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ü dolgozók tudományos képzése 
Az elnyomó, kizsákmányoló tár-

sadalmi rendsziexek nemcsak nem 
törődtek a dolgozók művelődésé-
vel, hanem különböző módszerek-
kel és eszközökkel megakadályoz. 
Iák azt. A tudás hatalma kizáró-
lag az uralkodó osztályok mono-
poliuma vol', hogy ezzel is bizto-
sítsák saját hatalmukat, gazdago-
dásukat. A dolgozó nép falvilágo. 
sodása ternréseetesen vesaályez-
tette az egész korrupt rendszer lé-
lét. A kizsákmányolás érdekében 
főíeladatuk voll megakadályozni a 
népet abban, hogy megismerje és 
magáévá tegye a haladó• eszméket, 
az igazi tudományt, az igazi ter-
mészeti és társadalmi törvényeket. 
E cél szentesítése érdekében kő-
tölt felbonthatatlan szövetséget az 
uralkodó kizsákmányoló osztály n 
klérussal. A klerikális reakció sö-
tét, népbulító, túlvilági meséi, két-
színű, népámito ceremóniái év-
századokon át nevelték a dolgozó 
népben a kisebbségi érzést, az is-
meretlentől és a megismerhetetlen, 
töl való féléiéin, a természetfe-
letti erőktől való függés és a ki-
szolgáltatottság érzését. Az idea-
lista világszemléletre nevelték, 
amely lehetetlenné teszi az embe-
riség felszabadulását, amely az 
állandóság, a teremtés alapesz-
méjével az osztályuralom örökké-
valóságát oltsa az emberekbe. 

Ugyanezt tapasztaltuk nálunk 
is a fasiszta Horthy-rendszer 25 
éve alatt. Csak annyira tanították 
meg a dolgozókat, amennyi szük-
séges volt ahhoz, hogy a tőkésnek, 
avagy a földesúrnak termelni tud-
janak. Nálunk is terjedt a kuruzs. 
lás, a babona. Uralkodtak a tév-
hitek. Mesékben hitt a nép és ki . 
ezolgáltatottnak érezte magát a bi-
zonytalanságban. 

Az Októberi Forradalom győ-
zelme új világot hozott. A nép 
vet le kezébe sorsa irányítását a 
Föld egyhatodán. A haladó tudo-
mány legyőzte a természetet és ez-
zel a nép a természet urává vált.. 
A régi idealista gondolkodásmó-
dot, — amely gátolta és gátolja a 
társadalom fejlődését, az ötéves 
tervek gigászi eredményeinek tel-
jesítését — a szovjet emberek ál-
dozatos és fáradhatatlan munká-
val alakította és alakítja át. „ 

A szovjet értelmiség, tudósok, 
tanárok, orvosok, mérnökök ön-
zetlenül teljesítették a szovjet nép 
kulturális színvonalának emelését. 
Már 1939-ben, a XVIII . pártkon-
gresszuson döntő feladatul adta 
Sztálin elvtárs a dolgozó nép szel-
lemi nívójának emelését. 

„Mi mindén munkást és minden 
parasztot művelt és képzett em-
berré akarunk tenni és idővei el 
is érjük ezt" — mondotta Sztálin 
elvtárs. 

Szovjetunióban e teladat telje-
sítése érdekében az értelmiség: 

Politikai és Tudományos Ismere-
teket Terjesztő Társaság"-ban, mint 
hatalmas tömegszervezetben egye-
sült. Ennek elnöke a Tudományos 

Akadémia elnöke: Oparin. A tag-

ság létszáma évről-évre rohamo-

son növekedett. Így mintegy 500 

akadémikus. 0000 tudományos dol-

gozó, tudományok doktora, egye. 

temi tanár és mintegy 18.000 de-

cens dolgozik a szervezetben. 5 

év alatt több, mint három millió 

ismeretterjesztő előadást tartot-

tak, sőt 1951-ben több, mint egy 

milliót. E társadalmi ismeretter-

jesztő előadások mellett Szovjet-

unióban az állam is foglalkozik az 

előadásos népszerűsítő munkával. 

Ez az állami szerv a „Kulturális 

Felvilágosító Intézmények Bizott-

sága." így biztosítja a szovjet ér-

telmiség „a kiművelt emberfők" 

sokaságát a kommunizmus építésé-

hez. 

Szovjetunió példája nyomán meg-

alakult az értelmiségiek e nagyje-

lentőségű tömegszervezete 1949-

ben Romániában, 1950-ben Lengyel-

országban és 1952-ben Csehszlová-

kiában. E társulatok nagy támoga-

tást kapnak a párttól és az állam-

tól. 

Nálunk is elérkezett az ideie 
unnak, hogy a nép társadalmi és 

természettudományos művelését 
hatalmas, tervszerű és szervezeti 
társadalmi munkával a magyar ér. 
telmiség sürgős és komoly leiada-
tának tekintse. 

Eddig is volt már Ismeretter-
jesztő munka hazánkban, dé ez 
még csak cseimelyszierűen hálózta 
be az országot. A Magyar Termé-
szettudományi Társulat a mult év-
ben mintegy 27.000 előadást tartott 
országosan, mintegy másfélmillió 
hallgatóság előtt. Az SZFTE és 
SZFV kb. 50.000 előadást tartott a 
falvakban. Ismeretterjesztő tár. 
sulafaink azonban a megnöveke-
dett feladatok teljesítésére már 
nem elégségesek. Ahhoz, hogy ha. 
zánk a vas és acél országa és a 
béketábor szilárd bástyája legyen-
„tovább" kell szélesíteni az elő-
adásos természettudományos és 
világnézeti felvilágosító munkát" 
— határozta meg páTtunk Köz-
ponti Vezetősége. 

E megtisztelő feladat és köte-
lesség vár a magyar értelmiségre! 

Rákosi elvtárs leihívta a Ügyei-
met arra, hogy az új társulatnak 
nem csermelyként kell csörgedez-
nie, hanem hatalmas folyónak kell 
lennie, ami magával emeli népünk 
műveltségét, mozgósítja tervünk 
minőségi és mennyiségi túlteljesí-
lésére, biztosítja a dolgozó ma-
gyar nép kulturális életszínvonalá-
nak emelkedését. 

Az ú j társulat: ,,A Társadalmi és 
Természettudományi Ismeretter-

1 jesztö Társulat" minőségi váltó, 
zást kell jelentsen az ismeretter-
jesztő munkában. 

Ehhez elsősorban szükséges az 
előadás-színvonal emelése és Kos-
suth-díjasaink, tudósaink, kutató-
ink, egyetemi és főiskolai tanára-
ink, docenseink lelkes és határo-
zott bekapcsolódása az ismeretter-
jesztő tömegpropagandába. Ök 
kell képezzék az új társulat ge-
rincét. Tehát az ú j társulat első-

Harcban az első negyedévi terv sikeréért 
A Gyufagyár do lgozó inak l e v e l e 

Rákosi e lvtárshoz 
A gyár dolgozói Rákosi elvtárs-

hoz küldött levelükben fogadalmat 
tettek, hogy április 4 tiszteletére 
első negyedévi operatív tervüket 
190.500 forinttal túlteljesítik. Ezzel 
kifejezésre juttatják Rákosi elvtárs 
iránt érzett szeretetüket és háláju-
kat. Azt akarják, hogy a Gyufa, 
gyár homlokzatán továbbra is ott 
tündököljön jó munkájuk bizonyí-
téka a büszke élüzem csillag. 

DRAGA RÁKOSI ELVTÁRS! 

Ml, a Szegedi Gyufagyár dolgo-
zói, hazánk felszabadulásának 8. 
évfordulójának méltó megünneplér 
séro munkafelajánlással készülünk. 
Felajánlásunk valóraváltásával ki-
fejezésre juttatjuk hálánkat, szere, 
tétünkét a hazánkat felszabadító 
Szovjet Hadseree és hagy pártunk, 
s vezérünk Rákosi elvtárs iránt. 

Április 4. tiszteletére fogadjuk, 
hogy: 

1. Első negyedévi operatív ter-

melési tervünket 190-500 forintlal 
túlteljesítjük. 

2. Termelési terv túlteljesítésün-
ket a megtakarított anyagból biz-
tcsítjuk. 

3. Import anyagnak részben ha-
zaival való pótlásával 3-500 forintot 
takarítunk meg az első negyedév-
ben. 

4. A munkafegyelmet tovább v.i_ 
Iádítva vállaljuk, hogy egyetlen 
Igazolatlan hiányzás és késés sem 
lesz. 

Vállalásunkat minden erőnkkel 
igyekszünk maradéktalanul végre-
hajtani, hogy ezzel hozzájáruljunk 
a Szovjetunió vezette béketábor 
erősítéséhez. 

Orosz Terézia 
párttitkár 

Fenyvesi Tibor 
ÜB eincik, 

Nagy Endre 
i Igazgató. 

Az Autójavító Vállalat sztahanovistát 
segítséget nyúj tanak a gyengén teljesítőknek 

sorban az értelmiségi 'ömogszerve-

zet keU, hogy legyen. 1952. de-

cember 4-én a Magyar Tudoraányos 

Akadémián Rusznyák István Kos-

suth-díjas akadémikus, az Akadé-

mia elnöke vezetésével tudósaink 

részéről e kulturális mozgalom el-

indult. Ez a mozgalom életrekelti 

az egész országban az értelmiség-

nek új tömegszervezetét. Az új 

tömegszervezet nem állami szerv 

s önállóbb lesz, mint az eddigiek. 

A társulat sem egészen új szerve-

zetként alakul meg. A Magyar 

Természettudományi Társulat, áz 

Irodalmi- és Történelmi Társulat 

összeolvadásából keletkezik. Az 

új társulat szervezetileg az eddigi 

Természettudományi Társulat 6 

szakosztályából áll. Ehhez új szak. 

osztályonként kapcsolódnak az Iro. 

dalmi és Történelmi Társulatok. 

Ezek mellett három ú j szal&eztály 

is létesül: politikai, filozófiai és 

művészeli. 

Csongrád megyében az élőké-

szitőmunkálatok során az egybe-

olvadó társulatok munkáinak össze, 

hangolása januárban már megtör-

tént. Megkezdtük a politikai szak-

osztály szervezését, valamint új 

előadók beszervezését. 

Csongrád megye értelmisége is 
magáénak érzi az új társulatot és 
lelkesen kapcsolódik bele ebbe a 
nagyjelentőségű munkába. A hala-
dó tudomány népszerűsítése, a 
dialektikus materialista világné-
zet terjesztése, dolgozó népünk 
nevelése, a klerikális reakció és 
az ellenséges ideológia elleni harc 
lesz a főfeladat. A né]) tudásá-
nak. műveltségének emelésével 
öntudatát fejleszteni, alkotó ler-
mészetátnlakító munkára mozgó-
sítani annyit jelent, mint a ma-
gyar népet felemeilni, szabadságát 
továbbra is biztosítani és a béke-
tábort eTösiteni. 

Érezze át értelmiségünk, első-

sorban vezető értelmiségünk, hogy 

a társadalmi és természettudomá-

nyi ismeretterjesztés: hazafias kö-

telesség! 

Jósa Zoltán 
a Természettudományi Társula1 

szakosztályvezetője 

Az Autójavító Vállalat sztaháno-

vistái az 1952-es tervévben is az 

étén haladtak a termelésben. Az új 

tervév feladatait is sikeresen old-

ják meg. Fokozatosan JiüveL;k ed-

digi eredményeiket. Valamennyien 

a Röder.mozgalomba bekapcsolód-

va szakmai segítséget nyújtanak a 

100 százaléik alatt teljesítőknek, 

hogy azok is minél hamarabb el-

érjék, sőj. túlhaladják normájukat. 

Sántha Árpád és Szilkora Gábor 

védnökséget vállalt az esztergályos 

műhely két gyenge dolgozója felett. 

Simonovits István bognár Rózsa 

Sándort tanítja meg a helyes mun-

kamódszerre. Vállalta, hogy sztahá_ 

novistává neveli ebben az évben. 

Simonovits István január hó má-

sodik dekádjában 183,7 százalékos 
teljesítménnyel dolgozott. Minden 
percet kihasznál. Ugy gazdálkodik 
a nyersanyaggal, hogy minél na-
gyobb megtakarítást érjen el. Kő" 

A Kőtél- és Hálógyárban 

a második dekád tervet is 

túlteljesítették 

A gyár dolgozói, felszabadulásunk 

8. évfordulójának tiszteletére 251.000 

forint értékű áruval adnak többet 

a nép államának. Már az első na-

pokban túlszárnyalták eddigi telje-

sítményüket. Az üzem kommün:s-

tái a felajánlások valóraváltásábai] 

példamutatóan dolgoznak. A má 

sodik dekád tervét 115,6 százalékra 

teljesítették. A párttagok munka-

módszerük átadása mellett nevelté 

a pártonkívülieket és serkentik a 

magasabb termelési eredmények el-

érésére. Bús Istvánné Sztahanovista 

130 százalékos mennyiségi termeié! 

mellett kiváló minőséggel do'go.-.il. 

Berek Lajos Sztahanovista, kí lél . 

fonó átlageredménye 143 százalék. 

Tótopál Illés a Lötéltelep kiváló 

dolgozója 149 százalékra emelte át . 

lagteljesítményét. Népnevelő s 

beosztottjait versenyre hívta ki. Gál 

Katalin i f júmunkás a minőségi 

munka területén tűnik ki a gépes 

dolgozók közül Egyel arra, hogy 

a hálóköt'ésnél a csomók ne legye. 

^ELTPEÁLÁÍSZTÖ E S S ? K ? K . É S " CSÜSSZ3KK 

Pafyi László 137 százalékos Szikora ! b l l J t o ^yorgyne a legjobb minőség 

elérését tűzte ki célul maga elé. 

Beosztottjaival ő is versenyben van. 

Minden munkadarabot úgy készít 

el, hogy az valóban kifogástalan 

legyen. Beosztottjai tanulnak tóté 

és módszerének alkalmazásával vég. 

zik napi munkájukat. 

A Kötél- és Hálógyár kommunis-

tái minden igyekezetükkel harcolnak 

Gábor esztergályos 159.2, Tóth 
Imre motorkezelő 132 százalékot ért 
el Sántha Árpád 123.2-re teljesí-
tette tervét. A munkaidő kihaszná-
lásával fegyelmezett, figyelmes 
munkával érte el ezt az eredményt. 

Az Autójavító Vállalat sztaháno-
vistái nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy az egész üzem az ú j tervév 
első tíz napjának 100.3 százalékos 
tervteljesítését a második dekádban 
107-3 százalékra tudt a növelni. a terv sikeres végrehajtásáért. 

A Szegedi Juta fonógyár dolgozói április 4 tiszteletére 

72 ezer forint értékű anyag megtakarítását vállalták 

A Szegedi Jutafonógyár dolgozói 
az elmúlt évben Szerzett tapaszta-
lataikat felhasználva indultok harc. 
ba, hogy 1953-ban is teljesítsék, 
illetve túrteljesítsék* tervüket. 

Január hónap első napjaiban a 
vállalat minden egyes dolgo/őji 
megtette munkafelajánlását az első 
negyedévre, április 4-re. Az üzem 
dolgozói szilárdan elhatározták, a 
párt segítségével úgy dolgoz.jak, 
hogy több és jobb minőségű terme-
léssel ünnepeljék meg hazánk fel-
szabadulásának nyolcadik évforduló, 
ját. A vállalat vezetősége a műsza-
kiakkal karöltve most is mindent 
elkövet, hogy biztosítsa a zavarta-
lan anyagellátást, hogy a dolgozók 
vállalásaikat minél előbb teljesíteni 
tudják 

A felajánlások megtétele óla 
mindössze három hét telt el, 
de a Szegedi Jutafonógyár dal. 
gozói adott szavuk valóraváltá-
sát becsülettel teljesítik. Vállal-
ták, hogy a klfcnási százalékot 
április 4-ig fél százalékkal eme. 
lik. Ez 72 ezer furlnto3 anyag-
megtakarítást jelent. Fogadal. 
mukat január 22-ig három és 
fél száza'ékkal túlteljesítették, 

37 ezer forint értékben. 
A szövődéi üzemrész sztahánovisia 
brigádjának tagjai április 4. méltó 
megünneplésére megfogadták, hogy 
felemelt éves .tervüket november 7-
re teljesítik, A sztahanovista ori-
gód tagjai tegnapig nyolcnapos 
tervelőnnyel dolgoztak Vállalták 
azt is, hogy gyengébben teljesítő 
munkatársaiknak átadják tapasztala-
taikat, hogy üzemrészükben ebben 
az évben ne legyen olyan dolgozó, 
aki száz százalék alatt teljesítene. 

Ábrahám Jenő a szövődé műve-
zetője minden tudását felhasználja, 
hogy segítse dolgozótársait a maga-
sabb termelési eredmények elérésé 
ben. Az előforduló géphibákat a 
legrövidebb i'd'ön belül kijavítják, 
hogy azok ne akadályozzák a ter-
melő munkát. 

Ábrahám elvtárs állandó kaa. 
csolatot tart a fonoda műve-

zetőivel s megberzéli velük a 
szövődé részére való fonal fo-
lyamatos biztosításának problé-
máit. A művezető gondos mun-
kája megmutatkozik az üzem-
rész dolgozóirak teljesítményé-

ben. 

Nap, mint nap egyre kiemelkedőbb 
eredmények születnek. Polyák La-
josné április 4-re vállalta, hogy 
terven felül 500 méter készáruval 
gyárt többet, s munkamódszeréi 
átadja Bitó Borbálának é s Békési 
Máriának, hogy ők is száz száza-
lék fölé emeljék termelésüket. 

Pesti I . Jánosné sztahanovista 
szövőnő munkaidejének minden 
percét jól kihasználja s nagy gon-
dot fordít arra, hogy gépe állan-
dóan liszta legyen, s ha gépén a 
legkisebb hibát észreveszi, .azonnal 
szól a blokkmesternek, hogy semmi 
Se akadályozza termelő munkáját . 
Április 4. tiszteletére megfogadta, 
hogy 1200 méterrel termel többet, 
mert tudja, hogy minden méterrel 
népgazdaságunk fejlődését segíti elő. 
Pesti elvtársnő szinte szemmel a'ig 
követhető gyorsasággal kötözi össze 

ajánlásából január 23-ig 322 mis-
tert már teljesített 

Maróti Ágnes if júmunkás is példa-
mutatóan dolgozik. 

Vállalta, hogy a felszabadulás 
nyolcadik évfordulójáig terven 
felül 500 méter készáruval ad 
többet népgazdaságunknak. Fo-
gadalmát január 22-ig 1X1 iné. 

terre teljesítette. 

Vecsernyés Mihályné 100 métert 
vállalt teryen felül; tegnapig 3(1 
métert teljesített felajánlása ói. A 
kopszoló üzemrészből Horváth Im-
rén© megfogadta, hogy április 4- g 
500 kilogrammal termel többet. Fo-
gadalmát becsülettel teljesíti Ja-
nuár 23-ip. 171 kilogrammot készí-
tett el. Bálint István u varroda 
üzemrész dolgozója ; : t vállalta, 
hogy teljesítményét 142 százalékra 
növeli. Január hónap második d? 
kádjába,, 145 százalékot ért el. 

A Szegedi Jutafonógyár minden 
egyes dolgozója egy emberként ha j . 
col azért, hogy hazán;£ felszabadulá-
sának ünnepére tett fogadalmakat 
minél előbb valóraváltsák, hogy 
többtermeléssel biztosítsák ötévé., 

az elszakadt vetüiékszálakat. Szór. itervünk negyedik évének sikeres 
gos munkájával érte el, hegy fel- I teljesítését, illetve túlteljesítését. 

Ma délután tartja meg ezévi első rendes ütését 

a városi tanács 

Szeged város tanácsa ma délután 
4 órakor tarlja ezévi első rendes 
ülését -a tanácsháza nagytermében. 
Ezen a tanácsülésen Dénes Leó 
elvtárs, a VB elnöke tart beszámc-
lót és beszámolójában ismerteti 
a végrehajtóbizottság 1952. év 
negyedik negyedében végze'l 
munkáját és elért eredményeit. 
Dénes elvtárs beszédében foglal-
kozik azzal is, hegy az előző ülés 
óta' mit végeztek azért, hogy a 
tanács és a dolgozók közö'ti kap-
csolat egyre jobban megszilárdul-
jon. elmélyüljön. 

Dénes elvtárs beszámolóm .-lén 

az Egészségügyi Állandó Bizott-
ság e'nöke ismerteti a teliács tag-
jaival a város közegészségügyi 
helyzetét és beszámol arról, hogy 
a tisztasági mozgalom terén mi-
lyen eredményeket értek el, a dol-
gozók egészség védelmének foko-
zása érdekében. 

A tanácsülés harmadik pap-, 
rendi pontjában a tenács tagjai ja-
vaslatokat terjesztenek a végre 
hajtó bizottság, elé. amelyeknek 
gyakorlati megvalósításával a ta-
nács mint a helyi államhatalom 
szerve, még jobb munkát végez a 
város do'go-ói érdekében. 


