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Muzsikáló nyári est a Széchenyi-téren 
a n a p s z a p d i egyesítő konferencia előestéién 

Az eddig két munkáspárthoz 
tartozó dolgozók lázasan ké-
szülnek a május 9-i nagysze-
gedi egyesítő Konferenciára, 
Bmely pontot tesz a raunkás-
fegység megvalósításáért foly-
tatott küzde'emre és méltón 
domborítja t i a Magyar üol-
öozófe Pártjának szerepét és 
Jelentőségét a város életében. 

A kon'erenclát szombaton 
este Muzsikáló Nyári Est ve-
tteti be a Széchenyi-téren, ame-

lyet a Siegeat Magyar Múzsa 
rendez a Nemzeti Színház tag-
jainak .felléptével. A tavalyi 
muzsikáló estékre 'még szíve-
sen emlékeznek vissza a sze-
gediek, erre a jelentős művé-
szi eseményre az egész város 
dolgozó társadalmát szeretet-
lei nivja meg a rendezőség. A 
konferencián, amely vasárnap 
reggei léi 9 órakor kezdődik 
a szegedi Nemzeti Színházban, 
megvilalják az egyesilett párt 
programját, megválasztják a 

Szegedi papucs, szögedi ha lb icska, 

remekbe készült bútor 

M roségi munka a kisiparos 
legbszfo abb fegyvere 

Azok között az erők kőzött, 
amelyek három év óta fárad-
hatatlan lendülettel épitik 
ujjá az országot, az ipari mun-
kásság, parasztság, haladó ér-
telmiség, becsületes kiskeres-
kedő között ott van a dolgozó 
kisiparos is. Háromezer kis-
iparos keresi Szegeden két keze 
munkájával kenyerét. Öntuda-
tos és nyugodt, tudja, hogy a 
társadalom fontos oszlopa, 
munkájára szükség van, készít-
ményével nem versenyezhet a 
gyáripar. 

A szegedi papucs 

Kridka- Péter papucsos ennek 
se ősi. világhírűvé vált szegedi 
iparnak helyzetéről beszél. 

— A szegedi papucs meg 
fogja tartani jóhirnevét. Van-
nak ugyan nehézségek, drága a 
nyersanyag, a színes j' hbőr, 
ja'bársony és a selyem, de hi-
ttünk benne, hogv a hároméves 
terv végéig ez n |o z I '.faé 
akadálya ann h 1 • t ább-
ra is versenyképesek legyünk. 

A mester, aki sz. i nos "érem-
nek és—kitüntetésnek bírloká-
ban van, megmutatja egyik kü-
lön'eges. ig'-n diszes 'készítmé-
nyéi. a bojtos, féllábas, cipő-
forma papucsot. 

— Ez lefszik a tanyai és 
városi nemiek egyaránt, de ma 
j: ég nemigen tudja megfizetni. 
Ha eme.kedik az é'ctszinvo-
na és i.iegteramijük a szoros 
fcidkercsfediclmi kapcsolatokat, 
elsősorban a szomszéd álla-
mokkal, akkor a szegedi pa-
pucs kereslete ismét a régi 
lesz. 

A »szöged.; ha {bicska* mes-
terei még nem haltak lei egé-
szen. amint már egyesek elpa-
Venláltáü őket. Fráter János 
késes és műköszörűs világosit 
i'ei ennek az ugyancsak spe-

ciálisan szegedi iparnak állá-
sáról. Sollingeni acéiborotva-
pengét vesz elő, gyári készít-
ményt, azután bicskájával meg-
karcolja. Csak ugiy hullanak 
a forgácsok. 

— Ez a szegedi késkistpar 
készítménye — mutat a szegedi 
bicskára. — Szilárdsága, ereje, 
ellenállóképessége a legdrá-

Jább külföldi áruét felülmúlja, 
(yen szakszerűen csak a két 

kézzel dolgozó kisiparos edzi 
'az acélt. A halformáju bics-
káknak a háború előtt fél vi-
lág csodájára járt. oft tündö-
költek minaen külföldi nagy-
város kiállításain Ma kissé ne-
héz az anyagéi'átás. a gyönov-
háznyélhez szükséges kagyló-
kat a Távolke'etrői kel'ene bc-

| szerezni, az adriai kagyló nein 
felel meg. A szegedi késesek 
azonban nem csüggednek, tud-
ják, hogy iparukat világszerte 
nagyra érteketik, a budapesti 
centenáriumi kiállításon is nagy 
érdeklődés mutatkozott á 
szebbnél-szebb szegedi bicskák 
iránt. Es tudják, hogy ezt az 
ipart nemcsak fenntartani, ha-
nem a hároméves terv során 
továbbfejleszteni ís érdemes. 

o i r r rt-MosI 
Telefon (124 

MA PREMIER! A tavaszi 
szezon legnagyobb ame-
rikai filmsikerei 
EX riKUM! SZERELEM! 

G e n e T i e r n e y 
izgalmas főszereplésével. 

j Műsort bevezeti: 

j / W u g y a r 

I világhtradó 

Előadások- 4—6-8-kor. 

390 szobabútor 

Szöllősi Sándor asztalosmes-
ter örömmel mondja el, hogy 
Anglia további száz szobabútort 
rendelt meg Szegeden, igy a 
szegedi kisipar összesen 300 
szobát készített angliai ex-
portra. Mennyivel tetszető-
sebb, izlé- esebb, jobb a sze-
gedi asztalov-késziifette bútor, 
ha a ruej-- :i nyugati országok 
is innen szerzik be szükségle-
tűtől! 

— A kormány — mondja 
Szöllősi Sándor — háromezer 
s zobabe rend e zésre való típus-
bútort szeretne csináltatni a 
hároméves terv során, hogy 
elősegítse a magyar dolgozók-
nak lakásuk berendezését. Eb-
ből is jeientős mennviséget 
Szeged készít el. mégpedig 22 
asztalosmester 90 munkavál-
lalóval. Mindez azt mutatja, 
hogy a kisipar készítményei 
igenis versenyképesek a gyári 
áruval. Ennek a titka az, hogy 
a becsületes kisiparos nem 
akar vagyont keresni, megelé-
gedik a tisztességes megélhe-
téssel. 

A minőségi termelés: ez a 
magyar kisiparos legbiztosabb 
fegyvere, ez szerez neki hír-
nevet szerte a világban és ez 
biztosítja megbecsülését, jövő-
jét és fennmaradásit a magyar 

' demokráciában 
KttvesdJ László 

Bérmaalámléfeok 
leszállított olcsó árban 

D H U C K E R 
A r a t - é k s z e r é » z n é l 

Széchenyi-fér 9. szám 
Ora-tkuarlavltásl flranvbeváltás! 

nagyszegedi jpártbizottságot, a 
junius 12-i budajiestí egység-
kongresszus küldöttei, és hatá-
rozati javaslatot terjesztenek a 
kongresszus elé. A szinház né-
zőiere és színpada erre az al-
kalomra ünnepi diszbe öltözik, 
a műszaki és dekorációs mun-
kákra a szinház fizikai dolgo-
zói önként vállalkoztak. A ta-
nyai küldöttek oda- és vissza-
utazására külön autókat állí-
tanak be. 

Lapzártakor érkezed 
Az olasz kommunista párt 

központi bizottsága kedden 
megtartott értekezletén meg-
vizsgálta a választások ered-
ményét és 'kidolgozta a párt 
politikájának főbb Irányvona-
lait. Togltalti, a párt főtitkára 
rámutatott arra, hogy 

a dolgozó tömegek vissza-
verték az imperialista erők 
támadását. 

Togliatti mélyreható reformo-
kat sürgetett a mezőgazdaság, 
az ipar és adózás terén. A 
népi arcvonal feladata előse-
gíteni egy el.enzéki tömb meg-
alakítását a keresztény demo-
krácia totalitásával szemben. 
VégűI javasolta az akcióegység 
fenntartását Nenni baloldali 
szocialistáival. 

Gork i i era léküaaep 

a * n ^ z M 7 - b a n 
A Magyar-Szovjet Művelő-

dési Társasáig Gorkij, a nagy 
proletáriró születésének 80-ik 
évfordulója alkalmából vásár-
nap délelőtt féi 10 és fél 12 
órakor a Belvárost Moziban 
nagyszabású emlékünnepélyt 
rendez. Az ünnepélyen Versé-
nyi Ida, a Nemzeti Szinház 
művésznője Gorkij forradalmi 
versét, »A viharmadár «-t fogja 
szavalni, Dávid Kata szigorló 
tanárnő pedig egy regényrész-
letet fog bemutatni Az emlék-
beszédet dr. Erdődi József 
egyetemi tanársegéd, a tanár-
képző főiskola tanára, az 
MSzMT üv. elnöke tartja. Ez-
alkalommal kerül bemutatásra 
a Szegeden még be nem muta-
tott szovjet művészfilm: "Az 
ArtamonoVok ügyes melyet a 
szovjetunió legkiválóbb művé-
szeinek részvételével késztet-
tek Az előadásra az MSzMT 
tagjai részére a betéj>és díj-
talan. Jegvek a hivatalos órák-
ban — kedden és csütörtökön 
délután 6 és 7 óra között — a 
társaság helyiségében kapha-
tók. 

4 jövő hét keddjén tárgyalja 
az ügyvédi rendtartás reformját 

az országgyűlés 

i B e t v á r o s ! M o z i 1 
Telefon: 625 

Csütörtöktől vasárnapig! 

Az első izgalmas ameri-
kai Totó-fiim! 

Mexikói 
k a l a n d 

MexikuOan filmreirták, 
n Totón megtörtént. A ti-
tokzatos Dói buja és ro-
mantikája szövi át ezt a 
parázslőan fojtptt izgal-
mas történetet. — Fősz.: 

ARTHURA DE COHDOVA; 

ESTIIER KERNANREL. 

Ezenkívül a legújabb 

Magyar hiradó. 

Előadások. 4—6—8 órakor 
Pénztár tí.6. 11—12-ig és 
délután 8 órakor. 

Budapest, május 5. Az or-
szággyűlés mai ülésén Nyá-
rádi Miklós pénzügyminisz-
ter beterjesztette a volt ki-
rályi család alapítványi va-
gyonának állami tulajdon-
bave'.e á ői szóló törvényja-
vaslatot. 

Szigelhi Gyula (kisgazda) 
napirendelőtti felszólalásá-
ban a felsőiiszánluli fagyká-
rok ügyéről szólott. 

E u á i Farkra Fer c a-
raszlpúrl) előadó ism rietle 
az egyes villamostnüvek 
energjialelepemek és távve-
zetékeinek állami tulajdon-
ba vételéről és a villamos-
energia gazdálkodással kap-
csolatos egyéb rendelkezé-
sekről szóló törvény értel-
mében járó kártalanítást 
szabályozó törvényjavaslat 
benyújtására megszabott ha-
táridő meghosszabbításáról 
szóló törvényjavaslatot. A 
kártalanítás kérdésében a 
kormányzat intenciója az, 
hogy azt egységesen kíván-
ja megoldani és ezért kívá-
natos a meghosszabbítás. 

A Ház a Javaslatot vita 
nélkül elfogadta. 

Ezután állértek az össze-
férhetetlenségi ügyek tár-
gyalására. Vértes István 
ringgel len Magyar Dem. 
Párt) ügyében a Ház kimon-
dotta, hogy összeférhetetlen-
ségi helyzetét 15 nap alatt 
szüntesse meg. 

Villányi Miklós, Bognár 
[János, Bálint Sándor, Kon-
d o r aI e és Tóth László 
képviselőknél kimondotta a 
Ház bogv állásuk nem ösz-
szeférhelellen a képviselő-
séggel Pong ácz Tibornak 
az Állam' Mezőgazdasági 
Müvek központjában betöl-
tött jogügyi < s/„ályvezetői 
tisztségét a Ház nem ösz-
szeférhctellennek minősítet-
te a képviselői tisztséggel. 

A Ház legközelebbi ülését 
kedden délelőtt 10 órakor 
tartja, napirendjén az ügy-
védi rendtartásról szőlő tör-
vény kiegészítéséről szóló 
törvényjavasla! i! va a int 
az elhagyót1 Javak kénlésé-
nek rendezése d szóló tör-
vényjavaslattal. 

4 d e i D o U r ^ c i á n a k 
és sa j á t r o h a u u i a i i k a p n a k köszönhet i ezt 

a s i egsd i egyetemi í ' j n 

Ünnepélyes keretek között avatták lel a MEFESz 
József Attila üdülőjét 

Szerdán délután Újszege-
den a voll tiszti teniszpá-
lyát ós környékét vidám 
egyeternisla csoport lepte el. 
Frissen festett, szorgalmas 
munkával rendbehozott épü-
letet vettek körül, amelven 
dj tábla hirdette:»A MEFESz 
József Attila nyári üdülője*. 

Az egyetemi ifjúság ön-
kéntes brigádjai liozlák 
rendbe a körülötte lévő 
leiepet, az épületben pe-
dig csinos lársalgólerem, 
öltözők, két röplabdapá-
lya és teniszpálya ál' a/ 
Ifjúság ren delk ezé • ére. 

Az ifjúság rohammunkájá-
ban különösen előljárt Ko-
máromi József orvostanhall-
gató bi igédvezető, akinek a 
szerda délutáni felavatáson 
külön köszönetet mondott 
Dávid Kata, a SzF.ISz elnö-
ke. Ugysziinté" m r+övT-ón-
te az ifjúság elnöke a város 
támogatását e + ; r r. er-
niczki József m -mV őt, aki 
mqnkakieién lul is dobo-
zott az ifjúság üdülőjéért. 

A József 'Attila üdülőt Or-
tutay Gyula kultuszminisz-
ter avatta fel ünnepélyes 
keretek között. 

— Ez az elsői alkalom, 
hogy ide beléphetek — mon-
dotta —, mert azelőtt ez a 
hely csupán egy kiváltsá-
gos társaságé volt. Szeret-
ném 

ha a jövőben az egyetemi 
ifjúság !s a munkás- és 
paraszifialalokkal együtt 
sportolna, ,szórakozna és 
a függetlenségi front ifjú-
sági szektorakén! megte-
remtené a munkás, pa-
raszt és értelmiségi ifjú-
ság egységéi. 
A kultuszminiszter az if-

júság nagy éljenzése köz-
ben ígérte meg, hegy sport-
felszerelésre 3000 forin'ot 
juttat Szegedre, ezenkívül az 
őszii és téli klubhelvíréö 
rendbehozására JuniustÓl 

havi ezer forintot folyósít, 
továbbá gondoskodik arról, 
hogy minél előbb modern, 
haladószeiiemü szerzők mü-
veiből összeállított könyvtár 
álljon az egyetemi fiatalok! 
rendelkezésére. 

A miniszter szavait éi ígé-
reteit Székely Lajos, a Pe-
tőfi Sándor kollégium igaz-
gatója köszönte meg, majd 
a Himnusz eléneklése utan 
a megjelent vendégekkel 
együtt az ifjúság sportbemu-
tatóit szemlélték végiig. 

Ortutay kultuszminiszter 
a bemutatók után Gállá 
László igazgatóval a közép-
iskolás és munkásifjuság 
most készülő üdülőjét láto-
gatta meg Újszegedén, ahol 
éppen a Klauzál-gimnázium 
brigádja dolgozott. 

lEs te 8 órakor a SzEISz Jó-
zsef Atlila-emiékestet rende-
zett a központi egyetem aulá-
jában. Bevezetőt mondott Lá-
nyi Ottó Apálhy kollégista, 
maid József JoLán, a költő Sze-
geden tartózkodó nővére raj-
zolta meg rebltiiicserrt élőadás-
ban József Attila emberi ar-
culatát.. Ezután Nagygyörgy 
Mária, a Szegedi Kendérfouó 
munkásiga^gatu ja, Versényi Ida', 
a szinház tagja és Guczoghy 
Lajos Móricz Zstonend kollé-

gista adott elö Jf • ' ila 
reprezentáns versel' 0. 

Máms 6-án, 
csu'ortökön 
és 9-én, vasárnap 

Kistelek kivételével 
menetrendszerű városi 

autóbusz-

közlekedés 
Városi a u t ó b u s z ü z e m 


