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Sztálini hadjáratot a tudomány meghódításáért!
A halhatatlan Sztálin csőt 
"  dálatos örökséget ha

gyott hátra: szellemének örök
ké élő fényét, tanításainak ki
apadhatatlan forrását, s e ta
nítások legyőzhetetlenségének 
próbakövét, a hatalmas szov
jet államot. Reánk, fiatalókra 
különösen sok jut a sztálini 
örökségbő!. Sztálin végtele
nül szerette az ifjúságot, ezért 
tanította, nevelte, edzette fá
radhatatlanul a szovjet ifja
kat és leányokat, a kommu
nizmus építőit, a haza védel
mezőit.

Sztálin elvtárs soha, ügyet
len percig nem szűnt meg 
hangoztatni, hogy a Kom szó
rttól és az egész ifjúság leg
fontosabb kötelessége a tanu
lás. „Ahhoz, hogy építsünk, 
tudás kell, el kell sajátítani 
a tudományt. Ahhoz azonban, 
hogy tudjunk, tanulni kell. Ta
nulni állhatatosan, türelme
sen'” — mondotta Sztálin elv
társ a Komszomol VIII. kon
gresszusa küldötteinek.

A magyar ifjúság előtt is 
az építés végtelen távlatai ál
lanak. Elmaradott mező- 
gazdasági országból ipari or
szág lettünk. Van már bá
nyánk. amelyben sikerrtel gé
pesítjük a nehéz munkafo
lyamatokat, meghosszabbítva 
derék bányászaink életét. 
Autóbuszaink, műszaki, gép
ipari, villamosipari termé
keink messzi külföldön is
mertek. Kombájnt adunk a 
néhány éve még csak lovat 
ismerő parasztfiatalok alá. 
Dolgos lányaink traktort ve
zetnek, házakat építenek, vil
lanyt szerelnek. De ki kétel
kedne abban, hogy mindez 
még csak a kezdet! Egy-két 
évtized múltán első ötéves 
tervünk szeretett gyermekére, 
büszke alkotásunkra, Sztálin- 
városra már úgy fogunk te
kinteni, mint a szovjet em
berek tekintettek a Lenin- 
csatorna megnyitásakor a 
szocializmus nagy elsőszü
löttje, a Dnyeprogesz-vizierö* 
műre. Monumentális gyára
kat. népünk nagyságát, bol
dogságát hirdető felhőkarco
lókat építünk. Földalatti Vas- 
útunk lesz, hasonló a mosz
kvai Metróhoz. Földjeinken 
olyan új. terményfajtákat fo
gunk termelni, amelyek még 
jelentős részben ismeretle
nek a magyar tájakon. Agas- 
búza, déligyümölcs keli, hogy 
nőjjön a végtelen Alföldön és 
a kies Dunántúlon.

Mindehhez felmérhetetlen 
számú szakember szükséges. 
Es szakemberekben, a külön
féle tudományágak káderei
ben nálunk máris komoly 
hiány van. Üzemeinkben a 
munkások számához viszo
nyítva sokkal* kevesebb a 
mérnök és a'tecVúkus, mint a 
Szovjetunióban. Nincs nagy
számú jólképzett agronómu- 
sunk, akikre pedig rendkívül 
jelentős szerep vár a mező- 
gazdaság szocialista átépíté
sének mai harci szakaszában. 
Több tanító, tanár, egyetemi 
oktató személyzet, magaskép- 
zettségü előadó, kutató kell 
mindennap. Vájjon honnan 
kerülhet ki az új magyar ér
telmiség, a tudomány meghó
dítói és továbbfejlesztői, mint 
éppen a fiatalok soraiból, a 
DISZ-tagok és valamennyi if
jú, leány soraiból.

A nagy Sztálin ravatalánál 
sok-sokszázezer magyar fia
tal tett kemény, férfias esküt, 
hogy egész életét sztálini mó
don fogja leélni. Nos, sztálini 
módon élni ott kezdődik, hogy 
meg kell tanulni Sztálin kö
vetését, Marx-Engels-Lenin- 
Sztálin zseniális tanításait. A 
marxizmus-leninizmus az a 
tudomány, amelynek tudása 
nélkülözhetetlen minden tu
dományág, minden munkate
rület dolgozói számára. Nem
csak a tudományok területén, 
de a gyakorlati építés egyed
ien területén sem boldogul az. 
aki a marxizmus-leninizmus 
fénye nélkül akar eljutni az 
igazsághoz. Tudatos életet él
ni. a világot megismerni csak 
e tudomány ismeretében lehet.

Hazánkban sokszázezer ifjú 
tanulmányozza a marxizmus- 
leninizmust az egyetemeken, 
közép- és főiskolákban, vala
mennyi oktatási intézmé
nyünkben, a párt- és tömeg- 
szervezeti oktatás keretében. 
De vájjon elmondhatjuk-e, 
hogy nálunk minden jól megy 
e téren? Távolról sem! Még 
fellelhetők olyan egyetemis
ták, akik a marxizmus-leniniz
mus alapvető tanításait sem 
ismerik. A félévi marxizmus- 
leninizmus beszámolókon 
akadt egyetemi hallgató, aki a 
párt parasztpolitikájáról sem
mit sem tudott mondani. A 
DISZ politikai oktatásában 
még távolról sem ritka jelen
ség, hogy elmaradnak a sze
mináriumok, hogy a hallgatók 
—• vagy a propagandisták — 
felkészületlenül jelennek meg 
a foglalkozásokon.

1/ evés ma még az ifjú tech- 
nikai szakember hazánk

ban. Ná'funk is szép számmal 
megtalálhatók még „az épí
tésnek és az építés vezetésé
nek műkedvelői”, ahogyan 
Sztálin .elvtárs nevezte a tu
datlan, bemagolt jelszavak
ban gondolkozó „vezetőket”. 
E műkedvelők nem elhanya
golható százaléka pedig ép
pen az ifjúság sorai közt 
van. Farkas Mihály elvtársa 
DISZ I. országos értekezletén 
rámutatott arra, hogy üzemi 
titkáraink, ipari központjaink 
titkárai gyakran csak nagy 
.általánosságban tudnak be
szélni a termelésről, a szocia
lista versenyről, az új tech
nológia bevezetéséről. Pedig 
ez évben munkásifjúságunk
nak el kell nyernie a szocia
lizmus építésének rohamcsa
pata megtisztelő címét. 
„Ahhoz, elvtársak, hogy a 
DISZ kimagasló szerepet 
játsszon 1953-ban, ötéves 
tervünk sikeres megvalósítá
sában, az szükséges, hogy 
munka közben növeljük mun
kásifjúságunk politikai öntu
datát és műszaki tudását” — 
mondotta Farkas elvtárs. 
Üzemeink ifjúsági vezetőinek 
mindent meg kei! tenniök 
azért, hogy a technikai mini
mum tanfolyamokon, sztaha
novista tanfolyamokon, az 
önképzés útján minél több 
fiatal magas szakmai képzett
séget érjen el, szárnyakat 
tudjon adni a technikának.

Egyre több bonyolult gép, 
mezőgazdasági felszerelés, 
egyre több tudományos nö
vénytermelési, állattenyész
tési módszer vonul be a fa

lura is. A termelőszövetkeze
tek hálózata egyre szélesedik. 
Nagy, többezerholdas gazda
ságokat nem lehet kisparaszti 
módon vezetni, nem lehet a 
tudomány eredményeinek fel- 
használása nélkül felvirágoz
tatni. Sajnos, ma még kevés 
a jólképzett, a tudomány kér
dései iránt érdeklődő agronó- 
mus, öntözési, termesztési, 
állattenyésztési szakember. 
Vájjon kiknek, ha nem első
sorban a fiataloknak kell min
den erejükkel és tudásukkal 
segíteni azt a mélyen forra
dalmi változást, amely gyö
keresen megváltoztatja" a falu 
évszázados képét, közelebb 
hozva a városhoz. A mező
gazdasági tudomány elsajá
títása igazi sztálini feladat 
ifjúságunk számára!

Egyetemeinken, új főisko
láinkon ma már döntő több
ségében munkásosztályunk, 
dolgozó parasztságunk gyer
mekei tanulnak. Nem egy 
Rákosi-ösztöndíjas szép ered
ménye bizonyítja, hogy egye
temi hallgatóink — éppúgy, 
mint a középiskolák diákjai
nak jelentős része — becsüle
tes, alapos tudás megszerzé
sére törekednek. Sokan vá
lasztják az egyetemi oktatás, 
tudományos kutatás hivatását 
is. De jelentős azoknak a 
száma is, akiket még nem he
vít izzó lelkesedés, a tudo
mány megismerésének, bátor 
alkalmazásának vágya. A 
Szovjetunióban ezernyi példa 
van arra, hogy a fiatalok 
már egyetemi hallgató koruk
ban részt vesznek komoly tu
dományos kutatásokban. Nem 
egy olyan hallgató akad, aki 
egyetemi évei alatt merész 
terveket készít magának: vil
lamoserőművet épít kolhoza 
számára, kultúrpalotát az 
üzem dolgozóinak. A szenve
délyes tudásvágy, a marxiz
mus-leninizmus fáradhatatlan 
tanulmányozása hozzásegíti 
egyetemi hallgatóinkat ahhoz 
is, hogy sikeresebben vívják 
meg a harcot az egyetemeken 
még romboló, idealista, koz
mopolita szellemmel, az ellen
ség ügynökeivel szemben.

Sztálint gyászolva arra is 
fogadalmat tettünk, hogy pár
tunk köré tömörülve, minden 
ellenséggel szemben megvéd- 
jük a béke, a szocializmus 
ügyét. Ehhez is tudásra van 
szükség, a többi között a ka
tonai tudomány minél alapo
sabb elsajátítására. Sztálin 
elvtárs volt az. aki a marxiz
mus-leninizmus tanításait a 
haditudományra alkalmazta, s 
ezzel legyőzhetetlenné tette a 
'dicső Szovjet Hadsereget 
Néphadseregünk, hazánk füg
getlenségének és békéjének 
védője — fegyvertársa a 
nagyszerű Szovjet Hadsereg
nek. Ahhoz, hogy minden tá 
madót tönkrezúzhassunk 
szükséges, hogy minden dől 
gozó és tanuló fiatal már ka
tonaideje előtt is bizonyos ka 
tonai ismereteket szerezzen.

Cztáiin élvtárs széleskörű,
^  forradalmi tömeghad

járatra hívta fel a Komszomoít 
a tudomány meghódításáért. 
Sztálint gyászolva, Sztálinra 
emlékezve induljon valameny- 
nyi diszista sztálini hadjárat
ra a tudomány minden ágá* 
nak meghódításáért!

Bányász Rezső

Szovjet
p idagógiai könyvkiállítás

A közoktatásügyi miniszté
rium és a felsőoktatási miniszté
rium MSZT-szervezete a ma
gyar-szovjet barátság hónapja 
alkalmából szovjet pedagógiai 
könwkiállftást rendeztek. A 
kiállítást Kovács József elvtárs, 
közoktatásügyi miniszterhelyet
tes kedden délután nyitotta meg 
a minisztérium dísztermében*.

H a za u ta z ta k  a  m a g ya r-szo v je t b a rá tsá g  
hónapján résztvett szovjet művészek

Szerda délben hazautaztuk_ a 
ovjetunióba a magyar-szovjet 
rátság hónapján nagy siker- 
I szerepelt szovjet művészek: 
ni’. Gilelsz Sztáiln-díjas zon- 
»ramüvész, az OSZSZSZK ér
mes művésze és Msztyisziav 
Kztropovics Sztálin-díjas ger- 
mkamüvészj

A szovjet vendégeire^ a feri
hegyi repülőtéren Kakik Jó" 
zsefné, az MSZT titkára bú
csúztatta. Jelen volt a búcsúz 
tatásnál N. G. Reznyicscnko, » 
Szovjetunió magyarorszag
nagykövetségének első titkára 
és V. Z. Kuzmenko, a VOKSZ 
magyarországi megbízottja.

Március 19—22 között tartják meg 
az Ötéves Tervköicsön kötvényeinek hatodik sorsolását

Március 19—22 között 
Budapesten, a Zeneművészeti 
Főiskolán kerül sor hatod
ízben az ötéves Tervköicsön 
húzására. A következő nyere
mények kerülnek sorsolásra: 1 
darab 100.000 forintos főnye
remény, 12 darab 50.000 fo
rintos nyeremény, 25 darab

25.000 forintos nyeremény, 64 
darab 10.000 forintos, nyere
mény, 190 darab 5000 forin
tos nyeremény, 4300 darab 
10Q0 forintos nyeremény, 9400 
darab 500 forintos nyeremény, 
62.608 darab 300 forintos nye
remény. A 100.000 forintos 
főnyereményt 22-én, vasárnap 
■sorsolják ki. A nyeremény

sorsolással egyidőben törlesz- 
téses sorsolás is lesz, mind 
a nyeremény, mind a kama
tozó kötvényekből. Az összes 
nyeremények száma 76.600 
darab, összege 30.7 millió fo
rint. Törlesztésre körülbelül 
315.900 darab kötvény kerül, 
60.1 millió forint értékben.

A  f ö ld n iű v c lé s i i j j y i  m i n i s z t é r i u m  f ig y e lm é b e

Rendet a kiszombori tangazdaságban!
Kiszombonon, ha bemégy a 

kísérleti tangazdaság tehénis- 
tállójába, örül a szemed. Gon
dosan ápolt, iisztántartott tehe
nek majszolják a jóízű takar
mányt. Piszkot? Porszemet is 
ndiezen találsz. A nagy rend
nek megvan az eredménye: 
13 liter tej a fejési átlag. Át
megy a lóistállóba? Vigyázz 
— hunyorítanod kell, úgy 
ragyog a fényesrekefélt, jó" 
vérű Nónius lovak szőre. Ta
lán itt még nagyobb a rend, 
mint a tehénistlllóban. Na
gyobb, mert itt ropogtatja az 
abrakot a sok díjat nyert hí
res ötösfogat, Pásztor János 
főagronómus' büszkesége.

A felületes vizsgálódó, 
miután kigyönyörködte ma
gát, egy elismerő' „ez igen!” 
felkiáltással kimegy az ajtón. 
Én megkérlek arra, hogy ne 
a főajtón, hanem a hátsón, 
távozz. Kilépve innét, eléd 
magasodik három silótorony, 
Itt tárolják a jószág takar
mányát, ebből majszol jóízűen 
a tehén. Itt a három sH‘ó- 
torony egyikében történt. . .

Nem mind arany, 
ami fénylik

Egy februári reggelen Jan
csik Illés, ahogy rakja kifelé 
a takarmányt, észreveszi, 
hogy az egyébként keméryre- 
taposott siló ott, ahol áll* la
zább kötésű. Megpiszkálja a 
villájával, nem észlel semmit 
Mélyebbre nyomja a villát, 
hát valami keménységbe ütkö
zik. Kihányja onnan a takar
mányt s napvilágra kerül egy 
frissen nyúzott, még térés 
disznóbőr. Két réteg takar
mány között lapult. Janc^’k 
kiáltozására odament a többi 
takarmányos. Hamar szét 
ment a hír: disznóbőrt talál
tak a silóban! Ha a bőr a 
melegtől oszlásnak indul 
baktériumai a takarmányba 
kerülnek s az összes tehén 
elpusztulhat. A bőr még friss 
volt, a takarmány nem válto
zott méreggé. A bőr frisse- 
sége is amellett tanúskodik 
hogy égy éjszakánál tovább 
nem volt a silógödörben.

Ki járhatott éjnek idején a 
tehénistálló mögött?

A tangazdaságban dolgo
zókat az iroda ve.szi fel. Lép
jünk hát be egy rövid időre 
az irodába. A főbejárattól 
jobbra esik & főagronómus 
szobája. Ha az öntömjéne
zésnek szaga, színe, fajsúlya 
lenne, egy-kettőre megfullad
nánk attól a szóáradattól, 
amivel Pásztor János fogadja 
vendégeit. Egy-két idézet 
szavaiból: „En, amikor ide
kerültem, mindent, mindenütt 
gaz borított. En húztam ki a 
sárból a gazdaságot Az én 
lovaimnak hét viiágon nin
csen párja, az én újításom 
sokszorozta meg a tejhoza
mot, é n . . .  én . . .  én .

Egyebek véleménye szerint 
Pásztor János „jó ember”. 
Néha ugyan goromba a mun
kásokhoz, le is disznózza 
őket, mint ahogy ezt Rózsa 
elvtárs esetében tette. Rózsa 
az istállóban dolgozik, trá
gyát kellett volna hordania, 
'de nem telte. A rábízott ló 
lába ugyanis sebes volt, 
könnyen fertőzést kaphatott 
volna, ha trágyába tanos 
Pásztor .János ezért disznó
nak nevezte Rózsát. De azért

ő „jó ember”, főleg „jó szak
ember” s mindemellett egy 
kis gorombaság eltörpül.

Egy kis „úri társaság”
Nézzük, kik vannak jó vé

leménnyel Pásztor Jánosról? 
Elsősorban Hadházi László 
segédagronómus, Pásztor Já
nos jobbkeze, akivel együtt 
járt iskolába. Hadházi apja 
hetvenholdas kulák volt. Az 
irodában található Nagy 
M:k!ós, ő sem akármilyen 
család gyermeke. Az apja a 
nemzeti egységpárt főkolom
posa, „vitéz” volt, 600 hol
don intéző, aki szívesen di
csekedett azzal, hogy az első 
világháborúban hogyan ke- 
gyetlenkedett.

Miért csempészte be a 
gazdaságba a főagronómus 
Nagy Miklóst és Hadházi 
Lászlót? Milyen érzelmi szá
lak fűzik a levitézlett „vitéz
hez” és a 70 holdais kulák fiá
hoz? Pásztor János két esz- 
téridéig volt internálva, nyu- 
gatos múltja m ia tt...  Kit 
láthatunk még az irodában? 
Nagy János főkönyvelőt. Lel
kiismeretét csak egy „kis alu- 
székonyság” terheli. Elaludt a 
vonaton, s mire felébredt, nem 
volt mellette aktatáskája. Az 
aktatáskában fontos iratok, a 
gazdaság évi mérlege, kimu
tatások voltak. Könnyelmű 
volt Nagy János, vagy .. .?

A dolgozók sorai közé is 
befurakodott az ellenség. Itt 
van a Hajtman-család. Róluk 
röviden annyit: Hajtman ku
lák, kulákrokonai vannak Ju
goszláviában. Hajtmanné ke
ze alatt egy hét leforgása 
alatt négy elletési borjú pusz
tult el. Hajtmannét fegyelmi 
úton eltávolították a gazda
ságból s ezt meg is érdemelte. 
Különös csak az volt, hogy 
nem a négy elletési borjú el
pusztulása miatt, hanem, 
mint „veszélyes személyt, aki 
az iroda eilen lázit”.

Nem utolsósorban a DISZ- 
szervezet feladata lenne, hogy 
meglelje azt a kezet, amely a 
silógödörbe helyezte a disznó
bőrt. A DISZ feladata is 
lenne, hogy ilyen kezek le se 
nyomják a gazdaság ajtajá
nak kilincsét. S milyen mun
kát végez a DISZ-szervez.et?

...M akón, a járási kultúr- 
versenyen felmegy a függöny. 
A tangazdaság tánccsoportja

következik. Belibegnek a tán
cosok, illetve bedülöngélnek. 
Az első sorokban ülök erősen 
fintorognak. PáÜnkabűz ter
jeng. Megkezdődik a tánc. 
Egy-két otromba lépés, vala
melyik táncos lányból kitör a 
nevetés. Berúgtak a fiúk. Az 
egyik hanyatt is vágódik: Ná- 
dasdy Sándor, a DlSZ-szerve- 
ző titkára. A zsűri int, le
eresztik a füearönyt. Botrány*

Faképnél hagyott 
DISZ-szervezet

A DISZ titkár: Popity Pé
ter. Hogyan vezette ő a tan
gazdaság ifjúságát? Hogyan 
mutatott példát? ügy, hogy 
az egész vezetőség előtt, a 
pártszervezet előtt elhallgatta, 
hogy párttag volt, de párttag
sági könyvét zavaros körül
mények között elvesztette* 
Jelenleg nincs is a gazdaság
ban, bejelentés nélkül, is
meretlen helyre távozott. A 
vtezetés nélküli DISZ-tagság 
Összegyülekezik néha, de a 
gyűlések személyeskedések
kel telnek el. A többszázköte- 
tes könyvtár polcait lassacs
kán belepi a por. A kultúrfe- 
lelős: Hajtmanné lánya! Ko
vács István DISZ-tag szavait 
— aki a növénytermesztésben 
dolgozik— néni veszik figye
lembe, pedig többször figyel
meztette a vezetőséget, hogy 
itt a tavaszi munkák ideje, 
beszéljék meg a feladatokat 
a DISZ-ben. A járási DISZ- 
blzottság.. .?  Azon gondol
kozik, hogy Balázs Piroskát, 
a fegyelmi úton eltávolított 
Hajtmanné vejének húgát ja
vasolja DISZ-titkámak!

Jó lenne, ha az illetékesek, 
a DISZ-ben és a tangazda
ság igazgatóságában is elő
vennék a térképet. Ak
kor megállapíthatnák, hogy 
ezek a Pásztor János-féle em
berek által előidézett tűrhe
tetlen állapodok Titóék hatá
rától tizenöt kilométernyire 
uralkodnak. A „ragyogó is
tállók” árnyékában. . .

Követeljük, hogy a föld
művelésügyi minisztérium sö
pörje ki Pásztorékat a kis
zombori tangazdaságból, hogy 
a látszólagos rend valóságos
sá váljon. Éberebben őrköd
jünk határainkon!

Gáli József

A szovjet könyv ünnepi hetén ek  esem én yei
A fővárosi és vidéki üzemek

ben, intézményekben számos 
könyvkiáliítást. irodalmi és 
szakkönyvankétot rendeznek a 
szovjet könyv ünnepi hetében.

Csütörtökön „A szovjet mű
szak: irodalom segítsége a
magyar nehéziparnak” címm-rl 
az MTESZ reáltanodautcai elő
adótermében Kairádj Gyu'a. az 
általános gépipari miniszter 
első helyettese tart előadást, 
Ugyancsak csütörtökön a Ma
gyar Pámutiparban . műsoros 
irodalmi előadást, Cegléden

irodalmi estet és Diósgyőrött 
könyvkiállításokat rendeznek a 
kohómíivek 10 üzemrésziegében.

Sztál invárosban csütörtökön 
délután a Sztálin Vasmű gép
gyára csarnokában nyitják meg 
a három napig tartó könyv- 
kiállítást és könyvvásárt. Ha
sonló kiállítást és vásárt ren
deznek még a napokban az 
épülő Sztálinváros és Sztálin 
Vasmű több más helyén is, Köz
tük a mérnökkiubban, ahol 
március 16-től 20-ig tart a 
könyvkiállítás.

T ízezren  tek in tették  m eg  eddig  
a P avlov-k iá llítást

A magyar-szovjet barátság 
hónapja keretében rendezett 
Pav!ov-k'állitás iránt igen nagy 
az érdeklődés: keddig már több 
mint tízezer látogató tekintene 
meg a Nemzeti Szalonban,

A „Pavlov élete és munkás
sága" című kiállítás eredeti
leg tervezett időtartamát a 
nagy érdeklődésre való tekintet
tel meghosszabbítják. A nagy
sikerű kiállítás március 15. he
lyett 22-én zárul.


