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A szegedi kisiparos megértette 
az idők szavát 

Politikai és s zakma i előadásokat hallgat — 
Tanoncot nevel — Munhaversenyt indít — 

Szövetkezetbe tömörül 

A Kisiparosok Országos 
Szabadszakszervezete terve-
zetet dolgozott ki, hogyan 
kapcsolódhat be a kisipa-
rosság minél eredményeseb-
ben a hároméves terv mun-
kájába. Mit lesz a szegődi 
kisipar? Tarján Tibor, az 
ipari esi idei hatósági bizto-
sa és Katona András, 
n KTOSz helyi elnöke 
mondja el, hogy a tervezet 
legfőbb pontját Szegeden 
már meg is valósították. 

A (leniokra'ikus átképzésre 

a KIOSz és az Ipartestület 
mindent megtesz. Májúd 8 
óla egyre nagyobb érdeklő-
dés mellett folyik az az is-
in a-',"" >ziő előadássoro-
z:d, amelynek köreiében ne-
ves előadók, politikusok és 
s ak< mlierek jelölik meg a 
kisiparos fontos szerepét a 
népi demokráciában. Har-
minc szegedi kisiparos nvert 
kullurvezelői képesítési a 
Szakmákö i "izollság egv-

bónanos ta ífolvamán \z 
oil e.lsajálitoll szellemei ma 
az ipartestületben, szaktár-
saik között érvényesítik. A 
március 15-i és május t-i 
felvonulásban a szegedi kis-
iparosok úgyszólván teljes 
számban résztvetlek, Rákosi 
elvtárs mezőhegyes! beszé-
dére is tömegerén külön 
autókon utaztak. Mindez bi-
zonyítja, hogy a kisiparos-
ság megértette az idők sza-
vál ,(js már a helves uton 
tart ' 

A szakmai nevelés, 

a tanoncképzés terén sok 
nehézséget okoz a nyers 
anyaghiány, a kisiparosra 
rótt, ma még súlyos adó-
terhek. A kisiparos azon-
ban tudja, milyen fontos a 
tanoncképzés nemcsak a 
kisiprfr, hanem az egész 
nemzet szempontjából is. 
hiszen a legjobb szakmun-
kások a kisiparos műhelyé-
ből kerülnek ki Ezért az 
ipartestület azt kérte akor-
mánvtól, kapjon a tanoncot 
tarló kisiparos adókedvez-
ményi és anyagellátás 
lerén is részesüljön előny-
ben Minél több állami t'a-
noncotthon létesítése is 
szükséges, ekkor bizonyos, 
nogv a kisiparos újra riagv 
számban Tog tanoncot fog-
lalkoztatni 

A munkásság 
és a kisiparos 

dolgozók közötti szoros kap-
csolat kiépítésére mér si-
kerrel működik Szegeden 
egy összekötő bizottság, 
amely letárgyal minden 
munkaadó és munkavállaló 
között felmerülő vitás kér-
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Nyári szünet 
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dési, egyuiíal pedig baráti 
légkört teremt a kél dolgo-
zo réteg között. A bizottság 
tagjai a kisiparosok részé-
ről Esonga István, Kalona 
András, Tóth József ésTrin-
kula József, a Szakmaközi 
Bizottság részéről Bcrnáth 
András, Dani János, ifj. Ko-
mócsin Mihály és Lavner 
Sándor. A szegedi ipartes-
tület voll az első, amely az 
üzemekben folyó munkaver-
senv győztesének egy szén-
mű vü ezüstserleget és 500 
forintot ajánlott fel. 

Vz ipari berendezések 

és szerszámok korszerű fej-
lesztésére rövidesen mun-
kaversenvt indítanak a sze-
gedi kisiparosok Ez szöksé 
ges is hogy a technika ha-
talmas fejlődésével lépési 
tartsanak és a kisipar ver-
senyképes maradjon. Gon-
dot fordítanak á kisipari 
mflhelv egészségügyére is. 
Az ipartestület és a köz-
egészségügyi intézet közös 
bizottsága a jövőben végig-
jár minden szegedi műhelyt 
és megvizsgálja, megfelel-e 
az az egészségügyi követel-
ményeknek. 

A szövetkezeti eszme 

mindinkább tért hódit a 
kisiparosok körében. Sehön-
herger I.aios cipészmester, 
aki Cseli Imrével együtt 
nemrégen alakította még a 
bőr- és eipésziparosok áru-
beszerző, termelő és értéke-
sítő szövetkezetét, ezt mond-
ja a kisiparos szövetkezelek 
jelentőségéről: 

— A kisiparosság ma már 
belátja, hogy a szövetkezés-
sel nem veszíti el önállósá-
gát, ellenkezőleg, saját ma-
gán segil. Könnyebben jut 
áruhoz, nyersanyaghoz, 
termékeit jobban értékesít-
heti. Közületi munkát, H-
pusmunkát, kizárólag szö-
vet kezetlel végeztetnek, 
mert az egyes kisiparos el-
lenőrzése leheleden A pá-
lyázatoknál a szövetkezet 
akkor is megkapja a mun-
kál, ha árajánlata fi száza-
lékkal drágább a magános 
kisiparosénál. Ezért szüksé-
ges, hogv a kisiparosság 
•szakosztályonként kapcso-
lódjon be a mozgalomba és 
meaalakilsa szövetkezeteit. 

Az olyan szakmában, ahol 
nincs meg a szövetkezet ala-
pításához szükséges száz tag, 
a kisiparosok munkaközös-
ségije tömörülnek. Szegeden 
már a legtöbb szakmában 
nufhkaközösrég működik 
számottevő sikerrel. A fej-
lődés irTinva itt is a szövet-
kezetek mégpedig a terme-
lő szövetkezetek felé mulat. 

Az ti/Cint munkássá®, 

a Parasztság, a l a'adó értel-
miség mellett tehát a do,-
goz.ó kisiparos is ki akarja 
venni részéi a hároméves 
tervért folyó munkából. 
Tudja, hogy a terv sikere 
számára is több és jobb 
nyersanyagot, több és mó-
dosabb megrendelő felet je-
lent. e/onlelül pedig átérzi, 
hogy a néni demokráciában 
a dolgozók iiagv osztályá-
ban van a bolyé. Ezért dol-
gozik és igyekszik felsora-
kozni az ország többi épí-
tőié mellé <K. !,.) 

Virágos 
k e n d e r g y á r 

A fiáklót megfosztott Londo-
ni-körul sivárságát jólesőlrg 
enyhítette a Kenderíonóayár 
munkásainak az a példátadó 
készsiűe anilvet a gyár körül 
huzóao járdák kemeiiy, görön-
gyös talaját rohammunkával 
(eltörtök, plantrozlák és kü-
lönféle vlrégotfAal ültették he 
A gyárban dolgozó munkás-
asszonyok az Így kicsinosított, 
szinte nnrkswrü gyárirömyék 
gondozását, öntözését vállal-
ták. A Nagykörút: háztulajdo-
nosai jól lennék, ha követnék 
a kendergyórt dolgozók pél-
dáját, mert a városnak ez a 
fontos közlekedési vonala" a 
virágokkal beültetett járdákkal 
egész más oenyomfist keltene. 
A Marx-téri laktanya proletár-
családjai szintén hasznosítot-
ták az előttük húzódó földterü-
leteket, de ők nem virá"gal, 
hanem kerti vetemények kei 
ültették he a föidsávokat. 

v i f l é s 
Szó z.lu I encveahároiu pon tbót 

álló kis gyűlési ÓM közgyűlési 
tárgysorozatot tárgyált le szer-
dán' délelőtt a törvényható-
sági tósgyülés. Az előadók 
gyorsan végeztek a túlnyo-
móan sznlinnságolásí nyugdí-
jazási. szolgálati idő beszámí-
tási stb. kérelmekkel Na-
gyobb vita nem is alakult ki 
A kisgyűlés néhány kisebb je-
lentőségű tárgytól' ej tekintve 
tudomásul vette a tanácsi ető-
Ierjes7jfésefcet A gőzfürdő árai-
nak módosításánál Somogyi ta-
nácsnok megjegyezte, hogy ez 
elől nem tehet elzárkózni. (la 
azt akarjuk, hogy elsőrendűen 
fontos népegészségügyi intéz-
ményünk ne menjen tönkre, 
Síékor tatarozásét tovább ha-
lasztani nem lehet, ennek a 
költségeit pedig a bevételek-
ből nem lehet fedezni Ko 
mőcsip Mihály. Kancz László, 
dr. Kertész Béla. Madarász 
János csak mérsékelt -emelést 
tartanak szükségesnek. Róna 
Béla tanácsnok a vtzdfjarányo-
sifásl rendeletet ismertette, 
amely némileg saintén módo-
sítja az eddig érvényben volt 
tarifákat. Bejelentetté, hogv a 
Vízmüvek deficitjének cltün-
letésére csntomnnnszTiálatl di-
jakat sjjed a város. Uj sztvnty-
tyüt állítanak he. uj kutat tár-
nak és 

amit a faVanla rezsim nem 
csfnált meg a vaíyanábál, 
a/t m a jd e lvétN ina ff a sze-
gény város és egy éveii be 

tál vbielrn ' l 'k a lulaivl ' töl 
rengetegei n/envedfi Móra-
várost. 

Ismeriette a jóváhagyott üze-
mi zárszámadásokat, "amelyek-
bői kiderült, hogv csak a köz-
tisztasági üzém és a gazdasági 
vasút vannak egyensúlyban. A 
város vagyonáré vigyázlak ifj. 
Komócsfii Mthólv, KonCí László 
és Kertész Béla dr akkor, 
amikor nem le tje si tették a VI-
rácli cukrászdának azt a ké-
rés él. hogv színházi bűfféjük-
ben mondjon to a város a 
berendezés tálaidon jogáról, 
meri Vtrághék azt he Ivreál lá-
tót Iák 

Vasáriap zászlói avat 
a kendergrárt dalárda 
A Szegcdi Kenderfonógvár 

vegyesknra pünkösd vasár-
napján délelőtt 9 órakor ün-
nepélyesen avatja fel zászla-
ját a szakszervezeti székház-
ban (Kálvária-utca 10). Az 
ünnepségre érdeklődőket 
szívesen látnak. Délután 4 
órakor hangverseny tesz az 
ipartest ülel márvá nyterni é-
ben, utána lánc reggelig 
Mindenkit szeretettel meg-
hív a rendezőség 

Szinház £ cM(*vészet 

J- uos vitéz 
Felújította a Nemzeti Sz.nhéz 

Mi a János vitéz patinás ér 
iékíi iandóságinak titka? Két-
ségen kivin a belőle áradó 
dallam bőség, a színes mese-
világ, amelyben vasorrú Inu-
llák. vitéz katonák, jóságos 
tündérek, seprőn lovag/ó bo-
szorkányok, hétfejű sárká-
nyok izgatják n mondavilág 
ezernyi csodájáért hevülő kép-
zeletet. A mesélő Petőfi es 
a daloló Kacsóh igy találko-
zik s forr össze a költészet 
örökszép formáiban, A János 
vitéz szelleméi és a színpad 
korlátozott adottságait neliéz 
összeegveztetni. mért egy kis 
tálbuzgóság és menthetetlenül 
értéktelenné torzul a rossz 
résileg miatt esetleg az egész. 
A feladat tehát, an'ii a Nem-
zeti Színházra várt, abban jc-
geeesedett ki. képes-e szín-
padra idézni a mesemondó 
költőt, vagy periig megelégszik 
a másik kin átkozó lehetőség-
gel: a látványosságok felduz-
zasztásával. A még fa nem for-
rott produkció kissé megme-
revíti a tollal, amikor a bírá-
lni szavát keli hallatnia. Meg-
merevíti pedig azért, mert 
szorgos kutalás ellenére sem 
lelhető fel benne Petőfi me-
semond,'Vsának naiv szelleme, 
viszont igazság ar. fs, hogv » 
látnivalókat sem munkáltak kl 
s nem túlságosan nagy súlyt 
fektetlek arra, hogy a körítés 
minden mese ellenére is illú-
ziót kellő legyen. Ez minden 
valószínűség szerint a szigo-
rúan alkalmazott takarékos-
sági "rendszabályokkal függ 
ősszé. Talmi csillogások csak 
a külsőségeknek segédkeznek, 
művészi teljesítmény ezen nem 
állhat, de nem ls bukhat, Ka-
csóh Pongrác nem elődje se 
Bartóknak, se Kodálynak, de 
magvaros melódiái rohammal 
foglalták el széles e hazát s 
nem volt zuga hegynek, völgy-
nek. álló. ne dúdolták volna 
Kukorica Jancsinak. Ituskának 
meg Ragónak dalait. A nép 
szivébe zárta ezekét a nótákat, 
együttérez a világgá ment sze-
gény hojtárgverekkel. a mos-

(*) A PilhitnmmflMiMfc má-
jus 19-i hangversenye a késői 
szezon nagy zenei eseménye 
lesz. Ettgei Iván. az európai 
íilríi zongoraművész szófiai, 
belgrádi, bukaresti nfagy sike-
rei ulán néhány hetet tölt még 
Magyarországon, azután hol-
landiai, svájci és skandináviai 
tűméire indul. Mint egyik leg-
kiválóbb Beethoven tolmácsoló 
a r.-moli zongoraversenyt fogja 
játszani. Vezényel Vaszy Vik-
tor A műsoron szerepei köz-
kívánatra Dvorák Uj Világ 
szimfóniája i I 

(*) SiFISz hangtérnél tiang-
versénv. Csütörtökön este 8 
órakor' az Ady-tért egyetem 
nagy előadótermében a SzEISz 
nvifvános hangiémez hangver-
senyt rendez. Műsoron Beetho-
ven III és VI szimfóniája 
Belépődíj 30 fillér. 

(*) Al élniunVások részére 
mind a három szegedi mozi 
külön páholyt tart fel minden 
előadáson \ páholy-jegyeket 
az él munkások a szakszerve-
zeti munkaverseny irodán dél-
utánonként Hatvani Jenő elv-
társnál vehetik át. 

(*) llartos (ívnia jubileuma. 
Bartos Gyulát, a Nemzett Szin-
ház neves művész tagját a fő-
város közönsége kedden este 
meleg ünneplésben részesítette 
abbói az alkalomból, hogy 40 
esztendeje tagja az ország első 
drámai színházának. Szeged 
nagy sik<vekel elért szülöttet a 
v.árps közönségének nevében 
Dénes Leó polgármester me-

j leghangu táviratban üdvözöl le 
j és ugy anebből az alkalomból 
Inviralol küldött a nolgárnies-
ler Major Tamásnak, a Nem-
zett Szinliáz igazgatójának is. 

i ollójától szenvedő Ilusluíval 
A költő a népből merítette. a 
népnek adta a János vilezl, 
a nép ma is magáénak tekinti, 
mint a tiszta szerelemnek, a 
huszár virtusnak, a legyőzőit 
gonoszságnak a szimbólumát. 
Fia a muzsika nem is halad 
ezen a töretlen népi vonalon, 
a János vilés hosszú ideig a 
magyar reperióM' darabok 
élenjárója lesz 

A repríz a mese varázslatos 
légkörében — mint említettük 
— nem mozog azzal a fcöny-
nyedséggei. ami Petőfi poézi-
sél költői hűséggel érzékel-
tetné Lehet, hogy az idő ki-
érleli ezt a hiányt, pillanat-
nyilag még lulrcilis. Zened, g 
a megoldás tökéletes, minden 
laklus »üll« Várady László 
szinte a szívével és nem is 
pálcájával irányilolla a szigoru 
pontossággal összehangolt ze-
nekart. 

Jó ponlot kap a reiulezéf 
(Ahonvl Tivadar munkása), 
mert niegtisztitotta a felujitást 
a szokásos operett-sallangoklói 
és pontos mértékkel szabii 
meg a derűkellés halárhit. Vi-
szont nem oomnoritolta ki 
eléggé a szegény nincstelenek 
és a tehetős faluhéliek kö-
zölti kirívó szociális különb-
ségeket. \ disz leli erve/övet 
nem értünk egyel, a takaré-
kossági keretek között is több 
Ízlést várunk Lörincz Zsuzsa 
János vitéze kedves és tet-
szetős. énekben jelentős ala-
kítás Természetes szint és éle-
tet vitt játékíha Zentai Anna, 
aki talán még a legjobban 
megközelítette a lí-" i ló I tás-
káját. Szabuay István Bagója 
jóizü. Rajz János ügyefogyott 
francia királya teljes egészé-
ben mértéktartó. Pogány Zsu-
zsa francia túra i ykisasskon ya 
hangban üdén csengő. Danis* 
Győző daliás strázsamester. 
Rajnay Etly fiatal kora elle-
nére hamisítatlan vén szipir-
tyó. (Kitűnő színésznő!) Su-
gár Jenő vérbeli horvirágos 
falu csősze 

Gábor 

(•) llaláw Kálmán zeneszer-
zőnek. az Állaim Zonekonzet— 
vatórium tanárának zongora 
Concertinojál hétfőn mulatta 
be a rádió a Magyar Zeneszer-
zők Művel sorozatában A li-
nóin magyar lemalikávai ál-
szőtt mü tehetséges alkotása-
Rövidesen bemutalásra kerül 
a szerzőnek a Művészeti Ta-
nács centenáris pályázatán di-
jat nyert vonószenekari müve 

Móra Foreiic Ének a lm-
zamezftkről eltnil rcfjé-
nyének szinpaai változa-
tát pénteken, május 14-én 
délután 5 órakor a do-
hánygyár kultúrtermében 
a Magyar Múzsa rendeze-
rében mutatja be a Szent 
Erzsébet- é.s a Klauzál-
gimn színjátszó munka-
kőzüsrége. Egységes 90 fil-
léres jegvek a Magyar Mú-
zsánál. a DélmagyaVors/ág 
kiadóliivntalábaiv 1 a >! a 
tők. 

Éoltetiuin Museum XI. bér-
leti est május t4-én, pénteken 
este 8 órakor dr. Bárányi Já-
nos és Höchtl Margit kétzon-
gorás hangversenye a Konzer-
vatóriumban. A hangverseny-
sorozatnak ez az osjie ismét 
kültmleges zenei élniéuyl je-
lent. A kétzongorás hangver-
seny műsorán Mozart, Scliu-
man örökszép müvein Icivüt 
bemutatásra kerülnek dr. Bá-
rányi János de Falta és Rrm-
skykorsa'kow átiratai, továhluí 
Liszt egyik legvirtuó/.abb mü-
ve: Don Jüan fantázia. Jegyei; 
2 forinttól a Konzervatórium-
ban. 


