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tt Vícuskám segíts, I ̂  a » - e s lenézi a 8-ast 

lemarad a Berta-csoport! 
Csak a szövő termelése két hét alatt napi 1600 méterrel 
az ujszegedi gyárban 

/ / 

nőtt 

Az ujszegedi szövő fekete 
láblájián egész oszlop név. 
Berla, Kiss, Dobó és mások. 
Farkas elvtárs, a szövő veze-
tője a nevek mellé naponta 
számoka' rajzol. Szép kerek-
hasu számokat, amelyek kö-
zött osztálygőg uralkodik. A _ ^ 
nagyobbak lenézik a kisebbe-' aiíc;'ó 
ket, a kevesebb értékűt. A hó- ()1( 

rihorgas lietes példáid poca-
kon böki a köpcös hatost, 
mondván: Na komám, ma 
én kerültem az első helyre! 

A nevek a szövőgjép-csopor. 
tok mestereit jelentik. A szá-
mok pedig az elért eredmé-
nyek, százalékok, amelyek 
mu'atják, hogy a csoport 
mennyire használja ki szövő-
gépét. 

„Koalíció" — a több-
termeléséri 

Minden csoport keresztül-
kasul mindenkivel versenyez. 

kőzik a széles gépeken. Dobó 
István csoportja Pálfi Péte-
rékkel verseng a keskeny ma-
sinák közölt. 

Pálfiék és Dobóék, mivel a 
műszaki beosztásuk közös, 
külön megállapodást kötöt-
tek a másik kettő ellen. »Ko-

alakult a szövőgépek 
— a többtermelésért. 

Ma Dobóék vezetnek... 

A számok izgalmasan vál-
togatják egymást. Hol kisebb, 
hol nagyobb értékű rúgtat az 
étre. Alig egy hónapja tarta-
nak a gyáron belüli verse-
nyek, máris meccs-hangulat 
honol a szövőszékek között. 

Déltájban írják ki a leg-
frissebb eredményt, összesza-
ladnak a mesterek a\tábla elé, 
otthagyja Kovácsné egy pil-
lanatra a munkát,, megnézi 
mit irt ki Farkas elvtárs és 

A három gépesek közút 
Palyiné, Obisné erősen szo-
rongatja 58—60 százalékkal. 
A némileg könnyebb munkát 
végző kétgépesek közül Ró-
zsáné már 63, Luteránusnó 

60 százalék átlagra ugrott fel. 
A kimutatások már rengeteg 
előretörést mulatnak. 

Kurusa Mária — jól lesz vi-

gyázni! 
* 

Az újszeged! Magyar Ken-
der- Len és Jutaipar üzemé-
hen egy hónapja folyik az 
üzemen belüli munkaver-' 
seny. A gyárai közben .álla-
mosították, de a verseny nem 1 

lankadt, sőt nőit. Eredmé-1 

nyék mutatkoznak. 

ben az időszakban a szövő 
naponta. 4—300 métert ter-
melt. 1948 április 1-én a ter-
melés napi 7600 niéler volt. 
Április 2-án 8200 ra, ez hete-
dikére 9000 mólerre, április 
15-re pedig 9200 inélerrc ug-
rott fel. 

Az utolsó két hét alatt csak 
egy osztályon, a szövőben 
1600 méterrel javult a napi 
termelés, a minőség párhuza-
mos javulásával. 

Nem csoda, ha a szövő fe-
kete tábláján a kilences már 

Az elmúlt évben ugyancb- lenézi a nyolcast. 

De már kialakullak a külön hamar vissza a gépek közé. 
riválisok is. Berta József cso-, Végighullámzik a gépsoron 
portja Iyiss Ferenccel mér-'— »Ma Dobóék Vezetnek.. .« 

Már behoztuk holnap lehu zuh őket.,. 
A Pálfi—Dobó koalíciónak 

például három n^pon át fu-
tott a gépe. 55, 55, 56.5 száza-
lék Volt a táblán. Kiss—Berta 
ellenzék nekigyürkőzöü és 51 
százalék után 52, majd ő is 
56.5 százalékot produkált. 

— Behoztuk — zúgott dél-
benaKiss—Berta brigád husz 
gépje. Behoztuk, holnap le-
nuzzuk őket. 

Egyszer azonban váratlanul 
később expediállak, nem volt 
fonál. — Leállunk, zsongott 
az asszonynép. Zsongott és 
szaladtak Yignéhoz, a szövő-
bizalmihoz: Jaj Vícuskám, 
segiIs, lemarad "a Berta cso-
port! . . . 

A nyersanyag megjött, az-
óta már újra veszekednek a 
számok Farkas elvtárs fekete 
tábláján. Mostanában a nyol-
cas, meg a kilences nincsen 
kibékülve egymással. 

Kurusa Mária 
jó lesz vigyázni! 

De egyéni verseny is van. 
A szövőben a három gépen 
dolgozó Kurusa Mária — 
minden ellenkező híresztelés 
ellenére — rendületlenül ve-
zet. Az 50—55 százalékos' osz-
tályátlag ellenében ő ápan-

ü orzó-Moz) 
Telefon; 624 

Ma vasárnap és hétfőn 
utoljára, minden előadá-
sunkon 

szemeiveseti fe lépítek 
Rózsahegyi Rálmán 

a Nemzeti Színház örö-
kös tagja és 

Egri Maria 
a f,i)ltm női főszereplője és 
önálló műsort adnak!» 

Jókai Mór örökbecsű regé-
nyének felejthetetlen 
szépségű magyar film-
változata 

teljesen uj f'Imkóp iával! 

Ag uj 
földesúr 

Főszereplők: , 
Jávor, Rózsahegyi K, 
Egry Mária, Csortos, 
Somlay, Uray. Bilicsf. 

M'nden előadáson szemé-
lyesen fellépnek 

Előadások: 4—6 és negyed ÖT 

dóan 70 százalékkal jár az 
élen. (Mellesleg mondva ez-
ért is keres 30—35 forinttal 
többet, minLaz ugyanazon a 
gépen, de más partiban dol-
gozó és szintén jó munkás 
hug&.) 

Rajta m a g y a r iíiuság ! , . , * 

Másfélezer egyetemista rohammunkája 
Újszegeden 

Diókok, professzorok együtt dolgoztak a szegedi brigádban 

Szombaton reggel hangos 
énekszó Verte fel az egyetem 
környékén lakókat. Egyete-
mista fiatalok énekelték tele 
tüdővel a friss kora reggeli 
levegőbe: 

• Egyetemi ifjúság, 
Fiuk és leányok, 
Építsük a csatornát 
És az uj világot!! 
Fel tehát, rajta hát, rajta 

magyar ifjúság!! 
Épilsd a csatornát, sze-

gcdi brigád1!!* 
Lapátok, ásók, csákányok 

csillanlak meg a napfényben, 
a sor végén pedig nagy" csa-
pat lalicskát tolt szorgalma-
san. Újszegedre igyekeztek, 
hogy rohammunkával segít-
senek a strand ujjáépitésén, 

Arany huiloft odafentről 
nyarat jósol Bizakodik a gazda, aszálvmentes 

a meteorológus 

Az enyhe tél lehetővé lelte az 
ősszel elmaradt mezőgazdasági 
munkák folytatását és még hó-
takaró nélkül is megóvta a ve-
téseket a fagytól. De ezután he-
ves, kártékony szelek jöttek és 
a szárazság hetei. A vérmes re-
mények alábbhagytak és nem-
csak a föld dolgozói, hanem az 
egész ország nepe iélékzelvisz-
sziafojtva várta, mii lesz, meg-
termli-e a föld, amit vártunk 
tőle és arai okvetlen szükséges 
a hároméves terv sikeres vég-
rehajtásához. Április első heté-
ben azután megnyíltak az egek 
csatornái és jótékony, áldásos 
eső öntözte meg a talajt. A gaz-
da féilétekzett és vele együtt az 
egész ország is. 

Dr. Wagűer Richárd egyetemi 
meteorológus elmondotta kérdé-
sünkre, hogy az intézet pontos 
mérései szerint áprilisban már 
eddig 38 milimcteres csapadék 
hullott Szegeden. A szokott áp-
rilisi átlag 50 miitiméter, mint-
hogy csak a hónap felénél tar-
tunk, előrelátható, hogy az idei 
április ysapadékdusabb lesz a 
szokottnál. .Vz esőnek felbecsül- hat 

tehát ebben az évben — a jelek 
szerint — nem kell tartam. 

A gazdasági felügyelőség je-
lentése a köziigazgatási bizott-
ság iegutónbi ülésén szintén 
alátámasztja az itt elmondoll-
kal. A gazdák most már emelt 
fővel, bizakodva nézhetnek a 
jövőbe. Mészáros Szilveszter 12 
holdas ujgazda, aki munkaver-
senyre hivta ki Rózsa Vilmos 
70 holdas gazdát és jelentős 
bel terjes gazdálkodást is foly-
tat, ligy örvendezik: 

— Arany hullott odafentről, 
minden cseppje száz dollárnál 
többet ér. Ha tartja magát a jó 
idő, megnyerem a munkaver-
senyt I 

Nyitral Antal háromholdas 
szentmiihálytelelkj, ujgazda ezt 
mondja: 

— Magasra szökött az őszi 
vetés az eső nyomán. Mi gaz-
dák azért is örülünk e nne'k, 
mert végre több és jobb kenye-
ret adhatunk a városnak. 

' üdülőjük fel építésén és a vá-
rosi kertészetben, egyúttal pe-
dig ez alkalommal szerveződé-
nek meg azok a brigádkere-
lek, amelyek majd a Duna— 
Tisza-csatorna építésének 
nagy ifjúság: munkájából is 
kiveszik a részüket. Orvostan-
hallgatók, matematikusok, ve-
gyészek, gyógyszerészek, fő-
iskolások, jogász;ok mindany-
nyian ott lépegettek egymás 
mögött vidáman, lelkesen az 
állami védőnőképző intézet 
növendékeivel együtt. 

— Mennyien jöttek el ma 
ide? — kérdeztük a brigád-
munka egyik főszervezőjétől, 
Levcndel László elvtárstól, a 
SzEISz főtitkárától. 

— Jóformán az egész egye-
lem itt van — kaptuk a fe-
leletet. — A múltbeli je'ent-
kezések során közel ezren 
Iratkoztak fel önkénl a mun-
kára, de a ma reggeli lét-
számellenőrzés rnáris 1280 em-
bert mulat. 

örömmel állapítjuk meg te-
hát ,hogy csakugyan elmond-
hatjuk, »maradt otthon ket-
tő, nárom nyomorult*, de ez-
úttal lelki, magatartásbeli ér-
telmezésben. A hosszú sor 
diák közben megérkezett a 
munkahelyre, gyors parancs-
szavak pattogtak a megufo-
nokon keresztül és albrigá-
dokra oszolva az előre kije-
lölt helyeken eiőször kissé 
szokatlanul, majd egyre na-
gyobb hévvel indult meg a 
munka. A fiuk nekigyürkőz-
nek a dolognak, van; aki egye-
nesen fürdőruhára vetkőzik, a 
leányok meg könnyű nyári 
ruhában is atijg győzik a mun-
kát. Szépen halad azért min-
den, munkájuk nyomán föld-
torlaszok emelkednek, feles-
leges gödrök tűnnek el, a volt 
teniszpályák körül pedig az 
egyetemi ifjúság készülő üdü-
lőjét, a dJózsef Attila üdülőt* 

hetetlen jelentősége volt. Hiába 
hullott ugyanis januárban 41 és 
februárban 32 miiiiméteres csa-
padék, a hótakaró hiánya miatt 
a nedvesség nem tárolódott. A 
koratavaszi szelek hamar fel-
szlikkasztolták a talajt és ami a 
legjobban ártott, márciusban a 
szokott 3(5 milliméter helyett 
csalf 8.2 milliméter eső hullott. 
Hozzájárultak a káros időjárás-
hoz; a gyorsvonatsebességü sze-
lek húsvét hetében, amelyek 
felkapták a duna-tiszaközi ho-
mokot, beszórták vele a Vetése-
ket. a homokos talajban fej-
lődő növényekről ellenben el-
hordták a földet. Az áprilisi eső-
zés ezt is helyrehozta, ameny-
nyiben megkötötte a talajt. 

— Az enyhe télből még egy 
kedvező kövelKezlelést lehet le-
vonni — mondja bucsuzóut dr. 
Wagner. — A tapasztalat azt 
mutalja, hogy az ilyen rendkí-
vüli telek után csapadékos, nem 
tui forró nyár jön. Aszálytól 

Most már nyugodtan dotgóz- ü l l e l
i
i k k Ó , ' f l l J l á ™ a S ' 

it az ipari munkás a gyárak- cserjesorral szorgalmas iiu-es 

MflflRT 

ban ' Erősödik az uj kenyér a leánykezek. Közlük három 
magyar földben és — ugylát egyetemi lanár: dr. Kalmár 
szíilk — a természet is munka- László, dr. Trencscni-Wah 
versenyre keit a hároméves terv dapfel Imre és d'r. Halász 
sikeréért. Előd is olt dolgozik mar ko-

rán röggel óla lelkes buzga-
lommal. 

A délelőtti órákban vendé-
gek is érkeztek. Gyám: Imre 
főispán látogatta meg a mun-
kát és beszédet intézett a fia-
talokhoz. Úgyszintén lelkesí-
tő beszédet mondott Dénes 
Leó elvtárs, polgármester, 
Tombácz Imre elvtárs, az 
MKP nagyszegedi végrehajtó-
bizottságának elnöke és Ko-

| niócsin Zoltán elvtárs, az 
MKP nagyszegedi végrehajtó-
bizottságának titkárhelyetlese, 
akik dr. Anlalffy György elv-
társ, h. polgármesterrel táto-
gatlak ki Újszegedre. Dénes 
polgármester egy hordó sört 
is hozatott a fiataloknak. Az 

Széchényi 
Filmszínház 

S z e g e d Telaton: 4 9 0 

Ma vasárnap, hétfőn és 
kedden az idény ragyogó 
zenés vígjátéka: 

C s ó k o s enqe r » s2 
vidáman pergő cselek-
mény, remek muzsika, 
sok "vidámság, szeretem. 
Főszereplő: 

JIJNE ALLYSON 

Előállások: 4—15—8-kor! 

egyelem rektora: dr. Székely 
István professzor is megér-
kezett közben és a mikrofo-
non keresztül jó munkát kí-
vánt a fiataloknak, majd a 
vele együtt érkezett dr. Mar-
lonyii János jogikari dékánnal 
együtt ásót kapott a kezébe 
és egyideig együtt dolgozott 
tanítványaival. A déli órák-
ban a szegedi haladószelle-
mü katolikus ifjúság egyik 
vezetője: P. Sas Imre'jezsuita 
atya is sok sikert kívánt az 
ifjúsági brigád munkájához. 

Két iára tájban ért véget 
az eredményes és mondhat-
juk mindvégig lelkes munka. 
A Magyar Ifjúság Néni Szö-
vetsége nevében Perjés! 
László megyei, titkár, aki 
egész délelőtt együtt volt a 
brigáddal, köszönetet mon-
dott a jó munkáért. Megelé-
gedéséi fejezte ki a SzEISz 
vezetőségének és közölte, hogy 
a szakemberek kijelentették, 
nem várlak ennyi eredményt 
az ifjúság munkájától. Ko-
máromy Gyula elvtárs, a köz-
tisztasági telep vezetője pél-
dául közölte, hogy a felépítés-
re kerülő egyemeletes öltöző 
és napozóház alapozási föld-
munkálatainak harminc szá-
zalékát elvégezték a többi kö-
zöli. A készülő üdülő körül 
több, mint 301) cserjét ültet-
tek el, de hatalmasi területnyi 
füvet kaszállak le cs gyomot 
irtottak ki a városi kertészet-
ben is Balogh István főker-
tész irányításával. 

A brigád minden tagja szé-
pen kivette részét a munká-
ból és csak dicséret illeti a 
központi parancsnokságot is, 
amely a közeljövőben ujabb 
nagyszabású rohammunkát 
szervez meg Szegeden. 

— Mikor jövünk újból? Mi-
ért nem jövünk minden hé-
len? — hangzottak el, a kérdé-
sek egymásután még hazafelé 
jövet is.és mindez boldog bi-
zakodással tölthet el mind-
annyiunkat, hogy a magyar 
fiatalság munkájával szoro-
san fel akar zárkózni a kör-
nyező népek országépilő ifjú-
ságához. 

I. •" "—" 

Legfőbb 
cukorxát, csokoládét legelő-
nyösebben 

Kovácsnál 
Szegen, Tisza L.-köruf 48. 

Tek'ntse meg kirakatomat. 

Autókhoz, traktorhoz, motorke-
rékpárokhoz és mindenféle 
üzemi gépekhez megfelelő 
olajjal szolgái a 

V A C L U M t O I L C O . R T . 
Lerakat ALFÖLDI GÉP-
KERESKEDELMI VÁLLA-
LAT, Bajcsy-Zs l n-zkj utca 
22. szám. 


