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A szegedi munkaversenyről 
a tervév befejezése előtt 
Alig egy hónap választ 

el bennünket a hároméves 
terv első évének befejezé-
sétől. Már most megállapít-
hatjuk, hogy a márciusban 
kezdődőlt országos munka-
verseny liozzánőtt a liánom-
éve* tervhez. A hároméves 
tervnek nemcsak sikere, ha-
nem gyorsabb befejezése is 
elsősorban a (munkaverse-
nyek eredményességétől 
fii Cg A magyar dolgozók ál-
tal felvetőit jelszó :• Kél év 
és öt hónap alatt végrehaj-
tani a tervet — a munkaver-
senveken áll vagy bukik. 

Mivel a munkaversenyek 
a legszélesebben gyűrűző 
löm egmozgal om m & feji őd!-
tck. ismételten meg kell ál-
lapítanunk annak crcdmé-. 
nyelt és hibáit. A munkaver-
KÖnyek szegedi állásáról kö-
zel egv hónapja már tájé-
koztatói adtunk, most újra 
szemügyre kell vennünk a 
fcl i ncrü 1 ő probiémákat. 

Nagy áll alánosságban a 
helyzet nem változott. 

Március hónap óta eltelt 
idő már felszínre hozla 
Szögeden is a versenyek 
első komoly hibának számí-
tó jelenségét A versenyeket 
csak sablonos mozgalomnak 
fogják fel néhányan és nem 
veszik figyelembe annak hi-
'©1 tlenül komoly politikai 
t rlahnát- A munkaverseny 
nem öncél, hanem eszköz 
a szocializmus öntéséhez — 
áll©" t lla meg Piros László 
©I t' s minap Minden gon-
dolkodó dolgozó tudja, hogy 
ncmcsa k él ets zinvon al un k, 
hanem magának a demokrá-
ciának gazdasági és ezen ke-
res: t il politika! függetlensé-
ge is kapcsol: fban van a 
t rmelés növekedésével, a 
t rmclékcnvség fokozásával 
a selejt csökkentésével. 

A szegcdi vcrscnyl-i'< tlsá-
gok már nagyjából tol van-

j nak a verseny szervezésén. 
M<> t szükséges, liogy a ver-
seny keretit politikát tar-
talommal tutylsék meg. A 
munkás anyagi érdeke mellé 
he tooiőüí kapcsolják be a 
po t kai öntudatot is. Bé-

Leliólay István vendég-
lős és gyermeket fájda-
lomtól megtört szívvel lu-
dat iák, hogy a legjobb fe-
leség, anya, nagyanya, 
anyós és rokon: 

Lehótav Istvánné, 
szül. Márti Anna 

hosszas szenvedés után, 
életének 56. évében ju-
nius 4-én reggel 7 óra-
kor a halotti szentségek 
felvétele után visszaadta 
áldott lelkét Teremtőjé-
nek 

Felejthetetlen drága ha-
toltunk temetése junlus 
6-án délután fél 4 óra-
kor lesz n belvárosi te-
mető kupolacsarnokából. 
Az engesztelő szentmise-
áldozatot junius 7-én, hét-
főn reggel fél 8 órakor 
mutáljuk be az alsóvárosi 
Mátyás-templomban. 

Külön villamoskocsik a 
Dugonics-térről 3 órakor 
indulnak. 

(Minden külön érlesilés 
helyett.) 

késcsabán Állapit Uák meg 
nemrégiben az egyik textil-
gyár munkásai, hogy csak 
személyi és egyéni propa-
ganda utján lehet a munka-
verseny résztvevőit eredmé-
nyekre késztetni. A politi-
kai nevelést annál inkább 
folvt :tni kell, hogy a dolgo-
zók lássák merre vez<t 
11 mk. Rá kell jönniök, hogy 
a versenyek nemcsak aug. 
l-ig tartanak. Iskola a je-
lenlegi munkaverseny, ahol 
a szociali'ti termelés mű-
helyt fkaival ismerkedik 
tneg minden magyar és min-
den szegedi dolgozó. 

A munkaversenv kőzel-
mu'toan kifogásolt jelensé-
gei. — bár többhelyen javi 
tollak módszereiken, még 
á't tlánosságban fennállnak. 
A propaganda javult, ellen-
ben a versenyhi zrt' ságok 
egymás közötti kapcsolata 
nem fejlődőt Nem tapasz-
ti lunk semmiféle kezdemé-
nvezéft az élmunkások 1 

uj'tok tapasztalatainak ki-
cserélésére sem Pedig az 
vtobbi komoly útjelző a 
szocialifti termelési mődok 
felé. 

A kezdet iek eredményes 
és őszii t 'u bevalljuk, hi-
bái is vo't k Szegeden. 
Ahogy az eredmények: t 
oh't'rbe hozzuk', úgy a 
hibákból tanulságokat kell 
levonnunk. Elsősorban az-
é't hogy valóban munka' 
versennyé, övt -latos mun-
kások országé©:t > tevékeny-
ségévé váljék versenymoz-
ífalmunk 

A m o z i 
ni a már nem csupán szóra-
kozás, hanem az oktatásnak,-, 
fanul ásnák is komoly esz-
köze. Fpkozott mérlek ben 
áll ez a színvonalas, igaz 
érléküt'Ménélml filmekre^ 
igy például a VNáchimov 
tengernagy* ejmü szép iriál-
lltásu.filmre, amelyet aMá-
gyar-Szovjet Művelődési 
Társaság mutatott he a na-
pokban a szegedi ifjúságnak. 
A fiatalok tömegesen meg 
is néztél? ezt a hasznos, ta-
nulságos filmet. Akadt olyan 
iskola is, ahonnan majdnem 
minden tanuió megnézte az 
előadást. A Baross-gimná-
zium 200 diákja kö>züi pél-
dául 150-en voltak a mozi-
ban, a leánygimnáziumból 
I75-en vettek részt, a Klau-
zálból ls a tanulók három-
negyed része és igy sorol-
hatnánk ezt tovább. Ezek a 
fiatalok mind tanulni, mű-
velődni akartak. Mivel ma-
gyarázzuk azonban aztj hogy 
fi" piarista gimnáziumból csu-
pán hatan jelentek meg az 
előadáson?... 

Batizfalvv professzor 
a nfif higiéniáról-

A közalkalmazotti szakszer-
vezet nö bizottságának előadás-
sorozatában dr. Batizfatvy Já-
nos professzor, a nőt klinika 
igazgatója a női higiena aktuá-
lis problémáiról beszélt. A há-
romnegyed érára tervezett 
előadás a nagy érdeklődés 
miatt másfélérásra húzódott ki 
és a neves professzor az elő-
adás után feltett kérdésekre 
részletesen válaszolt. Az elő-
adássorozat legközelebbi elő-
adását a Magyar Múzsa bevo-
násával a gyermekek részére 
tartiák »Hüvélyk Matyi a szín-
házban* cimmel. 

Szinház © cMúvészet 

A MUNKÁS FELTALÁLÓ 
IIAZANK ÉPÍTŐJE! 

SVÉD SHNDOR ária és dalest 
Ü f A Belvárosi M o z 

HaiiHvenes lisztért 
hmnapi bör-ön 

A szegedi munkásbiróság 
pénteken délelőtt tárgyalta 
Kovács Sándorné kisietek! ko-
faasszony árdrágítást és köz-
el látást veszélyez le tő bűnügyét. 
Kovácsnét a gazdasági rendőr-
ség nyomozói éppen akkor 
csípték el a szegcdi piacon, 
mniikor 7 forint 50 filléres 
áron akart lisztet eladni. A 
kofaasszony bevallotta, hogy a 
lisztet a falukban 3—4 fo-
rintért vette. Kovácsné laká-
sán házkutatást is tartottak és 
okkor különböző rejtekhelyek-
ről közei négy mázsa Uszt' ke-
rült elő, amit szintén feketé-
zésre szánt. A munkásbiróság 
a feketéző asszonyt héthónapi 
börtönre és háromévi jogvesz-
tésre itélte. 

V i g y á z a t , 
hivatali széihámes 
garázdálkodik 

A budapesti államrendőrség 
pénteken arról értesítette a 
polgármestert, hogy a közhiva-
talokban egy magát dr. Miha-
lovics Jánosnak nevező •mi-
niszteri fogalmazó* szélhámos-
kodik, aki hamis papírokkal 
igazolja magát és hivatal vizs-
gát a tokai tart és pénzeket vesz 
rel. Arra kérte a Rendőrség 
a polgármestert, hogv ha ne-
talán a szélhámos szegedi hi-
vatalokban jelentkezne, azon-
nal fogassák le. 

Mielőtt befőttes üveget vá-
sárol, győződjön meg olcsó 
áraimról TÓTH ISTVÁN Ti-
sza Lajos-körut 45. 

Belvárosban házingatlan 
amely ü z e m vagy eoves i i le t részére 
alkalmas, azonnal bekültiizhetfi minden 
elfogadható árért sürgősen eladó. 

Érdeklődni Béke-u. S. Telefon: 5-06 

Jun. 
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Maoyar Dolqozók Pórija Belv. II. 
.tervezete, Aradi vértanuk-tere (G zella-tér) 3 

este 8 órai kezdetfal ma 

t á n c e s t e t rendez, 

Jun. 

5 
melyre mindenkit ezeretettel vár a vezezetöség. 

fónc Büllé Jó zene 

A TRtJBADUR 
OaérakanfUtaló 

a Nemzeti SzleMztaa 
A szegedi opera tervszerűen 

épiti ki repertoárját. A Truba-
dúr ujabb illeszkedő láncszem 
abban a dolgozókat nevelő so-
rozatban, amelynek az a leg-
főbb célja, hogy a magasabb 
rendű kultúrától eddig mester-
ségesen elzárt fizikai és szel-
lemi munkásrétegeknek szé-
lesre tárja a dalmüirodalom 
íkapuit. Verdi. .Trubadúrjának 
zenéje erre rendkívül alkal-
mas, könnyen érthető és a 
nem kimondott zeneszakértők-
nefc is közkedvelt kincse. A 
bemutató értlietö lázában ls, 
minden részéhen rendkívüli 
gondossággal kidolgozott elő-
adást kapjunk. Ez pedig első-
sorban Varady László karnagy 
érdeme, aki képességének tel-
jes bevetésével telket, tempót, 
összjátékot vitt át valamennyi 
munkatársába. A Trubadúr 
cimalakitójának, Meggyesi Pál-
nak hajlékony tenorja'minden 
magasságot legyőzve, meggyő-
zően szárnyalt és a strettá-
ban ls akadálytalanul érvé-
nyesült. S. Papp Júlia hangjá-
nak nemcsak terjedelmével, 
hanem finomra kiművelt énck-
fculturájávai ideális I-eonórát 
formált. Érdi Pál hatalmas ba-
ritonja zengve-bongva dörögte 
Luna zabolátlan szerelmét s 
vérontó szenvedélyét. Lőrinez 
Zsuzsa Azucénája égy níost ki-
bontakozó tehetség elismerést 
érdemlő kitűnő teljesítménye. 
I.ánczt Eva üdén csengő szop-
ránja eredményes jövővel biz-
tató. A durva martalóc Fer-
randöt Fehérpataki Ervin éne-
kelte. Gaái József, Sadt Ede, 
Seress József és a kórusok 
magas színvonalon mozogtak, 
nemkülönben a kitűnő zene-
kar. Bozö Gyula diszletet a 
lovagvárak komor hangulatát 
hiven kifejezték. Kenessey Fő-
rendet, az intelligens rende-
zőt elismerés illett meg. 

JM-
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Ma Svéd Sándor 
hangversenye 

(•) Svéd Sándor, a világ-
hírű baritonista, a newyorki 
Metropolitnin opera tagja ma 
Szegedre érkezik és este hang-
versenyt ad a Belvárosi Mozi-
ban. Svéd a legnépszerűbb 
áriákból állította össze műso-
rai, de helyet kaptak program-
jában Beethoven, Schubert, 
Schumann, Uszt, Giordano, 
R. Sirauss legszebb dalai. Igy 
elénekli Svéd Figaro belépőiét 
a Sevillai borbélyból, a Ba-
jazzofc prológját, Escamillo 
belépőjét n Carmenben (Tor-
reádor dal), a Bánk bánból 
a bordalt. Kisérő Dénes Ereid, 
a jeles zongoraművésznő. 

oOo 

(*) Trubadúrban a máso-
dik szereposzlásban Azuce-
nát Fcrencz Anikó, Fcrran-
dót Nádas Tibor énekli. 

X C«lle«inm Mu&teum X.U1 
terleti hangversenye jnniűk 
ít-én, szerdán este 8 órakor 
Budaliázy Fehér Miklós he-
gedüestje. Közreműködik Bán 
Sándor (zongora) és B. Rács 
Lili (zongora). Az érdekes és 
változatos műsora hangver-
seny Iránt máris nagy érdek-
lődés nyilvánul meg. Jegyek 
2 torínltói n Konzervatórium .. 
haú Válthatók. 

(•) Van már rendőrénck-
bar Is. A nagy sikerrel mű-
ködő rendőrzenekar ulán, 
most megalakult a 60 lagu 
rend őrénekkar Is. A próbák 
Paulusz Elemér karnagy ve-
zetésével szorgalmasan foly-
nak és nem kétséges, hogy 
rövid időn belül a szegedi 
rendőrénekkar is éppen 
olyan népszerű intézménye 
lesz a dolgozók társadalmá-
nak, mint a zenekar. 

X Svéd Sándor ária- és dal-
est ma este Belvárosi Mozi 
9 óra. (Koncert.) 

(•) Lőrinez Zsuzsa beívelt 
az elmúlt héten a János vi-
téz Kukorica Jancsi iát Ibii* 
du Péter tehetséges ifjú szí-
nész, nagy sikerrel alakítot-
ta. 

(») A MDP városházi párt-
szervezet ma esle R őrakotf 
a VAOSz otthonban műso-
ros estet rendez, melyen a» 
énekkaron kivül a jeles Kul-
turgárda számos tagja sze-
repel jelenetekkel, dalokkal 
versekkel. A kulturgárda 
vasárnap,a felsőközponli fa-
lunapon összes szereplő vel 
részlvesz. 

(•) Junius 10-én Gül Halit 
bemutató. A majd fólévszá* 
zados Huszka-Marlos ope-
rett, a Gül Baba jövő csü-
törtökön n j köntösben ke-
rül a közönség elé. A sze-
reposztás érdekessége az, 
hogy Gábor diákot vendég-
ként a jónevfl Benkő Béla 
alakítja. Zenlni Anna. De-
ák Sándor, Gáti Pál, Kömi-
vcs Erzsi, Sugár .Tenő Su-
gár Mihálv, Káldor Jenő, 
D. 'Nagy Erzsi jálsza a'lob-
bi szerepet. Vezényel Pau-
lusz Elemér, rendező Daniss 
Győző. 

(*) Venezuelából jelent-
kezett... Még sokan emló^ 
kezhetnek Nádas Istvánra, 
a különleges tehetséggel 
megáldott zongoraművészre, 
akinek pályafutása Szegcd-J 
ről indult. Ilosszu Idő után', 
möst holott hírt róla apr»sí« 
ta. Venezuela fővárosáhóL 
Caracasból adott életjeli 
magáról, ahol aiZ oltani ze-
neakadémia művészképző jó-1 

nek a vezetője. 

A Szeoedl Nem*ifi Színház hall műsora: 

Szombaton, 5-én este fél 8-kor: 
Vasárnap, 6-án este 7 őrakor: 

Héttőn, junius 7-én: 
Kedden, 8-án este fél 8-kor: 
Szerdán, 9-én este fél 8-kor: 
Csütörtökön, 10-én fél 8-kor: 

Mélyek a fyttkerck. D. II. 2 
Tannliaaser. Bérlelsz. Laci 

István vendégfelléptéveí, 
Szünet 
Bánk bén. K. M. II. % 
Trubadúr. A-bérlet 21. 
Gftt Baba. Premlerblet 22, 

Dolgozók Színházának műsorai 
Szombat, jun. 5-én, este fél 8: Mélyek a fySfcerek. D. II. 11 

D. I. 22. Trubadur előadás előzetes híradásunkkal «f-
ientétben 13-án, vasárnap este fél 8 órakor lesz 

Jegyek kaphatók, bérietek válthatók a Magyar Múzsánál 
sí Dél magyar ország kiadóhivatalában. 

A Szakszervezeti Akadémia szombati előadásán NEMES DEZSŐ, a Szaktanács oktatási titkára tart beszámolót 

§ z o v j e í s z a k s z e r v e z e t e k ' 4 

címmel. Kezdete « órakor lesz. \ nagy érdeklődésre való tekintette! ar előadást az udvaron tartjuk. Vendégeket és érdeklődőké! szlvcserlá uafc 


