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A SZEGEDI ÜZEMEK L E G J O B B J A I 
Abtaliám Ferencné 

flvtársnő a Szegedi Gyufa-
gyár legjobb dolgozója. Két 
héttel esető 11 kapta meg jel 
kiérdemel 1' íztahánosmta okb-
velét. Teljcsítr/iényét már fél-
évvel ezelőtt, a győztes sztálini 
műszak idején 200 százalék 
fö'c emelte, mostani átlaga 22.1 
százalék. Ábrahám élvtársnő 
munkamódszerét örömmel ad-
ja át többi dolgozó társainak 
Ennek tudható be, hogy a do. 
bozosztályon már t-öbben meg-
közelítették a termelésben Áb-
rahám elvtdrsnö teljesítmé-
nyét. Pedig Ábrahám elvtárs-
nő már az október 11-i tervét 
is teljesítette. « 

Bartók Istvánné 
elvtársnő kedden teljesítette 
a szeptember 15-i tervét, ő a 
Gyufagyár második legjobb 
dolgozója. Eddigi munkavál-
lalásait még mindig sikeresen 
túlteljesítette. Teljesítménye 
állandóan 200 százalék iolö t 
van. A jó termelő munkája 
mellett alaposan kiveszi részét 
az üzem mozgalmi életéből is. 
Amellett, hogy falujáró és 
üzemi népnevelő, egyben szak-
szervezeti funkcionárius is. 
Dolgozó társai kiváló munká-
jáért megbecsülik és szeretik. 

Szötlősi Sándor 

(BEMA) felsőrész felhúzó, má-
jus l-e óta rendszeresen többet 
teljesít 220 százaléknál. Mostani 
átlaga 238 százalék. Szöllősi 
elvtárs már hónapok óta az 
üzem legjobb dolgozója. Most a 
minőség fokozottabb javításával 
készül párttagságának elnyerésé-
re. A minőség javítása mellett 
vállalta, hogy teljesítményét a 
jövőben is állandóan 200 százalék 
fölött tartja, de minden igyeke-
zettel azon lesz, hogy a mostani 
átlagát még fokozza. Ezzel akar-
ja továbbra is kiérdemelni az 
üzem legjobb dolgozója címct. 

Filák József 

ifjúmunkás 1 ti öntisztító, a DÉMA 

második legjobb munkása. Az UZP-
mi SzIT-szervezet tagsága őt jelölte 

egyik képviselőjéül a megyei kül-

döttválasztó bizottságba, amelynek 

tagjai a legjobb mozgahni munkát 

végző s a termelésben kiváló ered-

ményeket teljesítő ifjúmunkások 

közül kiválasztják azokat a Halato-

kat,- akik a Csongrád megyei S-IT-
es EPOSz-szervezetcket, ifjúmunká-

sokat képviselik majd az egyesítő 

kongresszuson A nagy megtisztel-

tetést még több termeléssel akarja 

megköszönni dolgozó társainak. 

Tóth Erzsébet 

elvtársnő, a Szegedi Kenderfonógyár 
legjobb ifjúmunkás kártolónője. — 
Dolgozó társai közül többen úgy is 
nevezik, hogy „a legjobb tervte'.je-
sítö elvtársnő". Ez az elnevezés rá 
is illik Tóth e'vtársnőre mert már 
hétfőn az augusztus 30-i tervét fe-
jezte be. 

Munkáját munkástársai nagy fi-
gyelemmel kisérik. Az egységes If-
júsági szövetség megalakító kon-
gresszusának tiszteletére vágatta, 
hogy ezévi munkáját egy hónappal 
előbb befejezi. Felajánlását már há-
romszorosára teljesítette. 

Csikós Istvánné 

a cérnázó műhely legjobb dolgo-
zója közel másfél hónappal telje-
sítette túl második negyedévi 
tervé!.. Az egységesiíő kongresz-
szus és a szegedi pártértekezlet 
tiszteletére vállalta, hogy telje-
sítményét a második negyedévi 
terv idején még tíz nappal nö-
veli. A kő! géore való áttéréssel 
új munkamódszert vezetett be. 
A napokban újítást aűotí be az 
üzem ujitási bizottságához. Az 
orsók leállítására egy automata 
készüléket tervezett ki, azzal 
akarja megkönnyíteni munkáját 
és ezzel akarja teljesítményét 
még jobban növelni.. 

Az agiiátor-káderek fejlesztése és nevelése 
A szverdlovszki terület dolgo-

zói egyre nagyobb sikereket ér-
nék el azoknak a kötelezettségek-
nek teljesítésében, amelyiket. 
Sztálin elvtárshoz hr.éziett leve-
lükben vállaltak. A terület ipara 
az elmúlt év tíz hónapja alatt 
15.5 százalékkal növelte terme-
lését az előző évhez viszonyítva. 

A munkások, parasztok és ér-
te'miségiek önfeláldozó munká-
jában nagy szerepet já szik az a 
politikiii tömegimunka, amelyei a 
pártszervezetek végeznek a vá-
rosok és faival: lakossága kö-
zött. 

A szverdlovszki területi párt-
szervezetek törekvése arra irá-
nyul. hogy állandóan emelje a 
po'i ik i agi'áeió eszmei színvo-
nalát é3 ezzel elősegítse a gaz-
dasági-politikai felaaa'.ok meg-
oldását is. 

Az acitáció eszmei színvonala 
és h'ttékonvsága emelésének 
döntő feltétele 

az agitátor-káderek 

királasatása és nevelése. 

A terület pár szervező ei a po-
litikai szempontból legképzettebb 
kommunistákat, az értelmiség 
legBZ!élesebb köreit, a termelési 
újítókat', a mezőgazdaság élmun-
kásait vonták be az agi ációs mun-
kába. Jelenleg 54.000 agitátor 
működik a területen, ezek közül 
többek között 31.000 kommunis-
ta, 13,000 tudományos munkás, 
technikus, orvos. 

A dolgozók politikai és kultu-
rális színvonalának állandó 
emelkedése egyre nagyobb köve-
telményeket támaszt az agitáto-
rokkal szemben. A dolgozók esz-
mei és kulturális igénye", nagyon 
széleskörűek és változatosak. 

Ez is mutatja, milyen fontos, 
hogy a pártszervezetek eszmei-
leg és módszertanilag felfegyve-
rezzék az agitátorokat, srgíteentk 
nekik ismereteik gyarapításában, 
látókörük bővítésében. 

A szverdlovszki teiü'et pirt-
s-zerveoetei nagyarányú munkát 
végeznek tzen a téren az agi'á-
terok képzésében. Az agitáca's 
kollektívák vezetőinek és az .agi-
tátoroknak 

rendszeresen tartanak 

szemináriumokat 

Kéthavonként gyűlésre hívják 
össze a körzetek és a város agi-
tátorait:, amelyeken vezető pa.;-
munkások és kiváló munkások 
tartanak beszámolói a,t. Ezeken 
«a gyűléseken beszámolnak az ag: 
tátoroknak a Párt és a kormány 
által felvetett legf:u csabb kér-
désekről, a nemze közi és belpo-
litikai helyzetről, valamint a dol-
gozók e.i't álló feladatokról. 

Még az tlmulé évbe.i megszer-

vezték Szverdlovszkban az állan-
dóan működő agitátorok szemi-
náriumát. Az uráli gépgyár egyik 
ilyen szemináriumában 270 agi-
tátor fanul. A foglalkozásokat 
hetenként egyszer tartják meg. 
A szeminárium tanterve négy 
részből áll: az agitációs munka 
gyakorlata, a Szovjetunió nem-
ze közi helvzetének és külpoliti-
kájának főkéráéíei, a, szovjet 
állam gazdaságpolitikája és a 
gyár konkrét gazdasága. Az 
egész tanterv 

60 órát foglal magában. 

A szemináriumban az üzem párt-
munkásai és lermelőmunk ísai, 
valamint a propagandistái: t.ir-
tanak előadást. 1 

Az agitátorok többsége bele-
kapcsolódott a pártok'atás 
rendszerében folyó Tanulásba. Az 
SzK(b)P történetének tanulmá-
nyozásával 30.000 agitátor fog-
lalkozik. Az uráli gépgyárban a 
724 agitátor közül 162 a párt-
ok'atás hálózatában, 210 ?. fő-
iskolákon és technikumokon, 140 
pedig az általános iskolákban ta-
nul. 

A gépgyár egyik legjobb agitá-
tora L. Zsuravljev — a kovács-
műhely élenjáró részlegének 
mestere. Zsuravljev 1932 óla 
dolgozik az uráli gépgyárban és 
egyszerű munkásból lett magas 
szakképzettségű mesterré. Zsu-
ravljev részlege munkásai kö-
zött 

8 éve megezakitás nélkül 

végzi 

a kovácsmühelyben agitációs 
munkáját, amelynek formái és 
módszerei igen változatosak. Bár. 
miiyen tárgykörből meríti is 
anyagát, mindig arra törekszik, 
hogy összekapcsolja a gyár, az 
üzem, a részleg életéből vett he-
lyi eseteket a szovjet nép előtt 
álló feladatokkal. 

Zsuravljev mindig támogatja a 
termelési újítókat, észszerűsitő-
ket és feltalálókat. As ő részle-
géből a munkások 200 észszerű-
sitő javaslatot terjesztet.ek elő, 
ami évi 200 ezer rubel megtaka. 
ritását eredményezte. Maga Zsu-
ravljev 21 javaslatot adót': a 
gyárnak, ami szintén sok tízezer 
rubelnyi megtakarítást jelentett. 
Az ő javaslatára gépesite ták az 
egyik prést, ami 10 százalékkal 
emelte a munka termelékenysé-
gét. 

Áz uráli gépgyárban az agitá-
torok egyes iparágak szerint 

rendszeres értekezéseket 

tartanak. 

Ezek az értekezletek segiitik elő 
a politikai tömegmunka szakosí-
tott vezetését, valamint az agi-
tátorok tapasztalatainak összesí-
tését. 

A tapasztalatok terjesztésére a 
lehető legnagyobb mértékben 
használják fel a sajtót. 

Az agitátorok munkájában 
nagy segítséget nyújtanak a 
pártbizottságok. Á szverdlovszki 
városi pártbizottságok az agitá-
torok és az agitátort szeminá-
rium-vezetők részére felolvasáso-
kat és előadásokat szerveznek. A 
pártbizottság havonként 

összeállítja az agitátorok 

előadásainak témáját, 

jegyzéket állít össze az ajánlott 
irodalomról, könyvkiállításokat 
szervez, konzultációkat tart. 

A szemléltető agitáció tapasz-
talatainak népszerűsítésére kiál-
lítást rendeztek plakátokból, jel-
szavakból, üzemi újságokból, 
röplapokból. A kiállítást vala-
mennyi gyár agitátorai megnéz-
ték. 

A pártszervezetek arra ossz. 
pontosítják erejüket, hogy még 
tovább javítsák az agitátorok 
munkáját, emeljék a dolgozók 
között folyó politikai tömegmun-
kai színvonalát, mert ez ugy a 
gazdasági, mint a kulturális épi-
íés valamennyi területen az újabb 
sikerek biztositéka. 

A Főiskolai Kamarakórui 

hangversenyt rendez \j 

a DISz tiszteleiére ^ 

A Pedagógiai Főiskola Kamara-
kórusa, munkafelajánlásként a 
Dolgozó Ifjúság Szövetsége meg-
teremtése és a szocialista ének-
kari kultúra továbbfejlesztése ér-
dekében vasárnap, folyó hó 4-én 
este fél 8 órakor a Főiskola dísz-
termében (Április 4.út ja 6.) hang-
versenyt rendez. Műsorukon klasz. 
szikus szovjet és magyar szerzők 
szóló- és karmüvei szerepelnek. A 
népszerű Kamarakórus énekesei 
hangversenyükre szeretettel vár-
nak minden dolgozót 

£ e a é L A Z Ü Z E M B E 
D iztosan emlékszel még, hány-

szor hívtalak magammal, mi-
kor ennek az útnak nekivágtam. És 
Te nem jöttél, nem mintha féltél 
volna, hanem csak azért, mert sze-
retted a szakmádat és most ts sze-
reted. Ez végeredményben helyén 
való, de nem válthatod valóra azt a 
vágyad, ami nemcsak kettőnkben 
fogalmazódott meg: igazi jó kommu-
nistává válni, olyan emberré, aki 
nem azért csinálja jól a dolgát, 
hogy rendes embernek tartsák, ha-
nem azért, hogy előbbre vigye a mi 
nagy ügyünket, a szocializmus 
ügyét. Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy a mostani munkahelyeden nem 
ezt teszed, de csak abban a közös-
ségben tudsz eredményeket elérni. 
Azon a munkaterületen, ahol a jövő 
embereit, az új embereket nevelik, 
nem tudsz segítségére lenni a Párt-
nak, a népnek, bármennyire is meg-
vannak a képességeid, bármennyire 
akarod is. Mit kell itt tenni? A Párt 
a mult évben hívott Téged is az egye. 
temre, amikor én is eljöttem és most 
ismét hiv Te nem vagy idős a tanu-
láshoz, hát miért haboználf Hidd 
el, én sem könnyen vállam meg 
szerszámaimtól, munkahelyemtől, 
egyszóval a szakmától, amelyben 
olyan sok szép szekrényt, ágyat ké-
szttettünk most már a dolgozók ké-
nyelmére és mégis megváltam. mert 
igy sokkal több eredményt érek el 
népünk javára. A munkaversenyek 
kibontakozásával én is meglehetős 
szép összeget kerestem, ennek elle-
nére megváltam a szakmámtól. 

Ad egérte-e, hogy eljöttem? Meg-
érte, mert itt a tanulási lehe-

tőségeknek nincsenek határai. Tu-
dod, hogy én is középiskolai végzett-
ség nélkül jöttem az orosz szakra, 
ami annyit jelent, hogy elsősorban 
a nyelvet kell megtanulnom. Nem 
azt akarom mondani, hogy játék ezt 
megtanulni, de eredményként elmon-
dom Neked, hogy a Komszomolszka-
ja Pravdát olvasom egy év után és 
pmt a legérdekesebb, értem is, miről 
van szó Mit csinálok a többi évben? 
A Szovjetunió irodalma, történelme 
nagy anyag, ezt szintén meg kell ta-
nulni. Éppen ez az az érdeklődési 
terület, amely mindkettőnket von-
zott. De még ez sem minden. A nyelv 
tökéletes elsajátítása után a II, év- j 
ben a Bolsevik Párt történetét tanul-1 
juh oroszul. Ez a mi legkedvencebb 
olvasmányunk A felsőbb évfolyamo-
kon fokozotabb mértékben szerezzük 
meg a marxista-leninista tudományt, 
vonatkoztatva az összes tudomány-
ágakra Minden más szakma ócsáro-
lása nélkül elmondhatom Neked, 
hogy végső fokon tudóssá képezhe-
ted magad az orosz nyelv teljes 
birtokában. Intézetünkben a mese-
irodalomtól kezdve, a szépirodalmon 

keresztül a legkülönbözőbb tudo-
mányágakba vágó szakkönyveket 
megtalálod. A II. évfolyamon neves 
szovjet irodalmárok, történészek 
előadásait hallgatod. Egyszóval nem 
egyszerű nyelvésznek készülsz, ha-
nem épkézláb, széles tudással rendel, 
kező pedagógusnak. Elsősorban pe-
dagógusnak, de lehetsz tolmács, mű-
fordító, tudós 

A z orosz-szakos tanárképzésnek 
mi a célja? Az a célja, hogy 

olyan új pedagógusok nevelkedjenek 
a lehető legrövidebb idő alatt, akik-
nek kezeire méltán bizhatjuk fiatal-
jainkat Hogy fiaink a szovjet nép, 
a szovjet haza teljes ismeretében úgy 
szeressék ezt a két fogalmat, mini a 
saját népünket Hogy maguk is otynn 
emberekké váljanak, mint a szovjet 
emberek Tudom, ezzel nem mond-
tam meg mindent, de ígérem, hogy 
a következő levelemben részleteseb-
ben tájékoztatlak erről a kérdésről 
is. 

Még néhány szót írok az intézeti 
és kollégiumi életünkről A kollégi-
umban munkás, szegényparaszt, ér-
telmiségi származásúak laknak ösz-
töndijat a szociális helyzet és a ta-
nulmányi eredmény figyelembevéte-
lével kapnak a hallgatók. Külön 
kollégiumi elloglatság nincs, a Párt 
általad is ismert határozata óta Az 
intézetben heti 28 óra előadást hall-
gatunk, heti 4 óra tanulókör van és 
2 óra szeminárium Mintegy 22 kü-
lönböző szovjet és magyar folyóira-
tot és hetilapot olvashatsz. Ebben az 
évben sokkal inkább meg lesznek a 
lehetőségei a zavartalan tanulásnak. 
A Párt eddig is mindent megtett a 

tanulóifjúság tanulási lehetöségei-
nep érdekében és az idén még in-
kább megtesz értük mindent Ezt bi-
zonyttja az a gondoskodás, amellyel 
a Párt a beiskolázások ügyét intézi, 

edves Barátom! Én ígérem, 
hogy minden felmerülő kér-

désben készségesen segítségedre si-
etek Barátaimmal és a bölcsészkari 
Tanulmányi Osztállyal együtt. Te 
pedig ne tétovázz! Ne félj otthagyni 
megszokott munkaterületedet Hívd 
magaddal tanulnivágyó barátaidat is. 
Nézd meg a Pártunk iránymutatásá-
ra készült ötéves tervet, milyen jö-
vő vár a pedagógusokra Tanárnak 
készülni, tanárnak lenni soha nem 
volt olyan szép, mint éppen a mt 
időnkben Nekünk jut az a kima-
gasló szerep, hogy az emberek tu-
datában is felépítsük a szocializ-
must Minden reményem meg van, 
hogy eljössz és eljöttök, vállaljátok 
ezen a területen ts a Rátok váró 
munkát 

Elvtársi és baráti üdvözlettel: 

TÓTH BÉLA 
I. éves orosz-szakos hallgató 

Állami Petőfi Kollégium. 
(Április 4-útja 6. szám ) 

X m a indult meg az Átrakó-állomás 

és a Marx-tér között az uj villamosjárat 

Síéi szovjet csúcseredmény 
Kedden Berlinben a 800 méteres gyorsúszásban Usakov 10 

perc 10.5 mp-es csúcseredményt ért el^A régi csúcs 10 p 18.7 
másodperc. | . M - G 

Hé.főn ette Meskov ,a 100 méteres pillangóúszásban 1 perc 
06.9 mp-es idővel világcsúcsot úszott. 

A" Szegcdi Villamosvasút 
dolgozói már befejezték az Át-
rakó és a Marx-tér közötti út-
szakasz munkálatait és mától, 
június 1-től kezdve ezen a vo-
nalon is megindult a villamos-
járat. A kocsik 24 percenként 
közlekednek, de a vonatokhoz 
még külön is mennek ki vil-
lamosok. Az ú j járat megindí-
tásával a hármas vonal vég-
állomását a Somogyi-utcába, 
a régi helyére helyezték visz-
sza. 

Az ú j vonalon az első kocsi 
az Átrakótól a Marx-tér felé 
ma 5 óra 20 perckor indult ei. 

Különvonat 
a Mezőgazdasági Kiállításra 
Szeged dolgozói körében is 

igen nagy érdeklődés mutatkozik 
meg a hódmezővásárhelyi Me-
zőgazdasági KiáJlítás iránt. Va-
sárnap lehetővé válik, hogy az 
érdeklődők igen kedvezményesen 
látogathassák meg a kiállítást. 
Reggel 8 órakor különvonat in-
dul Vásárhelyre és délben 1 óra-
kor jön vissza. Jegyek az IBUSz-
irodában kaphatók. 

A jegy ára oda oda-vissza ti 
forint. 

A vonalon 50 filléres jegy-
gyei utazhatnak a dolgozok. 
Az új Villamosjárat megindí-
tásával a villamosvasiít lénye-
gesen könnyebbé tette az u a 
zást. 

A Közalkalmazottak 
Központi Színjátszó 

Csoportja 
szombaton este 8 órakor mutat-
kozik be Szegeden a Zsó;ér-házi 
kultúrteremben. Ez alkalommal 
Marin Grigurescu román író 
„Bűvös zsák" című darabját mu-
tatják be, ameiy egy szövőüzem 
életevei foglalkozik. Utána a 
„Szoba nincs" című szovjet zenés 
vígjátéké;, mutatják be, amely 
egy élmun,ká3 üdülő életét ele-
veníti meg. A színjátszó csoport 
egyébként most készül Moüére 
„Kénytelen házasság" című sza-
tírájának megtanulására, ame-

lyet előreláthatóan az ősszel ad-
uik elő. A közalkalniazot.ak köz-
ponti kultúresoportja mellett 
igen eredményesen működik a 
SzIT tánccsoportjuk is, amelv 
igen szép eredménnyel szerepelt 
a héttői ifjúsági verseny dön-
tőjében. i 


