fasiszták üldö-
zése elől Franciaországba, mene-
kült. Ift, mint a Német Kommunis-
ta Párt politikai emigránscsoport-
jának tagja vett részt az ellenállás-
ban, Párizs eleste; után a Ges-

tapo hajszája elől gyermekeivel 
együtt tovább menekült Mexikó-
ba. 1947-ben tért vissza az Immár 
szabad német földre, a későbbi 
Német Demokratikus Köztársaság-
ba. 

Anna Seghers ma dg amerikai 
imperialistáktól támogatott újfa-
siszták ellen harcol a német nép 
egységéért, a haladás és a béke 
ügyéért. Kíméletlenül leleplezi az 
amerikai háborús uszítóleat és 
nyugatnémet lakájaikat. 

A kiváló német békeharcost a 
Német Demokratikus Köztársaság 
1951-ben Nemzeti Díjjal tün-
tette ki. Mint a Béke-Világtanács 
tagja, tevékenyen részt vesz a béke 
híveinek nemzetközi mozgalmában. 

A Rosenberg-házaspár ügyvédei 
újabb folyamodványt nyújtottak be 

a legfelső bírósághoz 
(MTI). 

jelentése 
Á -Reuter- washingtoni 
szerint a Rosenberg há-

zaspár ügyvédei kedden folyamod-
ványt nyújtottak be az Egyesült 
Államok legfelső bíróságához s ké-
rik, hogy a bíróság vizsgálja felül 
május 25-i harmadik elutasító ha-
tározatát. 

Az ártatlanul halálraítélt házas-
pár ügyvédei rámutatnak, hogy a 
szövetségi bűnügyi hatóságok -er-
kölcstelen és gyalázatos eljárással 
mocskolták be magukat és a vád-

hatóságok egész sor erőszakos cse-
lekményt követtek el ebben az ügy-> 
ben.* 

Szélesedik a mozgalom a Rosenberg-
házaspár megmentéséért 

A londoni rádió párizsi jelentése 
szerint a francia Szocialista Párt 
hat vezetője a párizsi amerikai 
nagykövetség útján kérést Intézett 
Eisenhower elnökhöz, változtassa 
meg a Rosenberg házaspár ellen 
kimondott halálos ítéletet, 

Két hétig gyógyüdültetésben vettem részt 
Azokon a helyeken üdülnek ma 

a dolgozók, ahol valaha a lcapita. 
lista rendszerben a tőkések dő-
zsöllek a dolgozók pénzén. Most 
Alkotmányunk biztosítja számún!' 
ra a munkánk utáni pihenést, szó-
rakozást. Az üdültetésben résztve-
het minden becsületes dolgozó. Én 
is, aki a hódmezővásárhelyi gép-
állomás traktorosa vagyok, jó 
munkámmal érdemeltem ki, hogy 
14 nwpig gyógyüdültetésben vet-
tem részt. A rövid két hét után — 
hiszen olyan hirtelen elmúlt — 
jól érzem magam, bár az izülete-

im igen kimerültek voltak, Haza 
érve megígérem: még jobban dol-
gozom, mufika társaimmal pedig 
megértetem, mit jelent az, ha va-
laki kedvezményes üdültetésben 
részesül. Megmagyarázom nekik 
azt, hogy ez csak úgy érhető el, 
ha mindannyian lelkiismeretesen, 
becsületesen dolgozunk. Pártunk 
és kormányunk betartja adott sza. 
vát: hazánkban valóban legfőbb 
érték az ember, ezt azonban jó. 
munkánkkal kell meghálálnunk. 

SOÓS ISTVÁN, 
traktoros 

Olcsóbban nyaralhattak a nyugati országok imperialistái 
Jugoszláviában, mint salát hazájukban 

Prága. A Nova Borba, a jugo-
szláv emigránsok Prágában meg-
jelenő lapja írja: 

A belgrádi hatalombitorlók Ju-
goszláviát a külföldi burzsoázia 
legvonzóbb nyaralóhelyévé változ-
tatták. A külföldi burzsoák olcsó 
pénzért pompásan szórakozhatnak 
Jugoszláviában. Az első nyugatné-
metországi „turista" társaság már 
megérkezett Szlovéniába. Ezenfe-
lül további 4 német és amerikai 
turista csoport érkezik. 700 svájci 
turista jön Abáziába — jelentik 
lelkesedéssel Titóék. A jugoszláv 
kormány egyáltalán nem sajnálja 
a pénzt arra, hogy strandokat és 
fürdőket, amerikai ízlésnek megfe-
lelő bárokat létesítsenek. Titóék 
habozás nélkül készségesen bocsát-
ják nyugati barátaik rendelkezé-
sére a legjobb szállodákat, étter-
meket és a legszebb nyaralókat. A 
szpliti, dubrovniki, milocseri, bledi, 
abáziai és bohinyi luxusszállókat, 
nyaralókat a titóista főkolomposok 
és gzok vendégei számára foglal-
ták le. Amíg a Tito-banda az úgy-
nevezett „turisztikai helyeket" 
annyi liszttel, hússal és más élel-
miszerrel látja el, amennyiről a 
jugoszláv dolgozók csak álmodnak, 
addig Boszanszki Petrovacon, Gosz-

picsban és az ország más vidékcin 
már féléve jóformán alig láttak 
lisztet a dolgozók. Amíg a külön-
böző imperialista ügynökök „tu-
ristáknak" álcázva magukat szebb-
nél-szebb nyaralókban dőzsölnek, 
addig csupán Szabacon közel ezer 
családnak nincsen emberhez méltó 
lakása. Jugoszláviában, ahol egyre 
növekszik a munkanélküliség, az 
árak állandóan emelkednek, ahol 
ezrével pusztulnak el a gyerme-
kek az éhségtől és különböző be-
tegségektől, a dolgozók nem is 
gondolhatnak pihenésre, üdülésre. 
Az Adriai-tenger, Szlovénia he-
gyei, a jugoszláv gyógyfürdők és 
nyaralók a jugoszláv dolgozók szá-
mára elérhetetlenek. A szállodák 
és éttermek órai olyan fantaszti-
kusan magasak, hogy maguk Ti-
tóék kénytelenek beismerni, hogy 
„elérhetetlen a tömegek számára". 
Vájjon melyik jugoszláv munkás 
tudna például 850—1000 dinárt fi-
zetni egynapi szállodáért? Világos, 
hogy egy sem. Az amerikai „turis-
ták" viszont, akik egy dollárjuk-
ért 300 dinárt kapnak, élhetnek 
ezzel a lehetőséggel, hiszen egy-
napi ellátás a legfényűzöbb jugo-
szláv szállodában annyiba kerül 
nekik, mint saját hazájukban a 
legolcsóbb szálloda napi ellátása, 


