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Comenius munkásságát idézte a Szegedi Gazdagodó KISZ-élet a szegedi járásban 
Tudományegyetemen rendezett emlékest 

Sikeres és impozáns em- a modern neveléstudomány 
iékestet rendezett si Szegedi alapját vetette meg, encik-
Tudományegyetem és a lopedikus törekvései a ter-
Csehszlovák Kultúra Come- mészettudományokra irányí-
nius Johann Amos-nak, a tották a figyelmet, humaniz-
XVII. század nagy humanis- musa, mely a vallásháborúk 
ta pedagógusának emlékére, korában a felekezeti elfo-
Az ünnepi megemlékezésen gultságnak üzent meg nem 
megjelentek a tanács v. b., alkuvó harcot, az emberies-
az egyetemek, a főiskola ve- ség eszméit táplálták, 
zetői, az iskolák pedagógu- A Comenius munkásságának 
sai, a nevelőképző intézetek hatását szerteágazóan tár-
növendékei. A Csehszlovák gyaló előadás után Török 
Kultúra képviseletében Ha- Erzsébet Kossuth-díjas éne-
jós Éva vett részt az esten, kesnő XVII. századbeli dalo-

Az Egyetemi Énekkar az kat adott elő nagy sikerrel, 
ünnepség megnyitásaként a Arató Pál stílusos zongoraki-
magyar és a csehszlovák séretével, majd Molnár Éva 
himnuszt énekelte el Mihál- i. éves bölcsészhallgató ol-
ka György karnagy vezeté- vásott fel jól válogatott 
sével, majd dr. Greguss Pál részleteket Comenius erköl-
a Tudományegyetem rektora esi célzatú írásaiból, 
szavai üdvözölték a megje- Az est méltóan áldozott 
lenteket. Ezután tartotta meg a nagy pedagógus ernléké-
dr. Tettamanti Béla egyete- nek és hathatósan elősegí-
mi tanár nagy érdeklődéssel tette a csehszlovák és a ma-
kísért előadását a humaniz- gyar nép közti barátság to-
mus kimagasló pedagógusa- vábbi erősödését is. 
nak, Comeniusnak életművé- _ 
ről. A nagy nevelő gazdag 
élete során sok európai vá-
rosban működött. 1650-1654-
ig Lórántffy Zsuzsanna meg-
hívására Sárospatakon élt. s 
itt dolgozta ki enciklopédi-
kus oktatástervét, melyet 
"Illustris Patakianae Scho-

Közel negyven öröklakást ad el 
az OTP Szegeden 

Zsúfolt program Mórahalmán * Kulturális műsorok, 
jelmezes karneválok * Sokrétű szervezkedés 

A szegedi járásban is jól vagy a főzőtanfolyamon »Boci, boci tarka* prózai 
megállják a helyüket a ki- vesznek reszt, akad jóné- változatát. Itt a községi ta-
szisták. Gazdagodó ifjúsági hány KISZ-en kívüli fia- nács végrehajtó bizottsága 
életet termetettek a KISZ- tal is. A húsz tagú színját- 10 ezer forintot juttatott a 
vezetők és tagok a szegedi szó gárda tagjai sem vala- kiszeseknek hangszerek vá-
járás községeiben. Ismer- mennyien ifjú kommunisták sárlására és a fiatalok már 
kedjünk meg eredményeik- — március elsején tartják lelkesen tanulnak, hogy mi-
kel, problémáikkal. meg idei első előadásukat, hamarább "üzemképes* le-

- i x A rendszeres sajtóértekezle- gyen a zenekaruk. 
R Z „ e g y ü t t j e l s z ó , — teken is —ahol Németh Imre 
a g y a k o r l a t b a n tanár. Ki sz - tag tart kui- Több t á m o g a t á s t 

és belpolitikai tájékoztatót a K I S Z - H O k ! 
A Kommunista Ifjúsági _ ;g e n sokan megjelennek a 

Szövetség Központi Vezető- község nem kiszes fiataljai Még nagyon sok példát 
sége az "együtt* jelszó alatt közül. A kétéves mezőgaz- lehetne említeni a járási 
azt tűzte a szervezetek elé, dasági tanfolyam 30 rész- KISZ-szervezetek eredmé-
hogy ne forduljanak »befe- vevője jórészt úgynevezett nyes munkájáról. Különösen 
lé«, hanem együtt munkál- »kíviilálló«. A KISZ-szerve- ott bontakozik ki a KISZ-
kodjanak valamennyi be- motoros tanfolyamán szervezetek élete, ahol a 
csületes fiatallal. Ezt a jel- minden héten több mint 100 pártszervezetek, a tanács 
szót jól alkalmazzák a gya- KISZ-en kívülálló fiú és rendszeres útmutatásokkal 
korlatban Mórahalmán. jány vesz részt. segíti a fiatalok ténykedé-

A KISZ-szervezet számos Még lehetne sorolni több seit. Tiszaszigeten és Uj-
szakkört alakított és azok olyan megmozdulást, amely szentivánon is segítik a 
között, akik a szabás-var- azt mutatja: a mórahalmi fiatalokat a község vezetői, 
rást, gobelinézést tanulják, 44 tagú KISZ-szervezet köré E segítség olyan eredmé-
_ a község fiatalságának a zö- nyekben is megnyulvánul, 

me felsorakozik. A művelő- hogy szinte valamennyi 
dési otthonban — amellyel taggyűlésen jelentkeznek új 
közösen dolgozik a KISZ- tagok a KISZ-be. 
szervezet — szinte túizsú- A járás ifjú kommunistái-
folt a program: egyik este nak körében azonban akad 
a motorozni vágyó fiatalok több olyan probléma, ame-

. foglalnak el minden helyi- lyek a hiányos segítségnyúj-
séget. másik este természet- tásból adódnak. A tápéi 
tudományos előadás, vagy hajójavító telepen már szép 

van. Aztán kü- eredményeket értek el az 

Az Attila utca 15 szám géig kell beköitözni. 
lae idea* című iratából is alatt nyolc, a Török utca és öröklakások vételével kap-
ismerünk. Itt írta Comenius a Rákóczi tér sarkán pedig csolatban esetleg megürese- * 
erkölcsi célzatú könyvein ki- 3 1 lakás epul amelyet majd dett lakásokkal a kerületi ,önbözji Tzakkorok részvevői ifi brigádok de kezdeménve-vül azt a tankönvvét is az Országos Takarékpénztar tanács azonban rendelkezhet. i°n,Dcf® ".akKorok reszvevoi it -DrigadoK, ae kezaemenye 
melyben képpel s^mléltet i szegedi fiókja ad el örökla- A bérből, fizetésből élők foglalatoskodnak, a kulturá- zeseiket meg jobban kell ta-

lis csoport próbál stb. 

Sokirányú tevékenység 
azokat a tantárgyi elemeket, kásnak az öröklakás vételénél a la-
amelyeket a tanuló a való- E két épületben egy-, ket- kások árának negyven-ötven 
ságban nem láthat. fo- ós háromszobás, ossz- százalékát készpénzben fi-

Tettamanti Béla professzor komfortos lakások épülnek, zethetik ki a beköltözés Természetesen nemcsak 
előadásában aláhúzta, hogy A lakások árait hozzávető- napjáig. A fennmaradó ősz- Mórahalmán szervezkednek 
Comenius munkásságának legesen tudják még csak. Az szeget az Országos Takarék- sokrétűen a kiszesek. Kis-
főműve. a Didactica Magna egyszobás összkomfortos ls- pénztárnál három százaié- kundorozsmán — ahol a 

_ _ _ _ _ _ _ _ kás ara előreláthatólag 110 kos kamat melleit 30 év pártszervezet négy fiatal 
ezer forint körül lesz. A két- alatt lehet letörleszteni. A kommunistát küldött a 

— Miután megfigyeltek. s z o b a összkomfortos lakásé n e m bérből élők (gazdálko- KISZ-szervezet megerősítésé" 
hogy az Arab-tenger halál- 130—14f ezer, a háromszo- dók stb.) a teljes vételárat re — havonta "ifjúsági est*-
lománva állandóan csök- básé 170—180 ezer forint e g y összegben fizeti le. et rendeznek, ahol nagy ér-
ken a szakemberek megál- l e s z m a ' d - A befolyt összegekből az deklődéstől kisérve politikai 
1 -t " t h . ' , Ezek az öröklakások ön- Országos Takarékpénztár ismeretterjesztőt tartanak, 
lapítottak. nogy az Arao- á l t ó telekkönyvi tulajdont ú j a b b öröklakásokat épit A községi KlSZ-szervezet-
tengerben évente annyi hal képeznek, külön telekkönyvi Szegeden. ben egyébként most nagy a 
pusztul el, mint amennyit a aloetétük lesz. örökölhetők. Eddig mintegy negyven készülődés. A szovjet hadse-
világ összes tengereiből éven- A megvásárolt lakások 15 jelentkező van az öröklaká- reg fennállásának 40. év-
te kifognak. Feltételezhető. 6 V i g adómentesek. A lakás- s o k A jelentkezéseknél fordulója alkalmával a z idős 
, , , , , . "gyí rendelkezések — ta- J , , . kommunistákkal baráti es-
hogy a halak pusztulását az „ ^ s i bérlőkijelölés stb. - e az< reszes/bk előnyben, aki ^ t a j ó j k o 2 n a k D ó c o n a 
Arab-tenger vizének ala- lakásokra nem vonatkoznak, nagyobb összeget fizet be a kiszesek "kérdezz — felelek* 
csony oxigéntartalma okozza. Az öröklakásokba ez év vé- beköltözésig. estéket rendeznek, amelyek-

re különböző vezető elvtár-
sakat; pedagógusokat hívnak 
meg. A dóci ifjú kommunis-
ták elhatározták, hogy a ta-
nács segítségével a művelő-
dési otthonnal közösen mo-
zigépet vesznek: a pénzt már 
jórészt összegyűjtötték! 

A sándorfalvi "Ifjúsági 
Ház«-ban "Hogyan viselke-
dik egy kiszes leány?* cím-
mel sorozatos előadásokat 
rendeznek. A fiatalok közül 
számosan járnak a pártszer-
vezet "Időszerű kérdések* 
tanfolyamára. A felvilágosító 
munkán kívül rendszeres 
kulturális tevékenységet fej-
tenek ki. Más kiszes csopor-
tokat is vendégül látnak és 
elhatározták, hogy a KISZ-
en kívüli fiatalokkal közö-
sen alakítanak népi együt-
test. A pedagógusok is ak-
tívan segítik a KlSZ-szer-
vezetet. 

Kiskundorozsmán. U j-
szentivánon, Mórahalmán és 
másutt egymás után rende-
zik meg a kiszesek a far-
sangi jelmezbálat. Az új-
szentivániak már egy hónap-
ja készülnek a -Kérők* cí-
mű háromfelvonásos szín-

mogatniuk az üzem vezetői-
nek. 

Szeged város tanácsa 
február 27-én választja 
meg a Népi Ellenőrzési 

Bizottságot 
Az országgyűlés decemberi 

ülésszakán elfogadott népi 
ellenőrzési szervezet meg-
alakulása folyamatban van. 
A közelmúltban nevezték 
ki a Központi Népi Ellenőr-
zési Bizottság elnökét, tag-
jait. A törvény értelmében 
a megyei és a megyei jogú 
népi ellenőrzési bizottságok 
megválasztását még e hónap 
folyamán meg kell tartani. 
Ennek előkészítése — Oczel 
János, a Központi Népi El-
lenőrzési Bizottság elnöké-
nek legutóbbi tájékoztatása 
szerint — országosan jól ha-
lad és a törvény szellemé-
ben március elsejéig való-
ban megalakulnak a népi 
ellenőrzés középfokú szervei. 

Csongrád megye népi el-
lenőrzési bizottságának meg-
választására február 22-én 
kerül sor. Szeged város ta-
nácsa február 27-én ül 
össze, és e tanácsülésen ke-
rül sor a szegedi Népi Ellen-
őrzési Bizottság megválasz-
tására. 

„Üzemben66 a ságváritelepi 
orvosi rendelő 

Még két hónap sem telt íep lakóinak nem kell min- rény -ejti rabul* a belépő 
el azóta, hogy az elmúlt év den esetben a központi, vagy tekintetét, de szép és cél-
decemberének első felében a o korábbi kerületi SZTK- szerű a rendelőben minden 
ságváritelepi orvosi rendelőt rendelőbe menniök, ha or- más berendezési tárgy is. Dr. 
átadták rendeltetésének s a vosi kezelést akarnak igény- Fülöp Pál, a rendelő nép-
telep lakóinak máris az a de venni. Egyelőre heti két szerű orvosa, akinek — a 
véleményük, hogy a rendelő alkalommal: csütörtökön és III. kerületi tanács elnöke, 
nélkül el sem tudnák, kép- szombaton van rendelés. Vereska elvtárs és a tanács 
zelni telepük életét. Ilyenkor 150—200 paciens ke- titkára, Markos elvtárs mel-

Valóban nemcsak arról resi fel a rendelőt. lett — körültekintéssel vég-
van szó, hogy az orvosi ren- A világos, jól felszerelt zett szervezőmunkája révén 
delő szép, borsózöld épülete rendelőben különösen a két. nagy érdemei vannak a ren-
nélkül a Ságváritelep képe falbasüllyesztett, csempézett delőépület létrehozásában, 
nem volna az. ami, hanem hátterű, gazdag tartalmú nem titkolt örömmel és 
legfőképpen arról, hogy a te- műszer- és gyógyszerszek- büszkeséggel "mutatta be« 

. .. ... a műszer- és a gyógyszer-
szekrény tartalmát. A jó 
felszerelés és a lelkiismeretes 
kezelés eredményeként azu-
tán egyre többen keresik fel 
az újonnan épült rendelőt. 

Végül röviden még arról, 
hogy alkalmunk volt bete-
kinteni abba az összeállítás-
ba amelyben fel volt tün- ^ m T a m r i ^ T M b b köz-
tetve a sagvaritelepi orvosi J 

( U e b m s n f i Bé ta f e j v é t e l e * 

rendelő felépítésében társa 
dalmi munkával részt válla-
lók neve. Az írás tanulsága 
szerint Bauda Sándor vil-
lanyszerelő 2800, Fürtön Fe-
renc festő 2000, Szélpál Fe-
renc tetőfedő 1500, Sebők 
kovács 2000, Hegedűs Gyula 
kőműves 1500, Parragi, Mol-
nár, Kéri, Csaba és Nagy 
Sándor telepi ktőmüves 8000, 
néhány telepi fuvaros pedig 
5000 forint értékű társadalmi 
munkát végzett. A 
hosszú volt s helyszűke miatt 
el kell tekintenünk vala-
mennyi, benne feltüntetett 
személy, illetve vállalat fel-
sorolásától. Áttekintésekor 
viszont jóleső érzés volt arra 
gondolni, hogy megértésük 
és áldozatkészségük segítsé-
gével fél év alatt épült fel 
egy olyan egészségügyi in-
tézmény, amely méltán se-
gíti elő a Ságváritelep to-
vábbi rohamos fejlődését. 

ségben is be akarnak mu-
tatni. A tiszaszigetiek feb-
ruár 23-án mutatják be a 

Sokrétű tervek a Lengyel 
— S z o v j e t Társaságnál 
A Lengyel—Szovjet Tár-

saság munkájának alapvető 
formája elsősorban a kultu-
rális propagandatevékenység 
lesz. Ennek formáit azon-
ban sokrétűbbé akarják ten-

ne.V5?r n i- fontos szerep vár a tár-
saság "Barátság* című heti-
lapjára. Fontos feladatnak 
tekintik azt is, hogy a tár-
saság ésszerű anyagi gazdál-
kodás révén önállóan fedez-
hesse kiadásait. Ebből a 
célból megjavítják a társa-
ság klubjainak és mozijai-
nak munkáját, a kiadói mun-
kát és a rendezvények szer-
vezését. 1958 szeptemberé-
ben lesz a Lengyel—Szovjet 
Társaság országos kon -esz-
szusa. 

Ó h , barátaim és testvéreim... 
A Szak iet-SzicH-Jussef . t u . 

Piszi f a lu e l len i b a r b á r f r a n c i a 
l é g i t á m a d á s á l d o z a t a i n a k e m l é . 
k é r e . 

Óh barátaim és testvéreim, szerte a főidőn, 
akik saját munkátokból éltek. 
Franciaországban, Japánban, Venezuelában 
vályogfalukban, napfényes, óriás városokban, 
Oradourban, Lidicében, Hirosimában, 
vagy bárhol, 
oh barátaim és testvéreim, 
ti, akik nem tudtok rólam talán soha semmit, 
most mégis azt akarom, hogy tudjatok! 

Mint aki veszélyben küldi hívó jeleit, 
s bár tudja, hogy messze nem hallik szava, 
•uégis kiált, s nem is magáért, 
csupán azért, hogy megtegye a magáét, 
és meghalna, ha nem kiáltana, 
mert a hallgatás a halál maga, 
ügy kiáltok én! 
Ti mind. — komoly férfiak, nevető fiatalok, 
finombőrű nők, ráncos öregek. 
valamennyien, — akik szeretitek a napot, a fényt, 
a békés életet, 
a kertekben a gyümölcsök némaságát. 
a kék eget; 
óh ti, akik messze vizekről álmodni tudtok, 
és ti, akik még ezt sem teszitek; 
ti okosabbak, akik a világ 
bonyolult létezését ismeritek, 
és ti egyszerűek, akik csupán 
annyit tudtok: ez itt a tél, a nyár. 

' ez fa, ez otthon, munka és kenyér, 
és jók vagytok — anyákért, gyermekért, 
ti mindenki. 
százezeréves szenvedés megpróbált örököset, 
hallgassatok meg! 
Engem lelkem törvénye kényszerít. 
hogy kiáltsam el: 
Azt akarom, hogy hallja meg az is. aki bedugta fülét, 
azt akarom, hogy lássa meg az is. aki vak, 
azt akarom, hogy a szívek belesajogjanak, 
és szakadjon fel mindenkiben a fájdalom, 
azt akarom, hogy álljon sorba az emberiség, 
és néma, zord szigorral, de tudva miért, 
tapossa el e féreg gyilkosok 
ostoba, sötét, 
vérrel és sárral fröccsentett gonosz, fekete szivet. 
Azt akarom, hogy mindenki, akivel száguld ez a föld, 
és embernek megmaradt, 
nem vált eszközzé szenny kezében 
a barbárság poklainak, 
s van benne oly parányi öntudat, 
annyi legalább, hogy nem nézi el 
közönnyel, ha anyját, gyermekét izekre tépik el, 
vagy annyi legalább, hogy nem altatja a semlegesség, 
mert tudja, hogy mindennek oka van; — 
azt akarom, hogy ne aludjatok, ha ég Ukalegon háza. 
s tüzesóvás gyilkosok ólálkodnak a tűztől rőt homályba'! 
A Nappal akarom. — érlelő sugarakkal, 
kalászokkal, bő rolyókkal. gyümölcsöző nyarakkal, 
zsongó méhesekkel, unokás nagyanyákkal, — 
a dolgozókkal akarom: a számottevő világgal, 
az élet és igazság ellenségei ellen akarom, 
hogy mind, mind, 
ti barátaim és testvéreim, 
akik tudják, mi az útja. 
hogy örökre bosszulatlanul ne maradjon: 
a szívetekben mondjatok nem!-et, 
s a mindnyájunkat szorító közös kin az égboltot rázzi 

(meg, 
mert egy arab falucskában anyák és gyermekek 

[ártatlan, drága szívébe 
gazolt tegnap a töke i s m é t . . . 
Óh, barátaim és testvéreim! 

KOVÁCS MIKLÓS 


