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Pedagógusok a gyufagyár! munkásoknál 
Aa elmúlt héten először ta-

láltak egymásra a szegedi 
gyufagyárban a szellemi és 
fizikai dolgozók. A pedagó-
gus szakszervezet vezetősége 
és énekkara kyllurdélutánt 
rendezett, amelyen az üzem 
dolgozói, liáromnegyedrész-
ben nők, akikre liz órai mun-
kaidő után még a házimunka 
várt, úgyszólván teljes szám-
ban vetlek részt és önfeled-
ten tapsollak a pedagógusok 
nívós műsorának. 

Dr. Gregus Pál egyetemi 

tanár, a pedagógus csoport 
elnöke JÉlel a gyufaszálban* 
tudományos előadást tartott, 
amit kísérletekkel is szemlél-
tetett. 

Az énekkar műsorát nagy 
tetszés fogadta, Bánhidy ödön 
képzőintézeti tanár, karna-
gyot, valamint Lengyel Má-
ria szólóénekest és a többi 
szereplőt is, Biró Jánost, Ha-
jabács Ernőt ós Tölgyesi Bé-
lát a dolgozók lelkes ünnep-
lésben részesítették. 

Gyűjtés az árvízkárosultak javára 

Eddig 450 ház épitése 
látszik biztosítottnak 

Az épités- és közmunkaügyi 
minisztérium nemrégen kérő 
szóval fordult a magyar tár-
sadalomhoz, hogy erejéhez 
mérten segítse az árvizsiijtót-
tá területek lakosságát. Az ed-
digi gyűjtési eredmények le-
hetővé tették 150 házi felépíté-
sét, a városok és községek j 
adománya révén 330 ház fel- j 
építésének biztosítása van ki-
látásban. A tavaszí időszak- j 
kai megkezdik a házak épi-

tését, de még több mint ezer 
ház építésére és többszáz 
épület kijavítására van szük-
ség. Ismét a megértő magyar 
társadalomhoz fordulunk, 
hogy az árvízsujtottak ügyét 
érezzék a nemzet ügyének és 
erejükhöz mérten támogassák 
a házépítési és segélyezési] ak 
ciót. Adományokat a 167.000 
számú postatakarékpénztári 
csekkszámlán lehet befizetni 

B e s z é l g e t é s O r t n t a y G y u l a k u l t u s z m i n i s z t e r r e l 

a Szegedi Tudományegyetem 
és városunk néhány hutturátis kérdéséről 

Febr. 

14 
gfoalic és Pártok műsoros bálja 

Fo'sövároson a Postásoühanban 

Mindenkit szeretettel vár a MKP, Szoc, dem., Kisgazda 

és a Parasztpárt telsővárosi szervezete 

A közlekedési minisztérium kiutalta 
a kisvasút meghosszabb fásához 

szükséges síneket 
A város a kisvasul Kelebiáig 

való meghosszabbítását tervezi, 
amely a Mallerd vonalába való 
bekapcsolódással valósítható 
meg. A Malterd-dat sikerült is 
megegyezni, de a szükséges sí-
nek hiányozlak még. A közleke-
dés ti gy"i minisztérium most ki-
utalja a szükséges 12 kfiométer 
hosszú sínpárt és Így még az 
Sülén Keleb'áig járhat a kisvasút. 
További tervek szerint még 
ezentúl is . négy kilométerrel 
hosszabbítják meg a ^iratot, majd 
azután egészen Tompáig. Ennek 
az akciónak nagy jelenlőségét 
mutatja, hogy az érdekelt 112 
gazda közül* akiknek lelkén a 
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Telefon: 624. 
Ma indul az évek óta 
várt amerikai filmhatal-
masság! 
1000 mulatságos ötlet! 

A sxaoadság tiszta mély imája 
A humanizmus himnusza! 

C H A P L I N ! 
világfiimje 

A nagy komikus nemcsak a 
humor, a burleszk, hanem a 
költészet eszközével is fel-
vette a harcot az emberi sza-
badságért. 

Műsort .-bevezeti: 
Amerikai Mopcv vtlághlradó 

Előadások kezdete a film 
rendkívüli liqssza miatt: 

3, fél 6 és 8 árakor. 

kisvasút átmenne, már** M-en 
felajánlották ingyenesen a k s-
vasuftiak telkük ' egy részét. A 
A szegedi gazdasági vasút egvéb-
ként rövidesen bevezeti a ház-
tóÉházig való teherforgalom le-
bonyolítását is.-A kisvasul for-
galma igen szép eredményeket 
mutat. Az almiilt évben 36.799 
utast szállhattak és 3257 tonna 
árui. Ezen a héten Budrfpestről 
két Lang-Diesel-motort kaptak. 
Ehhez mosL szereznek alvázat 
és a háza üzemben kél gyors-
motoros kocsit kcsz'tenck hozzá 
a távolsági személyforgalom 
szaunára. 

Autóbuszjárat indul 
Szatvmazra, Újszegedre 

es Kistempiotitlanyára 
A szerdai közüzemi szakbi-

zottsági értekezleten Komáromy 
Gyula elv társtól örömmel hal-
lottuk azt a szép eredményt, 
amelyet az autóbuszüzem elért. 
A háború előtt 16 autóbusza 
volt a városnak, de ez mind 
tönkrement. Az üzemi munkások 
lelkes fáradságával ma már is-
inél nyolc autóbusz van forga-
lomban. Nemcsak a régi járato-
kat tartják már fenn, hanem 
ujakat is kiépilettek. Ezenkivül 
engedélyt kértek a m'nlszlé-
r'unrtól a szalymazl c* njszegedi 
járat megindításához is. Szaty-
mazra a Kisteleki autóbusz jár 
majd. Jelenleg két njahb autó-
busz van jav'íás alatt: egy 40 
és egy 30 személyes. A na-
gyobbakat K'stempjom tanyára 
akarják forgalomba áll"tani. A 
forgalom'egv éhként szépen emel-
kedik. Az címűit évben az autó-
buszok 106 ezer kilométert tet-
tek meg és 124 ezer utast szál-
lítottak és az idén már arány-
lag -50 százalékkal felülmultak 
ezt az eredményt. 

Ví. K-P. Bélvaros I . s ervezce 
febr. 14.-én, szombaton este 6 órai kezdettel 

Kálvin-tér 6. szám alatt 

hangulafo . ta^a tencesiei 
rendez. Mindenhit szeretettel vár a Vezetőség 

Kitűnő zene! Italok! Bulié,* 

A szegedi egyetemi napok 
alkalmával — amint arról be-
számoltunk — ittjárt dr. Or-
t u t ay Gyula kultuszminiszter 
is. A Délmagvarország munka-
társa beszélgetést folytatott vele, 
hogy egyetemünket és Szeged 
kulturális életét érintő kérdé-
sekre felvilágosítást kapjunk. 

A Szegedi Tudományegyetem 
legfrissebb eseménye * Haiasy-
Nagy József filozófia-professzor 
nyugdíjazása. Az utódlás kérdé-
sét .vetjük fel elsőnek. 

— l'/tJdTg nem nagy aa érdek-
lődi* a tanszék Vájnt — mon-
dotta Ortutay Gyula —, ugytát-
szik kevés a képzett filozófu-
sunk. A bölcsészeti kar feladata 
lesz, hogy pályázatot irton ki. 
(Értesülésünk szerint Földes-
Papp Károly és Sándor Pál neve 
került szóba a bölcsészkaron. 
Szerk.) " 

Mester János pedagógia-pro-
fesszor nyugdíjazásáról is ter-
jedtek ef hirek. Szóbakerült-e 
már ez illetékes helyen? — kér-
deztük. 

— Annyit tudok, hogy Mester 
professzor hamarosan k'töltf 
szolgálati* idejét. Ugy tudom, ő 
maga Is nyugdíjba kíván menni, 
ha a korhatárt elérte. Eddig 
azonban még sem tőle,. sem a 
kartól nem érkezett iiyirányu 
megkeresés hozzám. 

Ha már a filozófia és peda-
gógia kérdésénél tartunk, fel 
kelt vetnünk a Pedagógusképző 
Főiskola megüresedett filozófiai 
tanszékének kérdését is. Ide 
van-e jelölt? 

— Dr. Sándor Pált* aa Ismert 
filozófusi akarjuk meghízni a 
helyettesítéssel, amíg a kar nem 
tesz javaslatot a betöltésre. 

Sándor Pál kinevezésének igen 
örülnének, hiszen képzett, ha-
ladó i'ilorotusnak ismerjük. Be-
töltetlen azonban, i'llelve csak 
helyettesítéssel működik az egye-
tem' r odaírni tanszéke is. Oda 
jelöít-e már a minisztérium va-
lakit? — kérdeztünk tovább. 

— Ez a kérdés most került 
előtérbe — válaszolta a kultusz-
miniszter. — Állítólag a böl-
csészeti kar örömmel venné dr. 
Baróü Dezsőt, akt a Szegedi 
Tudományegyetem magántanára. 
Magam is helyeselném azt, hogy 
minél -több haladószei.Iemü, 
fiatal tudós kerüljön- Szegedre. 

Szegeden szükségesnek tarta-
nánk délszláv tanszék megszer-
vezését, amely a jugoszláv-ma-
gyar barátságnak tudományos 
vonalon is kiegészítője lenne. 

Erre vonatkozóan kijelentette 
Ortutay kultuszminiszter, hogy 
a következő költségvetés" évben 
feltétlenül felálPlják Szegeden 
a délszláv tanszéket. 

Nemcsak a város, de általá-
ban az alföldi tudományos élet 
kialakításában jelentős szerepet 
kellene játszania az Alföldi Tu-
dományos Intézetnek. Itt azon-
ban nem tapasztaljuk a kellő 
frissességei. A kultuszminiszter-
nek erről a következő volt a 
véleménye: 

—• Minden népi és táj-
kutató intézetet a legmesszebb-
menően támogatunk, de a kez-
deményezésnek belülről kell 
kiindulnia. Szerelném), ha a cen-
tenáriumi évben a Szegedi Al-
föld' Tudományos Intézet is erő-
teljesebben kapcsolódna bele az 
országosan megindult munkába, 
uj erők bevonásával. 

Felvetettünk Orlulay kultusz-
miniszternek egy másík kérdést 
is, amely ugyan nem függ össze 

szorosan Szeged mindennapi 
kulturprpblémaivaL, de hozzá-
tartozik szegedi értékeink meg-
becsüléséhez. Ez pedig Kálmány 
Lajos feldolgozatlan hagyatéká-
nak ügye, amelyhez a miniszté-
rium minél előbbi támogatására 
lenne szükség. 

— Kálmány nagyér tékü ha-
gyatékát rendeztetni akarjuk és 
fcj Js akarjak adut — mondotta. 
Egyelőre azonban az anyagi fe-
dezetet kell megtalálni hozzá. 

Beszélgetésünk végén felve-
tettük a Szegeden is fontos kér-
dést: a Kisgazdapárt Magyar 
Kollégiumi Egyesületének és a 
demokratikus pártok, szerveze-
tek által alakított Népi Kollé-
giumok Országos Szövetségének 

(NéKOSz) egymáshoz való viszo-
nyát. Ez a kérdés különösen aa 
ifjúsági egység gondolatának 
megvalósítása terén fontos. 

— örömmel láttam — mon-
dotta Ortutav kultuszminiszter; 
—, hagy a MA KE és NéKOSa 
barát együttműködés tegtöbB 
helyen megvalósult. Hiszem, 
hogy a kialakult kapcsolaton 
szorosabbá fognak válni. 

A MAKE és NéKOSz egye-
sülésének kérdésére sajnos nem 
kaptunk választ a kultusz-
minisztertől, de ez a beszél-
getésünk is reményt ébreszt, 
hogy Szeged demokratikus kuí-
lurpoLitikaja elindulhat a helyen 
irányban. 

(1*) 

Szövetkezetek osztják szét 

s k k i s k e r e s k e d ő k n e i i 

a jegyes árucikkeket 
A varos közellátási bizott-

sága szerdán tudomásul Vette 
az országos közellátási 
hivatal rendelkezését, amely 
szerint a város a beszolgáltatott 
zsirmennyiség 15 százalékát fel-
használhatja jóléti intézményei-
nek, klinikáknak ellátására. A 
zsiradékKiutalás azonban egye-
lőre szünetel. Igv továbbra sem 
lehet jegyre zsirt kapni, szabad-
zsir viszont korlátlan mennyi-
ségben árusítható. 

A zsirkérdéssel kapcsolatban 
a közellátási értekezleten szóba-
került, hogy a gazdák ujabb 
zsirbeszolgáftatásoktói félnek. 
Gyáni főispán Kijelentette, hogy 
minden effajta híresztelés rossz-
indulatú rémliir, mert a kor-
mányzat már 1946 óta teljesen 
szabadon hagy ja a hizlalást ts 
szabad az értékesítés ts.. 

Örömmel értesült az értekez-
let arról, hogy a tejkérdésben 
egy lépessel sikerült előbbre-
jutrri Hétfőn Alsóvároson meg-
Imhil a lejgyűjtőállomás. A le-
héntartó gazdák névszerinti ér-
tesítést kapnak, hogy hova ad-
ják be a tejet. A hivatalos áron 
tul literenkint még 70 deka 
korpát is kapnak. a tejgyiijlő-
állomásokai fokozatosan kiépí-
tik és ra'MJcn alkalommal sze-
mély szettel értea'iik a gazdá-
kat. 

Jó hangulatot teremtett a bi-
zottságban a burgonyaellátás si-
keres rendezése is. Az elmúlt 
napokban nagyobb mennyiségű 
burgonya érkezett ós kedden, 
szerdán már sok helyen 1.90 
helyett 1.50 forintért lehetett 
kapni a kcnmpL kilóját. 

Zsír szódát te kapott „ Szeged, 
mégpedig 60 mázsát. Ennek ki-
osztása is megkezdődött a ki-
adott jegyekre. 

Szövetkezeti életünk és álta-
lában a magyar kereskedelmi 
élet terén jelentős változást hoz 
a kereskedelem- és 'szövetkezet-
ügyi minisztériumnak a város-
hoz intézett leirata, amelyben 
a hatósági jegyre árusított cik-
kek, tehát tiszt, cukor, petró-
leum, zsiradék," szappan elosztá-
sának felülvizsgálására ad uta-
sítást. A Gazdaság, Főtanács ha-
tározata szerint ngyan'.s ezek 
eloszlását a nagykereskedők he-
lyett a szövetkezetek végzik a 
kiskereskedők részére. A város 
közellátási hatósága felterjeszti 
rövidesen az elosztó szövetke-
zetek adatait. Bedő Kálmán 
elvtárs javaslatára a Kijelölések-
ről és az ezzel kapcsolatos kér-

désekfűi pártköz: értekezlet dönd 
a szakértők bevonásával. Ez aa 
intézkedés a Mkchútanval küztfd 
kiskereskedőkön Is nagymérték-
ben segít majd, akik á szövet-
kezetektől sokkal nagyobb tá-
mogatást kaphatnak, 'mint a 
nagykereskedőktől.. Remélhető 
ezenkivül — amint K i ss Mi-
hály elvtárs hangsúlyozta a bi-
zottságban —, hogy az árah is 
igy lejjebb esnek. 

i Bo tváro t f*OZ II 
Ma premierben és a kö-
vetkező napokon: 
Az újesztendő első tel- • 
jes előadást betöltő nagy 
vígjátéka: 1 

A legvidámabb film. 
t-oszercplője: 

Internálták Zsedényi károly balettmestert 

a világhírű komikus. 
*Csodarepülő« ördöngös 
pilótája. 2 órás tomboló 
kacagás, 1000 ötlet, per-
gő komikum.. — Pattogó 
pompás muzsika. 

A közelmúltban vette őri-
zetbe az államvédelmi osztály 
Zsedényi Károly balettmes-
tert demokráciaellenes kije-
lentései miatt és átadta a 
népügyészségnek, ahol elren-
delték előzetes letartóztatá-
sát. 

A nép ügyészségen kihall-
gatták a védelem tanúit, akik 

azt vallották, hogy az izgató 
kijelentéseket nem hallották, 
ezért dr. Bózsó Béla nép-
ügyész elrendelte szabadláb-
rahelyezését és a nyomozás 
megszüntetését. 

Értesülésünk szerint az ál-
lamvédelmi osztály internál-
ta Zsedényi Károlyt. 

Ezt megelőzi: 

L1TT5E PÜM2IN0W 
a világhírű attrakció, a csont-
nélküli guminő bámulatos 
mutatványai személyesen a 
színpadon. — A varieílesxá-

mok csúcspontja. 

Előadások kezdete: léi 
tél 6 és fél 8 órakar. 

4 , 


