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Törődjenek többet a szakmunkásképzéssel 
a Szegedi Szalámigyárban 1 

* Üzeműnkre, a Szegedi Szalámi-
gyárra ötéves tervünk harmadik 
•évében fokozottabb feladatok vár-
nak, mint a mult évben, Uzemünx 
vezetősége helyesen oldja meg azo-
kat a problémákat, amelyek elé a 
feszített tervév állítja az üzem 
vezetőit. Tapasztalható, hogy a 
szakmunkaerő pótlásának bázisa 
túlnyomóan a nők soraiból áll, 
•olyanokból, akik azelőtt soha sem 
voltak vállalati, vagy egyéb alkal-
mazásban. Ez az új hatalmas mun-
kaerőforrás az eddigi eredményei-
vel. a termelés frontján a szakmai 
ágazatok egyes reszortjának elsajá-
tításában megmutatta, hogy méltó 
támasza és versenytársa lesz a régi 
szakembereknek, sót egyesek azok 
eredményeit is túl szárnyalják, 
mind a termelékenység, mind a 
minőség terén. Ezek az újonnan 
bekapcsolódott dolgozók örömmel 
igyekeznek a tanulási idő alatt a 
rájuk háru'ó feladatokat teljesíteni, 
hogy ők is elérjék a 100 százalékos 
mennyiségi és minőségi eredményt. 
Számos dolgozó van már 

az átlrépzósök kőzött, 

akik 100 százalékon felül teljesitik 
előirányzatukat. Ez a példa nagy-
ban elősegítette a többi átlképzős 
dolgozókat a versenylendület ki-
szélesítésében. Különösen kitűnt 
Lele Rozália, Miklós Mária, Lele 
Ilona és Balogh Júlia, akikről el 
lehet mondani, teljes könnyedség-
gel végzik munkájukat. 

Ez a tapasztalat hozta fel ben-
nünk azt a komoly és helyes gon-

j doJatot, hogy a bárom férfi boncoló 
, brigád mellé kineveljünk, átképez-
zünk' egy női boncoló brigádot. A 
brigád tagjainak azokat az ifjú-
munkásnőket szerveztük be, akik 
megmutatták eddig is azt, hogy a 
rájuk bízott feladatot el is tudják 
végezni, vagyis az átképzés rövid 
ideje alatt elsajátították a szak-
mai fogásokat és 100 százalékon 
felül te'jesítetlék feladataikat. A 
brigád tagjai —, Molnár Aranka, 
Sövényházi Mária, Lele Ilona, Ba-
logh Julianna, — nagy 

lelkesedéssel fogadták 

az újabb feladatot és vállalták an-
nak maradéktalan teljesítését is. 
Azt mondották: — igenis megmu-
tal/uk, hogv mi Is megálljuk he-
lyünket, hiába hangoztatják egyes 
régi szakmunkások, hogy a nőt 
munkaerő csak 40 százalékos le-
het, hogy ml nem vagyunk képe-
sek többre —". Különösen Rákon, 
cal Lajos ezaklárs az, aki talán 
munkaköri féltékenységből be-
csüli le az új női átképzősök te'.-

; jesitő képességét. Nem tőkés idő-
ket élünk ma, hogy a nőt lebecsül-
jük akkor, amikor ugyanolyan 
munkát végez, mint a férfi. Ma már 
megváltozott a viszonya a dolgo-
zóknak a munkához, a tanuláshoz 
és szeret minden becsületes dol-
gozó tanulni azért, hogy munkáját 
minél tökéletesebben végezze. Meg 
kell érteni minden szakmunkásnak 
azt hogy szocialista tervünk telje-
sítése. lúlloijesitése mind nagyobb 
követelményeket ál'.ít dolgozó né-

pünk elé. Meg kell még érteni az 
olyanoknak is, akik 

egyéni érdekből 

csak magukban látják azt a dolgo-
zót, aki egy-egy feladatot meg had 
o'dani, azt, — hogy ök sem szak-
tudással születtek, hanem úgy ta-
nulták másoktól —. A meglévő 
szaktudásuk annyit ér, amennyit 
abból gyengébb, vagy teljesen 
szakképmellen dolgozóknak átadnak. 
Tudni kell azt. hogy szocia'ista 
társadalmi rendünk építése a dol 
gozó nép nem egy kis hányadának 
munkájára épül, hanem valamennyi 
dolgozónknak maradéktalanul tévé-

i kenykednie kell abban, 
i Ezt ke'".lene RakonczaJ Lajos szak-
társnak Ls magáévá tenni és neim 
akadályozni azt. hogy fegyelme-
zetten magatartásával zavarja a 
munka folyamatosságát. Próbáljon 
elóször is saját munkáján javí-
tani és 

legven példaadó, 

hogy a többi dolgozó társa őbenne 
is lássa az öntudatos, harcos 6zak 
társat a szocialista társadalmi ren-
dünk építésében. Mert tapasztal-
ható, hogy tudna ilyen ember 
lenni, ha kivetné magából a hibá-
kat. Ezzel a teljesítmény foko 
zódna, a kollektív összműködés 
még jobban megszilárdulna, emelni 
tudnánk azokat az eredményeket 
amelyeket elértünk, melyeket a 
dolgozó népünk tűzött ki elébünk. 

Papp Ferenc 
szakoktatás vezető 

Gazdagon meghozza eredményét a szakérettségizettekkel való rendszeres foglalkozás 

a szegedi egyetem orvosi vegytani intézetében 

Üdvözöljük a magyar sajtó levelezőinek 

első országos tanácskozását 

Lasaaa végefeié közelednek a ] 
vizsgák a Szegődi Tudoaiányegye- i 
temen. Nemsokára ismét megkez-
dődnek az etőadá-tok • a hallgatók 
indexeiben kinek jobb, kinek rósz. 
szaiob vizsgajegyek tanúskodnak a 
végzett munkáról s adnak újabb 
ösztönzést a további feladatok el-
végzésére. 

Az eddigi eredmények általában 
nem adnak okot panaszra; a Sze-
gődi Tudományegyetem hallgatói 
döntő többségükben megálltak he-
lyüket, podig solcuknak megfeszí-
tett szorgalommal kellett far.iulniok. 
Ezek közé tartoznak a szakérettsé-
giseit hallgatók, azok a munkás- és 
dolgozó paraszt fiatalok, akiknek 
népi demokráciánk lehetővé lette, 
hogy pótolhassák azt a tudásanya-
got, amelytől a Horthy-rendszer el. 
ütötte őket. Most a képességekhez 
párosuló szorgalomban nem is volt 
hiány, ezt tanúsítja az eddigi vizs-
gaeredmények legnagyobb része — 
amint arról Turi Géza elviárs, az 
egyetemi pártbizottság titkára tá-
jékoztatói nyújtott. 

— Rendszeresen figyeljük a szak-
érett ségizet lek munkáját — mon. 
dotta. — Az a tapasztalat, hogy 
kevés kivétellel igen 

asépen megállják 
helyüket 

& vizsgaeredményeik nem egy esoL 
ben túlszárnyalják a többi hallga-
tókét. Feltétlenül szükséges azon-
ban, hogy lega'ább is az első esz-
tendőben professzoraink, lansze. | 
mélyzetünk fokozottabb gonddal 
foglalkozzanak velük. Sajnos, akad j 
még olyan intézet, ahol nem elég 
szeretettel, gondossággal fog'alkcz. 
nak a ezakérettségizelt hallgatók-
kal, de örömmel mondhatjuk, hogy 
legtöbb professzorunk szivén viseli 
sorsukat. 

Dr. Krámli András, a Szegedi 
Tudományegyetem Orvosi Vegytani 
Intézetének professzora azok közé 
tartozik akik szívesen rendszere-
sen foglalkoznak a hallgatósággal, 
különösképpen a szakérettségizettek-
kel. Érdekes, szép intézet, ahol dol. 
gozik. Az idegen látogató figyel-
mét nyomban megragadják a rejté-
lyes műszerek, kulalóeszközök. 

— Ezek nagyrészét mi magunk, 
saját esztergamüheiyünkben állítot-
tuk elő — mutatja büszkén a pro-
fesszor. Dubi.r.tyin szovjet akadé-
mikus hívta fel a magyar kutatók 
figyelmét is arra, hogy jó kutató-
intézetnek szükséges jól felszerelt 
saját műhellyel rendelkeznie. Első. 
sorban olyan műszereket, eszközöket 
állítunk itt elő. amelyekhez egye. 
lőre még nehezebb hozzájutnunk, 
hiszen az utóbbi években mintegy 
90 kutatóintézet létesült az ország-
ban, amelyeket nem is lehet olyan 
gyorsan kielégíteni. 

Pártunk, népi demokráciánk a 
tudományok iránti messzemenő tá-
mogatása következtében az intézet 

gazdag felsaereléssel 

rendelkezik. Már 1949-ben, amikor 
egyszemélyi irányítás alá került, 83 
ezer forintot kapott felszeretésekre. 

Az elmiult évben csupán a közokta-
tásügyi minisztériumtól 47 ezer fo-
rintot juttattak az intézetnek, de 
ezenkívül akadémiai célhitelként 34 
ezer forint beruházási kapott és 24 
eactr forintot dologi leadásokra. 
Csupán a hellyel vannak még ne. 
hézségek, mert az eimuh esztendők 
során túlnőtték a kereteket és így 
kicsivé vált a laboratórium, meg a 
tantereim is. Népi demokráciánk 
azonban rövidesen segít ezen és a 
most folyó egyeteimii építkezések öt. 
éves tervünk során megoldják ezt a 
problémát. Az intézetben 14 tagú 
tótnszemiélyaet, illetve kulató-eiró és 
4 hivatalsegéd dolgozik, de még 
varrnak betöltetlen állások is. Mind-
az azt bizonyílja, hogy párlunk, 
népi demokráciánk rendkívül nagy 
áldozatokat hoz tudományos életünk 
fejlődéséért. 

Ezeket az áldozatokat, ezt a 
nagy segítséget az intézet tagjai, 
élen Krámli professzorral, azzal 
hálálják meg. hogy fokozott gon-
dot fordítanak a hallgatókkal való 
rendszeres foglalkozásra 

— Amikor a hallgatók az inté. 
zetünkbe jönnek, — mondotta el 
Krámli professzor — az els órát 
nyomban demonstrációval kezdjük, 
vagyis néhány kérdésben levizsgáz-
tatjuk őket arról, hogy mit md. 
nak. Ezek főként intelligencia kér-
dések és a középiskolás vegytan 
anyagára vonatkoznak. Itt, a mi 
szakunkon ennél a vizsgánál, a 
szakéreits'giz"ttek áltatában fö-
lényben vannak a többiekkel szem. 
ben. ök ugyanis a szakérettségis 
tanfolyamon elsősorban természet-
tudományos tárgyakkal foglalkoz-
nak, s fgy ebben «z anyagban job-
ban otthon vannak. Ezek a vizs-
gák azután egy.két hét múlva is-
méttődnek és ezzel is 

rendnxeres tanulásra 

igyekszünk szoktatni a hallgatósá-

got. Az anyagot többször is hall-

hatják és fgy jobban elmélyedhet-

nek benne. A professzori előadás 

után az adjunktusi órákon pél-

dákkal kibővítve, mégi gyszer át. 

ismétlik, majd utána a gyakorlati 

órákon a gyakorlat.vezet5 még 

egyszer megbc-széli a bollvatókka' 

a meg nem értett kérdéseket. Még 

ezek után az úgynevezett externis-

ták. a felsőbb éves legk'váióbb 

hailgatók, 5—6 főnyi csoportokban 

beszélgetnek velük. 

A hallgatókkal való rendszeres 
foglalkozás az anyag ilyenformán 
való többszörös átismétlése teszi 
lehetővé a jó eredményeket min-
denki, köztük a szakérettségizettek 
számára is. A másodévun már bel. 
jeaen eltűnnek azok a kisebb zök. 
kenők i«. amelyek a szakérettségi. 
Zeiteknél itt-ott az első esztendőben 
még mutatkozik. A harmadévben 
pedig már sokan különösen kiemel, 
kednek közülük, mint pé'dáu' Kon. 
sanszki Antal, aki moi.t gyakori®*- j 
vezető, demonstrátor V. intézetben 
és értékes kutató műnké* folytai.! 
Orvosi vegytanból most is jelesre, 
vizsgázott, vizsgái átlageredménye 
pedig 4.4. Kötélgyártó fia Kon-1 

sanszki Antal, aki a muitban b ába 

vágyakozott a tanulásra, de most 
szabadon fejtheti ki képességeit. 

Az orvoskaron az idei első év. 
ben 60 szakérettségiseit hallgató 
tanul s nagyon sokan k. tűnnek kö. I 
zülük. Az orvosi vegytanon a je-; 
lesre kollokváltak között szerepel 
Karca László, aki azelőtt a Rákosi 
Mátyás Művekben volt esztergályos, 
de ugyancsak jeles eredményt sze-
reztek Varga Júlia, Szabó László, 
Bus Sándorné. Kiss László és 
Fegyvernek! Ferepc szakérettcégi. 
zett hallgatók is. 

— f i z s g a -

követelményeink 

pedig nem alacsonyak, — jegyezte 

meg Krámli professzor —, Az elsó 

félévi kollokviumok, e mellett kü-

lönösen szigorúak szokták tenni, 

hogy hozzászokjanak az óráról-órá-

ra való készüléshez. Az átlagered-

mények így is 3.6-et értek el, ami 

elég szépnek számít és enné; a 

szakérettségizettek átlaga sem rosz-

szabb. 

Népi demokráciánk kultúrpoliti-

kája sok új kutatót, sok új tudo-

mányos szakembert ad a dolgozó 

népnek. Tudományos utánpótlásun-

kat nem kis mértékben várjuk a 

szakérettségizett hallgatók soraiból, 

akik — mint az orvosi vegytani in-

tézet példája is mutatja — döntő 

többségükben megfelelnek a hozzá-

juk fűzött reményeknek, ha szere, 

tettel, módszeresen foglalkoznak 

velük 

L. Z. 

Ma délután két órakor kezdő, 
dik a magyar sajtó levelezőinek 
első országos tanácskozása Buda. 
pesten, az Épílőipari Szakszerve, 
zet Székházónak dísztermében. 
Felejthetetlen élménye lesz ez 
azoknak a levelezőknek, akiket 
jó munkájuk elismeréséül orszá. 
gos küldöttnek választottak. A 
megye egyszerű dolgozói talál-
koznak majd a tanácskozáson a 
világ haiadó lapjainak szerkesz. 
tőivel, munkatársaival és levele-
zőivel. Orbán Károly az ásotthal. 
mi állami gazdaságból kezet szo-
ríthat azokkal az újságíró elvtár-
sakkal. akik a marshallizáit álla-
mokban a kegyetlen imperialista 
elnyomással és terrorral szemben 
harcolnak a dolgozók szabadsá-
gáért. Bakaity vera a szegedi 
Textiikombinátból, Zsebők János, 
a szegedi Ruhagyárból, átadhatja 
harcos üdvözletét a francia, olasz 
és valamennyi nemzet munkássá-
gának. Elmondhatják; a cson. 
grádmegyel üzemekben Is teljes 
szívvei és erővel dolgoznak, har-
colnak valamennyi elnyomott nép 
szabadságáért. Veréb János min-
tagazda megüzenheti a földért 
harcoló olasz parasztoknak, hogy 
Magyarországon soha nem látott 
fejlődés előtt áll a parasztság és 
az ál'am minden segítséget meg. 
ad a boldogulásukhoz. 

Az egész világ kommunista 
pártjainak legjobb újságírói és 
az ország legjobb levelezői talál-
koznak ezen a tanácskozásé". Na. 
gyobb megtiszteltelés nem ls ér-
hette volna leve'ező'nket, mint a z , 
hogy a konferencia két napján a 
Sajtó legjobbjainak részvételével 
tárgya ha ják meg feladatainkat 
a békéért folyó nagy harcunkbau 
ezen a ko"fnrrr",'án tne«""'"ződ. 

het minden országos küldött ar. 
ról, hogy a legkisebb esemény 
is összefüggésben van világmé-
retű harcunkkal; meggyőződhet 
arról, hogy n sajtóval való leve. 
lezés nem csupán a levelező és «« 
illető szerkesztőség közös ügye, 
hanem elsősorban az egész ország 
ügye, mert a jó ludósítá okkat 
az ország építését segíti elő. 

Az említett elvtársakon kívül 
résztvesznek még a csongrádme-
gyei levelezők közül a magyar 
sajíó levelezőinek első országos 
tanácskozásán: Magony H. Ist-
ván Tömörkény, Mágort József 
Csanád, Csépé István Szeged. 
Üveges István Szentes. To|nal 
ImrénS Szikáncs, Labádi László 
Szentes, GiRcze Lajos Szentes, 
Jovanov Bogdán Szőreg. Fúteki 
János Szeged. Doktor Lajos Sze-
ged, Vágvölgyi János Szeged, 
Becsei Imre Vásárhely, Ifj. Orosz 
János Márléiy, Nagyvári László 
Szeged. Lázár Hona Szeged, 
Alexin Ilona Szeged. Csizk Pál 
Ambrózfalva, Gajdos István szá-
zados és Timatyify Miklós had-
nagy honvédtisztek. 

Üdvözöljük a magyar sajtó le-
velezőinek első országos tanács-
kozását. Hisszük és tudiuk: ez a 
tanácskozás ú'abb tendii'e'et ad 
megyénkben is levelezésünknek 
és még nagyobb szeretettel, biza-
lommal és harci készséggel for-
dulnak levelezőink lapunkhoz és 
harco'nak levele'kVel a ha'adás-
ért, ötéves tervünkért. Azok "z 
eiviársak pedig, akik résztyesr. 
nek ezen a feteithefet'eniil szép 
és nagyjelentőségű tanácskozáson 
használják fel az ott szerzett gaz-
dag tapasztalaikat a levelezé-
sük meo-iavf'ácár*. 

Az Uszegedi Kendarszövögyár 
dolgozói közül már számosan teljesítették 

fela'ánlásuVat 
Az Ujszegedi Kenderszóvőgyir 

dolgozói az ország valamennnyi 
dolgozójával együtt, fokozott mun-
kateljesítményekkel készülnek 
március 9-ére, Rákösd elviárs 60. 
születésnapjára. A termelési érte-
kezleteken elhangzott felajánlások 
te jesítése, sót túlteljesítése a so-
ron következő feladat. A dolgo-
gozók jobb munkájukkal fejezik ki 
igazán hálájukat és szeretelüket 
Rákosi elvtárs iránt. 

A tömlöszövő üzemrészben 
Arany Antialné tömlőszövőnő vál-
lalta. hogy hulladékát 1.2 százaJék-
ról i.l százalékra csökkenti és 6 
napos előnyt szerez. Vállalását 
már eddig teljesítette. Császár Im-
réné is teljesítette a Rákosi elv-
társnak telt fogadalmát. Császár 
Imréné vállalta, hogy a hulladé-

kot 0.6 százalékról, 0.5 százalékre 
csökkenti és kifogástalan minősé-
get gyárt. Faragó Margit ifjúmun-
kás vállalta, a 100 százalékos mi-
nőségi termelést és azt, hogy már-
cius 9-ig 8 napos terv előnyt sze-
rez. Minősége 100 százalék és • 
mai napig már 7 nap előnyt szer-
zett. Kasza Margit tömlószövó ifjú-
munkás vállalta, hogy a hulladékot 
1.2 százalékról, 1.1 százalékra 

| csökkenti, valamint 8 nap éőnyt 
szerez. Vállalását Kasza elvtársnö 
is teljesítette. 

Ezek a dolgozók álljanak pél-
daként az Ujszegedi Kenderezövő-
gyár do'gozói e'ött és kövessék 
őket valamennyien, hogy vállalá-
saikat kommunista becsülettel tel-

; jesítisék. sót túlteljesítsék. 
Bárdos Éva 

Tuniszban megkezdődött az általános szfráík 

Földvári Lajos elvtárs levele 
az országos küldöttekhez 

Kedves küldött elvtársak! | Levelező munkánkban már a 
Nektek jutol* osztályrészül az a megyei levelezőértekezlet is igen 

megtiszteltető kitüntetés, hogy a hatalmas segítséget jelentett és 
magyar sajtó levelezőinek első or- u ég fokozottabb segítséget várunk 
szásos tanácskozásán jó munkátok az országos levelező-kongresszus-
jutialmaként — képviselhetitek a lói. Én magam úgyérzem, hogy mi, 
szegedi levelező elvtársakat. Arra a ezegedi MÁV levelezői fejlődé— 
kérlek benneteket, hogy a tanács- s b n k e g y újabb állomásához ju-
koeáson tolmácsoljátok harcos h m k e l h a H a z 0rs7ág0s tanacs-
kommumsta üdvözletünket és szí- kozáson szerzet! tapasztalataitokat 
lárd ígéretünket, hogy ezentúl ínég m i n é l h a m a r á b b átadjátok mine-
jobban. méu telkesebben végezzük künik ;s 

levelezői munkánkat, I ' , , , 
Kérlek benneteket arra is, hogy! t n m a g a m m eg t og a a o m ' n°8Y 

jól tegyétek magatokévá a tanács- ezután még jobbá teszem levelezői 
kozás tapasztalatait és eredmé- munkámat, hogy 6egilhes.seai dol-
nyeit, hogy a tanácskozás után gozótáreaim terme"-ömunká|at vala-
azokat átadhassátok nekünk is, , , , . ,, , . , 
akik még nem érdemeltük ki azt, D , i n t a d o I2° z ó k é s a pártsajtó 
hogy részt vehessünk a tanács- közötti kapcsolat még szorosabbra 
kozáson. I fűzését. 

Hopp &iUawl szae-pdt a $ág.uáú-tcitf\t*% 

cuz íl&tmítttmizísi \Jállatot Uultúccss^aitfa 

Párizs (MTI). Tunisz valamennyi 
szakszervezetének és társadalmi 
szervezetének felhívására Tunisz 
dolgozói csütörtökön éjfél óta ál-
talános sztrájkban állnak. 

A tuniszi sztrájkkal egyidőben 
Észak-Afrika, valamint a Közel-
és Középkelet valamennyi államá-

ban „tuniszi napot" tartanak a tu-
niszi nép iránt érzett szolidaritás 
kifejezésére. 

Az Humani'té jelentése szerint 
a 16 ezer lakosú Kelibia városban 
a hatóságok több arabot fté'.et 
nélkül főbe lövettek. 

A Délmagyarországi Üzemélel-
mezési Vállalat dolgozóiból alakult 
kulturcsoport nagy sikerrel mutat, 
kozott be a Ságvári.telepi kultúr-
házban. Műsorukat békegyűlés ke-
retében mutatták be igen nagy si-
ker mellett- A Vállalatnak a kul-
túresoportban szereplő 22 dolgozója 
nagy szorgalommal készült a be. 
muiatkozásra és szép lelkesedéssel 
is szerepeit Császár Erzsébet kü-
lönösen kitűnt a „Puszta, néma táj" 
című énekszámaival, valamint a 
kulákcsúfotó tánccal, amelyet Hor-
váthné elvtársnő, az üzem egyik 
dolgozója állított össze. Nagy tet 
szést aratott a népi tánccsoport is. 
A műsor befejezéseképpen „Szív 
küldi szívnek szívesen" keretében 

, felköszöntötték a terménybegyüj. 
, tésben élenjáró Farkas Lajost és 
'Lajos Sándort. 

A kul túrcsoport igen vidám han_ 
gulatban. énekelve tért haza a te-
lepről. A villamosmegállónál igen 
kedves jelenet játszódott le. A 
Táncsics laktanya előtt nótákalt 
küldtek a néphadseregünk tagjai-
nak. A honvéd elvtársak nagy tet. 
széssei és örömmel fogadták a 
szívből küldőt* dalokat. 

A Délmagyarországi Üzemélel. 
mezési Vál'alat kulturcsoportja jó 
munkát végzett műsorával, de a 
további még jobb munkához szük-
séges a fegyelem sckkal nagyobb 
megszi'árdítása. Zavarta ugyanis 
az előadás*, hogy a színfalak mö-
gött nem volt meg a ket lő csend 
és fegyelem. Ennek a hibának ki-
küszöbölésével azonban még sok si-
keres szereplésben lesz majd ré-
szük, 

Borbélv István levelező 


