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SZOVJET MUNKÁSOK ÉS TUDÓSOK

A párisi kommün szikrája lobbant lángra
a Nagy Októberi Szocialista
Forradalomban
G. F a z e k a s Erzsébet elvtársnő tartott előadást a M a g y a r
Társulat délalföldi csoportja ünnepi ülésen
'X M a g y a r Történelmi T á r
dulat délalföldi csoportja va
s á r n a p ünnepi ülést rendezett
az 1871-i párisi kommün év
fordulója alkalmából. Az ünnepi ülésen G. Fazekas Erzsébet elvtársnő, egyetemi tanár
tartott előadást a párisi kom
münről. Előadásában rámutatott a r r a , hogy 1871-ben első
esetben váltotta fel a burzsoázia d i k t a t ú r á j á t a proletáriátus d i k t a t ú r á j a .
— A kommün
kormánya,
amelynek
tagjai
munkások
voltak, igen soíc hasznos intézkedést hozott — mondotta F a
zekas elvtársnő. — Az iskolákat államosították, az egyházat elválasztották az államtól,
megindult a néphadsereg szervezése, megteremtődtek az ú j
típusú államhatalmi szervek
vagyis kialakult a többség demokráciája. Kitűnt, hogy a
tömegek teremtő ereje sok jót
tud alkotni, de a kommün vezetői ezt nem ismerték fel teljesen. Marx és Engels
ismerte
fel igazán a kommün
lényegét. Marx a kommün
szikráját átadta Leninnek és SztáUnnak. Ennek a szikrának
a
lángralobbanása
volt « Nagy
Októberi Szocialista
Forradalom. A párisi kommün mint
csíra, a Bolsevik P á r t vezetése alatt továbbfejlődhetett,
és a szovjet hatalomban tetéződött be. A kommünárok harca nem volt
hiábavaló. A
nagy Szovjetunióban
mCgva-

lósidt a szabadság és ezt a
szabadságot a Szovjet
Hadsereg elvitte a szomszédos
népekhez, így hozzánk is.
G. Fazekas Erzsébet elvtársnő részletesen elemezte a
párisi kommün történelmi körülményeit és kijelentette, a
kommünárok harca megkönynyítette
a
Nagy Októberi
Forradalom
győzelmét,
a
marxizmus-leninizmus
elmélete mutatott biztos utat a for
radalmi gyakorlatnak és így
jöhetett el számunkra
is a
felszabadulás s haladhatunk
egyre gyorsabban a szocializm u s építésének ú t j á n .
,
A
nagyszámú
közönség,
amelynek
soraiban igen
sok
üzemi munkás is foglalt
he.
lyet, hosszantartó
tapssal fc
gadta Fazekas Erzsébet
elv
társnő
előadását és lelkesen
eltették a Szovjetuniót,
Sztálin
elvtársat.
Dr. Végh Joacbim elvtárs,
főiskolai t a n á r szólt ezután az
előadáshoz.
Hozzászólásában
különösen azokat a gazdasági
és szociális intézkedéseket ismertette,
amelyeket a párisi
kommün hozott & dolgozók
jobb életkörülményeinek megteremtéséért. Egymillió frankot osztottak szét P á r i s proletárjai
között, a lakbérek
nagyrészét elengedték, a munkásokat rossz lakásaikból áttelepítették a burzsoázia palotáiba, a váltók és jelzáloglevelek lejárati idejét meghosszab-

Hazaérkeztek a négyhónapos
fonótanfolyamot
végzett szegedi
ifjumunkásnők
Héffőn déhitán érkezeit haza a
négyhónapos budapesti fonótanfolyamról százhuszonnégy szegcdi
fiatal munkásnö.
A Nagyállomás váróterme feldíszítve várfa az új fiatal fonólányokat. A váróterem falán Lenin, Sztálin, Rákosi elvtárs képei láthatók.
Alafta a pamutipar dolgozóinak felirata: „Üdvözöljük az új fonólányokat, a népi demokrácia és a munka új harcosait."
A vonat beérkezése után a váróteremben Nyilasi Péter elvtárs, a
Szegedi Pártbizottság kiküldötte fogadta a tanfolyamról hazatért ifjúmunkás nőket. Üdvözlő beszédében
rámutatott arra, hogy nagy felada-

tok megoldása előtt álanalc az új
munkaterületen. Kcrte őket, hogy
vigyenek munkájukba nagy lendületet, igyekezzenek kiváló eredményeket elérni, hogy az ötéves tervet és a szocializmust sikercsen meg
tudjuk valósítani.
Utána Eperjesi Géza a szakszervezet nevében üdvözölte az új fonónöket.
Molnár Erzsébet, az ifjúmunkás
nők nevében ígéretet tett, hogy
igyekeznek a munkában, termelésben az élen járni és elősegíteni a
szocializmus megvalósítását
Az új szakmunkásnők már szerdán meg is kezdik a munkát

A Magyar-Szovjet Társaság hangversenye
a Nemzeti Színházban
A Szovjet Kultúra Hónapja keretében a Magyar-Szovjet
Társaság
nagysikerű hangversenyt rendezett
vasárnap délelőtt. A Szegedi Nemzeti Színházat zsúfolásig megtöltötték a szegedi dolgozók, akik szűnni
alig akaró tetszésnyilvánítással újráalatták meg a műsor egyes sikeres számait.
A műsor első részében énekkarok
hangversenyeztek, szavalatok és népi táncbemutatók színesítették a
műsort. A Rendőrénekkarv Paulusz
Elemér vezényletével Novikov; Ifjú
gárda és Alexandrov: Túl az erdőn
című szovjet kórusműveket nagy sikerrel énekelte. A Honvéd-énekkar
katonadalokat mutatott be, amelyeköt Orosz István főiskolai tanár vezényelt. Az Államvédelmi Hatóság
énekkarának műsorából
kiemelke-

dett Zsdánov szovjet zeneszerző ismert és szép kompozíciója, a szólisták
közreműködésével
előadott
Sztálini aratás.
A műsor második részében a
Pénzügyőrség Országos Zenekara
mutatkozott be hangversenyével a
szegedi dolgozók előtt. Finom és
kidolgozott szólamvezetés,
preciz
összjáték jellemezte a jóhírű fúvós
zenekar
játékát, amelyet
biztos
kézzel, lendületesen irányított Rózsa Sándor, a zenekar karmestere.
Csajkovszkij
„1812"
nyitánya
programszerűen festi az orosz nép
1812-es győzelmét Napóleon csapatai felett. A müvet befejező tiszta
hatalmas rézfúvóakkordok ünnepélyessége és diadalmámora a hazája
békéiéi védő orosz nép törhetetlen
erejét sugározza.

S horrei tették le a szakvizsgát
a Magasépítési NV á'tképzösej
A
Szegcdi
Magasépítési
Nemzeti Vállalat 43 át képzős
segédmunkása v a s á r n a p délelőtt ünnepélyes keretek között tette le a
szakvizsgát.
N a g y András,
a tanfolyam
egyik hallgatója dolgozótársai nevében köszönetet mondott Pártunknak, népi demokráciánknak azért, hogy megadta számukra azt a lehetőséget. melynek felhasználásával a régi segéd- és alkami
munkásokból most m á r szakmunkások lehettek.

Az együttes még egy Csajkovszkijművet játszolt, a dallamos Olasz
capriccot, amelynek derűs, optimisztikus hangszíneit szólaltatták meg
a zenekar kitűnő fúvósai.
Hacsaturján
szovjet
zeneszerző
Lezginkájónak, valamint híres, virtuóz-hangszerelésű
Kardláncának
bemutatását különösen nagy tapssal
köszönték meg a szegedi dolgozók.
A műsor egyik érdekességeként a
zenekar 17. századbeli, eddig ismeretlen magyar népi táncokat is bemutatott, Farkas Ferenc feldolgozása nyomán. A Pénzügyőrség Országos Zenekara szép és értékes hangversenyét a Szovjet Hadsereg jubileumi indulójával zárta.

munkaközösségekben
dolgoznak
a korszerű
újításokért

Történelmi

bították.
államosították
az
üzemeket, termelési
terveket
készítettek,
megszabadították
a tudományt is bilincseitől.
A francia kommünárok elöl.
j á r t a k a hősiességben, az igazi
hazafiságban.
Dr. Eperjesi
K á l m á n főiskolai t a n á r és dr.
Martonyi
J á n o s egyetemi t a n á r is a párisi kommün értékes intézkedéseit világította meg, m a j d
sorra szólaltak fel a Szegedi
Kendergyár,
Gyufagyár,
Textilkombinát
munkásai
és
köszönetet mondtak az előadásért. Hangsúlyozták, hogy ez
az előadás is világosan megm u t a t t a számukra: a dolgozók szoros összefogására van
szükség, hogy megvédhessék
jogaikat
Ma a
Szovjetunió
vezetése és a Párt
irányítása
biztosítja ennek az összefogásnak sikerét és ezért
minden
erejükkel küzdenek a Szovjet,
unió által vezetett
béketábor
melleit.
A Társulat nevében dr. Bónis György egyetemi
tanár
mondott köszönetet az előadásért. m a j d egyhangú lelkesedéssel megválasztották a délalföldi csoport ú j vezetőségét.
Elnök: G. Fazekas Erzsébet
elvtársnő
lett,
alelnökök
Eperjesi K á l m á n
és Bónis
György,
t i t k á r : Olíva y Ferenc,
szervező t'tkáv: 4 Tari
János,
propaganda
titkár:
B á n f a v i József, didaktikai vezető: Niklai Ferenc.

Párlhire k
A DÉMA, az Erdőifrazgatóság
és az OTI pártszervezetében hirdetett elméleti pártnapok helyett
ebben a három szervezetben a
héten vezetőség újraválasztó taggyűlést (ártunk.
Március 19-e és 26-a között a
szokott időben a következő helyeken tartunk elméleti pártnapokat:
Városháza, ÁVO, Alsóváros,
I., Alsóváros II., Móraváros I-,
Móraváros II., Rendőrség, Petőfi telep L, Petőfi telep II.,
Petőfi telep HL, Egyetem, Kecskéstelep, Fodortelep, Lemezgyár,
Konzervgyár, Szegedi
Kender,
Magyar Kender,
Dohánygyár,
Gázgyár, Textükombinát, Első
Szegedi Cipőgyár, Lippai, Köztisztasági telep, Gyufagyár, Ládagyár, Színház.
összevont elméleti pártnapok
lesznek: Belváros
I—H—Hl—
IV—V—VI. szervezetek részére
a Városházán. Felsőváros I—H.
részére a kultúrházban,
Pick—
Orion részére
a Pick-szalámigyárban,
Ujszeged-JózsefteiepÁVI részére az ÁVI-ban, Rókus
I—II—Hl. részére a kultúrházban.
Az elméleti pártnapi előadók
részére március 21-én, délután 4
órakor megbeszélést tartunk a
Pártoktatás Házában.
Hétfőn délután 6 órakor titkári értekezletet tartunk Sztálinsétány 10. szám alatt. A titkár elvtársak pontos megjelenését kérjük.
A március 19-töl 25-jg terjedő
héten elméleti pártnapokat tartunk. Az elméleti pártnapok anyaga: „Lenin cs Sztálin elvtársak tanításai a párton belüli demokrácia
megerősítéséről."
S e g é d l e v e l e k e t osztottak
a konzervgyárban
Az elmúlt napok folyamán a
Szegedi Konzervgyár két iparostanulója, Gombkötő Zsuzsanna és
Gál Sándor ifjúmunkások ünnepélyes keretek között vették át segédleveleiket, melyek azt bizonyítják, hogy alaposan elsajátították a
konzervmesterséget. Az ünnepség
alkalmával a váHaíatvezetőség könyv
ajándékban részesítette az ifjúmunkásokat. Gál Sándor jelenlévő dolgozó társai előtt köszönetet mondott Pártunknak és népi demokráciánknak

A moszkvai „Kalibr"-gyár a háborúutáni ötéves terv ideje alatt
a munkaversenyben 26-szor kerüli
az első helyre. Megkapta a kormány vörös zászlaját és kü'önbözö
dijait A „Kalibr"-gyár együttműködik Moszkva jónéhány intézetével: az „Sz. Ordzsonikidzse" mérnökgazdasági intézettel, a Sztálinszerszámgép- és műszergyárral, valamint a Szovjet Tudományos Akadémia kutatóintézeteivel.
A tudósok eljönnek a gyárba és
munkásokkal együtt a gépi berendezések korszerűsítésén, újításokon dolgoznak. M. Loszinszkij
a Tudományos Akadémai tagja, a
műszaki tudományok Sztálin-dijas
doktora, a „Kalibr"-gyár dolgozói-

Az

uzgoródl

egyelem

biológiai

a

feladatot...

A közös eredményért való küzdelemben szorosan egymás mellé
zárkózott a munkás és tudós.
— Atgondoltam a feladatot —
mondotta Loszinszkij — melyet az
edzőműhely tűzött elém. Beszéljük meg együtt. Kérek javaslatokat.
Felemelő érzés hallgatni a munkások és a tudós megbeszélését, hogyan lehet megoldani például a
„guill'otin kések" edzését nagyfrekvenciájú áram segítségével. Nagy
lelkesedéssel beszélnek .magyaráznak valamennyien. Az egyik munkás azt állítja, hogy az újítást
Loszinszkij kezdeményezte. Loszinszkij szerint a „Kaübr"-gyár dolgozói. Mindkettőjüknek igaza van
— a kezdeményezés közös volt.
Uj délelőtti
Szeged
és
háza

A szovjet
gyárukat

vonat
Kiskunfélegyközött

emberek

szeretik

Rajsza Szenina tevékenységének
története rendkívül gazdag. Vegyük
például az 1949-es évet. Kora tavasszal elment az egyik legnagyobb
technikai kiállításra. Bemutattak

fa kulidsdnak

nak régi barátja. A tudós elhozta
az üzembe azoknak a kísérleteknek
eredményeit, melyeket az akadémia intézeti laboratóriumában végzett.
A feladat, amellyel legutóbb foglalkoztak, az alkatrészek magasfrekvenciáju árammal történő edzése volt, Loszinszkij és az üzem
dolgozói megbeszélést tartottak.
íNem előadás volt ez, még csak
nem is szeminárium. A tudósok és
munkások kapcsolatának egy új
formája, amelyet — munkaközösségnek neveznek.
Atgondoltam

A „Kalibr'-gyárban mindnyájan
tanulnak. A gyár minden harmadik
dolgozója észszerűsítő,
feltaláló.
Rajsza Szenina komszomolka elvégezte a moszkvai felső ipariskolát.
A munkások „segítő bajtársnak"
szólítják. Mindig és mindenütt, ahol
csak lehet, segíti munkástársait,
újításokat, észszerüsítéseket vezet a
termelésbe.

hallgatói

tanulás

közbat

kovácssajtolót, amelyet új elektromos marási módszerrel állítottak
elő. E gép Szenina munkája. A
gyárban bevezette a villanyszikrás
megmunkálás új módszerét s ezzel
az eljárással munkálták meg a kovácssajtolő-gépet. Szenina nem sokásig időzött alkotása mellett. Figyelmét egy másik, a gyárban még
bevezetetlen újítás kötötte le. Precíziós öntési Öriási megtakarítás, a
dolgozók munkájának megkönnyítése, kiváló minőség. Mindezt megvalósította a gép.
Szenina feladatul tűzte maga elé,
hogy két hónap alatt bevezeti ezt
az újitást. Határidő előtt végrehajtotta tervét és a „Kalibr"-gyár dolgozói 5 hónap alatt 40 ezer alkatrészt készítettek az új eljárás szerint. Hatvan öntvénylípusnál vezették be e módszert. Gazdasági
hatása — felmérhetetlen. Egyedül
augusztusban 63 ezer rubek és 3
tonna fémet takarítottak meg.
A szovjet emberek szeretik gyá*
rukat, amely végtelenül drága nekik. A szovjet ember számára &
legnagyobb boldogság — a magastermelékenységű alkotó munka s ez
a boldogság jutott osztályrészül a
„Kalibr"-gyár dolgozóinak. Büszkék
gyárukra, a szocialista
valóság
gyönyörű egyetemére, amely neveli,
tanítja és szellemileg, anyagilag
gazdagabbá teszi őket.

Egy nap alatt 130 hold I6ld
megművelésére kötöttek
szerződést a csengelei dolgozd
A szegedi és szegedkörnyéki
parasztok
dolgozók többiziben fordultak a
Csengele dolgozó parasztsága
MÁV budapesti igazgatóságához,
tegyék lehetővé, hogy Szegedről nemcsak a szerződéses termelésben
Kiskunfélegyháza felé délelőtt is akar az élen járni, hanem a gépi
induljon
személyvonat, amely
megáll a kisebb állomásokon is. erővel való talajművelésben is. Ezt
Az a helyzet ugyanis, hogy reg- azzal bizonyította be, hogy egyet*
gel 4 óra 50 perckor indul egy len napon 132 katasztrális hold megszemélyvonat. A következő pedig művelésére kötöttek szerződést a
csak 14 óra 20 perckor, tehát sövényházi gépállomással és naponmajdnem délután fél 3 órakor in.
dul. Igy majdnem tíz óra hosszán ta mindig több és több öntudatos
keresztül a fővonalon nem köz- dolgozó paraszt keresi fel a gépállekedik személyvonat.
lomás embereit a szerződés megköAz igazgatóság most magáévá tése végett.
tet|e a dolgozók kérését s érteUgyanakkor elhatározták azt is,
sítést küldött, hogy május 14-től
hogy
a község fásítására 600 négyezen a vonalon új személyvonatot
állít be. Az új vonat előrelátha- szögöl földön több mint ötezer
tólag 10 és 11 óra között indul. gyorsnövésű nyárfa és ötvenezer
A kérdés ezek szerint így meg- akáccsemetét nevelnek. Ezt közös
oldódiik, azonban sokkal
jobb munkával végzik el. A helyi MDP
lett volna, ha ez az új vonat nem
10 óra után, hanem 8 és 9 óra és a tömegszervezetek között máris
között indulna. Még van idő így megindult versenyben a dugványomódosítani a kérelem elintézését. zás és a maggyüjtés.

