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Szegedet nem fenyegeti a bagolypiile 
hernyójának puszi tása 

A sr«gadi dláksáq segít a veszedelmes 
kártevők Irtásában 

Makó halárában, de álta-
lában Csanádmegyében igen 
nagy mértékben elszaporo-
dott a bggolvpille hernyója, 
n nely hatalmas pusztítást 
Végez a vetésekben. Szakér-
tők szerint elsősorban az 
idei enyhe tél és a száraz 
Idő következtében jelentkez-
tek ezek a kárlevők; ame-
lyek százezrével leptek el a 
földel, uc\ hogy holdanként 
70—80 V lót is szednek ösz-
Bze belőle n gazdák. A ba-
golypille lifei óvójának irtá-
sa azonban tervszerűen, 
ne mértékben már meg-
indult. A földimivelésügvi 
minisztérium 30 poryzógép-
pel inditolta meg a küzdel-
mei. 

a ?agyar Dolgozók Párt-
jának kezdeményeié ére 
pedig Makó egész társa-
dalma kivonult a hernyók 
pusztítására. 

A középiskolás diákság kü-
lön önkéntes brigádokat 
szervezeit, amelyek már ko-
rán reggeltől kezdve ered-
ményesen végzik a munkát 
a kártevők ellen. A fontos 

mozgalomba a szegedi diák-
ság is bekapcsolódott. Per-
jési Lászlónak, a MINSz me-
gyei titkárának felhívására 
ma, 

csiitfirlttkii'm reggel a Kla-
uzál Gábor és Baross Gá-
bor gfannázhiinnnk közel 
száz, diákja megy át Ma-
kóra. 

Remélhető, hogy a nagysza-
bású segitoakció eredmény-
re vezet. 

A szegedi gazdasági fel-
ügyelőségen dr. Thaisz La-
jos főfelügyelő közel e, hogy 

Szeged határát nagyobb 
mértékben nem fenyegeti! 
ez a veszedelem. 

Csupán á Csau ádmegyével 
határos részeken tapasztal-
ták a bagolypiile hernyójá-
nak feltűnését, de előrelát-
hatóan tovább már nem ter-
jed, mivel a bcbábozási ide-
jük lelelik éfs igy megszű-
nik kártevésük is. A szegedi 
halárban inkább cserebogár 
és egyéb rovarbárokat ész-
lellek, de ezek sem nagyob-
bak. mini más előző évben 
előforduló Vovarkár. 

EitesPcni a vevőiméi, hogv a friss scr'fs fej láb 12 forinl 
helyett 7 f rint, sertéstüdő 12 forinl helyett ? forint, 
hm , sertéscsont 2 forint. Itóesiai májas 14 forint 
helyett 8 forint. Ezenkívül friss husok és hentes-
áruk. Viszonteladóknak árengedmény. 

TÁLAS és ZALKA,'Széchenyi-tér 9. 

99 K r s z t u s s a l á d e t r o ^ r á c f ^ í r S ! " 
A katolikus tanoncok Szent Józsel Körének 

á'lásloglalása a rosszhiszemű egyházi körök 

ellen év a magyar demokrácia mellett 

Budapest, május 12. A ka-
tolikus tanoncok nemréigi-
ben alakították meg nagy 
'lelkesedéssel a katolikus ta-
noncok Szenl József-körét. 

U kör célja az egyházi ott-
-honokban mutatkoBÓ sércl-
^mek orvoslása és a demo-
l'krácia szellemében olyan 
katolikus tanoncok nevelé-
se, akik vallásos meggyőző-
désük mellett hűen szolgál-
ják a magyar népi demo-
kráciát és benne népük bol-
dogabb jövőjét. Ez a hatá-
rozatuk nagy visszhangot 
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Előadások: 4-6—8 órakor 
Pénztár d.« 11-12 és az 

| előadás ciőlt félórával 

kelteit a katolikus lauoncok 
között. A kör mosl kibocsá-
tott felhívásában megálla-
pít Ja, hogy 

az egyházi lanoncollho-
ltokban nincsenek meg a 
demokrácia legelemibb 
szervei, az önkormnnv-
zatl testületek és szüksé-
gé" ezeknek mielőbbi meg-
alakulása. 

A katolikus tanoncifjuság 
Vágyik a szabadságra un- an-
ugy. mint az ifjúság minden 
rétege, az egyházi otthonok-
ban pedig nincs szabadság, 
a Inroncoknak nincs sza! a I 
akaratuk llgy állítják be a 
mai rendszeri, hogy Krisz-
tus- és vallásellenes. Mi, 
mini hü katolikusok — 
mondja a felhívás — ugv 
tétjük, hogy ez a demokrá 

' cia az igazi krisztusi elve 
ket valósítja meg. 

Nem engedjük, hogy ben-

nünket nem jóhiszemű 

egyházi körök szcmbcál-

ftlsanak a többi dolgozók-

kal. 

Krisztus tanításából ugy lát-
juk hogy követni kell pél-
dáját, a dolgozók molié kell 
állni és segíteni kell népűin 
ket és népünk államát. 

Jelszavunk: Krisztussal a 

demokráciáért. 

Teljes szívvel és lélekkel ál-
lást foglalunk a magyar de 
moVrácia mellett, Krisztus 
szellemében építjük hazán 
kai, népünk boldogabb jö 
vüjél. 

Csak röviden 
A nápolyi diákok a magas 

tandíj ellen sztrájkba lép-
tek. 

Az állami hal- és nádgaz-
dasági üzemek sertéshizlalá-
si versenyre hivlák ki a jó-
vátételi hivatallal szerzéklött 
41 hizlaldát. 

A PRAGAI kerületi bíróság a 
kémkedési bvmperben három 
vádioltat halálráf több vád-
lottal 1—3 évig terjedő bör-
tönre itélt. 

Az angol kormány eluta-
sította Ciprus sziget nem-
zetgyűlésének a sziget füg-
getlensége figvében hozott 
halárrozatát Ciprus tovább-
ra is az angol államközös-
ség kebelében marad. 

Az amiensi repülőgépgyár 
ezer munkása negyven mun-
katársuk elbocsátása miatt 
sztrájkba lépett. 

ÁHHAHAM SLONSKV, a jpa-
lesztinai haladó értelmiség 
közipontjának elnöíke a Magyar 
titok Szövetségének meghívá-
sára Bud-apeslre érkezel!. 

Balassagyarmat és Dré-
jjelypalánk mesterséges ál-
almeglermékenvitő állo-

mást állított fel.' 

A szovjet-bolgár barátsá-
gi egyezmény ratifikációs 
okmányait Szófiában kicse-
rélték * 

A ZENEKEDVELŐ IFJÚSÁG 
nemzetközt szövetségének fel-
hívására rövidesen megalakul 
a szövetség magyar tagozata 
is. 

A német munkások sztráj-
kokkal, tüntetésekkel és fel-
vonulásokkal tiltakoznak az 
angolok kiéheztető politiká-
ja ellen. 

Losoncon államellenes 
földalatti szervezetet gön-gtelítettek fel a csehszlovák 

zlonsági szervek. 
SIMON JÓZSEF dorogi vá-

járt és feleségét a MÁV Kon-
zum s bő vetkezet két hétre ven-
dégül látja a mátraházi üdülő-
ben 

Az arab haditanács kidol-
gozta a Palesztina megtá-
madására irányuló tervel 

Poór Bertalan, a Franc a 
országban élő kiváló ma-
cyar festőművész rövidesen 
visszatér Magyarországra. 

A DETROITI Krysler motor-
müvek 75 000 munkása sztrájk-
ba lépett. 

Az amerikai képviselőház 
megszavazta a légi erő fej 
lesztéséről szóló törvényja-
vaslatot. 

A Szovjetunió legfelsőbb 
tanácsa ratifikálta a szovjet-
finn barátsági szerződési 

A csehszlovák választá-
sokra egyedül a nemzeti 
arcvonal nyújtott be egy-
séges jelölőíislát. 

A MEZŐKÖVESDI fcézfgrá-
nálos merénylet harmadik se 
besültJe is meghalt. 

A nanktngi kormány le-
mondott. 

Szentesen pünkösd vasár-
napján megyei rendőrnapot 
rendeznek. 

Pereces liáuyatelepeii. Di 
ósgyőrön és Miskolcon a 
mimkáscsaládok 50 görög 
gyermeket fogadlak be. 

A HEVES megyei Alánv kör-
cégben a villám lwcsnpott az 
ujgazdáknak juttatót! uradalmi 
isláMóba; 20 leltén elpusztult. 
15 égési scliekcl szenvedett. 

Foglalkoztunk az egyetemi 
ifjúság, a Kálmány Lajos Kör 
és több fiatal szegedi tudós 
állásfoglahísávaT a szegedi Al-
földi Tudományos Intézet 
ügyében. A Magyar Néprajzi 
Társaság hócimezövásárheívi 
országos vándorgyűlésén dr. 
Erdődy József főiskolai tanár 
az alföldi népismeret tudósai 
nevében az intézet átszervezé-
sét és a korszerű munka meg-
indítását kérte Ortutay Gyuia 
kultuszminisztertől, továbbá 
azt. hogy tegye a kultuszmi-
niszter Szegoaet a délvidéki 
honismereti kulturmunka kö-
zéppontjává és élessze fel az 
Alföld-kutató Bizottságot is. A 

Siszervez k az Bftíi Iniqmánvos 
Infézee és irefllös ümoga ást kap 
a szeiedi n?pra?zk»iía ás 

Kálmány Lajos Kör nevében 
dr. Péter László egyetemi 
gyakornok azt kérte, hogy te-
remtsen móoot a kultuszkor-
mány a tápai etnográfiai kuta-
tások befejezésére. Dr. Bénis 
György egyetemi tanár a népi 
jogszokások gyűjtéséről szá-
molt be a miniszternek. 

A kultuszminisfcter megígérte, 
hogy újjászervezi Szegeden az 
Alföldi Tudományos Intézetet, 
Felszólítottá a megjelent sze-
gedi kutatókat, hogv addig Is 
folytassák munkájukat, mert 
a néprajzi kutatásra szánt évt 
250.000'forintos-segélyből Sze-
ged ls jelentős összeget kap. 

| K a l É w k a E s p r e s s o MEINL k á v é 
a h íd főné l I 

„A dalnak lenge szárnyán..." 
A Szegedi Ifjúsági Kiskórus második 
dijat nyert az országos centenáris 
verseny döntőjében 

A szegedi kóruskultura a 
felszabadulás óla nagyol fej-
lődött. Az ok ^ézenfékvő: a 
szabadság éltető levegőjében 
a népi erőknek a haladás útja 
nyitva áll. A Bartók—Kodály-
kultusz termékenyítőleg hat a 
kórusok működésére és ered-
ményeik ma már művészi mér-: 

lékkel mérhetők Soraikban 
most joggal kér magának he-
lyet a Szegedi Ifjúsági Kis-
kórus, amely vasárnap díszes 
trófeát hozolI haza Szolnokról: 
az országos centenáris döntő-
ben megnyerte a második di-
jat. A kórus 13 tagja hal sze-
gedi középiskolának: 

a leáuyoiiimá/ mnnak. a 
lárüa clmiiáz'ainának. a 
íáróa jpai'skctáfánalJ és la-
nfttaiftéfMöjéaéfc, s p'atfela. 
Klauzál- és Barcs-shrntá-
/tárnoknak növendéke' Uii-
/fis kertül ki. 

Valamennyi elsőrendű hanjt-
anyaggal reudeikezil;. Csodák 
csodája, karnagyuk Szécsi Jó-
zsef, egyszerű fizikai dolgozó, 
a dalnak, muzsikának rajon-
gója. Amikor felkerestük, a 
pult mögött munkájára hajolva 
találtuk, ruhákat szabott. Nem 
tanult Ferencsiknél, nem vé-
gezte JemnMz. vagy Bárdos 
karnagy képzőjét, autodidakta, 
aki semmiféle szakintézetben 
nem tanult. Amit tud — és 
sokat tud —, önmagának, szor-
galmának "köszönheti. 

Szabadkozik. Magáról nem 
akar bőszéin! seminSt, annál 
többet dédelgetve szeretett kó-
rusáról. 

— Tisztán művészi alapon, 
a kultura iránti szeretetből 
alakítottuk meg a Szegedi Ifjú-
sági Kískórust — mondja. — 
Tizennégy-lizenhatéves leá-
nyok, "ttzenőt-lizomiyolcéves 
fiuk a működő tagjai. Egyetlen-
iskola növendékeiből nehezen 
verődhettünk volna össze, fő-
leg hangszín szempontjából, 
ezért jutottunk arra a gondo-
láira. 'hogy több helyről ver-
buváljuk az ífju dalosokat. 
Eredlrénvelnk elsősorban an-
nak bősz ön he («k hogy 

valamennyi "agairt. „su/Vkus, 

jó* ismerik a hanejcgvrkrl,-
tiis/.en Inlnyemó rés/tik a 
Zenekon/ervalériumban ta-
nul. 
— Mikpr próbálnak, a diá-

koknak alig van szabad ide-
jük? — kérdeztük 

— Két fjv óta tanulunk és 
a kél nyári iskolai szünetet 
használtuk fel arra, hogv ala-
posan képezizük magún! at. 
Nap mini nap próbáltunk az 
iskolaidényben pedig paliéroz-
trfk, kidolgoztuk a müveket. 

— Szép ez a második dij; 
is — mondottuk —, de tudo-
másunk szerint 

a s rak értök szórtát a ktékii-
rus m*sér«W'n»o"te vatna az 
első dijat. 
— Valahogy igy van — vá-

laszolja Szécsi karaagy — és 
lehetséges, hogy némi repa-
ráclót is kapunk. Ugyanis aZ 
elsőnek helyezett Ifutler ás 
íré ver szappan-gyári »ifjúsági* 
kórusban sajtóközlemények) 
szerhiUis nemcsak fiatalok vol-
tek réS't. hanem a gyermekek) 
szülei is és ezzel az előnnyel 
mi nem tudtunk largbirkűzni. 
Véleményünk szerint iljuságí 
kórusban csak ifjúságiak sze-
repelhetnek. Egyé likén I a zsürl 
szerint minőségileg elértük nz 
első helyezés színvonalát. 

— Miiven köí usknlturákbau 
kéfrézik magukat a legerőseb-
ben? 

— A uagy. népi és szabad1 

kórusok kultuszának hivei ya-

Byunk, hüségn k vetői Ko-
élvnak. Bartóteiak, Bárc'os-

na'lc. Stílusunkat kizárólag .tJ 
6 nyemdokaiton haladva ,da-
Mlotttik ki Versenvmüsorunk: 
Kodály C'-hors generosa (régi 
magyar diákkőszontő). Kodály-
nak egyik le^»eheze!>b és alig 
előadott Norvég leányok cimü 
kórusa. Bárdos Tiszai dalla-
mok és dr. Szeghy lunlre Ka-
rácsonyi népdalleldotgOzásai. 

— Tagadhatatlanul nagy 
ke-rintí volt. az esti díszelő-
adáson. anielveii 28 kórus T><W 
dalossal vonult fel. verseny-
műsorunkat megismételtük. 

ta. 

Tiki Zol án köztársasági 
elnök megtekintette n Nem-
zeti Szalonban a Balaton In-
té»ő Bizottság által rende-
zeti balatoni képkiállitást. 

Ashótli, Adám, Kalona és 
Fcliér összeállilásn magy ar 
teniszesapat megérkezett Pá-
rizsba. 

Az F'ekiromo; labdarugó-
csapata szerdán Kfyiptom-
ba indnll repülőgépen por-
tyául ra 

Szerb Antal, Halász. Gá-
bor, Sárközi György, Ivor 
Dénes és még sokezer Sop-
ron körnvékére deportált és 
ott elpusztult emlékére pün-
kösd bélfőn n sopronmegyei 
Balfou emlékművel ápita-
nak. 

A ma gy ar pedagógusok 
szabad szakszervezetének 
képzőművész tagja® máiux 
5—25 közölt B"d;.[>eseu 
k é p z őm űv eszeli ki á l'jtást 
rendeznek 


