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Szeged készül felszabadulásunk 
13. évfordulójának megünneplésére 
Szegeden — épp úgy, mint az ország-

ban mindenütt —, nagy és lelkes előké-
születek folynak hazánk felszabadulása 13. 
évfordulójának megünneplésére. Április 4. 
a magyar nép legnagyobb ünnepe, s ezt a 
történelmi dátumra való készülődéssel, a 
nap köszöntésével is kifejezésre juttatjuk. 

Tiszaparii városunk üzemeiben sorra 
kezdődnek az ünnepi műszakok ápriiis 4. 
köszöntésére. A nagy évforduló napja előtt 
sz üzemekben, hivatalokban, intézmények-
ben és iskolákban ünnepségeket rendez-
nek, amelyeken méltatják április 4. jelen-
tőségét, vázolják népi demokráciánk ha-
talmas eredményeit. A kulturális csopor-
tok próbálják már az ünnepi műsorokai. 

Az üzemek, intézmények és iskolák 
ünnepségeire szeretettel meghívjak a 
szabadságunkat elhozó szovjet harcosok 
képviselőit. A szegedi írók április 4. tisz-
teletére ünnepi irodalmi estet rendeznek. 
Megnyílik majd a képzőművészeti kiállí-
tás. amelynek keretében városunk képző-
művészei a szabadságunk tizenhárom éve 
alatt készült legjobb alkotásaikat állítják 
ki. 

Április 4-én zenés ébresztő lesz, s ez 

is jelzi majd a nagy napol. Délelőtt 10 
órakor nagyszabású koszorúzási ünnepség 
és katonai parádé lesz a Széchenyi féri 
szovjet hősi emlékműveknél és a hősi halált 
halt szovjet katonák sírjainál a Dugonics-te-
metőben. A Széchenyi téri díszszemlén a 
honvédség, a rendőrség és a munkásőrség 
díszegységei vesznek részt. 

A koszorúzás és a díszszemle után a 
városi tanács fogadást ad a tanácsházán 
a szovjet hadsereg képviselőinek tisztele-
tére. 

Április 4-én este 7 órakor díszünnepség 
lesz a Szegedi Nemzeti Színházban, az 
MSZMP városi bizottsága, a városi ta-
nács és a Hazafias Népfront városi bi-
zottsága rendezésében. Ünnepi beszédet 
Törköly Ferenc elvtárs, a városi pártbi-
zottság párt- és tömegszervezetek osztá-
lyának vezetője mond, majd gazdag mű-
vészi műsor következik. 

Tegnap, hétfőn délután a Hazafias 
Népfront helyiségében tanácskozott az áp-
rilis 4-ét előkészítő széleskörű bizottság, 
s hasznos munkát végzett nagy ünnepünk 
méltó köszöntéséért. 

Vízál lásokra és h e l y e n k é n t 
be lv izekre l ehet számítani 

A Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatója a rendkívüli 
időjárás hatásairól 

A Földmüvelésügyi Minisz_ lóvizeket, mert a várható gépállomás, termelószövetkcy 
térium tájékoztatási és pro-
paganda osztálya tájékozta-
tót adott ki a rendkívüli idő-
járás hatásáról és az ezzel 
kapcsolatos időszerű mező-
gazdasági teendőkről. 

A tájékoztató szerint a már-
cius második felében a szo- szükséges az őszi 
késestől eltérő rendkívüli gondos ápolása, 
idpjárás, a hideg és az or-
szág egész területére kiter-
jedő nagyarányú havazás a 
kora tavaszi talajelőkészítő 
és vetési munkák megkezdé-
sét akadályozta. A késői ki-
tavaszodás által okozott ké-
sedelem káros hatását dol-
gozó parasztságunk csak ak-
kor tudja elhárítani, ha 
tavaszi növénytermesztési 
munkákat gyorsan, szerve, 
zetten és gondosan végzi el. 

A nagy mennyiségű hó 
gyors elolvadása miatt 

gyors felmelegedés az ilyen zet és egyéni termelő méá 
gabonákban komoly károkat egyszer vizsgálja meg a ta-
okozhat vaszi munkákra történt fel« 

A késői kitavaszodás miatt készülést: a vetőmag-, muJ 
az őszi gabonák tavaszi ve- trágya-, növényvédőszer-be» 
getációja a szokásosnál ké- szerzést, a vetőmagvak tisa» 
sőbb indul meg. Éppen ezért títását, a tavaszi munkáknál 

vetések szükséges gépek kijavítását. 
Szinte táblánként határoz-
zák meg a munkák rentfá 
jét és amint az idő enged?, 
azonnal kezdjenek az idő» 
szerű munkákhoz. 
A gyümölcsösökben feiy« 
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azonnal kezdjék meg a nyi-
tást, különben a gyors fel«' 

a tavaszi növényápolási mun- melegedés esetén a rügyek a 

Az időjárástól és a talaj 
állapotától függően gyor-
san meg kell kezdeni a 
gabonák fejtrágyázását, az 
esetlegesen jelentkező fcl< 

fogasolást és a gyomirtást. 
Jó gabonatermésre csak a 

nedves földtakaró és meleg 
hatására elpusztulhatnak. A 
metszéskor rügyvizsgálatoli 
kell tartani, s károsodás ese. 
tén a szokásosnál nagyobi» 

Hat évvel ezelőtt kezdte 
meg munkáját a Hajnóczy 
utca és a Londoni körút sar-
kán az Üveges KTSZ. A hat 
év alatt a szövetkezet mun-
káját megkedvelték a vá-
rosban, s a Szeged környéki 
falvakban is. Az üvegező' négyzetméternyi területű 
részleg dolgozói házépítések- üveglapok varázsolhatok igy 
hez. renoválásokhoz, alkalmi mintássá. 

apró szemcsék sűrű egymás- társ elmondja a szövetkezet 
utánban az üvegre csapód- baját, az üvegező részlegnek 
nak ott homályos foltot őszre el kell hagynia helyi-
marnak. A minta vonalai ségét, nincs ú j műhelyresz. 
szabályozzák, hogy milyen itt az udvaron volna hely az 
rajz tűnik fel az üvegen, építkezésre, de a tanács néni 
Néhány másodperc alatt adja ki az engedélyt a táv-

lati városfejlesztési terv el-
képzelései miatt. Pedig va-

javításokhoz adtak mindig 
kiváló munkát, a mezőgazda-
ság számára is rengeteg me_ 
legágyi üvegíedőt készítet-
tek. Hasonló munka ma is 
íolyik az üvegező részlegben. 
Látogatásunkkor Kiszeli At-
tila és Nyegre Mihály 
nagy szorgalommal dolgoz-
tak, hogy a primőrök terme-
lésében segítségére legyenek 
a szegedi és Szeged környéki 
kertészeknek. A képkerete-
zők is nagy forgalmat bo-
nyolítanak le minden eszten-

A csiszoló műhelyben 
Iahol csak el kell helyezni 
az üvegező részleget, s mi-
vel ez a lakosság számára 

a város egyik legkiválóbb szolgáltató vállalatnak szá-
csiszolója, Kapacián György mit, nem lenne helyes vala-
szorítja rá egy hatalmas hol a Rókusi feketeföldek 
üveglemez szélét az előcsi- közt adni építkezési enge-
szoló goromba vashengerére, délyt a ktsz-nek. 
Néhány másodperc múlva a Az emeleten két nagy szo-
vizes homokkal őrlő vashen- bábán folyik a munka. Árva 
ger recés lejtőt mar az üveg- István foncsorozó tizenöt 
lap szélére. Ezután finom percenként készít el egy-egy 
szemcsés kő-csiszolóhengev_ nagyméretű tükröt. Egyszeri 
rel munkálják tovább az foncsorral való leöntés után 
üveget, eltüntetik róla az ér- a tükrön még átsüt a nap-
dességet. Nyárfakeréken po- sugár. A második után vá-
lírozzák, majd filcborítású lik tömörré az üvegre la-

ka k gyors és jó minőségű 
elvégzése esetén számítha-
tunk. 

Rendkívül fontos, hogy 
ezeket a napokat kihasznál-

arnely néhány napon be- v a minden állami gazdaság, csapokat kell hagyni. 
lül biztosan bekövetkezik «m 
— a mélyebb fekvésű te-
rületeken vetett őszi ga-
bonákon vízállásokra és 
belvizekre lehet számítani. 

A károk elhárítására már A Meteorológiai Intézet szén óriási ciklonrendszer 
most fel kell készülni, s a központi előrejelző osztályán van kialakulóban, amely az 
vetésekről a lehető leggyor- adott tájékoztatás szerint a északnyugatról jött hideg 
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Csapadékos napok következnek 

sábban le kell vezetni az ál- Földközi-tenger nyugati ré-

Lépést tartattak a divattal 
a szabókisiparosok 

A KIOSZ szegedi szerve- tek olyan kisiparosok is, akik az évszakhoz képest rendká 

ciklon visszahúzódásával 
egyidejűleg Európa fölé nyo-
mul előre. A várható felme-
legedést keleti-délkeleti szél 
hozza. 

Az enyhülés csak fokoza-
tosan következik be, mert az 
óriási hideg légtömegek és 

zetének rendezésében a kö- már húsz-harminc eszten-
zelmúltban sikeres tovább- deje dolgoznak szakmájuk-
képző tanfolyamot rendeztek ban — mert bizony az idő 
a férfi- és női szabó kis-
iparosok részére. Az előb-
biek harmincketten, az utób-
biak hatvanan vettek részt 
a kéthetes továbbképzésen. 
A napi, több óráig tartó 
foglalkozásokon megismer-
kedtek a legújabb szabás-
mintákkal, a legújabb mo-

halad, a divat pedig fejlődik. 
A nagyfokú érdeklődés lát-
tán a KlOSZ-szervezet el-
határozta, hogy a következő 
negyedévben újabb tanfo-
lyamokat rendez és akkor 
már más szakmabeliek szá-
mára is. További elképzelés, 
hogy Szegeden egy korszerű 

dobén, de az üvegező mui,ka k e r é k e n o x i d v ö r ö s porral ad- padó ezüstréteg. Kötés után fokozott igényeit minél tö 
művészi agau a ridjo o. ^ ezüstösen csillogó fényt a mar foncsorozott tükröt I kéletesebben ki tudják elé utcai telepen végzik. 

A kedvelt m i n t á s 
üvegeket, 

amelyekkel ajtókat, szek-
rényajtókat, vitrineket lát-
nak el, Bacsa Mihály ké-
szíti. A laikus sokszor eltöp-
reng azon, hogy mivel mar-
ják, vagy vésik bele ezeket 
a szürke mintákat az üveg-

a metszett üvegnek. hatvan fokos melegen szárít. 
Kapacián György nemcsak ják, majd lakkozzák. Fon-

ennek a munkának ügyes tos, hogy ilyen melegen tör-
mestere. A szövetkezetek tíz- ténjék a lakkozás, hogy a 
éves fennállásának ünnepsé- sellakk ráégjen az üvegre, 
gére olyan velencei tükröket Alacsonyabb hőmérsékletű 
készít, amelyekbe különböző lakkozás esetén a tükör ha-

dellekkel, hogy megrendelőik tanműhelyt állítanak fel, 
tö- ahol azután több iparag kis-

marosai számára nyílik lehe-
gíteni. tőség, hogy szakmája újabb 

A tanfolyamon önkéntes módszereivel megismerked-
jelentkezés szerint részt vet- jék. 

vül magas hóréteg nehezíti 
a kitavaszodást. A következő 
napokban újabb csapadékos 
időjárásra van kilátás. Áz 
enyhébb légáramlat nyomá-
ban havaseső, ónoseső, majd 
eső következik. 

Európa-szerte változatlanul 
a tél uralkodik. Olaszország-
ban azonban már megindul-
tak az enyhülést kísérő eső-
zések, 

mintákat vésett. Puszti Ist-
ván elvtárs, a szövetkezet 
elnöke meg is mutatja a se-
lyempapirba csomagolt ve-

be. A megoldás meglepően Itncei tükröket s biztosak 
egyszerű. Három-négylégkó-
rös nyomással egy csőből ti-
nóm homok ömlik elő sugár-
ban Bacsa Mihály szövet-
kezeti dolgozó irányításával 
az üveglapra. A minta fe-
kete foltjai megakadályoz-
zák, hogy a nagy nyomással 
ömlő homoksugár mindenütt 
érje az üveget, de ahol az 

vagyunk benne, hogy a gyö-
nyörű munka a szakemberek 
és a közönség elismerését 
egyaránt megnyeri. 

A csiszolóból keskeny lép-
csőn kapaszkodunk fel az 
emeletre. Itt 

«• tükröket készítik. 
Amíg fölérünk, Puszti elv-

mar megvakul. 
A kis szövetkezet olyan 

holmikat is gyári, amelyek j 
a brüsszeli világkiállításra is 
kijutnak. A Szegedi Kender-
fonógyár kiállítási szekré-
nyeinek föliratait is itt fúj-
ják rá az üvegtáblákra. 
Büszkék is erre a szövetke-
zet dolgozói, hiszen az üzem 
minden kicsinysége mellett 

általa készített gyö-

Fehé tón is 
nagyon várják a napsütést 
Bonyodalmakat okozott a rezervátum ír sstn 

érkezett lakéinak életében a havazás 

is az 

a magyar ipar hírnevét öreg-
biti Brüsszelben is. 

Sz. G. 

Csillog-e a tükör? Árva István vizsgálja, hogy jól meg-
kötött-e a foncsor az üveglemezen 

A naptár szerinti tavasszal nagyon elcsodálkozhattak, 
makacsul akadékoskodó tél amikor néhány nap múlva 
sok bajt okozott az emberek- sűrű hóesés ijesztett rájuk, 
nek az elmúlt napokban. A Vajon hogyan fogadiák a 
cseppet sem marasztalt idő- »telet» a koromszigeti új la-
szak nehezen akarja átadni kók? — kérdeztük tegnap 
helyét a tavasznak, s ezt dr. Beretzk Péter ornitoló-

nyörü kivitelezésű üvegholmi i megérzi a fehértói gazdag gustól, aki vasámav kint járt 
madárvilág is. Március kö- kedvenc világában, a fehér-
zepére már igen sok madár- tói rezervátumban, 
vendég megérkezett a ko- Tőle tudtuk meg, hogy a 
romszigeti főhadiszállásra, % friss jövevények lázasan ke-

resik a vizet, a mocsarakat, 
hogy élelemhez jussanak, de 
csak szaladgálnak a jeges-
havas partokon. Megjöttek 
már a szélkiáltók, godak, 
széki-lilék, bíbicek, szürke 
gémek, sőt a gulipánok is 
szép számmal. Az apró ma-
darak, a billegető seregélyek 
és az énekes rigók elgyen-
gülve, felborzolt tollal »ma-
ródiskodtak», gubbasztottak. 
s néhányat tenyérbe véve 
melengetett is dr. Beretzk 
Péter. A tegnapi erősebb ol-
vadásos enyhülés mára talán 
felvidította már a fehértavi 
madárlakókat, de bizonyára 
ők is nagyon várják az igazi, 
napsütéses tavaszt. 
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SZÖVOSZ-fanfolyam 
kezdődik má jusban 
A Szövetkezetek Országos 

Szövetsége a vezető szövet-
kezeti szakemberek tovább-
képzésére május elsején 
másfél éves ügyvezetői és 
egyéves ellenőri tanfolyamot 
indít. A tanfolyamok részve-
vői a tanulási idő egy ré-
szét egyéni tanulóként, más 
részét pedig bentlakásos is-
kolában töltik. A tervek sze-
rint az idén 170 ügyvezetőt 
és 100 ellenőrt képeznek ki. 

November 1-ével hasonló 
létszámmal újabb tanfolya-
mokat indíti-Jiaát 

Két jól sikerült 
hangverseny Szegeden 

Nagysikerű hangverseny —szovjet barátság 
' zajlott le szombaton az Álla- tését. 
: mi Iászt Ferenc Zeneiskola * 
; nagytermében. A szovjet ós 
j magyar zeneszerzők művei-
; bői összeállított hangver-

senyt ez alkalommal is — 
mint az előző években — a 

elmélyí-

Vasárnap délutón igen 
gazdag műsorú, mintegy har-
minc számból álló hangver-
sennyel lepték meg a szege-
di közönséget a zeneoktatói szovjet-magyar baratsag ^ ^ ^ ^ 

tiszteletere rendezte meg az munkaközösség zeneiskolájá-
nak növendékei is. A hang-
verseny programját célzato-
san állították össze olyfor-
mán, hogy Kabaljevszkij, 
Abeljev, Zacharina, Grecsa-
nimov, Maykapiar és Mu-

mellett Bartók, 
szoviet katonák is meaielen- K o d a l - v - Szervánszky és Bór-
tek A rnűsorbain * * b i k á j á t szólaltattak 

iskola. A hangversenyen 
több új szovjet mű is bemu-
tatásra került. 

A sikeresen összeváloga-
tott művek előaoósa nagy 
tetszést aratott a hallgató- . 
ság körében, akik között i 

hegedű-, gordonka- és ének 
számok hangzottak el. A ze-
neiskola legifjabb növendé-
kei is tudásuk legjavát ad-
ták. A magasabb osztályos 
növendékek komoly techni-
kai és zenei felkészültségről 
adtak számot. 

A hangverseny befejezése ról. 
' 'tán a megjelent szovjet A több tucatnyi szereplő 
'i arcosok közvetlen hangú, növendék meggyőzte a rész-

roeg. 
Az egész hangversenyt 

szovjet—magyar barátsági 
estnek szánták — olyformán, 
hogy a zene eszközeivei me-
sélték a közönségnek a két 
nép gazdag lelkivilágáról és 
tanúságot adtak művészetük-

Nemzetközi 
táncfesztivál 

Az idén június 21—22-én 
rendezik meg Gyulán a né-
pek barátsága országos és 
nemzetközi táncfesztivált. A 
népi táncos mozgalom nagy-
szabású eseményére meghív-
ják az 1948-as verseny rész-
vevőit és az ország vala-
mennyi számottevő táncegyüt-
tesét. Mintegy 8—10 000 ven-
dégre számítanak. A város-
ban júniusban kiállításokat 
rendeznek, bemutatókat t a r . 
tanak. 

Kiszeli Attila és munkatárs ai a mezőgazdaság számára 
melcgágyi üvegfed őket készítetlek. 

Jelentős érdeklődés 
nyilvánult meg az I. kerületi 

tanács ankétján 
Jól sikerült, színvonalas ankétot tartottak tegnap az 

I. kerület megyei és kerületi tanácstagjai. Ez alkalom-
mal megtárgyalták a tanácsfunkcionáriusok országos ér-
tekezletének tapasztalatait, Apró Antal elvtárs referátu-
mát, melyben a jövő tanácsi feladatait ismertette. 

A nagy érdeklődés közepette lezajlott értekezleten 
•aráti beszélgetést folytattak vevőket az iskola magas ze- ! csaknem húsz kerületi és megyei tanácstag vetett fel je-
iz iskola tanáraival cs elis- nei igényéről és az oktatók lc-ntös problémákat és tett figyelemre méltó javaslatokat. 

Az ankét a hozzászólások nagy száma miatt a •nerésüknek adtak kifejezést, felkészültségéről. Egyaránt 
A jól sikerült hangverseny hálás volt a hallgatóság min-

• kiválóan szolgálta a magyar den szólistának. 

késS 
esti órákban, lapzártakor ért véget, ezért bővebben a 
holnapi számunkban ismertetjük. 


