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Szerda, 1949 május 4. 

lományas eredményeinket 
az egész ásliszé aép favSra fardiiak 

Szegedi tudósok a Népfront és az ötéves terv mellett fogfal f i l t állást 

Ma dé!u án a szegedi értelmiség nagygyűlést tart. Ezen a 

nagygyűlésen módjuk lesz az értelmiségi dolgozóknak arra, 

hogy felmérjék mindazokat az eredményeket, amelyeket népi 

demokráciánk értük telt. Népi demokráciánk ha'a'mas segít-

ségéről nyilatkozó^ lapunknak három szegedi tudós. 

Dr. Hetényi Géza 
orvosprofesszor a következőket 
mondotta: 

— A hároméves terv köz-
egészségügyünknek és a tudo-
mányos kutatásnak talpra állí-
tását sikerrel elvégezte. Soha 
ezt a bőkezű támogatását és 
megbecsülését a kutató mun-
kának nem tapasztaltuk pá-
lyánkon. »A legfőbb érték az 
ember, jelszó óriási lehetősé-
geket biztosit az egészségvéde-
lem terén és semmi kétség, 
hc rv nz ötéves tért; végére né-
pünk egészségesebb lesz. mint 
va'aha. Az egyetem orvoskari 
tn ézeteinek fe'tesztése magas 
fcénzeltségü szakemberek képzé-
sé el meg fogja szüntefnj az 
orvoskari, elméleti intézetek és 
klinikák emberhiányát. Ne-
künk szegedieknek különöské-
pen örömünkre szoltól, hogv 
az ötéves terv végére teljessé 
leszi az annakidején befejezefle-
toül maradi szegedi orvosi egye-
lem kiépitosét 

— vAz orvos elméleti és kli-
hikni kutatómunka lehetösdrei 
ts halalmas fejődésnek indul-
nak. Mindnyájunk vágva csak 
e"v lehet: a béke minden esz-
közzel való megvédése, hogy 
móliyrk legyen a terv zavarta-
lan végnehaj'ásn és nemzetköz.1 
viszonylatban elsőrendű kőz-
e é.zségügvés tudományos bir. 
rév megteremtésére 

— A haladó értelmiségnek 
re i lehet srebb feladata, mint 
e c'-.nek a cé'o'-nak megvalósí-
tó m közreműködni, állást fog. 
1:1 i a célok megvalósításának 
M-'osi'éka, a Népfront mellett 
és ennek az elközelgő választá-
sokon J-ífeiezést adni. 

— A Magyar Tudománvos 
T ' ácsnak az első nagy alko-
lás? a tudományos státus _ 
m o ^ ' o ' l a 

Dr. Szabó Zoltán 
egveteml tanár. _ 

Ez lette lehetóvé. h o g y a m a . 

*>'f>r tudományos intézetek 
munkásai, professzorok, m*7-
szi zlensek és altisztek, ne 
gyötrő anyagi gondok közepet, 
te. hanem ezektől függetlenül 
végezhessék munkájukat. A tu-
dományos slátus azámnnbra azt 
jelenii, hogy ezután a magyar 
tudósok a sokszor anvagi acgit-
rá-et jelentő mennvi'rógi mun-
ka helyett áttérhetnek a minő-
sé i munkára. A tudománv tör-
ténetének számtalan példája bi. 
/onvitja, hogy nincsen egyetlen 
olyan hasznot hajtó üzlet" sem 
amely annyi hasznot hozma' 
olvan bőven (érülne vissza, 
mint a tudománvos munka tá. 
mogalására fordilott összeg 
1 6 n hiszem, hogy a tudo-
mánv támogatására forlilott 
halalmas ősszeg ezúttal is meg. 
hozza a várt eredményt. 

További eredménve'nk bizto-
sítéka csak az lehet, ha az ér. 
telmhég a dolgotokkal egvüit 
a választásokon állástfoglal a 
N' "front programja me'lett, 
amelvnek programja biz'o T'éka 

a további eredményeknek. 
— Ezelőtt két évvel Vas Zol. 

tán miniszternél jártunk kül-
döttségben — mondotta 

Dr. Fodor Gábor 

egyetemi magántanár. — Már 
akkor megigérte, ho<jy olytan tá-
mogatásban részesül a "magyar 
tudomány, amilyet ez az ország 
még nem látott. Bevallom, alig 
mertük elhinni, hogy valóra vál-
hat 'ez az álom. 

— Ma a magyar népi demo-
krácia éppen ezt az igéretét 
váltja teljes mértékben valóra. 
A hároméves terv során hatal-
mas beruházások történtek a 
tudományos intézetek műszerek-
kel való ellátása terén. Az egye-

temi segédszemélyzet létszámát 
a békebelihez képest éppen most 
száz százalékkal emelték. Utol-
jára említem azt a példátlan 
aránya életszínvonal emelkedést, 
amelyben tudósaink a státus lé-
tesítésével részesültek. 

— Mi tudjuk, hogy az áldo-
zatot a magyar munkásosztály 
hozta. Ez bennünket természe-
tesen arra kötelez, hogy az egye-
temen kiváló szocialista szak-
értelmiséget neveljünk és hogy 
tudományos eredményeinket az 
egész dolgozó magyar nép ja-
vara hasznosítsuk. 

— Meggyőződésem, hogv min-
den becsületes dolgozónak kö-
telessége és egvben létérdeke 
az, hogy az ötéves terv meg-
valósuljon, erre pedig csak az 
a biztosíték, ha minden épitő-
erőt egybefogunk és ezt az el-
határozásunkat a választások 

Fonógéptől az íróasztalhoz 
cKirályhatom ötéves tervén doigozik 

Dobé Jlona a kendergyár élmunkásnöre 

Dobó Ilona elvtársnő még 
néhány hónappal ezelőtt oll 
állott az újszege li kendergyár 
fonodájában a zugó gép mel-
lett. Ruháján olt csillogóit az 
élmunkás'elvény, s eme vigyá-
zón figyelt a gépre. Épített 
Építette a szebb és boldogabb 
jövőt Az elsők között voll 
az országban, akit megjutal-
maztak a munka legszebb ki-
tüntetésével. az élmunkásjel-
vénnyel. Mindenki ugy ismer-
te a gyárban, mint az egyik 
Iegs~o galmasabb munkást So-
kasom késett, bármelyik osz-
tálvon dolgozott, mindig meg-
állta a helyét 

Dobó Ilona elvtársnő éle-
télien azonban v-yiozás állott 
be. A szakszervezet 

öthetes i sko lára 
küldte. Dobó glvlársnő a szak-

alkalmával kifejezésre is juttat-1 szervezeti iskolán ls élen járt 
juk. a tanulásban. Bebizonyította 

Minden szegedi házban 
•an már ker 

A n a p o k b a n 

Vidám kürtöléssel áll meg 
nj Csepel motorjával Kiss 
János az uiszegedi kendergyár 
kapuja előtt. Néhány napja 
még kissé bizonytalanül ve-
zette végig a Tisza töltés sa-
lakozott utján a berregő 
gépjármüvet- Most pedig ugy 
ül a kis vasparipa nyergében, 
mintha mindig azon közleke-
dett volna. 

A portásépület mögötti fél-
telej ü ketékpármegörzőben 
szép tisztán csillogó bogárfe-
kete testtel áll a sok női és 
férfi kerékpár között a kis 
100-as Csepel. Nincs ugy be-
lepve porral, mánt a mellette 
ál ló ikertestvére, amely Tá-
péról jár be kle mindennap. A 
kendergyár lakótelepéről f 
Hatházaktól Jött Kiss János 
motorjával. Nincs messze 
gyalog sem, alig ötpercayi já-
rás, de ma munkástársainak 
akarja bemutatni 

i 

A m u n k á s m á r 
m o t o r k e r é k p á r t v e h e t 

— Annyira szeretem, hegy 
egy gyermek nem Ind wgv 
őrülni a le^eáveMfefe Játéka 
nak, mint ahogy én örülök en-
nek a kis motornak. — mond-
ja Kiss János. Minden vágyam 
az volt, hofty egyszer én I? 
vehessek magamnak, de a 
maliban még kerékpárt sem 
ltuilaat venni, most azonban 
olyan olcsó éa kedvezményes 
Ilzctési teltételek mellett le-
het hozzájutni, hogy én is, 
mint mnnkáscmfcer vehettem 

magamnak motort, feleségem-
nek pedig kerékpárt. 

Sok száz és száz kerékpár 
fut Szegeden és környékén. 
Nemcsak szegedi, hanem or-
szágos viszonylatban is túlha-
ladtuk a háború előtti gépjár-
müvek és kerékpárok szániát. 
Csepelen több, mint 450 ke-
rckpárt készilenek egy 

adták el a huszonöíezredlkeí 
a Csepel NV elárúsííásában 

a nagy belföldi keresletet ki-
elégileni. 

Hangosak az utcák 
A dolgozók nap mint nap 

keresik fel a Csepeli Nemzeti 
Vállalat elárusító üzleteit, 
hogy kerékpárt, vagy motor-
kerékpárt vásároljanak. 

A szegedi rendőrségi gépjár-
münyilvántartóban Kiss János 
motorja az 1396-ik. Feleségé-
nek kerékpárja pedig már ke-
reken a 25 ezredik. Ez annyit 

jelent, hogy Szegeden már 
minden házra és a lejelentett 
személyek közül minden hato-
dikra jut egy kerékpár. 

A gyárakban, üzemekben 
mindenütt külön ke ékpármeg-
örző helyek vannak. Az utcák 
egész nap hangosak a kerék-
párok csengőjétől, a motorke-
rékpárok berregé-étől. A terv 
eredménye, hogy a dolgozó 
nép, a Kiss Jánosok is megvá-
sárolhatják a kerékpárt, sőt 
a motorkerékpárt is. 

ftedapssii és szegedi művészek nagyszaMsu eUása 
keretéig avatják feS szombaton az ujszeiedi 

szabadtéri színpadot 
Szombaton este minden ed. 

diginél nagyobbszabásu kut-

lureseménnyel örvendeztetik 

meg a szegedi dolgozókai a 

budapesti és szegedi művészek. 

Este 8 órakor budapesti ven• 

áé /ek közreműködésével nagy-

szabású előadást rendeznek az 

ujszegedt szabadiéri színpadon, 

amely egyúttal ünnepélyes fel-

avatása ts lesz « szabadtéri 

színpadnak-

Zathureczki Ede hegedűmű-

vész Beethoven: Tavaszi szo-

ná á-ál és Bartók Béla: Román 

táncát adják elő. Bánki Zsuzsa, 

a budapesti Nemzeti Szinház 

művésze versekel szaval• Her-

nádi lMjoS Zongoraművész Cho-

pin: Forradalmi etűdjét, L;S-J: 

Rákóczi indulóját és Bartók: 

AUegró barboráját adja elő-

Palánkai Klára: Bizet: Carmen 

cimü operájából énekel részle-

ieket, zong0rán kisérí Mura Pé-

ter. Az előadáson közremüköd-

nek a szegedi Nemzeti Szinház 

művészet is» 

Az előadás meghallgatása díj-

talan- Rossz idő esetén a sze 

geái Nemzeti Színházban tart-

ják meg „z előadást. 

jet kutlurál még 
nap körben ismertessék meg a sze-

alatt. De még igy sem tudják gedl és szeyedkörnvéki dolgo-
a külföldi szállítások mellett zökkal is. 

Keskenyfilmvelítst avat az MSzT | Képzőmű*észe!i kiáiKtás 
öíSOedüíl A szegedi képzőművészek 

A Magyar-Szovjet Társaság ' tárlatát és plakát-kiállítását 
szerdán este 9 órakor Vörös- ! m a > szerdán délelőtt 10 óra-
martv-utca 7. szám alatti nagy- I k o r nyitja meg Kiss Mihály 
termel en kiskenvfilmvetitő pé- elvtárs, kullurtnnácsnok a 
pet avat. Az uj 'iilmveütőgén- kultúrpalotában. A kiállítás 
pel egyórás filmelőadást mii- ° f ' Í a a művészetet közelebb 
tatnak. A társaság filmvetítő- v , n m a dolgozó tömegekhez, 
gépe nagymértékben hozzá já-. Szeged dolgozóit, a pártokat és 
rul majd ahhoz, hogy a szov-' üzemeket szivesen látják a ki-

szélesebb állításon. Belépődíj nincs. 

hogy az öntudatos munkás 
megáll ia helvét a gépek mél-
lett, de a tanulásban is. 

A szakszervezeti iskola el-
végzése után uj, még fe'etos-

„tógteljesebb helyre állította a 
dolgozó nép. Dobó elvtársnő 
tudta, hogy népi demokráci-
ánk kö igazgató álian fontos 
szerep vár a dolgozó nép-
íjaira, lánvaira egya árit 

Doiró Ilona elvtársnő e ért 
elvállalta uj mun'caleosztását 
Igy került a királyhalmi 

4 ö > i i a z g a t á s l 
k e i d e ' t s é g r e 

— Már mint üzemi munkás 
Látta a nagy különbséget vá-
ros és falu között — mondja 
Dobó Ilona elvtársnő. — Én. 
személyes munkámmal is aka-
roK segileni népi demokráci-
ánknak a falu felemelésében. 
Mint üzemi dolgozó kijöttem-
ide falura, bebizonvitani. hogy 
a munkás-paraszt szövetség éli 
valóság. Nagy feladatok vár 
inak ránk a falu felemeléséiiea 
Most is nagy munkában va-
gyunk. összeállítjuk 

Királyhatom ötéves 'érvé! 
— Látom, mit jelent majd 

ötéves le vünk a falu számára. 
— folyt Úja lelke e lés eh Fel-
számoljuk a falu sok évtize-
des elmaradottságát, a mult 
icnds er büne't- Tu lom, hogy 
munkámmal én is hozzá áru-
lok ötéves te -vünk megváló sb 
tá ához és e izei a hé 'e n eg-
\é é éhez. 

Megcsillan a szeme é> büs». 
kén hozzáteszi: 

— öcsém a Kossuth A1o» 
démián van. Én itt a kö» 
igazgatásban, 6 pedig a hou 
védséghen dolgozik a nép ér 
dekeiért 

Dobó Ilona elvtársnő irö 
asztala fölé hatol. Uj lendület-
tel és 'el l e e 'é e1 fog műnké 
hoz, készíti a királvhalmi dol 
gozó paras t ág szá ' ára az öt-
éves tervet és a békét. 

A Szegedi Kender 
üzemi t ű zo l t óságának 
versenyfelhw ása 

A Szegedi Kende'fonógyár 
üzemi tűzoltósága hétfőn mim-
kaversenvre hivta ki a Magyar 
Kender és a Magyar Jutaf né 
üzemi tűzoltósága1- A verrenj 
1949 május 1-től, 1949 július 
31-ig tart. 

A versenypon'okhan szerepet 
a megelőző lüzrcndészct végre-
hajlása, a szolgálat pontos é# 
fcgvelmeze't ellátása, gyakor. 
lati és elméleti tudás és a tűz-
védelmi felszerelések jókarbaa 
tartása. 

F i z e s s e l ő a 

D é l m a g y a r o m á g r a 

A de nohratilua 
görög hadsereg n abb 

sikeres támadása 
R szalad gő ög rádió jelenti, 

bong a demokratikus görög had-
sereg hctodlk hadosztálya a 
Szeresz város közelében lévő 
Kaladendra mellett folytatta a 
mon rcho-fasls:t3- csapatok üldö-
zését és érzékeny veszteséget 
okozott az ellenségnek. R had-
osztály egyes kötelékei az el-
lenség üldözése során behatol-
tak a Sztrimonohori helységbe. 

é r f e l m l s é p I r 

Epitsd a noppel együtt az erős, lüíge'leo, 
boldog magvar hazát, mindnyájunk otthonát. 

x a v a ^ z a N é p f r o n t r a ! 


