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Ahol a tüzönö dalolva dolgozik 
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Papjros talpú munkásbakan-
csot, rossz tipuscipőt gyártoU 
7snrk6 János szegedi dpőgyá-
ros. A munkásbíróság ezért 8 
évi fegyházra és vagyonelkob-
zásra, Iparengedélyének meg-
vonására ítélte. A munkáshiré-
ság példás és igazságos Ítéletét 
azonnal végrehajtották. Az el-
árusCtö üzletet felszámolták, a 
Vadász-utcai üzemet leállítot-
ták, a készárut és a nyersanya-
got, bőrt, kellékeket zár alá 
vették. 

— Istenem, kenyér nélkül 
maradunk — keseredett el két 
munkásnő, amikor az utolsó 
munkanap befejeztével becsa-
pódott utánuk a vasrácsos ka-
pu. — Ezen a kapun se lépünk 
át többet. -f 

l/jra felveszik 
a kalapácsot 

A Zsurkő cég többi alkalma-
zotti: azonban nem volt eny-
nvtae 'tahit ú. Folytatjuk a mun-
MII — határozták el. — Igen-

' « mi, az idáig kiuzsorázott, 
megfélemlített munkások — erő-
sTette Törköly Ferenc. A terv 
tetszett, megindultak a puhato-
lózások, tárgyaiások. A szak-
szervezetben azt javasolták, 
alakítsanak szövetkezetet. — 
l'nnnét vegyünk alaptőkét -— 
írdtak fel néhánvan a terv 
Wntára . 

A pénzt összeadják 

— Lesz, összeadjuk — nvug-
tatlák meg a kezdeményezők a 
tétovázókat. Es összeadták. 52 
ezer forintot hozott össze 29 
munkás. Kinek túlóradíja, fel-
mondási ideje, végkielégítési 
Hej» volt eíszámolatlan a'Zsur-
kóékkal. Némelyeknek egy kis 
összegyűjtött pénze akadt. Aki-
nek pedig nem volt együtt 500 
forintja egy részjegyre, annak 
« többiek hiteleztek, amig a 
gyártás meg nem indult és mun-
kabéréből részletekben le nem 
vonhatták. 

Tőkésekkel 
nem dolöozankl 

\ 29 munkás — valamennyi 
Zsurkő cég rég! alkalmazott-

ja — formálisan is megalakí-
totta a szövetkezetet és az egész 
üzemet, ugy ahogy volt, Zsúr. 
kémétől bérbevette. Zsurkóné 
eleinte maga is csendestársként 
próbált résztvenni az üzletben, 
de a munkások visszautasítot-
ták: — Tökésekkel nem dol-
goznunk/ — mondták. 

Felkerült a tábla a vasrá-

csos kapura: 

Szegedi Bérlnart Mankások 

Tenaelfi 

is Értékesítő Szövetkezete 

Es e tábla mögött nj szel-
lemben, uj . lendülettel dolgoz-
tak mind a huszonkilencen. 
Mindannyian munkások, de 
mindannyian közös tulajdono-
sai annak az üzemnek, amely-
ben némelyek közü'ök fél éle-
tüket töltötték ek Kizsákmá-
nyolva. 

Mindjárt a kezdetén megala-
kították az MDP üzemi szerve-
zetét. Az üzemnek a fele szak-
szervezeti szemináriumba kap-
csolódott. — Ha ideolőrrlai ala-
pon nem készülünk fel. nem 
vehetünk részt a termelésben — 
mondogatták egymás között az 
uj .tulajdonosok.* 

Újítanak, javítanak 

Magában a termelésben is 
megváltozott minden. Mindent 
újra javítottak, kitakarítottak. 
A munkahelyekel, beosztásokat 
újra megállapitották. Alaposan 
átszervezték a gyártást. Hosz-
szas előkészület után elkészült 
az első dpő. Az első párt kö-
vette a többi. Gyorsan, jömi-
nőségben, izléscs kivitelben. 

Ez már nem 
Zsurkő cipő 

— Ez már nem Zsurkő cipő 
— mondja Czuczi István igaz-
gatósági tag. F.zt nem*utasítás-
ra, hanem saját ma ját fii, maga 
szám 1 áj ára készítette a bfiriparl 
munkás — munkás társának. 
Ebben már nincs papíros. 

Igen, . a dolgozóknak terme-
lünk! — seögeződött Id Iáthn. 
tatlanut az üzem falaira a mun-
kaversenyt, munkafegyelmet, 
bárom éves tervet propagáló jel-
mondafok közé. Ez az elv ve-
rseli a szabászok munkáját, a fel-
sőfészköszftő leányokat, vale-
mennyi szövetkezel i tagot, 
.gyártulajdonost*. Ez a rugója 
termelésnek lent az aljakészí-
fésnél. Ez készteti ökrös De-
zsőt, az üzemfenntartó laka-
fost, hogy a rádMző gépet át-
szerelje, »egv kosárra való ol 
katrészt kiszedjen* és ujitást 
vezessen be Olvan ujitást, ami 
a négy és fél percnyi megdol-
gozás! időt ötödére csökkenti. 

Es hogv a dolgozóknak való-
ban jól és szakszerűen termcl-
ienek, arra indította a szővet-

Ismét I c s z á l l l l o l i a A r a i t 

H az államosított S z e n t I s t v á n c t t V o r k a g y á r ! 
Minden dolgozónak ls mód jában ál l 
vásárolni a Kárász oted Szent István cukorkafizletben. 1 

A parasztság szóvetkezeti biztosítója a 

Sazdák Biztosító Szövetkezete 
Képviselet az ország egész területén. 

Szeged varos 

Községi Temetkezési Intézete 
a legszebb kivitelben és legelőnyösebb feltételek mellett 
vállal minden Igényt kleiégitő disztemetést, egyszerű te-
metést, ravatalozást és hullaszáVttdst. Intézetek és Intéz-
mények, klinikák, kórházak részére külön kedvezmény. 

Községi Temetkezési intézet 

Szeged, Széchenyi-tér 9. 'Zsótér-hAz,)\ 

kezeti igazgatóságot, a munká-
sokból alakult üzemi vezetősé-
get, hogy tanulmányútra men-
jenek. A rokonüzemekbez, azok-
hoz, amelyek a termelésben 
élen Járnak. Igy a Pöfö-dpő-
gvárban sokáig elidőztek. A 
DEMA-típőgvár vállalatvezető-
jétől, Tóth elvtárstól pedig 
szaktanácsokat kértek. 

Nem sajnáljak 
a három-négy 
kalapácsütést 

— Azelőtt nem igen ügyel-
tünk az áru minőségőre — vall-
ja be Kothenc elvtárs, az alig 
liuszonhároméves üb. tag. — 
Most ha kézrfil-kézre adogatva 
észrevesszük, hogy az előttünk 
negyedik-ötödik helyen Jévfi 
mnnkástársnnk egy alig 'észre-
vehető hllrát csinált, valamit 
nem szögelt le rendesen, nem 
sajnáljuk azt a három-négy ka-
lapácsütést, ami a helyrehozás-
hoz kell. Valami uj szellem, 
kollektív szellem alakult ki. A 
földszinten és az emeleten egy-
aránt. Férfiak és nők között. 

Szeretik a munkát. Szívesen 
dolgoznak. Dalolnak... 

Felemelik 
a kiutalási I 

Az üzemtan hetente szövetke-
zeti összejövetelt tartanak. Min-
denkit tájékoztatnak arról, mit 
termeltek, mit adtak el. De 
emellett, mindenki bekukkant a 
raktárba, benéz a könyvelésbe 
ís. Ellenőriznek mindent. Egy-
mást, a vezetőket, mert csak 
igy lesz kifogástalan a .erniclés 
és példás az ügyvitel. 

Az illetékes bőripari köz-
pont már felfigyelt erre a lds, 
kezdő, de lelkes közösségre. 
Zsurkónak azelőtt havi 1000 
párra volt nyersanyag kiutalá-
sa. A szövetkezet elsőízre au-
gusztusra már 1500 párra ka-
pott anyagot. 

Megháláljak 
a demokráciának... 

Szabó Lajos, a szabászok ve-
zetője, szintén igazgatósági tag, 
ugy néz az előtte fekvő szép, 
fényezett borjubőrre, mintha 
legalább is aranyból volna. 

— íme, az első kiutalásunk. 
Olyan flpuscipöket készítünk 
belőle, hogy külföldön, Angliá-
ban csoportosulnának előtte az 
emberek. Meg akarjuk hálá'ni a 
demokráciának, hogy ilt hu-
szonkilenc melós végre magá-
nak dolgozhat 1... 

öntudattal, becsülettel. 

Olcsó piperecikk, 
foqkrém 

A könnyű vegyipari Igazga-
tóság keretébe tartozó vegyipari 
vállalatoknál egész sor uj áru-
fajta gyártásához kezdenek a 

j legközelebbi időben. A napok-
bán kerül forgalomba előszór 
magyar gyártmányú insulln, a 
cukorbetegek e fontos gyógy-
szere. Rövidesen hozzákezdenek 
,a mainál lényegesen jobbminő-
ségü és sokkal o!csól)b pipere-
cikkek gyártásához, elsősorban 
babaolajat, babakrémet, baba-
szappant, hintőport és fogkré-
met hoznak forgalomba rend-
kívül ofes óáron. Az olajos mag-
vak ktei Jó termése következté-
ben sokkal több pipereszap-
pant gyártanak. Az idén már 
megjelenik az üzletekben a bé-
keminőségü sznppanpehely ts. 

A parasztságot érdekli* itánden kérdésre 
választ ad az ifszl Vásár 

A szeptember 3-án kezdődő Budapesti Oszi Vásár, 
amelynek féláru utazási kedvezményével ejész bizonyosan 
tömessen utaznak fel a fővárosba n vidéki városok és a 
falvak dolgozói, hogy őszi és téli ipari Áruszükségleteiket 
beszerezzék és nagy a vásáron látottakból további önbizát- 1 

mat és munkakedvet merítsenek, a nagyszabású kisipari és 
gyáripari kiállítás mellett megmutatta a magyar mezőgaz-
daság minden értékét is. Nincs a gazdálkodásnak olyan 
kérdése, amelyre a vásár mezőgazdasági kiállítása ne ad-
na teljes és Kimerítő feleletet. Még aprór.llat, gyümölcs, kony- ; 
ha- és vinágkertészeli kiáililások is (esznek, de módjuk 
lesz a kiállításon az érdeklődőknek a nagv jövedelmet 
nyújtó különböző háziaparok elsajátítása és teljes részletes-
séggel ismerhetik meg a fejlettebb szövetkezeti élet mir-
dep előnyét is. 

Féláron már augusztus 31-tői lehet n Budapesti Oszi 
Vásárra utazni. 

Színház 9 cMüvészet 

A magyar munkás dalkulfura zászlóvivői 
az e!sö nemzetközi munkás dpíos versenyen 

A JlfAl'. szakszervezeti dalkör és a Szegedi Egyetemi taekkar 
az indulóh között 

— Féiajultak voltunk már 
a próbákon a kánikulától, de 
azért nem hagytuk abba — 
mondja Kertész Lajos karnagy, 
akí a MAV szakszervezeti dal-
kört és a Szegedi Egyetemi 
Énekkart készíti elő az első 
nemzetkőzi kórusversenyre. 

— A tét igen nagy — foly-
tatja —, mert nemcsak a ma-
gyar dalkuitunát kell képvi-
selnünk ország-világ előtt, de 
arról ís számot keli adnunk, 
hogy itt Szegeden milyen fej-
lődésen ment keresztül a fel-
szabadulás óta a munkás dal-
kultura. Npgy megtiszteltetés 
a számumra, hogy ezen a 
nagyjelentőségű nemzetközi 
munkás kórushangversenyen 
három szegedi énekkar vehet 
részt. 

Európa munkáskórusainak 
szine-fava 

Valóban a MAV dalkör fér-
fikara, a Szegedi Egyetemi 
Énekkar női és vegyes-kara a 
legnagyobb nehézségek között, 
számtalan akadályt leküzdve 
készül az augusztus 20-án kez-
dődő és három napig tárté 
versenyre, amelyen tiz kül-
földi énekkar és huszonnégy 
magyar munkísiörus vonni 
fei á nemzetközi munkásszoli-
daritás és testvériség jegyében. 
Indui többek (között a Verse-
nyen a nagymullu lengyel 
Chor Pochodnia censlochowai 
Férfikórus, a francia Chorai 
Popuinire de Paris énekkar, 
a bolgár Postás Énekkar, a 
szlovák Bradlan férfikar, a 
prágai Tipographía Vegyeskar 
és az osztrák Freie Oslerrei-
ohlsche Jugend vegyeskar, a 
román szaktanács központi ve-
gyeskara. A huszonnégy ma-
gyar munkáskórust a ninlt év 
és a centenáris év eredményei 
alapján hívta meg a Magyar 
Dolgozók Énekkarának Orszá-
gos Szövetsége. A huszonnégy 
között szerepelnek a' szege-
diek, akiknek háromnapos ver-
senyére most feszült érdeklő 
déssel figyel fel a város egész 
közönsége. 

Próba 40 tokos hőségben 

Nemcsak az emtarkinzó ká-
nikula voft azonban a nagy 
akadály. A vasutasok állandó 
szolgálata, a munkaverseny ís 
komoly problémák elé állítot-
ták a "betanítás rendkívül ne 
héz munkáját végző Kertész 
Lajos karnagyot. De derék 
vasutas elvtársainkat semmi 
sem akadályozhatta meg ab 
ban. bogy a próbákról ólma-
radjanati. Letelt a szolgálat 
és márts siettek dalolni. Az 
egveteml énekkarnál az volt 
a baj, hogy most tanítási szü-
net van, "álig lehetett össze-

toborozni az együttest, amely-
nek- tagjai azonban még anyagi 
áldozatot ís hoztak, csakhogy 
felkészülhessenek a nagy ver-
senyre, uguszlus 2-án kezdőd-
tek ei a próbák és azóta tarta-
nak szakadatlanul. Az utolsó 
próba ma tesz, a nyilvános 
főpróbát augusztus 18-án, szer-
dán délután 6 órakor tartják 
az egyetem aulájában, belé-
pődíj nélkül. 

Mit énekelnek a szegedi 
mankáskórusok 

A versenyen induló szegedi 
énekkarok a következő köte-
lező és szabadon választolt 
anyaggal indulnak a hatalmas 
nemzetközit és országos kon-
kurenciában : 

A MAV szakszervezeti ének-
kar kötelező száma Kodály: 
Felszállott a páva: szabadón 
választott számok Tartini Sla-
bat Mater. Kodály: Karúd? 
nóták, Szabó- Ferenc: Munká-
soké a jövő. 

Az Egyetemi Énekkar nőt 
kórusának kötelező száma: 
Bartók Lcgénycsufotója: sza-
badon választott számaik Pa-
leslrina Bonus est, Kodály: 
Gergely járás, Efedj már Duna-
táj (orosz kórusmű a szerző 
átírásában)'; a vegyeskar kö-
telező száma Kodály Köszön-
tője, szabadon választolt sza-
mok: Arcadaci Avc Maria. Ko-
dály Mátrai képek, Tardos Bé-
la: Acél brigád. 

* 

A versenyen induló munkás-
kórusok vezetőségeikkel együtt 
csütörtökön délután indulnak 
külön kocsikkal a fővárosba. 
A MAV augusztus 21-én dél-
előtt lép a verscn.ydobogőra 
a Zeneakadémián, az egyete-
miek ugyanaznap délelőtt. 
Mindhárom kórus eredményeit 
még aznap kihirdetik. A győz-
tes énekkarok augusztus 22-én 
a szabadtéri állatkerti színpa-
don együttes hangverseny t ad-
nak.' 

A szegediek augusztus 23-án 
érkeznek vissza a fővároslvój 
és velük együtt jón a neves 
Chor Haslo posnani férfikar, 
amely a szakszervezeti szék- • 
ház udvarán este 8 órakor ad 
hangvversenyt a szegedi dol-
gozóknak. A hangversenyen 
közreműködnek a Szegedi At- 1 

talános, Egyetemi. Ipartestü-
leti. Kemíeryyán. Kiskórus, , 
a M A V. szakszervezeti ós 
a MEMOSz dolgozó énekkarok 
valamint a tápéi népi tánccso-
port. 

x Softöriskoia előkészít sze-
mély- és teherautó, motorke-
rékpár vizsgára felelősség mel-
lett. Müller Béla, Vár-utca 4. 
Főposta mellett. Telefon: 648. 

Elsőrendű UJ B U R 6 0 N Y U 
megérkezett» MJSY. KONZÜM-ha 52 filléres áron 


