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pnoxóné, Ménesi Jolia, Sintiné példája nyomár. 

Növekszik az ujtipusu munkások tábora 
Szegeden 

Ezév tavaszán régebbi tei-

É
tmény alapján Szeged kü-
bőző üzemeiben tizennyolc 
aozó kapta meg az élmun-
Jelvényt. Az ezüst ötágú 

fetillag átvétele öta már bó-

Kpoík teltek el. Kemény, ál-
zalkész munkával kitöltött 

liftszak. Nem érdektelen meg-
teázni, műként dolgoztak, bo-
l y án fejlődték tavasz óta vá-
rosunk büszkeségei: az éfmun-
fcások. 

A Dohánygyár 
c s o m a g o l ó j á b a n 

dolgozik Ónozó Jánosáé. Üt 
* bosszú asztal mellett. Sűrű, 
K n j e s ha iából "éppen egy pl-

£y fazadlságcsepp gördül a 
n lotára . Olyan, mint egy 

fcfa gyémánt. A gyémánt ias-
*an gurul lefelé, csak n hom-
lokon húzódó néhány kis ránc-
ban tétovázik, de azután hir-
telen, egy gyors Iramodással 

• szemöldökig meg sem ál l . 
Ónozó Jdnosné egy pil lanatra 
Odakap kezével s szétmorzsol-
ja. Ez a mozdulata volt talán 
éntk óta az eisft, amit nem 
a termelés fokozása érdeké-
ben végzett. De ez ís csak 
B másodperc egy tört részét 
vette igénybe, utána ördögi 
gyorsasággal jár tovább a keze 

• tölti meg Kossuth-tat a szá-
Kas dobozokat. Amikor élmun-
•tósnö tett, normáját 200-210 
•zázalfikban teljesítette, de 
azóta u j rekordot állított fel 
C41 százalékos teljesilmény-
Bvei és átlagteljesítménye is 

• 230 százalék letett van. 
Teljesítményét fokozni 

majdnem tehetetlen, de ő ezt 
b megkísérli. Leegyszerűsíti 
mozdulatait, hátha sikerül még 
tőbtei elérnie. Iparkodik, inert 
teljesítményét az utóbbi idő-
ben három mun'kásnő, Tóth 
Wká lyné , Dobó Józsefné és 
Bozók'y Jánosné erősen meg-
közelítene, sőt nem egy ver-
• c m h étben már ná láná l Jobb 
teljesítményt Is elértek. Öno-
•őné rekordja még megdőntet-
len. 

A sí ívarfeagyártásban ís 
íól dolgoznak 

Ennek az oszlálynak élmun-
H4sa, Gazdag Dezső niiisze-
'fész, állandóan fejlődik. Barna 
Józserné, Balogh Rózát, Bán 
Gézán** a géphez beosztott 
munkásnők segítik ebben. Kö -
BÖS gépük téiiesitménye el-
llrte már az elméleti számot, 
B 158 százalékot. Emiét többet 
nem bir a gép. Most a selej-
tet Igyekeznek kiküszöbölni. 
Nem is olyan régen 5—6 szá-
ratok seJejtfe volt ennek az 
•zemrésznek, most az egy szá-
fealékot csak ritkán haladja 
Ineg \z élmunkás Gazda gót 
Itt már utolérte két társa. Ke-
mény vám Imre és Gyurik 
László gépével szintén elérte 
fez elméleti maximumot. A se-
te Jtcsülkentés terén pedig kü-
lönösen szép eredményt ért el 
B Iné! előretörő. Gyurik se-
lejtje alig 0 .2-0 4 százalék, 
Keményvári pedig igazán 
büszke lehet, mert az utolsó 
hónapban nem volt egy ezre-
lék selejtje sem. 

Ono-óné és Gazdag példája 

Sjobi'-m a válogatókra ha-
F. Négy levélválogatónő, Ab-

fRháni Mártonná, Bőrfcsök Jó-
,aBefné. Eri Ferencné és Gaz-
tt*g Dezsőné 180 százalékkal 
Tteldték és ma már a három-
•tetznái tartanak, pedig az ő 
• renk i j uk és a ieverőké, va-

lamint * fcsuUUókó • gyár-
ban talán • legnehezebb. 

A S t í k r a g y u f a g y á r b a n 

Ménesi Jul in iáimunkásnő szin-
tén fokozta teljesítményét. 
Tóbbet termelni ta l iu már 
nem fa tud, do most annál 
nagyobb súlyt fektet arra, 
hogy ne legyen selejtje. A 
címkéző- és összelológépet ke-
zeli. Ujjával már nzt !s meg-
érzi, ha a gyufásdoboz egyik 
széle valamivel vékonyabb 
anyagból készül t mert ff gépbe 
rakásnál ez fa fontos. Ménesi 
elvtársnő teljesítményével ma-
gárai ragadta a versenybe a 
terem münkásnöi l . Ma már 
Orovecz Ferencné és Csányl 
Dezsftaé fa együtt fut vele a 
versenyben, sőt van olyan hét, 
amikor egyikük e(éje kerül. 

A aelejtcsökkentés az egész 
gyárban « legfontosabb pro-
bléma. Az eddigi eredmények 
igen jók A márciusi selejt-
mennyiséget sikerült 8—10 
százalékkal leszorítani. A leg-
nagyobb megtakarítást a Don-
C9Ó A dám Irányításává! mű-
ködő hámözógé.p érte el 

A L e m e z g y á r , 

é í m u n f r á s n ő j e 

Sánta Jánosné sem marad el 
éümunkdstársaitől. Fokozza tel-
jesítményét, de vele együtt 
tart társnője", Dubszkí Lajos-

né. aki néha még jobb ered-
ményeket Is ér ct. Il lndkettcn 
a lemczjavttóbaii doigozaialí és 
ímmkájuk nagy ügyességet és 
gyors mozgást követei. Sán-
tónó társat ís igyekeznek. A 
14 tagu DubsZki lemezprls-
csoport munkája emelkedik ki 
a többi közül . J ó teijesitmé-
nyükhőz sokban hozzájárul ki-
egészítőjük, az Ocskőné veze-
tésévet dolgozó enyvezőcso-
pori A selejt itt a ' legmini-
málisabb. 

A minőségben nincs hiba. 
A legkitűnőbb lemezeket gyárt-
ják már, amivel sem beirőldi, 
sem külföldi á ru nem veszi 
fei a versenyt. 

• 

A szegedi élmunitiásoJí hom-
lokán az elmúlt hónapokban 
sokszor végigfutottak a verej-
tékcseppek, a csillogó gyé-
mántszemei.. Egyke többet ter-
melnek. csökkentik a selej-
tet, javit jó i a minőséget, te-
hát nem hoznak szégyent nz 
élmunkás jel vényre Az éírnun-
kások munkapadjai mellett 
azonban már u j hősei jelent-
keznek a termelésnek: Ónozó 
Jánosit él Tóth Mihi lvné, Mé-
nesi Júl iát Ororecz Fercnrné, 
Sánta Jdnosnét DubszkI Ln-
josné és társai követik. Bővül 
már a valóban szocializmust 
épftö szegedi munkások tá-
bora . . . 

p. s. 

U j a b b l é p é s a f ü o r o s é a f r / é 

Az angol alsóház elfogadta 
a Marshall-terve! 

London, julius 7. A mun-
káspárti kormánynak az 
alsóház keddi üíéséu sike-
rűit a Marshall-egvezményt 
elfogadtatni. A kormány 
azonban nem örülhet győ-
zelmének, mert a fásultság 
és a közöny egyre jobban 
hatalmába keriletle a töme-
get és annak következmé-
nyei kiszámíthatatlanok. A 
munkáspárti képviselők at-
tól félnek, hogy a szerződés 
elfogadása a következő vá-
lasztáson hatalmas fegyver 
lesz a munkáspárt ellen, 

mert addig az egyezmény 
következményei nyilvánva-
lókká válnak. Attól is tarta-
nak, hogy Washington leg-
közelebb ujabb szigorú fel-
tételekkel iáil elő. 

A Daily Worker szerint 
az, hogy" Anglia ma függő 
helyzetbe került az Egye-
süli: Államokkal szemben, 
nem is lehet vitás, A kon-
zervatív Daily Express azt 
irja, hogy ujabb lépést tet-
tek az angol birodalom lik-
vidálása felé. 

,Minek iszik az olyan . . 

Tizenhétévi fegyházra ítélték 
a kocsmák betörőiét 

a sövényházi „t*' si Kissi" 

Száraz szelezés 
a legolcsóbb tűzre Való. 
Kapható: Fodor fatelepen, 
Vifassnentpéter-utc* (.sz. 
Telefon: 820. 

Demizsonok, sörösüvegek, 
borospalackok, kétdeeis boros-
poharak halmaza fogadta az ér-
deklődőket a rögtönítélőbiróság 
jjzerdal tárgyalásán. Az üveg-
készletek mennyisége után Ítél-
VC, nagyon szerette az italt a 
kocsmák betörője, Iiiss Sándor, 
aki sirua ül őrei közt a vádlot-
tak padján. 

Tizrendbeli lopással vádolja 
az ügyészség a vékonydongájú, 
fekete bajuszos, alacsony em-
berkét, aki falat bontott, abla-
kon át mászott be, hogy fczá-
kossdgát kielégíthesse. 

Bünbánőan vall, első szóra 
mindent beismer. Tudja, hogy 
ezzel enyhít a sorsán, megrö-
vidíti büntetését. A négy fal 
közt ugyanis nem juthat ital-
hoz. 

Sorra megjelennek a káro-
sult kocsmárosok fa. Csányi Jó-
icsefné Sövényházáról, Révész 
József Tápéról, ahol * dorozs-

mai rendőrök elfogták, Kovács 
Mátyásné és Mihály Piroska 
Mindszentről jött bc vallani. 
Vallomásuk közben rakosgat-
ják az üvegeket, demlzsonokat. 
Most visszakapják, amit felis-
mernek. 

AVm hiába hívták Sövény-
házán *dili liisst-nck a vádlói, 
tat, az orvosszakértök is kis-
mértékben korlátolt cselekvő-
képességűnek tartják. 

Elhangzottak ff perbeszédek, 
a vádlottat rázza a zokogás, 
az utolsó szó jogán még kérni 
se tud. 

A rögtönitétőbirőság tizrend-
beli lopásban mondta ki bűnös-
nek a részeges vádlottat és ez-
ért 12 évi fegyházbüntetésre és 
10 évi hivatalvesztésre Ítélte. 

— Soha többet nem iszom, 
fogadkozott Kiss Sándor, mi-
kor elvezették. Fogadalmát ti-
zenkét é lg biztosan betartja. 

Végelbánás alá vontak és áthelyezlek 
ifibb szegedi bírót és Ligyészl 

Az ágazságügyminiszlcri-
umban tovább folyik a bírói 
és ügyészi kar demokrati-
zálásáról és megtisztításáról 
szóló törvény végrehajtása. 
Egy majdnem 100 főnyi cso-
port ügyében már korábban 
döntöltek és azok végelbá-
nás alá vonásáról, illetve át-
helyezéséről szóló határozat 
a hivatalos lapban már 
megjelent. Most egy ujabb 
csoport felett döntöttek. 
Ebben végelbánás alá ke-
rülnek 

Balázs Sándor szegedi fö-
li'jyészhe'vct'es, Mitéfrifci 
Dezső szöged! Ítélőtáblai 

bíró. Áthelyezésre kerül-
nek: Vesze'ovszkfj De*s,f» 
szegedi; ítélőtáblai tanács-
elnök, Nagyág! -Géza szc-
íÜcdC főállaimigyészhelyrt • 
les, l'rehoffer Jenő hód-
mr-zővá úrhelyl járásbiró-
sági elnök, Láng Adám 
szeged! ítélőtáblai hiró. 
László Gábor szeged! tör-
vényszék! tanácselnök, 
Képás József szeged! já-
rásbiró. 

Egy harmadak csoport 
már értesiilést kapott, liogy 
végelbánás, illőivé áthelye-
zés alá kerül. Ezek 15 nap 
alatt tehclnek nvilatkozalot, 

Olaszországban a sztrájkjog 
korlátozásáról készítenek 

törvényjavaslatot 
Róma, julius 7. A Popolo 

szerint a Gasperri-kormány 
egész sorozat intézkedésre 
készül az egyre crősbbödő 
sztrájkhullám letörésére. 
Előkészítik a sztrájkjog kor-
látozásáról szóló törvényja-
vaslatot is. 

Sztrájk cselén a vasul, a 

posta és a távírda hala-
déktalanul katonai keze. 
lésbe fccriiL 
A p,ápa az olasz katolikus 

munkaszövetség tagjaihoz 
intézett beszédében kijelcn-
4ette, hogy az elégedetlen-
séget a Jmunkásság élvczcl-
vágya« okozza. 

Pmha az ágyban, 
puska az ágy alatt 

Vadásztöltényt gyártott a fcgyvcrrejlcgcfő csendőr 

Éppen vadásztöltényeket 
gyártott^ Tóth Sándor, volt sö-
vényházi csendőr, nniikor a 
rendőrjárőr rajtaütött. A tölté-
nyeket ijedtében az ágyba dug; 
la, de a rendőrök észrevették éá 
házkutatást tartottak. Az ágy 
alatt egy sörétes kispuskát, az 
ágjban pedig a töltények közt 

egy vadászpuskát talállak. A 
volt csendőr szerint azért nem 
szolgáltatta be a fegyvert, mert 
be akart lépni a vadásztársa-
ságba. Ezzel szemben az ' tiz 
Igazság, hogy a rend hajdani 
őre orvvadászni járt. A fegyver-
rejtegető csendőrt átadták az 
ügyészségnek. 

Az EiycsUlt Államokban 
a besugás a legisveffelmezöbh 
faglalNzás 

Egy ismert amerikai i ró 
lapjában cikkeL között, amely-
ben elmondja, hogv milyen 
hasznot hajtó foglalkozás' az 
Egyesült Államokban a besú-
gás ós a haladó közélett sze-
replők megfigyelése. 

A sajtó már közölte, hogy 

A l iadí jym'utszter » besu-
úgynevezett >/lie!y gár-

ÉájáU: akarja reegalapíjlant. 
Ezeknek a spYttkuck az lesz 
« feiaCalut, hogy iiicgí> 
Hyelttk a manWsokal a 
gyárban. 

A reakciós körök immár 
ugy vélik, hogy eljött az Ideje 
annak, hogy " tnagín-»besngó 
társaságokat* létesíthessenek, 
anieiyet egyáltalán nem szé-
gycnicnek "a nevén nevezni. 

Az amerikai hadsereg kém-
szolgálatának egy csoportja 
hivatalos jelentésében teje-
len lette egy ilyen társaság 
megalakulását, melynek főha-
diszállása Washingtonban van 
és amelynek 473 volt katonai 
kém a tagja. Ezek hivatalos 
•mindennemű tájékoztatások 
árusításával* foglalkoznak. 
Ez a spicli társaság az Infor-
mációknak az árát is pontosan 
beíeienü. 

Ezek az >5nforniá eió-gyáro-
sok* sokévi gyaiCorlatlai bíró 
>szakembereket* alkalmaznak. 

~ Külön osztályokat létesítet-
tek a besúgás, rár.iiniazás, 
hazug! Inforraácják. sMi. szó-
mára és 2—10 dolláros ár-
ban adják ei őket 

Az dr áltál függ, hogy meny-
nyire ríúzalmas jellegű az in-

formáció*. 

Az utóbbi Időben gomba-
módra nőnek! ezek a szer-
vezőiek, melyeknek alkalma-
zol tat volt í'endőrspiclíK és 
ehhez hasonlók. Mint a fent-
emiilett cikk megjegyzi — a 
Jegjőve'doIuieőbtefe a »ma-
gjúnítiitalások*, melyeket a 
nagv gyárosok megbizásáitói 
folytatnak. Ez a »munka«, 
amely különösen nagy jöve-
deimet biztosit, főként abbaji 
ál l , hogy a Jiuladó szakszer-
vezeti funkcionáriusokról ada-
tokat gyűjtenek. 

I«en Jiivetelinezö mé* aa 

njságok Informálása >ko n-

nnm's l i k atiiiamnnkájárúls 

és c jyék »vöriis-ii*yek ssálj-

lilísa 

Igy készülnek fel az ame-
rikai reakciósok:, akik neiü 
elégszenek meg azzal, bogy 
nyílt hadjáratot indítottak R 
haladó erők ellen, hanem 
még titkos zsoldos hadseregeit 
is fenntartanak, amely aktí-
van támogatja a reakció aljai* 
mestei-tedésfiil és egész múiij-
Itésellenes iwtttikájitt. 

Nyiíííér* 

Feleségemtől, Agócsi Jánost 
né szül. Gombkötő Jul iannánk 
fcOJönváltan élek, érte semmir 
féle felelősséget nein vállalojr 

A&óc&l Jáitox 

f E rovatban közőttekéZt 
sem a szerkesztőség, seui a ki-
adóhivatal felelősséget ncrji 
\ Allnl. 


