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Egy propagandista konferencia 
tanulságai 

(2. oldal) 

Nevelők hozzászólása 
az „Iskola a kirakatban" című cikkhez 

(3. oldal) 

Élelmiszeripari csoport, melyre nincs 
szükség 

(3. oldal) 

Új termelési eredményekkel köszöntik 
a szegedi üzemekben május elsejét 
Egy munhásnö a szakma kiváló dolgozói közül 

Kiss I I I . Sándorné 1931 
óta dolgozik az Űjszegedi 
Kender-Lenszövő Vállalat 
stoppolójában. Jól érzi ma-
gát munkahelyén, az ismerős 
falak között. Nagyon szeret 
a stoppolóban dolgozni. Most 
már a szakma kiváló dolgo-
zója. 12 hónapig folyamato-
san teljesítette a sztaháno-
vista feltételeket. Megkapta 
a kitüntetést és a félhavi fi-
zetését jutalmul. Nem kér-
kedik ügyességével, tudásá-
val. Jelenleg minőségi átve-
vő, helyettesíti a beteg Lu-
kács Sándornét. 

— Nagyon sajnálom — 
mondja —, hogy meg kellett 
szakítanom a stoppolást. De 
ha a minőségi átvevésnél 
már nem lesz szükség rám, 
folytatom tovább a megkez-
dett utat; teljesítem a szta-
hánovista feltételeket. 

Kis® I I I . Sándorné a stop-
polóban az átvevő asztalnál 
áll. Figyelő tekintete a fe-

héráru útját kíséri. Hiba ese-
tén piros cérnával jelzi, 
hogy helyenként javítani 
kell a szövetet, 

—• Most telt le annak a 
lánynak a tanuló-ideje, aki 
ezt a szövetet stoppolta — 
magyarázza Kissné. •— Ez az 
oka, hogy sűrűbben akad ja-
vítani való Il ia Klára mun-
káján. Igaz, még két hónap-
ja sincs, hogy a stoppolást 
tanulta. 

Cipővászon lesz a fehér 
szövetből és 73 méter az a 
vég, amelyet Il ia Klára stop-
polt. Az anyagban tizenegy 
hiba maradt, de ezt ki lehet 
javítani. 

— Ilia Klárának magam 
magyarázom meg. amikor az 
átvevéssel végzek, hogyan 
lehet a hibát szépen bestop-
polni — magyarázza a szak-
ma kiváló dolgozója . . , 

Meg kell mondani, jól el-
látja Kissné ú j munkakörét; 

a minőségi átvevést is. Má-
jus l-re úgy szeretett volna 
készülni, hogy a stoppolásnál 
a sztahanovista szintet to-
vábbra is tartja. De az új 
munkahelyén is tett felaján-
lást, mégpedig olyat, amely 
az egész üzemrész jó ered-
ményeinek elérését segíti. 

Egy egész üzemrész mun-
kájáért felel. Itt sem csalód-
nak benne. Bizony vissza-
adja, ha valaki nem szépen 
javította ki az árut. 

— Nemcsak visszaadom a 
hibás munkát — mondja —, 
hanem odaállok én is mun-
katársam mellé és megmuta-
tom, milyen stoppolás a jó. 
A tanulók még gyckran tá-
mogatásra, biztatásra szorul-
nak. n 

Mestere a stoppolásnak 
Kiss I I I . Sándorné. a szak-
ma kiváló dolgozója. Jól ser 
gíti üzemrészében a minő-
ségi eredmények elérését. 

DCít lány, a vetilmuoekhol 

(Liebmann Béla felvételei) 

"A Szegedi Textilművek elöfonósa Vass 
Ilona. A felszabadulási versenyben teljesí-
tette vállalását és gépéről egy műszakban 
9 és fél kilométer előfonalat adott március 
hónapban. A nagy évforduló lilán Vass 
Ilona újabb eredményt akar, szebbek minf 
az eddigi. Szakszervezeti bizalmijának 
meg is mondta már, hogy ezután 9 és fél 
kilométernél jóval több előfonalat ad gé-
péről. ígéretét igyekszik teljesíteni. Leg-
utóbb 9.56 kilométer előfonalat adott a 
gyüriisfonódának. I I l I 

József Attila emlékűonepségek Szegeden 
Vasárnap este kezdődtek 

Szegeden az emlékünnepsé-
gek József Attila születésé-
nek 50. évfordulója alkal-
mából. Este fél 7-kor a Köz-
ponti Egyetem Dugonics té-
ren lévő főbejárata mellett 
emléktáblát lepleztek le. Itt 
Tettamanti Béla egyetemi 
tanár, József Attila volt ta-
nára mondott beszédet, majd 
leleplezte és megkoszorúzta 
az emléktáblát az egyetem 
tanácsa nevében. Utána Kiss 
Lajos emlékezett meg József 
Attiláról az Egyetemi Párt-
bizottság képviseletében. 

Este 7 órai kezdettel a 
Központi Egyetem aulájában 
emlékünnepélyt tartottak. Az 
elnökségben Lövő Ferenc 
elvtárs, a Csongrádmegyei 
Pártbizottság másodtitkára, a 
József Attila Emlékbizottság 
megyei elnöke, Ladányi Be-
nedek elvtárs, a Szeged Vá-
rosi Pártbizottság első titká-
ra, Tombácz Imre elvtárs, a 
Városi Tanács vb. elnökhe-
lyettese, Nagy Sándor Sztá-
lin- és Kossuth-díjas író, 
Koch Sándor Kossuth-díjas 
egyetemi tanár, Baróti De-
zső bölcsészkari dékán, egye-
temi tanár, Tettamanti Béla 

egyetemi tanár, Eperjessy 
Kálmán főiskolai tanár, a 
költő volt osztályfőnöke és 
Jobbágy Károly költő, a Ma-
gyar írók Szövetsége tagja 
foglaltak helyet. Az emlék-
ünnepélyt Osváth Béla, a 
TTIT megyei titkára nyitot-
ta meg, majd Nagy Sándor 
emelkedett szólásra. Utána 
Miklósy György, a Nemzeti 
Színház művésze felolvasta 
József Attila „Curriculum 
vitae" című önéletrajzát. Ez-
után Baróti Dezső ünnepi 
beszéde következett. Az ün-
nepi beszéd után Jobbágy 
Károly József Attila-díjas 
költő felolvasta József Atti-
lához szóló versét. A szünet 
után Palotai Erzsi előadómű-
vész, Bodor Tibor, a Ma-
dách-színház művésze, Mik-
lós Klára, a szegedi Nemzeti 
Színház művésze József At-
tila verseket szavaltak. Bán 
Sándor zongoraművész pedig 
a költő kedvenc zeneszerző-
jének, Bartók Bélának a mű-
veiből játszott. 
' Hétfőn délelőtt fél 12-kor 
leplezték le a Brüsszeli körút 
23 számú házon — ahol a 
költő egyetemi hallgató ko-
rában lakott — a DISZ Vá-

rosi Bizottsága által készített 
emléktáblát. Faragó István, 
a DISZ Városi Bizottságának 
munkatársa nyitotta meg az 
ünnepélyt, majd a Tanítónő-
képző énekkara szerepelt Mi-
hálka György vezetésével. 
Ezután Németh Ferenc fiatal 
költő emlékezett meg József 
Attiláról és a DlSZ-bizottság 
nevében leleplezte és meg-
koszorúzta az emléktáblát. 

A Csongrádi sugárúti isko-
la tanulói vállalták el az 
emléktábla gondozását. 

Délután fél 1-kor nyílt 

meg a „József Attila Szege-

den" című emlékkiállítás, a 

Hazafias Népfront Vörösmarty 

utca 7 szám alatti helyiségé-

ben. A kiállítást a TTIT és 

az Egyetem készítette a ta-

nács népművelési osztálya se-

gítségével, eredeti fénykép, 

könyv és kéziratanyag fel-

használásával, Péter László 

„József Attila Szegeden" cí-

mű, az Irodalomtörténetben 

most megjelenő tanulmánya 

alapján. A kiállítást Baróti 

Dezső bölcsész-kari dékán 

nyitotta meg a Hazafias 

Népfront nevében. 

Küldjük el a béke9 a megemlékezés virágait 
Lidicébe 

Kövesse minél löbb szegedi üzem a julaárugyáriak kezdeményezését 

Szécsi Margit kártológépeket kezel a 
Textilművekben. ügyes, szorgalmas, s 
egyenletes vaslagságú szalagot készít. A 
vékonyakat mindig kiszedi, hogy a to-
vábbfeldolgozó üzemrészeknek emiatt hibá-
ja ne legyen. A Zsédely-mozgalomban is 
részt vesz Szécsi Margit és minősítése leg-
többször a legjobb osztályzatú. Május l-re 
vállalta, hogy 669 kilogramm kártolt szalag 
helyett, egy nap 671 kilogrammot készít. 
Legutóbb egy nap alatt 696 kilogramm 
kártolt szalagot adott gépéről. 

„Indítsunk vas- és fémgyfijfési versenyt!" 
A Gheorghiu-Dej Hajógyár felhívása 

A Gheorghiu-Dej Hajógyár 
dolgozói felhívással fordultak 
a vas- és fémipari üzemek 
dolgozóihoz. 

A Magyar Dolgozók Párt-
ja Központi Vezetőségének 
márciusi határozata felhívta 
a figyelmet az anyagtakaré-
kosságra. Ennek szellemében 
elhatároztuk, hogy az eddigi-
nél nagyobb gondot fordí-
tunk a vas- és fémhulladék 
gyűjtésére — hangzik a fel-
hívásban. 

Munkánkat mindig erősí-
tette, izmosította a verseny. 
Ezért határoztuk el, hogy 
ösztönző erőként versenyt 
indítunk a vas- és fémipari 
üzemek között,, több vas- és 
fémhulladék összegyűjtésére. 
Vetélkedjünk a II . negyedév-
ben a vas- és fémgyűjtésben 
is, hogy ennek eredményét 
a gyárak és üzemek a I I I . 
negyedévben a tovább'javuló 
anyagellátásban érezhessék. 
Az értékelésre és a verseny 
irányítására a kohó- és gép-
ipari minisztériumot kérjük 
fel. 

A vas- és fémgyűjtésben 
harcra hívunk minden vas-
és fémipari dolgozót, de egy-

ben az ország valamennyi 
dolgozóját. A verseny sike-
res befejezésével előbbre 
visszük a Központi Vezető-

ség márciusi határozatának 
megvalósítását s nehézipa-1 
runk és szocialista hazánk ' 
építését. 

Kiállítás nyílik Szegeden az elfekvő 
anyagokból 

Április 20-tól 30-ig Szege-
den, az MSZT Horváth Mi-
hály utcai nagytermében 
megnyílik a harmadik kész-
letrendezési kiállítás. A ren-
dezőség — a vállalatok felü-
gyeleti hatóságai, a Magyar 
Nemzeti Bank fiókjai, vala-
mint a Műszaki Bizományi 
Vállalat — már hetekkel 
ezelőtt megkezdte a kiállí-
tás szervezését. Nagy segít-
séget adtak a kiállítás szer-
vezetőinek a megyei és vá-
rosi pártbizottságok, továb-
bá a tanácsok ipari osztá-
lyai. 

A kiállítás iránt nagy az 
érdeklődés; a vállalatok ed-
dig több mint háromezer be-
jelentő lapot kértek a ren-
dezőségtől. Bács-Kiskun me-
gyéből 33 ipari vállalat és 
öt kisipari szövetkezet, 
Csongrád megyéből — bele-

értve Szegedet Is — 52 ipari 
Vállalat, 5 KSZ és 5 gépállo-
más, Békés megyéből 40 vál-
lalat jelentette be hogy részt 
vesz a kiállításon. A három 
megyében az eddigiek sze-
rint több mint 12 millió fo-
rint értékű elfekvő anyag 
van, 

A Szegedi Kenderfonógyár-
ban, az Űjszegedi Kender-
Lenszövő Vállalatnál, a Sze-
gedi Jutaárugyárban több-
százezer forint, értékű olyan 
elfekvő készlet van, amelye-
ket elhoTfnak a kiállításra, 
hogy az anyag mielőbb be-
kerülhessen a gazdasági élet 
vérkeringésébe. 

Nagyon fontos, hogy az el-
fekvő, felesleges készleteket 
minden üzemből, vállalattól 
és más területekről elhozzák 
a kiállításra! 

A csehszlovákiai Lidicé-
ben, ahol a második világhá-
ború alatt a német fasiszták 
kiirtották a lakosságot, s föl-
dig lerombolták a kis falu 

'házait, a világ békeharcosai 
az idén rózsaligetet létesíte-
nek. Szegeden elsőnek a Ju-
taárugyár dolgozói határoz-
ták el, hogy ők is elküldik a 
csehszlovák faluba a béke, 
az emlékezés virágait. 

A napokban több mint 300 
dolgozó jött össze a délélőtti 
műszak után a Jutaárugyár 
feldíszített kultúrtermébe, 
hogy meghallgassa Nyéki La-
josné, a Szegedi Textilművek 
dolgozójának beszámolóját, 
aki mint városunk küldötté 
részt vett a IV. Magyar Bé-
kekcngresszuson. 

A nagy tapssal fogadott 
beszámoló után Kecskés Etel 
az üzem egyik csoportveze-
tője kért szót. Elmondta, 
hogy a világ dolgozói nem 
egyeznek bele a német fa-
siszta hadsereg újjáélesztésé-
be. Javasolta, hogy az üzem 
dolgozói is 

csatlakozzanak a világ bc-
keharcosainak szép kezde-
ményezéséhez és küldjenek 
egy rózsafát a Lidicéhon 
létesülő rózsaligetbe. 

Javaslatát az üzem vala-
mennyi dolgozója elfogadta. 

Ezután Tapodi Sándorné, 
az üzem legidősebb dolgozója 
arról beszélt, hogy már két 
háborút végigszenvedett, 
„Nem akarom, hogy három 
gyermekem és négy unokám 
közül bármelyik is egy eset-
leges újabb háború áldozata 
legyen. Ezért kérek minden 
édesanyát és nagymamát, 
hogy ezután az eddigieknél 
még jobban vegyék ki részü-
ket a békeharcból. 

Az üzem legidősebb mun-
kása után a2 egyik legfiata-
labb dolgozója, Vidács Mar-
git kért szót. 

A kétszeres sztahanovista 
if júmunkás is helyeselte a 
rózsafa elküldését. 

Elmondta azt is, hogy ezután 
még jobb munkával akar 
harcolni a békéért. 

Nagygyörgy Imre arról be-
szélt, hogy a halálgyárosok 
képviselői hiába ratifikálták 
a párizsi egyezményeket, 
mert a világ békeharcosai 
soha nem járulnak hozzá a 

németek újrafelfegyverzésé-
hez. „Emlékezünk még Li-
diee és Oradur esetére. Kö-
veteljük, hogy ne adjanak 
fegyvert a volt SS-hóhérok-
nak." 

A jutagyáriak lelkes béke-
gyűlésén született elhatáro-

záshoz csatlakozzanak a töb-
bi szegedi üzemek is: küld-
jék el az emlékezés virágait 
Lidicébe. 

A rózsafák elküldésének 
módjáról a Városi Békebi-
zottság ad felvilágosítást. 

D. J. 

Az öttömöslek nagyobb becsületet 
szereznek falujuknak 

A felszabadulási munka-

versenyből az öttömösl dol-

gozó parasztok is jól kivet-

ték részüket. Varga Lajos, 

Makra János. Farkas Vince, 

Engi Mihály, Ötott Kovács 

József, Budai József, Juhász 

Ferenc, Börcsök Imre, Bá-

nóczki István, Nyári András 

és Király Antal nemcsak, 

mint dolgozó parasztok, ha-

nem mint tanácstagok is jó 

példát mutattak a felszaba-

dulási versenyben. A tavaszi 

munkák gyors, időben való 

elvégzésére tett Ígéretüket 

maradéktalanul teljesítették. 

Budai József tanácstag a jó 

tavaszi munka mellett már 

egész évi tojás- és baromfi-

beadási kötelezettségét is 

teljesítette.- Szögi Ferenc 

egyéni gazda adóját már fél-

évre előre rendezte. Tanács 

Imre 9 holdas és Farkas Vin-

ce 6 holdas gazdák már a 

burgonyavetés munkáját is 

befejezték. 

A tanácstagok és a falu 

öntudatos dolgozó parasztjai 

lelkes példamutatása lehető-

vé tette, hogy Öttömös hatá-

rában a nagy évforduló nap-

jára a koratavaszi mezőgaz-

dasági munkák teljesen befe-

jeződtek. A felszabadulási 

verseny idején 300 katasztrá-

lis hold földet istállótrágyáz-

tak s kiszórtak negyven má-

zsa műtrágyát is. Azonban 

van még javítanivaló a fa-

luban. Öttömös a szegedi já-

rás községai kö2ött begyűj-

tésben jelenleg Is sereghajtó. 

A községi tanács vezetői 

most a márciusi párthatáro-

zat segítségével feltárták 

munkájuk hiányosságalt. To-

vább javítják a politikai fel-

világosító munkát. össze-

fogva a falu dolgozó pa-

rasztjaival, rövidesen letör-

lesztik a2 állam iránti köte-

lezettségüket. Az eddigieknél 

sokkal nagyobb becsülelet 

szereznek a községnek. 

Tokody Béla 

Megnyílj- o József Attila emlékkiállítás 
A József Attila születésé-

nek 50. évfordulója alkalmá-
ból rendezett emlékkiállítást 
hétfőn délben ünnepélyesen 
nyitották meg a Nemzeti 
Múzeum dísztermében. 

A megnyitó ünnepségen 
megjelent Darvas József 
népművelési miniszter, Czott-
ner Sándor szénbányászati 
miniszter, Szobek András 
begyűjtési miniszter, Jánosi 
Ferenc, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának főtit-

kára, Kocsis Lajos, a szén-
bányászati miniszter első 
helyettese, Kállai Gyula 
népművelési miniszterhelyet-
tes, Mihályfi Ernő népműve-
lési miniszterhelyettes, Or-
bán László oktatásügyi mi-
niszterhelyettes, Veres Pé-
ter Kossuth-díjas író, a Ma-
gyar Írók Szövetségének el-
nöke, a politikai, a gazdasá-
gi és a kulturális élet szá- • 
mos vezető személyisége. 


