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Kultúrforradalmunk ezen a területén is jelentékeny előrehaladást
tett mind országos, mind pedig megyei viszonylatban. Évről-évre nőve tük a tanutók létszámát valamennyi iskolatípusban. A tanuló,
létszám emelkedése, ezen belül
a
dolgozó parasztsággal szövetséges
munkásosztály
gyermekei
szám.
arányának állandó és fokozatos javu'ása, biztosítja a volt uralkodó
osztályok műveltségi monopóliumának megszüntetését.
Megyénk középiskoláiban az 1948
—49. tanévben a beirt tanulóknak
31.4 százaléka volt munkás- és dolgozó parasztszármazású. Az 1949—
50. tanévben ez a szám 40.1 százalékra. az 1950—51. tanévben pedig
46.9%-ra javult. Ipari technikumainkban a tanulók
létszámának
pzoc.iális szárma fás szerinti
meg.
oszlása még jobban tükrözi
ezen
S téren elért eredményeinket.
Az 1951—52. tanévben mind kö.
zépiskoláinkban, mind egyetemeinken, tovább kell • javítanunk a tanulók létszámának szociális származás szerinti megoszlását, a munkás- és dolgozó parasztszármazású
tanu'óknak még nagyobb tömegeit
kell a különböző iskolatípusokba
irányitanunk. A jövő tanévi beiskolázás előkészítése, a középisko.
Iákba, az egyetemekre vajő jelent,
kezés és irányítás folyamatban
van. Már eddig is megállapítható
az e'mult évivel szemben mutatkozó lényeges fejlődés. A középiskolák első osztályaiba való továbbtanulásra az általános iskolák VIII.
osztályaiba járó munkásszármazású tanulók 72 száza'éka, a dolgozó
parasztszármazású tanulóknak pedig 53 százaléka jelentkezett. Ezek
a számadatok azt bizonyítják, hogy
a dolgozók gyermekeinek érdeklődé,
se a továbbianulás iránt, az eimult
évhez viszonyítva sokkal
kedve,
zőbb. A munka során az elmúlt év1
ben fe merült hibák és hiányosságok kiküszöbölése és elkerülése központi feladat. Az idei munka tervszerűbben indult el, átfogó országos terv alapján népesítjük be iskoláinkat, amelyek felemelt 5 éves
torvünk szakemberszükségletót elé.
gitik ki.
A szocializmus építésének alap.
vető vonása a tervszerűség, a cél
világos és tudatos ismerete.
Fokozottabban kell
megmutatkoznia
ennek a tervszerűségnek tudatos
irányitásnak akkor, amikor a szocialista társadalom jövő nemzedékét nevetjük, amikor azokat az embereket képezzük, akik Sztálin elvtárs szavaival ., a régi gárdát akarják felváltani" a szocializmus épi.
tésében. Ezért nem engedhetünk he
Iyet
semmiféle
ötletszerűségnek,
vagy bármilyen szeszélyességnek.
Megyei viszonylatban, a beiskolázási munka eddigi menetében is
tapasztalhattunk olyan, jelenséget,
amely a felvilágosító munka hiányában, a tanulók, a szülők tájékozatlansága következtében.
sok
esetben az ellenség tevékenységével megzavarta a beiskolázási munka tervszerűségét. A szegedi Madách.utcai általános iskolában pl
a jelentkezések első felmérésénél
kiderült, hogy az osztály tanulóinak
70 százaléka kizárólag egy iskola,
típusban akar továbbtanulni. Nyilvánva'ó, hogy az ilyen jelenség annak a következménye hogy a tanutók nincsenek tisztában a pályaválasztás jelentőségével.
Egy-egy
tanuló befolyására egész osztály
hangulata • ferde irányba viszi
a
többi tanulót. Ezekre a jelenségekre nem figyeltek fel idejében neve_
lóink. Szülői
Munkaközösségeink,
iskolai úttörő, DISZ.szérvezeteink
és.nem léplek fel idejében a megfelelő. felvilágosító munkával, hogy
a tanulóifjúság érdeklődését helyes
irányba tereljék. Nem figyeltek fel
kellő mértékben a jelentkeztetéstvégző szervek, az iskolabizottságok és
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Jobb felvilágosító munkával az 1951—52.
tanévi beiskolázás sikeréért
Révai József elvtárs Pártunk II.
kongresszusán elhangzott felszólalásában megállapította, hogy „né
pi demokráciánk jelentékenyen növeli évről-évre azoknak a tanulók,
nak a számát, akikből merítenünk
kell a szocia'ista építés szakember,
szükségletének kielégítésére."

•

Szeged dolgozó parasztjai
nemcsak aláírják
a békeívet
— de gondos munkával
is bizonyítják
békeakaratukat

a Szülői Munkaközösségeik, az elMájus l - r e sxámos munkafelajánlást tettek a dolgozó parasztok
lenség tevékenységére sem. MarosSzeged dolgozó parasztjai
mind írásában példamutatóan élenjárnak dolgozó paraszt, aki tanácstag is,
leién például a klerikális reakció
éppen a beiskolázás nagyjelentősé- íagyobb és nagyobb számban Írják a termelöcsoportok tagjai. Jó mun- szintén két és fél hold kukoricának
íveket.
De kájukkal példát mutatnak a szege- az elvetését vállalta április 9-ig, és
gű munkája közben szít tervsze- ilá a békét követelő
-.emcsak aláírásukkal tesznek hitet di „Táncsics"-tcrmelőcsoport tagjai. május l-re előkészít egy hold fölrűen ellentéteket a nevelőtestület
det a paprikaültetésre. Katona Pál
i béke mellett, hanem
munkafclA esoport minden tagja hosszúa Szülői Munkaközösség és az if
•.jánlásokat is tesznek május l-re a
II és fél holdas középparaszt
is
lejáratú versenyszerződ és t köjúság között hogy ezáltal eltereljlolgozók nagy ' ünnepére.- Munkávállalta, hogy április 20-ig két fs
tött a hékeívek aláírásakor.
a do gozó nép figyelmét a tovább
uk jobb elvégzéséért versenyre hív. Mögéjük szorosan
felzárkózik
a fél • hold kukoricát- elvet és május
tanulás fontosságáról. De ugyanez ák ki egymást. Így akarnak-harcol,
baktói ,;'A1kotmány"-terme]őcsoport, l-ig egy hold lent gyonitalanit. Mara helyzet a csongrádi Sip-utcai is- ni a - magasabb termésátlagért, meri
ahol szintén jó munkával harcolnak toiíosi József oncsatelepi 7 holdas
kolában is.
tudják, hogy minden
mázsával, a békéért, De az egyénileg dolgozó (paraszt vállalta, hogy 3 hold kukoA jól megszervezett, hetyeg fel- ímennyivel többet termelnek, a bé- parasztok sem akarnak lemaradni a ricáját, április. 20-ig clvUi.
békéért folytatott hatéban, Ök
'is
világosító munkának meg van
az lét védik.
Május l.ig kétszer megkapálja
A tavaszi munkák
elvégzésében részt akarnak venni a munkásoszeredménye. Ha helyesen mutatunk
egy hold napraforgóját és 700
rá az ifjúság és a szülők előtt a május elsejei felajánlásokban, ver. I tály nagy ünnepen és munkával ké.
négyszögöl takarmányrépája!.
a békeívek alá- ' szülnek arra.
pályaválasztás tervszerűségének je- mnykihívásokban,
ezenkívül 500 négyszögöl borsói hálentőségére, akkor annak ipeg is
romszor megkapál!
Jójárt Lajos
Mi is hívjuk ki egymást versenyre
van a maga jó eredményei Ezt m:
külsőbaklói 9 holdas közepparaszt
tatja a szegedi tanítónőképző igazBelső-Feketeszél dolgozó paraszt, tot, szól Fehér Mihály, akinek hat is fett" felajánlást május l.re, Válgatójának ég Szülői Munkaközös,
lalta, hogy addig megkapálja másai is összeültek vasárnap
a DÉ- hold földje van.
ségének jó felvilágosító munkája
fél hold napraforgóját és egy hold
"ÓSZ helyiségében és tanácskoztak.
Az aeatolást és az első kapálást
Szoros együttműködésben, a párt. Megbeszélték, hogyan
takarmányrépáját, egy hold lent pe.
lehetne kimájus l.re vagy még hamarább
szervezet . népnevelőinek segítség,
dig gyonitalanit.
íívni Kiilső-Feketesjíél, dolgozó pa.
elvégzem.
vei
SZÍVÓS
felvilágosító
munkát
•asztj^it, milyen feltételekét szabJó munkájával el akarja
érni,
A versenykihívásokhoz még sok
;
folytattak a tanú" -k és szülők felé
anak a verseny-pontokban.
*
dolgozó paraszt csatlakozott,
akik hogy többet termeljen, mert tudja,
Megmagyarázták a szülőknek, hogy
mindannyian jó munkájukkal ün- hogy
Hosszúlejáratú versenyre híva tanítóképzőt végzett tanulóknak
neplik meg május 1 -ét.
ták
ki
Külsőfeketeszél
dolgotöbb olaj kell és
a löbli lentörekedniük kell, hogy magasabb
zó parasztjait.
ből több ruha készül mind a
szakmai műveltséget
sajátítsanak
A buktáink
aem hagyják
saját, mind pedig a városi dol.
el, igy a maguk érdekét is. de az Most mutassák meg, hogy mit tudmagukat
gőzök részére.
egész társadalom éi-ekét szolgál nak, mondogatják egymásnak.
De
A baktói dolgozó parasztok is
ják. mert magasabb szaktudásuk- ni is gyürközzünk ám neki a munEz a pár név is bizonyítja, hogy
munkafelajánlásókat tettek a dolgo- Szeged dolgozó parasztsága megérkal
magasabb képzettséget
is kának, nehogy szégyenszemre
lenyújtanak majd nevelői munkájuk maradjunk. Mi is hívjuk ki egy- zók nagy ünnepére. Jó munkájuk- tette kormányunk felhívását, hogy
során. Igy elérték azt, hogy a ta_ nást versenyre, akkor jobban megy kal biztosítani akarják a magasabb ötéves tervünk sikeres befejezésébe/,
9 mindenkinek jó munkájával
Én
vállalom, hogy a termésátlagot. Kocsárdi Ferenc
nulók jórésze. akik előbb nem gon i' munka.
kelt
kapálását és fél holdas középparaszl is már hozzájárulni.
Többi dolgozó
padoitak a továbbtanulásra, örömmel krumpli és a répa első
aláirta
a
békeivet
és
vállalta,
hogy
Ko.
rasztjaink is csatlakoznak az élenjelentkeztek arra, hogy Pedagógir május l-ig elvégzem, mondta
két hold kukoricáját április 20.
járókhoz, hogy minél több és minél
Főiskolán folytassák tanulmányai- ogán Imre hétholdas dolgozó paig elveti.
aszt és versenyre hívom ki Bőrjobb minőségű gabonát és ipari nökat és általános iskolai tanári kz
pesitést szerezzenek. Ilyen meg- ösök István négyholdas kisparasz- Egy hold napraforgó és egy hold vényt termeljenek és ezzel is hozgyőző ás az egyes tanulókkal, csa- tot. Én is versenyre hívom ki Nagy takarmányrépa megkapáiását május zájáruljanak és győzelemre vigyék a
ládokkal foglalkozó felvilágosító Illés négy és fél holdas kisparasz- t-re elvégzi. Vajas Fereüc T holdas békéért folytatott harcunkat.
munkát kell fojytatniok a továbbiak
során a nevelőtestületeknek. Szülői Munkaközösségeknek,
MNDSZ
és DISZ.szervezeteknek.
Biztató jelenség bár. hogy, a
munkásosztály és a dolgozó pa.
rasztság gyermekeinek érdeklődése
megnőtt a továbbtanulás
iránt,
azonban fel kell figyelnünk
arra
az itt mutatkozó jelenségre, hogy
még vannak munkás- és főleg parasztszármazású tanulók, akik eddigi tanulmányaik során jó eredmény!
mutattak fel, tehát középiskolai továbbtanulásra alkalmasa,k azonban
vonakodnak továbbtanulni. Ez a jelenség is a felvilágosító munka
hiányát bizonyítja.
Iskolaigazgatóink, nevelőtestületeinkSzülői
Munkaközösségeink
nem
vehetik
ezt egyszerűen tudomásul, hanem
a felvilágosító munka további fokozásával kell őket a "ovábbtanulás
számára megnyerni.
Hódmezővá.
sárhelyen, ahol a dolgozó paraszt,
ság gyermekeinek jelentős százaléka nem jelentkezett továbbtanulásra- ez a tény az iróasztalszagú
bürokratikus beiskolázási munkára
enged következtetni.
Illetékes szerveink, a helyi párt
szervezetekre támaszkodva, a tömegszervezetekkel
egyetértésben
vegyék át a középiskolai éa egyetemi beiskolázás területén legjobb
munkát végző iskolák és Szülei
Munkaközösségek
munkamódszereit. használják fel a további mun.
ka hathatós megjavítására a gya.
korlatban jól bevált tapasztalatokat.
Az egyetemek és főiskolák fe!é
irányuló beiskolázás terü'eién
is
észlelhető, hogy a felvilágosító
munka az ifjúság körében nem kielégítő. Ifjúságunk egy kisebb ré
sze még nem látja világosan, hogy
a szocialista társadalom egyarán
megbecsül
minden
szakmunkást
aki saját szakmájában szaktudásával és képességével előbbre viszi r
dolgozó nép ügyét. A felvilágosít;'
munka elégtelenségére mutat az is
hogy az ifjak nem azt az egyetemi'
kart választják gyakran, amelyre
középiskolai képzettségük képesiti
őket. Például előfordul, hogy vajaki
tanítói képesítéssel mérnöki pá'-ya
felé vonzódik. A feladat itt is
hogy helyes felvilágosító munkával
az ifjúság és a szülők
között
tudatosítsuk
a
különböző pályák megbecsültségét, hogy neg.
magyarázzuk az ifjúságnak a helyes pályaválasztás szükségességét.

A Szegedi Ruhagyár és a Lemezgyár elfogadta
a párosverseny ki hívásokat

A két

üzem

elküldte
válaszlevelét
a {Hódmezővásárhelyi
és a Csongrádi
Bútorgyár
dolgozóinak

Nap mint nap újabb párosversenykihivásokról értesülünk Szeged és a megye üzemei között Amikor egy-egy ilyen versenykihívás eljut az üzembe, a dolgozók megtárgyalják
és megfogalmazzák
válaszukat, amit küldöttség visz el a kihivó üzemhez. Két ilyen ver-.
senyelfogadást vittek szegedi üzemből tegnap — az egyiket a Csongrádi Bútorgyárba, a másikat pe.dig a Hódmezővásárhelyi Kötöttárugyárba.

A Szegedi Lemezgyár
elfogadta a csongrádi
Bútorgyár
versenykihívását. A következő vál.
•aiást tették: Két és fél százalékkal javítják az anyagtakarékosságot, mind bútorlapra, mind pedig
lemezre vonatkozóan. Vállalják az
enyvmegtakaritást 6 százalékra
a
tervben előirányzott anyagnormához viszonyítva.
Vállalják a terv túlteljesítését az
üzem minden részlegére vonatkoztatva. Az egy teljesített munkaórára eső termelési értéket 2 százaékkal növelik az előirányzotthoz képest. Vállalják továbbá, hogy a selejtet lepleznél 2.5 százalékról 2
százalékra, bútorlapnál 0.5 százaékról 0.3 százalékra
csökkentik.
Ugyancsak a minőségi szempontokat is aláhúzza a Lemezgyár vállalása. Munkam-Mszrrá'í-dá-- resztül 8 százalékkal csökkentik a
100 százalékon alul teljesítők szám á t Április 15-ig minden
gépre
kiterjesztik
a Nazarova-mozgailmat. Vállalják a karbantartó és
villanyszerelő brigádok, hogy a
répáll ás okát a minimumra csökkentik. ezenfelül oktatási és kulturális
téren is értékes célkitűzéseket álla•)ii meg a Lemezgyár válasza.

gadja. hogy az április havi operatív tervet — kijavítja a jelenlegi
lemaradást — május 1. tisztéletére
100 százalékra teljesiti. 'A' végleges
évi tervét pedig 5 nappal a határidő előtt teljesiti. Vállalja továbbá
a Ruhagyár, hogy a 100 százalékon
alul teljesítők számát május l-re
lényegesen
csökkenti
A Nazarova-mozgalommal
kapcsolatban
megállapítja a levél hogy május 1.

Kötöttárugyár

tiszteletére több bsztályon teljes,
egészében bevezetik a gépek szocialista megőrzésének
mozgalmat
és ezt fokozatosan
osztáiyonkint
május 1; után is szélesitik. A minőséget olyan mértékben javítják,
hogy május l-re 98.8 százalékra
emelik, a minőségi munkál, az év
végére pedig 99.1 százalékra. Május 1. tiszteletére 59 ezer forint értékű anyagmegtakaritást hajtanak
végre, az év folyamán pedig ezt
meghatszorozzák.
Ezéken kívül még a gépek javítása,
a termelésben előforduló . hulladékok, gyűjtése terén vannak a szegedi Ruhagyár levelében komoly
felajánlások. Végül
megfogadjákhogy május 1. tiszteletére az üzem
dolgozóinak 90 százaiékát szervezik
munkaversenybe.

A M a g y a r Jogász Szövetség tiltakozása
a b e l g r á d i m a g y a r ü g y v i v ő ellen elkövetett
provokációs merénylet miatt

A Magyar Jogász Szövetség a belgrádi magyar ügyvivő ellen elkövetett provokációs merénylettel kapcsolatban a Demokratikus Jogászok
Nemzetközi Szövetségének táviratot
küldött, amelyben megbélyegzi a titóista provokátorok e példátlan merényletét
„A Magyar Jogász Szövetség a
legélesebben tiltakozik az ellen
az aljas támadás ellen, amely
a nemzetközi jog alapelveinek
legdurvább megsértését jelenti
— mondja a többi között a távirat.
A Szegedi Ruhagyár
A Magyar Jogász Szövetség Ismét
a
hódmezővásárhelyi
Kötöttáruyárlioz intézett üzenetében megfo- felhívja a figyelme) arra. hogy a ti

tóista provokátorok működése sú.
lyos és közvetlen módon fenyegeti
és veszélyezteti a jogbiztonság, a haladás és a béke nagy ügyét Erre
szolgáltat bizonyítékot
a belgrádi
provokátoroknak a magyar ügyvivő
ellen intézett legutóbbi
aljas merénylete is".

Felvilágosító munkánkat tekintsük harci feladatnak. Meggyőződéssel vigyük a szülők és tanulók felé a továbbtanulás jelentőségét, a
beiskolázás jövő évi rervfeladatait.
amelyben teljesítenünk kell feleméit 5 éves tervünk célkitűzéseit
a 'szocializmus . ápitésápek e döntő
szakaszán.
Ezekhez a feladatokhpj csatlakozik a szakérettségin
tanfolyamra
irányuló jelentkeztetés munkája. A

sír és értékein, Lídia-: azt
tmgy
számukra a nagj Szo- jeíurió feif abaditó harca nyomán megnyílt
áz út a magasabb egyetemifő.
isk- iá szakképzettség és műveltség megszerzésére Az ifjúmunkások és dolgozó para vtfl.nalok jeUnUezése harcos kiállást ,'elent ' épi demokráciánk. Pártunk méltat',,
a Szovjetunió által vezetett 800
milliós béketábor oldalán.

helyi pártszerví-;" tek
a üzemek,
tszcsk, állami gazdaságok és gépállomások
üzemi
pártszervezetei
már megindított ák a jelentkezte.
rést. Ifjúmunkásaint. dolgozó na(üztfiataljaink
tagjobbjait
nivja
Pártunk, szocializmust építő államunk hogy be'ő'ük kiformálja szoc.jlista társadalmvti* új értelmiségét. Ezen a területen is fokoznunk
kel) a felvilágosító és népnevelő
munkát, hogy fiatalja-nk megért-

MEGHALT BEVIN
London.
Bevin volt brit kiilügyminiszler szombaton este szívroham
következtében meghalt — jelen;: a
Reuter hírügynökség

Csenke

LárAú.

2

KEDD. 1951. ÁPRILIS

Pártunk n e m engedi, hogy a kulákok
elspekuláiják előlünk a kenyerünket
Üzemi

dolgozók

levelei

a kenyérellátás

IJÁRTÉLET

rendeséséről

Szeged dolgozói is nagy megnyugvással értesültek a kenyérellá.
tás rendezéséről, mert fgy lehelövé válik, hogy valóban azok jussanak
a mindennap szükséges kenyéradaghoz, akik azért becsületes munkával^ megdolgoznak. Már hétfőn — főként az üzemekből — igen sok
levél érkezett szerkesztőségünkbe, amely ezt i megnyugvást és a ren.
detettel való egyetértést juttatta kifejezésre. Ezek közül közöljük az
alflM>i hármat Is:

n.

fokozódik

A pártszervezet támogatásával
a munkaverseny lendü ete a R u h a g y á r b a n
• békealáírásgyŰjté* megindulása 6ta

A szegedi < üzemiek dolgozói iben száz százalékon aluli teljesíi munkafelajánlásokkal, a minőség j menyüket 100 százalékra teljemegjavításával és a mennyiség s í t e t t é k , sőt túl is szárnyalták.
emelésével készülnek m á j u s elHiba az is, hogy nem tüntetik
. Helyeslem
kormányunknak ezt az | megmaradt volna az üzemi és gyá- seje megürmneplésére. A dolgo. fel azoknak neveit és teljesítmé»nlézkedesét,
hogy mától kezdve
a ri dolgozóknak. Bízunk
"
abban, hogy ' zók a békeív aláírásával egyidő- nyét, akik a munkában leni,imákenyeret
jegyre
adják.
Igy leg- Pártunk és dolgozó népünk ébersé- bem értékes felajánlásokat tesznak.
alább megszűnik
• nz az
állapot, ge mégegyszer nem engedi meg,
ami különösen
a szombati
napokon hogy a kulákok kihordják tanyáik- nek. hogy az íy aláírása mellett
A munka módszerül
adás
többtermeléssel
is
volt gyakori,
hogy a
szegedlcörnyé- ra a dolgozók kenyerét és azt ser- munkával,
előrelendíti
a versenyt
harcoljanak a békéért. Sorra köki kulákok összevásárolták
n kenye. téseikkel etessék fel.
ret és mire mi befejeztük
a mun.
tik meg a hosszúlejáratú
verA Ruhagyár
pártszervezete
Szabadság!
kán ka t, délután
nem tudtunk
ke.
senyszerződéseket is, hogy ezzel ' n a g y gondot fordít azoknak
a
Kukovecz
Józsefné,
tiyérhez jutni.
Előfordult,
hogy vais elősegítsék ötéves tervünk m i dolgozóknak a
megsegítésére,
a Szegedi Kender dolgozója. előbbi befejezését.
sárnap
kenyér nélkül
maradtunk.
akik a m u n k á b a n
gyakorlatlaMost ez a jegyrendszerrel
kiküszöIftaz,
hogy én nagy kenyérevn va.
nok
ugyan,
de
igyekeznek
saor.
bölődik és szombaton
is
nyugodtan
Ahhoz azonban, hogy a dolIs
dolgozhatunk,
a jegyre
a
fejada- gyok és sokszor talán többel
galmas munkájukkal
nagyobb
gozók
teljesíteni
tudják
vállalágunkat a késő esti órákban
is meg. megeszem, mint amennyit a jegyre
eredményeket felmutatni. Megtlőirtak. Mégis örUlök, hogy rendez, saikat, feltétlen
szükséges
a
kapjuk.
segítésükre egyre inkább kiszéték
a
kenyérellátást,
inert
az
utóbMaróit
Ilona,
pártszervezet segítsége. A párt- lesítik
a
munkaimódszerátadó
bi Időben sokszor előfordult, hogy
Textilkombinát
gyű riisfon 6 a kulákok és a spekulánsok felvá- szervezet feladata, hogy támo- mozgalmat, amelynek m á r i s mudolgozója.
dolgozókat a
m u n k a tatkoznak eredményei. Koszorús
sárolták a kenyeret és miinkii után gassa a
alig tudtam kapni. Igy most nyu- megszervezésében, j ó fölvilágosí- Ferencné például Eiler ErzsébetMi, dolgozók, örömmel fogadtuk a godtan dolgozhatok, mert számommunkamódszerét.
minisztertanács
rendelkezését
a ra is biztositolta Népköztársaságunk tó munkával mutasson r á a ter- nek adja át
kenyérellátásról. Már akár
előbb a fejadagot.
melés növelésének szükségessé- I g y Eiler Erzsébet teljesítménye
is jöhetett volna ez a rendelet, mert
gére, törődjön
a
szemléltető rövid másfél hét alatt 95 száza
Lajos Menyhértné
akkor az a kenyérmennyiség, amely
népszerűsítse
ae lékről 118 százalékos átlagteljeTextllknmhlnát gyflrűsfonó dol- agitációv&l,
városunkból is kivándorolt falura,
sítményre emelkedett. MjhaleCZaz önellátók és kulákok részére,
élenjárókat
és
segítse
a
lemaragozója.
ki Ferenc Nyilasi
Istvánnéval
d ó ttakat.
ismertette m e g munkamódszerét.
Nyilasiné aaóta 104 százalékról
T á j é k o z t a t ó a k e n y é r j e g y e k átvételéről
Meg kelt
javítani
124 százalékra emelte százalékát.
M szemléltető
agltárlót
Kenyérjegyre igényjogosultak jc. és az állami vendéglátó Üzemekben
A
pártszervezet megfelelően
gyeiket külön
falragaszon közölt alapjegyük egy szelvénye, vagy heti
A z április 8-án megindított bé- foglalkozik az üzem műszaki vehelyeken lakásbejelcntőjük és II. jegyök kél szelvénye ellenében 10, kealáírásgyüjtés h a t a l m a s lendüzetőivel. A legutóbbi műszaki venomllsztjcgyilk felmutatása mellett egyenként 5 dkg.os szelvényből álló letet adott a R u h a g y á r dolgozóizetői értekezleten a pártszerveáprilis 11-én és 18-án reggel 8-tól váltójegyet vásárolhatnak. A váltónak a munkafelajánlások teljesí- zet felhívta a műszakiak figyeljegy ára 10 fillér.
.este 1) óráig vehetik át,
Akik Ideiglenesen
tartózkodnak tésében. A népnevelök j ó felvi- mét a termelést gátló hibákra és
Allumi vállalatok, özeinek, hivaitt lágosító munkával végzik a z alá- hiányosságokra. Azóta például a
talok éa egyéb iutézmények vezetői Szegeden, minthogy ulapjegyilk
közben szalágvezeték minden
alapjegyiik szelvé. írásgyűjtést. M u n k á j u k
április 17-én adják be
nehéztcstl, nem érvényes,
kelléket
fizikai és adminisztratív munkakör- nyel ellenében, bérház II. 210. szo- rávilágítanak arra, hogy minden oda.visznek a gépen dolgozó tárben foglalkoztatni! dolgozóik név. bában hetijegyet igényelhetnek.
egyes öltés, mindén egyes m u n . saiknak. I g y a gépeseknek nem
A jelenlegi jegyoszláskor munká- kadarab, h a t a l m a s csapás az.imszerint) kimutatását a pótjegylgény.
a
léshez bérház, volt Kalmár-féle Üz- jukból kifolyóan Ideiglenesen Sze- perialistákra. Ennek eredménye- kell a helyükről felugrálni
.azükséges anvagokért, mert m i n .
geden tartózkodók részére a vállalethelyiségbe.
ként eddig az üzem dolgozóinak dent a helyükre visznek. Ennek
önellátók sem alap. sem pótje- lat, munkásszálló, kollégium, stb.
felelős vezetője ideiglenes bejelen. mintegy harmincöt százaléka tett tudható be az. hogy az
utolsó
gyet nem kuphulnuk.
Akik kisüzemi ellátásban,
vagy tő'apjuk felülbélyegzése melleit kü. felajánlást m á j u s 1. tiszteletére. héten a Bozó-szalag 83 százavcndég'átölparnál kívánnak kenye- lön jcgvzékben hetijegyet Igényel- A pártszervezetnek a felajánlá- lékról 103. a Szekeres-szalag 80
ret fogyasztani, a dohányáriidákhan jen, bérház II. 210.
sok teljesítése érdekében
n a g y százalékról 94, a Kasza-szalag
gondot kell fordítani a szemlél- dolgozói pedig 75 százalékról 92
tető agitációra.
A
R u h a g y á r százalékra emelte fel teljesítmépártszervezete azonban nem fog- nyét.
lalkozik kellőképpen az agitációJól készítették
elő
nak ezzel a hatásos f o r m á j á v a l .
a termelési
értekezletet
Hiba, h o g y csak az
élenjárók
— felszínre
Jöttek a hibák
Jó/sikerült
megbeszélést tartottak
a szegedi
csoportok
neveit tüntetik fel a versenytáblán.
N
e
m
foglalkoznak
azokkal
a
Az üzemi pártszervezet a népVasárnap délelőtt 10 órakor a alapfokú politikai iskolára minéi
gondoskokecskéstelepi kultúrházban gyűllek nagyobb számban vonják be a dol- dolgozókkal, akik az utóbbi idő- nevelők segítségével
össze
a
Táncs.eo -termciócsopi.rt gozókat.
.tagjai és a többi szegedi termetBA zászlóátadás után a jelenlévők
csoportok kiküldöttei. Kulcsár elv- elmentek a Táncsics.tszcs földjére,
tára a megyei tanács
iküldötte megnézték, hogyan végezték el a
tartott előadási. Beszédében kérte tavaszi munkákat. Egyhangúlag á l .
Május
elsejére készülnek
a szegcdi
honvédek
a Táncsics.tszcs dolgozóit, hogy a lapították meg, hogy a vetések, de
további munkákat is olyan jftl, lel. a kertészet is nagyon szép, s a
Ezzel is megmutatjuk,
békél
Zeneszó
hangjaitól
visszhangzik —
és mi, a néphadsereg
kakiismeretesen végezz51; el, mint Táncsics.tszcs nemcsak az egyéni- a Fémipariskola
környéke.
Hangos akarunk
vagyunk.
pattognak,
csizmák tonái, a béke katonái
ahogy a tavaszi munkákat elvégez- leg dolgozó parasztok, hanem
a vezényszavak
A bajtársak
boldogan,
nevelve
veri a ritmust az
tek.
termelöcsoportok között is
példa- ütemes dobbanása
kövén.
A
szegedi
honvéd- válaszolnak:
A
Táncsics.lermolőcsoport
nz képnek tekinthető. Munkájukat ide- Utca
— Majd meg is mutatjuk
mi a
készülnek
szorgalmas
kiidén egyszer már megnyerte a me- jében és minőségileg is tökéletesen bajtársak
hogy mit tudunk.
Feképzéssel
május l-re, a
budapesti díszszemlén,
gyei vúndorzAszlót a tavaszi mező- elvégezték.
egység leszünk,
olyanok,
nagy
díszszemlére.
Ahogy
jönnek gyelmezett
gazdasági munkák jó
végzéséért.
Beirt a csoport irodájában meg- tisztjeik
a nép katonái.
Egy
vezetésével,
olyan
fegyel- mint amilyenek
Most ismét Ők járnak az élen a beszélték a kint látottakat.
El. mezettek.
Gertner
Balázs
szól
olyan
büszkék,
mintha fekete bajtárs,
szegedi) termelöcsoportok
között. isimerték a csoport jó munkáját. De már most is ott a tribün
közbe:
elölt me- most
Kppen ezért a megyei
vándor- vettek észre hibákat is. melyekre netelnének,
ahol majd szeretett vezászlót újból átnyújtotta nekik rávilágítottak s igy a Táncsics_ zérük és tanítójuk,
Rákosi
elvlárs
Kulcsár elvtárs.
Mihály
vezérezredes
bajtermelöcsoport dolgozói
kiküszö- és Farkas
- Szép számmal szóltak
az elő- bölhetik ezeket.
társ figyeli minden lépésüket. A zeadáshoz a dolgozó parasztok. Ifjú
ne elhallgat,
a fegyelmezett
sorok
Például B a r n a elvtárs, a Dó- felbomlanak,
kisebb-nagyobb
csoSavanya
Miklós az Uj ílela tér zöld
füvén.
tszcs elnöke felhívta a figyelmet zsa-tszcs tagja felvetette, hogy a portok alakulnak
leülnek és
hamarosan
arra. hogy csak úgy lehet jó, ered. fiatal gyümölcsfák metszése nem A bajtársak
kacagás,
nótasző
hangja
ményes munikát végezni, ha teljes megfelelő, mert a vezérágak egyen- hingos
csoport
mértékben végrehajtják a dolgozó lően vannak metszve az oldalágak, tölti be a teret. Az egyik
kai.
játszik, a másik énekel. Egyik csoparasztok is a Párt határozatait.
most
választják
meg a
A Táncsics.termelőcsoport dol- portban
M i k l ó s Sándor, az Alkotmánytszcs elnöke elmondotta, hogy a ta- gozói elismerték, hogy ezen a té- DlSZ-vezetőséget.
a
vaszi munkák végzésében ők is szo- ren hibát követtek el. Kérték
Tollal és ceruzával is <ehe' harcolni
rosan felzárkóztak a Táncsics-tszes többi csoportok tagjait, hogy mása békéért
mögé. Náluk az a hiba. hogy a ter- kor is jöjjenek el és ugyanígy majd
— Én olyan boldog vagyok,
hogy
—
A
csoportok
tagjai
különböző üt lehetek a diszszázadban.
A múltmelőcsoporf
tagjai
ideológiailag ők is elmennek a többi csoportokalakulatoktól
jöttek
és
az
átképzés
ban a cigányokat
lenézték,
se írni,
képzetlenek.
Ezen úgy segítenek, ba, s épitő kritikával javítják egy
ideje
alatt is kell
egy
egységes se olvasni
nem tanultam.
Most a
hogy a rádiószemináriumra és
az más munkáját.
szervezel, mely összefogja
és vezeti népi demokráciában
üzemben dola bajtársakat
— mondja
Balogh goztam, rendes fizetésem
volt, amiJános
DISZ-litkár.
SZÜLŐK A BÉKÉÉRT
ből nyugodtan
meg tudtam
élni a
Ő, mielőtt
bevonult
a
honvédség- feleségemmel.
Amikor
bevonultam,
hez,
a
szombathelyi
MÁV-nál
dolA Dugonics-utcai állami általá- cialista fejlődés, vagy imperialista
bizony szégyellem
bajtársaim
elült,
gozott mint géplakatos.
Akkor az hogy még a nevem sem tudtam. lenos leányiskola legutóbbi békegyü- járom között.
ottani
Szabadságharcos
Szövetséglésél
a Dózsa György-iskolával
írni. Dr vigasztaltak,
ni
bizsuijak,
A nagyszámú hozzászólás a szüegyütt rendezték meg. Már maga a lök részéről igazolta azok politikai nek volt az egyik vezetője. Most ott majd ők megtanítanak
írni és olbeszélget
a
bajtársakkal
a
fülsza.
díszítés is meggyőző erővel hatott, iskolázottságát és őszinte békeakavasni is. Azóta fél év lelt el és most
badulás
előtti
életéről.
Elmondja, már magam
kifejezésre juttatva a béke nagy ratát.
írom a levelet
felesémilyen nehezen éltek a
felszabaducélját. Többszáz szülő jött el hilct
is
aláírtam
A békegyülés lelkes hangulatban lás előtt. Arról is beszel, hogy azért gemnek és a békcívet
lenni a béke mellett.
már. Bizony az olvasás még neheért véget. A közönség azzal a bizmert ezzel is zen megy,
A békegyülés szónokai utallak tos tudattal távozott, hogy az em- Irta alá a hékeívet,
ki
akarja
fejezni,
békét
akar
és
azokra a nagyszerű eredményekre, beriség békéjének ügye biztos kemostani boldog életét, ha kell
fegy.
melyeket a Szovjetunió irányításá- zekben: a nagy Sztálin
Felsorakoznak a lisztek
kezében vérrel is megvédi.
Elmondja
a bajnak, Pártunknak, népi demokrácinyugszik.
társaknak
hogy
a
békeivek
aláíráA bajtársak
helyeselnek
és játéánknak, dolgozó
népünk odaadó
mert nem- kosan
A két iskola növendékei
állal sával is a békét védik,
hátbaverik:
munkájának köszönhetünk. E z n k a i
csak
fegyverrel
a
kézben
lehet
har— Még egész
szónok leszel1 —
eredmények csak békében fejleszt- nyújtott kultúrműsor méltóan egéhetők lovóbb, csak békétjen őrizhe- szítette ki és fokozta a békegyülés colni érte, hanem tollal és ceruzával mondogatják.
is, csak tudni kell
használni.
Megkezdődik
a játék, a móka, A
tők meg. A népek mosi kezükben emelkedett hangulatát.
— .4 bajtársak
közül már sokan tiszt bajtársak
is itt vannak
közötA Dugonics-utcai
általános
iskola
tartják sorsukat. Választaniok kell
aláírták
a béhelveket —
folytatja. tük, vélük nevetnek egy-egy
'ólsikc.
i szülői
munkaközösssége.
háború és bélié, élet és halál, szo-

*

A szegedi „Táncsícs"-termelőszövetkezeti csopor
átadta tapasztalatait

FELHANGZIK

a kürtszó...

dott a tervismertető értekezlet j ó
előkészítéséről is, A népnevelők
valamennyi dolgozót
a
gépe
mellett látogattak meg és felhívták figyelmét
az
értekezlet
fontosságára. A j ó
előkészítő
m u n k a eredménye volt a multheti .jólsikerült értekezlet.
Az
üzem dolgozói hozzászólásaikban
konkréten mutattak ré a terme,
lésben megmutatkozó hibákra és
hiányosságokra.
Elmondotta
Zöldi elvtárs, hogy a szabászatb a n többen vnnnák olyanok, aikik
nz anyagot
pazarolják,
úgy,
hogy az egyik csomagból kiveszik a másik csomaghoz szükséges kellékeket. Ezzel olyan n a g y
kárt okoznak, hogy ötven munkadarab elkészítése után az elpazarolt anyagból egy
ötven,
egyedik munkadarabot
lehetne
előállítani. Bakai elvtárs felszólalásában hiányolta, hogy a szalagvezetők nem tartanak hetenként szalagértekezletet. I g y nem
tudják, hogy a közeli napokban
miiven munkadarabokat csinA'nak,
tehát nem tudják
időben megszervezni a m u n k á t s az átállással jelentős visszaesések mutatkoznak.
A z üzem kommunista dolgozói
élenjárnak a termelésben. B a r t a
elvtársnak 160. Veres és Simon
elvtársnak pedig m á r hosszú idő
óta 180—180 száralék az átlagteljesítményük.
A
népnevelők j ó
munkája
eredményeként m á r
az
üzem
minden dolgozója
tudja,
mit
kell elvégeznie azért, h o g y a békéért folyó harcból becsületesen
vegye ki a részét.
A
Ruhagyár
pártszervezete
komoly segítséget n y ú j t a dolgozóknak m á j u s elsejei m u n k a .
felajánlésuk
teljesítésében.
A
pártszervezet vezetőségének feladata, hogy a meglevő hibák kiküszöbölésével segítse az
üzem
dolgozóit abban, hogy a hódmezővásárhelyi
Kötszövőgyárral
folytatott párosversenyből a Ruh a g y á r dolgozói
kerüljenek
ki
győztesen.

riilt tréfán. Meglátszik
rajtuk,
hogy
összetartoznak
szorosan, hiszen egy
nagy családból
származnak,
a dolgozó magyar
népből.
Felhangzik'a
kürtszó.
Most a tiszt bajtársak
sorakoznak
fel. Fényes kardjukat
kivonva, feszes
vigyázzban
váriák a
vezényszót.
A honvéd bajtársak
szeme figyeli
minden
mozdulatukat,
szinte ellenőrzik,
jól
csinálják-e.
Büszkék
vezetőikre,
akik
szorosan
hozzájuk
tartoznak,
hisz
ők is
üzemi dolgozók,
vagy
szegényparasztok voltak
azelőtt.

Vidám ni'aszéval
Milyen
mások,
mint a régi kifent-kikent,
nyegle,
ficsurak,
akik
csak a Korzón
tudtak
élrvvasatt
nadrágjaikban
feszíteni,
legénykedni. Ezek a bajtársak
tudják,
mi a
munka, tudják mit jelent az, hogy a
vezetőknek példát kell mutatni
Csak
úgy követelhetnek
fegyetmei
a hozzájuk beosztott
bajtársaktól,
hn ők
maguk is
fegyelmezettek.

A
bemutaló
után
mindegyik
tiszt bajtárs
odamegy
csoportjához,
felsorakoznak
és a zene
hangja
mellett vidám
nótaszóval
bevonulnak a laktanyába.
Itt már késsen
várja a bajtársakat
az ízletes és
bőséges
ebéd,
Ilyen
szorgalmas
munkával,
vidáman
készülnek
a
bajtársak
május
l-re, a dolgozók
nagy seregszemléjére,
hogy
méltón
képviselhessék
a magyar
nép büszkeségét. a demokratikus
néphadsereget.
Szalma Rázta,

Vasárnap,

1951.

április
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A B É K E ÉS B O L D O G
Három

ÉLET T Á N C A I

előadásban
mutatta be felejthetetlen művészetét
a Szovjetunió Állami Népi
Táncegyüttese

r SZÍNPOMPÁS,
derűs, vidám elevenség, látványos tarkaság és m a .
gavalragadó optimizmus,
— ezek
azok a szavak, amelyek első pillanatban legalkalmasabbnak látsza
»ak hogy beszélhessünk a SzovjetUnió AlJami Népi Táncegyüttesének
szegedi szerepléséről. Milyen semmitmondók és színtelenek,
kifejezéstelenek ezek a szavak, vagyakár
az is, hogy felejthetetlen
élményt
nyújtott, ha visszagondolunk a három előadás részleteire, visszagon.
dolunk azokra a finom
mozdula.
tokra, egy-egy kézrezditésset, szem.
villantással, Jábdobbanással
kifejezett nagyszerű gondolatokra, hájra
és üdeségre, amelyben részünk Iche.
tett. Sokszor azt hittük, nem is cm.
berek, hanem valamiféle különleges
ügyességgel megszerkesztett
bábuk
mozognak előttünk, olyan egyszerre, olyan szabályosan, ritmusosan
következett minden mozdulat,
de
aztán a mosolyok, a bájosan nevető
szemek, a belső érzésvilágnak mozdulatokkal való egészen különleges
kifejezésmódja meggyőzött
arról,
hogy emberek játszanak,
a világ
legmagasabbrendű kultúrájával rendelkező emberek: szovjet emberek,
Szovjet művészek.
A BÁROM ELŐADÁS közönségétiek magatartása is híven visszatükrözte a bemutatók egyedülálló —
helyesebben: csak
szovjet művészeknél található —
élményszerüségét. Nem volt egyetlen olyan szám
sem, amely után ne zúgott volna
fergetegszerűen, hosszú percekig a
taps. A vasárnap délelőtti előadáson nem egy alkalommal kórusban,
ütemesen kiáltotta
a
közönség:
„Mégegyazer, mégegyszerl"
A két
esti előadáson is újból és újból felhangzott a „Hogy volt, hogy volt"
s vele együtt a tapsorkán, 'Az sem
volt ritka, amikor a szinte magáról
is megfeledkezett közönség
beletapsolt egy-egy táncszámnak valamelyik jelenetébe, hogy már közben
kifejezze valamiképpen csodálatát.
Sokszor viszont mire összeverődtek
volna a tenyerek a tapshoz, már
újabb bámulatbaejtő táncprodukció
ragadta magával a figyelmet, aztán
megint s megint újabb művészi mutatvány pergett utána: élt, mozgott,
kavargott — de csodálatos kiszámítottsággal — az egész színpad.
A BEMUTATOTT
SZÁMOK
között nehéz lenne különbséget tenni,
nehéz lenne köztük rangsort felállítani, hiszen mindegyik szinte párattan volt művészi kidolgozottságában, látványosságban, a test és az
érzés-, gondolatvilág összhangjában,
kifejezőerőben, ugyanakkor
igen
gyakran bravúros ügyességben. Gazdag műsoranyaguknak csak
kis
részletét mutatták be, de ez a kőzet
háromórás előadás is — , mint egy
csepp a tengerből — kitűnően megismertette veliink egész, óriási művészetüket.
Már a bevezető orosz szvit meg.
teremtette az előadás*
hangulatát,
különösen a körtánc röppenő frisseségével. Azután jött egy pajkos,
játékos bjelorussz népi lánc. A nekifelejtkezett jókedv tükröződött az
egymás karja alatt bujkáló, karikázó, játszadozóan táncoló párok arcáról, mozdulatairól. Ez jellemezte
a mari (cseremisz) népi táncol is.
A csendes, egyszerű lépésekből álló
tánc hirtelen merész virtuozitásba,
lendületes, pattanóerejű táncba csa.
pott át s a zene is hol egészen halk
finomsággal, hol pedig kitörő erővel kisérte a táncot. Rendkívül jellemző volt egyébként több táncra
is ez a jelleg: a hangulatoknak, érzéseknek ilyen meglepő
változása
a megnyugtató
lágyságból szinte
felkorbácsoló erejű
érzéskilörésbe,
természetcsen mindez
a halkitlóerösödö zenekíséret mellett tánclépésekkel, mozdulatokká]
kifejezve.
Megmutatkozott ez például az orosz
vetélkedő táncnál, amelyben a táncosok versenyre keltek, hogy egymást felülmúlják. Már maga a nép.
viseletek színes gazdagsága
magávalragadta a nézőt ebben a szám.
ban (s még igen sokban): a fénylő
piros, kék, bordó szoknyák, virágos
párták, tarka szalagok, csillogókkal
kirakott feszes mellények a lányokon hosszú buggyos nadrág, hetyke sapkák, szines bojtos övek. hímzett ingek a legényeken. Egy hosz«7ii n a a v szál és két igen kicsiny
szú, nagv szál és két igen kicsiny
legény között folyt a táncvetélkedés, amelybe azután a lányok is bekapcsolódtak piros csizmás, fürge
lábaikkal. Nehéz tenne megállapítani, ki lett a győztes, a nyertes, hiszen hol egyik, hol a másik mutatott még szebbet, még csodálatosabbat. Kezdetben a két kicsi győzte
le a nagvot s nőttek tudásukkal nála sokkalta nagyobbá, máskor meg
mégiscsak ő mutatott valami újabb
rendkívülit,
aztán
megint valamennyien, együtt, közösen. A nyrries így végülií a közönség
lett,
ame.ly végigélvezhette ezt a vidám
művészi veté'kedést, Humoros de.
lüjéval ragadott magával a tatár-

Szegeden

tánc is. Kél pár járta csak, de rendkívül ötletes ügyességgel és szellemes csattanójuknak igen nagy sikere volt, amikor a két legétiv egye.
dűl találta magát a színen, mert a
lányok megszöktek mellőlük,

kilássa!
és egyikük kihúzta
a
„krumptlszsákot" a szfnről. Mindez
friss, hangulatos zenére,
ütemre
történt meglepőhbnél-meglepübb for
dulatokkal.
Mindvégig hangos kacagás kisérte
MONDANIVALÓ,
TARTALOM u „Labdarúgás" című tréfás láncje.
rejlett
minden
táncszámbsn, — 'enetet, amely a „Képek a szovjet
amint már a felsorolt néhány rész- életből" sorozat egyik része. Párat,
lel is rávilágít erre. Éppen ez je- tan meglátású tipizálás érvényesül!
lentette művészetük egyik
magas- mind az alakokban, mind magában
rendűségét. Szavak és ének nélkül a jelenetben, de e mellett a tökéfejezték ki ezt a mondanivalót
a letes összhang
és fegyelmezettség,
legváltozatosabb területéről az élet- a futballmeccs látszólagos zür-zava.
nek. Minden lépésük,
kifejezésük rában is
a
pontosan kiszámított
azonban valamelyik ntyü táncban mozdulatok vetettek
újabb fényt
gyökerezik, valamelyik népi
tánc nemcsak, a szovjet művészetre, de
alapján,
motívumainak
állandó magukra a szovjet művészekre ís.
szem előtt tartásával formálta sokMINDEN
SZÁMRÓL,
minden beszor egészen batettszerüvé az együttes világhírű vezetője: Igor Mojsze- mutatóról tanulmányt lehetne írni.
jev elvtárs, az Oroszországi Szovjet Egyetlen dob tompán halk és döbbeSzövetséges Szocialista Köztársaság netesen erősödő ritmusára lejtett
és
a Moldvai Szovjet Szocialista tádzsik késtánc finom rezzenéseiKllej
hasonjóképpen
Köztársaság Sztálin-díjas népművé- 1 ^vel, kifejezőerejévet,
sze. Sokszor természetesen azért a
~~ a csaik vasárnap délelőtt
táncok a maguk népi eredetiségük- bemutatott — „Kőszáli sasok" ciben maradtak meg és érvényesültek. m ű tánc is a mozdulatoknak ezekKülönösen szembetűnő és bátran ál- kel a rezzenésszerü finomságával,
líthatjuk, hogy sok cikknél, szónok- a lengyel népi tánc színes, derűs
tatnál agitatívabb erejű volt a par- könnyed hangulatával, a két katirántánc mondanivalója,
eszmei masz birkózása (amelyről azonban
tartalma a tánc egészen kivételes kiderült, hogy egyetlen
bundába
előadóművészetével. A derengő sö. bújt nagyszál férfi ügyes mozdulatétségű színre először egy magános tait látjuk) megtévesztő
művészi
partizánlovas,
a felderítő „tova. öt.etességével marad nagyon hoszgolt" be s hosszú
fekete köpenye
3zú ideig élénken az emlékezetünkalatt apró léptekkel tökéletesen azt
az érzést keltette, mintha
valóban ben. A befejezésül előadott „Veszlálovon ülne. Ugyanígy jött be azután nyanki ukrán szvit az ukrán
nz egész partizáncsapat. Harmonika nyok tavafezi ünnepi táncát eleveszólalt, cigarettára gyújtottak, pihe- nítette meg, amikor a lányok diaiba
szerelmüket, örömüket,
nőben lovagoltak egy darabig,
de foglalják
hirtelen ellenség tünt fel, megélén- bánatukat. A régi népszokások é:„
kült a kép s vad vágtával, kivont nek ebben az ünneplésbem és az
karddal megkezdődött
a lovasro. alapján készült táncban is, mint
ham. Nagyszerű, kemény erejű har- például a jősöás és a lánykérés. E z
ci tánc váltotta ezt fel a kivilá- .a befejező szám változatos szinesgosodott színpadon, egymásután törségéve', idillikus, lágyan elömlő
tek elő az újabb és újabb alakok,
hangulatával, majd a legforgatagomajd megint az egész csoport került előtérbe, géppisztolyosok har- satíb, változatosabb, erőteljes tánccoltak, közben fantasztikus ügyes- jeleneteivel, közben valósággal akségű kardtáncot láthattunk.
Hősi robatikus mutatványaival és minderővel, szédületes iramban folyt a ezek a látványosságok mellett keda
harci tánc minden egyes
részlete, vesen naiv mondanivalójával,
hogy szinte beleizzadt még a néző legmélyebb érzések, a búcsú, a báis. Végül a sok-sok mozzanatból álló natos és felragyogó szerelem ezer
jelenet harsogó, kitörőerejű zenével apró
kifejezésmódjaival
méltó,
kísért győzelmi táncban ért véget, szirtté mesejátékszerű
zárószáma
majd méltóságteljesen, lassan, az volt az e'öadásnak.
egész számot végigkísért, partizánMINDENT
EGYBEVETVE
is
dalokból összeállított dallam motívumainak hangjainál vonult el a csak annyit mondhatunk, amit a
partizánsereg.
bevezetőben: kevés a szó a látottak
megfelelő elbeszélésére. Egy azonA MINDENNAPI
MUNKÁT,
min. ban bizonyos: cz az előadás, ez a
dennapi életet ugyanígy
táncbaön- művészet, a zene minden dallama,
tötte Mojszcjev elvtárs és együttese a táncok minden mozdu'ata
még
A „Bulyba"
(bjelorussz nyelven: közelebb vitt bennünket a nagy
krumpli) című bjelorussz népi tánc szovjet néphez, még jobban elméfeldolgozás például a krumpli ülte- lyítette a nagy Szovjetunió iránti
tését, kapálását, növekedését és sze- szeretetet. Nagy az a nép, amelydését ábrázolta.
Vidám sikkantás.
nek ilyen művészete van! Nagy és
sal perdültek be tarkaruhás lányok
a jelenet elején: a krumpliültetők és erős!

A Bolsevik Párt és a szovjet kormány
fokozottan gondoskodik a népről
Költségvetési

vita a Szovjetek

Moszkva
(TASzSz).
Az
Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság Legfelső Tanácsának április 14-i ülésén a mimdátumbizotlság elnöke, Ivan
Grisin
beterjesztette a bizottság jelentését.
A jelentés megállapítja, hogy a
kommunisták
és
pártonkivüliek
tömbjének jelöltjeire
az 1051 (ebruár 18.án megtartott választásokon a választók
összlétszámának 00.76 százaié,
ka szavazott.
Grisin ezután bejelentette, hogy
a küldöttek közül 233 munkás,
162 paraszt, 70 a tudományos
kultura művelője, 35 mérnök,
53 tanító, 32 orvos stb.

Legfelső

Tanne

sóban

dölt kiemelte, hogy a költségvetés
fényesen bizonyítja a szovjet kormány békcpolitikúját és az teljes
mértékben megfelel a nép létérdekeinek. Javasolta, hogy a költség,
vetést fogadják el az előterjesztett
módosításokkal.
Ezután Zagafuranov
(Baskír
Autonom 8zovjet Szocialista Köztársaság), majd Nyikolaj
Bobrovnyikov
(Moszkva) felszólalásaikban
hangsúlyozták hogy az OSzSzSzK
költségvetése bizonyltja
a Bolsevik Párt és • szovjetkormány ssünteten gondoskodó,
sát a népről.

Mihail
Makarov
küldött, az OSzSzSzK kereskedelmi minisztere, a
legutóbbi év megnövekedett keresA küldöltek közül 254 nö, 204 kül- kedelmi forgalmáról
beszélt. Eldött pártonkívüli. A
mandátum- mondotta, hogy a jövőévi terv
bizottság jelentésének jóváhagyása
a közszükségleti cikkek gyártáután Szemjon Afanaszjev,
a költsának jelentős fokozását Iráségvetési bizottság elnöke kiegészítő
nyozna elő.
beszámolójában javasolla, hogy néFilimomi módosítással hagyják jóvá az • Az ülésen felszólalt még
előző ülésen beterjesztett
költség- nov (Tomszk) küldött ia.
A következő ülést hétfőn, ápritii
vetési tervezetet.
Pjotr
Ladanov,
leningrádi
kül- 16-án tartják.

Megválasztotta úi vezetőségét
a Magyar Vöröskereszt
kát végeztek. E z év végéig a megye valamennyi tszcsjére kiterjesztik az elsősegélynyújtó állomások
hálózatát.
Több hozzászólás után Wald
Bé.
la, az Eötvös Lóránd Rádium- és
.Röntgemntézet igazgatója
elmondotta, hegy
a kapitalista egészségügy egyik
legszégyenteljesebb öröksége hazánkban a rákel'enes küzdelem
elmaradottsága.
Hangsúlyozta, hogy csak a széles
tömegek bevonásával lehet eredményésen küzdeni ez ellen a népbetegség ellen. A munkában — a Szov.
jet Vöröskereszt példáját követve
Loy Árpád, alberthegyi él-mun- — nagy segítséget nyújt majd a
Magyar
kás-'bányász után Vass
Islvánné, tömegszervezetté alakult
az M N D S Z főtitkára szólalt
fel, Vöröskereszt.
Ígérte, hogy az M N D S Z
minden
A felszólalásokra dr,
Flórián
erejével segíteni fogja a Vöröske- István főtitkárhelyettes
válaszolt.
reszt munkáját.
Ezután az értekez'et
egyhangúlag
a
Vöröskereszt
Dr. Mosolygó
Dénes, az egész- megválasztotta
ségügyi
minisztérium
főelőadója ideiglenes választmányát, majd elrámutatott, hogy a tuberkulózis el- fogadta az alapszabálytervezetet.
leni küzdelem terén a felszabadulás
Az értekezletet Ra'kó
Anna elvóta milyen jelentős eredményeket társnő, egészségügyi miniszter zárérlek el.
ta be A vöröskeresztes aktívákra
Búza Imre csongrádmcgyel vönagy feladat vár — mondotta. —
röskeresztes titkár elmondotta,
Meg kell ismertetniük
dolgozóink
hogy a megye tcrü'é'en műkölegszélesebb rétegeivel a korszerű
dő tszcsék közül 24-ben szer.
egészségvédelem szabályait. Csak a
veztek elsősegélynyújtó állolegszélesebb tömegek bevonása bizmást,
tosítja
a szocialista egészsé+'gy
amelyek m á r eddig is hasznos mun- megteremtését hazánkban.
A Magyar Vöröskereszt I. országos értekezlete vasárnap folytatta tanácskozásait. WeiI Emil, az
Orvosegészségügyi
Szakszervezet
főtitkára rámutatott, hogy a Vöröskereszt munkáján való részvétellel az orvosok és a dolgozó tömegek közelebb kerülnek egymáshoz s
megszűnik az a mesterséges válaszfal. amelyet közéjük a ka.
pitűlista társadalmi rend emelt.
A Vöröskereszt ú j szervezete meg
fogja könnyíteni azoknak a feladatoknak a megoldását, amelyeket a
Magyar Dolgozók Pártja I I . Kon.
gresszusa tűzött a magyar egészségügyi dolgozók elé.

„krumplik" egyszemélyben. összeEz a művészet az élet. a fakadó,
sen csak 15 nevető arcú
jókedvű holdcr élet műv'?zc ! e nem a pusz-i
lány játszott, de sürgés-forgásukkal, tolásé, a sorvadásé, mint az impe.
elevenségükkel valósággal betöltöt- rializmus jel'egtelen kifejezéste'en
ték az egész színpadot. Ezernyi ötvonaglásai, szambái
és rikácsoló
let, derű, báj volt abban, ahogyan
csomóba verődtek az ültetéshez (mi. dzsesszel.
— állupította meg a somogy megiei katolikus púpok
csurini fészkes ültetés!), majd utá- • Ez a művészet a béke. a nép a]na kapáltak, öntöztek,
s huncut
békéjének művészete s a nép,
békebizottsága
mosollyal az „ültetvények" növeke. | m e l y hordozza, fejleszti: a
beke
désnek indultak, megnőttek,
végül nepe. Toluk tanulni dicsőség, olcei
A somogymegyei katolikus papok ségünkkel a békéi kívánjuk szolgál,
április 12-én, csatlakozva a Kato- ni. Atáfrásunkou túlmenően cse'eke.
pedig egvetlen tarka gomolvagként I követni boldogság!
zsákba szóródtak nagy zsivajgó síLökös Zoltán likus Papok Urszágos Békebizottsá- deleinkkel is követetjük, hogy hágához, megalakították
Kaposvárbtt rítsák el az emberiséget újabb bor.
a megyei tagozatot.
zatmakkal fenyegető
háborús veszélyt és ktive teljük, hogy
az
»!
Az írókongresszusra díszkiadású
Lenin-kötet
Az értekezleten
dr. Bcresztóczy nagyhatalom kttssőn egymással béMiklós
esztergomi
kanonok,
a
Kajelent meg
keegyr zményl.
tolikus Papok Országos BékebizottÁprilis 27-én kezdődik a Magyar készült fel. A kongresszus tisztele- ságának elnöke, tartott előadást.
Kijelentjük, hogy nemcsak á'lam.
írók Szövetsége I.
kongresszusa. tére a Szikra-könyvkiadó vörös várendünk, hanem egyházunk ellensé.
adta
— Egyházunknak nem szakadár- gének Is tekintjük azt. aki az egy.
Irodalmi életünknek erre a jelen- szonba kötött díszkiadásban
tős eseményére nemcsak az írók, az olvasók kezébe Lenin: „Az iro- jai, hanem hű fiai vagyunk — mon- ház és állam megegyezésének belődotta a többi között — Egyházunk je, vagy tartalma ellen szól."
de könyvkiadásunk is méltóképpen dalomról" szóló gyűjteményét.
és hazánk érdekeit szolgáljuk a békéért folytatott küzdelmünkkel. Az
ország minden néphez hű katoli\ koreai néphadsereg
kus papja meggyőződéssel frja alá
a békelveket. Vannak azonban, akik
főparancsnokságának
új
A Tex t i l k o m b i n á t b a n a béke. I f o n ó ver3en?re hívta ki
Baicsi nem tudnak beleilleszkedni az
hadljclentésc
világba, akiknek a megegyezés nem
aláírások tiszteletére megtartott Aratíkát, a Győri Fonóda 2 gépes 'etszik.
Phenjan
(TASzSz).
A
Koreai
békemüszakon k i m a g a s l ó
ered. ! előfonóját. A versenyt
Bakaity
Ezek semmiképpen sem szolgál,
Népi
Demokratikus Köztársaság;
m é r v e k születtek, amelyeik bizo. Vera nyerte meg; 121.5 százale.
ják az egyház érdekelt.
néphadseregének főparancsnoksága
n y i t j á k , h o g y a K o m b i n á t dolgo- ' kos teljesitmenyevel. Ugyanak'A papi békemozgalom
vezetősége
kor
K
á
i
t
y
Margit
előfonó
kijelenti: A front középső és keleti
zói v a l ó b a n j ó m u n k á j u k k a l harörömmel látja, hogy a megyei tahívta versenyre N a g y Bélát,
a
colnak a békéért.
nács, valamint a kormány illetékes szakaszán a néphadsereg egységei
Győri Fonóda előfonóját. E b b ő l
és továbbra is kemény harcokat vívA g y ű r ű s f o n ó n B a r n a J o l á n a a páros versenyből N a g y ' B é l a ke- tényezői a legjobb szándékkal
f e l a j á n l o t t 112 százalék helyett rült ki győztesként 127 százalé- jóakarattal törekszenek minden ne. nak az ellenséggel, amely támadáhézség és súrlódás kikiiszöbö'ésére.
sokat próbál indítani. A
harcok
114.5 százalékot ért el. E z t
az kos eredményével.
Felszólalt dr. Horváth Richárd, a
eredményt eddig m é g senki sem
Katolikif: Papok Országos Békebi- során a néphadsereg egységei viszszaverték az ellenség támadásait ós
érte el az üzemrész dolgozói kö• titkára is.
Szeged művészeti dolgozóinak zottságának
— A mi feladatunk — mondotta súlyos veszteségeket okozlak
zül. H u s z á r
Erzsébet
előfonó
neki
békegyűlése
— a békemozgalom kereteit kiszé- emberben
124.14 százaléké.- k i m a g a s l ó telés hadianyagban egylesíteni,
jesítményével pecsételte m e g a l á .
aránt.
Pénteken
délután
5 ómkor
Szr.
A magyar papság zöme melletí r á s á t . Szép eredményt értek még ged •művészeti
dolgozói
a
Nemzeti
tünk van.
A front nyugaú szakaszán az cl.
társalgójában
gyűlést
tar.
el: Göbölyös Hona n y ú j t ó 115.34 Színház
Az értekezlet végül egvhungútag mult 24 órában jelentősebb váltomegbeszélik
az
írók,
és U n g á r
Mária
szalagegyes.'. tanak. ahol
zások nem történtek, Április 14-én
...
„,„ ,
I festők,
színészek
és egyéb
művé- határozati javaslatot fogadott el.
Mi somngymegyel római katoll- a front nyugati szakaszán a népto 113.12 százalékos teljesitme. >
J)lgoiók
fe ,ada tait
g
béke, - „„
nyükkel.
^lenUgi
szakaszéiban.
A vá. kus papok kijelentjük — mondja a
Imre
hogy hadsereg egysegei az ellenség 3 reA békemüszak n a p j á r a Bak. ily i ros minden
művészeti
dolgozóját többi között a határozat
1
minden erőnkkel és minden tehet- pülőgépét lelőtték.
Verr> kétgépes sztahanovista elő- várják
erre a
megbeszélésre.

Aki ellensége az államrendnek, az nekünk
és az egyháznak is el ensége

Kimagasló eredmények a Textilkomblnát
békeműszakján
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Ma folytatják tanácskozásaikat Párizsban
a külügyminisz erhelyettesek
Pária, Április 15. A TASzSz kü-\
löntudóeítója
jelenti.
Április 14-én Parodi, Franciaország képviselője a négy hálálom
külügyminiszterhelyelteseinek
tanácskozásán
villásreggelit
adott,
amelyen részveti Gromiko, a Szovjetunió
küldöttségének
vezetője,
Jessup, az USA
küldöttségének
vezetője és Davies, Nagy-Britannia

küldöttségének vezetője,
valamin
helyetteseik. A villásreggelin nemhivatalos véleménycsere folyt a tanácskozás résztvevői közöli, amslylyel kapcsolatban n külügyminiszterhelyettesek április 14-ére kitűzött ülését elhalasztofták. A következő ülésre kedden, április 17-én
kerül sói-.

Tifo népeTenes politikára nvatt nyomorog
Jugoszlávia dolgozó parasztsága
Moszkva.
A moszkvai rádió is:
mertette Jugoszlávia
dolgozó parasztságának helyzetét
a fasiszta
Titó.kllkk jármában.
A Jugoszláviában
H koldusbotra
juttatott dolgozó parasztok
milliói
szenveduek és éheznek — mondotta
a többi közölt. — Hogy- Jugoszláviát az éhség csontkeze fojtogatja,
ez a Tito.Rankovics-banda politikájának következménye. 'V Jugoszláviát kormányzó fasiszták Washington parancsára hosszúlejáratú egyez,
ményeket kötöttek a kapitalista országokkal és ezek alapján kiszállítják az élelmiszereket külföldre.
A Vésztőik elmfl hivatalos titő.
is la ú jság közleménye szerint
Jugoszlávia 25 országba exportál élelmiszert.
A Tito.klikk húszmillió dinár értékű élelmiszert szállított Angliába,
valamint Olaszországba, Ausztriába,
Norvégiába
és
más országokba.
lt)50 nyarán élelmiszerszállításokra
vonatkozó kereskedelmi szerződést
kötöttek
Svájccal, • Egyiptommal,
Svédországgal, Görögországgal, Belgiummal, Hollandiával és Angliával.

A titóista sajtóban közölt hivatalos adatok szerint Jugoszláviában ez év tavaszán az egész
vetésterület kétharmadrésze maradt megműveletlenül.
Az idén tavasszal Jugoszláviában az
időjárás jó volt, ennek ellenére a
Tito-klikk hiába hajszolta a parasztokat a vetés megkezdésére. A parasztok tudják, hogyha
nagynehezen el is vetnek valamit, a titóis.
ták ősszel elveszik a terményeket és'
kiszállítják a kapitalista orszá.
gokba a háborús gyujtogatóknak.
A jugoszláv dolgozó parasztság nehéz helyzetét még jobban súlyosbítja a Tito.klikk
által bevezetett
ingyenmunka és kényszermunka.
A titólsták nemcsak terményei,
ket veszik el a mezük dolgozóitól, hanem elveszik töltik fiaikat és leányalkat is, kényszermunkára, stratégiai útépítkezésekre viszik őket.
A Banja-Luka—Doboj
közötti vasútvonal építéséhez 56 ezer ifjút és
leányt szándékoznak „mozgósítani"
-a falvakban.

E G Y N A P országokon

át

megértést tanúsít az olajforrások
dlogozóirvak mozgalmával szemben.

Imperialista játék
Ausztriában
Az imperialista ügynökök tevékenysége folytán súlyos
politikai
válság fenyegeti Ausztria viszonylagos nyugalmát. A háborús gyújtogatok először az Anschluss, utána pedig az ország erős felfegy.
verzéae érdekében kezdtek féktelen
uszítást. A mozgalom homlokterében a pusztító fegyverek
hires
gyárosa, a háborús főbünös Krupp
áll, aki több amerikai tőkés társaságában szemléli meg az ország
ipari üzemeit. A „bizottság" azt
akarja megállapítani, milyen mértékig lehet Ausztria önellátó
a
fegyverkezés terén. Fiegl osztrák
kance'lár teljesen egyetért ebben
Kruppékkal és elgondolásaikat Washington örömmel támogatja.

A finn

szociáldemokraták
árulása

A világsajtó hosszú idő óta foglalkozik azokkal a példátlan eseményekkel, amelyek Finnország politikájának „módosítását" célozzák.
A Pravda most éles leleplező cikket közöl a kérdésről. Beszámol a
tudósítás arról, hogy finnországi
szocdem párt egész .arisztokrácia,
ja"
nemrégen
Ostoba
utazott,
ahol az amerikai kémszolgálat szerveivel tanácsokozott a finn és
a
nemzetközi kommunizmussal szembeni harc módszereiről.

Ez felnyitotta a nép szemét,
amely minden erejével kész küzdeni ez etlen a károa kalandvágy elEz bőséges magyarázatul
szol- len. A leleplezett népáru'ókhoz kögálhat arra nézve, miért késleltetik zelálló sajtó azzal igyekszik men„magánjelaz. imperialista hatalmak az osztrák teni a helyzetet, hogy
legűnek" nyilvánítja a találkozást.
békekötést.
A finn nép azonban azt is elitéli,
hogy országa egyik politikai pártTrán n é p e a «zn hódságért
jának magánügyei vannak az USA
Iránban az olajforrások munká- kémszolgálatával.
sainak sztrájkjával megindult za.
A német nép békét
var tovább terjed. A sztrájkolúk.
éa egységet k ö r e t e i
átmenetileg munkába á'ltak ugyan,
de miután kiderült, hogy a vállalA nyugntnénii'tországl
Meerane
kozók becsapták őket
újra abhatalmas
béketüntetés
bahagyták a munkát. Ég fokozódott városban
a nép el'enszenve a kormányzattal volt. A felvonuláson közel negyvenés az idegen
kizsákmánynlókkal ezer ember vett részt, akik az ors/.emben. Az általános elégedetlen szág egyesítését és gyors békeköség Ahadánhan éa Teheránban tö- tést követeltek.
megtüntetésekben nyilvánul meg. A
A felvonulók határozatot fogaddn'gozók tizezerel vonultak fel
a tak el, amelyben kérik a Német Dekét város utcáin, hogy k'fejezzék mokratikus Köztársaságot, köves
szimpátiájukat
a
sztrájkotokkal sen el mindent az orszúgzónák
szemben és követeljék az ország szétszakításnak
megszüntetése
és
nemzeti függetlenségét. Emiatt a a német békeszerződés haladéktalan
rendőrség és a katonaság nyílt megkötése érdekéhen.
Gelsenkirterrort alkalmazott
a tüntetőkkel rhenben Is megmozdult a nyugatszemben. Az összetűzések folyamán németországi nép, ahol erős rendtöbben megsebesültek és többszázraj őri terror e'lenére is mintegy ötbtrsül'k a letartóztatottak
számát. venezer főnyi tömeg vonult fél,
A helyzetet megoldani, a jelek sze- követelve a német egység helyreál
rint csak úgy tehet, ha a kormány litását és a béketárgyalások megmegszüntetni uz ostromállapotot és kezdését.

Sürgősen

be kell
'

felesni
vetését

A cukorrépa egyik legfontosabb
ipari növényünk s így nemzetgazdasági szempontból fontos érdekünk
fűződik ahhoz, hogy minél nagyobb
terméshozamot érjünk el. Már periig- a jó termés elengedhetetlen előfeltétele az idejében elvégzett vetés.
De a termelő egyéni érdeke is,
hogy idejében történjék meg a cukorrépa vetése. Ha jókor végzik a
vetést, akkor jó növényápolás mellett könnyen elérhető a holdanként
100 mázsás cukorrépatermés, ez
pedig 1800 forint jövedelmet jelent

a

cukorrépa

a termelöknek. Ha pedig '150 mázsa terem holdanként — amit szintén nem nehéz elérni — , akkor egy
hold termésért a
többtermelésért
járó prémiummal együtt 3100 forintot kap. Ezenkívül a cukorrépa
minden 100 mázsája után 300 forint értékű takarmányhoz is jut a
termek). A késői vetés 20—30 százalékos kiesést jelent a terméshozamban, úgyhogy a termelőt ebből
kifolyólag holdanként 400—500 forint "veszteség éri. Az egészen elkésett vetés pedig az egész terméseredményt veszélyezteti.

NAPIREND
Kedd,

*

F a r í n i r e k

április
17. '
MOZI
Szerdán 18-án dé'uíán 4 óra- tétlenül és igen pontosan jelen,
Szabadság (tel. 40-25) 6, 8: Felkor a Pártoktatás H ' i á h a n
a z jenek meg;
szabadu t fü d. (Április) 20- g.)
agit.
Vörös Csi'lag (tel. 33-'4) 6 8: ős zes ü-cnii és hivatali
Április 18-án. szerdán délután 6
prep. fe'elcsök és népnevelő csoSzembesítés, ( Apriis fO-lg.)
Fák'ya 6 8: Háború u án hat- portvezetők részére összevont ér- órakor a Pártoktatás Házában elő.
adás és konzu táció a .Német do'kor. (Április 20->g.)
tekezletet tártunk.
gozók harca a békéért" cimmel.
A Fáklya-moz ban va árnap délSrerri'n délután 6 órakor pe- Erre az előadásra feltétlen jelenjeelőtt 9 és1 11 órakor filmmat'r.é. dig
Srtálin-sátánv 10. szám nek meg a kádertanfolyam egyéni
a
Bemutatásra keriil a „Zója" cimű
a'att az összes kerü'eti
agit és magántanulói, pártvezetőségi ta_
film.
J r
P op. és n A p-eve'ő csonortveze. gok. propagandisták és népnevelöSZÍNHÁZ
Kedd:
Palotaszál'.ó,
„Petőfi"- t " k r'szíre tt-tunk ér'ekez'eí-t. f ele'ősök.
1
Kérjük az elvtársakat, hogy felAgit. prop. osztá'y.
bérlet.
*
Szerda: Halszáz
új lakás.
„Gorkij"-bérle'.
Eemutató.
Hírverő
mérkőzések
Csütörtök:
Pillangókisasszony.
„Csokonai',
bérlet.
Szegetii H o n v é d — M e z ő h e g y e s ! Á G S K 1 : 0 ( 0 : 0 )
'Az előadás kezdete este fél 8 óra_
kor.
A Szegedi Honvéd Mezőhegye- I nem annyira góllövésre, mint in*
••s
IDŐJÁRÁS
JELEN
TÉS:
Változó sen szép játék u'án iskolajá'étkkal • kább szép játékra törekedett. Palofelhőzet,
csapadék
nélkül.
Mérsé- győzött a lelkes hazai csapat ellen tai, Sipors, Rábai, Fodor, Medkelt légáramlás.
Holnap
a
Dunán- Forgács góljával. A szegedi csapat jánszky és Forgács játezo tak jól.
túlon már esetleg megélénkülő
délSzegedi Petcf - C e g l é d i Magasépítők 7 : 0 ( 2 : 0 )
nyugati
szél. Éjjeli
fagy.
A nappali hőmérséklet
emelkedik,
A Sz. Petőfi jó játékkal könnyen Szeged város .súlyemelő bajnoksága.
győzött Cegléden. Ladányi (4), KiEredmények:'
Légsúly első KálA RÁDIÓ MAI MŰSORA:
rály (2) és Bánáti góljaival. A mán (Sz. Postás) 215. 2. Nacsánszky
Á P R I L I S 17., K E D D
ceglédi csapat lelkesen védekezett, (Sz. Lok.) 212.5. Pehelysúly: 1, S;k.
Kossuth.rádió
mig el nem készült az erejével. lósi (Sz. Postás) 201). 2. Lőcsei (Sz,
7 Hanglemezek. 7 20 Operarész- Az erős 'szél miatt nem alaku'ha- Lok.) 180. Könnyűsúly: 1. Szőcs (Sz.
letek. 8 Szórakoztató zene. 11.30 tott ki szép játék. A szegedi csaPostás) 252.5. 2. Tóth A. (Sz. PosFuvola és hárfa. 12.30 A magyar patból Ladányi, Gyurik, Szabó és
tás) 227.5, Váltósúly: Gera (Sz. Pos.
vidék ifjúsága énekel. 13.15 Opc- Király játszottak jól.
tűs) 275. 2. Deák (Sz. Lok.) 207.5.
rett részié lek. 14.10 A Rádió szóraBp. Bástya—Nagymányoki
Bá- Középsúly 1. Papp I, (Sz. Postás)
koztató zenekara játszik.
15.30
2. Garamszegi
(Sz. Lok.)
Hanglemezek. 15.55 Polkák. 16 20 nyász 17:0 (7:0). Bp Vasas—Du- 277.5,
I. Farkas 1. (Sz.
Iskőlások rádiója. 17.10 Bura Sán- nai SK 13:0 (11:0), Bp. D ó z s a - 272 5. Félnehéz:
dor és zenekara. 17.45 Termelési Mezőtúri Építők 13:2 (7:1). Sal- Lok.) 242 5. 2, Borbély (Sz, Lok,)
(Di.
híradó, 18 Elbeszélő
költemény. gótarjáni Bányá-z—Gyöngyösi Érő- 217.5. Nehézsúly: I. Papp G.
20.15 Angot asszony lánya, nagy- tök 5:1 (3:1). Bp. Honvéd—Bajai Vasas) 310. 2. Molnár (Sz. Lok.)
operett. 22.15 Tánczene. 23 Vonós- Honvéd 8:1 (1:0), Csepeli Vasas— 257.5.,
négyes. 23.45 Tánczene.
Kaposvár válogatott
10:0
(5:0|,
Megyei kosárlabda eredmények.
Dorogi
Bányász—Székesfehérvári
Férfi mérkőzések: Sz. Postás—
Petőfi-rádió
K i n i z s i - Zalaegerszegi Pedagógus 78:57, (44:
7 Népdalok. 7.35 Hanglemezek. Építők 6:1 (3:1), Bp.
8 Zenekari müvek. 8,30 Hangleme- Csongrádi Petőfi 12:0 (7:0), Di- 26), Bp Petőfi—Sz. Lokom. 82:34
zek, 9 Könnyű zene. 9.20 Iskolá- ósgyőri Vasas—Mátészalkai Építők (29:18). Női mérkőzés: Sz, Postás—
Ökölvívás.
sok rádiója. 10.10 Bach ifjúsági 6:1 (3:0), Győri Vasas—Ajkai Veorgonaművei. 10.40 Népdalfeldol- gyes 13:0 (3:0), Vörös Lobogó Szolnoki Honvéd 40:30 (14:14).
Lokomotív
gozás. 11.10 Szórakoztató zene. 15 Sortex—Püspökladányi
Csongrádmegyei ifjúsági
váloga.
Könnyű zenekari muzsika.
15.40 8:1 (4:1), Szombathelyi Lokomo- totl csapat Békés megye
ifjúsági
Galina Barinova hegedül zongora- tív—Zalaegerszegi Vörös Meteor válogatottjait 12:8 arányban legyőzte
kísérettel. 16.10 A Könnyű Múzsa- 1:0 (0:0).
Hódmezővásárhelyen. A csongrádegyüttes játszik. 17 Hanglemezek.
niegyei győztesek:
Zsejlér, Bakai,
Megyei
labdarúgóeredmények
17.15 Előadás. 17.40 Tánczene. 18
Lupsa, Balogh, Bene, Aczél.
Dolgozóknak zenéről, 18.40 MinPetőfi II.—Dorozsma 5:1, PosTotóeredmények: 2, x, 1, 2, x, 2,
denki operája. 19.40 Egy falu — tás—Kinizsi 6:0, Vörös Lobogó x. x. 1 1. t. 1.
egy nóta. 20 A Rádió tánczenekara. Szegedi Kender—Honvéd II. 0:0,
Nemhivatalos totó nyeremények:
20.45 Előadás. 21.30 A Rádió ka- Honvéd ifi—Sz.
Kender ifi 8:1, 12 találat nincsen. 11 találatos' 19
marazenekara. 22,35 Sziv küldi Petőfi ifi—Dorozsma ifi 11:1. Vá- darab 4.126 50 Ft, 10 találatos 178
szívnek.
.
rosi bajnoki: Vörös Lobogó Szege- darab, 440 Ft, 9 találatos 1605 da.
di Kender—KISOSZ 5:2
rab 48 Ft.
SZAKSZERVEZETI HIREK
A szakszervezetek szakmaközi bi- KÉT 7 hónapos sertés eladó. Ér- E L A D Ó két ártán süldőmalac. Cse27079
zottsága értesíti az üzemek üb-lit- deklődni Mikszáth Kálmán-utca 18. repes-sor 21. szám.
kárait, hogy április 18-án este 7 E L A D Ó : 1 drb iratszekrény felső- E L V E S Z E T T mult hó 19-én Márórakor az
SZTK-székház melleit résszel, üvegfal ajtóval. Vidra-u. ton Gusztávné névre szóló vasúti
'
27115
lévő MSZT-helyiségben,
Szenthá- 2. szám. Horváth.
csö- arcképes igazolvány, jegyekkel. Kéromság-utca 3. szám alatt üzem- R Á D I Ó A L K A T R É S Z E K E T ,
rem a megtalálót, Ruszti-u'ca
11.
veket,
rossz
és
jó
rádiókat
átveegészségügyön
összejöveteli tart.
szám alá adja le.
27136
szek.
Répás
amatőrbolt,
DugonicsEzen az összejövetelen valamennyi
G Y E R M E K Á G Y eladó. Deák Fetársadalombiztosítási felelős, üzem- tér 1.
sátrat, ládát, renc-utca 23. II. emelet, dr. Salzer.
egészségőr és üzemi orvos ponto- H A S Z N Á L H A T Ó
bakkot keresek megvételre Sztálin- V A R R Ó G É P , bobinos, süllyesztős, 4
san jelenjen meg.
Teréz-utca
'
27105 fiókos sürgősen eladó
Felhívjuk
az é/ntő
és
faipari krt. 47. Várkonyi.
27111
szakszervezeti
csoporttagokat,
hogy A L I G használt fehér sportkocsi el- 37. szám.
27095
x N Y I L A S J Károly elhunyt. Tea tagkönyv
kicserélése
folyamaiban adó. Tápéi-sor 26. szám.
van.
A
tagkönyvek
kicserélése KÉT új női tavaszikabál, fekete metése ma 5-kor az alsóvárosi tecéljából
a szaktársak
jelentkezze- és sötétkék eladó, vékony alakra. metőből. Nyilasi-család.
nek sürgősen
a szakszervezeti
szék- Lakatos, Kossuth Lajos-sugárút 30.
x
FAJDALOMMAL
közöljük,
házban
lévő
csoport
helyiségben, K A R Ó R A , zsebóra, ébresztőóra ja- hogy Farkas József MÁV nyugdívítások
jótállással.
Fischer
órásvagy a Magasépítő
üb-irodájáhan,
jas elhunyt. Temetése kedden délSzeged,
Széchenyi-tér
15. A tag- mester. Szeged, Klauzál-tér 3.
után 3 órakor lesz az alsóvárosi teT
Ö
B
B
E
Z
E
R
tégla
eladó.
Hajós-u.
ságnak
saját
érdeke,
hogy
tagmető kápolnájából. Gyászoló
csa.
17.
szám.
'
.
27092
könyveiket
minél
előbb
kicseréljék,
Iád.
F E J Ő S és hasas fajkecske eladó.
D1SZ-HIKEK.
x HALÁLOZÁS,
özv. Dudás
A városi DISZ-bizottság értesíti Petőfi-telep 29.-utca' 727. szám.
Györgyné sz. Farkas Julianna 80
E
G
Y
kétéves
csikó
cs
trágya
elnz alapszervezetek titkár elvtársait,
27118 éves korában elhunyt. Temetése ma
hogy ma, kedden délután 6 órakor adó. Paprika-utca 21.
KÉPZETT
szakács
elsőrendű
mi- fél 5-kor lesz a Dugonics-temetőtitkári értekezletet és ugyancsak ma,
ben.
Q
nőségű
konyha
vezetését,
esetleg
kedden délután 6 órakor a sportx HALÁLOZÁS, özv. ökrös Lakollégiumi tömegfőzést vállal. Valéfelelősök részére sportértekezletet
joené meghalt 1951 április 15-én.
ria-tér 11. szám, Vigh József.
tart. Kérik a pontos megjelenést.
Á P R I L I S 14-én a 6 órai előadáson Temetése április 17-én lesz fél -5
MNDSZ-H1REK
a Vörös Csillag-moziban zsebemből órakor a belvárosi temető kupoláAz M N D S Z titkársága üzemi és kifordult
pénztárcám
elveszett, jából. Gyászoló család.
kerületi ügyvezetőknek kedden dél- amelyben 300 forint, iparigazolváután 5 órakor értekezletet tart
a nyom és több fontos irat volt. KéJó gépírónőt,
aki adminisztitkárságon.
rem a becsületes megtalálót, ha
tratív munkához is ért, felpénzt nem is, de az iparigazolvávesz a Délmagyarország
Kinyoroat és a többi irataimat levéladóhivatala.
ben elküldeni, vagy a kiadóhivatal
ban leadni szíveskedjék. Király János gumijavító, Párisi-krt. 45. sz.
A fegyvertartási engedélyek
K É P E I T kereteztesse Kárpáli kép
kicserélése
keretezőnél. Mindenféle képek állandóan raktáron. Sztálin-krl. 53. | A Magyar Közlöny 1951. már*
J Ó K A R B A N lévő' mély gyermekko- ! cius_ 2_-ár. megjelent száma közölte
belügyminiszter
109.660/1951.
esi eladó. Érdeklődni: Sándor-utca a
2. szám.
' 27138 bm. sz. rendeletét a fegyvertartási
H A T S Z E M É L Y E S étkészletet ven- engedélyek kicseréléséről. A rendenék. Apponyi Albert-utca 14. szám, let kimondja, hogy az eddig kikötődé.
27135 adott fegyvertartási engedélyeket a
J Ó bizonyítvánnyal rendelkező bent- rendelettel rendszeresített új minlakó mindenes főzőnőt keresek má- tájú fegyvertartási engedélyre kell
mert azok július 1. után
jus l-re. Jelentkezés: Deák Ferenc- kicserélni,
1
ulca 20. I. emelet 3. 12—1 óráig. é r v ' — " " „eszi'ik
GYERMEKKOCSI,
gyajúpaplan
DÉLMAC:YAFOR87AG
eladó, jó állapotban. Szabadság-tér
po'itikal nocllop
2. szám.
27100
• e l e l e l í z ezerkezztí « i k i a d a t
A Csongráilmegyel
Ingatlanközve.
ZOMBOHI FA NOS
titő Váltaiul
(Szeged. Sztá'in-krt.
Szerkes'.lö.
.
20.) közli:
BÓDAY PAL
KÉTSZOBÁS, konyhás emeleti laSzetkeiztdség. Szeged. temn-u. ft.
kásomat lecserélném háromszobást e l e f o n i 35-35 St 30-03 - Éjjeli < ; e r k . „ t j , M
telefon ette 8 tó 1 34-38
ra. Zákány-utca 20. szám.
27127
( i a d ó h l v a t o i Szeged, lenln-o e
EGYSZOBÁS
lakásom,
mellékhe/ j ^ ^ m e r t volt
felefon. 31-15 5> 35-00
lyiséggel elcseré'ném szoba-konyRókuson, Marx-tér 12. I.
Oélmaayarnrizdg Nyomdo, Szeged
nyereméiiybetétkónyveml hásért
M é t a v e z e t i ' Prldtin Sondoz,
emelet 9. ajjó.
"
27123

AW^m-

