
Éljen győzelmeink szervezője, motorja: a Magyar Dolgozók Pártja! 

A FELSZABADULT ÉRTELMISÉG 
követi a munkásosztály példáját 
Dolgozó népünk munkájának támogatását, tudományos 
életünk fejlődését szolgálják a szegedi egyetem 
felszabadulási munkateljesítményei 

Felszabadulásunk nagy ün-
nepe országszerte még jobb 
munkára serkentette a dolgo-
zók hatalmas tömegeit. A fel-
szabadulási munkafelajánlá. 
sokban és azok teljesítésében 
élenjártak az üzemek, gyárak 
munkásai, de példájukat kö-
vették a dolgozó parasztság 
és a néphez kft értelmiségi 
dolgozók is. 

A magyar — ós köztük a 
Bzegedi értelmiség — jól lát-
ja, hogy érdemes dolgozni, 
érdemes együtt építeni a jö-
vőt, mert az öt évvel ezelőtti 
felszabadulás az értelmiség 
felszabadulását és vele az ér. 
télmiségi munka felszabadu-
lását is jelentette. A szegedi 
Tudományegyetem felszaba-
dulási munkafelajánlásaiban 
ezért találhatunk sok olyan 
értékes teljesítményt, ame-
lyek lényegesen előbbreviszik 
tudományos életünk fejlődé-
sét és ezen keresztül hasznos 
segítséget kap dolgozó né-
pünk. Az orvosegészségügyi 
szakszervezet munkafelajánlá-
sairól már beszámoltunk la-
punkban, de ezekhez hasonló 
értékes felajánlások történtek 
nz egyetemen egyéb szakterü-
leteken is. 

Fodor Gábor Kossuth-díjas 
professzor, a szerveskémiai in-
tézet vezetője például vállal-
ta, hogy közvetlenül hozzá-
segít az előadásairól kiadásra 
kerülő jegyzetek elkészítésé-
hez. Ezzel igen nagy segítsé-
get nyújt az egyetemi hallga-
tóságnak, mert a legmoder. 
nebb módszerek SZffrwt, Joffe 
szovjet kémikus rendszeré-
nek felhasználásával mutatja 
be a szerveskémiát. Ugyan-
csak a szervoskémiai intézet-
ben Kiss József adjunktus 
tett igen fontos munkafelaján-
lást. Azelőtt az egyes intéze-
tekhez beosztott fizikai dol-
gozók csak fizikai munkát 

végeztek, most azonban Kiss 
József vállalta, hogy az oda 
beosztott két új alkalmazottat 
bevonja a laboratóriumi mun-
kába és megtanítja őket a? 
egyszerűbb kémiai műveletek. 
re is. 

Greguss Pá l professzor, a 
növénytani intézet vezetője a 
lemezgyárral lépett közvetlen 
kapcsolatba és vállalta, hogy 
tudományosan kidolgozza a 
fatönkök maghasadásának ki. 
küszöbölésére vonatkozó mód-
szert. Szálai István magánta-
nár és Varga Magdolna kö-
zösen végezték el az ipar és 
mezőgazdaság részére egy-
aránt fontos lenfcisérleti telep 
felállítását és erre irányuló 
felajánlásukat a magvetéssel 
együtt már el is végezték. 
Koch Sándor professzor vál-
lalta, hogy rendszeresen is-
merteti az ásványtannal kap-
csolatban a szovjet tudósok 
eddigi munkáját. 

A szervetlen kémiai intézet, 
ben Húhn Péter ú j munka-
módszer kidolgozását vállalta 
és ú j ötleteivel, rendszeresség-
gel 6okkal kevesebb kisérlet 
utján érhet el sikereket. Mun-
katársainak is igyekszik segít-
séget nyújtani azzal, hogy 
matematikai szemináriumot 
tart. Ká lmán László az intézet 
ötéves tervének első évi ter-
vét készíti el felszabadulásunk 
napjára, de emellett kutató-
munkájában sem marad el. 

Hasonlóan hasznos felaján-
lásokat tettek a bölcsészeti in-
tézetekben dolgozók is. Tgy az 
orosz intézetben Ahi Ferenc 
lektor irodalmi tanulmány 
meofrását vállalta a kozmopo-
lita irányzat ellen, ezenkívül 
két fontos szovjet cikket le-
fordít, amely hozzásegít a 
burzsoá ideológia elleni küz-
delemhez. Tóth Béla demons-
trátor fordítóbrigádot szerve-
zett munka felajánlásként, a 

fontos szovjet cikkek qyors 
lefordítására, ezenkívül fizikai 
munkavállalást is teljesíteti: 
az intézet munkájához sziiksé 
ges négy térképet felkasíroz-
ta. vászonra felragasztotta. 

Sőtér István, a világiroda-
lom professzora a félévi világ-
irodalmi jegyzetek első részé' 
készítette elő kiadásra felsza-
badulásunk napjáig, ezenkí-
vül több előadást vállalt, így 
például a szocialista realiz-
musról, valamint a rádióban 
Jókai egyik regényének tör-
ténelmi materialista elemzésé-
ről. Szabolcsi Gábor tanárse 
géd felajánlása döntő részben 
a József Attila kérdés további 
felderítésével foglalkozik. Ezek 
mellett előadásokat is tartott 
a Magyar-Szovjet Barátság 
Hónapja keretében. 

Két igen hasznos élőadás 
megtartását vállalta G. Faze 
kas Erzsébet történelempro-
fesszor. Az egyiket a párisi 
kommünről már megtartotta, 
a másikat pedig felszabadulá-
sunkkal kapcsolatban tartja 
meg az egyetemen. Tari János 
az alapvizsgázó történészek 
előkészítését vállalta, az anyag 
jelentős részéből, a tanulás-
feltételeik biztosításához pe-
dig a tanulószobában kézi-
könyvtárt rendezett be. Fel-
ajánlását túlteljesítette azzal 
az igen jó munkával, hogy Enm 

géls ..Angim helyzete a tizen-
nyolcadik században" című 
művének magyarul eddig 
nem ismert részét a vizsgára 
készülő hallgatóknak rendel-
kezésére bocsátotta. 

Néhány kiragadott példa ez 
az egyetem értelmiségi dolgo 
zóinak legjobb munkafelaján 
lásaiból, de ezek is bizonyít-
ják. hogy a néphez hű értel-
miségünk követi az ipari dol 
gozók példáját és munkájuk a 
minél jobban gyakorlati éle-
tünk szolgálatába igyekeznek 
állítani. 

R város veszi kezelésébe 
az „flnna" víz- és hőforrást 

Az országszerte híres sze-
gedi „Anna víz" hosszú idő 
óta úgyszólván veszendőbe 
megy. A gyógyhatású víz el-
folyik anélkül, hogy valaki 
komolyan gondot fordítana 
ennek a nemzetgazdasági ér-
téknek a hasznosítására. 

Ezen a visszás helyzeten 
kíván most segíteni a város 
vezetősége, amikor saját ke-
zelésébe veszi az Anna-víz és 
hőforrást. A szegedi fürdők 
és hőforrás NV gondoskodik 
a jövőben az „Anna-víz" 
hasznosításáról, egyrészt úgy, 
hogy mint a múltban, palac-
kokban árusítja a gyógyhatá-
sú vizet, másrészt pedig úgy, 
hogy ennek felhasználásav»' 
különböző gyümölcsleveket 
készít. 

Versenyre hívták a posta 
dolgozóit a városháziak 
A közigazgatás dolgozói is jobb, 

több munkával készülnek legna-

gyobb nemzeti ünnepünk, április 4. 

méltó megünneplésére. A szegedi 

városháza dolgozói közül 170-en 

tettek konkrét felajánlást. 

A városháza dolgozói munkaver-

senyre hívták ki a porta dolgozóit 

s kitűzték célul a munka további 

megjavítását. Általában minden fel-

ajánlást az az elv vezérelt, hogy 

további eredményeket érjenek el a 

bürokrácia elleni harcban, küszö-

böljék ki mindazokat a nehézsége-

ket a közigazgatás munkájából, me-

lyek még mindig sok időt elrabol-

nak azoktól a dolgozóktól, akiknek 

hivatalos elintéznivalójuk van. 

Célul tűzték ki a felajánlások 

keretében az anyagmegtakarítást, a 

fokozottabb tervszerűséget és a fe-

lekkel való még udvariasabb bánás-

módot. 

S Z Á M A D Á S 
Huszonhárom év van mögöttem 

s ebből tizennyolc foltozott, 

mint a nadrágom, amjt kinőttem 

miért az Apám dolgozott. 

Tizennyolc évig mgam voltam 

s az utca volt csak a hazám. 

Tizennyolc évig nem csókoltam 

meg a redöket Anyám homlokán. 

Szám íze mindég keserű volt, 

akár a tőrvény, mely húsig 

hasított, őrzött, cibált, sodort 

mjnket májustól májusig. 

Tizennyolc évig farkasszemet 

néztem minddel, ki jóllakott 

kínunkból, ki belőlünk evett 

kajánul' zsíros falatot. 

Tizennyolc évig féltek tőlem, 

— ruhám szemükben lepra voít 

Tizennyolc évig magam nőitem, 

segítökéz rám nem hajolt. 

Szürke börtön volt az jskoki, 
mert fájt a bot és az ütés. 

Tudom, irkára sem telt soha 

s vád volt szánkból a gügyögés. 

Tizennyolc évig mindig fáztam, 

— fagyosan lehelt a világ. 

Tizennyolc évig gyerekvágyam 

sírt a boltok rácsain át. 

Csak néztem a sok kirakatot, 

mjnt sok szegény, járdaszélről'... 

de titkon számláltam a napot 

s aTCom Keletre emeltem föl. 

Huszonhárom év van mögöttem, 

s öt éve van szabad hazám. 

O t é^e már, hogy letöröltem 

a ráncot Anyám homlokán, 

ö t éve már, hogy ember vagyok, 

becsületet adott a Párt, 

s egyfltt lépünk mai magyarok 

megvédeni e szép hazát. 

ö t éve, hogy szánkban a falat 

nem sós kínunktői s nem kevés, 

ö t éve szívünkön nyugszanak 

a gyárak, a föld s a vetés, 

ö t éve élünk csak igazán, 

mutatja ezt a gyárakon 

s magyar kolhózban falun, tanyán 

a termelést grafikon. 

ö t év küzdelme érett gyümöfcs, 

benne van a táguló jövőnk 

s e harcos jelen, amely seBli 

duzzadó, feszitö erőnk! 

ö t év gyümölcse vagy Te is, Te 

fegyverünk, Népköztársaság! 

Te közős ügyünk, szemünk fénye, 

most tettem esküt én is Rád ! 

ölt év harcában nézem magam, 

mjnt tükörben mosdás után. 

Milyen csökevény maradt rajtam? 

Mit teftem jól s mi volt h ibám! 

Javítom magam, mint a gépem, 

min esztergáltam a csavart, 

hogy jó legyen a termelésem; 

tudjak történelmet, magyart! 

Tudjak mindent, mi kell a népnek! 

Verset is írok, de fegyvernek 

kemény jfjaknak és erős vénnek: 

döntsük sorált aes ellenségnek! 

Az ácsorgó, lomha tőke-dög 

testén á gázol az a tom . . . 

a dolgos, vidám béke fölött 

őrt áü a Szovjet-hatalom. 

KOi 

Méltóképpen ünneplik április 4-cí 
a sxegedi fiatalok is 

v 

jSprilis negyedike a magyar 
™ dolgozók legnagyobb tin. 

;epc. Ez a nap hozta el a felsza 
•adulásunkat, a boldogabb, igaz, 
mberi életet. Soha el nem múló 
'álával és végtelen szeretette! 
artozunk ezért a napért a dicső-
séges Szovjetuniónak, aki meg. 
nentett bennünket a fasiszta já-
om alól, lehetőséget nyújtott a 

'elemelkedési s azóta is mindig 
arátl támogatást és segítséget 

nyújt számunkra. Különösen so 
jeler.t ez a nap a fiatalok ré-

vére, akiknek a dicsőséges Szöv-
et Hadsereg hősi harcai folytán 
mm kell életük javakorát elnyo-
matásban, kizsákmányolásban cl 
ölteni, mint apáiknak, a reakció 
hosszú keserves esztendői alatt 
"ízAwukra korán elérkezett A SÍW. 
bqdfiág hajnala. Mindenkor érzik 

tapasztalják népi demokráci-
ánk támogatását, szabadon vá-
laszthatnak a számtalan lehető 
égből, ragyogóvá, biztossá vált 
zámukra a jövő. 

A magyar ifjúság világosan 
tót ja április 4-e jelentőségét és 
nagy tettekkel bizonyította be. 
hogy felszabadításunkért forró 
szeretet és mélységes hála lakó-
ik szívében a Szovjetunió iránt. 
\t egész ország ifjúsága, s így 
a szegedi ifjúmunkások hatalmas 
redményei is erről tanúskod-

nak. A szegedi fiatalok is mnn. 
kával, a termelés fokozásával 
ünneplik hazáink feiszabadulásá-
lak ötödik évfordulóját. 

öbb mint ezer szegedi if-
júmunkás tett értékes 

munkafelajánlásokat április ne-
gyedikére. Egymással versengve 
vállalták a termelés fokozását, a 
minőség megjavítását, a selejt 
és az önköíség csökkentését. De 
ugyanakkor ígéretet tettek arra 
is, hogy fejlesztik szaktudásukat, 
többet és jobban tanulnak. Kü-
lönösen szépen kivették részüket 
, munkafelajánlásokból a Villa-
mosvasút, Gázgyár, Déma cipő-
gyár, a Ruházati NV és a Magyar 
Kender ifjúmunkásai, akik csak-
nem kivétel nélkül résztvettek a 
munkavállalásokban. De nem-
csak a felajánlásoknál, hanem 
"zek teljesítésénél is megmutat-
kozott az a hatalmas lelkesedés, 
amellyel a fiatalok áorPis 4-e 
megünneplésére készülődtek. 

Napról-napra újabb és úlabh 
"fiúmunkások érték el célkitűzé-
seiket, váltották valóra felaján 
lásaíkat. 

Szűcs Ilona, a Ruházati NV. 
ifjúmunkása, a „Zója" 

brigád tagja felajánlotta, hogy 
öt nappal előbb befejezi első ne-
gyedévi tervét. Lelkes munkája 
révén azonban, már az elmúlt 
héten április utolsó napjaira eső 
tervelőirányzatának megvalósí-
tásán dolgozott és 130 százalék-
ból 200-ra fokozta teljesítmé-
nyét. Dováty Erzsébet, a Magyar 
Kender fiatal szövője hat gép he-
'yett nyolcnak a kezelését vállal-
ta és vetésszáma túlhaladta már 
i napi 800 ezret. A kiskundo-
rozsmai KJstext ifjúmunkás 
szövője, Kónya Erzsébet fel-
ajánlotta, hogy 120 százalékra 
emeli termelését, azonban még 
ezt is jóval túlszárnyalta 195 
százaiékos teljesítményt elérő 
munkájával. 

A felszabadulás évfordulójára 
aló készülődés nagy lendületet 

•úlott a fiatalok munkaverseny-
he kapcsolódásának is. A sze-
gedi iizmek fiataljai, élükön a 
SzTT-tagokbal, egymásután kö-
töttek újabb versenyszerződése-
ket és alakítottak munkabrigádo-
kat. Felszabadulásunk ötödik év-
fordulójának közeledtére, közel 
ezerre emelkedett az ifjúmunkás 

egyéni versenyzők száma, több 
mint hatvanra az ifjúsági brigá-
doké, amelyek között 23 leánybri-
gád is van már. De nemcsak 
számszerűségben mutatkozott 
meg a fiatalok munka versenyé-
nek kjszélesedése, hanem minő-
ségben is, hiszen ennek a ver-
senynek különösen nagy jelentő-
séget adott az, hogy ezen keresz-
tül szeretetünket és hátónkat fe-
jezzük ki nagy felszabadítónk, a 
S'e, jetnnió iránt. 

Ez a tudat vezette az ifjú-
munkásokat, amikor kima-

gasló eredményeiket elérték, ter-
melésüket fokozták. De erre gon-
dollak akkor is. amikor megjaví-
tották munkáinkat, csökkentet-
ték n selejtet. így küszöbölte ki 
Falusi János, a Pick szalámigyár 
kötözője a selejtet teljes egészé-
ben és a lelkesedéstől vezetve 
dolgozott már márciusban az áp-
rilisi tervének befejezésén. 185 
százalékra emelve teljesítményét. 
Driszner Mária, a Jutafonógyár 
ifjúmunkása versenyre hívta ki 
az üzem dolgozóit — fiatalokat 
és idősebbeket egyaránt — a se-
Jejtcsökkentésben. A Szovjetunió 
iránti szeretet ösztönözte Tóth 
Erzsébetet, a Czegedi Kender 
kárfolóját, SzIT-káderest, hogy 
johbminőségfl munkát kevesebb 
selejttel végezzen, s eközben még 
tél ;s teljesítse tervelőirányzatát. 

Bz a lelkesedés, amellyel » 
H fiatalok április 4-re készül-

nek. más területen is megmutat-
kozott. A Tiszamenti Fűrészek új-
szeged! üzemének ifjúmunkásai 
például vállalták, hogy az üze-
met felszabadulásunk ötödik év-
fordulójára a tűzoltókkal karölt-
ve gyönyörűen feldíszítik, hogy 
ezzel is kifejezzék a Szovjetunió 
iránti szeretetüket. A tanulóif-
júság körében is nagy számmal 
tettek felajánlást a fiatalok. A 
felajánlások teljesítésén keresz-
tül az iparostanuló-iskolában pél-
dául hatról nyolcra emelkedett a 
2(1 pontos éltannlók száma és bá-
romról bétre a 19 pontosoké. A 
tanulóifjúság, akiknek sorai kö-
zött ma már döntő számban alt 
vannak a munkásosztály és a dol-
gozó parasztság gyermekei, a 
több és jobb tanuláson keresztül 
fejezik ki szeretetüket és háláju-
kat a hazánkat felszabadító Szov-
jetunió iránt. Tudatában vannak 
annak, hogy a felszabadulás tet-
te lehetővé, bony tovább tanul, 
hatnak és a műveltség ma már 
nem a kizsákmányoló kiváltságos 
ps'fályók monopóliuma. 

H zok az eredménvek. melye-' 
" ket a szegedi fiatalok elér-

tek áorflfs 4-i mnnkafelafáplá«aik' 
teljesítése során, azt mulatták, 
bogy a fiatalok is felismerték a 
helyes utat További feladataik 
közül első belven áll a tanulás, 
a szakkéozés fejlesztése, a szov-
jet példák és tapasztalatok még 
szélesebb körben való megismer-
tetése a fiatalság köriben. Ha 
az idősebb dolgozók is egyre job-
ban elsajátítják - magasabb tech-
nikát, megismerik és javítani 
tudják a munkafolyamatot, 
mennyivel inkább nagy lehetősé-
gek állnak a fiatalok előtt, akik 
most bontogatják szárnyaikat s 
máris hatalmas eredményeket ér. 
tek el. Az eredmények rögzítésé-
ben és továbbfejlesztésében nagy 
munka vár az ifjúsági szerve-
zetekre. A Párf, irányítása és út-
mutatása mellett elő kell segíte-
ni „ fiatalok mnnkaversenvbe 
való kapcsolódását. Az eddigi 
eredmények azt mutatják, bogy 
további sikerek következnek be 
és a szegedi fiatalok is még jobb 
és termelékenyebb munkával iá. 
rnlnnk hozzá a szocializmus épí-
téséhez. 

Felajánlásunkat 
a jövőben is teljesítjük 

Mi. a bodom! gazdaság dolgo-

zói nagy lelkesedéssel készültünk 

április 4-e megünneplésére. Ez a 

nap a legnagyobb ünnep minden 

magyar dofgozó számára- Tudjuk 

azt, hogy ezt a napot csak mun-

kával, többtermeléssel ünnepelbeít-

iük meg méltóképpen. VáHa-ltuk, 

hogy a dugványrépa ültetésének 

200 négyszögöles normáját 400-ra 

emeljük. Ugyanakkor ezt nemcsak 

április 4-ig, hanem a jövőben is 

tartani fogjuk, mert tudjuk, hogy 

ezzel a szocializmust építjük. 

Ifj. Fekete Károly, Koszó 

Nándor, Kószó József, Sán-

te Antal, Kószó Istán, 

Tanács József, 


