
SZERDA, 1953. JUN1US 3. 3 

4 Délmagyar ország" bírálata nyomán 

Megjavult a munka szervezése, növekednek a termelési ered mények 
a Szegedi Fémipari Vállalatnál 

Fejlődő szocialista hazánk építé-
sének üteme nehézipari üzemeink 
elé az ötéves terv negyedik évében 
fokozódó követelményeket állít, s 
ugyanakkor hatalmas segítséget is 
nyújt azok megoldásához. A nehéz-
ipar állandó fejlesztése mellett 
azonban nem kis feladatok várnak 
az ország területén lévő szerszám, 
és egyéb alkatrész, ipari kellékeket 
gyártó üzemeinkre sem. 

A Szegedi Fémipari Vállalatnál is 
lelkes munka folyik. Itt készítik az 
üzemek és műhelyek részére a fém 
derékszög vonalzókat és egyéb fon-
tos műszaki eszközöket. Az üzem 
dolgozóinak minden nap 

fokozottabb lendülettel 

kell dolgozniok, hogy Ígéretüket 
valóra tudják váltani. A műszakiak 
szerveaetlen munkája következtében 
azonban a vállalat első negyedévi 
tervét mindössze 89 százalékra tel-
jesítette. Adósai maradtak a nép 
államának. 

A „Délmagyarország" mintegy 

két hónappal ezelőtt megbírálta az 

üzem munkáját és felhívta a mű-

szakiak figyelmét, hogy javítsanak 

munkájukon, nyújtsanak hathatós 

segítséget a dolgozóknak- A bírálat 

óta sokat javult a munka Műszaki 

átcsoportosítás történt. Á vállalat 

vezetősége és a műszakiak igye-

keznek a dolgozók részére minden-

kor biztosítani a folyamatos anyag-

ellátást. A vállalat dolgozói még a 

második negyedév kezdetekor meg-

fogadták, hogy jó munkájukkal le-

mossák üzemükről a szégyenfoltot 

és úgy dolgoznak, hogy első ne-

gyedévi lemaradásukat a második 
negyedév végéig behozzák. 

A pártszervezet, vállalatvezető-
ség, műszakiak, harcot indítottak 
a hibák felszámolásáért. Szervezet-
tebbé tették a munka menetét, s 
munkájuk nyomán egyenletessé vált 
a termelés. Ezt úgy tudták elérni, 
hogy jóval a következő hónap kez-
dete előte részleteiben felbontják a 
tervet, s ismertetik a dolgozókkal, 
milyen feladatok megoldása vár rá. 
juk. 

A dolgozók áldozatkész munkája 
és a gondos műszaki intézkedések 
meghozták gyümölcsüket. Április hó-
napban lemaradásuk egyharmad ré-
szét behozták. Most a választási 
békeverseny győzelme után újabb 
nagy feladatok megoldására készül-
tek fel. Elhatározták, hogy június 
15-ét, a Béke Világtanács buda-
pesti ülését 

még több és jobb munkával 

köszöntik. A dolgozók valamennyien 

megtették felajánlásukat, s szavú-' 

kat 'becsülettel igyekeznek valóra 

váltani. Minden nap maguk mögött 

hagyják előző napi teljesítményü-

ket. Június 15-re tett fogadalmu-

kat május 30-ig globálisan 130 szá-

zaiéikra teljesítették. Legkiemelke-

dőbb eredményt Mészáros György-

né csiszoló ért el: 152 százalékos 

vállalását 184 százalékra fokozta. 

Fáskutt Géza szerelő megfogadta, 

hogy 122 százalékos átlagát 125 

százalékra emeli. 29-én azonban 

már 175 százaléknál tartott. Az 

üzem legidősebb békeharoosa Valkai 

József, 72 éves kora ellenére is 

a szerszámkészítő üzemrész egyik 
legjobb dolgozója. Szorgalmasan 
végzi munkáját. Naponta 80 darab 
körzőt kell elkészítenie, de elő-
irányzatát minden nap túlszárnyalja. 
Május 30-án délelőtt 11 órakor már 
a 101. körző készítésénél tartott. 

A mennyiségi termelés növelése 
meLletj a vállalat dolgozói elsőrendű 
feladatnak tekintik az anyagtaka-
rékosságot. Április hónapban beve-
zették a cipősarokvas gyártását, 
amelyet eddig fel nem használt 
apró vasdarabokból készítenek el. 
Szekeres István műszaki vezető jú-
fűus 15 tiszteletére megfogadta, hogy 
az anyagtakarékosság fokozása ér-
dekében újítást dolgoz ki, amelynek 
bevezetésével a gyors csőfogó szer-
szám készítésénél 20 százalékos 
anyagmegtakarítást érnek el. A 
Gazda-mozgalom keretén belül a 
vállalat a második negyedév kezdete 
óta ez ideig 

22 ezer forintos megtakarítást 

ért el. A vállalat dolgozói újításaik-
kal és észszerűsítésükkel is hozzájá-
rulnak az üzem termelése növelésé-
hez Április é s május hónapban. 31 
újítási javaslatot nyújtottak be, eb-
ből már tízet gyakorlatban is al-
kalmaznak, amelynek megtakarí-
tási értéke meghaladja az 50 ezer 
forintot. 

A Szegedi Fém ipari Vállalat dol-
gozói a párt irányítását szem előtt 
tartva harcoljanak továbbra is még 
elszántabban féléveg tervük mara-
déktalan teljesítésért, lemaradásuk 
behozásáért, hogy június 15-ét, a 
Béke Világianács budapesii ülését 
újabb termelési győzelmekkel kö-
szönthessék-

A B é k e - V i l á g t a n á c s ü l é s s z a k a e lőtt 

Egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak 
Csongrád megye dolgozói a nemzetközi kérdések felé 

A Béke Világtanács budapesti 
ülése előtt a békebizottságok tag-
jai, a békekisgyűléseken résztvevő 
dolgozók, háziasszonyok, öregek, 
fiatalok egyre nagyobb érdeklődés-
sel fordulnak a nemzetközi politi-
kai kérdések felé. 

Szegeden mintegy 400 kisgyűlés 
közül számos helyen a Pravda má-
jus 24-i -A jelenlegi nemzetközi 
helyzetről* című cikkével foglal-
koztak. A Víz- és Csatornamüvek 
egyik dolgozója az egyik kisgyű-
lésen ezeket mondotta: "Ebből is 
láthatjuk, hogy a Szovjetunió mi-
lyen fáradhatatlanul harcol a vi-
lágbéke megteremtéséért*. Sándor-
falván a Partizán-utcai békebi-
zottság kisgyűlésén Varga Lajos, a 
Rózsa Ferenc-tsz tagja, az öthatal-
mi tárgyalás megkezdését sür-
gette. 

Egyre szélesebb körben terjed el 
a megyében az Üjszegedi Kender-
Lenszövőgyár békebizottságának 

jó kezdeményezése a "kérdezz —• 
felelek* külpolitikai levelesláda, 
Hétfőn már a Hódmezővásárhelyi 
Mérleggyárban is ilyen kis ládába 
dobhatták be kérdéseiket és né* 
hány napon belül a Makói Gép* 
gyárban és Sándorfalván is így 
fordulhatnak kérdéseikkel a béke* 
bizottságokhoz a dolgozók. -

A megye értelmiségi dolgozói kö* 
zül többen kapcsolódnak be a fel* 
világosító munkába, a nemzetközi 
kérdések ismertetésébe. A Megyei 
Békebizottság nemzetközi kérdése-
ket előadó brigádjában eddig a 
Szegedi Tudományegyetemről csak 
a Jogi Kar tanársegédei, tanárai 
vettek részt. Most a Természettu-
dományi Kar intézeteinek dolgozói 
is bekapcsolódnak a felvilágosító 
munkába, hogy minél több cson-
grádmegyei faluban tarthassanak 
előadást, válaszolhassanak a dolgo-
zók kérdéseire. 

DCisqyúlh az Orq6na-uteábah 

j e l e n t é s e k a z e g y e t e m i v i z s g á k r ó l 
A Szegedi Tudományegyetem böl-

csészettudományi karán a felsza-
badulás előtt a hallgatók jelentős 
részének ilyenkor nem a vizsgákra 
való jó felkészülés, a tanulás volt 
a legfőbb gondja, hanem az, ho-
gyan szerezze meg a vizsgadíjakat, 
hogyan fedezze az egyéb költsége-
ket. 

Mintegy negyedszázaddal ezelőtt 
József Attila, a munkásosztály 
nagy költője — "Országos Diák-
nyomorenyhítő Akcióhoz* írt kér-
vényt, hogy a vizsgákhoz segélyt 
kapjon. 

Egy évtizeddel ezelőtt, 1943-
ban a kar 13 hallgatója kérvé-
nyezett "viszontszolgálat!* ösz^ 

töndíjért. 

Egyikük sok testvérére is hivat-
kozott, de nem kapott segélyt. 
Egyedül egy csépányi Kompolty 
nemesi előnevű magasrangú kato-
natiszt leánya részesült ösztöndíj-
ban; a 17 melléklettel ellátott kér-
vényben apja Károly csapatke-
resztjére és a "Tűzkereszt a koszo-
rúkkal és kardokkal* kitüntetésére 
hivatkozott. 

Az idén közel másfélmillió fo-
rint ösztöndíjban, többszázezer 
forint értékű tanszer és egyéb 
segélyben részesültek a kar 

hallgatói. 

A 13 évvel ezelőtti 97-tel szemben 
most 391-en vizsgáznak itt. Egye-
düli gondjuk az, hogyan készülje-
nek fel minél jobban a vizsgákra. 

Az első és második évfolyamon 
még csak beszámolókat tartanak. 
A II I . éves történelem-földrajz sza-
kosók gyengébben tanuló társaik 
segítésében tűnnek ki. Horváth 
Imre, az egyik tízenkettes csoport 
vezetője Mihályi Annának is segí-
tett a jó felkészülésben, ő maga 
földrajzból legutóbb jelesen vizs-
gázott, Mihályi Anna pedig, aki 
tavaly ebből a tárgyból utóvizsgá-
zott, most 4-es eredményt ért el. 
A csoport eddigi tanulmányi ered-
ménye 4.42. 

A IV. évfolyam 23 halgatója 
csütörtökön a Szovjetunió tör-
ténetéből vizsgázott jó ered-
ménnyel. Tizenöten kaptak 
5-ös, illetve 4-es osztályzatot 

Közöttük van Lődi Ferenc szak-
érettségizett hallgató is, aki az-
előtt gyárimunkás volt s ma már 
ismert költő. Jó felkészüléssel s jó 
vizsgaeredményekkel köszöni meg, 
hogy neki mór nem a József At-
tiláéhoz hasonló sors jutott osztály-
részül. Nem kell neki alázatosan 
díjtalan gyakornoki állásért sem 
folyamodnia, mint többek között 
az 1940-ben végzett Fényi István-
nak. akinek kérvényéből 10 aktát 
gyártottak, mire hozzájutott ehhez 
az -álláshoz*. Lődi Ferencet és 
most végző 27 társát eredményes 
vizsga után várja a tanári állás s 
közülük többen már a jövő okta-

tási évben az egyetemen fognak ta-
nítani. 

Vizsgák az Orosz Intézetben 

A Szegcdi Egyetem orosz intéze-
tének termeit vizsgákra lelkesítő 
jelszavak díszítik. Lázas munka 
folyik most, melyben az intézet 
minden tagja, hallgatók és taná-
rok egyaránt résztvesznek. Szinte 
kivétel nélkül minden hallgató át-
érzi 0 vizsgák fontosságát. A kon-
zultációk, melyek a jobb és könyr 
nyebb tanulást segítik elő, igen 
népesek. A könyvtár olvasóját ál-
landóan látogatják. Pezseg most az 
Intézetben az élet. Kipirult arcú 
IV. évesek várják az első vizsga-
eredmények kihirdetését. Tudják 
azt, hogy az osztályzatok igazsá. 
gosaik, hűen tükrözik egész évi 
munkájuk eredményét és felkészült-
ségüket. Alapos tanulást és tudást 
tükröz Deutsch Jutka, Tóth Béla, 
Lengyel Géza és más IV. éves hall-
gatók jó eredménye. A most vég-
ző IV. évesek előtt nagy feladat 
ál l : az államvizsga jó letétéle. 

Az egész egyetemen mindenki és 
minden a vizsgák sikerét igyekszik 
biztosítani. Az orosz intézetben is 
a pár|íagok és a pártonkívüli nép-
nevelők, tanársegédek és tamárok 
ez\ a célt tartják szem előtt. Az 
intézet gondoskodik arról. hogy a 
tanulmányaikban valami miatt * el-
maradt hallgatók, vagy. akik be-
tegségük miatt nem képesek teljes 
erővel készülni, pótolják hiányossá-
gaikat. Vájjon el lehetelt volna 
képzelni a multbian azt, hogy a pro-

fesszoTok meglátogassák a ball-
katókaj, vagy felajánlják iegítsé-
giiket a valamilyen okból elmara-
dóknak? Most, viszont a profesz-
szorok segítő tetteiről nagyon 
sok példa tanúskodik. 

Az Orosz Intézetnek mini az 
egész egyetemnek is célja a va-
lóban jól felkészült szakkádorek 
kibocsátása. A mi végző hallga-
tóink már csak hallomásból ismerik 
a múltban végzők nagy gondját, 
amit a végzést követő időszak ál-
lástalansága jelentett. Az egyete-
met végző, orosz-szakos tanárokat 
tárt karokkal várják a közép'sko. 
Iák tanári állásai, tőlünk kerülnek 
ki a felsőoktatás utánpótlásai, a 
jövő aspiránsai, kandidátusai. 

Intézetünket még évközben meg-
látogatták a különböző középisko-
lák diákjai és szakérettségis diá-
kok. Sokan, látva azt. hogy mi-
lyen érdekes anyaggal foglalkoz-
nak az orosz intézetben, látva to-
vábbá az oktatás módját, valamint 
azt, hogy a hallgatókról milyen 
messzemenően gondoskodik álla-
munk, nagy kedvvel jelentkeztek az 
orosz-szakra. Az intézel minden 
hallgatója önkéntes ée lelkes pro. 
pagálója is az orosz intézetnek. 
Mikor az órák közti szünetben el-
beszélgettek a mi elsőéveseink a 
középiskolás vendégekkel, a le-
endő elsőévesekkel, saját példájuk 
lelkesítő erejével győzték meg őket 
arról, hogy milyen nagy lehetősé, 
gek állnak az orosz intézetben 
végzők elölt-

Bencze Györgyné 
orosz intézeti tanársegéd 

Csütörtökön délután az újszegedi szabadtéri színpadon 

megismétlik az ifjúsági dalos ünnepséget 

A hangverseny iránt óriás volt 
az érdeklődés. A szülök és főként 
a fiatalság hangverseny iránti nagy 
érdeklődésére tekintettel a Városi 
Tanács népművelési osztálya rende-
zésében csütörtökön délután 5 óra" 
kor az újszegedi szabadiéri szín-
padon megismétlik a hangverseny 
teljes műsorát. A belépés díjtalan. 

Az elmúlt héten szombaton világ-
hírű zeneköltőnk, Kodály Zoltán 
látogatott ei Szegedre és az ifjúsá-
gi dalos ünnepségen személyesen 
vezényelte a „Forr a világ'1 című 
kórusművét. A nagysikerű hangver-
senyen szerepeltek Szeged általá-
nos iskoláinak énekkarai, a Főisko-
la és a Zeneművészeti Szakiskola 
kórusai. 

Űj magyar f i lm s „Rákóczi hadnagya" 

A Magyar Filmgyártó Vállalat a 

Rákóczi szabadságharc megindulá-
sának 250. évfordulója alkalmából 
új színes játékfilm forgatását vette 
tervbe „Rákóczi hadnagya" címmel. 
A film Rákóczi korában lejátszódó 
romantikus hősi történetet elevenít 
fel, amelynek hőse Bornemissza Já-
nos, fiatéi jobbágy legényből tett 
kuruc szabadságharcos. 

A felvételeket a nyár folyamán 
kezdik meg. A forgatókönyvet Ba-
rabás Tibor írla. a filmet Bán Fri-
gyes ké'szeres Kossuth-díjas rende-

zi, kísérőzenéjét pedig Farkas Fe-
renc Kossuth'dfjas szerzi. 

Szerdán gőrőg-tőrök-jugoszláv 
vezérkari megbeszélések 

kezdődnek Athénben 

London (MTI). A londoni rádió 
jelentése szerint hétfőn jugoszláv 
katonai küldöttség indult Athénbe, 
hogy részt vegyen a szer'án itt 
kezdődő görög-török-jugosz'á - ve-
zérkari megbeszéléseken. 

Az elmuit hét végén békekisgyű-
lést tartottak Róhuson az Orgona-
utca 1. szám alatti háznál. A kis-
gyűlésén a környék lakói közül 
mintegy 70—80 fő békeharcos je-
lent meg. A gyűlésen részt vett 
Lacsán Mihályné elvtársnő, a Vá-
rosi Békebizottság titkára is. 

Színes virágoktól pompázó kert-
ben tartották meg a kisgyülésf, me-
lyet Polgár Tibor DlSZ-fiafal sza-
valata vezetett be. Ezután Tóth 
József elvtárs, a Ruhagyár dol-
gozója mondott beszédet. Beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a magyar 
nép számtalanszor hitet tett már 
békés akaratáról. Legutóbb a vá-
lasztásnál mutatkozott ez meg, 
amikor a magyar dolgozó nép 
egyöntetűen a népfront programm-
jára, a magyar nép jólétére, derűs 
életére, a békére szavazott. 

— Most ismét rajtunk lesz a vi-
lág szeme, — mondotta beszéde 
további részében Tóth elvtárs. — 
Hazánk fővárosában kezdi meg 
június 15-én ülésszakát a Béke 
Világtanács. Ez alkalommal szere-
tettel várjuk a történelem legna-
gyobb mozgalmának vezérkarát, 
olyan szeretettel, amilyennel csak 
családtagokat, jóbarátokat vár az 
ember. 

Beszéde végén elmondotta Tóth 
elvtárs, hogy további feladata I 
minden békeharcosnak, hogy meg-1 

feszíteti erővel dolgozzék nagy 
céljaink valóraváltása, érdekében 
s legyen résen az ellenség minden 
kísérletének visszaverésére, mely* 
lyel bélfos életünkre akar törni. 

Tóth elvtárs szavainak elhang-
zása után igen sokan szólaltaié 
fel. Elsőnek Lacsán Mihályné, vá-
rosi béketitkár beszélt arról, hogy 
mennyire fontos a. békéért vívott 
harc állandó fokozása és hogy 
sok még a tennivaló. Erre figyel-
meztetnek bennünket egyes vezető 
amerikai államférfiak kihívó be-
szédei is és a koreai háború elhú-
zása az imperialisták részéről. 

— Mi továbbra is minden erörilc 
kel küzdünk a tartós békéért. Ezen 
az úton követjük a békeszerető 
embereket, s nagy barátunkat, a 
békeharcot vezető Szovjetuniót. 

Remzsö Györgyné fiatal anya 
a gyermeke boldog életéről be-
szélt. Szavait azzal fejezte be, hogy 
a magyar dolgozók <a békéért har-
coló milliókkal tartanak együtt, 
merf alkotni akarnak, a boldog jö-
vőért dolgoznak szerte az ország-
ban. Ezért harcolunk a békéért. 

A békekisgyűlés résztvevői táv 
iratban tiltakoztak a Rosenberg 
házaspár tervezett kivégzése ellen 

A kisgyűlés rövid ünnepi kul-
túrműsorral ért véget. 

SIROKMAN MIHÁLY 
a „Délmagyarország" levelezője 

A szegedi asszonyok üdvözlete 

a Nők Világkongresszusához 

Június 5-én kezdődnek Dániában 
a Nők Világkongresszusának ta-
nácskozásai. Erre a napra nagy 
örömmel és lelkesedéssel készülőd-
tek megyénk asszonyai. Sok szere-
tettel és gondossággal készítették 
el ajándékaikat a kongresszus kül-
dötteinek. Esténként, munka után 
összeültek az MNDSZ székházban 
vagy egy-egy meleg családi otthon-
ban és ki szabott, ki vairt, ki pedig 
hímezte a béketarisznyákat, a ma-
gyaros hímzésű blúzokat, horgol-
ták a térítőket. Ilyenkor egy-egy 
nönevelő elmondotta, mit is jelent 
a világ dolgozó nőinek életében ez 
a kongresszus, amelynek legfőbb 
célja: eleget tegyen a nök legfőbb 
vágyának, annak az óhajnak, hogy 
minden ország asszonyai békében 
és barátságban élhessenek. 

A béke kérdése 

— ez a legfőbb kérdés ma és eb-
ben a kérdésben az asszonyok is 
hallatják szavukat, mini azok, 
akik egy-egy háború alatt a legtöb-
bet szenvednek. Hiszen a háború 
férjeiket, gyermekeiket, szeretteiket 
ragadja el a családi otthonból. De 
szó esik június 5.én Dániában a 
nők jogainak érvényesítéséről, a 
gyermekek védelméről is és a béke 
biztosításáért a magyar anyák is 
ott állanak a világ asszonyainak 
sorai közölt. Elszántan küzdenek 
a békéért, a nők jogainak az érvé-
nyesítéséért, a gyermekek szebb, 
boldogabb életéért. 

Számtalan kisebb és nagyobb 
hímzett és horgolt teritőt készítet-
lek az MNDSZ-csoporlok szerte a 
megyében. Különösen szép a sze-
gedi Belváros I. kerületi MNDSZ-
csoport piros selyem díszpárnája. 
A szegedi V. kerületi Klára Zetkin 
MNDSZ.csoport egy vietnámi asz-
szonynak készített díszpárnát. A 
szegedi Felsőváros I. kerület MN-
DSZ asszonyai Eugénia Coitonnak, 
a Demokratikus NSk Világszövet, 
cége elnökének szépen hímzed 
blúzt küldtek ajándékul. Elkészí-

tettél: ajándékukat a csanádpalo 
tat MNDSZ asszonyok is; a szép 
tarisznya kék selymét színes fonál-
lal díszítették. 

De az ajándékok mellett. 

leveleken keresztül is 

elküldték a kongresszus küldöttet 
nek üzeneteiket, üdvözleteiket. A 
levelekben munkájukról, életükről, 
épülő, szépülő városukról, közsé-
gükről írtak. Harcra lelkesítették 
azokat az asszonyokat, akik még 
ma is a kapitalizmus igája alaV 
nyögnek. 

A szegcdi asszonyok levelei 
küldtek Dánia asszonyainak ahbói 
az alkalomból, hogy ott rendezik 
meg a Nők Világkongresszusát. 

— Üdvözlünk benneteket a nő-
kongresszus alkalmából — írják 
levelükben —. Mi, magyarok, • 
Magyar Dolgozók Pártja iráni/ítd. 
sával építjük új szabad hazánkat, 
egységben építjük a szocializmust. 
A nép hatalmas egységének va-
gyunk egy része, mi, magyar nök, 
magyar anyák. Nekünk egyenlő 
jogunk van a férfiakkal. Ez ott nó-
tátok még csak álom, de harcolja-
tok érte! 

Kedves dániai asszonytársaink! 
Nektek is van kommunista pár-

tolok, amely az élen harcol a dán 
nép függetlenségéért, szabadságá-
ért! Harcol az egységbontók ele 
len. A háborúra uszító amerikai 
imperialisták lakájai, a jobbol-
dali szociáldemokraták ellen. Ti Is 
kövessétek kommunista pártotok 
útmutatását és irányvonalát Segít-
sétek e nagyszerű harcban. Ti is 
álljatok ki egyöntetűen a béka 
mellett. 

Kívánjuk, hogy harcotok ered-
ményes legyen! 

A sok-sok Szép ajándék és a leve. 
le': viszik a szegedi asszonyok 
üdvözletét, harcos kiállásukat a 
Nök Világkongresszusának. 


