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y Szabad hazában zenqhat 
dalotok" 

Fe l a v a t t á k a Kenrfer tonó d a l á r d á i é n a k sé«s l«|ét 

A twgedl fcenderfonó dalir-
J9ÉJ* rrMrnap délelőtt ftnne-eilyes kei-etek kőzött avatta 

i tótaitlóját a sanfc (tervezeti 
fcoékMz. udvarán. Ac ünnepsé-

Kkél szegedi és nyolc kü-
b&aő vidéki datónla ls rószt-

leett. Az ünnepség előestéjén 
V dalárdák gyönyörű lamplouos 
felvonulást rendezlek. 

A vasárnapi ünnepség a Him-
,íuisz hangjaival kezdődött, 
'toajd Török Gábor, a kendcr-
[gyár énekkarának tiszteletbeli 
plnöke mondott megnyitót. 
Utána Agócs.1 János elnök n 
Rnlárda kétéves működéséről 
arámolt be. Az MDP nevében 
Tombácz Imre üdvözölte a 
tószlóját avató dalárdát. Köz-
ben meglepetésként megérkc-
loelt Budapestről Ratkó Anna 
(országgyűlési képviselő, a tex-
tilmunkások országos főtitkára 
Is. A szakmaközi bizottság ne-
vében ilj. Komócsin Mihály 
beszélt, üdvözölte a dalosokat, 
•kik nemcsak a dai, hanem 
b munka nemes versenyében 
In résztvesznek. Az üdvözlések 
nlán Möstberger KAlnxán népi 
kollégista Ady-verset szavalt. 

Ezután Nagygyörgv Márta, a 
•zegedi kenderfonó v állatai ve-
•elője 

il.c'ycii mind'* vidám, tle 
rév a dalai®, meri a/abaé 
haiában zenghet datálok:. 

Jelszóval felavatta a zászlói. 
Ar országos dalosszövetség ne-
véüen ezután Zörgő Zoltán üd-
vözölte a gyér munkásságéi és 
dalárdáját, 'majd a íAszlónvák 
szalagul kötöttek a zászlóra, 
•melynek egy-egy Jelmondatot 
adtak. Dalolva éjáfjüi a jövőt 

mondolla dr. Antalffy 
©>• "egv.né. Dalos Imréné. df. 
.p'akes' Gézáné, Bohó Andrásné, 
Dénes León A ne véljen Csikós 

• Jgu'bjé továbbá dr. Drégely 
' J/WSefné, Gyáni Imréné, Havn-
tecz fstvánné, I andesberg 
Gyórgvné, Magyar Mátyásné, 
.iTombácz Imréné, dr. Tömör-
kény I.ászióné, dr. Zöld Sán-
dorné kötött erután szalagot. 

A zászlóra Tildy Zoltán köz-
társnsáiá elnök, Rákosi Mátyás, 
Szakasits Árpád, Rajk I Ász ló, 
Gerö Ernő és Marosán György 
(pevélvén verlek szöget. 

Utána ttatkó Anna, Hegyi 
Gizella, Kővi Béla, Dötaemtal 
Károly, dr. Zöld Sándor k'épvl-
ae'elében Szilágyi Andris, 
.fTomhácz linre, Gyáni Imre 
'|l)éncs l.eó képviselője), n 
Ikeiulei'ség nevélien Kuczka .lá-
•loos százados és dr. To\U Mik-
fos főhadnagy, az FKGP ne-
vében Szabó László, sz NI'P 
nevében LovászJ Ferenc, ló-
lábbá a hidmunkások és vala-
mennyi szegedi üzem fcépví-
faclöí szöget vertek a zászlóba. 
(Az ünnepségen résztvevő test-
•véi-dalánlák: a resterzsélífli 
[Általános Dalkör, Szegedi Al-
lísbinos Dalkör, llékéscaaba'-
Jöiv'ébctjielyi Dalkör, Debre-
peuí Egyetemi Énekkar, a sae-

tjgedl duliámayár énekkara, a 
iftötkomlósl Kossuth Dalkör, a 
IIEMOSz férfikar. * vásárlieivl 
HAUalános Dalkör, a makói 
Izárnyaslrtsrék Dalárda, a bu-
líapcsii Zsolnai—Fayence gyár 

Dr. Usonkn Nándor 

K/t m i i ügyvéd május 
17-én este hirtelen eh 
ImnyL Temetése májú® 
19-én délután 5 órakor 
lesz u belvárosi temető 
kupolacsarnokából. 

Gyászmise a fpgodal-
mj templomban 19-én d. 
e. 8 órakor. Külön vil-
lamos fél 5 órakor a 
Dugonics-térről. 

vegyeskara és a makói Soer-
veeett Munkások Petófl Dal-
köre verte be tósxlószőgét, 
jeligéjét elénekelve 

Török Gábtw zárószavai után 
a dalárdák a Tisza-srái Jóban 
közös ebéden vettek részt. 

13 m u n k ó s d a l á r d a 
h anove r senve 

Tizenhárom fővárosi, vWófe! 
és szegedi mnnkásdalárda vo-
nult tey a délutáni hangver-
senyre, amely méltó módon 
képviselte a n^agvar munkás 
ónlkullurát. A Békéscsabai Al-
talános Munkás Dalkör (kar-
nagy Lendvai Mihály), Békés-
csabai Erasébeltoclyl Földmun-
kások Dalköre (Iíesjár János), 

Budapesti Zsolnay Porceiian-, 
Fayencegydr vegyeskaru (Kra-
lovlc Frigyes), a Ssegedl Keu-
derfonógyar vegvesíe a. a Sze-
gedi Általános Munkáé Dalkör, 
a Snegcdi Dohánygyári Dalkor, 
a SnegedJ EixKMpart Munkások 
Dalköre (valamennyit dr. End 
rfldl Ferenc vesényelte), a Ma 
kői Snerveaett Munkások Dal-
köre (Petőfi Sánoor), Pester-
zsébeti Altalános Munkás Dal-
kör (dr. Ujj József), • Deb-
receni Egyetemi Alkalmazottak 
Dai- és Önképzőkör© (Lovas 
Józaef), Tótkomlóst Kossuth 
Dalkör (Szánó Gvula) és a Vá-
sárhelyi Általános Dalkör (Fá-
bián Gyula) wrinvonaias műso-
rával igen nagy sikert aratott. 
Zörgő Zoltán a dalosszövetség 
nevében mondott beszédet és 
arra kérte n oaiosokat: to-
vábbra ls építsék az eddigi 
csodálatos lelkesedéssel szol 
tói jók n jövőt, az éneklő, bol-
dog Magyarországot. 

A munkaversevty sikera 
a versenybizottságoktól is függ 

A munháslevelezők fontos szerepe 

A ui unka versenyek eddigi 
menete bizonyltja, ho© ott 
születnek eredmények, ahol a 
versenyek vezérkara, • ver-
senybizottság Jói van össze-
állítva, a verseny céljait • bi-
zottság tagjai ismerik és len-
dülettel Igyekeznek «zit meg-
valósítani. 

A jó versenybizottság óssté-
ó IJitúsánál elsősorban két szem-
pont éi-vényesült. A szaksze-
rűség és a gyári dolgozóik mi-
nél széiesenbkörü részvétele. 
Az előbbit a tervmeghfeolt. va-
lamelyik mérnök, tecbnftirna, 
esetleg az üzemi bizottság ve-
zetője. tagja, az utóbtát pedig 
az élmunkás, egy-két szakmun-
kás. csopovlvezelő, ax egyes 
osztályok átlagdolgotójának 
képviselője jelenti. 

A versein bizottságok 
erényei közé a rugalmasság, • 
mozgékonyság tartozik. Sárgá-
dén » tózgvír. a DEMA, * 
dohánygyár " versenytíEottaáffi 
rendszeresen hetenWnl tárgyal. 
De ha különleges V.órdésríH 
van szó. pillanatok alatt öa*-
síebtyják és azonnal dönt. 

Ax egyes feladati* toréhb 
jtyürüzteiését mbiii a Jrfrwn 
üzemben jól oldják uieg. A 
gázgyáriján » bizottság ••éle-
sebb' k'őrü éríetaMSatat fart 
minden munkáscvojMrf képtf-
seföjénak részvéteiével. Ertk 
azután kiviszi* n faladatot » -
iát csoportjukba és a fepasBts-
Intokat visszahozzák. A DEMA 
versenybizottsága a mesterek-
kei tarl kapcsolatot. A dohány* 
gyárban szintén az özorr. osz-
lóivá inak képviselői utján tart-
ják fenn az, érintkezést. Mind-
három ©árban jea azonban 
nem jeleni merev tKoigáJaüt 
utat. A dohánygyárban a ver-
senyfelelős, h'a kell, naponta 
ölször felszalad mtrrrkv-
gyártő gépékbez... 

Szeged többi ütemeiből 
gyengébben müködnek « vur-
se n vbizoll ságok. Nebézkesfié-
gük kifogásollialó. Általános tó-
fogás teliét a sz»gedl vuneny-
Mzottságok1 ellen, hogy nem 
ls érínflkeznck egymással. Ne 

csak » Szakszervezelben. sz 
egyes iftrlekezJetelcen találkoz-
zának * versenybizottságok 
képviselői, lianem * szakszerve-
zeten Idvftt is. Ilyen szempont-
ból baladás tapasztalható n 
textilipíu'ban. A bárom-négy 
versenybizottság sűrűn érint-
kezik egymássá:. 

Szükséges még, hogy a sze-
gedi veraenyhizottságók job-
ban körvonalazzák a bizottság 
tagjainak feladatát. Jelöljék 
meg konkréten: az egyik tag 
tersenyfelclfís s másik fele-
lős az" újítókért, a harmadik 
ellenőrzi a részfeladatok vég-
rehajtását. A negyedik tartja 
a kapcsa latol a munkavei'seny-
trcdakkaL szakszervezetekkel., 
tervhivatallal, sti>. 

A propagandafetelősei kije-
lölésé! Is. ahol niBcs. el kell 
végezni. A propatgandafeJelősck 
munkáját őssuk iéliet kapcsolni 
a leveleaísfelefősekével. Feí-
téflenü! szflks'éges, hogy » mun-
Wsok eredményeikről, ilacbb-
nagyolit). * versenyekkel tap-
erolates p)uMéméMkól tájékoz-
kozlassák b IteiyS sajtót. A le-
iCözőlt Hmnkástevetekhö 1 nen-
feteg UBernnant, kérdés kerül 
cl WBgvílétfÜrtiv. Ex »sak 
feíőbbrevísji « munka versen vek 
ügyét. Nevel ért oldalról Is na* 
gyón Jelentős » propugaoda-
vagv Iftveleaé sfetefŐN IIyen-
trányn munkája. 

Szegeden rnír muUtko7-
töTc ilyen Irányú kezdemé-
nyezések. Lapunkhoz ismé-
telten érkeztek ilyen leve-
lek. A versenybizottságok 
tegyék lehetővé, hogy a 
munkáslevelek ismétlődje-
nek és lapunkhoz eljussa-
nak. 

A verseny bizottságok unö 
kAdésétő! függ sok ízben 
toaga a verseny, a- három-
éves Urv két és fél év alatti 
végrehajtása Özemen belől. 
Ezt (.vegyék f i© elem be a sze-
[edl verseny la zolt ságok tag-
at és ezentúl még lokozot-
abban szervezzenek, irá-

nyítsanak (és korrigáljanak... 

Csak röviden 
Moszkvába letétbe helyez-

ték a Magyorországgal, Ro-
mániával éa Finnországgal 
kötött békeszerződések meg-
erősítéséről szóló okmányo-
kat. 

Amerikában 300.000 autó-
ipari munkás sztrájkja fe-
nyeget. 

Pünkösd hétfőjén szerlc 
az országban megalakultak 
a Magyar Dolgozók Pártjá-
nak megyei szervezetei. 

Bebries Lajos közlekedés-
ügyi államtitkár átadta a 
forgalomnak az uj puszta-
földvári 6 5 kilométer Iiosz-
szu gazdasági vasutvonalat. 

Széli Jenő bukaresti kö-
vet ellátogatott a márama-
rosszigeti átmeneti fogolytá-
borba. A foglyok mindany-
nyian egészségesek, ruháza-
tuk kitűnő és ió hangulat-
ban i várják utnakinditásukat 
hazafelé. 

A görög moiíarchofasisz-
ták tovább folytatják ke-

fyetlenkedéseikct, Stróm-
an- gyermekeket koncollak 

fel és a nőkkel erőszakos-
kodtak. 

Mae Miilen őrmester, a 
moszkvai-amerikai nagykö-
vetség beosztottja levelet in-
tézett a moszkvai városi ta-
náéihoz, melyben közli: a 
kapitalisták " szovjetellenes 
politikája elleni tiltakozásul 
megtagadja visszatérését 
Amerikába és a Szovjetuni-
óban marad. 

Beké sin egye 1400 pedagó-
gusa a felekezeti iskolák és 
tanerők felszabadítását és a 
közoktatás azonnali államo-
sítását kér<e. 

Nagy brlUiniiiának 40 ezer 
munkanélküli rokkant front-
harcosa van. 

Szovjet szakszervezeti 
küMött&ég utazott Ausztriá-
ba az első szakszervezeti 
itagy gyűlésre. 

FranHaoFw.ághhn május-
ban az árak jelentékenyen 
emelkedtek. 

Az angol iiumkáspárl scar-
boroughi érieké/Jetén a bal-
oldal nyomul előtérbe. 

A kínai demokratikus 
hadsereg egy&égei kedden el-
foglíillák Laovokovot, a Han 
folyó kikötőiét. 

Traktorok, m«zöfa?dsság! gépek 
ezakszertí lavüása. Fogén*ereitek marása 

D e u t s c h J ó z s e f 
vas- és liminiSds gépműhely. . Ctstiy.Mihály.utea 4. 

fii OBOSSY 
LASZCSARDA 

lent xi erdőben a T iua 
ezé lén. Snk! ! > • » « 
víllfál. Telefon T-70 

D é r j r 
kerékpár 

40 éve ieasaebb, legjobb, 

Javítások jótállással t 

Verseny 
b u i o r r a k t á r 

Ketemen-iUca Jl , azáni alatt 
(Posta iue!i«ttb ahol tólwten 
Igényt kielégítő és legolcsóbb 
érben bútorok nagy válasz-
tóikban kapbalók. 

KAKUSZI 
Buter furoitt Kossufb L', ». 6. 

MIMIEN p.i ui.MŰSZERÉT, 
vágott baromfit, (i^kSsebb 
vészekből lai jegyes *rui! 
pünkösdre 

U n g á r 
ételmisxercsai'jiokbeM I< 
Jobbat, légolcbóblmii. 
ve.iskváriiü. 

3LSAK-, ZSINEG" gaz*1?* I 
séé lEőtől-éiTiszóktógletü ; 
leél legelőnyösebben. »zb-
rezlieilk be M 60 éve| 
íenáiló 

Pollák Sámueli 
Cégnél, TaiwirékTár-u. la. 

m 

Élelmiszer, 
gümőlca, vágott baroiníi 

{jobb. legotarófcb 

Fodornénát, 
Kárósz-iv. 8., JRosuiann bíz.) 

Iladfy-Róvő Máriát, a k i 
Budapesten a Pozsonyi-ut 
e©ik lakásában étherrel el-
kábította a házvezetőnői, 
majd ki aknrla fosztani n 
lakást, a rögtönitélö búróság 
ti 25ií vi fegyházbüntetésre 
ítélte. 

A vasmunkások szakszer-
vezete csatlakozott a Szak-
szervezeti Tanácsnak a pe-
dagógusok szervezeti szn-
badsága ügyében közzétett 
tiltakozásához. 

Felinciíiesztették 
b o g d á n e r n 6 & ösfep^sot 

Dr. Nagy Béla, a szegcdi 
közjegyzői kamara elnöke 
dr. Bogdán Ernő közjegy-
zőt igazolási ügye elintézé-
séig felfüggesztette. 

T ü z 
a Bocskay-utcában 

Reddet este éjfé el ttBuráti 
L'j t í sze;kereskedő Boc kav-
u ca 6. s?ámu mletében tüz 
ütött ri 

A tüzet Torda Molnár Béla 
orvostanhallgató vette észre, 
értesítette a tűzoltókat, akik 
azonn 1 kivonullak Kálmán Ist-
ván főhadnagy vezetése alatt. 
A tüzet lokalizálták, a beren. 
dezés teljesen leégett. 

Öntözéses mintáié !cp 
a nagybirtok helyén 

A Magyar Dolgozók Párljá-
nax programja a tízéves öntö-
zési terv elkészítését ís fel-
axkiful tűzi ki a minél intenzi-
vebb belterjes gazdálkodás ér-
diekében. 
' diándor faivá lói ncin messze. 

Sövényháza határában egy 27 
holdas áltami miulabirtokon, a 
volt Pallaviciní birtok kiha-
sított részén eredményes ön-
tözési kísérleteket folytainak. 

Tavaly még csatakos, gazos 
terület volt ez a Vész, amelyére 
legfeljebb csak kukoricát ter-
meltek. de az. ólén inár szép 
kísérteti parcellákra osz.tottáto 
fel a 27 holdnyi földet. Búzáit 
csali hat holdon temjeinek, m 
többi földdarabon alig egy-két 
holdas parcellákba a legkü-
lönfélébb szántóföldi növé-
nyekéi vetették. Három holdon 

<U«r|YaliUtiKint kapálják a 
füsuék wáat fülilel ?*, mert 
rxvtileaen uirgkivu i a 
Vetését. 

Öntözéssel ugyanis lehelő vő, 
vilik, hogy nálunk is meg-
teremjék: a rizs és ebből se 
szoruljunk behoz.ataIra. 

A telep öntözési tervét már 
eMtész.itette Ralié Béla főmér-
nök és Friedriéh Antal a min-
tatelep vezetője Külön érde-
kessége. hogy nem az, egészei 
öntözik majd. hanem a külön-
féle növényekkel bevetett par-
celláknak csak egyik felét. Ez-
által 

nu'itaiiitaUnttfák majd az ér-
ilVMuita gazitiáVnak, li»gv ml 
a killöníjsés a/ Xíiützéssel 
MÍbelt és »<' 5«48zetíen föld 
kéz kit. 

Az öntözés problémáit e véb-
ként tökélclesen megoídotlálk 
ezen a kis mintabu-teokon, 
amelyet a környék többszáz 
holdra kiterjedő nagy csalor-
narendszerébe kapcsolták be. 
Reméljük m Itt szerzett ta-
paszJalalok és eredmények 
ösztönzőleg halnak majd a 
környék unsonló -ufillságok 
közóit élő gazdáira is é.s dol-
gos 8ZOrgalihas ujgazdáinknalc, 
dolgozó régi kistrérlokosatok-
nak egyaránt sikerül megte-
remteniük n népi Magvarország 
virágzó mezőgazdaságát, ezen 
keresztül imdi? iobhúiódu pa-
raszlságik 


