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Száll a dalunkt szava ég fele tör 
fl nép ajkán született dallal terjesztik a kulturát Szeged munhdsöalosai 

— Megfázol lelkem — «imo-
gktla végig Bajó néni az ura 
Karját marasztaló,™ egy hideg, 
fiíeleji napon, még 1944-ben. 
Wzni itthon is tudsz, énekelni 
gmg úgyse tudtok Ilyen Idő-

De Bajó László nem hagyta 
agát lebeszélni. Tudta, nem 
moly a kérés, csak a szóká-

fos féltés szól " asszonyéból, 
logy ls maradhatna otthon. 
" 7. még sohasem mulasztott 

Cóbát. most meg pláne az 
ternadonélét tanulják négy-

azólnmra. hogy végre nyiltan. 
Kábádon éne Kelhessék. 

EztistHcszoras munkás-
dalosok 

A füleljen próbateremben 
mér együtt dideregtek vagy 
negyvenen. Matók András kot-
mSvösegéd is otthon hagyta 
Családját az ablaktalan lakás-
ban. akárcsak Szilágyi József 
városi tisztviselő, alt gémbe-
redett ujjait ropogtatta a hi-
deg kályha előtt. Heiszlg Jó-
zsef se izgul a vacsora miatt. 
Felesége, két lánya és két 
veic is Itt énekel. VValtner Mi-
Mlyné persze férjestől jött el. 
Wsz nz ura hívta ismét életre — ., J , , 
mér a felszabadulás negyedik idézte fel szivárvány módiára. 
napján a nagymultu Szegcdi ( És utjai ismét (i billen-
AIÍaLános Munkás Dalegyletet, tv ükre tévednek, többször el-

ük öten a legrégibb tmin-|jalsza a dalt s mikor vala-

kásdalosok. Még ma ls ott szo- j mennyien feloldódtak a zené-
ronganak a zongora körül. ben. kiosztja a kottákat. Sokan 
Minden próbán az elsők. Nem 'előveszik a pápaszemüket, van, 
hiába kapták meg a szövetség aki jó messzire tartja a lapot, 
ezüslkoszorus Jelvényét hu- mások egész az orrukig tartják 
szonötesztendős dalosmultjuk- s figyelemmel kisérik a 
ért. Arra már nem is gondol-
nak milyen nehéz ul vezetett 
a harcos munkásdaloktól az 
InternnctonAlén át, mig a Bar-
tók-Kodály kórusokig eljutot-
tak. 

Mos! áhítatos csendben 
csillogó szemmel állják körül 
a zongorát a szakszervezeti 
székház tágas próbatermében 
vagy ötvenen. Lassan elhal a 
zen« Dr. ErdÖtfv Ferenc kar-
nagy is megfeledkezik az ak-
tahalmazról. amit nap-nap 
után elintéz az OTI-ban s a 
flgvelő szempárok tüzében be-
szarni kezd. A hallgatókban, 
ahogy körülállják, a zene olt-
hatatlan szeretete és megisme-
rése él. Szinte valamennyien 
rendkívüli emberek, ahogy a 
zene szépségében tejolvadnak. 

— A nép ajkán szüle telt ez 
a gyönyörű da! — hangzik a 
magyarázat. — Kodály •Kö-
szöntőjében r « nagyszalontai 
táj százfajta fényéi és árnyát 

szövegel A sofc-son üres és 
tömött karika bizony megfejt' 
hetetlen talány a sorok közölt. 
Igen kevesen ismerik a kottát 
* mégis az ország első mun-
kásdalosai közé jutottak. 

Azért tanulnak 

betoken átdalo aink, hogy egy-
egy dobogóról zenekuíturát 
terjesszenek. Ezért a sok mun-
káért nem is várnak semmit s 
ha egy-egy ünnepségen fel-
csattan a lelkes taps.'ez a fi' 
zetségük. 

Nagyon összetartanak, ugy 
élnek, mint egy család1, min-
denki ismeri egymás örömét, 
gondját, baját. És segítenek is 
egymáson, llisz a dai korlát-
lan hatalmat ad annak, aki ért 
hozzá. Micsoda erőt jelent, ha 
magányos ember énekel, de 
még sugárzóbb ez az erő, még 
ellenállhatatlanabb, ha sokan 
együtt énekelnek. Ezen kérész-
tűi váltak eggyé s niikor 
a karmester pálcája sickopog' 
ötven szempár villan össze 
boldogan s ötven torok zengi 
.Száll a dalunk, szava ég felé 
tör .. .r I. a 

éí i fo 'ásolt a z "iszetjedi Úttörő táborban, 
fe ígyfb tsDöobogarnk Őhöí 300 bolőog gyermek tölti a nyarat 

Zászlót lenget a szél a vá-
ros ujszegedi" gyermeküdülő-
jének épületén. Az udvarból 
vidám zsibongás, majd pat-
togó vezényszó veri tel a Kö-
•épkikötősor cstadfét. A ka-
punál hangos jEiőrc* fogadja 
m belépőt. 

R szegedi Úttörők 
•yaralóláborba ez és amint 
dr. Csongor Győző, a tábor 
vereiője elmondja, háromszor 
Wthetes csoportban a külön-
böző általános iskolák Úttörő-
csapataiból kiválogatott száz-
ffzáz gvcrraek töltheti itt a vá-
ros költségén, a nyár boldog 
napjait. Most fiuk vannak átt, 
két hét múlva n teánycsopor-
tók jönnek, azután ujabb száz 
ftu. Így összesen háromszáz 
•zegetli. legnagyobbrészt pro-
letoí'szüiő mentesül kél hélre 
nagyétkű szemefénye ellátásá-
nak gondjaitól és jó helyen is 
fudhaljff gyermeket. 

Mert 

jó helyen uannak, 
nz bizonyos. Szalmán alszanak, 
fegymáa mellett Melyik 11—14 
éves gyermeknek ne lenne 
azonban a vágyálma ilyen tá-
borozás. Napirendjük: * reggel 
ébresztő, körlettisztogatás, a 
szállás gondos rendbe hozása, 
gyors mosdás, öltözés, azután 
szemle. Majd felvonják a 
zászlót, kihirdetik a napipa-
rancsol a dicséretet és a bün-
tetést az előző napi munkáért. 
A napközi műsor irodalmi ok-
tatás. szavalóverseny, ének, 
népi táncok délután úttörő-
ié tókok. röplabda a Tiszapar-
ton úszás az SzMTE-ben, őrsi 
sza ba dfogí aikoztatás. gyakran 
este tábortűz. Mindez munka-
versenyszerüen. Végül éjjel 
őrséget állítanak és igen ko-
molyan veszik a dolgot. Még 
nem fordult elő. hogy az őr 
elaludt volna. 

R táborlakókat 
gondosan mérik is. Még nem 
akadt olyan, aki fogyott vol-
na. ellenben annál többnek 
gömbölyödik u arca. Nézzük 
csak. mi volt a mai ebéd? Kö-J 

riíiik sereglenek és szinte Jcó 
rusban kiabálják: 

— Cók-mókleves és krum-
plipaprikás Jó vastag kolbász-
szall 

Nyomban meg is magya-
rázzák, hogy nem valami csu-
dabogárról van szó. hanem 
egyszerű vegyeszöldsécleről 
amit feléjük igy- becéznek. 

Nyúlánk virgoncszemü ti-
eenkóléves-formal fiúcskához 
fordu lünk: 

— No és jóllakó'! vele, öcs-
kös? 

De másolt p vomban közbe-
kiaMlnak: 

— Ne öl "kérdezze, újságíró 
pajtás] ml is jóllaktunk, de a 
Miska élkajásf. 

Ezt a szót sem az akadémiai 
szótárból vehették, de csak-
hamar tisztázódik a helyzet. 
Az sóhrajis* az elismerés leg-
felsőbb foka a táborban. Tu-
1 ajdónképpen u!lörő-é!munkást 
akar ez Jelenteni, csakhogy 
Itt a jutalom nem jelvény, ha-
nem dupla poroló. Ennek el-
érése pedig ilyen korban még 
jobban ösalönöz. Igy tehát 
mindenki azon van. hogy óí-
kojásnak nevezzék t i és a két 
bét alatt mindenkinek módjá-
ban éli májd ezt ls kiérde-
melni. 

FaJJujsdg 
is van, maguk Írják, szerkesz-
tik. rajzolják. Itt találhatók a 

tábor leglnsebb hirei, a lá-
Ijora munkaverseny eredmé-
nyei. az élkajások nevei és 
azoké, aki a megérdemelték, 
hogy pellengérre állítsák őket. 
Ez azonban nem szabad, hogy 
bárkit ls letörjön. legfeljebb 
máskor jobban igyekszik és 
még étk'njés is lehet belőle... 

R szülők 
Csak ests 7 és 8 óra között 
jöhetnek látogatóba', akkor az-
után van nagy álmélkodás, 
ölelkezés, öröm, milyen jő 
szinten van e félteit Jancsi. 
Pisla vagv Lali. Es ilyenkor 
sokan hálásán szorítják meg 
a kezét Früstök Gyövgyiiének. 
aki az MNDSz megbízásából a 
tábor gazdasági vezetője és 
mindent megtesz, hogy a kis 
pajtások éleiét szebbé, boldo-
gabbá tegye. 

R ttíbor célja: 
összetartani az Úttörőket a 
szünidőben ls. hogy ne esse-
nek ki a közösségi életből, n 
foglalkoztatásból. Demokra-
tikus szellemben, gondos fel-
ügyelet ós irányítás mellett 
nyaralnak és nevelkednek itt a 
szegedi dolgozók gyermeket, 
jövő polgáraiként annak a bol-
dog országnak, amelyet szü-
leik áldozatos munkával most 
teremlenek meg. 

RéiMgra!®?!! Olaszországban 
Tcmegss letartóztatások a nrankásság megfélemlítésére 

Julim 27'én kezdődik 

a szegedi összeesküvők 
főtárgya fása 

A szegedi összeesküvők: 
Lévai Béta és társai ügyé-
ben a vádirat elkészült s a 
néphit-óság kitűzte a főtár-
gvntást. A sürü sorokkal irt 
30o'dalas vád rat negy venhá-
rom összeesküvőt vádol a 
demokratikus államrend 
megdöntésébe irányuló szö-

vetkezéssel. A főtárgyai ást a 
népbíróság kü' ön tanácsa 
Kiss Dezső e'nöklctévől jú-
lius 27-én nyílja meg. A vá-
dat dr. Potónyi Jenő nép-
főüpy észhe'yettes képviselt 
A tárgyalási a vádlottak nagy 
számára tekinlettet több he-
tet vesz igénybe. 

gazdák 220 fellé? fsiadatifáf 
nem érinti a heszofgáUatá 

A demokratikus pártok az 
UFOSz-al és a FÉKOSz-al 
együtt a mult heti megbe-
szélésük alapján megindítot-
ták a'küzdelmet atbeszoig.il-
talást szaltolúló módos uagy-
gazdák és a mezőgazdásági 
rémhírterjesztők elten. Fel-
hívják mindenütt a dolgozó 
parasztság figyelmét arra, 
liogy az idei beszólgá11atAsi 
rendelet lényegesen johb a 
tavalyinál és sokkal előnyö-
sebb a gazdákra nézve. Az 
idén ugyanis 

a 220 Idlős engedélyezett 
fejadagnak minden körül-
mények között meg keh 
maradnia a gárdánál és 
csak az ezen felül maradó 
feleslegét kell beszolgál-
tatnia. A beszolgáltatáson, 
fíeive a földadón kiviül 
feleslcggabonájával a ter-
melő a rendelet szerint 
szabadon rendelkezik 

s 

és azt a kialakuló piaci ár-
bau akár a gyüjtokereske-
dőnek. akár vásárlási enge* 
déUyet rendelkező vásárló-
nak eladhatja.'Az őstermelői 
fejadagok még mindig lé-
nyegesen magasabbak bár-
milyen más fejadagnál. Az 
ellátatlanok a'apfej adagig 
ugyanis egv évre, a napi 20 
dekás fejadag figyelembe;-
vételével 75 kiló GO deka, á 
testimunkásoké 102 kiló 60 
deka, a nehéztesLimunkáso-
ké pedig 129 kiló ,és 60 deka. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a 
beszolgáltatás körüli reak-
ciós híreszteléseket a jőr 
módii ku'ákparasztság indí-
totta, hogy a beszolgáltatás 
rendjének megzavarásával 
nagyobb készleteket tehes-
sen fe're és azt a feketepia-
con értékesíthesse, vagy 
tavasszal fekete áron adja 
e' a mezőgazdasági munka-
vállalóknak. 

Már a felnőtteknek sem lehet hinni? 

Tiz dollár kalandos utia Amerikából 
a Zoltán-utcába 

Róma, Julius 19. A szená-
tus többsége elfogadta a 
képviselőház által jóváha-
gyott javaslatot a fegyverrej-
I égetés elleni szigorú rend-
szabályokról. Nemcsak a 
szavazást mellőzték, de az 
ellenzék módosító javasla-
tait sem tárgyaitűk. Erre az 
ellenzéki szenátorok több-
ségié az alkotmányellenes 
magatartás elleni tiltakozá-
sul elhagyta az üléstermet. 
Az olasz kormány tömeges 

letartóztatásokkal akarja 
megfélemlíteni a munkássá-
got ahelyett, hogy a biró-
ság elé állítsák a Togliatti 
elleni merénylet hátam fx»őtl 
álló bűnösöket és valóságos 
rémuralmat honosítottak 
meg Olaszországban. 

Togliatti állapota változat-
lan. Hőmérséklete 38.6 fok. 
Vasárnap már kérte az új-
ságokat, de orvosai ettől el-
tiUoUáJc. 

Szokatlan kis csoport jár-kei 
a rendőrség folyosó ián. Vezető-
jük, a 13 éves Tnri Lacika ér-
telmesen elmondja panaszát, 
közben rászót a hat éves kis 
Patikára, »hcmnan veszed a 
pénzt, nem játék az* és ko-
molykásan megint! u két fii lé-
rest pörgető apróságot. A cso-
port fegtét'cncbh tagja Titri 
Rozál, a gyermekek édesanyja, 
aki beteges, nagyot halt. kerc-
selWptrfen és tiz dollárjáért 
sírta vörösre a szemét hetek 
óta. 

— Tetszik tudni, az ugy tör-
tént — meséli Lacika, — hogy 
egy néni megsajnált minket éy 
egy amerikai újságban •ado-
mányt* hirdetett nekünk. Tes-
sék, Itt az újság. De nem akar-
tuk, hogy édesanyánk •leány-
nevére írják* a két gyereket, 
hát Tólh Jánosuét Írattunk a 
cikk alá. Nemsokára levelet és 
csomagot kaptunk Amerikából 
Gulyás Joli-tói. 

— Mifyen név az Lacika — 
kérdezzük. 

— Hát Job, ahogy itt Pál va-
laki, ugy ott Joli, rövid nevű, 
de nem az a fontos és írta, 
hogy testvéréver, J.ehóezky Jú-
liával nagyon megsajnált ben-
nünket, mert éhezünk és kész-
pénzt is küldíck. Mi vártuk a 
pénzt, de csak nem jött. 

Azuláii elmesélte a kisfiú, 
hogy lakik nz udvaron egy asz-
szony, akit Tóth Józsefnéiiak 
hívnak, ök látták, mikor a kéz-

besítővel trafikáft és azt fs[ 
tudták, hogy Amerikából pénZ'tj 
kapott, aini nekik nem azért'; 
fájt. mert kapott, hanem mert' 
az ő pénzük késett. 

— De tetszik tudni, a sánffb 
kutyát hamar utóiérik — mte 
bánatosan maga elé Lacika — 
csak a pénzt nem tudjuk már! 
clőkerileni. Utánajártunk és ki-
derült, hogy Tóth Józsefné íra-
tott az amerikai banknak, hogy 
adják ki neki a pénzt, meri á' 
Jánosné neve csak tévedés. így? 
megkapta a pénzünket és mi-
kor mi a tevéi alapján kértük, 
még gorombáskodott Is velünk. 

Pár nappal ezelőtt pedig meg-
jelent a kis földes lakáslnui egy, 
•úriasszony*, ahogy Lacika me-
séli és elkérte a leve'et, meg á 
csomagszelvényt, hogy irni akar 
Amerikába a »testvérének*, á 
kis csatád jótevőjének. Túri 
Rozál odaadta a Jövetet, a .-né-
ni* meg etlünt. Es ezzel eltűnt 
a bizonyíték is, hogv a száz fo-
rintot a nélkülöző kis család* 
nak küldték a messzi Ameriká-
ból. Túri Lacika bánatosan kér-
dezi, hát már a felnőtteknek 
sem lehet hinni? Mintha Mórira1 

Zsigmond Nyilas Misijét lát-
nánk csalódottan, kiábrándul-
tan tűnődni a »fcínőt!ck« go-
noszságán. 

Vissza keli adni a hitét Túrj. 
Lacikának. Nemcsak a pénzét,, 
amiért a Zoltán-utca 16. szánm 
kis zugban éjl-nappaliá téve sir 
a nélkülöző család. 
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