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Boldogan művelődtek9 szórakoztak 
vasárnap Szeged dolgozói 

Dolgozó népünk életszín-
vonalának emelkedésévél 
együtt mind jobban fokozó-
dik a kultúra, a tudományos 
élet kérdései iránti érdeklő 
dés is. A dolgozók fokozódó 
igényeit igyekeznek kielégí 
teni azok az előadások, mű-
sorok, amelyeket egyre na 
gyobb számban rendeznek 
iU Szegeden is. A most el 
múlt vasárnap különösen 
gazdag programban lehetett 
része Szeged dolgozóinak. 

Politikai, tudományos és 
kulturális előadásokon ve-
hettek részt, ezenkívül rend 
kívül érdekes és hasznos ki 
állítás nyílt meg a Komszo-
mol harcos útjáról, de fel 
üdülhettek balettbemutatón, 
hangversennyel, tánccal egy-
bekötött szabadtéri kultúr-
műsoron is. 

Mindegyik eseményen igen 
nagyszámmal vettek részt a 
dolgozók széles rétegei és 
tapsaikkal, önfeledt, boldog 

mosolygásukkal kifejezésre 
juttatták köszönetüket Pár-
tunk iránt, amely lehetővé 
teszi, hogy egyre derűsebbé, 
vidámabbá és változatosab-
bá váljék minden dolgozó 
élete. Pártunk biztosítja, 
hogy itt Szegeden is, a napi 
munka után minden dolgozó 
tetszése szerint szórakozzék, 
művelődjön, félüdüljön a kü-
lönféle előadásokon műso 
rokon, kulturális- és sport 
eseményeken. 

Az előadáshoz igen sok hozzászó-
lás hangzott rí, majd megválasztot-
ták az új vezetőséget, amelynek 
nevében dr. Ábrahám Ambrus pro-
fesszor vázolta a kör feladatialít. 
Fontos feladatnak tartják a gya-

korlat és a tudomány további kap-
csolatainak kiépítését, a szovjet 
szakirodalom ismertetését és eze-
ken keresztül a biológia megszeret-
tetésé1' a széles néprétegekkel. 

Maácz János-

»» 

ÜNNEPÉLYESEN MEGNYÍLT 
A HÓS LENINI KOMSZOMOL HARCOS ÚTJA" KIÁLLÍTÁS 
Ünnepélyes keretek között 

nyílt meg a Magyar-Szovjet 
Társaság Horváth Mihály-ut-
eai székházában „A hős lenini 
Komszomol harcos útja" című 
kiállítás. A megnyitó ünnep-
ségre jelentős számmal gyűl-
tek össze a szegedi üzemek 
dolgozói, közöttük élmunká-
sok, sztahanovisták, ifjúmun-
kások és lanulófiatalok. Az 
ünnepséget Reszta Miklós elv-
társ, a MINSz szegedi titkára 
nyitotta meg. Ladánvi Bene-
dek elvtárs, a Szegedi Pártbi-
zottság nevében méltatta aki-
állítás jelentőségét. Hangsú-
lyozta, hogy a szegedi fiatalok 
részére különösen nagyjelen 
tőségű ez a kiállítás most, ami: 
kor az Egységes Ifjúsági 
Szervezet megalakítására ké-
szülnek. A kiállítás művészi 
felvételein keresztül szemlélte-
tően ismerhetik meg Szeged 
fiataljai a hős lenini Komszo-
mol löbb mint harmincéves 
munkásságát, mely példamuta-
tóul szolgál valamennyiük 
számára. 

Fekete Erzsébet elvtársnői a 
Magyar Kender kiváló ifjú-
munkás szövője szólalt fel ez-
után. 

— Magas megtiszteltetést je-
lent a szegedi fiatalok számá-
ra az a tény — mondotta —, 
hogy éppen most rendezték 
meg Szegeden ezt a kiállítást, 
amely számtalan újabb él-
ményt és tapasztalatot nyújt a 
szovjet ifjúság példtája nyo-
mán, új szervezetünk létreho-
zásában. 

Boros Mihály elvtárs, a Le-
mezgyár élmunkása arra mu-
tatott rá, hogy az idősebb dol-
gozók is komoly szívügyüknek 

Ifjúsági kulturcsoporiok 
a falvakban 

A szegedi ifjúság lelkesen ké-
szülődik az egységes ifjúsági 
kongresszusra. Nemcsak a mun-
ka területén érnek el szép ered-
ményeket, hanem kulturális té-
ren is igyekeznék a szovjet ifjú-
ság példáját követni. 

Most, vasárnap hat szeged-
környéki községben járták kinn 
a MINSz kulturcsoportjai. 

Kiszomborban a Késárugyár 
szín játszócsoportja a „Gyógyulás" 
című színdarabot mutatta be, 
azonkívül tánc- és énekszámok-
kal is szórakoztatták a kiszombo. 
rí érdeklődőket 

Kübekházán a Pénzügyi és 
Kereskedelmi Dolgozók SzIT cso-
portja szerepelt. Klárafalván az 
Ady-kollégium kultúrgárdája, Fe-
rencszálláson a Pedagógiai 
Leánygimnázium, Petróczi isko-
lánál pedi°- a Közgazdasági 
Leánygimnázium szín ját szó, ének-
és kulttúrcsoporí ja mutatott be 
színdarabot. 

Nemcsak a falvakba, de Hód. 
mezővásárhe'vre is ellátogatott 
egy kul tércsoport, mégpedig az 
AVI SzIT csoporttá 60 taggal 
mutatott be gazdag és szép mű-

aerá. 

tekintik az ifjúmunkástársaik 
előtt álló feladatokat Minden 
segítséget megadnak szerveze-
tük jó megalakításához s mun-
kájuk végzéséhez. 

A tanulóifjúság részéről Szé-
kely Sándor éltanuló mondotta 
el, hogy a hős lenini Komszomol 
példája nyomán a szegedi diák-

ifjúság is teljes egészében ki 
akarja venni részét az építő 
munkából, amelyre a magyar if-
júmunkások készülnek. 

Az ünnepség az Internaconá-
léval ért véget, majd a jelenlé-
vők különösen nagy érdeklődés-
sel tanulmányozták át a kiállítás 
anyagát 

Kató István elvtárs előadása 

A Magyar Tanácsköztársaságról 
A Pártoktatás Házában vasárnap délelőtt rendkívül nagy érdeklő-

dés melleit tartotta meg előadását Kató István elvtárs, a Központ i Elő-

adó Iroda lagja „A Magyar Tanács köztársság 1919" címmel. Az elő-

adáson megjelent dolgozók nagy száma és mindvégig tartó feszült fi-

gyelme mutat ja , hogy a szegcdi dolgozók körében fokozott érdeklődés 

mutatkozik meg a magyar munkásmozga lom története és kiemelkedő, 

dicső eseményeinek megismerése iránt. | 

Kató István elvtárs igen szemléltetően mutatta be a Magyar Ta-

nácsköztársaságot, részletesen ismertette előadása első részében az 

1918-as októberi forradalmat, amelynek győzelmében nagy szerepe volt 

a Nagy Októberi Szoeialista Forrada lomnak . A kispolgári pártok koa-

líciója azonban meggátolta a forradalom igazi kifejlődését. Az 1918 

novemberében megalakul ! Kommun i s t á k Magyarországi Párt ja jelen-

tett fordulópontot nemcsak a magyar forradalmi mozgalom, hanem a 

magyar történelem számára is. Ekko r vett ú j irányt a forradalom: a 

polgári forradalom továbbfejlesztésével szocialista forradalommá. M 

Kató elvtárs minden részletében megvilágította történelmünknek 

ezeket a nagyszerű napjai t , amelyek örök dicsőségét jelentik a magyar 

munkásosztá lynak. 

A hallgatóság hosszantartó tapssal fogadta az előadást és lelkesen 

ünnepelték Pár tunkat , amely az 1919-es forradalmi hagyományok örö-

köseként, Rákosi Mátyás elvtárssal az élen vezeti népünket a boldog 

szocialista jövő felé. • 

Szabadtéri UuHuuniU*%. Újszegeden 
Több mint ezer budapesti dolgozó látogatott 

Szegedre 

'A' Magyar Könyvbarátok Kultúr-

egyesülete rendezésében több mint 

ezer budapesti dolgozó látogatott 

vasárnap Szegedre. Délelőtt ünne-

pélyesen fogadták őket a nagyállo-

máson. Itt a város nevében Mison 

Gusztáv elvtárs köszöntötte őket. 

A MÁV zenekar kíséretével indul-

tak be a városba, ma jd csoportokra 

oszolva nézték meg a város neveze-

tességeit és csodálkozva szemlélték 

végig tervgazdálkodásunk nagy-

szerű eredményeit, mint például a 

Rákosi Mátyás hidat, a Faragó-

utcai bérházakat , a Textilkombiná-

tot. 

Koradélután az újszegedi szabad-

téri színpadon rendezett kultúrmű-

sort a Magyar Könyvbarátok Kul-

túregyesülete. Forgács István elv-

társ író, a „Tiszatá j" írói munka-

közösségének tagja bevezető szavai 

u tán kezdődölt meg a műsor. En-

nek keretében Gyárfás Miklós és 

Hegedűs Géza budapesti írók tar-

tottak előadást. Gyárfás Miklós, a 

szocialista, realista irodalom útmu-

tatásáról beszélt és a közeledő 

könyvnapok a lka lmábó l rámutatott 

arra, hogy ma már a könyvek is a 

dolgozóké és a dolgozók körében 

egyre nagyobb érdeklődés mutatko-

zik meg az újszellcmű irodalmi al-

kotások iránt. Hegedűs Géza elő-

adásában azt világította meg, hogy 

a szépirodalom kiegészítője az ideo-

lógiai munkáknak és hozzá járu l 

dolgozóink öntudatának fejlesztésé-

hez. A közönség igen nagy tetszés-

sel hallgatta Lődi Ferenc elvtárs, 

szegedi köl tő négy versét, Marko-

vics Tiborné elvtársnő hatásos elő-

adásában. A színvonalas műsort a 

M Á V énekkara Kertész Lajos elv-

társ vezénylésével, valamint a Ken-

dergyár énekkara, dr. Endrőd i Fe-

renc elvtárs vezénylésével és a VA-

OSz SzIT csoport jának táncegyüt-

tese egészítette ki. 

Megalakult a szegedi Biológus Kör 
(Tudósítónktól.) Vasárnap tartot-

ta meg alakuló ülését az Ady-té-
ri egyetemen a szegedi Bio lógus 

Kör . Ennek az a lakuló ütésnek az 

adta meg külön is a jelentőségét, 

hogy nemcsak egyetemi dolgozók 

és egyetemi ha l lga tók jelentek meg 

azon, hanem tóbben a környék ter-

melőcsoport ja inak dolgozó paraszt-

jai közül is, mert a Biológus Kör 

munká j ában szorosan össze akarja 

kötni az elméletet a gyakorlat ta l . 

Dr. Fodor Gábor elvtárs, Kossuth-

díjas professzor az M D P egyetemi 

szervezetének nevében üdvözöl te a 

megjelenteket és felszólalásában 

hangoztat ta , hogy a t udomány ak-

kor gazdagodik, ha szorosan kap-

csolódik a gyakor la t ta l , m e r ' az 

élet á l landóan ú j és ú j problémá-

kat vet fel. Dr. Greguss Pák az 

egyelem növénytan i intézetének 

professzora a biológia; t u dományok 

jelentőségét mé l ta t ta a tap'úték és 

a ruházat terén a gyakorlat i élet-

tel. Hangoztat ta , hogy a Szovjet-, 

unió példája és eredményei igen je-

lentős segítséget nyú j tanak szá-

munk r a a gyakor la t i problémák 

ki-Magyar Tudományos Központ 

kü ldöt teként szólalt fel. 

— A tudományos eredmények gya-
korlati felhasználását — mondotta 
— egyedül a szocialista rendszer 
teszi lehetővé. Különösen jelen ős 
napjainkban az agrobiológia, mely-
re nagy feladatok várnak az Alföld, 
a Hortobágy fásítása terén. Az ön-
töző-csatornák építésével újabb te-
rületek kerülnek művelés alá, s eze-
ken a területeken újabb, megfelelőbb 
fajiákat kell meghonosítani. Ezek a 
szempontok állanak az á'attenyész-
tésre is: a Szovjetunió nemesített 
juh-fajtái darabonként 6.5 kg. gyap-
jút is adnak, míg a mieink alig érik 
el a 4 küót. Az ágasbúza 2—300 
százalékkal több és jobb termést 
biztosít. Ezeknek a kitűnő eredmé-
nyeknek az az oka, hogy a kérdé-
sekkel nemcsak a kutatók, hanem 
maguk a termelők is foglalkoznak, 
egymással állandó tapasztalatcseré-
ben állanak. Nálunk hasonló felada-
tok várnák a gazdaságokra. A ne-
mesi tételének kitenyésztik a nemesí-
tett fajiakat, de a gazdaságok fel-
adata, hogy kisebb területekre ki-

Szegedi honvédek műsora 
a deszki dolgozóknak 

A honvédség szegedi kultűr-
csoportja vasárnap gyönyörű ve-
rőfényes napon indult Deszkre, 
hogy tanúbizonyságot tegyen 
arról az elszakíthatatlan láncról, 
amely dolgozó népünkkel össze-
fűzi. A deszki dolgozók hatalmas 
érdeklődéssel fogadták a kultúr-
csoportot és gondtalanul, vidá-
man beszélgettek a honvédekkel. 

Kultúrcsoportunk este műsort 
adott. Műsorunkban olyanokkal 
szerepelltünk, melyekkel Budapest 
dolgozó népe előtt május el-
sején, a világ dolgozóinak nagy 
ünnepén arattunk nagy sikert. 
Moravszky Pál hadnagy politi-
kai tiszt bajtárs üdvözlő beszéde 
után hatalmas lelkesedéssel él-
tették a világ dolgozóinak nagy 
vezérét, Sztálin elvtársat és né-
pünk vezérét, Rákosi elvtársat i 
Népi táncaink, szavalataink, ve- | 

gyeskarunk énekszámai olyan 
nagy lelkesedést váltottak ki a 
deszki dolgozókból, hogy nem 
egyszer hangzott fel a nagy 
tapsvihar. Boldogan és vidá-
man ismételtük meg számainkat, 
hogy a munka után szórakozni 
és pihenni vágyó dolgozóknak 
tökéletes szórakozást nyújthas-
sunk. Műsorunk után sem szél-
ledtek szét Deszk dolgozói. Kul* 
túrcsoportunk zenei részlege a 
gépállomás tangóharmonikásá-
val szolgáltatta a zenét és emel-
lett a késő éjtszakai órákig ma-
radt együtt Deszk dolgozó né-
pe a hazát védő és a szocializ-
must építő néphadseregünk tag-
jaival. 

Bokrétás András, 
a szegedi honvéd kultúr-

esoport tagja. 

VITA a ,fJHéhjjizánlájL(-vél 
Nagy tömegben jöttek a színházba a megye dolgozói 

Vasárnap délután 2 óra körül a 
szegedi Nemzeti Szinház környékén 

emberekkel megrakott teherautók, 

traktoros vontatók jelentek meg. A 

megye traktorállomásairól jöttek be, 

hogy megnézzék a „Mélyszántás" 

cimü színdarabot. Ott voltak a ma-

kói, vásárhelyi, felgyői, szentesi, 

hatházi gépállomás traktoristái és 

iraktorista lányai, a megye számos 

termelöesoportjának dolgozó pa-

rasztjai. Az előadást igen élénken 

hallgatták végig, sokszor az előadás 

közben mondták el véleményüket, 

buzdítva Bak Jóskát, a kulák ki-

zsákmányolt cselédjét és a trakto-

ristákat. 

Az előadás után vitát rendeztek 

a darabról. Bakos István, a makói 

gépállomás dolgozója kifogásolta, 

hogy a színészek nem tanulmányoz-

ták kellőképpen a gépállomások 

dolgozóinak életét, bár — hangsú-

lyozta — el kell ismerni, hogy álta-

lában igen jól megfogták a kérdése-

ket. Blaskó János Felgyőröl jött be, 

hogy meghallgassa az előadást és 

hozzáfűzze észrevételeit. Kilejtette, 

hogy a színdarabban megelevenedett 

a falunak a mai élete. Török Bálinf-

né, a vásárhelykutasi „Vörös Csil-

lag" termelöcsoport tagja, megha-

tott hangon mondott köszönetet a 

szinház dolgozóinak ezért a szép elő-

adásért. Elmondotta, hogy ö 28 éves 

és életében most van először szín-

házban. 

„Én is a kulákok tenyerében vol-

tam — mondta — és igy teljesen át 

tudtam azt érezni, amit a színpa-

don láttam. Azt tanultam ebből a 

színdarabból, hogy még éberebben 

kell őrködnünk nekünk Vásárhely-

kutason is termelőcsoportunk fö-

lött." 

Kovács Margit (Csanytelek) azt 

hangsúlyozta ki, hogy milyen nagy 

érték az ember a népi demokráciá-

ban, mint ezt a színdarab is meg-

mutatta, 

— A mi rendszerünkben — mon-

dotta — mindenkiböj képessége sze-

rint lehet az, amihez kedve van. Ezt 

mutatja a Bak Jóska esete. 

Csanádi Sándorné (Szeged) kérte 

3 színházat, hogy minél többször 

játsszanak olyan darabot, ahol a 

dolgozó parasztság harcait láthatják 

a városiak. Iváni András, a szentesi 

gépállomás dolgozója elmondatta, 

hogy ő is béresgyerek volt, hogy ó 

is szeretett volna tanulni, de a mult. 

ban erre nem volt lehetősége. Ez a 

rendszer neki is megadta a felemel-

kedés lehetőségét és ez az, amit itt 

is látott a színdarabban. „Ebből a 

színdarabból is azt láthatta minden-

ki, hogy van egy Pártunk; a Magyar 

Dolgozók Pártja és van egy vezé-

rünk: Rákosi elvtárs, akiben mi 

mindig megbízhatunk." 

Rebik József, hódmezővásárhe-

lyi traktorista elmondotta, hogy mi-

lyen nagy segítséget nyújt ez a da-

rab az osztályharc útfelében. Kifo-

gásolta, hogy Horváth Júlia a ku-

láklány szerepét túljátssza és néha 

már valószínűtlenül hülyének tün-

teti fel. „Van azoknak elég eszük és 

nekünk nem szabad lebecsülni az ó 

ravaszságukat." 

G. Szabó István, a vásárhelyi 

gépállomás dolgozója is megelége-

déssel beszélt a darabról. Forró Já-

nos (Hantháza), Süle Gergely (Hód-

mezővásárhely) és még többen is 

köszönetet mondtak Pártunknak, 

hogy lehetővé tette a megye dolgo-

zóinak ezt a felejthetetlen délutánt. 

Igen nagy érdemük a szinház dol-

gozóinak és a szinház vezetőségének, 

hogy megszervezték a vasárnap dél-

utáni előadást. Mint Benkö Miklós 

elvtárs, a szinház igazgatója is meg-

állapította, ez már annak az ered-

ménye, hogy a Szegedi Nemzeti 

Szinház felhasználta azokat a hasz-

nos tanácsokat és útmutatásokat, 

amelyeket a Szegedi Pártbizottság-

tól kaptak. 

Qiaqqiikerü oiziqabe mulató L 

rendezeti 

a szegedi balettiskola 
Igen nagyszámú érdeklődő 

közönség előtt tartották meg 
záróvizsgájukat a Szegedi 
Nemzeti Színház hereiében, 
működő balettiskola fiatal 
művészei, vasárnap délelőtt 
a Belvárosi Moziban. A ba-
lettiskola több mint 30 fiatal, 
6-iól 14 éves korú növendé-
kei — Koós Olga és Mezei 
Károly vezetésével — az esz-
tendő során igen sokat fej-
lődtek tánctudásban, de eh-
hez a szükséges elméleti ok-
tatást is megkapták. A va-
sárnapi vizsgabemutaión va-
lamennyien sok tapsot kap-
tak az ötletes balettjelenetek, 
szólószámok bemutatásáért. 
Megmutatták ezek a fiatal 
balettnövendékek, hogy az 
épülő szocialista kultúrának 
jó munkásai lesznek, tehet-
ségükkel, tudásukkal nemes 
szórakoztatásban részesítik 
dolgozóinkat. 

Szovjet és magyar sakkmester játszik 
szimultánt Szegeden 

A szegedi sakkozóknak, de a 
sakkot kedvelő minden dolgozó-
nak igen nagv élményben lesz 
része vasárnap. Értesítés érke-
zett ugyanis Budapestről a Ma-
gyar-Szovjet Társaság szegedi 

magyar sokkmester is. A szov. 
jet és magvar mester 25—25 ta-
gú szimultánt játszik a jelentke-
ző szegedi dolgozókkal. 

Az igen érdekesnek ígérkező 
szegedi sakkmérkőzést a Magyar. 

titkárságára. ho°v vasárnap Sze. Szovjet Társaság kultúrműsorral 
gedre jön a Magyarországon tar-jköti össze. A szimultán játszmák, 
tózkodó szovW világbajnokjelölt ra előreláthatóan vasárnap a ko-

•mSBtóásában, BáfdBi -Sáp^as, tálassá-téz&hóM taüSU sor. 


