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A jubileumi ünnepségre készülnek 

a szegedi úttörők 
gzegeden is, mint ország-

szerte, május 28-án, a gyer-
meknapon ünnepeljük az út-
törőmozgalom 15. évforduló-
ját A városi úttörőelnökség 
gazdag programot állított 
össze a jubileumi napra. Reg-
gel fél 9 órakor Szegeden, 
az Ifjúsági Ház nagytermé-
ben 

nyolc úttörőcsapatvezetőt 
tüntetnek ki a "K ivá ló út-
törőmunkáért* jelvénnyel, 
12 nevelő pedig oklevelet 
kap. 

Délelőtt a Dugonics-teme-
tői szovjet síroktól az úttö-
rők hálastafétája indul. Üt-
.irány: József Atti la sugárút, 
Sztálin sétány, Arany János 
utca, Takaréktár utca, Szé-
chenyi tér. A hálastaféta a 
Széchenyi térre, a szovjet 
emlékműhöz érkezik délelőtt 
10 órakor, az úttörőszemle 
megnyitásának perceiben. 

A szegedi úttörőcsapatok, 
az úttörők és a kisdobosok 
díszes menetben vonulnak 
csapatzászlóikkal az úttö-

Tapasztalatcsere a műszaki ismeretek 
és gyakorlatok oktatásáról 

Az egri, a pécsi és a szegedi pedagógiai főiskolák mű-
szaki ismeretek és gyakorlatok tanszékének oktatói a Mű-
velődésügyi Minisztérium alsó- és felsőfokú főosztályainak, 
valamint a Pedagógiai Tudományos Intézet képviselőivel 
háromnapos ankétén vitatták meg a szaktanárképzés nap-
pali és levelező oktatásformáinak kérdéseit, különös tekin-
tettel a felsőoktatási reform idevonatkozó téziseire. A z ér-
tekezletről lapunk is tudósított. 

A résztvevők megtekintették a Szegedi Pedagógiai Fő-
iskola műszaki ismeretek és gyakorlatok tanszékének mű-
helytermeit, majd a záróértekezleten kicserélték tapaszta-
lataikat, illetve megjelölték a továbbfejlődés útját. 

rőszemle színhelyére, a 
Széchenyi térre. 
A z ünnepi köszöntő után 

az országos úttörőelnökség 
70 szegedi úttörőnek adja át 
a kiváló úttörő jelvényt, a 
kiváló nyomolvasó- és úttö-
rőmunkáért. 

Ezután több mint ötezer 
úttörő vonul el a Széchenyi 
téren felállított dísztribün 
előtt. A szemle után 

hagyományos rajzverseny 
kezdődik a Széchenyi tér 
aszfaltján, majd ugyanitt 

bábjátékkal szórakoztat-
ják az úttörőket. 

Délután kulturális és sport-
műsorok szórakoztatják Sze-
ged felnőtteit és gyermekeit. 
Ezenkívül 

roller- és görkorcsolya-
versenyt rendeznek. 
Újszegeden a szabadtéri 

színpadon 
az úttörők kulturális szem-
léjének legjobbjai bemu-
tatót tartanak. 

A versenyuszodában úttörő-
úszóversenyt rendeznek. 

A z újszegedi játszótéren 
ügyességi versenyt 

rendeznek a csapatok között. 
Minden csapatot egy-egy őrs 
képvisel majd. Este 7 óra-
kor ugyancsak az újszegedi 
játszótéren 

jubileumi tábortüzet 
gyújtanak az úttörők, s itt 
az úttörőcsapatok legjobb 
műsorszámaikkal szórakoz-
tatják a résztvevőket. 

AZ ÖNTUDATOS MUNKÁS 
— Az öntudatos munkások 

nem szeretik, ha kiskorúak-
nak tartják őket és objektív 
nehézségekként emlegetik 
előttük a munkaszervezés, 
anyagellátás, vagy a tervezés 
hibáiból következő fogyaté-
kosságokat. — Néhány hete 
hangzott el ez a megállapí-
tás az SZMT ülésén. Egy má-
sik hozzászóló pedig így egé-
szítette ki a mondottakat: 

— Az öntudatos munkások 
szeretik az őszinteséget, és ha 
ezt tapasztalják, készséggel 
segítenek az üzem vezetői-
nek. 

Már sokszor hallottam 
üzemi taggyűléseken, terme-
lési tanácskozásokon, hogy 
felidézték az öntudatos mun-
kás alakját. Vajon milyen 
"mérlegen« mérik az üzem-
vezetők, a munkások az ön-
tudatot? Szerintük mi jel-
lemzi az öntudatos munkást 
és kit tartanak maguk kö-
zött a legöntudatosabbnak — 
erről beszélgettem 20—25 
falemezgyári dolgozóval, 
ahogy az üzem munkater-
meiben találkoztam velük. 

Nehéz erre választ adni 
— Ki t tart társai közül a 

legöntudatosabbnak — szólí-
tottam meg Simon Árpádot 
az új színfurnér-üzemben, a 
gépeket szerelő munkások 
közül. 

— Nehéz erre választ ad-
ni — mondotta. A karban-
tartók között a kommunis-
tákra kivétel nélkül állítha-

tom, hogy öntudatosak. De 
közéjük sorolhatok néhány 
pártonkívülit is. Például a 
két Borost, Zsemberit, Gyöm-
bért vagy Tasit, akik soha-
sem a műszak végét lesik, 
hanem a munkára ügyelnek, 
hogy minden rendben 1® 
gyen. 

— Erre a kérdésre nem 1® 
het kapásból felelni — vá-
laszolja Arató István műv® 
zető. — Ugy gondolom, sok 
embert megsértenénk, ha 
csak egyet emelnénk ki mint 
legöntudatosabbat, sok ilyen 
munkása van a falemezgyár-
nak. 

A kazánházban Fazekas 
elvtársat tartják olyan em-
bernek társai, akit az öntu-
dat jelképes »ranglétráján« 
maguk elé állítanak. El-
mondják azt is, hogy miért: 
a munkában mindig példát 
mutat, ha hibát lát, azonnal 
szól a vállalat vezetőinek. 
Társai nevelője, készséggel 
magyarázza a párt politiká-
ját, beszél a külpolitikai 
helyzetről, a társadalmi mun-
kából kiveszi részét és lel-
kes munkásőr. 

Sokan v a n n a k . . . 
Egri István művezető előbb 

szabadkozik a válaszadástól 
azzal a megjegyzéssel, hogy 
nem lehet egy embert külön 
kiemelni. Hiszen csak a rönk-

Korszerűen felszerelt műhely ekben sajátítják el a Szegedi 
Pedagógiai Főiskola műszaki ismeretek és gyakorlatok 
tanszékének hallgatói a szaktárgyukra vonatkozó is-
mereteket, amelyek birtoka ban majd mint tanárok 
szerte as országban oktatják leendő általános iskolás ta-

nítvány aikat 

„A magyar elvtársak eredményei 
erőt adnak harcunkhoz..." 

Emlékezetes napok Bécs munkásai között 

Szegedi írók 
üzemi szocialista brigádokban 
Szegedi írók és szocialista Kiss Lajost a Szegedi Építő-

brigádok vezetőinek találk® j p a r j vál lalat előregyártó 
zóját rendezte meg tegnap 
délután Tolbuhin sugárúti 
székházában a Szakszerveze-
tek Csongrád megyei Taná-
csa. A baráti találkozón 13 
nagyüzem szocialista brigád-
jai képviseltették magukat, 
hogy írókkal és költőkkel 
közvetlen beszélgetésen v i -
tassák meg azokat a kultu-
rális kérdéseket, amelyek 
iránt a brigádok tagjai ér-
deklödnek. il letve művelődé-
síiket elősegítik. 

A brigádok vezetői hang-
súlyozták, hogy nem formá-
lis, hanem kölcsönösen tar-
talmas kapcsolatot kívánnak 
létesíteni egy-egy áltáluk 
meghívott íróval, költővel, 
akit á brigád maga közé vá-
laszt. Ugy tekintik a felkért 
'rót, mint bármely tagját a 
brigádnak, aki mindannyiuk 
érdekében végzi munkáját. 

író munkája az lesz — 
mondották —, hogy segítse 
brigádja tagjait kulturális 
tejlödésükben, irányítsa f i -
ryelmüket az irodalomra, a 
•zínházra, a filmre, a kép-
zőművészetre. Alkalmanként 
'ártson számukra e piűvé-
szeti ágak egy-egy témakö-
réből előadást, érdeklődjék 
jetiik, munkájuk iránt, 

ez a kapcsolat egyben 
esetleg írói élménnyé, mű-
Vf*ké fe érjen. 
. A baráti beszélgetés azzal 

üzeme, Lődi Ferencet a Sze-
gedi Textilművek, Nagy 
Sándort a M Á V mozdony-
javító üzeme, Papp Lajost a 
Szegedi Ruhagyár, Simái 
Mihályt a Szegedi Szalámi-
gyár és Tóth Bélát a Szege-
gedi Kenderfonógyár egy-
egy brigádja hívta meg, il-
letve választotta be maga 
közé. 

Mi — ők. Ezek a szemé-
lyes névmások egymásba fo-
nódnak, egyek lesznek a 
nagy, nemes cél felé vezető 
úton. Mi békét akarunk — 
ők is. Mi a szocializmust 
építjük — ők is azt akar-
ják. Figyelemmel kísérik 
életünket, harcainkat, ered-
ményeinket és ők is úgy 
akarnak élni. mint m i . . . 

A proletárszolidaritás 

jegyében 

Ezek a gondolatok jutnak 
eszünkbe, amikor Péter Já-
nos elvtársnak, az MSZMP 
Szeged városi bizottsága 
munkatársának útiélményét 
hallgatjuk. A munkásosztály 
nagy nemzetközi ünnepét Pé-
ter János elvtárs — turista-
ként — az osztrák kommu-
nisták meghívására, 80 ma-
gyar társával együtt Bécs-
ben, az osztrák dolgozókkal 
közösen köszöntötte. A ma-
gyarokhoz hasonló népes kül-
döttség érkezett az osztrák 
fővárosba Csehszlovákiából 
is. A magyar és a csehszlo-
vák dolgozók az osztrák 
kommunisták vendégei vol-
tak. 

A vendéglátók, az üzemi 

Május 19*én nyílik 
a Budapesti Ipari Vásár 

A vidékiek 33 százalékos utazási kedvezményben 

részesülnek 

tagét, hogy Andrássy La-
a Szegedi , Kábel- és 

p'taronykötélgyór. Bárdos 
*jt az Újszegedi. Kender-

Far, Dér Endrét az Ingat-
tasezelö Vállalat asztalos-
jrt'-lege, Fenákel Juditot a 

Kenderfonógyár, 

Húsz ország kereskedelmi 
köreinek árubemutatója az 
ipar budapesti seregszemlé-
jét, most már valóban nem-
zetközi vásárrá avatja, amely 
egy hét múlva, május 19-
én nyitja meg kapuit. A Vá-
rosliget 26 hektárnyi terüle-
tét elfoglaló vásárvárosban 
már minden ennek jegyében 
történik, készülnek a több 
százezernyi látogató fogadá-
sára. 

A kiállítási anyagok szállí-
tását már a hazai vállalatok 

épült pekingi 
makettjét is. 

Elkészült a 
vára mellett a 

sportcsarnok 

Vajdahunyad-
tóparti szín-

pad, ahol naponta több al-
kalommal lesz divatbemuta-
tó, esténként pedig a belke-
reskedelem rendez vidám 
reklámműsort. 

Egyébként a vásár rende-
zősége úgy határozott, hogy 
— noha a pavilonok este 8-
kor zárnak — mivel este 10-
ig még sok látványosság 
várja a látogatóikat —, a 

is megkezdték, a külföldi liget kellemes környezetében 
áruk nagy többsége szintén pihenhetnek, szórakozhatnak, 
a helyszínen található. A 
kínai javilonban már min-
den a helyén van, látható itt 
a fogorvosi széktől a hajó-
modellig Kína ronamosan 
fej lődő iparának számos 
-képviselője*. - Bemutatják a 
látogatóknak a nemrég fel-

ezért estére külön 2 forin-
tos belépőjegyet is kiadnak. 

A vásárra vidékről is sok 
látogatót várnak. A vidé-
kiek május 18-tól vehetik 
igénybe a MÁV 33 százalé-
kos utazási kedvezményt. 
(MTI ) 

munkások, hivatalnokok, 
egyetemi tanárok, pedagógu-
sok, párt- és tömegszervezeti 
vezetők már Hegyeshalmon 
fogadták a magyarokat. A 
porletárszolidaritás, a közös 
eszme az első kézszorítás 
után szorosra fűzte az em-
bereket. Ügy beszéltek éle-
tükről, munkájukról egy-
másnak, mint a régen lá-
tott kedves barátnak. 

Munkáscsaládok otthonában 

Péter Jánost Bécs külvá-
rosában, a X I X . kerületben, 
egy szappangyári munkás és 
családja látta vendégül, fo-
gadta otthonába. A háziasz-
szony sokat mesélt esténként 
az osztrák kommunisták il-
legális harcáról, azokról az 
időkről, amikor a bécsi kom-
munisták fegyverrel harcol-i 
tak a hitleri fasiszták ellen. 
A családfő, aki évekig volt 
távol országától, családjától, 
az emigrációban eltöltött 
évekről beszélt. 

A magyar és a csehszl® 
vák vendégeket sok-sok bé-
csi munkás hívta meg. Péter 
János elvtárs nyolc munkás-
családnál — nyomdász, kő-
műves, gyári munkás — for-
dult meg háromnapos bécsi 
tartózkodása alatt. A baráti 
beszélgetések alkalmával las-
san alakult ki a kép a bé-
csi munkásmozgalom jelen-
legi helyzetéről. A kommu-
nista párt ugyan legálisan 
működik, de sokszor komoly 
politikai harcot kell vívnia 
a Néppárt, a tőkések hazug 
propagandájával szemben. 

Ha az üzemekből munká-
sokat bocsátanak el, az el-
sők között kell a kommu-
nistáknak elhagyniok mun-
kahelyüket. És mégis nap-
ról napra nő, gyarapodik a 
kommunisták száma. A leg-
utóbbi pártkongresszus ide-
jén négyezer új párttagot 
vettek fel. 

Hétvégi találkozók 

A kommunisták igen ak-
tív párttevékenységet f e j t ® 
nek kí. Minden héten, álta-
lában szombatonként, össz® 
jönnek a székházban és 
megbeszélik a legközelebbi 
feladatot. Ezekre a megbe-
szélésekre a párttagok hoz-
zátartozóikat is elviszik. A 
kommunisták különösen 
nagy gondot fordítanak a 
fiatalok nevelésére. 

Egy szombati beszélgeté-

sen a X I X . munkáslakta k ® 
rületben Péter János is részt 
vett. Nagy szeretettel vették 
körül és sok-sok kérdést in-
téztek hozzá. Különösen ér-
dekelte az osztrák munká-
sokat a magyar dolgozók 
élete. Ók elmondták, hogy 
Ausztriában a nők 60, a 
férf iak pedig 65 éves ko-
rukban mennek nyugdíjba. 
Aki 40 éves kora után él-
veszti állását, egy életre 
munkanélküliségre van kár-
hoztatva. A tőkések ugyanis 
"idős* munkásokat nem al-
kalmaznak. 

Elmondták azt is az oszt-
rák dolgozók, hogy, nagy 
építkezések folynak ugyan 
Bécsben, de a felépült laká-
sok üresen maradnak, pedig 
30 ezer embernek nincs la-
kása. A lakbér azonban 
olyan magas, hogy a mun-
kások nem tudják megf i -
zetni. A kulturálódási lehe-
tőségek is csak a kiváltságo-
soké. Igen magas a színházi 
belépőjegyek ára. 

Impozáns erS 

Május l-én a kommunis-
ták tribünjén a bécsi ünnep-
lők között ott állt a szegedi 
Péter János elvtárs is. Elő-
ször a Szociáldemokrata Párt 
vonult fel, majd a kommu-
nisták lelkes, színpompás 
menete következett. Sok 
százezer — délelőtt 11 órá-
tól déli 1 óráig vonultak el 
a kommunisták a tribün 
előtt — munkás apró zász-
lócskákat lobogtatott, melyen 
fő követelésük volt olvas-
ható: "Kommunisten wieder 
ins Parlament!* (Kommunis-
tákat ismét a parlamentbe!) 
A díszes, impozáns erőt su-
gárzó menetben az osztrák 
dolgozók a többi között Ga-
garin arcképét is vitték, fe l -
irataikban éltették Fidel 
Castrót. demokráciát és jó-
létet követeltek. 

A felvonulás után egy 
nyomdász odament Péter Já-
nos elvtárshoz, s hosszasan 
elbeszélgettek. Búcsúzásul a 
következőket mondta: 

— Dolgozzatok jól, ma-
gyar elvtársak! A ti nagy-
szerű eredményeitek erőt 
adnak harcunkhoz. 

Ezt mondták a többiek is 
a búcsúzónál, és ert nem fe -
lejti el Péter elvtárs és nem 
felejtheti el senki, aki hű 
a proletár internacionaliz-
mus eszméjéhez . . . 

Horváth Zsuzsa 

téren dolgozók közül 10—15 
embert tud felsorolni "kapás-
ból*, akik mindenkor készek 
akár é j je l 2 órakor is felkel-
ni; ha vagonkirakásról van 
szó. 

— Sokan vannak közöttük 
— fűzi hozzá Arató István 
—, akik évek óta dolgoznak 
a rönktéren, nehéz munká-
juk van, s a keresetük sem 
volt mindig ilyen, mint most. 
Mégis kitartottak, nem men-
tek el máshova, mert tudták, 
hogy itt szükség van rájuk. 

Három éve került az üzem-
be Zsombóról Hegedűs Kál -
mán. Ma már darukezelő a 
rönktéren. Vajon ő milyen 
portrét » fest* az öntudatos 
munkásról? 

— Szerintem ilyen ember 
Jenei Sándor, aki családi há-
zat épít Dorozsmán. Velem 
együtt kezdte az üzemi mun-
kát a rönktéren. Most is ott 
dolgozik. 

Antal Zsuzsa, a lemez-
üzem mérnökrtője is nehéz-
nek találja a kérdést. 

— Nem tudok kiválasztani 
külön egyet sem. Sok olyan 
munkásnő dolgozik itt, akire 
bátran állíthatom, hogy ön-
tudatos munkás. 

Mindig a közösség 
érdekét nézi 

A présgépek mellett Széles 
Jánost szólítottam meg. ö a 
gép kezelőjét, Oravecz Já-
nost tartja a legöntudato-
sabbak egyikének. Amint 
mondja, precíz ember, jó 
munkás, tisztán tartja a gé-
pet. Amikor megmutatja, hol 
dolgozik Oravecz, őt is meg-
kérdeztem, vajon hogyan 
vélekedik a kijelentésről. 
Szerényen hárította el magá-
ról a jelzőt. Én csak azt t® 
szem, ami tőlem telhető. S 
anélkül, hogy tudta volna 
ki állította róla, hogy a 
legöntudatosabbak közé tar-
tozik — ő maga Széles Já-
nost nevezte ilyen ember-
nek, mert, mint mondotta ( 

nemcsak a munkában, a tár-
sai pQlitikai nevelésében is 
nagyon aktív. 

Szabó Lajos, a diszpécser, 
rövid gondolkodás után így 
felelt a kérdésre: 

— A legöntudatosabb mun-
kásnak Varga Zoltánnét tar-
tom, akit nemrégen nevez-
tek ki csoportvezetőnek. Jó 
szakismerettel rendelkezik^ 
szorgalmas. Ha normarend® 
zésről volt szó, sohasem bér-
kérdést látott benne, hanem 
azt, hogy mi segíti a term® 
lést, mi a közösség érdeke. 
Állandóan javaslatokat tett a 
munka javítására. Ö igazi 
öntudatos munkás . . . 

Mire sorraj ártam a mű-
helyeket, munkatermeket, 
sok emberrel beszélgettem. 
Szavaikból azt szűrtem le, 
hogy a gépek kezelői, a szer-
számok forgatói, a kérges te-
nyérű rönktéri emberek sz® 
rint a munkásöntudatot a 
munkahelyen, a munkásosz-
tály, a haza érdekében való 
helyiállás jelenti és sok hét-
köznapi tettből, magatartás-
ból tevődik össze. Nincs na-
gyobb tisztesség annál, ha 
társai mondják valakire: ön-
tudatos munkás. 

Nagy Pál 

Százmilliók 
felhasználatlanul 
a raktárakban 

A Magyar Nemzeti Bank 
büntetőkamatok kiszabásával 
igyekszik mérsékelni a vál-
lalatok fölösleges raktárkész-
letét. Ha az anyagok és fél-
készáruk meghaladják a 
szükséges mértéket, a szoká-
sos három százalék helyett 
7—18 százalék kamat fizeté-
sére kötelezik az üzemet. 

Az illetékes gazdasági szer-
vek most első ízben vizsgál-
ták meg azokat a készlet® 
ket, amelyekkel a vállalatok 
önállóan gazdálkodnak. Meg-
állapították a többi közt, 
hogy villanyszerelési cikkek-
ből 35 százalékkal van több 
raktáron, mint egy évvel ez-
előtt. A nehéziparban össz® 
sen 150 millióra, a kohó- és 
gépiparban több száz millió-
ra becsülik a feleslegesen 
felhalmozott készletek érté-
ké t 


