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z z s r Mintagazdákat 
S z e n t m i h á l y t o t e k j á M e 

Szatyinaa? «POf l OZ OfStagfldR 
Az országos mezőgazdasági versenyiroda ktértá&ri-

te • sSIinfagazdac kitüntetésre felterjesx'ett gazdák 

predztányeib NsgyszegedrM hasz gazdát terjesztettek 

tel, akik kőrfil négyei Jelöltek a kitüntetésre. Ezek:Fo-

dor Sándor Sxatyraax, ökrös József Szetiímlhályteiek, 

Mylfral Antal Szeged, Pepdl József Ktrályhalom. 

Hafaa kaptak felsafi^f ezer lefutó! 
a rafíWFsenvta otárt ilválé 

az Ujszegedti K e t u i e r g y á r b a n 

Beszámoltunk arról, hogy az 

Qrszágas Munkaversenyiroda ax 
almait négy is fii hónapos 
jniiinkaoerteny eredményeit JW-
'értékelte- Ennek alapján a Gaz 
daságt FOtondcs őt ét félmil-
lió forintot Irányzott ető ateg. 

jkiválóbb munkások jutalmazá-
sára. Szegeden tegnap adták át 
az^ első izemben, — tat ujsze-
gedi kenéergyárban ezeket a fa • 
talmakat. 

A gyár dolgozót elótt Ktss 
József gifdrvezet0 u gyár mim• 

kaversenijének állásáról beszélt, 
e Magyar Dolgozók Pdrtfa ré-
széről Bank lAszló elvtárs szó-
lott, b szakszervezetek réstéról 
pedig Magyar Mátyás. Ezután 
következett St álfák kiosztása. 
Az alábbi hután kaptak fejen-
ként ezer falni futalmati « ken-
derfonó ütemből Berta Bitén*, 
Dobó ltom, Pap Anfafné, t. 
Krdnlcz Sándoi-né, Csáti Já-
nos né, m sxóvőáxemtrtt ]pedig 
Dékán:? Mnosné. 

KMfinte«k ar 
és népbirékarf 

Értesülésünk szerint sz 

arra érdemes mtxnkilfairi-

kat és népbirákat as Igaz-

gyni In i sz! é-inm felter-

jeszti elnöki kitüntetésre. A 

mackásMróságok kiváló 

munkájának eredménye az. 

bogy a gazdasági bűncselek-

mények napról-napra csök-

kennek és s népbirák éve-

ken át fotytatott munkássá-

ga nagyban hozzájárult a 

fasiszta műit felszámolásá-

hoz. Mind vidéken, mind 

Budapesten folyik a kitün-

tetésre felterjesztendő nép-

birák és mnnkásbirák kivá-

lasztása. 

I diplomácia? testület tisztelgése 
a Köztársaság einSiteal 

Budapest szeptember 2. A budapesti diplomád 
testület tágjai csütörtökön tisztelegtek Szakastis Árpi í 
köztársasági elnöknél, hogy kifejezzék iókivánságrík 
elnökké történt megválasztása a'kalmából. Az ünnep 
lyes aktuson leien volt Rákosi Mátyás miniszterelnókh 
lyeltes és Mihályfi Ernő miniszter, az einöki hivatal v< -
tetője is. 

A diplomáciai testület nevében Puskin, a Szovje 
unió nagykövete köszöntötte az elnököt es reményt 
fejezte ki, hogy ahhoz a munkához, amely a magyí; 
köztársaság és az itt képviselt országok közötti bnrá ; 
kapcsolatok kimélvitését szolgálja jóindulatu tárnogf 
tást fog nyújtani a béke megszilárdítása érdekébon. 

Sz&kasils Árpád köztársasági elnök megköszönve n 
joKivánsáyokat, kifejezésre Jn't d!a me g őzödését. hog 
az egyetemes megbékélés ügyét a legjobban azzal szol-
gálja, ha támogat minden olvan törekvést, ameíy Ma 
gyarország és ^ képviselt országok közötti baráti kap 
esolatok elménvitését elősegíti. 

A köztársasági elnök ezután szívélyesen eibeszélge 
tett a megjelent diplomatákkal. 

A nyomozótiszt v i l l a n y t « x © r © l , 

az őrmester padot gyaltsl 

fíendőrzenekar játszik a somogyi telepi iskola ünne-
pélyes átadásán 

A Somogyitelep V. és VI. ut-
cája Hurkán renovílfcl'anui, 
ütött kopottan állt az általános 
iskola. 

— Ide se iratom a lányo-
mat — mondták az arra járók. 
— Minden iskolát nendbehoz-
nak, csak ezt hanyagolják ef. 
— Messze esik a várostól ve-
lünk nem tör Mik s-nki — haj-
togatták a somogyi telepiek. 

kijutott a sok "fcesergés, pa-
nasz dr. Drégely József rend 
őrezrede* Méhet. Javaslattal 
élit Dtefaiussy Ferenc rtod-
ŐrvezérVnagy eté, aki s leg-
nagyobb teíkesedé/ret magáévá 
telte, bogy az államrendőrség 
szegedi kapitánysága vállalja el 
az iskola rendbehozását éa pat-
ronázsvédnőkségét 

Dr. Zöld Sándorné I. osztálya 
rendőiirodMiszt éa dr. Koltay 
Miklós rendőrszázados azon 
BiU hozzá'átott a terv előkészí-
téséhez és másnap már Kaaá 
Mátyás törzsőrmester fcrifcnyitá-
•ávai nyomozótl sztek, legény-
ségi állományúak egy ember-
ként fogtak neki a munkának. 
Fizetésükből 6000 forintot Jut-
tatnak a készkiadásokra, de a 
javítási munkálatokat weméiye-
aen végzik. Annyi rendőrt még 
Bem látott Somogvltelep együtt, 
mint most az iskola környékén 
Rendőrök gyalufiák ax asztalo-
kat, villanyt 
féket iavitannk. 

Egy bét alatt takarosan rend-
behozták az iskolát, mosdó, WC, 

ajtó, ablak Jól működik * 
<fen ragyog a Usiteságtőt Eb-
ben a aomogyfíeíepi MNDSz 
asszonyok segítettek. Mikor a 
renoválást, javi'ást befejezték a 
rendőrök, megjelentek az asz-
taonyok vödrökkel, seprőkkel, 
tórlöi-uhákkal Most már as ab-
rakok is ragyognak, minden aj. 
tót lemostak, a padlót leoTa-
jozták, hogy gyermekeik tiszta, 
egészséges épületben kezdjék a 
tanulást 

A readőregyesüEett október 
k-An hangversenyt l» rendez • 
jövedelmét a aomogyttetepi i*-
loolára fondil.fa. A hangverse-
nyen a rendőrtenekar, énei-kar 
éa népi tánccsoport szerepet 

Most már máskép beszélnek 
ax ős VI. utca tájin. Büsz-
kén nézik a újjáéledt Iskoláju-
kat a somogyiietepiek. 

— Ha a rendőrség a wk I 
kólánkat vette a kezébe, • mi 
gyermekeink is Járnak oda 
mondogatják. 

öröm er az Igazgatónak la, 
aki nem győzi hangoztatni: 
olyan erkö'csi hatást gyakorolt 
a aomogyttrieplekre a rendőr-
ség munkája, hogy még azo-
kat a gyermekeket ts beírat 
Ntk, aldk tavaly más Wsotábe 
Jártak. 

Az iskoia ünnepéfves átadá-
sa hétfőn délután lesz a szü-
lő* (efenTét.toen. ki " ept bsn-
lalot a rmdőrzenekar sőzrrmü-
kődése emeli ff. I) 

Meghívó 
A BELVÁROSI SzIT szervezet (Szentháromság-utca 
A m.) nagytermében szeptember 4 én este 8 óra-
kor 

„Ságvárí" emlékestet rendez, 
műsorral egybekdtve^xsjo jpaSara » rvponnniajzp^ 
rad oépitánc- és kultúrcró|>ortia a Sz í t népitánc 
éh kui i umoportjávai. — Reléjtótlij egységesen 1.50. 

Buffetlll TáncI I Műsor —jiválUna kötelezőt 
Mindenkit aaeretettet vár 

a BELVÁROSI SzIT VEZETŐSÉGE 

aá szegedi dohámjgyárban 
dolgozó Gyurik l.ászló tf-
fnmunkds műszerész ver-
senyre hívja H Trlumph 3. 
sdoarkagyá tó gépével ot 
tesres dohánygyárak ifja. 
msuikds műszerészeit, akik 
hasonló gépen dolgoznak, 
A verseny feltételeit mf. 
mávig és mennyiség, sétejt 
és gépkarbantartás.« 

NEMCSAK A LABDAT, 

a g é p e t i s | ó l „ k e z e l t 

© y u r l l c l é w ő dohánygyári If umunkás 

— Hofiy miért hívtam ki 
« orstóg tiz dohán vgyárá-
bíia dolgozó ifjumutikásnjü-
mterészeketf 

Kicsit gondolkozik^ mert 
a kérdés váratlanul érte. 

— Hát azért — mondja 
őszintén —, mert a Gazdag, 
meg a Kemény vári is indul-
na k az egyéni versenyben. 
Előszór még ugy gondolkoz-
tam, hogy ezek öregebb 
munkások, tapasztaltabbak 
és én nem állhatok verseny-
be velük. De aztán,- mikor 
Bertde Istvánnak -- aki szin-
tén ifjumunkás — návre 
szóló versenykihívás érke-
zett május vegén, elhatároz-
tam, hogy én Is belépek « 
versenybe. 

— Az elején csak a dicső-
ség izgatott. Nem is annak 
a dicsősége, hogy az ország 
épité: é' en résztvegyek, mert 
ezt még akkor nem igcn« lát-
tam. A dicsőség abból a 
szempontból, hogy esetleg 
első leszek. Még azt sem 
tagadom, hogy hajtott a 
többkereset lehetősége te. 
Mert láttuk a gyárban, hogy 
aki magasabb normát telje-
sít, több fizetést kap. 

— A versenvkihivás után 
pár héttel elkezdődött a 
•Másodperc tanfolyam*. Ak-
kor kezdtem látni, hogy » 
munkaverseny milyen ko-
molv 'dolog. Megmondom 
őszintén, az elején ugv 
kezdtem el a dolrot, mint 
egv futballmérkőzést. —-
Köztudomású, hogy Gvurik 
Itészló » SzAK válogatott 
cs?pa'ának kitünö játékosa. 

— De nemcsak a tanfo-
lyam. hanem az események 
ts sokat nyitottak a szeme-
men. Junitis elsejétől — ok-
kor irtam alá a versenykihí-
vást — naíP'on sok minden 
megváltozott fis megáltoz-
tak az emberek is Az én 
gépemnél például öt nő dol-
gozik. Figyeltem őket és azt 
láttam, hogv az utolsó hó-
napokban máshogyan dol-
goztak Nem is az volt'a fel-
tűnő. hogv gyorsabban, ha-
nem, hogy gondosabban, 
mondhatnám srinte szere-
tettel szedték et a géptől a 
szivarkát. Csillát Jánosné, 

Szoboszfai Károiyné, Jákri 
Imréné, Engi Illésné, ökrös 
Imréné u j munkatempója 
igen nagy hatással volt rám. 

Gyurik elvtárs egyébként 
jnég nem tudjai, hogy első 
lett » Triumph S. gépen dol-
gozó egyéni versenyzők kö-
zölt. hít tegnap kaptunk ér-
tesítést az eseményről a 
szakszervezet pesti központ-
jából. 

— Ha megnvernéi a ver-
senyt, mit csinálna? — kér-
dezzük. 

—- Nagyon büszke lennék 
— mondja határozottan. — 
Még büszkébb, mint az ele-
jén, mert most már látom- a 
verseny nagy jelentőségét. 
És igen büszke lennék ai gé-
pemen dolgozó elvtársnőkre 
is, mert mi az eredménye-
ket valóban közös munká-
val értük ef. 

Most egy kicsit megválto-
zik a hangja. Igy folytatja: 

— Tudja elvtárs, én olyan 
vegyok, fiogy nem szerelek 
sokat beszélni, inkább cse-
lekedni. Már többször mon-
dották az elvtársak a gyár-
ban, hogy miért nem tanu-
lok. Az igaz, hogy a másod-
perc tar.folyam igen érdekes 
es tanulságos volt, de sze-
rintem a legelső-és legfon-
tosabb dolog, hogy a gépet 
kezeljük — és jól kezeljük. 

Valószínűleg észrevette, 
hogy nem teljesen értünk 
vele egyet, mert Így foly-
tatta: 

— Meg aztán eddig sem 
volt igen sok idő a tanulás-
ra, ezután pedig méíj keve-
sebb lesz. Mert az u j mun-
kaversenyben még jobban 
•bele akarok menni*, mert 
szeretnék élmunkás lenni 

Mi biztosak vagyunk ab-
ban. hogy Gyurik elvtárs az 
n j irankavevsenvb<m élmun-

kás lesz. Nemcsak azért, 
mert jól kezeli ai gépet, ha 
nem elsősorban azért, mert 
egy lépéssel tovább megy a 
mostani elgondolásából. 
Meglátja azt. hogv a gépet 
csak ugy lehet igazán jó] 
kezelni, ha azt ismerjük is 
'Nemcsak a csavarokat fogas 
kerekeket és szíjakat, ha-
nem a: természetét, a törté-
netét is. A gépek történetét. 
— tehát a munkásosztály 
történelét. 

Akkor majd világossá vá-
lik, hogy élmunkás nem egy-
szerűen attól lesz valaki, 
hogv jobban »belemegy* a 
munkaverseny be. Nemcsak 
az olajzók jobb és gyorsabb 
kezelése miatt, hanem a tu-
datos, az öntudatos munkán 
keresztül. Gyurik elvtárs 
vájjon most" azért nyerte 
még az egyéni versenyt, 
mert a Tntunph 3l gépet 
ügyesen kezelte? Nem csak 
azért, hanem mert a kéthe-
tes elméleti tanfolyamon 
irányelveket kapott. 

Ee afiit sál el? 6 
nent&g i Wrfpari 

Budapest, szept. 2. Szerda, 
délután ünnepélyes külsőségei 
közöli nyitották" meg a* első 
budapesti nemzetköv bőripari 
kongresszust. Az ünnepéíves 
megnyitáson Knrczag Itnre 
iparügyi államtitkár hangsú-
lyozta, hogy u magyar bőripar 
munkásai megtették kötelessé-
güket íve előrehaladás érdeké-
ben. Az eisö 6v alatt sikerült 
elérni az 1938 évi 5.5 millió 
pár lábbeli termelését, sőt ju-
ans hónapban a termelés már 
túlhaladta az 1938. év egyhó-

I napi álfayjái \ második tervév 
I végére a béreket mintepv 20 
sréraféWcai akarjuk növelni 

Dolgozók esx lskotoért 
A Magyar Dolgozók Pártja Belváros i. a Fiainai-

mazotlak pártszervezete, 32 MNDSz belvárosi cso-
portja és a Szegedi Állami Nemzeti Színház dolgo-
séi 1918 szeptember 5-én. vasárnap délelőtt fél 11-kor 

a Belvárosi 
Moziban I S íÓ I - A - T I I N " "fcüT 

Szegedi Állami Nemzeti rendez. • Feliépnek » 
Síinház művészei 

Z és félórás mii sor 
Jegyek t — 3 forintig a mozik pénztáránál válthatók! 
Teljes bevétel az iskola újjáépítését szolgálja. 


