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D E L i M A G Y ARORSZÁG Vasárnap, 1948 április 4. 

Az államosítás a vállalat 
mejjorősiléséhez fog vezet-
ni os ennek csak átdolgozok 
látják hasznát. 

Kiss József, az uj műszaki 
vezető rámutatott arra, hogy 
10 évvel ezelőtt e teremben 
kezdte. Akkor az osztálv 30 
—40 ember otthona volt. Most 
az üzemet ezerhétszáz ember 
otthonává kell tenni. 

Az ünnepségek befejeztével 
az ujszegedi dolgozók hatal-
mas tömege boldog büszke-
séggel énekelte az Internacio-
nálét. A szegedi textilipari 
munkásság harca győzelem-
mel fejeződ ölt be. A dolgozó-
ké már a/gyár, a t ország. 

Szoros munkáspárti 
együttműködés Röszkén 
Április 1-én a Magyar Kom-

munista Párt és a Szociálde-
mokrata Párt röszkei szerve-
zete közös vezetőségi ülést 
tartott, amelyen a két mun-
káspárt vezetői elhatározták, 
hogy ezentúl a legszorosabb 
együttműködésben dolgoznak. 
A két munkáspárt röszkei 
szervezetei — mondja a ha-
tározat — mátólt/kezdve együtt 
ki ván működni a demokrá-
ciáért, a munkásosztályért, a 
szabadságért és a barátságért, 
mert csak igy tudunk létesíte-
ni virágzó mezőgazdaságot és 
jómódú, müveit parasztságot. 

F é K O S z kongresszus 
Budapesten 

A FÉKOSz április 3-án és 
4-én tartja Budapesten orszá-
gos kongresszusát. Az első na-
pon a Vasas székházban nagy 
jelentőségű főtitkári beszá-
moló hangzik el. Másnap ke-
rül sor az uj vezetőség meg-
választására, majd 50 dolgozó 
parasztnak adják át a köztár-
sasági elnök kitüntetéseit, este 
pedig díszvacsora lesz. Hét-
főn meglátogatják az ország-
házat ós az egyik nagy gyár-
üzemet, keddén pedig a Du-
na—Tisza-csatornát. 

Szegeden már megvalósult 
a magyar nők nemzeti egysége 

Az országszerte kialakuló 
nemzeti egységfrontba felzár-
kóznak a nők is. Budapesten 
pénteken elhatározták a Ma-
gyar Nők Demokratikus Szö-
vetségének országos női csucs-
szervezelté való kiépítését. A 
szegedi nők azonnal csatla-
kozlak a budapostiyiökhöz. Az 
MNDSz elnöksége, a Szociál-

demokrata Párt nőhizottsága, 
a Nemzeti Parasztpárt női 
csoportja, a Függellei+Kisgaz-
dapárt asszonyai, valamint a 
szákszervezel nőlrfzollságának 
képvhe'ő! gyűlésre jöttek ősz-® 
sze és kijelentették, hogy a 
jövőben minden téren a leg-
teljesebb egy: égben, egyetér-
tésben dolgoznak. 

a felszabadulási ünnegség 
szegerii műsora 

Az ország teljes1 felszabadu-
lását ünnepli ma minden dol-
gozó. Az ünneplésbe Szeged 
is bekapcsolódik. Délelőtt Kii 
-11-ig a rendőrzenekar ad 
térzenét a Széchenyi-téren, 
majd a Nemzeti'Bizottság ren-
dez ünnepi műsoros ülést a 
Városházán. Ünnepi szónok: 
dr. Autalffy György elvtárs, li. 
polgármester. Az ülés illán a 
Nemzeti Bizottság, a Magyar 

j Ifjúság Népi Szövetsége, a vá-
I ros, honvédség, rendőrség, az 
• MNDSz koszorút helyez az 
' orosz hősi emlékmüvekre. Az 
ünneplők kimennek a Dugo-
nics-temetőbe is és megkoszo-
rúzzák a Szegeden elesett 
szovjet hősök sírját. Ugyan-
csak délelőtt korii^sor a nagy-
szabású felszabadulási stafé-
tára. 

flz E P O S z eisö 
szegedi kongresszusa 
A munkásifjuság és a diák-

ság egy ségs zen' eze l éne k meg-
alakulása ulán — amint isme-
, re les — a paraszti'a'a'ság s 
megterem lelte a szabadság-
harc centenáriumán a maga 
egységszervezelél: az Egysé-
ges Parasztifjusági Szerveze-
tek Országos Szövetségét, az 
EPOSz-t. A közelmúltban 
megalakult ennek a hala'mas 
szövetségnek szegedi szerveze-
te is, amely a Vörösniarly-u. 
5. szám alatti székházában ka-
pott központi irodát. Ez az 
épület egyébként az ifjúság 
„háza lelt. Itt tartják meg bu-
dapesti kiküldött részvételé-
vel április lt-én az EPOSz 
első srfegedii kongresszusát, 
amelyen nagy számban vesz-
nek részt a szegedkörnyéki 
parasztfiatalok is. 

Ma kezdődött 
a nyári idöszámifás 

Az elmúlt éjjel egy órával 
kellett elöreigazilani az órán-
kat, tehát a mai naptól kezd-
ve a nyári időszámítás életbe-
lépett Magyarországon. 

— A MagyariNők Demokra-
tikus Szövetségének ó-somo-

! gyi telepi csoportja április 
6-án esle 6 órakor nőnapot 

1 tart. Minden asszonytársat 
t szeretettel vár a Vezetőség. 

— A szegedi f'IIiarninnúius 
egyesület Klcmperee hintetett 
hangversenyét kénytelen elha-
lasztani, ezért első bérleti kon-
certjére meghívta Ferencsik Já-
nost, a nagynevű inagjur diri-
genst, aki április 16-án vendég-' 
szerepei Szegeden gyönyörű mii-
sorral. A Klemperér-jegyelk ér-
vényesét. Miután'7 a hangver-
senyt olcsóul) helyárakkal tudja 
az egyesület megrendezni, a 
megváltott jegyek árának külön-
bözetét a Dé'lmagyarország ki-
adóhivatala visszafizeti. 

TERMELJ TÖBBET. 
JOBBAN ÉLSZ! 

„Végre egy ember, 
aki nem ügyvédi hangon beszél" 
Katona Ferenc az uj munkásigazgató csatát nyert 
a Szőregi Patróleumgyárban 

Katona Ferenc, a Szőregi Petróleumgyár uj munkásigaz-
gatója végigjárta- a munkásmozgalom iskoláját. Már a háború 
előtt kemény baloldali volt, ifjumunkás korától politizált. A 
hál>orii után a Magyar Petróleumipar tetei>én üzemi bizott-
sági elnök tett. Munkássága elismeréseképpen állította a de-
mokrácia a szőregi nagyüzem élére. 

Amikor uj munkahelyére, jövendő tevékenységének színhe-
lyére, Szörög felé vitte á pcsh személy, elgondolkozott. Vaflon 
miként fogadja őt, az idegent, de vérükből való vért, a pesti pro-
lit a szőregi proli. 

Ahogy az üzeni területére lé-
pett, mindjárt a munkahelyéket 
látogatta végig. Elvtársak, mon-
dotta, mutassátok miként dol-
goztok, hogyan éllek. Az üzem 
minden rószélio bckukkantoltés 
mindent megvizsgált-

A szakember szemével végig 
kifogásolt minden munkamozza-
natot. Azt is észrevette, hogy 
mik a hiányok. A parafingyár-
ban nincs munkaruha, tizennégy 
embernek két törülközője van 

Sürgősen pótolni kell mindent 
— mondotta. Fürdőhelyiség, 
mindén embernek törülköző. 
Mindén eniber részére két ru-
hásszekrény Egyiklíe rakja a 
tiszta ruháját, a másikba gyömö-
szölje az olajos, izzadt holmi-
ját. Ne keveredjen a kettő, .mert 

a mai bérekből még nem vehe-
tünk havonta egy-egy öltönyt. 

Az üzem zugait végigjárva 
került sor a (bészecfrc®. Elő-
ször mutatkozott az összmunkás-
ság, a plénum előtt. Amit mon-
dott rövid és határozott volt. 

A többlermelés és a munka-
fegyelem erősítése a jelszavunk 
— kezd'le. A munkás dolgozzon, 
a gyár vezetősége pedig tegyen 
meg mindent a dolgozókért. Kö-
zeledjünk egymáshoz, legyünk 
egy hatalmas nagy család', a 
szőregi petróleum nagy csa-
ládja ...« 

A »heszéd« után sem hagyta 
cl az üzemet. Beszélnem kell 
az éjjeli sihlávat is — mondotta. 
Végig kezelt az éjszakázó/kai és 
éjjel fél kettőig zözöltük ma-

radt. Ejjet fél kettőig ismerke-
dett munkástarsai eod'igi életé-
vei, eddigi problémáival. Ismer-
kedett; hogy — mint mondotta 
— tudja mit tegyen a proli ér-
dekében. 

Reggelre futótűzként suhant 
át az üzemen az uj munkás-
igazgató első kritikája. Először 
kaptunk olyan vezetőt, aki nem 
ügyvédi módon beszélt — mon-
dották a parafingyárhan. Elő-
ször találtunk olyan emberre, 
aki azonnal észrevette, hogy mi 
a lényeg, mit kell tennie. 

Látjuk már, hogy az államo-
sítás csak a mi érdekünkben 
történik. De régen meg kellett 
volna már tenni... sóhajtottak 
fel a portán. 

Katona Ferenc, a szőregi pet-
róleum igazgatója visszament 
Budapestre az üzemi központ-
jába. Visszafelé menet, min 111 a 
nem nyugtalankodna. 

Katona Ferenc/a köztársaság 
áltat kinevezett első munkás-
igazgató Szöregen megnyerte el-
ső és legfontosabn csatáját. 
Megnyerte munkástársai bizal-
mát . . . 1 > 

Kiskereskedő* nagygyűlése 
április hó 11-én delelő" 11 órakor a Tisra szálló nagytó meben 

' Előadók: KOMNENOV PÁL orsz. képviselő, a KISOSz elnöke és 
dr. KEL EMEN PÉTER -min. osztálytanácsos. 

Valamennyi szegedi kiskereskedő megjelenését kéri a Szegedi Kiskereskedők Érdekkép-
viselete.® 

h i r e k 

A HŐMÉRSÉKLET NEM VÁLTOZIK 

Mérsékelt déli, délnyugati, később nyugati szél, Válln7x5< 
felhőzet, többfelé fulúcső. A hőmérséklet alig' változik. 

A Tisza ma Szegednél 164 (35). Vizének hőmérséklete 
8 fok. 

N A P I R E N D 
Vasárnap, április 4.' 

Nemzeti Szinház este 7-kor: 
Titanic keringő. 

Széchenyi Filmszínház fél 5, 
féi 7, féi" 9: Hetedik fátyol. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt 10 órától üéJulán 3 óráig 
folytatólagos előadások. 

Rákóczi Mozi- fél 4, fél 6 és 
féi 8: Katyi. 

Belvárosi Mozi fél 5, fél 7, 
fél 4): Aranykakas. 

Korzó Mozi fél 5, fél 7, féf 9: 
Szerelem parancsszóra. 

Muzeum: valamennyi Osztály 
nyitva 9—1 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
LeinZiinger örök.: Horváth M.-

utca 9; I'ósa Balázs: Káivária-
utca 17; Dr. Kotsis J. Endréné: 
Földmüves-utca 17; Selmeczi 
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. 

— Lobogózzuk fel a háza-
kat. Az ország felszabadulá-
sának mai ünnepe alkalmából 
a polgármester felszólítja a 
háztulajdonosokat, hogy lobo-
gózzák fel házaikat. 

— Az Országos Munkaver-
Seny Iroda tudomásul adja, 
hogy eiime: Budapest. V.. Zri-
nvi-utca 4. sz.f I. 2. Telefon: 
185-400. 

x Figyelje ezt a helyett, ítl 
közli a 47 éves Samlbcrg-cég 
(Széchenyi-tér 17) hiireit. 

— Fórum Clnb Naptár: 6-án, 
kedden este külföldi szakszerve-
zeti vendégek előadása és va-
csorája; 7-én, szerdán este 9 
órakór dr. Szó esi László köz-
lekedésügyi miniszteri' osztály-
főnök, a Kossuth-dlijas hídépítő 
(Uj hidak« címmel tart vct.itetf-
képes előadást; 10-én esle klub-
vacsora pesti értelmiségi veze-
tők részvételével. Telefon: 5-76. 

— »Az elvarázsol! Iiii*as7em« 
,cimii orosz mesefilm előadása 
ma elmarad'. Az MSzMT érte-
síti az érdekelteket, hogy tech-
nikai okok miatt kénytelen (Az 
elvarázsolt buzaszem® c. orosz 
mesefilmet 11-én délelőttre el-
halasztani. A már megváltott je-
gyek akkor érvényesek, dte visz-
sfcaváltásuk április 7 ión délután 
7 óráig lehetséges. 

— Megválasztották a sze-
gedi hegyközség, bíróit. Szom-
baton délelőtt volt a szegedi 
hegyközség első évi rendes 
közgyűlés^. Ez alkalommal 
választották meg a hegyköz-
ség birőiit. Birók lettek Sán-
dor Leánder Domaszék, GaV-
l.ilc Miklós Szeged' cs Hustván 
Károly osengclei lakosok. 
Pénztáros dr. Katona István. 
A megválasztott három hegy-
bíró közül keltő nz agrár egye-
tem hallgatója. 

x Cipőt olcsón, jót nagy 
választékban Prungeí és Brr-
kovítslól, Széchenyi-tér. 

L e a r király 
iparos előadás 

1948 ÁPRILIS 8-ÁN 

Bartos Gyula 
főszereplésévei 

Kedvezményes jegyek kizárólag 
az Ipartestületben kaphatók. 

S z e g e d i papucsok a j á n d é k b a 

Karácsonyitól 
Nagy Jenő (volt Cseko-
nics)-utca 5. szám. 

Kertész Sándor fia 

Bútorgyár 
Iíárász-utca 11., az emeleten. 

— A társadalmi inunkairo-
da részére — amely a mun-
kanélküliek megsegítését tűzte 
ki feladatául — a gyufagyár 
felajánlotta kifizetésre kerülő 
munkabérének két százalékát. 

— Felkéri a MUSz Anti-
fasiszta Szövetség bajtársait, 
liotgy vasárnap este 7 órakor 
tartandó emléknapi istentisz-
teletre megjelenni szívesked-
jenek a zsidó templomban. 
Találkozás az AUKE helyi-
ségében fél 7 órakor, csoport 
tos felvónulás. Vezetőség. 

x Petrólcumpólló jegy nél-
kül Markovics műszaki üzlet-
ben, Tisza Lajos-körut 44 

x BrilMáns ékszert és kar-
érát igen magas árban mag-
vél elre keresek. Físcher ék-
szerész Szeged, Klauzál-tér 3. 

— A Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetsége április 
4-én, vasárnap a Tisza Lajos-
körut 57-es székházában kul-
tur nőnapot tart Előadó: d'r. 
Kallós Károly gyermekorvos. 
Közreműködnek: Kőműves 
Erzsi, Pogány Zsuzsa, kísérf 
Kertészné Gál Klára, Gáti Pál 
és Káldor Jenő, a Szeged! Ál-
lami Nemzeti Szinház művé-
szei. Mindenkit szeretettel vá-
runk. 

— Április 4-én, vasárnap 
lesz az ismeretlen időben el-
halt deportáltak és munka-
szolgálatosok emléknapja. A 
mártírok cm lék csarnoka reg-
gel 9 órától kezdve nyitva 
lesz. Este 7 órakor emlék-
istenüsztelet az emléktáblák 
előtt. 

— Felhívjuk Szeged városi 
közönségét, hogy a centenáris 
ünnepek, a szabadféri > játékoki 
és délkeletcurópai vásár tar-
tamára íyegedre érkező kül-
földi-belfóldli vendégek elszál-
lásolására szobákat, fekvőhe-
lyeket megfelelő díjazás elle-
nében^ ajánlóin fel. Jelentkez-
ni lehet a Délmagyarország 
kiadóhivatalában. 

— A Magy ar Nőik Demokra-
tikus Szövetségének , ujsomo-
gyi telepi csoportja foíyó hói 
5-én nőnapot rendez az ujso-
mogyi telepi iskolában, dél-
után 6 órai.kezdettel. Előadó: 
Nagv Endréné. 

x Köszönetnyilvánítás. Mind-
azon rokonoknak, jóbarátok-
nak, kik felejthetetlen férjem! 
temetésen koszorú és virág-
adományaikkal fájd'alm'amaí 
enyhifená igyekeztek, ezúton' 
mondok hálás köszönetet: 
Liptai Pétcrné. 

— Fé r fisza bő! pari. cipész-
ipari, nőiszabóipari és aszta-
losipari szakrajz tanfolya-
mok indulnak április hónap-
ban az iparost anonoiskolá-
ban iparos mesterek ós —> 
segédek részére. Ugyanott 
háziruha — és), fehérnemű var-
ró tanfolyam indul azok ré-
szére, akik a házjiruhavarrást 
el kívánják sajátítani. Jelent-
kezés az iparoslanonciskolá-
ban Fötvös^u. 2 sz. a. dél-
előtt 9—12-ig és délután 3— 
6-ig. Igazgalóság. 

Hit , r e m é n y , 

Osváth-
sorsjegy 

főnyeremény 
Kelemen utca 11 sz m. 

Húzás: Április 9 és f3. 


