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Ismét a nemzetközi nagytőke fenyegeti 
Mborus mméíívá a 

Az atombomba nem az Egyesült Államoké, hanem néhány Ipar! 
érdekszövetség tulajdona 

(Páris, julius 6.) A Liberation cimü lap 
cikket közöl, amely szerint az atombomba 
tulajdonképpen nem Amerikáé, sem az 
Egyesült Nemzeteké, hanem néhány ipari 
érdekszövetség tulajdona. A Rádium-Urá-
nium nemzetKÖzI váüalat. a Westinghouse 
Electric and Manufacturing Company tisz-
títja meg és alakítja át felhasználható 
fémmé, a Dupont de Nemours pedig az 

atombombát állítja e!ö. 
A világot fenyegető veszély — írja a 

lap — valójában nagyobb, mint korábban 
látszott. Tiszta amerikai atcmbomba-ipari-
érdekszövetkezetek létrehozása erős kerék 
kötője ugyan a jövőbeni nemzetközi kap-
csolatoknak. de ez c=ak a kisebbik btj. 
Az érdekszövetség azonban minden részen 
kötve van a nemzetközi szerződések révén 

a ktiifö'di vállalatokhoz, iey a Fa/bentn-
dustriehez, a Krupp Müvekhez, a Göring-
vegylipari vállalathoz és ez a nemzetközi 
ipari egyesülés világuralomra tör. 

(New-York, julius 6.) Az egyik rádió-
tudósiió köz i, hogy az amerikai cenzúra 
nem eng dte meg, hogy a Bikini-szigeteken 
végzett atombomba kísérletről szóló jelen-
eseiket nyilvánosságra hozzák. 

Erélyes intézkedéseket követel 
a szakszervezeti tanács a munkakerülők ellen 

Előterjesztés kétnapi iuuokabértiek p t d a s á g í s egé lyként 
való kiutalására 

(Budapest, julius 6.) A szakszer vezeti 
tanás pénteken megtartott Ülé3én Kossá 
István főtitkár előterjesztést tett az árak 
és bérek között beállott eltolódás tárgyá-
ban, Az előterjesztésnek megfelelően a 
szakszervezeti tanács elhatározta, hogy a 

Gazdasági főtanácshoz fosdu! és kéri 
minden dolgozó részére gazdasági segély-
ként 48 munkaórának megfeMÖ bérösszeg 
haladéktalan kiutalását. A szakszervezeti 
tanács továbbá újból erélyes intézkedése-
ket követel a munkakerülő elemek ellen, 

Juhász néni, 
Szeged nagy költőjének édesanyja 

készítette a szegedi asszonyok 
Tildy Zoltánnénak küldött ajándékát 
Kenderfonálból horgol! szeredás! vitt Jékely míniszferné 

a köztársasági elnök feleségének 
(Szeged, julius 4). Beszámoltunk 

róla, hogy Szegeden a Somogyi-ut-
cában kenderfeldolgozó tanfolyam in-
dult meg- A köztársasági elnök sze-
gedi tartózkodása alkalmával a tan-
folyam résztvevői szép kenderszőnyc-
gekkel és kézimunkával diszitetiék 
fel a püspöki palota előcsarnokát, va-
lamint belső erkélyét, hogy bemulat-
hassák az államfőnek és az öt kisérő 
vendégeknek ezt az uj, speciálisan 
szegedi háziipart. Tildy Zoltán köz-
társasági elnök és különösen a kísé-
retében levő hölgyvendégek nagy ér-
deklődéssel szemlélték, a szép szines 
kenderhorgolásu és kéziszövésü sző-
nyegeket. 

Tildy Zoltán köztársasági elnök kü-
lönösen melegen érdeklődött a ken-
derszőnyegek és egyéb kendermunkák 
készltésmódja iránt. Elmondották ne-
ki, hogy az u j szegedi háziipart né-

hány szegedi asszony közreműködé-
sével Mátyás Gézáné szervezte meg 
és fejleszti tovább. 

A kiállított kendermunkák megte-
kintése u tán Jékely Lászlónénak, a 
kabinetiroda főnöke feleségének egy 
kendertáskát, szeredást nyujtoltak át 
azzal, hogy vigye ei a szegedi asszo-
nyok ajándékaként Tildy Zoltánné-
nak, az államelnök feleségének, aki 
nem vehetett részt az ünnepségen, 
mer t a Parisban tartózkodó női kül-
döttségben vett részt. Az ízléses 
mintákkal díszített táska érdekessége 
az, hogy a 81 éves özv. Juhász II-
lésné, Juhász Gyufa, szggea n agy 
kötőjének édesanyja ké3zitet:e sa-
ját elgondolása szerint, művészi 
egyéni mintáival. A tarsolyba a sze-
gedi paprikakereskedők szövetkezete 
szegedi paprikát tet t ajándékul* Tildy 
Zoltánnénak. 

Megint egy elképesztő és elkeserítő 
népbirésági ítélet 

Csak uégy évi bőrlöat kapott Keppinger Károly, aki az 
Alföld legszinmagyarabb v idékén megszervezte 

a Volksbundot 
(Szeged, julius 6.)i A szegedi népbiró-

ság Csaba-tanácsa a hét foiyamán négy 
napon keresztül nagyfontosságú háborús 
és népellenes bünügyben tartott tárgyalást 
Hódmezővásárhelyen. Vádlottként Keppin-
ger Károly mérnök a Volksbund hódmező-
vásárhelyi körzetének egykori vezetője ál-
lott a népbiróság elölt. Keppinger, ez a 
dühödt soviniszta sváb már tizenöt évvel 
ezelőtt szervezte Hódmezővásárhelyen és 
környékén, az ország legszinmagyarabb 
vidékén a svábokat. 

felkeresett mindenkit, akiben egy 
csöpp sváb vért sajtett, de olyanokat is, 
akiknek semmi köze nem volt a sváb-
Sághoz, beléjük magyarázta, hogy német 
szarmazásuak és beszervezte őket a Kul-
turbundba, majd később a Volksbundba. 
Igy jött létre a Volksbund .hódmezővá-
sárhelyi körzete,. Amikor a háború alatt 
a Hitler csillaga fennen járt és Volks-
bund nagyobb ur volt az országban, mint 
bármely más magyar egyesület, vagy 
közület, Keppinger ur Szegeden is sürün 
megfordult és habzó szájiai hirdette a 
német nép győzhetetlenségét, űzte a nagy-

német propagandát. 
tár-Ennek a Keppingernek az li 

gyalta Hódmezővásárhelyen a Csaba-ta 
nács. Az izgalmakban bővelkedő tárgya 
láson a vádlott négy nap alatt két ízben 
is elájult, emiatt a tárgyalást mind a két-
szer félbe kellelt szakítani. Keppinger, 
aki már régtől fogva a zsidók eilen uszí-
tott, most azzal védekezett, hogy azért 
csatlakozott a Volksbund mozgalomhoz, 
mert zsidó felesége volt, attól félzsidónak 
számitó fia szüleiéit és meg akarta őket 
menteni. Szomorú jelensége volt a tár-
gyalásnak, hogy a mentő'anuk egész sora 
vonult fel és mindegyik tudott mondani 
valamit arról, hogy milyen ,jó ember volt 
a mérnök ur". 

Végül dr. Lippay László népügyé3z 
hatásos vádbeszéde és a vádlott védőjé-
nek védőbeszéde után a népbiróság bű-
nösnek mondotta ki Keppinger Károlyt 
többnendbeli háborús és népelienns cse-
lekményekben és ezért 4 évi börtönre, 
valamint polilikai jogainak tizévi elvoná-
sára büntette. Az Ítélet nem jogerős. 

Hétfőn 6 órakor az összes kerületi és üzemi szer-
vezők értekezlete Arany ifános-»t?a 2, sz. alatt. 

S Z Í N H Á Z 3 M Ű V É S Z É I 

A Nemistí Saiah&ac iietl műsora 
Hétfőn este fél 8: Tosca. (A, 4., ope-

rabérlet. 
Kedden fél 8: Rigoletto. 
Szerdán fél 8: Tosca. (B. 4., opera-

bérlet) 
Csütörtökön fél 8: Tosca. 
Pénteki, fél1 8: IX. szimfónia. (A. '5., 

operabérlet. 
Vasárnap, fél 8: Ballet-est. (Operett 

A. és B-bérlet 5.) 
Hétfőn fél 8: IX. Szimfónia. 
Keddtől a nyári szünet kezdete. 
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SxAK-MTK, T i s z a - P T K 
a Vasnias-s iadionban 

A Tizek Harcában a SzAK-nak hosz-
szu idő után az elnyomatás éveiben 
feloszlatott nagymultu egyesület, az 
MTK lesz az euenfelie. Az MTK a di-
csőséges múlttal a tarsolyában indult 
meg a régi dicsőség felé a felszabadu-
lás után. Kiharcolta a Tizek Harcába 
vaíó -bejutást és gyengébb eredményei 
után legutóbb már három mérkőzésből 
öt pontot gyűjtött, Ezen a mérkőzésen, 
melyen -a SzAK felfrissítve, az MTK 
pedig standard csapatával szerepel a 
piros-feketék az első négy közé v a í ó 
oejutásért, a kék-fehérek pedig a kö-
zépcsoportba való felzárkózásért! küzde-
nek. A SzAK az eimultheti Csepeltől 
elszenvedett vereségén kívül a Tizek 
Harcában csak az MTK-tól kapott ki, 
ezért a revánsvágy is fűteni fogja a sze-
gedi já.okosokat és a papírforma alap-
ján meg is kell szerezniök a két pon-
tot. 

Az előmérkőzésen a Tisza az OB-be 
jutásért harcol és külön érdekességet 
kölcsönöz a mérkőzésnek, hogy a Pere-
ces! TK két gól előnnyel rajtol a- kez-
désnél. Amennyiben a vasutascsapat 
néhány legutóbb gyengébb formátl mu-
tató játékosa feljavul, nem tartjuk le-
hetetlennek az előny lefaragását, sőt ez 
esetben a- tövábbjutást is kiharcolhatja 
a szegedi együttes. 

Ezt megelőzőleg a Kiskunfélegyházi 
TK a SzAK II. csapatával játszik ba-
rátságos mérkőzést. A SzAK tartalék-
csapatában felvonulnak az első csa-
patban ezúttal nem szereplő játékosok 
is. 

Vasárnapi sportprogram 
Vasutas-stadion: 6 órakor SzAK— 

MTK. A SzAK csapatösszeállítása: Lu-
das — Galigóczi, Gyuris — Baróti, Ka-
kuszi, Kolozsi — Báló, Ladányi, Vörös, 
Hernádi, Nagy. A csapatból kimaradt 
a fáradt Szabó, Bakó, Szőcs. — 4 óra-
kor Tiszai—Perecesi TK osztályozó 
mérkőzés az DB-be jutásért. Negyed 
3 órakor SzAK III—KTK baráte-ágos. 
— Ujszegedi versenyuszoda: fél 4 óra: 
mérkőzés. — A szegedi ifjúsági válo-
SzMTE—Orosháza vízilabda- és uszó-
gatott labdarugó csapat Makón a Gomb-
kötő-kupáért küzd. 

A Postás kos ara 3 ok PeStert. Nehéz 
mérkőzést vív vasárnap Budapesten a 
szegedi Postás kosárlabdacsapata. El-
lenfele az országos bajnokság máso-
dik helyezettje, az Előre együttese 
lesz. y 

k Uj kezdő és haladó tanfolyamok kez-
dődnek Dr, Rásenbergné Giünwrkl Klára 
gyorsíró- és gépi; éiskolájában Dózsa 
György-utca 2. KuUurpa'oíáuái, 

A műkedvelő s z í n j á t s z á s 
S e l a d & t a i 

cselekvő, közösségi szellemű if júsá-
got kell minél előbb nevelnünk iá ma-
gyar demokrácia számára, mert csak 
-ez lehet egyetlen módja annak, hogy 
sa já tos érdekeinket a jövő számára 
megőrizzük és megbecsülést, elisme-
rést vívjunk ki a többi népek között. 
Nem akarok most szólni ennek a 
feladatnak száfmtalan ág ár ói és le-
hetőségéről, csupán -egy vele kap-
csolatos igen időszerű kérdésre sze-
retnék rámutatni . Ez pedig az ügy-
nevezett műkedvelő előadások, a fa-
lusi és városi mükedvelések kérdése, 
mer t hiszen ezeket jórészt minde-
nüt t i f júság rendezi és a-jja elő. 

A kérdés most különösen a -Ma-
gyar Gyermekért* indított akció ke-
retében rendezett számtalan műked-
velő előadással és különböző uju-sági 
szervezetek és csoportok műsoros dél-
utánjaival kapcsolatban vált idősze-
rűvé. A műkedvelő színpadoknak is 
éppenugy, mint általában a hivató 
sos színjátszóknak az igazi művészet 
terjesztése lenne a feladata, de sajnos 
ehelyett sok alkalommal csupán Ízlés-
romboló »mókákat« és egyéb rend-
szertelenül összeszedegetett, olcsó 
szellemességre felépítet., jeleneteket 
ke lett iáznunk és hallanunk, i-ed g 
Veres Péter mondása szerint »n«-
tcüna minden ép érzékünkre 8 t^y u szépérzékünkre jszükSc-gunk van, 
ha mint emberek és magyarok meg 
akarunk maradni a vliág népei no-
zött«. Mükedveíéseinknél is ezt keh 
elsosorban szem előtt tar tanunk és 
ar ra kell törekednünk, hogy az örök 
emberi szépet összepárosítsuk né-
pünk tökéletes kuUurkincseivei, kol-
lektív szellemi termékeivel. 

»»Amint a zenében, ugyanugy a já-
tékkuiturábun és szellemi lé,mik min-
den területén érvényesíteni keli az 
edáig mesterségesen háttérbe szorí-
tott, emjomo-t sajátosságainkat, 
mer t csak igy tudjuk éietunaec he-
lyesen és a jövőre is érvényesen 
ataiaKitani* — mondotta az u j ma-
gyar játékszín udváio meg,eremiőj« 
es rnunkamja: Munaray Eiemér. tar-
ról sajnos szerintem meg.ieledk.cznt a 
müktuvtnoink, de tzenreiui még bát-
ran mondnatjuk, hogy sokszor nugy-
zaú nooortoa is esnek és minden-
áron ere jükt t imgnamdó töubiél-
vonasos, adandó szuiüáznK műsoron 
Jevo ci a rá juka t akurnaK eiöaani. e z 
pedig teijescn reiesieges erofszite-s, 
mer t a uiukedveiém-k nem ez a 
e.sö reladota. Természetesen ezzé; 
nem azt akarom mondani, nogy kitű-
nően öoszetanu.t műkedvelő csoporc 
ne adjon elő értékes, mind formai, 
mind taitairrá szempontból megieietp 
daraDokat, de addig, amíg a s„in-
já t tzás technikájanaK alapjait nern 
. .a ját i toauk eu Jie vállalkozzunk i-yen 
nekie. Nepuna szeiiemi tárnazaoan 
számos oiyan ér téket találunk, amely-
nek eióaoása sokkal kevesebb elő-
készületet, felszerelést vesz igénybe, 
mégis az eredmény szempontjabói 
OoSaenaúonlithataUanuí nagyobb je-
lentőségű, mint vaiami rosszui meg-

.rendezett löobléivonásos szindaroo, 
különösen, ha az a kávéházi operett-
gyárosok müueiyéüöl került "piacra*. 
A népDalladak, dramatizait népmese-
játékok és hasonlók világa sokica* 
kevesebb diazletezést kivan meg, SÍÉ 
éppen a fantázián aiapuiva sokszor 
nincs is szükség másra , mint jelképes 
áorázoiáookra és mégis sikerükben, 
nemcsak szórakoztató, de neveiő ha-
tásukban is sokkai nagyobb eredmé-
nyekre vezetnek. Ezt csak az é r m e n 
meg igazán, aki látott parasztleányo-
kat Könnyekig megnacodni egy-egy 
miesfjerké.ettenüi előadott népbatlaűa-
játéknál vagy aki látott csiuogó sze-
mű öreg parasztembereket, amint 
együtt daiohák kedves népdalaikat 
a szereplőkkel. 

Előre tehát a népi magyar müked-
velés ut ja in! Vegyük elő népünk bai-
lada-, mesejáték- é 8 tánckuUurájának 
legértékesebb darabja i t és ha mar 
gyakorlottabbak vagyunk, egészítsük 
ki a magyar közösséggel osszefort 
Íróink, főként népi irőink értékesebb 
darabjaival, hogy igy megteremthes-
sük iskolában, faluban, városban egy-
aránt az igazi, megújhodott magyar 
játékszint. 

Mindazoknak, akiket ez a kérdés 
közelebbről érdekei és gyakorlati 
tanácsokat szeretnének, szívesen 
nyú j t ingyenes felvilágosításokat a 
Délmagyarország szerkesztősége. 

ISfaSe Zoltán 


