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A szovjet munkamódszerek alkalmazásával túlteljesítették 
félévi tervüket a Szegedi Vasöntöde dolgozói 

'Á Szegedi Vasöntöde hatalmas 
új öntőcsarnokában lendületes 
munka folyik. Naponta több mázsa 
hulladékot és nyersvasat dolgoznak 
fel. Készítenek gépalkatrészeket, 
kábelcsatlakozásokat és sok más 
fontos öntvényt, amelyek nagymér-
tékben megkönnyítik az üzemek, és 
műhelyek dolgozóinak munkáját. 

— Van miért, a nap minden órá-
jában többet és jobbat termelni — 
mondogatják a dolgozók, mert tud-
ják, hogy államunk szerető gondos-
kodását csak jó munkájukkal vi-
szonozhatják méltóképpen. Éppen 
ezért egyre keményebben fogják 
kezükbe a döngölőt és formázzák 
ügyesen a homokot, amelyben nem 
sok idő múlva forró vasat öntenek, 

De nem így volt ez évekkel ez-
j előtt, amikor még a munkás-

nyúzó Bárkányi kezében volt 
i az üzem, akinek nem volt ct-
i dekc, hogy az üzemet korsze-

rűbbé, fejlettebbé tegye. Fillé-
rekért dolgoztatott naponta 

\ 10—12 órát is. { 

'Á felszabadulás óta hatalmas 
fejlődésen ment át az üzem. A 
régi, beomlott műhelyek helyén tá-
gas munkatermek vannak. 1952-
ben a szovjet tudósok, mérnökök 
által kiadott, magyarra fordított 
szakkönyveket a műszaki vezető-
ség gondosan áttanulmányozta s 
azoknak alapján kezdték meg 
egyes berendezések újjáépítését. A 
fokozottabb öntvénytermelés bizto-
sítása érdekében az öntőcsarnok 
mellett két új kúpoló kemencét épí-
tettek. Akszenov szovjet öntőmér-
nök által kikísérletezett kemence-
típus jól bevált és már az elmuit 
év december 21 óta üzemben van. 
összehasonlíthatatlan a régi ol-
vasztókemencékkel. Az új mód-
szerrel csaknem > 

háromszorosára emelkedett 
a termelés, 

sokkal magasabb hőmérsékletű va-
sat kapnak, ami csökkenti a selej 
tes öntvények gyártását és lénye-
ges megtakarítást érnek el a fűtő-
anyag felhasználásában. A szovjet 
mérnökök által tervezett kúpoló 
kemencékkel az öntöde legnehe-
zebb fizikai munkáját is megköny-
nyítették és az öntés jóval meg-
gyorsult. 

Az üzemgyártás technológiai 
üzemvezetői és Kiss Imre megbí-
zott főmérnök állandóan szem 
előtt tartják és tanulmányozzák a 
ígovjet szakkönyveket. Leginkább 
Girsovics és Akszenov útmutatása 
alapján dolgozzák ki az egyes mun-
kafolyamatok átszervezését. A vas-
adagolás összeállítása sok nehézsé-
get okozott még az év első napjai-
ban. A műszakiak Girsovics tudo-
mányos könyve alapján már hu-
zamosabb idő óta szovjet módsze-
rek alkalmazásával állítják össze 
a vas adagolását, ugyanakkor a hő-
mérséklet ellenőrzését is a Szov-
jetunióban gyártott hőmérővel vég-
zik. 

De nemcsak a gyártásvezetők és 
a műszakiak alkalmazzák a szovjet 
munkamódszereket, hanem maguk 
a dolgozók is. Sebő Sándor kétjel-
vényes sztahánovista formázó ele-
inte idegenkedett a szovjet munka-
módszerektől. Sok esetben úgy 
érezte hogy ezeket a módszereket 
nem tudja alkalmazni az ő mun-
kakörében. Közben többször hallott 
az élenjáró szövet öntők nagyszerű 
eredményeiről, Elhatározta, hogy 
követni fogja példájukat és attól 
ez időtől kezdve 

könyvet olvasott, amelyben részle-
tesen le volt írva a szovjet formá-
zók munkamódszere. Különösen 
megragadta figyelmét az, hegy a 
szovjet formázok jóval nagyobb 
méretű keretben végzik el a ho-
mok döngölését és a munkák elké-
szítését. Röviddel utána dolgozó-
társaival együtt átvette ezt a mód-
szert s nagyobb keretet készítettek. 
Ennek eredménye a gyors és pon-
tos munka lett, 

Az üzemben egyre többen köve-
tik Sebő Sándor példáját s mind 
többen ismerkednek meg és veszik 
át a szovjet munkamódszereket. 
Szeles Mihály formázó érdeklődé-
sét a Kovaljov-mozgalom keltette 
fel. Megfogadta, hogy segít azok-
nak a munkatársainak, akik kevés 
szaktudással rendelkeznek és emel-
lett állandóan figyelemmel kísérte 
az átképzősök munkáját is. Feltűnt 
neki, hogy Bokor Mátyás és Per-
neki Ferenc hosszabb időn át csak 
80—90 százalékot teljesít. Elhatá-
rozta, hogy segít nekik, megtanítja 
őket, hogyan kell gyorsan és selejt 
nélkül dolgozni. A munkamódszer-
átadáson kivül több esetben elbe-
szélgetett a két ifjúmunkással. El-
mondta nekik, hogy Szovjetunió-
ban az ifjúmunkások milyen hő-
siesen küzdenek termelésük növe-

léséért. A fiatal átképzősök mun-
kája azóta sokat javult, a békemű-
szak ideje alatt termelésük már 
meghaladta a 130 százalékot. 

Sebő Sándor kétjelvényes szta-
hánovista a kiváló 

szovjet módszerek 
alkalmazásával 

érte el, hogy átlaga állandóan 
meghaladja a 200 százalékot, 
ugyanakkor teljesen selejtmente-
sen dolgozik. Nemigen marad el 
mögötte Szeles Mihály sem, aki-
nek június havi átlaga több mint 
160 százalék. Mindkettőjük jó mun-
kája nagymértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy az öntőműhely dolgo-
zói a második dekádban 111 száza-
lékra teljesítették előirányzott ter-
vüket. 

A Szegedi Vasöntöde dolgozói 
június 19-én —- jóval a határidő 
előtt — teljesítették félévi tervü-
ket. Ehhez döntő segítséget nyúj-
tott az, hogy az üzemben már csak-
nem teljes egészében szovjet mód-
szerekkel dolgoznak, amelyeknek 
segítségével naponta születnek ki-
magasló eredmények, a műszakiak 
és a dolgozók szorgos munkája 
nyomán. 

Békenagygyűlés lesz június 28-án Szegeden 
Egy hétig tartott a Békevilágtanács ülése Budapesten. A világ 

minden iájáról érkezett békeküldöttek egyrésze n tanácskozás után Ls 
hazánkban marad. Ezidő alatt több vidéki városba ellátogatnak, s bé. 
kcgyülésekeii vesznek részt- Ebben u mrgt'sztclő kitüntetésben lesz ré* 
sze Szeged dolgozóinak Ls június 28-úit. 

A békenagygyíílésre Szeged üzemeinek dolgozói Ls nagy leikescclái. 
sel készülnek. Ünnepi dszbe öltöztetik üzemeiket és békeörségeket 
tartanak. Szegedre egy több tagból álló küldöt'ség érkezik, amelynek 
tagjai résztvesznek a Városi Iiékejroda állat rendezendő békcnagygyii-
lésen. Ez vasárnap délelőtt A órakor kezdődik a Nemzett Színházhan. 
A nagygyűlés után ünnepi ku'.túrm űsor lesz. 

Jelentőségéhez méltó eredménnyel folynak 

az államvizsgák az egyetemen 
Népköztársaságunk miniszlertaná-i tóé 4.05. A jogi karon az eddig 

csa a mult év őszén hozott ha(á" vizsgázott 20 hallgató 3.35-ös átlag. 

Megtettük az előkészületeket 
a harmadik negyedév 
sikeres megkezdéséhez 

számú Autójavító Vállalat szülni a harmadik negyedévre. 
eliső félévi tervüket a tel-[üzemünk minden esztendőben az 

jes "termelésben június 8"án, áruíer aratás és cséplés idején, "agy segít 

'A XI. 
dolgozón 

meJésiben pedig június 13-án, befe-
jezték. 

A Béke-Világtanács budapesti ülé-
sének tiszteletére tett vállalást az 
üzem minden dolgozója ''űlletjesi" 
tette. Most dolgozóink váltatták, 
hagy június végéig terven felül há-
rom gépkoosi javítását végzik el s 
már alaposan* felkészültünk a kő-
vetkező negyedévre való zökkenő-
mentes álmene're is. 

A műszaki vezetőség e'készi. 
tette a vállalat feladattervét « 
a munkához szükséges anyag" 
ról ls gondoskodott. Vállala-
tunknak kétszeresen fel kell ké-

ségst nyújt az aratógépek és más 
mezőgazdasági gépek kijavításához. 
Ezzel a szemveszteség nélküli ga-
bonabetakao-itást gyorsítjuk meg. 

Miniden eddiginél több és jobb 
munkát k(vl1 végeznünk, hogy a te" 
hergépkoosikajt, amelyek javításra 
szorulnak, minél gyorsabban és tö-
kéletesebben újra üzemképes álla-
potba hozzuk. Azok a feladatok, 
amelyeket a harmadik negyedévben 
meg kell oldanunk, minden, egyes 
dolgozónktól még az eddiginél is 
fokozottabb követelményeket kíván 
meg. , 

Sarnyal Veneet 

A következő negyedévben kijavítjuk 
a meglévő hibákat 

Félévi tervünk maradéktalan tel. 
jesítése ulán minden erőnkkel a 
következő negyedév gondos előké-
szítésén dolgozunk. Üzemünkben 
vannak eredmények, amelyeket a 
terv teljesítésén is Iáit,hatunk- De 
vannak még hiányiosiságok is, me-
lyeknek nagyrészét a kiyetkező ne-
gyedévtbtem megszüntetjük. 

Az újonnan bekerült seprókötők 
minőségi munkáját tovább kí-
vánjuk javítani, hogy ők is ki-
váló minőségű seprőket készít, 

senek exportra, 
A cirok és mádláda elem gyártásá-
nál a második negyedévben. több 
probléma merült fel. Ez az üzem-
rész április elsejével indult be Most 
a harmadik negyedévben a felemelt 
terv még nagyobb követelményeik 
elé állítja a ládagyártó üzemrész 

dolgozóit. Ennek 'érdekében első 
feladatunk az, hogy munkaerőt biz-
tosítsunk a terv végrehajtásához 
és szalagrendszer szerinti gyártást 
tűzfük lei célul. 

Időben biztosítjuk a szükséges 
mennyiségű nyersanyagot, hogy 
a következő negyedévben ebben 
az üzemrészben se legyen lema. 

radás. 

Dolgozóink elszánt akarattal tették 
Ígéretet, hogy az első félévben el-
ért átlagteljesítményüket tovább nö-
velik a harmadik negyedévben ;s ezt 
úgy akarják valióraválani, liogy 
munkájukat még jobbár* megszerve-
zik s a munka fegyeCem terén mutat-
kozó lazaságokat teljesen megszün-
tetik. 

Schwarcz István 

rozatával elrendelte, hogy az 1952 
—53. tanévtől kezdődően egyetemi 
ée főiskolai oklevelet csak az a 
hallgató kaphat, alki államvizsgát 
tett, vagy — a műszaki egyeteme-
ken — diplomatervet késznél{,. Az 
államvizsga célja anrak megállapí-
tása, hogy a hallgató renfii\kezik-e 
mindazokkal az ismeretekkel és ké-
pességekkel, amelyek az oklevél 
alapján betöltendő munJaakörének 
ellátásához szükségesek. Az állam-
vizsga-oklevelet felmutató hallgató-
kat biztos állás várja. Jövendő 
munkahelyükön a szocializmus épí-
tésének gyors előrevilelére hivatott, 
vezető szakkádereknek tckinlik és 
ennek megfelelő megbecsülésben ré-
szesítik majd őket. 

Az államvizsga'időszrk június 1-
töl július 15-ig tart egyetemeinken 
és főiskoláinkon. Bár az eddigi 
eredmények még csak részlegesek, 
mégis bizonyos képet nyújtanak már 
a hallgatók felkészültségéről és a 
tanszékek vizsgaelökészitő munká-
járól. Sikerült tudatosítani a hall-
gatókban azt, hogy az államvizsgá-
ra való tanulást már a IV. évfo-
lyamon tartott záróvizsgákra való 
készüléssel párhuzamosan meg kell 
kezdeniök és egyre fokozódó erő-
vel folytatniok. A hallgatók már 
megfelelő egyéni tanulás után je-
lennek meg a tanszékek által tar-
tott konzultációkont, amelyeken a 
tanszemélyzet tagjai részenként át* 
ismétlik velük az anyagot, :u?gvi-' 
lógatják a súlyponti kérdéseket és 
az újabb, vagy vitás részeke;. 

Számoa IV. éves hallgató tett 
már államvizsgát marxizmus-leni-
nizmusból, amely valamennyi szakon 
kötelező vizsgatárgy. Az eddigi 
vizsgákon, meggyőződhettünk arról, 
hogy a hallgatók teljesen átérzik az 
alapos ideológiai tájékozottság nagy 
fontosságát, szakmai műveltségük 
alátámasztásai és a gyakorlatban 
való alkalmazása Szempontjából is. 
A marxizmus-leninizmus tanszék 
segítségével lelkiismeretesen tanul-
mányozzák az SZKP történeiét, 
Sztálin elvtárs utolsó zseniális mü-
vének és a XIX. Pártkongresszusnak 
az útmutatásait s néhány kivétellel 
helyesen ismerik fel az anyagban 
az elvi összefügéseket. A termé-
szettudományi karon levizsgázott 37 
hallgató átlageredménye a marxiz-
mus-leninizmusból 4.23, a bölcsészet-
tudományi karon pedig 43 hallga-

eredményt ért el-
Szép eredménnyel végződ lek a 

matematika-fizika és fizika-maie-
ma|ika szakos tanárjelöltek a peda-
gógiából te{t államvizsgái. Az előb-
biek 4-es, az utóbbiak 4.37*es átla-
got mutattak fel. 

A szorosan vett szakmai tárgyak-
ból eddig csak a vizsgák kisebb ré-
sze került megtartásra. A termé-
szettudományi loaron a biológia-ké-
mia szakos tanárjelöltek kémiából 
3.9-os, a vegyészszakos hallgatók 
pedig a fizikai-kémiából 3.46-os át. 
Ingeredménnyel vizsgáztak. A jogi 
karon áilamigp,zgatási joghói 3 87. 
államjogból 3.63, polgári jogból 
3.31 volt az eredmény. Sajnálatos-
nak kell mondanunk, hogy itt a 
büntetőjogból igen gyenge, 2.57-es 
átlagot értek el a vizsgázók, ami 
arra is visszavezethető, hogy a leg-
többen „rohamlanulással" készül-
tek. 

A vizsgakövetelmények minden 
tárgynál komolyak; az osztályozás-
ban semmiféle liberalizmus nem 
tapasztalható, a kapott, jegyek a 
hallgatók tudását reálisan óikrözik. 

Egyetemünk oktatószemélyzeté-
nek és most végző hallgatóinknak 
a vizsgaidőszak még hátralévő ré-
szében is mindent el ktll követniük 
az államvizsgák eredményességének 
biztosítósára. Hallgatóink ez alka-
lommal politikai öntudatból és ha-
zafias helytállásból is vizsgáznak, 
aminek már korábban is számos bi-
zonyítékát ad'ák. , 

Ifjúságunknak tisztában kell len-
nie a jó felkészülés politikai jelen-
tőségével is. 

A vizsgák nem jelenthetik azt, 
hogy a hallgatók számára „meg-
hal" az élet. Gondolniuk kell — ép-
pen a Béke-Világtanács most lezá-
rult budapesti tanácskozásai nyo-
mán — arra hogy a dolgozó em-
berek milliód világszerte hatalmas 
küzdelmet folytatnak a népek kö-
zötti megértés és együttműködés 
megteremtése érdekében. Fiatalsá-
gunk akkor járul hozzá legjobban 
az emberiség szebb jövőjének a tneg-
teremté=éhez, ha lelkiismeretesen 
felkészül a reá váró építőmunka el-
végzésére. 

Martonyi János 
egyetemi tanár, a Szegedi 
Tudományegyetem okta'ási 

reklorhelyettese. 

Pusztaszeren elhanyagolják a k u l f ú r m u n k á t 

A Szegedi Cipőgyár dolgozói 
vállalásuk teljesítése után az elsd félévi terv 

határidőelőtti befejezéséért küzdenek 

a s z o v j e l s z a k k ö n y v e k e l 

egyre gyakrabban Vette kezébe és 
az első munkamódszer gyakorlati 
alkalmazása után jóleső érzés töl-
tötte el. Sikerült. 

Az év első negyedében a formá-
zóknak állandó nehézségbe ütkö-
zött, hogy a formázó keret kismé-
retű volt, ami miatt nem tudták 
kellően ledöngölni a homokot. Sebő 
Sándor több esetben gondolkodott 
azon, hogyan tudná javítani a 
munkájukat. Legutóbb egy ma-
gyarra átfordított szovjet szak-

Ál londoni mozilátogatók 

tiltakozó tüntetést 

rendeztek euy háborúra 

uszitó hotlyivoodi film 

bemutatása alkatmából 

New-York. A -Menedékhely a 
pokol* című háborúra uszító holly-
woodi film londoni bemutatása al-
kalmával a londoni Ilford-kerületi 
-Kegal Cinema« filmszínház közön-
sége tiltakozó tüntetést rendezett. 
Többen -tüzet szüntess Koreában* 
feliratú plakátokkal a színpadra 
vonultak — jelenti a newyorki 
•Daily Worker*, 

A Szegedi Cipőgyár dolgozói és 
békebizotteáigai lelkesen készültek 
június 15-re, a Béke.Világtanács 
budapesiti ülésszakának megnyitásá-
ra. Június 15-től UZK (műnkben béke-
hetet tartottunk, hogy több és jobb 
minőségi munkával köszöntsük a 
világ minden részéről hazánkba ér-
kezett békeharcosokat Dolgozóink a 
békehét napjaiban* minden eddigi 
eredményeiket túlszárnyalták. 

Botos Isitván és Kádár Imre sza-

bászok 164 százalékos fogadalmukat 

194 százalékra növették. A tűző 

üzemrészből Csiszár Károlyn'j 153 

százalékra tett felajánlást. Vállalá-

sát már az első napokban jóval túl 

haladta. Az eilmult hét végén 1731 

Százaléknál tartott. Kara Józsefné 
135-ről 165-re, Kertész Istvániné 
124-röl 155-re, Gyurica Lajosné és 
Jenei Józsefné 120 százalékról 130 
százalékra emelték teljesítményei, 
ket Mező János, aki ezelőtt állan-
dóan 100 százalék alatt teljesített, 
az elmuit hetekben, amikor dolgozó-
társai megtették felajánlásukat jú. 
nius 15-re, ő is fogadalmat tett. El. 
határozita: úgy dolgozik, hogy tel-
jesítményét 100 százalék fölé emeld 
Adott zsavának eleget tett, mert 
107 százalékos átlagot ért el. 

Üzemünk minden dolgozója, s 
b'ékeharoosa a békehét lendületét to. 
vábbfokozva harcba indult féléves 

| tervünk határidő előtti teljesítéséért 
Gellért József 

Pénteken megkezdik a cséplést Tápén 
Hatalmas lendülettel aratnak Tápé 

tsz ég egyéni dolgozó parasztjai, A 
gyors munkának eddigi eredménye: 
összesen 300 holdon aratták le az 
ősziárpát. Az aratás után nyomban 
megkezdték a tarlóhántást, úgy, 
hogy júniug 23-ig 80 holdba vetet-
tek kukoricát, kölest, muhari, A 
község másodvetési terve összesen 
300 hold Ezt a tervet teljesítik is. 

A községi tanács teljesen felké-

szült a cséplés megkezdésére A mai 

napon három cséplőgép érkezik a 

községbe a kiskundorozsmai gépál-

lomásról és június 26-án, pénteken 

előre beütemezett terv szerint egy 

gép az Ady Endre tsz-ben és kettő 

az egyénileg dolgozó parasztoknál 

megkezdi a cséplést, ^ _ 

Pusztaszeren nagyon gyenge a 
kultúrmunka. Egyedül a Petőfi ter-
melőszövetkezetben van kultúrcso-
port. Csak néha rendeznek műso-
ros esteket, de a termelés problé-
máival közvetlenül már nem fog-
lalkoznak. A lanyha kultúrmunka 
okáról a község vezetői készséggel 
tájékoztatják az érdeklődőt: 

— Kultúrtermünk már van, csak 
éppen felszerelésünk nincsen még 
— mondja Seres VB-titkár. — 
Nincs villanyunk sem és ez is aka-
dályoz bennünket. De különben is 
nálunk dolgoznak az emberek és 
nem kell noszogatni őket. 

Borka János községi párttitkár 
elvtárs így vélekedik: 

— Nagyon el vagyunk most fog-
lalva, majd télen ráért a jó nép 
erre is . . , 

A valóság azonban az, hogy Pusz-
taszeren kevéssé értik meg a kul-
túra tanító, szivet és lelket gyö-
nyörködtető szerepét. Csak beleka-
paszkodnak az "-objektív* okokba, 
ahelyett, hogy megoldást keresné-
nek. 

A község szövetkezeti és tanácsi 
dolgozóiból már szervezhettek vol-
na eddig is például rigmusbrigúdo-
kat, akik az élenjárók köszöntésé-
vel, az elmaradók bírálásával elő-
segítették volna a növénvápolási, 
beadási tervek teljesítését. Lett 
volna munkájuk, hiszen a község-
ben számos olyan dolgozó paraszt 

tette tejből, tojásból, baromfiból 
beadási kötelezettségét és kifizette 
évi adóját. Versenytársa. Kósa Ist-
ván is több mint háromnegyedévi 
beadását rendezte. De sorolhatnánk 
tovább a neveket: a Balogh Mihá-
lyét, a Gyapjas Ferencét, a Bene 
Ferencét és másokét. 

Bírálni is lehetett v0lna, — mert 
minden állítás ellenére csak kell 
egyes embereket még Pusztaszeren 
is noszogatni. Csorba Péter nyolc 
holdas dolgozó paraszt például jú-
nius közepén még 22 ós fél kiló 
tojással cs hét és fél kiló baromfi-
val tartozott. A kulákok, a feketé-
zők leleplezésével — mert ilyenek-
ig akadnak a községben — Csorba 
Istvánná, ifj. Magony Ferenc, id. 
Mogyoró József szomélyében 

meggyűlö'.tethették v0lua az Cbz'.á 
ellenséget. 

De hiányzik a kultúrmunka, merj 
a községi pártszervezet nem törölik 
vele. Még június elején megválasz-
tották Fontos Sándor tanítót a nép-
művelési állandó bizottság elnöké-
nek, de a pártszervezettől nem ka-
polt segítséget, útmu(aást. Borka 
János elvtárs már több mint féléve 
párttitkár a községben, de czidő 
alajt a pártvezetöség még egyszer 
aem számoltatta bc a kulúrmimká-
ért felelős elvtársat. 

A községi pártszervezetnek szivén 
kell viselnie a kullúragitációs mun-
kát is s műsoros előadásokkal, iro-
dalmi felovasásokkal, rigmusbrigá-

;ály-

van, akiknek példája — hogyha dok szerepeltetésével kell, hogy se. 
népszerűsítenék őket — jobb mun- gítse a gaibonabetakarítá's és bc-
kára serkentené a többi dolgozó gyűjtés nagy munkáját Pusztasze-
parasztot. Hatvani Lajos dolgozó ren. 
paraszt például egész évre teljesí-1 Lantos Anng 


