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okan,
pSrtonkivüliek,
más pártbei iek, sőt
még elvtársaink egy része sem
értette meg, kogy» tulajdonképpen miről van szó, mikor először hallották, hogy a Magyar
Dolgozók rártjátan bevezetik a
tag jel öltséget. A magyar pártoknál és a többi országok politikai pártjainál — a kommunista pártok kivételével — nem
találkozunk ezzel a rendszerrel.
Meg kell néznünk közelebbről, hogy miért éppen a kommunista jártok alkalmazzák a tagjelöltség intézményét, mit jelent, milyen célt szolgál ez a
rendszer és nálunk miért éppen
most kerül sor
megvalósítására.
A kommunista pártok a szocialista társadalomért
küzdenek, melyben megszűnnek a ki-

zsákmányoló osztályok.
megszűnik enihernek-émber által való kizsákmányolása.
elmosódnak a szövetséges, dolgozó osztályok különbségei, az egyének
boldogulása a kílzjó feltétele.

Ezt a célt csak harcos forradalmi párt tudja megvalósítani,
olyan párt. amelyik
állandó
gonddal vigyáz tagsága összetételére, arra, hogy olyan emberek kerüljenek soraiba, akik a
kitűzött célt önfeláldozóan, lelkes munkával meg is tudják
valósítani. Ilyen pártok a kommunista párfok, köztük a Magyar Dolgozók Pártja is. A tagjelöltség rendszere' azt a célt
szolgálja, hogy a munkásosztály, a dolgozók legjobbjai kerüljenek be ezekbe a pártokba.

is. Az uj tagok gondos kiválasztását célozza az Egyesülési Kongresszuson elfogadott Szervezeti Szabályzatnak az a megállapítása, hogy: »...a jelöltnek
a pártba tagként való felvételét alapszervezetének vezetőségénél (titkáránál) kell kérnie
írásban. Kérelméhez két olyan
párttag irásos ajánlását kell'
mellékelnie, akik legalább két
éve tagjai a pártnak (MKP,
SzDP, MDP) és akik a jelöltet közös tevékenység alapján
legalább 6 hónap ja ismerik...
U] párttagok feivételéről az
alapszervezet
vezetőségének
előterjesztéséra ai alapszervezet
taggyűlése határoz és ezt a
megyei vagy kerületi pártbizottság hagyja jóvá«.
Külön súlyt ad a tagjelöltség intézményének a Szervezeti Szabályzatnak az a megállapítása, mely szerint;.. .Uj
párttagot általában csakis
a
tagjelöltek sorából lehet
felvenni. ..«
z mind helyénvaló, de
miért csak most
vezetjük be ezt a rendszert, mi
lesz azokkal, akik már párttagok, de még csak tagjelöltnek
alkalmasak — vetődik fel a
kérdés,

E

A Szervezeti Szabályzatnak
idevonatkozó része leszögezi,
hogy azt a párttagot, aki kötelességeit a párttal szemben
hanyagul teljesiti, pártnapokon,
taggyűléseken,
értekezleteken
nem vesz részt, magát nem képezi, pártmunkát nem végez,
tagjelöltté kell átminősíteni.

a párttagEnnek a kérdésnek megérté1tagjelöltség
A
l
ság elitiskolája. A sénél az alapvető szempont az,
tag jelöltség célja: lehetőséget hogy élesen megkülönböztessük

adui annak, aki a párt tagja
akar lenni, hogy megismerkedjék programjával,
szervezeti
szabályzatával, politikájával s
hogv ugyanekkor a pártnak
módja legyen meggyőződni a
jelölt hűségéről a "párt és a
népi demokrácia iránt.
A tagjelölt kötelességei
és
jogai azonosak a tagok kötelességeivel és jogaival, azzal a különbséggel, hogy a tagjelöltek
tanácskozó és nem
szavazati
joggal vesznek részt a pártszervezetek taggyűlésein és értekezletein s hogy a pártbizottságba és a párt egyéb vezető
szerveibe nem választhatók.
A fenti rövid meghatározásból kiviláglik a.
tagjelöltség
kettős jellege. Egvrészt lehetőséget ad a pártba belépni szándékozónak arra. hogv — túlmenően a párt írásban lefektetett
programjának, szervezeti szabályzatának politikai irányvonalának megismerésén — belülről, munka közben győződjék
meg arról, hogy ebben' a pártban miként áll a szó és a tett
viszonya. Ugyanakkor a pártnak is módiában áll a tagjelöltet nem szavai hanem első-

Porban a párt, a munkásosztály,
«z egész dolgozó nép érdekeiért végzett munkáján keresztül
megismerni, megbírálni.

A fenti meghatározásból ezen
túlmenően az is kiderül, hogy
a tagjelölt a jelöltségi idő alatt
is tevékenyen részt vesz a pártélettan, a pártmnnkában. Természetes tehát, hogy a párt
élcsapat • jellegének biztosítása
már a tagjelöltségre jelentkezők
kiválogatásánál kezdődik.

a párt tó nem való osztályidegen. megvesztegethető, törtető
elemeket azoktól a jőszándéku
becsületes emberektől, akik még
nem felelnek meg ugyan a párttagsággal járó követelményeknek, de meg van bennük a készség, hogy tanulással és munkával kommunistákká, a munkásmozgalom harcosaivá váljanak.
Az előbbieket nem átminősíteni
kell, hanem ki kell zárni őket
a pártból, mig az utóbbiakat,
akik még nem elég érettek ahhoz, hogy a munkásosztály és a
dolgozó nép élcsapatának tagjai lehessenek, ezeket kell tagjelöltté átminősíteni. Mindebből nyilvánvaló, hogy az átminősítésnek nem büntető, hanem
nevelő értelme van.

H

átra van még az a kérdés. hogy nálunk a
Magyar Dolgozók Pártja miért
éppen most vezet jük be a tagjelöltséget? A válasz kézenfekvő:
Amig a pártok és különösen a
két munkáspárt között versengés folyt a tagokért, nehezen
lehetett elejét venni
annak,
hogy becsületes dolgozók tiz- és
százezrei mellett ellenséges elemek, törtető, megvesztegethető
emberek is ne
szivárogjanak
be a. pártba. A hibát még tetézték egyes funkcionáriusok,
akik a központi vezetőség határozott tilalma ellenére erőszakos tagtoborzással nem egyszer
csoportos felvétellel úgyszólván
bekényszeritették az osztályéi"
lenséget soraink közé. Másrészt,
amig pártunk sorra aratta a
győzelmeket a népi demokrácia
építése során, ahogy nőtt Pártunk tekintélye, hatalma az ország vezetésében, olyan ütemben. olyan mértékben iparkodott
a reakció beépíteni embereit sorainkba, hogy belülről fejthessen ki bomlasztó tevékenységet.

»sak az vehető fel tagakit két
aki legalább egy év óta tagja a pártnak és a jelöltségre' jelentke'zőt legalább 6 hónap óta közös
tevékenység alapján ismeri. A
tagjelöltnek a félvételt köveA két munkáspárt' egyesülétőleg legalább félévi jó mun- sével megszűnt a szakadás a
kájával kell
bebizonyítania munkásosztályon belül és leheezt, hogy méltó a párttagságra tőség nyílott a lenini-sztálini
jelöltnek,
c
olyan elvtárs ajánl,

•Irölenmmtl feketés!
raktorost lepleztek le
A szegedi dolgozók a francia bányászokért
Ujabb

hadilogolyszálliimány
Debrecenben!

Szeged, 1948 November 11, Csütörtök

Amerika helyzete a Csendes-óceán
nyugati partvidékén válságossá vált
Truman találkozik Sztálinnal
A Times Ileralcl közli Coffin külpolitikai szcmlclrónak azt a meg nem crősitett értesülését, amely szerint
Truman még a kongresszus megnyitása előtt valószínűleg Európába utazik, hogy személyesen tárgyaljon Sztálin gencralisszimusszal. Coffin szerint még döntés nem
történt, de Truman reméli, hogy lalálkozhatik Sztálinnal és ha Sztálin generalisszimusz nem kiváltja elhagyni a Szovjetuniói, akkor Truman hajlandó személycsen Moszkvába utazni. Coffin lehetségesnek tartja azt
Is, hogy Vinson, a legfelsőbb bíróság elnöke lesz Marshall külügyminiszter utóda.
Kína jövője csak rendszerváltozással
biztosítható

niszter utasítására löbb bá-»
nyászt börlönbüntclésre Ítéltek és megnyitották a doullensi koncentrációs tábort,
ahova annakidején a német
megszállók zárták be az engedetlen francia bányászokat. A kormány erőszakos
lépésére a párizsi szakszervezetek vezetői azzal válaszoltak, hogv elhatározták
a szolidaritási mozgalomnak
ha lítna nem képes segíteni a lehelő legnagyobb mértékönmagán. Csak erős veze- ben való fokozását.
tés és szilárd elveken nyugvó politikai rendszer impoKommunista
győzelem
nál a kinai tömegeknek.
az anconai
választásom
Japán
bűnös...
Az Anconában vasárnap
A lávolkeleti nemzetközi
kalonai törvényszék kimon- megtartott törvényhatósági
dotta ítéletét a japán-hábo- választás végeredménye azt
rús főbünösök felett. A tör- mutatja, hogy a kommunisvényszék kimondotta, hogy ták megszerezték a viszonyJapán bűnös, mert támadó- lagos többséget.
háborút viselt Kina ellen és
A kommunisták a szahasonló liáborut készített
vazatok 38 százalékát
elő a Szovjetunió, az Egyekapták, ami jelentős szasült Államok. Anglia és más
vazalnövekedés a legszövetséges hatalmak ellen.
utóbbi választások óta.
A törvényszék hangsúlyozta,
hogy a militarista Japán és Az áprilisi
választásokkal
a náci Németország már a összehnsonlitvn.
a keresz30-as években közös tervet tény demokraták súlyos
veszeszelt ki a Szovjetunió meg- teséget szenvedlek.
támadására. mivel a Szovjetunió terjeszkedéseik útUjabh
fekete
naa
jában állott. A komintern ela neievorM
tőzsdén
leni szerződés,
valamint
minden más megállapodás,
A newyorki értéktőzsdét
amely Japán és Németorujabb
heves eladási hullám
szág közölt létrejött, a két
ország kölcsönös támadó ér- borította el. Az általános árdekeit vette figyelembe a folyamveszteségek 2—5 dolSzovjetunió eilenében. A lár közölt mozogtak. A tőzsvádiratban felsorolt 25 vád- dén jegyzeit papiroknál az
lott csaknem kivétel nélkül árfolyamveszteség kb. 2000
magas hivatalt töltött
be. millió dollár. Ezzel a newTozso nevét a vádirat első- yorki tőzsde legutóbbi háizben emiili meg a kinai rom »fekete napja* Truman
viszály kitörésével kapcso- megválasztása óta 6500 millatban. A törvényszék meg- lió dollárral csökkentette az
állapítása szerint" Tozso ak- összes papírok árfolyamérkoriban igen nagy befolyás- tékét.
sal birt a katonai körökre.
Waliace:
Emiéheztetni
A vádirat másik része megállapítja, hogv Hirohitó elfogjulF Trumant
ígérelenezte a Hitlerrel
kötött
teire
•feltétel nélküli* katonai
szerződés militarista terveit. Emlékeztetni focink Trumant

A New-York Times kinai
szakértője
megállapítja,
hogy nemcsak Mandzsúria,
hanem Északkina iá elveszettnek tekinthető. Amerika helyzete ennek folytán
a Csendes-óceán
nyugati
partvidékén válságossá vált.
Marshall
külügyminisztert
külön kinai megbízott kereste fel Párizsban és kormánya nevében további támogatást kért az Egyesült
Államoktól. Amerikaikőrökben megerősítik, hogy a kinai helyzetet
Marshall külügyminiszter rendkívül sulvosnak
ítélte.
A Nanking északi részét védő . kormánycsapatok viszszavonultak.
A néphadsereg áttörte a
fővédcjnii vona'at. Sanghai kapujában az éhhalál kopogtat. A lakosság
megtámadta az élelmiszerraktárakat, kifosztotta a rizskereskedők
üzleteit.
A rendőrség többszáz embert letartóztatott. A lakosságnak a kormányba vetett
bizalma még jobban megrendült. Az árak eruelkedese soha nem látott méretekben folyik. Washingtoni jelentés szerint az
USA távolkolell
parancsnoksága
három
csapatszállító hajót küldött Kina veszélyeztetett
területein levő ameriA sztrájkoló
bányákaiak elszállítására.
A Ncwyork Herald Triszok
visszafoglaltak
büné »Mandzsúriai összeegy
bányát
omlást cimü cikkében azt
A
francia
bányászok folyirja, hogy az amerikai kormánynak két dolgot
kell tatják bérharcukat. Kedden
fontolóra vennie. Az egvik Guesnain környékén
400 sztrájkoló bányási
az. hogy az Egyesült Állavisszafoglalta tárnáit és
mok hatalma és erőforrásai
kizavarták
onnan
a
sem kimeríthetetlenek, másztrájktörőket.
sodszor pedig be kell látni,
Surmontot, a Force Ouvriere egyik vezetőiét, aki nemhogy
rég lépett át a CGT-be. LaKina mai helyzetén még
coste szocialista iparügyi
Amerikánál tízszer naminiszter rendeletére letargyobb halalom sem tud
tóztatták. Mocb belügymisegíteni,
pártépités alapelveinek aa eddiginél következetesebb keresztülvitelére. Ezért vált most időszerűvé nálunk a tagjelöltség
rendszerének bevezetése. Ennek
segítségével Pártunk megszilárdítva * sorait, kivetve magából
az oda nem való elemeket, a
szocializmus építésével együtt
járó megnövekedett feladatokat
a jövőben is, továbbra is har-

co3, forradalmi párthoz illően
fogja megoldani.
reakció érzi, hogy mit
jelent számára a.z,
hogy a magyar munkásosztály)
a magyar dolgozó nép élcsapata
bevezette a togjelöltséget és ezért mindent elkövet, hogy hazug állításokkal ködösíts© el
ennek nyilvánvaló célját.
A dolgozó nép a felszabadu-

A

ígéreteire — mondotta Waliace
a Ce Soir munkatársának adott
nyilatkozatában. — A haladópárt as USA politikát és társadalmi megmozdulásainak legfontosabb tényezője maradt.
A haladóp&rt
választási
hadjárata több szempontból
sikerrel járt.
Először is arra kényszeritette
a demokrata pártot, hogy komolyan foglalkozzék azokkal a
problémákkal, amelyeket máskülönben nem oldott volna meg,
másrészt a« a tény is sikert
jelent, hogy Marshall távozása
után esetleg Winson, a legfelső bíróság elnöke kerül a
külügyminiszteri székbe.

lás óta eltelt Idők során megtanulta, hogy amit a reakció támad, az a dolgozók számára jó.
Igy van ez a tagjelöltséggrt fa.
Nemcsak a munkásosztály, hanem az egész dolgozó nép közös érdeke, hogy a szocializmusért vívott harcban olyan
párt vezesse, amelyik kipróbál:
becsületes, harcos emberekbe/
áll.
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A vasárnap

délelőtti

Szabad Nép matiné

iránt igen nagy az
Vasárnap délelőtt a szeged;
Nemzeti Szihliá'h.in nem mindennapi kulturális és
művészeti esemény lesz n Szabad
Nép maiiné. Legelőször is meg
kell emlitenüiik a
műsorszámok közül a Délkcrülell Dalos
Szövetség ö'száz tagú munkáskórusainak szereplését. Ez a
kórus a mult vasárnapi fórra,
dal mi emlékünnepélyen
a szó
legszorosabb élteimében
tomboló sikert araiolt
kitűnően
előadott munkásdulaivaf.
A
kórust egyébként Kertész Lajos
vezeti.
A többi zenei számok közölt
Muszorszkij,
Chopin,
Csajkovszkij és Bariók számok szerepelnek.
Majakovszkij • A Párt cimü
halalinnc verset Ciálfív István

érdeklődés

szavalja. Váraljai Magda Gorkij: Az Anya cimü regényéből
ad elő részieteket. Péchy Blanka Ady: Történelmi lecke fiuknak és Majakovszkij: Isten
madárkái cimü verseket szavalja. A közreműködő szinházt és
rendőrzenckarokat Vaszy Viktor vezényli.
A matiné kiemelkedő pontja
lesz az ünnepi beszéd, mely a
Szabad Nép jelentőségével és o
Szabad Nép kampány eredményeivel
foglalkozik.
Az első sorokban megliivott
vendégek ülnek majd. Azok a
Szabad Kép agitátorok, akik a
legjobb eredményeket érték el
a kampány során. A dolgozók
között igen nagy az érdeklődés
a matiné iránt.

Az angolok nem tekintik bűnnek
ezrek
lemészárolását
igazságügyin misztérium több háborús bűnössel
együtt ismételten megsürctile az angol halóságoknál
Milolai Istvánnak, az ©Újmagyarság* cimü
fasiszta
lap egykori főszerkesztőjének, az elinniI
rendszer
egyik leguszitóbb háborús
bűnös publicistájának kindalását. megjelölve Milolai
pontos tartózkodási helyét.
A z igazságügyminisztérium
külügyminisztériumtól
mosl értesítést kapott: az
angol hatóságok elutasították n háborus főbűnös Milolai kiadatását. A Forcignc
Office jegyzéke szerinl ©a
kiadatás nem teljesíthető,
mert Milolai
tartózkodási
helye ismeretlen.* A jegyzék legérdekesebb
pontja
azonban az, amikor azt állitja, hogv Milolai, akinek
tevékenysége
köztudomás
szerint a magyar nép legsúlyosabb történelmi pitlanalálioz kapcsolódik éü aki
mindenkor véresszájú elleniére volt a demokráciának,
©brit gyakorlat szerinl

HALK

3 *t"hAM- Film- M0ve3*e>
A szegedi dolgozók
ffla mulattá* be S z e g e d e n
Háry Tibor drámáját
Ma este 7 órakor a bemutató bérlet 5. előadásaként Déry
Tibor ©Tükör* cimü színmüve
kerül előadásra. A darab egy
törvényszéki biró lakásán játszódik 1939-ben, a második világháboru idejében. A
birói
Bessenyei Ferenc játssza, a feleségét Moóry Lucy, fiukat Szatmári István, akt ezzel a szereppel nagy művészi feladathoz jutott. Egy tanácselnök
alakját
formálja meg Károlyi István.
Kőmives Erzsi Karolni
sza.
kácsnő szerepében. Kiss Ilonn
illegális mozgalomban résztvevő fiatal leány alakjában lép
a közönség elé. Horváth Júlia,
mint szimpatizáns polgári leány
szerepel a színműben, amelyet
kettős keret hoz egész közei a
közönséghez. Ebben a keretben
a család tükörképét elevenítik
meg Daniss Győző, Badnólhy
Éva, Iíotty Éva, Herczeg Vilmos, Petur Ilka és
Surányi
Imre. Gaál György pedig egy
rádióhemondót játszik. Á ©Tükör* ma esti bemutatójának befejeztével a színpadon és a nézőtéren vitát rendez a szinház
az iró, a rendező és az összes
szereplök részvételével. A vitában a bemutató ház közönsége
és a szegedi üzemek fculturve.
zetői fejtik ki véleményüket a
darabróí és az* előadásról

nem büntethető,
minthogy oly cselekménj'ről
van szó, amely az elkövetéskor nem volt büntetendő.*
A Foreignc Officenek ez
a jegyzéke tehát nem tekinti bűnnek ezrek és tízezrek lemészárlását, hiszen
a Sztójny—Szálasi-kormá(*) A Wiener Sfingerknaben
nyok alatt ezeket a cselek- gyermekkórus
hangversenye noményeket sem
tekintették vember tt. vasárnnp este fél 8.
©büntetendőnek*.
Tisza. (Koncert.)

A moszhvai rádió bírálata
az angolszászok
külpolitikájáról
A moszkvai rádió hírmagyarázója rámutatott firra.
liogy a görög kérdésnek az
UNO politikai bizottságában
lefolyt tárgyaláson az angolamerikai többség a szavazógépet működésbe hozta és
megakadályozott
minden
észszerű áthidaló megoldást.
Ha az USA és Anglia valóban segíteni akarná a görög
népet és békés rendezést kivánrtií, akkor
megbizottai
másként viselkedtek volna
a politikai hizollsághan a

a francia bányászokért

a francia bányászok megsegítésére a következő üzemek adták le gyűjtésük eredményét a Szakmaközi Titkársághoz:
Délmagyarország kiadóhivatala, Első Szegedi Cipőgyár, Póló Cipőgyár, Egységes Parasztifjusági Szövetség (EPOSz) Dorozsma, Takó és Szeredai cég, Puszlamergesi falujárók csoportja. Szegedi Kenderfonógyár,
Közúti Vaspálya, Dohánygyár, Kertész
légiagyár,
Orion bőrgyár, Patzauer-cég, Lippai gőzfürész, Róth
bulorüzem, Cipészmunkások Szövetkezete (Petőfi Sándor-sugárut), Pick szalámigyár, Tizhónapos esti pártiskola hallgatói, Kotrótelep, DÉMA cipőgyár, Hidmunkások, MÉMOSz vállalat alkalmazottai, Famunkás Szövetkezet, Husipari Szövetkezet.
A gyűjtések eddigi eredménye 4075.52 forint, amely a
francia bányászok részére a Szakszervezeti Tanácson
keresztül lett továbbitva.

lit a* 51. hadifogolyszerelvány
Szerdán megérkezett Debrecenbe az 51. hadifogolyszcrclvény 1350 hazatérővel. Szegediek és szegedkörnyékiek:
Szeged:
Abrahámt István
(1912), Murka Kálmán (1923),
Nagv György (1906), Mészáros
Mihály (1908), Solti
Mihály
(Kárász-utca 6a),
Seheriber
László (Dobó-utca 5), Barát
István (1920), Gaizer Ferenc
(Kecskeméti-utca 15), Maróti
Sándor (Jókai-utca 6a), László
B. Sándor (Pancsovaí-utca 27),
Tóth Szilveszter
(Újszeged,
Bethlen-utca 21.)
Alsóközpont:
Tanács Péter
Pál.
Átokháza: Szécsi Mihály.

7 is zan
hallottam. Most aztán mindennek vége. Egy év óla figyelem, mi történik
körülöltem. Szivattyúzlak,
betonoztak, azután elkezdtek
kopám
csotnl, — még éjszaka
sem
hagytak pihenni. Azóta elfordultak tőlem még a szerelmesek is. Észre sem vették, hogy
ringalom őket, bámulták
a.
nagy
vasdarabokat,
találgatták, mikor tesz kész,
hogyan fog kinézni. És én szomorúan állapitoltam
meg,
hogy kiöregedtem, halálra vagyok ítélve.
— A múltkor mégis
re"
ménység támadt
bennem,
hogy életben maradok.
Két
jólöltözött
ur sétált
pocakosán, elegánsan cigarettázva a
napsütéses őszben
Újszeged
felé. Megálltak itt a derekamon, nézegették a
vasszőrnyeleget és elmélázlak ringő
testemen.
fLz

sem soká'g marad meg
Kuncogtak bizalmasan
a
nagy hid felé. — Lehet, Jiogy
be sem tudják fejezni.
Hallottad a londoni rádiót? Clntr.
chili nyíltan beismerte a háborús készülődést. Akkor pe-

&cngcte: Kis Zoltán.
Csórva: Takács Ferenc, F o .
dor János.
Deszk: Vörös Gálior.
Domaszék: Szekeres Tamás.
Sekcteszél: Szekeres József
Kiskundorozsma:
Sós
Ele.
mér.
Kistelek: Krizsán István
Királyhalom:
Mityók Zoltán
Mindszent: Gréczy Sándor,
Papp Sándor, Apró
Mihály,
Bozó Mihály,
Nagyszéksós:
Szélpál Imre.
Röszke: Forró György.
Szentmihódyt.lek:
Szűcs István, ördög József.
Szőreg: Vörös János, Hegyközi Ferenc, Szántó István.

Felakasztotta maaái egy Í6 éves
leketeszéli lány,
mert a z aoía elvH'e a pénzét

Szerdán a feketeszéLi orvos,
dr. Papp Sándor házában felakasztotta magát Viez Mária
16 éves háztartási alkalmazott
és mire rátaláltak már meghalt. Az ügyben a rendőrség
azonnal megindította a nyomozást és megállapították, hogy
az orvos 16 éves háztartási alkalmazottját az öngyilkosság elkövetése előtt néhány órával
meglátogatta apja és elkérte
megtakarított pénzecskéjét. A
leány először vonakodott
a
pénzt odaadni, mert nem volt

vásárolni. Apja korhoiására végül mégis átadta a pénzt, majd
hangos sírásra fakadt és eltűnt a h.tzbcliek szeme elől.

dig ezek hiába erőlködtek a
hid jukkát, — I/issan tovaleftettek,
megkönnyebbülten,
gonosz pillantásokkal
kisérve
a szögecsclőqép
pöfögését.
— Azóta is sokat hallottam
még, hogy nem lesz
szép>
nem tesz fő, a régi szebb voll,
jobb volt. Egy
vénkisasszony.
nak nem tetszett, hogy piros,
a R-lislás hidászörnayy gyengének taiálta. a tisztelendő ur
azt mondta, hogy
sohasem
készül el, — mert ahol nincs
ima, ott a munkái nincs Isten áldása sem. — De azok
ott fenni a magasban rendületlenül dolgoztak,
fütyörésztek,
kopácsoltak.
Éreztem,
hogy
menthetetlen vagyok.
Legjobban azért az a lelkesedés,
szeretet fájt, amivel a hálátlan melósok kisérték az uj bc.
tonpiltéren nyújtózkodó
óriás
épülését,
gyarapodását:
Á-Ymí hidunk, ml építettük —

többiek mindig dolgoztak, sfeltek, mert tudták, hogy mim.
kástársaik milyen ' nehezen,
keservesen tudnak elfutni
a
gyárakba. Így aztán az lett a
vége. hogy egy hónapot elloptak az életemből.
Legalább
hagytak vofna szépen befagy,
ni, elúszni messzire, mini a
jégtáblák
tavasszal.
Tudom,
senki sem fog sajnálni, mikor olvassa az újságban
a
gyászhiremet, mert a villamos
csiltngelése, a kemény vasbeton kopogása, a hatalmas diadalív,
a munka d tadalive
könnyen elfeledteti a kiöregedett szükségmegoldást, az átkozott háború
torzszülöttjél.
Beismerem, hogy az vagyok,
de mégis csak fáj, hogy ez a
vaskolosszns mindent megkap.

Szovjetunió
javaslataival
szemben.
Ezek a javaslatok ugyanis azokból az egyezményekből
következnek,
amelyeket az USA, Anglia és a Szovjetunió a
háboru folyamán a népek önrendelkezési jogára vonatkozóan kötött
Csakhogy ezek az egyezmények nem illenek bele az
angol és amerikai imperiatéli ruházata és azt akart azon
listák terveibe.

SOHAT

mert azután a jégen
kelleti
ff yen. bevallom, mióta azt a
partra.
piros voskolossznst
látom, áttáncolniok a túlsó
ellensége vagyok a demokráci- Egy páran közülök jől meg is
fürödtek. Igen
mulatságos
ánakT — Miért? — azért, mert
volt. — Azt hiszem ez volt a
azok, akik folyton az é/álésről
baj, mert azután
nemsokára
beszélnek, engem tönkre teszbosszúból hozzákezdtek
kotonek, lerombolnak.
Kihasználrászni a Tisza fenekén, hoztak négy évig, télen
imádtak nagy vasdarabokat és a
koztak, nehogy valami bajom
vége ez a nagy piros tv lett.
tegyen, most meg ássák a s1*omut.
6yt7 nst már bánom, de hát
A zuhogó szélben
nagyolt
nem gondoltam,
hogy
nyögött, a láncoló
hullámok
ennyire szivükre veszik a dolfölött fájdalmasan
nyújtózott. got^ Pedig már olyan nagyon
Elnéztem
vonaglását.
Négy
jól éreztem magam, minden
'éves és már Is milyen öreg. ro. reggel és esle a
munkások,
zogn. Ugy láttam, kedve van
parasztok
bakancsai,
nyáron
csevegni.
a könnyű ruliáfu fiatal leá.
nyok libegő
léptei...
— Tudom, néhány
napom
— Május elseje az nagyon
van még. azért bevallók maszép volt. Nagyon fontosnak
gának valamit. Néha igen jól
éreztem magam. Tízezrek ne.
mulattam az emberek bosszúságán. Könnyen
megtehettem, vető, daloló sorokban hóm*
egyedül uralkodtam itt a Ti- pötyögtek rajtam és én büszke voltam. Igaz, hogy este
sza fölött, nagyon rám voltak
utalva. Képzelje, hogy szid- annál jobban meggyült a ba.
tuk, mikor egy reggel
nem fom, mert mindenki egyszerre akarl taposni,
lökdösődni
láttak sehol. — Meguntam az
egy helyben állást,
elbújtam rajtam. Na és a szerelmesek
a part mentén. A kendrrgyári a holdfényes éjszakákon minmunkások szidlak a legjob- dig meolátngattak és én szelíden ringattam őket. Szóval
ban. de az ujszegedi tejtermelátlam,
lők is igen jól
kontráztuk, suk huncut dolgát

Csütörtök, 1948 november 11.

— mondogatták a r o n g y o s
olajos ruhája,
kérges kezű
melósok.
— Az 6 hidjukt Mmlha én
nem az övék leltem volna. No
de hagyjuk, — szólt fájdalma.
San nyikorogva a
négyéves
öreg. Majd csendesen
folytatta:
Az is nagyon fáj, hogy nem
mylhatok ki természetes
halállal. Azok a szcgccsclök, meg a

y

Amerikai csapatok
kar.
colnak a délkoreai
lelhetők ellen
A moszkvai rádió söuli
lapjplentésre
hivatkozva
közli, hogy Délkoreában tovább folvik a harc a felkelők és a "hábkormánv csapatai közölt. A felkelők elleni
küzdelemben az amerikai
csapatok is résztvesznek.

TT jlnlmas ünnepség lesz a
felavatásán, oldalakat írnak róla az újságok, f>0—60
ezer ember készül az ünnepre,
az egész ország róla beszél —
az ujfáépilés hatalmas lényéről, a dolgozők\, a munkásosztály nagy teremtő erejéről.
£lgen,
néhány hét mnlva
tatán már csak egy újsághír emlékezik meg rólam:
<T) 'Jután
szétbontották
a
gyalogjáró
pontonhidal
Szőezy

Mihály

CsfltMra, M W
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Még mindig

ahadnah

akik félreismerik a sajtó célját, jelentőségét. Megszokták
ÉLÉNKÜLŐ SZÉL
a régi időben, a tőkés lapok
korszakában, liogy
akinek
Mérsékelt délnyugati, nyugati, később megélénkülő
pénze van, azt irat,
amit
északnyugati szél. Növekvő felhőzet, holnap néhány heakar és ha nelci tetszik, a tralyen kisebb eső lehet. Mérséklődő éiieli fagy, a napfaigári hősnek is feltüntethepali hőmérséklet alig változik.
ti magát. Legalább is erre
ÁRAD A TISZA
engednek
következtetni a
szerkesztőségünkbe
sajnos
A Tisza Zentáig Arad, lejjebb apan, Vásárosuaméelég gyakran beérkező, fizenyig alacsony, lejjebb igen alacsony vizállásu. Vizének
tett híreknek szignált közlehőmérséklete Szegednél 10 fok. Mai vízállások: Csongmények. Vállalatok, testülerád 186 (12), Szeged 117(15).
tek, egyesülelek akarnokocskái küldözgetik be
ezeket,
— A Fórum Club pénteken
MAPIKKM):
akik semmiféle erőlködéssel
este 8 órakor választmányi ülést
Csütörtök, november 11.
elérni,
Nemzeti Szinház 7 órakor: tart. A tárgy fontosságára való nem tudnak annyit
hogy felhivják magukra a
tekintettel minden vezetőségi
Tükör. Bemutatóbér! et.
közvélemény figyelmét é s
Belvárosi Mozi 4. 6, 8 órakor: tag okvetlenül jelenjen meg. —
A Fórum Club minden csütörtönevüket nyomtatásban tátFantasztikus szimfónia.
Széchenyi Filmszínház 4, 6, kön rendes clubnapot tart.
hassák, Természetesen ezek— A MEFESZ-moziban Ady8 órakorrá Madonna titka.
ben a közleményekben annál
Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: téri egyetemen 13-án, szombat
bővebben szerepelnek. És
Szibériai rapszódia.
délután 5 órakor
technikai
nemcsak nevekről van szó
Somogyi Könyvtár nvltva van: filmbemutalót tartanak. BemuOlyan »teljesitménvcket«, mehétköznapodon 9 órától 19-lg. tatásra kerül a radar, televízió,
lyekből a dolgozóknak, de
Egyetemi Könyvtár reggel gyógyszergyártás slb. Beléplidij
az egész népi demokráoiának
b órától este 1 óráig van 20 fillér.
sincs haszna, világraszóló kinyitva hétköznapokon.
- FEGYVERRF.JTFG ÉT ÖT
állásnak,
állásfoglalásnak
Szolgálatos gyosysierliraí: fogott a rendőrség S'sák István
tüntetnek fel.
Apró J. k. dr. Apró U.: Csengele 2!). szám alatt lakó 60
Mi a kommunista ujságirói
Kossuth L.-sugárut 59. Nvl- éves földműves
szeméigéhen.
etikával összegyeztethetetlenlassy A. örök. k. Bokorné: Kó- Sisák lakásán egy kétcsövű belnek tartjuk, hogy ezeket a
mai-körul 22- Dr. Kotsis J. ga vadászfegyvert
tartolt elhndréné F'öldmüves-ulca 17.
cikkecskéket leközöljük. Jóhiőrizetbe
Frankó Andor • Dugonics-tér 1. rejtve. A rendőrség
szemű olvasótáborunk megvélte.
bocsájthalatlan félrevezélése
— KIVÉGEZTEK EGY
— Felkérünk mindenkit,
lenne részünkről, ha lapunk
CSENDÖRSZAZADOST.
A
tőrakiknek birtokában a
hasábjain a hhiságtói dagadó
felrobbantott szegedi köz- vényszék udvarán szerdán Miskeblek érzelmeinek
adnánk
tit! Ilidről, a Ilid roncsai- kolcon kivégezték Szüle László
helyet. Igy azután az ilyen
volt
csendőrszázadost,
aki
a
ról, a Ilid munkásairól, álneves írások rendszerint a
talában az építésről fel- hadmüveletek idején hat honpapírkosárba vándorolnak, a
védet
elítélés
nélkül
kivégeztevételei, fényképei, filmjei
befizetett összegre pedig rávannak, szíveskedjék azo- tett.
írjuk: Vissza a
feladónak!
kat a Délmagyárország x Köszönetnyilvánítás. MindForduljanak vele s Hazánkannak
a
rokonnak,
jóbarátnak
rendelkezésére bocsajta ni. és ismerősnek, akik felejthetethoz, vagy az Uj Emberhez,
A felvételeket a kiadóhi- len feleségem, illetve menyünk
azoknak úgyis kevős a' hirdevatal veszi át.
temetésén megjelenésükkel, kotésük.
— A VOLT HADIFOG- szorú- és virágadományaikkai
LYOK BAJTÁRSI SZÖVETSÉ- fá jdalmunkon enyhíteni igyekezGE" sfcőregi csoportja a nagy tek, ezúton mondunk hálás köSafeft
októberi szocialista
forradal- szönetet. Balogh-család.
x
Köszönetnyilvánítás.
Köszömat vasárnap ünnepelte meg.
Hétfőn este indult meg SzeTúri József elvtárs ismertette a netet mondunk mindazoknak,
nagy októberi forradalmat és akik Török laeika temetésén ged város SzIT sakk-csapatbajannak a világ dolgozóira vo- virág- és pénzadománnyal fáj- noksága. A bajnokságon a szedalmunkat enyhítették.
gedi fiatalok 12 csapata indul.
natkozó halasait. Utána Bálint
x Köszönetnyilvánítás. Köszö•
Dezső szavalt. Ormándi Vendel netet mondunk mindazoknak a
A népi Sakkbajnokság kerühonvéd őrnagy a VHBSz nevé- rokonoknak, jóba rútoknak, isben méltatta az
ünnepséget. merősöknek, valamint a Szegedi leti döntőjében az első helyet
Kenderfonógyár fizikai és ér-Magyar Elemér (Dorozsmai
Konferált ökrös János.
telmiségi dolgozóinak, a. vál-szerezte miéig 3 lés fél ponttal. 2.
— VALÓTLAN HÍREKET lalat vezetőségének, énekkará- Rimóczv János (Kecskemét), 3.
terjesztett a szegedi gazdasági nak és zenekarának, akik fe- Bánhegyi La jos (Baja), 4. Ber.
egyesületben Kádár Sándor pa- lejthetetlen édesapánk temeté- esik Béla (Vésztő) 3—3 pontpucsossegéd. A népbiróság jog- sén megjelentek, részvétükkel, tal, 5. Erdei Lajos (Makó) 2
erősen kéthónapi fogházra ,s koszorú- és virágadományaikkaJ ponttal, és 6. Gönczöl Imre
igyehárom évi jogvesztésre itélte. fájde'raunkat enyhíteni
(Szeged.)
Ugyancsak kéthónapi fogházra keztek. A gyászoló Vetró-család.
*
— Tóth Kálmán szörogi lakos
átélte a népbiróság valótlan hí.
Szeged
város
bajnokságáéit a
rek terjesztése miatt Donga még a nyár folyamán a gyalog- csapatok között az I. osztálypontonhidon
egy
ismerősének
Sándornét, egy dorozsmai kokarlendítéssel és hangos skitar- ban az alábbi eredmények alavácsmester feleségét.
tással« köszönt, ügyét szerdán kultak: Gáz- és Autóbuszüzem
tárgyalta a népbiróság 6a nyolc- —Vasulas I. 8:2, Postás I.—
hónapi börtönre ítélte.
Somogyilelep I. 10:0, Kisipar
L—Dohánygyár 5:5, Dorozsma
termelői kimérése
— SÍPOS ANTAL szentesi lao l c s ó n
kos az egyik szentesi vendéglőben faji gyűlöletre és a demox Dr. Bedőnó Uömön Sári
krácia ellen izgatolt. A népműtermében,
Deák Ferenc-u, —Egyelem G.5-3.5, KASÉ I —
4., telefon: 5—46., három iga- Kendergyár 7:3.
ügvészség letartóztatta.
zolványkép egy művészi nagyíA II. osztályban: FüszerkeBriliáns
tással 15 F t Kirakat a Kárászutoai
Idegenforgalmi Hivatal reskedők—Postás II. 3.5:2.5, (2
függő),
Ujszegedi Ládagyáf
mellett.
—Konzervgyár 4:4.
A III. osztályban: Somogylmagas árat fizetek

H R Tábor-u. 5

L

ékszerekért

SCZlfé,

Kárász-u. 14.

Jó családapal

Gondoskodik családjáról

Az államosított Winter Kefegyár MDP üzemi pártszervezete megrendülten jelenti, hogy egyik legrégibb és leghareosabb elvtársa.

H ó d i

M á r i a

november 7-én váratlanul elhunyt.
Az üzemben 20 évig dolgozott és a Szegedi Általános
Munkás Dalegyletnek is lelkes tagja volt. A felszabaduláskor pz elsők között volt, akik megalakították az üzemi
bizottságot. Amikor az ország kefegyárai üzemünket versenyre hívták ki, Hódi Mária volt a verseny abszolút
győztese 145 százalékos norma teljesítményé vei.
Amíg élt, példuképiink volt és továbbra is az 6 széliemében fogunk dolgozni célunk: a szocializmus megvalósításáért, amit ö már nem érhetett meg. Ezzel búcsúznak
tőle
az államosított Winter Kefegyár
szervezett dolgozói.

telep 11.—Kendergyár 3.5:2-5,
Húsosok—Gáz- ' é s "Autóbuszüzem 3:3, Nemzeti Szinház II.
-Vasutas II. 2.5:3.5.

Széchenyi-tér 7.

Telefon 6-41

Nagy lavíló

műhely.

MA ESTE
disznótoros
1
iraneni
'!ffFészek
V d t d U l a lőben, Kossuth
liázl

utca 10.

Kádervezelők figyelem! Az
összes üzemi és körzeti kádervezetők részére ll-én, csütörtökön délulán 5 órakor értekezletet tartunk a Balthyány-u.
4. szám alatti székházban
•

ir eh
November 14-én, vasárnap a
hidavatási ünnepély
agitáclójára alapszervezetcink tagsága
a következő helyeken és beosztás szerint gyülekezzék reggel
fél 8 órakor:

Belváros I. (Kálvin-tér 6): Kerület. Bőripari Szöv. Bőr*
ipari szaksz. Vasas szaksz
Szinház. Tömeg-zervezet
Belváros II. (Szt. Mihály-u. 6):
Kerület. MAV nyugd. MAV
Ü. V. KISOSz. VAOSz. MAV
Rókus.
Belváros III. (Kálvin-tér 6): Kerület. Városházi pártsz. Közigazgatás.
Városi nyomda.
Nyomdász szakszervezet.
Belváros V—VI. (Aradi vértanuk-ter© 3): Kerület. Postás
szaksz. Textilesek.
Délmapyar. Háztartási szaksz. Házfelügyelők. Ruházatiak. Szinház. Diák Szöv.
Belváros IV. (Kárász-utca 9 ) :
Kerület. Tömegszerv. Orvos
szaksz. ' NKKOSz.
Vasutas
szakszerv. MAV Újszeged.
Rókus I. (Kossuth Lajos-sgt.
9): Kerület.
Konzervgyár.
Ma délulán 5 órakor a
Winter kefegyár. Ker. alk'.
Batthyányi-utcai székház- Rókus II. (Kossuth lJ»jos-3gt
ban a propagandavezelok
26): Kerület. Konzervgyár,
számára értekezletet tar- szaksz. Pedagógusok, Po'.o
cipőgyár. Tömegszerv.
tunk. Kérjiik az elvtársak
Rókus l l f . (Kossuth Lajos-sgt.
pontos megjelenését.
53):
Kerület.
Dohánygyár.
Tanosztály (rendőr). LemezFEUIIVÁS
A SZIKRA
gyár.
párlanyagfe'elösőkhözl
FelhívMóraváros
I—II. (Móra-utca 3):
juk az összes
párfanyagfelelőső.
Kerület. Gyufagyár. Déma ciket, hogy mindennemű oklalási
pőgyár.
Márkus gözfürész.
és szemináriumi anyagért csak
Egészségügy. Egyetemi psz
délután 4 és 6 óra között jeSzegedi Kender.
lentkezzenek a Központi Sajtó- Alsóváros I. (Róka-utca 21>:
osztályon Rafihyány-utca
4.
Kernlet. MEMOSz. MAV forg.
Sajtófelelős.
Gépkoosizók. Postások. Vágóhíd. Tömegszerv. Rendőr psz
Pártiskola.
Pénteken délután 8 óra- Alsóváros IT. "(Földmüves-utca
kor a Kálvin-téri székház
és Szabadsajtó-utca sarok):
nagytermében az iizeml,
Kerület. FÉKOSz. Kisvasut.
MÁV pálya fenntartás. Tiszakerületi és löinegszervczemalom. Malomipar. Ujszegedi
li kulturfelelösök számágőzfiirész. Varga kötélgyár.
ra értekezletet fariunk. A
Pártiskola.
tárgy fontosságára való Felsöváros
I—II. (Postásotttekintettel kérjük az elvliou): Kerület. Gázgyár. Flsö
társak pontos megjelenéSzegedi Cipőgyár. Orion bőrsét.
gyár. Ujszegedi Kendergvár.
OTl.
S a j t ó f e l e ' ő s é r t e k e z t é l Fodortclep (Vásárhelyi-sugárút
110): Kerület. Lippai gőzf.
Pénteken, 12-én délután 5
Fásszaksz. Hídépítés. Közórakor az MDP
székházban
tisztasági tp. Angol-Magyar
(Batthyány-utca
4. sz.) a földJutafonó.
szinti előadóteremben
sajtófe. ósoinogyitelep T—IT. (VII. u.):
Kerület. Mérnök szaksz. Kotlelös értekezletet
tartunk.
rótelep. Villamosra sut. Pick
A j értekezlet tárgya: 1. Szemszalámigyár. Vizmütelep. Venpontok, jelentések megtétele. 2.
déglátók. Tűzoltók. Mozisok.
A Szabad Nép agltációban kiMÁLLERD. Zenészek.
tűnt elvtársak névsorának be- Ujsoniogvitelep
(iskolaépület):
Kerület. Magánnlk. MOSzK.
terjesztése. 3• A Szabad Nép
Hűtőház. Bankosok. Szinház.
barátainak köre
megalakításának előzetes megbeszélése. 4. Keeskéstelep (Csanta véri -utca):
Kerület. MAV Fűtőház. Oszt.
Faliújság ügyek.• 5. Javaslatok.
mérnökség.
Újszeged (Népkert-sor 9): KeKerületi, üzemi, hivatali MDP
rület. Tömegszervozet. Honszervezetek, valamint a falujár
védség. A. V. I. Szaksz. ísk.
rócsoportok és a tömegszerve- Jó^ef telep
(Jó járt-vendéglő) •
Kerület. Városi kertészet.
zetek rszakszervezet.
MNDSz,
MINSz, VHBSz, MIISz
stb.)
— A NÁPOLY KÖRNYÉKI
sajtófelelősök
megjelenése kömezőgazdasági munkások bértelező.
„
érvényesítésére
A kerületi sajtófelelős elvtár- követeléseik
sak hozzák magukkal a Szabad sztrájkba léptek. Felszólították
Nép agitádóban kitűnt elvtár- a többi gazdasági ágban foglalsak névsorát, annak megjelölé- kozó társaikat, hogy támogassével, hogy ki közülük a mun- sák mozgalmukat.
kanélküli.
Kiii nevetési biztosítós!
Központi
sajtöjelelős.
Az állami érdekeltségű biztositónii.

Felhívás összes
szemináriumvezetőinkhez ós szemináriumhallgatóhoz
Felhívjuk az elvtársakat,
hogy a Szabad Nép vasárnapi számát teljes egészében dolgozzák fel a legköze
lebbi szemináriumon.
Felhívjuk szemináriumvezetőinket, hogy a muzeum
ban levő szovjet könyvki
állítást gyakoriatí munkában látogassák meg. A szemináriumvezetők ennek végrehajtásáról tegyenek soron
kívül ielentést.
Oktatási osztálv

HOGYAN?

Belvárosi Telefon: 625.
Csütörtöktől vasárnapig!
A francia filmgyártás világhírű alkotása!

Fizess e l ő »
Délmagyarországra
S z é c h e n y i

Telefon:

Tulajdonos: JACA

490

Csütörtöktől vasárnapigl
A legújabb amerikai filmcsemege! — Szerelem; rejtély,
Hector Berlioz, Franciaország váratlan- fordulatoki Ki gyillegnagyobb
zeneköltőjének kolta meg a gyönyörű modelélete, szerelme, küzdelme és leket?
halhatatlan zene alkotásai.
FRANCIS LEDERER és
Főszerepben: Renéő Snint-Cyr
ANN RUTIIEFORD
és J. L. Barranlt. — A filmben előforduló zeneszámok a izgalmas főszereplésével.
következők: 1. Fantasztikus
szimfónia. 2. Rákóczi induló.
ff m a d o n n a
titka
3. Faust elkárhozása. 4. RevendégElőadások
kezdete
4,
6
quiem. — Ezenkívül: a legés 8 órakor.
-uiabb UMFI IIIHAPO.

FANTASZTIKUS SZIMFÓNIA

TöUötollat
írógépet
Szenes'n^.

P árth

r í

DÉT,MAGYARORSZÁG

Csütörtök, 1948 november 11.

Mire íanií az eddigi felülvizsgálat?
November közegig befejezik
munkájukat a pártközpont által
kiküldött felülvizsgáló bizottságok. Országosan befejezés felé
Közeledi* a megyei és járási vezetőségek felülvizsgálása. Nagyszegeden már az alapszervezetek
• vezetőségei kerülnek a bizott'
eág elé, igy következik el sorbau a fontorahb pártfunkdonáriusok, a pártmunkások, és a
pirt bizalmiak
felülvizsgálása,
lüeeeml.iec elején pedig a Politikai Bizottság határozata végre
hajtásának uj szakaszába lépünk:
megkezdődik a párttagság fe-

terjesztették, hogy a tagzárlat
egyedüli célja a pártba nevett
szociáldemokraták
»kinyirása«.
Igy a tagság volt szociáldemo
krata, politikailag még felvilá.
gosulatlau tömegeiben valóságos pánikhangulatot keltettek.
Mennyire rácáfolnak erre a felülvizsgálat eddigi tapasztalatai'
A volt szociáldemokratákkal
szemben a bizottságok tagjai
részéről fokozottabb jóindu
lat nyilvánult meg.
Nem kívánták meg tőlük azt
az elméleti felkészültséget, mint
a régi kommunista
tagoktól,
esetleg tévedéseiket, hibáikat
Ifllviwgélátti.
'
nem bírálták el olyan súlyosan
Az eddigi felülvizsgáló munka és végül fokozottabban lehető'
ió hatása mindenütt megmutat- séget nyújtottak nekik a fejlőkozik.
désre, partiskolára,
szemináA párttagság fokozottabban riumra küldéssel,
magasabb
aktivizálódott.
funkcióba helyezéssel, stb. Meg
részt kér már a pártmunkáliól különböztetés történt, ez bizoés belátva az elméleti színvo- nyos, de —
nal emelésének döntó jelentőséa volt szociáldemokraták ja
gét, valósággal ostromolja a
vára.
pártszervezeteket szemináriumMég egy jó hatása mutatkozik
ra, vagy pártiskolára való fel- meg' az eddigi felülvizsgálásnak,
vételéért.
Az olyan párttagok, az olyan
Fokozódott az éberség párt- becsületes munkasok, akik ér
szervezeteinkben,
zik, hogy elméleti felkészültség
arai különösen fontos az egyre gel lemaradtak, most
élesedő osztályharc' idején, amia termeié© növelésével, jó
kor már számos példa mutatta
munkával kívánják bizonyítaországszerte, milyen káros kini, hogy mégie méltók a párthatással vau az 'osztályéberség
tagságra.
hiánya.
Ez még nem pótolná az ideolóHa mo s t külÖD a már felül- giai alapok megszerzésére irávizsgált elvtársukat tekintjük, nyuló szándékot, de minthogy
akkor látjuk meg a határozat az ilyen elvtársakban kétségvégrehajtásának másik döntő telenül megvan, fokozott muneredményét. A bizottság előtt kájukkal uj lendületet adtak
látták csak igazán pártfunkcio- a termelésnek, a minőség javínáriusaink,
tásának, az önköltség csökkenkottyan kejl kádereinkkel tö- tésének. Ez az igyekezet több
rődni,
üzemben már kimutatható eredliogyau kell munkájukat, maga- ménnyel járt.
tartásukat ellenőrizni, hogyan
A hatarozat jelentőségének
kell n gyakorlatúin alkalmazni tudatositá«át, a felvilágosító és
a kritikát és önkritikát. látták oktató munkát továbbra folyezt a meleg, elvtársi érdeklő- tatnunk kell annál is inkább,
dést ami a bizottságok tagjai mert a felülvizsgálás qiost már
részéről irántuk meguytlváiml, lassan kiteried az alsó funklátták, hogy már jórészt előre cionáriusokra és az egyszerű
tájékozódtak eddigi munkájuk- párttagokra is. Az eddigi taról, körülményeikről. Ezzel
pasztalatok alapján ez a bizottnövekedett bizalmuk a Párt ságokat
iránt
nj feladatok elé állítja és
é- egyúttal hasznos tapasztalafokozottabb éberségre Intl.
tokat. szereztek, ntmutatást ka p- Sokkal vnlószinübb, hogy nz
tak további munkájukra, amely- egyszerű párttagok között több
Ivei majd maguk is résztvesz- lesz a pártira nem való, vagy
nek a párttagság felülvizsgálá- egyenesen káros elem, mint á
sában. A bizottságok eddigi lel- vezetők között. Az ilyen ellenkiismeretes munkája biztosíték séges, osztályidegen, karrierista
te hát a még csak később sorra- elemeknek még egyszerű tagsági
keriilő párttagok felé, hogy ve- könyv sem járhat. Vigyázni kell
lük is ugyanolyan figyelemmel, elsősorban arra. hogy
jóindulattal,
körültekintéssel
a felülvizsgálás eorán ne érfoglalkozik majd a már felülvényesülhessen az nrani-búvizsgált elvtársakból álló bizotttyáin, sógnr-koinn szellem,
ság.
teliát valótón a Politikai BiA felülvizsgálás eddigi ered- -zottság határozatának szelleméményei megnyugtatóak. Bebizo- ben és ne családiasan, liberányosodott, hogy
lisan végezzék munkájukat a
pártszervezeteink
túlnyomó bizottságok. Vigyázzanak azonrésze összetételében egészsé- ban arra, hogy
ges,
az egyszeri! párttagokat —
különösen ideológiát téren —
funkeionáriusaink megállják hene állítsák olyan követelmélyüket és különösen n munkás
nyek elé. mint öbet állította
és paraszt elvtársak kitűnő poa ve/ető funkcionáriusokat
litikai és szervezeti
vezetővé
felülvizsgáló bizottság.
fejlődtek. Bebizonyosodott az
Ez nem jelenti azt, hogy ne
is, hogy
tea jobban azok teljc*itik fel- követeljék tőlük a pártprogram
célkitűzéseinek
adatukat, akik már elsajátí- legalapvetőbb
tották a marxista-leninista el- ismeretét, elfogadását és támogatását, hiszen Szervezeti Szamétet nlapjnit.
Nemcsak kizártuk a párttag- bályzatunk szerint ez a pártságra nem méltó, nemcsak visz- tagság legdöntőbb előfeltétele.
sza mi nősítettük a fejlődőképes, Végül vigyáznunk kel] a bizottdo még kommunistává nem érett ságoknak arra., hogy
a visszaminősítést ne fegyeltagokat, hanem
mi rendszabályként, büntetéskzárná* uj értékre, tehetségre
ként alkalmazzák,
bnkknntnnk,
amelyek majd a megfelelő po- hanem mutatkozzék meg a sezieióíian hasznosan frissítik fel gítő szándék és az Őszinte bizpártunk kádereit. Ilyenformán n tatás a visszaminősített elvtárs
Politikai Bizottság határozatá- felé, hogy mindez az ő fejlőnak végrehajtása egyúttal egv- dése érdekében történik. fajtá kincsbányászat is, amely
— mint nz eddigi tapasztalaIla a. rövidesen megalakuló
tok mutatják — gyakran ki- uj
felülvizsgáló
bizottságok
emelkedő eredménnyel jár.
minderre Szegeden is tekintet tel
3 nem utolsósorban emiitjük lesznek, akkor elmondhatjuk
meg a felülvizsgálat eddigi majd, hogy a Politikai Bizotteredményei között, hogy az ille- ság határozatának végrehajtágalitáslxan bujkáló, peyerista sával nálunk is segítettünk körérahirterjcsztö elemek kajánul zelebb hozni, hasonlóvá tenni
elhintett
vetését
letapostuk, pártunkat nagy példaképéhez, a
abból már soha nem lesz ter- Bolsevik Párthoz.
més. Mit. szerettek volna elhitetni a tömegekkel a jobboldali M A E S T E
szociáldemokrácia
hazánkben
háztlOO
rekedt iigyuökei, nzok, akikről e l k é s z l t e f l
most látjuk, hogy annakidején
nemcsak kizárást, hanem nép- l e s z a w
biróságot érdemeltek volna? Azt
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a párttagság nyilvántartásba vételéréi
és felülvizsgálásáról
A Központi Vezetőség és a
Nagybudapesti
Pártbizottság
szerveinek, a megyei, kerületi,
városi, járási választmányok és
a többi pártmunkások felülvizsgálása után
sor kerül a tagság ős a tagjelöltek felülvizsgálására.
Ezt a kisebb pártszervezeteknél
a pártszervezetek vezetősége, a
nagyobb pártszervezeteknél
a
felsőbb pártszervek által jóváhagyott alapszervezeti
felülvizsgáló bizottságok végzik.
Minden párttagnak és tagjelöltnek tekintet nélkül beosztására vagy funkciójára a Párt
valamelyik
alapszervezetéhez
kell tartoznia. Ezért
minden
pártszervezet vezetősége
most
poutosan névszerint
állapítsa
meg, kik a pártszervezet tagjai
és tagjelöltjei. A pártközpont
erre a célra megfelelő nyomtatványt küld ki méo; e liéten minden aiapszervezetnez, a megyei
és budapesti kerületi
pártbizottságokon keresztül. E névjegyzék-nyomtat vá nyon
november 21-tő|
legkésőbb
november 27-ig összo kell írni a pártszervezet
minden
tagját és tagjelöltjét,
azokat az alapszervekhez tartozó
fuukcionáriusokat is,
akiket
nár felülvizsgáltak.

November 27 és december 5
között a pártszervezetekben lehetővé kell tenni, hogy minden
párttag megtekinthesse a névjegyzéket
A
pártvezetőség,
pártmunkások gondoskodjanak
arról, hogy pártnapok. Írásos
kiértesítés, személyes felkeresés
utján minden egyes párttag és
tagjelölt tudomására jusson:
. hogy november 27 és december 5 között a pártszervezetben személycsen ellenőriznie
kell, hogy neve szerepel-e a
névjegy zékben.
Ha valakit kihagytak a névjegyzékből és'igazolja, hogy párttag és az alapszervezethez tartozik, ekkor kérje a névjegyzékre való pótlólagos felvételét
a pártvezetőség jelenlévő tagjától. Aki n szolgalati beosztása
miatt az alapszervezete helyétől távol tartózkodik, az a pártszervezet vezetőségénél Írásban
jelentkezzen.
Aki a névjegyzéken nein szerepel és komoly indok nélkül
elmulasztja a
felszólamlást,
elveszti u párttagságát.
A tagság felülvizsgálása és
azt követően a tagkönyvcsere a
most összeállított névsor alapján történik.
Az alapszervezeteknél
«"ak
azokat vizsgálhatják
felül,

akik a névjegyzékben
már
szerepelnek.
Az MDP tagsági könyvet, illetvö
tagjelölt igazolványt a felülvizsgálás után állítja ki a pártközpont.
A névjegyzék
összeállítása
felelősségteljes
munka s e feladat pontos és
lelkiismeretes elvégzése teszi lehetővé a tagság felülvizsgálásának és azt kővetőeD a tagsági könyv cserének
sikeres
megvalósítását
s hiztositjn, hogy a felülvizsgálásból,
valamint a tagkönyvcseréböl egyetlen
becsületes pártagunk se maradjon kJ.
A pártszervezetek vezetőségei azonnal fogjanak hozzá a
teljes tagnévsor pontos összeállításához,
hogy amikor a nyomtatvány leérkezik, azonnal hozzáfoghassanak a beírásához. A nyomtatványokkal együtt kapják meg
pártszervezeteink vezetőségei az
összes további teendőkre vonatkozó részletes utasitáokat, amelyeket vezetőségi ülésen haladéktalanul dolgozzanak fel és
tegyék meg a szükséges intézkedéseket, a fentiek időben való
jó végrehajtásához.
MDP Politikai Bizottsága

Csandrádmegye az élen

Jelenfősen iavult a vármegyék
vetési teljesifménye

Éjjel-nappal szántanak a gépállomások traktorai
Az őszi mezőgazdasági munkálatok menete egyre jobban
halad az ország egész területén. A kis- és középparasztság
most is, ugyanugy mint a múltban becsületesen végzi munkáját. A kulákság szabolázskisérleteit pedig az ellenőrző
népi
szenük mindenütt még csirájában elfojtják és a szabolálók
ellen a legszigorúbb rendszabályokat foganatosítják. A kisés a középparaszlság becsületességének, dolgozni akarasának és az ellenőrzés állandó fokozásának köszönhető, hogy a
sz.ántási-velésl munkálatokat az
ország legtöbb részében
az

ütemterv szerint
• leljesilik
A földmüvelésügyi minisztérium legújabb őszi szántási és
vetési jelentése szerint november 6-ig őszi buza vetésünk
2,106.898 katasztrális hold volt,
ami az előirányzatnak 87 százaléka. Bnzavetésben Csongrádés Zemplénmegye áll az élen
97 százalékos teljesítménnyel,
de nem nagyon maradnak el
a többi vármegyék sem. Teljesítményük 80—97 százalék között mozog. Még kedéezőbb képet mutat a rozs vetéseredménye. E szerint 1,041.287 katasztrális hold vetésterületen a
dolgozó parasztság az ütemtervet 104 százalékra teljesítette.

Első helyen áll Szolnokmegy®
162 százalékos teljesítménnyel,
2. Nógrád- és Fejérmegye 13!)
százalékkal. Az őszi munkálatok
teliát fokozott ütemben haladnak.
A gépállomások traktorai
éjjel-nappal szántanak, nz
ellenőrző bizottságok jelentése szerint azonban sok
nisgántraktoros egyáltalán
nem vagy csak kis mértékben tesz eleget szántási kötelezet tségének.
Mindazokat, akik a rendeletben
előirt szántási kötelezettségeiknek nem tettek eleget, a legsúlyosabb pénzbüntetéssel sújtják s traktoraikat térítés nélkül
állami kezelésbe veszik.

Börtön,
pénzbüntetés,
traktorelkobzás...
Elítélte a szegedi munkásbiróság
Szügyi Péter Pál szabo/áló
kocsmárost

Szerdán tárgyalta a szegedi jét felszántania. Igy akarta ki ter Pált a hároméves terv megmunkásbiróság Szügyi Péter játszan Aa demokrácia törvé valósítását veszélyeztető bűnvesztegetés
Pál csanádpalotai kocsmáros és nyeit. Szügyi
ravaszkodására tettben, valamint
Iraktortulajdonos
szabotázsá- már a csanádpalotai népi- és bűntettében mondotta k'. bűnak, valamint vesztegetési kí- tr aktor bizottság is rájölt és nösnek és ezért másfél évt börfogvesztésre,
sérletének bűnügyét.
a kocsmárost több izben is fcl- tönre, három évi
50
forint
pénzbirságra,
500 foA tárgvaláson nagyszámú ér. szólították, hogy ekéjét hozás
riut vagyoni elégtétel fizetésédcklődő " kisparaszt jelent meg, • M haza és azonnal kezdje meg
hogy tanúja legyen a munkás- a szántást. Amikor a szabotáló re, féléri kitiltásra és az itétet
biróság Ítéletének, amellyel a Látta, bogy a sok felszólításból hírlapi közzétételére Ítélte. Eldolgozók kenyerét
veszélyez- valamilyen baj származhatik, rendelték ezenkívül a szabotáló
tető szahotálóra mérnek meg- az elmúlt rendszerben jól be- kocsmáros traktorának és trák.
vált módszerhez folyamodott és torekéjének azonnali elkobzá.
érdemelt szigorú büntetést.
100 forinttal akarta megveszte- sát.
A szabotáló kocsmáros a tár.
getni a gazdajegyzőt.
Nyerges
gyaláson is könlörfalazolt és
Sándor, a gazdajegyző az ügyet
azt igyekezett
bizonyítgatni,
azonnal jelenlelte a rendőrséhogy azért nem szántott trakgen.
torával, mert ekéjét már előzőleg eladta és eke nélkül nem
A munkásbiróság a szakértők
a hirdetés
tudott szántani. Kiderüli, hogy meghallgatása ds a perbeszéSzügyi traktorával
összesen dek elhangzása ulán Szügyi Pé- a
Dilmagyarországian
nyolc holdat szántott fel
és
ekéjét csak színleg adta el, hogy
A SZIT UJSZEGEDI SZERVEZETE november 13-án, szomne keljen a kisparasztok
földbaton este fél 7 órai kezdettel az MDP ujszegedi
pártházban

Eredményes

disznótoros vacsora
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rendez.
Tánc. Büfíé. A Tanítóképző Bosambo jazzegyüttese
játszik.
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.
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Az első tervévben 53.099 tonna acéüal
Majd november 21-én, termeltünk
töbfeei az előirányzatnál
a Seíavatás után ...
Kövezök rohamozzák a közúti

A közúti hídon teljes gőzzei folyik a kövezés. Az ujszegedi feljárót a város vette ©kezelésbe*. Olyan a forgalom ott. mint á Marx-téren egy nagy ©garabolyos
ünnepen*, a szerdai vagy
szombati hetipiacon.
A ligeti oldalon
a villamosvasút emberei helyezik el a villamos utolsó
sínéit. Az ipari vágányokon
lovak húzzák a kaviccsal
megrakott lórékat. ptána
emberek nagy csoportja taszilja a kockakővel telt kis
vagonokat. A sínek mellett
nagy lendülettel lapátolják
a kőtörmeléket, magán a feljárón pedig a kiskockákat
rakják le.
A híd félszélességében térdelnek egymás mellett a kövezök. Serényen rakják térdük elé a szürke köveket,
vlg ütemet
ver ki kalapácsuk.
\ feljárón Szeged felé haladva, az újonnan felállított
lámpaoszlopok tűnnek fel.
Karcsiink, kecsesek, nagyr nn hozzá járulnak a
hid
népségéhez. Az ártézi nyims végén dolgozik a második kövezőcsoport. Itt talán még nagyobb a forgalom. mint az ujszegedi hídfőben.
Tiz-llzenkét ember
kövez egyszerre...
Hátuk mellett pár méterre a szurkot olvasztó kazánok sorakoznak fel. Ugv állnak egymás mellett, mint a
tá'»ori konvhák. Messze vi-

lágit a túz ajtajukból és
szürke-kesernyés füstjük belepi a környéket.
A kazánokból nagy kanalakkal merik a híg szurkot
és a kockák közeit öntik be,
hogy az egész kövezet tartósabb legyen. A kővezőkkel
párhuzamosan a gyalogjárókat is aszfaltozzák. Sistereg a
forró szurok,
ahogy a hideg betonra öntik. A simitók nagy igyekezetlel
gyömöszölik szét.
vigyáznak, hogy tükörsima
legven.
Magán a folyó feletti hidrészen még mindig serényen
dolgoznak. Kerekeken járó.
kétkarú, kúpalakú
alkotmány áll a hid közepén. A
kockaköveket szállító szekerek, a kövezők, szerelők alig
győzik kerülgetni. A
forgó daru
az. amelynek
segítségével
emelik be a hid két oldalára helyezeit, a most már
lebontott uagydarut
tartó
sineket.
A hid kinti részein, minden pillanatban
életükkel
játszva lázit iák a sineket
erősítő csavarokat és kapcsolják a darura az egyes
hatalmas sineket a szerelők. Széles
biztonsági öv ..
van mindegyikük derekán,
némelyikük azonban
nem
kapcsolja be. Megszokták a
mélységet, biztosak dolgukban.
Az egyik szerelőn /pilóta-

Petróleummal feketéző
t r a k t o r o s t leplezett le
a dorozsmai rendőrség
A dorozsmai
rendőrség
nagyszabású petróleumfekctézés és szabotázscselekmények miatt őrizetbe vette
Kószó Miháty szőregi traktort ulajdonost, valamint ltedeczkv István és Török István tápéi lakosokat.
Dnrozsmán az
elmiitt
napokban nagymennyiségű fekete petróleum
került forgalomba.
A rendőrség azonnal nyomozni kezdelt az ügyben és
nicgállapitollák. bog}' a petróleum Kószótól, a dorozsmai határban szántó traktorostól ered.
E fogták a
petróleum
kél árusilójál, Törököt
és Uedeczkyl, akik kihallgatásuk során előadták, hogy körülbelül Í00
liter ilyen világító folyadékot vettek Kószó Mihály traktorostól
250-es aron és azt 3.50-es
áron adták tovább a parasztoknak. Megállapította
a
rendőrség, hogy Kószó a
40(1 liter petró'eumot a traktora részére kiutalt üzemanyagból feketézte el
Á traktoros hamis könyve'éssel löhb üzemanyagot igényelt gépéhez.
Sekélyebb szántásokat végzett," de üzemanyagot mély-

hidal

sapka van. Felhúzta, mert
reggelenkint
süvít a szél
a Tisza felelt átfújja a munkások !:>1onyáját.
A szegedi hid fő tornyai
alatt levő boltozatos átjáróhoz állványt szereltek az
ácsok. Az ország és a város
címerei között lévő palaszürke márványtáblára már
vésik a feliratot:
— A fasizmus lerombolta,
a népi demokrácia újjáépítette.
Fent a tornyok körül a
járda szélét egyengetik. Lejjebb, a Dózsa György-utcánál pedig a kövezetet rakják
át egy ujabb munkáscsoport
tagjai. Hatalmas embergyürü állja őket körül a nap
minden órájában. A szegediek, a városba jött kórnyékiek, tanyaiak
áhítattal nézik
a munkát. Némelyek fellopóznak a feljáróra is, nagyon kiváncsiak a hidon folyó munkára, magára a hidra. A bő, kékesszürke esőköpenyben járkáló rendőr
mosolyogva áll elébük: Majd
november huszonegyedikén,
a felavatás u t á n . . .

A szegedi Tisza-malomban
igen érdekes gépet próbáltak ki. Maloveczki János
szegedi feltaláló gabonahámozó gépet konstruált és ennek kis modelljét próbálták
ki búzával, rozzsal és árpával. A szakértők a polgármesternek küldtek jelentést
és e szerint a gabonákat a
hámozási eljárással minden
törés nélkül külső héjától
olyan tökéletesen
sikerült
megfosztani, amit eddig semmiféle hámozógéppol nem
tudlak elérni. A lehámozott
héjmennyiség négy százalék
körül mozgott. A gabonák
külső héja teljesen tiszta
ceüuloze és esetleg hasznosítható valamilyen ipari célra is. A gép
jelentősége
azonban elsősorban abban
rejlik, hogy a jó őrlés első
feltételének, a tisztitásnak
és hámozásnak kifogástalanul eleget tesz.

ACELTERAAELÉS A Z E L S Ő T E R V É V B E N

t G Y - E G Y ÖNTÖlt6UY-JUKÍ»M00-U£f» TONNA
ACtLT K t K E C Ü

1 9 3 8 EVI TERMELES

<54 7.000 *

1947/48 ÉVI ELŐIRÁNYZAT 0 0 0 OOOt.

M H U M t K B
1 9 4 7 / 4 8 ÉVI TERMELÉS 7 1 Í . 0 0 0 .

Az első tervév végére elkészült a dióegyóri 60 tonnás magasolvasztó, lehetővé vált ezáltal, hogy ti két nagyolvasztó
mentesüljön a ferromongdn gyártása alól és teljesen átállítható
legyen az acéltermelésre. Havi 15.000 tonna acéllal tndnnk
igy többet termelni. Az első tervévben n diósgyőri 50 tonnás
magasolvasztói üzembehelyezése még nciu éreztethette hatását
acéltermelésünk alaknlásában, a következő
tervprriődusokban
azonban bizonyára kedvezően fogja n i á r befolyásolni azt és a
hároméves terv során még az 5 százalékos behozatalt is kiküszöbölhetjük.

Ujabb bizonyíték arra, hogy a s z a k s z e r v i z e i

a munkásság
képviseli...

h e g e d i dolgozók ö r ö m m e l f o g a d t á k
felemelését

A Szakszervezeti Tanács
jubiláris kongresszusán állást foglaltak az öregségi járadék felemelése mellett. A
szántásra igényelt és ezzel is kongresszusi határozat feligyekezett szabotálni a szán- hívta az üzemi munkássátást, amit amúgy sem vég- got, ajánljon fel fizetéséből
egy bizonyos százalékot az
zett rendesen.
öregségi járulék növelésére.
Ezzel a határozattal
a
Gabonabémoiö gépet dolgozóknak
egyik legégc-

készített
egy szegedi (eltaláló

Nehéziparunk egyik legfontosabb alapanyaga ax acél. A
hároméves tervnek döntő jelentőségű feladata volt, hogy ela>
gendő mennyiségit acélt biztosítson iparunk számára. Addig;
amíg a termelési terv előirányzata az első évben Általában
csak mcgkOzelitik az 1938-aP színvonalat, az
acéltermelés
előirányzata 13.000 tonnával meghaladja azt. Kemencéink teljes: tűk:'i>es« égének teljes kihasználása, a nehézipari dolgozók
lendületes munkája, és a tervszerű irányítás azonban
még
ezt az előirányzatot is 68.000 tonnával szárnyalta tal.
Az
1938-as 647.000 tonnás termeléssel szemben tehát nemcsak
az elóirányzott 660.000 tonnát teljesítettük, hanem évi 71S000
tonnát, ami a háborn előtti színvonal 71.000 tonnával való fut-,
szárnyalását jelenti. Es a mennyiség majdnem teljes egészéhen fedezte szükségletünket, mert annak csak 6 százalékát
kellett küKOldról behoznánk.

K o r z é Mozi

r ^ n : 624

tőbb problémája
oldódik
meg és minden dolgozó részére a munkából való kiöregedés esetén egy bizonyos jövedelem biztosítható. A szakszervezeti kongresszus határozatának az
öregségi járadékok felemelésére vonatkozó részét országszerte nagy helyesléssel
fogadták a dolgozók.
A szegedi dolgozók ugyancsak szívesen foglalkoznak
e kérdéssel.

Vfa premierben és a következő
A munka ütemének zaja
napokon bemutatjuk a nemzetközi filmversenyek egyhan- fogadja a járókelőket a gyugú győztes filmjét
fagyár környékén. Az üze-

rapszódia
szines, zenés
fílmköltemény,
a nemzetközi
filmgyártás
messze kimagasló alkotása. —
Szines fii mosoda. A nép és
művész találkozása. — 1948
legnagyobb Sztalin-dijas szines filmje.
Nagyobb, mint a »Kővirág«.
Soha nem felejthető élmény.
Rendezte: PIKJEV.
Fősz.:

M. LADINYINA és
V. DRUZSNYKOV
HIRAD0.
Előadások kezdete 4, 6 és 8 órakor
Penztárnyitás délelőtt 11—12-ig,
délután fel 4-től.

Szabad láp előfizetők figyelmébe!

Azok a Szabad Nép előfizetők, akiknek a lap kiküldésével
kapcsolatban
esetleg panaszuk volna, panaszukat Írásban sürgősen adiák le a Délmagyarország
kiadóim ala'áhan (Kárász-utca 6.).

mi bizottság irodájában
Szekeres II. István
a kemény munka illán éppen készülődik
hazafelé.
Készségesen válaszol, amikor meghallja, hogy miről
van szó.
— A szakszervezeti kongresszus határozatát minden munkás helyesnek találja. Az a körülmény, hogy
az öregségi járadék felemelésének kérdését a kongreszszus
napirendre
tűzte,
ujabb bizonyíték arra, hogy
a szakszervezet valóban a
munkásság érdekeit képviseli. Szükség van arra — teszi hozzá még őszinte átérzéssel —, hogy a becsületes munkában, megöregedett munkásoknak öreg ko-

érdekeit

az öregségi

(áru!ók

rukban is nyugodt megélhetést biztosítsunk. Ezt
nekünk is elő kell mozdítanunk.
Orosz Teréz
munkásnő 7 éve dolgozik a
gyárban és most lett élmunkás. A következőket mondja:
— Helyeslem a határozatot és azt hiszem, munkástársaim szintén
helyeslik.
Szívesen adjuk fizetésünk 1
százalékát erre a célra, mert
arra számítunk, hogv öreg
korunkban minket is segítenek.
Czimmer e vtárs
62 éves és 39 éve dolgozik
a gyárban. Felcsillan a szeme." amikor az öregségi járadék
felemelése
kerül
szóba.
— Természetesen helyeslem a határozatot. Nagyon
örülök, hogy 60 éven felül
magasabb kategóriába sorolják a munkásokat és magasabb járu'ékot á'lapitanak
meg számukra. Bízunk, hogy;
a szakszervezet, amely a mi
erősségünk.- megtalálja a lehetőséget, hogy az öregségi
járadék idővel még magasabb legyen.
A gyufagvári munkások
tehát átérzik a határozat jelentőségét és örömmel üdvözlik az öregségi járulék
felemelését.
(T. I.)

A MAGÁNALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE
14-én, vasárnap délután 6 órakor tartja a

november

a H a g y Ok f ő b e r í Forratfi'Bm e a ' é i i ü B n s p é i y é t
a szakszervezet kulturhelyiségében.
Belépődíj nincs.
Vendégeket szívesen lát a vezetőseg.
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Füszerkiskereskedők
figyelFelhívjuk a szakmai vezető, mébe! Ma, ll-én, csütörlőkön
ségi tagokat, üzembizotlsági, va- délután 6 órakor Lcclincr-tér
A b á n y á s z l a b d a r u g ó k állásfioglaHak
lamint bizalmi tagokat, hogy 6. szám alatt a füszerkiskercsa z üzleli szellem
ellen
!2-én, pénteken délulán fél 5kedő szakosztály ülést tart.
órakor összvezetősőgi, ü. b. és Adóközösségi
tagjainkat
flegyik
úgynevezett-csillaga*
csak
Pártunk
sportprogramjának
bizalmi értekezletet lartunk a gyclmeztetjük, hogy a 12-i, pénegyik legjelentősebb része a nagyobb pénzösszegért volt hajsportszellem megjavítása, azaz landó szerepelni, illetve jól sze- szakszervezeti székházban, me- teki befizelési haláridő az árukötelező készlet megváltására nem voa szociális sporterköles megte- repelni. A bejelentést követö lyen a megjelenés
remtése. Ennek alapfeltétele a napon a csapat többi labdaru- Meghívóját mindenki hozza ma- natkozik, azt változatlanul 16
sztárrendszer, az üzleti szellem gója testületileg kereste fel a gával.
—21-e között kell fizetni.
és a profizmus kiirtása. Mert Ixáiiyászszakszervezetet és bejeA mérnök szakszervezet veezek tovább burjánzása csak a lentette: mindaddig nem hajlanfejlődést és az uj, a dolgozó dók a fenti játékos társukkal gyész alosztály ában pénteken, 22.139/1948. kig. sz.
sportoló kialakulását akadályoz- együtt szerepelni, amíg az fel- t2-én szakülést tartanak. Dr.
Tárgy: őszi mezőgazdazák, illetve hátráltatják. Ezekre fogását a demokratikus sport- Fodor Gábor egyetemi magánsági ütemterv végrehaja körülményekre népi demokrá- szellemnek megfelelően meg nem tanár szerves kémiai kutatásaitása.
ciánk vezetői már többször hiv- változtatja.
ták fel a figyelmet. A tisztuBányászsportolóink
példáját nak eredményeiről számol be,
Hirdetmény
vegyészhallgató
lási folyamat "ebben a szellem- nemcsák a sportoló fiatalság, Simonffy Pál
Felhivom az érdekelt földtuben még is indult, halad az hanem a sportegyesületek ve- pedig ismeretterjesztő előadáí lajdonosokat, hogy az előirt buelőirt uton, de igen lassan. En- zetői elé is követendő példaként során a nagy orosz találmányt, zavetésük nek, valamint a tennek oka az, hogy mind a spor- Allitjuk. A bányászsportolók ál- a műgumi gyártásához szüksé- geri- és napraforgószár betakatolók, mind a sportvezetők tá- lásfoglalásukkal megmutatták a
rítási kötelezettségüknek, toborában még mindig sokan hú- helyes utat, amelyen sportéle- ges hutadiennek alkoholból tör- vábbá a még el nem végzett
ténő
előállítását
ismerletí.
Érzódnak meg olyanok, akik saját tiinkneik a felemelkedés felé kell
szántási kötelezettségüknek haprofitjuk, üzleti érdekeik, egyéni haladnia. Az üzleti szellem le- deklődőket szívesen lát a veze- ladéktalanul tegyenek eleget.
bánságuk érdekétan üzletnek, il- küzdését csak akkor tudjuk tö- tőség.
Miheztartás végett közlöm, hogy
letve ranglétrának használják a kéletesen végrehajtani, ha az
A magánalkalmazottak szak- fenti munkálatok végrehajtása
sportot.
egyesületek vezetői
önmaguk
által ellenőrizve lesz
szombaton hatóságom
köréből eleve kizárják az oda szervezete 13-án,
s mindazokkal szemben, akik az
Örvendetes azontan, hogy a nem való elemeket, mert ha délután 6 órakor
taggyűlést előirt kötelezettségüknek nem
tisztulási folyamat terén most valaki a sportot üzletnek vagy
a sportolók részéről mutattak zsarolási vadászterületnek te- tart a szakszervezeti székház- tettek eleget, a kihágási eljárás
péklát. Az egyik nagv bányász- kinti, akkor vájjon hogyan le- ban. Előadó: Molnár Ferenc folvamatba fog tétetni.
csapat játékosai kollektiven til- het a dolgozó' és az ifiuság főtitkárhelyetles. Pontos megSzeged, 1918 nov. 8.
jelenést kér a vezetőség.
takoztak a profiszellem meg- példaképei
Dr. Mibályffy s k., t. tanácsnok.
nyilvánulása ellen. A csapat
Játékve/efőkBldís vasárnapra
I. osztály: BTK—KAC Rattonya i/«3: Liliom II.. NIVO—
SzVSE Kecskemét tói! Vadász.
KMTK—fl.MTE Eélegyháza 2:
Vízhányó, Mindszent-CsMTIv:
Szentirmai, SzAK—KMTE stadion i/«l: Rarcs, SzEAC—Mezőhegyes Adv-tér Véli: Jurka.
II. osztály: P-EI'OSz—Móra
Piispöklello «/a2: Vidra, AEPOSz—József A. Alsóközpont
«A3; Liliom I., V-EPOSz-Husos Várostanya: Horváth, F El'OSz—Kisvasút Felsőküzpont
2: (lertar. Alpyó—Tipé: Rácz.
Postás—Rákóczi' Csercpessor v4>2:
Zsemberi, SzMTE—FDTC Hunyadi-tér 1/5Í): Csánvi. MKUMTE
—SzATE Újszeged 2: Raktni,
ö-EPOSz—SzAK
Oszentiván:
Kazsa,
D-E POSz- U jszent.i ván
Deszk l/ t 3: Miskolci.
Ifi: Postás—Móra Cserepessor 1/(2: Gaál. FDTC—SzVSE
Pálfi-pálya i/jl2: Bokor. SzMTE
—Húsos Hunyadi-tér 10: Hajnal, SzAK-MKUMTE stadion
1/2II: Kocsis, SzATE—DKMTE
Szahnrlság-tér 2-kor: I.osonczi,
SzEAC—Rákóczi Ady-tér fél 9:
Kókai.
üzemi labdarúgás
A Dohánygyár kultúrtermében
szomtóton este fét 8 órai kezdettel adják át a. tajnokság
győztesének a Szalmdság-Kupát
és osztják ki a csapatok tagjainak az éremdijazásokat. Az
éremdijazást kővető vacsorára
előjegyzések
még leadhatók
Jurka József elvtársnál (Gázgyár) személyesen vagy telefonon.
Ujabb eredmények: VA01?z—
Konzervgyár 7:1, Villamos—Lemezgyár 2:1. Dohánygyár—Magyar Kender 4:0, Villamos—
iKizságügv 9:0, Rendőrtnnosztá'y—Szegedi Kender 13:7. —

5. 15a ja
10 27:23 12
10 14:15 11
6. Szil A V
10 24:29 11
7. SzMTE
10 16:18 10
8. IIMTE
10 16:17 9
9. Postás
10. Bácsalmás
10 17:20 9
II. Honvéd
10 18:20 7
10 14:19 7
12. KITE
10 13:18 7
L3. MMTE
9 15:26 7
11. Jánoshalma
15. HTV E
10 14:20 5
9 10:40 0
16. KAC
Ujabb eredmények: I I M T E MMTE 2:0 (14)), Baja—HTVE
4:3 (3:0). KKVSE—KITE 3:2
(3:0), SzM KV—Bácsalmás 1:0
(0:0).
Az I . osztály

A soronkövetkező forduló keretében vasárnap déli 12 óraPőtmérkőzések:
kor játsszák le a Hunyadi-téri
12
MVSE—BSzSO
sporttelepen a Szegedi Kender
1x
Hatvan—EMTK
-KISOSz bajnokit.
11
Előre—Drasche
Az NB Ut. táblázata
11
Chelsea—Manchester
1. K K VSE
10 42:15 18
Dr. Gidófalvi Pált, az egykori
2. KMTK
10 33:16 16, fasiszta sportdiktátort a buda3. Móra
10 38:29 15 I pesti munkásbiróság nyolchó4. Rákóczi
napi fogházra ítélte.
IP 22: 8 14I 1| nf

Vasutas Stadion
délután

2

órakor

Szeged RK—Tatabánya
I. o. Nemzeti

Bajnoki

mérkőzés

Déluián negyed 1-kor

Szeged AK II
J e q v e k

Kecskeméti

Szegedi Állami Nemzeti

MTE

Kerületi I. o. Bajnoki
mérkőzés
n Délmagyarország kiadóhivatalában kaphalók

Szinház

m ű s o r a
Csütörtök,
November
November
November
November
November
November
November

11-én 7 órakor:
12-én, esta 7 órakor:
13-án délulán 3-kor:
13-án este 7-kor:
14-én d. u. fél 3-kor:
14-én esle 7 órakor:
15-én esta 7 órakor:
16-án este 7 órakor:

November 12-én,

táblázata

1. SzATF
11 26 :25 15
2. SzAK
10 38 :14 14
3. Mezőhegyes
10 26 :18 14
4. DKMTE
10 23 :20 13
5. KAC
10 22 :16 12
6. NIVO
10 26 :20 12
7. KMTE
10 27 :19 10
8. BTK
9 16 :13 10
10 24 :24 10
9. Mindszent
10 29 :28 9
10. SzVSE
10 22 25
11. KMTK
10 13 :24
12. IIMTE
13. CsMTK
9 8 :22
14. SzEAC
9 7 :29
Cjnhb eredmények: NIVO—
SzEAC 7:0 (2:0, 'KMTTv-BTK
2:2 (0:1). KAC—Mindszent 3:0
(2:0), KMTE-CsMTK 3:0(1:0).
Amiért
nem vállalunk felelősséget:
MTK—Újpest
ETO—Kispest
Ferencvá ros—MATEOSz
GSE—Vasas
Kom.—Polg. Sör
NMAORT—PVSK
DVSC—Ozd
NyMAV—DVTK
Viscosa—Ganz
Phöbus—Szolnoki MTE
OMTK—SzMTE
New Castle—Derby

1948. november í4-én,

Rádió

Kiskereskedők Rovata

S p o r t

Tükör. Bemutaló b. 5. előad.
Aida »U« bérlet 3. előadás.
Trubadur ifjúsági előadás.
Tükör »A« béri 5. előadás.
Csongor és Tünde Szabadm. el.
Tükör .1* bérlet 4. előadás.
Éva. Bérlelszünet.
Tosca. Bérlelszünet.

Táiszínház műsora:

ICiszombor: KÉXYESKEDöK, Tornyos Péter.

November lö-án, Kistelek:

Gyári ui ráiiioK

KÉNYESKEDŐK, Tornyos Péter.

ksrákplrok, varrógépek,
Csepel motorkerékpárok

kedvező részletre beszerezhetők:

Kelemen Mártoná

ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK:
BUDAPESl l. 5.30: Hajnali
6 3 0 : Falurádió 6.45: Reggeli
torna 7.0IV Műsorismertetés.
9.55: Áttelepítési kormánybiztosság
közleményei
10.00:
Hirek. 12.00: Harangszó, hírek. 14.00: Hirek. 1515: R4dióiskola: 15.55- Műsorismertetés. 17 00: Ilirek 20 00: Hírek, sporthírek 20 20: Hírek
és krónika oroszul 22 00: Hírek Mit hallunk holnap? 0.10
Hirek é s krónika
franciául.
0.20: Hirek és krónika angoluL
Csütörtök, november 11.
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
zene. 8.00: Az Élet és Tudomány
műsora. 8.15: Délelőtti muzsika. 9.00; Szólisták hangversenye. 12.15: Mindenki muzslzsikája, 13.00: Barátaink rádióműsora. 13.15: Asztali muzsika. 14.15: Filmzene. 15.00:
Rádióiskola.
16.00: Jó szomszédság muzsikája. 16.30: A Itáidió Gyermekújság műsora, —
17.10: ö t perc a hadigondozottaknak. 17.15: Szovjet napok —
szovejt emberek. 17 2.5: Verssel,
dallal és szerszámmal. 13.10:
Duna völgyi Hiradó. 18.40: Szír
küldi szívnek szívesen. 19.00:
Közvetítés az
Opera házbóL
IVagner: T.ohengrin. 20.05: Hirek, sporthírek. 20.25:
Hirek
németül. 21.45: Hirek. 23.00:
Népek testvérisége. 23.15: Jazz
muzsika.
BUDAPEST II. 17 00- ötórai
tea. 18.00: Dalok. 18.15: Hangos Hiradó. 18.30: Ja/zkedv®
tők iskolája hanglemezekkel. —
19.00: A Falu Hangja. 19.30:
Könnyű dallamok. 20 30: A
Rádió Szabadegvetetne. 21.15:
Magyar nóták. '2200: Zenekari
muzsika.
Szeged thj. város belterületi
I. f. közig, hatósága.
22.093/1948. kig. sz.
Tárgy: Őszi szántási hitel
feltételeinek módosításai,
Hirdetmény
Fenti tárgyra vonatkozó ré?«letes hirdetmény megtekiuthető
a liatósági hirdetőtáblán, Bérház kapu alatt, valamint a vámhivataloknál.

Apróhirdetések
JÓKARBAN lévő női kerékpár KÉTSZOBÁS lakásom kevés búeladó. Cim a kiadóhivatalban torral átadó a gázgyárnál. ÉrPRÍMA bőrkabát, hosszú, el- deklődni 12—2-ig: Damjanichadó. Kiilöntajáratu bútorozott utca 28.
szota fürdőszobahasználattal ki- KÜLOÜNREJARATU =zép bútoadó. Somogyi-utca 23., I. em. rozott szota,
fürdőszobám!,
GYERMEKSZERETö
bejárónő ajtó 1; 8—10-ig és 2—4-ig.
esetleg ellátással 15-ére kiadó.
étkezdébe vagy privát helyre ÓPET, »Kadett« uj gumikicai Bajcsy-Zsilinszky (Fekete.sae)
azonnalra elmenne. Szent Gy.- sürgősen eladó. Bajcsy-Zsilin- utca 15., I. em. 4.
utca 1.. házfelügyelő.
szkv-utca 19.
BELVÁROSI egyszobás
összM O S Á S T , vasalást vállalok. — PERZSALÁRBUNDA kis alakra komfortos lak lei bútorral azonBajza-utca 7.
eladó. Megtekinthető délelőtt nal átadó. Jelige: "Belváros*.
VARRÓGÉPELNI tudó leányt 10 és 12 óra között. Boldogaszfelveszek. Ugyanott kiadok ott- szonv-sugárut 16., ajtó 2.
K U l . f t N F F EÉK"*"qa
honi könnyű munkát. Dugonics- EGY festett sublót,' két karosMINDENFÉLE
tatajavitást k i tér 11., I. 3.
szék piiisshuzattal, egy asztal
CGYl'ÉDI irodában jártas per- eladó. Takarék tár-utca 8., kép- szít a 20 ér óta fenálló bab®'
klinika olcsón, gyorsan Margitfekt gyors- és gépirónőt azon- szaloniizlrt.
nali belépésre felveszek. Cim a VASTAGABB átmeneti és rö-utca 28., JI. em., délután 3-tóL
kiadóban.
vid bőrkabátot vennék. Szikvizn 1 I r A órás és ékszerész
m
Ai>t<-VfTii,
B iizem. Püspök-utca.
L L H U Kárász-utca 14
KEVESET használt zománcos keresek kar- é s zsebórákat
OPOSONGALLÉROS, nutriabé- tűzhelyet vennék. Babos órás, fveckerórát is), ezüstöt, briilésü háromnegyedes férfilcabát Kigyó-utca.
liánsékszerekel magas áron. —
eladó. Kazinozy-utea 6., I. 5.,ItOKKA KATÓK hosszú é s rö-Ora- és ékszerinvilásl vállalok.
délután 4—5 óra között.
vid, férfi és női mérték után
Jó állapothan tevő cserépkályha elsőrendű bőrből, festések é s KÜLŐXBEJARATU
bútorozott
olcsón eladó. ö?z-utca 13.
javítások szakszerűen készül- szota
fürdőszobahasznilattal
ELADÓ csillár, 2 méteres köny- nek Csordás
bőrruhakészalő- 15-re kiadó. Kálvin-tér 2., I. 4.
vespolc, fekete zongoraszék. Ti- mestemél. Szent Miklós-u. 7.
sza Lajos-körot 33., II. 5.
BÉLYEGEIT legjobban nálam
DÉLMAGYARORSZAG
ZONGORA, AVirth—Bősendörfer érlékesilheti. Falus bélyegkepolitikai napilap.
eladó. Szűcs-utca 4., 1—3 kö- reskedés. a fogadalmi temFelelős szerkesztő:
zött.
plomnál. Iskola-ntca 29.
DR. ANTALFFY GYÖRGY
UJ női bundakahát, hörcsög- HALÓSZOBABÜTOROK. egyes
Felelős kiadó:
béléssel, uj sötétkék prémeska- bútordarabok még mindig legDR. ZÖLD SÁNDOR
bát középtermetre eladó. Dini- olcsóbban Spitzer asztalosnál,
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
utca 4a.
Margit-utca 12.
Felelős szerkesztői telefon: 498.
2-l-l-es rádió és kétrácsos gverSzerkesztőségi telefon: 108
LAK lS
ta
mekágy sürgősen eladó. PilleNyomdai szerkesztőségi telefon
összutoa 11., I. em. 8. Megtekint- BELVÁROSI 3 szobás,
este 8-tól: 673.
komfortos lakásom elcserélném
hető 1-től 5-ig.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 5.
ELADÓ egy keveset használt kétszobásra. "Csere* jeligére.
Telefon: 325.
férfi bőrkabát és posztókabát KCLÖNBKJARATU bútorozott
és sportnadrág, egy 44-e3 csiz- szoba fürdőszobával kiadó. — A Hírlapkiadó Kft. nvomi-a.
F. vezető: Koncz László
Zászló-utoa 4/b.', középső csengő.
ma. Római-körut 35.
B

FOGLALKOZÁS ~
KÖZÉPKORÚ
kocsmáros pénzes társnőt keres, hadiözvegy
előnytan. Házasság lehetséges.
»Jó üzletasszoim jeligére.

U

