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NYIXOLtJ BRfGYUK CSÉPLÉSI MÓDSZERE 

PÉNTEK. 1952. JUNIUS 13. 

Ny iko lá j Bregyuk, a bereznyai gép- és traktorállomás' gépé-

sze a cséplés meggyorsítása cél jából óraüteimtervet készíteti. Az 

asztagokat a cséplőgép mindkét oldalán 5—6 méter távoiságra he-

lyezték el. olyan módon, hogy a gép legalább egy napig egy he-

lyen tudjon dolgozni. A kévéké i egyszerre kétoldalról adogatták az 

asztagokról, a dob „etetését" is ketten. végezték és ugyancsak két 

leány vágta a kéveköteleket is. 

A cséplőgépetetöket óránként , a cséplóbrigád többi tagját 

pedig 4 óránként váltották. Ezt a váltási időt maguk, a brigádta-

gok javasolták és ezzel lehetővé vált , hogy az eredetileg tervezett 

20 óra cséplést időt 24 órára emeljék. 

Bregyuk elvtárs módszerét1 ma már széles körben alkalmaz-

t ák , szerte Magyarországon, természetesen megyénkben is, mert le-

hetővé teszi, hogy fennakadás nélkü l , éj jel-nappal folyjék a munka 

a cséplőgépek mellett. 

Képünkön NyikoláJ Bregyukot, a Szovjetunió Legfelső Taná-

csának tagját látijuk, amint az összövetségi Mezögazdaságl-Gépesitési 

Intézet Tudoimányos Tanácsa előtt beszámol az „MK-1100" t ípusú 

cséplőgépen végzett óraülemterv-szerinti munká j ának tapasztalatai-

ról. 

* Bárt hirek 

Értesít jük a Párttörténet és Poli-

tikai gazdaságtan szak felsőfokú 

hallgatóit hogy aki nem vette á t 

az összefoglaló kérdéseket, az ve. 

gye át a Pártoktatás Házában . 

Értesít jük a Párttörténeti szak 

közép- é« felsőfokán tanuló elvtár-

sakat, hogy folyó hó 13-án, pénte-

ken délután 6 órakor a Pártoktatás 

Házában nyilvános konzultációt tar-

tunk. A konzultáció témaköre a 

dialektikus és történelmi materializ-

mus. , 

Ké r j ü k az elvtársak feltétlen 

megjelenését. 

Értesítjük a Politikai Gazdaságtan 

szak középfokú hallgatóit, hogy a 

„Népi demokráciánk ú t j a " című 

anyagból konferenciát fariunk. A 

MÁV. a Szegedi és Újszegedi Ken-

der, valamint a Városi Tanácsnál 

14-én. szombaton a megszokott he-

lyen és időpontban. a többi elvtárs 

részére 15-én, vasárnap délelőtt 8 

órakor a Pártokfatás Házában tar-

tunk konferenciát. 

Ag i t . prop. osztály 

Piros bőrtokok érkeztek. Kapha-
tók a Pártbizottságon, a tudakozó-
ban. 

A Szegedi Gépipari Technikumban 
megnyílik a dolgozók iskolája 

Szerte az országban folynak a 

terv építkezésed. Naponta. szinte 

a földből nőnek k i az ú j gyárak, 

melyeknek gépekkel va ló ellátása, 

felszerelése és üzem bem tartása 

sok ú j becsületes, jóUcépzetl mű-

szaki dolgozónak feladató. I lyen 

emberek képzése cél jából szer-

vezte meg a kohó- és gépipari mi-

nisztérium a szegedi Gépipari 

Technikumban is a dolgozók is-

kolá ját . Itt a legjobb szakemberek 

és pedagógusok tanít ják a dolgo-

zókat a műszaki tudományok alap-

e'emeitől kezdve, mindazokra az 

ismeretekre, amelyeknek birtoká-

ban azután minden műszaki kérdés 

tisztává és egyszerűvé vá l ik előt-

tünk . 

Az iskola végzett tanulói a mű-

szaki vezető munkakörök Detöl-

tésére jogosultak, melyekhez tech-

nikumi végzettség szükséges. Az 

iskola elvégzése továbbtanulásra 

is jogosítja a dolgozókat. Nyi tva 

áll előttük az egyetem és a fő-

iskola, ahol továbbfejleszthetik is-

mereteiket. 

Kormányzatunk minden kedvez-

ményt megad a tanulnivágyó dol-

gozóknak az 1952/53. tanévben és 

így lehetőséget ad arra, hogy mi-

né l nagyobb számban jelentkezze-

nek felvételire. f. i i • 

Jelentkezhet mindien dolgozó, 

aki a 17. életévét betöltötte felső 

korhatár nélkül , ötödik osztályos 

ál ta lános vagy népiskolai, első-

osztályos polgári , i l letve gimná-

ziumi végzettséggel is, szakmai 

segédlevéllel vagy kétéves szak-

mai gyakorlat igazolásával. A z Is-

kolára jelentkezhetnek o lyan nők 

is, k ik jelenleg nincsenek állás-

ban. 

Jelentkezés után a dolgozók 5 

hetes előkészítő tanfolyamon vesz-

nek részt. A felvételi vizsga anya-

gát iht. az iskola tanérainak elő-

adásából minden jelentkező elsa-

ját í thatja. A tanfolyam díjtalan. 

Jelentkezési határidő 1952. jún ius 

14. 

Jelentkezni lehet erőműgépészetd, 

erögépgyárlási és jármügépgyár-

tási tagozatra. Szeged, Kálvária-

Vér 5/b. alatt a 17. sz. Gépipari 

Technikumban. 

A felvett tanulók részére a ta-

nulás lehetőségét munkahe lyükön 

munkaidő-kedvezménnyel , 6zabad-

sággal és segítségnyújtással biz-

tosítja a minisztertanács határo-

zató. 

Rácz László 

igazgató 

Győry Emil 
gépészmérnök, tanár. 

A minisztertanács rendelete hiterjeszti 
a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit 

a színházak művészeire is 

A színházak művészi dolgozói 

mindeddig éves szerződtetési vi-

szonyban á l lot tak színházukkal. En-

nek a kapital ista időkből öröklött 

rendszerinek maradványaként színe-

szeinknek évről-évre ú j szerződést 

kellett kötniök, ami színházi együt-

teseinkben mindéin évad végén taza. 

Búgot, zavarokat idézett elő. A mi-

nisztertanács rendeletet hozott, 

amely a Munka Törvénykönyve ren-

delkezéseit színházaink művészeire 

is kiterjeszti. Színészeink ezzel az 

á l l ami színházak á l landó nlkal má-

zott a i v á vá lnak ég rá juk ugyanazok 

a jogszabályok lesznek érvényesek 

m in t az egyéb dolgozókra. Ezzel 

nemcsak színészeink mentesü nek 

számos gondtó l , évad Végi bizonyta-

lanságtól hanem színházaink együt-

tesei is 'az eddiginél szilárdabbak, 

állandóbbak lesznek, aminek jelen-

tősége művészi szempontból rendikí. 

vül nagy. A nagyjelentőségű rendé, 

let az Operaházban azonnali hatály-

lyal, az egyéb színházakban 

augusztus 1-i hatál lyal lép életbe. 

Megkezdte munkáját 
a képzőművészeti alap 

vezetősége 
A népművelési miniszter a Ma-

gyar Képzőművészek és Iparmű-
vészek Szövetsége elnökségének 
javaslata a l ap j án kinevezte a kép-
zőművészeti alap vezetőségét. A 11 
tagú vezetőség már megkezdte ren-
des munká já t , e lnökét június 13-án 
választ ják meg. írásbeli jelent-
kezések a lap ján már ezen a héten 
megkezdődnek a tagfelvételek. 

ALGYÖN két drb ló eladó. Egy hrt-
romévos kanca és egy 4 éves herélt. 
Uéza-u. 14. 

Bármilyen 
használt 

bút ort9 

készpénzért is vásárol a B izo . 

mány i Áruház Vál la lat . Vétel, 

eladás, csere. Érdeklődés és 

címek beküldése: Bizományi 

Áruház. Szeged. Bajcsy-Zsi. 

l inszky.utca 15. Tel-: 38.43. 

GYERMEKSZERETŐ bentlakó főzőnőt 
Június 15-re felveszek. Jelentkezni: 
egész nap, Bocskffy-u. 4. I. em. 2, 

Nagy totó 
nyeremények 
a 23- fogadási hétéin. 12 talá-

la t - 21.550 Ft , 11 ta lá la t = 

2350 Ft , 10 ta lá lat - 112 F I . 

Tippeljen! Nyerhet! 

IDÖ J Á R Á S J E L E N T É S 
Várható időjárás 

péntek estlq: Fel, 
hőátvonulások. több 
helyen záporeső, 
esetleg zivatar. 
Élénk, helyenként 
még erős északnyu-
gati, északt szél. A 
hőmérséklet aliq 
változik. 

Várható hőmérsékleti értékek az 
ország terülefére péntek reggel: 10 
—13, délben 20—23 fok kőzött. 

MOZI 

Szabadság: Furfangos fejedelem fjű. 
nius 18-lg). 

Vörös Csillag: Egy Ifjú házaspár 
története (Június 18-ig). 

Fáklya: Algir harcol. — Mldas ki . 
rály (Június 15-lg). 

Az előadások a mozikba© 0 éa 8 
órakor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 
Este fél 8: Tosca. Kafoná JOzsef 

bérlet (14), 

MUZEUM 
Mőra Ferenc-kiálllfás: Koszt* József 
képzőművészeti, fejlődéstörténeti és 
természetrajzi kiállítások: hétfő ki-
vételével naponta 9-től délután 3-lg, 
szombaton és ünnepnapokon 9-fől 1 
óráig. 

KÖNYVTAR 
Egyetemi: Délelőtt 18 Órától este G 

őrátg (Könyvkölcsönzés: 12-fől 8 
óráig). 

Somogyi: Délután 2-től 9-tg (KOnyv. 
kölcsönzés: délután 2-től 7-ig.) 

Gorkij (Horváth M -u. 3. MSZT szélt 
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-1 g. délután 3-tól 7-ig. Könyvköl-
csönzés, , 

MNDSZ-HIREK 

Mőraváros pénteken délután 7 óra-
kor nőnapot, Fodor-telep ugyancsak 
7 órakor nőnapot; utána összevont 
aktivaértekezle;et tart. Felsőváros I.. 
Felsőváros II.. Belváros II. csoportok 
részére a Sándor-utca 1. szám alatti 
MSZT helyiségben pénteken délután 
6 órakor kongresszusi beszámoló 
lesz központi előadóval. 

Újszegedi csoportnál pénteken dél. 
után 7 órakor; Alsóváros I., Március 
8. é s Belváros V. 6 órakor az alsó-
városi kulnúrházban kongresszusi be-
számolók. 

Postás, Belváros ü l . 6 órakor a 
Főposta kultúrtermében kongresszusi 
beszámoló, központi előadóval. 

Belváros I. pénteken délután 6 őra-
kor, Rókus 7 órakor természettudo-
mányi előadást, Peoőfi „telep I I , 8 
órakor irodalmi estet tar t 

SZAKSZERVEZETI HIREK 

MÁV és egyéb nyugdíjasok Jelent-
kezzenek Szeged, Kossuth Lajos-su-
gárút 9. szám alatti nyugdíjas cso-
port helyiségbon különböző cukor-
gyárakhoz répaátvevői és egyéb Iro-
dai munkákra való alkalmaztatásuk 
végett. 

A VÁROSI TANÁCS HIRE1 

A Szegedi Falemezgyár vízhasz-
nálata' és szennyvíz elvezetése ügyé-
ben Június hó 25-én délelőtt 11 óra-
kor a VIII. Építést és Közlekedési 
Osztály hivatalos helyiségében (Bér-
ház II. em. 229.) helyszíni tárgyalást 
(art. A vonatkozó tervek és műszaki 
leírás Jelzett időpontig megtekinthe-
tő. Észrevételt vagy panaszt legké. 
sőbb a tárgyalás napjáig lehet be-
nyújtani, elkésve érkezett felszóla-
lást a hatóság nem vesz figyelembe. 

FELHÍVÁS 

A takarmányblztosítást és n tűz-
veszélyt idéző gazok eltávolítása ér-
dekében haladéktalanul meg kell 
kezdeni a fő-, dülő. és mellékutak 
fűkaszálásáá és a lekaszált fű beta-
karítását. 

Felhívom az érdekelteket, hogy a 
fenti rendelkezésnek pontosan tegye-
nek eleget 

A rendelkezés végrehajtását elmu. 
lasztó személyek ellen a klhágásl el-
járást, megindítom. 

Szeged, 1952 túnius 12. 
Városi Tanács VB.-elnöke 

X ARAMSZÜNET. A Délmagyarorszá-
gi Áramszolgáltató Vállalat szegedi 
üzemvezetősége közli, hogy szómba, 
ton, Június 14-én és 16-án Petőfi-te-
lepen, vasárnap lűnius 15-én Újsze-
ged, Szőreg, Deszk, Klárafalva. Fe-
rencszállás, ó- és Ujszentiván, Kü-
bekháztf és Tápé községekben reggel 
5—16 óráig szünetel az áramszolgál-

Francia szakszervezeti atlétaválogatott 
érkezik Szegedre 

Vasárnap délelőtt Szeged város atlétaválogatottjávöl 
mérkőznek 

A hős francia munkásosztály kép. 

viselői, a francia szakszervezeti at-

léta válogatott tagja i látogatnak el 

Szegedre és vasárnap délelőtt Sze-

ged város atléta válogatott jával 

mérik össze erejüket. Minden sze-

gedi dolgozó nagy érdeklődéssel 

vár ja a francia szakszervezeti atíé-

taválogatottat, hiszen látogatásuk 

nagymértékben elmélyíti a francia 

és a szegedi dolgozók barátságát. 

Annak a francia munkásosztálynak 

képviselőit üdvözhetjük majd Sze-

geden, amely napja inkban hősies 

harcot vív az új jáéledő és egyre ke. 

gyetlencbb terrorral fellépő fasiz-

mussal szemben, azzal a munkás-

osztállyal, aniely határozottan, éle-

tét nem kímélve száll szembe a hó-

hérokkal, akik nem átallották letar-

tóztatn i és fcörtönbevefnl a francia 

nép legjobbjait, Duclos és André 

Sti l elvtársakat. 

A szegedi dolgozók szeretettel és 

a legmélyebb együttérzéssel fogad-

ják majd a francia szakszervezeti 

atlétaválogatott tagjait , kifejezésre 

ju t ta t j ák szeretetükkel ls, hogy 

kásoszfállyal s mindent elkövetnek, 

hogy megakadályozzák az imper ia . 

listák cselszövéseit, a fasizmus 

újjáélesztését, a harmadik világhá-

ború klrobbantását. 

A szegedi dolgozók ti ltakozó Elü-

téseken, táviratokban, a jobb mun-

kával fejezik kl mélységes felhábo-

rodásukat Duclos és André Stil elv® 

társak letartóztatása miatt. Francia 

barátaink lá togatását Is felhasznáU 

ják arra, hogy velük együtt ismé-

telten kifejezésre juttassák megve-

tésüket és gyűlöletüket a jelenlegi 

francia kormánnyal és gazdáikkal, 

az amerikai imperial istákkal szem* 

ben. 

A 23 főből ál ló francia szakszer-

vezeti atlétaválogatott vasárnap 

délelőtt 10 órakor Szeged város vá-

logatott atlétáival mérkőzik meg. A 

férficsapat tagjai 100, 200, 400, 800, 
1500 és 5000 méteren, va lamint 

sulydobásban, diszkoszvetésben é» 

távolugrásban szerepelnek. A hé* 

francia allétanö 60, 100, 200, 800 
méteren, valamint gerelyvetésben, 

mélységesen együtiéreznek a sza- 1 súlylökésben, távolugrásban és ma . 
badságért harcoló hós francia mun- [gasugrásban Indul. 

Á VLSZ-Kender készülődése a Béke-spartakiádra 
Sportköri elnökségünk Június 16. 

és 20. között rendezi meg a Bőke-
spartaklád versenyt a Hunyadi-téri 
sporttelepen. A verseny sikere ér. 
dekében szakosztályvezetőinknek és 
edzőinknek Igen Jó munkát kell vé-
gezni, hogy sportkörünk a mozga-
lom terén vállalt sportfejlesztési ter-
vét teljes egészében teljesítse. Fel 
kell használniok a még hátralévő 
Időt arra, hogy szakosztályaik kere-
tén belül Ismertessék a Béke-soarta. 
klád és a sportfejlesztésl terv fon. 
losságát, készítsenek ütemtervet az 
edzésekre, hogy sportolóink szép 

Jelentkezés a vtzljárlassági vizsgára 

A vízijártassági vizsga letételére 
vasárnap a reggeli órákban lehet 
Jelentkezni az újszegedi partfürdő 
területén. 

SPORTHÍREK 

A tegnapi lapunkban közölt. • me-
zőgazdaság élenjáró dolgozóinak 
tiszteletére rendezendő atlétikai ver. 
senyek elmaradnak. Atlétáink a fran-
cia válogatottal folytatott verseny 

eredményeket érjenek el a nagysza. 
bású spartakiád versenyen. 

Szakosztályvezetőink és edzőink 
lelkes munkájukkal bebizonyították* 
hogy tudatában vannak a feladat 
fontosságával. Minden tudásukkal 
azon vannak, hogy sportkörünk is. 
mételten elnyerje a Városi Testneve-
lési ás Sport Bizottság vándorzászla-
ját. Előre a Béke-spartaklád versenv. 
sikeréért és a sportfejlesztési tér* 
vünk túlteljesitésééi-tl , 

Bohata József, ; 

a VLSz. Kender elnökei 

keretében kísérlik meg a ceöcsjsvf-
tásokat. , 

Az újszegedi versenyuszodában va* 
sárnap délelőtt 9 órakor az úszóver-
senyt megrendezik, a szabadtéri szín-
padon reggel 9 órakor Szegedi Épí-
tők—Szegedi Kinizsi ökölvívó mérkő-
zést és utána a súlyemelő versenyt 
ls megtartják. A Tiszán reggel 9 
órai kezdettel csónak- és motorcsó-
nakversenyt rendeznek. 

A művezetők jó munkája nyomán egyre emelkedik 
az Újszegedi Kender- és Lenszövő Gyár 

sztahánovista partijának eredménye 

Az Újszegedi Kender- és Lenszövő 
gyár dolgozót célul tűzték maguk 
elé, hogy a szovjet tapasztalatok, a 
legtökéletesebb munkamódszerek al-
mazásával üzemüket sztahánovista 
szintre emelik. 

Ennek érdekében még az év ele-
jén elhatározták, hogy az akkor leg-
rosszabb műszaki feltételekkel ren-
delkező üzemrészt a műszaki felté-
telek megjavításával sztahánovista 
szintre emelik. Az itt Szerzett ta-
pasztalatokat azután hasznosítják 
az egész üzemben, A 34 gépes parti 
átlagteljesítménye akkor 105 száza-
lék volt. 

Márciusban 14 művezető bevoná-
sával három munkabizottságot ala-
kítottak Ezekben résztvett vala-
mennyi géptípus szakértője. Első 
ténykedésük o szovjet szakirodalom 
tanulmányozása volt. Májusban a 
kijelölt parti vnlamennyi dolgozója 
sztahánovista tanfolyamot végzett. A 
legjobb minőségű anyag biztosításá-
ra az előkészítő üzemrészben „ver-
tikális sztahánovista brigád"-ot 
szerveztek. 

Valamennyi gépet generálozták és 
egyidejűleg a fordulatszámot is ál-

landóan növelik. Március óta l l .V 
ről 134-re fokozták a gópek per-
cenkénti fordulatát. Ezen a hétét* 
pedig négy szövőgépnél már 140-
ről 155-rc növelték a fordulatszámot, 

A művezetői munkabizottság a 
gépek legtökéletesebb beállításán kí-
sérletezik. Olyan szempontokból is 
vizsgálják a gépeket, amelyekkel az-
előtt nem törődtek. Hétfőn például 
• z egyik szövőgépen 28 szálszaka-
dást állapítottak meg. Másnap a 
munkabizottság által kidolgozott 
6zcmpontok a lapján állították be a 
gépet, amely szerdán — háromórás 
felvételezés alatt — szakadásmen-
lesen dolgozott. Most ú jabb gépe-
ken folytal ják a felvételezéseket. A 
művezetők most olyan sablonokat 
készítenek, amelyek segítségével va-
lamennyi gépre átvihetik a legtöké-
letesebb beállítást. 

J ó munká juk eredményekén? a 
sztahánovista parti átlagleljesítmé-
uve az április 116.6 százalékról má-
lusra 136.5 százalékra emelkedett. 
Mig januárban egy géppel óránk int 
3969 vetést készttettek., szerdán már 
4635 vetés volt egy-egy gép órán-
kénti teljesitménye. 

Esfi tanárképző tanfolyam 
a Pedagógiai Főiskolán 

A Szegedi Pedagógiai Főiskolán 
ebben az évben hároméves esli ál-
talános iskolai magyar srako® fa-
nárképzés kezdődik meg. Felvételü-
ket kérhetik — iskolai végzettségre 
való tekintet nélkül — 22. életévü-
ket betöltött, de 36 évnél nem idő-
sebb dolgozók. A hároméves tanul-
mányi idő alatt, hetenkint négy-
szer, délután négy-öt órában folyik 
a tanftás. A tanulmányok befejez-
tével a hallgatók magyar szakos ál-
talános iskolai tanári diplomát kap-
nak. A felvételre jelentkezők jelent-
kezési lapot a Pedagógiai Főiskola 
(Április 4-útja 6.) tannlmányi osz-
tályának 8-as számú szobájában jú-
nius 13-tól, jún ius 25-ig, reggel 7 
órától 10 óráig igényelhetők. A ki-
töltött jelentkezési lapokat a jelent-
kező munkahelyének Sízemélyzcti 
osztályára június 25-ig adja be. A 
személyzeti osztályok ezeket a la-
pokat véleményezésükkel együtt jú-
lius elsejéig megküldik a Főiskola 
Tanulmányi Osztályának. A jelent-
kezők júl ius 8-tól 15-ig terjedő 
időben fölvéteti vkafiát te&Aoek., " 

Rajzkiállítás 
a Pedagógiai Főiskolán 
A Pedagógiai Főiskola ra jz tan-

széke az első- és másodéves hall-

gatók munká ibó l kiáll ítást rendez. 

A kiá l l í táson ceruzarajzok, toll-

rajzok, vfzfestmények, plakátok-

díszlettervek mutatják, be a főis-

kola rajz-szakos tanárjelölt jeinek 

ezévi munká já t . A kiáll ítást jú-

nius 14-én, szombaton déli 12 óra-

kor Vlnkler László főiskolai tanár, 

a rajz-tanszék vezetője nyitja meg. 

. rar DÉLMAGYARORSZAG lTm , 

politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kladö: 

ZOMBORI JÁNOS 

8zerkesztl: a szerkesztőbizottság 

Szerkesztőség: 8zeged, Lenm-u. 11 

Telefon: 35—35 és 40—80 

Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-u. 

Telefon: 31—16 é s 35—00. 
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