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H l i ú t „tnuxUU" ioMan a l e x M U t o M n á t pépei? 

Tiz óra, A mutató 
egy pillanatra meg. 
áll. Benn a hatatni is 
teremben azonban 
egy pillana'ra sem 
állnak le a gépek. A 
váltás már ott áll a 
gépek mellett Szinte 
egymás kezéből ve-
szik át a munkát. 
Friss, kipiheni erő. 
vei fognak hozzá az 
éjszakai műszak dol. 
gozói a munkához. A 
Textilkombinát nagy. 
termében nem is Iá', 
szik meg, hogy éj-
szaka van, mert ép. 
pen olyan világos van 
most is, mint nappal. 

Azok a dolgozók is, 
akik már befejezték 
a munkát, még a gé. 
pek között szorgos, 
kodnak. Gyorsan 
megbeszélik még, 
hogy mennek a gépek, 
mi új történt a dél-
utáni műszakban, 
hogy hnlad' a mun. 
ka. Utána lassan 
megindulnak a fiir. 
dok és öltözők felé. 
Még az ajtóból is 
visszaszólnak, nz ott. 
maradt dotaozók felé 
s jé munkát kíván-
nak. 

Halad a?, óra mu-
tatója, múlnak a. per. 

cek. Negyed 11 felé 
aztán csoportosan lép. 
nek ki a fiatal lá-
nyok az ricára. Jó-
kedvűen beszélgetve 
haladnak végig az ut-
cán. Hangos kaeagá. 
snk messze száll az 
éjszakában. A kerék-
párosok lámpája 
messzire világít az 
utca kövén. Azok is 
a mai munkáról be-
szélgetnek. 

— Te, Mária — 
kiállt a kerékvárosok 
közül az eayik a, jár. 
dón haladók felé. — 
Ugye, milyen jól 
mentek ma a gépek? 
öröm volt dolgozni. 
Régen haladtam Hven 
jól, mint ma. Biztos 
jó magas százalékot 
ériem el.., 

— Tényleg jól men. 
tek — hangzik a cso-
portból —, de tu-
dod. e, hagy miért ? 
Azért, mert ma bé. 
keműszak volt, Te 
nem is tudtad? Én 
már régen megfi-
gyeltem, hogy vala. 
hányszor békemüsza. 
ko' tartunk, mindig 
jobban megy a mum. 
ka. A gépek is olyan 
jól mennek olyankdr. 

mintha tudnák, mit 
jelent az, hogy mi 
béke műszakot tar. 
tunk. 

— Tényleg igazad 
van — felelnek visz. 
sza a kerékpárosok 
—, már mi is meg. 
figyeltük több atka. 
lommal. Olyankor 
szinte egy percre sem 
állnak meg a gépek. 

Hangos köszöntés-
sel búcsúznak a jár. 
dán haladóktól és 
gyorsan tovatűnnek a 
sötétben s csak a ke. 
rékpárok sárhányó, 
jón lévő piros pontok 
látszanak pár perc 
múlva. 

Békeműszak. Üzeme-
ink dolgozói békemü-
szakok megtartásával 
felelnek Grősz József, 
nek és társainak. A 
békemüszakokon. ki. 
emelkedő teljesítmé. 
nyekkel mutatják 
meg, hogy a magyar 
dolgozók békét akar-
nak. Munkával har. 
colnak a. békéért és 
kíméletlenül lesujta. 
nak azokra, akik bé. 
kés munkájuk ellen 
összeesküvést szőnek 
és háborúra speku 
tálnak 

A magyar fiatalok 
szocialista nevelését segíti elő 

az Úttörő Színház 
Szombaton és vasárnap mutatják be Szegeden 

a .Vörös nyakkendő' című színművet 

Ma kezdődnek a lovasbajnokságok küzdelmei 
Ma reggel 8 órakor kezdődnek 

meg a lovasbajnokságok küzdelmei 
az újszegedi Petőfi-pályán, Az iz-
galmasnak és érdekesnek ígérkező 
lovasmérkőzéseken az ország leg-
jobb lovasai vesznek részt. A re-

te'tel a küzdelmeket szombaton és 

vasárnap reggel 8.Ü51 déli 12 óráig 

és délután 2-től este 7.ig bonyolít-

ják le. A színvonalas lóversenyek 

iránt óriási érdeklődés nyi lvánul 

vezők hatalmas számára való tekin. meg. 

Vasárnap országos atlétikai 

verseny az Ady-téren. 

A Szegedi Haladás SK vasárnap 

délelőtt fél 10 órai kezdettel or-

szágos atlétikai versenyt rendez 

az Ady-téri sporttelepen. A ver-

seny keretében 100 méteres sík-

futásból, magasugrásból és távo.. 

ugrásból nők és férfiak részére 

MHK-próbák is lesznek. 

Az Sz. Petőfi labdarugók 

pihenője 

Az Sz. Petőfi labdarugói júl ius 

l-ig aktív pihenőre tértek. A játé . 

kosok próbáznak az M H K úszószá. 

maiból. 

Az Sz. Honvéd labdarugók 

Balatonlelén 

A Szegedi Honvéd Labdarugói 

júl ius 2-án Balatonleiére utaznak 

kéthetes üdülésre. 

Armentánó mester vívóakadémiája 

Kedden délután 5 órakor a Hun-

gária nagytermében Armenténó ví-

vómester gyermektanítványai ré. 

szére vívóbemutatót rendez. A v í . 

vóbemutatón mint vendégek Szeged 

legjobb vívói is résztvesznek. 

Ma kezdődik a városi ifjúsági 

úszóbajnokság 

Szeged város i f júsági úszuoaj. 
nokságának küzdelmei ma délután 5 
órakor kezdődnek az újszegedi ver. 
senyuszodában. A bajnoki küzdel. 
meket vasárnap délután 4 óraikor 
folytatják. 

Honvéd birkózó bajnokság 

Vasárnap a rókusi tornacsarnok-

ban rendezik meg a kötöttfogású 

területi egyéni honvéd birkózó b a j . 

nokságot. A selejtezők reggel 9 óra . 

kor .a döntők délután 4 órakor kez. 

dödnek. A belépés díjtalan. 

A XXIII. lovasmérkőzések idő-
beosztása 

Reggel 8 órakor: 1. Kezdő lovak 

díjugratása. 80—90 cm, 75 nevezés. 

9 órakor: 2. Pótló díjlovaglás. 10 

nevezés. 11 órakor: 3. Algyői díj. 

díjugratás 80 cm. „A—B'' csoport, 

53 nevezés. 13-15 órakor: 4. Ujsze-^ 

gedi díj vadászugratás. 1 méter 10 

cm. 88 nevezés. 17 órakor: 5. Kiss 

János díjugratás. 1 méter 20 cm* 

53 nevezés. 

A vasárnapi lovasversenyek* prog-

rammját vasárnapi számunkban kö-

zöljük. 

Vidám, műsoros előadásokat rendeznek vasárnap 

a parasztlakta kerületekben Ma mutatkozik be a szegedi úttö-
rők és a dolgozók által már oly 
neliezn várt Úttörő Színház mű-
vészegyüttese. A művészegyüttes 
Szerqej Milialkov „A vörös nyak-
kendő" cimű ifjúsági színdarabját 
mutatja be. A színdarab a szovjet 
pionírok életéről, valamint Visnya-
kov Valerij és Bagyejkin Sura ba-
rátságáról szól és elmondja, hogy 
nz igazi barátság képes megjavíta-
ni és jóvátenni az embereket. 

Kormányzatunknak az Úttörő 
Színház felállításával és létrehozá-
sával a magyar ifjúság hazafias ne-
velését igyekezett méginkább előse-
gíteni, hogy a szocialista művészet 
é'lal is művelt szocialista emberek-
ké váljanak a magyar úttörők. 

Az Úttörő Színház azonban nem-
e«ak az ú'törő színház művészeinek 
játéka állal neveli a fiatalokat, ha-
nem szoros kapcsolatot tart fenn 

a színházai lálogalá úllörőltkel. 
A színház keretében drámai szak-

kör működik, amelyeken azok a 
lehetséges úttörők vesznek részt, 
nkik a színészi vagy rendezői pá-
lya iránt éreznek magukban ké-
pességei és hajlamot. Népi demo-
kratikus kormányzatunk tehát is-
mét egy ujabb lehetőséget ad a 
rio'gozók gyermekei számára, akik-
nek a muilban művésszé lenni ncm 
volt lehetőségük. Ha véletlenül egy 
kiugróan tehetséges gyermeket „fel-
fedezlek", akkor az mint „gyer-
meksztár" sikkadt el, tűnt el a pol-
gári giccses művészei fertőjében és 
sohasem vált komoly művésszé. 

Igen széleskörű és fejlelt az Út-
törő Színház igazgatóságának és 
művészeinek az úttörőkkel való le-
velezése. Az últörők leveleikben 
megírják a művészeknek vélemé-
nyüket nz előadásról, megírják, ha 
a tanulással vnnnak problémáik és 
leveleikre 

minden esetben válaszf kapnak. 
A művészek előadásmódjának ja-

vítása szempontjából nagyjelntősé-

4 f 2 PRÍMA rádió eladó. Katona 
József-utca 7R. 
ELADÓ 2 és félx.I és fél m gyapjú-
szőnveg, gyönyörű új pehelvpap-
lan, nagy mosófazék. Dózsa Gy.-u. 
16b,, fldsz. 1. ajtó. 
KÉT darab 8 hónapos malac el-
adó. Kisleleki-ulca 8a. 
50 ÉVES nővel házasság céljából 
megismerkednék. Újszeged. Sepsu 
u 3., önálló vagyok. 
A SZEGEDI földművesszövetkezet 
zsákoló munkásokat felvesz, jelent-
kezni lehei Szeged, Kossuth Lajos-
sugárút 25. sz. alatt. 
ASZTALOSOK figyelem! Eladd do-
hogó, állványososzlop, deszkák., fa-
lépcső. Szent István-tér 15., ház-
felügve'ő. 

KERESEK használt párcvezős csó-
nakot. stelázsi, deszkaanyag, finom 
fekele férfiruha eladó. Petőfi S.-
sug.írut 46.. kapu alatt, jobbra. 
3 + l-es ORION, kélhullámos rádió. 
42-es bordó birgerlicsizma és csiz-
manadrág olcsón eladó. Imre-u. 3a. 
fi HOLD búza kiadó Marostőben. 
Tud.: Nyári, Szentháromság-Uj üO. 

gűek az egyes előadások előtt ren-
dezel! „úttörő-viták*. Egy-egy ú j 
darab bemutatása előtt az úttörők 
részére főpróbát tartanak, amely-
titán megvitatják a darabot. S nem 
egyszer a kis úttörők észrevételei 
alapján a művészek csiszolták, ja-
vflották előadásmódjukat. A bemu-
lató előadás után maguk 

a művészek mennek el 

az iskolákba, 

ahol megkérdezik az úttörőktől, 
hogyan tetszett az előadás? — 
hogy ezzel is szorosabbra fűzzék az 
Úttörő Színház és az úttörők kap-
csolatát és méginkább elősegítsék 
az úttörők művészi fejlődését. 

Az Ultörő Színház igazgatósága 
munkájában a Szovjetunió élenjáró 
művészi tapasztalatait követi. Hor-
vay István, az Úttörő Színház igaz-
gatója személyesen is kintjárt a 
Szovjetunióban, ahol már sokkal 
fejlettebb és mélyebb a színházak, 
művészek és a pionírok kapcsolata. 
A szovjet pionírok tevékenyen, 
mint segédrendezők — is résztvesz-
nek a pionirszínházak munkájá-
ban. A budapesti Uttörű Színház 
igazgatósága és felnőtt művészei, — 

A szovjet tqpasi lalalok 
nyomdokain haladnak 

ís a szovjet művészi tapasztalatok 

alapján fejlesztik a saját művészi 

tudásukat is és fejlesztik ugyanak-

kor a dolgozók gyermekeinek mű-

vészi képességeit, ezzel is elősegít 

ve a magyar ifjúság szocialista ne-

velését. 

Az Úttörő Színház itt Szegeden 

három előadásban mutatja be 

Szergej Mihalkov darabját. Szom-

baton délután 3 órakor, vasárnap 

délelőtt fél 11 órakor és vasárnap 

délután 4 órakor. 

250 cm3 Jáva motorkerékpárt i pn-
ma állapotban, megbízásból ve-
szek. Szentháromság-u. 12., üzlet. 
SZÖLÖMUNKAHOZ értő nyugdí-
jast felveszek. Jósika-u. 1. Házfel-
ügyelő. D. e. 10—3-ig. 
LÁCZKÓ órás, Széchenyi-tér, Zsó-
tér-ház. Jó árat fizetek kar-, zseb-
és ébresztőórákért és szerkezetek-
ért. 

RADAK MÁRIA fényképész nevére 
szóló. 1950. évről elmaradt kedvez-
ményes utalványok 1951 július 15-
ig érvényesek. 

350 cm, TRIUMPH motorkerékpár 
eladó. Szeged, Teréz-u. 27. 
10 VAGY 15 mázsa brikettet ven-
nék. Mikszáth K.-u. 23. sz. 
SZIJRUG ÁNYOS, jókarban levő 
gyermek sportkocsit keresek meg-
vételre. Gólya-utca 9. sz. 
EGY keményfa félháló és egy fehér 
szekrény eladó. Tolbuchin-sugárút 
34. (volt Kálvária-u.), udvar, bal-
ra. 

K Ö Z M Ű V E S magánház eladó. 
Liszt.utca 19, 

* Párthire k 
A káderképző tanfolyamok felső, 

fokú egyéni tanulói és az ugyanezt 
az anyagot önállóan tanuló elvtár-
sak részére az összefoglalókat jú-
nius 29-én, pénteken délután 2 
órakor tartjuk a Megyei és a sze-
gedi Pártoktatás Házában. 

A káderképző tanfolyamok kö-
zépfokú egyéni és az önállóan la-
nuló elvtársak részére július 1-én. 
vasárnap délelőtt 8 órakor tartjuk 
meg az összefoglalókat városi és 
járási pártbizottságainknál, vala-
mint a Megyei, illetve a szegedi 
Pártoktatás Házában a szokott be 
lycn. 

Az összefoglalókra alaposan ké-
szüljenek fel az elvtársak Pártbi-
zottságaink segítsék az összefog-
lalókra való felkészülésükben az 
elvtársakat. Az összefoglalókat ii«y 
szervezetileg mint tartalmilag is jól 
készítsék elő. 

MDP megyei agit.-prop. 
osztály 

Felhívjuk az anyagfelelősök fi-
gyelmét hogy az alapfokú és a kö. 
zépfokú politikai iskolákra a bizo-
nyítványok megérkeztek. Ara dara. 
bonként 20 fillér. Átvehető a Párt-
oktatás Házában 

Értesítjük a középfokú politikai 
iskola egyéni tanulóit, hogy részük-
re június 23_án délután 5 órakor 
a nemzetközi kérdések című anyag, 
bél tanulókört tartunk, június 30-án 
délután 5 órakor pedig konferen-
ciát az iparostanuló iskolában. Az 
elvtársak megjelenésére feltétlenül 
számítunk, 

Agit. prop. osztály 

Júh.ius 24-én., vasárnap délelőtt 
10 órakor a Pártoktatás Házában 
előadást tartunk „A falujárók, kul-
túrfelelősök feladatai'' címmel. Az 
előadáson résztvesznek a kultúrfe-
lelősök, kultúrcsoportvezetők és 
énekkarvezetők. 

Áglt.-prop. osztály 

Pártoktatás Háza hírei 
Június 23_áji délután 6 órától 

előadást tartunk a „Spanyol kér-

désről", melyre meghívjuk a pro-

pagandistákat, pártvezetőségi ta. 

gokat és tömegszervezeti funikció-

náriusokat. 

N A P I R E N D 

Szombat, 1951. jnnlus 23. 

MOZI 

Szabadság: fél 7. fél 9 „Kőszív" 
(június 23-tól július l-ig). 

Vörös Csillag: fél 7, fél 9 „Fel-
hők titánja" (június 27-ig). 

Fáklya: 6, 8 „Textilipar harca a 
minőségért" (június 24-ig). 

Fáklya-moziban vasárnap dél-
előtt fél I I órai kezdettel filmma-
tiné, bemutatásra kerül „Kl lesz a 
párom" című film. 

Vasárnap délután Szegeden a pa-
rasztlakta területeken a szegedi 
üzemek kultúrcsoportjai és zene-
karai vidám műsoros előadásokkal 
szórakoztatják a békearatás sikeré-
ért dolgozó parasztságot. 

Alsóvároson a Szabadság-téren 
délután 6 órakor a Szegedi Ken-
derfonógyár kultúrcsoportja és ze-

nekara, a Külső-baktói iskolánál 
délután 3 órakor a közkórház kul-
túrcsoportja, a József Attila-telepen 
a földművesszövetkezet előtti té-
ren, délután 5 órakor pedig az 
Ujszegedi Len- és Kenderszövőgyár 
kultúrcsoportja és zenekara rendez 
színes szórakoztató műsort a dol-
gozó parasztság számára. 

SZ ÍNHÁZ 
Szünet. 

• 

A Múzeum nyitva keddtől pén-
tekig délelölt 9-től délután S-ig, 
szombat és vasárnap délelőtt 9-töl 
1 óráig, 

* 

Somogyi-könyvtár nyitva: reggel 
10-től délután 5-ig. 

Egyetemi-könyvtár nyitva: reg-
gel 8-tól este 7-ig. 

* 

IDÖJARASJELENTÉS: Várható 
időjárás szombat estig: Változó fel-
hözet, nyugaton egy-két helyen ki. 
sebb eső lehet. Mérsékelt délkeleti-
déli, később délnjfugali szél. A me. 
leg tovább tart. Várhaté hömérsék. 
leli értékek az ország egész terü-
letére: reggel 17—20, délben 25— 
28 fok között, 

Á R A M S Z Ü N E T . Az AVESZ 
szegedi üzemvezetősége közli, hogy 
vasárnap reggel 5—14 óráig Ú j 
szeged. Szőreg, Deszk, Ferencszál. 
lás, Kübekháza, Ő-Űjszentiván köz. 
ségekban szünetel az áramszolgál 
tatás. 

A MAGYAR Természettudományi 
Társulat szegedi csoportja június 
26-án, kedden délután 7 órakor 
szakosztályi előadást rendez Hor-
váth Mihály-utca 3., I. cm. előadó-
termében. Dr. Ivanovics György 
egyetemi tanár, az Egyetemi Kór-
tani és Bakteriológiai Inlézet igaz-
gatója: „A vírusok és helyük a 
természetben'' címmel tart vetített, 
képekkel kísért előadást. Vendége-
ket is szívesen látunk. 

Az Ecsetgyár dolgozói a honvédség 
és a dolgozók kapcsolatának elmélyítéséért 

Az Ecsetgyár dolgozói meghívták 
látogatásra a nagykőrösi honvédség 
•öbb tagját, akik között vannak 
kik nemrégen még az Ecsetgyár. 

ban dolgoztak. 

Ez alkalommal az Ecselgyár dol. 
gozói ma kultúrműsorral szórakoz-

tatják vendégeiket Délután 6 órai 
kezdettel a Lokomotív sportpályán 
barátaágos mérkőzést tart az üzent 
és a honvédek labdarugó csapata, 
utána pedig az üzem kultúrtermé. 
ben változatás műsorszámokból álló 
kullúrelőadást tartanak. 

A VÁROSI TANÁCS HÍREI 

A Munkaerő Tartalékok 
Hivatala 

felhívja a munkavállalókat, hogy 

aratásra, cséplésre és növényápo-

lási munkára lehet jelentkezni 

férfi és női munkaerőknek. Ipari 

munkára segédmunkás férfi és női 

munkaerők jelentkezhetnek. Jelent_ 

kezes Marx.tér 20 szám alalt, 

ahol bővebb felvilágosítást adnak. 

Értesítem az újszegedi elemi lő-
tér közelében dolgozó mezőgazda-
sági munkásokat, hogy folyó hó 
20, 23, 25, 26 és 27-én lövészetet 
tirtanak a fegyveres alakulatok. A 
jelzett napokon a lövészet délelőtt 
10 órakor kezdődik. 

Megváltozik a terhes tanácsadá-
sok és rákszűrések időpontja Róku. 
son, Móravároson és Felsővároson 
június 26-tól kezdődően. 

A rókusi tanácsadóban minden 
kedden délelőtt 11—12 óráig, Mó-
ravároson minden pénteken délelőtt 
11—12 óráig, Felsővároson minden 
szerdán délelőtt 11—12 óráig Var. 
tanak tanácsadásokat. 

* 

Az élelmezési miniszter 252.610— 
1951. 'számú rendelete értelmében 
az 1951—52. gazdasági évre előírt 
szálastakarmány beadási kötelezett, 
séget a gazdálkodók már július l-e 
előtt teljesíthetik és ezért a beadás-
ért mázsánként 2 forint gyorsbe. 
adási jutalom jár . 

Ugyanez a rendelet lehetőséget 
nyújt a mult évről fennmaradt há t . 

ralékok szálastakarmánnyal való 
teljesítésére is. 

Az a termelő, aki szénabeadási 
hátralékát június 30.ig beadja, 
mentesül a beadás elmulasztásából 
eredő büntető el járás következmé-
nyei alól. 

Felhívom tehát a gazdálkodókat, 
hegy a rendeletben foglalt kedvez-
ményeket használják ki és szálas-
takarmány beadási kötelezettségük, 
nek június 30-ig saját érdekükben 
tegyenek eleget. 

Felhívást 
Felhívom a város lakói közül 

mindazokat, akiknek tulajdonában 
vagy bérletében oly kaszáló terü-
let van. melynek második tc-«:ése 
kaszálásra érett, annak lekaszálásá-
ról gondoskodjon. A dűlők és csa-
tornák mentén termett füvet az 
előző rendelkezéseknek megfelelően 
a szomszédos földtulajdonosok ka* 
szálják le. 

Várnai Tanács vb. elnöke 

MNDSZ.HÍREK 

Az M N D S Z postás csoport dél. 
után fél 6 órakor a főposta kultúr-
termében orvosi előadással egybe, 
kötött nőnapot tart. Városi titkár. 

DÉFOSZ-HIREK. 

Vasárnap Alsóvároson a Fö ld . 
műves-utcai szövetkezetben délelőtt 
11 órakor, Móravároson (Pe'öfi-su. 
gárút) a DÉFOSZ helyiségében 10 
órakor. Külsőbaktóban az iskolában 
délután 3 órakor paraszig-yüléseket 
tartunk. A gyűléseken megbeszéljük 
az előttünk álló feladatokat az ara . 
tás.cséplésre vonatkozóan. 

MSZT H Í R E K 
A Magyar-Szovjet Társaság Ró . 

kus I I . alapszervezetének helyisé, 
gében (Kossuth Laios-sugárút 71. 
szám alatt) június 23.án este 8 órai 
kezdettel műsoros estet tartunk, 
melyre mindenkit szeretettel vár i 
Vezetőség, 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Az Élelmezési Dolgozók Szak. 
szervezete felhívja nyugdíjas és 
munkanélküli tagjait, akiknek nem 
volt alkalmuk a téli tüzelőanyagot 
üzemi igénylések alkalmával je-
gyezni, hogy lüzeíőigényeiket kész. 
pénzfizetés mellett a helyi csoport, 
nál hétfőn é s szerdán este 5—7 óra 
között bejelenthetik. Szakmaközi 
Bizottság. 

DÉLMÁsYXRöfiSíXS" 

ooliHlí a' napilap 
fe le lő . aerkesztő é l klódéi 

ZOMBORI IÁNOS 
Szerkeszti i a czerkesztőblroftsőg 

Szerkeszti»ég, Szeged lenln-e. 11, 
Telefon t 35-35 é l 40-S0i — Éjtizakal izérkr ízt ( t i ] 

telefon e l te 8-Ml 34-38 
Cladőhlvatd i Szeged lenln-o e 

telefoni 31-16 4 , 35-0a 

Délmagyarorizdg Nyomda, Szeged 
felelői vezeti iPrUklB iúaáei. 


