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Dliári s z ü l é s i j ü i é g a Jubileumi évben 
a f o r u m k l u 3 r a ? ! 

Közel egy áve, hogy Sze-
geden megalakult a Fórum 
Klub. A vezetősége az előtt 
a feladat előtt Állott, ho®' a 
semmiből teremtsen egy Klu-
l;ot. ahol az érlel misig a ne-
vének megfelelő klubéletet ól-
jen. Ez szinte lehetetlennek 
látszott, tekintve, hogy az ér-
telmiség éppen az a társa-
dalmi réteg, melyet a fasiz-
mus és a háború a legjob-
ban sújtott, mely elvesztetté 
azt az anyagi alapot, amelyre 
kultúrája épült és ezért " a 
kultúra kollektív ápolásának' 
a lehetővététele is — mely a 
klub célja — éppen anyagi 
okokból kivihetetlennek tünt 
fed De az MKP legjobbjainak 
aktív támogatása mellétt a 
demokratikus kormányzat se-
gítségünkre jött — s" amint 
a Délmagyarország olvasói 
tudják — a belügyminiszter 
a szegedi Forum " Klubnak 
juttatta a feloszlatott DMKE 
vagyonát. 

Ez a bizalom és ez a nagy 
va$yett kötelez. Kötelessé-
günk beváltani a pmgramun-
kát: Szeged gondolkozó — és 
inert, gondolkodó —- haladó 
értelmiségének pártokra való 
tekintet nélküli összefogását. 
Ennek az összefogásnak ab-
ban a baráti légkörben kell 
megszületnie, amelyet a klub-
élet a szellemi vitatkozások, a 
tudományos és irodalmi esték 
művészeti viták teremtenek 
meg. A gondolkodó ember 
mindig megbecsüli a másik-
ban a teremtő szellemei. 

Célunk: a modern kul-
túrember igónveii kielégítő,a 
külföld irodalmát Is magába-
foglaló irodalmi, tudományos 
művészeti könyvtár, folyóirat 
olvasó megteremtése, hasonló 
tárgyú vitaesték rendezése, 
helybeli és országos nevfi elő-
adókkal külföldi vendégek 
meghívása. E téren különösén 
ápolnunk kell a dáll szomszé-
dainkkal, jugoszláv, román., 
bolgár barátainkkal a kultur-
barátságot. Hangversenyek 
rendezése, kamaradarabok be-
mutatása, képzőművészeti ki-
állítások mind programunk-
ban vannak. Tervbevettük, 
hogv a szegedi képzőművé-
szek alkotásaiból állandó ki-
állítást rendezünk. 

Azt akarjuk, hogy a Forum 
Klub nevéhez hűen. a Délvi-
dék és talán a délkeleteuró-
pai népek szelleme fóruma 
íeayen. Azt akarjuk, hogy ta-
lálkozóhelye legyen a régiós 
az uj, a népből feltörő értel-
miségnek, azt akarjuk, hogy 
ez a két réteg egységessé vál-
jék éspedig a szellemi alko-
tásban és az uj szellem, az 
uj ember kialakításában, csu-
pán ebben látjuk Klubunknak 
excluzivitását is. Az uj ér-
telmiségért mindent tőlünk 
telhetőt meg kell tenni. A kez-
deti nehézségek leküzdése 
után — mert' vagyonunk nem 
jövedelmező ház és mezőgaz-
dasági ingatlan — ösztöndí-
jak alapítása, képzőművészeti 
és irodalmi pályadijak 'kitű-
zése és a népi kollégiumok 
támogatása is kötelességünk. 
Az uf szellemiség kialakítása 
terén nagyon-nagyon sok a 
tennivaló az egész ország-
iján — ehhez mi szegediek 
is hozzá akarunk járulni, ez-
ért volt szükség Forum 
Klubra. 

DR- SZTODOLY1K LASZLA. 
a Fórum Klub ügyvezető elnöke 

kedverö feltételekkel folyósít, 

3 < » * é f e b f » « 
előnyösen kamatoztat, 

Szegedi Hubánk Szövetkezet 
Bitnt az OSzH tagja 

8zé< ! l p v n - t £ r ! » . 

Az 1848-os szabadságharc 
nagy évfordulóját a szegedi if-
júság hatalmas intézmény létre-
hozásával kívánja megörökíteni. 
Ez az intézmény a szegedi Pe-
tőfi Sándor ifjúsági város, 
amely méltó párja a Budapes-
ten épülő Ttmót-utca ifjúsági 
városnaik. 

Az ifjúsági város létrehozását 
az ifjúság rendelkezésére álló 
intézmények hiánva és rosaz fel-
szerelése indokolta. A szegedi 
fiatalok általános kulturális 
szempontból, a szakoktatási kér-
dések megvalósításánál és a 
testnevelés terén an intézmé-
nyek hiánya mlatf nem működ-
hettek eredményesen, 

A hároméves terv 
— az ifjúsági város alapja 

Szeged ifjúsága elgondolását 
szorosan heepi tette m örsrág és 
a város hároméves tervébe és 
igy annak megvalósítása három 
évre méreteződött. A jubileumi 
évben azonban a tervek jelen-
tős részét megvalósítják már, 
ugy-ho® fiataljaink Petőfi—Kos-
suth évében már jórészt hasz-
nálhatják a magyar demokrácia 
jubileumi ajándékát. 

A tervek megvalósításához 
szükséges anyagi beruházásokat 
a 3 éves - terv költségvetésébe 
beillesztették, úgyhogy a meg-
valósítása elől a nagyobbik aka-
dály — a fedezet előteremtése, 
bizonyos mértékig elbáritódtk. 

Miből Ali az ifjúsági város? 
Az általános kulturális hiá-

nyok pótlására hatalmas köz-
ponti ifjúsági előadótermet léte-
sítenek, eineiy minden méretű 
tömegmezdoulAsra alkalmassá 
válik. Kulturális téren az ifjú-
sági város keretében egy ujabb 
népi kollégiumot, a technikus 
kollégiumot, állítanak fel. Az út-
törő mozgalomnak na® tágas és 
célszerű helyiségekből" álló ott-
hont, azonkívül számos kisebb 
előadótermet, azórako.zóheiyiré-
get rendeznék be. 

A tervek — amelyekbe bete-
kintést nyerhettünk —.oly szé-
leskörű frulturáils lehetősége-

felépül Szegeden az if júsági város 
melyet a legnagyobb magyar költőről, Petőfi Sándorról neveznek el 

folytán ki nein bontakozható if-
júsági sport kérdése tehát vég-
leges megoldáshoz jut. 

Snortszempontból legjelentő-
sebb azonban a í'edottuszoda el-
gondolása, amely a téli üszó-
sportot lendíti lel, remélhető-
leg országos színvonalra. 

Ahol háborúra neveltek 
— most békét építenek 

A létesítmények központja a 
volt huszár lak tanya. Hatalmas 
területen fekvő, rengeteg anyag 
beépítésével létesült monstrum-
ban' u pattogó vezényszavak he-
lyett B békés ifjúsági kultur-
és sportmunka zajú hallatszik 
ezentúl. 

Az illeték*', katonai hatóságok 
nagy megértéssel átadták, a lak-
tanyát ngy, hogy részleges le-
bontással, átépítéssel, uj épüle-
tek létesítésével a külön hely-
hez kötött in tőzménveken kívül 
jóformán mindent e®helyen va-
lósíthatnak tues-

Hogyan í«ss a huszár-
laktanyából kultuf-
és sportközpont? 

Az építés motorja uz Ifjúság 
Yúros Epltő Bízoítsága, amely a 

üzem, vállalat természetben --
építőanyaggal, gépezettel, felszó-
ró léssel, berendezési tárgyakkal 
segiti ennek a tervnek megvaló-
sítását. 

Ezt a segélyezési akciót nem-
csak Szegedre, de a környékre 
is kiterjesztik. 

Ami eddig megvalósult 

48-as Ifjúsági Bizottságból szű-
kült le. Az egész elgondolás si-
kerének biztosítására védnöki 
testületet szerveznek, amelybe 
országos kiválóságokat, Tildy 
Zoltán köztársasági elnöktől 
kezdve, kérnek fel. De szerepel-
nek Szeged és környékének tár-
sadalmilag, politikailag jeles 
személyei is. 

Maga az ifjúság rohammunká-
val vesz részt. Minden demo-
kratikus ifjúsági tömegszervezet: 
a MaDISz, SzIM, SzlT. NISz, 
FISz, NEKOSz, Cserkészek, Út-
törők stb, a középiskolás, .sőt 
a főiskolai diákság Is doigozó-
cso por tokban, brigádokban építi 
saját városi I. 

A dolgozók anyaggal, 
munkával segitife 
a fiatalokat 

Az ifjúság akcióját a politikai 
pártok. elsősorban az MKP tá-
mogatja. De a szakszervezeti megmozgató szép 
mozgalom. Szeged városa és \ hónanról-hónam-a 
minden más közület mellette van 

Az ipari, üzemi munkásság ro-
hammunkával, önkéntes túlórá-
zással járui az ifjúsági város-
hoz. Minden jelentős ~ szegedi 

A hároméves terv decemberi 
beruházási el őtrányzBtában as 
ifjúsági váras íanoncotthona ré-
szére 30.000 forintot biztosítot-
tak mái'. Azonkívül biztosították 
az MNDSz 1000 gyermekes ebé-
del tetési akciójában az ifjúsági 
városban létesítendő nagy kony-
ha- és pbédlőtermék berends-
zésérc szükséges összeget. 

A bároméves terv januárbaa, 
februárban s azt követő hóna-
pokban fokozatosan több és több 
tehetős éget nvujt ahhoz, hogy 
ezt a minden szegedi fiatalt 

elgondolást 
hónapról-hönapra, évről-évre, 
a hároméves terv mcgvalósitá-
sávm párhuzamosan életrekelt-
sék és a fialaloK átvegyék tv agy 
otthonukat, a szegedi Petőfi Sán-
dor Hiúsági Várost. 
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N e h é z i p a r " 
SUGÁR ffiRfl. a Szenti Altami Nemzeti Színház tagja. 

A színész nemcsak 'a színpa-
don alakit elesett azegényein-
hert, elutasítóit ügynököt — az 
ételben is bőven van résre az 
ilyen szerepek alakításában!!. 
Ez nyilván azért van, mert a 
sors "bölcsen tudja, bogv az 
igazi, mindenestől vérüeii szí-
nésznek 4t kell érezni szere-
pét: a figurát, amelyet a szán-
padon életre kelt. Ez és semmi 
más oka nem iehet annak, hogy 
manapság e^ész csapat színész 
szerződés hiányában veszi nya-
kába u világot* és indul el — 
ügynököt iptflkitani . — Az el-
múlt viharos időkben nekem 
sem vott szerződésem, háthoz-

ket biztosítanak minden fiatál- ráláttam egy uj „hlafettáshozs. 
nak, az egész fiatal úttörőtől Egy történt, hogy egy szinész-
kezdve az egyetemistáig, mint történelmi könyvre gyűjtöttem 
eddig Szegeden és az országban 
sehoi és soha. 

T a n o ncotthontól 
a fedettuszodáíg 

Az iparoMfjurtág részére ümone-
otthont és « szakoktatás töké-
letesítésére tanonc mintaoktató 
műhelyt állítanak fei. Az ifjú-
sági város terve tömegsport 
szempontokból is jelentós kí-
vánt lenni, ezért nagy tornater-
met, futball-, kosárlabda-, röp-
labdapályát, megfelelő modern 
öltöző-, fürdő-, zuhanvozóhelyi-
ségekkov biztosit. A p'ályahiáiiy 

előfizetőket — „valahol Ma 
gyarországoii". Mit tagadjam, 
nehesten ment a dolog. A kisze-
meltek sehoaysem hagyták ma-

hez. .Azt mondogatták róla, va-1 es számú rendelési másolatai, 
lamikor nagy barátja volt a Pillanatok mulya egész cso 
színháznak, ámbár iehet, hogy 
r szinház« alatt -- szubrett, vagy 
göriice értendő, de hát kicsire 
nem nézünk. Fogtam magam ós 
beállítottam a „vezér.® alőszo-
báiába. 

Egész sereg várakozó ütt már 
a teremben. A titkár azzal biz-
tatott, hogy jma már« aligha 
kerül rám a sor. Megadva ma-
gam sorsomnak, leültem a » töb-
biek. közé és vártam. A titkár 
közben már negyedórája a ve-
zérnél volt. Töprengésemből a 
titkár ur hangja ébresztett fel; 

-• Yftn itt valaki a Nehéz-
ipörlól? .Kérdezte. Egy lélek 
sem mozdult meg. Villám-
gyorsan határoztam. Nehézipari 
istenem!... és jelentkeztem. — 
Bent vagyok a - vezérnél«,.rossz 
kedvüen fogadott. Ingerült, ide-
ges, haragszik a Nehéziparra... 

auknt meggyőzni arró1, ho® a .rámkiált: 
felkínált ' ' színész-történelml! — Kérem, ez felháborító; én 
fcftoyv életük nélkülözhetetlen ' 02 milliméteres golyóscsapá-
eleme. Különösen az egyik ©tat rendeltem, Önök pedig 
nagy iparvállalat gyártelepén 07 millimétereset szállítottak: 
volt nehéz a helyzetem: Azzal fez stendriiuság, érli?t 

mó rajzot tárt elém, mondván: 
— Nézze meg, mert ugy lá-

tom. On még mindig kételke-
dik álláspontomban. 62 milli-
méter ... igaz? 

— Igazgató uram, tökéletesen 
igaza van. De mégis meg szeret-
ném magyarázni, hogy mi Itt a 
tévedés. 

Vasvillaszemek meredtek rám 
s ón, mielőtt szavamba vágha-
tott volna, kiböktem: 

— Én ugyanis nem attól a 
„Nehézipartól való vagyok, 
amelyik a hibás csapágyakat 
szállította; azonban én Is egv 
nehéz ipart képviselek; egy .szí-
nész-történelmi könyv részére 
gyűjtök előfizetőket... ugy gon-
dolom,- ennél nehezebb ipar ta-
hin ném is létezik ... Ezért je-
lentkeztem a titkár ur azon kér-
désére, van-e itt valaki, a. Ne-' 
hézrpartól? 

Az én vezérigazgatóm arca 
mosolyba lágyult és megbocsát* 
tó huj "mondta: 

— Uram, Ön valóban olyan 
ötletesnek bizonyult, hogy hono-

uz indokolással, hogy a gyáF 
területérc idegeneknek tilos a 
bemenet — megakadályozták, 
hogy „dolgozzam <, azaz, hogy 
a ' szinész-történelmi könyv 
ügynöki szerepét »alakítsam . 

Merész lendülettel elhatároz-
tam. hogy bemegyek a „vezér*-

a 3 éves terv sikeréért .ró 

dolgozik! 

Magyar Kender-, 
Len - és Jutainar Rt. 
Gyártelep: UJsseged, ASsékihStösor 61- 64. 
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Igenis, vezérigazgató ur... rá!ni ldtánoin, miben állhatok 
azonban... ; szolgálatára? 

— Semmf azonban! Önök hi- j — Fizessen elő vezérigazgató 
frásak!... : ur, az általam képviselt színész* 

— Do vezérigazgató ur kérem történelmi könyvre. 
egv kis tévedés.'.. ! — Kérem, mondta, ez a fe-

— Semmi tévedés... A té- lerégem reszortja, no, de meny-
nyek beszélnek! — * nvibe kei-üt ez a könyv?... és 

"— Igen . . . igen . . . vezér- megrendelte, majd pedig megen-
igazgató ur, csjik azl szerelném gedte, hogy a gyártelepre belép-
tíszleletlel megjegyezni... hessek és a tisztviselőkel meg-

—' Ne jegv'ezzon" meg semmit! akviráljam .. . 
Önök hibás"csapágyat szállítót- Így voltam én a »Nehézipar• 
tak es punktum! A hiba Önöket képviselője. Sajnálom, hogy er-
terhett. Ne mondjon s e m m i t ! r ő l a szereplésemről kritika 
Csengetett a titkárnak. nem jelent meg, mert igen élet-

—• Ilére'm, hozza he a 6452- hűen s;alakítottam!'. 

A Mikszáth Kálmán-utcai kereskedők 
és iparosok 

kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánnak 

Délmagyarországi 
Cipőgyár Rt. 
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