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Ér te lmiség i b é k é n a g y g y ü l é s 
a z Ady- lé r i Egyetemen 

Szered Városi Békebizottság az egyetemi és főiskolai békebizotl-
sagoh ncgmmber 3-d»i, kedden este fél 7 órai kezdettel értelmiségi bé-
ke nagy'gyűlést tartanak az Ady-téri Egyetemen, az Auditórium Maxi-
mumbnii. A békegyűlésen Komócsin Zoltán elvtárs, a Központi Veze-
tősen agit )>rol) osztályának helyettes vezetője mond beszámolót a 
nemzetközi békeharc kérdéseiről. Városunk értelmiségi dolgozói lel-
kes- -érdeklődéssel készülnek a békegyűlésre. 
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D E L M A G Y A R O R S Z I I G 

Főiskolai levelezőoktatás a Szovjetunióban 

Fellendült a brigádverseny a Szegedi Vasöntödében 
A selejt csökkentésére fordítsanak nagyobb gondot 

A levelező oktatás rendkívül nép-
szerűvé vált a Szovjetunióbf n. A 
•levelező hallgatók mintegy egyhar-
mad részét teszik k i a főiskolai 
hallgatók összességének. 

A felsőfokú levelező oktatás cél-
ja: szakemberek kiképzése, lég-
ár gyobbrészt a termelésben és az 
intézményekben dolgozók közül. A 
levelező oktatás formája lehetővé 
teszi, hogy a dolgozók a termelő-
m u n k a megszakítása nélkül tanul-
hassanak. 

A levelező halig! tók tú lnyomó 
többsége szakmájának megfelelően 
végzi tanulmányait . Munkások, 
művezetők, technikusok, kolhozpa-
rasztok, kolhozelnökök, pedagógu-
sok, könyvelök, stb. vannak kö-
zöttük. 

A levelező főiskolákra minden 
szovjet polgár beiratkozhat, aki 
általános, vagy szak középiskolát 
végzett. Korhatár nincs. 

A Szovjetunióban megteremtet-
ték a kedvező felételeket a leve-
lező hallgatók tanulásához. A 
szovjet kormány kötelezte az üze-
mek és intézmények vezetőit, hogy 
azoknak z> dolgozóknak, akik le-
velező oktatásban vesznek részt, a 
felvételi vizsgára tíznapos fizetett 
szabadságot, ezenkívül pedig évente 
(foglalkozástól függően) 20—40 na-
pig tartó tanulmányi szabrdságot 
biztosítsanak. A diploma munka 
elkészítésére és megvédésére négy-
hónapos szabadság jár a hallgatók-
nak, ál lamvizsgájuk letételéhez pe-
dig egy hónap. E két utóbbi sza-
badság időtartamára a dolgozók 
ösztöndíjban részesülnek.. 

Ha a hallgatók sikeresen meg-
védik diplomájukat , vagy leteszik 
az államvizsgát, ugyanolyan szak-
képzettségre tesznek szert, ugyan-
olyan diplomát kapnak, mint a fő-
iskolák nappali tagozatának hall-
gatói. 

A levelező oktatás egy tanévvel 
tovább tart. min t az egyetemek és 
főiskolák többi tagozatain folyó 
tanulás. Az előadási órák számát 
nagymértékben lecsökkentették. 
Ezek is inkább összefoglaló jelle-

get öltöttek és mintegy kiegészí-
tik a tankönyvekben lévő anyagot. 
A laboratóriumi munkákat a labo-
ratóriumi vizsgák időszakában 
végzik e!. 

A levelező hallgató munká j ának 
lényege az önálló munka, amely-
nek megszervezésénél különösen 
fontos a tanterv felépítése és a 
tanulás módszere. 

A tanterv szerint a tanulás tel-
jes idejére ütemtervet készítenek 
a levelező hallgatók számára, az 
első évfolyamtól a főiskola elvég-
zéséig. Ebben a tervben megtalál-
hat ják a hallgatók az egyes évfo-
lyamokra vonatkozó rendszabályo-
kat és a tanulmányi követelmé-
nyeket, a tantervet hónapokra 
bontva. A terv foglalkozik a labo-
ratóriumi munkák , beszámolók és 
vizsgák határidejével is. 

A levelező hallgató és az önállóan 
tanuló a negyedévi beszámolók 
közötti időszakban bármikor kon-
zultálhat a tanulmányi konzultá-
ciós pontokon, akár szóbelileg, 
akár levélben. A tanszékek a 
hallgatók kívánságára tanulmányi 
segédeszközöket, írásbeli előadáso-
kat, módszertani útmutatókat kül-
denek. 

A hallgatók írásbeli beszámolói 
a levelező főiskola tanulmányi osz-
tályára kerülnek megbírálésra. Ez 
a bírálat a hallgatók önál ló mun-
ká jának egyik főbb irányítási for-
má ja és a tantervteljesítés ellen 
őrzésének eszköze. 

A technikai főiskolák levelező 
hallgatóinak az összes beszámolók 
és vizsgák letétele után diploma-
tervet kell készíteni maguk válasz-
totta témáról. A diplomaterv té-
májá t a tanszékvezetővel kell meg-
beszélni és végső fokon a főiskola 
igazgatója hagyja jóvá. 

A végzett levelező hallgatók 
rendszerint felelősségteljesebb 
munkakörbe kerülnek, min t a fő 
iskolák elvégzése előtt. Sokan kö-
zülük igazgatók lesznek, gyárak 
főmérnökei, tervezőirodák főnökei, 
nagyüzemek főkönyvelői, vagy ku-
tatóintézetek tudományos munka-
társai, stb. 

Készülnek a féuigyüjtő hónapra 
a 600-as ipari tanuTóintézet fiataljai 

A szegedi UOO-as ipari tanulóinté-
zet f iatal jai már a régebbi fémgyűj-
tések során hírnevet szereztek ma-
guknak és intézetiiknok. A legutób-
bi kampányban több, min t 100 má-
zsa vasat és Rzinesfémet szállítot-
tak az átvevőhelyre. Most is lázas 
izgalommal készülnek a fémgyüj-
tfí hónapra. 

A tanulásban élenjáró fiatalok 
kutatóbrigádot alakítottak. A bri-
gád felderítő útra indult a Tisza-
parton, ahol már olyan sok vas-
és fém „lelőhelyre" bukkantak. Sze-
gedtől Algyöig, mintegy 10 kilomé-
teres távolságban „átfésülték" a 
füzeseket, s helyenkint mélyen le-
ástak a part homokjába. Lelkes 

munkájukat siker koronázta. A 
Boszorkány-szigeten — ahol a Ti-
sza Szeged határát eléri — a kuta-
tók csákánya kemény tárgyba üt-
között. A fiatalok vízzel és az iszap-
pal szombeszáilva ásni kezdtek. 
Csakhamar fehér fém csillant meg 
a napfényben: egy. a háborúban 
lezuhant repülőgép roncsa. A fiata-
lok térképet készítettek, s megje-
lölték rajta azt a helyet, ahol a re-
pülőgéproncs™ bukkantak. 

Most a fémgyüjtő hónapban meg-
kezdik a több, mint 10 mázsa alumí-
n ium és egyéb színesfémet tartal-
mazó repülőgéproncs kiemelését. 
A nagy munkára több, mint száz 
fiatalt mozgósítanak. 

Hosszú hónapokon át ellaposodott 
a Szegedi Vasöntődében a brigád-
verseny. A brigádok csak papíron 
működtek, a valóságban nem, tel-
jesítményüket nem értékelték 
rendszeresen. Emiatt mintegy há-
rom héttel ezelőtt a ••'Délmagyaror-
szág* megbírálta az üzemet. A bí-
rálat után megváltozott a helyzet. 
Sorban alakultak meg 6 formázó, 
a magkészítő brigádok. 

November 7 tiszteletére ma már 
11 brigád között folyik a ver-
sengés az elsőségért, a brigád-
zászlóért. Ebben a versenyben 
a műszaki dolgozók patronálják 

a brigádokat. 
Egymás között kora reggel megbe-
szélik, melyik brigád ugrott előre 
és hol kell nagyobb segítséget adni. 
Kiszámolják a teljesítményt, de azt 
is megnézik, milyen arányban 
csökkent, vagy növekedett a bri-
gádok selejtje. 

Minden nap már kilenc órakor 
tudomásukra jut a dolgozóknak a 
munkaügyi osztályon keresztül az 
előző napi teljesítményük. A han-
gos híradó ls bemondja, hogyan áll 
a tervteljesítés és személy szerint 
is értékelik az eredményeket. Igy 
biztosítják a verseny nyilvánossá-
gát. 

Élénk az érdeklődés a verseny 
iránt a formázó brigádok között. A 
brigádvezetők, a brigádtagok egy-
mástól kérdezik: -nálatok hogy áll 
a termelés, csökkent-e a selejt?* 
Az első helyen jelenleg a -Forra-
dalmár*-brigád halad, 166 százalé-
kos átlagteljesítménnyel és a se-
lejtet is sikerült 6.3 százalékról 2.8 
százalékra csökkenteni. Azonban 
nem ilyen biztatóak az eredmények 
a többi brigádoknál. Aránytalanul 
magasra szökött a tervteljesítéssel 
együtt a hibás öntvények mennyi-

. sége a Vörös Csillag-brigádnál. 
Termelésük 22 százalékos emelke-
désével szemben a tíz százalékos 
selejtnövekedés inkább ront, min t 
javít a brigád eddigi munká ján . A 
brigád tagjai tudják, hol a hiba. 
Éppen .ezért jobban ügyeljenek a 
formák előkészítésére és a homok 
nedvességtartalmára. 

A -Hajrá»-brigádbun csupa fia-
talok dolgoznak. Azért válasz-
tották ezt a nevet, mert ez fi-
gyelmezteti őket, hogy fiatalos 
lendülettel küzdjenek a novem-

ber 7-i versenyszakaszban. 
Azonban a selejtjük 6.1 százalék-
kal megnövekedett. A Kozsedub 
ifi-brigád tagjai is lelkesek. Dicsé-
ret illeti őket azért, mert régebben 
valamennyien gyenge termelők 
voltak és most sikerült 106 száza-
lékra fokozni átlagukat, de fekete 
pontként itt is több lett a selejt 
aminek csökkentésére nagy gondot 
kell fordítaniok. 

Mivel magyarázzák a selejt ug-
rásszerű növekedését a Szegedi 
Vasöntődében? 

— A rámolok a hibásak —mond-
ják a formázok, a műszakiak — 
Túl nedvesre keverik a homokot és 
nem lehet vele dolgozni. 

Igazuk van a formázóknak, mi-
kor azt mondják , nagyobb ellenőr-
zésre van ,6zükség ezen a terüle-
ten. Azonban munka közben, ha 
valamelyik formázó észreveszi, 
hogy nem megfelelő a homok ned-
vessége, azt azonnal tegye szóvá és 
ne hallgassa el, mert csak így le-

het a hibát kijavítani. Az igen he-
lyes, ha a dolgozók magas tel-
jesítményszázalékkal többet akar-
nak keresni, de ez semmi esetre se 
menjen a minőség rovására, mert 
ezáltal maguk, is, de az ál lam is 
megkárosodik. 

A rámolók felületessége különö-

sen október 26-án mutatkozott 

meg. Ugyanis ezen a napon csak-

nem 20 százalék volt az üzemben 

a selejt. Olyan dolgozók is hibás 

munkát végeztek, akiknek máskor 

egy-két százalék, vagy ennél is ke-

vesebb volt a selejtjük. 

Ha jól szétnézünk a Szegedi 
Vasöntödében, más okokat is ta-
lálunk. ami előidézi a selejt növe-

kedését. E hónap első dekádjának 
103 százalékos teljesítése után meg-
pihentek az eredményeken. Elha-
nyagolták az ellenőrzést a vezetők 
és magukra hagyták a dolgozókat. 
A munkafegyelem is lazult. A ké-
sők és igazolatlanul távolmaradók 
száma egy-egy nap nyolc főre is 
emelkedett. Tehát van bőven ja-
vítanivaló a Szegedi Vasöntődében. 
Ha azokat a hibaforrásokat, ame-
lyek a selejt növekedését okozzák, 
megszüntetik, akkor az öntvények 
minősége egyre jobb lesz a negye-
dik negyedévben, ez pedig első-
rendű feladat. Jobb munkaszerve-
zést, jobb ellenőrzést, fokozott gon-
dot a minőségre, a selejt csökken-
tésére a Szegedi Vasöntődében! 

Jelentések a november 7-i felajánlások teljesítéséről 
A SZEGEDI C IPŐGYÁRBAN no- gúdja 129 százalék helyett 141 szá-

vember 7 tiszteletére indított ver- zalékot ér el. Rajtuk kívül számos 
senyszakaszban az üzemrészek, bri- dolgozónk ért még el hasonló j ó 
gádoik kimagasló teljesítményt ér- eredményt-

SZEGEDI JEGYZETEK 

Hatvanezer tő rózsa 

Ki ne szerelné a 
rúzsát! Az égőpiro-
sat, a halványsárgdt. 
A fiú rózsacsokrot 
visz anyjának szü-
letésnapjára — s 
nem ritka, hogy a 
szegedi üzemekben 
rúzsával köszöntik 
azokat, akik élenjár-
nak a termelés harci 
frontján. 

A dolgozó emberek 
szerelik a virágot, s 
közlük a rózsát az 
egyik legszebbiknek 
larfjdk. A rózsáról 
esett szó a minap 
Fodor István elv-
társsal is, az újszege-
di Haladás termelő-
csoport elnökével. 
Szereti ő is a virá-
got, de szereti a tag-
ság is és igy — amint 
az elnök mondotta — 
a meglévő rózsafák-
hoz újabbakat tele-
pitenck. 

• ... Ta vasz kezdete 
volt, amikor a cso-
port tagjai közül jó-
páran neki láttak- a 
munkának, hogy egy 

hold földre rózsafá-
kat telepítsenek. 
Ahogy a napok tel-
tek, úgy szaporodott 
az új telepítésű rózsa. 
És aztán, ahogy be-
jöttek a melegebb 
napok, szép sorjá-
ban állt az egy hol-
don a harmincezer ró-
zsafa. 

4 Haladás csoport-
belieknek sok volt a 
dolguk a nyáron, de 
azért nem feledkez-
tek meg a rózsatö-
vckröl és bizony szé-
pen bcszemezlék őket, 
mind a• harmincez-
rei. Szorgosan, ví-
gan dolgozlak a cso-
porttagok, s köztük 
az egyik leglelkesebb 
Bódi József volt. Még 
most is bizony el-
gyönyörködik a ró-
zsatáhlán, amelynek 
létrejöttéhez az ö 
kétkeze munkája is 
hozzájárult, s ame-
lyei 0 is oly gonddal 
szemezett. 

Szántanak és vei-
nek most a Haladás 

tagjai, de azért úgy 
csinálták okos be-
osztással, hogy jus-
son idő újabb egy 
holdas rózsafatelcp 
előkészítésére. Már el 
is végezték az elő-
készületi munkákat 
és újabb harmincezer 
darab rózsafát ül-
tetnek majd. 

Hatvanezer darab 
rózsafa! Bizonyára 
elkerül belőle sztahá-
novista kertjébe és 
virágjából nem is egy i 
dolgos vőlegény visz ' 
majd menyasszonyá-
nak. Elkerülnek a 
rózsafák a szegedi 
kertekbe, s ezentúl 
messzebbre is, aztán 
virágja ott lesz majd 
a munkáscsaládok 
szobájában. Jóllehet, 
hogy majd a Haladás 
termclöcsoport -rózsa-
fáinak virágaiból 
szeretettel adnak 4 

békeharcosoknak, 

mert a rózsa oly jel-

képesen kifejezi o 

békés élei szépségeit. 

nek el. Az UjBZegedi Kender-Ltn-
szövő Vállalat versenykihívása óta 
elmúlt tíz nap eredménye alapján 
a szabászat 114.8, a tűző 116.3, a 
gépterem 107.3, a csákózó 118,8. a 

kikészítő üzemrész pedig 102.7 szá-
zalékos tervteljesítéssel dolgozik. A 
cipőgyár munkásai a kormánypro-
gram/m sikeres megvalósítását Jó 
minőségi munkával segítik. Az el-
múlt dekád eredménye alapján a 
vállalt 94 százalékos minőséget 
98,7 százalékra sikerült Javítani. A 
minőségi eredmények elérésében 
döntő szerepe van az október hó-
napban bevezetett új minőségi bé-
rezésnek. 

Eredményes munkánkat bizonyít-

ja az is, hogy a brigádok novem-

ber 7-re tett vállalások megtétele 

éta átlag 5—15 százalékos fejlődést 

értek el a tervteljesíté.sben. A bri-

gádok közül kimagasló tel jesítményt 

ért el Szarvas Péter fárahúzó bri-

gádja. Átlagteljesítményük 139-ről 

155 százalékra emelkedett. Lisze-

kámrn György talpszélmaró brigád-

ja régebbi 116 százalékos teljesít-

ményét 129 százalékra fokozta. A 

kikészítöben Fazekas Lászlóné brt-

Varga M'hiíly 

A SZEGEDI SZALÁMIGYÁR 
dolgozói nagy lelkesedéssel tettele 
felajánlást november 7 tiszteletére. 
A vállalás megtételét követő napon 
már megindult a nemes vetélkedés 
a dolgozók, a brigádok között és 
ez mindinkább fokozódik. A példa-
mutatásban, a szocialista kötelezett-
ségvállalás teljesítésében a sztaha-
novisták járnak az élen A hentes-
üzemben Géczy Ferenc én Pécsi 
Sándor sztahanovisták november 
7-re azt vállalták, hogy 149 száza-
lékról 145-re fokozzák termelésüket 
és kiváló m ;nő cégű munkát végez-
nek. Fogadalmuké1 mindketten szer-
dán már 148 százalékra teljesítet-
ték. 

A kötőtereinben Kelemen István, 
sztnfyánovista rendszeresen 145 szá-
zalékra teljesíti tervelőirányzatát. 
Héger Erzsébet sztahánovista if jú-
munkás 148 százalékra fokozta ter-
melését, emellett Török Máriával is 
foglalkozta, átadta módszerét, hogv 
minél előbb ö is túlteljesítse a 100 
százalékot. 

Nránltz Dezső 

Rövid külpolitikai hírek 

New-York (TASZSZ). Október 
27-én több, min t ezer ember tün-
tetett az ENSZ épülete előtt és 
követelte, hogy a Puerto-Rico füg-
getlenségéért küzdő párt képvise-
lőinek engedjék meg, hogy felszó-
lal janak az ENSZ-ben és megcá-
folhassák az Egyesült Ál lamok 
azon állítását, hogy Puerto-Rico 
megszűnt gyarmat lenni. 

A tüntetők plakátokat vittek a 
következő felirattal: „A puer-
toricoiak teljes függetlenséget kö-
vetelnek." 

London (MTI). A „Daily Wor-
ker" közölte, hogy a britguyanai 
Népi Haladó Párt 5 letartóztatott 
vezetője éhségsztrájkot kezdett, 
tiltakozásul az ellen, hogy bírói el-
járás nélkül tartóztatták le és tart-
ják fogva őket. 

Az angol polgári lapok egy része 
a britguyanai eseményekkel fog-
lakozva, továbbra is azon a véle-
ményen van, hogy nincs kellően 
indokolva az angol kormány jog-
sértő eljárása. 

A britguyanai események a Lor-
dok Házát is foglalkoztatták. A 
parlament és az ország — mondot-
ta Lord Ogmore — sohasem néz-
te jó szemmel az önkényes letar-
tóztatást és feltétlenül gyűlöletes-
nek tartja a bírói eljárás nélküli 
fogvatartást. 

Sanghaj (TASZSZ). Tokiói je-

lentés szerint október 29-én egy 

ibaraki tartománybeli repülőtérről 

való felszállás alkalmával lezuhant 

és elégett egy amerikai vadász-

bombázó repülőgép. 

Tudományos Diákkörök a Bölcsészkaron 
A Bölcsészkar Tudományos Diák-

körei most kezdték meg üléseiket. 
Az elmúlt év tapasztalatait figye-
lembe véve, nagy gonddal készí-
tette el Szekeres László tanársegéd 
elvtárs a Tudományos Diákkör 
munkatervét. A Bölcsészkaron hat 
Tudományos Diákkör működik . Ez-
évben különös gondot fordítanak a 
munka színvonalának emelésére. 
Ennek érdekében a Tudományos 
Diákkörök vezetői egyéni konzul-
táció keretében foglalkoznak azok-
kal a hallgatókkal, akik diákköri 
dolgozatot készítenek. 

A diákkörök háromhetenként 
csak egyszer üléseznek, ezzel 
időt biztosítanak arra, hogy a 
hallgatók elmélyült. önál ló 

munkát tudjanak végezni, 
ö n á l l ó kutatómunka eredményei 
alapján kell feldolgozni a megadott 
tudományos problémákat. A veze-
tők nem fogadnak el olyan dolgo-
zatot, amelyből az önál ló kutató-
munka hiányzik. Előre kijelöl ik a 
félévi foglalkozások idejét, a dolgo-
zatok címét és az előadók nevét. 

A Tudományos Diákkörök tag-
jainak száma a Bölcsészkar hallga-
tóinak körülbelül 20 százalékát 
teszi kl. A Tudományos Diákkör 
összejövetelein vendégként bármi-
kor megjelenhetnek olyan hallga-
tók is, akik nem diákköri tagok és 
hozzászólási joguk van. 

A más szervekkel való kapcso-

latok elmélyítése céljából a 
Tudományos Diákkör Szervező 
Iroda időközönként meghívja 
a középiskolák szakköreit, kö-
zépiskolás tanárokat, a főiskola 
tanárait, illetve tudományos 

diákköreit. 
Szoros kapcsolatot tartanak a most 
alakuló Társadalom- és Természet-
tudományi Ismeretterjesztő Társu-
lattal is. 

Tavaly is jól működött a magyar 
nyelvészeti diákkör. Még az elmúlt 
évben kiadták az 1953—54-es tanév 
diákköreinek témáit , hogy a hall-
gató elvtársak alaposan felkészül-
hessenek előadásaikra. Az Idei tan-
évben is sok szép, komoly témával 
akarnak foglalkozni Nyiri Antal 
elvtárs docens vezetésével. Jó l dol-
gozik és példamutató a diákkör 
titkára. Kovács Lajos harmadéves 
magyar szakos elvtárs munká ja . A 
tavalyi diákköri *Szántás-vetés, 
aratás- című dolgozata most jele-
nik meg a Magyar Nyelvőrben. 

Az irodalomtörténeti diákkörnek 
is nagy tervei vannak az ú j tanév-
ben Eddig még nem tárgyalt ű j 
problémákkal foglalkoznak, mint 
például Petőfi népdalainak műfa j i 
sajátosságai, vagy a verses regény 
esztétikai problémái. Huszonnégy 
tagja van az irodalomtörténeti 
diákkörnek, vezetői Baróti Dezső 
és Halász Előd professzorok. 

Az orosz irodalomtörténeti diák-

kört Budapestről leutazó orosz pro-
fesszorok vezetik, irányít ják. Az 
orosz irodalmi diákkörnek 12 tagja 
van. Az intézet a Lenin Intézet 
mintá jára, pályázati tételekkel 
együtt 24 témát bocsát választás 
céljából a hallgatók rendelkezé-
sére. 

E témák közül kerülnek ki a 

tudományos diákköri foglalko-
zások dolgozatai is. 

Érdekes témát választott a diák-
kör Gorki j Magyarországon cimu 
általános témából, Gorki j Szege-
den; a szovjet asszony alakja a há-
ború utáni szovjet irodalomban. A 
munka, mint a szocialista ember 
boldogságának forrása. Az acélt 
megedzik című regényben. Ezenkí-
vül még nagyon sok érdekes prob-
lémát dolgoz fel ezévben a tudomá-
nyos diákkör. 

Két történelmi Tudományos Diák-
kör működik . Az egyiknek vezetője 
Karácsonyi Béla Kossuth-díjas de-
cens, a feudalizmus korával fog-
lalkozik. A másik diákkör az ú.i 
korral foglalkozik, Mérey Gyula 
elvtárs vezetésével. A diákkör fel-
dolgozza Szeged történetét a 
Horthy-fasizmus alatt; a munkás-
mozgalom a X I X . században Sze-
geden című témákat. 

A Bölcsészkar lelkes hallgatót 
tudásukat mélyítik, gyarapítóik, a 

magas színvonalú Tudományos 
Diákkörökön. . 


