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Esek ax évek a munkának és tanulásnak évei 

és szevőmests? lesz a texliígvár&an 

A textilipari szakszervezet-
ben a legnagyobb elismeréssel 
^nyilatkoznak " arról a tanfo-
lyamról. amelyet a textil- és a 
ynérnük szakszervezet rende-
zett a szakmunkás utánképzés 
biztosítására. — Nemhiába 
másfél évig dolgoztunk, bogy 
'nyélbeüssük —. mondja Ma-
gyar Mátyás szakszervezeti tit-
kár — eredménnyel. Jó ered-
ménnyel járt. 

Pedig a voslt iparügyi minfcE-
lériumi Igazgatás ,dc elgán-
csolta volna. Különböző nehéz-
fcé^ket állítottak elénk. Töb-
l>Sjptözött igen magas iskolai 
•előképzettséget kívántak a 
•zakmal gyakorlat mellett. 
Mintha a textilmunkások ide-
,fo és módja lett volna érett-
•égit szerezni. Ml azonban tö-
iröltettük ezt az előfeltételt. A 
Mzsga eredménye, de az elő-
adó mérnökök. technikusok 
személy szerint külön-külön ts 
'bizonyíthatják, hogy munká-
saink gimnázium! végzettség 
nélkül is megülnék helyüket! 
•— hangsúlyozza Magyar. 

— A tanfolyam hallgatói 
közólt van 4-^5 érettségizett 
,'pgyan. állítom azonban, hogy 
U négy-hat elemit végzettek 
hemniilxn sem maradnak cl 
fö lük - mondja Földi Mihály, 
% tanfolyam egvlk legtöbb 
Őrét adó előadója. — Súlyos 
bűn lett volna ezeket kizár-
ni a tanfolyamról és elütni 
őket a továbbképzés lehetősé-
gétől. 

A többi előadó, akiket szín-
ién a mérnökszakszervezet 
textiicsoporlja delegált, ugyan-
így vélekedik. A tanfolyam 
színvonala á vártnál sokkal 
magasabb és maga a tanfolyam 
így kitűnően bevált. A textil-
Ipart szakmában képzés ilyen-
formában sikeresen megoldha-
ló. 

• 
— A fonal minőségét három -

félekép: szabadszemmel, ve-

Íyl elemzéssel, vagy mikrosz-
őppnl állapíthatjuk meg — 

mondja az Iparostanonciskola 
B-as előadótermében, a táb-
la előtt Krizsán szaktárs. Nvu-

Sodtan. magabiztosan beszél" és 
it a háta mögött az osztály 

leié. Olt a szélső padban ne 
Súgjanak! Felesleges. Tudja az 
tuiyagot. hiszen á lépcsőzetes 
padokban ülö munkazubbo-
nyos társaival, Lcbékkcl, Len-
gyellel, Herényivel, Csökási-
val. Szabóval és a többiek-
kel együtt már évek óta dolgo-
zik a Magyar Kenderben, a 
Szegedi Kciiderfonóban a fona-
lak töynketege között. 

— Az egyszerű emberek, de 
tnég a szakemberek is. sokszor 
(Úgynevezett érést próbát alkal-
maznak — folytatja. — Ha a 
fonál növényi anyagból, ké-
Ézúll. meggyújtva ellobban, 
hamu nem marad. Ha állati 
Snvagbó! van. teszem fel 
~ égő I 

terjeng a levegőben. 
jubói: 
•zag 

hajra emlékezte 
gyap-
eztető 

A szaktársak ott a padokban 
bólogatnak. Ugy van, helves. 
Krizsán tényleg tud: a gyakor-
latból, do az elméletből is. 

Készült. Jogosan kanja meg 
majd vasárnap a végbizonyít-
ványt és ha ki lesz a szüksé-
ges gyakorlati ideje, megérde-
melten kerül majd egy-egy 
üzemrészleg élére. Hat hónap-
ja, munka után kötéstant. szö-
vetelemzést, a szövés techno-
lógiáját. a fonás technológiá-
ját, festékkíkészitést, anyag-
és üzemismeretet hallgatott a 
textUszakma legképzettebb 
szegedi szakembereitől. Gott-
heb Józseftől, az ujszegedi 
szövőmesterétől Farkastól. 
Földi igazgatótól, a harmincöt 
év óta mester First bácsitól. 
Mohácsi Tivadartól, Drcxlcr 
igazgatótól, Köhicr Györgytől 
es ezektől csak lót és szak-
szerűt hallhatott. 

• 
— Hallottad-** jnit mond-

tak rólunk Földiék és Magyar 
- szól Krizsán az óra után a 

tanonciskola lépcsőjén lebal-
lagva, Léhák szaktárs ugyan-

olyan mozdulatot csinált, mint 
Krizsán. amikor az órán ő súg-
ni próbált. — Felesleges az 
ilyen tanulásokat kiemelni. Ha 
a munkásnak megadják a tanu-
lás lehetőségét, az cini fog 
vele. — Mikor tanuljunk ko-
mám. ha nem mostl — mondja 
és egy pillanatra megáll. Koto-
rász a zsebében és két elgör-
bült cigaretta kerül elő. — A 
demokráciának ezek az évei a 
munkának és tanulásnak 
éveit jelentik . . , — mondja és 
belenéz Krizsán a cigarettá-
ból feikarikázó füstbe. Szinte 
egyszerre lépnek kl az utcára, 
az önműködő ajtó zajtalanul 

csukódik utánuk. 

• 
A Tiszaparton. Újszeged ol-

dalán, a roncs vasúti hid mel-
lett bodor füstöt ereszt a Ma-
gyar Kender kéménye. Ott 
dolgoznak. Krizsánék Itt tanul-
tak. Igaz — ezek az évek a 
munkának és tanulásnak évei... 

Tudósok feketelistán 
Amer ikában „max imá l j á k ' az elbocsátható ha ladó 

tudósok számát — Évi 10 a hivatalos tudós-adag, 

de feketén sokkal tfibhct Is elbocsátanak 

Az egész világon óriási fel 
háboroaást kelt az amerikai 
reakciós politikusok által al-
kalmazott s tisztogatást mód-
szer* a »nern megbízható' ál-
lampolgárokkal szemben. Jel-
lemző erre n módszerre az, 
ahogyan n haladószeliemü tu-
dósokkal elbánnak, i Biztonsá-
gi okból elbocsátva? indoko-
lással tömegcsen vesztik et ál-
lásukat elsősorban azok a tu-
dósok, aki* az állami kutalóál 
lomásokon vagy állami meg-
rendeléseket teljesítő vállala 
toknál dolgoznak. Az FBI, az 
amerikai politikai rendőrség 
titkos állami megbízatása ugv 
szól, hogy 

tegye fefceletbotára mindazo-
kat" a Indusokat, akik kom-
muirsláfc, vagv más hason-
ló »(iillorgató m87»alouiho/» 
tar (óznak. 

Mondanunk sem keli, hogy a 
valóságos cél minden haladó-
szeliemü tudós elbocsátása, 
hiszen a 'kommunistát bélye-
get tetszésük gzerint bárkire 
rásülhetik. 

Az ilyen Ütmen elbocsát-
ható tudósok számát H kor-
mány évi 90-ben maximálta, a 
gyakorlatban azonban ez a 
szám 'énvegesen magasabb. Ei-
boesá.itiák ugyanis azokat is. 
akik bármilyen vonatkozásban 
állanak a szakszervezetekkel, 
ellenzik a faji üldözést, vagy 
akárcsak Wáltace-szal rokon-
szenveznek. 

Amikor az ilyen cimcn elbo-
csátott tudósok száma megha-
ladja az »e!őirt maximumot', 
akkor sem keli az FBI-t fél-
teni. Az amerikai politikai 
rendőrség »szakképzctt« embe-
rei mindenképpen megtalálják 

módját annak, hogy lehetet-
lenné tegyék a haladószeltemü 
tudósok működését a vállala-

toknál és • önkéntes* távozásra 
kényszerítsék őket. 

Jellemző ezekre a > tisztoga-
tások :-ra az alábbi eset. A 
Sperry-vállaiat még 

1942-hen elbocsátott ety ín-
dóst szakszervezett mükiidí-

' »c mtáSf. 

Próbált elhelyezkedni más vál-
lalatoknál, mint rádiótechnikai 
szakértő, de hiába. Hosszas 
próbálkozások ulán jölt csak 
rá sikertelensége okára, akkor 
amikor felajánlotta szolgálatait 
a New Jersey-i Scrve Engi-
neering Co.-na'tr. Ennél a vál-
lalatnál nyíltan feltették neki a 
kérdést, hogy nem azonos-e 
azzal a tudóssal, akit még 
1 Óig-ben a Sperry-müvek el-
bocsátottak. Tgenlő válaszára 
azt a felvilágosítást kapta, hogy 
ném alkalmazhatja őt a vai-
,lalat. mert neve rajta van a 
fel nem vehetők feketelistáján. 
Kijelentették, hogy 

a vá'Iala! annál kevésbé 
frorkártaUiafja me«' egy el-
bocsátott tudós felvételét. 
Mivel éppen az elmúlt na-
ban volt kénytelen egy kii 
főnben Igen "megfelelő In-
dióst elbocsátan'. 

így fest a valóságban nz az 
•igazi szabadság*, 'amiről az 
amerikai rabszolgatartók nfon-
uifélen prédikálnak és ilyen 
nljas eszközökkel gráfázzák 
meg és hajtják igájukba a tu-
dományt is, saját imperialista 
céljaik szolgálat;lban. 

S p ott 

Ma nemzetközi pincérverseny Szegeden 
A Széchenyi-téren ma dél-

előtt fél 12 órakor ünnepélyes 
keretek között kerül sor a nem-
zetközi ügyességi pincérver-
senyre. amelyen a bolgár, ro-
mán. jugoszláv, valamint Bu-
dapest és Szeged pincérei vesz-
nek részt. A verseny távja 100 
m. ügyességi verseny 0 terí-
tékké], 200 m. ügyességi ver-
seny 3 terítékkel. 2000 m. ver-
seny üveg, pohár, tálca fe-
ketekávéval. Utána ünnepélyes 
díjkiosztás és ebéd a Tisza-
szálló •kcrllielyiséigében a kül-

földi Vendégek tiszteletérc. 
Délután 5 ór.d ktezdettel az 
SzMTE tornászat a legszebb 
talajtorna gyakorlatokkal szó-
rakoztatják a közönséget. Utá-
na a Budapesti Egyetértés SC 
a Szegedi Pincér válogatottal 
méri össze erejét barátságos, 
labdaru-jómérkőzés keretében a 
Hunyadi-téri sporttelepen. A 
sportműsor keretében Szeged 
legismertebb magyarnóla éne-
kesei működnél; közre 50 lagiJ 
cigányzenekar kíséretével. 

Asbolh bejutóit az első nyolc 
UB« 

A Wimbledont nemzetközi 
teniszversenyek során a férfi-
egvos negyedik fordulóiéban 
Asbolh 2:6, 9:7. 7:5. 2;G, 6;1 
arányban győzött a délafrikai 
Slurkes ellen és ezzel bejutott 
az első nyolc közé. 

Kispest—Debreceni VSC 
4:0 (3#> 

Magyar Acél-Hatvant VSE 
4:0 73:0), III Kor.—Ceglédi 
Vasutas SE 4:0 (4:0), Diósgyő-
rt VTK—Miskolci MTE 5:2 
(4:1). 

Az ÜILSz az ősztől kezdve 15 
alszővctségi bajnokságot ren-
dez. Ennek értelmében uj ke-
rületek alakulnak, amelyeknek 
megszervezése már folyamat-
ban van. 

A liatkíu' és középeurópai 
kosárlabda tornán a piagyar 
férficsapat 42:35 arányban le-
győzte a lengve! csapatot és 
a magvar nőt csapat 31:24 
arányban legyőzte a lengyel 
női csapatot. 

Az NB II I .felállítása 

Btul.angst, Jun. 26. Az MLSz 
keretében fcláflilják az NR III. 
osztályát is. A tervek szerint 
valamennyi vidéki csoportba 
bekerül 2—2 budapesti csapat, 
ugyanígy a budapesti és a kö-
zépmagyar kerületben is ját-
szanak majd vidéki egyesüle-
tek. Valamennyi kerületet a 
központból irányítanak, efe a 
különböző központi fekvésű vi-
déki városokban NB III. bi-
zottságok alakúinak, hogy az 
ügymenet költségkímélés és 
gyorsaság szeniponijáből ls 
minden tekintetben megfelelő 
legyen. 

Idényzárás az M l I.-bcn 
Hat "mérkőzést játszanak ma 

a Nemzeti Bajnokságért és eb-
ből kettő a bajnoki cim elnye-
réséért, kettő pedig a kiesést 
illetően nagy jelentőségű. A 
Csepel—Ferencváros s azMTK 
—Vasas mérkőzésen fog eldől-
ni. fct lesz a bajnok, a Szol-
nok—Szeged és az EMTK— 
Elektromoson pedig, hogy mo-
hák csapatok lesznek az" ősz-
tál vtársai a Szolnok. DVSC. és 
a MOGCRT-nek. Minket Sze-
gedieket a két utóbbi mérkő-

Smbsterveze** ffireh 

M a g y a r Vasu l i F o r g a lm i A u t ó b u s z ü z e m 

Hirdetmény© 
. É r t e s í t j ü k Utazóközönségünket, hogy Szeged—Gyula kő-

»öta autóbuszjáratunkon az alábbi kedvezményes (oda-visz-
u a ntra érvényes) retourje gyeket léptettük életbe: 

Szeged Gyula és vissza 50 Ft. 

Szeged-Orosháza és vissza 25 Ft! 
Szeged—Hmvásárhely és vissza 13 Ft 
Szeged—AJgyö és vissza 6 Ft, 

~jK,JíJ<.n*'1Ícl lérü Íe£>'ek három napig érvényesek. Az utazás 
Bflndkél végponton megkezdhető. 

_ , A J A r a t G y u , a í e J é Szeged Tombácz-vendéglő elöl Indul 
SfÍT k ö z n a p o k o n 14.40-kor, JSzegcdro érkezik Debrecen 
felől 12.14-kor. 
MVE. AUTÓBUSZ DZEMVEZETÖSEG, 

Ilázltrlajdonosott figyelem! 
Minden háztulajdonos köteles 
julius 21-ig szerződést kötni 
házfelügyelőjével. Nyomtatvá-
nyok és lakás kodex a szakszer-
vezetben kapható. 

A Magánalkalmazottak Szak-
szervezete üzemi bizottsága és 
bizalmijai részére taggyűlést 
tart hétfőn délután 6 órai kez-
dettel. 

A Magánalkalmazottak Szak-
szervezete értesiti tagjait, hogy 
központunk a Dunaparton fek-
vő Pimrícösdfürdön és Pilis-
marófan kartársaink részére 
olcsó nyaralást szervezett a 
következő fettételek mellett: 
Pilismaróton napj háromszori 
étkezéssel & 20 forint, Pün-
kösdfürdőn ugyancsak napi há-
romszori étkezéssel 24 forint-
ért nyaraihalnak kartársaink. 
A pihenni óhajtó kortársak-
nak Pilismarótot, szórakozni 

fdvánó itarlársalnkhat Pün-
kösdfürdőt ajánljuk. Kérjük a 
kartársakat, akik a fenti für-
dőhelyeken nyaralni óh a ita-
tlak. 5 napon betűi Jelentkez-
zenek szakszervezetünk helyi-
ségében.. 

A Bőripart Munkások Szak-
szervezete vasárnap délelőtt 9 
órákor taggyűlést tart, közpon-
ti előadóval. Megjelenés kö-
telező. 

A Famunkások Szakszerve-
zete vasárnap délelőtt 9 óra-
kor taggyűlést tart. Megjelenés 
kötelező. 

Az Iskolát Végzettek Szövet-
sége IVSz hétfőn délután fél 
7 órakor ni szakszervezeti 
székhíz nagytermében taggyű-
lést tart. Kérünk minden IVSz-
tagot. hogy pontosan jelenjen 
meg, mert a taggyűlésen igen 
fontos bejelentések lesznek, 
ezért a megjelenés kötelező 
minden TVS?.-!agunk. 

'zés eredménye érdekel. A meny 
Inyiben a Szegednek Szolnok-
I ta l szemben csak az egyik 
pontot is sikerül megszerez-
nie, nincs baj. simán marad 
benn NB 1. csapatunk, vere-
ség esetén pedig, ha az Elek-
tromos győzne áz EMTK ellep 
kettő, vágy három góllal, ak-
kor a piros-feketéknek is az 
NB Il.-ben kell játszani ősz-
től. Reméljük a szegedi 11 
tudatóban van a mai talál-
kozó fontosságának és meg-
szerzi. ha törik szakad is az 
egyik pontot. Az együttes Szol-
nokra a ma reggeli gyorsvo-
nattal utazott el, összetétele 
csak annyiban változott, hogy, 
Z só tér helyett Petrik Játszkk. 

Az NB I. inat főbb" mfrííií-
zdso: Csepel—Ferencváros, 
Ujpcst—MATÉOSz. MTK—Va-
sas, SalBTC—Ilafadás. EMTK 
—Elektromos. 

Bajt a nyári tintáért , 
Újszege* fél 7: MkLMTE-

HTVE 

Nyáron sem pihennek élvo-
nalbeli csapataink, mer a mai 
nappal megindul H 9 vasár-
napig tartó nyárt kupnbajnok-
ság. Ezért a * bajnokságért tv 
déli csoportban Szegedről az 
SzMTE és az MKUMTE indul 
nyolc vidéki együttessel ver-
senyre. Az első forduló kere-
tében ma délután fél 7 órai 
kezdettel az MKUMTE—ÜTVE 
találkozó kerül lebonyolításra 
az ujszegedi pályán. Kern Ve-
zetésével. A papírforma az uj-
szegedi csapat sima győzelmét 
igéi t. Előmérícőzés a 4-kor kez-
dődő MKUMTE—SzFIF. ifibnj-
nold lesz. Az SzMTF. első mér-
kőzését^ KTK-val Jdtsza Kis-
kunfélegyházán. ahová dél-
után f.él"3-kor indul a Hunya-
di-térről. 

A nyárt fcwpa mU l»bbf mér-
Aó'zése: MVSE—KMTE Makó 6, 
Pataki, KAC-KKVSE Kecske-
mét. Adánvl. CsMTE—Szentfcs 
Csongrád 6. Nagy M, 

A Sz ATE— BTK Kérfrű zésset 
sírul a kfrü í f l l bajnnksá* 

A kerü'et T. osztálvában az 
ulolsó bajnokit játszák ma dél-
után fl órakor a Szabadság 
térí sporttelepen. A Szabadság-
ién bajnoki bevezetőié a 4 
órakor kezdődő DEMA-Ma 
lom ipar üzemi mérkőzés lesz 
Ezt megelőzően féi 3 órakor 
játszák le a SzATE—Húsos. 1 
órakor pedig a Taniló--Kos-
suth Mezítlábas bainokt mér-
kőzéseket. A Szahadság-téren 
tálszák még fél 9-kor a Má-
tyás-tér—Móra mezítlábas báj-
hokit is. 

A sporttelepek részletes mű-
sora a kővetkező: ,»-

llnnvadt-fér 8 SzMTE—Mó-
ra ifibafnoki. 10 Rókus—Tar-
ján mezítlábas. 

Slaó'on 9 Tisz.1—BSE ifibaj-
noki, külső pálva 6 Garami— 
Ujsomogyi mezítlábas. 

Páffbpálya 8 KAOSz—SzAK. 
fél 10 Osomogyi—Petőfi me-
zítlábas bajnoki. 

Újszeged fél 10 Táncsics-
Újszeged mezítlábas bajnoki. 

Allé Üli a. Az Ady Endre-té-
ren nia reggel 9 órakor foly-
tatják"" a kerület férfi és női 
felnőtt atlétikai bajnokságáért 
a küzdelmet. 

HMTE—Postás T. o. bajnoki 
.4 2 (3:1). 


