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Vince, Bába, Hertelendi összeül és 
a tervet végrehajtja 

Júniusban 85 százalékkal multa leiül előirányzatát a „kis-
titkárság" vezetése mellett működő ujszegedi ládagyár 

— Szabadság' — köszön Bába 
Béta A. b. elnök már reggel 
lílhétkor az Ujszegedi Gőzfü-
feész is Ládagyár kapujában. 
Hhuz a portás fülke elölt és 
megy az Irodába. 

— Vincze vál'alatvezetS elv-
társ már félórája benn van. 
Kleríelendl elvtárs la' megfőtt, 
taak hátrament a gattcrokhoz... 
<— szól utána a kapus. Két-há-
rom perc múlva a lédagyári 
Iroda egyik farkában már 
Igyütt van az üzem motorja, 

Sytrószlje — a >1dstttkársAg«. A 

Ilalatvezetö, az üzemi blzott-
•ági elnök és az MDP üzemi 
teervezetének lítkára. Az a há-
gom ember, aki minden áldott 
pap összejön és minden problé-
mát még munka előtt megtár-
gyal. 

Hertelendi, a titkár főleg a 
•sunkaversennyel és a termelés-
től törődik mostanában. Agat-
ierosoknál jól halad a verseng 
— mondta miuap. De a fürt-
nek fogalt naggon széthajtják. 
Ify nyersanyag pazarolódik el. 

Bába, az üzemi bizottsági el-
fcBk az »akciókat, szereli. Ad-
tunk a melősnak ezt, adjunk a 
kielásnak azt — veti fel mind-
untalan. Már hárman jöttek 
Noz-ám, hogy segítsünk nelcik 
kerékpárt vásárolni. Mit gon-
dolnak az elvtársak tulsok ne-
kézségbe ütközne ez?... 

Vincze, a vállalatvezető »ösz-
tecfogja, az üzemet. Kiértékeli 
a bal'ottakau,' 6 maga is kérdé-
sekéi vet fel Amikor egységes 
gl'áspon! akkui ki Intézkedik. 
'A fűrészek fogalt másnapra már 
fcffigazifották. Azóta minden 
lünknél egy szál deszkát taka-
Htatiak. Bába hét órakor ve-
tet [e fel a biciklik kérdését, 
délelőtt letelefonálták az ügyet 
a kereskedővel, harmadnapra 
már uj kerékpárok álltak a 
•garázsba*. 

A titkárság nemcsak regge-
lenként ül össze. Délben, este, 
•mikor tzükség van rá. Van 
•mikor a termelési értekezlettel 
•gy&lőben. Van amikor kibő-
vül. Neumann a tervmegbizott, 
Berár, a munkaverseny-lilkár is 
résztvesz »ülésein«. Az üzemek 
mindennapi élete, a mindunta-
lan fel-fel bukkanó problémák 
fokaság a és sokrétűsége hozta 
létre ezt a szervezetet 

A Htkárság munkáját már 
maguk az üzem alkalmazottai 
fel méltányolják. Tessék csau 
megnézni munkaverseny ered-
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Vadállatok harca az em-
berrel a titokzatos í fer-
dében 
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Kedd szerda 

Legény a falnáir 
Előadások: fél A, lel 7 es 
Iél 9 érakor. — Pénztár 
délelőtt 11-12 «s dél-
után 4 órakor 

ménycinket, a húroméves ter-
vünk végrehajtását — mondják 
a lástilkárság működése iránt 
kérdezősködőknek. 

Es tényleg. Vincze, Bába és 
Hertelendi munkáját legjobban 
a számadatok tükrözik vissza 
Májusban az üzemi hároméves 
terv havi előirányzatát 20 szá-
zalékkal, juniusban pedig 85 
százalékkal multák felül. 

— A Famunkás cimü szaklap 
multheli számában a Ma'lerd 
egyik üzeme azzal dicsekszik, 
hogy modern gépeivel, hétszáz 
munkással valami hétezer köb-
méter fát dolgozott fel. Mi száz 
év előtti gatlerokkal százhat-
van melóssal csak kétezerrel 
kevesebbet dolgoztunk deszká-

vá• Es ez a MALLERD üzem 
most országosan második. De 
irunk ís helyreigazító levelet 
annak a Famunlcásnak' — pat 
tog Berótt, a versenytitkár. 

• Államosított üzemben előre 
a hároméves terv sikeréért t« 
— hirdeti az Ujszegedi Gőzfü-
rész és Ládagyár kapujában a 
hatalmas tábla. A kfolitkárság 
tagjai. Vincze, Bába, Ilertelon 
di elvtársak, a gatier, a láda-
gyár, az asztalos- és lakatos-
műhely munkásainak napi mun-
kájában e í a mondat, ez a vá-
lasztott jelszó Lassan-lassan va-
sággá válik. 

A tervet végrehajtják, győze-
lemre vfczik, 

S e h o l annyi r e n d e s e n öltözött a s s z o n y t 
n e m láttam, mint M a g y a r o r s z á g o n 

nem egészen fehé-Berthn Gasther, n »News 
Chroniclec munkatársa, az 
elmúlt évben beutazta Jó-
formán egész Európát és 
hosszabb ideig Időzött Ma-
gyarországon is. Visszatérve 
hazájába beszámolt az an-
gol közönségnek arról, ho-
gyan öltözködnek az asszo-
nyok a háborusujtotta or-
szágol; ban. 

A párizsi nök ruháin sze-
rinte tulsok a fakó szalag és 
hervadt esipkedisz. ami pe-
dig a fehér gallérokat illeti, 

azok 
rek. 

Annyi bizonyos, — írja — 
hogy sehol annyi rendesen 
öltözött asszonyt nem lát-
tam, mint Magyarországon. 
Persze nem párisi divat sze-
rint kikészített dámákra 
gondolok, hanem háziasz-
szonyokra, kispénzű embe-
rek feleségeire, gépírón ök-
re Ha rám bíznák, nekik 
adnám az első dijat az öl-
tözködésben, a másodikat az 
olasz, a harmadikat pedig 
a mi angol asszonyainknak. 

Párthirek 

i'árfjvjpofc az üzem! és a ke-
rületi fzerveze'ekben 
jullus fián. kedden 

Kőzutt híd délelőtt 12 óra: 
dr. Antalffy György. Vasút, 
forgalom délután fél fl óra: 
Varga Pál. Kisvasul déíután 
3 órn: Szőczy Mihály. MOSzK 
Hűtőház délután 2 óra: Né-
tr.eth Latos. Tűzoltók délelőtt 
8 óra: Mison Gusztáv, l'oló 
cipőgyár délután fél 5 óra: 
Kerepesi Ferenc. Városi Für-
dő délután féi 7 óra: Strack 
János.' III. honvéd loer. dél-
Tntán fél 7 óra: dr. Gál Tiva-
dar. 

Ju l ' r i 7-én. azerdin: 
Lemezgyár délután 2 óra: 

Varga Pál. Orion bőrgyár dél-
után 3 óra: Simon Béla. Ró-
kusi kulliirház délután 7 óra: 
Szilágyi András. Móravárosi 
kulturház délután 7 óra- Dé-
nes Leó. Felsőváros délután 
7 óra: Perjést László. Fodor-
telep délután 7 óra: Márki 
András. Alsóváros délután fél 
8 óra: Simovits Mihály, öso-
mogyltelep délután fél 8 óra 

2 óra: dr. Toldi Ferenc. Vá-
ros délután ö óra: Barta Já-
nos. MAV Fűtőház délután 3 
óra: Czárob András. Dohány-
gyár délután fé' 5 óra: Ladá-
nyi Ben etiek. Lippai fürész 
délután 4 óra: dr. Judik Fe-
renc. Kolrótclcp délután 3 
óra: Varga Pál. Gyufagyár dél-
után fél 5 óra- Sárvári György 
Tiszamalom délután 3 óra: 
Havatecz Istvánná. Börtön eléí-
rtán 6 óra: Kerepesi Ferenc. 
MAV nyugatjasot délután 3 
óra: dr. Sellei Sándor Uj-
szegedi Kendergyár délután*2 
óra: Perjés! Károly. Posta dél-
után 6 óra: Pinté* Géza. Sze-
gedi cipőgyár délrtán 4 óra: 
Simovits Mihály. Villamosvas-
út délután 9 óra: Simonovils 
Imre. 

Julius 9-én pénteken: 
Píck szalámigyár délután 3 

óra: Kovács Ferenc. Köztisz-
taság telep délután 3 óra: 
Pintér Géza. Vízmű te lop dél-
után fél 3 óra: Bohó Róbert. 
Varga fcöléigydr délután 2 
óra: Pipirz József. Vakok In-

Farkas István. Uisomogylte-t tézete délután 6 óra: Kerne-
len délután fél 8 óra: Pintér 
Géza. Újszeged délután fél 8 
óra: Tombdez Imre. Józsefte-
lep délután fél 8 óra. Mosonyí 
György. Belváros I. délután 7 
óra: Róna Béla. Egvelem dél-
után 6 óra: Klein Sándor. 
MAV Rókus délután 3 óra: 
Halász György. Várost kerté-
szet délután fél 4 óra: Petrf 
Ferenc. Gázgyár délután Sóra: 
Radek Józset. DEMA délután 
4 óra: Szilágyi Istvánná. Kon-
zervgyár délután félt 3 óra: 
Perjés Géza. Belváros II. dél-
után 7 óra: Kövl Béla Köz-
igazgatás délután 8 óra: Kutl 
Richárd. Angol-Magyar Juta 
délután 7 óra: Ablaka György. 
Márkus Fatelep délután f^J 4 
óra: Szöczy Mihály. MAV pá-
lyafentarlás délután S lóra: 
Berkes Ferenc. 

iuBus 8-án ratttőrtCLön: * 
Szegedi kender-gyár délután 

nes György. 

JeRn« 10-é*i, szom/v.ttan: 
MAV trv délután 1 óra: dr. 

Toki: Ferenc. OTT délután 1 
óra: Perlési Károly. Kecskés-
taiep délután 6 óra: Mecsér 
Béla. Szőreg délután 8 óra: 
Strack Adám. 

JnPu* ??-én. fréfffei: 
Közvágóhíd délután fé! 8 

óra: Pintér Péter Mozik dél-
után fél 3 óra: Gergely And-
rás. Winter kefegvár délután 
féi 4 óra: Kemenes Györgv. 
Újszeged! ládagyár délután fél 
4 óra: Simonovits Imre. Győri 
kefegyár délután 3 óra: Kiéin 
Sándor. 

A pórtnapi előadók részére 
5-én, hétfőn este 7 órakor a 
Kálvin-tért székház kis elő-
adótermében értekezletet tar-
tunk. Pogtos megjelenést ké-
rünk. 

o ti 

41 Nyári Kupa lisfavezelöl Szegeden 
A rajtot mindkét szegedi 

csapat vereséggel kezdte. El-
lenfeleik ezzel szemben ka-
pott gót nélkül! győzelemmel 
rajtollak ós csoportjukban az 
első hotyet szerezték meg. 
A Szolnok egy hétlel ezelőtt 
saját otthonában a Szeged el-
len'. döntetlennel búcsúzott 
clsöizben az NB I.-lőI, mint 
ők mondják, érdemtelenül. 
Éppen ezért a Nyárt Kupában 
akarják magukat kárpótolni és 
minden mérkőzésre rámennek, 
hogv* ezzei is bizonyítsák iga-
zukat. Ilalas az NB II. kapu-
jában állt még három n a n a t 
előbb, aliounét az MKUMTE 

egy góliai szorította ki. Okét 
ls hajtja a icsakazértls.. Igy 
mindkét mérkőzésen nagy küz-
delemre és jó játékra lehet 
számítani, amt. Ismerve az el-
lenfelek képességeit, minden 
bizonnyal be ls következik. | 

A Szeged a Sopronban szc/ 
replő összetételben veszi fel 
a küzdelmet. A mérkőzés dél-
után 6 órakor kezdődik az új-
szeged! pólyán. 

A Szeged vezetősége ezúton 
is értesiti rendezőit, hogv ma 
délután 3 órakor pontosan je-
lenjenek meg az ujszegedi pá-
Ivdn. 

A Nyárt Kupa »A;< r apert-
libau ma még az EMTK— 
ETO és az M. Textil—SVSE 
mérkőzéseket játszák le. A Déli 
csoportban a Szcn'es—MVSE, 
KMTE—CsMTK, HTVE-KAC 
és a KTK—MKUMTE találko-
zókat bonyolítják le. 

A II. osztályú csoport dön-
gök során a Stadionban ke-

rül lejátszásra délután 4 óra-
kor a Tisza—Mezőhegyest BSE, 
Dorozsmán a DKMTE—IIMTE 
és Métj-knton az MTE—KTK 
osztályozó mérkőzés. 

Az iriiaínokságért Dorozs-
mi'n iátszák le az elmaradt 
DK MTE—Szegedi BSE mérkő-
zést. 

Kosártab'alorra a Staá'onliait 
A Tisza és a SzEAC meglű-

vására ma Szegeden szerepel 
a soproni VSE férfi és női 
együttese, kosaras torna here-
iébe n. Az SVSE férfi csapata 
tgen jó erőt képvisel, amely 
a közelmúltban verte meg a 
legjobb csehszlovák vasutas 
együttest, a Hrndfec KralovéC 
igy ellene mindkét szegedi 
együttesnek a legjobb csapa-
tával kelt kiáltania, ha sikert 
akar elérni. A mérkőzések sor-
rendié a következő: 4 órá: 
SVSE—Tisza női, 5:: SVSE-

| SzEAC r' -ff, 6: SVSE-SzEAG 
; női, 7: SVSE—Tisza férfi. Esős 
idő esetén a találkozókat a ró-
kusi tornacsarnokban lionyo-
Iitják le. 

A Volt Hadifoglyok Itajtárs* 
Szövetsége a Móraváros 

kömbináll labdarugó csapatá-
val ma délután 6 órai kez-
dettel barátságos mérkőzést 
játszik a "Cserepes-sori pálvűn, 
amelyre a sport hiveit meg-
hívja a rendezőség 

Sz i l sportvezetők Ügyelem. 
Felhívjuk az üzemi, szakmai 
é.s kerületi sportvezetők fi-
gyelmét, hogy kedden déttitán 
l órakor a Kálvária-utca 10. 
alatti SzIT-Sportoszlályon foi* 
tétlenül ielcnjenok meg. 

Mezítlábas hWkli . Eelhiv-
j juk n mezítlábas Móra. Ősé-
in ogvl PJar és Újszeged sport* 
vezetőit, hogy a döntők leját-
szásának megbeszélése végeit 
hétfőn délután tí órakor a 
SZIT sportosztályon (Kálvária -
utca 10.") jelenjenek meg. 

Üzemi' 'a Iwla r n« á e re érné -
nvok: Gáz—Villamos 4 2 (t:lT, 
Má: kus—Winter 3:1 (3:1), 
Pénzügy II.— DEM/ 
Lemezgyár—Léé 

III. ker. MADISz—Előre 3.0. 

vr : i ; •>: 11, 
DEMA 3:1 Jlr iV, 
Sd-gvár H:ü(2 0) 

Szakszervezeti Wrek 

A budapesti ünnepély miatt 
elmar:'n a vegyipari munká-
sok taggyűlése." 

A Házfelügyelők Szakszer-
vezete ma, vasárnap délután 
4 órakor nőnagygyüíés! tart 

szakszervezeti" székházban, 
központi előadóval. Kérjük női 
tagjainkat a pontos és foltéi-
len megjelenésre. 

A Kishalászok Szakszerve-
zete ma délelőtt 8 órakor tag-
gyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A Hírlapterjesztőik Szakszer-
vezete hétfőn d'éfelőit 9 óra-
kor taggyűlést tort g szak-
szervezeti székliázban. 

A Ruházati Munkások Szak-
szervezete kedden délután 0 
óra'rer tnggvfilést fart a szak-
szervezett székházban. 

A texlUmunkásszaksziffrvczet 
érlcsib tagjatt, hogv a vasár-
napra hirdetett taggyűlésük ri 
közbeiött akadályok miatt el-
marad ós a taggyűlést a Jövő 
vasárnap. 11-én tart iák meg. 

A Magánalkalmazottak Szak-
szervezetének texttlosztálya 
hétfőn délután 6 órakor tag-
gvülést tart ff szakszervezett 
székházban. Megjelenés kőto-
Iező. 

A szállít óm unkások Szak-
szervezete 7-én, szerdán dél-
után 5 órakor taggyűlést fart 
a szakszervezetit székházban. 

A tervmegbizoltalknaíc (he-
Iveltesékneki és az flzem! ver-
senybizottság tagjainak tanfo-
lyamán, keddfen este 6 órai 
•kezdettel ifj. Komócsin Mi-
hály szakmaközi tilkár tart 

előadást, [""[munkásoknak, te. v-
megbizol !;nak és az üzend 
versenybizottság minden tag-
jának megjelenése kőtelező. 

SzIT sajtó-propaganda veze* 
tők! Az értekezlet hétfőn dél-
után 6 órakor lesz a szakszer-
vezett székházban (Kálvária-u. 
10.) sportoszláiyon, a kapu 
alatt. Akik az utolsó értekez-
leten hiányozlak, igazol iák tá-
volmaradásukat. A hiányzókat 
fegyelmin keresztül tesszülí 
felelőssé. 

ly lift ér• ^ 
1 A 

Sorolov József mint veze-
tőségi tag és pénzlieszedő mű-
ködése a mai nappal' meg-
szán l. Felhívjuk az összes ér-
dekelteket. hogy Sorolov Jó-
zsef kezeihez kifizetett ös-
szegekért, vagy bármily on ná-
nyu szakszorvezeü voi IkozA-
su tárgyalásért, vagv Ígéretek-
ért a Magyar Hivatásos Zené-
szek Szakszervezete Felelőssé-
get nem vállal Vezeíöség 

(• ií rovatban közöltekért 
sem a szerkcszlős. g. sem a ki-
adóhivatal fc elösséget nem 
vállai 

Propa-iandavezetőSí ftfxel-
métwM Az összes kerüleíf és 
üzemi propainndri'ák részére 
hétfőn détufán 6 árat fcez-
dteKei a Ká'v'n-tért srdiháx-
trvn érte&ezáe'et lar'rnik. Pon-
ias megtejenésf kérünk! 

1948 49-es sziniévadra 
az ipartestület 

pénztárában 

kedvezményes 

^érlefeii 
eíójegyezhetők 

Ipartestület vezetősége. 
ÍL 


