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íbrahám Györgyné. az Űiszegedi Kender. és Lenszövő Vállalat szíahánovistája 

jó munKával és társai foiozoifaöb segítésével köszönti 
Alkotmányunk születésnapját 

Do'gozóink továbbtanulása 

' Az Újszegedi Kendet- és Len-
szövő Vállalat szövőüzem részében 
egész nap mozgalmas munka fo-
lyik. ügyes kezű dolgozók gyorsan, 
szinte pillanatok alatt kötik össze 
az elszakadt szálakat, cserélik ki a 
lefogyott vetülék-csévéket. 

A jól dolgozók közé tartozik 
'Ábrahám Györgyné sztahanovista 
szövőnő is, akiről büszkén beszél-
nek az üzem munkásai, A tízes 
szövőpartiban dolgozik. Munkája 
közben kezének gyors mozgását 
alig lehet követni, mi/iden mozdu-
lata biztos. Már köztél 30 éve dol-
gozik a szövőgép fel lett . Mindösz-
sze 12 éves volt r/tég, amikor mun-
kába kellett, h/jgy álljon, mert 
szülei a kevés, keresetükből 

nem tudták biztosítani 

a család megélhetését. A felszaba-

dulás hbzta meg Ábrahám György-

né számára is azt, hogy most csa-

ládja körében boldog, békés életet 

élhot. Volt már miért jobban dol-

goznia és ő igyekezett is. 

Megbecsült munkása lett a gyár-

nak, de legnagyobb öröm mégis 

akkor érte, amikor 1952-ben kiváló 

munkájáért sztahánovista lett. Ak-

kor fogadalmat tett arra, hogy még 

jobban dolgozik, hogy méltó le-

gyen kitüntetésére. Célul tűzte ki 

azt is, hogy segíti a gyengébben 

teljesítőket. Szavait tettek követték 

s attól az időtől kezdve megkétsze-

reződött lendülettel dolgozott, hogy 

tovább fokozhassa kiváló eredmé-

nyét. Ez év második negyedévben 

átlaga meghaladta a 160 százalé-

kot. Június hónapban pedig meg-

kapta a kitüntető sztahánovista 

jelvényt. 

Nem feledkezett meg ígéretéről, 

arról, hogy dolgozó társait segíti. 

Munkája közben ügyelt arra, hogy 

partijában mindenki teljesítse elő-
irányzatát. Állandóan 

figyelemmel kisérte 

dolgozó társai munkáját. 

Még április hónapban felfigyelt 
arra, hogy Terbe Katalin ifjúmun-
kás teljesítménye állandóan 100 
százalékon alul volt. Sokat frráttA-"1 

koztatta az, hogyan tudr^ U H t H i 
dolgozót, úgy, mint másokat, 
a jó teljesítők tédle segíteni. Na-
ponta többig. , odament hozzá, 
megfigyvte, hogyan dolgozik s azt 
tapasztalta, hogy munkája közben 
iok felesleges kézmozdulatot tesz. 
Azt is észrevette, hogy amikor a 
szövésnél kiszakadt égy szál, akkor 
Terbe Katalin nem mindjárt fűzte 
be a nyüstbe, megvárta, míg több 
szál elszakadt és akkor leállította 
a gépet, így fűzte be az elszakadt 
szálakat. Ez nemcsak a minőség 
rovására ment, de a norma teljesí-
tését is gátolta. S ha a vetéfőből ki-
fogyott a fonál, akkor i^ leállította 
a gépét. Ez csak ajáf l volt, mert 
nem készített -élőre kopszokat, 
hogy amikor ii-ífogy a vetélő, azon-
nal tudjon ggerélni. 

Abrahá^ftné gondosan kitanul-
mányozta Terbe Katalin munkájá-
nak tninden hibáját s úgy kezdte 
rpég a tanítást. Első feladata az 
volt, hogy művezetőjével megjavít-
tassa a gépét, amelyen a vetélő is 
fel volt szálkásodva s ez okozta, 
hogy sok szál elszakadt. Majd meg-
tanította, hogyan lehet az elsza-
kadt szálakat munka közben gyor-
san összekötözni és arra, hogyan 
lehet a szövés mupkálatait egy-
szerűbb kézmozdulatokkal elvé-
gezni. Terbe Katalin a tanítást 
mindenkor nagy érdeklődéssel fo-
gadta és 

isvekezett elsajátítani 

munkamódszerét. Mindenkor szí-
vesen kért tanácsot, vagy véle-
ményt, íja valami hátráltatta mun-

' ká j ^U 

Ábrahám G y ő r i g e lmondja:-
Nem tudok t i ^ g V o b b örömet kép-
zelni an.nrj© m i n t mikor lá-
tom, tpdgy tanításom nyomán na-
pcnlú emelkedett dolgozótársam 
eredménye. Együtt örültünk an-
nak. ha teljesítménye elérte, vagy 
meghajaöte á 100 százalékot. 

•rtioffi már csaknem három hó-
nap telt el. Terbe Katalin már 
önállóan dolgozik, de azért Ábra-
hám elvtársnő többször ott van a 
volt tanítvány gépe mellett. Terbe 
Katalin meg is fogadta, hogy kö-
veti tanítójának példáját, úgy 
dolgozik, hogy ő is mielőbb elér-
hesse a sztahánovista szintet. Oda-
adó munkája nem marad eredmény 
nélkül. Átlagteljesítménye július 
hónapban ezidáig elérte a 142 szá-
zalékot. 

Ábrahám Györgyné jelvényes 
sztahánovista szövőnő most elha-
tározta, hogy augusztus 20-át, Al-
kotmányunk ünnepét a harmadik 
negyedévi terv teljesítése és túltel-
jesítése érdekében több és jobb 
munkával köszönti. A jelenlegi 34 
napos tervelőnyét három nappal 
növeli. Fogadalma megtétele óta 
alig pár nap telt el, de máris 

szén eredményt ért el. 

Július 22-én 170 százalékos telje-
sítményt ért el; 34 napos tervelő-
nyét tegnapig 35 napra emelte. 
Büszkén beszél arról, hogy napi 
előirányzatát sokszor 17 ezer ve-
téssel is túlhaladja. Most az el-
múlt napokban Hellmi Gézáné 
dolgozótársa felett vállalt védnök-
séget, aki jelenleg 60—65 száza-
lékra teljesít. De Ábrahám elv-
társnő megfogadta, hogy augusztus 
20-ig munkamódszere átadásával 
őt is a jó teljesítők közé emeli. 
Harcol azért, hogy a partiban min-
den dolgozó teljesítménye emelke-
désével köszöntse augusztus 20-át 
és több és jobb minőségű szövettel 
járuljanak hozzá dolgozó népünk 
életszínvonalának emelkedéséhez, a 
harmadik negyedévi terv teljesíté-
séhez és túlteljesítéséhez. 

Dolgozótoknak évről-évre egyre 
„.Kgpoíít tömege veszi igénybe az 
Alkotmányunk biztosította jo-
got, egyre többen tanulnak az esti 
általános és középiskolákban. 
Egyre többen értik meg azt, hogy 
a nagyobb műveltség, a szélesebb-
körű tudás magasabb eredményű, 
jobb termelést tesz lehetővé s ez-
zel népünk életszínvonalának emel-
kedését szolgálja. 

Szegeden is évről-évre emelke-
dik azoknak a száma, akik befe-
jezik tanulmányaikat az általános 
iskola esti tagozatán és továbbta-
nulnak a középiskolai tagozaton. 
Fontos tényező, hogy évről-évre 
kevesebb a lemorzsolódás. Az el-
múlt tanévben ez többek köz-gt azt 
eredményezte, hogy az oktatást 
már minden iskolában megszer-
vezték, aholcsak megvolt az egy 
tanulócsoporthoz szükséges mini-
mális 14—15 fö létszám. A dolgo-
zóknak nem kellett nagy távol-
ságra járniok, a tanítás a lakhe-
lyükhöz legközelebb eső iskolában 
történt. Ahol a vezetőség biztosí-
totta a helyet, a dolgozók kíván-
sága szerint megállapított időpont-
ban a pedagógusok mentek ki meg-
tartani az órákat. 

Jó eredmények születtek ebben 
az iskolai évben. A legjobb tago-
zat 4.3 átlageredményt ért el. Ez 
egészen kiváló eredmény. A nyári 
két hónap alatt nagy kedvezmény-
ben részesültek a hetedik osztályt 
elvégzett kitűnő és jeles eredmé-
nyű dolgozók. Szeptemberig mód-
juk nyílik a nyolcadik osztály el-
végzésére és sikeres vizsga után 
ősszel már középiskolában tanul-
hatnak tovább. A pedagógusoknak 
el kell érniök, hogy valamennyi 
hetediket végzett kitűnő és jeles 
eredményű dolgozó éljen is ezzel 
a joggal. A kitűnő és jeles ered-
ményűek a nyári vizsgával egy 
teljes iskolaévet nyernek. Ez is 
bizonyíték arra, hogy államunk 
igyekszik mindent megtenni a dol-
gozók tanulásának megkönnyíté-
sére. Az üzemek vezetőinek is meg 
kell érteniök, milyen állhatatos, 
következetes munkát igényel az 
esti tagozaton való tanulás. Van-
nak példamutató üzemek. Áldoza-
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Szik&zé Szilveszter brigádja teljesítményeinek 

emelkedését segíti a békebizottság jó munkája 
m ó t É A l ViAalsxl A - n t í l f t A 1 f i ... i ...» -i » ti i , . Szegeden másfél hét'el ezelőtt 

kezdődött meg a cséplés. A cséplő-
gép brigádok versenyben végzik 
munkájukat. A verseny rövid ideje 
a'att Szeged Sok dolgozó parasztja 
megismert©, "már Sziksze Szilvesz-
ter cséjXCbrigádját. A brigád o<* 
dolgcuik az alsóvárosi szérűskert-
ben a cséplés megkezdése óta, 6 

derekasan megállta helyét 
ta cséplési versenyben. A 125 má-
zsás napi normáját jóval túlszár-
nyalva csépeli a brigád a. dolgozó 
parasztok gabonáját. A mimika 
lendületét a brigád békebizo'tságá-
nak munkája is táplálja. Nacsia 
János, a békebizottság titkára és a 
békebizottság többi tagja is jó fel-
világosító munkál végez a terv 
mindennapos túlteljesítéséért. 

A békebizottság tagjai tudják, 
hogy a z ö munkájuktól te függ a 
brigád jó munkája; napi teljesít-
ménye. Nincs egyetlen nap, ami-
kor a déli ebédidő alatt, a hűvös 
fák árnyékában ne olvasnának 
közösen újságot. A cséplőbrigád 
tagjai! érdeklik a világ politikai 
eseményei. Sokszor, egyszerre hár-
man-négyen jelentkeznek és kérik 
Nacsa elvtársat, engedje, hogy ők 
olvassák az újságol. Amikor egy 
cikket elolvasnak, u'ána röviden 
megbeszélik a tartalmát. Sokszor 
eleven vita kerekedik. 

A cséplőbrigád tagjai eokszor 
beszélgetnek a kormány progamm. 
járól, az új gazdasági rendszabá-
lyokról. Tudják, 

fontos (e adataik vannak 

a népünk életszínvonalának emelé-
séért folytatott munkában, Nacsa 
János elvtárs, a brigád vaJameny. 
nyi tagjának elmondotta, hogy 
munkájuk foatos tényezője a kor-
mány új programmja mielőbbi 
megvalósításának 

— A mi munkánktól ls függ — 
mondja Magytatri Gyula felelős ve. 
zotő elvtárs —, hogy a dolgozók 
asztalára hamarabb vagy később 
jut el az olcsóbb élelem. Erről be. 
szélünk a brigád tagjainak az ebéd-
idő alatt, erről beszélünk, amikor 
békegyülést tartunk. Tudjuk, min-
den szem gabona, minden gyorsab-
ban elhordott rudas életünket teszi 
szebbé. 

A traktortól — amely a cséplő-
gépet hajtja egészen a kazalra for. 
öltött rudasig, a cséplőgéptől, egé-
szen a begyűjtő helyig, mindenütt 

érezhető és tapasztolható 
a békebizottság jó munkája. 

Nacsa elvtárs és a békebizottság 
többi tagjai napi munkájuk vég-
zése közben jő felvilágosító mun-
kával magyarázzák meg a do'gozó 
parasztoknak a gyors beadás jelen, 
tőségé'. 

A békebizotteág tagjai sokat tö-
• fődnek a munkafegyelemmel is, 
| Nem tűrnek , egy pillanatnyi ]azu. 
llást sem a irtunkéban. Ma máx a 
brigád minden tagja szívvel-lélek-
kel, egyemberként dolgozik a gyors-
cséplés sikeréért. Kezdetben vol-
tak ugyan hibák, de a békebizot1-
fág tagjai nem tétlenkedtek. Mun-
ka Kálmán kévehordó például a 
cséplés kezdetén 

nem úgy végezte a feladatát, 

mint, ahogy azt kellett volna. Túl-

ságosan kényelmesen, lassan dol. 

gozott, 6 ezzel gátolta, hátráltatta 

az egész brigád teljesítményének 

emelkedését- A békebizotteág tag-
jai foglalkoztak Munka Kálmánnal 
és megmagyarázták, hogy hanyag 
munkájával a kormány új pro. 
grammjának megvalósítását, a dol-
gozók életszínvonalának emelkedé. 
sét gátolja. Munka Kálmán meg-
értette a felvilágosító szavaJraf és 
attól az időtől kezdve a legjobb 
dolgozók egyike lett. Ugyanolyan 
szorgalommal dolgozik a gépnél, 
mint Rozsnyai Géza, Magyari Szil. 
veszíer, Gárgyán István, meg a 
többiek. 

A békebizoüság munkájának hű 
tükre a brigád teljesítménye is. 
Napi tervüket másfél hét óta 135 
százalékra teljesítik átlagosan. Ez 
azt jelenti. h0gy 125 mázsa helyett 
többször 140—180, eőt 200 mázsán 
felül is csépeltek naponta. Ezaíl 
a teljesítményével a brigád élenjár 
a cséplőgépek közötti versenyben. A 
21-i értékelés szerint a Szegeden 
cséplő 13 gép között 206 mázsás 
teljesítményükkel az első helyet 
harcolták ki maguknak. Ez azt bi-
zonyítja, hogy a brigád valameny-
nyi dolgozója jó munkával igyek. 
szik hozzájárulni a kormány új 
programmjának mielőbbi megvaló-
sításához. 

tosan támogatja dolgozóit az Új-
szegedi Kender- és Lenszövő Vál-
lalat és a Szegedi Falemezgyár ve-
zetősége is. A két vállalat maga 
fizette tanuló dolgozóinak köny-
veit, tanszereit. A Szegedi Gyufa-
gyár vállalatvezetője személyesen 
ellenőrizte az esti tagozaton ta-
nuló elvtársak beosztását, azt, hogy 
valóban van-e módjuk munkájuk 
mellett az iskolába járásra, készü-
lésre is. 

Kevés fáradsággal elérhető, hogy 
olyan munkafeltételeket teremtse-
nek a beiratkozott hallgatóknak, 
amilyenek mellett a tanulást min-
den megerőltetés nélkül elvégezhe-
tik és pontosan eljárhatnak az 
órákra. Minden hiányzás súlyos 
következményekkel jár. A hiány-
zás miatt óriási nehézségekkel kell 
megküzdeniük a hallgatóknak, mert 
a mulasztottak pótlása kétszer 
annyi időt vesz el tőlük. 

Gondoskodniok kell üzemeink-
nek tehát arról, hogy a munka-
beosztás ne akadályozza a tanu-
lást. Ezenkívül jobban kell segí-
teni az iskoláztatási munka érde-
kében folyó propagandát. Legye-
nek öntevékenyek az üzemi kul-
túrfelelősök. Maguk is lássanak 
hozzá, hogy minden dolgozójukat, 
aki még nem végezte el az általá-
nos iskolát, tanulni küldjék. Az 
általános iskola a korszerű általá-
nos műveltség alapjait adja meg, 
erre minden munkaterületen szük-
ség van és mindenütt meghozza a 
maga gyümölcsét. Az általános is-
kola elvégzése fontos azok szá-
mára is, akik valamilyen ok miatt 
esetleg nem is tanulnak tovább. 

Fzrek példája bizonyítja ma már, 
hogy érdemes tanulni és egyre ér-
demesebbé válik. Pedagógusaink 
az üzemlátogatások során megvilá-
gítják a tanulás fontosságát a dol-
gozók előtt. Magyarázzák meg azt 
is, hogy az ú j kormányprogramm, 
az életszínvonal emelésének köz-
ponti feladata fokozott minőségi 
termelést igényel s az általános 
műveltség emelése ezt nagymér-
tékben segíti. Azok a dolgozók te-
hát, akik vállalják a tanulást, ez-
zel saját életszínvonaluk emelkedé-
sét is előmozdítják, 

Bususztus 6—26-ig a szegedi filmszínházak 
műsorra tűzik a legnépszerűbb magyar filmeket 

Augusztus 6-tól 26-ig a szegedi 
filmszínháaaik „magyar filmsoroza-
tot" mutatnak be. Az ismételten 
műsorra tűzött filmekkel kapcso. 
latban széleskörű közvéleménykula. 
lást rendezlek és annak eredményei 
alapján állították össze a filmsoro-
zat műsorát. Szegeden a Vörös 

Csillag Filmszínházban a követ-
kező filmeket vetítik ismételten: 
augusztus 6—8-ig Dalolva szép az 
élet, 9—11-ig Gyarmat a föld 
alatt, 12—14-ig Díszmagyar, 15— 
17ig Vihar, 18—20"ig Janika, 
21—23-ig Különös házasság, 24—26. 
ig Állami Áruház. 

Ax legszebb Uttytin üdülnek 

a svegtdi 
A Pedagógus Szakszervezet nyári munkájáról 

Bővítik a szegedi múzeumot 
Szeged egyik legszebb részlete a 

Tisza partján emelkedő Múzeum, s 
a környező üdezöld virágos park. Az 
épületet a milloneum évében emel-
ték a „Közművelődésnek". A felsza. 
badulásig eltelt évek alatt azonban 
csak a kevesek művelőd'ését szol. 
gálta. 

Erőteljesen kibontakozó kultúr. 
forradalmunk során, ma már szük-
ségessé vált a Múzeum alapos ki-
szélesítése Még ebben az évben 
mindkét oldalához 12—12 méter 
hosszú ú j rész emelkedik. A tervek 
már készen állnak, hamarosan meg-
kezdődik az építkezés. Az ú j szár-
nyak erősek, tömörek lesznek, mint 
a régiek és ugyanolyan stílusban 
épülnek. Az új helyiségekben tovább 
terjeszkedhet majd a Múzeum, hogy 
ki tudja elégíteni egyre nagyobb 
tömegek fokozódó kultúrigényét, és 
új termeket kap a Somogyi Könyv, 
tár is. S ezek csupán erre az évre 
szóló tervek A következőkben hát-

ra, a régi vár feté U alakban 
újabb oldalszárnyak fognak épülni. 
A mostanit is beleszámítva, az ol-
dalszárnyak hossza 50 méter lesz. 

A Múzeum és a könyvtár dolgo. 
zóinak jó munkája mellett ez a ter-
jeszkedés elő fogja mozdítani, hogy 
a Közművelődés épülete Szeged 
egyik eleven kultúrközpontjává vál. 
jék. 

Július 31-ig lehet Jelentkezni 
a dolgozók Tartósító 

és Húsipari Technikumára 
Szeptemberben új dolgozók tech-

nikuma nyílik: a dolgozók Tartó-
sító és Húsipari Technikuma, 
melyre a jelentkezés már megin-
dult. A dolgozók új technikumára 
július 31-ig még lehet jelentkezni. 
Érdeklődni lehet a felvétel körül-
ményeiről a Vegyipari Technikum-
ban (Marx-tér 7.) 

A Pedagógus Szakszervezetben a 
nyári vakáció alatt sem szünetel a 
munka. Többirányú tevékenységet 
fejtenek ki az elvtársak: nemcsak 
az üdülések (és más kedvezmények 
zavartalan bizosításával foglalkoz-
nak, hanem a pedagógusok egy ré-
szének társadalmi munkáját is szer. 
vezik, 

A legutóbbi napokban több peda-
gógus bekapcsolódott a cséplőgépeik 
egymásközötti versenyének értéke, 
lési munkájába. így például önként 
jelentkezett Bartók Ferencné elv-
társnő, a Földműves-utcai iskola 
biológia szakos tanára. Lelkiismere-
tesen, gondosan végzi ezt a felada-
tot, átérezve a termés betakarításé, 
nak jelentőségét. 

A szakszervezet a következő évi 
munka megalapozására gondol-
va, tanfolyamot szervezett alap-

szervezeti elnökök képzésére. 
A tanfolyam sikerrel fejeződött be, 
tíz pedagógus vett rajta részt. A 
Pedagógus Szakszervezet jó munká-
jának könyvelhető «1 az is, hogy 
rend van a tagdíj fizetések terén, 
nincsenek késések, kieséseik. 

A Szegeden piher,ő pedagógusok 
számára a szakszervezet olcsó, 15 
forintos, az egész idényre szó tó 
strandtórletet biztosított. Közel két-
száz bérletet adott ki, a többi je-
lentkező számára elintézte, hogy a 
város biztosítson öltözőt a partfür-
dőn Ugyanezt a kedvezményt biz. 
tosítják a Szegeden megszervezett 
pedagógus továbbképző tanfolyamok 
hallgatóinak is. Igyekeznek hozzá, 
járulni ahhoz, hogy a kemény ta-
nulmányi munka mellett, felüdülésre 
is módjuk legyen az ország külön, 
böző részéből ideérkezett tanárok-
nak. 

Azoknak a szegedi pedagógusok-
nak, akik a szünidőt másutt töltik, 
a szakszervezet biztosította az 50 
százalékos utazási igazolványt. Már 
eddig is több mint 200 pedagógus 
vette ezt igénybe. 

Csupán az általános iskolákból 
63 pedagógust utalt be a szak. 
zervezet az ország legszebb ré-

szein fekvő üdülőkbe. 
Lényegesen nagyobb azonban az 
üdültetésben résztvevő pedagógusok 
száma, mert a középiskolai tanáro. 
kat a megyei szakszervezeti bi-
zottság küldte nyaralni. Mátrafüre. 
den, « Balaton körül, Keszthelyen, 
Hévízen, Hajdúszoboszlón pihenhet, 
nek a pedagógusok. 

„Most látom és élvezem először a 
balatoni nyarat" — írta Magyar 
Kornél, a Gyógypedagógiai Isko'a 
tanára egy szép balatoni képesla-
pon. Somfai Lászlóné elvtársnő, a 
Mátyás.téri iskola igazgatóhelyet-
tese is gondol nyári pihenése köz-
ben a szakszervezetre. Beszámol ar. 
ról, hogy milyen jól érzik magukat 
Hévízen. „E gyönyörű helyen, úgy 
érzem, a gyógyulás útját is meglel-
tem" — írja a levelezői p n. 

A szakszerve :et az érkezett lapo-
kat gondosan elteszi, a legzc: beket 
albumba ragasztják. Két va-kog al. 
bum őrzi már a tavalyi és az az-
előtti nyári p.henés szép emlékeit. 
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P A R T t P I l E S 
Útmutatást nyújt a mindennap 

pártmunkában 


