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Hatalmas tömegehet mozgat meg 

a Nagyszegedi Népi Sportbizottság szervezete 
Varga Pál elvtárs, az Or-

szágos Sport Hivatal délke-
rületi főtitkárának irodájá-
ban hivatalos ügyekben vá-
rakozó sportvezetőkkel, egye-
sületi kiküldőitek adják egy-
másnak mostanában a kilin-
cset. Bent az irodában lázas 
munka folyik, a sportegyesü-
leti tagok igazolása és felül-
bírálása. Az irodában halom-
ban hevernek a szétosztásra 
váró sportfelszerelések, fut-
ballabdák, tenisz és ping-
pong ütők, boxkesztyük. Itt 
beszélgetett cl a Délmagyar-
ország munkatársa Varga 
elvtárssal arról, hogy' miként 
dolgozik és működük a Nagy-
szegedi Népi Sport Bizott-
sági 

— Országos viszonylatban 
központosítjuk a magyar 
sportéletet — mondotta —és 
igy délkerüleli szempontból is 
centralizálunk minden sport-
szövetségei, egyesületet, mint 
például a DLASz, JT„ia Sakk-
szövetség és a többiek, vala-
mint az ifjúsági testületekét 
a SzIT-ét, F.POSz-ét, a 
MEFESz sport csapatait, de a 
MINSz központi csapatait is. 
Gélünk, hogy a széles dolgo-

zó tömegek számára szervez-
zük meg a sportot és nem 
ulolsó sorban, az EPOSz-on 
keresztül felélesszük és újjá-
szervezzük a falusi sportéle-
tet. Ez a munka már megkez-1 

és Tápén, Alsóköz- • 
ponton megalakítottuk és tá- Nagyszerű eredmények ezek, 
mogatjuk az EPOSz sport- különösen ha megemlítjük 80 
csapatait. A falusi sportcsa- boxolo gárdánkat, amely 
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patok részére a kozcljovoben 

Vezetőinknek mintegy 300 
tagja nevezett be ésjvett részt. 

Ma már 309 mezítlábas lab-
darugónk van, 80 úszónk és 
mintegy 130 lornászlá-
nyunk. 

osztjuk szél a felszereléseket. 
Az összes délvidéki sport-
egyesületek központosítása 
most van folyamaiban és 
nemsokára befejeződik. 

— Ezenkívül még mi a cél 
a sportélet központi irányitáf 
sával kapcsolatban? — kér-
deztük. 

— Uj sportpályákat létesí-
tünk, felszereléssel látjuk ei 
és támogatjuk sportegyesüle-
teinket és főleg demokratikus 
szellemben irányítjuk a spor-
tolást, hogy ne csak magyar 
sportot, de demokratikus ma-
gyar sportot teremtsünk. Be-
kapcsoltuk a demokratikus 
honvédség és rendőrség sport-
osztályait is munkánk kere-
téi*;, a postások, vasutasok 
sportolóival együtt. 

Központi üzemi sportegyesületehet 

— Nagy gondot fordítunk 
az üzemi dolgozók sportéle-
tére — folytatta Varga elv-
társ. Megteremtjük és felvirá-
goztatjuk az üzemi sportmun-
kát, ezért a közeljövőben 
megalakítjuk az összevont 
Üzemi Sport Egyesületet, 
melyei a Szakmaközi Bizott-
ságon keresztül irányítunk. 
Az a célunk, hogy lehetőleg 
minden üzemi dolgozó részt-
vegyen az országos tömeg-
sport akeióltan és a sporton 
keresztül a löbbtermelés és 
n demokrácia erőteljes épí-
tésében A központi Üzemi 
Sport Egyesületivé előrelát-
hatólag itt Szegeden 12 üze-
met vonunk be és ez biztosí-
tani fogja a központi irányí-
táson keresztül az üzemi 
sportélet kiszélesítését. 

>100 mezítlábas 
SzIT futballista 

A Szakszervezeti Székház-
ba mentünk ezután. Itt La-
dányi Benedek elvtárstól, a 
SzIT szegedj megyei sporll.it-
k árától érdeklődtünk az ifjú-
ság sportmozgalma iránt. 

— Szegeden nem régen in-
dult meg aktív' munkával a 
SzIT csoport — mond,oll« La-
dányi elvtárs —, de ináris 

MOST 
SZEREZZE RE TÉLIRE A 

meri erre jelenleg meg van 
az, allkahna. Az: Anyag- és 'Ár-
hivatai telepünkön felszaba-
dított 40 vagon kokszot, amit 
utalvány nélkül, minden for-
maságok mellőzésével adha-
tunk Cd. 

siessen 
nehogy kimaradjon a ren-
delkezésre álló mennyiség-

ből és időből. 

G Á Z G Y Á R 
Szeged, Kossuth L.-sug. 89. 

hatalmas ifjúsági tömegeket 
mozgattunk ínég és ezen ke-
resztül állítottunk be a tö-
megsportba. A felszabadulási 
vállófuláson különböző szer-

igen aktívan működ ik , vendé-
gül lát és vendégszerepel is 
Vidéki boxoló spor lesapa tok-
nál. 

Tervbcvellüik egyébként, 
hogy május 1-én Újszege-
den ifjúsági sport és üdü-
lőtelep létesítését kezdjük 
megl 

Ezenkívül az' előreláthatólag 
is hatalmas tömegeket meg-
mozgató május 1-i ünnepé-
lyen komoly sportprogram-
mal szerepelünk. Akkor tart-
juk meg mezítlábasaink dön-
tőmérkőzéseit, röplabda és 
kosárlabda csapataink bemu-
tatkozó mérkőzéseit és ping-
pong versenyünket is. 

Minden reményünk megvan 
arra, hogy a sportot ifjúsá-
gunk kedvelt szórakozásává 
tesszük és ezáltal testileg, 
szellemileg egészséges dolgo-
zóikat nevelünk demokráci-
ánknak. 

Ebben a nagyszabású mun-
kánkban teljes odaadással tá-
mogat bennünket a 
gedi Népi Sport 

Kozma Iván. 

Versenyre hivom a többtermelés é r d e k é b e n , . . 
Az ujbirtokosok vezetnek a versenyre hívásokban 

Nngyszc-
Bizollság. 

Naponkint uj híreket hal-
lunk a mezőgazdasági verseny-
kihívásokról. Alig egynéhány 
holdas ujbirlokos, akiknek még 
mezőgazdasági szerszámuk is 
alig-alig akad, versenyre hívnak 
30—60 holdas nagygazdákat. 
Bíznak- erej ükben és az egymá-
son való segítségben. Ha egyik-
nek ekéje hiányzik, kölcsön-
adja a másik, há nincs vetőgép, 
segít raj La a harmadik. Dolgoz-
nak kora hajtantól késő estig, 
mert tudják, minden kapavágá-
suk egyengeti a demokrácia tó-
vá bbliaLadiasánák útját. 

A legujaob hir Baktóban kelt 
szárnyra. Krafkó Jóizsef ujgaz-
da és Martonosfi István földhöz-
jutlatott, akiknek összesen csak 
16 hold földjük és két lovuk 
van, versenyre hívták Komlósi 
Imre sándorutcai 60 holdas 
traktor tulajdonos nagygazdát. 
Nem félnek a versenytől, bíz-
nak abban, hogy a két gebe le-
győzi majd a "traktor lóerejét. 

— Nem a traktoron mutik a 
jó földmunka, hanem az em-
ber gondolkozásán — mondja 
Kraj'kó József és hátra lolja'sip-
káját kopaszodó fején. 

— Majd meglássuk Jóska ,só-
gor — hagyta rá Martonosi István. 

Kór, hogy nem tudjuk mit 
szól Komlósi Imre a verseny-
kihíváshoz, azonban amiint az 
ujlrirlokosok elmondják, nem 
biztos a dolgában. 

— Szégyen lenne, nem csak 
Imre bácsira, hanem a trak-
torra is, ha a gebék lehúznák 
a traktort, igaz-e? — Kérdezi 
tőlünk Martonosi István. 

Nem szólunk semmit, mert el-
árulta, hogy uj módszerrel akar 
kukoricát termelni. Hogy mi az 
a módszer? Megfogadtuk, hogy 
nem áruljuk el, mert megtudja 

Imre. No meg, 
mostani terme-

akkor Komlósi 
csak kísérlet a 
lés. 

Alig megyünk egynéhány ta-
nyával tovább ujboí versenyről 
hallunk. Hajnal Mihály ujgaz-
da versenyre hivta Szűcs Fe-
renc ujgazdát. Káli Mihály Vi-
szont Csáti Mihályt hívta ver-
senyre a többtermelés érdeké-
ben 

Napról-napra szaporodik a 
versenyre hívások száma. A ver-
senyrehivásban eddig az ujhir-
tokosok vezetnek, noha szamuk 
csak alig egyharmada a régi 
gazdáknak. 

Rdjtvénypályázaliink 
oy ölesei 

Rejtvénypályázalunkra be-
érkezett 1716 megfejtés. He-
lyesen fejtették meg 322-en. 
Sorsolás ulján az alantiak 
kapnak könyvnyereményeket: 

I. dij: Kanyó István rend'-
őrtizedes. Kisteleki-utca 5. 

II. dij: Dobaí "Péter 74.000 
tagkönyvszámu elvtársunk. 

III. dij: Torna Ilonka ke-
resk. Isk. tanuló, Jókai-u. 2. 

IV. dij: Zotter János IV.-es 
gimn. tan., Vár-u. 5. 

V. dij: Vopaleczki 
gyárimunkás, Bigó-u. 

VI. dij: Szekeres I. 
Gyufagyár. 

Vigasz/Ujat kapnak 
akiknek névsorát lapunk leg-
közelebbi számában közöljük. 

Kérjük előfizetőinket, hogy 
"a nyereménydijakat a Délmar 
gyár ország " kiadóhivatalában 
vegyék át. 

Lajos 
13. 

István, 

48-an, 

Sakh 

Ilollósy Árpád, a dléÜ kerü-
let többszörös bajnok játéko-
sa a Szegedi Munkás Sakkor 
tagja!! örömmel számolunk 
be a kecskeméti éljátékosnak 
Szegedre költözéséről és má-
jus elején meginduló orszá-
gos csapatmérkőzéseken már 
a szegedi színekben való sze-
repléséről. 

A szegcdi csapat ezldén 
meg akarja védeni az orszá-
gos vj.déki bajnoki címét, 
amelyre a játékosok kiváló 
formáján kívül méri ezen nem 
várt megerősödés is kellő biz-
tosíték. 

A népi sakkbajnokság ren-
dező bizottsága felhívja min-
den szegedi üzem, egyesület, 
testület ifjúsági és minden 
más szervezet népi bajnokait, 
hogy 2Ó-án (kedden) este fél 
6 órakor a Szegedi Újság-
írók és Művészek Otthonában 
csoporlbaosztósuk, valamint 
Szeged város népi sakkbaj-
nokságának haladéktalan 
megkezdése végett feltétlenül 
\elenjcnek meg. A versenyek 
ugyanott fognak lezajlani. 

©Felkészülnek 
$ 

az uj magyar kultura katonái 

ad. 18/1948. vh. sz. 
I'k. 20.620/948. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

600 Ft tőke és jár. ereiéig 
11.800 Ft becsértexbcn lefog-
lalt teherautót Szegeden, Tisza 
Lajos-kőrút 20. szám alatt 1948 
április 19-én délelőtt 10 óra-
kor fogom elárverezni. 

Szegeden, 1918 március 27. 

P a 1 é g y i bir. végrehajtó. 

ALLAMGÉPGYARI csépiek, me-
zőgazdasági gépek, traktorok. 
Emergé cséplő és üzemi meg-
hajtósziijak. permetező, loesoló-
i óm I ők, FORDSON alkatrészeik. 
KLINGERIT .lömilömiyagok és 
műszaki cikkek kapható 

R ó n a M i k l ó s 

Alföld" Gépkereskedelmi Válla-

latnál, ItajcM-ZsTnszky-u. 22. 

— A barbár muzsika nem köz-
érthető, miiként a túlzott és el-
vont kifejezés sem közérthető. 
A szöveget minden idől>en, min-
denféle műveltségi fokon meg 
kell érteni . . . — halljuk Dénes 
Tibor előadását a kulturvezető-
képző tanfolyamon. 

Y a smu nká sok, rendőrezredes, 
munkáslányok, a piarista gim-
názium világi tanárai, iparosok, 
katonák jegyeznek kipirult arc-
cal, liogy á pénteki szeminá-
riumon számot adhassanak az 
itt hallottakról. 

— Az az érdekessége kultur-
vezetőképző tanfolyamunknak — 
mondja Kovács Antal, a dolgo-
zók kulturális szövetsége tit-
kára —, hogy a fizikai munká-
sok nagy érdeklődése miatt a 
szokásos" 25—30 hallgató he-
lyett 300-as létszámmal indul-
tunk. Ilyen érdeklődést országos 
viszonylatban sehol sem tapasz-
taltunk. Kedden, szerdán és csü-
törtökön tartjuk az előadásokat 
és pénteken szeminárium kere-
tében mélyítjük el a hailpttakat. 

A kurzus befe jezése utón1 a'hall-
gatók szétmennek a gyári és 
más kultúrtermekbe és megkez-
dődik a nagyszabású szervezett 
kulturmunka. ' 

„Tragos" 
A hatalmas teremben halálos 

csönd. A halk köhögő néma 
szemrehányásban részesül. Az 
előadó játszik a szavakkal. Való-
sággaL zsonglőrmutatványt vé-
gez, s magával ragadja hatiga-
lóit. Pedig nem is olyan könnyű 
a mai tétel. A marxista kultur-
szemiélet és irodalom teljes 
odaadást igényel. De a kontak-
tus előadó és hallgatóság kö-
zött az első -percekben kiala-
kul. Idegen szavak nélkül nem 
lehet magyarázni a •tragédiá-
ról* s ahogy Dénes Tibor 
a » tragos«-bó! kiindulva eljut 
a maii tragédiáig, azi első sorban 
ülő szőke gyári munkúsLány 
boldogan néz össze szomszéd-
jával, "látszik, élvezi tudása gya-
rapodását. 

i 
a ró 

Tiborc alakjának értelme 

Szemelvény következik a 
Bánk bánból. Filmre pagy je-
lenele Bánkkai a harmadik sza-
kaszban. Az előadó, Dénes Tibor 
jálsza a jelenetet. Csillognak a 
szemek, a hatalmas teremre ha-
lálos csend borul. 

. . . és anélkül, hogy Katona 
Ismerné a szocializmus tanait, 
amit akkor még ncin ismerhe-
tett, azt kéri, hogy »adjátok ne-
kem először a földet, először 
ezt kell rendezni* . . . — ma-
gyarázza a jelenet értelmét Dé-
nes elvtárs 

— Ahogy Katona Józsefnek 
meg volt a merészségé, hogy a 
közvetlen feladatokra forradal-
mi! uton mulasson rá, ugyanugy 
uj viszonyok között eljön az uj 
magyar dráma, amely a legkö-
zelebbi feladatokat fogja meg-
mutatni. Addig üzemeink, ha da-
rabol kell megválasztani, ezt az 
oszlót kai felfogást tartsák szem 
előtt. Olyan művészetet adja-lelő 
nak, amellyel a népet szolgai-' mert 

jálí. 
A hallgatóság nehezen tér 

magához elmélyültségéből. Nem 
akarja hinni, hogy vége az elő-
adásnak. Pedig jó két órán át 
minden idegszálával az előadón 
csüngött. Hirtelen magukhoz tér-
nek, fergeteges tapssal köszönik 
meg a hallottakat. Kezdődnek 
a hozzászólások. 

Herc^eg Ferenc 
. és a marxizmus 

WaLtner Mihály vasmunkás 
kérdésében benne van a felelet, 
amikor Ilerczeg Ferenc »Két 
ember a bányában* darabja 
után érdeklődlik. De Wallncr 
Mihály azt akarja, hogy mind 
a háromszázan a mai előadás 
alapján értékeljék ki Ilerczeg 
Ferencet az előadó 
segítségével. 

elő IlcrczCg darabjait, mert 
nem választható el müvei-

től és megfordítva. Nékünk 
olyan írók müvei kellenek, 
amelyre az uj világot épitiük. 

Altalános derültség köztien 
hangoztatta Dénes elvtárs, nem 
képzelhető el, hogy Iicrczeg 
marxista darabokat ir a jövő-
ben, mert a múltban se 'törődött 
a szociális igazsággal. 

/ Ziiahy, Nyirő, Babits 1 K>nco-
lé sa következik. Már rég elmúlt 
kiilenc óra, egye mixerként fi-
gyel, tanul mindenki. 

— jdinden egyes lehetőséget 
meg kell ragadni arra, hogy aki 

tovább, VI-amit tud, ^ízt adja 
gyen magával, tanulva tanítson, 
mert Csak igy tudom elkép-
zelni a szeretetet, közösséget 
és békét. Rengeteget tanultam 
ma — mondja Vörös János ci-
pész. — Eddig nem olvastam, 
könyveket, de" Kemény Zsig-
mond munkáit keresem ezután 
és természetesen a Bánk bánt. 

— Annyit mondhatok, hogy 
ilyen beállítottságban a dolgo-
kat még nem hallottam. Bizony 
gondolkozásra készteti az em-
bert — vallja Traubert Emii, 
a vegyipari SzIT pénztárosa. — 
Sokszor szinte megdöbbentett az 
a métyenlátás, ahogy az elő-
adó belemélyedt a lásgy tag-
lalásába. Hazamegyék, előve-
szem iskolai jegyzeteimet és 
otthon vonom le a következte-
tést. Sajnos, én még reakciós is-
kolába jártam. Megdöbbentően 
ellentétes az irodalmi beállított-
ság. 

Varjú Vincéné, a Szegcdi Le-
mezgyár üzemi gondozónője sze-
rint az egész előadást áthatotta 
az előadó Babits-idézete: •Gyű-
lölséggel nem lehet eredményt 
elérni*. Ezzel és sokrétű tudá-
sával egészen magához emelte 
a hallgatóságot. Sokat tanul-
tunk ma ismét. 

Kis csoportok alakulnak, sza-
vakon, kifejezéseken vitatkoz-

alúfeslésc i nak, leszűrik a hallottakat, hogy 
' üzemeikben, környezetükben 

— Mi nem azért nem adunk! továbbadhassák azt az élményt, 
Ilerczeg Ferenc-darabot, I amit ez a háromórás előadás je-
ő a szerzője, de nem ad- J lentett számukra. 


