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A szegedi színészet haladó hagyományaiból 

Az amerikai kormány indoktalanul ragaszkodik 
a semleges országok hatáskörének korlátozásához 

a politikai értekezleten 

Elméleti tanácsadó: áru és pénz a kapital izmusban 

' • • • J 

NÉPNEVELŐK AZ ÉVI TERV TELJESÍTÉSÉÉRT 

December 21 án, vasárnap dé'fcen 
órakor nyíl ik meg az MSZT 

őkházban (Horváth M'hnly-utca) 
Cína a béke országa© c 'mű kiállí-
's. A kiállítás megnyitásán a bu-

dapesti k ínai követség tagjai is 

résztvesznek. A kiál l dcist Dénes 
Leó elvtárs a Városi Tanács VB-
elnöke nyitja meg. Szeged dolgo-
zói nagy érdeklődéssel vár ják a 
kiáll ítás megnyitását, amely egy 
hétig lesz nyitva, 

Egy fáradhatatlan 
népnevelő 

Népnevelőink az első sorok-
ban harcolnak a kormánypro-
gramm megvalósulásáért. Példa-
mutatóan kiveszik részüket a 
termelő munkából , ugyanakkor 
rendszeresen felkeresik dolgozó-
társaikat és megismertetik velük 
kormányunk határozatait, pár-
tunk polit ikáját, célkitűzéseit. 

J ó munká j áva l különösen ki-
tűnik Boldizsár József elvtárs, 
aki idős kora ellenére fáradha-
tatlan agitátor. J ó munká j ának 
alapja, hogy rendszeresen tanul, 
a politikai iskolán ís példát mu-
lat felkészülésével a fiataloknak. 
Ugyanakkor a termelésben is 
megáll ja a helyét. Min t turbina-
kezelő, az utolsó tíz napban is 
121 százalékos teljesítményt ért 
el. Dolgozótársait is serkenti a 
jobb munkára , hogy üzemünk 
munká jában , a terv teljesítésé-
ben ne legyen fennakadás. Mun-
kahelyén segíti a közelében dol-
gozókat és különösen a fiatalok-
nak nyúj t sok segítséget szak-
mai tudásának, tapasztalatainak 
átadásával. Az üzemben szere-
tik, bizalommal fordulnak hozzá 
a dolgozók és nem is csalódnak 
benne. Min t népnevelő, minden 
esetben igyekszik a pártvezető-
ség segítségével megoldani a 
dolgozók problémáit, a felme-
rülő nehézségeket. 

Misán György 

Szegedi Erőmű 

A népnevelök példája 

Kormányprogrammunk meg. 

valósítása, a téli forgalom kez-

dete fokozott követelmények elé 

ál l í t ja a vasutas népnevetöket is. 

Vannak eredményeink, de akad 

még tennivaló jócskán. Különö-

sen a vonatkésések megszünteté-

sében. J ó népnevelő munkával el 

koll érni, hogy például a sze-

mélyvonatoknál mutatkozó 16— 

20—22 százalékos késést a korábbi 

bárom százalékra szorítsuk. 

Fel kell számolni a területünkön 

mutatkozó lazaságokat, fegyel-

mezetlen magatartást. A népne-

velőknek cl kell mélyíteni a 

dolgozókban egymás munkájá-

nak megbecsülését, ugyanakkor a 

különböző szolgálati ágak kö-

zötti kapcsolat megjavítását. 

Vannak népnevelőink, akik 

átérzik feladatuk jelentőségét és 

* 
Ezekben a napokban üzeme-

ink dolgozói azért harcolnak, 
hogy becsülettel teljesítsék évi 
tervüket és adósságmentesen 
kezdjék meg az 1954-es évet. 
A terv teljesítéséárt való 
harcban a hibák bátor feltá-
rásával első sorokban kell küz-
deniük a párt népnevelőinek. 
Agitációjukkal. példamutatá-
sukkal, elvtársi segítségnyúj-
tással, bátor bírálattal kell se-
gíteniük a kormányprogramm 
megvalósulását, melynek alap-
ja a tervek maradéktalan tel-
jesítése. 

mindent megtesznek azért, hogy 
elősegítsék a vasút munkájá-
nak megjavulását. Például Maj-
zik Sándorné elvtársnő rendsze-
resen felkeresi a hozzátartozó 
elvtársakat és beszélgetés közben 
a munkájukban felmerült pro-
blémáik után is érdeklődik. Igy 
tudta meg, hogy Szeged Rókusi 
Állomás dolgozói sérelmezik, 
hogy a teherkocsik mosásában 
sokszor 12—15 órás kiesés is van, 
ugyanakkor a későn beállított ko-
csik mosását munkaidő után, 
túlórában kell elvégezniük. Maj-
zik elvtársnő felkereste a szak-
szolgálati főnököt és továbbítot-
ta a dolgozók által felvetett jogos 
panaszokat. 

Népnevelő munka közben ju-
tott tudomására Kirá ly István 
elvtársnak is a külszolgálatnál 
lévő lakásprobléma is és nz, hogy 
a kereszt-szolgálat ellátása, a 
futószolgálat átadás-átvétel hely-
telen • elvégzése komoly munka-
fegyelem lazuláshoz vezetett. 
Ugyanakkor elmondották i dol-
gozók, hogy az igazgatóságtól ki-
utazó elvtársaktól nem kapják 
meg azt a segítséget, amit várnak. 
A külszínen dolgozó elvtársak el-
mondják problémáikat, panaszai-
kat, de azokat r.cm juttat ják to-
vább és így semmi sem történik a 
hibák kijavításáért. Mindez arra 
figyelmeztet, hogy a népneve-
lők munkájában és nz emberek-
kel való foglalkozásban van-
nak hiányosságok, ami megne-
hezíti a munkában lévő hibák ki-
javítását. Népnevelőinknek kö-
vetniük kell Berta Jáno3nő, 
S"©kfíí .Tármsné és Majzik elvtárs-
nő példáját cs munká juk megjaví-
tásával kell elősegíteniük a téli 
forgatom sikerét, a terv mara-
déktalan teljesítését. 

SZ ILAD I SÁNDOR 
levelo nyomán 

Következetes 
felvilágosító munkát 

az evi tervért 

Üzemünkben központi kérdés a 
tervteljesítés és a munka minő-
ségének megjavítása. En, mint 
művezető és mint népnevelő min-
dent megteszek azért, hogy a 
szalagom 3o eredményeket érjen 
el. Rendszeresen megbeszélem a 
szalag tagjaival a felmerülő pro 
blémákat, hibákat. Igyekszem 
megmagyarázni, mi t jelent a 
szalagon belül a munkafegyelem 
szigorú betartása, mely alapja 
a folyamatos munka biztosiul 
sáuak, a munkaidő jó kihaszná-
lásának, a tervtcljesítésnek. Mer-
nem mindegy, hogyan'teljesít jii 
a tervet. Ha többet tcrmclü'v 
több ju t a fogyasztásra, tüb 
bet keresünk mi is és ugyanok 
kor bővebb árukészletben vétó 
gathntunk. Raj tunk, dolgozókéi 
múl ik elsősorban, milyen <•> 
mennyi áru kerül az üzletek la 
Sokszor fordulnak hozzánk pa-
nasszal a dolgozók, hogy nem 
megfelelő minőségű árut kan 
1ak vásárlás közben. A minősé • 
javításáért folytatott agitáci 
ómban ezeket a konkrét eseie 
ket is felhasználom és rámula 
tok, a selejtes munka monnyiri 
megbosszulja magát . Ha észre 
vesszük, visszakapják kijavítás 
végett, s ez sok kiesést okoz r. 
munkában és a keresetben 
Ugyanakkor ezek a dolgozók a 
szalag többi dolgozóját is hátrál-
tatják, mert azok is lemaradnak 

Mint népnevelő, minden eset 
ben felhívom a hibákra az illa 
tékesek figyelmét. Például na-
gyon fontos az anyag és a segéd 
apyagqk folyamatos biztosítása 
a zavartalan termeléshez. A mun 
kamódszerátadók munkájának 
megjavítása is sok segítséget ad 
Jelenleg hiba, hogy ahány mun 
kamódszerátadó van, annyi féb 
képp tanít ja a munknfogásokr' 
és ez megzavarja a do!gozúknf. 
Ugyancsak sok segítséget adn 
nz ú j mun v á r a vn'ó áttéréséé' 
ha azoknak a szalagokn-k de' 
gozói. kik már régobbőta esi 
ná l j ák azt a munkadarabot, át 
adnák tapasztalataikat. Ezzé' 
sikerülne az átállást követő visz 
szaosést jelentősen csökkenten' 

A szalagon be'iil meggyő-
agitác'éval. a hibák felszámo'r 
sával igyekszem elősegíteni, min' 
népnevelő üzemünk torvteljcs1 

tését. 

BITÓ ZOT.TAN 
népnevelő, Szegedi Ruhagyái 

Rendszeres munka — 
jó vizsgaeredmény 

Pártunk Központi Vezetőségének júniusi határozata, az ú j 

kormányprogramm ú j feladatokat jelent többek között az egyetemi, 

főiskolai oktatás számára is. Fokozott követelményeket állít m ind 

az egyetemi és főiskolai oktatók, m ind az egyetemi és főiskolai 

hallgatók elé. 
A szocializmust építő á l l amunknak a feladatok megoldása er-

dekében jó l képzett értelmiségiekre van szüksége. Pár tunk meg-
mutatta az értelmiség helyét társadalmunkban. Régi értelmiségünk 
ezt tapasztalva lelkesen kapcsolódott be szocializmust épító mun-
kánkba Mellettük azonban ki kell nevelnünk az ú j értelmiséget is. 

Az elmúlt években sok hiba volt a főiskolai oktat,asban. 
Pártunk és kormányunk ú j programmja lehetővé teszi és bizto-
sítja most a minden oldalú fejlődést, a színvonal emelkedeset. 

A felszabadulás óta felsőoktatásunk forradalmi változáson 
ment keresztül. Ü j tantervek születtek, jegyzetek, tankönyvek al-
lanak a hallgatók rendelkezésére. Korlát lan lehetőségek allnaK a 
hallgatók előtt, hogy alaposan tanulmányozzák szaktargyukat s 
ezért m ind jobban arra kell törekedni, hogy önálló, elmelyult 
munká t végezzenek hallgatóink, megfelelő irányítással. 

Az egyetemi, főiskolai oktatás egyik legfontosabb feladata 
az önál ló munkára való nevelés, olyan szakemberek nevelése, k ik 
szaktudományuk önál ló alkalmazására, sőt továbbfejlesztesere is 
képesek Olyan szakembereket kell egyetemeinknek, főiskoláink-
nak képezni, akik tudományos ismereteiket bátran alkalmazzak 
majd munkaterületükön, akik szeretik a tervszerű munkát , akik 
nemcsak akkor dolgoznak jól, ha az ellenőrzéstől felnek ak k 
nem elégszenek meg az átlaggal, hanem kiváló eredményekre to-

r e k S Z eRöv idesen e lmúl ik egy félév. Közeledik a félévi vizsga. Az 

eevetemi főiskolai munka elkövetkezendő heteinek legfontosabb 

feladata a vizsga jo előkészítése és lebonyolítása. Olyan ez a 

munka mint a mezőgazdaságban nyáron az aratás. Most vál ik ei, 

vá j jon jól dolgoztunk-e ebben a félévben s vá j jon jó lesz-e mun-

Ránlc termése 

A mai 'egyetemi, főiskolai vizsgák sok lényeges dologban 

különböznek a régi egyetem, főiskola vizsgájától. A régi egyetem 

vizsgáit sok esetben gyors, felszínes tanulás előzte meg s maguk a 

vizsgáztatók nem törődtek azzal, hogy a vizsgázók felkeszultek-c, 

egyáltalán nem érezték kötelességüknek a vizsga bármilyen előké-

szítését A m i egyetemeinken, főiskoláinkon a tanár felelősséget 

érez n vizsgaeredményekért, ezért egyik fontos feladata, hogy a 

vizsgát a hal lgatókkal való foglalkozással már év folyaman elo-

készítse 

Ez azonban nem jelenti az úgynevezett agyontámogatást, 
agvonbabusgatást. Az agyenbabusgatás elveszi a hallgató kezde-
ményező képességét, nem nyúj t igazi segítséget. Ahelyett tanszé-
keink tanítsák meg hallgatóinkat jó l tanulni . Tanszékeink tegyek 
lehetővé hogy ha a hallgatók az anyag valamely részét nem értik 
eíég"é hozzájuk fordulhassanak A hallgatók feladnia azulan, 
hogy ezt a lehetőséget kl is használják. Olyan egészséges légkört 
kell megteremteni, hogy a hallgatók bátran megmondhassak, ha 
valamit nem értenek elég világosan. 

A vizsgák előkészítésében és maguknak a vizsgaknak a le-
bonyolításában nagy segítséget nyúj tanak a vizsgabizottságok. Ezek 
a bizottságok az elmúlt évben minden karon értékes tapasztala-
tokat gyűjtöttek össze s ezeket a tapasztalatokat az. egyes karok 
oktatói a vizsgaidőszak lezárásával meg is beszélték. A félévi 
vizsgák jó előkészítését nagyban elősegíti, ha a vizsgabizottságok a 
vizsgák megkezdése előtt tudatosítják a jő vagy rossz tapasztala-
tokat. Vegyék fel a kapcso'atot a hal lgatókkal vizsgabizottságamK 
és szervezzék meg a tanulás ellenőrzőiét. Ugyanakkor fontos fel-
adata minden vizsgabizottságnak, hogy felmérje az egyes intéze-
tekben: milyen mértékű vizsgaelőkészítés szükséges az egyes tár-
gyakból. 

Egyetemeinken. főiskolánkon szinte minden intézetben Hű-
tött tanulószobák ál lnak a hallgatók rendelkezésére, hogy ott ké-
szüljenek a vizsgákra. Nem így áll azonban a helyzet a diákott-
honokban. ahol kevés a tanulószoba. Diákotthonainkban biztosí-
tani kell a hal'gatók felkészülési lehetőségét. Maguk a diákottho-
nok vezetői is foglalkozzanak a vizsgák fontosságával és ininrton-
kénnen biztosítsák a rendet és togyeimrt diákotthonainkban. F.'ő-
adóink p--d'g keressék fel a hal 'gatókat a diákotthonokban is és 
adjanak hallgatóinknak segítséget az alapos felkészülésre. 

A vizsgákra való felkészülés azok lefolyása* és eredménye 
komoly fokmérője politikai munkánknak és határozottan jelzi a 
párt- és kormányhatározatok egyetemi és főiskolai területen való 
végrehratösának mértékét. 

pártcsoportjatokn-k fontos szerene van a nárttagság aktí-
vlzéiásában. a p&tcnk 'vü l iek összefogásában, jobb tnnuhrr'nvi 
oredméryek elérésére vatö mozgós'tásíban. Pértcsopprtjalnknak, 
pártcsoportvezetőinknek nagv és komoly feladatuk a mostani fél-
'vi vizsg'-k nolüikai előkészítése Naov és nemes feladattik, hogy 
küzdtönek az eeves karokon e'beranódzott ©mindegy, akár hogy 
vizsgá"-m© — ban^titét fetézámoláróért. 

Hallgatótok készü'ődnek a vizsgára. A Pártszervezetek min-
denre kiterjedő gondoskodása a tanárok segítő együttműködése, a 
niSZ-szervczetck eayre eredményesebb támogatása mind meg-
annyi seg'téco a v'zs?ák eredményének. 

A szülők és hozzátartozók szeretetén k ívü l az üzemek, tor-
r">lő*z8ve*kezetf>k, egész doigező nőnünk figyelme is a vizsgázók 
elé fordul. S ha vizsgázótok rendszeres és ezven'rtes munkáva l , 
ndokolatton izgatom nélkül készülnek fel vizsgáikra — a s<k©r 
eem marad el. Ennek a «ikorr>«k a biztosítása a most következő 

hetekben rgyetome'nk fő'sl-o'átok tanszeraőiyrofének és viz<"*éz-
•atóirok közös itóve melynek jó megoldásával szocialista építé-
sünket fegtt'k segíteni. 

Vasárnap délien n\Vik meg 
,IÍ:na a béke ország a" cimü kiállítás 

A Szegedi Ju íaáru^yir „Ifjúsági brigádja" e'sőnek fejezte be évi ferv5t 
A Szegedi Jutaúrugyár fiataljai 

büszkén őrzik a Megyei D ISZ Bi-
zottságnak a legjobb üzemi szer-
vezet részére létesített vándorzász-
laját. 

A vörös selyemzászló bizonyítja, 
hogy az üzem 163 D ISZ tagja élen-
jár a termelésben. Különösen ki-
tűn ik a szövődé „If júsági brigád"-
ja, amelynek tagjai e'ső között 
tértek át két gép kezelésére. Pél-
dájukat számost n követték és a 
szövő üzemrészben már csak néhá-
nyan dolgoznak egy gépen. Az 
élenjáró i f júmunkások brigádjuk 
megalakítása után 

valamennyien vá' iaifák, hogy 
tapr.szta'ataikat átadva segít'ii 
a száz száza* "v alatt termelő-

ket. 

Munká j uk nyomán a júniusi húsz-
ról ötre csökkent a norma alatt 
teljesítő fiatalok száma. Ezek az if-
júmunkások is sokat tanultak és 
javították eredményeiket. Deák 
Már ia vetülékcsévélő, aki jelentog 
99 százalékot teljesít, a DTSZ mun-
kában is kiváló sztahánovista 
Zs emberi Györgynénck köszönheti, 
hogy n 'hány hót alatt tizenegy 
száza'ékot javított eredményén. 

A tizennégytagú „If 'úsági bri-
gád" az itaemben e'sőnek felezte be 
évi tervét és eddig már 23 ezer 
métert szőtt terven felül. Ebből kö-
zel 25 ezer rizses zsákot készítet-
tek. Az év végéig a brigád tagiai 
még 12 ezer gabonászsékhoz ele-
gendő anyagot gyártanak, Az „If-

júsági brigád" mellé szorosan felzár-1 
kózott a többi i f j úmunkás is a D ISZ 
vezetőságválasztásra való készülés 
során. A negyedik negyedév túltel-
jesítésére, „békénk biztosítására és 
tervünk teljesítésére" jelszóval va-
lamennyi D ISZ tag felajánlást tett. 

Közülük több mint fe'c már 
teljesítette fclaján'ását. 

! Szalai I lona eddig 611 méterrel 
termelt többet előirányzatánál. 

Az i f júmunkások a kölcsönös se-
gítésen kívül annak köszönhetik 
szép termelési eredményeiket, hogy 

szakmai tudásukat ls fejlesztik 
Kétharmad részük már sikeresen 
elvégezte az üzemben rendezett fc 
nó- és szövő szakmai tanfolyamr 
kat. Többen a sztahánovista isko'r 
előadásait látogatták. A jelenté: 
folyó hathónapos szakmai tanfo 
lyamon húszan vesznek részt. 

Az i f júmunkások az üzem meg-

becsült dolgozói. Négy sztaháno-

vistájuk mellett Domonkos Mária 

szövőnő a könnyűipar kiváló dol-

gozója jelvénnyel büszkélkedhet. 

Évi tervünk te! ;esí'ése u?án fe'készülünk 
1954 fe!adafa :nak megoldáséra 

November 7-e tiszteletére vál la l tuk, hogy az évi tervet részletei-

ben december 15-re teljesítjük. Örömmel jeténtjük, hogy vállalásun-

kat december 15-én délután 2 órakor teljesítettük. Terven felül még 

ezen a héten befejezzük négy közkifolyó és 750 méter csővezeték épí-

tési munkálatai t , a külváros vízellátásának további javítása érdek 

ben. Az évi terv teljesítéséért folyó harcból különösen If júmunká-

saink vették ki részüket. A magyar labdarúgók londoni győzelmén-k 

tiszteletére a Remény-utca 33. számú háznál egy udvari kifolyót sze-

reltek fel, amely kitűnően sikerült. 

Az évi tervünk teljesítése u tán felkészülünk az 1951-es évi 

tervfelad a tok sikeres végrehajtására. Igen nagy munka vár dolgo-

zóinkra. Hat ártézi kutat kell a megye területén fúrnunk, hogy a fal-

vak egészségesebb vízellátását biztosítsuk. Újszegeden a víztorony fő-

vezetekének építési munkálatait , va lamint egyéb kisebb munkálato-

kát végzünk Szeged város területén, 

Stprikó Gyula 


