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SZEGED ÉLETÉBŐL 

Sok érfékes valutát takarítanak meg újításaikkal 
a Szegedi Tudományegyetem dolgozói 

r A szegedi Orvostudományi Egye-
dem dolgozói számos újítással segí-
tik az oktató, a tudományos mun-
kát. Az 1952-es évben 122 újítási 
javaslatot nyújtottak be, A dolgo-
zóknak közel 10 százaléka vesz 
részt a mozgalomban. 

Több elfogadott javaslat nagyösz_ 
szegű valutát takarít meg népgaz-
daságunknak. Dr Forró László ta-
nársegéd és Ábrándi Endre gya-
kornok újítása a külföldről impor-
tált 20—25 ezer forintos mikroma. 
nipulátorokat helyettesíti. A binocu. 
láris preparáló mikroszkópra s»e-
relt csuklós szerkezettel ellátott .ű-
vel igen vékony állati nyirokerekbe 
is könnyen adnak injekciót-

Dr. Lichnecker István, az Élettani 
Intézet adjunktusa egyszerű kimo-
graphionból bármelyik intézetben 
könnyen elkészíthető foíokimogra-
phiont szerkesztett. Ezzel a készü-
lékkel a legfinomabb mozgásokat, 
igy a vérnyomás változásait is 'e 
tudják mérni. Dr Horváth István, 

a Mikrobiológiai Intézet tanárse-
géde olyan eljárást dolgozott ki, 
amellyel a viruskutatásokhoz szük-
séges tojás felhasználást egyedül 
ebben az intézetben évi 20 ezer 
darabbal csökkentik. 

Országosan bevezetésre kerül Czó. 
niczer Gábornak, a I I . számú Bel-
klinika igazgatójának javaslata. A 
normális és kóros szívhangokról, 
valamint a légzési zörejekből hang-
felvételt készítenek és az egyetemi 
oktatásnál ezt alkalmazzák. 

Az újítómozgalomban nemcsak a 
szellemi, hanem a fizikai dolgozók is 
egyaránt bekapcsolódnak. Fcke e 
Miklós tudományos fömunkaerő 
például a múzeumi preparátumok-
készítésére dolgozott ki ú j eljárást 

Rövidesen megnyílik az orvostu-
dományi újítók szegedi irodája, 
ahol az újítók tapasztalataik kicse-
rélésével, szakkönyvek, folyóiratok 
tanulmányozásával növelheti^ tudá. 
sukat 

A szegedi iaipari dolgozók szép eredményt értek el 
a „Szakma legjobb dolgozója" cím elnyeréséért folyó 

versenyben 

" A 
lész 

Könnyűipari Minisztérium Fii-
ts Lemezipari Iga gatósága 

most értékelte ki a „Szak na leg-
jobb dolgozója" címért folyó ver-
seny október és november havi 
eredményeit. 

A versenyben természetesen részt-
vettek a szegedi faipari üzemek 
dolgozói is és a legjobb keretfüré-
szes verseny I I I . helyezettje Daró-
czi János, a Szegedi Gőzfürész ke-
retfürészese lett 136 százalékos át-
lagteljesítményével. A körfűrészesek 
közül Hódi I I . Ferenc nyerte el a 
második helyet 146 százalékos át. 
lagteljesítménnyel. Hódi I I . Ferenc 
munkájának nagy része van abban, 
hogy az üzem novemberben a fe-
nyő gömbfában 70 százalékon fe-
lüli kihasználást ért e] A rönk 'és 
aryagtéri dolgozók közül Németh 
Mihály és Vincze Bálint, Szegedi 
Gözfürész dolgozói nyerték el a 
harmadik illetve negyedik helyezést 
163 és 145.3 'százalékos áilagered- harcban, 
menyeikkel. | 

A betanított munkások közül Ta-
kács János, a Szegedi Falemezgyár 
dolgozója nyerte a második helye-
zést. Takács elvtárs átlagteljesítmé-
nye 111 százalék, azonban a legne-
hezebb munkahelyen dolgozik, mint 
kérgelő és munkájával úgy bizto-
sítja a hámozógép munkáját, hogy 
anyaghiányból kifolyólag gépállás 
nincs. 

A műszaki vezetők versenyében a 
II . helyezés* Török Attila, Szegedi 
Falemezgyár. I I I . helyezést Csall-
ner Albert Szegedi Gyufagyár és 
IV helyezést Léderer Ferenc Sze-
gedi Gőzfürész érték el. Ezek a he-
lyezések annál is értékesebbek mi-
után 13 üzem közölt folyik ez a ver-
seny és mutatja, hogy a szegedi fa . 
ipari üzemek fizikai dolgozói és 
műszaki vezetői is országos viszony-
latban is jól megállják a helyüket 
az ötéves tervünk sikeréért folyó 

Barát János 

A vonatkésések megszüntetéséért 

A MÁV dolgozói mindent elkövetnek azért, hogy csökkentsék a 
személyvonatok késési idejét. A késési idő minimumra való csökken-
tése érdekében versenyre hívták ki a budapesti és a pécsi igazgatóság 
dolgozóit. A versenykihívást a pécsi igazgatóság valamennyi dolgozója 
örömmel fogadta el. A legutóbbi ériékelés szerint komoly eredmény ta-
pasztalható munkájukban. A Szeged felé érkező egy vonatra eső késési 
idő jelentősen csökkent. A szegedi igazgatóságnál is szép eredmény 
mutatkozik. 

A versenykihívásra a budapeti igazgatóság forgalmi osztálya 
eddig még nem adott választ. Helyes lenne, ha a dolgozók által kezde-
ményezett munkaversenybe a budapestiek is bekapcsolódnának s ezzel 
a vonatkésések ideje nemcsak a személy-, hanem a teliervonaloknál is 
még jobban csökkenne, 

L zmv  r Cserháti József, 
a „Délmagyarország" levelezője, 

Bá t hy A n n a é s V á r n a g y La j o s h a n g v e r s e n y e 
>,Az előadóművészét mesterei 

mű sorozat szombati e'őadásán gaz-
dag művészi élményt nyújtó mű-
sorral lépé*: fel Báthy Anna, a Ma-
gyar Népköztársaság kiváló művé-
sze és Várnagy Lajos hegedűmű-
vész. 

B-áthy Anna a magyar előadómű-
vészét egyik legkiválóbb képviselője. 
Művészetét elmélyült stílusérzék és 
szenvedélyes megjelenítő erö jellem-
zi. Megkapó eszközökkel rendelke-
zik az ember érzelem- és gondolat-
vi'ágának hiteles, életszerű, meg-
győző ábrázolásához. Ez a sokolda-
lú ábrázoló készség a való élet je-
lenségeinek mély elemzéséből és 
művészi átéléséből fakad. 

Handet: ,,Acis és Galatea'' cím-
mel oratóriumának részlete és Ver-
di: „Don Gartos" című operájából 
Eboti áriája a drámában ízig-vérig 
benne é'ő művészt mulatta be. A 
daürodalom remekeiből válogatott 
műsorszámai is azt bizonyt jók, 
hogy egy gazdag művészi mondani-
va; ójű operaénekesnek ez a terület 
sem lehet idegen. Különösen nagy 
sikert arattak Kodály Zollán nép-
dalfeldolgozásai, me'yekc* őszintén, 
természetesen, a müveket népi jel-
legükben meghagyva szólaltatott 
meg. Farkas Ferenc dalainak bemu-
tatásával a legújabb magyar daliro-
dalom néhány kiváló alkotásával is-
merkedlünk meg. 

A műsort mé'tóképpen egészítet-
ték ki Várnagy La'os, a szegedi ze-
ne' szak'sko'a kitűnő művésztaná-

cí- szonátáját romantikus szín- és ki-
fejezés-gazdagsággal adta ©lő. Ravei 
és Novacsek műveivel magasfokú 
viiluózitását mutatta be. 

rának szamai M'sorában kú'önősen 
kieme'kedő vö't B"ch: ..Chacor.ne"- Kiszámítottak, hogy új technoló-

Meg kell emlékezni Hajdú István 
zongoraművészről, akinek zongora-

kísérete külön élményt jelentet. 
Tökéletes összehangoltságban finom 
a'kalmazkodó érzékkel játszott. Ma-
gasfokú művészi tudása különösen 
Cesar I'ranck szonátájának előadá-
sában muta kozott meg. 

(erdős) 

MSZT-köídöünek lenni: 
megtisztelő feladat 

A Szegedi Szőrme- és Bőrruha 
készítő üzem MSZT-szervezelének 
taggyűlésén küldöznek válasz-
tottak. örömmel tölt el ez a 
megtiszteltetés, mert látom, jó 
munkámért megbecsülnek dolg-zó 
társaim. Bizalmukat azzal akartam 
viszonozni, hogy megfogadtam, 
negyedévi 127 százalékos teljesít, 
ményemet 135 százalékra emelem. 
Átlag teljesítményem jelenleg 130 
százalék, de Igyekszem, hogy vál-
lalásomat m-inél előbb teljesítsem. 
Ezenkívül megfogadtam, hogy 5 
„Uj Vi lág" előfizetőt szervezek, 
tagsági díjamat pedig minden ne-
gyedév első két hetében kifizetem. 
Felajánlásommal is segíteni aka-
rom MSZT-szervezetünk megerő-
södését. 

Juhász Antal 
szörme-szabász 

Ebben az évben 
még jobban tanulunk 

Letelt a szünidő, örömmel fo-
gadtuk az 53-as évet. Megfogad-
tuk, ebben az évben még jobban 
tanulunk, hogy jó eredménnyel 
fejezzük' be az iskolaévet. A leve-
lező értekezleten kapott könyvet 
már olvasom1, s minden alkalommal 
örömmel veszem a kezembe. Meg-
lepett az ajándék, de kötelessé-
gemet továbbra Ls teljesíteni fo-
gom. 6 a jövőben is elősegítem a 
„Délmagyarország" munkáját. Le-
veleimmel hozzá akarok járulni 
ahhoz, hogy iskolánk minden tarü-
letien jó eredményeket érjen el. 

Kovács Ágnes 
Petőfi-telepi általános Iskola 

VI. osztályos tanulója 

Az Ifjú Gárda fíúoilhon tanalói 
a Gőzfűrész-űzemben 

Mi, az I f j ú Gárda fiúotthon lae 
nulói meglátogattuk a Szegedi Gőz-
fűrész üzemet. Ahogy beléptünk az 
üzem kapuján, Barát János elvtárs 
fogadott bennünket. Megmutatta a 
versenylábiát, ahol az üzem élen-
járó dolgozóinak eredményei van-
nak feltüntetve. Az élenjáró dolgo-
zók teljesítménye mellett o't talál-
juk a közepesen termelőket is, akik 
igyekeznek utólóérni a legjobbakat. 
Útunk először a vontatóhoz veze-
tett, amely a Tiszáról vontatja feli 
a fát a tönktérre. Az itt dolgozók 
szorgalmasan továbbítják a nagy 
szálfákat a fűrészgépekhez. Meglá-
togattuk az üzem valamennyi dol-
gozóját a munkahelyükön, elbeszél-
gettünk velük, megtudtuk, hogyan 
dolgoznak és hogyan építik a mi 
boldog jövőnket. Otthonunkba ú j 
tapasztalatokat szerezve tértünk 
vissza és szeretnénk, ha a Gőzfű-
rész dolgozói is, Barát elvtárssal 
ellátogatnának hozzánk. 

Szálai Béla 
VI. osztályos tanuló. 

E L Ő R E I F T Ú S Á G ^ 

A Tanítóképző DlSZ-szerveze'e 
a tanú mányi színvonal emeléséért 

Az új, 1953-as év komoly mun-
kát, jobb eredményeket kell, hogy 
hozzon középiskoláinkban is. En-
nek legfontosabb fal tétele a tanul-
mány színvonal állandó emelése, a 
munkafegyelem megszilárdítása. E 
feladatok megvalósításának fontos-
ságát isimeaik középiskolásaink. 
Végrehajtásuk nagy jelentőségét a 
Tanítóképző DISZ-szervezete is fél-
ismerte. A DISZ-vezstőség ezzel 
kapcsolatban határozatokat hozott. 
A fegyelem megszilárdítása érde-
kében elhatározta, hogy erélyesen 
felveszi a harcot mindenféle fe. 
gyeimezetlcnség, a cinizmus és 
egyéb bomlasztó megnyilvánulások 
ellen. A határozat értelmében meg-
alakult az iskolai fegyelmi bizott-
ság, amely már tobb tanuló ügyé-
ben tarlóit tárgyalásokat. A fe-
gyelmi bizottság elé került tanulók 
nemtörődöm magatartást tanúsítot-
tak, a táp vető kötelességüket, a ta-
nulást teljesen elhanyagolták. Az 
egyik fegyelmezetlen tanuló, Ve-
csei Károly a fegyelmi bizottság 
határozata értelmében elvesztette 
DlSZ-tagságát és azt a jogot hogy 
továbbra is az intézet tanulója le-
hessen. Az ítélet kemény, de igaz-
ságos volt. Az iskola tanulói meg-
elégedéssel vették tudomásul s röp-
gyűléson hagyták jóvá a határoza-
tot. Vecsei Károly kizárása intő 
példa a fegyelmezetleneknek, a ta-
nulást elhanyagolcknak. Minden 
középiskolás diáknak világosan kell 
látni, hogy ma megszűnt iskolánk-
ban a múltban divatos „lógás", n 
munka elhanyagolása. 

A DISZ-vezetőség határozatai je-
lentős fejlődést követelnek tanul-
mányi téren is. Mindenekelőtt emel-
ni kell a tanulmányi állagot, a ne-
gyedévi átlageredmény nem vet jó 
fényt az iskola eddigi munkájára-

Ennek érdekében fokozottabban el-
lenőrzik a kollégiumban és a tanuló-
szobában az egyéni tanulmányi idő 
kihasználását, a zenegyn'.iorlási 
órák megtartását s mtaden lerül-e. 
len emeljük az ellenőrzés színvona-
lát. Megszerveztük a gyengébb ta-
nulók fokozott segítését, A jó ta-
nulók védnökséget vállaltak a gyen-
gébbek felett. A segítésben szén 
eredményt ért ej eddig Stájer Géza 
és Bába József. Mindketten a DISZ-
vezetőség tagjai. 

A DISZ-vezstőség megszervez;. * 
politikai oktatást is. Megindulták a 
politikai körök. Az intézet tanulói-
nak több mint a fele vesz részi :t 
politikai oktatásban. Hiba azonban, 
hogy a tanulóköri foglalkozásokon 
elsősorban kollégisták vesznek részt, 
a kinllakók 'sokszor hiányoztak. Az 
agitációs gárda is működik, de csak 
alkalomszerűen. Kevés az újságbe-
számolók száma is. A faliújságok 
munkája sem mind'ig megfelelő. A 
DlSZ-lng'ság támogassa a faliújság-
felelős munkáját. Villámot is kel-
lene még felállítani. 

A sportolók és az énekkar tágjai 
szép eredményeket értek el. Most az 
a legfontosabb feladat, hogy har-
coljunk a tanulmányi színvonal 
emeléséért, hogy n félévi eredmé-
nyek komoly fejlődést jelentsenek 
n negyedévi osztályzatokhoz képes!. 
Az a gondolat vezessen bennünket 
a tanulásban, hogy nekünk is tani-
liánunk kell. Erős, edzett, becsüle-
tes szocialista embereket kei] ne-
velnünk, olyan embereket, akik lel-
kes építői lesznek drága hazánk 
f el vi rá goztatásá nak. E lsőso rba ti 
ezért kel] még fokozottabban tanul-
nunk. 

—* PaPP Tibor, 
i !' Ifc Tanítóképző. 

Megkezdődött az 1953. évi 
tojás-' és baromfibeadás teljesítése 

Az állami begyűjtésről szóló ú j 
törvényerejű rendelet előírja, hogy 
a termelőnek tojás- és baromfibe-
adási kötelezettsége teljesítését 
1953-ban már január l-lől meg kell 
kezdeni. 

Az új begyűjtési rendelet némi 
változást tartalmaz az előzővei 
szembeni, amelyeik megkönnyítik a 
beadási kötelezettség teljesítését és 
előmozdítják a baromfiállomány to-
vábbi fejlesztését. 

Az idei rendelet szerint a terme-
lőnek az I. negyedévben az évi ha-
romfjbeadási kötelezettsége 15 szá-
zalékút, a I I . negyedévben 10 szá-
zalékát, a I I I . negyedévben 25 szá-
zalékát és a IV. negyedévben 50 
százalékát kell teljesíteni. Tojásból 
nz I. negyedévben az évi beadási 
kötelezettség 35 százalékát, a I I . 
negyedévben 40 százalékát, a I I I . 

negyedévben 15 százalékát és a IV , 
negyedévben 10 százalékát kell tel-
jesíteni. 

Jelentős változás az ú j begyűj-
tési rendeletben az 1952. évihez ké-
pest az az intézkedés, hogy a to-
jásból súly szerint történik a be-
adási kötelezettség megállapítása és 
teljesítése az eddigi darabszám he-
lyett. A súlyszerinti beadás igazsá-
gosabb és azok számára előnyös, 
akik jobbminőségü tojást termelnek, 
Ez év január 1-től kezdve a be-
gyűjtő szervek mindenütt súly sze-
rint, mérleggel veszik át a tojást 
és eszerint fizetik ki az árát. Álta-
lában 18 tojás egy kiló. 

Máris több dolgozó paraszt egész 
I. negyedévi tojásbeadását teljesí-
tette. A termelők minél nagyobb 
számban kövessék a beadásban élen-
járók példáját. 

Az úi tervévben háromszorosára emelik 

a napköziotthonok és bölcsődék számát 

Az építőipari minisztérium mun-

kásellátási osztálya ebben az év-

ben a meglévő napközi o'thonok. 

A KOMMUNISTÁK AZ ÖTÖDIK ÖTÉVES TERV TEUESITÉSEÉRT 
HARCOLOK ÉLÉN 

Nemrég meglátogattak a kovrovi 
ekszkaválorgyárat, amely 1953-ban 
30 százalékkal növeli termelését. 
A gyár kollektívája 1952-ben is 
jóval több gépet adót1 a népgaz-
daságnak. m'nt 1951-ben. 

— Mi biztoeítja a sikert? 
— A szocialista munkaverseny 

— válaszolja kérdésünkre Mihail 
Kcrunov, a pártbizottság titkára, 
— amely különös erővel bontako-
zott ki a Kommunista Párt XIX. 
kongresszusa előkészítésének és 
munkájának napjaiban. 

Amikor megjelentek a lapokban 
a Kommunista Párt X IX . kongres-
szusának irányelvei az ötödik öt. 
éves tervhez, Paskov villamoshe-
gesztő és Szenyin esztergályos, 
mindketten kommunisták, felkeres-
ték az üzem pártbizottságát. 

— Elhatároztuk, — mondotta 
Szenyin elvtárs —, hogy 

az ú j ötéves terv t isz te letére 
f e l a j á n l á s oka t teszünk . 

jának é= Cesar FrrJlck szonátá-
jának e'radása. Bach: „Chaconne"-
já f mértéktartóan, neme? stíhistö-
rekvésse! oldotta meg. Raeh rti'u-
sAnnk legmé'vebb mondanivalójához, 
drámnitág megszó'altajásához azon. 
ban még e' kell jutnia. Cesar Franck 

gtai fogások alka'mazásával körül, 
belül másfé'szeresre tudom eme.ni 
gépem vágási sebességét. 

Racskov villamoshegesztő vál-
lalta, hogy határidő előtt teljesíti 
évi tervét. 

A páltbizottság támogat m'n. 

den új kezdeményezést. Ez alka. 
lommal is azonnal mozgósílol'a 
aktíváit. 

Még aznap „villámok" jelenlek 
meg Racskov munkahelye és Sze-
nyin munkapadja körül. Az üzemi 
lap különkiadásban számolt be 
a kommuntata sztahánovisták kez-
deményezéséről, azról, hogy szo-
cialista 

munkave rseny re h í v t ák k i 

műhelyük dolgozóit. Az élenjáró 
dolgozók kezdeményezéséről még 
aznap tudomást szerzett a gyár 
egész kollektívája. Racskov és 
Szenyin kommunisták kezdeménye-
zése nyomán minden műhely, bri-
gád, részleg új , felemelt terme-
lési feladatokat vállalt. A gyár 
kollektívája felajánlotta, hogy a 
tervelőirányzathoz képest, a mun-
katermelékenységet 5.5 százalékkal 
emeli és 0.2 százalékra csökkenti 
a gyártmányok önkölt égét, s 4.5 
millió rubelt megtakaiít. 

fsé-segue A pártszervezet minden 
get megad a felajánlások 
léséhez. Igen hasznosnak bizo-
nyult a szakszervezeti funkcioná-
riusok és a szakmai vezetők érte-
kezlete. amelyet a pártszervezet 
kezdeményezésére hívtak össze. 

Az értekezlet részletesen meg-

vitatta azokat a termelési, techni-
kát feltételeket, amelyektől a ver-
seny sikere függ és haíározalban 
kötelezte a műszaki vezetőket a 
meggyorsított ütemű termelés za-
vartalan menetének biztosítására. 

A kovrovi ekszkavátor-gyárban 
nemrég összegezték a szocialista 
munkaver,seny eredményeit. Az 
ekszkavátorgyár kollektívája 
m á r edd ig is j e l en t ős s ikereket 
m u t a t h a t fe l . 

A kommunizmus nagy építkezései 
tucatjával kapják Kovrovból a 1 a-
táridő előtt elkészített gépeket. Az 
üzem sokszáz élenjáró eztáháno-
vistája 'határidő előtt teljesítette 
az évi tervet. Több, mint 120 mun-
kás már több, mint két évi normá-
ját teljesítette és mintegy 20-a,n 
három évi normát, sőt ennél is töb-
bet teljesítettek. 

Az élenjáró termelők között 
látjuk a kommün'stákat, a ver-
seny kezdeményezőit: Racskov vb . 
iamoshegesztőt, Szenyin esztergá-
lyost és még sok új termelési új; 

teljesí- tót; Komarov maróst, Kudrjavreva 
fúrónőt, Sumovot. az öntök bri-
gádvezetőjét, Potapov kovácsot, 
Zaharov előrajzolót és másoka^ 
akik kiváló példájukkal maguk-
kal ragadták az egész kollektívát. 

Sz. Zsarhov 

bölcsődék kibővítését és újabbak lé-
tesítését tervezi. 1953-ban a nap-
közi otthonok és bölcsődék férőhe-
lyeinek számát a mostaninak há-
romszorosára emelik, biztosítják a 
gyermekek gondozásával és nevelé-
sével foglalkozó dolgozók megfelelő 
szakképzését. 

A munkáselllálás! osztály tervében 

több vándorbölesőde felállítása is 

szerepeli. A vándorbölcsődék nagy 

előnye, hogy a munkák befejezése 

után könnyen szét lehet 'szedni és 

az ú j építkezések színhelyén ugyan-

olyan könnyen és gyorsan fel lehet 

állítani. Ez nagy időmegtakarítást 

jelent; a dolgozó anyáknak nem 

kell a bölcsőde gyakran hosszadal-

mas építésére várni, hauem már a 

felvonulási építkezések megkezdé-

sekor biztos helyre adhatják gyer-

mekeiket. (MTI) 

Három amerikai katona 

garázdálkodása 

New-York (TASZSZ). Az Egye. 

sült Államokban dühöngő faji ter-

i'or jellemző példája az a gaztett^ 

amelyet három amerikai katona kö-

vetett el nemrégen New-Yorkban. 

A „Daily Worker" közlése sz;rlnt 

ezek a katonák két kézigránátot 

dobtak egy kávéházba s 15 embert 

— főleg puertoricoiakat — megse. 

besílettek. 


