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Ki minek 
mestere? 

A KISZ Központi Bizott-
sága az MSZMP IX. kong-
resszusának tiszteletéi-e or-
szágos versenyt hirdetett a 
fiatal szakmunkások közöt t 
A jól ismert Ki mit tud?-
hoz hasonlóan a fiatalok ez-
úttal egv fontos ipari alap-
szakmában. az esztergálvo-
zásban mérik össze tudásu-
kat. rátermettségüket. A ver-
senyt a KISZ Központi Bi-
zottsága. a Kohó- és Gépipa-
ri Minisztérium, a Munka-
ügyi Minisztérium, a Vatt-
ás Fémipari Dolgozók Szak-
szervezete és a televízió ál-
tal közösen kidolgozott sza-
bályok szerint bonvolítia le. 
A vetélkedőre azok a f iata-
lok jelentkezhetnek, akiknek 
szakmunkás-képzettségük van 
és jelenleg is szakmájukban 
dolgoznak, az év folyamán 
nem töltik be 30. életévüket, 
s akiket üzemük is javasol. 
Jelentkezési határidő: szep-
tember elseje. 

A résztvevőknek elméleti 
és gyakorlati vizsgán kell 
bizonyítani tudásukat. A leg-
jobbak üzemi, városi és me-
cvei selejtező verseny után 
október 16-án és november 
13-án a televízió n y i l v á n o s -

sága előtt találkoznak. Aki 
itt gvőz. illetve jó he! vesést 
ér el. értékes jutalmat kap. 
Az első dí j Pannónia motor-
kerékpár. a második 12 ezer 
forint értékű lakószoba-be-
rendezés. a harmadik Sigma 
televízió, a negvedik SÍTTID-

son vagy Jawa—Ideál Mo-
ped. 

. A Csongrád megvet és 
szegedi vetélkedők rendezé-
sére megtörténtek az elő-
készületek. A KISZ. a szak-
szervezet valamint az ipari-
tanuló-intézetek szakembe-
reinek részvételével a múlt 
héten tartott megbeszélésen 
elhatározták, hogy Szeged-
ről húsz. a megve többi vá-
rosából. Hódmezővásárhely-
ről. Szentesről. Makóról és 
Csongrádról tíz nagyüzemből 
indulnak a fiatalok a ver-
senven. 

ve a t e r r által az Idei esz-
tendőre előírt rész beépítése. 
Az építőipar speciális hely-
zetét tekintt-e — ahol vi-
szonylag gyakori a késedel-
mes átadás, a minőségi ki-
fogás — a munkák határ-
időn belüli, jó minőséggel 
való átadáisa nehéz feladat. 
A KISZ védnökségével mű-
ködő ifjúsági brigádok vál-
lalásaik megtételekor külö-
nös figyelmet fordítottak 
egyes, úgynevezett kiemelt 
építkezésekre. Többek között 
ennek eredménve a szentesi 
F jelű épületek másfél-két-
hónapos határidő-csökkenté-
se is. A szegedi állami áru-
ház építésénél különböző 
munkafeladatok elvégzését, a 
Bécsi körúti lakóházcpítke-
zésen a blokk ázás meggyor-
sítására tett felajánlásokat 
rögzítettek a brigádnaplók. 

A termelési terv teljesítése 
mellett a vállalások egv ré-
sze az önköltség csökkenté-
sére iránvul. Az anvag- és 
energiatakarékosságra, az el-
fekvő készletek csökkentésé-
re. A ..holHdő". a fegyelme-
zetlenség. a szervezel lenség 
megszüntetése a munka ter-
melékenységét fokozza. Eh-
hez természetesen a progra-
mozók. a műszaki előkészí-
tők is tevékenven hozzájá-
rulnak. mivel munká juk el-
engedhetetlen feltétele a terv 
pontos teljesítésének, a mi-
nőségileg és mennyiségileg 
eavaránt kifogástalan mun-
kának. 

Bár a ezámszertntl ered-
mények még csak részletei-
ben mutathatók ki a K1S/5-
esek lendülete és az időseb-
bek tapasztalatai kellő biz-
tosítékul szolgálnak ahhoz, 
hogy a vallalások nem ma-
radnak meg a naniron. va-
lóság. tervteljesítés lesz be-
lőlük. 

László Gyula 

Szakmai 
gyakorlaton 

Munka-
verseny 
az építőknél 

Nagyarányú munkaverseny 
bontakozott ki az egész or-
szágban az M S Z M P IX. 
kongresszusának tiszteleté-
re. A tervfelaóatnkat figye-
lembe véve mindenütt éves 
felajánlásokat tettek a dol-
gozók. A Csongrád Megyei 
Építőipari Vállalatnál a ter-
melési tanácskozások során 
a szocialista és az e címért 
dolgozó brigádok teljes 
számmal bekapcsolódtak a 
versenvbe. és a szakszerve-
zet. valamint a KISZ nép-
szerűsítő munká ja nyomán 
ma már 130 brigád közel 
ezer tnaeal vesz részt a moz-
galomban. 

A legfontosabb célkitűzés 
náluk is az 1906. éves terv 
teljesítése: a lakóépületek, 
népgazdasági jelentőségű lé-
tesítmények felépítése, illet-

Szakmai gyakorlat. Ez a 
két szó kifejezhet néhány 
hét megfeszített munkát , 
szomjas ismerkedést vagv 
énoen egymásba folyó unal-
mas órákat, napokat, lógást, 
A gyakorlatra küldött diá-
kok közül ki erre. ki ar ra 
indul. Elsősorban ra j tuk 
múlik, hogv az egyetemeken 
vagv főiskolákon szerzett el-
méleti tudás mellé kerül-e 
..kétkezi" tapasztalat. 

A szegedi gumigyár tnrrw 
lőüzemében harmincméteres 
gépóriáson folvik a kísérleti 
gyártás. Ennek az üzemrész-
nek jelentős lemaradása van 
és ettől a géptől függ. hogy 
az év végére sikerül-e lefa-
ragni az adósságból Mérnö-
kök. technikusok szinte na-
ponta vizsgálták ezt a ma-
kacs. úi berendezést. Az ok: 
sok b a j adódott a fokozat 
nélküli haj tóműben. A nem-
rég kezdődött termelés emiatt 
az egv szerkezeti elem mi-
at t sokszor megakadt. Ilyen-
kor jönnek a lakatosok. 
Köztük találkoztam egv ma-
gas fiatalemberrel. A mun-
kások csak . .mérnökkémnek" 
szólítják, mint megtudtam, 
valóiában másodéves gépész-
mérnök-hali gató. s ha teheti, 
ö kísérli meg először a hiba 
kijavítását. 

— Hogy kerül t a gumi-
gyárba? 

— Mielőtt felvettek volna 
a miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetemre egv évig 
itt dolgoztam, mint techni-
kus. A vizsgák után kötelező 
gyakorlat ideiérc visszakér-
tem magam a TMK-sok kö-
zé. akiknél régen is működ-
tem. Szeretem a géneket, s 
igyekszem minél róbban fel-
használni ezt a négv hetet. 

— Mi érdekli legfőkép-
pen? 

— Szeretném ..meggyógyí-
tani" a hajtóművet. Eddig ez 
még nem sikerült, nediff öt-
féle elképzelést Ls kipróbál-
tunk. 

Hódi László nem ,.res-
lelli" a nehéz fizikai mun-
kát. Azt. vallia. hogv a tan-
könyvek mellett meg kell 
tanulnia ..olvasni" a kétkezi 
munkában, a génekben is 
Amikor a gvár a lakatosok 
közé osztotta 'oe — őszintén 
örült a dóntesnek. 

De más típusú egyetemis-
tával is találkoztam. Ö azok 
közül való volt. akik saját 
szavaikkal így fogalmazzák 
meg céljaikat: ..Lassan a 
testtel, a munka nem lóver-
seny! Különösen nekem nem 
az. aki, ugyebár, értelmiségi 
vagyok. Szeptemberben kez-
dődik az egvetem. a nagy 
..hajtás" és ar ra kell taka-
rékoskodnom az energiám-
mal". 

Barátunk ennek megfele-
lően bonvolítia nani prog-
ramját . Reggel od.aül egy 
szabadság miatt megürese-
dett íróasztalhoz, és délig el-
olvassa a papi sajtót . Ebéd 
utón tessék-lássék megcsinál 
néhány tusrajzot, majd egy-
két kimutatást . Három óra 
körül ..elfárad", s a munka-
idő végéig pihen. 

A teljesség kedvéért meg-
kérdeztem: dolgozik-e a mű-
helyben? 

— Hova gondol'' Csak za-
varnám a termelést. Nem 
vagyok ipari tanuló; én a 
fejemmel akarok pénzt ke-
resni. Ehhez, szerintem, nem 
kell a satupad mellett re-
szelni. Kényelmesebb a tisz-
ta irodában. 

— A gépek nem érdek-
lik? 

— Dehogynem. Napközben 
néhánvszor keresztülmegyek 
a műhelvben. ilvenkor min-
dig megtekintem a derék 
masinákat. 

— Nem unalmas ez a 
..munkastílus"? 

— A strandon biztos jobb 
volna. 

Az egyetemek azért kül-
dik szünidőben a gépekhez 
a hallgatóikat, hogv a padok 
között szerzett elméleti tudá-
sukat gyakorlati tapasztalat-
tal ötvözzék. Az egyoldalú, 
csak könyvtszagú ismerethal-
maz ma már semmit sem ér 
az életben. Enélkül a dip-
loma olyan, mint, a leves só 
nélkül. A gyárakban, üze-
mekben egvre több tudást 
követelő feladatokkal talál-
koznak az úi mérnökök. Az 
sincs kizárva, hogv éppen 
egyetemi végzetséggel ' f i i 
kezelni nagyértékű berende-
zéseket. De ma már azon 
sem vitatkozik senki, hogy 
egv mérnöknek — ha szük-
séges — a satunadnál, akár 
reszelővel kell bebizonyítani 
igazát, vagv megmutatni a 
helyes megoldást. 

Aki hagyja elveszni a 
megismerés lehetőségeit, nem 
válhat igazi szakemberré. 
Ezért csak egy féleképpen ér-
demes dolgozni nváron. még 
szakmai gyakorlaton ls. Űgv. 
ahogv az említett f iatalem-
ber teszi a gumigyárban. Be-
csületesen, munkával kitölt-
ve az órákat és napokat. 

Matkó István 

irányelvek alapján dolgoz-
nak. Ifjúsági parlamentet 
szerveznek, részt vesznek » 
munka versen vhert. másreszt 
a Tanácsköztársaság hőst 
napjainak történetét kutat-
ják a fiatalok. 

Az 'idei akcióprogramok si-
keres végrehaitásával a sze-
gedi és a Csongrád megyei 
fiatalok sikeresen segítik a 
népgazdaság) tervek teljesí-
tését. Sokat javult a politi-
kai munka is a KÍSZ-szer-
vezetekben A vietnami szo-
lidaritási műszakok és az iz-
zó hangulati! tiltakozó gyű-
lések a KISZ-isták egvségét 
és politikai öntudatát bizo-
nyítják. A KTSZ Központi 
Bizottsága most úi progra-
mot hirdet, meg Légv edzett 
és harcra kész címmel. En-
nek keretében az ifjúsági 
szövetség, valamint a Ma-
gvar Honvédelmi Sportszö-
vetség közös programokat 
dolgoz ki a fiatalok részére. 
Járőrversenveket. haditech-
nikai tanfolyamokat rendez-
nek. a honvédség segítségé-
vel mindenki megismerked-
het a korszerű haditechnikai 
eszközökkel. 

Októberben az M S Z M P 

IX. kongresszusa tiszteletére 
kongresszusi hónán címmel 
indítanak .mozgalmat. Az 

Szegediek 
a sztyeppén 

Tovább erősödött a két 
testvérváros. Szeged és Odesz-
sza ifjúsági szervezetei kö-
zött a kapcsolat: a tavasz-
szal kötött megállapodás ér-
telmében július elején tizen-
öt fős — egvetemi oktatók-
ból. volt ötödévesekből é.s 
hallgatókból álló — szegedi 
csoport indult, az odesszai 
egyetemisták egvik nyári 
építőtáborába, hogv három 
hétig a szűzföldön dolgozzék. 

Odesszában azok a diá-
kok várták a szegedieket és 
kísérték ki a Dnyepropet-
rovszk felé induló vonathoz. 
akik „cserébe" egv hónapig 
itt. a Tisza-parti városban 
dolgoztak. 

Az Urálon túli. kusztnnaji 
kerületben fekvő. Frunze 
nevét viselő s-zovhoz köz-
ponti faluiában állt a sze-
gedi egyetemisták sátra, öt-
venöt odesszai hallgató öt 
jur tá ja mellett. Volt idő 
megcsodálni a hatalmas a rá -
nyokat: a szovhoz. 46 ezer 
hektárnvi területen gazdál-
kodik. ö t kisebb település 
tartozik hozzá, ahol össze-
sen tizenöt nemzetiség él 
nagyszerű egyetértésben, 
köztük oroszok, ukránok, né-
metek. kazahok, tatárok, ör-
mények. Az idén 36 ezer 
hektár szántőt vetettek be. 
nagyobbrészt búzával. Jelen-
leg 96 traktorral . 102 teher-
autóval dolgoznak. 

A gazdaság vezetősége tá-
jékoztatta az építőtábor 
iésztvevőit a szovhoz és a 
tábor életéről, valamint a 
feladatokról. C veniszovkától 
110 kilométerre a sztyeppén 
1955-ben húzták fel az első 
sátrakat, maid falakat, azon 
a helven. ahol ma 1300 em-
ber él — víz. villanyáram, 
gének, megművelt t á j birto-
kában. Ez a csoport most la-
kásokat épített azoknak a 
családoknak, akik vállalják 
az életet a szűzföldön, s 
azoknak, akik ..kinőttek" 
eddigi hajlékukból A kusz-
far.aji kerületben hatezern-M 
több diák végez hasonló 
munkát . 

Az első napok 30—40 fokos 
hőségében is jó volt látni, 
ahogv elindult, s imbolvog-
va-esikorogva haladt tova a 
billenőkocsi. tett azzal a sa-
lakkal. amit a szegediek la-
pátoltak fel rá. 

A legnagyobb élmény azt 
a felelősségvállalást és em-
beri lóságot volt megismer-
ni. melvnek birtokában él-
nek és dolgoznak a szovjel 
fiatalok. A táborparancsnok 
feladatkörét a másodéves 
biológus Vitalij Reva. a ko-
misszár tisztét a harmad-
éves Alla Szemjonova töl-
tötte be. A tábor csupán a 
nyersanyagokat kapta a 
gazdaságtól, egyébként tel-
jesen önálló volt. A fiúk. a 
katonaidejüket általában 
már leszolgált első. másod-
éves egyetemisták az. ingű-
ket is odaadták aiándckt'I. 
emlékbe a szegedieknek. Né-
hányan közülük viselték is j 
hazafelé a kékesíkos mat-
róztrikót és zubbonyt, ami-
vel nem kis tekintélyt sze- I 
reztek maguknak a többi 
utas előtt. 

Magvarok talán most elő-
ször dolgoztak a szűzföldön. 
Segítettek betonházakat 
emelni, építettek „szerájo-
kat". hordtak követ, vályo-
got. rakodtak salakot, me-
szet. cementet és téalát. ás-
lak alapokat Kazahsztán ege 
alatt. 

Gtza Ferenc 

Felvételi vizsgák 
a szülésznőképzőben 

Az egyetemi és főiskolai 
felvételik lezajlottak, de 
augusztus első napjai azért 
mégsem mentesek a vizs-
gáktól. Ezekben a napok-
ban ugyanis az egészségügyi 
szakiskolába jelentkezett 
ápolónő-, védőnő- és szülész-
nőjelöltek számára tar tanak 
felvételeket. Ilyen vizsgákra 
látogattunk el a Martos Fló-
ra Szülésznőképző Intézet-
be. 

Meghódították a betegek 

A szülészeti és nőgyógyá-
szati klinika harmadik eme-
letére érve balra kell for-
dulni. Felírás jelzi, hogy 
jó helyen járunk. Csendes 
társalgó, emeletes ágyakkal 
hálószobák, s napfényes tan-
terem sorakozik szépen egy-
más mellett — ez az isko-
la ás a Vidékiek kollégiu-
ma is egyszeműlyben. Mint 
egy kis rezervátumban, 
oivan hófehér, tiszta itt min-
den. Széli Istvánná igazgató 
történeinvet mesél: 

— A 1*1 ha képzés 1890-ben 
indult Magyarországon, s a 
három hónapos tanfolyam 
mindig a szülészeti klini-
kákhoz kötődött. A felsza-
badulás utón két évre 
emelkedett a tanulmányi 
idő. s 1953—54 óta lassan 
szivárogni kezdtek erre a 
pályára az. érettségizettek. 
Először olyanok Jöttek gim-
náziumokból, akik valahol 
csalódtak, nem vették fel 
őket az egyetemre. Aztán 
elvégezték a két osztályt, 
részt vettek a kötelező más-
fél éves gyakorlaton, s — 
elmentek orvoskarra. Né-
hányukat nzonban meghódí-
tották a botegek. A pályán 
maradtak, hiszen további 
lehetőségek vár tak r á juk : 
műtősök, röntgenassziszten-
sek. anaesthesiológusok lő-
hettek. 

Kl in ikán, kórházakba 
kerülnek 

A 17 tantárgyat tanfió is-
kola tehát kétéves, de a 
kötelező szakmai gyakorlat-
tól együtt három és féL 

—- Tulajdonképpen, a t 
utóbbi másfél éves próba-
idő alat t dől el, ki mire 
alkalmas — mondja dr. 
Rapcsák Vilmos tanársegéd, 
az iskola szaktanácsadó ta-
nára. Sajnos, itt a . klini-
kán nem tudnak elég he-
lyet biztosítani számukra, 
de valamennyien kórházba 
kerülnek. Körzeti szülész-
nőket m á r nem képeznek, 
hiszen ál lamunk egyre in-
kább az intézeti szülést 
szorgalmazza. Az országban 
működő öt szakiskola vég-
zett hallgatóira nagv szük-
ség van, jó néhány intézet 
tárt karokkal vá r j a őke t 
A legutóbbi álláselosztáskar 
is minden szülésznőre leg-
alább két. hely j u to t t 

Hivatás a javából 

Az iskolában a beteg 
szemléletének igényével lép-
nek fel a nevelők. Ügy vi-
selkednek, miptha ők lenné-
nek a betegek, hogy lépten-
nyomon hozzászoktassák 
hallgatóikat a klinikai kö-
vetelményekhez. A termek-
ben, folyosókon kifogást*, 
lan rendnek kell l e n n i 

— Az első szülés melletti 
asszisztencia a Rubikon — 
hangoztatja t réfásan Saffi 
Istvánné. — Utána az. ebéd-
lőben, társalgóban napokig 
csak arról beszélgetnek a 
lányok; valamennyien hő-
söknek érzik m a g u k a t 

Hivatás ez. tehát a javá-
ból, méghozzá felelősséírtej-
jes, nem egyszer bizony fá-
rasztó, egcsz embert kívá-
nó pálya. Tudnia kell <rl 
az idén jelentkezett 128 fel-
vételizőnek is. 

A folyosóról közben be-
kopogtatott a következő kis-
lány, a miskolci Kovács Dp. 

na, s Ferenczy Istvánná, az 
iskola meghívott tanára fel-
tette az első kérdést — ma-
gyar i r o d a l o m b ó l . : 

N. I 

Bírósági ítéletek 
„GAVALLÉR" VOLT 
AZ ÁLLAM PÉNZÉN 

Szügyi János 51 éves, Sző-
reg. Ladvánszky utca 75. 
szám alatti lakos mint tér-
mester dolgozott a szegedi 
kábelgyárban. A vállalatnak 
végzett fuvarozást Berta 
Zoltán 28 éves, Deszk, Fel-
szabadulás utca 57. szám 
alatti lakos, mint az újszege-
di Haladás Tsz. tagja. Szügyi 
kapcsolatba került Bertával, 
aki 6 ezer forint OTP köl-
csönt veit fel. A kezességet 
Szügyi vállalta. Kért is rög-
tön Bertától 3 ezer forintot 
kölcsön, amelyet nem adott 
meg. El lenszol gá l ta fásul 2 
ezer téglát adott Bertának, 
később pedig igazolt neki 
olyan munkanapokat is, 
amikor az. nem végzett fu -
varozásokat a kábelgyárban. 
Később Szügyi magának is 
több fuvart végeztetett Bertá-
val. szintén a vállalat kifizeté-
sében. A fuvaros ettől vérsze-
met kapott, s egy alkalom-
mal kivitt a gyárból egy zo-
máncozott kályhát, máskor 
pedig vörösréz huzalt 900 
forint értékben. A szegedi 
járásbíróság Bertát társadal-
mi tulajdon elleni lopás, va-
lamint csalás miat t 6 hóna-
pi felfüggesztett szabadság-
vesztésre ítélte. Szügyi ügye 
fellebbezés folytán került a 
Csongrád megyei bíróság elé 
és csalás miatt jogerősen 
6 hónapi szabadságvesztésre 
ítélte. 

KONZERVEKET LOPOTT 
Abonvi János 25 éves. Sze» 

ged, Párizsi körút 43. szám 
alatti lakos, mint gépkocsi-
vezető dolgozott a Szegedi 
Konzervgyárban. A szállí-
tásnál több alkalommal to-
pott konzervet. Száz dobol 
halászlét, 160 doboz m á j -
konzervet, amelyet értékesí-
tett. A Csongrád megyei bí-
róság jogerősen 4 hónapi 
szabadságvesztésre ítélte, a 
kötelezte, ivogy korábban 
ugyancsak társadalom tu la j -
don ellőni lopás miatt kapott 
8 hónapi javító-nevelő mtn»-
kát — átváltoztatható sza-
badságvesztésre — is le tölt-
se. 
MEGVERTE 
A KISZOLGÁLÓT 

Martus István, Kistelek, 
Árpád utca 24. szám alatti 
lakos a községi földmúves-
BZÖvetkezeti vendéglőben le-
részegedett, « a felszolgáló-
nő ezért megtagadta további 
kiszolgálását.. Martus a ven-
déglőben fól lábon állva 
„bizonyította", hogy nem ár-
tott meg neki az ital. A 
vendégek derültek a külö-
nös jeleneten. Martus azon-
ban durva szavakkal illette 
a kiszolgálónőt, maid arcul 
csapta. Ekkor közbeléptek a 
vendégek, s az ittas embert 
megfékezték. A Csongrád 
megyei bíróság Martus Ist-
vánt garázdaságért jogerősen 
4 hónapi szabadságvesztésre 
ítélte. 

U r á § v á n v o k 
0 

A világűrből a Földre hulló meteorok sokszor értékre 
ásványokat tartalmaznak. A vas mellett a meteorok — bár 
nagyritkán — igen apró gyémántszemeket is tartalmaznak, 
sőt aranyat is „hoznak". 

A csiszolás és a preparálás ú j eljárásainak segítségé-
vel a meteorokban jelenleg legalább húsz. eddig ismeretlen 
ásványt fedeztek fel. Ezekhez az ú j „úr-ásványokhoz" tar-
toznak például eddig elő nem fordult arsehiejek, szulfidok, 
é.s még sok más ásvány. A meteorokat elsősorban az izo-
tóp-kémia szempontjából vizsgálják. 
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