
Minden hatalom a dolgozó népé! 
A tudományos m u n k a 

szabadsága 

r r A felszabadulás előtt elméleti intézetben dol-
gozni, tudományos munkát végezni azt jelentette, 
hogy a fiatal kutató évekre, esetleg egész életében 
a szegénységet és nélkülözést választja osztályré-
szül. Felszabadulásunk után, mint társadalmunk, 
életünk minden más területén, itt is jelentős vál-
tozás következett be. 

Alkotmányunk 53. paragrafusa megállapítja „a 
Magyar Népköztársaság hathatósan támogatja a 
dolgozó nép ügyét szolgáló tudományos munkát", 

Aki ma kísérletezni akar, tudományos mun-
kát akar végezni kormányunktól a legmesszebb-
menő támogatást kapja. Tudományos életünk ki-
váló dolgozóit ma a legnagyobb megbecsülés veszi 
körül. Az akadémiai kutató intézetekben zavarta-
lanul élhetnek tudományos munkájuknak, nem 
gátolják őket anyagi gondok. Egyetemeinken a tan-
személyzet kutató munkáját az akadémia messze* 
menően támogatja, s az eredményes munkát ezer, 
háromezer forint prémiummal, ösztöndíjakkal ju-
talmazza. Nem egy kiváló tudós részesül évenkint 
B legmagasabb kitüntetésben, a Kossuth-díjban, 

Kormányunk messzemenően gondoskodik a 
fiatal kutatók továbbfejlődéséről is. Három éven 
keresztül neves professzorok vezetése alatt fejlesz* 
tik tovább tudásukat. 

Alkotmányunknak a tudományos munkára 
vonatkozó megállapításai, tehát valóban az elért 
eredményeket fejezik ki. Biztosíték számunkra, 
hogy a kutatómunka az elkövetkező időkben még 
fokozottabb támogatásban részesül. 

Dr. Alföldi Lajos, 
Orvosegyetem Mikrobiológia Intézeí 

Fia ta lkor i vágyam valósult meg 

Á magam életéből kiindulva szeretném meg-
mutatni, hogy alkotmányunk paragrafusai meny-
nyire élők, s mennyire az elért eredményeket rög-
zítik. 

Szegény családból származom, özvegy édes-

anyám keresetéből gondolni sem lehetett arra a 

múltban, hogy magasabb iskolát végezzek. Az ele-

mi iskola padjaiból kinőve szükség volt arra, hogy 

én is pénzt keressek, hiszen még két fiatalabb 

testvérem volt, akiknek felnevelése igen nagy 

gondot okozott édesanyámnak. így bármennyire 

is szerettem volna, nem tanulhattam tovább. A fel-

szabadulás azonban gyökeres változást hozott az 

én életemben is, Alkotmányunk biztosítja a ta-

nuláshoz való jogot. Az iskolák, egyetemek, szé-

lesre tárták kapuikat és várták azokat a dolgozó-

kat, akik előtt a múltban be voltak zárva az is-

kolák, az egyetemek, így valósulhatott meg az én 

fiatalkori vágyam is. Most végeztem el a Gépipari 

Technikumot és készülök arra, hogy a Műszaki 

Egyetemen tovább folytassam tanulmányaimat. 

Nagyon boldog vagyok és tudásomat felhasználva 

azon leszek, hogy segítsem üzememet és dolgozó-

társaimat a jobb teljesítmények elérésében. 

Üzemünkben is rajtam kívül még sok munka-

társam jár Gépipari Technikumba, élnek alkotmá-

nyunk adta jogaikkal, tanulnak, hogy művelt tag-

jaivá váljanak társadalmunknak, 

Pántya József, 
a Szegedi Kéziszerszámgyár dolgozója 

A Dézsa tszcs-ben szorgalmas munkával bizonyítják be a csoport 
nötagjai, hogy méltók az alkotmánybiztosítolta egyenjogúságra 
A Dózsa termelőcso* 

portban szorgalmasan 
halad a munka. A tag-
ság a cséplés befejezése 
után a növényápolás és 
a kertészeti munkák 
végzésével harcol a ter-
méshozam, a tszcs jöve-
delmének növeléséért. 

A munkák jelentős 
részét nők végzik a cso-
portban. A Dózsa tszcs-
ben több a nő, mint a 
férfi. 

A nők derekasan meg* 
állják helyüket. Ott vol* 
tak az év elején a nö* 
vényápolásnál, a kerté-
szetben, később pedig 
az aratásnál Is. Most is 
ott vannak a földeken, 
és fáradságot nem is* 

merve végzik munkáju* 
kat. Látják szorgalmuk 
értelmét, hiszen, nem 
úgy van már, mint a 
múltban. A Horthy-
rendszer alatt a nőknek 
nem volt becsületük a 
munkában. A tőkésnek, 
a földbirtokosnak csak 
fele annyit ért a női, 
mint a férfi munkaerő. 
Hiába dolgoztak, hiába 
szorgoskodtak és ter-
meltek sokszor többet, 
mint a férfiak. 

A felszabadulás után 
gyökeresen megváltó* 
zott a helyzet. A férfi-
akkal egyenlő jogot 
kaptak a nők. Az alkot-

mány biztosította jogok 

ma már az élet minden 
területén érvényesülnek 
és gyakorlatban is meg-
valósulnak. 

A Dózsa termelőcso-
portban dolgozó nők is 
ugyanolyan jövedelem-
elosztásban részesülnek, 
mint a férfiak. Többen 
vezető munkakört tölte-
nek be. Retkes József-
né, Kócsó Lajosné és 
Papp Illésné például 
munkacsapatvezető a 
csoportban. Mindbár* 
man jól irányítják mun-
kacsapataikat és elért 
eredményeikkel bizo-
nyítják be, hogy méltók 

alkotmánybiztosította 
jogaikhoz. Kertész Fe* 

rencné intézőbizottsági 
tag és a vezetőség férfi 
tagjaival vállvetve har-
col a csoport felemelke-
déséért. 

Papp Illésné elvtársnő 
munkacsapatvezető és a 
csoport párttitkára. Ki-
váló munkát végez, s a 
termelésben is felveszi 
a versenyt a férfiakkal. 
Július végéig 290 mun-
kaegységet teljesített. 
Becsülettel végzi a párt-
titkári teendőit is. A 
személyes példamutatá-
son túl állandó felvilá-
gosító munkával neveli 
a csoport tagságát ke-
ményebb helytállásra, a 
békéért folyó harcra. 

Levél a siófoki üdülésről 

Magyarország 
egyik legszebb für-
dőhelyén, Siófokon 
nyaraltam két hétig 
családommal együtt. 
A felszabadulás előtt 
még álomnak is túl 
szép lett volna arra 
gondolni, hogy gyári 
dolgozók létünkre 
ilyen csodaszép he-
lyen pihenhessünk. 
Én, aki a régi tőkés 
világ minden nyomo-
rúságát átéltem, nem 
tudok eléggé hálás 
lenni népi demokrá-
ciánknak, mely min-
den dolgozó számára 
egyforma jogot biz-
tosít a munkában, 

szórakozásban, pihe-
nésben is. Boldogan 
néztem el kisfiamat, 
aki reggeltől napes-
tig lubickolt a kék-
vizű Balatonban. Ök 
már népi demokrá-
ciánk gyermekei, 
biztosítva van szá-
mukra a boldog, 
nyugodt élet. 

Balatoni üdülésünk 
alkalmával bejártuk 
Balaton legszebb tá-
jait, Badacsonyt, Ti-
hanyt, Balatonföld-
várt és ezrével ta-
lálkoztunk hozzánk 
hasonló boldog, vi-
dám dolgozókkal, 
akik gondtalanul töl-

tötték fizetéses sza-. 
badságukat a gyö-
nyörű üdülőhelye-
ken, hogy új efőt 
gyűjtsenek további 
munkájukhoz. 

Ezeket látva én és 
társaim arra gondol* 
tunk, hogy mindezt 
az alkotmányunk 
biztosítja számunkra 
és ezért készültünk 
olyan lelkesen, igye-
kezve még jobb 
munkát végezni au-
gusztus 20. méltó kö-
szöntésére. 

Czakó János, 
Szegedi Kenderfonó* 

gyár dolgozója 

levelezőink írják 
Teljesítettük, amit alkotmányunk tiszteletére 

vállaltunk 

Dessh délszláv dolgozói is boldogan ünneplik 
alkotmányunk születésnapját 

Ma, augusztus 20-án 
alkotmányunk születésnapját ün-
nepli az egész ország. Városok, 
falvak egyaránt ünneplőbe öl-
tözködtek erre a napra. 

1919. augusztus 20. óla van al-
kotmányunk, amely a kötelessé-
gek mellett a jogok gyakorlását is 
biztosítja számunkra. Fel kellett 
szabadulnunk, hogy dolgozó né-
pünknek alkotmánya lehessen. 
Ünnep e nap minden becsületes 

' ember számára. 
Ezért ünnepelnek ma a deszki 

délszlávok is. Ünneplik alkot-
mányunk születésnapját. Mé-
lyen és őszintén emlékeznek meg 
erről a napról, hiszen a mi alkot-
mányunk az S alkotmányuk is, A 
bölcs sztálini nemzetiségi politi-
ka megvalósulását érzik nap-
jaik minden órájában. Már na-
pokkal ezelőtt a munka befejezé-
se után készítették a feliratokat, 
a szalagokat és a virágokat, ame-
lyekkel a mai napra feldíszítették 
házaikat. 

Kilenc évvel ezelőtt 

más világ járt Deszken is. A 
Horthy-rezsim elnyomó nemzeti-
ségi politikája következtében a 
deszki délszlávok nem rendel-
keztek jogokkal. Teljesen jog-
fosztotiak voltak és saját anya-
nyelvüket sem használhatták sza-
badon. Ma viszont ha végigme-
gyünk Deszk utcáin, hallhatjuk. 

hogy itt is, ott is anyanyelvükön 
beszélgettek a délszlávok. Ki-
lenc évvel ezelőtt Jovicin Milica 
tanítónőt kővel dobálták meg, Ple-
cán Vladimírt, meg a többleket 
a csendőrök hurcolták el, mert 
írnyanyelvüJcön merlek beszélni. 
Ma a többi délszlávval együtt bol-
dog, megelégedett emberek. Jo-
vicin Milica anyanyelvén tanít-
ja az apró délszláv emberkéket a 
betűvetésre, a számolás, az olva-
sás művészetére, Plecán Vladi-
mír most készül szakérettségire. 

Ma megelégedettek és szabadok 
a deszki délszlávok. Rusz Milcs-
né elvtársnő örömmel beszél két 
apró gyermeke, — Boriszláv és 
Szvetozár sorsáról. 

— Nem tudom, mi lesz még 
belőlük, de nem féltem a jövőjű-

, ket. A páa-t és ez a haza olyan 

szeretetlel vesz körül bennünket, 
hogy ki sem tudom mondani. Bo-
riszláv most ősszel, Szvetozár pe-
dig majd jövőre megy délszláv 
nyelvű iskolába. Eddig óvodába 
jártak mind a ketten. Verset is 
tanultak. 

Kicsit gondolkodik, 

aztán mondja a versikét, amelyet 
kisebbik fiától tanült: „Zdrávo 
zima mila • •." 

De nemcsak Rusz Milosné elv-
társnő érez így, Ezt érzi Desz-
ken a több, mint hatvan délszláv 
család is. Csak emlék már az 
életükben az a sok szenvedés, 
amit áiéltek az elmúlt rendszer-
ben. Valamennyien felszabadtil'-ak 
és a magyarokkal együtt har. 
colnak a békéért. Gondtalanul 
élik napjaikat. Gyermekeik előtt 
is szélesre tárultak az érvénye-
sülés kaprai. Becán Radivoj Bu-
dapesten jár iskolába. Beeón 
Milka Bgttonyán tanít, Gyukin 
Szlávna a Pedagógiai Főiskolára 
jár és így tovább. 

Hosszan lehetne írni és beszél-
ni a deszki délszlávok megszé-
pült életéről. A deszki délszlá-
vok becsületesen dolgoznak, mert 
tudják, hogy azzal életszínvona-
luk emeléséi segítik. Az ö mun-
kájuk is jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy a község teljesítette 
begyűjtési tervét és augusztus 20. 
előtt megkapta, a szabadpiacot. 
Csobanov Radoja, i f j . Novkov 
Mladen, Adamov Szvetozár és a 

többiek már egész évre teljesí-
tették beadásukat. 

Este, amikor a délszlávok is 
abbahagyják a munkát, tanulni, 
szórakozni mennek. Az asszonyok 
az MNDSZ-be. a fialaloíc pedig a 
DISZ-be. Népi kultúrájuk új vi-
rágzásnak indult. Kultúrtermük-
ben esténként zenekaruk kíséreté-
vel táncolnak a fiatalok és szí-
nes népviseletükben, vidáman, 
fáradhatatlanul ropják a „Szia-
csicsa"-t és a „bogovacs"-ot. A 
dal is felcsendül az énekkar tag-
jai ajkán és a lágy, szláv meló-
dia akkordjai messze hallatszanak. 

Ilyenkor boldogok, 

igazán boldogok ezek az emberek 
és csengő dalaikban, amelyeik 
,,esténként odalopódzanak az ab-
lakod alá" az igazi felszabadult 
emberi érzések dala száll messze. 
A I I I . Magyar Békekongresszu-
son Rusz Milosné elvlársnö bé-
keküldött a rádión keresztül ezt 
üzente Jugoszlávában élő asszo-
nyoknak: „Nagyon, de nagyon 
szép a mi életünk itt Magyaror-
szágon ... Titó bérencei, Bálint 
László és társai, amikor Borisz 
Versztovsek kezét megbilincsel-
ték, úgy éreztem, az én kezemre 
is bilincset akarták rakni. De én 
sem engedem! Nem engedem és 
harcolni fogok a magyar asszo-
nyokkal együtt, a legdrágább 
kincseinkért, a gyermekeinkért és 
a békénkért. 

Új ra Bács megye vezet 
a begyűjtési versenyben 

A begyűjtési minisztérium. versenyjelentése 

Az augusztus 20-án este záruló 
versenyben az utolsó napon is igen 
élénk küzdelem várható, különö-
sen az élen haladó megyék között, 
hogy melyikük nyeri el a minisz-
tertanács vándorzászlaját. A ván-
dorzászlót és az ezzel járó pénzju-
talmat augusztus 23-án, vasárnap 
adják át a győztes megyének. 

A megyék begyűjtési békeverse-
nyében a legutóbbi értékelés sze-
rint a következő sorrend alakult ki; 

1. Bács, 2. Somogy, 3. Fejér, 4. 
Szabolcs, 5. Pest, 6. Szolnok, , 7. 

Békés, 8. Vas, 9. Hajdú, 10. Ba/a-
nya, 11. Csongrád, 12. Heves, 13. 
Zala, 14. Győr, 15. Tolna, 16. 
Komárom, 17. Nógrád, 18. Vesz-
prém, 19. Borsod. 

Járások között 1. bajai, 2. mo-
hácsi, 3. villányi. 

Legjobb községek: 1. Bár (Bara-
nya), 2. Villánykövesd (Baranya), 
3. Székely (Szabolcs). 

A legjobb tszcsk: 1. Ásotthalmi 
"•Alkotmány*, 2. Balatonszárszói 
*Béke*, 3, Csanádi "Dózsa*, 

A MÁV TÁVÍRDA Szerelés, 
Berendezés Biztosító Vezetőségé-
hez tartozó dolgozók is jó ered-
ményeket értek el alkotmányunk 
ünnepének tiszteletére. A műhely-
ben dolgozók és a vonalszerelő cso-
port dolgozói vállalták, hogy túl-
teljesítik tervüket. Szavukat való-
ra váltva, globálisan 114 százalék-
ra teljesítették tervüket. Az Alkot-
mány-műszakban különösen ki-
tűnt Csókási és Kőhegyi elvtár-
sak, 300—300 százalékos teljesíté-
sükkel. Szuha Imre 142, Presits 
Antal lakatos pedig 322 százalékot 
ért el. 

Az ifi-brigád tagjai nagyszerű 
lendülettel a VIT és az alkotmány 
tiszteletére felajánlásukat átlag-
ban 135 százalékra teljesítették, 
de volt a műszakban 1— például 
Bozóki László, Ráczi Szabolcs, Lakó 
Károly, — akik 200 százalékra 
teljesítették normájukat. 

Ráczi Gyula 

A' „FELSZABADULÁS" ASZ-
TALOS KSZ dolgozói alkotmá* 

nyunk ünnepére vállalt kötelezett* 
ségük valóraváltásának érdekében 
mindent megtettek. Sikerrel is zár* 
ták ezt a versenyszakaszt. Újító* 
és ötletnapot is tartottunk. A be* 
adott javaslatok gyakorlati beve* 
zetésével Is magasabbra tudtuk 
növelni a termelést. A Béke-bri* 
gád Bozóki elvtárs vezetésével 142 
százalékot ért el. Az úgynevezett 
vasalást 25 perc helyett egy mun-
kadarabnál 15 percre csökkentet* 
ték. Kélity Emil faesztergályos is 
162 százalékra fokozta termelését. 
Ügyesen és pontosan végzi mun* 
káját, ezáltal emelkedik állandóan 
a termelése. 

A Béke-brigád tagjainak példá* 
ját követik szövetkezetünkben a 
többi brigádok is. Eddig vala* 
mennyien jóval 100 százalékon fe* 
lül teljesítették vállalásaikat. Bé* 
kevédelmi szerződést kötöttek, 
amelyben megfogadták, hogy min* 
den elkészített munkadarab kifő* 
gástalan minőségű lesz augusztus 
20. után is. 

Indre Gábor 

Egyetemi hallgató cséplési ellenőr levele 

Örömmel számolok be az elv-
társaknak, úgy gondolom nemcsak 
a magam, hanem mindazok ne-
vében, akik cséplési ellenőrök 
voltak a nyár folyamán, hogy na-
gyon hasznosan töltöttük el a 
szünidőt, szépen kerestünk, meg-
edződve, gyakorlati tapasztalatok-
ban gazdagodva lépünk az egye-
tem falai közé az új tanév kezde-
tén. 

Hat héttel ezelőtt kerültem Ba-
lástya község területére, hogy 
résztvegyek a mezőgazdaság egyik 
legnehezebb, s egyben legfonto-
sabb munkájában, a cséplésben. 
A cséplőgépeknél leginkább kö-
zépiskolai tanulók és egyetemi 
hallgatók végzik az ellenőri te-
endőket, amely több szempontból 
jó eredményre vezetett. A gép-
munkások és dolgozó parasztsá-
gunk még jobban megismerték 
szocializmust építő népünk jöven-
dő értelmiségét, s rajtuk keresz-
tül pártunk és kormányunk isko-
lai oktató szellemét, amely arra 
nevel bennünket, hogy néphez hű 
értelmiségi emberek legyünk. 

Mi, diákok is sokat tanultunk 
és tapasztaltunk. Ugy érzem meg-
erősödött bennünk az az egyszerű, 
közvetlen és harcos munkás jel-
lemvonás, amely segített elbánni 
azokkal, akik meg akarják rövi-
díteni a dolgozókat. Ilyen volt 

Kondász Antal, aki silány kosztot 
adott és szemetes gabonát vitt a 
munkásoknak. 

Nagy Imre elvtárs beszéde után 
jónébányan, még tszcs-tagok is, 
különösen akik nem szeretnek 
dolgozni, elkezdték híresztelni, 
hogy a tszcs őszre felbomlik. Két-
ségtelen, hogy nehézséget okoz, 
hogy annakidején a Tanács 7 km 
távolságban tagosított egy-egy da* 
rab földet, meg kevesen vannak, 
de nekem az a meggyőződésem, 
azok után, hogy több elvtárssal 
beszélgettem, hogy a termelőszö* 
vetkezet megmarad és a felmerü* 
lő problémákat megoldva jövőre 
megerősödik. 

Feladataink mellett nagy örö* 
met jelentett számunkra, hogy 
résztvehettünk a szép gabonater* 
més, az új kenyérnekvaló betaka* 
rításában. Csépeltünk pl. Répás 
Illés középparasztnál, ahol 2 hold 
földön több mint 30 q búza ter* 
mett, de nem volt ritka a 13—14 
mázsa átlag sem. 

Ilyen élményekkel, a munkás 
nyár után úgy térünk vissza az 
egyetemre, hogy még keményebb 
akarattal, kitartóbb szorgalommal 
kezdünk tanuláshoz, hogy méltóan 
felkészüljünk élethivatásunkra. 

Szentmihályi Klára, 
n . történelem szakos halig. 

A textilipari üzemek ferüfeli versenyéről 
Területi verseny indult ez év 

első negyedében textilüzemeink kö-
zött. Lelkesen és aktívan kapcso-
lódtak be ebbe a versenymozga-
lomba a szegedi textiles üzemek is. 
Azt a célt tűzték maguk elé, hogy 
szilárdabbá teszik az egymás kö-
zötti kooperációt és az eredmények 
alapján fokozzák a termelékenysé-
get. 

Nagy érdeklődés kísérte az első 
időszakban ezt a versenyt. A dol-
gozók munkafelajánlásokat tettek 
és azt becsülettel teljesítették is. 
A szakszervezeti bizottságok, a 
vállalatok vezetőségei minden elő-
feltételt biztosítottak a vállalások 
teljesítéséhez. Ez meg is látszott a 
termelés növekedésén. 

Az üzemek az első negyedév-
ben igen szép eredményt értek 

el a területi versenyben. 
Á második negyedévben már ke-

vésbbé mutatkozott meg az a lelke-
sedés, amely az első időszakot jel-
lemezte. Egyes üzemekben nem 
törődtek a területi versenymozga-
lom fejlődésével. Látszólag papiron 
megtették a vállalásaikat, azonban 

csak rideg statiszikai számokra 
alapozták a versenyt. Nem tudato-
sították a dolgozókkal a területi 
verseny jelentőségét. 

A területi verseny kezdetekor 
minden textiles vállalat vezetősége 
fogadamat tett, hogy a versenyt 
minden tekintetben támogatja, 
amelybe bekapcsolják a dolgozók 
széles rétegeit és a vállalá^pk tel-
jesítéséhez megteremtik a feltéte-
leket. Az üzemek vezetőségei 
azonban nem tartották be adott 
szavukat. Legjobban bizonyítja ezt 
az, hogy 

a harmadik negyedévben egyet-
len vállalat sem jelentette be 
részvételét a területi versenybe. 
Textilipari üzemeink előtt most 

a kormányprogramra megvalósítá-
sa útján különösen nagy feladat 
áll. Lendüljön fel tehát a textil-
ipari üzemek közötti verseny és 
egymást túlszárnyalva adjanak 
több és jobbminőségű szövetet, fo* 
nalat népgazdaságunknak. 

Pesti Lajos, 
Textil Szakszervezet Területi 

Bizottságának elnöke 


