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FELAVATTAK 
A DOROZSMAI GÉPÁLLOMÁST 
Dolgozó parasztok és munkások mondtak köszönetet a Pártnak 

Nagy ünnepe volt szombaton 
Dorozsma dolgozóinak. Már ko-
rán reggel a piactéren gyüle-
keztek össze a község és a kör-
nyék dolgozó parasztjai, hogy 
a gépállomás udvarára vonulja-
nak és résztvegyenek a gépál-
lomás ünnepélyes felavatásán, fl 
traktorok virágokkal, zászlókkal 
feldíszítve várták az ünneplöket, 
az épületen pedig Rákos! elvtárs 
arcképe mellett felirat hirdette: 
zOépesitéssel a doleozó paraszt-
sógért.z 

Bodor Károly elvtárs, az müP 
járási titkára nyitotta meg az 
ünnepséget, amelyen a dolgozó 
parasztság óriási tömegben gyűlt 
össze, de velük együtt a mun-
kás-paraszt szövetség jegyében 
ott volt a kunsági szövőgyárból 
közel 200 munkás is. 

Sarnyai Vencel (elvtárs az uj 
kenyér jelentőségéről beszélt és 

mindazokról a hatalmas mun-
kákról, mely a Mktgyar Dolgozók 
Pártja vezetésével lehetővé telte, 
hogy az idén sokkal fehérebb és 
nagyobb darab kenyeret ehe-
tünk. fl gépállomás munkájáról 
Lukács Kálmán elvtárs, a gép-
állomás vezetője beszélt. Hálás 
tapssal fogadták bejelentését, 
amely szerint az elmúlt három 
és fél hét alatt a dorozsmai gé-
pek összesen 17.500 mázsa ga-
bonát csépeltek el. ígéretet tett 
arra, hogy ezentúl is minfzn-
fcen segitségére lesznek a dol-
gozó parasztságnak és megvédik 
a kulákok igauzsorájával szem-
ben. 

Tóth Imre elvtárs, a DÉFOSz 
dorozsmai elnöke azuj liszt-
ből sütött nagy fehér cipóval lé-
pett elő ezután, flz uj kenyeret 
Tóth László elvtárs, a gépállo-
más MDP szervezetének titkára 

szegte meg és hangoztatta, hogy 

a Párt veze'tésével a munkás-pa-
raszt szövetség révén mindig 
biztosítják a dolgozók minden-
napi kenyerét. 

fl megjelentek lelkesen éltet-

ték a Pártot és Rákosi elvtársat 

s szeretettel vették körül a gép-

állomás dolgozóit, fl földműves-

szövetkezet nevében Pusztai Ist-

ván elvtárs, ügyvezető, a szövő-

gyár munkásai nevében pedig 

Pesti Lajos elvtárs virágcsokrot 

nyújtott át a gépállomásnak, 

fl műsor keretében Sebő Pál, 

valamint Gulyás Irén traktoros-

lány, Kovács Emma EPOSz tag 

és Paku Erzsébet szövógyári 

munkásnő verseket szavalt nagy 

sikerrel, majd az Internacioná-

léval fejezték be a gépállomás-

avató ünnepséget. 

Gazdag tapasztalatokat szereztek vasárnap 
a nagyszegedi termelecsoporioknál 

a környék dolgozó parasztjai 
Termelőcsoport alakul Tápén, Dorozsmán és Zsombón 

Vasárnap szivesen látott ven-
dégek érkeztek a nagyszegedi 
termelőszövetkezeti csőportok-
hoz. A sándorfalvi csoporthoz 
Kiskundorozsma és Szatymaz, 
i kübekháziakhoz Alsóközpont, 
» deszkihez Tápé és Algyő, a 
szegedi Dózsa György-csoport-
hoz pedig Szőreg dolgozó pa-
rasztsága látogatott el. Elláto-
ttai tak azért, hogy ismerkedje-
nek a termelőszövetkezeti cso-
portok gazdasági módszereivel 
és megismerjék azt az előnyt, 
amely a közös gazdálkodásban 
rejlik. A csoportoknál nagy ér-
deklődéssel szemlélték a gyö-
nyörű állatállományt, vagy a 
nagyszerű dohánytermést, a szé-
pen fejlett kukoricát, cukorré-

Sát. Elgyönyörködtek a tcrme-
esoportok munkájának szám-

talan szebbnél-szebb eredmé-
nyeiben. 

A következő vasárnap ujabb 
községekből látogatja meg a 
dolgozó parasztság a termelő-
szövetkezeti csoportokat. Ez al-
kalommal Sándorfalvára Ottö-
mös és Várostanya, a szegedi 
Dózsa-csoporthoz ö- és Ujszent-
iván, Kübekházára Röszke és 
Gvóla, Deszkre pedig Felsőköz-
pönt és Zsombó dolgozó pa-
rasztjai mennek el. 

A nagyezegedi dolgozó pa-
rasztság" között cgvébként nap-
ról-napra nő az érdeklődós a 
termelőszövetkezeti csoportok 
mnnkója iránt. Az elért kiváló 
eredmények egyre több és több 
dolgozó parasztot ösztönöznek 
arra, hogy termelőszövetkezeti 
csoportot alakítson. Legutóbb 

Tápéról 26 dolgozó paraszt ter-
jesztette fel kérését harmadik 
tipnsu csoport alakítására a 

földmüvelésügyi minisztérium-
hoz. Átlag 4—5 holdas kispa-
rasztok vannak köztük, de csat-
lakozott a hétholdas Makra Ist-
.ván és a 12 holdas id. Makra 
András is. összesen 151 hol-
don kezdik majd meg a közös 
munkát, mégpedig 144 hold 
szántón, hat és félhold gyümöl-
csösben és félhold szőlőn, 

norozsmán is most ván aln-
' knlóban egy harmadik tipnsn 
' termelőszövetkezeti csoport 
mintegy husz taggal, közel 200 
holdnyi területen. Zsombón pe-
dig 150 holdas területen eddig 
1G Jelentkezővel. 

A szegedi falemezgyárban is megtalálták 
fl F O R G Ó T Ö K E C S Ö K K E N I É S „ T I T K A I " 

Forgólőkecsökkentés, forgó-
alap forgási sebességének meg-
gyorsítása... j 

— Miként lehetne nálunk ezl 
niegvaósilani? 

Ez a kérdés napokon át fog-
lalkoztatta a szegedi falemez-
gyár vezetőit. A művezetők is 
•zon igyekeztek, hogy a dolcto-
Xók segítségé vei mielőbb ki. 
do'gozzák a forgótőkécsökken. 
tcs tervét. Michel József veze-
tésével a művezetők célul tüztén 
ki a »titok« megoldását 

Rájöttek arra, hogy a fél-
készáru föl>t\ a Melleiénél. 
Nyomban megkezdték a lehá. 
mozott és leszárított furnér 
feldolgozását Évvégére tgg 
100 ezer forinttal csökkentik a 
törkötökét. 

Tükc hever a raktárban 

Végigjárták a raktárt. Meg-
állapították, hogy annyi ai 
Vnijaj a raktárban, hogy — « 
szó legszorosabb értelmében — 
nem lehet töle férni. Az azonos 
méretű lemezek nem egy he-
lyen vopltak összerakva, igyha 
szállításra került a sor, az eíőt-
te lévő árut el kellett rakni, 
majd a lemezek kihordása után 
újra visszahordani. A 
mennyiséglen fe'halmozoll 

készáru hatalmas forgótőkéi 
kotöM le. i. 

Intézkedtek, hogy a kész le-
mezek szállítása gyorsabb ütem-
ben történjék. így meggyorsul 
a forgóalap forgássebessége és 
ezzel év végére közel 200 ezer 
forint megtakarítást érnek cl, 
annyi értékű forgótőkét takarí-
tanak meg. 

K9vese!i!> a f í l készá ru 

fl készáru raktári elhelyezé-
sén Is változtattak, flz azonos 
méretű lemezeket egy csoportba 
rakják, fl meglévő készáruból 
— amiből a legtöbb volt*,— mint-
egy 180 ezer forint értékben át-
adtak olyan üzemeknek, ame-
lyeknek kevés volt abból az 
anyagból. Ezáltal ujabb forgó-
tőkét szabadítottak fel. A fél-
készáru mennyiségét is csökken-
tik. Annyit gyártanak belőle, 
azennylnek feldolgozását a töb-
bi gépek el tudják végezni, il-
letve amennyi szükséges a za-
vartalan gyártási menet biztosí-
tásához. i • | 

fl nyersanyagkészletnél — a 
rönkfénál — nem tudtak forgó-
tökecsökkentést végrehajtani. Mi-
ért? Mert a furnérlemezek gyár-
tásához szükséges rönkfát egy 
esztendőre kell biztosítani, fl 

99 
rönkfa vízzel teli medencében 
kerül tárolásra, »érés« és speciá-
lis gyártási okok miatt, i 

„ R a ; ? i a " a gyátlelepen 

De mást is csináltak a lemez-
gyárban. A műszaki raktárban 
tartottak i>razzíát«. Sorra fedez-
ték fel a hosszú esztendők óta 
porosodó anyagokat. A rejtett, 
nem hasznosított tökét. Nagy-
mennyiségű enyvfőző bőrnyese-
déket, bútorlap gyártásához szük-
séges — a szegedi üzemben nem 
hasznosítható — deszkaanyagra 
bukkantak, flz anyagot olyan 
üzemnek adták át, ahol felhasz-
nálása megtörténhet. t 

S 1949 végére mintegy 500 
ezer forinttal csökkenti forgótő-
kéjét a lemezgyér. fl félmillió 
forintot befizetik a dolgozó nép 
államának kasszájába, hogy elő-
segítsék az ötéves terv — a még 
boldogabb és virfámabb élet — 
hatalmasarányu munkálatait. 

— UJABB 50 FÖLDMUN-
KÁST kösvetítettt ki a DÉ-
FOSZ nagyszegedi titkár sd 
ga munkára. Szegedkörnyéki 
földmunkások a környei vas-
útépítésnél kaptak alkalma• 
zást. 

Osztrák úttörők 
jártak Szegeden 

lEjgy a jélsZónk;, a béke... egy 
nagy cél érdekében tör előre 
ifjú seregünké — énekelték 
szombaton reggel az úttörők és 
az osztrák pionirok a Dugo-
nics-téren a zászlófelvonás al-
kalmával. Míg ajkukról vígan 
száll a dal, egy osztrák és egy 
magyar úttörő az árbócra fel-
vonta a két nemzet úttörőinek 
békezászlaját. Ezután az uttörő-
zenAar kíséretével résztvettek 
az ífikotmányismertető nagygyű-
lés felvonulásán, majd átmentek 
az ujszegedi játszótérre. Szom-
baton délután hatalmas érdek-
lődés mellett szerepeltek az 
osztrák pionirok a szabadtéri 
szinpadon. Szűnni nem akaró 
lelkesedéssel, tapssal fejezte ki 
a magyar nép, hogy mennyire 
tetszik neki a kis pionirok já-
téka. Szebbnél-szebb népdalo-

kat és népi táncokat mutattak 
be. Legnagyobb tetszést az út-
törők és pionirok közös tánca, 
az orosz tánc aratta. Este részt-
vettek a Tiszaparton rendezett 
tűzijátékon is, amely — mint 
mondották — mindig kedves 
emlékük marad. Vasárnap Sze-
ged nevezetességeivel ismerked-
tek meg. Csodálkozva nézték a 
most épülő textilkombinátot és 
a munkásbérházakat. Gyorsan 
eltelt a két nap) s délután már 
bucsut is intettek a szegedi 
pajtásoknak. A szegedi és sze-
gedkörnyéki csapatok kis em* 
léktárgyakat nyújtottak át a 
bucsu alkalmával. A pajtások 
megfogadták egymásnak, hogy 
a jövőben ők is, mint minden 
békeszerető nép még szorosabb 
barátságot tartanak egymással. 

Befejeződött a SzOYOSz 
csongrádinegyei feikezelöi fan o'yama 

Szegeden 
Hétfőn fejeződött be Szege-

den a SzöVOSz kéthetes tejke. 
zelői tanfolyama. Csongrádme-
gyéből 21 dölgozó paraszt vett 
részt a tanfolyamon, hogy meg. 
felelő szakismeretekre tegyen 
szert A tanfolyam célja, hogy 
egyrészt a dolgozó parasztság 
tejgazdasági kulfurájat fejlesz-
sze, másrészt pedig a város 
dolgozóinak tiszta és egészséges 
tejet biztosítson. Ezekről a kér 
désekröl Brachna János elvtárs 
beszélt a záróvizsgám a 

SzöVOSz részéről, majd a hali 

gatók Volonct, László eívtár^ 

a SzöVOSz budapesti osztály, 

vezetője előtt vizsgáztak a szak. 

tárgyakból, tej kezelés és fölő-

eés tanból, tejvizsgalatból, tej-

gazdasági számtanból és könyvi, 

télből, a turógyártásbói és a 

tejgazdaságot érintő egyéb kér. 

désekhől. Sztojka Ernő elvtárs, 

a tanfolyam vezetője zárósza, 

vaival bocsátotta utjukra az ul 

tejkezelőket. 

Megnyílt a pedagógusok 
háromnapos oktatási konferenciája 

A Mngvar Dolgozók Tártjá-
nak irányításával egyéves 
egyéni tanulást indított"el a 
vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium oktatási osztálya a 
pedagógurok továbbképzésé c 
Szegeden. 

Hétfőn délelőtt 2(0 föle* 
tanyai és falusi, egy-két 
tanerős iskoláliól jött peda-
gógus gyűlt össze a szegedi 
Ady-téri egyelem nagytermé-
ben a tanfolyam megnyitóján. 
Három megyéből jöttek el 
erre a háromnapos megnyitó 
konferenciára. A megnyíló be-
szédet dr. Sörös Jenő tanfel-
ügyelő mondta. Ismertelte az 
egyéni tanulás célját és szem-
pontokat adott a továbbtanu-
láshoz. 

— A tanulás célja' — mon-
dotta — pedagógusaink ideolo-
giai és szakmai tudásának fej. 
lesztése. Most ezalatt a há-
rom nap alatt előadások és 
szemináriumok lesznek, Iiogy 
lássák az elvtársak, hogyan 
kell továbbra is tanulni. Oda-
haza a nevelőkből meg kell 
szervezni a munkaközössége-
ket, melyek 5—8 tagunk le-
helnék. Ezek választanak ma. 
guk közül egy-egy felelőst, 
aki kéthetenként összehívja a 
munkaközösség tagjait és szc. 
mináriumszerüen átveszi a ta. 
nult anyagot. A tanuláshoz ve-
zérfonalat a Köznevelés cimü 
folyóiraton keresztül kapnak 
a pedagógusok. Az egy év le-
forgása alatt 3—4 háromnapos 
konfarancia lesz Szegeden, 
hogy itt is beszámoljanak a 
végzett anyagról. Az egyéni 
tanulás célja: a szovjet pe-
dagógusit munkamódszerének 
megismerése. A szovjet peda. 
gógusok elsajátították az uj 
ember kialakításához szüksé-
ges módszereket, nekünk pél-
daként kell magunk elé állí-
tani gz ő munkájukat — mon-

dotta Sörös tanfelügyelő elv-
társ. — Feladatunk, hegy a 
marxizmus-leninizmus alap-
ján végezzük nevelő és oktató 
munkánkat, 

A háromnapos konferenciái 
most a Part és egyetem 
legiobb előadói tartanak elő-
adásokat. 

— A DÉFOSz szegedi szerve-
zetének munkástagozata gyü'ést 
tartott. A gyűlés határozata 
alapján kibővítik a munkásta-
gozat vezetőségének létszámát. 
Az eddigi három fő helyett a 
vezetőség tagjainak számát öt 
főre ejnelték. Az újonnan bevá-
lasztottak Nyilrai József és 
Szűcs József. 

BELVÁROSI 
Telefon- in.""; 

3ia 

Hétfőtől szerdáio' 
Csak 3 napig 

800 fttcs Moszkva 
és a Szépség diadala 

Színes f'lm! 

KOR ZO 
Telefon An t : 33-44 

731 
hérlet 

Ma és mindennap 

7 sz ínes m e s e 
Hét kacagtató, vidám, ötle-
tes színes mese egyszerre 

Kétórás derűs, boldog kacagás 

^zülök hozzátok el 

Ky ermekeitek etl 

SZÉCHÉNYI 
Telefon Aut 34-7"' 

424b 
bV.et 

Szombattól keddig 
Szatirikus zenés vígjáték 

K Í V Á N C S I V Ő L E G É N Y 

Ezenkívül: ZSId. sárs?. piros 

Kitűnő vigjátékLaiabárKálmánal 

Előadások hétköznap fél 7 és 
fél 9 órakor, vasárnap és ün-
nepnap tél 5, fél 7 és fél 9-kor 


