
d ü l h i c r r a k o b s i i e Vasárnrtp, 1947. április 27. 

Üzemi őrjárat 

A Kenderfonógyár üzemi bizottsága, 
O amely első üzemi tanács volt az országban 

feladata* magaslatán áll 
A gyár egészségügyi berendezései mintaszerűek — Már Angliába, Svéd-

országba, Dániába és Palesztinába is szállít árui a Kenderfonógyár 

A Hároméves tervtől várják az pzemí munkások 
életszínvonalának emelkedéséi 

(Szeged, április 25.), A munkásság, 
az MKP vezetésével óriási erőfeszí-
téssel indult meg az ország újjáépíté-
sére, azonban most, félévvel a stabi-
lizálás után is ott tartunk, hogy a 
munkások életszínvonala nem éri cl 
a háború előttinek kétharmadát. A 
liáboru előtti életszínvonal is hal-
latlanul alacsony völt. A demokrácia 
parancsolóan követeli meg, hogy az 
ország ujjáépitöinek, a munkások pa-

rasztok, értélmiségi doTfeozók milliói-
nak sorsa együtt javuljon az ország 
újjáépítésével, parancsolóan követeli 
meg, hogy a dolgozók életszínvo-
nala — egyenesen Telfelé ivelve — 
minél előbí) érje el és haladja tul 
a háború előtti szinvomilat. K három-
éves terv feladata az ország és ife-
périek erejét egy irányban mozgósí-
tani. egy nagy cél érdekében megsze-
rezni. 

Az ország eisö üzeuíi tanácsa 
• Felkerestük a Szegedi Kenderfonó-
gy.ir üzemét, hogy megvizsgáljuk mi-
lyen kívánságokkal találkozunk és 
milyen lehetőségek kínálköznak a há-
roméves terv keretében. Tö r ők Gá-
bor az üzemi bizottság elnöke és 
L n n d e s b e r g György mérnök ve-
zetlek végig az üzemen és mutattak' 
rá a mult bűneire és mulasztásaira 
és a jövő lehetőségeire 

A gyár halvan éves és Wimtner 
Fülöp vezetésével az ország egyik 
leghatalmasabb és legjelentősebb üze-
me volt.. A háború alatt az üzemben 
rablógazdálkodás i'olyt, a gépekel nem 
javították, csak favorizálták a maxi-
mális teljesítményt. Mikor a felsza-
badító orosz nadsereg Szeged alá ér-
kezett. az üzem igazgátója néhány 
lisztviselő kíséretében megszökött és 
az üzemel pénz és nyersanyag nélkül 
hagyta. 

1944 októberében a Kendergyár-
ban megalakult az országon az 
Üzemi Tanára, amely pénzköl-
csönt vett fel a meglévő áru-
készletre és megindította az Üze-

mel november 7-én. 

Hamarosan a nyersanyag és pénz-
nehézségek ellenére virágzó üzemmé 
fejlesztették ismét a gyárat. Nem volti 
bürokrácia, nem Ismertek valutáris 
és nemzetközi nehézségekel. A kész 
áruval cserekereskedelmet folytatlak 
Jugoszláviával és Romániával. Jugo 
sziáviátó] még bérmunkát is kaptak. 

Míg a múltban szociális intézmé-
nyekkel az- üzeni nem rendelkezett 
addig ma egész sorával találkozunk 
At. Üzemi Tanacs átalakult Üzemi 

•Bizottsággá és erélyesen védelmébe 
vette a dolgozók érdekeit. Fokozato-
san építették ki n szociális és egész-
ségügyi szerveikel 

.4 gyárban naponta rendel az 
orvos 12—2 áráig, h fogorvos is 
naponta rendel rét 8 órától 10 
éráig. Megnyit az tizem bölcső-

déje és napköz! otthona. 

Egészséges, világos, barátságos ter-
mek. \ higiénia legszigorúbb követel-
ményednek is megfelel a két szerve-
zel. A bölcsődében, a gyermekeket 
2 éves korig tartják, míg a napközi 
otthonban 6 éves korig. A gyúr in-
jgyon étkeztetésben részesiti az apró-
' ágokat. Védőnő vezetése alatt áll 
az intézmény. Látogatásunk alkalmá-
val a védőnő történetesen beteg volt 
és legnagyobb meglepetésünkre 
Nagygyörgy Máriával találköz; 
tunk, aki bebizonyította, hogy nem 
csak üzemi bizottságban és a kultur-
előadásokon állja meg a helyét, ha 
nem tökéletesen tudta betölteni a 
beteg gondozónő szerepét is. A gyer-
mekeket ugy a napközi otthonba, 
mint a böicsődélie a dolgozó asszo 
nyok réggel, mikor munkahelyükre 
jönnek, hozzák be és munkaidő után 
Viszik haza, addig a legegészségesebb 

helyen, a legjobb táplálékot és ki-
tűnő nevelést kapnak az apróságok. 
A gyermekek otthona, nemcsak higié-
nikus, de fel van szerelve a leg-
szükségesebb szórakoztató eszközök-
kel is. 

A dolgozók munkaképtelensége ese-
tére még a mai gazdasági forma nem 
tudott megnyugtató és kielégítő ered-
ményeket adni. Le kell szögeznünk 
azonban, hogy a Szegedi Kenderfo-

nóban ilyen szempontból még a leg-
jobb a helyzet. 

Amennyiben az tizen* dolgozója 
meghal, ugy fedezik a temetési 
költségeket. Ila rég! munkása az 
üzemnek, kiöregszik, ugy heti 15 

forint kegydíjat kap. 

Ipari megbetegedések 
nincsenek 

Az üzem orvosa dr. B c d ő Imre 
örömmel állapitja ineg, hogy "a gyár-
ban ipari megbetegedések nincsenek, 
a védőberendezések jók és állandóan 
tökéletesítik. Amennyiben haleset tör-
ténik, ugy az azért van, mert a muri-
kis nem tartotta be a' rendelkezéseket. 

Kulturális téren is óriási haladási 
latunk: zenekara, dalárdája és kul-
lurgárdája van az üzemnek, szomba-
ton avatták az újjáépített 250 ülő-
helyes kultúrtermet. Ezenkívül van 
sakkcsapata a gyárnak és élénk a 
pmg-pongéfct is, szervezés alatt ált 
a gyár. labdarugócsapata. 

eredmények azt bizonyítják, hogy az 
üzemi bizottság élén olyan emberek 
állnak, akik a demokráciát nem elmé-
letnek tekintik, hanem azt élik. A 
jövő emberei ma teremtik meg az 
alapjait a dolgozók, demokratikus 
Magyarországé n ak. 

Lakást nem lehet 
iroda céljaira bérbeadni 

(Szeged, április 23.) Az érvényben 
lévő rendeletek értelmében lakás cél-
jára alkalmas helyiségeket irótía, üz-
let, műhely, raktár vagy egyéb célra 
bérbeadni nem szabad, kivéve ha 
erre a polgármester engedélyt ad'. 
Viszont ilyen engedély a polgármester 
részéről csak akkor adható ki, ha ez 
a lakásszükséglet kielégítését hátrá-
nyosan nem befolyásolja. 

A polgármester megállapította, 
hogy ennek ellenére egyes lakásügyi 
hatóságok több izben utaltak ki laká-
sokat más célra, amivel vétettek a 
közérdek ellen. Ezért a polgármester 
most ujabb rendeletben utasította a 
lakásügyi hatóságokat az érvénybon 
lévő szabályok betartására. 

Nagy fejlesztési lehetőségek 
A gyár békeidőben 10.000 hold 

nyersanyagot dolgozott fel, aminek 
a felét belföldi kötésekkel szerezték 
he, a többit szabadpiacon vagy kül-
földön vásúrolla az üzem. Ma fél-
kapacitással dolgozik a gyár, az idén 
sikerült azonban már kétezer hold 
kenderre biztosítani a kötést. Háború 
előtt különben az üzem 42 külföldi 
államnak szállított. Az ország vezető 
üzeme Volt' és a legjobb hírnévnek 
örvendett, mert minőségárut szállított. 

Tervszerű munkával lel lehet venni 
és k,i íehet építeni ismét a külföldi 
kapcsolatokat, hiszen 

a gyár máris szállít Angliába, 
Dániába, Svédországba és Palesz-

tinába. 

Érdekes, hogy a múltban szállítottak 
az USA-ba is, azonban -a gyár egyik 
vevője maga is hasonló, üzemel hi-
vott életre és igy elestek a szállí-
tásoktól. 

A hároméves ferv 
nagy lehetőségeket nyit 

A hároméves terv keretén belül 
nagy lehetőségek nyílnak, egyrészt az 
üzem fejlesztésére, másrészt a dol-
gozok kívánságainak teljesítésére. Szo-
ciális intézményeit kell hogy tovább 
fejlessze az üzem. A Szegedi Kender-
fonógyár üzemi bizottsága kellő ga-
ranciát nyújt arra, liogy minden íe-
hetőséget kihasznál a dolgozók érde-
keinek védelmében. Azt eddig elért 

Az éve fennál ló 

FISCHER 
órás- és ékszerész cégnél 

Szeged, Klauzál-tér 3 . 
Alkalmi vételekből származó órá-
kat, ezüstárukat és brilllánsék-
szereket nagyon olcsón vásárol-
hat. öra-, ékszerjavitás, jól, ol-
csón és gyorsan készül. 
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Örkény István i Y d 

AZ IITAZAS? 

w 

Mihez hasonlítsam? 
Olyanféle dolog, 

mint egy álarcosbál, mint egy szaka-
datlan jelmezes mulatság. Az ember 
arca- álarc, hiszen nem ismeri senki. 
Régi ruhája is ötletes jélmeZ; nincs, 
aki a vállára csapna: Szervusz, ore-
goni. Ez a legszebb az utazásban. Se 
rokona; se ismerőse, se ellensége, 
se hitelezője nem vagyok senkinek. 
Egy utas. Égy szőke utas. kistáskával 

vájjon mi lehet? Sziinegytedül zö-
työgök az autóbuszban, figyelem a 
tükörképemet az ablaküvegben. Váj-
jon mennyit árulok el önmagamból? S 
ha lenne útitársaiul s Iái. e képzelt úti-
társ a kilétemet találgatná, vájjon mire 
mernie vele? Talán állatorvosnak 
nézne, vagy a városi labdarugócsa-
pat uj edzőjének, esetleg zongora-
művésznek, vagy — szerenesés eset-
ben — valamelyik hires nemzetközi 
széjliámosnak . . . I.ám, ilyen széles a 
skála. Mennyi boldog lehetőség áll 
előttem; tüstént el is határozom, 
hogy uj életet kezdek, felszívódom 
az ismeretlenségben, mint az eső-
csepp a pocsolyában. Levetem ma-
gamról a nevemet, a hivatásomat, a 
multamat. Nem-vagyok azonos. 

Mindezt ilyen szépen szövöm-fo-
nom magamban, mig be nem érünk 
Szegedre. De alig, hogy megállunk, 
belelik rajiam a végzel. Kinyitják 
az ajtót, egy lány a hágcsóra lép és 

© R ú & Ű f O 
s z e g e d f u r c s a vár t* o s 

bekiáltja a nevemet, összerezzenek. 
Behunyom a szemem. "A lány meg-
ismétli a nevemet és hozzá teszi: 
Van itt olyan? Körülnézek, -talán el-
vállalja valaki. De magam vagyok 
csak, leleplezve, megsemmisülve, 
ugyanaz, aki évtizedek óta, unalmas 
csökönyösséggel- én. Ugy érzem 
magam, mint a gyilkos, ákit tiz év 
múlva kirángatnak az ágyból: 
Államrendőrség... Ilyenkor nem 
érdemes tagadni. Odalépek, kezet 
nyújtok, bemutatkozom. Nagyon 
örül, mondja a lány. Én is mondom, 
hogy nagyon örvendezek. És kiderül 
az is, hogy ő az Ica, és az este ka-
pott a nénjétől légipostalapot, Buda-
pestről. A nénje irta, hogy jövök, 
Ica jöjjön elébem és Ica foglaljon 
szobát a szállóban is. ö hát az Ica, 
Mondom, köszönöm. 

Bemegyünk a szállodába. Itt — 
utolsó erőmmel — magyarázni kez-
dem, hogy jobb lenne másutt. sHol-
másutt?* Akárhol másutt, csak szál-
lodában npm. Minden szálló egy-
forma, mind unalmas . . . Ica legyint, 
örüljek, hogy lesz egy szép tiszta szo-
bám, ne vacakoljak. És elbúcsúzik 
ós megbeszéljük, hol és mikor talál-
kozunk. Aztán elmegy 

ÉN IS MEGYEK Rapom a t á f 
kám, s mar 

ott se vagyok. Vigan bóklászok az 
utcákon, zegzugban a délelőtti sé-

tálók közölt. Hiába néznek. Akár 
meg is fordulhatnak, akár a nyo-
momba szegődjenek: sose tudják 
meg, hogy lei vagyok. De lakni is 
kell valahol; egy gesztenyefa!) Iátok 
egy cédulát. Tiszta szoba, szavatol-
tan féregmentes . . . Nagynehezen 
megtalálom a Korona-utcát, az ut-
cában a kaput, a kapun a csöngőt. 
»Tessék zörgetni.« Zörgetek, dön-
getek, végre beengednek. Egy né-
nike nyit ajtót, gyanakodva végig-
mér. »Mi tetszik?* — »A szoba 
uiiatt.* — "Koszttal akarja?* — 
»Akár ugy is...« — "Mosással?*. 
— »Még azzal is.t Oldalvást néz 
rám; sem én, sem áz engedékeny-
ségem nem tetszik neki. "Mondja, 
kedveském... de igazán. Nem va-
lami párttól vau maga?* — »Én — 
mondom — az anyámtól vagyok, 
néni...« Erre elneveti magát. — 
»No, akkor megnézheti.* 

Ilát elég ronda egy szoba. "Pesti 
maga?* -r- »Igen "Akkor ne tegye 
a földre a táskát*. Húlleaezve nézek 
rá, duplaszemölcs van az orra alatt. 
Mit csináljak azzal a táskával? Ve-
gyem a szfftnba? A íéni behoz egy 
újságot, leteríti, arra a táska... 
»Mire yaló ez, néni? — »Igy nem 
mászik ki a poloska«. Leültet egy 
hervadt plűssfotelbe, s megtudom, 
hogy eaentul igy kell fésülködnöm 
is. Ráállok egy újságpapírra és 
ugy... De csak a poloskák miatt. 
Aludni szabad az ágyban. Dohányoz-
ni nem. Torkom kiszáradt, egy po-
hár vizet kérek. A néni csönget. 
E'za, vizet hozzon . . Elza kimegy, 
a néninek megered a nyelve. A 


