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Faliújságok általános iskoláinkban 
A III. osztály szép példája 

A dorozsmai általános iskolá-
ban egy órakor nagy sürgés-for-
gás van. A felső tagozatba járó 
pajtások haza, az alsó tagozatba 
járó pajtások az iskolába siet-
nek. 

Berkó Györgyi a VI. osztály 
rajtanács elnöke nem siet. Raj-
gyűlésük lesz. Míg a rajgyűlés 
nem kezdődik a VI. osztály a 
tantermét díszíti. A rajfali-
újságon a békéről írnak a pajtá-
sok „Hogyan harcolunk a bé-
kéért?" című cikkben arról ír-
naik a pajtások, mit jelent nekik, 
tanulóknak a béke és hogy ők 
jobb tanulással bizonyítják be: 
békét akarnak. Bakó Júl ia paj-
tás békénk őrzőit rajzban örökí-
tette meg: „A Néphadsereg fel* 
vonulása" című ügyes rajzban. A 
tanári asztallal szemben lévő fal, 
a rajfal. „Néppel tűzön-vízen át" 
— nagy pirosbetűs felírás alatt 
Petőfi és Arany képed láthatók. 
Az osztályban lévő három raj 
ezen a falon helyezte el „Mult és 
jelen"-albumát. A Petőfi, a Dobó 
Katica és a Kossuth-raj tagjai 
ezekben az albumokban gyűjti 
össze a múlt, az elnyomatás ko-
rabeli képeket és a boldog, fel-
szabadult jelenkori képeket. 

A Dobó Katica-raj képei kö-
zött ott látjuk Munkácsy világ-
hírű festményeinek képét: a si-
ralomházat és a mai gyarmati 
gyermekek boldogtalan, nehéz 
életét ábrázoló képeket 

A másik oldalon a mi boldog 
jelenünk képei láthatók: a diós-
győri Vasgyár, a Népstadion, az 
Úttörő Vasút, a csillebérci Úttörő 
Tábor. 

' Az iskolában csapaitfaüújság 
nincs. A rajfaliújságokat sem 
igen lehet megtalálni az osztá-
lyokban. A VIII/&. és Vl/c-ben 
nyoma sincs a faliújságnak. 

A Vll/a. sem dicsekedhet A" 
faliújságon egy elárvult cikk 
hirdeti azt hogy itt valamikor 
írtak cikket a pajtások. 

A I I I . osztály gyönyörűen dí-
szített Az ablakok tele vannak 
szebbnél-szebb virágokkal, a nagy 
fehér virágállvány is roskadozik 
a szép virágoktól. • 

Ebben az osztályban a pajtás 
' faliújságot gondos, alapos mun-

kával szerkesztik. Példát vehet-
nek róla az iskola felsőbb osz-
tályai is, j _ i _ L J _ , ' 

A nevelésben igen nagy ne-
velő értéke van az iskolai fa-
liújságoknak. A faliújságon 
megbírált pajtás igyekszik hi-
báit kijavítani. A faliújságon 
megdicsért tanuló példája ösz-
tönzően hat a többi pajtás 
magatartására, igyekeznek úgy 
cselekedni, mint a megdicsért 
tanuló. Iskoláink igazgatói, 
nevelői fordítsanak nagy gon-
dot erre az igen fontos neve-
lési eszközre, vonjanak be mi-
nél több pajtást a faliújság-
szerkesztés munkájába — nem 
marad el az eredmény. 

A Jó faliújság segíti 
az iskolai munkát 

A „Juhász Gyula" általános 
iskola pajtásai az iskola legfel-
tűnőbb helyén helyezték el csa-
pat-faliújságjukat. A szép, zöld-
festékkel befuttatott üveglap-
faliújság jobb felső sarkát az út-
törőjelvény díszíti. A faliújságon 
elhelyezett cikkek az úttörő csa-
pat faliújság felelőseit, cikkíróit 
dicsérik. 

Lén árt Béla pajtás az V/á. osz-
tály raj tanács elnöke a „Tanul-
mányi eredmény fokozásá"-ról 
írt. A negyedévi értékelés meg-
mutatta az eredményeket és a 
hibákat, s most arra kell töre-
kedni, hogy a következő negyed-
évben még jobb eredményt ér-
jen el az V/á. és az egész iskola, 

„A Pajtás terjesztése iskolánk-

ban" — című cikket Maróti Jó-

zsef „Pajtás" felelős írta. A „Paj-

tás" újság vásárlásában lemaradó 

osztályokat bírálja és az élenjáró 

osztályokat megdicséri A VI I . 

osztályban 25, az V/b-ben 18 

p a j t á s t " vásárolnak a pajtások. 

„Hírek a nagyvilágból" rovat-

ban mindig aktuális külpolitikai 

kérdések kerülnek a faliújságra. 

Ezen a héten Vietnámmal és a 

bermudai értekezlet kérdéseivel 

foglalkoznak a pajtások. 

Az osztályokban a csapat-fali-

újság kicsinyített mása van elhe-

lyezve. Minden osztályban egy-

séges a faliújság. Zöldfestékkel 

befuttatott üveglap jobb felső 

sarkában az úttörő jelvény, A 

Vl/á. rajfaliújságján Diószegi 
Alpár a rajfaliújság felelőse a 
vasgyüjtés eredményeiről számol 
be. Egy cikk írója^jobb tanulásra 
buzdítja a Vl/á-t. Befejezésül az 
egész osztály akaratát fejezi ki 

emelkedjünk a jó osztályok 
közé", 

Új faliújságok 
a Sziliéri-sugárúti iskolában 

„Jelentkezz az Úttörő Ház szak-
köreire" — fogadja a belépőt a 
felírás a Szilléri-sugárúti általá-
nos iskolában. Kilenc szép felírás 
van a csapóajtóra ragasztva. 
„Pajtások akartok hajót építe-
n i ? " — jöjjetek a hajómodellező 
szakkörre az Úttörő Házba". A 
másik, az asztalos-esztergályos 
szakkörre hívogat Szobrászokat, 
zenészeket bábszínházosokat, 
könyvkötőket szólítgatnak a fel-
hívások. 

Az igazgatói irodában nagy 
munkában van Klacskó Mária 
elvtársnő, az iskola Igazgatója. 
Az új , ízléses faliújságokat ren-
dezi. A faliújságok piros karton-
já t üveglap borítja. Ezt a szép 
faliújságot piros zsinórral füg-
gesztik fel az osztályokban. 

— Most szedtük le a tavalyi 
faliújságokat és még ma fel akar-
juk rakni az újakat — mondja 
Klacskó elvtársnő. 

A csapatfaliújság még a régi 
a falon. De azt is kicserélik, 
mert tavaly óta sokat kopott. Az 
első cikk a pajtásokhoz szól. A 
cikkíró arra szólítja fel társait, 
hogy ne csak órán, hanem szüne-
tekben, folyosókon, utcákon, min-
dig úttörőhöz méltóan viselked-
jenek. 

Rékásl Katalin pajtás a VlI I /á . 
osztály Alkotmány-raj gyűléséről 
számol be cikkében. 

A faliújság mellett van a di-
csőség-tábla. A legjobban tanuló 
pajtásokat, Téglás Zsuzsát, Dó-
czi Máriát, Varga Mártát, Köhler 
Anikót, Szerka Máriát, Hegyesi 
Jolánt dicséri. A magatartásban 
példamutatók is a dicsőség-táblá-
ra kerülnek. Makra Irén, Zámbó 
Zsuzsa, Egedi Klára, Matkó Ida, 
Hegyesi Ilona pajtások neveit 
olvashatják itt az iskola tanulói. 

Az új, szép faliújságok felke-
rülnek az osztályok faladra. Most 
már a Szilléri-sugárúti általános 
iskola pajtásain van a sor, hogy 
jó és szép cikkek kerüljenek rá-
juk, 

Szovjet vendégművészek hangversenye Szegeden 

A magyar zenei életnek mindig 

nagyjelentőségű eseménye, ha szov-

jet művészek érkeznek hozzánk 

vendégszereplésre. Szereplésük azon 

felül, hogy kiemelkedő művészi él-

ményt nyújt, a szocializmus orszá-

gának élenjáró kultúráját közvet-

lenül juttatja el hozzánk. A most 

hazánkban tartózkodó s Budapes-

ten több alkalommal hatalmas si-

kerrel szerepelt művészek Szeged-

re is ellátogatnak. Vasárnap este 

8 órakor a Zeneművészeti Szakis-

kola hangversenytermében fellép 

Rafail Szoboljevszkij hegedűmű-

vész, a párizsi Jacques Thibaud 

nemzetközi verseny díjnyertese, és 

Sztanyiszlav Neuhaus zongoramű-

vész, a moszkvai Csajkovszkij Ze-

nekonzervatórium aspiránsa. Zon-

gorán kísér Jevgenyija Kalinkovic-

kaja. Műsorukon a zenetörténet 

egész területéről szebbnél-szebb 

szemelvények szerepelnek, Vivaldi-

tól Beethovenen keresztül napja-

inkig. Igy többek között: Beetho-

ven Mondschein szonáta, Liszt Spo-

salizio, Csajkovszkij Melankólikus 

szerenád, Bartók Hat román tánc, 

Prokofjev Tánc gavotte. A hang-

versenyt városszerte nagy érdeklő-

dés előzi meg. A szovjet vendégek 

fogadására szeretettel készülnek 

Szeged dolgozói. 

Jegyek elővételben az Országos 

Filharmónia szegedi kirendeltségé-

nél kaphatók. 

A Szegedi Halgazdaság — a főbb halért 
A Szegedi Halgazdaság dolgozói 

becsülettel teljesítik a kormány-

programmból reájuk eső részt. Ügy 

végzik munkájukat, hogy elősegít-

sék saját jobb életük kialakítását. 

A nyáron is mindent megtettek 

annak érdekében, hogy évi tervü-

ket jelentős mértékben túlteljesít-

sék. Megígérték a nagyobb mérvű 

etetést és tó javítást. 

Lelkes munká juk nyomán a le-

halászást a nehéz körülmények el-

lenére is jól végezték. A dolgozók 

éves tervüket november 23-ra száz 

százalékra teljesítették. Most azt 

vállalták, hogy a teljes lehalászást 

december 20-ig elvégzik és évvé-

géig a tervet 130 százalékra tel-

jesítik. Természetesen a jó munka 

jutalma nem marad el, s akik meg-

érdemlik, prémiumot is kapnak, 

I Szabad Tisza és az Úi Élet 
tsz befejezte a mélyszántást 
A szegedi határ termelőszövetke-

zetei közül a mélyszántási munkát 

a Szabad Tisza és az Ű j Élet tsz-

ben befejezték. Az Űj Élet terme-

lőszövetkezetben a mélyszántási 

munkánál nemcsak a gépierőt vet-

ték igénybe, hanem igen helyesen 

lófogatokkal is végezték a szán-

tást. A tagok a szántásnál lelkes 

és odaadó munkát végeztek, mert 

hisz jól tudják; a mélyszántás is 

elősegíti a többtermelést és ezen 

keresztül a nagyobb hasznot is. 

A többi szegedi termelőszövetke-

zetben is gyorsult a mélyszántás. A 

határrészek közül a hattyasi és mi-

hályteleki részen befejezték az 

egyénileg dolgozó parasztok is a 

mélyszántást. Nem halad kielégí-

tően e munka a baktói részen és 

az a feladat, hogy itt is elérjük a 

serényebb, fokozottabb tevékenysé-

get. Az egyénileg dolgozó parasz-

toknak is segíti a nagy munka el-

végzését a gép. A szegedi határban 

három traktor szántja az egyéni 

dolgozó parasztok parcelláit. 

Szeged termelőszövetkezetei és 

egyénileg dolgozó parasztjai a 

mélyszántás tervét a mai napig 89 

százalékban teljesítették. 

Főiskolai képek 

Készülés a vizsgákra 

1 ! i 

Bankó Istvánné és Havasi Jolán, a Pedagógiai Főiskola törté-
nelem-földrajz-szakos másodéves hallgatói a József Attila diákott-
hon földszinti hálószobájában készülnek a vizsgákra. 

A kémiai laboratóriumban 

A jól felszerelt kémiai laboratóriumban végzik el kísérleteiket 
a kémia-szakos hallgatók, Eperjesi György főiskolai tanár vezetésével 

Vizsgálatok mikroszkóppal 

A biológia-földrajz-szakos elsőéves hallgatók növénytan gya-
korlaton vizsgálják meg az egyes növények alkotóit, sejtjeit. 

A jövő raiztanárai közölt 

A rajzgyakorlatokon a rajzolási készséget sajátítják el a föld-
rajz-rajz-szakos hallgatók. Képünk a jövő rajztanárait és Kovács 
Margitot, a rajz-tanszék fiatal tanársegédjét ábrázolja. 


