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Sztálin nyilatkozata
a háborús bujtogató!
biztos kudarcáról

ék' I.) A népi demokrácia so.
Igy azután — kivéve a tanfelfozalos győzelmei nyomán nö- ügyelőség hatáskörébe tartozó
ivekedett az ellen fél ellenállása általános iskolátcat, a két taníSs. Ha az őszi
szántás-vetési tóképzőt, a Klauzál és a Bolmunkák állásáról szóló jelen- dog
Margit-leánygimnáziumot,
Késeket figyeljük, azokból ki- úgyszólván valamennyi szegedi
irt erül, hogy éppen a kulákok iskolában megtartották a lciYillal sürün lakolt megyék ma- gyakorlalokat, az oktatás metagiak te a leginkább, míg a netében pedig többnapos ki
törpe- és kisparasztság minden esés állt be. Nem kétséges, ki
Sztálin genesqlisszimusz nyi- és az amerikaiaknak biztosított egyezményeket, meguuzudtolják
frejél lalbavetve dolgozik. Nem vallotta ennek a kárát: maga a latkozott a Pravda tudósítójá- többségük van.
képviselőiket, akik a Szovjetkevesebbről van itt szó, mint az diákság.
nak.
,A további kérdésekre vála- unióval együtt dolgoztak ki ilvea
(ország jövő évi kenyeréről. A
Arra a kérdésre, hogyan ér- szolva Sztálin elvtárs megálla- megállapodást. Átteszik a kérEmlékezetes még Mindszensarokhaszorüoü reakció most tvnek nz a nyilvánosságra is tékeli. a Biztonsági Tanácsban pította, hogy Bramuglia argen- dést az UNO-hoz,' megsértik az
már nem talál ujabb eszközt, hozott felhívása, hogy a pap- a berlini helyzetre vonatkozó tin delegátus más érdekelt ha- Egyesült Nemzetek alapszabákeres-kuínt. végül ismét a régi. ság ne engedje kivenni kezéből tárgyat ások eredményét és az talmak nevében nemhivatalos lyait, amely szervezetben bizmegbí- tárgyalásokat folytatott Visin- tosított többségük van és mely(rfavult módszerhez folyamo- az ifjúság lelki nevelését. Az- angol-amerikai-francia
ben mindent "bebizonyítanak*,
zottak
ezzel
kapcsolatos
maga- szkijjel.
dik: szabotázsra uszít, liogy óta már számos példa
bizo- tartását, kijelentette: ugy érami nekik jól esik. Mindezt
Kezében
tartotta
a
berlini
így próbálja mind gazdasági, nyltja, miben áll ez a »lelkit tékeli,
azért teszik, hogy megmutassák
kérdés megoldásának egymind politikai vonalon kikez- nevelés: a demokratikus állama Szovjetunióval való együttbehangolt tervezetét, de un
mint ac angol-amerikai (a
működés lehetetlenségét, uj hájrieni a dolgozók államrendjét. rend elleni uszításban, a halaEgyesült Államok és Anglia
francia vezető körök politiború szükségességét és előkéképviselői ezt újra neinlóTermészetesen minden gya- dás világnézetének mocskblákája agresszivitásának megszítsék a feltételeket háború
tezőnek nyilvánították.
korlati tevékenységét
elmélet sában, végeredményben a hányilvánulását.
Arra a kérdésre, igaz-e, hogy Az Egyesült Államokban és kirobbantóiéra.
Irányít. Melyik az a reakciós el- lx>r us uszítók, az amerikai imAz Egyesült Allnmok éa
propagandájának augusztusban a négy nagyha- Angliában az agresszív politika
mé'et. amelyet a mai kuláksza- perializmus
Anglia
jelenlegi vezetőinek
sugalmazói
ugy
vélik,
nincsenek
talom
már
megegyezett
a
berfl>olázsok alapjának
tekinthe- hirdetésében. S ezt bizonj-itja
politikája
nz agresszió poliérdekelve
abban,
hogy
megtünk ? Ilyen ideológia ma csak egyúttal az is, hogy a lelkigya- lini kérdésben,
tikája, nz nj háborn kiegyezzenek és együttműködjekorlatok
"véletlenül*
egybeesrobbantásának
politikája.
iegv van.- a klerikális
reakció
Sztálin elvtára kijelentetnek a Szovjetunióval. Nekik
Mindez csak az uj hábote, hogy ez igaz. Auguszta*
nem megegyezésre és együttműíélckmérgrző ideológiája, ame- tek a kulákok Szabotázsával, a
rúra bnjtogutók c-ufos ku30-án Moszkvában megegyeködésre van szükségük," hanem
lyet a vallás védelmének ürii- magyar nép kenyere és jövője
darcával végződhet.
zés jött létre, hogy egycsak megegyezést illető szólajgyén keresztül csempésznek be elleni gálád orvtámadással.
Churchill, a háborús főbujtoidejű
intézkedéseket
tesamokra,
hogy
o hiszékeny, politikailag fefviláA reakció .mesterkedése azongató elérte, hogy a nemzetnek
nek a közlekedési korlátomeghiúsítsák a megegyezést
gosulailan tömegekbe
Mind- ban nemcsak lelkigyakorlatok
és a világ demokratikus erőizások megszüntetésére és a
és ennek bűnét a Szovjetpzenlv, — tehát az amerikai im- megtartásában merül ki. Konnek bizalmát elveszítette.
szovjet övezctbcíl
német
unióra bőritsák és ezzel biUgyanez a sors vár a többi
jjerializmus hü csatlósai.
krét szegedi példák bizonyítják,
márkának egész Berlinbea
zonyítsák, hogy lehetetlen
háborús bujtogatóra is.
való bevezetésére.
S amíg odakinn a határban a hitoktatók az órákon a faegyüttműködni a SzovjetA közelmúlt háború borzalmai
ízántallanul, vetetlenül állnak sizmus régi embereinek szócsö- Az Egyesült Államok és Anglia
unióval.
tul élé.nkau élnek a népolt » »
)a kulákok földjei, sőt ml több, vét, az Uj Embert és a Sziv- kormanya azonban meghazud- A háborús bujtogatok félnek lékezetében
és túlságosán naa tolta moszkvai képviselőjét és a. Szovjetunióval való megegye- gyok a békeszerető
le=z'e!cu rémhírekkel még a dol- ujságoí vásároltatják meg
társadalmi
az egyezményt nemlétezőnek zéstől
együttműködéstől,
mert
gyermekekkel,
liogy
vigyék
hagozó parasztságot is megpróbálnyilvánította, vagyis megszegte a me^Ayezés aláásná pozíció- erők, semhogy Churchill tanítjj.ik lebeszélni a munkáról, ad- za szüleiknek. A lelkigyakor- azt és elhatározta, hogy a kérványai az agresszióban ezeket
jukat es tárgytalanná tenné az
erőket legyűrjék éa az uj
jrlig a klérus idebenn is kísér- latokért pénzt kérnek a >sze- dést a Biztonsági Tanács elé ezen
urak támadó politikáját.
letezik a maga aljas eszközei- gény apáca nénik* megsegíté- terjeszti, ahol a* angoloknak Ezért borítják fel a létrejött háború felé fordítsák.
éit. Mégpedig a magyar jövő sére. akitc egyébként is Mind•
íf.'llelt reménységén, az ifjúsá- szénig uruknak és parancsolófuknak köszönhetik, hogy kiesgon keresztül.
Hogy mit jelent egv békesze- tek az oktatásból. Néhány hefrető. haladó nép éleiében az if- lyen az igazgatók tudta nélkül
(fuság, azt_ tatán éppen a Kom- kongregációk és szivgárdák műpzomol bizonyilja legjobban, a ködnek az iskolákban. Itt nem
szovjet ifjúság szövetsége, mely a működés a hiba, hanem az,
működnek,
t napokban ünnepli fennállá- hogy suttyomban
töretlenül h i í o r l a n a k
A francia sztrájkolok
sának h'Unvncadik évforduló, tehát nyilván ellitkolnivalőjuk
n.
fú/. Aki ma Magyarországon a
százairdt.
A kormánycsapatok az csatlakoztak ahhoz az elha- letartóztatások
(szocializmus hive és ennek a
Utalhatnánk még számos sze- északi bányavidékeken csü- tározáshoz, hogy nem rak- Gázbombákat, gépfegyveretársadalmi rendnek megvalósi- gedi példára. A Dugonics-utcai törtökön reggel nagyszabá- ják ki a szénszállító hajó- ket, tankokat alkalmaznak a
flásán fáradozik, annak szeme iskolára, ahol a még olvasni is sú akcióba kezdtek. Ruait kat. Denain nagyipari köz- munkások ellen, amelyekjféltő gonddal csüng az ifjú- alig tudó gyermekekkel vétetik és Betliuent a karhatalom pontban 10.000 vas- és fém- nek eddig három haloltja és
ság nevelésén, tudja, hogy a meg a papok a hiéregdrága .hit- valóságos harapófogó-rendsok sebesültje van. Ehhez
|főbb jövő záloga az egészséges tan könyvet, — azzal, hogy ha szerrel kerítette be. A csapa- munkás figyelmeztette a ha- hasonló módszereket
még
•szellemben nevelt, helyes vi- nem lesz könyvük, nem járhat- tok érkezésének hírére min- tóságokat, lia a katonaságot nem alkalmaztak a munkáslágszemlélet lel rendelkező, mim. nak iskolába. Az alsóvárosi is- denütt rádió figyelmeztette a nem vonják vissza a vidék- osztállyal szemben.
\kára és harera kész ifjúság.
Amikor a
bányászoktól
kolára. ahol a szülői munka- sztrájkotokat a bányák meg- ről, a munkásság sztrájkba
sztrájkotok lép. Csütörtökön Viennome- megtagadják a létminimuJól ismeri az ifjúság szerepé- közösség elnökének a kerület erősítésére. A
klek jelentőségét a reakció is és egyik közismert
reakciósát kitartása töretlen. A többi gyében és Gardcmegyében mot, a munkásosztálytól is
figyelmeztető ezt akarják. A kormány az
piem véletlen, hogy ezen/ a pon- csempészték be. S annak jeléül, kikötő után csütörtökön a tartottak
eddiginél is súlyosabb nyoton szerette volna megindítani hogy a többi egyház! sem tisztí- nantcsi kikötőmunkások is sztrájkot a dolgozók.
morba akarja taszítani a dolki'abb támadását a demokrácia totta még meg teljesen sorait,
gozó tömegeket. Franciaortelién.
megemlítjük az
alsóvárosi
szággal akarja megfizettetni
Miben nyilvánult volna meg Szent Imre-iskolában történtea mult háború számláját, vaa támadás? A módszerek ket is, amelyet a nép Gerő-islamint az amerikai parancs(jellemzőek. Néhány héttel cz- kolának nevez, mert túlnyomóáclőtt a szegedi középiskolák és részt vasutasok gyermekei járA francia Kommunista nyavidékeken uralkodó ter- ra végrehajtott mostani há(általános iskolák
igazgatóinál nak oda. Itt az evangélikus hit- Párt a
bányászsztrájkkal ror miatt — mondja a kiált- borús készülődés terheit. a
tneg'elentek a hittanárok és tanórán Bukovszky tanitó "el- kapcsolatban kiáltványt in- vány. — A belügyminiszté- harcban, amelyben mindenrium valóságos hadijelenté- kinek részt kell venni, meg
közölték, liogy meg
akarják magyarázta* a gyermekeknek, tézett a francia néphez.
tartani az évente egyszer szo- liogy Ordas püspök bácsi ártatAz egész országban egy- seket közöl az egyes bánya- kell védeni a demokráciát
kásos lelkigyakorlatokat.
Is- an volt és most ugy szenved a re nő a felháborodás a bá- kerületek bekerítéséről és a és a békét
meretes, hogy Iskolai lelkigya- csunva emberek gonoszsága mikorlatot eddig rendszerint a ka- att. mint Jézus Krisztus.
trácsonyi vagy húsvéti ünnepek
Elég tatán ennyi is abbót a
(előtt — akkoir is a szünidő nap- fegyvertárból, amelynek ócsjaiban _ tartott a
katolikus kábbnál-őcskább mordálvait a
egyház.
reakció most újra a demokrácia
Sok iskola nem vette figye- el'en szeretné elsütni. A dolgoRákosi Mátyás elvtárs távira- frontján, a szocializmus építé- áldozatos munka nagyszerű péllembe. hogy a kormány — ép- zók azonban résen vannak és tot intézett a jubiláló Komszo- sében, a sztálini ötéves tervek dájával utat mutatott az egész
megvalósításában és a fasiszta világ haladó fiatalságának. Kípen a lelkigyakorlatok zavarta- cs résen vannak pártszerveze- moíhoz:
Fogadják a Komszomol 30 elnyomók elleni küzdelemben, a vánjuk, hogy a szovjet ifjúság
lanságának biztosítására — ki- teink, de résen raan maga a hafennállása alkalmából for- nagy honvédő háborúban. A le- dicsőséges multu szövetségének
jelölte azokat az alkalmas szün- tadó diákság irt amely már lát- éves
ró üdvözletünket és jókívánsá- nini Komszomol szervezeteiben munkáját a jövőben még több
napokat, amikor a diákság a ta- ja és tudja, hogy mindaz, amit gainkat. A Komszomol elévül- 30 éven át a Szovjetunió fiatal- siker koroná/.za a szocializmus
nulás
gondjairól
mentesen a kleri' á'is reakció megkísérel, hetetlen érdemeket szerzett a sága a hősiesség és hazaszere- építésének frontján, a béke
résztvehet ezen a vallási aktu- az 5 iól felfogott érdekei ellen belső ellenség elleni harcban, tet, az, odaadó bátorság, a nép megőrzéséért és az imperialisták
a polgárháború idején, a munka ügyéért való lelkesedés és az elieu vivott küzd-lemben.
son — ha kedve ugv tartia
történik
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A francia kommunista párt
kiáltványa
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Mátyás elvtárs üdvözlő
távirata
a jubiláló
Komszomoíhoz
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Mezőgépipari központot
állítanak fel
Három

uj nemzeti

vállalat

létesítését

határozta

A GF csütörtökön hozott
A nemzed válla'atok igy
határozatni között szerepel
a tőkés gazdálkodás ideaz államosított vállalajéből áthozott adósságatok adósságrendezése.
iktól
megszabadulva,
rendezeti anyagi viszoAz adósságok jelentős részét
a GF jóváírással rendezte. nyok közölt fejlődhetnek tovább.
Az állam felé fennálló tartozásokból 300 millió forinSzántási hitelekre
tot nyilvánítóit behajtható- ujabb 7 millió forintot fonak, a többit pedig a válla- lyósít a GF.
latok tőkeszükségletének is- A
szarvasmarhnhizlnlás
merte el.
érdekében a hizlalt minősé-

a

Szólaljon m e g
szeoedi munkássziv!...

A Mar9hall-terv "áldásait*
élvező francia nép életszínvonala fokozatosan hanyatlik, a
háborúból győztesként kikerülő
államban egyre nagyobb tért
hódit a nyomorúság. A francia
munkásosztály legöntudatosabb
rétege, a bányászok, október
elsején sztrájkba kezdtek.
AZ AMERIKAI IMPERIALISTÁK zsoldjáhan álló francia
kormány fékc\esztelt diibvcl
fordult a sztrájkoló bányászok
ellen. A bányavidékre tízezrével küldte csendőreit, Szenegál
katonáit, tankokat, repülőgépeket vonultatott fel. A bányászok azonban nem hátráltak
meg, a tárnákat, megszállták.
Véres összetűzésekre került sor,
amelyben a kormány aknavetőket, pépfegyvereket, gázbombákat használtatott, A kormáuy
terrorista csapatainak megmcgujuló támadásait széndarahotLal, -kövekkel verik vissza
a tárnák bejárátánál. A Grand
Cornbe-i medence telepein ötezer bányászasszony és gyermek szinte puszta kézzel rokont az állig felfegyverzett
csendőröknek.
A harcoknak
idáig 3 halottja és többszáz
rulyos sebesültje van.

A francia munkások

életviszonya ik
megjavításáért
küzdenek, azonkívül meg aka.piák akadályozni, hogv Franciaország az imperialisták zsoldjában álló D y u g a t i blokk egvik
bástyája legyen. Nem tűrhetik,
hogy országukat a népáruló
francia kormány a Szovjetunió
és a népi demokráciák ellen
rsatasorlíi állítsa. a franciaorf/.ági sztrájk ezért régen megf/unt a francia munkásság ügye
h uni és hozzájárni a világ békeszerető frontjának megerősítéséhez. A francia munkások
1 ircot kezdtek az elnyomás, !ci ázás erői ellen s ezzel lchet 'vé teszik, hogy a világ másik

részén országok békében és zavartalanul építhessenek, fejlődjenek. A francia munkás a barrikádokon, a francia bányász a
tárnák előtt igy a magyar népi
demokráciáért, a magyar munkásokért is küzd. A frnneiaországi események világpolitikai
összefüggéseit a dolgozók mindenütt felismerték.
ROKONSZENVNYILATKOZATOK hangzanak el világszerte. A skóciai, délwalesi bányászok egyemberként álltak
francia társaik mellé. A lengyel bányászszakszervezet négy
és félmillió zloty segélyt szavazott meg. Csehszlovákiában
országos gyüjtcs indult. Bulgár
riálxiji a munkások jelentős
pénzösszeget szavaztak meg.
NÁLUNK A TATAI BÁNYÁSZOK felhívással fordultak az
ország dolgozóihoz, ök maguk
fizetésükből heti 1 forintot ajánl o t t a k fel és kérték a magyar
munkásokat, csatlakozzanak a
mozgalomhoz. Szeged dol^jóinak is át kell érezniük a francia bányászok harcának jelentőségét, ét kell érczniök a Sztrájkotok helvzetét.
Egyes üzemek
már megmozdultak.

A Szegedi Kenderfonó, a
Gázgyár, a kis Póló cipőgyár
alkalmazottai közölt már
gyűjtenek. A közalkalmazottak szakszervezeti csoportjában szintén.
Szólaljon meg a munkássziv
a többi szegedi üzemben, hivatalban is. Támogassuk hazánkért, ériünk küzdő hős francia
bányászta rsainkat I

el a GF
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Dobi Islván, Dtnnyás Lajos, Gyöngyösi
János és Nyárádi Miklós boszedeyei

megkezdődni

a Kisgazdapárt
országos
értekezlete

szarvasmarha
termelői
rát kilónként 40 fillérrel
emelik A minőségi marhahúst csak az arra kijelölt
A Független Kisgazdapárt
üzletek árusíthatják.
miniszterei,
államtitkárai,
Elrendelte a GF' az
képviselői, tisztviselői és titabraktakarmányok for- kárai Balatonkenesén értegalmának felszabadítá- kezletre ültek össze.
sát.
Az értekezletet csütörtöA spekuláció megakadályo- kön reggel Dobi István földa
zására a takarmányt tovább- müvelésügyi miniszter.
ra is kizárólag a MITART párt országos elnöke nyitotta meg A miniszter beszéhozza forgalomba.
de elején
megállapította,
Megállapították a
szerződéssel
termeli hogy
a Magyar
Dolgozók
magvak termelői árát
éspedig a cukorrépa magét I'ártja megalakulásával
580 forintban, a cirokmagét a munkásságnak a kor250, a spenótmagét 400. a mányzásra gyakorolt besárgarépamagét 700, a tokos folyása megnövekedett,
ricinusmagét pedig 220 fo- ez azonbaa nem ki ebbltette a Kisgazdapárt
rintban mázsánként.
Rendezi a GF az óvadé- jelentőségét és felelősségét.
kok ügyének kezelését is és
Napirendre
került
a Függetmegreformálják a cégbírói
lenségi Front újjászervezéeljárást.
se is és ez is szükségessé
November 15-től
szabadforgalom mosó- teszi, hogy a párt rendezze sorait.
szappant
25 és 50 dekás darabokban A párt régi összetételével
foglalkozva megállapította,
is árusítanak.
hogy
Az ipari segédmunkások
ha a hátoldali
blokk
munkakönyvét a jövőben nem követe!! keményen
személyazonosság esetén ki a tisztogatást, a Kisgazkell állítani és az alkalma- dapártnak cl kellett volzást nem kell előre igazol- na buknia a jobboldal
ni ahhoz, hogy a szakszer- működése
következtévezet közvetíthesse a munben.
kást.
Dobi István ezután a szöA GF a gépipari igazgató- vetkezetekkel foglalkozva kiság működési körében me- jelentette, hogy a mezőgazzőgépipari központ elneve- daság egyre fokozódó érdezés alatt
ke a szövetkezeti hálózat kiujabb Ipari
központ fejlesztése. Az általános maszervezését határozta el. gyar átalakuláson belül a
Az uj központ az államosí- magyar parasztság éleiében
tott mezőgazdasági gépgyá- gazdasági és szociális leherak működését fogja össze tőség forradalmi korszakáés irányítja.
ba érkeztünk és a Független
UJ nemzeti vállalat lé- Kisgazdapártnak teljesitenie
tesítését határozta el a kell ebben a forradalmi korszakban a maga természetes
Gazdaság Főtanács.
hivatását.
A bőrszakmában bárom u j Az Ipari munkássággal
nemzeti vállalat alakul: a szövetségben az egész
Hajdúsági Bőrgyár Nemzeti magyar dolgozó nép jaVállalat, a Táncsics Mihály vára kell bet öt leni hivaBőrgyár Nemzeti Vállalat és
tását
a Bőrmüvek Nemzeti Válla- — fejezte be beszédét Dobi
lat
István miniszter.

A szövetkezetek felé
fordul a p a r a s z t s á g
Dobi István után Dinnyés
a szabadságért harcolnak
Lajos miniszterelnök mondott beszámolót.
Markosz tábornok napiparancsa
— A reakció elleni küzdeA szabad görög hadsereg séggel harcolt az olasz fa- lemmel
párhuzamosan
a
második siszták ellen. j»r Y£k
- A NAGYSZEGEDI ME- megalakulásának
kormánynak
meg
kell
olda— október A napiparancs a következő nia azokat a feladatokat,
LYEI NÉPI SPORTBIZOTT- évfordulóján
SÁG nevelési előadássorozatá- 28-án — Markosz tábornok felhívással fejeződik be:
amelyeket a nemzet felemeladott ki,
ban 29-én esle 7 órakor az napiparancsot
kedésének parancsa ró ránk.
Katonák, lisztek és deIparkamara nagytermében An- melyben megemlékezett armokratikus
polgárok! A kormány visszaveri a kutal József testnevelési tanártari ról, hogy a küzdelmet a göFokozzátok erőiteket és lákok és reakciósok támaelőadást «A testnevelés történeti rög ncp éppen olyan hősiesdásait.
harci clszántságtokat a
szemlélete* címmel. Utána az séggel folytatja áz imperiaA mezőgazdaság! gépesíhegyekben, Athénben és
flmalör és professzionista kér- listák és monarchó-fasiszták
tés
eredménye
ország
Epiruszban,
hogy
kitiizellen,
mint
amilyen
hősiesdésről lesz vila.
szerte
mutatkozik.
A pahessük győzelmi loborasztság önkéntes részgónkat
az
Akropoliszra.
E*lénkéni a R ftFFA *
éa Kávéházban
D E O D Y l'udjuk, hogy a monarvétele a szövetkezetekben, a megértés jeleit.
Hámoron zsonglőrök
Budapest
kedvence
chó-fasiszta seregekben
mulatja.
szolgáló katonalcslvércKörösi Béla
|
f Egressv Zsuzsa |
A klerikális
reakcióról
ink nem akarnak elle| A n l a i o c z y Irén |
| i v a n n e Grana |
szólva a miniszterelnök megnünk harcolni, csak a
állapította, hogy a klerikakényszeritik
ragyogó fővárosi táuccsillagok vené égfelléptével Záróra 5-kor Belépődíj nincs Uszljeik
lizmust ért legsúlyosabb csaőket.
pás az iskolák államosítása
volt.
Arra törekszünk, hogy
Ne o k o z z o n pondot
az alsófoku iskolától az
egyetemig mindenütt követ-

a görög demofirafikus hadsereg katonái

SST kokszbrihetlpr^HS
„Tiihert"

szegedi
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Ungámál,
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é d e s

kezetesen érvényesítsük a
haladás szellemét.
Békét és bo'dogulást
akarunk. Ma már a világ
valamennyi népe tudja,
kik azok. akik ujabb katasztrófába akarták dönteni a világot és kik
azok, akik a békéért
harcolnak. A mi helyünk
a Féke oldatom van
— fejezte be nagy tetszéssel fogadott beszédét a miniszterelnök.
Egy táborban a népi
demokrácioországaival
Dinnyés
miniszterelnök
után Gyöngyösi János főtitkár ismertette a külpolitikai
helyzetet.
A Szovjc'unió megbízható és szilárd bástyája a
békének és senki sem
kélelkedlieíilf, hogy a
béke megóvá a eddig is
nagvrészi a
Szovjetunió magatartásának löszönhető.
Az a körülmény, hogy Jugoszlávia jelenlegi sovén, nacionalista vezetői letértek a
népi demokráciák egvültmüködésenek útjáról, nem változtat azon a meggyőződésünkön, hogy a jugoszláv
nép, amely annyit szenvedett a fasizmustól, továbbra
is együtt akar működni a
Szovjetunióval és a népi demokráciákkal. Magyar-csehszlovák viszonylatban kölcsönös kormánynyilatkozatok biztosítanak arról, hogy
most már a magyarcsehszlovák
barátsági
és kö'csönös segélynyújtási szerződés nem várhat sokáig.
Bármilyen nagv a feszültség a mai világhelyzetben^
szilárdan hiszünk a hckemego'dás lehetőségében. A Szovjelurló be! ejavasialai nemi maradhatnak hatáslataiml a világ békeszerelő népeire.
Állandóan javuló
életszínvonal
Több felszólalás után Nvárádi Miklós pénzügyminiszter szólalt fel. Hangsúlyozta a hároméves terv óriási
jelentőségét. Az ország nemzeti jövedelme — mondotta — ebben a gazdasági évben 18.7 milliárd forint, ami
azt jelenti, hogy elérle az
utolsó békecv 86.8 százalékát.
A nemzeti jövedelemhez
hason'óan kedvező az államháztartás helyzete is.
Az 1947—48. évi költségvetést
deflcitmentesen
tudtuk előirányozni és
az év végére a kő tségvetést felesleggel zártuk.
A fejlődés
jelenségei
mindenki előtt bizonyítják, hogy a népi demokrácia kormányzata igaz
célok érdekében jó gazda á 'pali'.T ai e zközökhöz folyamodott.
Az értekezletet pénteken
folytatják.
é
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menyekkel. Sós, köményes ostya

Mikszáth Kálmin-utca 1. Torta lapok töltött oslyák. Kérje fűszeresénél a PAPP féle készi'ményeka
romb

7sirral

13forint>

A szovjet-magyar kereskedelmi
megállapodás tovább szilárdította
tervgazdálkodásunkat
Rónai Sándor kereskedelemés szövetkezetügyi
miniszter
ezerdán este előadást tartott
e Magyar-Szovjet Kereskedelmi
Kamarában a legutóbb megkötött magyar-szovjet árucsereforgalmi megállapodásról előadást tartott.
Az uj szovjet árocsereforgalmi
egyezmény megkötésével célunk
az — mondotta —, hogy a
Szovjetunió válságmentes gazdasági életével minél élénkebb
kapcsolatot építsünk ki. A Szovjetunió ré-zesedése kivitelünktón 1947-ben 13 százalék volt,
most ez a szám 24 százalékra
emelkedett.
Behozatalunkban
1947-ben a Szovjetunió 11.7
százalékban részesedett, most
27 százalékban részesedik. Ezek
a szánttok bizonyítják, hogy a
rnutt szerződés "megkötése "óta
e. magyar gazdasági étatbea végtanoeut döntőfontosságú váltolások előuyöscbb alapot terem-

tettek a két ország gazdasági
együttműködéséhez. a
Baerződés uj utakat nyit meg a magyar termeléa szempontjából i«.

A termelés üteme
gyorsul
Nyersanyagból importszükségletünk jelentős részét kapjuk
meg. Koksz, vasérc és nyersvasimportszükségletünk 60 százalékát,
ferroötveaetszükségletünk 50 százalékát a Szovjet
unióból kapjuk meg,
aminek
döntő jelentősége van nehéziparunk fejlődés© szempontjából. A
folyamatos és tervszerű foglalkoztatottság mellett nehézipari
kapacitásunk felfejlődik, termelési költségei csökkenthetők. A
termelés üteme gyorsul és ez
lehetővé teszi számunkra
az
ipar egyes területén a szériatermelést is.

Uj tordii'o? külkereskedelmünkben
Textiliparunk
nyersanyagszükségletét 1949-beií csaknem
teljes mértékben biztosítja a
szerződés. Vegyi iparunk számára is nagy eredményt jelent
az egyezmény. Ugyanígy ' nagy
fellendülést és zavartalan termelési lehetőségeket jelent a
szerződés a fa-, papír-. fém- és
eevéb iparunk területén is,
niert a kulcsiparok zavartalan
munkamenete maga után vonná
valameuayi iparúg termelési folyamatát. A most
megkötött
Bzovjetovosz
árucssreforgalmi
megállapodás uj fordulatot jelent külkereskedelmünkben és
ezen keresztül egész gazdasági
étefcSnk fejlődése szempont jóból
is. Már egymagában az a körülmény is nagyjelentőségű, hogv
a mult érivel szemtan Csaknem
háromszorosára emelkedik árucsereforgalmnnk. mégis a legdöntőbb szempont az, hogy a
des-állapodás keretében, valamint az ötéves géprendelésbea

Összeültek

a munka

tosnak tartom
megemlíteni,
hogy felmerült egy Moszkvában rendezendő nagy magyar
ipari kiállítás
megvalósításának ötlete ie. Megrendezésére
előreláthatólag a jövő év tavaszán kerül sor. Arra fogunk
törekedni, hogy iparunk minden ágazatáról hü képet adjunk
és bemutassuk mindazt a fejlődést, amely a fordulat évétől
népi demokráciánk
életében
végbement.

Válságmentes élet
— Külkereskedelmünk ujabb
irányvonalát tekintve és a most
megkötött szovjet-magyar megállapodást értékelve minden reményünk megvan arra, hogy
megteremtsük külkereskedelmi
mérlegünk egyensúlyát, tervgazdálkodásunkat szilárd alapokra
építhetjük és közelebb jutunk a
válságmentes élethez;
A hosszantartó, lelkes tapssal fogadott előadást a meg jelentek "nevében Klocsek, a Magyar-Szovjet Kereskedelmi Kamara alelnöke köszönte meg.

olyan gépi berendezéseket szállítunk, amelyeknek gyártására e
nélkül a megállapodás nélkül
nem. rendezkedhettünk volna
be, pedig ezekre a gépekre
belső használatra is szükségünk
van. Ez a múlttal szemben lényeges változást jelent. Amig
ugyanis gyáraink eddig raktárra
dolgoztak és mind nagyobb gondot okozott ipari feleslegünk
elhelyezése, most iparunk' jórészt rendelésre fog dolgozni
és miután egyes gépekben nagyobb mennyiséget
gyártunk,
F ö l d m u n k á s o k
é s
igy ennek — szériagyártásról
lévén szó — az árak csökkenéA törvényszéki épület egyik
sére is kihatása lesz. Ez viszont legforgalmasabb szobája,
az
belső áralakulásunkban egyéb első emeleten levő UFOSz iro
vonatkozásokban is
éreztetni
da. Az ajtón szerény kis tábla
fogja hatását.
jelzi, hogy benn nem bíráskodMaoyar ipari kiállítás nak, nem pereskednek, hanem
az uj földhözjuttatottak ügyeit
Moszkvában
intézik.
Bár nem szorosan a szerződés keretébe tartozik, de fon- * délelőtti érákban

Október 31-én v é a z ö d i k
a

Szabad Nap k a m p á n y

de tovább folyik a rendszeres
saitómanha,

pártmunka s z e r v e s
mult vasárnapi városi és fa
Lusi Szabad Nép-agitáció
Nagyszegeden több mini ezerrel emelte az előfizetők számát:
a csütörtök estig begyült adatok alapján Szegeden pillanatnyilag 4053 előfizetője van a
Szabad Népnek•
A negyedik agitációs vasárnap tehát szintén meghozta a
maga eredményét. Ez a siker
azonban nem megállásra, hanem további munkára buzdít.
Az eddigi eredmények csak azt
igazolják, hogy Szeged dolgozói megértették a kommunista
sajtó olvasásának rendkívüli jelentőségét, érzik már
annak
szükségét, hogy a Szabad Nép
mindennapi kenyerük
legyen.
Van tehát talaja a további sajtómunkának isP lőttünk áll október 31, a2
^ ötödik Szabad Nép-vasárnap. Agitátorainkra most az
a feladat vár, hogy az egész
hónapi jó munkára feltegyék a

Á

része

koronát. Párttagok, máspártbeLiek és párton kívüliek! vannak
még, akik szívesen olvasnák a
Szabad Népet, ha meggyőződtek volna ennek fontosságáról.
Ezen a vasárnapon tehát még
nagy feladatok várnait az agitátoroki-a.
És azntán 1 Október 31 -et
nem végződik a Sznbail Népkampány. Ellenkezőleg: terjesztése attól a naptól kezdve
rendszeres pártmunka lesz.
^kktóber elmúlik, de mégmin" dig maradnak
dolgozók,
akiknek asztalán nincs ott
a
Szabad Nép. Az előfizetőknek
pedig a hónuk alá kell nyúlni,
nevelni kell őket, hogy gyorsabban megtanuljanak helyesen
újságot olvasni és
mindvégigmár nélkülözhetetlennek érezzék az egyszer megrendelt Szabad Népei. A feladatok állandósulnak — és sikeres elvégzésük
nemcsak pártunk, hanem
az
egész dolgozó nép ügye.

Minden dolgozó parasztnak közös a célja

és

szegedi

hősei

Megalakult a szegedi
szakmaközi éhiiua'iásScer

Szoged éi munkásai tegnap este
•
Szakszervezeti Titkárságon
Összejöttek, hogy megismerjék
egymást, megvitassák a termelés problémáit, s megalakítsák
b. szegedi szakmaközi élmnukásfcört. Nemcsak a régiek, a fiatal
élmu tikások is megjelentek teljes számtan.
öröm volt látni az öntudatos mnukásarcokat, akik bár
W*pi fáradságos munka befejezése után jöttek oda, sugárzó
öntudattal, szemükben az élmunkás büszkeséggel hallgatták
e felszólalókat. Ott
voltak
mindnyájan: a Polo cipőgyár
él munkása, ördög Piroska "is.
Figyelt, kiértékelte az elmondottakat, hogy a mindennapi
élettan munkás társai között
hasznosítsa. De hasznosítani
akarja a szemináriumokon is,
melyeket más üzemekben vezet.
A sorok között ott volt Bántuti Albin, a Közúti Vaspálya élmunkása is, aki újításával
nz elektromos forgórészek élettartamát döntően emelte.
Megjelentek a szellemi munka
legjobbjai is. Találkoztak a fiBikai munkásokkal. A két dolgozóré-teg között még néhol
fennálló válaszfal tegnap végtép leomlott. Egy nagy csalad
Tolt ez az alakuló kör. A tagok
legymás segítségére
akarnak
Jenni a termelés fokozásában,
ideológiai képzésben és az élet
minden kérdésében.
A gyűlést Hatvani Jenő elvtárs, versenytitkár
nyitotta
meg, majd Tiszai Ferenc elvtárs, a Közúti Vaspálya- másik élmunkása javaslatot terjesztett elő a vezetőség megválasztására.
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Péntek, 1918 október 29.

Elnökül Andrási Lajost ("Dohánygyár), titkárnak Sebesi Jánost (Ujszegedi Kendergyár) választottak meg.
A választás után Zombori János elvtárs, szakmaközi titkár
szólt az él munkások hoz. Az élmunkások legfőbb feladata az
— mondotta —, hogy munkamódszereiket munkás társaikkal
megismertessék. Ka ez sikerül,
megvalósul Liu Ning I elvtárs,
kinai szakszervezeti alelnök kívánsága és Szegeden minden
munkás élmuukássá lesz. Kövi
Béla elvtárs, szakszervezeti megyei titkár kihangsúlyozta, hogy
még mindig drágábban termelünk, mint békében, tehát az
árak magasabbak. Az élmunkások feladata lesz a termelés
olcsóbbá tétele, ami életszinvonalunkat fogja jelentős mértéktan emelni.
A felszólalások után a megalakult élmunkáskör elnöke tett
ígéretet, hogy a felvetett problémákat minden erőt latbavetve me* fogják oldani, hogy
méltók lehessenek az élmunkasjel vényre.
Tóth Ernő elvtárs (Pollák
kötélgyár) kérte a kör tagjait,
hogy a közeledő halottak " napján ne feledkezzenek meg a
Szovjetunió
hősi halottairól,
akik életüket áldozták a magyar munkásság felszabadításáért.
Végül Tiszai Ferenc elvtárs
válaszolt az elhangzottakra és
kérte az élmunkásobat arra,
hogy mielőbb segítsenek kialakítani az uj műszaki értelmiséget.
A gyűlés lelkes hangulatban
ért véget.

az ellensége

u j g a z d á h

a

z u ' t f a l u s i

t ö t n e a

s z e r v e z e t r ő l

dúsukat a földliőzjuitatott pa- dolgozója, meg is nyerjük ezt
rasztság ellen. Az ujgazdák csak I a harcot,
egységes frontban tudtak ezen u * . . , , u o « n n f c
támadások ellen védekezni és * - 3 - r
a kizsákmányolásnak
megalapították az UFOSz-t.
A mi tömegszervezelünk Ie»z
fflunkánH eredményes a Függetlenségi Front legerővolt
sebb pillére. Rá kett lépnünltf
s ezen eredmények
hatására a szocializmus útjára, hogy
egyre több ttjgazda tömörült a2 megvalósuljon valamennyiünk!
vágya, a boldog, gondtalan éleUFOSz-ba.
különösen a piaci
napokon
tet élő parasztság.
szinte egymásnak adják
az
•
— De még igy is nagyon keemberek a szobába nyiló ajtó vesen vagyunk ahhoz,
hogy
A szakszervezeti székházban
kilincsét. Néhány hete
még eredményesen tudjuk megvivni lévő FÉKOSz irodája ban ugyanjobban megnevekedett ez a for- a dolgozó parasztság
legna- csak a két tömegszervezet
galom. Most nemcsak a taggyobb harcát, azt, amelyet a egyesülése képezi a beszéd tárdíjfizetők, a tanácsot kérők és
gyát. Az ide járó kubikusok,
az ügyes-bajos dolgaik elinté- klerikális reakcióval egyre szo- földnélküli zsellérek és kísharosabban
együtthaladó,
kizésére váró
parasztemberek
megsemmisíté- szonbérlők beszélgetéséből kijárnak fel az irodába. A leg- zsákmányoló.
sünkre
törő
knláksággal
kell tűnik, hogv miiven nagy örömtöbb látogató az ujgazdák és
mel fogadják ők is az egyesümegvívnunk.
A
mi
tömegszertestvér tömegszervezelük,
a
lést.
FÉKOSz egyesülésének hírére vezetünk és a FÉKOSz is, a majón fel az irodába. Valameny- ga vonalán teljesítette felada- Kerekes fflihály
nyien részletes felvilágosításo- tát. Uj feladatainkat pedig csak az elnökük azt fejtegeti, hogy
kat kímek az egyesülés körül- akkor tudjuk sikeresen elvégez- az egyesülés a múltban a faképviseményeiről, sokan a célja felüt ni, ha nagyobb erőit
siszta OMGE irányítása alatt
érdeklődnek. A felvilágosítások lünk. Együtt keli harcolniuk a2 működő és azóta is a kulákoknjgazdáknakí
a
földmunkásokbirtokában szívesen elbeszélkal teletűzdelt á'érdekképvisegetnek arról a munkáról, amely nak, valamint a kis- és Rözép- Ieteket is megszűnteti. Ezzel a
uj tömqjjszervczefükbeTi várja paraszioknak. Ezt a nagy kö- kizsákmányolók, a kulákok, a
őket és valamennyien, örömü- zös frontot pedig csak egyféle- kisemberek zsírján élő kunecket fejezik ki, hiszen ezt az képen tudjuk megvalósítani, ha parasztok elvesztik egyik legegyesülést, a dolgozó parasztság valamennyien egy szervezetben, erősebb menedéküket.
frontjának ilyen formán tör- a dolgozó parasztság tömegszer
Valaki felveti a kérdést, hogv
ténő megerősödését már rég- vezetében tömörülünk.
nem lesznek-e ellentéteik
a
óta várták.
földmunkásoknak az UFOSz
Juhász János
tagjaival, mint ahogyan akadt
Kyifral Ferenc
ujgazda, a Parasztpárt elnöke, néhány apró ellentét a két töminlagazda, az UFOSz veze- aki szintén igen
tevékenyen megszervezet között is.
tője alig győzi a rengeteg felvi- vesz részt az UFOSz munkájálágosítást. Eeész nap kérdések- ban örömmel beszél az egyesü- Többen Is válaszodnak
re felelget, de szívesen teszi, lésről. Éppen egy kis csoport- s a hangjuk szinte
ingerült,
mert társainak, a dolgozó kis- nak magyarázza az uj tömeg- mert tudják jól, hogy a föld
parasztoknak az
érdekében szervezet
feladatait és a jó minden dolgozójának, legyen az
végzi a felvilágosító munkát. A munka előfeltételeit.
kasbérlő, földmunkás, vagy kiskét tömegszervezet egyesüléséparaszt, közösek az érdekeik,
— Vigyáznunk kell arra — közös az ellenségük.
vel neki is régi vágya teljesül.
mondja, — nehogy a dolgozó
— Még ha keresnénk-, akkor
A múltban, a földosztás előtt, parasztság közé a kulákok is
mint nincsíelen kubikos tagja beférkőzzenek. Tévednek a zsí- sem találnánk okot az ellentévolt a FÉKOSz-nak. A dolgozó ros parasztok, amikor azt hi- tekre — válaszolják. — Aki eléaki
paraszlság uj
tömrgszerveze- szik, hogy meg tudják bontani gedetlen az egyesüléssel,
jobbnak tartja a külön-külön
léről a következőket mondja: sorainkat. A falu
kiéleződött utat, csak valamilyen szemékeli lyeskedésből teszi azt, vagy az— A földreform sikeres vég- oszíalyharcában nekünk
rehajtása után a volt földbir- győznünk. Abban az esetben. ért, mert ellensége a dolgozók
ftokosok,
<i!, —i^ „ La- ikülönböző
1- r. 1nKo7,í
óll.i Col: 1)1
állásokba
lia ' pártkülönbség nélkül együtt osztályának és meghunnvászbeférkőzött reakciós elemek sc- halad __
az uj tömegszervezeiben.
. „ — —
kodolt, gyáva kiszolgálója
a
gilsé»ével megaidiilotlák láma-Ja . föld valamennyi becsületes| kuiákoknak.
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SOK HELYEN ESÖ
Mérsékelt szél, felhős idő, sok helyen eső. A hőmérséklet kissé csökken.
A TISZA 12 FOK
A Tisza Záhonyig apad, lejjebb arad. Igen alacsony
vizállásu. Vizének hőmérséklete Szegednél 12 fok. Mai
vízállások: Csongrád 176 (13), Szeged 11 (11).
— Biztosítják a zavartalan
húsellátást. A kormány erélyes
intézkedéseket hozott az utóbbi
időben kialakult fekete husfront
felgöngyölítésére. Az elmúlt héBelvárosi Mozi 4. 6, « óra- ten 99 husfeketézőt lepleztek
kor: Késői találkozás.
le. A feketézők ellen, valamint
Széchenyi Filmszínház 4, 6, azok ellen, akik engedély nél8 órakor: Karaván.
kül vágnak le borjut, juhot,
Korzó Mozi: 4, 6, 8 órakor: szarvasmarhát, sertest, eljárás
Kigyúlnak a fények.
indul. Erélyes intézkedésekkel
Somogyi könyvtár nvllva van: biztosítják a zavartalan húselhétköznapokon 9 órától 19-ig. látást
Egyetemi Könyvtár reggel
— A MAGYAR VÖRÖSKE8 órától este 7 óráig van RESZT szegedi szervezete pányitva hétköznapokon.
lyázatot hirdet nagyobb kőműSzolgálatos gyógyszertárak: ves, épületasztalos és szobafesBorbély örök. b. Ugry f . : tő munkára. Kérjük az érdekelt
Tisza I.n jos-krt. 20; Leskó Vil- iparosokat, hogy árajánlatukat
mos: Újszeged, Vedres-u. 1; sürgősen a szervezet irodaheSzéchenvi-tér 16.,
Nagy őrök. k. dr. Hangay: lyiségében,
Bofdogasszonv-sgt. 31; Zakar I. em., a reggeli órákban beS. örök. k M'thé Mihály: Va- nyújtani szíveskedjenek.
léria-tér 1.
— A FRANCIA
köztársasági
Ifjúsági s zővetség főtitkára Le0—
— Szakasils Árpád elvtárs ón Fiueres és a demokratikus
elnöke
ft következő táviratot Intéz- ifjúsági világszövetség
Moszkvába
te (iolhvald csehszlovák el- Guy de Roisson
hogy
részlvegyen a
nökhöz: Kérem, fogadja a utazott,
csehszlovák nemzeti ünnep Komszomol alapításának SO-ik
alkalmából legmelegebb jó- évfordulójára rendezett ünnepkívánságaim
kifejezését. ségeken.
— KISZÁNTOTTAK
A
Rletfgyőzőilésem, hogy a
RÉPÁJÁT. Török Lajos Váinu't folyamán aumrti megsárlielyi-sugárut 75. s a alatt
próbáltatást szenvedett és
lakó földművesnek a napokma a szocializmus ulján haban ismeretlen egyének, valadó népeink tarlós barátlószínűleg bosszúból
beleságunk szálait ismét szorosszántottak a földjébe
és
ra luilják fűzni.
tönkretelték még a főidben
— Lobogózzuk fel a házakat.
lévő 8—10 mázsa répáját és
A :ál-o« polgármestere felkéri
50 fej káposztáját.
b háztulajdonosokat, hogy va- BETÖRTEK EGY ISTÁLsárnap a Komszomol ilnjicpléso
alkalmából lobogózzák fel a há- LÓBA. Csütörtökre virradó éjzakut.
jel ismeretlen tettesek betörtek
— A v á d F O R T A f i l m k é - Csórja Gyula kereskedő Kálnt lal gyárban előállították a z mán-utca 16. szám alatt lévő
e l s ő magyar f é n y k é p l e m e z ! . istállójába és onnan ponyvákat,
és ruhaneműt
— Virágk'reskpd'sek zárórá- lószerszámot
zsákmányoltak.
ja. Október 31-én a virágkeresx Az Állami
Borpincészet
kedéseket, reggel 9-től egyfolytában délután 5-ig szalad nyit- megkezdte az uj borok vásárlását az Árrpegátlapitó Bizottva tartani.
ság által megállapított árakon.
- DIÁKOK ÉS MUNKÁ- Átvétel és felvilágosítás 8-tól
SOK kultnrdélutánja.
Október 18 óráig a pincészetnél, Szö30-án a Klauzál Gábor gimná- vetkezeti-utca 2. és a Szegedzium és a leány
kereskedelmi Alsöközponti, Eirályhnlmi,' Ruiskola diákszövetsége délután i zsajárási, Atokházi, Gátsarokl
órai kezdet'el a Dohánygyár Földmű vesszővotkezetnél.
- A LENGYELKÁPOLNAI
kultúrtermében
kultúráéi, tűnt
rendez. A diákok és a munká- rendőrőrs tagját »A dolgozókat
keretében
sok megismerkednek
egymás- iskoláért mozgalom«
>.««! és elmélyítik
barátságukat. teljesen rendbehozták a lengyclkápolnat
általános
tskola
két nagy tantermét. A rendőrSWING, SAMBA.
RUMBA
őrs tagjai a
munkálatokhoz
l e m e z e k
szükséges anyagokat is saját
— Felhívás! Szegeden levő ösz- maguk erejéből vásárolták meg.
F7.es szabó, önálló és segéd munkaerők. ugy .a férfiak, mint a
Kovács
Ibolyánál
nők munkabnftlUtás céljából a
Hld-ulca 6.
létesítendő állami
konfekeiós
X Esküvő. Dr. Szántó Tibor
i'izem részére október 29-én és
30-án délelőtt 10 és 12 óra kö- és Akos (Neuwirtli) Klára okt.
zött jelentkezzenek a szakma- 31-én fél 12 órakor tartják esközi munkaközvetítő
hivatal- küvőjüket a zsidó templomban.
nál, Marx-tér 20.. az udvarban. (Minden külön értesítés heY.'i rrőgéppel rendelkezők előny- lyett.)
ben.
x Ételben, italban és venB9!Vár03Í
Telefon 625.
déglátásban még mindig a Janik-vendéglő vezet. Ma, pénCsütörtöktől vasárnapigt
teken bográcsos halászlé és siiltNoel Coward amerikai Oscarlialak. Boldizsár Kálmán és zedijnyertes világfilmje
nekara muzsikál. Telefon:4-63.
NAPIREND:
Péntek, október 29.
Nemzeti Szinház este 7 órakor: Aida. Bemutatóbérlet.

9 8 százalékos:

FINOM SZESZ

k i c s i n y b e n ós n a g y b a n
kapható
r

harics! mmií

szeazkereahedőnét
fadász-utca és Lechner-lér sarok

film-

Mővésset

A Szegedi Átla ml Nemzeti
Szinház ma este tartja ezidei el.
sö operabemutatóját. Bemutatásra kerül Verdi hatalmas a l kotása, az Aida. Az előadás érdekessége az, hogy nemcsak a
szinti áz teljes művészi é s műszaki apparátusát
mozgatja
meg, hanem még a
szegedi
Ren<lőrzenekart is bevonta a
szinház munká jába. Az előadást
Abonyi Tivadar rendezi, Vaszy Viktor vezényli. A főbb
szerepeket Pócza Ella, Turján
Vilma, Király Sándor, Littasy
Gyöigy, Szanati József és Érdy
Pál éneklik.

— iiarom u j t a NÁCSNOK veit részt csütörtökön a város heti tanácsülésén: Sallal 7ercucné, Ilavalecz Istvánné clvtársnök és Kiss Mihály
elvtárs. Meleg szavakkal
üdvözölle őket Dénes elvtárs és annak a reményének adolt kifejezést, hogy
ők lesznek azok, akik közelebb viszik a közigazgatást a néphez és u j szellemet teremtenek a közigazgatásban.

Készül a tanoncoMatás reformjáról
szóló rendelettervezet
Az építés- é s közmunkaiigyi
minisztérium az iparügyi minisztériummal karöltve rövidesen elkészíti az iparostanonooktatás reformjáról szóló rendelettervezetet, amely lehetővé
teszi a tanoncoktatás színvonalának emelését és a kiképzés
korszerűsítését. Az uj szellemben megnyitó tanfolyamok háromévesek" le3znek s oda a nyolo
általános i9kola elvégzése után
lehet beiratkozni. A téli öt hó-

Több
és hanyag

panamista

városi

tisztviselőt

felfüggesztettek

állásától

ex budapesti városházán

A főváros vezetősége hivata- intézet igazgatója elmulasztott*
los jelentésben közölte, hogy a köteles ellenőrzést és ennek
azonnali hatállyal felfüggesztet- következtében a vele
együtt
tek állásától tobb vezető tiszt- most elbocsátott 'Fülöp Jenő
viselőt és megindult ellenük a nevű tisztviselő súlyos károkat
fegyelmi eljárás. A felfüggesz- okozott a fővárosnak. Különtettek között van Várday György böző visszaélések miatt eb>oműszaki főtanácsos, a közleke- csátották Balázs György pénzdési ügyosztály helyettes veze- tárost, Jagasics Feter
üzlettője, akiről
megállapították,
hogy aprő kölcsönöket vett fel szerzőt, Borgulya Gyula tiszti
kisfizetésű alárendeltjeitől és ügyészhelyettest.
amikor azok visszakérték a
Fodor Gyula alpolgárme-ler
pénzt, üldözni kezdte őket. A elrendelte a köziuunkafizetések
— A MÓRAVÁROSI áll. ált főváros egyik szállítójától több ellenőrzését, hogy a jövőben haiskola Úttörő csapata és az is- részletben 5500 forintot vett fel. sonló visszaélések ne fordul ti aa.
kola tanulói ünnepélyes műsor
Jancsó Vilmos, a kertészeti tanok elő.
keretében emlékeztek meg
a
Komszomol 30 éves fennállásárnak évfordulójáról.
Az ünnepi
bestédet az Uitőrő csapat vezetője Ileine Magda mondotta.
Rámutatott a Komszomol
szerSzegedi Kender.
Mai párlnapoh:
Alsóváros I. (Róka-utca 2 1 ) :
vezésére, feladataira s éleiére,
Október 29,
péntekRendőr.
Kerület MÉMOSz. MAV forg.
példaképül állítva az úttörőkség délután f é l 5 Szőczy MiGépkocsizók. Postások. Vágónek a szovjet komszomol taghály, Rendőrtanosztály délután
híd. Tömegszorv. Rendőr psz.
jait. Szirovica Lajos, Otott KoPártiskola.
fél 6 Farkas István.
vács és Rizsnyovszki
Károly
II. (Földmüves-iiloa
Az október 31-1 Szabad Alsóváros
úttörő pajtások Szurkov Ale.
és Szabadon jtó-u tea sarok):
Nép
agitációra
az
üzemi
x>ej verseit szavalták. Az ünKerület FÉKOSz. Kisvasút
MAV pályafenntartás. Tiszanepség az utlörő induló hang- pártszervezetek az alábbi kerü'elekhcz vannak beosztva: malom. Malomipar. Ujszegedi
jaival ért véget.
Belváros I. (Kálvin-tér 6): Kegőzfürész. Varga kötélgyár.
— Filmmatiné. Vasárnap délrület.
Bőripari Szöv. Bőr- Pártiskola.
előtt fél 10 órakor és fél 12 ipari szaksz. Vasas szaksz. Felsőváros I—II.
(Postád ottórakor mutatja be a Magyarhon): Kerület. Gázgyár. Első
Szinház.
TömegszarvezetSzovjet Művelődési Társaság a
szegedi Cipőgyár. Orion bőrBelvárosi Moziban »Az ezred fia* Belváros II. (Szt. Mihály-u. 6):
yár. Ujszegedi Kendcrgyir.
Kerület. MAV nyugd. MAV
című szovjet művészfilmet. Be'TI.
Ü. V. KISOSz. VAOSz. MAV
lépődíj 60 fillér. Minden érFodortetep (Vásárhelyi-sugá.ut
Rókus.
deklődőt szívesen látnak.
110): Kerület. Lippai gőzt.
1IL (Kálvin-tér 6): Ke— A NEMZETKÖZI ÚJ- Belváros
Fásszaksz. Ilidépites. Közrület. Városházi pártsz. KözSÁGÍRÓI SZÖVETSÉG végretisztasági tp. Angol-Magyar
igazgatás.
Városi nyomda.
hajtó bizottsága
november
Juta fonó.
Nyomdász szaksz.
16-án Budapesten tartja ülé- Belváros V—VI. (Aradi vérta- ösomogyitelep I—II. (VIL t i ) :
Kerület. Méruök szaksz. Kotsezését. A napirend kiemelnuk-tere 3): Kerület. Postás
rótelep. Villamosvasút I'ick
szaksz. Textilesek.
Délmakedő kérdései a sajtószabadszalámigyár. Vizmütelep. Vengyar. Háztartási szaksz. Házság értelmezése körül felmedéglátók. Tűzoltók. Mozi-ok.
felügyelők. Ruházatiak. Színrült nézeteltérések és a béke
MALLERD. Zenészek.
ház. Diák Szöv.
fokozottabb védelmének bizBelváros IV. (Kárász-utca 9 ) : Ujsomogyitciep (iskolaépület):
tosítása. Az ülésen az euróKerület. Magánalk. MOSzK
Kerület. Tömegszerv. Orvos
pai és a tengerentúli' ujságiró
Hűtőház. Bankosok. Szinház.
szaksz.
NÉKOSz.
Vasutas
szövetségek kiküldöttei
is
Kccskéstclep (Csantnvéri-utea):
szakszerv. MÁV Újszeged.
Kerület MAV fűtőház. Oszt
résztvesznek.
Rókus I. (Kossuth Lajos-sgt.
mérnökség.
9): Kerület.
Konzervgyár.
— Korszeriisitik a kórházat.
Winfcer kefegyár. Ker. alk. Újszeged (Népkert-sor 9): KeA város tanácsa elhatározta,
rület. Tömegszervezet Honhogy a kórház fertőzőosztályá- Rókus II. (Kossuth Lajos-sgt.
védség. A. V. I. Szaksz. isit.
26): Kerület. Konzervgyár,
nak korszerűsítésére a három(Jójárt-vendéglI):
szaksz.
Pedagógusok. Polo Józseftelep
éves terv keretében még az idén
Kerület. Városi kertészet.
cipőgyár. Tömegszerv.
37 ezer forintot fordítanak.
Az agitátor elvtársak reggel
Rókus ÍII. (Kossuth Lajos-sgt
53): Kerület. Dohánygyár. háromnegyed 8 órakor jelenjeTanosztály (rendőr). Lemez- nek meg beosztási helyükön.
gyár.
Felhívjuk az összes kerüleggyorsabban Móraváros I—TT. (Móra-utca 3):
leti
és üzemi szcmináriiiinKerület Gyufagyár. Déma ci- vezelő és oktalásfelelös elvSZENESI
irodagép
váltalat,
pőgyár.
Márkus
gőzfürész.
Széchenyi-tér 7., Tel.: 6—41.
Egészségügy. Egyetemi psz. társak figyelmét, hogy szom-
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Sokszorosítás,

leírás

KofXÓ

Telefon: 624.

Csütörtöktől vasárnapig!
ANNA MAGNANI éa
GINO CERVI
főszereplésével.

KÉSŐI
KIGYÚLNAK
TALÁLKOZÁS
A FÉNYEK

Széchenyi

Telefon: 490

Csütörtöktől vasárnapig 1
A hosezu műsor miatt oz
előadások kezdete:
3, i/j 6 és 8 őrnkor.
As évad legnagyobb sikerű
amerikai viiágfiímje.
Festményszerü csodás felvételek.

K Á R AV AN

Főszerepekben:
STEWART GRANGER,
JEAN KENT,
ANNA CRAWFORD.
Két nő harca az imádott férfiért.
Előadások kezdete 4 6 és 8 Órakor. Penztárnyitás délelőtt II—12-ig, délután fel 4-től

GELIA JOHNSON és
TREVOR IIOWARD
főszereplésével. — Ezenkívül:
a legújabb HIRADÖ.

nap folyamán elméleti oktatás
folyik, a nyári hónapokban p<v
dig gyakorlati kiképzésben részesülnek a tanfolyam hallgatói.
A tanfolyam befejezése után a
hallgatók
beiratkozhatnak a
négyéve3 műszaki középiskola
harmadik évfolyamára.
AB első állami iparostanonciskola noveml>er közepén nyílik
meg Budapesten s ugyanakkor
megindul az építőipari tanouooktatás is.

Egy mindenben csalódott aszszony és a boldogabb jövőért
küzdő férfi története.
Ezenkívül: HÍRADÓ.

baton este 6 órakor a Kálvin-téri székházban o k t a ' á l
értekezletet tartunk. Oktaiási oszlály.
Ma, pénteken délután 5
órakor a szakszccvczeti szék*
házban az üzemi, kerületi
és lömejfszervezcli kullurvezetők számára
értekezlet
lesz. A kulhirvezelő elvtársak ponto an jelenjenek nieif

Eredményes
a

a hirdetés

Détmagyarországbnn
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Részül a SzIT a Komszomol megünnepl á sére

t

avatják a szegedi közúti hidat
nyitásának

Rettordidő alatt fejezték
betonozását
— Bontják

Az utolsó szögecset hétfőn
verték be a szegedi közúti hid
vasszerkezetébe. A MÁVAG hidászok ezzel be is fejezték az
>cpi!cs« munkáját és hozzákezdhetlek a >takaritáshoz.« A
szereléshez felhasznált
állványokat távolítják el a pályatestről, a vasszerkezetekről. A főfőtarlót és az iveket összekötő
karcsú rácsozalot körülölelő gerindákat már lebontották és az
Ivek fölé magasló
jellegzetes
alakú MÁVAG

aaruiornyot szerelik te,
a hid külső részein elhelyezett
daru futópályát emelik be és a
pályát lartó > konzololtat* vágják az oldalakról. Egy-két nap
múlva az egész hid megszabadul a külső képei ronló különböző alkotmányoktól és a hid
vonatainak szépsége,
iveinek
merész hajlata
kibontakozhat.
A búvárok ts megérkeztek. °
napokban• Kihasználják a Tisza alacsony vízállását és már
bontják az építésnél használt
cölöptornvok vízben levő tartóit

„Szedik az andrásokai"
— mondják róluk a vi/munkások. A jövő hélen sor kerülhet
a cölöpök kihúzására is. Az elkövetkezendő zajláskor zavartalanul húzódha t a jég a Tiszán
lefelé.
Mig a MAVAG szerelői az
»ulolsó- simításokat* végzik, a
betonozók teljés
lendülettel
dolgoznak. Szünet nélkül

auruzsoi a beionkeverö gép
a szegedi hídfőn. A kavicsot és
cementet kocsin szállítják oda
és amikor a keverőgép
forgó
csé zéjében elkészül a híg beton. a csészékből kis vagonokba öntik és ugy tolják a hidra,
a betonozás színhelyére. A parti
nyilas betonozása már hetekkel ezelőtt elkészült. A medernyilás betonozását minden eddigi eredményt felülmúlva 3
nap alatt fejezik be. Csütörtökön délulán Görög László munkás már az utolsó mezőben

be a hid meder*
a szerelés

állványait

Sapecz elvtárs, a betonozók bi- további részleteinek kidolgozázalmija, —
sával. Ha a rossz időjárás nem
zavarja meg az aszfaltozási
ez a hid minden terhelési munkákat, november 18-ra teljesen elkészül a bid. November
kibir.
19-ike és 20-ika között megA betonozók mérnökei újságol- tartják a terhelési próbákat.
ják, hogy a budapesti műegye- November 2l-én pedig ünnepé.
temen már megtartották a sze- lyes keretek közölt felavatják a
gedi hid vasbeton
burkolatá- szegedi közúti hidat, a magyar
nak próbáját. A betonburkolat újjáépítés csodáját, a háromkétszerte erösebb, az előírtnál. éves terv ujabb hatalmas eredA hidépités műszaki irodájá- méngél.
ban már elkészüllek az építés
N. L

A

földmüvesszövetkezetek
és a nemzeti vállalatok

Az elmúlt gazdasági évben
& MOSzK-ra bízta a kormányzat a mezőgazdasági termelés,
állattenyésztés és az értékesítés
területén mutatkozó mindazokat
a feladatokat, amelyek elősegítették földmüvesszövetkezeteinket a gazdasági életbe való bekapcsolódásba. Az igy elért eredmenyek sok vonatkozásban kielégitőek, bizonyos területeken
azonban hiányosak.
A megmutatkozott hibák és
fogyatékosságok — amelyeket
részint a MOSzK-ban, részint
földmüvesszövetkezeti
hálózatunkban rejlő okok idéztek elő
— megszüntetésére határozta el
a kormányzat mozgékony, összpontosított, a dolgozó nép érdekeit szem előtt tartó szocialista, jellegű szervek: nemzeti
vállalatok életrehivását. A már
megalakult és még megalakítandó nemzeti vállalatok a nemzetgazdasági érdekek mellett fi-

gyelembe veszik a szövetkezetpolitikai érdekeket és célokat
is. kapcsolatot tartanak a földműves-szövetkezetekkel,
hogy
pizdasági fejlődésünket minél
jobbon elősegíthessék.
A MOSzK rendeltetésszerű feladatai közé tartozik a szövetkezetek és a nemzeti vállalatok
között kialakítandó legmegfelelőbb együttműködés munkülása.
A földmüvesszövetkezetek a jövőben csak olyan szerződést köthetnek érvényesen, amelynek
szövegét a MOSzK előzőleg jóváhagyta és megfelelően láttamozta,.
Ezek az alapjai annak a közös munkának, amelyet a tőkés
kizsákmányolás megakadályozása, a nép érdekeit szolgáló megujhódott gazdasági élet megteremtése érdekében a legteljesebb összhangban kell végezniök
szövetkezeteinknek és a nemzeti
vállalatoknak.

A munkásifjuság legöntudatosabb rétege, a SzIT méltóképpen akarja megünnepelni a Komszomol 30. éves
évfordulóját.
Az üzemek SzIT szervezetei fali újságokat és különböző jellegzetes
ajándékokat
készítenek, melyeken keresztül igyekeznek elmélyítem a
Komszomol iránt érzett nagy
hálát és ragaszkodást.
Az üzemi szervezetek mellé felsorakoznak a kerületi
és szakmai szervezetek ts és
versenyszerűen
igyekeznek
megemlékező
ünnepségeket
alapszervezetenkint megrendezni
A szegedi munkásifjuság,
mely sajál tapasztalatai alapján meggyőződött arról, hogy
mit jelent a népi demokráda
állandó erősítésével szabad
ifjúságként tépiteni a szocialismust, példaképül állítva a
Komsszomol ifjúság hatalmas
munkáját és annak eredményeit.
A SzIT alapszervezetek ál'landó kapcsolatot vesznek fel

0

a Komszomol ifjúsági szervezeteivel és a kapcsolatok kiszélesítésével még közelebb
hozzák a SzIT-et és a Komszomolt egymá hoz.
Az üzemi ifjúsági munkabrigádok,
melyek a SzIT
szervezetek kereíén belül indullak. napról-napra bebizonyítják, hogv milyen eredményes munkát lehet végezni
a Komszomol ifjak példamutató munkáját köveive. EzeK
az eredmények biztosítják a
népi demokrácia állandó erősödésével a szocializmus megvalósitá át hazánkban is.
A SzIT ifjúság tud a Iában
van annak a hatalmas munkának, melyet a Komszomol
ifjak végeztek, a dicsőséges
Vörös Hadsereg eredményeit biztosítva.
A szegedi ünnepségek is
biztosítékai lesznek jövőbeni
kapcsolataink címéi; itésének
és hü kifejezői annak a ragaszkodásnak, amelyet a hatalmas Szovjetunió ifjúsága
és a Komszomol iránt érez.

FILMHIR

0

A nemrégiben elkészült »Töb- vevőgrépet a munkaterem tetej'n
erősítettek,
bet ésszel, mint erővel* cimü végigfutó darura
kisfilm készítői bebizonyították, melléezereltek Í0 reflektort fa
hogy megértették az általuk igy amerre a felvevőgép lenkészített film szellemét. A íilin cséje nézett, a 10 reflektor mintárgya a munkás-ujitás. A fel- denütt elég fényt adott a felvételek során a Ganz Hajógyár vételekhez.
*
egyik hatalmas ezerelőterméA közeljövőben az MDP korben kellett felvételeket készíteni. A terem azonban olyan mányprogramjának egyik legnagy volt; hogy még 50 reflek- fontosabb fejezetét viszik filmtorral sem lehetett volna meg- re. A Magyar Filmgyártó Nemfelelő módon bevilágítani. Ek- zeti Vállalat Könyve? Kálmánkor a film forgatói maguk is körúti telepén forgatni kezdik
j>munkás-ujitók« lettek. A fel-a "Fényt a falunak* cirnii kisfilmet, mely a magyar falvak
villamosításának kérdésével foglalkozik. A filmet F.asi!ides Abris rendezi, operatőrje
Illés
György. Ugyancsak előkészület
alatt van a Magyar Filmgyártó
Nemzeti Vállalat kisfilmje," melyet a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából és közreműködésével gyárt. A film ci"Jönnek a gépek*, tárgya
a z alsóvárosi SzlT-fiatalok me:
szintén az ország legfontosabb
problémái közé tartoz.ik: a trakLelkes munkájáalizmus építésére.
torállomások kérdése.

Méltók akarunk lenni a hatalmas

Szovjetunió ifjúságához
— mondják

»Fel harcos ifjú SzIT ro- kavezető.
hambrigádok ...« szárnyal a val érdemelte ki ez#"a cifelszabadult ifjúság diadal- met. Reggeltől estig ott van,
dolgozik.
mas indulója a Szent Fe- fáradhatatlanul
nagyban
meszel.
renc-ulcában. Az alsóvárosi Most
SzIT rohambrigádja dolgo- Egyébként szijgyártó.
zik itt vidám énekszóval. Itt
Kezében akkor sem áll
kaptak egy romlakást, azt
meg a meszelő, amikor
működtette a vibrátort,
hozzák rendbe, épitik babeszél.
a »betongyömöszölő
gépet.* rátságos otthonná, a tanul— Az alsóvárosi SzIT-nck
Délulán 5 órakor már végig- ni és szórakozni vágyó algurították a ludon azt a három sóvárosi dolgozó ifjak szá- — mondja — nem volt! eddig
rendes otthona. Nem tudtuk
söröshordót, amelyet a szegedi mára.
összehozni, nevelni a fiatavendéglősök ajánlottak fel a
Az arrajárók kíváncsian lokat. Nagyon örülünk, hogy
betonozás
befejezésére.
néznek
v*gre rendes helyünk lesz,
Az ujszegedi oldalon a Közbe
az
ablakon és gyönyör- ahol megindíthatjuk a koúti Vaspálya emberei a síneket
lelkes moly munkát az ifjúság nerakják le. magán a hidon. Csü- ködnek a fiatalok
velése terén. Méltók akatörtök este elértek a meder-nyí- munkájában, énekében.
Bent a termekben serény runk lenni a hatalmas Szovlásig A sínek alatt szigetelés
van. a síneket fakockákra he- munka folyik, a kisebbik te- jetunió ifjúságához, méltók
lyezlek. A sínekkel párhuzamo- rem már kész van. a frissen is leszünk, ezt munkánkkal
san. a hid járdája alá kábe- meszelt falak a fiuk. — a "ra- és működésűnkkel fogjuk
leket helyeznek. Egy-két nap gyogó tisztaság a leányok bebizonyítani — fejezi be
alapos munkájára vall. A "nyilatkozatát* és hatalmas
múlva
nagyteremben létrák állnak csikót huz a mcszelővel.
egymás mellett, rajluk szormegérkeznek a lámpaFaragó Feri szintén a
goskezü fiuk meszelnek^ aroszlopok is,
magásban
dolgozik,
rább vakolnak, padlót javívillanyvezetéket,
úgyhogy azokat is felállíthat- tanak, üvegeznek. Arcuk ki- javitja a
ják Pénteken reggel megkezdik pirul a lázas munkától. Jó- egyébként is villanyszerelő.
Jóleső érzéssel szemléli az
a hid kövezését ts. Azon a ré- kedvük határtalan, érzik,
eddig elvégzett
munkáját.
szen kezdik, ahol a sínpárt már
maguknak
épitik
ezt
a
Nagyon kellett már nekünk
lefektették. A sinek közé hászép otthont.
ez a helyiség — mondja —,
romnegyedes kockakövek kerülnek. Magára a kocsijáróra
"Egész csodát müveinek itt majd tanulhatnak, szóalsóvárosi
minlegv két cenliméter mély ezek a gyerekek* — halljuk rakozhatnak az
homokágyba bazalt kiskocká- innen is", onnan is. Oyan fiatalok, megvédjük őket a
' kat raknak, a kocka közeit pe- volt ez a terem, mint egy klerikális reakció félrevezedig bitumennel öntik ki.
romhalmaz és most olyan, tésétől.
összefogunk a
béke
— Most már jöhet az ujabb mintha uj lenne.
megőrzésére és a szociőzön..iz — mondja mosolyogva
Bangó Feri a rohammun-

Révész Gyula, a szervezet
titkára éppen most érkezik
meg a munkából. A hídépítésnél dolgozik. Haza som
megy ebédelni, mindjárt
hozzáfog a törmelék kihordásához.
— Én is ki akarom venni
részemet az építésből —
— mondja —,
minden nap munka után
első utam ide vezet.
Működésünk olyan lesz, mire felfigyel a város egész
fiatalsága.
Szalió Gyuszi
komoly,
csendes beszédű fiu. Foglalkozására asztalos. Hangját ritkán hallani, munkája
annál ékesebben beszél.
— Azt szeretném, ha a
fiuk második otthonuknak
tekintenék e helyiséget. Minden fiu tanulliatj szórakozhat, nem ugy, mint a múltban, amikor mi munkásifjak
mindenből ki voltunk zárva.

*

»Hét bolygő* a címe annak n
könyvnek, mely butulnia*) píf.
dányszámban jelent meg iegntóbb a Szovjetunióban. A
könyv Aliser Navoj" XV. századbeli üzbég költő müveit tartalmazza. Aliser Navcjról nemrégiben film is készült, mely m
nagy költő életén keresztül «
kelet szines világát, az eddig
ismeretlen üzbég népi z-nét matatja be. A film rövideden a
magyar mozik vásznán is futni
fog.
örményorczág is jelentkezik «
filmiparban. Az "Araráti völgy
leányn* cimmcl a jereváni műtermekben filmet. forgatnak aí
mai örmény fiatalság életéről a
mezőgazdasági
szövetkezetekben. A film egy fiatal örmény
iró, Mihail Csamanov könyv®
nyomán készült.
•

A világhirü "Cirkusz* etmfi
film művészgárdája nj filmen
dolgozik. Grigorij Alexandrov,
akit a Szovjetunióban a zenés
komédiák nagymesterének neveznek, rendezi n monnmentális
filmet. Cime: "Találkozás aa
Elbán* é« a mai Németország
Ezek a fiatalok jó uton szovjet és amerikai övezetében
játszódik. Orlova alakítja a női
járnak,
főszerepét a készülő szines filmmunkájukkal a Szovjetunió njdonságnak.

ifjúságának nyomdokaiban
haladnak. Méltók lesznek a
Komszomol ifjúságához.
Az alsóvárosi SzIT fiatalok szivükbe vésték és végre is hajtják « ~ a'lenini útmutatást
R. L.

*

A Csehszlovák Állami Film-1
vállalat pályázatot hirdet Oselw
Szlovákiáról szóló rövid földrajzi filmekre. A pályázaton kizárólag a középiskolák második!
és harmadik osztálya vehetj
részt, w
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Gvapjukereskede'nl
nemzett vállalat

S g o r t
Rohammunkával
lelátót
a Móravárosi
TE

épit

A. mult év nyarán Szegedet
végigsöprő cyklon a móravárosi
sportegyesületet is érzékenyen
megkárosította, amikor ledöntötte labdarugópályájának kerítését és összetörte fedett nézőterének tetőszerkezetét. Azóta
az egyesület mérkőzéseit a szurkolók napsütésben, esőben, szélbea és havazásban a szabad
ég alatt nézték végig és ezek
a gátló körülmények, bizony
eléggé megritkították soraikat.
Az egyesület tagjai kisjövedelmű móravárosi dolgozókból kerülnek ki, akiknek nem áll rendelkezésükre nagyobb összeg,
amellyel a pálya hiányosságát
pótolják. Az anyagiaknál azonban sokkal értékesebb tulajdon-

sággal rendelkezik a piros-zöld
tábor. El bennük a közösségi
szellem tudata, amelynek eredményeként elhatározták, hogy
a meglevő szűkös anyagiak felhasználása mellett rohammunkával építenek fedett lelátót. A
rohammunkában a városrész
majd minden dolgozója résztvesz foglalkozási ágak szerint,
köztük a sportolók s az egyesület vezetői is, ki-ki képességeinek megfelelően. A 30 méteres tribün alap- és a tetőszerkezete már készen áll. Az épület befejezését és az öltözők
elkészítését 1919-re tervezik,
amelyhez a még szükséges anyagiakat addigra remélik összegyűjteni.

Czemi labdarugóliirek
A Villamosvasút labdarúgócsapatát az NB II-ben játszó
Phobua november 7-re visszavágó kötelezettséggel barátságos játékra hivfa meg Budapestre. A szép fejlődésnek indult üzemi sportegyesület örömmel tesz eleget a meghívásnak.
A ma estére tervezett díjkiosztó ünnepséget november 8-ra
halasztották.
A bajnok-Ág njtihb eredményei: Villamos—Konzervgyár 7:1
(4:1), KISORz—Gyufagyár 2:0
(1:0), Színház—Lemesgvár II.
ö.-O (2:0), Erdőiga zgatóság—
Szövetkezet 12:0 (4:0). Ezt a
mérkőzést a játékvezető 20 perccel a befejezés előtt, igen helytelenül, erőfölény eimén lefújta.
I.ádagyár—Villamos 3:1
(1:1), Lemezgyár • I.—Konzervgyár 8:2 (3:2), Nyomdász—Sz.
Kender elmaradt.
Szombaton délután fél 3 órai
kezdettel a Ilunvadi-téren j l t *zák le a Gáz—Mfl.NtOSz, héttőn délután 2 órakor pedig
ugyancsak a Hunyadi-taren a
Nyomdász—Szinház"
bajnoki
mérkőzéseket.

8 18:15 9
7. KAO
8 18:19 9
8. NIVO
9. KMTE
8 21:15 8
10. KMTK
. 8 20:21 7
8 15:20 7
11. SzVSE
7
12. CsMTK
6:13 4
T 7:20 3
13. SzEAC
8
14. IIMTE
8:20 2
Az I . osztály ujabb eredményei: BTK—KMTE 3:0 (2:0),
K'MTK—KAO 1:1 (0:1), NIVO
—DKMTE 4:3 (0:2).
Innen — onnan
A magyar válogatott vivók
egy csoportja a lengyelországi
Yí'roclawban rendezett nemzetközi versenyen vett részt. Párhajtőrben győzött Sá.kovits (Magyarország), a kardvívás döntőjében Kovács Pál (Magyarország) nyerte az első helyet
Sopik lengyel előtt. A harmadik
helyet Tilly magyar, az ötödik
helyet Launne szintén magyar
nyerte.

Mezítlábas bajnokság
eredményei
KAOSz—SzMTE 3:0, góllövők: Rirbili (2). Harangozó. Szőreg—SzATE 2:1, góllövők: Lengyel, Borbély, illetve
Szögi.
SzAK—Húsos' 1:1, góllövők: Pitin, illetve Szabó. Vasutas—
KIOSz 4:1, góllövők: Császár
(3), Kamocsai. illetve Klinka,
Honvéd— Haladás 3:1, góllövők:
Hajós (2), Bakai, illetve' Borik.
Törekvés—Rástya 1:0, góllövő:
Kiss.
Somogy—Kossuth 6:1,
góllövők: Baranyai (3), Farkas,
Kertész. Nagy, illetve
Vida.
Fodortelep—SzATE II. 2:1. góllövők: Sárkány, Ungér, illetve
Nagy III. r'ostás—Előre 3:0,
góllövők: Bachmann, Kelemen,
Erdei.

Délkeriilet sluyemelő csapatbajnokságát Halason rendezik
meg vasárnap. A versenyen Szegedről az SzVSE és a" Postás
csapatai indulnak.
A textil vándorkupa küzdelmei befejezéshez közelednek. A
sakk verseny eket a vasárnap lebonyolításra kerülő Magyar Kender— Kunsági Szövő mérkőzés
vezeti be.
•

A ITAPOEL és a rostás asztaliteniszcsapatainak
soronkövet-kező ellenfele a Goldberger
együttese. Az NB IT. mérkőzést
Szegeden játsszák le.

Szakszervezeti
napok
mealakult a MOSzK gyapjuosznetrendje:
Pénteken: Közkórliáz fél 7.,tályából. Az u j nemzeti válPick 3, Lemezgyár 2, Vizmüte- lalat alkalmazottai és veze- Kiskereskedők R o v a l a
lep fél 3, Kunsági szövőgyár 2, tői valamennyien a föltlntüFűszeres adóközösségi tagok,
Posta II. délelőtt 9, Vakok In- vesszövetkezeti
mozgalom akik
1948. szeptember 1-től
tézete G, Köztisztasági telep 3, lelkes harcosai. Akár 61 őkezdve termelői forgalmi adóórakor.
gyapjuval,
vagy
pedig jukat
közvetlenül a
forgalmi
Szombaton: Szőregi
petró- ipari
gyapjúval
kapcso- adóhivatalhoz
fizették be, legleumgyár 4, Posta I. Építési latos
kérdesekben
forduloszt. délután 3, Kertész téglakésőbb november 3-ig a birtogyár 5, Eszes malom fél 3, Vá- janak bizalommal a földmü- kukban lévő befizetési lappal
rosi szeretetház G, OTI 1, Vágó- vesszövetkezetek a Gyapjú- igazolják ezt a délelőtti órákkereskedelmi Nemzeti Vál- ban • az adóközösségi irodában.
híd 1 órakor.
f:lmniiká-ok
figyelem! Az lalathoz. A nemzeti vállaújonnan kitüntetett élmnnkások lat nemcsak az egcsz ország
adataik felvétele céljából sür- területén termelt gazdajjyapgősen jelentkezzenek a "Kiváló jut, hanem a szűcsök és tiMunkáért* jelvénnyel kitünteipari
tettekkel együtt a Szakmaközi niárok által termelt
gyapjút is felvásárolja, kiBUDAPEST 1. 5.30: Hajnali
Titkárságon.
Üzemi a szakmai káderfelelő- zárólag a földmüvesszővet- 15.30: Falurádió, b.45: Reggeli
torna. 7.ÜÜ- Műsorismertető*,
sök értekezlete szombaton dél- kezelek utján.
9.55: Áttelepítést kormánybizután 6 órakor a szakszervezeti
tosság
közleményei.
ÍO.UÜJ
székliázban.
lliretk. 12.00: Harangszó, híKereskedelmi
alkalmazottak 2574/1948. vh. szám.
rek. 14.00: llirek. 15.15: RáSzakszervezetének textil szak- Tk. 27.848/1948. sz.
osztálya pénteken délután 5-kor Palágyi Tivadar bir. vgh. Szeged dióiskola: 15.55: Mii sorismerlétéa. 17.00: llirek. 20.00: Hígyűlést tort a szakszervezeti
rek, sporthírek. 20.20: Hirek
Árverési hirdetmény.
székházban.
és krónika oroszul. 22.00: HíAlulírott
bírósági
végrehajtó
KULTURHIRADŐ
rek Mit hallunk holnap? 0.10
közhírré
teszem,
hogy
a
szeFelhivjuk oz üzemi, szakmoi
Hírek é s krónika
francíáuL
gedi
járásbíróság
1948.
évi
2393.
kultiirfeielősök figyelmét, kogjr
d.20: Hírek és krónika angolul.
pénteken este 5 órai kezdet i el és 2394. szánra végzéjse követPéntek, október 29.
rendes havi nktivuütést tar- keztében Központi Faipari és
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
tunk a szakszervezeti székház- Fakeresk. rt. és tsa. végrehajban. Mivel több fontos tárgy- tató javára, Molnár Béla vég- zene. 8.00: A Mátra vidéke. —
sorozati pont vnn, feltétlen é« rehajtást szenvedő ellen 1012.30 8.15: Richards Strauss: Hősi
forint és járulékai erejéig 1918. élet. 9.00: Magyar nól.ák. 12.15
pontos megjelenést kérünk.
szept. 7-én foganatosított Déli hangverseny. 13.00: LenFelhivjuk a központi kultur- évi
kielégitesi végrehajtás utján fe- gyelország. 13.15: Népek zegárda tagjainak figyelmét, hogy lülfoglalt
és 6670 forintra be- néje. 14.13: Müvészlemezek. 16:
csütörtökön tartandó próbán csült következő
ingóságokat, A» Ifjúság Rádiószinháza. A
feltétlenül jelenjenek meg.
u. m. vendéglői és házibutoro- sötétség völgye. 17.10: A HadiSPORTHÍRADÖ
kat, zongorát,
fölülépitményt fogoly Híradó közleményei. —
Felhivjuk az üzemi, szakmai nyilvános birói árverésen el- 17.15: Szovjet napok — szovjet
és vállalati sportfelelősök fi- adom.
emberek. 17.25: A Vöröskereszt
gyelmét, hogy a reudoí havi akEzt a birói árverést 1012.30 közleményei. 17..35: Az erdő
tivaülést szombaton fél G óra1 langja. 18.00: Miinkáránckkar.
kor tartjuk meg a szakszerve- forint tőkekövetelés és járulé- 18.30: Operettrészletek. 19.45:
kai erejéig Szegeden, Alsókiközeti székházban.
Bartók-est,. 20.25: Hirek, sportEzutou is értesítjük a sport- tősor 7. számmal szemben 1948. hírek. 22.00: Hirek, mit lialévi
október
30.
napjának
délfelelősöket, liogy a Népi Sportluuk holnapi 22.35: A Vörösbizottság _ által
rendezendő utáni háromnegyed G órájakor kereszt közleményei. 22.45: KüL
sportelőadúsokon részükre a fogom megtartani és ahhoz a iigyi negyedóra. 23.00: Szóramegjelenés kötelező. A soronkö- venni szándékozókat oly meg- koztató muzsika, 0.30: llirek
vetkező előadást 29-én, pénte- jegyzéssel hivom meg, hogy az eszperantó nyelven.
ken este 7 órakor az Iparkama- érintett ingóságokat készpénzBUDAPEST II. 17.00: ötórai
rában tartjuk. Cirne: Testneve- fizetés mellett a legtöbbet Ígélés történeti szemlélete. 2. Ama- rőnek, szükség esetén a becs- tea. 18.00: Nagyon f á j . . . 18.20
áron alul is, de legalább a Operarészletck. 18.10: Hangos
tőrizmus, professzionizmus.
becsérték kétharmadáért el fo-Híradó. 19.00: Jobb
későn,
gom adni.
mint soha! 19.30: Copland. —
x Tagsági
könyvecskébe,
Elsőbbséget igénylők igényü- Sporthíradó. 20.30: A Rádió
R. G. pártmunkás és Sr.IT igaket legkésőbb az árverés meg- Szabadegyeteme. 21.15: Kivánzolványba 4 drb. fényképi 3 fo- kezdéséig bejelenteni tartoznak. csi mikrofon. 21.30: Sziv küldi
rint Brunner fényképészmeslerszívnek szívesen, 22.00: ZeneSzeged. 1948 október 9-én.
nél, a rókusi templom mögött.
Palágyi bir. végrehajtó. kari müvek.

A gázgyári VTC tekeosztálya
vasárnap este 7 órakor tartja
serlegavató és díjkiosztó ünnepségét az indóháztéri Csányiféle vendéglő különhelyiségében.
*

Rádió

Apróhirdetések

ZOMÁNCOZOTT
szénkÁlylift,
FOGLALKOZÁS
gyerinekketrec és gyermekkoTÁRSAT keresek kocsmához és csi eladó. Polgár-utca 16., II. 6.
ingatlanirodához.
"Nyugodt FÉRFI télikabát, írógép, szőmegélhetés* jeligére.
nyeg, kerékpár és sezlon eladó.
JÖL bevezetett háztartási üzlet Arany János-utca 11., III. em.
Az SzVSE NB IL labdarúgó- alkalmi áron átadó. "Megegye- EGY jókarban lévő női Singre
csapata vasárnap is tartaléko- zünk* jeligére.
varrógép eladó. Nemestakúcsu.
san kénytelen játszani Oros- g j g ~ ~ a » t s - v f t t e b
48. szám.
A testkultúra fejlődése
háza ellen, mert a sérültek és
KOSZORÚK, sirdiszek
művéA Nngyszecrcdi Népi Sportbi- betegek listáján van még Ko- A KÖZISMERT Pabor hajfesték szies kivitelben, mélyen leszálzottság előadássorozaté lian ma vács, Mészáros, Kecskés és r régi minőségben kapható Mos- lított áron Dália
virágüzlet,
kovics fodrászcikk kereskedés- Kiss Dávid-ház.
*ste fél 7 órai kezdettel Antal I'akő.
József, az egyetem testnevelési Változások az NB I. műsorában ben, Tábor-utca 3. (Adóhivatal- SZÉP csillár,
táskagramofon,
ügyosztályának igazgatója a
Az MLSz elnökségének dön- épület.)
konyhamérleg,
férfi, női téli
EGY
férfi
és
női
télikabát
el•Testkultura fejlődése* cimen tése értelmében az október 24kabát eladó. Csongrádi-sugárut
tart előadást.
ről elmaradt NB I. mérkőzése- adó. Sándor-utca 4.
61. szám.
Dél kerület I. osztály táblázata: ket november 14-én kell lejátELADÖ fiókos gyermekágy, 15
n f ÍM ík órás és ékszerész év
1. Mezőbegyes
8 21:15 11 szani. Az NB I. november 14-i
körüli fiúnak télikabát. Atl« L R U Kárász-utca 14 tila-utca 4., kapu alatt.
2. SzATE
9 18:19 11 fordulóját pedig december 8-án
kar- é s zsebórákat
3. SzAK
8 25:11 10 játsszák le. A december 20-i for- keresek
likáti
&
4. Mindszent
8 22:17 10 dulót november 7-re hozták (yeckerórát is), ezüstöt, bríl- afe
íiánsékszereket magas áron. — K£'!».Oba összkomfortos la5. DKMTE
8 20:19 10 elor© mind oz NB I., mind az Oraés ékszerjavitóst vállalok. kást költségmegtéritéssel kere6. BTK
7 14: 9 9 NB II. és Ill-ban.
JÖKARBAN lévő
kombinált sek. Zalka József, Móra-utca
szobát vennék. Ajánlatot "Kom- 32., a délelőtti órákban jelentkezni.
binált" jeligére a kiadóba.
BŐRKABÁTOK hosszú é s rö-SZOBA, konyha, speizos lakást
műsora
költségmegtéritéssel
keresek,
Pénteken, 29-én:
Aida. Bemutatóbérlet 4. előad. vid, férfi é s női mérték után lehetőleg a Körút környékén,
elsőrendű bőrből, festések é s
Szombaton, 30-án d.u. 3 óra: lilanco Posnet színvallása. — javítások szakszerűen készül- Somogyitelep VIII. utca 418.,
Scapin csinyjcL Ifjúsági előad* nek Csordás
bői-ruhakészítő- ugyanott hasaskoca eladó.
Szombaton, 30-án esto 7 óra:
Éva. »S« bérlet 2. előadás.
mesternél, Szent Mlklós-u. 7. NAGYON szépen bútorozott szoRender helyárak.
JÖKARBAN lévő női kerékpár ba külön bejárattal, fflrdőszoVasárnap, 31-én, d. u. 3 óra: Gid baba. Bérletszünet. Mér- eladó. Cim a kiadóhivatalban, hahasznáJattal kiadó. Dózsa Gysékelt helyárak.
HELYEKÉIT legjobban nálam utca 7., I. em. 4.
szoba férfi réVasárnap, 31-én este 7 óra: Carmen. Bérletszünet. Rendes értékesítheti. Falus bélyegke- BÚTOROZOTT
szére kiadó. Tömörkény-u. 2c.,
reskedés,
a
fogadalmi
temliclyárak.
földszint 2.
plomnál, lskola-ulca 29.
SZOBA-konyhás lakásomat utTáiszínház m ű s o r a :
ELADÓ szép magyar
perzsev- catakarításért
elcserélném szoNovember 5-én, Szőreg:
KÉNYESKEDŐK, Tornyos Pé- szőnyeg, 6 négyzetméter. Vába-konyhásért, esetleg két kicsi
laszokat "Perzsa* jeligére a ki- szobásért.
ter.
"Többgyermekesnek
adóba kérem.
November 9-én, I l m v á s ^ i e l y : IDEGEN GYERMEK.
alkalma.?* jeligéra.

U

Szegedi

Aliami

Nemzeti

Szinház

F i z e s s e l ő ez
Délmagyarországra

EGY szegényember elvesztette
szerdán
délelőtt a Népjóléti
Hivatalnál 3 havi élelmiszerjegyét. Kéri a megtalálót, hogy
jutalom ellenében adja le a*
Ipartestület hivatalában, Horváth Miliály-utca 3.
MŰHELYNEK, raktárnak alkalmas helyiség azonnal kiadó. —
Bokor-utca 8., I. em. 1.
Jő fejőstehén fejősre azonnal
átadó. Petőfi Sándor-sugárut 52,
II. 9. Pópity.
A KÖRZŐI székeken találtak
egy pár bőrkesztyűt. Igazolt tulajdonosa átveheti a Délmagyarország kiadóhivatalában.
SZOMBAT délelőtt a Dugonicstéren találtak egy pénztárcát.
Igazolt tulajdonosa a pénzzel
együtt átveheti a Délm.ngyarorszag kiadóhivatalában.
DE LM AG Y A110 RSZAG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Felelő? kiadó:
DR. ZÖLD SÁNDOR
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon: 493.
Szerkesztőségi telefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Telefon: 325.
Ai x-el jelzett közlemények
díjazottak.
A Hírlapkiadó Kft. nyoniása.
F- vezető: Konoz László,

