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A kiskundorozsmai DÉFOSz-
lroda ajtajában, kinn a nagy 
falusi liáz udvarán rengeteg 
ember ácsorog. Földmunkás, 
kubikos valamennyi. Munka-
felvételre várnak. Az elmúlt 
Íretekben jónéhányszáz do-
rozsmait helyezett el a szö-
vetség az ország különböző 
részeiben, útépítéseknél, csa-
tornázásoknál és a nagy pesti 
gyárakban. Akik itt állnak, 
most kerülnek sorra. 

— A móta mepahkult 

a DÉFOSZ-on belül a mun-
kástagozat, azóta sokminden 
megváltozott — mondja Tóth 
József kubikos, aki nemrég 
jött haza az árpádközségi— 
felsőközponti útépítéstől. — 
Sikerül megszüntetni a mun-
kanélküliséget. Szaksársaim-
mal együtt nehéz nélkülözé-
seket éltünk át az elmúlt 
esztendőkben, kitartásunkkal 
hozzájárultunk az ország új-
jáépítéséhez. A hároméves 
terv liozta meg számunkra is 
a jobb sorsot. 

— Most már egyre több a 
munkalehetőség — kapcsoló-
dik bele a beszélgetésbe Ko-
vács János is. — A község 
határában egymásután épül-
nek az utak. Nem volt hiába-
való az újjáépítés nagy mun-
kája, nem csalódtunk Rákosi 
elvtárs szavaiban, a kommu-
nisták szavaiban, akik már 
1947-ben megjósolták a terv-
gazdálkodás sikerét. Igy való-
sítjuk meg az ötéves tervet 
is. 

En/te töpben 

kapcsolódnak bele a beszél-
getésbe. Néhány asszony is 
odalép a férfiak közé. Az ura 
valamennyinek dolgozik, azért 
jöttek el a DÉSZ-ba. hogy ki-
fizessék a tagsági díjat. 
Rács Lajosné, akinek a férje 
valahol Pest környékén építi 
az utakat, élénken avatkozik 
bele a beszélgetésbe. 

— Hogy a tervgazdálko-
dást, az ötéves tervet valóra 
válthassuk, elsősorban békére 
van szükségünk. Az imperia-
listák mesterkedéseit ki kell 
védenünk, ö.sze keli fognunk 
p világ dolgozóival, mint 

munkalehetőség 
O o x o ^ m a taíáráteja k 

ahogy egyik láncszem kap-
csolódik a másikhoz. Ez az 
egységes béke'akarat, ez a 
harcos békevágy tehetetlenné 
teszi majd a nemzetközi re-
akciót. t 

A DüFOSz-iroda 

elé egyre többen jönnek. Fér-
fiak, asszonyok kopogtatnak 
be az ajtón, aki pedig elvé-
gezte a dolgát, az megáll né-
hány szóra a többiekkel az 
udvaron. A beszélgetés a 
Függetlenségi Népfrontra, a 
választásokra terelődik. 

— A pártoskodás, a párt-
versengés szétforgácsolta az 
a2 erőinket. Elhanyagoltuk 
az építés feladatait. — Mon-
dogatják innen is, onnan is a 
Nagy Ferencek, a Jenéi Ven-
delek é3 a Váradi Sándorok. 
— A Népfront megszüntette 
ezt az áldatlan helyzetet, az 

ország haladó erői összefog-
tak a Magyar Dolgozk Párt-
ja vezetésével. 
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választásokon mi a Népfront-
ra, az ötéves tervre, saját 
felemelkedésünkre szavazunk 
mondják elégedetten. — Okul-
tunk eleget a Horthy-világ 
üres ígéretein, most már 
tudjuk, hol a helyünk. 

Délfelé jár az idő, amikor 
lassanként, kettes-hármas 
csoportokban hazafelé indul-
nak.. Már csak a DÉFOSZ 
vezetőség két tagja: Takács 
János és Maróti János van 
bent az irodán. Ők még szor-
galmasan jegyezgetnek a 
könyvekbe, kartotékolják azo-
kat, akiket népi demokráci-
ánk, a Dolgozó Parasztok és 

Ma nagy Hiúsági nap Szegeden 

Földmunkások Országos Sző-
vétségé juttatott munkához, re többszáz szegedi fiatal ke 

Nagyszeged ifjúsága nagy 
megmozdulásra jön össze. Népi 
demokráciánk választások előtt 
áll. Megtárgyaljuk, hogy mit 
végeztünk eddig s mennyivei 
vittük előre ifjúságunkat a jobb 
és a boldogabb élet felé, mit 
keh tennünk, hogy jövőnk az 
örömteli, erős vidám, boldog 
ifjuság jövője legyen. 

Vannak eredményeink. Sokat 
változott 44 október óta a nagy-
szegedi fiatalok élete. Ezt a 
vállozást felépült uj iskolák, 
népi kollégiumok, menzák, 
napközi otthonok, tanonootlhon, 
sportpályák és sport felszere, 
lések is jelzik. Ösztöndijak, esti 
tanfolyamok és iskolák, mun-
kalehetőségek rezek az eredmé-
nyek a hároméves terv eredmé-
nyei. amelyek népi demokrá-
ciánknak és pártunknak az 
ajándéka a nagyszegedi ifjuság 
számára. 

Kossuth és Pefőfi akadémi-
ára, gépállomásokra, a közigaz-
gálás, a szövel kezetek területé-

A kapitalizmus érdeleit szolgáló tudomány: 

termékeilen áltudomány 
Szegedi professzorok nyilatkoznak a tudományos státuszról 

Ui korszakot jelent a magyar tudományos életben Pár-
tunk kezdeményezése, amely meg a hároméves terv befejezése 
előtt a tudományos státusz bevezetésével biztosítja a magyar 
tudomány képviselőinek  a zavatatan, anyagi gondoktól men-
tes kutató munkát. A dolgozó nép támogatása tudósaink 
megbecsülését, munkájuk elismerését jelenti, de jelenti egy-
úttal azt is, hogy népi demokráciánk minden támogatást meg-
ad azoknak, akik a tudomány fejlesztésével szolgálják ar or-
szágépitést, a dolgozó nép bolpdorjabb jövőjét. 

dalom története és az Szegeden 197-eu kerüllek tu-
dományos státuszba, közülük 
tizenegyet »A«, illetve »B« ka-
tegóriába soroltak. Az »A« ka-
tegóriába tartozók havi 3850, a 
»B« kategóriába sorollak pe-
djg 3000 forint fizetést kapnak. 
A Iresorollak között pályájuk 
elején álló fiatal tanársegédek, 
sőt demonstrátorok is vannak. 

Or. Trencsény;-Wa!ííaiiel !mre 

elvtárs, a klasszika-filológia 
professzora. Két évtizedes fá-
radhatatlan tudományos mun-
kajának elismeréseként népi de-
mokráciánk a tudományos stá-
tusz iB< kategóriájába sorolta. 

Adandó témaköröm az ókori 
lörténelem ,a görög és latin iro-
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antik 
vallástörténet — mondja Tren. 
csényi-Waldapfcl Imre elvtárs. 
A tavalyi könyvnapra jelent 
meg ?Humanizmus és marxiz-
must című munkám, amely, 
nek alapgondolata, hogy a 
humanizmus betelőzöje, mai és 
egyben legteljesebb változata a 
marxizmus. 

— Népi demokráciánkban a 
tudósok helyzete alapvetően 
megváltozott. Az igazi tudós, 
tudományos kutató természeté-
nél fogva a társadalom élenjáró 
progresszív tényezője, hiszen 
minden uj tudományos ered-
mény a társadalom fejlődésé-
nek tényezője. 

A haladó kapitalizmusban az 
a tudomány, amely a kapitaliz-
mus érdekeit szolgálja ki, nem-
csak hogy reakciós tényező a 
társadalom fejlődésének szem-
pontjából, hanem a tudomány 
haladása szempontjából is ter-
méketlen, azaz nem is tudo-
mány többé, hanem áltudo-
mány. 

— A dolgozók! csodálatramél-
tó munkája folytán már terv-
gazdaságunk első időszakában 
a hároméves terv folyamán le. 
hetővé vált a tudósok nagy-
mértékű támogatása. Az MDP 
kezdeményezésének és követke-
zetes kultúrpolitikájának kő. 
szűnhető, hogy számunkra biz-
tosította az anyagi gondtalanság 
és az eredményes kutatómunka 
minden feltélele. ' 

— Magyarországon még soha 
ehhez hasonló támogatást nem 

kapott a tudományos élet — 
jelen lette ki nyilatkozatában 

mányos státusz a tudósok és a 
tudomány megbecsülését jelen-
ti• a múltban csak beszéltek a 
tudósok támogatásáról, de sem-
miféle jele nem volt a tudo-
mány megbecsülésének és tá-
mogatásának. Én azt hiszem, 
a magyar tudomány még nem 
Js érdemelte ki teljesen a dolgo-
zó néptől azt, hogy nehéz mun. 
ká.jának eredményeiből ilyen 
jelentős támogatást nyújt a tu-
domány dolgozóinak. Meggyő-
ződésem, hogy <t tudomány dol-
gozói most már az anyagigon-
doktól megszabadulva még fo-
kozottabb munkával szolgálják 
a haladó tudományon keresztül 
a dolgozó nép érdekelt. 

.4 tudományos státuszról nyi-
latkozott 
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professzor is, az alkalmazott 
matematika tanára. _ \ mdo-

professzor is. 

— A tudományos státusz leg-

nagyobb jelentőségét abban lá-

tom — mondotta, — hogy biz-

tosítja a magyar tudományos 

élet utánpótlását. Különösen áll 

ez az orvostudományi elméleti 
szakokra, ahová a fiatalság nem 
szívesen ment, mivel ugy érezte, 
hogy klinikai pályáján sokkal 
liamarahb megteremtheti meg. 
élhetésének anyagi feltételeit. 
Mi is, akik a múltban elméleti 
pályára mentünk, anyagilag hát-
rányosabb helyzetbe kerültünk 
oi'voskollégiánkkal szemben. A 
tudományos munka alapfelté-
tele a gondtalan megélhetés, 
amely a tudbmányos státusszal 
most már biztosított 

rült nem számitva azokat, akik 
népi demokráciánk jóvoltából 
egyetemeken, főiskolákon kó. 
szülnek föl népünk szolgálatára, 

Tudjuk, hogy ezeket aa 
eredményeket dolgozó magyal 
népünknek szerelett pártunk-
nak köszönhetjük de benn* 
van ezekben az eredmények, 
ben a mi jó munkánk is. A 
nagyszegedi fiatalok ma mái! 
nem a régi idők szegedi 
fiataljai nem a reakció által 
félrevezetett fiatalok többé. 
Egyre többen vannak akik élen 
járnak a munkában a terme, 
lésben városban és falun. 
Példaképeink ezek az ifju 51-
munkásök jó tanulási érdem, 
rendes fiatalok az ifju minta 
gazdák. 

A mi hazánkban érdemet 
tanulni és dolgozni. Munkánk-
baap nem állunk meg. Hibá nk 
is vannak nielvet ki kell még 
javítanunk és korántsem 
mondhatjuk el, hogy teljesen 
elégedettek vágjunk. 

Az ötéves terv utján lrelát-

hatatlan jövő áll előttünk 

Fejleszteni akarjuk tanulási 

lehetőségeinket, javitani kell 

termelési eredinénj-einket. Af 

ötéves terv keretei bő lebelő. 

séget adliak erre számunkra. 

Szilárdan és egységesen so-

rakozunk fel ml nagyszegedi 

dolgozó fiatalok a Független-

ségi Népfrontba tömörült dol-

gozó magyar népünk a Magvai 

Dolgozók Pártja a mi nagy 

tanítómesterünk és példaké-

pünk Rákosi Mátyás vezetésé-

vel az uj feladatokra. Ké-

szek vagjmnk békénket, eddi-

gi eredményeinket megvédeni 

— vállaljuk néphadseregünk 

erősilését. 

Ezeket a kérdéseket treszéll 

meg ma nagygyűlésén Nagy-

szeged ifjúsága. . 

A z Sfjusáfil n a p 
m ű s o r a 

Hatalma3 megmozdulás les* 
a mai napon Szeged ifjuságá. 
uak. Munkás, paraszt és értel-
miségi fiatalok vonulnak fel reg-
gel fél 9-re a Vasutas-stadion-
ba, hogy résztvegyenek a Ma-
• yar Ifjuság Népi Szövetség* 
által rendezett, kultúrműsorral 
egybekötött nagygyűlésen. A! 

Magyar Függetlenségi Népfront 

S S . u s s nmí* 
országos főtitkára szól a sze-
gedi fiatalokhoz. A nagygyülé® 
után nagyszabású sportverseny 
következik. Hasonló nagysza-
básu spovtmcgmozdn lások lesx-
nek a délutáni órákban is. A 
szegedi ifjúmunkások délután 7 
órakor a Belvárosi Moziban 
Találkozás az Elbán* cimU 
film bemutatásával látják ven-
dégül a gyűlésen résztvevő pa-
rasztfiatalókat. Esto fél 7 órá-
tól pedig a Széchenyi-téren lesz 
szabadtéri műsor a Nemzeti 
Szinház tagjainak felléptévei. A 
szegedi ifjúsági napot szabad-
lén tánc és díjmentes szabad-
téri filmelőadás fejezi be. 

H á l f ő i i d é l u t á n 

az ötgygs tervről tar! előadás! fínlos István elvtárs 
áiSoinlitfíár a szened! kendergyárban 

Hét fán dél ntán 2 órakor a szegedi Kcndcrfonégy árban AU-
tos István elvtárs államtitkár lart választási nug)gyűlést. En-
nek keretében ismerteti az Ötéves tervet. A gyűlésre a kender* 
fonógyár munkásain kivül felvonulnak a DfiMA cipőgyár fo ft 
Gyufagyár dolgozói is. 

: o c G * l o m 8 a h o z z a . " 

S n S Z E R T É K E S I Í Ó H. V. 

*AFHAró MINDEM FŰSZER. £ S FESTÉKUZLE18E N 

pxBsasagsi 
berendezések é s egyes darabok 

i i f t O E N E i F O S U O H a i O f ÍBERT 

szegedi b ú t o r i p a r , kelemem-u- 8. 


