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A SZEGEDI DUTAFOMÓGYÁR KOMMUNISTÁI 

éSenjárnak a termelésben 
Ujabb munkajelajánlásokkal késxülnek április negyedikére 

Másfél hónappal ezelőtt bontakozott ki az a nagyszerű mozgalom, 
melyet Pártunk segítségével, felszabadulásunk ötödik évfordulójának 
méltó megünneplésére indítottak el az üzemek dolgozói. Ennek a 
nagyszerű munkafelajánlási mozgalomnak elindítói és továbbfejlesztői 
elsősorban az üzemek kommunistái voltak. Közülük sokan vállalták, 
hogy április 4-re, ötéves szabadságunk ünnepére jelentős mértékben 
túlteljesítik elért eredményeiket, új munkásbrigádokat, kétszázas- és 
komplexbrigádokat szerveznek s minden erejükkel arra törekednek, 
hogy teljes mértékben megdöntsék a már sok iparágban eddig is el-
avultnak bizonyuló technikai normákat. 

Másfél hónap óta ez a kezdemé-
nyezés óriási tömegmozgalommá 
vált. Pártunk tag jaj mellett napon-
ta ezrek és tízezrek csatlakoztak a 
pártonkívüli dolgozók közül is a 
mozgalomhoz, mert párttag és pár-
ton kívüli egyaránt megértette, hogy 
olyan nap megünneplésére készül 
most a- magyar dolgozó nép, mely 
a szabadságot, a szocializmust, a 
gazdagabb, szebb életet jelenti szá-
mára. 

Ez alkalommal ismőtelen meg 
akarják köszönni a szegedi Jutafo-
nógyár Nemzeti Vállalat dolgozói 
is a nagy szovjet népnek és Sztálin 
elvtársnak a szabadságot s egyben 
munkával mondanak köszönetet 
Pártunknak is, azért a segítségért, 
irányításért, melyet nekik nyújtott 
az elmúlt öt év alatt. 

A Jutafonógyár népnevelői feb-
ruár hónapban vállalták, hogy a le-
hetőség szerint április 4-re az üzem 
valamennyi dolgozóját beszervezik 
a munkaversenybe, magasabbszinvo. 
nalú fevilágosító munka segítségével 
újabb brigádokat alakítanak s bebi-
zonyítják, hogy a szocializmust 
épító dolgozó a munkájában nem 
ismer akadályt. 

Minüen kommunista résztvesz 
a munkaversenyben 
Ennek a célkitűzésünknek a vég-

rehajtásához szükséges volt az, 
hogy az üzem kommunistái kapcso-
lódjanak be elsősorban a munka-
versenybe, először ók tegyék njeg 
április 4-i munkafelajánlásaikart. 

Ezt valamennyien megértették az 
üzem pártszervezetének tagjai. Bi-
zonyítja ezt az is, hogy már három 
héttel ezelőtt egyetlen kommunista 
sem volt az üzemben, aki az egyéni 
verseny mellett páros- vagy bri-

gádversenyt ne folytatott volna. 
Példájukat kövertték az üzem pár-
tonkívüli dolgozói is. Ennek kö-
szönhető az, hogy a gyár összdol-
gozóinak mintegy 90 százaléka 
munkaversenyben dolgozik. Közülük 
nagy számmal vannak már olyanok, 
mint Kónya Ferencné, Polyák La-
josné, Bihari Istvánné, Márta Já-
nosné és Vida Pálné, akik április 
4-re tölt munkafelajánlásaikat már 
is teljesítették. Ugy, ahogy Ígérték, 
valóban öt—öt százalékkal emelték 
teljesítményüket, emellett a selejt-
és az önköltségcsökkentés terén is 
eredményes munkát végeztek. Most 
vállalták, hogy a hátralévő két 
hértben még újabb öt százalékkal 
emelik termelékenységüket. 

Sokat használt nekem 
a s z e m i n á r i u m . . . 

Kónyáné elvtársnő jól tudja, hogy 
ez az újabb vállalkozás újabb biz-
tos sikert hoz a maga és dolgozó 
társai számára. Éppen ezért brigád-
ja nevében vállalta, hogy április 
4-re felfokozott teljesítményét az 
ünnep után is megtartja, sőt tovább 
emeli. Ezeket mondja el Juhász 
Ferencné is, aki szintén tel'jesítertte 
munkafelajánlását. 

A régi átlagos 124 százalék he-
lyett már 153 százalékot is teljesí-
tőit és fizetése elérte a heti 180 
forintot. Juhászné elvtársnő, miköz-
ben indulásra készíti elő gépét, né-
hány szóval elmondja; , 

— Sokat használt nekem a sze-
minárium, melyet a tél folyamán 
végezíem el. A szemináriumon ta-
nultam meg, mi a feladata a párt-
tagnak a termelésben. Példát k 
mutatnia a munkamódszer átadásá-
ban, arra kell törekednie, hogy 

minél többen kövessék példáját 
Ezen keresztül nemcsak a termelé-
kenység emelkedik, hanem a pár-
tonkívüli dolgozók megtanulják 
méginkóbb szeretni a Pártot, érté-
kelni munkáját, felismerik segítsé-
gélt a termelékenység fokozásában. 

Követik Dubjaga 
elvtársnő példáiét 

Juhászné elvtársnö beszédéből vi-
lágosan megérthetjük, miért tudott 
az üzem átlagteljesítménye az el-
múl't hét folyamán átlagosan 120 
százalék fölé emelkedni, hogy az 
utóbbi időkben a fonoda átlagos 52 
kiló selejtje 40 kiló alá csökkent. 
De ezzel az eredménnyel sem elé-
gednek meg. Rövidesen felállítják 
az üzemben a selejtasztalt, amelyre 
kiállítják a selejtes árut s ez is 
nagyban hozzájárul majd a további 
sele j tcsökkentéshez. 

A termelés megjavítása ér-
dekében a® elmúlt napok fo-
lyamán két új kompiexbrigá-
dot is szerveztek. A brigádok 
tagjai már a megalakuláskor 
versenyre hívták ki egymást. 
Kiss Károly elvtárs brigádja 
vállalta, hogy április 4-ig két 
újítást vezetnek be s eazel a 
márcus hónap folyamán lét-
rehozott tizenkét újítás számát 
tizennégyre emelik. 

Az üzem dolgozó női között 
gyakran szó esik a Szégedén 
járt Dubjaga elvtársnő példá-
járól. A gyár valamennyi szö-
vő- és fonónője példaképének 
tekinti Dubjaga elvtársnö', 
aki azok között a kiváló szov-
jet dolgozók között halad elő-
re, akik világviszonylatban el-
sőnek forradalmasították a 
textilipart, s bebizonyították, 
bogy a szovjet dolgozó népe 
boldogságáért és jövőjéért dol-
gozik, tovább fejleszti a tech-' 
nikát, újítások és észszerűsí-
tések tömegét vezeti be a mun-
kába. A Jutafonógyár dolgo-
zói valamennyien követn 
akarják Dubjaga elvtársnőt, 
s ezt most hazánk felszabadu-
lásának ötödik évf orlul óján 
be is bizonyítják. 

A tudomány élenjáró dolgozóinak 
kitüntetése 

Rekordforgalom hentesárukból 
as árleszállítás első két napján 

A dolgozók, mint szerte az or-
szágban, Szegeden is örömmel 
értesültek kormányzatunk intéz-
kedéséről, mely a hentesáruk 
áré' lényegesen leszállította. Az 
árcsökkentés a népszerű köz-

cikkeknél 16—30 
százalékig terjed, 

tehát olyan nagyarányú, 
mértékű olcsóbbodás 

ezen a téren eddig egyszer-
re nem következett be. 

A pénteken reggél é1e4W" te-
tetett árleszállítás már az első 
napon éreztette hatását. Egyes 
dolgozók csak a vásárié«» a-kai-
mával értesültek az árcsökkenés-
ről és 

örömmel vették tudomásul 
ezt az életszínvonalunk to-
vábbi emelését célzó intéz-

kedést. 
A vásárlók között gyorsan elter-
jedt a híre az árcsökkentésnek, 
ami természetesen forgalom nö-
vekedéshez vezetett. Különösen 
a NépboTtok bonyolítottak 1© 

nagy forgalmat. 'A szegedi 8-as 
számú Népbolt üzletvezetője pél-
dául örömmel mo-totta el, 
hogv már az árcsökkentés első 
napján valóságos rekordforgal-
mat bonyolított le az áruda. 

Különösen a csemegekolbász 
iránt mutatkozik na<rv ke-
reslet, amely 25 forint he-

lyett 20 forintba kerül. 
— V q u olvan vásárló — me-

séli —, aki csak tíz de/kát akart 
vásárolni, de amikor megmond-
tuk neki, hogy olcsóbb lett, vett 
egy vagy két kilót. 

Valamennyi Népboltiban, hen-
tesáru üzletben hasonló volt a 
helyzet. Mindenkinek szemet-
szúrtak a kicserélt árjelzőcédu-
lák, melyek hirdetik, hogy pél-
dául 

a nyári szalámi 13 forint 
helyett 11 forintba "kerül, 
hogy 10 deka prágai gép-
sonka 3-80 helyett mostmár 
2.60-ba kerül, hogy az ebéd-
re, vacsorára való húsáruk 

H a tartja előadását 
G. Fazekas Erzsébet elvtársnő 

az 1871 i párisi kommünről 

ára körülbelül 30 százalék-
kal csökkent. 

Míg nyugaton s a marsailizáit 
országokban emelik az; árakat, 
csökkentik a béreket, a munka-
nélküli munkás korgó gyomorral 
nézi a kiváltságosok számára 
készült kirakatokat, addig a 
Szovjetunióban és náluník, a né-
pi demokráciák országaiban 
egymásután hajtják végre a köz-
szükségleti cilikek árcsökkenté-
sét, jelentősen emelve a dolgozók 
életszínvonalát. 

Á párisi kommün évfordu-
lója alkalmából ma, vasárnap 
ünnepi ülést tart a Magyar 
Történelmi Társulat. Délalföl-
di Csoportja. Az ünnepi ülé-
Bon G. Fazekas Erzsébet elv-
társrő, egyetemi tanár tart 
előadást „Az 1871-i párisi kom-
mün" címen. Az előadáshoz 
Végh Joachim elvtárs főis-
kolai tanár szól hozzá. Az elő-
adás és a hozzászólás után vi-
ta következik. 

Az ünnepi ülés keretében 
választják meg a Magyar Tör-
ténelmi Társulat. Délalföldi 
csoportjának vezetőségét is. 
Minden érdeklődőt, de külö-
nösen az üzemek dolgozóit 
szívesen látják ezen az ünne-
pi ülésen és általában a Ma-
gyar Történelmi Társulat min-
den ülésén. A vasárnapi ün-
nepi ülés délután fél 4 órakor 
kezdődik, az Ady-téri egye-
tem nagy előadótermében. 

NAPIREND 

VASÁRNAP, MÁRCIUS 19. 
TOVÁBBI ENYHE IDŐ 

Mérsékelt déli, délnyugati 
szél. A Dunántúlon több felhő, 
helyenként kisebb záporcső 
lehet, keleten kevés felhő. Az 
enyhesóg tovább tart. 

• 
A szegedi filmszínházak műsora; 
Belvárosi Mozi 4, 6 és 8 órakor: 
A világ ifjúsága. 
Korzó Mozi 4, 6 és 8 órakor; 
Szerelmem. 

Fáklya (Széchenyi) Filmszínház 
5, Ys7 és 8 órakor; 

Magyar Hiradó. Szovjet Hiradó 
Balaton egy napja. — Robbanó 
motorok. — Játékország hősei. — 
Növények élete. 

Magyar-Szovjet Társaság mozija 
vasárnap Ollésen. hétfőn Kistemp-
lomtanyán játssza a „Timur és 
bandája" című filmet. 

S Z Í N H Á Z 
19-én, vasárnap délután 3 órakor: 

Bécsi diákok. Bérletszünet. 
19-én, vasárnap este fél 8 órakor; 

Bécsi diákok. Dózsa György-bérlet. 
20-án, hétfőn este fél 8-kor: Sza-

bad a pálya. Shakespeare-bérlet. 

pártunk Politikai Bizottságá-
nak javaslatára a centená-

rium alkalmából törvényhozá-
sunk biztosította, hogy az alkotó 
munka legjobbjait évről-évre 
március 15-én, a dolgozó nép 
elismeréseként Kossuth-díjjal 
tüntetik ki. 1948-ban azok kaptáit 
meg a kitüntetést, akik egész ad. 
digi tevékenységükkel azt kiér-
demelték, szegedi viszonylatban 
Janesó Miklós, Ivánovics György, 
Straub Brúnó professzorok. 1949-
ben kormányzatunk a felszabadu-
lás utáni munkásság alapján 
döntött a Kossuth-díjakról. Sze-
geden Bruckner Győző egyet- ta-
nár, Obermayer Ernő kísérlet-
ügyi igazgató részesült kitünte-
tésben. Ebben az évben és ezután 
is minden esztendőben az elmúlt 
év legkimagaslóbb eredményeinek 
alkotói kapják meg a Kossuth-
díja?. 

Egyetemünk, de Szeged min-
den dolgozóját nagy örömmel és 
büszkeséggel tölti el a tény, hogv 
a kiosztásra került 19 tudomá-
nyos Kossuth-díjból hatot a Sze. 
gedi Egyetem tanárai nyertek el. 

A Horthy-rendszerben az alko-
tó munkának ilyen vagy hasonló 
elismeréséről és megbecsüléséről 
szó sem lehetett. Ha kaptak is 
egyesek „elismerést", egy-egy 
jobban jövedelmező pozíció for-
májában, albban semmi esetre sem 
a dolgozó nép szempontjai érvé-
nyesültek. Csak a sok évszázados 
elnyomás után a Szovjetunió és 
Sztálin elvtárs segítségével sza-
baddá leüt magyar dolgozó nép 
tudja tudósait, művészeit, az al-
kotó munka hőseit ilyen módon 
kitüntetni elismerésével. 

D édei László. Fodor Gábor, Szabó 
Zoltán, Heftényi Géza, Kal-

már László, Szőkefalvi Nagy Bé-
la professzorok dicsőséget és el-
ismerést szereztek egyetemünk-
nek és városunknak. Mikor a sze-
gedi dolgozók melegem üdvözlik 
eket, nem mulaszthatjuk el, hogy 
konkréten ne mutassunk rá en-
nek a nagy kütotetésmeik jelen-
tőségére. 

Uj Kossuth-díjas tudósaink sí-
kere örömmel tölti el a munká-
sokat, parasztokat, és azokat az 
értelmiségieket, akik meggyőző-
dött hívei a munkássággal való 
őiszinte összefogásnak, mint az 
értelmiség számára egyedüli he-
lyes útnak. Ami azonban népi 
demokráciánk híveinek öröm, az 
csapás a reakciónak, mert egyre 
inkáíbb lehetetlenné válik demo-
kráciánk értelmiség ellene sségé-
ről való suttogása, mellyel az ér-
telmiséget a munkásosztállyal va. 
ló szoros együttműködéstől kí-
vánja elfordítani. 

Azonban a tények, mint pél-
dául a tudományos intézetek egy-
re növekvő doltációj-a, a tudós 
pótlék, a legutóbbi fizetésrende-
zéssel biztosított nagy életszín-
vonalemelkedés, a tudományos 
dolgozók, a pedagógusok számá-
ra, minden tisztánlátó ember? 
meggyőzött arról, mit jelent Pár-
tunk és Rákosi elvtárs szüntelen 
gondoskodása az értelmiségiek 
irányában. Azonban nemcsak 
anyagilag támogatja Pártunk 
és kormányzatunk a néphez hű 
értelmiséget. Éppen a Kossuth-
díjaik kiosztása mutatja a dolgo-
zó nép megbecsülését azzal, hogy 
a szakma legjobbjai, a legkivá-
lóbb eztahánovistáink mellett a 
munka hősei közé sorolja kiváló 
tudósainkat, művészeinket. Az az 
őszinte megbecsülés, amely a hat 
szegedi tudós iránt most meg-
nyilvánul, Pártunk értelmiségi 
politikájának lényegét mutatja. ~ 

A szegedi tudósok mostani 
nagy kitüntetése bizonyíté-

ka annak is, hogy amit a Párt 
ajánl kutatóinknak, a tudomá-
nyos dolgozóknak, helyes és jó 
tanácsok. Pártunk vezetői szün-
telenül hangoztatják, hogy az 
igazi tudós, művész nem szakad 
el a társadalomtól, hanem mun-
kájával résztvesz a dolgozó nép 
harcában- Ahhoz azonban, hogy 
az értelmiségi dolgozóink eredmé-
nyesen tudják támogatni a béké-
ért és a szocializmus megterem-
téséért folyó harcot, az is szük-

séges, hogy elsajátítsák a marx-
izmus-leninizmus tanításait, ideo-
lógiailag képezzék magukat, mint 
arra Rákosi elv'-árs legutóbb a 
Pártfőiskola megnyitásakor tar-
tott beszédében is rámutatott. 

Ha megnézzük új Kossuth-díja-
sainkat, azt látjuk, hogy egyik 
sem elefántcsont toronyba zár-
kózott tudós. Ellenkezőleg! Fo-
dor Gábor egyik egyetemi párt-
szervezetünk elnöke. Ö is, akár-
csak Rédei elvtárs, ideológiailag 
képezi magát, jelenleg a három-
hónapos pártiskola anyagát ta-
nulják, kétéves egyéni tanulás 
formájában. Kalmár László elv-
társat legutóbbi taggyűlésünk 
vette fel nagy lelkesedéssel tag-
jelöltnek. Az első szegedi népi 
kollégium megalakításától kezd-
ve szüntelenül támogatta a mun. 
kás és parasztfiatalok tanulását 
és fejlődését. Szabó Zoltán a Ké-
mikusok Egyesületének alelnöke, 
Hetényi professzor, aki jelenleg 
prorektor, szintén sokféle társa-
dalmi munkát végez. 

Párt szüntelenül arra tanít-
ja tudósainkat, ha újat, 

eredményeset akarnak alkotni, 
forduljanak a szovjet tudomány 
felé, tanulmányozzák annak ered-
ményeit. Uj Kossuth-díjasaink e 
téren is példát mutatnak. Heté-
nyi professzor a fiatalokat mesz-
sze megelőzi lendületével, mely-
lyel az orosz nyelv tanulásához 
fogott, csak azért, hogy mielőbb 
eredetiben olvashassa a szovjet 
orvosi könyveket ós folyóirato-
kat. Szőkefalvi-Nagy Béia pro-
fesszor ugyanezért tanult meg 
oroszul és igen sokat foglalkozik 
a szovjet matematika eredményen 
vei. Fodor Gábor, Szabó Zoltán 
a közelmúltban tartottak elő-
adás? Neszmejanov szovjet aka-
démikusról, illetve Semenoff 
szovjet fiziko-kémikusról. akik-
nek eredményeit kutatásuk során 
értékesítik. Hasonlóan foglalko-
zik a szovjet tudomány eredmé-
nyeivel Kalmár elvtárs és Riédel 
elvtárs is. 

Voltak olyanok, akik még nent 
is olyan régen azt mondották, 
hogy csak Budapesten van meg 
a lehetősége a kutató és tudomá-
nyos munkának, pedig a demo-
krácia óriási összegeket fordít a 
Szegedi Egyetemen folyó tudo-
mányos és oktató munka támoga-
tására. Például csak 1950-re 26 
millió forintot irányoz elő ötéves 
tervünk, nem számítva a Tudo-
mányos Akadémia külön támoga-
tását. A hat szegedi Kossuth-díj 
ékes bizonyítéka aeinak, hogy 
nemcsak a fővárosban, de a vi-
déki egyetemeken. Szegeden is 
megvan minden fudós számára a 
lehetőség, hogy kiváló munkát 
végezzen. 
NT agy jelentőségű professzora-
i d ink kitüntetése a tanuló ifjú-

ságunk felé is. Minden fiatal lát-
ja, hogyan értékeli népi demo-
kráciánk a tudományos munkát. 
Ez feltétlenül serkentőleg hat a 
tanulásra. De fontos azért is, 
mert mint Pártunk az utóbbi 
időben többször is rámutatott, a 
professzorok és az ifjúság vi-
szonyában hibák vannak, e téren 
bizonyos lazaság mutatkozik. A 
kitüntetés, melyben professzora-
inkat a dolgozó nép most része-
sítette, alkalmas lesz arra, hogy 
fokozza, elmélyítse egyetemi if-
júságunkban az őszinte megbe-
csülés és tisztelet érzését neve-
lői, professzorai irányában. 

A Szegedi Egyetem hat pro-
fesszorának mostani kitüntetése 
feltétlenül új lendületet kell hogy 
adjon az egyetemünkön folyó tu-
dományos munkának. Sikeresen 
előmozditja ezt azt is, hogy a 
Szegedi Pártbizottság még foko-
zottabban foglalkozik a jövőben 
az egyetemi problémákkal, a ku-
tató és tudományos munka meg-
segítésével. 

A szegedi dolgozók midőn üd-
vözlik új Kossuth-díjasainkat, to. 
vábíbi jó munkát és sok sikert 
kívánnak működésükhöz, melyet 
ötéves tervünk teljesítése, né-
pünk felemelkedése és békénk 
megvédése érdekében kifejtenek. 


