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p a r a s i t o l i 
fogalmazói tanfolyamon készülnek 
a népi közigazgatás vezetőinek 

/Munkásokat és paraszto-
kat minél nagyobb számban 
kell bevonni a központi és 
helyi közigazgatásba és gon-
doskodni kell a szakszinvo-
nal ál landó emeléséről* — 
mondja a Magyar Dolgozók 
l 'árt ja programnyilatkozata. 
Ennek szellemében indult 
meg közel két hónappal ez-
előtt, egyelőre 62 résztvevő-
vel a városi fogalmazói tan-
folyam Kaposvárott. 

H á r s a 4 fltssk most Dénes 
polgármester szobájában: 
két fiatalember és egy asz-
szon". A fogalmazói tanfo-
lyam szegedi hallgatói, akik 
a karácsonyi szünetben el-
jöttek beszámolni tapaszta-
lataikról. Az egyikük: Ba-
logh Béia elvtárs, az ujsze 
gedi ládagyárban volt mun-
kás, majd a felszabadulás 
után Ruzsajáráson lett köz-
igazgatási vezető. Másikuk 
Früstök Györgyné elvtárs-
ra. ugyancsak munkáscsa-
ládból származik. a férje is 
műszerész volt. Harmad i 
kuk: Sebők György elvtárs, 
parasztccsalád fia. aki a ta-
nyai közigazgatásban szer-
zeit kezdet beu gva korlatot 
magának és legutóbb a pol-
gármesteri titkárságot látta 
el. Most hárman a tanfo-
lyam legjobb minősitésü 
hallgatói közé tartoznak és 
bekerüllek a tanfolyam ve-
zetőségébe is. 

Szsvsié 6 6; V10-121 agu 
csoportokból tevődik ösz-
sze ugyanis a tanfolyam 
hallga lósága. amelynek 
ügyeit a legteljesebb demo-
kráciával intézik. Az öt szö-
vetkezet vezetői alkotják a 
szövetkezeti tanácsot és 
döntenek minden foníosabb 
ügyben. Tizenkélórai eltá-
vozást például csak cz a ta-
nács engedélyezhet, de 21 
órára már csak a belügymi-
nisztérium engedélyével tá-
vozhatnak. Mert pontos 
rendnek, fegyelemnek kell 
itt érvényesülnie. hiszen 
csak ez biztosithalja a négy 
hónapon keresztül tartó sű-
rített tanulást, amely azután 
u közigazgatásban minden 
olvan állás betöltésére képe-
síti őket, ahova eddig jogi 
végzettségét kívántak meg. 

Tis fcnioz ta . 
rollnak a hallgatók ezen a 
városi fogalmazói tanfolya-
mon. Így magánjogot, köz-
jogot. városok szervezetét, 
városok háztartását, városi 
özerfiek szervezetét pénz-
ügyi igazgatóst, ál lami anya-
konyvvezetést, rendészeti 
igazgatóst, szakigazgatóst. 
Ezenfelül- természetesen 
megfelelő világnézeti kérdé-
ackkel is foglalkoznak. Reg-
gel halkor már az ébresztő 

szemináriummá] teszik biz-
tossá tudásukat. A közös ta-
nulás mellett közös a szóra-
kozás is: színházzal, sétával 
frissítik magukat. 

Kösfgfizga á saas megbíz-
ható, jó szakemberekeh 

valóban nép? értelmisé-
gieket kan majd erről, a tan-
folyamról. akik az M D P 
programnyilatkozata szelle-
mében megszüntetik a köz-
igazgatás feudális maradvá-
nyait és a bürokratizmust. 

A felülvizsgálat napi kérdései 
A párttagság fetülvizsgá'á-

sával foglalkozó 4-es számú 

bizottságok, amelyek vezetői 

főrészt u pártmunkásokat és 

alsóbb tisztségeket viselő 

fórtlofjokat fel átvizsgáló 3-as 

száma bizottságok tagfaiból 

kerültek ki, — gyakran túl-

zott szigorral bírálják el al 

eléjük kerülő párttagságot. 

Olyan mértékel alkalmaz-

nak, amilyet a 3-as száma 

bizottsürfoic alkalmazlak. Ter-

B o í h B é l a : 

SZÍNHÁZ 
Néhány nap választ el csak | lista színjátszás eszközeit kell 

a naptári év végétől, ami egyut-1 felhasználnunk. Megtette-e ezt 
tat a színházi évad első barma-1 az 1948/49. évad első harma-
dának ís végét jelenti. A kő- dában és ha igen, milyen mér-
zőnséggel, de önmagunkkal 
szemben is kötelességünk mér-
leget készilcni a végzett munká-
ról, megnézni, mit valósítottunk 
meg, milyen eredményeket ér-
tünk el és mivel maradtunk 
adósak. Statisztikával kezdem. 
A bérleti hirdetményünkön jel-
zett 22 darab közül az első 
harmadban (október, novem-
ber, decemberben) terveink sze-
rint 8 darabot szándékoztunk 
bemutatni: 4 prózát, 2 operát 
és 2 operettet. Ezt a tervet pon-
tosan végrehajtottuk. Tájszin-
házi előadást ezideig 2G-ot tar-
toltunk. Táj színházi műsorunk-
ban a Icglői>b előadással Skvar-
kin: /Az idegen gyermek* cí-
mű vígjátéka szerepelt. Játszot-
tuk Moliére /Scapin csinvjeit*, 
MoÜére »Kényeskedők«-jét, 
Déry Tibor »Túkőr«-jét, Iüei 
János /Tornyos Pé!er*-él 
és a /Háry János -h 16 
ízben végzett a színház társula-
tának kisebb-nagyobb csoport-
ja üzemlátogatást a szegedi üze-
mekben. A középiskolai ifjúság 
számára hét ifjusárá előadást 
tartottunk. Rendszeresen ellát-
tuk Hódmezővásárhely és rész-
ben Makó közönségét is szini-
előadásokkal. Általában eddig 
legnagyobb előrehaladást azon 
a téren tett « szinház, hogy a 
mnltbnn meglehetősen kapko-
dó. bizonytalan, előre eléggé 
meg nem szervezett munkával 
szemben nagy igyekezettel és 
— et kelt ismerni, — komolij 
eredményekkel tért rá a terv-
szerű munkára mind a műsor 
összeállítása, mind az egyes 
produkciók előkészítése terén. 

Az időben történő eltolódások 
nélküli müsor-lebonyolitás 
azonban önmagában még na-
gyon kétes eredmény is lehet-
ne. Meg kell nézni, miben fe-
lelt meg azoknak a világnézeti 
és minőségi követelményeknek 
a szinház munkája, amelyeket 
célként maga elé tűzött. 

Optimista művészei 
A Magyar Dolgozók Tártja 

vilá 'OSan megfogalmazta és ki-
jelölte azokat a szempontokat, 

,. _ amelyeknek alapján színháza-
kelti fel valamennyiüket és ] inknak haladniok kell. .4 leg-
8 órától délután 2 óráig tar-' szélesebb néprétegek nek érthe-
latiak Í)7 előadások. Ebéd tő, haladó szelletnél, optimista 
Klán cgvén: tanulássá1 és művészetet kcK adnunk, a rca-

s z á l l o d a — é t t e r e m 
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tékben tette meg a Szegedi At-
omi Nemzeti Színház? 

Ha őszintén akarunk felelni 
ezekre a kérdésekre, azt kell 
mondanunk: igyekezett rálépni 
erre az útra, tett is ezen az uton 
lépéseket; teljes mértékben 
azonban még nem tudtuk meg-
valósítani feladatainkat. A da-
rabok kiválasztásánál Igyekez-
tünk az irányt mutató szem-
ponloicat tekintetbe venni, bár 
meg kell vallani: prózai műso-
runkkal nem tudtuk teljes mér-
tékben áttörni azt a közönyt, 
amely a prózai előadásokkal 
szemben éppen a mult kapkodó 
sziuMzpoIitikája után Szege-
den megmutatkozott. A realista 
színjátszás csiráit . láthatjuk 
csak még színpadunkon, állan-
dó éberségre van szűkség. Szí-

nészeink kétségkívül haladni 
vágynak, do a polgár! színját-
szásból örökségként rájuk ma-
radt csökevéuyckkel szemben 
még suíyos harcokat kell meg-
vívnunk. Ugyanez áU rendező-
inkre Is. Az operett kérdéáe na-
gyon is elhanyagolt kérdés volt 
és most sem mondhatjuk azt, 
hogy ezt a kérdést gyökeresen 
sikerfitt volna megoldani. E té-
ren inkább csak a kísérletezés 
Állapotában vagyunk. 

Világnézeti fejlődés 

Komoty fejlődésként kell 
számbaveunünk azokat a kez-
deményezéseket, amelyek arra 
irányultak, hogy a közönség és 
a szinház között szorosabb kap-
csolatok jöjjenek léire. E téren 
néhány vitaesténk, az üzemi lá-
togatások voltak azok a lépé-
sek, amelyeket folytatnuk kell 
és amelyek reményt nyújtanak 
arra, hogy leomlanak azok a 
falak, amelyek elválasztották 
egymástól a dolgotókat és a 
színészeket. Az az elzárkózott-
ság, és az ebből következő ön-
kritikanélküliség, amely annyi-
ra jellemző volt a polgári szín-
játszásra, megszűnőben vau 
Szegeden ls. Megszűnőben van. 
de még nem szűnt meg. Hogy 
végleg felszámolhassuk, még 
nagyobb világnézeti továbbkép-
zésre van szükségűnk és nem 
kétséges, hogy ezen a téren 
nagy javulást várhatunk a Ma-
gyar Dolgozók Pártjában épp 
most fofgó felülvizsgálattól, 
amely színházunkon betűi is 
kétségkívül meg fogja növelni a 
párttagság öntudatát, súlyát és 
értékét, ami azután kihatással 
tesz a szinház pártonkívüli tag-
faira [s. 

Szervezetileg a nagy aggo-
dalmakkal várt személyi válto-
zások az évad első harmadá-
ban nem a pesszimistákat, ha-
nem az optimistákat igazolták. 
Sikerült nemcsak megőrizni, 
hanem megerősíteni a szinház 
szervezeti egységét, azt a mes-
lerkedóst pedig, amely arra irá-

nyult, hogy a különlwző műfa-
jok vezetőit egymás ellen uszít-
sák, teljes kudarc kisérte. El-
lenkezőleg: éppen az bizonyult 
be, hogy kellő munkamegosz-
tással és a szakmai és műfaji 
sovinizmus háttérbe szorításá-
val az egyes műfajok, nem hogj 
gyengítenék, hanem éppen az 
egészséges verseny lévén, erő-
sitik és kiegészítik egymást. 

Gazdasági 
megalapozottság 

Mindennek az elért ered-
ménynek alapja az a gazdasági 
biztonság, amelyei nagymér-
tékben sikerült létrehozni az 
évad kezdetekor. Az első har-

mad végén a jót megszervezett 
l>érlet következtében a bevéte-
leket éppúgy, mint a kiadáso-
kat sikerült az uj előirányzat-
nak megfelelően a keretek kö-
zölt Tartani. Ez R gazdasági 

eredmény azonban még koránt-
sem kielégítő. A szegedi szinház 
ma is kío(tefes hozztífárulást 
kap az államtól és ez a tény 
még m i sem tudatosodott elég-
gé sem a szegedi színház tag-
jai, sern a szegcdi közönség 
előtt. A színházban még nem 
sikerült (bár kétségkívül sok 
történt ez irányban) általános-
sá tenni annak a tudatát, hogy 
minden megtakarított fülér a 
demokráciát és igy magát a 
szegedi színházat is erősíti. A 
szegedi közönség pedig, — bár 
feltétlenül nagyfokú aa. a növe-
kedés, amelyet részéről — a ta-
valyihoz viszonyítva —, ma ta-
pasztatunk, ínég mindig nem 
mérlegeli kellőképen, milyen 
nívójú színházat kap, mekkora 
állami áldOzatvá'UÍással. E té-
nyek tuda!o«itás:*t a jővőlien 
mindkét Irányban fokoznunk 
kell. 

Az első harmad befejezése 
egyúttal az évad második har-
madának elindulását is jelenti. 
Terveink erre a harmadra ép-
pen olyan Icidotgazoltak és pon-
tosak, mint az elmúlt három 
hónapra voltak. Azon leszünk, 
hogy az elkövetett hibákból 
okuljunk. a~oknt egyre inkább 
kiküszöböljük. Azon leszünk, 
hogy vissza ne csússzunk, ha-
nem egyre nagyobb léptekkel 
haladjunk előre. Bízunk l/enne, 
hogy március végén lezáruló ' 
második harmadunk mérlege a 
mostaninál még kedvezőbb ké-
pet fog nyújtani. 

mésretesen minden párttag-

tót meg kelt követetni m pád 

iránti hüsé<rel. De. nem lette* 

olyan ideológiai képzettséget 

is aktiviást kívánni az egy-

szerű tagoktól, mint a tkzt-

séijeket betöltő pánt gok**' 

is pártmunkásoktól. A ok a 

bizottságok, amelyek takő 

szigorral mérik a párttá -

qokat, ártanak a párt ügyé-

nek-

* 

/Pártunk moctáli* JKsee??-

telében a kispolgári etew-í 

túlságosan megnövekedtek 

Pártunk proletárjellege r»Vi» 

sára, sót polgári elemek ts 

behatottak a Pártba. Pórtwrtc 

szociális ö'szetítelében kefck-

vetkessett ezen eltolódás kö-

vetkeztében « forradalmi f>t*?r-

ség, szilárdság és harci árel-

leni oltompujásának tünetei 

mutatkoznak.* A 1'olitihn* Bi-
tottsAs; szeptember 2-i hsíá-

roja iának erre a rendkívül 

fontos pontjára egyos fetSi-

viasgáló bizottságok eeiii 

eléggé ügyelnek é» előfordul 

az Is, bogy nagyobb százalék-

ban zárnak ki munkásokét, 

mint mis rétegekhez tarto-

zókat. 

Tíz éve alapiter&K 
aSzssia'i&taftft&sHiss 

kiUiiia'és} 
Tiz évvel ezelőtt. 1938 de-

cember 27-én adta k i a Szov-
jetunió legfelső tanácsának 
elnöksége a /Szocialista 
Munka Hőse* cinui legma-
gasabb kitüntetés alapításá-
ról szóló rendeletet Sztálint 
60-ik születésnapján tüntet-
ték ki ezz.el a c i jnnvü a Bol-
sevik Párt megalakítása, a 
szovjet ál lam megteremtése, 
a Szovjetunió szocialista 
rendszerének kiépítése és a 
Szovjetunió népei közötti 
barátság előmozdítása terén 
szerzett kitríagaslő érdemei-
ért. 

Az Egásssíyügyi Ssivz-Bt-

vezst aauáesoávi i a & a ^ s a 

Az egyesilstt egészségügyi al-
kalmazol tói és orvosok snk-
szervezeto knltureroportjánok 
közösen rendezett első msgmoz-
chilám a bíko és szeretőt ün-
nepén igen szép műsorral szóra-
koztatta az egészségügyi dolgo* 
zóknt csalid jukkái együtt. A' 
műsort Molnár János elvtárs 
nyitotta mc«t ünnepi beszédével. 
Meleg sikert és hálás tapsok 
aratott a két vendégművész: 
Poxány Z?uzs3 és dr. Sikolya 
István, a Nemzeti Szinház tag-
jai. A szakszervezet Vulturyúr-
dájának tagjai szavalattal, ka-
marazene-trióval, a srin iá< szó-
csoport egy orosz színdarabbal 
lépett fel, az AVI növendékei 
pedig bábazmház.zal szórakoz-
tatták a üogy-zátnu gyennek« 
sereget. 

A gyermekik örömét a ki© 
osztott cnkoit -crrag fokozta, ai 
rászorul tok cipót toptak karé. 
csonyi ajáudékul. 
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