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A „Délmagyarország" portyázó brigádja jelenti: 

A Mezőterv bizonytalan tervezőmunkája 
/ és az Épüíetelemgyár hibásan gyártott vasbetongerendáí gátolják 

több gépállomás gépcsarnokának elkészítését 

A Béke-Világ»anács ülésszaka előtt 

JleoéJ rPabl& Glemdákőz 

Már csak négy nap választ el Szélit meg a Béke-Világlanács üté-
bennünket a Béke-Világtanács bu-
dapesti ülésszakának kezdetétől. A 
szegedi dolgozók továbbra is számos 
levelet írnak a Béke-Világlanács 
budapesti ülésén résztvevő békehar-
cosoknak, békokisigyűl'éseken be-

sénok jelentőségét, mely hazánk fő-
városában fog lezajlani 

Közöljük Teschner József Pcblo 

Nerudáhóz írt levelét, mely a többi 

között a következőiket mondja: 

A magyar dolgozók emberfeletti erővel eltakarították a II. vi-
lágháború romjait és lelkes munkával építik új hazájukat. Rövid nyolc 
esztendő alatt az iparosítás, a mezőgazda/ág és a kullúra fejlődése, 
valamint népünk jólétének emelkedése terén mérföldes léptekkel ha ad-
tunk előre a Magyar Dolgozók Pártja és bölcs vezérünk, Rákosi elvtárs 
ú'mutatásai alapján. 

Nem azért teljesítjük ötéves tervünket és nem azért szépítjük 
hazánkat, hogy egy újabb háború Ismét szélrombalja hatalmas alkotá-
sainkat. Mi a béke útján haladunk, őszinte, szívbőljövő óhajtásunk, 
hrgy a világ népei valamennyien ezen az úton haladjanak. 

A magyar üzemek, bányák, mezők dolgozói, a tudnmúnv mű-
velői, magabiztosan néznek a jövőbe, a b-'kp fénye felé Lankadatlan 
erővel hirdetik, hogy a világ népeinek össze Kell fogni, s egyiilt kell 
harcolni a békéért. Szilárd meggyőződésünk, hogy a béke nagy iigye 
erősebb minden háborús uszitásná1, minden háborús kardcsortetésné'. 

Békeharcos üdvözlettel: 
TESCHNER JÓZSEF 

Szegedi Kenderfonógyár dolgozója 

Kisgyülésen haíároziuV el, hogy béketarisznyát k é s z í t e k 

A 65/1. Építőipari Vállalat terv. 
teljesítését, a munkaverseny lendü-
letet nagyban gátolja, hogy a do-
rozsmai, a kisteleki és a sándor-
falvi gépállomások nagy gépcsarno-
kaihoz előregyártott mestergeren-
dák nem megfelelőek. A pillérek 
még az ősszel elkészültek. Kora ta-
vasszal leszállította a z Épületelem-
gyár az előregyártott vasbeton ge-
rendákat. A leszállítás után terült 
ki, hogy 

a gerendák nem a statikai terv 
szerinti vasalással készültek, s 

így nem használhatók. 
A ge rend álcát vissza kellet} szállí-
tani. hogy másut} hasznosítsák. A 
65/1- Építőipari Vállalatnak kényte-
len, kelletlen, abba kellett hagynia 
a munkát. Az ú j gerendák csak 
hosszabb idő múlva, május 15-én 
érkeztek meg a munkahelyekre. A 
kivitelező vállárát ismét felvonult a 
munkaterületre, s alig hogy meg-
kezdték a gerendák elhelyezését, a 
Csongrádinegyei Beruházási Válla, 
lat a munkát leállította a földműve. 
lésügyi minisztérium Á)1G főosztá-
lya utasítására hivatkozva. 

A munikát újból abbahagyták és a 
65/1. Építőipari Vállalat jelentést 
tett az építésügyi minisyűerium-
nak, intézkedést kért a budapesti 
„Mezőtarv" tervező ij-odátóh A 
,,Mezőterv" pótierveljiét bocsátott ki, 
amelyeknek végrehajtása a többszöri 
fel éa levonulási / költségen kívül 

A ragasztott cipő készítésének 
munkafolyamata a cipőiparágon be-
tűi nincs meghatározva, A DÉMA 
Cipőgyárban új modell gyártásának 
kezdetén, amint megkapták hozzá 
a rajzot, az üzem műszaki vezetője, 
Kakuszi Ferenc elvtárs összehívta a 
művezetőket és megtárgyalta velük 
a gyártás egész menetét. A minő-
ségi e'ltenörökneik műszaki leírást 
adtak ki, amelyben meghatározták 
a felsőrész szabásút, a cipő nagy. 
ságát, minden műveletet, amelyen 
eljut a cipő a készáru csomagolás'g. 
Énnek alapján követelték Meg a 
MFO'sok a megmunkálás sorún a 
különböző műveleteknél a minőségi 
munkát. E műszaki leírás nyomán 
igyekeztek 

a technológiai fegyelmet 

minden üzemrészben betartani. A 
kész cipők 50 százalékát exportra 
száMftják. Elsőrendű fontosságú 
tehát, hogy kifogástalan minőségű 
cipőt gyártsanak. Minden osztályon 
a művezetővel együtt vizsgálják át 
a MEO-sok az üzemrészekben a 
félkész cipőket. 

A műszaki leírást azonban eddig 
csak a MEO-csoport kapta meg és 
a művezetők a technológiai utasí-
tásterv hiányában raetm tudták kel-
lően ellenőrizni a gyártás menetét, 
nem tudták megelőzni az esetleges 
hibákat. Ezért fordult elő, hogy a 
csákózóban és a tűzőben öt-öt pár 
cipő nem szabvánv szerint készül1. 
Nem egyszer csekély hiba miatt — 
amit. idejekorán ki kellett volna 
javítani — másodosztályú lett a 
munkadarab. A szabászaton például 
az elmúlt hónap harmadik dekád-
jában 24 pár felsőrész nem felelt 
meg az előírásnak. Itt az előző |lz 
'.lappal szemben most igen 

nagy javulás lapasztalható, 

mert akkor több, mint száz pár 
kiszabott felsőrész volt hibás. A 
technológiai utasítások végrehajtó, 
sának ellenőrzésére nagyobb gon" 

A Szegedi Fémipari Vá.Jala' 
üzemrészei egymással versenyezve 
harcolnak napi tervük maradékta-
lan teljesítéséért. A kéziszerszám 
készítő és. a tömegcikkgyártó üzem-
rész közötti versenyből a legutóbbi 
értékelésnél a kéziszierszámkészítő 
részleg tört az étre 117 százalékos 
te.jesítményével, 

A vállalat dolgozói megfogadták, 
hogy június 11-től 13-'g bíkeőrsé-
get tartanak, de már most, a béke-
őrséget megelőző napokban is ma-
g-as teljesítményszázalékokat érnek 

ei. Kiss Pál csiszoló június 1 -tö, 
8-ig 222 százalékos átlaggal dolgo-
zott. Nem messze marad el mögöt-
te Bodó Péter 175 százalékos telje, 
sitményévei. Börcsök Antalné pré-
selő a Ríke.VilágCanács budapesti 
ülésének tiszteletére megfogadta, 
hogy átlagá* 152 százalékra emeli. 

ujabb, tetemes anyag, idő és pénz-
veszteséget jelent. 

Ezenkívül ez a terv műszakilag j 
is bizonytalan megoldású, mert 
pótolja ugyan a gerendák ere-
deli gyengeségét, de nem szá-
mítottak eléggé arra, liogy a 
pillérekre és az alapozásokra, a 
pótgerendák alkalmazásával 
olyan többletterhelés adódik, 
amelyre azok nincsenek mére-

tezve. 

Tekintetbe véve az alföldi talajvi-
szonyok megbízhatatlanságát cs a 
ki nem vizsgált teherbíró képessé-
get, ez a többletterhelés az eddigie-
ken túlmenően súlyos károk okozója 
lehet. 

A ,,Mezőterv" művezetője nem-
régiben Dorozsmá.i, ahol a másod-
szori szállítású gerendákat még a 
leállítás előtt bedolgozták, azt irta 
a naplóba, hogy nincs baj, az épü-
let szerkezetileg ,,jelenleg" megbíz, 
ható. Nyilván úgy gondolt®, hogy a 
téli hótcherrel „jelenleg" ne törőd, 
jiink, majd csak tesz valahogy. Pe-
dig jelenleg sem gondoljuk telje, 
sen megbízhatónak a szerkezetet, 
úícrí bizony a vasbeton gerendák 
néhány centiméterre meghajoltak a 
terhelés alatt. Ez pedig a vasbeton-
nál nem megnyugtató. 

Az idő telik, a gépcsarnokoknak 
már régen fedél a'aft kefiene áll-
niok, hogv a gépállomások értékes 
gépei, traktorai, kombajnai ne te-
gyenek kitéve az időjárás viszon-

dot fordítottak és ezzel 99.76 szá-
zalékra javult a minőség. 

Kakuszi Ferenc elvtárs az üzem 
műszaki vezetője, most dolgozott 
ki egy részletes műveleti utasítás-
tervet n jelenleg futó modeltek 
gyártására. 

Magába foglalja ez ai műveleti 
leírás, milyen bőrből, milyen gyár-
tási eljárással kell a cipőt elké-
szíteni. A felsőréaz ál (alános le-
írása mellett megtalálható az is, 
hegy a fejrészt honnan kell ki-
szabni és hogy a hibás bőrt mire 
használják fel. A lűződe részére 
megjelöli azl is, milyen méret sze-
rint s kézzel, vagy géppel tűzzék 
meg a felsőrészt- A bőr nyúlásá-
nak elkerülése végett, meghatároz? 
za, hogy az erősítő szalag a bőr 
Szélétől milyen távolságra legyen. 
Különösen az al ja üzemrész gyár-
tó®! technológiáját dolgozza ki 
részletesen a terv. A gyártási el-. 
járás tervét ezután minden üzem-1 

Kedden folytatódnak a, magyar 
történész kongresszus előadásai. A 
délelőtti ülésen megjeleni a kon-
gresszus számos külföldi vendége. 
Arató Endre, a Történettudományi 
Intézel munkatársa „A csehszlo-
vák-magyar munkásmozgalmi kap-
csolatok, 1869—1890 ' címmel tar-
tott előadást. Spira György, a 
történettudomány kandidátusa 
korreferátumában ismertette, ho-
gyan vettek részi a szlovák bányá-
szok az 1848—49-es magyar sza-
badságharcban. Simon Péter, o<z 
MDP párlfőiskolájának tanára 
„A szociáldemokrata párt paraszt-
politikája" címmel tartott korre-
ferátumot. 

A délutáni ülésen J. V. Tarle, a 
Szovjetunió Tudományos Akadé-
miájának (agja tartott előadást ..Az 
1514-es magyar paraszt felkelés" 
címmel. 

Eddig 158 százalékot ért cl. Lada. 
nyi Imre 145 százalékra tett foga-
dalmai, jelenleg 155 százaléknál 
ia,rt„ A brigádok közül Dóczi Jó-
zsef kovács brigádjának tagjai 
együttesen tették nseg fogadalmu-
kat. Vállaltuk, hogy a brigád át-
agtcljes-'tmiényét 122 százalékra .10. 
vetik. Szavukat becsülettel te'jesítik, 
121 százalékot értek el. 

A vállalat műszaki dolgozói és az 
üzemfenntartó csoport gondosan ké-
szül űj munkadarabok gyártására. 
Június 15. után vaságyakat készí'c. 
vek és ehhez a munkához megtesz-
nek mi.iden előkészületet. Május 
hónap második leiében megfogad-
ták, hogy június 15-ig egv U-alakú 
vnshajütó hengersort készítenek az 
ágyak folyamatos gyártásához. Az 
általuk megtervezett vashajlító hien. 
gersort rövidesen a vállolt határidő-
re üzemképessé teszik. 

tagságának. Éppen ezért javasoljuk 
-- mivel a 65.ös Építőipari Trösz' 
felelős gazdája ezeknek a munkák-
nak — a legsürgősebben dolgoz-
tasson ki vállalatával egy helyi ope-
ratív javaslatot a munkák befeje-
zése érdekében. Ezt juttassa e! a 
megrendelőnek fedezet biztosítása 
és az Építésügyi Minisztériumnak 
jóváhagyás céljából. Egyeztesse a 
Mezőtervvel is. A második gerenda-
szállítmány elemeit próbaterhelés 
alá ke'l venni. Ha kibírnák a pró. 
bát, befejezhető az épület pótge 
rendűk nélkül. Meg kell vizsgálni 
a csarnokok talaját, mert ha a ge-
rendák nem állnak a próbál, a pót 
gerendákat, kell alkalmazni 

Ez esetben a megviz, gii't ta-
lajra biztesan állíthatják a 
többletterhelést vagy hogy ha 
szükséges, ez alapján kell' bő-

víteni az alapozást. 
Ilyen módon az elkövetett hibá-

kat és károkat ugyan nem lehet jó. 
váteani. de az épületeket mégis be 
lehet fejezni. Szükséges, hogy az 
Építésügyi Minisztérium folytasson 
erélyes vizsgálatot a nagy idő, az 
anyagi veszteséget okozó" mulasztá-
sok részletes feltárására és vonják 
felelősségre a hibát e'követőkef. 

Vass István 65/1. Építőipari Vál-
lalat párttitkára 

Ba'ogh Péter, a Szegedi Tervező 
Iroda igazgatója 

Miarkovits Tibor, a „Dé1 magyar, 
ország" munkatársa 

rész művezetőjének kiadják, hogy 
ne csak a MEO-sok, hanem a mű-
vezetők 

iöbb ellenőrzést 

tudjanak végezni. A minőségi el-
lenőrök és a művezetők állandó 
továbbképzésen vesznek részt, meg-
ismerkednek a gyártás technoló-
giájával, hogy a tanultaikat a gyai 
korlati munkában alkalmazzák. 
Azonban nem elég, ha csnik o mű-
vezetők és a MEO-sok képezik ma-
gukat szakmailag, hanem a dol-
gozók mindegyikét be keli vonni a 
továbbképzésibe, velük is ismertes-
sék meg a cipő elkészítésének kü-
lönböző műveleteit. A feladat az, 
hogy e jó kezdeményezést tovább 
fejlesszék, m üzemrészekben pon-
tosan tartsák be a gyártási utasí-
tástervet. a minőség megjavítása, 
ti technológiai fegyelem betartása, 
a félévi terv teljesítése érdekében. 

Az előadáson megjelentek Révai 
József Kossuth-díjas, a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti 
tagja, népművelési miniszter. Nagy 
Imre akadémikus, a miniszterta-
nács elnökhelyettese, Rónai Sándor, 
a Magyar Dolgozók Pártja Poli-
tikai Bizottságának tagjai, Molnár 
Erik Koteuth-dljás akadémikus, kül-
ügyminiszter, Osztrovszki György, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára, Mód Aladár egyetemi 
tanár, Fagarasi Béla Kossuth-díjas 
akadémikus, valamint a magyar 
tudományos élei számos képvise-
lője, Kossuth-díjasok, eikadémiku-
sok, egyetemi tanárok, tudományos 
dolgozói;. Résztveitek az ülésen a 
baráti államok budapesti diploma, 
ciai képviseletének vezetői, élükön 
J. D. Kiszeljovval, a Szovjetunió 
magyarországi nagykövetével, vula? 
mint a magyar történész kon-
gresszusra hazánkba érkezett kül-
földi tudományos delegációk tag. 
jai. Jelen volt V. Z. Kuzmenko, a 
VOKSZ magyarországi képviselője. 

Az ülést Molnár Erik Kossuth-

díjas akadémikus, külügyminiszter 

nyitotta meg, majd ./. V. Tarle 
akadémikus tartotta meg előadá-

sát. 

A következő előadást Fogiarasi 
Béla Kossuth-díjas akadémikus tar-
totta „Csernyi aevszkij Magyaror-
szágról" címmel. Niederhauser 
Emil, a Történettudományi Intézet 
munkatársa, korreferátumában Her. 
zen magyar kapcsolataival foglal-
kozott. 

^JUmmkÉ-
N t f t N I V E L Ó K ÉS P t á R T a i Z A L M I A K S Z t á M A H A i . 

nélkülözhetetlen az agitációs 

munkában 

A Béke-Világlanács ülésének! 
tiszteletére békekisgyűlést tar(ot. 
tak a Caaba-utea 26. számú húznál 
az ottani háztömb lakói, melyen 
szép számimal vettek részt a kör-
nyékbeli békebizottsági tagok és 
dolgozók. A kisgyülésen megbe-
széltük a Béke-Viláotanács júniug 
15"i ülésének jelentőségét és a 
ránk, magyar békeharcosokra vá-
ró további feladatokat. Tudjuk, 
hogy igen nagy megtiszteltetés a 
dolgozó magyar nép számára, hogy 
hazánk fővárosát választolta a 
Béke-Világtanács mostani ülésé, 
nek megtartására. Az egész vi-
lág figyelme felénk fordul. A be-
csületes emberek tudják, hogy a 
magyar nép a békéért harcol és 
a béke jegyében végzi nagy, o r 
szágépítő munkáját, mely dolgozó 
népünk jólétét, további felemelke-

Jól sikerüli békeestei rendeztek a 
Szegedi Élelmiszerkiskereskedelmi 
Vállalat dolgozói az elmúlt hét 
szombatján. A szakszervezeti szék-
ház Tolbuchin.sugárúti kultúrter-
mében jöttek össze a vállalat dol-
gozói, hogy meghallgassák Kalmár 
László Kossuth-díjas egyetemi ta-
nár előadását a békeharc legfon-
tosabb kérdéseiről. 

Kalmár László elvtárs beszédé-
nek első részében a nemzetközi hely. 
zelröl, az imperialisták háborús 
céljairól beszélt és ezzel kapcso-
latban szólt a békeharc megerősödé-
séről. 

Továbbiak során elmondotta Kal-
már elvtárs, hogy nagy eseményre 
készül a magyar nép. Budapesten 
ülésezik majd a Béke-Világtanács. 
Mindannyiunk számára nagy meg-
tiszteltetés ez, elismerése a ma. 
gyar dolgozók békeharcos törek-
véseinek. Az ülés tiszteielére a 
magyar dolgozók a munkában és 
a mindennapi életben való még 

1 ddsét és népünk boldogulását biz. 
tosítja. 

A hpkeki agyú lésen számosan szó. 
laltak fe], többek között Gál Ta. 
másné elvtársnő Is, aki indítva® 
nyozta, hogy a háztömb lakói ké-
szítsenek egy világoskék béketa-
risznyát. melyet kézzel hímeznek 
és eHdildik Budapestre nz anpol 
békeharcosok küldöttének. A tarisz. 
nyába levelet tesznek, melyben 
kérik a küldöttet, ha visszamegy 
hazájába, hirdesse a béke eszme, 
jét és mondja el az angol dolgo. 
zoknak, hogy Szeged Békeharros 
asszonyai napsugaras, boldog or. 
szagban nevelik gyermekeiket. 

A javaslatot nagy lelkesedével 

fogadták el a kisgyűlés résztvevőik 

' POGÁNY LÁSZLÓ 
a „Délmagyarország" levelezőiö 

fokozottabb helytállással vá'a-
szolnak. 

A beszéd végén az előadó fel-
hívta a vállalat dolgozóit, hogy jó 
munkájukkal járulnak hozzá az el-
múlt évi rossz termés és az ellen-
ség munlcájának következtében tá-
madt nehézségek csökkeniésche' s 
minden erejükkel és tettükkel szol-
gálják a békét. Mindenki a leg-
főbbet nyújtsa, amit c téren adni 
tud. 

Az egybegyűlt dolgozók nagy 
tapssal fogadták Kalmár László 
Kossnth.díjias egyetemi tanár ebi-
adását. 

Az előadás után a vállalat kutr 
túrcsoportja adott műsort. 

A békeest hozzájárult ahhoz, 
hogy az Élelmiszerkiskereskedclmi 
Vállalat dolgozóinak növelje har-
cos békaakaratát és hogy még oda-
adóbban dolgozzanak hazánk to-
vábbi felemelkedése, a béke rn.eg-
védése érdekében. 

A Szegedi Tudományegyetem, 

természettudományi karán kiváló vizsgaeredményekkel 

készülnek június 15-re 

A szegedi Tudományegyetem 
természettudományi karán mint-
egy két és félszer annyi hallgató 
készül a vizsgákra, mint egy év-
tizeddel ezelőtt. Amikor tavaly kö-
zel 10 millió forintos köttseggel ha-
talmas új épületet kaptak, a 
hallgatók kérték, hogy Béke épü-
letnek nevezzék. Amikor az épület 
homlokzatára kerültek a béke szó 
kék betűi, a hallgatók salameny-
nyien megfogadták, hogy i-ivaió 
tanulmányi eredmények elérésével 
köszönik meg államunk szerető 
gondoskodásét. 

Több békebizottságot alakítottak 
s munkájuk céljául az oktatás szín-
vonalának állandó emelését tűzték 
ki. 

Most az évvégi vizsgákon be-

bizonyították, hogy becsülettel 

állják adott szavukat. 

Híres József, a fizikai-kémiai inté-
zet docense, aki az egyik béke-
bizottság tagja, olyan jól foglalko-
zott a hallgatókkal, hogy nemrég 
megkapta a "felsőoktatás kiváló 
dolgozója* kitüntetést. Amióta 
megtudta, hogy a Béke-Világtanács 
hazánkban ülésezik, — békeharcos-
hoz híven még nagyobb gondosság-
gal foglalkozik az intézet fiataljai-
val. Előadások után szinte minden 
percét arra fordítja, hogy ismétel-
ten elmagyarázza a hallgatóknak a 
tananyagnak azt a részét, amelyet 
kevésbbé értenek, 

Szalai László docens a fizikai 
tudományok kandidátusa, a fizikai 
intézet békebizottságának tagja 
kisgyűléseken, s minden csoport 
vizsgaértékelésénél megemlékezik a 
Béke-Világtanács ülésének jelentő-
ségéről. 

A hallgatók közül a hét Rákost 
ösztöndíjas jár az élen a "jó 
vizsgaeredményekkel a béké-

ért* jelszóval indított mozga-
lomban. 

Amellett, hogy jól vizsgáznak, ta-
nulópárjukat, többen pedig egész 
csoportjukat jó eredmények eléré-
séhez segítik. 

Hevesi Imre Rákosi ösztöndíjas 
IV. éves fizika-matematika cso-
portjának tagjai közül félévben 
még többen közepes eredménnyel 
vizsgáztak, 

most négy tárgy közül három-
ból ötös, egyből pedig 4.57-es 

átlagot értek el. 
A természettudományi karon ed-
dig Andó Mihály, Rákosi ösztön-
díjas harmadéves földrajz szakos 
csoportjának a legjobb az eredmé-
nye. ö k már minden tárgyból vizs-
gáztak. Andó Mihálynak ötös, cso-
portjának pedig 4.76 az átlaga. 

A Béke-Világtanács ülésére való 
készülődés s a Rákosi ösztöndíjasok 
példamutatása a természettudomá-
nyi kar valamennyi csoportját is 
magával ragadja. A Béke épület 
avatásakor tett fogadalmukat be-
tartották: a tanulmányi átlag 4.12, 

Részletes műveleti utasítástervet készítenek 
minden üzemrész számára a DÉMA Cipőgyárban 

Vashajlító hengersort készítenek 

a Vas- és Fémipari Vállalat dolgozói 

A történész kongresszus negyedik napja 

Béke-estet rendezlek 
a Szegedi Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat dolgozei 


