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Fehér kötényben dolgozik a vállalatvezető 

Hz államosított PSck szalámigyár tibbet, 
jobbat és gazdaságosabban termel 

Amákoi' a l'ick szalámigyárat 
államosították, sokan aggodal-
maskodtak Szegeden. A Pirik 
Ctalád 1879 óta vezeti as üze-
met, megfelelő üzleti gyakor-
latra telt szert a vezetésben. 
A Pirikék helyébe lépő válla-
latvezető, jöjjön az bárhon-
nan. uj ember lesz, a szakmá-
ban, a gyártásban, eladásban 
még járatlan és igy elsorvaszt-
ja a vállalatot. 

Az államosítás elrendelése 
után pár nappal az eddigi 
üb. elnököt, László Istvánt 
nevezték ki vállalatvezetővé. 
Nos, László az üzleti szelte* 
mot, gyakorlatot és szaktudást 
nem családi hag\ominyként 
Iknpla és nem a lökés gazdál-
kodás ka lózhá borújában sze-
rezlc, liánom becsületes mun-
kában jutott hozzá. Ezért, alig 
három hónapi működés után 
már betanult a vezetésbe és 
eredményeket mutat fel. 

J879 ó ' a eNfctfcf — 

nyáron ís termel az üzem 
A sza.áuugyái tus szezon-

munka. Szezonban többszáz 
munkást foglalkoztat, de nyá-
ron huzamosabb időn út ál l 
és nem keresnek a munkások. 
László István, Nagy János üb. 
elnök és Obrad.ovies Sztojkó 
sz.alámimcsür elhatározta, 
hogy változtat ezen. A hűtőbe-
rendezés. a felszerelés lehe-
tővé teszi, hogy még júniusban 
is dolgozzanak. A térinelés nö-
velése és n foglalkoztatás ér-
dekéten ezért nem szakítot-
ták meg a gyártást. Százhu-
szonhal munkás dolgozik még 
a mm napon is és terniel. 
Ol van kitűnő mjnőségü árut, 
mint télen. Piekék életében, 
1879 óta ez még nem fordult 
elő... 

— Az árura szükség van, 
munkásainkat pedig nem tehet-
jük az utcára — indokolja 
László ezt a szokatlan mun-
kál. — Pickók tőkések voltak, 
ilyen szempontokra egyáltalá-
ban nem voltak tekintettel. Az 
államosított üzemben már be-
csületes gazdálkodás folyik! 

Letörik az árakat 
Az üzemben naponta negy-

ven sertést dolgoznak fel Jía 
kelt, maga László is fehér 
kötényt vesz fel és odaáll a 
feldolgozó asztal mellé. De 
emellett irányit ja az üzem me-
nőiéi. Az államosításkor arány-
lag csekély tőkével kezdett az 
üzem. Ma már annyiszor meg-
forgotl ez a tőivé, hogy a fel-
ajánlott hitelt is elutasították 
A bevásárlásoknál helyes irá-
nyilássál letörik az árakat. 

László grafikont vezet az ár-
alakulásról. Mióta vállalatve-
zető, a serléskereskedőknek 
kifizetett árak folyamatosan és 
biztosan csökkennek. — 16 év 
alatt csak megtanultam, hogy 
keli a kupecekkel és a nagy-
kereskedőkkel bánni — mond-
ja f.ász ló. 

Védik a munkáit 
egészségét 

Es ez a helyes üzleti po-
litika mindenütt megmutatja 
hatását. Népételmezés szem-
jxmljábói fontos melléktermé-
ke a fej-láb. Az államosítás 
előtt 12 íorinlért kapta Sze-
ged l'ogyaszlóközönsége a fej-
lábat. A Pick-gyár fokozatosan 
csökkentette az eladási árat 
és ma 7 forintért méri. A 
többi szegedi húsüzemek kénv-
tclenek követni példáját. 

Az üzem dolgozóira fokozot-
tabb figyelmet fordítanak 
Pickélviiéi. László vivla ki a 
szociális juttatásokat. Ezeket 
most még növeli is. A dolgo-
zók egészségére nagyon ügyel-
nek \ sza'ámira füstölés után 

vékony peuésszerü réteg ra-
kódik. Ezt le kell tisztítani. 
A munkások ikézzeL végezték és 
a finom, nyirkos penészpor 
éveken át mérgezte tüdejüket. 
Napokig feketét köplek utána. 

Batávía jelentkezik... 

Még Pickók idejében feivető-
dött egy ujilás ötlete a gyár-
ban. PÍcIk nem engedélyezte, 
László megcsináltatta. Iíetlesi 
Szilveszter lögépész elmés ke-
fétőszerikezete tökéletesen meg-
védi a munkást és munkaidőt 
tnknrit meg. Az ugyancsak 
szalámit gyártó Herz-gvár már 
is elkérte a szerkezet leírá-
sát. Ha László nincs, elsikkad 
az egész. 

Európaszerte és a tenger-
iül ismert volt a Pirik-márka. 
A háború után megszakadt 
kapcsolatokat is újjáépítik. 
Minden külföldi képviselőjük-
kel érintkezésbe vannak. Az 
uj vezetés alatt álló üzem faár 
nagyban szállít külföldre. Leg-
utőbb Egyiptom részére adtak 
fel árut. Pénteken Hollandia, 
Batávia és Brüsszel jelentke-
zett szalámiért. 

Az áliamasitott Pick szalámi-
gyárral nem lesz baj. Többet, 
gazdaságosabban termel. Te-
kintet lei van a fogyasztók és 
a munkások érdekeire is. Mert 
öntudatos, telkes a vezetője 
és munkatársai Is. N. L. 

Lendülettel 
sk s z e b b f ö v ő é r l ! 
Felavatta zász la já t a kereskedő i f júság 

Vasárnap délelőtt pattogó 
indulókra lépkedve vonultak a 
kereskedelmi alkalmazottak 
szegedi szakszervezeti csoport-
jának fiataljai, a kereskedelmi 
SzIT tagjai, a Belvárosi Mozi-
hoz. Vendégek, budapesti és 
vidéki kiküldöttek fél tizre zsú-
folásig töltötték meg n néző-
teret és megkezdődött a zászló-
avatási ünnepség. 

Osztermann Ferenc", a cso-
port elnöke üdvözölte a meg-
jelenteket és közölte, hogy a 
kereskedelmi alkalmazottak 
budapesti csoportja, valamint 
a cipőipari üzletszerzők alcso-
portja elvállalta a szegedi 'ke-
reskedelmi alkalmazót •'ók SzIT 
csoportjának védnökségét. A 
testvéri kapcsolatok kifejezé-
sére gvőnvörü zászlót adomá-
nyoztak a' SzIT ifjaknak. 

Osztermann után a két véd-
nök szervezet képviselőt be-
széltek majd Bakacsl József, 
SzIT titkár átvette a zászlót. 
Rövid beszédében kijelentette, 
bogy n kereskedő ifjak a zász-
lót a harc és építés .szimbólu-
mának látják. A dörgő tapssal 
fogadott beszéde után Halász 
György, a szegedi kereskedél-
ml csoport titkára beszélt. 

Megemlékezett a kereskedelmi 
alkalmazottak hősi harcáról a 
szakszervezetekben, felhívta a 
fiata'oVat. lendülettel, odaadás-
sal dolgozzanak és építsék boL 
dogabb. szebb életünket. Be^ 
szédie után a zászlóanyák egy-
egy jetmondattal szalagot Kö-
töttek a zászlóra. 

Szünet után a népi táncbe-
mutatóra érkezett a Batsányi 
János békéscsabai tánccso-
port, a negyvennyolcas táne-
versenyok országos győztese 
vonult" fel a színpadra". Káp-
rázatos műsorát, pompás tán-
cait hosszasan ünnepelte a 
közönség. A tánccsoportot a 
Nemzett Színház művészei vál-
tották fel. Nádas Tibor, Dar-
vas Ibolya, Gáti Pá!. Erdl 
Pál, Dénes Erzst ugyancsak 
hatalmas sikert arattak. 

Vasárnap délután a város-
házán üzletszerző nagygyűlést 
tartottak. A gyűlés szónokai 
és a felszólalások az üzletszer-
zők és kereskedelmi alkalma-
zónak minden problémájával 
foglalkoztak. Este a Kis Dá-
vid-palotában közős vacsora 
fejezte be a kereskedelmi if-
júság számára feledhetetlen 
napot. 

Ssinhág' fiilm-S/lűvitasei 

Zenekonzervatóriumi 
növendMriiangverseiwek 

sorrendi-) 
Junius 16-án, szeídán 

délután 5 órakor II. házi 
hangverseny, (kicsi növen-
dékek), junius 17-cn, csü-
törtökön este 8 órakor II. 
nyilvános hangverseny aka-
démisták), junius 18-án dél-
után 5 órakor III házi hang 
verseny, (középső osztályo-
sok). Fenti hangversenyekre 
a belépés díjtalan. • (x) 

o ( ) o 

(*) Móra enf'élriiaufver-
senv. A Móra-dijat nyert Sze-
gedi Ifjúsági Kiskórus junius 
19-én, szombaton este fél 9 
órakor Móra cm lékhangver-
senyt rendez az ipartestület 
nagytermében A hangverse-
nyen közreműködnek Gábor 
Arnold hirlaniró, Zentói An-
na, Kassai János operaéneke-
sek és Kövesdi Szabó László 
iró. Az Ifjúsági Kiskórus Ko 
dálv-, Bárdos és Szeghv-inii-
veket ad elő. Ez utóbbiakat a 
szerzőnek, dr. Szeghv Endré-
nek vezényletével. A kiskórus 
karnagya Sz.écsi József. .!<•-
gyek elővétclten a Délma-
gyarország kiadóhivatalában és 
az ipartestület jcgvzői hivala-
lában kaphatók 

4 magyar teniszezők 
kiestek 

a flüwis Kiutáltál 
StVdország és Magvar orrtag 

Davis Cup teniszmérkőzés oc-
fejezf. részét hétfőn délután 
LotfVoHtották le. Johanson le-
győzte Ádámot, Asbólh Berge-
Fi'n ellen győzött és Igy vég-
eredményben a svéd csapat 3:2 
ar&ryban győzött és ezzel te-
ke-ült az európai zóna elődön-
tőjébe. Részleles eredményes: 
Johanson—Adám 7:5, 6:1. 6:4. 
Asbólh—Bergelin 6:4, 6:3, 6:4. 
A svédek legközelebbi ellcn-
leie az angol válogatott leszi. 
A magyar csapat ezzel a ve-
reséggel kiesett a további kűz-
de lemből. 

Verseny 
b u f o r r a k t á r 

Kelemen utca 11. szám alatt 
(Posta mellett), ahol minden 
igényt kielégítő és legolcsóbb 
árban bútorok nagy válasz-
tékban kaphatók 

KAKUSZI 
Bútor üzem Kossuth U. s. 5. 

Fürdőruhát SStS 
es mé r e t u t A n 

P a u l u s z n á l 
KArász-u. 10. (Jyútjb»«fiU oiuosi reafiei sn 

© r t 

EE N győztes toló-szelvény 

2:1 SalBTC—ETO B 
2:1 EMTK—Újpest B 
5:0 Kispest—Szeged B 
3:1 MTK - Haladás B 
1:0 Szolnok—Szcntlőrftn'fl !1 
5:0 Tatabánva—PVSK B 
3:1 PBTC—Dorog B 
1:2 Gvula-M TexHi 2 
3:1 NvSr. MAV-Máfészal'ka 1 
3:1 UMTE-Gázgyár 1 
1:1 Csongrád—Orosháza x 
2:1 III kor.—Ganz 1 

Három bajnoki, egy pont 

A Szeged kispesti súlyos ve-
reségét az pecsételte meg. hogy 
a második félidő 15 percében 
Petrik 2:0 állásnál tizenegyest 
hagyott ki. A Szeged ismét a 
kieső zónába került. 

A Tisza majdnem meglepe-
tést okozott á BudaTokl-uti 
Goldberger-pál vájn. Ellenfele 
már az első félidő elején ve-
zetéshez jutott, amit a máso-
dik félidő hajrájában Böjtös 
góljáva! sikerült kiegvenliteni. 
Az eredmény 1:1 (1:0). 

Az SzMTÉ is meglepően jó 
ellenfélnek bizonyult az Elő-
révei szemben 'és'"Csak Csafór-
sorának gyenge ténykedése és 
a játékvezető" némi'elfogultsá-
gának köszönhető a budapesti 
2:0-ás vereség. A félidő szin-
tén 2:0 volt. 

Az NB I. többi eredménye: 
EMTK—Újpest 2:1 (0:1), Sal-
BTC-ETÓ 2:1 (1:0), Vasas-
DVSC 5:1 (1:0), MTK—Hala-
dás 3.1-(M), Csepel-Elektro-
mos 6:0 '2:0), Szolnok—SzAC 
1:0 (0:0). 

NB I I . eredményeit; Oros-
háza—Csongrád 1:1 (1:0), M 
Textil—Gyula 2:1 (1:0), Szol-
nofc-MVSE 2:0 (1:0), Dra-
sche-KAC 5:0 (3:0). 
:: Egyéb lahriarngó eredmé-
nyek : Ferencváros—Lfntószent 
mik lós 6:2 (1:1), Franciaország 

Csehszlovákia 4:0 (0:0). 

Favorilgvözelntck 
a kerületben 

A kerület I. osztályában öt 
bajnokit játszottak, amelyeken 
végig az esélyes csapa tok győz-
tek Egy döntetlen volt. a Mó-
raváros és a listavezető 
MKUMTE kőzött. Az ifibajnok-
ságéri az egy HMTE-t kivéve 
szintén a favoritcsapalok gvőz-
tek. Az eredmények a követke-
zőik': 

I. osztály: Móra—MKUMTE 
2:2 (1:1), HMTE-BTK 2 0(10) 
Honvéd—Postás 9:2 (2:1), 
MMTE-KAC 5:1 (1:0), HTVE 
SzATE 3:1 (3:1). 

Ifiba Jnofcsás: Tisza—SzFIE 
4:1 (2:0). SzMTE—MMTF. 5-3 
(1:3), HTVE—SzATE 7:1 (4-1). 
BSE—IIMTE 5:1 (3:1). Rákó-
czí-SzAK 3 0 (2 0). DKMTE— 
MVSE 5:0 (1:0), MKUMTE— 
Móra 3:0 (3:0). 

Egyéb sporteredmények 

Birkózás. Vasárnap ért vé-
get Budapesten a vidó!k!i baj-
nokságért folyó küzdelem. 
Harmatsulyban 3. Tóth Sze-
ged, pehelysúlyban 1. Erdei 
Makó, váltósulyban 2. Veté-
li yi Nagykőrös' és kőzépsuty-
ban 3. Meggyes! Szeged1. 

Tenisz. V Kecskeméten Va-
sárnap lejátszott kerületi csa-
patbajnoki dönlőmiérkőzéslx'íi a 
SzEAC férficsapata 4:2 arányú 
győztesként került Hd a K 
MaDISz-szal szemben. Az egye-
temiek női csapata ugyanitt 3:3 
döntetlennel végzett. — A Da-
vis Kupában Anglia Hollandia 
elten 4:1 arányban győzött. Az 
angolok ellenfele lesz a ma-
gyar-svéd találkozó győztese. 

Atlétika. Szombaton Ss va-
sárnap Gvuláti tartották meg a 
kerület férfi és női iribnjnok-
ságál. A Tisza versenyzői a 
következő bajnokságokat és 
helyezéseket, szerezték: 100 nr. 
1 Suták Anna 14.3 mp., kerü-
leti csúcs. 200 m 1. Suták 
Anna 29.2. kerületi csúcs, 2. 
Csonka Mária 34 mp. A fiuk 
80O méteres sikfnlnsában 1. 

Bárkányi 2:09.2. 2. Dobó 21«, 
1000 méter 1. Bárkáuv4 2:5*.i» 
1500 m. 1. Báricányi 4:25.2 

Kerékpár. A Postás ver-
senyzői Budapesten verse n \ 
lek. A felnőttek 100 kilomV-ie-
res III . osztályú versenyén 4, 
Okrész, 12. Jancsovics. Áz ifik 
40 kilométeres versenyén ke-
rélkhosszal 2. Ifj. Kiss az év 
legjobb eredményével, 1 ura 
15 perccel, 6. Kócsó, 7. Csá-
ny l 

.Motor. Az Orosházán meg-
tartott országos salakpályavia-
dalon a Tisza verscnvzői ís 
résztvetlek. A nap hőse l"e-
renczi József (Tisza) volt. :>kt 
három kategóriában — 2504 

350 és 500 — indult, vala-
mennyi futamot fölényesen 
nyerte. A Tisza többi verseny-
zői is jól szerepeltek. A 100 ás 
kategóriában Kovács 3, a fű-
ben Bazsik a 2. helyen vég 
zett. 

Kosárlabda. Poslás-KASE 
férfi NB I. 59:39 (27:28). Pos-
lás-KASE nőt NB ír 32 23 
(21:12) A Postás lányok ez-el 
a győzelmükkel megnyerték a 
bajnokságot és az NB t.-be ke-
rültek. 

Kitűnően sikerült 
nz utt őr ők versenye 

Vasárnap délelőtt óriási ér-
deklődés mellett zajlott lo aa 
ifjúság centenáris hetének 'zá-
ró sporteseménye, a legfiata-
labb úttörők kerékpár, tricikli 
és rollerversenye a Szécberiyi-
téren. A különböző számok 
győztesei és 2 helyezet!jei * 
következők: 

TriefUít versenv 1. futam: 1, 
Wollner Ovörgy. 2. Szűcs Bé-
la II. futam: í Török Irén. 2. 
Szabó Teréz. III. íutam: t. if j . 
Noéi József, 2. Kopasz End-
re ttollervcrscnv: 1. Magvad 
Kálmán. 2 Szilág\'i Gábor. Ke-
r ék pár I. futam:' 1. Szalon fal 
András, 2. Megveri Péter. II. 
tntam- 1 Noel Vilhjios, 2. Csull 
János I I I . tufáin: 1 László 
Péter, 2 Bolgár Péler. IV. ' !-
tam: 1. Orlev Tamás, 2 Ma-
rosvári Márta. V. futam: 1, 
Ivánvi Aurél. Kisautók verse-
li ve: 1 Náray György. 1. Dobó 
Mihály. A kts versenvzök nund'-
cgvike az MDF ajándékcsomag-
ját kapta 

. Szeged Ihj. város gazdasági 
ügyosztálya 

Hirdetmény 
Az augusztus elején Szegő-

dén megrendezendő ionri vá-
sárt mezőgazdasági kiállítással 
kapcsolják össze. A kiállításon, 
az összes állatfajok szerepci-
nek. Felkérem a gazdákat, 
hogy hely biztosítása céljából 
kiállítani kívánt állataik szá-
mát sürgősen jelentsék be. A 
lovakat kiállítani kívánók a ló-
ten vészi ési felügyelőségért 
(RajesI Zsllinszky-utcn 15., II. ' 
9), szarvasmarhát, juho* éa 
sértést, valamint baromfit n 
szegedi álIattenvésztő egyesü-
letnél, városi bérház I. 14 kell 
bejelenteni. Házinyúl, galamb, 
kecske a kisállattenyószló 
szakosztálynál (Tisza Lajoá-
kórut 200., I. em.. SchreitteU 
Hugó elnök) jelentendő bc 

Hirdetmény 
Ambrózíalva község ' gjl 

újonnan létesiiendö Northon-
kut elkészítésére versenypA-
Ivázatol hirdet. Felhívja mind-
azon oki. kutturómestercfcet; 
akik arra vállalkozni óhajtó-
nak, ajánlataikat junius 20-áq 
déli 12 óráig adják be az elöl-
járóság cimére. N 

A pálvázatok IetárCT;dás« 
junius 22-én délután 3 
kor lesz megtartva 

Elöljáróság, 

Szobafestést, 
mázolást és hutorfényezési cl-1 

sőrendüen. jutányosán vállal 
SCIIMMMEI. és GSOMÜK. .Szt. 
István-tér 7. 


