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UJABB NAGY EREDMÉNYEK SZÜLETNEK 
ÁPRILIS NEGYEDIKE KÖZELEDTÉRE 

A SZEGEDI ÜZEMEKBEN 
Látszólag ugyanolyan a mun-

ka a szegedi üzemekben, mint 
znáskor. Zugnak a gépek, szor-
gos munkáskezek készítik dolgo-
zó népünk számára a különböze 
árukat. De ha megnézzük a ter-
melési eredményebet, a verseny-
irodák kartotékjait, akkor igen 
nagy változásoknak íehe.ühk ta-
núi. Emelkedő százalékok szám_ 
oszüopa, az üzem nagyobbodó tel-
jesítménye, az áruk minőségének 
megjavul ás a, az önköltség csök-
kenésié jelzi, hogy mind újabb 
nagy változások történnek a 
munkáiban, a megszokottnak lát-
szó munkafolyamatok, a dolgozók 
munkája nem olyan, mint más-
kor. Az elért eredmények mögött 
dolgozóink lelkesedése van, mely. 
lyel a felszabadulásunk ötödik 
évfordulójának megünneplésére 
készülnek. A számok és eredmé-
nyek elérésére, ezeknek tudható 
lan szeretetnek és hálának, me-
lyet a dolgozók nagy bará'.unk és 
támaszunk, a hazánkat felszaba-
dító dicsőségéé Szovjetunió iránt 
érez. 

Ezek az érzések ösztönzik dol-
gozóinkat mind nagyobb eredmé-
nyék elérésére, ezeknek tudható 
be, hogy 

mind nagyobb teljesítmények 
születnek április 4-e közeled-
tével a szegedi üzemekben is. 

A munkafelajánl ások teljesítésé-
ből egy emberként veszik ki ré-
szüket a dolgozók, közöttük a 
nők és ifjúmunkások is. 

A Lemezgyár Rózsa-brigádja 
felajánlotta, hogy hat százalékos 
többteljesí'ést ér el. Azonban az 
a lelkesedés, mellyel április 4-re 
készülnek, még nagyobb ered-
ményre késztette őket és leg-
utóbb már 

a felajánlás alkalmával 148 
i százalékra teljesített terme-

lésüket 284 százalékra emel-
ték. 

Ábrahám Lajosné is teljesí.ettc 
már felajánlását és elérte a ki-
tűzött 113 százalékot. 

A Textilkombinátban dolgoz 
„Magyar-Szovjet Barátság" bri-
gád tagjai felajánlottét, hogj 
három oldalon dolgosnak a fonó. 
gépeknél a régi kettő helyett 
Ugyanekkor vállalták a hulladék 
csökkentését és a munkahelyül; 
legtökéletesebb tísz.án tartását. 
Ezt az ígéretüket is valóra vál-
tották, s a hulladékuk már is 
több mint öt százalékkal csök-
kent. A „Sztahanovista" brigád 
azt tűzte ki célul, hogy kétsze 
resére emeli teljesítményélt, ami 
már szintén megközelített. 

A Magyaz Kenderben imnteg; 
hat hónapja dolgozik Dömösi Má-
ria gyakornok a keresztorsózó 
ban. Ö is tel jesítette április 4-i 
felajánlását. Harminc orsóról 

hatvanra tért át és a heti 45 
kilogram termelését 85 kilo-

gramra emelte, 
ugyanakkor az áru előállítási 
költségét heti 153 forintos heti 
átlaggá] csökkentette. Dovály 
Erzsébet szövőnő felajánlotta 
hogy tíz százalékkal emeli telje 
sítményét. Amikor ezt elérte 
újabb vállalást tett, hat gépre 
nyolc gépre tért át, hétenkén 
85 forinttal csökkentette az elő-
állítási költséget és azt is fel 
ajánlotta április 4-re, hogy F 
260 ezres vetés számát 300 ezer 
re emeli. Ennek a vállalásnak p 
teljesítésében is jól halad már és 

röviddel a felajánlás után 
275 ezres vetésszámot ért el. 

Bódi Imréné azt ajánlotta fel 
hogy 200 százalékra emeli terme-
léséi, de ezt is túlhaladta, jelen 
leg 214 százaléknál tart. 

A Szegedi Kender dolgozói ir 
szépen teljesítik felajánlásaikat, 

nem akarnak lemaradni a Ma-
gyar KendeP'töL, amellyel ver-
senyben állnak. A kártolóban 
Tóth Erzsébet ifjúmunkás telje-
sítette már túl felajánlását és 
tervének már az április közepére 
eső részét teljesíti, A kártoló osz-
tály rázósai az április 4-i munka-
felajánlások során megalakítot-
ták a negyedik 200-as brigádot-

A Dohánygyárban is nagy ered-
mények születnek. Mutatja ezt az 
is, hogy most már egy 300-as 
brigád van altkulóban. A Pick 
szalámigyárban ifj, Tóth Antal 
kötöző felajánlotta, hogy április 
l-re 

a minőséget száz százalék-
ban megjavítja és végrehajt-
ja az április 10-re kitűzött 

munkatervét. 
Ö is teljesítette ezt a feltjőnlá-
sát és legutóbb már az április 
15-i tervét valósította meg. A 
kötözőben Falusi János ifjúmun-
kás felszabadulásunk ötödik év-
fordulójának közeledtére kiküszö-
bölte a selejtet és száz százalék-
ban megjavította munkájának 
minőségét. Most újább felaján-
lást tett, április 4-re befejezi az 
április 24-re szóló tervét. 

A DÉMA cipőgyárban Hajdú 
tetván azt a felajánlásit tette, 
hogy 127 százalékról 137-re eme-
'1 teljesílményét, és öt százalék-
kal javítja meg a minőséget. Ezt 
ueg is valósította és jelenleg 
már 156 százalékra termel. Ko-
vács n. József ugyancsak a DÉ-
MA dolgozója, a vállalt 140 szá-
ndék helyett 180-at teljesít. 

A mind újabb és újabb ered-
mények mutatják azt, hogy a 
szegedi dolgozók méltóképpen ké-
• zülnek április 4-e megünneplé-
sére. A szegedi dolgozók is bebi-
zonyítják, hogy a Szovjetunió tá-
uogatésával. Pártunk útmutatá-
sával mindnagyóbb részt kérnek 
a szocializmus építéséből. 

Népünk a tudósoktól is azt uárja, amit a sztahanovistáktól: 
a szocialista Magyarország felépítését 

Dr. Kalmár László elvtárs, szegedi Kossuth-dijas professzor megcáfolta az impe-
rialisták „házi filozófusainak" hazug állításait a matematika terén 

Szeged új Kossuth-díjasainak egyi-
ke, dr Kalmár László elvtárs, mate-
matikai professzor, aki a napokban 
jött haza Debrecenből. Munkáját, 
tudományos eredményeit ismertette 
ott előadássorozat keretében. 

Kalmár professzor tudományos 
munkájának nagyrésze olyan terü-
letre esik, amelyet a termelésben 
csak közvetve lehet felhasználni. 
Munkaterülete a matematikai logi-
ka, amelynek azonban mégis sokkal 
közelebbi kapcsolatai vannak a va-
lósággal és a mindennapi élettel, 
mint ahogyan első pillanatban lát-
szik. 

— A matematikai logika — mon-
dotta ezzel kapcsolatban Kalmár 
elvtárs — a matematika és a filo-
zófia területére esik és így ideoló-
giai kérdésekkel kapcsolatos. Az 
ideológia terén folytatott osztály-
harc során az osztályellenség igye-
kezett a matematika kutatásainak 
terén elért bizonyos eredményeket is 
— akárcsak az újabb fizika ered-
ményeit — úgy beállítani, mintha 
azok cáfolnak a dialektikus mate-
rializmusf és az idealista metafizi-
kus filozófának adnának igazat. Igy 
például Gödel osztrák, Rosser és 
Church amerikai matematikusok bi-
zonyos eredményeiből azt a követ-
keztetést vonták le az imperialis-
'ák „házi filozófusai" hogy a világ 
nem ismerhető meg, hiszen a ter-
mészet megismerésének egyik fontos 
segédeszköze; a matematika meg-
oldhatatlan problémákba ütközik. 
Vizsgálataimban megmutattam, hogy 
a Gödel—Rossel és Church-féle té-
telek. ilyen beállítása közönséges 
hmisítás, mert a valóságban ezek a 
tételek nem cáfolják a dialektikus 
materializmusnak azt az alaptétele-
it, hogy a valóság megismerhető. 
Éppen ellenkezőleg, a matematika 
aránylag szűk területén is ezek a 
tételek alátámasztják a dialektikus 
materializmusnak azt a másik téte-

lét, hogy a valóság csak dialektikus 
módszerekkel ismerhető meg, vagyis 
úgy, ha munka közben a felhasznált 
eszközök, módszerek is állandóan 
fejlődnek. 

Kalmár professzor igen jelentős 
eredményeket ért el a matematikai 
logikai vizsgálatok ilyenirányú ku-
tatásai terén. Főként ezért is kapta 
a Kossuth-díjat. Munkája sikerét a 
Párt tette lehetővé, amit ö maga is 
kijelentet'it 

— Tudományos munkámban a 
Párt, a felszabadulás óta. hatalmas 
segítséget nyújtott. Különösen hálá-
san emlékezem vissza, hogy kezdet-
től fogva — pártonkívüli létemre — 
bekapcsoltak különféle akciókba és 
így fejlődhetett a valósághoz való 
érzékem. Később anyagi téren is 
segítséget nyújtott a Párt. A Párt 
támogatásának köszönhetem egyete-
mi tanári kinevezésem, a tudomá-
nyos dolgozók fizetésrendezése so-
rán elért besorolásomat, akadémiai 
levelező tagságomat és most a Kos-
suth-díjjal való kitüntetésemet is. 
Nemrégiben az a nagy megtisztelte-
tés ért, hogy felvettek tagjelöltnek 
a Pártba. Tudom, hogy további fej-
lődésemben a Párt még hatékonyab-
ban támogat majd. 

A Kossuth-díj á'tvétele egyik leg-
nagyobb élménye volt Kalmár elv-
társnak Igy beszélt erről most ide-
haza: 

— Nagy öröm volt Rákosi elvtárs 
közvetlen közelében lenni. Ugyan-
úgy felejthetetlen élmény volt szá-
momra sriahánovis'ákkal, élmunká-
sokkal, a mezőgazdaságban kitűnt 
élenjáró dolgozókkal együtt átvenni 
ezt a nagy kitüntetést. Még jobban 
meggyőződtem róla. hogy ebben az 
országban éppen úgy megbecsülik a 
szellemi dolgozók munkáját, mint a 
fizikaiét. Még jobban meggyőződtem 
arról is, hogy Rákosi elvtárs és a 
nép ugyanazt várja tőlünk, amit a 

. sitahánovistáktól: minél hatalma-

sabb mértékben vegyük ki részünket 
a nép új országa, a szocialista Ma-
gyarország felépítéséből. 

— Ennek érdekében szeretném 
további munkámat végezni és sze-
retném a matematikai logikai mun-
kásságomat a megkezdett irányban 
— az eleve körülhatárolt módszerek 
korlátai között meg nem oldható 
matematikai problémák vizsgálata 
terén — továbbfolytatni. Kiváló 
szovjet matematikasok kutatásait 
kisérem figyelemmel, igy például 
Markov Szovjet matematikus vizs-
gálatait, akinek ezen a téren nagy-
jelentőségű eredményei vannak. Az 
ezzel kapcsolatos vizsgálatoktól 
várom a tudományos „munkaselej'S-
nek", a megfelelő módszerek híján 
hiábavaló próbálkozásoknak csök-
kenését is. 

Kalmár László elvtárs egyébként 
fontos feladatnak tartja, hogy tudo-
mányos kutatásának módszereit má-
sokkal fs megismertesse, hogy min-
den új, fiatal kutató is felhasznál-
hassa népünk érdekében. Ebben lát-
ja neki, mint Kossuth-díjas tudósnak 
egyik legfontosabb feladatát, de ez 
a feladata minden tudósnak is, az 
ország minden dolgozójához hason-
lóan: munkájával a népet szolgálni, 
népünk boldogulását elősegíteni. 

i s m é t r a g f a v e s z & s i t 
e g y k u l á k 

Tari István 32 holdas forráskúti 
kulák az állatösszeirásnál elrejtet': 
1 tehenet, 1 lovat, 3 anyakocát és 
2 birkát. A DÉFOSz ellenőrző kö-
zegei rájöttek a kulák turpisságára 
és feljelentésit tettek ellene. A kis-
kundorozsmai rendőrbíróság felelős-
ségre vonta a ravasz kulákot és 12 
ezer forint pénzbüntetésre ítélte, 
amely nemfizetés esetén 120 napi 
elzárásra változtatható át. 

A „Hősök élén" cimü szovjet filmet 
mutatják be a „Bolsevik Párt útja" 

mai előadásán 
Aía délelőtt folytatódüc q Belvárosi Moziban a „Bolsevik_ Párt 

útja" előadássorozat. Ma a nyolcadik előadásra kerül sor. délélőtt 10 
órai kezdettel. Közeg nyolc hét óta tanulmányozzák már az előadáso-
kon keresztül a szegcdi dolgozók legjobbjai a Szovjetúnió Kommu-
nista (bolsevik) Pártjának történetét. 

Az előadások nyomán nagymértékben fejlesztik elméiéti. politi-
kai tudásukat ás ezen keresztül még hasznosabb építőivé válhaiUnak 
szocializmust építő népi demokráciánknak. Igen sokat ta-nulnck az 
előadás hallgat ói azokból a szovjet filmekből is, amelyeket az elő-
adások után mutatnák be. —— 

Nemcsak a szovjet filmművészetet ismerik meg, hanem ezen túl-
menően közelebbről megismerik a Bolsevik Párt és a szovjet nép 
harcát. A mai előadás után a „Hősök élén" című szovjet filmet mu-
tatják be. 

AZ ÉN FELAJÁNLÁSOM IS 
közelebb visz bennünket a szocializmus 

felépítéséhez 
Nagy készülődés folyik az 

üzemekben, mert minden becsü-
letes doglozó meg akarja ünne-
pelni április negyedikét, felsza-
badulásunk ötödik évfordulóját. 
En is ezek között a dolgozók 
között vagyok és minden törek-
vésem az, hogy méltóképpen ün-
nepeljem én is a magyar dol-
gozók legnagyobb ünnepét. Tu-
dom, hogy ezt az ünnepet mun-
kával. felajánlással ünnepelhet-
jük meg méltóképpen. Azon a 
gépen, amelyen én dolgozom, 
még nincs megállapítva a nor-
ma, de ettől eltekintve felaján-
lottam, hogy április negyedikére 
fokozom termelékenységemet, 
csökkentem a selejtet. 

A Szovjetunió szeretett vezé-
re, Sztálin elvtárs és a Szoviet 
Hadsereg iránt érzett szeretete-
met és hálámat akarom kifejez-
ni ezzel a munkával. Több és 
jobb munkával köszönöm meg 
azt, hogy ma már szabadon él-
hetünk és dolgozhatunk és most 
már valóban magunknak terme-
lünk. Most már jogunk van a 
fizetéses szabadsághoz is, jó 
munkánk végeztével nyaralni 
mehetünk az ország legszebb 
nyaralóiba, ahol öt évvel ezelőtt 
még az urak és elkényeztetett 
gyermekeik élvezték a Balaton 
vizét és a hegyes vidék tiszta 
levegőjét. Es mindezt a Szovjet-

uniónak és hős Hadseregének 
köszönhetjük. 

Az ifjúság előtt nem problé-
ma többé a pályaválasztás, ha 
tanulni akar Ösztöndíjjal, ta-
nulmányi segéllyel támogatják, 
hogy minél több művelt emberfő 
legyen országunkban. Ezért 
ajánlottam fel, hogy ezeket a 
jogainkat. és eredményeinket 
megerősítsem. 

En, mint pártonkívüli nagyon 
szeretnék a Magyar Dolgozók 
Pártja tagjai sorába kerülni. 
Minden remény megvan arra, 
hogy taigjelölt lehessek. Soha 
még ilyen boldogsággal nem 
vártam semmit, mint azt, hoc?/ 
átvehessem a tagjelölt könyve-
met. Ezért is tettem felajánlá-
sokat, hogy mielőbb dolgozhas-
sam a Pártban, győzelemre 
segítsem a szocializmusért folyó 
harcában. Tanulni fogok azért, 
(még jobban, mint eddig), hogy 
követni tudjam a Párt helyes 
'rányomtatását. Tudom, hogy 
felajánlásom minden dolgozót 
érint, mert a többi becsületes 
dolgozó felajánlásával együtt az 
én felajánlásom is közelebb visz 
bennünket a szocializmus felépí-
téséhez. 

Szilágyi Ilona 
ifjúmunkás, Tiszamenti 
Fűrészek NV Újszeged 

A boldogabb jövőért tettem felajánlást 
április negyedikére 

Április negyedikére felajánlot-
tam, hogy a 115 százalékos átlag-
teljeaítményemet 130 százalékra 
emelem fel, a minőséget pedig 20 
százai ókkal jiavítom. de ezt a tel-
jesítményemet továbbra is megtar-
tom. Ezssdl a felajánlással ekarom 
méltóképpen magüntnepelmi a leg-
nagyobb magyar ünnepet. Mi nők 
is megkaptuk egyenjogúságunkat s 
ezzel jogunk lett nemcsak odaha-
za dolgozni, hanem jetiit az üze-
mekben is versenytársai lehetünk 
a férfií.ikiniak. Ma már minden dol-
gozó megkapja becsületes fizeté-
sét az elvégzett munkáért. nem 
keOl hetenként két-három pengőért 
dolgozni mint ezelőtt. Nem kell 
nt|ól sem rettegnie, hogy reggel 
bejön és délután már kivül van a 
ka/pun, mert nincs munka, vagy 
r.em tetszik a főnöknek. 

Én is Engelsraonn Jenő úr jó-
voltából kerültem kl az ikremből, a 
felszabadulás előtt. A magunk 
urat vagyunk és munkánkon ke-
resztül magunknak emeljük élet-
színvonalunkat. Azelőtt heti 3 pen-
gőből barmadmiagamsít tartottam 

el. Most férjemnek is. nekem is 
szép keresetünk van. Amíg a 
múltban éheztünk, most Jól élünk 
és e mellett sekmindent tudtam vá-
sárolni. Ágyneműt, új tűzhelyet, 
ruhákat, sőt a régi bútort fs rend-
be tudtam hozatni. A lányom 16 
éves, most jár gazdasági gimnázi-
umba. Jól tanul és 40 forint ta-
nulmányi segélyben ls részesül. 
Arra, hogy a lányomat Iskoláztat-
ni ls tudom, a múltban gondolni 
sem mertem. 

Mindezt annak köszönhetem, 
hogy a hős Szovjet Hadsereg fel-
szabadított bennünket A Párt és 
Rákost elvtárs útmutatásával blz-
tosro haladunk a szocializmus 
megvalósítása felé. A boldogabb 
jövőért tettem meg felajánlásomat 
április negyedikére. 

Felszabadulásunk ötödik évfor-
dulóját munkával, többtermeléssel 
ünnepelhetjük meg méltóképpen. 
Egy fejezhetjük ki leginkább sze-
retetünket, hálánkat Sztálin elv-
társ, a Szovjet Hadsereg. Rákost 
elvtárs iránt. Pászfor Elemérné 

a DÉMA Cipőgyár dolgozója. 

„SZOV/ET KERESKEDELEM' 
képkiállítás Szegeden 

A Kereskedelmi és Pénzügyi Dol-
gozók szakszervezete ima, 26-án, 
vasárnap délelőtt nyitja meg szék-
házában (KáJvária-u. 10) a „Szov-
jet kereskedelem" cimü képkiálH-
tást. 

A szovjet kereskedelmet mutatja 
be ez a kiállítás most Budapest és 
Pécs után Szegeden js. A szegedi 
dolgozók is megismerkedhetnek eb-
ből a kiállításból a szocialista ke-
reskedelemmel, azzal a kereskede-
lemmel', melynek valamennyi ága 
a nép érdeikeit szolgálja Azzal a 
kereskedelemmel ismerkedhetnek 
meg a dolgozók, melynek mintájá-
ra mj is építjük szocialista ke-
reskedelmünket. Ennek a kereske-
delemnek egy célja van: minél 
gyorsabban és minél olcsóbban el-
juttatni az árut a fogyasztőlioz. 

Felszabadulásunk óta a Szovjet-
unió számtalan esetben bizonyitot-

ta be segítő készségét. Legjobb 
dolgozóit küldte el hozzánk, hogy 
átvehessük a szovjet dolgozóknak 
munkamódszereit, iparának legjobb 
termékeit adta nekünk, hogy minél 
gyorsabban, eredményesebben épít-
hessük a szocializmust, élenjáró 
művészei látogattak el hozzánk, 
hogy Ízelítőt adjanak a világ leg-
haladóbb kultúrájából. Ez a kiállí-
tás js eleven példája a Szovjetunió 
segítségének. Támogatás, segítség, 
mely meggyorsítja kereskedelmünk 
szocialista szektora'nak építését. 
Nemcsak kereskedelmünk dolgozói, 
hanem mindannyian értékes ta-
pasztalatokat szerezhetünk ezen a 
kiállításon. 

A „Szovjet kereskedelem" képki-
állítást április 2-ig bezárólag tart-
ják nyitva. Vasárnap délelőtt 9 
órától este 8 óráig, hétköznapokért 
délután 2 órától este S óráig. 


