
Egyre nagyobb teret hódít a Nazarova-mozgalom 
a szegedi textilipari üzemekben 

A szegedi textilipari üzemekben 
a kongresszusi verseny során új 
mozgalom kozdle bontogatni szár-
nyait: a Nazarova-mozgulom. En-
nek a mozgalomnak a segítségével 
új. eddig ki nem használt tartalé-
kok kerülnek a felszínre, segítik elő 
ú j módosított ötéves tervünk telje-
sítését. A mozgalom lényege az, 
hogy az egyes dolgozók á vállalat 
vezetőségétől 

szocialista megőrzésre 

veszik át azokat a gépeket, melye-
ken dolgoznak, még az eddigieknél 
is fokozottabban vigváznnk a gép-
re. gondoskodnak arról, hogy gé-
pük állandóan üzemképes legyen. 

A szegedi Kenderfonógyárban az 
előfond üzemrész indította el a moz-
galmat. Mindjárt a kezdetben 17 
gépre kötöttek szerződést, vállalták 
a géprk szocialista megőrzését. 
Élenjártak a mozgalom megindítá-
sában Zöld Anna, Szalma Iniréné, 
Marton I'erencné, Radics Sándorné 
és a többiek, akik belátták, milyen 
nagyjelentőségű ez a mozgalom.'Az-
óta a 17 gép közül egyet gencrál-
iavitotlak. 8_at pedig preventív (hi-
pamrgclőzö) karbantartásnak ve-

tettek alá. A gépeken gyorsabban 
lehet termelni, biztosabb a munka, 
kiküszöbölődtek azok a kisebb-na-
gyobb géphibák, melyek zavarták a 
munka rendes menetét. 

A szegedi Kenderfonógyárban kü-
lönösen jelentős 

a \azai ova-moxgalom, 

hiszen ebben az iizemben .10—60 
éves gépeken dolgoznak a munká-
sok s ezeken a gépeken természe-
tesen sokkal hamarabb fordul elö 
hiba. mint az új, modern gépeken. 
Hogyan tudták ezeket a gépeket 
megjavítani anélkül, liogy ez a ja-
vítási muuka zavarta volna a ter-
melés menetét? — A műszakiakat 
aktivan bevonták a mozgalomba. 
Még jobban megszervezték a mun-
kát s egy-egy gép rövid kiesése 
nem okozott zavart a termelés me-
netében. A hosszabb időt igénylő 
javítási munkákat pedig vasárnap 
végezték. 

A szegedi Kenderfonógyár előfonó 
üzemrészében a gépmegőrzési szer-
ződések száma azóta kilenccel sza-
porodott s már újabb üzemrészek 
csatlakoztak a mozgalomhoz. Köve-
tik az előfonó példáját, mert lát-

Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz 
avagy 

minden kulák egyforma 

TOcszélik az ül. 
I J lésiek, hogy 

Petőfi nyilván Laj-
kó György öregapjár 
ról irta annakidején 
o .,Pató Pál úr" cí. 
mii versét. Mivel, 
hogy az alma nem 
esik messze a fájá-
tól, a kulák is ilyen 
alapon tartotta, meg, 
sőt fejlesztelte tovább 
elődeinek undok szo. 
kásáit. Nyúlik a kosz 
a tanya körül, a 
konyhakilincslől kezd. 
ve ragad minden u 
szutyoktól. A fala-
kon messzire virít a 
marhagané jellegze-
tes barnasága, dűlő. 
félben vannak az 
ólak. Egyszóval olyas-
mi kinézete van e 
birtokos „kúriának", 
mintha valaki has-
C8ikarás közben köz. 
vétlen közelről hátat 
fordított volna neki. 

Az öreg Lajkót 
úgy is szokták titu-
lálni, hogy „feslett" 
kulák, meg „valódi" 
kulák, mert annyi bi-
zonyos, hogy pingálni 
setn lehelne nála ta. 
karosabb külsejű lcu-
lákol, úgy ránéztére. 
Hasas, tokás" min! 
egy hízó s mivel még 
mindig .30 holdon pöf-
feszkedik, nem okoz 
nagy gondot senki 
számára osstályhely-
zelének megállapító, 
sa. Már csak azért 
sem, mert március 
7-én is olyan alapo-
san tudott sopánkod-
ni a helyszíni elszá-
moltalók elölt, amire 
csak egy élö, eleven 
kulák képes. Majd-
nem átejtette a bi-
zottságot azzal, hogy 
,,nézzék az urak, csak 
ez a két kiló krump. 
li van a háznál." 

Hogy mégis rájöt-
tek a turpisságra, an-
nak egyszerű oka 

volt. Egy eszes ta. 
nácstag addig szima-
tolt a tanyaépület 
mögött, mig felfede-
zett négy krumpli-
vermet. A kulák élei. 
társának hápogása 
közben így került fel-
színre löbb mint 5 
mázsa elrejtett bur-
gonya. Találtak még 
az ólpadláson egy ol-
dal szalonnát és más, 
bomlásnak indult 
húsféléket — ezeket 
a tisztes családfő az-
ért dugta el a lim-
lomok közé, .,nehogy 
leégjen véletlenül a 
tanya és tönkremen. 
jen a drága disznó-
ság." Még füllenteni 
sem tud talpraesetten 
az öreg Lajkó, any-
nyira az agyára 
meni a nép államá-
nak gyűlölete. 

C emmit nem ja-
^ vull a demo-

kráciában — jóllehet, 
senki nem várja ezl 
tőle. Ilyen sötétlelkü 
és zsugori volt a mull. 
ban is, rsak akkor 
megtraktálta a ka-
kastollasokat néhány 
fiaskó borral s ennek 
fejében akár agyon 
is verhette cselédeit. 
Ha nem fizet le ki a 
béreséi, neki volt 
igaza, ha rálicitált 
egy árverésen a kis-
paraszt viskójára — 
ezt is természetesnek 
vették. Mosl mindezt 
iz jogokai alaposan 
megnyirbálták a kom-
munisták és emialt 
a düh minden kél 
napban ágynak dönti. 

Irományai között 
több hiteles bizonyí-
tékot találtak az el-
számoltalók; többek 
között egy avas kalen-
dáriumot, melyben az 
albábbi adatok sora-
koztak a löbbi kö-
zött : 

„Garas István hoz-

zám szegődött 1937. 
I. hó 12. Évi bére 
109 pengő, 300 kiló 
rozs. Kiadva: dohány 
26 fillér, szóda 8 fil-
lér, lövés 40 fillér, 
kiadva 28 fillér, ki-
adva piackor 20 fii. 
lér, IX. hó 8. 10 pen-
gő, gyujtókő 5 fillér, 
karácsonykor 10 pen-
gő, kiadva halra 2 
pengő. Uj esztendőre 
leiszedte az összes bé-
rét. 19S7. X I I . 31." 

Durván összeadva 
is alig 24 pengőt 
adott béresének 100 
pengő helyeit és nyil-
ván Garas István hi-
ába kardoskodott igaz. 
slíga mellett, ő húzta 
a rövidebbet. 

Jfgy . pénzzel se. 
különb nála 

Soós Ferenc komája 
sem, akinek sovány-
sága ellenére 60 hold-
ja terpeszkedik az ül. 
lési határban. Ez a 
basaparaszt, ha lehel, 
még Lajkóékat is ha-
jazza a huncutság-
ban. Nála a nádkúp-
ban talállak rá egy 
zsák szalonnára, olt 
lakodalmazlak rajta 
az egerek. Krumpli-
ját nem a tanya mö-
gé ásta el, hanem 
„óvatosságból" a dü-
ledező árnyékszék tö-
vében hantolt el vagy 
öt mázsányil. Most 
megjárta, mert a bé-
resekből, napszámo-
sokból leli tanácsta-
gok nem hajlandók 
elnézni sorozatos kár-
tevéseit. 

Az üllésiek úgy is-
merik Lajkót, meg 
Soóst, mint a rossz 
pénzt és csak bizton* 
ságosabb érzés tölti el 
őket, ha ezt a két egy-
forma tollú jómada. 
ral a nép állama el-
költözteti hűvösebb 
éghajlat alá — a bör-
tönbe, (n — i) 

ják, ennek a mozgalomnak a kitér. 
jesztése is hozzásegítette ezt az 
üzemrészt ahhoz, hogy elnyerje a 
kougreszusi verseny legjobb üzem-
részének kijáró vörös zászlót. 

Az újszeged) Kenderszövőben 
még csak most indult el a Nazaro-
va-mozgalom. Ebben az üzemben 
azonban még nagyobb körültekin-
téssel kezdtek hozzá n mozgalom 
kiterjesztéséhez. 'A' gépek szocialis-
ta megőrzését összekapcsolták a 

hosszúlejáratú verseny 
szerződésekkel 

és odahatnak, hogy minden gépen 
dolgozó munkás hosszúlejáratú ver. 
senyszerződése egyúttal gépmegőr-
zési szerződés is legyen. Sebők Ve-
ra sztahánovista, az ország legjobb 
tömlőszövőnője például két gépet 
vett át megőrzésre. Szerződésében 
azonban a következőket is vállalta: 
„Fokozom szakmai ismereteimet és 
felváltómnak mindenkor jól műkö-
dő gépeket adok át ' . „Vállalom, 
hogy a kongresszusi műszakban P1-
ért 130 százalékos átlag normatel-
jesítésemet év végéig megtartom". 
„Gépemen 96 százalékban elsőrendű 
minőségű árut gyártok". „Válla-
lom. hogy a mellettem dolgozó 
Borbély Kornélia átképző&t a töm-
lőszövésre betanítom olymódon, 
hogy május 1-re elérje a 100 szá-
zalékos átlagteljesítményt." 

Ilyen és ehhez hasonló szerző-
déseket kötnek a többi dolgozók is, 
a művezetők pedig egy-egy parti-
nak összes gépeit átveszik megőr-
zésre. Így tette például Héger Fe-
renc művezető is. de e mellett meg-
őrzési szerződésében azt is vállalta, 
hogv az egész XI. parti december 
l-re 

befejezi éves tervét, 

hogy továbbra is tartják a kon-
gresszusi műszakban elért 75 szá-
zalékos géphatásfokot, minőséget, 
hogy 3 százalékkal még csökkentik 
a felhasznált segédanyagok meny-
nyiségét. 

Az újszegedi Kenderszövőben még 
csak pár nappal ezelőtt indult meg 
a Nazarova-mozgalom, máris tö-
megmozgalommá vált. inert a dol-
gozók belátták, hogy ennek a moz-
galomnak a segítségével is fokoz-
hatják helytállásukat a béke front-
ján: a termelésben. Jó lenne, ha a 
többi szegedi üzemek is követnék 
a textilüzemek példáját, mert a 
Nazarova-mozgalom nemcsak a 
textiliparé! 

DMITRŰ FURMANOV, A HARCOS ÍRÓ 

Paraszlgvűlések lesznek 
vasárnap a megyében 

A DÉFOSZ-szervezetek vasárnap 
a megye jónéhány községében pa-
rasztgyűléseket tartanak. Ezeken a 
parasztgyüléseken beszélik meg a 
dolgozó parasztok legfőbb tenniva-
lóikat a tavaszi mezőgazdasági mun-
kálatokban. Vasárnap a szegedi já-
rás következő községeiben tartanak 
gyűléseket: Nagyszéksóson délután 
2 órakor, Röszkén délelőtt 11 óra-
kor, Szcntmihályteleken délután 3 
órakor, Gyálaréten délután 2 óra-
kor, vasárnap délelőtt 10 órakor 
Ujszentivánon, Szöregen. Kübekhá-
zán, Kiskundorozsmán, Bordányon, 
Zsombón, Forráskúton. (Illésen, dél-
után 3 órakor Deszken, délután 2 
órakor Szatymazon és Ószentivá-
non. 

MEGBÍZHATÓ , gyermekszevelő 
fözömindenest április l-re felvesz-
nek. Brüsszcli.krt, 4/b., délután 
5—7-ig. 20363 
K E V E S E T használt 3x2 méteres 
szobaszőnyeg eladó. Belvárosi plé-
bánia. I. emelet. 20368 
MEGBÍZHATÓ . gyermekszeretö 
alkalmazottat kereeek. Jelentkezés 
csütörtökön, Szenlháromság-ulca 
15. I. 1. 20378 
SZOBA, konyha, kamrás lakásom 
elcserélném nagyobbért, Alföldi-u. 
16 szám. 20357 
Ú J S Z E G E D E N , Szőregi-út 37. 
számú beköltözhető magánház, 600 
öl gyümölcsöskerttel eladó. 120 da. 
rab 6 éves, termő gyümölcsfával, 
16.000 forint. 20361 
GARZONI /AKAS , egy szoba, elő-
szoba, mosdófülke parkettás, azon-
nal átadó. Megyei Ingatlanközvetí-
tő Vállalat. 
GYERMEKSZERETÖ mindenest, 
bentlakót, esetleg bejárót azonnal-
ra keresek. Püspök-utca 11b. 
NYILT-TÉR. Feleségemtől. Fodor 
Istvánná sz. Nagy Iréntől különvál-
tan élek, érte semmiféle felelőssé-
gei nem vállalok. 

BÍRÓSÁGI KÖZLEMÉNY. 

„A szegedi uzsorabíróság külön-
tanácsia Papp István vádlottat, aki 
29 éves, zákányi születésű és Zá-
kányban 145. szám alatti lakos, 
nőtlen, közellátás érdekéi veszé-
lyeztető és árdrágító visszaélés bűn. 
tette miatt 3 évi fegyházra. 5 évi 
hivatalvesztésre és politikai jog-
vesztésre, 400 forint pénzbüntetés-
re, 1000 forint vagyoni elégtétel 
megfizetésére. Szegedről 1 évig 
terjedő kitiltásra ítélte, mert 1947. 
év augusztus havában a gazdaem-
berek által a Zákány kapitányság 
517. szám alatt lévő malomban a 
fejadagjukon felül vált gabonát őr-
lési engedély nélkül megőrölte, ezl 
az őrlési 1948. év március hó kö-
zepéig folytatta és mint kisebb té-
telekben 2—7.60 forintos árban el-
adta a környékbeli lakosoknak." 

S z e m ü v e g j a v i i á s I 

Műszaki fényképezés 

Fotólaboratórium 

L1EBMANN. K.l.m.rvu. 12. t.l.fon 45-63 

A TEXTIEKOMBINAT MSZT-tag-
jai a Magyar-Szovjet Barátság Hó-
napjára vállalták. hogv az üzem 
valamennyi dolgozóját bevonják a 
Magyar-Szovjet Társaság munkája, 
ha, s Uj Világ előflzetőgyüjtő ver. 
.senyre hívják egymást. 

x DRAGA jó testvérünk. Bernát 

Hona március 13.án váratlanul el-

hunyt. Temetése március 15-én dél-

után 4 órakor a Belvárosi-temető 

kisravatalozójából lesz. 

x HALALOZÁS. Révész Béla 

tánctanár. a Szegedi Városi Szín-

ház volt balettmestere március 11. 

én, 70 éves korában Budapesten el-

hunyt. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-

nak a rokonoknak, jóbarátoknak 

és ismerősöknek, kik felejthetetlen 

drága feleségem temetésén részt-

vettek, koszorú- és virágadomá. 

nyaikkal fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek, ezúton mondok hálás 

köszönetet. (Osznovics) Orsós Ist . 

ván. 

x A GYÁSZOLÓ Korek-család ez-
úton mond köszönetet mindazoknak 
az Ismerősüknek, akik Korrk Si-
mon temetésén megjelentek és ezzel 
fájdalmukat enybitenl Igyekeztek, 

x FOGAS IMRE hétfűn este vá-
ratlanul elhunyt. Temetése ma dél-
ulán 3 órakor a belvárosi temető, 
ben. 

Dmitrij Furmanov, kommunista 
író cs hazafi, a polgárháború hőse 
mindörökre bevéste nevét a szov-
jet nép emlékezetébe és a szovjet 
irodalom lörténelébc. 

Eurmanov 1891-ben, parasztcsa-
ládban született. Már diákéveiben 
Puskin, Rilcjev, Bjfl i iuzkij , Dob-
roljubov, Csernisevszkij voltak leg-
kedvesebb írói, ők ébresztették fel 
az ifjú Furmanov lelkében a nép 
szereletét és azt a vágyat hogy mi-
nél hívebben szolgálja hazáját. 

Furmanov életében, forradalmi 
világnézetének kialakulásában dön-
tő szerepet játszolt Mihail l'runze-
val, a Kommunista Párt és a szov-
jet állam kiváló személyiségével 
való barátsága. Frunze volt az, aki 
a fiatal I'urmanovot a forradalom 
iránti határtalan odaadásra s a nép 
ügyéért vívott harcban való vas-
akaratú állhatatosságra nevelte. 

1918-ban Furmanov belépett a 
Kommunista Pártba. Naplójába bol-
dogan jegyezte fel „Dmitrij Fur-
manov kommunista, bolsevik " 

Az intervenció s a polgárháború 
idején Furmanov, a kommunista Iró 
a polgárháború hősének, Vaszilij 
Csapajev seregének volt politikai 
biztosa. 

A polgárháború befejezése nlán 
Furmanov megvalósíthatta álmát és 
végleg az irodalommal foglalkozha-
tott. Több más íróval együtt tünt 
fel a szovjet irodalomban, akik a 
polgárháború tüzében edződtek meg 
s akikről 'Alckszej Tolsztoj azt ir-
ta: „Mint a vállukra borított go-
lyóktól szaggatott katonaköpenyt, 
úgy hozták magukkal a polgárhábo-
rú heroizmusát. A szovjet irodalom 
első időszakának kiváló alkotásait, 
a proletárharc hősiességének költé-
szete járja át." 

Furmanov regényei és elbeszélé-
sei hű és kifejező dokumentumai a 
polgárháború eseményeinek, me-
lyeknek szemtanuja és résztvevője 
volt. 

Furmanov ugyanolyan felelősség, 
tudattal végezte írói munkáját, 
mint párt- és katonai kötelességét. 
Ujtipusú fró, a harcos művész pél-
daképe volt, akinek könyve fegy-
ver, a dolgozó tömegek helyes élet-
felfogásra való nevelésének eszköze. 

Furmanovot már első könyve hí-
ressé tette. A „Csapajev" cfrnű re-
gényt, mely 1922-ben jelent meg, 
számos nyelvre fordították le és 
világhírűvé vált. Közelállt az olva-
sók szívéhez, mert lelkesen s a tör-

ténelemhez híven ábrázolta a híres-
sé vált Csapajev hadosztályának és 
parancsnokának, a nép dalaiban 
sokszor megénekeli Vaszilij Csapa-
jevnek dicső tetteit. 

Furmanov írói pályája kezdetétől 
fogva a szocialista realizmus útját 
járta. Irodalmi mesterének N. Gor-
kijnak azl írla: „Könyveimnek gya-
korlati harcos forradalmi célt adok. 
Azt, hogy mutassák meg. hogyan 
harcoltunk a polgárháború napjai-
ban, mutassák meg, a valóságot, 
hogy lássa és megérezze a munká-
sok és parasztok legszélesebb töme-
ge. Én nekik írom müveimet". 

A „Csapajev'1 című regényben 
látjuk, hogy a polgárháborúban ho. 
gyan születik meg a nép bőse, hogy 
Csapajev, az egyszerű parasztem-
ber, hogyan lesz lehetséges hadve-
zérré. Az olvasók előtt világos, 
hogy a nép, a vörös katonák, azért 
szerelik Csapajevct, mert gondolatai 
és törekvései megfelelnek saját gon-
dolataiknak és törekvéseiknek. 
Mint az egész népet, Csapajevet is 
a szocializmusért vívott harc nagy 
eszméje lelkesítette, a Kommunista 
Párt nevelte. Furmanov regényében 
világosan megnyilatkozik Lenin 
nagy eszméje a munkásosztály s a 
parasztság barátságáról, mint a for-
radalom győzelmének előfeltételé-
ről. Furmanov alakjai igazi húsból 
és vérből alkotott emberek. Olyan 
emberek, akiket a Kommunista Párt 
érlel és nevel, olyan emberek, akik 
minél nagyobbra nőnek, hazájuk 
iránti kötelességük és saját emberi 
méltóságuk felismerése során. 

Furmanov másik jelentős műve a 
„Lázadás" című regény (1925), mely 
ben leírja, hogy a kommunisták 
rettentbetetlenül bős kis csoportja, 
hogyan verte le a tömegek élén az 
1928-as ellenforradalmi összeeskü-
vést Közép-Ázsiában. 

Furmanov 1926- március 15-én, 
életo és alkotóereje virágjában halt 
meg. Számos elgondolása megváló, 
sitatlan maradt. Müvei a szovjet 
irodalom kincsestárának örökértékü 
darabjai. Halhatatlan emlékei a 
polgárháború korszakának s ama 
harc első időszakainak, melyet a 
szovjet nép a kommunista társada-
lom felépítésének nagy ügyéért ví-
vott. 

SZERGEJ PETROV, 
a Szovjet Tudományos Akadé. 
mia Gorkijról elnevezett Világ, 
irodalmi Intézetének helyettes 

igazgatója. 

oi Szegedi DCenderhúl írják 
ÍA'z 1848-as március 15. óta na-

gyot fordult a világ, A magyar if-
júságnak a Szovjetunió hős fiai el-
hozták a Petőfi Sándor állal álmo-
dott szabadságol. Ha március 15.-
ére gondolunk, Petőfi Sándor igaz 
hazaszeretete, lánglclkü költőnk 
szabadságutini vágya jut eszünkbe. 

A mai fiatalság, amely elérte azt, 
hogy szabad hazában, boldog életet 
élhessen, mind a termelés frontján, 
mind a tanulásban köveii a szovjet 
Komszomol-fiatalok példáját. Nagy-
szerű termelési eredmények jelzik 

azt a komoly, elszánt akaratot, 
amellyel az ifjúság harcol a szo-
cializmus megvalósításáért. 

A Szegedi Kenderfonógyár fiatal-
jai, akik á Kongresszusi Héten is 
bebizonyították, hogy hűek a Párt . 
hoz, szilárdan követik azt az úlat, 
melyet Pártunk tűz a fiatatság elé, 
az elért szép eredményeiket tovább 
is tartják. 

A Kongresszusi Héten * DISZ-
fiatalok közül az üzemben az aláb-
biak érték el a legjobb eredménye. 

' ket. 

* Kongr. Hét előli te'- Vállalt A Kongr. Héten 
jesített százalék: 'zázalék: elért százalék: 

Kiss Lajos 110 115 213 
Börcsök H. István 113 127 218 
Jusztini István 127 150 193 
Szögi Pmre 144 150 154 

Zsiga Éva vállalta, hogy teljesít-
ményét 180 kg-ra emeli, ezzel szem. 
ben 209 kiiogramot termelt. 

Berta István vállalta, hogy a gép-
liatásfokát 76 százalékra emeli. Tel-
jesítése 92.2 százalék géphatásfok. 

Ezek a magas százalékok is bizo-

nyítják, hogy fiatalságunk méltó 

módon kiveszi részét a termelésből, 

hogy ezáltal is érdemessé váljon 

arra, hogy a Pártba, a munkásosz-

tály élcsapatába kerüljön. 

Lakatos Iréa 

EJ lentervet készített az újszegedi 
Kenderszövőgyár 

Az újszegedi Kenderszövőgyár 

elkészítette az 1951.es tervév első 

negyedévére az önköltségcsökken-

tés! ellentervet. Az ellentervben a 

gyár dolgozói az előirányzatnál 

másfél százalékkal nagyobbarányú 

önköltségcsökkentést vállaltak. 

Az ellentervet termelési értekez-

leten beszélték meg és a dolgozók 

egyöntetű véleménye az volt, hogy 

szükséges az ellenterv elkészítése, 

mivel a kongresszusi verseny során 

a termelés olyan mértékben emel-

kedett és a gépállások olyan mér-

tékben csökkentek, hogy jelentős 

mértékben túlszárnyalták volna ter. 

vüket, önköltségesökkentési ter-

vüknek ez a túlteljesítése olyan 

nagyarányú lett voltia, amely a fe-

szített terveknél megengedhetetlen. 

Ezért vált szükségessé az ellenterv 

elkészítése. 

A vállalat vezetősége már most 

gyűjti az adatokat a második ne-

gyedévi ellen tervhez, mivel a ter-

melés állandó emelkedéséből, az ú j 

t rtalékok felszinrekerüléséből már 

most látható, hogy a második ne. 

gyedévi terven is szükséges lesz 

ellenterv formájában módosításo-

kat eszközölni. 

A rádióban szerepelt 
a városi tanács „Bartók Béla" 

kórusa 
A közelmúltban alakult meg a 

szegedi városi tanács .JBartók Bé. 
la" vegyeskara, A városi tanács 
hatáskörében való működés nagy 
lehetőségeket és fejlődést biztosít 
a jó hanganyagú, kórusnak. Erről 
tesz tanúságot sikeres rádiószerep, 
lésük h, A Petőfi-rádió a napok-
ban közvetítette a műsorukat, 
amelynek keretében Bartók, Ko-
dály, Novilwv, Halmos, Feinberg, 
Tardos művekel énekellek, Kertész 
I/ijos elvtárs vezényletével, A rá-
dió a műsort hanglemezre vette és 
a közeljövőben többször is közvetí-
teni fogja. 

A S Z E G E D I D O B O Z G Y A R dol-
gozói a napokban az első negyed-
évi beruházásokból szép rádiőf 
kaptak. 


