
fóruma 
zoborrá merevült 

textileslányok kecses moz-
dulata, s most ott állnak 
magas talapzaton a Szegedi 
Textilművek előtt. Tartják 
a csillogó fonalat, ahogy a 
mesterkéz bronzba álmodta 
őket. Szövőlányok, fonónők 
érkeznek a villamosról, s 
amint elhaladnak csillogó 
jelképeik mellett, amint 
munkához látnak a gépektől 
zengő teremben, észre sem 
veszik, hogy már maguk is 
jelképpé váltak: a teremtő, 
erős fiatalság szimbólumá-

József Attila versében 
„cukros ételekről álmodik" a 
szövőlány, s fizetéskor bi-
zony „kuncog a krajcár", 
majdnem semmi a kereset, 
amelyért dolgozik. 

Huszonhét KISZ-brigád 
Milyen mások ezek a mai 

textiles fiatalok! Nemcsak 
abban, hogy szépen keres-
nek — 1350 forint a gyárban 
az átlagkereset —, hanem ab-
ban is, hogy általában isme-
rik koruk nagy kérdéseit, 
munkájuk fontosságát, jól 
látják, hogy mindenkinek 
legjobb tudása szerint kell 
dolgozni a termelékenység 
emeléséért 

Ezt tekinti legfontosabb 
feladatának a 27 KISZ-bri-
gád is. Közülük tíz munka-
csapat már elnyerte a szo-
cialista címet, illetve most 

küzd érte. A fonodái húsz-
évesek brigádja Kovács Irén 
brigádvezetővel az élen na-
gyon szép termelési eredmé-
nyeket ért el. A szövődéi 
Rakéta pályálya is szépen 
ível felfelé Gyura Dezső 
„parancsnoklása" mellett. 
Egyéni sikerek is születtek. 
A fonó üzemrészben Gémes 
Júlia 108,5 százalékos, a szö-
vődében Ördögh Mária 108,7 
százalékos rekordteljesít-
ményt mondhat magáénak. 

A z e x p o r t v é d n ö k e i 
A múlt hónapokban új és 

új sikerek kerültek az ered-
ménylistára. Ez idő alatt 
1500 óra társadalmi munkát 
is végeztek. KISZ-i6ták vol-
tak a különböző hasznos kez-
deményezések, a Hibás gépet 
ne indíts!, a Semmit a föld-
re! és a hulladék csökkenté-
séért indított mozgalmak 
gazdái is. Az export felett 
védnökséget vállaltak, az ex-
portbrigádokban önellenőr-
ző, „önmeózó" csoportok vi-
gyázzák a minőséget. No-
vembertől indul a Szakma 
ifjú mestere mozgalom is. 

M ű s z a k i „ i f j ú g á r d a " 
A fiatal műszakiak és köz-

gazdászok tanácsa dinamiku-
san és eredményesen dolgo-

zik. Egy-egy fiatal technikus 
szakmai ismereteket magya-
ráz el a dolgozóknak, tech-
nológiai folyamatokat ismer-
tet. Adnak, s mind többet 
akarnak átadni tudásukból. 
A minőségjavításra törek-
szenek, a jobbat, megfele-
lőbbet keresik most készülő 
szakdolgozataikban is. 

A pártszervezet minden 
támogatást, irányítást meg-
ad a fiatalok munkájához. 
Az egyes pártreszortok és a 
KISZ reszortfelelősei között 
szoros és gyümölcsöző kap-
csolat alakult ki. Reseterits 
Sándorné párttitkár hangsú-
lyozza, hogy a munkafegye-
lem megszilárdításában is 
komoly feladatokat oldott 
meg az ifjúsági szervezet. 

A textiles A B C , a három 
műszak hétről hétre halad, 
forog tovább. Ismétlődik, 
mint az iskolában, csakhogy 
itt az új élet ábécéjét ta-
nulják, s példázzák az if-
júsági szervezet fiataljai. 
Eredményeik mellett ott a 
további sikerek záloga: olyan 
közhangulat teremtésének 
részese a KISZ, melyben 
szégyen a munka elhanyago-
lása, a lazaság, fegyelme-
zetlenség. 

Simái Mihály 

A Dél-magyarországi Aram-
szolgáltató Vállalat vezetői-
nek szeretnék köszönetet 
mondani több nyugdíjas tár-
sam és a magam nevében. 
Aki a DÁV-tól vonul nyug-
díjba, arról igen kedvesen, 
bensőségesen megemlékez-
nek. Nemcsak a búcsú pilla-
natában, de később, évek 
múltán sem feledkeznek meg 
régi dolgozóikról. Névnapjuk 
alkalmából meleg szeretettel 

köszöntik, jó egészséget kí-
vánnak, s ha bármilyen ké-
résük van, szívesen segíte-
nek. Ez nagyon jól esik ne-
künk, becsületes munkában 
megöregedett dolgozóknak, s 
javasoljuk: a többi üzemben 
is kövessék a DAV vezetői-
nek példáját, mert ezzel sok 
örömet szereznek a nyugdíj-
ba vonult dolgozóknak. 

Bodnár Lajosné 
DAV nyugdíjas 

JAVASLAT A BÜTORARU SlTAS MEGJAVITASARA 

Egy javaslattal szeretnék 
hozzászólni a bútorárusítás 
problémáiról megjelent cikk-
hez. Szenvedő alany voltam 
én is. Több mint két hónapig 
jártam a Kálvin téri bútor-
üzletbe. Hangulat garnitúrát 
szerettem volna vásárolni. A 
'egtöbbször azt a választ 
kaptam, nincs. Néha pedig 
annyit: „Tegnap volt, miért 
nem jött akkor". Végülis 
kénytelen voltam Pesten 
megvenni a bútort, amelynek 
szállítása jelentős költség-
többletet okozott. 

Saját példámon okulva, az 
lenne a javaslatom, kérésem: 
jó lenne, ha esetleg elője-
gyeznék névszerint azokat a 
vásárlókat, akik meghatáro-
zott típusú bútort szeretné-
nek vásárolni. S így mindig 
a soronkövetkező kapná a 
bútort. Persze ehhez sokkal 
több előzékenység, udvarias-
ság kellene, ami jelenleg 
hiányzik a Kálvin téri bútor-
üzlet szelleméből. 

Dr. Koltai 

KICSIT TÖBB FIGYELMET 

A napokban a TÜZEP At-
tila utcai megrendelő irodá-
jában tüzelőt akartam ren-
delni. Türelmesen kivártam 
a soromat — több mint egy 

gyok, s a lakásom is elég 
messze van. Amikor vissza-
értem a pénzzel az irodába, 
nem álltam meg szó nélkül, 
s megjegyeztem, nem lehe-

4500 Ft-ot 

19 500 Ft-ot 

1500 Ft-ot 

Okos vidámságok 
órahosszat Aztán a tüzelő tett volna ráírni a felszólító 
árának kifizetése után nyu- levélre, hogy hozzak 66 fo-
god tan hazamentem, gondol- rintot magammal? Gúnyos 
ván. majd küldik a kiírt na- megjegyzés volt a válasz: 

Olaaséink fajik 
A REGI DOLGOZOK MEGBECSÜLÉSE 

baleseti halála esetén 
munkaviszonyban nem álló házas-
társának halála esetén 

Az Intéző Bizottság a befolyt tagdíjak i/6 
részéből segélyalapot képez. Ebből — 
mérlegelve a tagok szociális körülményeit 
— 1 éves tagság után a szervezeti sza-
bályzat . rendelkezései szerint rendkívüli 
segélyt nyújt a rászoruló tagok részére és 
csoportos kirándulásokat, külföldi társas-
utazásokat is szervezhet. 
Beléphet a csoportba minden dolgozó 65 
éves korhatárig, kivéve nyugdíjasokat és 
betegállományban levőket. 

1965. szept. 18. DÉL-MAGYARORSZÁG 7 

Textiles ÁBC 

1—18 éves korú gyermekének halá- | ,„„„ _. ~ 
la esetén I 1 0 0 0 F t - ° 4 

Ha a tag halála nyugdíjállományba 
helyezés, vagy 65. életévének betöl-
tése után következik be: 

természetes halála esetén 

Ifjú textilesbrigádok (Somogylné felv.) 

Kérjen bővebb felvilágosítást munkahelyén a bizto-
sítási megbízottól, 
x K. 414 

Mit nyúj t t a g j a i n a k , 
hozzátartozóinak, például 

HAVI 2 0 FORINT 
tagdíj ellenéhen a 

BIZTOSÍTÁSI 
és Önsegélyző 

CSOPORT?! 
' Természetes halál esetén 

Baleseti halál esetén 
Balesetből eredő állandó teljes rok-
kantságot okozó sérülés esetén 
10%-os, azt meghaladó állandó vagy 
részleges rokkantsága esetén a 25 000 
Ft arányos részét 
Csonttörés (csontrepedés) vagy 10%* 
on aluli állandó rokkantság, vagy a 
balesetből bekövetkező legalább 28 
napos táppénzes állomány esetén 
Munkaviszonyban nem álló házas-
társ halála esetén 

15 000 Ft-ot 

30 000 Ft-ot 

25 000 Ft-ot 

400 Ft-ot 

5000 Ft-ot 

pon a tüzelőt. Sajnos, tüzelő 
helyett felszólítást kaptam: 
„Tüzelője érdekében jelen-
jen meg a TÜZÉP Attila ut-
cai megrendelő irodájában." 

El is mentem. Ott a hívó 
cédulával egyik helyről a 
másikra küldözgettek, végül 
közölték, nem számfejtették 
a rendelt fa árát, fizessek 
még 66 forintot. Mivel erre 
nem számítottam, s a pénztár-
cámban nem volt csak 30 
forint, haza kellett mennem, 
újra a pénzért Ez bizony 
eléggé nehezemre esett, mi-
vel 68 éves idős asszony va-

,,Nem lehet mindenki olyan 
tökéletes, mint maga". Nem 
szóltam, de ezek után már 
nem is csodálkozom, hogy a 
megígért napra nem kaptam 
meg a tüzelőmet sem. Tu-
dom, hogy valamikor majd 
csak megérkezik — remélhe-
tőleg még a hideg beállta 
előtt —. de azért jó lenne, 
ha a TÜZÉP megrendelő 
iroda dolgozói a jövőben 
több figyelemmel végeznék 
munkájukat, s nem sajnál-
nák a jóindulatot, a türel-
met. 

özv. Csókainé 
Ki mit tud? 

Mozgalmas, élénk kulturá-
lis életet szervez a KISZ az 
üzem fiataljainak. Az érde-
kesebb rendezvények sorába 
tartoznak a vetélkedők, a 
Ki mit tud?-ok. Az utóbbi-
akról mosolyogva mesélik az 
ifjúsági vezetők, hogy né-
hány fiatal saját magáról is 
csak akkor tudta meg, mit 
tud, amikor énekelni, szaval-
ni „beszervezték" ezekbe az 
okos vidámságokba. 

A műszakiak vetélkedője 
csak műszaki kérdéseket 
szegett szembe a verseny-
zőkkel. Ennek ellenére ta-
nulságos volt nemcsak a 
résztvevők, hanem a hallga-

Alkotómunka, boldogság 
A textilművek KISZ-

szervezete irigylésre mél-
tóan fiatal. Ha egy kicsit 
utánaszámolunk, ez a 800 
KISZ-tstából álló, tettrekész 
sereg csak nemrég lépett a 
18. évébe. A legszebb kor-
ban van tehát: a fogékony-
ság és lendület, a tanulás és 
alkotni akarás korában. 

A KISZ-irodában ifjúsá-
gi vezetők ülik körül az 
asztalt. Hődör Gizella, a 
KISZ üzemi végrehajtó bi-
zottságának titkárhelyette-
se, Szlávik Margit, Herold 
István, Kokavecz László, 
Lehotai Ferenc és Teschner 
Tibor. Komoly is, vidám is 
a beszélgetés, itt mind a 
kettőre van ok. Az ifjúság 
nevelésének kérdéséről csak 
felelősen és csak optimiz-

mussal lehet beszélni. 
Ezeknél a fiataloknál kü-

lönösen nagy fontosságú a 
nevelés, tudatformálás. 
Egyéni és világnézeti prob-
lémákra egyaránt választ, 
eligazítást kell adni. Ezért 
„forró" az oktatás ügye, no 
meg azért is, mert az „agit-
propos" Szlávik Margit szív-
vel, lelkesedéssel végzi a 
szervezést Cél, hogy egyet-
len olyan KISZ-ista se le-
gyen az üzemben, akire va-
lamilyen formában ne hat-
na az ifjúsági szövetség. 

Az őszi-téli programban 
szereplő előadások témái-
nak skálája gazdag, változa-
tos. A termelékenység nö-
velése, az önköltségcsökken-
tés mint cím, talán száraz-
nak hat, de csak kívülállók 

számára Itt mindennapi, 
érzékelhető feladat, minden 
egyes munkafolyamatban je-
lenlevő kérdést jelent. De 
az ilyen és hasonló témák 
mellett szerepel a tervben 
az Életcél, alkotómunka, 
boldogság című előadás és 
több tudományos beszámoló 
is. A KISZ-szervezet veze-
tői több téma meghatározá-
sában szabad választást 
adnak a tagság érdeklődé-
sének, tudásszomjának. A 
vitaindító előadások csak 
bevezetik majd az egyes 
rendezvényeket, céljuk, hogy 
érdekes beszélgetést, izgal-
mas atmoszférájú vitákat 
váltsanak ki. A tárgyhoz 
kapcsolódó filmvetítés, tévé-
nézés ós tánc is beletartozik 
a programba. 

tók számára is. Mint hasz-
nos, specjális formát, ezt a 
jövőben is érdemes lesz 
folytatni. 

A különböző üzemi ren-
dezvényeken, például a leg-
utóbbi nyugdíjastalálkozón 
a KISZ-isták adták a mű-
sort. A csoport repertoár-
ja: színdarabok, versek, 
énekszámok. Olykor egy kis 
paprika és bons is vegyül a 
vidámságba, úgy kell an-
nak, aki megérdemli a „csí-
pést". 

A tánczenekar közmegbe-
csülésnek örvend, talán ezért 
nevezik őket „angyalok-
nak"? Mindig lendületesen 
húzzák a talp alá valót, s 
mondják róluk, hogy rit-
musaikra csak hasonló lel-
kesedéssel lehet táncolni. 

Sietnek megemlíteni leg-
újabb rendezvényüket is, a 
C-műszak négy alapszerve-
zetének klubdélutánját. A 
Dél-magyarországi Textil 
Nagykereskedelmi Vállalat-
tal közösen divatbemutatót 
rendeztek, ösz, tél, tavasz 
— egyszerre három évszak 
divatját vonultatták fel a 
kezdő, de csinos maneke-
nek, gkik a gyári KISZ-
szervezet soraiból kerültek 
ki. Az üzem óvodájának két 
kis „manekenje" még a 
legifjabbak divatját is be-
mutatta. A szövő C-alap-
szervezet nemrég alakult 
tánccsoportjának is nagy 
napja volt; most léptek elő-
ször közönség elé. 

( 


