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NEM ÁLLUNK MEG 

Teljesítették fogadalmukat a Lédagyér és a Kunségí Szövő 
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. Néhány héttel ezelőtt a sze-
gedi és környéki SzIT-esek, 
fizok, akik megtartották egyen-
ruha avató ünnepségüket, de 
fi többiek is fogadalmat tet-
tek arra: teljes erejükkel 
részt vesznék a munkaverse-
pyekben, élen járnak a selejt 

Jcsölvkentésében, a löbbterme-
lésben, — a brígá-dmunkában. 
Célul tűzték ki a nép felvilá-
gosiíását, kultíl előadá- ok 
megrendezését, — a népnevelő 
fii un kát. 

A feesegőhullámu Tisza gát-
jának tövében van az njsze-
pedi Gőzfiirész és Ládajgyár. A 
fűrészek, a gépek: raja már 
megszokott az ott dolgozók-
pak. Csak az idegennek fur-
fcsa kezdetben a nagy zaj és 
fi levegőben permetező fű-
részpor. 

A gyár 2S0 dolgozója közül 
Itözel 50 az ifjúmunkás. 

— Hogyan teljesítették a 
SzlT brigádok a fogadalmu-
kat a Ládágyárban? — Erre 
n kérdésre a megcáfolhatatlan 
fidatok felelnek: A Kendrusz. 
SzIT-es brigád például U32 
Százalékban teljesítette a nor-
mát. A brigád tagjai: Kend-
rusz Ferenc, Nővé Elek, ifjú 
Bartha József és Iveszei La-
jos. 

Most is ott állnak a fűrész-
gép mellett. Az egyik geren-
dán ott a SzIT-esek brigád-
zászlója. Háromszor egymás-
fitán a Kendrusz brigád telje-
sítette a legjobban a normát, 
végleg az ő birtokukba került 
fiz üzemi vándorzászló. 

— Csak a közös; munkával, 
fegyniás megsegítésével tudtuk 
R jó eredményeket elérni — 
— mondja túlharsogva a zaji 
Kendrusz Ferenc. — Megfo-
gadtuk. hogy jó munkát vég-
zünk. Teljesítettük. Nem volt 
nagy dolog, csak a köteles-
ségünket ^váltottuk* valóra. A 
munkánknak van értelme, tud-
juk azt mi fiatalok is és éppen 
ezért csináljuk a versenyt. A 
munkánkat becsülettel végez-
zük továbbra is. Nem állunk 
meg az elért eredményeknél. 
A teljesítményünket 10 száza-
iért;"' akarjuk növelni. 

Keszei Lajosnak izzadtság 
gyöngyözik a homlokán. Nem 
hagyja abba a munkáját egy 
pillanatra sem. Kár az időért. 

— Ugy végezzük itt a mun-
kánkat, mindannyian , SzIT-
esek, mintahogy az ifjumun-
ká'okhoz illik. De lesz nekünk 
még ennél jobb eredményünk 
is! 

A gyárban tovább folyik a 
munka. Dolgozik az ember és 
R gép. A Ládagyárban igy vál-
tották Ire fogadalmukat a sze-
gedi SzIT-esek. 

Kiskundorozsmán flfc 1947-
fcs választások során Pfeiffer 
lés Barankovich, a két >leviléz-
lett ur< közel 40 százalékos 
szavazatot kapott. Oka pedig 
ennék az volt, hogy a nagyi 
községben élő dolgozó parasz-
tok nem látták móg a helyes 
utat, nem ismerték fel a né-
pi demokrácia célkitűzéseit. 

Most, az idei választásokon 
fi Népfront — ugy, mint az 
országb an mindenütt — elsöp-
rő győzelmet aratott. Kiskun-
dorozsmán a Népfront 96.8 

százalékos szavazatot kdpott, 
s ezzel a község dolgozói elis-
merték a hároméves terv 
eredményeit, de hitet lettek a 
szép jövő, a boldog emberi 
élet: az ötéves terv mellett. 

Látták a célt és az eredmé-
nyeiket, mert a falujáró cso-
porlok-a sötétség helyett el-
vitték a világosságot az em-
berek leikéire. A felvilágosító 
munkában tevékenyen kivet-
te részét a Kiskunsági Szövő-
g} ár több S :IT-es falujáró cso-
portja. 

Egy alkalommal szakadó 
esőben Indultak el a Szántők 
világába, a dolgozó parasztok-
hoz. Nótázták s nem volt baj, 
hogy bőrig iaztatta őket a hul-
ló eső. 

De nemcsak felvilágositő, 
hanem szórakoztató előadáso-
kat is tartoltak a SzIT-esek, 
a petróleumlámpák fényénél. 
Legutóbb Lengyelkánolnán 
tartották előadást. Ott is na-
gyon megszerették őket. 

Kiskundorozsmán, ha elő-
adást tartanák, mindenki ott 
van a község lakói közül. Szi-
veri Mária nemcsák az üzem-
ben, de a felvilágosító és ne-
velő munkában is megállja a 
helyét. Ö, CAcsai Ferenc és 
sok más SzIT-es először sza-
vazott. 

— Kicsit meg voltunk ille-
tődve a boldogságtól az urna 
előtt Most mi, fiatalok is be-
leszólhatunk az ország irányí-
tásába és dönthetünk a jö-
vőnkről. 

Ácsai Ferenc meséli el, 
hogy most ujabb előadásra ké-
szülnek, hogy szórakoztassa-
nak és neveljenek. 

A Kiskunsági Szövőgyárban 
igy váították be fogadalmukat 
a SzIT-esek 1 

. . . . A gyárban pereg az or-
só, zugnak a' gépek. A gyár 
épülete mögött búzatáblák 
hullámzanak a széltől . 
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QMírészÉl 
Az újjáépülő Gyermekklinika 

előadó termében tartotta meg 
vállalatvezetőt beszámolóját az 
1949 év élre negyedériől Rácz, 
Károly, a MÉ.VIOSz magasépí-
tést nemzeti vállalat vezetője. 
Hangsúlyozta a rendszeres érte-
kezlet fontosságát, hogy a vál-
lalatvezető megvitathassa a dol-
gozókkal a munkamódszereket 
és feladatokat. Anr.ál is inkább, 
mert maguk a dolgozók vala-
mennyien tulajdonosai a válla-
latnak. 

Több felszólalás után Nyilasi" 
elvtárs, a Magyar Dolgozók 
Pártja Nagyszegedi Pártbizott-
ságának kiküldötte szólott a 
munkásokhoz. 

Vázolta az utat, amelyen a 

MÉMOSz dolgozóinak a jövő-
ben is haladniok kell, hogy 
munkájuk nyomán és vállalatuk 
kibővítésével az é pitőipari mun" 
kanélküdség felszámolása minél 
hamarabb befejeződjön. -

A jelenlevők lelkesen tapsol-
ták a nyereségrészesedésben 
megjutalmazott Balogh András, 
Kovács Mihály, Vas Ferenc, 
Juhász János, Kasza Ferenc 
munkástársaikat. 

A l.ippui gőz fűrésznél ked-
den tartot'.ák meg a vállalatve-
zetői beszámolót. A beszámolót 
számos hozzászólás követte, 
majd kiosztották a nyereségré-
szesedésből származó jutalma-
kat. Jutalomban Arénát Antal 
és V a rga Lajos részesüti. 

Tu!fe!]©sif©tfe a negyedévi tervet 
a Szőregí Petróleum 

A szőregí Peíróleiimgyárban 
hétfőn vállalatvezetői beszámo-
lót tartoltak. Mihaleczld Béla 
szakszervezeti titkár megnyitója 
után Pintér András vállalatve-
zető tartotta meg beszámolóját. 
Bejelentette, hogy az üzem az 
első termelési negyedévben • a 
mennyiségi tervet 102 százalék-
ra, a minőségi terset 108 szá-
zalékra teljesítette. 

Ezután Tatár István az üze-
mi alapszervezet titkára beszélt, 
majd a felszólalások következ-
tek. A felszólalások után öszi 
Béla desztilatőr ismertette bri-

gádja munkafelajánlását a II. 
Szakszervezeti Világkongresz-
szusra. 

Szűcs László a szegedi szak-
maközi bizottság, Bite Vince 
pedig az MDP nagyszegedi párt-
bizottsága nevében beszélt még. 

A vállalatvezetői beszámoló 
után iktatták be Kiss Ferencet, 
a személyzeti osztály uj igazga-
tóját. Azoukívül kiosztották a 
nyereségrészesedésből járó ju-
talmakat Miskolczi Zoltán, Joó 
István, Adumovics József, Pírt 
János, Turi Ferenc, Fohsz Jó-
zsef munkásoknak. 

Hamarosan 35 szövőgépét kap 
a Kunsági Szövőgyár 

Az ü íávss fen? során kibSviflk az üzeme! 

A hároméves terv eredménye-
ként a dorozsmai Kunsági Szö-
vőgyár hamarosan harmincöt ui 
szövőgéppel bővül. Az üzem 
igy többet is tud termelni, de 
mindezeken túlmenően jelentős 
számú munkanélkülit alkalmaz-
hatnak maid a gépek mellé. 

A Kunsági Szövőgyár most 
teljes üzemmel dolgozik és a 
napokban harminc ujabb mun-

kást vett fel. Az ötéves terv 
során kibővítik és modernizálják 
a szövőgyárat. Befejezik a régi 
gyárépület mellett a már félig 
kkész uj, hatalmas gyárépület 
építését, majd utána szövőgépe-
ket helyeznek el a termekben. 
Most 230-an dolgoznak. Az öt-
éves terv során a munkások 
létszáma a kibővített üzem mel-
lett öQO főre emelkedik mqjd. 

HÍREK 
NAPIHKND 

Csütörtök, májas 26. 
Nemzeti Színház este fél 8 

órakor: Furfangos özvegy. »E« 
bérlet IS. 

Belvárosi Mozi fél 5, fél 7 
tél 9 órakor: Janika. 

Korzó Mozi 4, 6 és 8 őrakor: 
Janika. 

Széchenyi Mozi fél 5, fél 7, 
fél 9 órakor: Szerelem. 

Műzeora nyitva: aétkóinap 3-tól 14 

<ráig, vasár- éj ünnepnap 9-tól 13 óráig 

Somngyi könyvtár nyitva: hítkSznapo 

o n reggel 8 órától este 7 óráig., 

Egyetemi könvvtár nyitva: reggel 8 

•rától este I óráig, 

Ss-ot|íla!os syöjyszortárafe: 

Borbély örök. b. Ugry t.: Ti-
sza La jo3-körút 20. Leskó Vil-
mos: Újszeged, Vedres-utca 1. 
Nagy örök. k. dr. Hangay: Bol-
dogasszony-sugárut 31. Zakar 
S. örök. k. SÍáthé Mihály: Va 
léria-tér 1. 

-r A VAROS törvényhatósági 
bizottsága május 27-étr, pénteken 
11 órakor rendes közgyűlést tart. 

— SZERKESZTŐI ÜZENET-
Kérjük Czikora Éva elvtársnűt. 
akt néhány nappal ezelőtt leve-
lei küldött be hozzánk, hogy le-
hetőleg még a hét folyamán, a 
délutáni órákban fáradjon be a 
szerkesztőségbe. 

— A MOSZK keretein belül 
megindított kedvezményes ser-
téstenyésztési és hizlalási ak-
ciónak országos viszonylatban 
hatalmas sikere van. A föld-
mű ve s s re ve tkeze tek e n» keresz-
tül egymásután kötnek szer-
ződést a falusi kis- és közép-
parasztok. Dorozsmán és Cson-
grádon: eddig 280 sertést hizla-
lásra, ötvenöt anyakocát pedig 
továbbtenyesztésre kötöttek le. 

X Kar- és zsebórákat", régi 
ezüstöt magas árban veszek. 
Fischer .ékszerész Szeged, Klau-
zál-tér 3, 

— RÁDIÓT KAPNAK a sző-
regi Petróleum dolgozói. A 

nyereságrészsedégbSl a szőregí 
Petróleum munkásai részére az 
üzem vezetősége uj, erősítővel 
és gramofonnal- ellátott rádió-
ktszléket vásárol. 

— A JUNIUS 12-1 Magyar-
Olasz válogatott labdarugómér-
kőzésre sport-különvonat indul. 
Részvételi dij, állóhelyre érvé-
nyes belépőjeggyel együtt 33 fo-
rint. Jelentkezéseket a részvételi 
dij egyidejű bejizeiésével junius 
2-ig fogad el az IBUSZ MAV 
ll/V. Menetjegylroda, Klauzál-tér 
2. szám. 

— A Munkaerőgazdíílkodilsi 
Hivatal szegedi kirendeltsége 
felhívja a mnnknnélküli vas-
betonszerelőket és a vasbe-
tonszerelőid munkában Jártas 
lakatossegédeket. hogy Mnrx-
tér 20- szám alatt mielőbb 
jelentkezzenek-

— PETŐ GYÖRGY hegedű-
estje az Izr. Nőegylet jóté-
konycélu hangversenyének ke-
retében május 30-án,. hétfőn 
este 8 órakor a hitközség dísz-
termében. Közreműködik Gál 
Klára (zongora). Műsoron 
Bach, Corelli, Caesar Franck, 
stb. müvek. Helyigénylés Déry 
stb. müvek. Helyigénylés Déry 
gépüzletbem 

— AZ IBUSZ megszervezte, 
hogy az tdei könyvnapokról 
minden kön'Jvsá/orból kétkilós 
könyvcsomagot lehessen leiad-
ni külföldre. Így mód ntjilik a 
magyar dolgozók számára kül-
földi isme"őseiket, rokonaikat a 
magyar könyvnaft terméséből 
megajándékozni. Az IBUSZ ak-
cióját kiterjesztette Szegedre is. 
Szegedről is tehet majd igy 
könyvet küldeni küllőidre. 

— VI SZEMÉLYZETI 
Osztályvezető a szőregí Pel-
róleumgyárban. A szőregí 
Petróleumgyárban "Kiss Fe-
renc volt ü. b. elnököt a sze-
mélyzeti osztály igazgatójává 
nevezték k*. j 

— ÍIÁROM EMBERT akart a 

határon átszöktetni Ábrahám 

Ferenc szegedi lakos, Hathóna-

pí börtönre itélték. 

HATALMAS LENDÜLET-
TEL indult meg Szegeden és 
környékén a selyemhernyóte. 
nyésztéoi verseny. A Szeged 
városi selyemhernyótenyész-
tők központi irodája eddig 
már huszonnyolc dobozban 
több mint kétmillió hernyót 
osztott ki. 

— A DÉFOSZ SZEGEDI 

SZERVEZETE az uszegedi ön. 

tözöcsatorna építéséhez is-

mét kilenc födmuhkást küz, 

vetített ki munkára. 

— A szegedi és győri zene-
konzervatóriumok közötti tanul-
mányi verseny döntői a tegnapi 
napon, szerdán kerültek sorra. 
Az első osztályosok zeneelmélet-
ből, zenetörténetből és kamara, 
zenéből vizsgáztak. Ma délelőtt 
a zongoraverseny, délután pedig 
a hegedű- és a zongoraversenyek 
kerülnek sorra. Pénteken is egész 
napon át tartanak a versenyek. 
A díjnyertesek szombaton dél-
után 5 órakor és este fél 9-kor a 
zenekonzervatónum nagy termé 
ben adnak hangversenyt. 

— A SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM Bölc é:;z-I\öre szom. 
balon este 7 órai kezdettel aj 
ífftirtestületben mutatja be Mo-
liere: >Fösvény« cimü ötfelvo-
násos színmüvét. Ugyancsak a 
• Fösvény* kerül bemutatásra a 
szakszervezeti székházban va-
sárnap este 7 órakor. Az első 
napon az előadást tánc, a má-
sodik napon pedig vita követi. 

— FORRÁSKÚT nagyküz-
séggé, Zsombó pedig köz-
séggé alakul. Az u j kö.zsé-

gok működésére vonatkozólag 
rövides® intézkedés törté-
nik. 

— CSONGRÁD megyében 
ebben az évben 49 termelő-
csoport alakult. Ezek közül 
öt csoport rizstermeléssel fog-
lalkozik. A csoportok jó mun-
kát végeznek, valamennyien 
szép eredményt tudnak fel-
mutatni. A negyvenkilenc cso-
port közül huszonhat cso-
port beruházási segélyben ré-
szesült. Huszonnégy megala-
kulásakor olyan jól ina'ult el. 
hogy nem volt a segélyre rá-
szorulva. Az esőzések után 
azeken a őerűleieken terem a 
legszebb és legfejlettebb ga-
bona és mindennemű vete-
mény. 

— A SZEGEDI DÓZSA 
GYÖRGY termelői csoport 20 
darab tenyészkocát tart. A 
csoport kérésére a mezőgaz-
dasági igazgatóság most egy 
darab mangolica apaállatol 
adott a csoportnak, hogy t 
tenyésztés zavartalanul foly-
hasson. 

— A BOLYAI' JÁNOS Ma!e 
matikal Társulat 1949 május 
28-án, szombaton délután fél 
5. órakor a szegedi egyetemi 
Bolyai Intézet I. sz. tantermé-
ben (Ady-tér 1., II. em.) elő-
adó ülést tart. Tárgy: Kalmár 
László: Egy ókori számelméleti 
módszer modern alkalmazásai, 
cimü előadása. Minden érdek-
lődőt szivesen lát a Társulal 
vezetősége. 


