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A liszüejadag felemelése
( A MÚLTBAN a tőkések kiszolgálóit,
bizonyitéka életszínvonalunk
MA a jövő harcos építőit
emelkedésének
napokban
jelent jelentős felemelése hű bizonyíténevelik az íparostanuló iskolában megAzazelmúlt
Országos Közellátási Hi- ka életszinvonalunk emelkedéséAz Iparostanonciskola lépcsőházában diszes feliratok tűnnek
ez ember szemébe: nSzabad határait müveit ifjúság«, sA munka nálunk dicsőség és becsület
dolga.* Az ifjúság itt Is megél tel le oz idők változását, az u;
kor szavát!

Öyűrük
a z asztalok körűi
Az Iskola SzIT otthonába!
nagg a nyüzsgés. A helyiség a
beépített falitábláról Ítélve valamikor taiilerem, vagy gyakorló
műhely volt, ma a fiatalság ls
kolai otthona. A falakon plakátok. legnagyobb részük a termelés kérdéseivel és a hároméves tervvel foglalkozik. A terem közepén két zöld pingpongasztal. Sokan állják körűi, mindenki iáttzani akar. Az iskola
két asztaltenisz csapata versenyre készül.
Köröskörül a falak
mellett
sakk-as'talok fölé hajolva töri
leiét néhány fiu és leány. A
sakkozókat a nézők egész gyűrűje fooja köriil.
— Tizenhal csapattal nevezeit
be iskolánk a népi sakkbajnokságra — mondja büszkén Baqán
András — és azért van ez a nagy
tolongás a sakkasztalok körűi.
Mindenki »tréningezni« akar.
A múltban sohasem vehetett
részt az iparostanuló
Ifjúság
Ilyen versenyeken. Most az országos tanulóiskolai
összetett
versenybe is beneveztek és senki
sem szeretné, ha valamelyik ver
senyáaí nn lemaradnának.

5portteret
Kap az I s k o l a
Az egyik sarokban lázasan tárgyal valamit egy kis csoport.
Néhány fiu és egy tanár vitat
koznak. A tanár és tanuló egyen
rangú félként érvelnek, mig végül is tisztázva a kérdést, meg
nyugszanak, de néhány perc mul
va uj témáról tovább folyik a vita. A tanár a tanulók között,
szórakozás, játék közben végzi
nevelő munkáját, adja meg a
kedvet és útmutatást a további
tanuláshoz.
A má lk sa okban néhány SzIT
vezetőségi tag az elmúlt heti
klubnap hibáit tárgyalja és levontak belőle a tanulságokat.
Uj probléma merül fel: sportteret kap az iskola, de azt rendbe is kellene hozatni. Völgyesi
Jóska a titkár már adja is az
ötletet.
— Rohambrigádokat
szervezünk és Így hozatjuk rendbe a
teret.
t-'őveszi zsebkönyvét és belegyzl, hogy a legközelebbi vezetőségi ülésen ezt az ügyet is
le kell tárgyalni és meg kell
kezdeni a szervezést.

Az

Az iskola! élet középpontja
ma valóban az I, Országos Tanuló Iskolai Verseny. Átérzi ennek fontosságát minden diák és
a legtöbb tanár is. A tanár és a
tanuló között feloldódik minden
különbség, ha a versenyről van
szó és a tanulás láza, a gyors
tempó ragad magával mindenkit, aki végigjár az iskolán.

híífőíől msgkezdi a szovjet ku'fuM hánaohnak
előadásaira a jeiyj'* árusítását
A szovjet kultura hónapja Bu
dapesten már
megkezdődött.
Kedden este érkezett meg a fővárosba az ausztriai
szovjet
megszálló erők énekkara
és
tánccsoportja. A Vörös Hadsereg művészei a budapesti Váró

megalakították a z U J I T Ó K

KÖRÉT

a z Ujszegedi Kendergyérban J
Az Ujszegedi Kendergyárban ként, az esti órákban, összeülélmunkások és a munkásfelta- nek az üzem nagy kultúrtermélálók nemrégiben megalakítot- ben, hogy megtárgyalják az országépités közös problémáit.
ták az
Körét*- At öntuAz ujitók körének
elnöke,
datos dolgozókban a munkaversenyek üteme felébresztette Kiss Sándor elvtárs, élmunkás
a termelés fokozásának, a se- a »„felvetőben* munkaközben
lejt csökkentésének, a gazda- már előre tervezgeti a legköságosabb termelés lehetőségé- zelebbi összejövetel napirendnek kérdéseit és most kétheten- jét.

tUjitók

Több, mint huszonöt
a mi társaságunknak.
Eddig
már több mint husz újítást jelentettünk be a gyár meghízottjának. Azt szeretnénk,
ha a
termelést
minden
üzemrészben föl tudnánk lendíteni,
— elgondolkozva ráncolja őszKze a homlokát, — ha az üzemben valahol »szük a keresztmetszet*, akkor
nekigyürkőzünk,
kiderítjük a baj okát és
ha
másként nem megy, hát feltalálunk valamit, — mosolyodik el.
— Az üzem ujitási megbízottja, VtiuSz Gyula elvtárs alig
győzi felülvizsgálni és kartotékolni a befutó találmányokat,
ö maga is sok ujitást kísérletezett már (fci,
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aktív

tagja

van

után küldik majd fel Pestre
végső elbírálásra. A találmá*nyok legnagyobb részét a munkások és a munkásokból lett
művezetők nyújtják be az ujitási megbízotthoz.
— Én a viilamosáram kör biz-

nek. Február 1-től több lisztben
részesülnek a dolgozók. Eredménye ez a jó kenyérgabona termésnek és annak, hogy dolgozó
parasztságunk készségesen és
pontosan teljesítette a beszolgáltatást

szegedi csoportja

M$iMl

A munkásfeltalálók é s a z élmunkások

elmés fonalfestö
berendezést,
mellyel a gyár évente 70.000 forintot takarít meg, a Tervhivatal meg is jutalmazta.
— Most KOvács Mihály elvtársammal és barátommai egy
újfajta
kondenz-viztartályt
okoskodtunk ki, melybői a központi fűtés és a szárító elhasznált melegvizét a kazánokba vezetjük be. Ennek, az eddig elfolyó 80—90 fokos víznek a felhasználásával a téli hónapokban csökkentjük az üzem erőRftDÜlni fogunk
gépeinek fogyasztását.
Az igazgatói irodában az IgazVitusz elvtárs Íróasztalán,
gató. egy tanár és négy tanuló
szépen
rendberakva
ÜLi körűi az asztalt. A mult
rendszer tanonciskoláiban soha- ott csoportosulnak a legújabb
sem fordult elő az ilyesmi. Ko- találmányok ts. Ezeket az újímolyan tárgyalnak. Arról van tási bizottság
véleményezése

NÍVÓS

júság, a magyar ipari munkás- vatal Közleménye, amely szerint
az eddigi havi 1.60 kg-os lisztság utánpótlása.
fejadagot február 1-től kezdődően 2 kg-ra emelik fel. A 40
Mindenki megkapja
dkg-os fejadagtöbbletet 2.60 foa tanulási Idzat
rint kllogramonkénti áron szolAz iskola egész épületében lá- gáltatják majd ki. A lisztfejadag
zas versenyszerű hangulat uralkodik. Mindenki jön-megy s ha
valaki megkérdi miért e nagy
sietség, azt a választ
kapja:
»Versenyben vagyunk*.

szó. hogy az iskolában meg kell
szervezni a repülőgép modellezést és a repülő sportot. Lelkesen tárgyalják az ügyet. A kivitelezésben segítségükre van az
igazgató, a tanárok és biztosak
abban, hogy rövidesen megkezdi
működését az iskola sportrepülő
és modellező szakosztálya és ez
a csoport lesz ennek a sportágnak szegedi központja.
A tanári szobában, nmely azelőtt »szentély volt az iparostanulók előtt — oda sohasem
tehették be lábukat —,
most
énekóra folyik. Magyar Vilmos
tanár munkásindulókra tanítja az
iskola közel száztagú énekkarát.
Abban az iskolában, abban a teremben, ahol ezelőtt a tőkések
kiszolgálására neveltek, ma harcos munkásindulókat tanul az if-

tosítására okoskodtam kl egy
kis ujitást — mondja Mogyorós* András festőmunkás, akinek ez az első találmánya, de
remélhetőleg majd többel is
hozzájárul az üzem munkájához és végső fokon a szocializmus épitéséhez. —
Sokat

spekttlilthm

mig végre sikerült.
Kakns-J József segédmunkás
egy ládaemefő szerkezetet kísérletezett ki, a többiek: Hatos
József, Sági Gyula, Sugár Miklós, Tóth
László,
Eszterhás
Ernó ujitása a termelő-folyamatokat rövidítette meg valamilyen uton-módon.

Ha az ember szereti

a

si Színházban mutatkoztak be
felejthetetlen tánc- és énekszámokkal a lelkes közönségnek. A
hetven tagu ének- és tánccsoport
Gavrilov karmester vezénylésével valósággal extázisba hozta
a főváros népét. A két és félezer
néző között nem akadt olyan,
akit magával ne ragadott volna
az az életöröm, mely a szereplők minden mozdulatából, minden hangjából áradt.
Szegeken f bruár 19-én Uhinova világhírű primabalerina bemutatkozásával a Nemzeti Színházban kczdör'ik meg a szovjet
ku'tura hónapja. A
AtagyarFzívjet Művelődé i Társas g szegedi csoportjának rendezésében
Ebétől kezdve majdnem minden
este szerepel valamelyik világhírű szovjet művész, vagy művészegyüttes. A hónap
végére
várható a negyven/agu gruz ének
és tánckar szegedi
vendégszereplése.
A Magyar-Szovjet Művelődést
Társaság február 14-től, hétfő
reggel nyolc órától
Uldnova
egyetlen szegedi
balettestjére
megkezdi a jegyek
árusítását
Vörösmarty-utca 7. szám alatti
titkárságában. Az MSzAtT szegedi tagjai az elővételeknél 20
százalék kedvezményben részesülnek a szovjet kultura hónapjának szegedi előadásain.

r

munkáját,

néha elég egy csavart megvál- ságosabbá tételéhez, az önkölttoztatni a gépen, hogy a ter- ség csökkentéséhez, a szocializmelés ugrásszerűen emelked- mus épitéséhez. Az vUjilók Köjék, — elmélkedik VUuSz elv- re* kivizsgálja az egyes munkatárs. — Most magunknak ter- folyamatok esetleges hibáit és
melünk, miénk a gyár, miénk az Ü7.em tizenegy élmun kásáaz ujitások haszna, dicsősége is. nak vezetésével eílát minden
Az Ujszegedi Kendergyár újí- dolgozót tanáccsal és hasznos
tói egyre több találmánnyal já- szemponttal ,
rulnak hozzá a termelés gazda(n- i. v.)

RENDELETE*
a hivatalos
lapban

A hivatalos lap csütörtöki
száma közli a. kormány rendeletét a kereskedés jogosulatlan gyakorlásának megakadályozása tárgyában. Eszerint a
kereskedés gyakorlását csak aa
iparigazolvány kézhezvétele után
szabad megkezdeni. A rendelek
az iparigazolvány nélkül keres,
kedőre 1800 forintig terjedhető,
illetve a kimutatható haszon
kétszeresét kitevő pénzbüntetést állapit meg.
A föidmivelésügyi és közié,
Villamos
zeneest
kedésügyi miniszter rendeletek
A zeneszerzők központi ott- adott ki az országos áryédehonában hangverseny keretében kezési szabályzat megállapítása
mutatták be az uj villamos tárgyában.
hangszereket. A
programot,
amelvet orosz zeneszerzők miiveiból állították össze, a moszkm n d 3 *
h i ^ e x
vai állami filharmónia »V—7.«
villamos hangszeregyüttese és
Az MNDSz központ február
a leningrádi konstrukciós hi- 19-én délután 5 órakor a köz.
vatal hang szeregyüttese adták ponti egyetem aulájában Kínáelő. Az uj villamos hangszerek ról és Kina művészetéről előa hangszinezésben szinte kor- adást ré'hdcz. Előadó: Takáta
látlan lehetőségeket nvujtanak. Zoltán egyetemi tanár Ázsia kuA bemutatóest befejeztével fel- tató.
szólalt T. N. Hrennikov,
a
Az MNDSz belvárosi csoszovjet zeneszerzők szövetségének főtitkára, aki rámutatott portja pénteken délután 4-kor
arra, hogy a szovjet konstruk- a Fórum Klubban. Berzsenyi-u.
tőrök találmányai uj és érdekes 2. sz. alatt taggyűlést és uj vetávlatokat nyitnak meg a ze- zetőségvá'asztást tart. Tagkönyneszerzők előtt.
vét mindenki hozza magával.

Színház ^ oMűvészet
A Cológium Musicum

szerdán este a Zenekonzervatóriumban kamarazene-estet rendezett.
A műsort Dvorzsák szlávos
temperamentnmu, hatásos vonós triójának (op. 74) előadásávai nyitotta meg B. Fehér
Miklós (elsöhegedü), Várnagy
Irajos (másodkegedü) és Badár Béla (mélyhegedű).
Brahms op. 40-es kürt-triója
ritkán hallható müve a kamarazeneirodalomnak. Konti ízidorius sikeresen birkózott meg
a technikailag
problematikus
kürtszólammal, Kertészné Gál
Klára (zongora) és B. Fehér
Miklós (hegedű)
szólamaikat
stílusosan játszották.
A zenehallgató közönség örült
Borodin hangulatos 2. vonósnégyesének, amely az orosz kamarazeneirodalomnak egyik jellegzetes, értékes alkotása. A
második tétel virtuóz-játékosI sása, a harmadik tétel színes
liraju notturno-ia, de különöj sen a befejező finale bravúros
j élénksége és szlávos dinamikája
kitűnően érvényesült az együtI! tes (B. Fehér Miklós, Várnagy
I i Lajos, Badár Béla, Rácz Zoltán) munkájában.
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