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CK.it o ro 6 jtankallqató tea el ét 
körtUiük, két dolgozó Hatalél, vészére, — de mutatja azt is, 

akik sokszáz társuk nevében is hogy az ellenség mesterkedése» 

írnak. Ez a két levél is Pártunk sikertelenek maradtak. Nem tűd-

politikájának győzelmi jelentése, trík a dolgozó szülök gyermekeit 

Mutatja azt, hogy az egyeteme- kis20rilani az iskoiá] ^ le_ 

ken tanuló munkás- es paraszt-

fiatalok látják és értékelik Pár-  m e k Vajaiból mert Partunk 

tunk hatalmas jelentőségű láma- idejében leleplezte sötét szdndé-

gatását a tanulni vágyó fiatalok kaikat — és a fiata'ok mellé állt. 

ótkomlóson születtem. Apám 
kötélgyártó volt. Az elemi is-

kolát kitűnő eredménnyel végez-
tem, de szüleim nem taníttathattak 

tovább, mert a felszabadulás előtti 
reakciós rendszer nem engedje-
hogy egyszerű ember gyermeke 
magasabb képzettséget sajátítson 
el. A középiskola elvégzése is el-
viselhetetlen terhei, rót'- volna szü-
leimre, mert négy öcsémről is gon-
doskodni kellett. 

Igy hát, — bár szerettem volna 
tovább tanulni — le kellett monda-
nom erről is. Megtanultam apám 
szakmáját. A tanulási vágy nem 
hagyott nyugton és ezért magán-
úton kezdtem el tanulni. A polgári 
iskolának három osztályát a felsza-
badulásig nagy anyagi nehézségek 
árán végeztem el. A felszabadulás 
után a Párt gondoskodott arról, 
liogy minden tanulni vágyó, dolgo-
zó fiatal tanulhasson, így csakha-
mar befejeztem a polgári iskola ne-
gyedik osztályát. 1948 januárjában 
szervezte meg nálunk a Párt a dol-
gozók gimnáziumát, ide jártam ősz-
ig, amikör is megindult az első 
szakérettségi tanfolyam. 

Jelentkeztem rá, felvettek és 11 
hónapi kemény tanulás után 

kezembe kaptam az érettségi bizo-
nyítványt. Kezdetben nagy nehézsé-
gekkel kel'ett küzdeni, de a Párt 

segített; ingyen kollégiumi ellátás, 
tankönyv, tanszer, ösztöndíjjal. A 
Párt eme segítségeiből világosan 
láttuk, hogy figyelemmel kiséri ta-
nulásunkat Erre még jobb tanulás-
sal válaszoltunk azért hogy tanul-
mányainkat minél jobb eredmény-
nyel fejezhessük be. És így felké-
szülve még jobb eredménnyel se-
gíthessünk a dolgozó magyar nép-
nek a szocializmus építésében. 

^ zeptemberben érettségiztem 
kitűnő eredménnyel és rövid, 

párnapos pihenő után kerültem Sze-
gedre. Itt az Apáthy-kollégiumban 
nyertem elhelyezést és a z Egyetem 
Orvoskarára iratkoztam be. A Párt 
ismét segített; ellátást, tankönyvet, 
jegyzetet, tandíjmentességet, ösz-
töndíjat biztosított és így meg-
teremtette a zavartalan tanulás fel-
tételeit. Számomra és sokszáz ta-
nulni vágyó fiate! számára a Párt 
volt és a Párt az, aki lehetővé tet-
te azt, hogy bekerülhettünk az 
egyetemre, hogy kiszoríthattuk in-
nen azokat a diákokat, akik csak 
arra voltak büszkék, hogy egy évet 
négyszer-ötször ismételtek. A Párt 
segítségével elérhettük azt is, hogy 
az egyetem padjaiban most már a 
dolgozó nép fiai foglalnak helyet. 

Kosanszky Antal, 

I. éves orvostanhallgató. 

Itt sem vagyunk magunkrahagyva... 
Most az évvégi vizsgáim küszöbén szükséges, hogy lemérjem azt 

az utat, melyen eddig haladtam. Apáin falusi napszámos ember volt, 
én pedig hosszú éveken keresztül ettem a béresek keserű kenyerét. Ta-
nulásra még legmerészebb álmomban sem gondolhattam. Élni is nehéz 
\olt, nemhogy tanulási költségeket tudtam volna fizetni. Később a ka-
locsai kórházban mint takarító dolgoztam. 

De segített a felszabadító Szovjetúnló és segített a Párt. Tanul-
hattam. Döngethettem az urak monopóliumát, a tudomány várát. Meg-
mutattuk az uraknak, hogy nem kell úri bölcsőben születni annak, aki 
tudós akar lenni. A mult elmaradottságát öles léptekkel kellett kipótolni. 
Itt is a népi demokráciánk segített. Megadta a lehetőséget, hogy nyu-
godtan, gond nélkül tanulhattunk. És tanulhatunk ma is. 

Szakérettségi tanfolyamra kerültünk, éreztük igazán, hogy gyerme-
kei vagyunk államunknak. Mikor még nagyobb segítségre volt szüksé-
günk, kérés nélkül megkaptuk a támogatást és esak egyet kért a Párt: 
Tanulni! Ezt mi meg is tettiik. Egyéves szakérettségi tanfolyam után 
egyetemre jöttünk és itt a legjobb tanulók sorába került a nevünk. Itt 
sem vagyunk magunkrahagyva. 

Szép kollégiumban lakunk, ahol azelőtt főúri gyerekek lakhattak 
csak és az hordta magasabban az orrát, akinek „méltóságosabb" volt a 
papája. Most új emberek léptek helyükbe, akik más talajon nevelked-
tek és tanulnak, hogy szebbé és boldognbbá tegyék a nép államát. Ma 
már az egyetem túlnyomórészbcn a munkás- és parasztifjaké. Megszűn-
tek az anyagi és tanulási nehézségek. Tankönyvek, tandíjkedvezmények 
és anyagi támogatások várnak bennünket és mindazokat, akik arra rá-
szorulnak. Mindez esak olyan államban lehetséges, mint a mi államunk, 
u nép állama, amelyet olyan Párt vezet, mint a mi Pártunk, 

Gál János 
I. éves orvostanhallgató. 

A MÁV fűtőház ifjumunkás fütőnői 
kiváló eredményeket érnek el 

az önköltségcsökkentés és a szénmegtakaritás vonalán 

KALININ VENDEGSEGBEN MICSURINNAL' 
(Szolagnb festménye) 

Tizenöt éve halt meg Micsurin, a világhírű szovjet biológus. Elete nagy müvét egész tu-
dósnemzedék teszi teljessé. Utódai közül legismertebb Liszenko, aki a micsurini elvek gyakorlati 
átültetésében nagyon elől halad. A szovjet tudomány Micsurinnal is megmutatta, hogy minden 
vonatkozásában sokkal fejlettebb, mint az imperialista országok, egyéni haszon szolgálatában álló 
tudománya. 

Emlékezetes nap marad ez 

számunkra 
Uj'abb sztahánovista okleveleket osztottak ki Szegeden 

Népköztársaságunk 'Alkotmánya 
intézményesen biztosítja a dolgozó 
nők számára a férfiakkal való 
egyenjogúságot, a munkához való 
jogot. Szegeden az elmúlt három-
negyed év folyamán tömegesen bi-
zonyították be a nők, hogy olyan 
munkakörben is meg tudják állni 
a helyüket, ahol azelőtt nők soha 
sem dolgoztak, s megmutatlak azt 
is, hogy nemcsak egyenlő jogokat 
élveznek a férfiakkal, hanem egyen-
lő munkát is végeznek. 

A szegedi MÁV fűtőházban az év 
elején Sieiner Margit és Gazdag 
Erzsébet ifjúmunkásnők mozdony-
fűtöknek jelentkeztek. Az üzem 
dolgozói közül akkor még többen 
mosolyogva fogadták őket. Voltak, 
akik gúnyolódtak is, mondogatták, 
hogy — 

„nem leányálom ám mozdony-
fűtőnek lenni, mert ez a szak-
ma még a férfiakat ts alapo-

san megváltoztatja". — 

Ennek ellenére a két lány még 
sem riátlt vissza ettől a nagyszerű 
vállalkozástól, mert ők amint elha-
tározták, it't akarják megmutatni, 
hogy a férfiakhoz hasonlóan helyt-
állnak a szocializmus építésében. A 
két ifjúmunkáslány csakhamar el-
sajátította a mozdony-fűtéshez szük-
séges alapismereteket. Sieiner Mar-
git április elseje óta már 326-os 
mozdonyán egyedül végzi a fűtői 
teendőket. Mielőtt mozdonyra ke-
rült volna, először a csőfúvató mű-
helyben, utána kazánmosásnál, vé-
gül a begyújtásnál ismerte meg a 
mozdonyt. Ez az ismerkedés mind-
össze három hétig tartott. 

„Ezidő alatt nagyon megszeret-
tem a gépet, soha sem tudnék 

lemondani róla." 
Farkas elvtárs mozdonyvezető 

egy gépen dolgozik Steiner Mar-
gittal. ö is elmondja, hogy Stei-
ner Margit valóban jól megállja a 
helyéi a munkában, sőt még azt is 
hozzáteszi: 

„bizony a tanulásban és a gép-
karbantartásban Steiner elvtárs-
nő még sok férfit is túlszár-

nyal." 
Gazdag Erzsébet 375_ös anyag-* 

szállító mozdonyon dolgozik. A 
nemrégen megtartót? szegedi párt-
értekezlet és a Dolgozó Ifjúság 
Szövetsége megalakító kongresszusá-
nak tiszteletére felajánlotta, hogy a 
gépek szénfogyasztásá't 15 száza-
lékkal csökkenti. A tüzelőanyag jó 
előkészítésével, a szén szakszerű lo-
csolásával ezt a felajánlást 

közel 50 százalékra teljesítette, 
vagyis felére csökkentette gé-

pe szénfogyasztását, 
emellett párosversenyt kezdett Stei-
ner elvtársnővel, aki szintén 15 
százalékot vállalt a szénmegtakarí-
tás terén. Ö öt százalékkal teljesí-
tette túl ez? a vállalását. 

Ilyen nagyarányú önköltségcsök-
kentést még a férfi fűtők is csak 
ritka esetben érnek el a MÁV fű-
tőháznál. A kél fiatal fűiőnő ezért 
a kiváló munkáért rövidesen ki-
tüntetésben részesül: újabb, na-
gyobb feladatokat kapnak: sze-
mélyvonatra helyezik őket. 

Féléves gyakorlat után fűtőtan-
folyamra mehetnek és itt elmélet-
ben is megismerik majd a gépek 
összetételét. 

(Tudósítóinktól) Az elmúlt na-
pok folyamán bensőséges ünnep-
ségre gyűltek össze a Gyufagyár 
dolgozói az üzem feldíszített kul-
túrtermében. Valamennyien ott 
akarnak lenni, mert tudták, hogy 
legjobb dolgozó társaik most 
kapják meg Pártunk, dolgozó 
népünk legszebb elismerését, a 
sztahánovista okleveleket. Nagy 
figyelemmel hallgatták végig a 
Szegedi Pártbizottság kiküldöt-
tének a Sztahánov-mozgalom fej-
lődéséről és feladatáról szóló be-
szédét. 

Először Orosz Teréz elvtársim 
kapta meg a sztakámovista ok-
levelet 

Orosz elvtársnő valóban meg-
érdemelte ezt a nagy kitüntetést. 
Már több mint féléve átlagos 
220 százalékot teljesít, termelé-
séből kiküszöbölte a selejtet, jól 
bevált munkamódszereit teljes 
egészében átadja dolgozó társai-
nak. 

Orosz elvtársnő ma már a 
július 20-i tervén dologzik. 

Ugyanilyen jó munkával érde-
melte ki a büszke sztahánovista 
címet Ábrahám Ferencné elvtárs-
nő is, aki a sztálini műszak ide-
jén két beldobozgyártógép keze-
lésére tért át, s azóta átlagos 
180 százalékot teljesített. De volt 
amikor a 200 százalékot is mesz-
szi túlhaladta, termelése most is 
felfelé ível. 

Legutóbb is 210 százalékot 
ért el. 

Az egybeigyült dolgozók nagy 
lelkesedéssel és tapssal üdvözöl-
ték Bartók Istvánné és Gyúrta 
Józsefné elvtársnőket, akik 
ugyancsak sztahanovista okleve-
let kaplak. Bartók elvtársnő át-
lagos 205 százalékával s a Párt-
hoz való törhetetlen ragaszko-
dásával érdemelte ki ezt a meg-
tiszteltetést. A termelésben csak 
kevéssel maradt el mögötte 
Gyurik elvtársnő, aki most 189 
százalékot teljesít, de minden 
vágya az, hogy még ezt a telje-
sítményét is növelje. 

Hasonló módon zajlott le az 
újszegedi 

Ruházati NV-ben is 
a sztahánovista oklevelek átadá-
sának ünnepsége. „Emlékezetes 
nap marad ez számunkra" — ír-
ják szerkesztőségünkbe küldött 
levelükben többek között a Ru-
házati NV dolgozói. 

Nem is csoda, hiszen legjobb 
dolgozó ifeáraaákat. a szocialista 

munka új hőseit tüntették ki. 
Először Erdélyi Albert kapta 
meg díszoklevelét, 

aki már a győztes sztálini 
műszak óta állandóan 301 

százalékot teljesít. 
Ezután még Kertes Endre, Gera 
Sándor és Széli Ferenc ifjú-
munkások kaptak sztahánovista 
oklevelet. Heti átlagteljesítmé-
nyük állandóan felül van a 200 
százalékon. 

Az ötéves terv sikeres teljesí-
tésében és a szocializmus épí'é- kéletesrtéséért. 

seben végzett kiváló munkáju-
kért ugyancsak sztahánovista 
oklevelet kaptak a 

Konzervgyárban 

Mészáros Ferencné és Pócz Nagy 
Jánosné elvtársnők is. Mészáros 
elvtársnó amellett, hogy ma már 
az üzem legkiválóbb sztabánovis-
tája is, a magyar konzervipar 
legjobb dolgozója. Pócz Nagy 
Jánosné Mészáros elvtársnővel 
egyidőben kapta meg a szakma 
második legjobbja címet. Ma 
már két nagy kitüntetésnek a tu-
lajdonosa. Ezalkakxmmal a Kon-
zervgyárban Gombkötő Ferenc, 
Mflíltna Lajos és Albert János 
újítók pénzjutalomban részesül-
tek a munka jobb megszervezé-
séért, s a termelési el járások tő. 

Nem törődött a növényápolással 
Csikós Sándorné kulákasszony 

3! kulákok szabotálásaira 
napról-napra újabb esetek de-
rítenek fényt. A növényápo-
lás munkáját mindenütt szór; 
galmasan végzik a dolgozó 
parasztok, csak a kulákok 
igyekeznek kibújni alóla, ahol 
csak lehet. Csíkos Sándorné 
szegedi, Sándor-uca 18 szám 
alatt lakó kuláknak 27 hold 
földje van, de ebből 11 hold 
gyümölcsös és szőlő. Húzta-

haJasztotia amíg csak lehetett 
a tányérica kapálását és csak 
amikor „ mezőőrök figyelmez-
tették, végeztette el nagyne-
hezen az első kapálást. Azóta 
azonban a kisujját sem moz-
dította a további kapálások, 
a növényápolási munka el-
végzése érdekében. A DÉFOSz 
most megelégelte a kulákasz-
szony szabotálásait és eljárást 
indít ellene. 

Dicsérő oklevelet kapott 
a ruzsajárási és baktói termelőcsoport 

'A szakszerű, gondos gyü-
mölcsfaápolással több földmű-
vesszövetkezet és termelőszö-
vetkezeti csoport dicséretre-
méltó munkát végzett. A gyü-
möcsfaápolás, a védekezés 
megszervezése és annak ered-
ményes végrehajtása nemzet-
gazdaság szempontból is na-
gyon fontos. A földművelés-
ügyi miniszter ezért dicsérő 
oklevéllel tüntette ki a legjobb 

gyömölcsfaápolási munkát 
végző termelőszövetkezeti cso-
portokat és földművesszövet-
kezeteket. Szeged környékéről 
dicsérő oklevelet kapott a ru-
zsajárási „Kiss Imre" (volt 
„Uj élet") és a baktói „Alkot-
mány" termelőcsoport. A föld-
művesszövetkezetek közül a 
szegedi és a domaszéki kapott 
dicsérő oklevelet. 

Sürgősen le kell kaszálni a réteket 
A rétek az idén bőséges széna-

termést hoztak. Az ország számos 
vidékén azonban nem vették tekin-
tetbe a korai tavaszt, késlekedtek a 
rétek lekaszálásával, sőt nagyon 
sok helyen még most is kaszálatla-
nok a rétek. Ebből a népgazdaság-
ra rendkívül nagy kár származha?. 
A rét akkor adja a legtöbb és leg-
jobb minőségű szénát, ha a fű tel-
jas virágzásában végzik el a kaszá-
lást. 

'fii földművelésügyi minisztérium 
nyomatékosan felhívja ezért a ré-
tek tulajdonosait, hogy a legsürgő-
sebben kaszálják le a réteket és 
gondoskodjanak a jó széna biz?osí. 
tásáról. Azokat a legelőrészeket, 
amelyek fűtermése már elvirágzott 
és az állatok legeltetéséhez nem 
szükségesek, szintén le kell kaszál-
ni, szénával kell szárítani, mert ez 
biztosítja az erőteljes sarjképzö-
dúet. 

l 


