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HIREK 
R HIDEG FOKOZÓDIK 

Mérsékelt, helyenként még élénk északt, északkeleti szél, 
változó felhőzet, többfelé futó havazás, flz éjszakai lehűlés to-
vább erősödik, a nappali hőmérséklet alig változik. 

N \ I M I M : N D 
Csütörtök, február 3. 

Nemz-ti Szinház este 7 óra-
kor' Csárdáskirálynő. »S«-bérlet 
10. előadása 

Belvároo Mow fA| 4. fél fi 
fél 8- Bocsánatot kérünk. 

SzA( m-i Mozi fél 4, fél 6 
fél 8- Osapajev. 

bor/ Mozi fel 4, fél 6, fél 8 
Sejtelem. 

Mii/uitn nyitva ttétköznar 
9-től 14 Aráig. vatár 4? ünnep 
nap »-trt| 13 Aráig. 

Souio"vi kőnyvt-áj nvitva van 
hétk«/nnpókon 9 Arától 19-ig. 

Egv.-temi könyvtár reggel 
t órától esfe 7-ig van nvitva 
liAtk"r napokon 

ami--i»to» (/••ysrrrtarab 
Aprr 1 n gr Apró Ll. 

Kossuth l..-sugárul 59 N\+ 
lassv a örók i Rokonié Hó-
mat-kórul 22. Dr Kotsla J. 
tinórené Kftldmöves-nJca 17. 
Frankó Andor Dutron'cs-iér 1. 

— o -
— sándor jános elvtárs, 

a Magyar Dolgozók Pár ffa 
na;ir*~rgerti páribtzffsági tarifa 
feleségének a köztársasági év-
forduló napján egészsége* kisfia 
született. 

- - A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter intézkedése ér-
tőimében a községekben n kes-
keny filmszínházak havonta egy. 
szer ingyenes oktatófilm élő-
adásokat kötelesek rendezni. Ez 
időszerűit mintegy száz kiilön-
b.'rcó oktatófilméi mutatnak bc 
az ifififláenak. 

— A Magyar Szabadságharcos 
Szövetség nagyszegedi csoportja 

• I én délután 5 órai kezdettel 
az ipartestület dísztermében 
miisorra] egybekötött taggyűlést 
tart, amelven a bajtársak fol-
tétlonfil jelenjenek meg. 

- RÉMHIRTERJESZTŐ 
l\ \NTOR. Halmi Imre vásárira 
|\1 kántor nyugatra szűkölt nvi 
'as barátjának levélben rémhí-
reket irt és rágalmazta a de-
mokráciái A rémhírt erjesztő 

. kántort másfél évi börtönre és 
ötévi politikai jogvesztésre Ítél-
ték. 

— Szabadegyetem, Bénlekcn 
Bokor Mihály mérnök, az Or. 
szagos Vízmüvek igazgatója tart 
eiöadást az egyetem aulájában 
(Dugonics-tér). Előadásának ci-
rne: Ontözőgazdálkodás az Al-
földön. Fűtött terem. Az elő-
adás teljesen ingyenes. 

— Az Alföldi T u d o m á n y o s In-
tézet. vasárnap délelőtt i l óra-
kor az Emliertani Intézetben 
(Központi Egvetcm, füldszint) 
nyilvános ütést rendez. Ezen 
dr Aldoboívi Nagv Miklós ?A1-
iddunk táji adottságai mező-
eazdasápunk korszerű fejleszté-
e szempont jából és dr. Nyíri 

Antal: »IIopyan halásznak' 0 
I iszán* eimmel tart előadást. 
Vendégeket szívesen látnak. 

— DR. KOVÁCS JÓZSEF 
makói városi aljegyző a válasz-
tások előtt mini Pfeiffer-párti 
agitátor súlyosai! izgatott a dc-
mokrária ellen. Kovácsot a Szie-
-cdi népbíróság négy évi bör-
tönre. liz évi po'iliba! jogvesz-
tésre és állásvesztésre ilélíe. 

— A szentesi közellátási fel-
ugy el őség közegei Algyő köz-
ég hon ellenőrizték a sertésvá-

eást. Pirelő István és Mészáros 
\ntal algyői lakosoknál enge-
dély néJkiil levágolt sertéseket 
találtak. A hőst elkobozták és 
n,z eljárás megindult ellenük. 
\ közellátási hatóság figyel-

mezteti a gazdákat, hogy tar-
tózkodjanak az engedélvnélküli 
vágásoktól. 

— A Fórum Klub veze tősége 
értesíti tagjait, hogv 3-<án, esíi-
törl.ökön e.-te fél 9'órai kezdet-
te! klubojt :t tart. 

— Rurger Ferenc ószentivd-
ngi lakó* az ujszegedi állomá-
son tftas állapotban főbb utaS-
1xi belekötött és IflmUor a 
rendőr figyel mezt ette, demokrá-
ciaellenes kijelentéseket tett. 
Rumért a népbiróság másfélééi 
börtönre, öt évi politikai fog-
vesztésre ítélte és elrendelték 
vagyonának kétharmad elkob-
zását. 

r A szegedi kereskedelmi al-
kalmazónak szabad szakszer-
vezete február 5-én nagyszabá-
sú hálát rendez a Hungária 
összes termeiben, melynek a jö-
vedelmét a görög szabadság-
harcosoknak ajánlották fel. 

— A szegcdi Bem tábornok 
népi kollégium színjátszói a 
MAV Fiúnevelő Intézet szín-
padán Szimonov /Orosz kér-
dés* cimü színmüvét mutat-
ták be nagy sikerrel, 
x Iparosbál február 5.én este 

8 őrakor 12 ipartestületben. 
— Mezőgazdasági Vogykisér-

leti Állomást és Paprikakisér-
leti Intézetet létesített a föld-
művelésügyi miniszter Szege-
den. Eddig Mezőgazdasági Vegy-
kisérleti és l'apnkakisérleti Ál-
lomás néven egy intézet rnü-
ködutt Szegeden, a fokozottabb 
munka jobb teljesítése érdeké-
ben átszervezték és különválasz-
tották a Paprikakisérleti Inté-
zetet, amely komoly kutató-
munkát és" kísérleteket foly-
tat a fűszerpaprikával. Ezenkí-
vül foglalkozik a. szegedi pap. 
rika minősítésével is. 

x Ipartestületi Ingok figye-
lem' Az ipartestületi tagok ré-
szére 1949 február 3-án (csü-
törtök) este 6 ómkor az ipar-
testület nagytermében taggyű-
lést tartunk, amelyre a tago-
kat ezúton meghívom és a tárgy 
fontosságára tekintettel elvá-
rom. Tarján Tibor mu. főtaná-
csos, hatósági biztos. 

x Az 1919. éri hitközségi 
kultuszadókirovások február 
10-ig közszemlén vannak kitéve 
a hitközségi irodában. Felszó. 
lamlások február 18-ig adlia-
tók be. 

Párthireh 
Ma délután 6 órakor kerü-

leti kulturfelelősök értekezlete 
a Pártbizottság kultarosztályán. 
Balthyány-utea 4. szám alatt. 

Pénteken délután 5 órakor a 
párt propagandistáknak és a 
szakszervezeti propaganda fele-
lősöknek összevont értekezletet 
tarlunk a szakszervezeti szék-
házban Feltéllen és pontos 
megjelenést kérünk. 

Tanqvü'ések 
Csütörtökön, 3-án: Szegedi 

kendergvár dé'után 2 Tombácz 
Imre. Uis'eeedi kendprgyár dél-
után 2 Balogh István, Máv. 
fütéház délután 3 Kiss János, 
Máv. nyugdíjasok délután 3 
Léhák Antal. Városi nyomda 
III délután 3 Zsigmond La-
jos, Kisvasút délután fél 4 Ke-
rekes Mihály, Winter kefegyár 
délután fél"4 Schappesz Fri-
gves, Dohánygyár délután fél 4 
Márta Lajos, Gázgyár délután 
fél 4 Kiss Mihály, Gyufagyár 
délután fél 4 Komáromi Islván, 
Kotrótctep délután 4 Szilágyi 
Istvánné, Ujszegedi ládagyár 
délután 4 Doktor Lajos, Lippai 
fürészgyár délután 4 Bakaitty 
Mária, Honvédség délután 4 
Tóth Bcta, Szegedi cipőgyár 
délután 4 Petri Ferenc, Tisza 
malom délután 4 Kurucz János, 
Villamosvasút taggyűlés este 9 
Sarnyai Vencel, Bőripari szö-
vetkezet délután 5 Székelyhídi 
József, Honvéd kerületi őrszá-
zad délután 6 Salamon Ferenc, 
MOSzK délután 6 id. Komáro-
mi István, Város délután 6 
Strack János, Tűzoltók délután 
G Róna Réía, Posta délután 6 
Kőkai János, Egyelem délután 
G Dani János. 

2*3 ezer né !dány 
„Sárga Könyv" 
A Sárga Könyv iránt óriási 

érdeklődés mutatkozik nz. 
egész országban. A* első és 
második kiadás, amely 55.000 
példányban jelent meg. már 
teljesen kifogyott. Most hagy-
ja el a *ajtót a harmadik ki-
adás, nmely 25.000 példány-
ban jelenik meg. A harmadik 
kiadás példányaira is már 
nagyszámú előjegyzés történt. 

Ipari átképző tanfolyamok 
indulnak Szegeden 

fl közeli napokban Szegeden 
ipart átképző tanfolyamok in-
dulnak, amelyek igen jelentősek 
lesznek az ipari munkásság 
szakmai képzése szempontjából, 
fl szegedi építésügyi Igazgató-
ság 65 ezer forintot kapott erre 
a célra. Egymástkövetően a leg-
különfélébb tanfolyamok indul-
nak meg, Így gyári esztergályos 
szakmunkás, előkészítő szekta jz-
tanfolyam, gyári szerszám-gép-
kezelői szakmunkás előkészítő 
gyakorlati tanfolyam, motorke-
zelő!, továbbá vlllamoslparl elő-
készítő és villamosgépkezelől 
tanfolyam, fl tanfolyamot vég-i 
zett munkásoka.t az ipar megfe-
lelő ágában a legrövidebb időn' 

belül elhelyezik, fl szakelőad: 
sokat Csontos Dezső elvtárs, épi 
lásügyl Igazgató Irányításával a 
felsciporlskola tanári kara végzi. 
Ezek mellett világnézett előadá-
sokat is hallgatnak a tanfolyam 
résztvevői. 

Uiabb tanfolyam indul egyéb-
ként a háziipar területén ls gyé-
kényfonásra és szövésre. Két cso-
portban összesen 160 nőt foglal-
koztatnak hathetes tanfolyam ke-
retében. Ez a tanfolyam a női 
munkanélküli ég enyhitése szem-
pontjából ls Igen nagyjelentősé-
gű, mert a tanfolyam ideje alatt 
ls pénzt kapnak a résztvevők az 
előállított háziipari készítmé-
nyekért. 

Színház ** cMüvészet 
VflághTii szovjet mivászegyiit'es lön 

Szegedre 
A Magyar-Szovjet Művelődési 

Társaság központjának értesíté-
se szerint február közepén a 
fővárosba érkező szovjet világ-
hírű művészegyüttes minden 
valószínűség szerint ez alka-
lommal lelátogat Szegedre is. 
Ez irányban az MSzMT helyi 
csoportja tárgyalásait máris 
megkezdte, hogy Nikoláj Tyiho-
nov, relőfi leglelkesebb for. 
ditója. Csulaki zeneszerző, Ga-
lina Ulyánova. a moszkvai nagy-
színház primabalerinája, part-
nere, Gapovics, a nagyszínház 
koloratnrszopránja, Kruglikoya, 
baritonistája, Gábrikeli, továb-
bá l.ev Obelin zongoraművész, 
Ylászov csellista, Necsajev te-
norista, a közismert népdaléne-

kes és Dávid Osztráha, a /Rág 
ma élő legnagyobb hegedűmű-
vésze szereplését biztosítsa a 
szegedi dolgozóknak. 

Meglátogatja városunkat a 
grúz állami ének- és táncegyüt-
tes 40 főből álló csoportja 1*, 
mely a Nemzeti Színházban fog-
ja csillogtatni művészi tudását. 

Jla egy mód van, méjg a szov-
jet sakkegyüttost is meghívja 
a társaság városunkba. 

Fentieken kivül a napoki/an a 
fővárosban szerepel a Szovjet 
Hadsereg 70 tagu ének- és tánc-
együttese is, melynek Szegedre 
való lehozatala "tárgyában as 
JMSzMT szintén megkezdte tár-
gyalásalt. 

Munkás- é s paraszüialalak 
káfusyezettti tanfslyama 

a ZenekanzervaSóLuniban 
fl Szeged i Állami Zenekonzer-

valórium február hóban munkás-
é s parasztt iatalok részére kó-
rusvezetöi e lőképző tanfolyamot 
indit. fl tanfo lyam tartama 10 
hét s a következő tárgyakat ö l e -
lt f e l : a ) a kórusvezetés gyakor-
lati et aját i tása, b ) zenei a lapis -
meretek, c ) ha l lás - é s ritmnsfej-
lesztés , szol fézs , d ) a zenetör té-
net vázlatos ismertetése, e ) kó-
rusok h e l y e s hangvéte le é s sző-

vegkiejtése. fl tanfolyamra 30 
éves korig jelentkezhetnek (nők 
ls) azok, akik megfelelő zenei 
érzékkel rendelkeznek, fl jelent-
kezők közül a felvételi vizsgán 
a bizottság jelöli kl azokat, aki-
ket a kórusvezetöi tanfolyamon 
\aló lé./zvételre alkalmasnak ta 
iái. fl tanfolyamon való részvé-
tel teljesen díjtalan. Felvételt 
vizsga: február 6-án, vasárnap 
délelőtt 11 órakor a Zenekon-
zervatóriumban, Tisza Lajos-kör-
ut 77. Bővebb felvilágosítást 
készséggel nyújt a Konzervató-
rium igazgatósága. 

E£y kolhoznő példás munkája 
Egymás után érkeznek a t)tér-

foghoz a nehéz zsákokkal szín-
ültig megrakott szekerek. Utána 
elindulnak szerte a falusi ut-
cákon. Kondrasovka ukrán fa-
lu kolliozparasztjai munkanap-
jaikon megkeresett gabonájukat 
most kapjak meg. 

Paval Zozulja raktáros, a 
Honvédő I Iá ború harcosa, egy 
fiatal lány kocsijára segíti a 
nehéz gabonazsákokat és tré-
fásan szót: 

— Te vagy Vera náfunk a 
jazdng menyasszony. Lám, me-
gint mennyi gabonát kaptát! 
Égy egész tonnát! 

Vera Origorova — a Május 
8-áról elnevezett kolhoz tagja. 
Munkaszeretetével és hozzáér-
tésével kivívta a falubeliek meg-
becsülését. 

1910-ben a koflioz igazgatósá-
ga kolhoz-csoportvezetővé ne-
vezte ki. Vera Grígorova cso-
portjának tagjaival nyomban 
Icrmclési versenyt kezdett. Mun-
kájához az élenjáró szovjet tu-
dományt hivla segítségül. Szak-
könyveket rendelt, a charkovl 
mezőgazdasági főiskola gazdá-
szailioz és tudományos munká-
saihoz fordult segítségért és a 
természet átalakítóinak — Mi-

csurinnak, Willlamsnalc és Lí-
szenkonak müveit tanuhnánvoz-
la. 

191G-ban az aszály évében 
Origorova csoportja hektáron-
kent állag 20 mázsa gabonái 
takarított be. Ez azonban nem 
elégítette Id az ifjú csoport-
vezetőnőt. Még többet akart a 
földből kihozni. 

Ivan Zsugyenko kolhozgaz* 
dász segítségével mezőgazdaság-
technikai tervet fektetett fel, 
melyben termelékenyebb fajták 
vetését, a magok kifejlődésének 
meggyorsítását — IJszenko aha* 
démikos módszere szerint — a 
növények pótlólagos permetezé-
sét és még sok mást irányzott 
elő. 

Vera mezőgazdaság-technikai 
iskola létesítését javasolta, hogy 
a kolhozparasztok megtanulják 
az élenjáró mezőgazdaságtudo-
mány eljárásait. 

Ebben az iskolában Ivan 
Zsugyenko gazdász elméleti tan-
folyamot vezetett, Vera Grígo-
rova pedig rámutatott arra, 
hogyan lehet bő termést el-
érni tudomány gyakorlati al-
kalmazásával. Igy "jutottak a 
kolhozparasztok Grígorova ta-
pasztalai ainalí Iái-tokába. 

Ai élenjáró mezőgazdasági 

technika gyakorlatban való szé-
feskörü alkalmazása és a kol-
hozparasztok nagyszerű munka-
teljesítménye biztosította a né-
met fasiszta rablók áltat tönk-
retett kolhoz gyors helyreállí-
tását. íme néhány szám: 1946-
ban a kolhoz átlagos termése 
gabonában 16.5 mázsa, 1947-
ben 22.5, míg 1918-ban 25 má-
zsa. A koflioz jövedelme 1915-
ben 120 ezer rubelt tett 
1946-ban a kolhoz jövedelme 
460 ezerre nőtt, 1917-ben elérte 
az 1 milliót és 1918-ban meg-
haladja az 1 és fél millió ru-
belt. A kolhoz bevételével 
együtt nő a kofhozparasztok jó-
léte is. A háború előtt, 1910-
ben a kolhozparasztok egy 
munkanapra 2 kg. 200 grain 
gabonát és 3.10 rubelt kaptak, 
1947-ben már fejenként 5 kg. 
gabonát és 8.50 rubelt, 1948-
pediig 6 kg. gabonát és 10 ru-
belt kaptak. 

1917-ben a' magas termelési 
eredményekért 48 embert tün-
tetlek Id" a Szovjetunió rendje-
feivel és kitüntetéseivel. Közöt-
tük Vera Grigorovát is. Grí-
gorova csoportja 1947-ben min-
őén 10 hektárhót 35.8 mázsát 
takarított be. Grígorovának a 
22 esztendős parasztlánynak 
ezekért az eredményekért a 

Szovjetunió kormánya a Szo-
cialista Munka Hőse címet ado-
mányozta 1948-ban Grígorova 
csoportja ugyanilyen kiváló 
eredményt ért el. 

Vera Grígorova az egyszerű 
parasztlány a szovjet ismert 
emberévé vált. Leveleket kap a 
Szovjetunió minden részéből. 
Kérik, hogy meséljen magáról 
és munkájáról, a kérések nem 
maradnak megválaszolatlanul. 
Válaszleveleiben Vera Grígorova 
színesen fejti ki, hogyan ér cl 
bő termést, beszámol a termé-
szettel folylatottt harc tapasz-
talatairól. A Micsurin! tu-
domány segítségével sikerüli 
győzedelmeskednie. Szívesen 
osztja meg termelési »titkait•, 
hiszen elsőrendű érdeke, hogy 
hazája széfes területén min-
denütt emelkedjen a munka tel. 
jesátménye és nőjjőn a dolgozók 
anyagi és kulturális jótéte. 

A május 8-ről elnevezett ter-
melő ^szövetkezet kolhozparaszl-
jai már erősen készülnek az 
1949-es év jó aratásáért folyó 
küzdelemre. Felszántották a fe-
kete földét a téli vetéshez, szor-
tírozták a magokat. A kolhoz 
mezőgazdasági echnikni iskolái» 
újból megkezdte működését. 

A május #-rőt elnevezett kol-
hoz gyors lépésekkel halad » 
Szovjetunió ós a kofhozparasz-
tok szetr.Cfyes jófélének emel-
kedése utján 


