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Felfüggesztették 
a M ÁTSZŐSZ önkor-

mányzatát 
A földmiivelésüigyi miniszter 

az újonnan földhözjuttatot-
ta!k összességének a céltuda-
tos állattenyésztői munkába 
Való bekapcsolása érdekében 
alapvelő szervezeti változá-
sok végrehajtását határozta 
el. Ezért első lépésként az 
április 7-én kiadott rendeleté-
vel a Magyar Állattenyésztő 
ós TörzskönyVelő Szerveze-
tek Országos Szövetségének 
(rövidítve: MATSzOSz) ön-
kormányzatát felügyeleti jog-
körénél fogva f clf üggesztet 
tg. A felfüggesztés tartamára 
a miniszter Piacsek András 
miniszteri tanácsos, ügyve-

U J GÉPEK nagyobb termelés 
jobb minőség 
anyagmeglakariíás 

Az államosított ujszegedi lódagyárban 
Az Ujszegedi Gőzfürész és 

Ládagjyár az egyediül államo-
sított és egyúttal a legna-
gyobb és legmodernebbül be-
rendezett ládagyára az or-
szágnak. A gyár 164 dolgo-
zója, akik közül 159 az MKP 
tagja, a legnagyobb örömmel 
fogadták az államosítást és 
eddiginél még nagyobb mun-
kával dolgoznak a <11 é ves terv 
sikeréért és különösen azért, 
hogy azt két és' fél év alatt 
befejezzék. 

A gyár kapuján büszke 

Zető igazgatót miniszteri biz- örömet hirdet az államosítást 
ünneplő hatalmas tábla. Vin-
ce Antal, az uj munkásigaz-
(gató irányítja a gyárat teljes 
odaadásával és a munkásság 
támogatásával. Rudas László 
elvtárstól, az MKP üzemi 
pártszervezetének elnökétől 
megtudjuk, hogy a hatalmas, 
modern jgyár fűrésztelepe a 
hároméves terv első tervfél-
óvét 115 százalékban, a láda-
készitő rész pedig 125 szá-
zalékban teljesítette. Ezzel 
azonban nem elégszenek meg 
a igyár munkásai és kitűnő 
szakemberei. Minden mun-
kateremben, a gyártás min-
den fázisánál újításokat ve-
zetnek be. 

Ujífásoh a z államosított 
gyárban 

Az újításokat legnagyobb 
részben Miicheller János fő-
gépésznek köszönheti a gyár. 
A tehetséges1 főgépész tervel 
alapján és az ő Irányításával 
uj gépek készülnek és: a régi 
gépéket teljesen modernizál-
ják. Hatalmas uj üzemrész'-js 
épül a gyárban, amely' már a 
közeljövőben elkészül és 
ujabb 20 munkást juttat ke-
nyérhez. Ez a busz munkás 
két uj géppel seprünyeleket 

toskiént rendelte ki a szövet-
ségihez. 

A MATSzOSz a magyar ál-
lattenyésztési politika legfon-
tosabb végrehajtó szerve és 
autononfiájának felfüggeszté-
sére azért Volt szükség, mert 
a mai szervezetében nem volt 
alkalmas arra. hogy a föld-
birtokreform következtében 
gazdaságpolitikai célkitüzé-
előállott uj helyzet folytán a 
reáháruló feladatokat az uj 
seknek megfelelően oldja 
meg. A m'ai'körülmények kö-
zött a helyes állattenyésztési 
politika legfontosabb "felada-
ta a népies irányú állatte-
•nyiészlés fellendi'ése, valamint 
az újonnan földhözjuttatott 
kisbirtokosok összességének 
bekapcsolása a szervezett, cél-
tudatos állattenyésztői mun-
kába. Ma már nem elégendő 
az, hogy aZ Ország egyes köz-
ségéi állattenyésztési minta-
községlekké fejlődjenek, ha-
nem az egész országnak kell 
állattenyésztő mintaországgá 
átalakulnia. Ezt a változást 
mind mezőgazdaságunk és a 
parasztság, mind pedig' az 
égész ország fejlődésének ér-
dekében sürgősen végre kell 
hajtani. 

U 
„Harcol indítunk az ujabb háborúra 

spekuláló egyetem! hallgató típusa ellen 
A szegedi kollégiumi tanács nagygyűlésén 

Petőfi Sándorról nevezték el az állami kollégiumot 
Az, országban elsőnek Sze-

'geden megalakult Kollégiumi 
Tanács, amely a népi kollé-
giumokon kiVüJ magába tö-
möríti az állami kollégiumo-
kat ós internátusokat is, csü-
törtökön este nyilvános nagy-
gyűlést tartott a központi 
egyetem auláját zsúfolásig 
megtöltő többszáz fiatal szá-
mára. Csajághyné Csendes 
Margit leánykollégiumi igaz-
gatónő nyitotta meg a nagy-
gyűlést, majd Székely Lajos, 
az állami fiúkollégium igaz-
gatója, a Tanács elnöke rész-
letes, átfogó előadásban is-
mertette mindazokat a felada-
tokat, amelyek a kollégiumi 
nevelés1 teren a vezetőkre és 
az ifjúságra egyaránt várnak. 
Megállapította, hogy eddig az 
állami kollégiumokban az el-
szigeteltség, a demokratikus 
közösségi élmények hiánya, a 
magáramaradottság sok em-
bert elzárt a demokratikus 
fejlődéstől. Ezt az állapotot 
most fokozatosan felszámol-
ják és kialakítják a jó állami 
kollégista típusát, amely szak-
mai és közösségi szempont-
ból egyaránt jó diákifjuságot 
jelent. 

— Nem élvezheti a demo-
kratikus állam támogatását 
senki — mondotta —, aki el-
lenségé a demokratikus ál-
lamrendhek. Harcot indítunk 
az ujabb világháborúra spe-
kuláló, vért és uszítást hir-
dető nihilista egyetemi hall-

gató lipusa ellen. Azoknak a 
kollégistáknak azonban, akik 
megállják! a helyüket, megle-
remtjüik fejlődésük és boldo-
gulásuk feltételeit. 

Hatalmas tapssal fogadott 
beszéde végén Székely igaz-
gató felolvasta aZ állami ko1-
iégislák kiáltvíányát, amelyben 
valamennyi fiu- és Icánykől-
légísfa aláírásával 'kimondot-
ták, hogy az államiírkoMgium 
ezentúl Petőfi Sándor nevét 
viseli ós névadójuk szellemé-
ben kezdik meg a kollégiumi 
program megvalósítását. 

lós gyapotot fog gyártani. A 
seprükiészitőgépet szintén a 
főgépész tervezte és minden 
alkatrésze a gyár műhelyé-
ben készült el. Az uj gép per-
cenként 8, tehát óránként 
480 seprűnyelet gyárt. 

Géproncsból gyapotter-
melö gép 

A gyapotkésziitő gép egy ol-
csón vásárolt szétbombázott 
géproncsból, szintén a gyár 
műhelyében készül. Eddig az 
országban csak egy, még 
most is magánkézben levő 
gyár készítette ezt a csoma-
goláshoz fontos anyagot és 
igy az árát is jóformán tet-
szés szerint szabta meg. De 
eZzel nemcsak igen fontos 
anyagot dob a gyár piacra, 
hanem rengeteg nyersanya-
got takarít meg. A .gyár hulla-
dókanyagai, amelyek eddig 
csak tüzelésre szolgáltak, 
mind fel lesznek dolgozva 
gyapotnak1. 

A gyárban sok 70—80 éves 
gép van még üzemben. Most 
az államosítás után eze-
ket ;is modernizálják a házi 
műhelyben. Többek között a 
régi bronz csapágyak helyett, 
a főgépész tervéi szerint gör-
gő csapágyakra szerelik át a 

gépeköt. Eddig minden egyes 
ilyen gépnek heti 3—4 kiló 
zsíranyagra Volt szüksége. A 
jövőben az átalakított gépek-
nek elegendő lesz heti 10—15 
deka zsirozás és emellett 
jobb minőséget és nagyobb 
mennyiséget is fognak gyár-
taná. 

Épül a kulfarterem 
Épül a gyár ideiglenes 

21-szer 6 méteres kultúrter-
me, de ezzel még nem állnak 
meg. 1949-ben elkészül az uj 
hatalmas színpaddal ellátott 
kultúrterem. Az üzemi kony-
ha megvalósítása iis küszöbön 
áll. Az államosítás óta na-
gyobb súlyt fektetnek a dol-
gozók testedzésére is és az 
üzemi sportnak már minden 
ágába bekapcsolódtak a mun-
kások. 

A munkaversenyek során a 
gyár az ország Valamennyi 
gőzfürészét, ládagyárát és ko-
porsókészitő üzemét verseny-
re hivta .ós a dolgozok bíz-
nak abban, hogy elsők lesz-
nek. 

Ilyen az ország legnagyobb 
államosított Iád agyára, ahol 
öntudatos szocialista dolgo-
zók építik a magyar munkás-
ság jobb jövőjét. 

Májusban megkezdik a móravárosi 
és somogyiieiepi talajvizek 

levezetését 
Lakatos Miklós elvtárs, építésügyi államtitkár 

látogatása Szegeden 
Pénteken Szegedre érkezett 

L a k a t o s Miklós elvtárs, épí-
tés- és közmunkaügyi államtit-
kár, hoigly megvizsgálja azokat 
aZ újjáépítési tehetőségeket, 
amelyek Szegeden közmunkával 
megvalósíthatók. Gy á n i Imre 
főispánnal, D é n e s Leó elvtárs, 
polgármesterrel, R ó n a Béla 
elvtárs, pénzügyi tanácsnokkal 
és a mérnöki hivatal, valamint 
azi építésügyi igazgatóság veze-
tőivel meglátogatta a jelenleg' ^ a S ^ S " to'iSJiir" MáT a 
folyó szegedi Közmunkákat. Ki- S ^ n a ^ k b ^ m M Ú embe 

reket küldenek a kérdés meg-
vizsgálására. 

legrövidebb időn belül a város 
segítségére sietni. 

A Somogy'telep felé eső vizes 

területek lecsapolását már a 

májusé tervbe beállítják, ugv-

sfóntén tehetőségei teremtenek 

a nsóravárosi' talajUzteveze-

tésre fis. v 

A főgyűjtőcsatorna megépítésé-
vel kapcsolatos terveket a terv-

jelentette, hoígy • 

a kii/munkavá Pságh ól befő 

Ivó összegeket m'ndéniilt ér- örömme'i fogadta Lakatos Mik-

tékes mnnlíátilnkra has/náUi l ó s államtiilikjár a Sztent György-teke* numkatatowa nas.nalia l ó r i i s k ö l a r a vonatkozó tervet, 
r amelyei az MKP javaslata alap-

ján terjesztettek elé. E szerint 

a jelente" használaton IkTviil 
álló 'iskola megletető rendbe-
li órásával lehetővé válna, hogy 
a szétszórt városé hivatalokat 
i'ti egy helyre gyűjtsék össze 
és ezzel nemcsak a város bü-

féi a sáros ve/elösége és ez-
zel szép, sőt, meglepő eredmé-
nyeket ért cl. ' 

A polgármester és a pénzügyi 
tanácsnok felhívta a figyelmét 
a lugasutcai átjáró építésének 
megszemléléseikor a környék 
időnkint! nagy talajvizeire. La-
katos elvtárs közölte, hogy ed-
dig anyagi nehézségek miatt 
nemi volt mód a viZlevezetés 
megkezdésére, d'e az építésügyi 
minisztérium most igyekszik a 

A szőregi arzéngyikos asszony 
rövidesen biróság elé kerül 

Részletesen beszámoltunk a 
mult év őszlén Nagy Andrásné 
szőregi asszony arzénméiigfezé-
seqrői. A tömeges mérgezésre 
Török Jánosné és Török János 
ügye derített fényt, akik súlyos 
gyomormérgezéssel kerültek 
kórházba. A nyömözás során 
kiderült, hogy Nagy Andrásné 
arzént kevert tisztjükbe s a 
Török-családiot is majdnem el-
tette láb alól. Pénteken a viZs-
gátóbiró hallgatta ki Törököket, 
akik hat hónapig klinikai keze-

lésben részesültek. A 48 éves 
Török Jánosnét két asszöny, a 
19 éves Török Jánost két fiatal-
ember Vitte Jel az emeletre, 
mert lábra állni még nem tud-
nak. Kezük is görcsösen ökölbe 
szórni s a félévvel ezelőtt élet-
erős emberek szinte teljesen 
nyomorékká váltak. A bűnügy-
ben a vizsgálat néhány napon 
belül befejezést nyer és rövide-
sen bíróság elé. kerül Nagy'And-
rásné, a többszörös arzjéragyil-
kos. ( , | | ! 

Újszegeden 

TuJIiusz söröző és borozó kerthelyisége 
vasárnap megnyillk. Kitünö italok.Hangulatos zene. 
Szives pártfogást kór:Tultiusz Mihály korcsmáros. 

Megérkezett a híd első 
vasszerkezeti része 

A szegedi közúti híd építési 
munkálata döntő szakaszába ér-
kezett. Péntekre megérkeztek a 
hídépítéshez szükséges első vas-
szerkezeti részek és a kishitűek! 
hiába mondták, hogy nem készül 
el idejében a hid, most hatal-
mas lendülettel indulnak meg 
a szerelési munkálatok is az 
eddigi eredményes építés ulán. 
Már készítik is a szerelőálivá-
nyoíkat, amelyekről a vasszerke-
zetet helyére erősitik. Amennyi-
ben különösebb akadály nemi 
lép közibe, akkor az előirányzott 
karácsonyi határidő helyett már! 
november közepétől az uj köz-
úti hídon közlekedhetünk Sze-
ged' és .Újszeged között. 

Négy apja, hárem a n y j a , 
két felesége volt 

a hatnévű betörőnek 
A szegedi ügyészlség Jakab 

István néven körözött egy tolvaj 
cigányt, akit végül' elfogtak. Ja-
kab tiltakozott a letartóztatás 
ellen, niire az ügyészség a bűn-
ügyi nyilvántartóba felküldte 
ujjlenyomatait. A válasz rövide-
sen megérkezett: Lakatos Fe-
renc, Csurár Ferenc, Nagy Ist-
ván, Szabó Imre. Jakab István; 
és Rostás István néven tartot-
ták nyilván. Két feleséget, négy 
apái és három anyát vallott ma-
gáénak. Lopásért mlá'r a imultban 
;is büntetve volt. 

Fejlesztik a baromfi-
tenyésztést Szegeden 
A baromfitenyésztés fejlesz-

tése érdekében az elmúlt hónap 
15-től kétezer tenyésztojást osz-
tottak ki Szegedén és környékén 
a gazdáik kőzött, valamint há-
romezer naposcsibét. A három-
éves terv tenyészmarha-akaiójai 
keretében igényelt kétezter forint 
kiutalása és felhasználása a kö-
zeli napokban megtörténik, a 
tenyész juh-akció során pedig 12 
ezer forint segélyt adtak ki. AZ 
apaállathiány megoldására azon-
ban sürgős segítségre lenne 
Szűkség. A várös1 a földmüvelés-
ügyi kormányzlatlól kötcsint igé-
nyelt a hiányok' megoldására. 

>A MUNKA NÁLUNK 
BECSÜLET ÉS DICSŐ-
SÉG DOLGA!« (Sztálin) 

Tanulmányi és munka-
verseny 

az Inarnsfannnclskolában 
A SzTT felhívása és kezdemé-

nyezése alapján a szegedi ipa-
ros tanon caskota növendékei ta-
nulmányi és munkaversenyt in-
dítottak*. Az iskola versenyrei 
hivta a debreceni iparostanonc-
iskolát. A verseny juniusban ér 
véget és akkor egy fővárosi 
versenybizottság dönti el, me-
lyik iskola érte et a jobb ered-

zönségének szereznének na-! 1 ^ k a n u k a á n y i
c 7 1 0 " 

g y é k é n y e i m e t a* ügyek el- ^ f ^ J ^ ^ Z T ^ Z ™ 
i ntezevenel, de a hivatalok el-
költözésével mintegy 50 lakás 
szabadulna fel. 

A Faragó-utcai hérháZ építé-
sével is meg volt elégedve az 
államtitkár. Ennek folytatásá-
hoz azonban még egymillió fo-
rintra lenne szükség. Kint jár-
tak a vágóhídon is, ahol a vá-
rosnak féligkésZ mélyhűtőháza 
van. A tervhivatal segítséget 
akar nyújtani ennek üzem l>ehe-
lyezéséhez, mert ezzel megvet-
hetnénk Szeged mezőgazdasági 
ipari centrummá való kiképzé-
sének alapját Kecskeméthez 
hasonlóan. 

terén. Tervbe van véve, hogy a 
munkaverseny keretében 'készí-
tett modell iparmunfcákat a Szte-
geden megtartandó ipari vásá-
ron kiállítják. Az iparostanonc-
iskola sport tekintetében seml 
marad le. Hat labdarúgócsapata 
van, egy váloígatott és öt mezít-
lábas csapat. Úszószakosztályuk 
90 taggal müködikj a njemrég'le-
Zajlott felszabadulási váltóban 
pedig 190 iparostanonc vett 
részt és nem1 egy ió helyezést 
értek ej. A SzIT-be tömörült 
szegedi iparostanoncok' minden 
bizonnyal megmutatják, hogy a! 
debreceniekkel szemben meg-
nyerik a nemes versenyt. 

Most vásároljon! Reklám áron! 
Príma kristályszódát 
Szemes borsot 
Etsőrendü száraz háziszappant 

a Munkásszövetkezetben. 
Telefon: 4-63. 


