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Élenjárnak az április negyediki 
munkafelajánlások teljesítésében 

A S Z T A H A N O V I S T Á K 
Nagyjelentőségű tettek végre-

hajtására készül dolgozó né-
pünk. Ötéves szabadságunk ün-
nepét, április 4-ét készítik elő. 
Ezideig már nagy számmal van-
nak olyan üzemek, ahol a dolgo-
zók jelentős része száz százalék, 
ban, sőt túl is teljesitették áp-
rilis 4-ére tett munkafelajánlá-
sukat. Ez a nap szabadságunk 
ötödik születésnapja, de emellett 
első születésnapja lesz számtalan 
új sztahánovista eredménynek, 
melyekkel hatalmas mértékben 
erősödik majd fiatal Sztahánov-
mozgalmunk. 

A szakmák legjobbjaival az 
élükön a szegedi dolgozók mél-

tóképpen akarják megünnepelni 
ezt a napot Uj munkavállalá-
saik és teljesítéseik méltó kife-
jezői lesznek annak a nagy 
szeretetnek, melyet a szegedi 
üzemek dolgozói éreznek a sze-
retett szovjet nép, Sztálin elv-
társ, Pártunk és Rákosi elvtárs 

iránt. — "Á szakmák szegedi leg-
jobbjai most is élen járnak a 
munkafelajánlásban és annak 
teljesítésében. 

Mészáros Ferencné elvtársnő, 
a Szegedi Konzervgyár dolgo-
zója, az ország második legjobb 
konzervipari dolgozója ezideig 
már több alkalommal tett mun-
kafelajánlást. Vállalását min-
dig teljesítette is. De nemcsak 
teljesítette, hanem alaposan túl 
is szárnyalta munkavállalását. 
Legutóbb Ígéretet tett arra, hogy 
átlagos 175 százalékát 195 szá-
zalékra emeli, a azóta már tel-
jesítménye meghaladta a 200 
százalékot is. — Most újabb 
munkafelajánlásában vállalta 
hogy a diótörésben — új munka-
körében —, annak ellenére, hogy 
ezt a munkát még nem végezte, 
110 százalékot teljesít. — De 
nem ez a végső célom — mond-
ja Mészárosné elvtársnő —, en-
nél sokkal többet akarok telje-
síteni, mert kommunista va-
gyok. Minden pártonkívüli dol-
gozótársamnak meg akarom mu-
tatni, hogyan tudnak lelkesedni 
és dolgozni a kommunisták. De 
a többi dolgozó társaimmal 
együtt be akarom bizonyítani a 
háborúra uszító imperialisták 
előtt is, hogy nem félünk aljas 
tervezgetéseiktől és meghiúsít-
juk háborús spekulációikat. 

— Uj munkamódszeremet sze-
retném átadni az ország vala-
mennyi konzervipari dolgozójá-
nak — mondja végül Mészáros 
elvtársnő —. Az én munkamód-
szeremmel biztosan tudom, hogy 
ők is hasonló eredményeket ér-
nek el. Munkavállalásom teljesí-

tése mellett így tudnám ünne-
pelni legszebben szabadságunk 
ötödik születésnapját. 

Varga Lajos II. elvtárs él-
munkás, a Szegedi Gázgyár dol-
gozója az ország első legjobb 
hálózati villanyszerelője így ké 
szül április 4-ére: Ver~- "szer-
ződésében a következőket ír-
ta: Vállalom, hogy új 200-as 
brigádom teljesítményét népünk 
felszabadulásának ötödik évfor-
dulójára 300 százalékra emeljük. 
Emellett még jobb, magasabb 
színvonalú népnevelő munkál 
végzünk a keletcsanádi községek-
dolgozó parasztjai között. Min-
denkinek megmagyarázzuk, mit 
jelent számunkra április 4-e, a 
Szovjet Hadsereg felszabadítá-
sa. 

A vezetőségválasztó taggyűlések ió levezetése 
politikai kérdés 

Varga Lajos H. elvtárs bri-
gádjával együtt már első mun-
kafelajánlását teljesítette, ugya-
nis pár héttel ezelőtt vállalta, 
hogy a magyarbánhegyesi 2 kilo-
méter hosszúságú hálózatbővíté-
si munkát március 17-re bevég-

zi s ezt teljesítették is. 

Ezen a héten megkezdődnek 
páríszervezeteinikben, a Központi 
Vezetőség február 10-i határozata 
értelmében a vezetőségeket újjá-
választó taggyűlések. Amint Rá-
kosi elvtárs február 10-i beszédé-
ben mondotta: ,,A választásokon 
arról kell gondoskodni, hogy friss 
vér kerüljön a vezetőségekbe, 
hogy leváltsuk a meg nem felelő-
ket és az utol'só esztendőkben a 
párímunkában, a termelésben ki-
tűnt dolgozókat, nőket, ifjakat, 
műszaki értelmiségieket, jó új 
erőket ültessünk helyükbe". 

Párttagságunknak tehát ezeknek 
a szempontoknak sziem előtt tamá-
sával, a belső pártdemokrácia leg-
szélesebb alkalmazásával kell el-
dönteni, kiket tart méltóknak ar-
ra. hogy helyet foglaljanak az új 
vezetőségekben. A tagság felada-
ta. hogy feltárja a pártszervezet 
munkájának eddigi hibáit. Legyen 
egyben ellenőrzés ls a taggyűlés, 
amint Rákosi elvtárs mondotta: 
„amikor a tömegek, a vezetettek 
ellenőrzik a vezetőket, mutatnak 
ni hibáikra és jelölik kt hibáik 
kijavításának útját." 

A taggyűlés helyes levezetése 
nem egyszerű technikai kérdés, 
hanem igen fontos politikai fel-
adat. Éppen ezért minden egyes 
párttagnak ismernie kell a tag-
gyűlés helyes levezetésének mód-
ját, amelyeit az alábbiakban köz-
lünk: 

1. A pártszervezet jelenlegi tR-
kára vagy elnöke megnyitja a tag-
gyűlést. Megszámlálják a jelenlé-
vő tagokat és megállapítják, hogy 
megjelent-e a tagság kétharmad 
része. Ha igen, a vezetőségválasz-
tó taggyűlést mag lehet tartami. 

2. Megválasztják — a tagigyűlés 
levezetésére — a 3-1-3 tagú el-
nökséget és a taggyűlés jegyzőjét, 
aki a taggyűlés egész menetét 
jegyzőkönyvbe veszt. A megvá-
lasztott elnökség elfoglalja a he-
lyét. 

3. Megválasztják a jelölő bizott-
ságot. 2—6 jelölőbizottsági tagot, 
akiknek feladata az új vezetőség, 
és a felsőbb pártszerv vál-aszítói 
értekezletére küldött elvtársak 

személyére javaslatot tenn.1. 
4. A ti'-kár megtartja beszámo-

lóját. A beszámoló a vezetőség ed-
digi munkájával és a pártszerve-
zet feladataival foglalkozik. 

5. A titkár beszámolójához meg-
indulnak a hozzászólások. 

6. A tttkári beszámoló után — 
s a hozzászólások előtt — a jelölő-
bizottság tagjai kimennek a szá-
mukra fenntartott helyre, ahol 
nyugodtan dolgozhatnak. Munká-
juk befejezése után visszatérnek a 
taggyűlésre. 

7. A felszólalások befejezése 
után a t'tkár válaszol a felszóla-
lásokra és utána határozati javss-
latot terjeszt a taggyűlés elé. Ja-
vasolja: a) a beszámoló elfogadá-
sát, b) a vezetőség lemondásénak 
elfogadását, c) javaslatokat tesz a 
további munka megjavítására. 

8. A taggyűlés elnöke a határo-
zati javaslat felett megnyitja a 
vitát. A tagság a vita alapján el-
fogadja, vagy módosítja a titkár 
által előterjesztett javaslatot és 
javaslatokat tesz a munka megja-
vítására. 

9. A határodat elfogadása után 
az elnök megadja a szót a jelölő-
bizottság elnökének, aki a jelölő-
bizottság által javasolt vezetőségi 
tagok nevét egyenként felolvassa. 
A taggyűlés elnöke minden név 
után megnyitja a vitát. A vita so-
rán a jelölt is felszólal, elmondja 
életrajzát. Ha egiy jelölthöz már 
több hozzászólás nincs, a taggyű-
lés elnöke a jelölt megválasztását 
szavazásra bocsátja. A szavazás 
után a jelölőbizottság elnöke fel-
olvassa a következő jelölt nevét. 
A megfelelő számú vezetőségi tag 
megválasztása után a jelölőbizott-
ság elnöke a felsőbb pártkonfe-
rencia küldötteire tész javaslatot. 
A küldőnek megválasztása ugyan-
úgy történik, mint a vezetőségi 
tagoké. 

10. A vezetőség és a küldöttek 
megválasztása ittán zárszó követ-
kezik. amellyel a taggyűlés vé-
getér. 

11. A taggyűlésről készült jegy-
zökönyvet a taggyűlés elnöke és a 
jegyzőkönywezeiő aláírják. 

haladást tett meg 
a Párt segítségével tudományos életünk 
Két szegedi Kossuth-díjas professzor nyilatkozata munkájáról, kutatásairól, 

ujabb terveiről 
A szegedi egyetem új Kossuth-

díjasai ismét munkahelyükön van-
nak. A laboratóriumokban, klinikán, 
az egyetem dolgozó asztalai mellett 
folytatják kutató munkájukat, még 
fokozottabb igyekezettel és lelkese-
déssel a nagy kitüntetés után, amely 
a Párt, a dolgozó nép megbecsülé-
sét jelentette számukra. 

Dr Fodor Gábor elvtárs, 
a szegedi egyetem Szerveskémiai 
Intézetének vezetője az idegenek 
számára csodálatos világban: a 
kémiai laboratórium kémcsövei .kí-
sérleti eszközei között él. Munkáját 
a mély tudományos optomizmus 
hatja át. 

— Megvan az okunk erre az op-
timizmusra — mondja —, a felsza• 
badulás óta óriási haladást tettünk 
meg itt az intézeten belül is, a Párt 
segítségével és vezetésével. A hábo-
rú utáni nehéz helyzet az egyetemi 
intezetek lerongyolt állapota és a 
tudományos dolgozók nehéz viszo-
nyai csak átmeneti jellegűek voltak. 
Azok a fiatal szakkáderek, akikkel 
1945-ben foglalkozni kezdtem — 
különösen Kiss József jelenlegi ad-
junktus, Kovács István és Weisz 
János jelenlegi tanársegédek, köz-
vetlen munkatársaim — jóformán 
kivétel nélkül díjtalan alkalmazot-
tai voltak az egyetemnek és innen-
onnan kapott alkalmi segélyössze-
gekből tartották fenn magukat. Ma 
ezek a viszonyok már teljesen isme-
retlenek. A hároméves terv egyre 
fokozódó összegekkel segítette az 
intézetet és egyetemünk valamennyi 
tudományosan dolgozó intézetének 
munkáját. 1935-ben, amikor az 
egyetem díjtalan gyakornoka vol-
tam, a szerveskémiai oktatási és 
kutatást három fizetéses aszisztens 
és egy altiszt látta el. 1949-ben a 
Szerveskémiai Intézet létszáma a 
professzoron kívül 9 aszisztens és 
5 altiszt lett. Ez a lc'iszámrendezés 
nemcsak mennyiségi változást je-
lent, hanem minőségi ugrást is az 
intézet munkájában. A fiatal szak-
káderek előtt korlátlan lehetőségek 
nyíltak meg. Soha ilyen könnyű még 
nem volt tudományos munkát vé-
gezni Magyarországon. 

Fodor elvtárs vezetésével a Szer-
veskémiai Intézeti él is ezekkel a 
lehetőségekkel. Jelenleg új tifuszel-
lenes gyógyszer előállítása érdeké-
ben folytatnak kísérletet, kutató-
munkát. Az intézetben élénken 
résztvesznek gyógyszeriparunk tudo-
mányos tervének megvalósításában 
is. Az elért eredmények felkutatá-
sában komoly szerepe volt a Szov-
jetunió két nagy szerveskémikusa, 
Neszmejanov és Cselinszev tudo-
mányos munkássága megismerésé-
nek. 

Dr Hetényi Géza 
professzor, a Szegedi Belgyó-
gyászati Klinika vezetője még 
Budapesten kezdte meg kuta-
tó munkáját , olyan belgyó-
gyászati tünetekkel kapcsolat-
ban, amelyek keletkezése is-
meretlen. , 

— Kísérleti úton odáig ju-
tottunk, — magyarázta Heté-
nyi professzor, — hogy ki 
tudtuk mutatni, hogy az aka-
rattól függetlenül működő 
idegrendszer játszik döntő 
szerepet ezeknek a betegsé-
geknek létrejöttében. Ennek 
az idgrendszernelt központja 
az agyban van és ide helyez-
het jük ezeknek a betegségek-
nek a keletkezését. Budapes-
ten személyes megbeszélést is 
folytattam Lulwvszki szovjet 
professzorral, aki ugyancsak 
erre a megállapításra jutott. 
Az újabb szovjet kutatások 
ugyanebben az irányban ha-
todnak és idegrendszeri ere-
detre vezetik vissza ezeket a 
betegségeket. Ilyen idegrend-
szerbeli keletkezése van az 
asztmának, gyomorfekélynek, 
a migrénes fe j fá jásnak, az an . 
gina pectorisnak, és a külön-
böző köves betegségeknek, 
mint az epekő, vesekő. Szovjet 

F l r. Fodor Gábor elvtárs és 
" professzorok véleménye alepvetően megegyezik egymással, de 

megegyezik Szeged többi új Kossuth-díjasaiéval s velük a tudomány 
minden igaz dolgozójának véleményével. Megegyezik abban, hogy a 
dolgozó nép országában megvan a lehelőség a tudományos munkára, 
érdemes kutatni, dolgozni és a, tudománnyal is a szocializmust, a 

. boldog jövőt építeni. 

tudósok értékes kutatást vé-
geztek ezzel kapcsolatban és 
kimutat ták, hogy például Le-
ningrád ostrománál igen sok 
magas vérnyomású megbete-
gedés _ történt, amelyek kelet-
kezésénél döntő szerepe volt 
az idegrendszernek. 

— Hetényi professzor beha-
tóan tanulmányozza a szovjet 
tudomány eredményeit, ezért 
is_ tanul most oroszul, hogy 
minél több szovjet tudomá-
nyos munkával ismerkedhes-
sék meg. 

— Azt a tudományos munkakö-
zösséget szeretném itt, a klinikán 
megvalósítani — jelentette ki — 
amely Pavlov intézetét jellemezte. 
Talán úgy tudnám ezt lebjobban 
jellemezni, hogy minden eredmény 
az intézet minden dolgozójának le-
gyen köszönhető. Minden igyekeze-
tünkkel azon leszünk, hogy nemzet-
közi tekintetben is élvonalbeli kli-
nika legyen Belgyógyászati Kli-
nikánk. Ennek lehetőségét népi de-
mokráciánknak kösönhetjtik, amely 
jól felszerelt klinikát bocsá'-ot ren-
delkezésünkre az üres, kifosztott és 
nyugatra hurcolt berendezésű kli-
nika helyett. 

Hetényi professzor a Kossuth-
díj ó vételekor személyesen beszélt 
Rákosi elvtárssal, örömmel mond-
ja most el itthon ezzel kapcsola-
tos élményeit: 

— Különösen jól esett látnom, 
hogy Rákosi Mátyás miniszterel-
nökhelyettes mennyire tájékozott 
minden egyetemi és tudományos 
kérdésben. A legapróbb részlete-
ket is ismerte a mi klinikánk pro-
blémái közül is és behatóan ér-
deklődött munkánk minden része 
iránt. Láttam. — és ez még In-
kább megerősít munkám minél 
odaadóbb végzésében —. hogy va-
lóban szívén viseli a magyar tu-
domány fejlődését és személyesen 
is törődik még a legkisebb olyan 
kérdéssel is, amely tudományos 
életünk fejlődését befolyásolja. 

dr. Hetényi Géza. Kossuth-díjas 

Megemlékeznek ax orsxág dolgozó1 

a Tanácsköztársaság 
kikiáltásának évfordulójáról 
A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségé a tanácsköz-

társaság kikiáltásának évfordulóján, március 21-én délután 3 
órakor a Kerepesi temetőben mártírjaink központi sírhelyénél 
és Somogyi Béla és Bacsó Béla sírjánál koszorúzást ünnepséget 
tart. 

Ünnepi beszédet Rudas László mond. 
Március 21-ét Szeged kommunistái az e héten tartandó el-

méleti pártnapokon és taggyűléseken ünneplik meg. Ezeken a 
gyűléseken emlékeznek meg az előadók március 21 jelentőségé-
ről, a magyar munkásmozgalom és a magyar dolgozók történeté, 
ben. Megünneplik március 21-ét, a pártonkívüli szegedi dolgozók 
is, az eheti tömegszervezeti gy üléseken és aktivákon. 

Lelkes munkafelajánlásokkal készül 
ax UJ SZEGEDI LÁDAGYÁR 

április negyedikére 
(Tudósítónktól) A Tiszamenti 

Fűrészek NV, újszegedi üzemében 
a mult héten tartott termelési érte-
kezleten már megmutatkozott az a 
nagy lelkesedés, amellyel az üzem 
dolgozói felszabadulásunk ötödik 
évfordulójának megünneplésére ké-
szülnek. Ez a lelkesedés a héten 
tovább fokozódott és szinte órán-
ként jönnek a lelkes dolgozók, hogy 
újabb és újabb felajánlásokat tegye-
nek a nagy ünnepre. 

Az üzem dolgozóinak több, mint 
a fele tett már eddig felajánlást. 
Egyéni felajánlást 14-en pá-
ros felajánlást 16-an és 15 brigád-
ban 73 dolgozó tett felajánlást. De 
nemcsak a munka teljesítményének 
fokozására történtek felajánlások. 
Az üzem dolgozói megértették Pár-
tunk felhívását az ideológiai szín-
vonal emelésének szükségességére 
vonatkozóan is. Megfogadták, hogy 
szorgalmas újságolvasás és szorgal-
mas szemináriumlátogatás útján 
bővítik elméleti tudásukat és a ter-
melékenység fokozását összekap-
csolják az elméleti színvonal eme-
lésével. A minőség javítása és a se-
lejt csökkentése is szerepel a fel-
ajánlásokban. 

A felajánlás eredményei napról-
napra megmutatkoznak. Főleg az 
ifjúság ért el kimagasló termelési 
eredményt. Sebők Károly és i f j . 
Szabó Jenő 257 százalékot, Balog 
Sándor és Papp Géza 246 százalé-

kot, Sebők Miklós és Kispéter Ist-
ván 220 százalékot, Rácz Péter 178 
százalékot Schlisser Adolf, Hanáh 
Sándor és Sánta György 175 száza-
lékot értek el. 

Az üzem többi dolgozói ' s meg-
értették Pártunk és Rákosi elvtár-
sunk felhívását és ládagyári részle-
gük a március 24-i tervén, asztalos-
műhelyünk az április 6-i tervén, fa-
gyapot üzemünk pedig a június 
19-i tervén dolgozik. 

Rákosi elvtársunk február 10-1 
beszéde nyomán, tehát a termelés-
ben is egyre fejlődik a forradalmi 
kritika és önkritika dolgozóink köré-
ben, amely Pártunk erősödését és a 
szocialista termelés fejlődését ered-
ményezi. BARÁTH JÁNOS 

Beleiezifdött a Szabadságharcos 
Szövetság motorvezetői 

tanfolyama 
Az elmúlt napokban tartották 

meg a MSzHSz motorvezetői tan-
folyamának záróvizsgáját Negy-
venhárom szabadságharcos motoros 
tett jó felkészültségéről tanúbizony-
ságot és mutatta be tudását. Veze-
tési gyakorlatokból és elméleti 
részből vizsgáztak a szegedi sza-
badságharcosok A vizsga u'án a 
Szabadságharcos Szöyetség köz-
ponti kiküldötte átnyújtotta a ki-
érdemelt motoros jelvényeket 


