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Ma délelőtt 10 órakor nagygyűlés 

a Szabadság Moziban a nőnap 
alkalmából 

Szovjet asszonyokat köszöntöttek fel Szeged társadalmi 
szervezeteinek képviselői 

A nemzetközi nőnap al- ízléses és igazán szép dísz- szomyokat meghívták a ma 
kalmából köszöntötték teg- tárgyak, az ügyes asszonyi délelőtt 10 órakor tartandó 
nap délelőtt Szegeden a munkák rögtön megterem- ünnepi nagygyűlésre, amely 
szoyjet asszonyokat is. A vá- tették a beszélgetők között a Szabadság Filmszínházban 
rosi pártbizottság, a szegedi a közös nyelvet, amit csak lesz, s amelynek gazdag 
nőtanács. a Hazafias Nép- asszonyok értenek igazán. programját az alábbiakban 
front, a Vöröskereszt, az út-
törők és a pedagógusok kép-
viselői kedves szavak kísé-

Bűcsúzáskor a szovjet asz- ismertetjük: 

A NAGYGYŰLÉS PROGRAMJA 
rétében .virágcsokrokat nyúj-
tottak át ez alkalomból. A 
kis ünnepségen jelen volt a 
szovjet parancsnok is, aki 
közvetlen szavakkal üdvözöl-
te a jelenlévőket, s örömét 
fejezte ki a figyelmességért, 
amellyel a magyar társadal-
mi küldöttségek felkeresték 
a szovjet asszonyokat. 

' A nőtanács nevében Far-
kas Istvánmé szólt, s nyúj-
totta át a virágcsokrokat 
Szeged dolgozó női nevében. 
Az úttörőlányok és fiúk kö-
szöntő szavaikért cserébe 
pionir-jelvényeket és cukrot 
kaptak, a küldöttségek többi 
tagjai pedig egy-egy üveg 
orosz kölnit. A kölcsönös 
üdvözlések után még együtt 
maradtak és beszélgettek a 
küldöttségek a szovjet asz-

A magyar Himnusz el-
hangzása után ünnepi be-
szédet mond Erdei Lászió-
né, a Magyar Nők Országos 
Tanácsának elnöke. Ezt kö-
vetően úttörők és tömeg-
szervezeti küldöttek üdvözlő 
szavai következnek, majd 
jutalmakat osztanak ki az 
élenjáró dolgozó nőknek. 
Baricz Károlyné, az Állami 
Leányotthon igazgatója 
»Asszonyok vigyázzatok« cí-
mű verset szaval, majd 
utána az óvodások mutat ják 
be műsorukat. A Jutaáru-
gyár kultúregyüttese tánc-
csoportja ukrán és román 
táncokkal szerepel, majd 
Dankó-nóták következnek, 
énekel Szabady István, a 
Szegedi Nemzeti Színház 
művésze, az ÉDOSZ népi-

orosz és cigány táncokat mu-
tat be. Közreműködik a 
műsorban a Honvéd Zene-
kar is. Konferál Waldmann 
József, általános iskolai 
igazgató. 

A nőnapi nagygyűléssel 
egybekötött ünnepi műsorra 
minden szegedi asszonyt és 
lányt szeretettel vár a nő-
tanács. 

?? 

„Az egész tanári kar felelős 
a hallgatók szocialista neveléséért 

Beszélgetés a Szegedi Pedagógiai Főiskola párttitkárával 
Amikor felkerestük Csa- lemzik a pártszervezetet? — hetetlenül építjük a szocia-

nádi Lajosnét, a Szegedi Pe- kérdezzük. lizmust, a snak megvalósítása 
dagógiai Főiskola pártti tká- — Hosszú lenne részlete- érdekében olyan általános 
rát, — ő a román tanszék sen elmondani, mit dolgo- iskolai tanárokat akarunk 
vezetője — elöljáróban le- Z Unk — feleli Csanádiné nevelni, akik tovább tudják 
szögezte: elvtársnő — éppen ezért a sugározni a -szaktárgyak ta-

— Nem az én munkámról legfőbb vonásokat említem. 
szólok, hanem a pártszerve-
zet egészének tevékenységé-
ről. Tizenhatan vagyunk 
párttagok — a gyakorló is-
kolával együtt, — főleg ta-
nárok, s valamennyiünknek 
megvan a feladatunk. Nincs 
olyan lényeges kérdés, amit 
ne beszélnénk meg az álla-
mi vezetőkkel, az igazgató-
val és viszont. A legtöbb 
esetben taggyűlésen vitatjuk 
meg az olyan kérdéseket, 
amelyek a főiskola életét 
lendítik előre. 

— Milyen ténykedések jel-

nítása közben 
hazaszeretetet. 

a szocialista 

Baráti beszélgetések 
— Ez a pártszervezet tag-

ságának határozott állásfog-
lalása, s rugalmasan, körül-
tekintően valósítjuk meg. 
Minden héten az igazgató 
elvtárssal együtt beszélge-
tünk a különböző tanszékek 

A Szeged környék i hu l lámtereken 
minden darab ki termel t fát 

megmente t tek a nagy áradástól 
, . , . . . . . . . zenekar kíséretével. Ezt kö-

szonyokkal, akik bemutattak v e t 6 e n az £DOsz kultúr-
vendégeiknek horgolt és együttes tánccsoportja apát-
hímzett kézimunkáikat. Az falvi, matyó, sándorfalvi, 

Szeged lakossága is láthat-
ja a Tisza par t ján sétálva, 
hogy a folyó mennyire meg-
áradt, s a rakpartot, vala-
mint a partfürdőt is elön-
tötte. Ez 

A jégzajlás megtörténte 
után a Tisza váratlan és 
állandóan fokozódó áradá-
sa megnehezítette a kiter-
melt fa folyamatos el-
szállítását 

a sxátlíiásúlc ST&lcjálatáfjatt 

a vízemelkedés nagy mun- és annak biztonságba helye-
kát és gondot okoz a zését. A fatermelések Csong-
Csongrád megyei Állami rádtól Algyőig a Tisza mind-
Erdőgazdaságnak és ezen 
keresztül több üzemnek és 
vállalatnak, hogy a víz 
hnllámai elől minden ki-
vágott fát megmentsenek. 

Tájékoztatásul eű kell 
mondanunk, hogy az EttÜő-
gaadaság fatermelési mun-
kái elsősorban a Tisza hul-
lámterében történnek, ahol 
évenként mintegy húszezer 
köbméter faanyag kerül ki-
termelésre. A kitermelt f a -
anyag hatvan százaléka tűzi-
fa, míg a többi ipari fa, me 

két part ján folytak, s így az 
Erdőgazdaságnak több mint 
10 helyen kellett uszályra-
kodókat kiképeznie, s az 
anyagokat összefuvaroziá^. 

Hosszú évek óta nem volt 
rá eset, hogy a Tisza a '00 
cm-es vízállást elérje, sőt 
ezt túllépje. 

Több tanárnak el kellett 
mennie a főiskoláról, mert 
az ellenforradalomban aktí-
van tevékenykedtek. Nem 
múlt el teljesen az ellenfor-
radalom eszmei hatása. Je-
lenleg sem marxista—leni-
nista világnézetű minden 
tanár. Ennek tudatában cse-
lekszünk. Elhatároztuk, 
hogy beszélgetünk a profesz- , . . . 
szórókkal, nevelőkkel. Meg professzoraival, beosztottjai 
is mondjuk őszintén: tisztá- v a • segítünk esetleg felme-

..., rulo problémáikon es mi is 
ban vagyunk valamennyiok e l m o n d j u k munkájukkal 
politikai állásfoglalásával, kapcsolatos meglátásainkat. 
Mivel országunkban rendít- Ezt a módszert következe-

tesen, fogyelmesen, rend-
szeresen folytatjuk. Sokat és 
barátian foglalkozunk a ta-
nári karral és munkánkat 
nagyon elősegíti a főiskola 
számos pártonkívüli oktató-
ja is. Különböző fontos« kér-
désekről, amelyek az iskolai 
tanulmányok előmenetelét 
szolgálják, előadásokat tar-
tanak. Ugyanakkor igyek-
szünk bebizonyítani, hogy a 
párt nemcsak elvárja isko-
lánk értelmiségi dolgozóitól 

Nem maradt más hátra, az odaadó szocialista neve-
mint megfeszített munká- lőmunkát, hanem tamogatja, 

védi is őket. 
— Erre vonatkozólag tud-

na valamilyen példát is em-
líteni? — érdeklődünk to-
vább. 

— Éppen az elmúlt hóna-
pokban nagy izgalom ural-
kodott a tanárok között. 

lehetett, mert a partra ki-
hordott faanyagot is kórul-
vette a víz. 

val, csónakról, éjjel-nap-
pal kötözni a gömbfákat, s 
hatalmas máglyába össze-
hordani a tűzifát, hogy a 
víz meg ne emelje. 

Sajnos, az állandó átadás 
miatt ez som volt megnyug-
tató intézkedés. A MAHART Arról volt szó, hogy esetleg 

eng-j.lélye központjának 
alapján 

a faanyag megmentése 
teljesen helyi problémává 

így állott elő, hogy sok he- s " " ' d e n ü t t ú g y k e l l e t t i n . l : ; « ^ ™ 
lyen kilepett az e ö mecier- t é z k e d n i . ah0gV egyes uszály- i„ . 

már az év elején megszű-
nik a főiskola. »Egységes 
tanárképzés« jelszó alatt a 
Művelődésügyi Minisztérium 
felsőoktatási főosztálya úgy 
tervezte, hogy az egyetemen 

tézkedni, ahogy egyes uszály-
ból, s csak a gatto tésnél r a k o d ó k Q n a helyzet meg-
állt meg. Sürgősen kellett k í v á n t a l t t k e U elsősorban 
intézkedni az uszályok so 
ronkívüli kiállításáról, s a 

lyet a Falemezgyár, a Gőz- rönkök tutajba kötéséről, 
fűrész-üzem, az Ujszegedi Kisebb kezdeti nehézségek 
Ládagyár és egyéb kisebb után — ugyanis a MAHART rendelkezésükre 
ipari üzemek használnak fel. vontatóhajói javítás alatt vol- m o t o r c s ónakkal 

Ez évben is nagy fakiter-
melés történt a hullámterek-
ben, s a kitermelt faanya-
got a Tisza part jára szállí-
tották, hogy onnét uszályba 
rakva, vagy tutajba kötve a 
TÜZÉP-hez, illetve a to-
vábbfeldolgozó ipari 
mekhez szállítsák. 

köszönetet mondani a Sze-
gedi Révk i rendel tségn ak, 
amely lehetővé tette, hogy az 
erdőgazdasági szakemberek a 

bo:sá (olt 
végigjár-

tak, az uszályláncokat _pe- h a t t á k a területeket az in-
dig műszaki eilenorzesre tézkedések megtétele végett. 
Budapestre küldték —, meg- K ü l ö n k i k e U emelnünk a 
is sikerült folyamatosan az > S z a t m á r < < n e v ű gőzhajó ve-
uszályteret biztosítani. Saj- z e tő jé t és személyzetét, akik 
nos, a víz áradása a vártnál 
is gyorsabb volt, s több 
uszályrakodóról, így a 198-

üze- as és a 203-as folyami kilo-
méternél már berakodni nem 

A magas hegycsúcsokon épült túristaházak élelmiszer-, 
tüzelő-, építőanyag-utánpótlását emberi erővel oldották 
meg eddig. Ma a csehszlová kiai Magas-Tátrára szovjet 
gyártmányú helikopterek szállítják az anyagokat a tú-

ristaházakba. 

Ma mutatkozik be 
Silvio Bombardelli Szegeden 

Az Országos Filharmónia zik be a, szegedi közönség 
rendezésében ma 11 órakor előtt a Magyarországon ven-

Kisipari termelőszövetkezet alakult 
a süketnémák, nagyothallók 

foglalkoztatására 

áldozatos munkával vál-
lalták, s helyenként a je-
ges vízből is kiszedték és 
uszályba rakták a 25 va-
gonnyi tűzifát, hogy azt a 
víz sodra elől megmentsék. 

Köszönetet keli mondani a 

la felső tagozata számára is 
a tanárképzést. Mi e2t hely-
telenítettük, — ma is rend-
kívül hibás álláspontnak 
tartjuk. Nyugtattuk a taná-
rokat, a beosztott dolgozó-
kat és ígértük intézkedésün-
ket. Sikerült is elérni, hogy 
levették napirendről a főis-
kola megszüntetését. 

A világnézeti nevelés 
kérdései 

— A diákok nevelésével 
kapcsolatban milyen tevé-
kenységet fejtenek ki? 

— Fokozott gondot fordí-
tunk a kiszesek támogatá-
sára és általában a hallga-
tók politikai nevelésére. 

honvédség műszaki alakula- Ugyanis eddig egy kicsit so-

szerényebb jövedelmet ér-
nek el a szövetkezeti tagok, 
de ha szakképzettségük nö-

kerül sor a szegedi Bar-
tók Béla Szimfonikus ze-
nekar II. bérleti hangver-
senyére. A műsorban: We-
ber: Oberon nyitánya, 
Beethowen hegedűversenye 
és V. szimfóniája szerepel. 
A hangversenyen mutatko-

dégszereplő Silvio Bombar-
delli jugoszláv karmester, 
aki 12-én a Szegedi Nem-
zeti Színházban a Carment 
fogja vezényelni. Közremű-
ködik a hangversenyen Ko-
csis Albert hegedűművész 
is. 
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|§ .¿prilis elején ismét nukleáris kísérletekbe kezd ¡ | 
az USA a Csendes Óceánon. E kísérletekre s 

Ü már valamivel körültekintőbben készült fel, mint 
¡j az eddigiekre, mert az atomenergia bizottság közölte 
= a világgal, hogy az Enivetok szigetek közelében, mint-
H egy 390 ezer tengerészeti négyzetmérföldnyi területen 
H veszélyes övezetet létesítenek. 

Ettől az időtől kezdve hajónak, repülőgépnek és 
Ü embernek nem ajánlatos erre járni — vagy erre té-
l i vedni. Ha mégis, véletlenül, valamilyen körülmény 
s ebbe a zónába kényszerítene egy hajót, egy hajótö-
Ü röttet vagy egy repülőgépet, az magára vessen. A 
=j kísérletezők óvatosak! És hajthatatlanok. Mert hiába 
s tiltakozik Japán ismételten, s hiába regisztrálta egy-
Ü szer-kétszer, hogy mit jelent a veszélyes övezet. 

Az ilyen hírek ma már veszélyességük ellenére 
Ü sem hatnak újdonságként az USÁ-tól. Az lenne az 
= újdonság, ha egyszer már nyugalmas övezetet terem-
= tene az USA valahol, a saját vagy szövetségesei 
§ fennhatósága alatt álló területeken. 
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Igen sok testi fogyatékos-
ságban szenvedő ember 
adottságaihoz képest dere-
kasan liiveszi részét a 
munkából és szorgalmával, 
igyekezetével dolgozótársai 
elismerését vívja ki. 

Több süket és nagyothalló 
dolgozik a szegedi üzemek-
ben. Ezek közül némelyik — 
tekintettel arra, hogy fogya-
tékossága miatt nagyobb fi-
gyelemre és akaratösszponto-
sításra van szüksége a mun-
kánál — egészen kiváló ered-
ményt ért el szakképzettsé-
ge, szorgalma segítségével. 
Tudunk olyan süketnémáról, 
aki a Ládagyárban, a Ruha-
gyárban, a Cipőüzemben 
sztahánovista szintet ért el. 

Sok süketnémának viszont alakult, 
nem volt alkalma szakkép- , , , . . . . 
zettséget tanulni. Süketné- ierv

f
ek ™™ak a SVartasi 

mák. nagyothallók és más, °rofü bővítésévé. 
csökkent munkaképességűek így több tag alkalmazására, 
foglalkoztatására és munka- Szó lehet majd cipész, asz-

tainaik is. akik szintén az Er-
dőgazdaság segítségére siet-
tek, s 

több vagon fát mentettek 
meg az elúszástól. 
A munka tulajdonképpeni 

oroszlánrésze a két hullám-
téri erdészetnék, a mind-
szenti és a sándorfalvi erdé-

vekedik, természetesen töb- s z e t nek jutott, mely erdésze 
bet keresnek. A szövetkezet tek 
a KISZÖV, a Süketek és 
Nagyothallók Szövetsége tá-
mogatásával alakult. A sze-
gedi kereskedelmi szervek: 
a Textilnagykereskedelmi 
Vállalat, a Ruházati Bolt, az 
Állami Áruház igen sok 
megrendelést adott. Az el-
következendő hetekben már 
a KISZÖV keretében lesz ahol arra a legnagyobb szük-
lehetőség a gyártott áruk ség volt. 

a vasárnapokat is átdol-
gozva mindent elkövettek, 
hogy a hatalmas uszályo-
kat a legrövidebb időn be-
lül megrakják és állandó-
an őrködjenek a kiter-
melt rönkök felett, 
ott kötözzék az anyagot, 

elhelyezésére. 
Tekintettel arra, hogy a 

Süketek és Nagyothallók 
Kisipari Termelőszövetkeze-
te vegyesipari jelleggel 

Nagy gondot okozott a 
megrakott uszályok folyama-
tos kiürítése is, ugyanis a 
rakpart elöntése miatt e 
munka elvégzésére csak na-
gyon kis hely, a klinika 
előtti lejáró állt rendelke-
zésre. 

A nehéz körülmények kö-
zött is jól szervezett munká-
val sikerült ezt a kérdést is 

kat foglalkoztunk egyes ta-
nárok problémáival és nem 
törődtünk eleget a diákok-
kal. Szerintem egy értelmi-
ségi pártszervezetnek nem 
szabad erejét a »belső erők-
re« összpontosítania, az is-
kola létszámának zömét ki-
tevő, pedagógus pályára lé-
pő fiatalokat pedig elhanya-
golnia. Bizonyos mértékbén 
meg akarjuk fordítani a dol-
got. Ugyanakkor biztosítjuk,: 
necsak a pártszervezet-, a 
KISZ. a marxista tanszék 
törődjék a diákok világné-
zeti nevelésével. A tanári 
kar is felelős ezért. Nem-
sokára lesz az iskola tanács-
ülése. A pártszervezet már 
foglalkozott azzal, hogy mi-
lyen kérdéseket vigyenek az 
ülés elé: főleg olyanokat, 
amelyek felvetik a tanárok 
felelősségét. Tisztáznia kell, 
hogy milyen politikai mun-
kát fejt ki az oktatógárda 
a szaktárgyak tanítása köz-
ben. Ezt beszéljük majd 
meg őszintén és nyíltan. 
Mert népünk érdekében na-
gyon fontos: minden, ködö!-
sítés nélkül valóban szocia-

lehetőségük biztosítására 
a közelmúltban kisipari 
termelőszövetkezet alakult 
Szegeden. 
A süketnémák, nagyothal-

lók kisipari termelőszövet-
kezete a Tábor utca 8 szám 
alatt működik, egyelőre hu-
szonkét taggal. 

A szövetkezet tagjai női 
és férfi fehérneműt készí-
tenek. 

A foglalkoztatottság darab-

talos, bőrdíszműves stb. 
részleg létesítésére. 

Tervek vannak arra is, 
hogy a nagykörúton lévő 
Süketnémák Intézetéből ki-
került fiatalokat szakmára 
tanítják a szövetkezetben. 

Az iparitanuló-részlegben 
16 tanulót foglalkoztathat-
nak. 
Szeged fiatal kisipari ter-

melőszövetkezete tehát áldá-

megoldani. A Belsped Válla- lista nevelést kapjanak hali-
lat is nagy munkát végzett, g a tóink, hogy ne legyen zűr-
merS az uszályokba rakott 260 ' 8 y e n z u r 

vagonnyi fát folyamatosan el z a v a r a diákkoponyákban, 
tudta szállítani az illetékes - miként az másfél évvel 
ipari üzemekhez, valamint ezelőtt megmutatkozott. Uj 
a TÜZÉP-vállalat telepeire, nemzedéket tanítsanak majd 

Most, amikor a hatalmas 
munka vége felé közeledik, 
jelenthetjük, hogy 

a megfeszített küzdelem 
nem volt hiábavaló, 

mert minden darab fát meg-

? bérben történik. Egyelőre vőben. 
sos munkát fejthet ki a jö- mentettek a népgazdaság-

nak. 

a főiskola növendékei. Ezért 
mi mindent elkövetünk: 
hogy szakmailag, politikailag 
helyt is áll janak — mondot-
ta befejezésül Csanádi La-
josné elvtársnő. 

M. T-


