V. évi.

szám.

Csak annak lehettagkönyve,

aki pártmunkát végez

Az MDP Központi Vezetőségének legutóbbi ülésén
Kovács István elvtárs, az országos szervezési osztály
vezetője a párttagság felülvizsgálásáról és az eddigi tapasztalatokról számolt be. Elmondotta, liogy milyen komoly eredményeket liozott az. eddigi felülvizsgálat, de
ugyanakkor bibák is mutatkoznak. Ma még csak kevés
párttag tarlja kötelességének. Iiogv leleplezze a soraink
közé beférkőzött osztályidegen elemeket.
A felülvizsgálás jő végrehajtása rendkívüli feladat
elé állítja a pártot. Nagyon nehéz és
felelősségteljes
munka sok tízezer embernek a kizárása, vagy visszaminősítése. ugy hogv ne kövessünk el komolv hibákat.
Meg kelt érlelni tagságunkkal a felülvizsgálat célját,
meg keli szüntetni ennek liberális és engedékeny kezelését. mert ez nem jelenti azt. hogy a másik végletbe
csapiunk ál és válogatás nélkül zárjuk kl tagjainkat. A
döntő szempont: minden párttagot nz összes körülmények figyelembevételével, egyénileg kell elbírálni. Félniiinkál végeznénk, ha nem vizsgálnánk felül és nein javítanánk meg a pártszervezetek és vezetőségek szociális összetételét is. Ezen a téren igen komolv hiányok
vannak. A vizsgálat során kiderült, hogy vidéken 1294
iniinkástilkár mellett 1-112 nem munkás, zömében kispolgári elem van a pártlil károk közölt. Jelentékenyen
erősíteni kel! a polgári körzetek vezetőségében is a
prolelárelcmet. minden körülmények között biztosítani kell a prolelár vezetést ezekben a szervezetekben is.
A párttagság felülvizsgá'a'a most jutott döntő szakaszába. amikor mintegy 2900 felülvizsgáló bizottság
körülbelül 200.000 párttagot, az alapszervezetek vezetőségét. a nárlhizakniakat, pártmunkásokat, R-gárdistákat vizsgálja felül.
Ri7losiiani kell. hogv a jövőben csak annak lehessen párllgazolványa, aki valóban pártmunkát végez.
A most felülvizsgáltak legjobbjai viszik majd tovább a felülvizsgálás útját és mijfcgy OOftO bizottságban vizsgálják majd felül az egész párttagságot. A. tagság felülvizsgálását március l-re befejezik és március
3l-re a fagkönyveserét is végrehajtják. Ugy keit elvégezni ezt a feladatot. Iiogv pártunk ne csak számszerűen és szociális összetételében változzék meg. hanem
lénvegesen megjavuljon a pártmunka minősége, megszilárduljon a párt egysége és élcsapattá fejlessze pártunkat.

A kínai néphadsereghez párüoii
Cssatr-Kai-Ssk HQ-es
hadosztálya
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Jövőre egymilliárdot
fordítanak építkezésre
közigazgatási hatóságok és közhivatalnokok
hetenkint „közigazgatási napot" tartanak
Ezután

csak egykitós

kenyerei

süthetnek

a pékek

Kosárlabda és kézilabda íéli Toló Kupa indul
Számos fontos határozatot hozott a GF
A Gazdasági Főtanács csütörtöki ülésen a következő
határozatokat hozta:
A GF határozatot hozott,
hogy a hároméves terv keretében történő ipari beruházások lebonyolítása még
fokozottabb ütemben és zavartalanabbul történjék. A
GF ezért
kötelezővé telte az országos jelentőségű beruházásokat szolgáló részmunkák, illetve száililások soronkiv ii'i lebonyolítását.
Ezekre kötbércs szerződésekot fognak kölni és a haláridő előtti teljesítést prémiummal fogják jutalmazni.
A GF az eddigi 2 kilóst kenyér helyett kötelezővé lette 1 kilós kenvér készítését,
mert a kisebb sVivban sülölt kenvér minősége lényegesen jobb. Ilyen sütési mód
mellett megszűnik a kenyér
vagaesossága.
Jövő évi költségvetésünk
több, mint egymilliárd forintot íordit építési beruházásokra. A beruházások
tervezési munkálatait túlnyomórészt állami vonalon kell lebonyolítani.
Ilyen nagymérvű tervezési
munkák elvégzését azonban
egyetlen intézmény keretén
belül nem lehet elvégezni.
Ezért a GF a feladatok zökkenőmentes ellátása céljából az Állami Építéstudományi és Tervező Intézetet
megosztptta
olyképpen,
hogy a magas építkezéssel
kapcsolatos kutató, tudományos és ész szerüsitési feladatokat az Állami Épitéstudományi Intézet, az ipari
üzemi építkezések tervezéseit az Állami Ipari Épülettervező Intézet, niigazegj-éb
magasépil kezesekkel kapcsolatos tervezéseket az Állami Magasépítési Tervező
Intézet végzi.

Ezen a napon
korlátozás
nélkül kötelesek az ügjTelek
rendelkezésére állni. É közigazgatási nap vidéken a járási főjegyző által kijeíölt
nap, lehetőleg hetivásár alkalmával. A félfogadásra elrendelt időben tilos minden
értekezlet tartása és a lisztviselők kötelesek munkahelyükön tartózkodni.
A GF hozzájárult ahhoz,
hogv* az Állami Háziipari Rtlól a karácsonyi és újévi vá-

sár keretében megvásárolt
népművészeti és háziipari
cikkeket a jándék-küldemény
formájában külföldre lehessen küldeni. A küldeményáru értékhatára 300 forint.
A GF a sport (totó) fogad ások fol va m a I osságá n a k
biztosítása érdekében hozzájárult ahhoz,
hogy nz OSII »kézitalKÍa
és kosárlalxla téli totokupa< mérkőzéseket rendezzen.

Béke és
barátság,
küzdelem az uszítók
elten*.,
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség kongresszusa folytatja tanácskozásai*
A Nemzetközi Demokratikus arról, hogy háborút kell kezNőszövetség
kongresszusának deni. A Szovjetunió erélyes és
második napján Eugénia Cotton álhatatos harcot folytat a háelnök ismertette a világ min- borús uszítók ellen és ezt a
den részéből érkezett üdvözlő küzdelmet támogatják a világ
békeszerető nemzetei,
minden
táviratokat.
Ezután Togliatti, az OLasz haladó férfi és asszony.
KP főtitkárának felesége, Maria Ro>si, az olasz nőszövetség
N e m a k a r u n k átjv'Jelnöke beszélt a nemzetközi
tö'telékek tenni
nőmozgalom feladatairól a béA világ népei nem akarnak
kéért és a demokráciáért folyAgyntöltelékOl szolgálni és
tatott küzdelemben. Megállapította, hogy a kapitalista orszáezért niindon országban fogokat a kikerülhetetlen gazdakozzák a küzdelmet & reakció
sági válság fenyegeti és ezt ellen.
nagyarányú hadianyag megren- A Szakszervezeti Világszövetdelésekkel é3 a. Marshall-tervvel ségbe tömörült 71 millió dolakarják megoldani.
gozó, a Demokratikus Ifjúsági
Az imperialisták bánás esz- Világszövetségnek 48 millió tagkŐzökkel minden módon be- ja, a Demokratikus Nemzetközi
folyásolni igyekeznek a világ N«?zövets6gnek több mint 30
népeit a háborús uszítás ér- millió3 tábora követi a jelszót:
aBéke <fs barátság a nemzedekében.
tek között, küzdelem a háAz uszító propaganda azonban
ború* uszítók ellen-.
nem győzi meg a világ népeit

A Csang-Kai-Sek hadere- tett és hadianyagveszteségei
jébe/. tartozó 110-ik hadosz- is óriásiak. Csang-Kai-Sek
tály, amely együtt harcolt a kormányában a cselszövő-"
Szucsientől délnyugatra kö- nyele sorozata folyik.
rülzárt 12-ik hadseregcsoA harctéri jelentések szeporttal,
parancsnokával rint a népi haderő Nankingegyütt november 20-én át-tól keletre elérte a JangceA kínai nép harca h&sies
pártolt n néphadsereghez.
Kiang északi partját és közbeavatkozás
vetlenül fenyegeti a vasútA délutáni ülés első szó- gol-amerikai
A'anhi ng — Sanghai vonalat Nanking és Sanghaj'
noka Lu-Cui kinai megbí- semmiben sem különbözik
közölt. A kormány más
zott volt. Beszéde előtt a a német megszállók módszementhetetlen
y.
frontról ujabb
haderőket
kinai küldöttség gyönyörű reitől.
A kínai néphadsereg elő- vont össze a Jangce deltá700.000 lakost erőszakkal
hímzésű selyemzászlót adott
renyomulása
fokozódik. jának védelmére.
távolítottak el otthonából.
át a kongresszus elnökségéNanking előtt 10 kilométer70.000 demokrata, kőztük
nek, mint a kinai nép ajánQsang-Kai-Seknét fare állnak már a néphadseA GF a nyomorék gyer- dékát. Ezulán ecsetelte a ki- 5003 asszony
sínylődik
reg előőrsei.
mekek kérdésének egységes na. nép béke- és szabadságbörtönökben és internáló
gyosan
fogadták
irányítása érdekéhen elhatá- vágyát és az amerikai impetáborokban.
Nankingban a kormány n
Washingtonban
rozta,
rialisták támogatta CsangA
görög kiküldött végül
népfelkelőktől tart. SangKai-Sek
elnyomó
kísérlete
köszönetet
mondott a demohogy
állatni
kezelésbe
veCsang-Kai-Sek
felesége
hajban az amerikai fősz! a Nyomoréfcgycrme- ellen vivőit győzelmes har- kratikus világ erkölcsfi és
határozottan fagyos fogadtacát. A kínai nők
konzul figyelmeztette hon- tásban részesült Washinganyagi támogatásáért, melykek Országos Otthonát.
a felszabadított területe- ben a görög demokratikus
A GF szabá'vozla a közfitársait, hogy szombatig tonban. Az amerikai heken teljes politikai jog- kormányt részesitik.
hivatalok félfogadási idehagyják el a várost, mert lyettes külügyminiszter ugy
egyenlőséggel rendelkezEzután Muriéi Draper. az
jét.
A
jövőben
minden
minyilatkozott,
hogy
Csangkésőbb az amerikai hatónek,
amerikai nőkongresszus henisztérium
és
hivatal
kii
Kai-Sck
és
a
külügyminiszságok már nem tudnak
teles a felek rendelkezésé- résztvesznek a demokrati- lyettes elnöke a haladó ametérium között nem lehet szó
gondoskodni róluk.
re állni minden köznapon kus társadalom megszerve- rikai nőknek a béke és a
hivatalos tárgyal ásókról.
12 órától 15 őr áh', szom- zésében és a politikai élet- demokrácia érdekében kiA BBC washingtoni jelenA néphadsereg az egész vofejteit tevékenységét ismerbaton 11 órá'ól 15 óráig. ben is.
lése
idézi
Csang-Kai-Sek
lánalon támad és azokat a
tette.
A
GF
ezenkívül
elrendelChristn
Hadzsivasziliu
göfegyvereket használja fel, i homok amerikai tanácsadó— Az amerikai nők —
te, hogv az összes kiiz- rög kiküldött a görög demonn elveket
Csang-Kai-Sek jának nyilatkozatát, amely
i»'az«alásl hatóságok és kratikus nők tevékenységét mondotta — minden terülecsapataitól zsákmányolt ik. szerint minden további ameközhivatalok minden hé- ismertette. Leírta a polgár- ten leleplezik a demokraMandzsúriában) Csang-Kai- rikai segély elkésett a uanten egvszer kő'igazgatási háború szörnyű pusztításait tikus jelszavakat hangoztató
kingi
kormány
megsegítéSek a harmadik hadjárata
rámutatva arra. hogj' az an- fasisztákat és állandóan finapol tartsanak.
során egymillió embert vesz- sére.
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gyelmczlctik Tmmant a vá- az országunkban uralkodó fasiszta bizottságának elnöfaszlási hadjárat óta telt Ígé- maroknyi - imperialista cso- ke emelkedett szólásra. (A
reteinek betartására. Ne fe- portot és tekintselek ránk, beszédet lapunk
holnapi
lejtsétek el — fejezte be be- Amerika népérc.
számában közöljük.)
Itiz/ntok bennünk, mint
szédét —, hogy a demokraAz ülésen felszólallak még
ahogv mi bízunk benne- Csoen, a koreai, Thai-Thitikus és haladószcUomü
amerikaiak még csak a kez- tek.
l.icn, a vietnami, Jeanclte
detén vannak annak a küzAndrea Andrecn svéd és Wenneersch a francia. Tadelemnek, amelyet a fasiz- Nora NVoosier angol kikül- mara Rust a finn küldöttség
mus ellen folytatnak Felejt- dőit felszólalása ulán Nina nevében Az ülés este 8 órasétek most e' egy pillanatra l'opovn, a szovjet nők anti- kor ért véget.

Ax érdeklődés

középponlfábao

A NÉVJEGYZÉK
„SzivoaUlélekkel

örülök,

hogy

az MDP tagja

tehetek"

zervgyárbau, azonban megbete- névsorban. A P. B. határozata
s az orvos kiirta.
ról ezeket mondja:
í
""" '
' _ ! párt• Nincsen senkim — panasz— 2 Ideje
már,
hogy
•zervezele a kora
délutáni
kodik. — II.it hónapig munka pártunkat
megtisztítsuk az
órákban még egészen csendes.
nélkül voltam. De az elvtársak oda
n e m való elemektől.
Csak az asztalon fekvő
névsegítettek rajtam.
Nem szabad a
taglétszámot
jegyzék árulja el, hogy ebben
nézni akkor, amikor értékről
a pártszervezetben
is megtörEgyik eivtáisam r e g g e l i t van szó. Pártunk
tayreviziója
tént már a tagság összeírása
adott, az nagyfán
emeli majd
pártunk
Kalmár Margit elvtársnő azonMNDSz asszonyai is minde.nl élcsapat
jc legét,* Egyébként
ban elmondja, hogy nemsokára
megtellek, megkönnyítsék nehé2 bízik benne, hogy szerepel a
sünt egymásutánban
jönnek
sorsom. Nagy on jók hozzám az névjegyzékben, aniiről néhány
majd az elvtársak megtekinteni
elvtársak. Tetszik ludoi éu na- perc múlva meg is győződik.
a névjegyzéket
gyon szeretem a pártot. Saj»A tegnapi taggyűlés
után
Gabnai elvtárs ezekkel a szauos tanulni nem igen tudok,
alig tudtuk kielégíteni az ér• Szívvel-lémert bizony az írás, olvasás vakkor búcsúzik:
deklődőket, annyira megrohamár gyengén megy nekem, meg lekkel örülök, hogy az MDP
mozlak bennünket,* — mondja
beteg is vagyok. D c
eljövök tagja vagyok. Érzem, hogymint
mosolyogva.
minden párlnapra. Csak akkor munkás embernek itt van a heKalmár Margit elviársnő elhiányzom, amikor beteg va- lyem; tudom, hogy ez a párt
mondja. liogy o kél pártszerdolgozó
gyok. Nagyon örülök, hogy a szolgálja a magyar
vezetnek nyolcszáz tagja van.
párt tagja lehetek.«
Mindjárt nép érdekeit <i
Azl azonban már fölöslegesnek
meg is tekinti a névjegyzéket,
tartja számbavenni, hogy hás mosolyogva betűzi nevét.
Elvtársak jönnek, mennek
nyan (ekintellék meg eddig a
névjegyzékei. S valóban ez föA Rókus Ili. kerületi párt- A névjegyzékek kissé meggyűlösleges is, mert a névjegyzék
szervezetében rődnek, de száz és száz ember
önmaga beszél•
legalább 10-35 elvtárs tolong arcán ragyog az a büszke luhogy löbbszáz az asztatok körül Élénken lár- dat, hogy ahhoz a Párilioz tarI L á ' s z i k rajta,
tozik,
amelynek
tagja
lenni
kézben for- gyalják a P. B . határozatát.
Gahnal József
gyárimunkás dicsőség és megtiszteltetés.
gol) már, annyira megviselt.
Faragó Jenő
Horkay László elvtárs el- még nem tudja benne van-e a
mondja.
hogy a Siíabad Nép
cikkei alapján leljescn lisztáfcan van a P. B. határozatának
.Jelentőségével. »Tcijos mértékben helyesnek tarlom. a lagreviSiót, a visszaminősítéseket és
pártunknak
megtisztítását az
Vita nem való elemektől''. —
A Szovjetunió népe december 5-én ünnepli a szovmondja
Azután megtekinti a
jet
alkotmány
napját. A szovjet alkotmányt, amelyet alnévjegyzéket. Minden rendben
kotójáról a szovjet nép sztálini alkotmánynak nevez, 12
van. adatai is helyesek.
• Nagy megnyugvást
jelent évvel ezelőtt, 1936-ban fogadták el.. A szovjet nép most
tzáinomra, örömmel tölt et a?.
büszkén tekint arra a hatalmas útra, a küzdelmek és
» hidal, hngy az MDP tagja
győzelmek
u íjára, amelyet a szovjetek országa az eltehetek. Tudom, hogy nem vagyok egyedül, a párt
törődik múlt évek alatt megtett. A sztálini alkotmány tanúskoveU-m.* — búcsúzik
Horkay dik arról, hogy mindaz, amiről a becsületes emberek
eblárs.
milliói álmodtak és a kapitalista országokban továbbra

A Belváros V-VI

| kcrüle?igedeti,

December 5,

a Sztálini alkotmány napja

I A Rókus í | P*rtszcrvezelé1
I ben csütörtök
délután bá.oin elvtárs érdeklődéssel hajol a névjegyzék fölé.
A kályha me'lclt
fejkendős,
egyszerű asszonyka
üldögél
Várja, mig rákerül a sor. Ozv.
Nagymihály Jánosné 1947 óta
tagja a pártnak. Elpanaszolja,
hogv kél bélig dolgozott a Kon-

is álmodoznak, a Szovjetunióban már megvalósult és
hogy teljes mértékben raegvalósithaló más országokban is. A szovjet nép a sztálini alkotmány zászlaja alalt
munkálkodva elfoglalta a népek sorában az őt megillető történelmi helyet és bebizonyította, liogy a Kommunista Pártnak és Sztálinnak, az uj alkotmány megalkotójának vezetése alatt egyre ujabb és ujabb győzelmeket arat.

SuiufwéYe' „Borszanatórium" üYiiYi
(a volt Kéményseprő vendéglő helyiségében)

l l a í c s y Z M l I n s z k y - u t c a 12. sz. alatt.
Bori üiöii.'egessígek és választékos hideg ételek. Reggel 5 órakor nyitás

Péntek,

11 éve halott József Attila
az u j időknek
legnagyobb
magyar lirikusa, a magyar
munkásosztály tiuesszivii poétája. Horger Antal u r jóslata
beteljesedett: a "Nincsen apáin,
se anyázna költője nem kapott katedrát a »hivatalos«
Magvaror-zágon. S az irodalmi világlön se volt Sokkal
több szerencséje. Nem tudott
az elsők közé jutni ö, az elsők
első je. 1937 december 3-án betegen, szenvedésektől tébolyultan dobta oda magát a szárszói sinekre, beteljesítvén a
níp
költőinek
törvényszerű
végzetét.
I>9 mégis tévedtek a íTorget-ekt Józsel Attila költészete
rá tmeikus élete »nem középiskolás fokon* tanitott bennünket. A munkásosztály és
szegénypomsztság
felismerte
ellenségéit
az értelmiség
marxizmus-leninizmust
tanul,
arait C olyan gyönyörűen kiteljesített
művészetében. A
munkás-paraszt szövetség már
nemcsak az ö verseiben van

meg, hanem ható valóság a
magyar életlen és u j varázsok, u j szépségek, u j diacin 1mak buzdítanak
bennünket,
meghódítani a dolgozóknak es
országot. Teremtjük a termelés nagy harmóniáját odakünn, munkaversenyben v a n
minden tisztességes proletár,
dolgoz'i paraszt és értelmiségi,
de harmóniát teremtünk belül
is, a lélekben, harcnak a harmóniáját.
S tekintünk már a Borderekre is, kiverjük őket fészkükből, ahol áporodott osztálytudományukat marcangolva féltik, kiverjük egész peroputtvo'tó!
az ingyeriélöket,
minden fejlődés konok akadályozóit. Nem lesznek soha többé zárt kapuk a munkások,
parasztok fiai és soha többé
a nép költői előtt, bármilyen
mélyről is jöjjenek azok. m e r !
mi minden kapukat ledöntöttünk.
Ezt sziwel igerhetiiik neked,
Te halott József Attila.

Visszakapfák választójogukat
a csehszlovákiai magyarok
A csehszlovák nemzetgyűlés
legutóbb
egyhangúlag megszavazta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a választói
névjegyzékig
ezután
minden
csehszlovák állampol-

gárt
felvesznek
nemzetiségre
való tekintet nélkül. Mint ismeretes, az u j törvényt a csehszlovákiai magyarok állampolgárságának visszaállítása te:i«
szükségessé.

ítélt a munkásbiróság
a szeretetházi aggokat meg'opó
apácák bűnügyében
Tegnap délben hozott Íté- gyitelepi apácák
gaztettéletet a szegcdi uzsorabiró- nek fejleményeitől és visság különtanácsa Kollay Ér- szacsempésztek az ellopólt
zsebet Modentá rendfőnölc- élelmiszereket a szeretetnő és társa közellátást ve- házba.
szélyeztető és
sikkasztási
A rendfőnöknü és társat
bűnügyében.
régebb idő óla foglalkozA lelketlen apácák a tetak azzal u gondolattal,
hetetlen aggoktál
nagyhogy nem maradnak a
mennyiségű
élelmiszert
szeretetházban és erre az
loplak és csempészlek ki
Időre lopkodták a szerea szerelelliázból Itöresök
tetházi aggoktól a nagyIstvánné újszege (ÍJ ismemennyiségű élelmiszert.
rősükhöz.
Az njsomogyitelepi apácák
Azonkívül mintegy busz má- leleplezése uián Kollay rendzsa kenyérrel nem tudtak főnöknő utasítására gyorsan
elszámolni. A tárgyaláson elfőzték a visszacsempészett
Koltav Erzsébet és társa be- élelmiszereket.
ismerték a terhükre
rótt
Koltav Erzsébet IHodenla
büncse'ekményeket. Mintegy
rendfönöknőt egv és fél200 kiló lisztet és több kiló
évi, Ibarku'i Gardára apázsirt »spóroltak el* a sze- ranővért pedig halliőnapi
retetház lakóitól és juttatbörtönre itétle a munkásták • biztos helyre*, abban
biróság.
a reményben, liogy később Mindkettőjüket hal hónapra
saját céljaikra
használják kitiltották Szeged területéfeí. De megijedtek a somo- ről.
A M D P B«lnúro« 1. szervezete Kálvin-tér 6. sz. alatti székhazának nagytermében december 4-én délulán a órai
kezdettel a patronázsa alá tartozó
Juhász Gyula-utcai Á l t a l á n o s i s k o l a gyermekei részére

M i k u l á s

estet

Mikulás csomaook

rendez

kiosztása

x Brilliáns, smaragd ékszeKórusszámok
Népijátékok
Szavalatok
szereket
megvételre
keresek.
A m i U o r t a z A l t . U k . g y e r m e k e i a d t á k elét
Meglepő magas árat fizetek.
Fischer ékszerész, Klauzál-tér 3.
Nem dőzsöl, ha a
x Házasság. Molnár Katalin
és Hubányi Fereno december
2-An házasságot kötöttek. Minden külön értesités helyett.

TOMBACZ

A Szakszervezeti Tanács szegeöi szabadegyetemi elő-

adássorozatának kerelében dec. 4-én,
szombaton délután 6 órai kezdettel

TAVERNA-ban

szórakozik I

Választékos konyha,
termelői borok,
szolidárak
Espresso feketekávé. Hangulatos zene

d l ó k o k ^ z

Bérek és életszínvonal

alakulása

Vendégek et sziveién l á t u n k , fűtött

előadóterem. Bo'doqasszonv-suqórut 17.

Dorogi
Tatai

cimen tart előadást Dékáfiy Sándor elutárs, Pécsi
az OfTIB főtitkára a szakszeruezeti
„TUKER"
székházban.

t

1918 december 3.

kokszbrikett
szegediszéte
Telefon: 3-65

Pintek,

A

194? deoember

Magyar

jolAz

UFT.M40TAn0Ti<57ttT

3.

Kenderben

jéis s v ^ ^

is

kialakul

- á l ip^í^élip

ujszegedi gyár faggyti!ése taiárgya ia és
a ie!tüvizsgáiébao tság javaslatait

Egy-két peccel ke'.tő
után
megindult a munkások áradata
csütörtökön délután az ujszegedi Magyar Kenderben a kultúrterem felé. Az üzem dolgozói máskor is jelentős számban veitek részt a taggyűlésen,
de ezen a napon valahogy benne volt a munkatermek levegőjében. hogy taggyűlésükön
a
Politikai Bizottság
határozatáról, u tagság
felülvizsgálatáról
ennek eddigi
eredményeiről
lesz sző, ezért kettőzötten siettek. Rövid idő alatt zsúfolásig
töltötték a hatalmas
termet,
soknak csak az ajtóban jutott
hely.
Á színpadon felgyúló lámpák fényében helyezkedett el
«
üzemi szervezet vezetőségének néhány tagja, a központi
megfigyelő. Erdős János elvtárs, áz előadói asztalnál.
A
zsibongás elülte után hófehér,
bozontos szemöldökű,
nagybajuszt! elvtárs, Pap
József
lálU a mikrofon elé.

szociáldemokraták
befolyása
alatt áll tudat on á,h
a /árira, az oszitil / n v • e li'i'árcr
sabb elemekei véd. Ideológiaitag teljesen képzet en.
Munkásasszo'i trk. munkásleányok arca kip'rul az izg lomtól, ahogy Kiss párilitkár rd-

e fogadia

tér a harmadik személyre. Ku
rusa Mária — kezdené. Mozgolódás fut végig a zsúfolt sorokon, az ablakban ülök is fék
állnak, ugy hallgatják. Az üzem
legjobb élmunkásnője, akit idá
íg
mintaképül
állítottak az
üzem elé.

— A felülviz-gáló bizottság Kurusa Máriáról megállapítja,
hogy teljesen képzetlen, bár a púrtválasztmány tagja. Hibája,
hogy csupán a munkával foglalkozik és ideológiailag egyáltalán nem fejlődik. A kérdőívébe, tudatlanság folytán, nem
irta he, hogy szociáldemokrata volt és azt sem, hogy kitüntetéseket kapott. A felülvizsgáló bizottság javasolja a pártszervezetnek. komolyan foglalkozzék Kurusa Mária nevetésével, mert
különben alkalmatlan lesz olyan magas pártfunkció betöltésére. Egyúttal javasolja visszahívását, a párt választmány hói.
Kis János most szinte szótagolva hangsúlyozza: A felülvizsgáló bizottság mindhármukat tagjelöltté javasolja visszaminősíteni í

Paláival
szemA tereinben ülők és az állók elfogadom...
felcsattan,
lába szin'e he.gyö.' eredzik, u jabb ben is. És a taps
mozgás csak az első felszóla- akár Lovászi felszólalása után.
Sebesi János élmunkás szinlás közben támad. Lovászi elvtárs, a gépészek közül, szólni tén helyesli a határozatot. Röfel
elsőnek. Helyesli,
igenis videsen utána, az egyik vissza'
jelentkezik
helyesli a döntést. Tiz sorrai minősilett, Palai
odá)b Dunai Sándor nyújtja szólásra. — Helyesnek találom
kezét. — Hogy pártunk való- a döntést — kezdi önkritikáfiban élcsapat legyen,
kemény, ját. Én nem vettem idáig
Jelentés a z eddigi
rosszra
harcos embc-ekre van szükség. gyelembe, hogy csak
foiüfvizsgálatró!
Kiss vállalatvezető pedig nem tanítanak. Tantdni fogok, hogy
— Üdvözlöm az elvtársakat. az volt. Mindenki előtt
ak'
meg- mindent pótoljak. Talán
Mai taggyűlésünket megnyitom. hunyászkodott.
Jó fiu szere- kor ismét visszakerülhetek a
Napirendi pontul javaslom
o teti voi a lenni. A
javaslatot vezetőségbe.
n
következőket: Titkári
beszámoló. jelen 'és a felüli izsgálai
Hozzászólás! hozzászólás k ö v e i
eddigi eredményeiről,
vita
a
1
oszIlozzás; ó'ásokat hozzá -zölú- szolgáljam a pártot, az
beszámoló ji fefl. Elfogad ják az
t
á
l
y
t
.
.
.
Az
asszonyok megtapDezső
elvtársak? — nézett végig a lö- sok követik. Mészáros
után Földi Mihály igazgató be- solják.
vegen.
A napirendet
elfogadták. szél. A terem Tisza felőli réErdős János elvtárs á l l fel
Kiss János, az uj szegődi ken- szén valaki közbeszól: — Hall- ezután az előadói
asztalnál.
dergvár üzemi
szervezetének juk Kis Jóskátl — Földi befe- Rákosi elvtárs beszédéből "kititkára csengő hangon hozzáfo- jezi beszédét, újra és újra fel- indulva részletesen boncolgatja,
zug a halijuk. Kis József vál- hogy miért van szükség a viszgott beszámolójához.
— Elvtársak. Rákosi elvtárs lalatvezető kissé rekedt hangon szaminősitésre. A legaprőlékobeszédével kell
foglalkoznunk kezdi meg. — Tökéletesen iga- sabban rámutat a visszaminősí— mondotta. Üs egyszerűen, a zat adok'a felülvizsgáló bizott- tettek hibáira.. £s ahogy beszél,
munkások tömör nyelvén, tő- ságnak. Megriadtam a zkcllc- egyre sűrűbben néznek egymásBelá- ra a hallgatók. A még tétovámondatokban ismertette a Köz- mellens feladatoktól.
emberekre zók is belátják a döntés heponti Vezetőség ülésén elhang- tom, hogy harcos
hogy lyességét.
zón beszámolót, amety a leg- van szükség. Tanulok,
nagyobb részletességgel mérte
Hasonlónak ko'l lennünk
fel a világpolitika menetét, népi demokráciánk helyzetét és
a Bolsevik Párfhox!
amely ismét hosszú ülőre meg— Ellenpróbal
Egvelleneev
—
Kizárjuk
azokat,
akik a
szabta a haladás útját népi depárton belül akarnak rombolni ellenvetés sincs? Köszönöm. Kimokráciánkban.
és visszaminősítjük azokat,, nkik hirdetem n határozatot: a tagmég uem jutottak el odáig, gyülüH a vi-sza minősítéseket heNem tűrhetjük
hogy méltó tagjai legyenek a lyesli éű elfogadja.
az osztályidegeneket munkásosztály vezérkarának —
Az Internacionálé után felszabadult lélekkel tolonganak nz
és a gyenge embereket mondja Erdős elvtárs.
— Minden vihart kiálló párt- ujszegedi gyár munkásai a lép— Élesedik az
osztályharc ra van szükségünk! Olyan párt- csőkön lefelé. A földszintre érmindenütt, ebben az országban ra. amely teljesen hasonló lesz ve, a kapun á t Szegedre tartva
's. Páriánkra
még
halni mai a nagy Bolsevik Párthoz! — megtárgyalják a
hallottakat.
feladó 'ol. várnak ebben, a harc. fejezi be és beszéde után liosz- Mire a miniumvörös hídhoz érh°n. Ezért nem törhetjük, hogy szan, tüntetően, helyeslően, el- nek, tovább erősödik közöttük
a meggyőződés:
osztúhjidegen. vagy gyenge em- ismerően zng a taps.
Az elnöklő Pap elvtárs szaberek (egyenek sorainkban —
A Magyar Kenderben is kivazásra bocsátja a visszaminő•zóll. majd rátért a kellős szá- sítéseket. Kézerdő magasi'k hir- alakul az élcsapat!
m ú kérdőitekkel
kapcsolatos telen a nézőtér fölé.
Németh
Lajos
felülvizsgálatok
eredményeire
A siri csendben szinte koppanjak szavai:
— .4 felülvizsgáló
bizottság
Kis
József
vállalatvezetőről
megállapította,
hogy politikailag, ideológiailag teljesen gyenA MAORT szabolálói bfm- vezetője magyarországi targe. nem oszlályönludatos,
haj- perének csütörtöki tárgyalá- tózkodása során azt monhássza a népszerűséget, ezért sán Kcrtay György geológus dotta. hogv csak akkor szá• népszerűség árán
sokszor elmondotta,hogy aMAORT- míthatnak az amerikai közmagával a párttal is szembeke- ban nem alkalmazták rég- pont lámogatására, ba a marül. Azonkívül soviniszta.,.
óta az úgynevezett technikai gyar kormányzat kedvében
Majdnem ezer arcról tükrö- termelést, amelyre
akkor jár Amerikának. Ez esetben
ződik vissza a figvelcm. Vala- van szükség, amikor önma- Amerika" hajlandó • megseh o l a hátsó sarokban felfüty- gától nem tör fel az olaj. gíteni* Magyarországot is.
tyent egy olajtól
maszatos,
Varga József mérnők taA tanácselnök ezután iskékzubbonyu melós: Ejha, dc núvallomásában
előadta, mertette Ruedcmannak és
rátapintotta!:...
hogy a berendezések rossz Bannantinenek, a MAORT

A MAORT szabotálói
a népbiróság előtt

állapota nagy
mértékben
akadályozta a termelés emekövet k e z m ó n y e
léséi.
párttitkár folytatja:
Dr. Aliquander Ödön báAz üzemi szervezel gazda- nyamérnök
elmondotta,
vezetője, Palai József elv- hogy a Standard termelési
még ma is a jobboldali osztályának egyik amerikai

A tudatlanság

A
—
sági
társ,

amerikai vezetőinek rendőrségi vallomásait, amelybon
beismerlek, bogi' szabolálásuknak politikai okai voltak.
Ezután a szakértők terjesztették elő véleményüket.

A gyakorlati tennivalókat
mulatja meg szombaton
Révai elvtárs Szegeden
Hatalmas érdeklődés előzi miys a Magyar Dolgozók Pártja
szombati kibővített megyei választmányi ülését, amelyet
a
Kálvin-tért székházban tartanak meg. Az Illésre a pdxt Központi
Vezetősége Révai József elvtársat, a Szabad Nép főszerkesztőjét., Szeged országgyűlési képviselőjét küldi le. Dévai elvtárs
két óra; kezdettel tartja meg nagy-zabásu beszámolóját, • e l v ben Rákosi Mátyás elvtárs legutóbbi nagyjelentőségű beeaéde
alapján megadja a gyakorlati tennivalókat,
megmutatja
u
legközvetlenebb feladatokat. A kibővített
választmányi
ülés
egyébként a Magyar Dolgozók Pártja november 28—27-ikI központi vezetőségi ülése anyagának részlete3 feldolgozására szolgál Szegeden is éppúgy, mint az ország többi nagy várasaiban és a megyei bizottságok székhelyein.

Hálánk leiéül — a

hidért

Kiosztották Szeqed dolgozóinak ajándékait
a hídépítők között
T i z e n k é t n a p j a fogja össze
a Tisza kél pariját a közüli
hid. A szegedi dolgozók közlekednek rajta, ki gyalog, ki villamoson — és amikor a pom
pás ivre, a nyílegyenes úttestre
pillantanak,
hálás szivrel gondolnak azokra, akiknek mindezt köszönhetik:
a hidmunkásokra.

A város dolgozói ezt a hálájukat és megbecsülésüket téllekben is kifejezésre
jutatták.
Már belekkel a hídavatás előtt
megindult körükben a gyűjtés
a hős hUlmunkások
megjutalmazására. A gyűjtés
eredményét, Szeged dolgozóinak adományait csütörtökön
délután
osztották ki a hidépilük
közölt.

Boldogan fogadták a munkások az ajándékokat. De talán
legjobban a könyveknek örültek. Akadt, aki el sem távozott, amikor megkapta a maga
részét, hanem leült í s belemerült Mara, Lenin vagy Sztálin
müvének
tanulmányozásába.
Sokan viszont siettek
haza,
hogy átadhassák gyermeküknek
az almát, a kis cipőt, a ni ele •
holmit, nz asszouyuak a muffot, a evatj rot.
Szöged dolgozói
lerótták
hálájukat
a
hídmunkásoknak.
Az
ajándékosztás
végeiért, «
munkások
őrömtől
csillogó
szemmel oszolnak szét.
Jólesett nekik az iránluk megnyilvánult szerelel. a
gondossúg.
Dc talán a legjobban annak az
égzengéstzerü robajnak
örülnek, amely a kultúrterem fu~
lait a mennyezet felöl megrezge'i. Távolról jön, egyre hangosodva közeleg.
fülsikeliiö
lesz. majd megint
elhalkul.
Villamosok,
tehergépkocsik
jönnel'mennek.
zailik az élei <*
hidon, amelyet ők
épileltck
újjá...

T ö b b s z á z a n szoronganak a
szegcdi feljáró alatti kultúrteremben. Az emelvényen
lévő
asztalon' ajándékok tömkelege:
hatalmas halom könyv, téli kötött holmi, bakancs, d i n i , gvermekholmik, órák,
zsebkések,
női muff, zsebkendők, cigaretta. Takács Lajos elvtárs, főbizalmi beszél most a munkátokhoz. — Ne az értéket nézBarffiafe a
tárnák
zék az elvtársak — mondja, —
A
hős
francia
bányászok
hanem a szívet, amellyel ezt
sztrájkja különös időszerűséget
Szeged dolgozói adták.
ad a oseh demokratikus filmMagyarországon
Emlékeztet az építés hónap- gyártás első
amejaira, a liősi küzdelemre cső- bemutatott alkotásának,
lyet »Rugnak a tárnák* cimmel
vel, széllel, idővel,
anyaggal
játszik csütörtökfőt Szegeden a
Azután az éberségre hívja fel Belvárosi Mozi. Kladnobaa, a.
a figyelmet, az elvesztett po- nagy eseti ljánvaviiVken játszózícióit visszaszerezni kívánó re- dik a történet 3889-lien. Két
akcióval szemben. Mindszcnly- világ elevenedik meg előttünk.
ék uj háborúra
spekulálnak, Az egyikben fényűzően berendeszerelnék látni
újjáépítésünk zett paloták, finom falatok állnak a gőgös részvényesek, nagyeredményeinek, igy ennek a
tőkések rendelkezésére, a máhídnak is pusztulását. A ma- sik világban viszont azok élgyar dolgozók azonban élükön nek, akik napi
munkájukkal
a munkásosztállyal, meggátol- ezt a pompát megteremtik, d o
nekik még a betevő falat sem.
ják aljas kísérleteiket.
jut.
A h í d é p í t ő k ezután egyhanÉs ha ezért szólni mernek,
gúlag elfogadott határozatban ha n báoyászsors, a kizsákmátiltakoztak Mindszenty és klikk- nyolás nyomorúságát kifogásoljének uszító tevékenysége el- ni merik, nkkor lázadók, akiklen. ii-airt megkezdődött az aján- re a csendőrök, katonák fegydékok kioszlásn. A MÁVAtt és veres erejével tőr a kapitalisaz. államosított Zsigmondi vál- ták kezén levő államhatalom.
lalat 355 munkása között ösz- sCicáznak a szép csendőrtollak*
szesen 27.13C forint készpénzt a filmen, dörren a
fegyver,
osztottak ki, ezenkívül 200» fo- csorog a munkásvér, éppúgy,
rint értékben a
legkiválóbb mint Ilortlív vagv napjainkban
marxista-leninista miiveket. A Moch csendőreim:!. Nem is lepénz, könyv és cigaretta mellé het másként, hiszen a módminden bidépitő még valami szerek,
eszközök
mindenül t
ajándékot kapott, bnsznak ju- egyformák,
ahol
kapitalisták
tott egy-egy mázsa szénre szóló tartják kezükben o hatalmat
utalvány, fiznék vadonatúj ba- a dolgozókkal szemben.
kaacs, illetve cipó., de seuki
Mélyen emberi jelenetek, miisem távozott Ore- kézzel, minvészi 'felvételek és pompás szídenkinek jutott valami hasznészi játék teszi élménnyé ezt
nos holmi.
,a filmet, amely
izgalmasabb
minden amerikai pangszterfilmnél, mert hősei a munka hőL E G Ú J A B B SPORTHÍR
sei és az életükéit vivott küzBóbis Gyula olimpiai birkó- delem mindannyiónk jobb életmegteremtését
zóba jnoknnk Stockholmban 3:0 lelietőfiégeiuek
aráival
pontozás (fi
vereséget szolgálta cseheknél, magyaroknál, franciáknál vagy bármerre.
szenvedett Autonssoutó!.
K. L.
A Ferencváros háromtagú külx Ingyen életbiztosítási kötdöttsége Rákosi Mátyás közbenvényt kap, ha előfizet a Doljárását kérte a Ferencváros já- gozók Világlapjára.
tékjogának felfüggesztése ügyéx CnrdJgan putlo ver kötés mérben.
lek után. Iteiciiel, Margit u. 30..
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Pintet,

Kompot kérnek KígyS dolgozá paraszijai

H I R E K
A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK
Gyenge nyugati, északnyugati szél, villózó felhőzet,
többfelé köd. "Helyenként kisebb havazás, vagy havaseső, a hőmérséklet fokozatosan tovább emelkedik.
*

A TISZA ARAD

A Tisza Tiszabecsnél. Tokajnál és Szegednél árad,
máshol apad. Vizének hőmérséklete Szegednél 1 fok.
Mai vízállások: Csongrád 171 (13), Szeged 70 (15).

1 9 t * flaWmbeT S.

Fdhivjuk
ÖÍSZCS
szeminárium vezetőinket, hogy soronkivül tegyenek jelentést arról,
milyen anyagot adtak le eddig,
milyen anyagbői tesz a követ
kező héten szeminárium! Ok.
látási osztály.

A7. EGYÍ-VIS
EGYÉNI
TANULOK
FIGYELMÉBE
Felhívjuk az egyéves egyéni tanulásban résztvevő elvtársakat, akik iegnap nem voltak
konzultáción,
hogy ma, pénteken délulán 4 órakor, vagy fél
Érkor fellétlen jelenfenek meg
az oktatási
osztályon.

Algyő mellett a Tiszán viszszavonuló fasiszta
csapatok
annakidején felrobbantották a
számukra semmiféle
jelentőséggel nem b i r ó kompot. Az
algyői
szegény
parasztokat
azonban nagyon
érzékenyen
érintette ez. Algyő határának
fele, körülbelül 0000
hold
ugyanis' a Tiszán tul feleszik ét
ezekről a földekről csak 6 kilométeres kerülővel a hidon
keresztül lehet betakarítani a
terményeket. Sáros időben a
nagy kerülő mell ott a sár is nehezíti a tiszántúli földekrőt a
behordást. Ezért m á r az elmúlt
évben gyűjtést indítottak, mely-

nek eredményeként 15.800 forintot össze is hoztak,
ami
azonban kevésnek
bizonyultEzt oz összegűt is a 3is- 'és LAzépparaszlok adták össze, a
kulúkok egy fillérrel sem akartak hozzájárulni S. komphoz.
Most a komp ügye ú j b ó l napirendre került Algyőu.
A
község költségvetésében ŐQQO
forinl készpénzt és fíOÓO forint
értékú faanyagot irányzóit
elő
a kompra. A nagyfai börtöngazdaság is előirányzott erre a
célra 8000 forintot. Az algyői
dolgozó parasztok remélik, hogy
tavaszra teljesül kívánságuk és
tiszántúli földjeiket
könnyen
elérhetik.

— Felhívás. Felhívjuk Molnár János volt honvédszakasz
Péntek, december 3.
vezető
hozzátartozóit,
akinek
Nemzeti Szinház este 7 áraédesanyja Méhes Viktória,. Állíkor: Aida. »I«-bérlet 5. Rentólag Szegeden lakott. Molnár
des h e l y i n k .
19í4-t>en körüllieliil 21 éves volt.
Belvárosi Mozi fái 4. fél G,
Felhívjuk szeminárium vezeIsmerőso v a g y hozzátartozó ja jefél S: Bognak a tárnák.
felelőseink
lentkezzen a rendőrpalota I. em. tőink és oktatási
Széchenvi Filmszínház fél 4,
figyelmét, hogy szombaton dél34. ajtószám atalt.
fél 6. fél" 8- ffjusá.nr.
— LUDAS
MATYI-ELÖADAS után fél 6 órai kezdettel a váKorzó Mozi fél 4. fél G, fél 8 :
termében
.4 DuqOnics-nlcai általános le- rosháza közgyűlési
Két asszony között.
Muzcnm
nyitvn:
hétköznap ányiskola Ultörö csapata szom- értekezletet tartunk.
Három sándorfalvi és egy sövényházi n a p s z á m o s
9-tól 14 óráig, vasár- és ünnep, baton délután 3 órakor a VáMa, pénteken délután 5 óraé l e t v e s z é l y e s sérü ése
nap 9-től 13 óráig.
sArhelyi-suqárutl Postás ottkor sajtófelelős értekezlet lesz
Somogyi könyvtár nyílva van: honban műsoros délutánt renGyémesi
Sándor
23 éves sán- éves
sándorfalvi
nanszámosl
a Batlhiánv-ulca 4. szám alatt.
hétköznapokon 9 órától 19-ig. dez. Ennek keretében az Úttödorfalvi napszámos a handházi tegnap
délben
Sövényházán
Megjelenés kötelező.
majorban falat, bontott. Munka ugyancsak bontási munkálatok
Csoportja
Egyetemi Könyvtár
reggel rő csapat színjátszó
közbeni a fal eldőlt és maga alá köztien egy tieomló fal bete8 órától este 7 óráig van a Ludas Matyit adja elő. A betemette Gyémesit és retróczi mette.
Farkas
koponyaalapi,
Hol lesz ma tajgyfllés?
vezetőt Dómján
Itozália
Vili.
nyílva hétköznapokon.
Antal 30 éves sándorfalvi nap- orrcsont-, knlescsont- és borda,
osztályú
tanuló
mondja.
MinDecember
3. péntek: Pick számost. is. Gyémesi combcsont- töréseket. Fekete .Tinos jedig
Szolgálatos gvft'vsirrláraln
den érdeklődői szívesen Iái- szalámigyár délután 3 Szalontal
törést, Petróczi pedig medence- agyrázkódást, lépizakadást ée
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3 nakIstván. Rendőrtanosztálv dél- csonttörést szenvedett. Életve- felk;irtörést szenvedett. Fekete
.Tust Frigyes: Petőfi Sándor
—
A
BOLYAI
JÁNOS
MATEután fél 6 Róna Béla. Rendőr- szélyes állapotban szállították állapota élelve'z'lves. A ké*
•ngftrut 41/b: Török Márton
szerencsétlenül járt, embert beCsongrádi-sugá rut;
Selmerzi MATIKAI TÁRSULAT 4-én, ség délulán fél 5 Székelyhídi őket a szegedi közkórházba.
Béla: Somogyitelep I X . u. 489. szombaton délután pontosan 4 József, Köztisztasági telep délFarkas István 26 éves sö- szállították a sebészeti kliniórakor tart ja a következő elő- ulán 3 Komáromi István, Víz- vényházi és Fekete János 22 ka ra.
adó ülését a Bolyai Intézet I, mülelep délután fél 3 Mosonvi
„íróvá
ülik"
sz. tantermében (Baross Gá- György, Kunsági
szövőgyár
bor-u. 2., I I . em.) .Térgörbék
Nagy Sándor elvtársunkat
délután 2 Bogdán József, Varteljes görbülete'
címmel dr.
ga kőtélgyár délután fél 4 SzaA Könyvhivatai
érdelcs, Fárv István tanársegéd
tart
bó Teréz, Szőregi petróleumttjszerü szertartás bevezeté- előadást. Minden
érdeklődőt
gyár délután 4 SzAnlhő Margit.
sét határozta el. A fíatnlirók szívesen lát a társulat vezetőJózsef áttlls
Töbt) mint ezer középiskolás vegviipariskolás
első könyveinek
megjelené- sége.
diák gvült
össze csütörtökön verset szavalt. Az ünnepi besekor v>tröaia/ásh
rendez•
MEGÁLLAPÍTOTTAK
délben az Ady-tér!
egyetem szédet Kotlái László, a Biáknek. amc'y titán az iró hl
a k-arácsonyfayyerlya
árát. S*tnhi8-Film-Mávés*ei
nagy előadó termében,
hogy szöve'ség főtitkára
mondottava/aiosan is stróvá tesz*. A
A GF megállapította a karászegedi Hangoztatta, hogv a DiákszöS Papp Júlia az Aidában. ünnepeljék a legjobb
csonyfagyerlya
legmagasabb
szertartás pontos menetrendTanuljfoh*
A szegedi Nemzeti Szinház iskola tanulóit. A tanulmányi vetség által indított
fogyasztási
árát. Nettó 200
je hddig még nem ismeretes
keretében ban mozgalom« koilcktiu munma esti előadásán a címsze- munkaversenyek
gram paraf'n és kevert kaannyi bizonyos, hogy az avakitüntetik kálat, kollektív tanulással serácsoívjfagyertya
kariondorepet S. Papp Júlia énekli. A ugyanis országosan
Igydóknak különböző kérdéépítését.
bozva csomagolva 320, 50
szegedi zenekedvelő közönség és bázis iskolává léptetik elő piti elő a szocializmus
seket dd jel az avató tanács.
gram 4.70 forint.
érdeklődéssel várja a kiváló azokat a középiskolákat, ame- At MDP a legmesszebbmenőén,
Az első trónná;á.*l a közelfőr
tanulmányi támogatja
az ifjúság
tanulási
• énekesnő játékát ebben a sze lyeknek tagjai
vőben farija meg a Könyvhl— A Pedagógus Szakszervezet
előmenetelükkel és közösségi tehetőségeit és ezért a tanuló,
repben.
i mai Nagy Sándort, a Dél- Nőbizott-ágn kiráosonyi játékmunkájukkal a legjobb ered- ifjúságnak csak egy kötelessé•
magyarOtszá 7
munkalársd) és ajándékkészítő tanfolyamot
összesen ge van, hogy minél jobban é«
(*) Sirio Pioyesan hegedű- ményeket érik el.
»Az Ur jó viléze* cimü regé- tart. Érdeklődők még jelentkeza művész, a Bartók-vereeny győz- nyolc ilyen bázisiskola van az többet tanulva, a munkás é*
nye s Aczél Tamást »Éber- hetnek délután 5 órakor
országban- A szegcdi Diákszö- paraszt fiatalokkal együtt építség. hűségi cimü kö'ete meg- Mérey-utcai általános leányisko- tesének hegedüestje december
bizonyí- se a szocializmust.
4, szombat este fél S-kor a vetség jó munkájának
jelenése alkalmából
avatják lában.
Tiszában.
Zongorától
Hajdú téka, hogy cbhöl három iskola
—
Hamis
kalmár.
Eljárás
jel.
Kollai László beszéde u t i a
Szegeden i ,an. mégpedig a Klaindult özv. Nagy Mátyásné István. (Koncert.) ( x )
*
uzál
gimnázium, a i-'elsí,iparis- ünnepélyes, k e rtek között oszsz. Bittó Etel piaci ónis el(*)
A
Colleginm
Mn-icnm
I
I
I
— Biidipe-t pedngégn-ni solen, mert serpenyős mérle- bérleti hangverseny: Ág Magda kola és a Kereskedelmi leány- tották ki a Ingkönvveket.
A
rozatos gyűléseken tiltakoznak
gének egyik tányérja alá ól- zongoraestje decemier 10-én, iskola- Dicséretreméltó munkát megjelent diákság forró
hanga,
Mindszenty reakciós ténykedése
mot öntött és -ezáltal min- pénteken este 8 órakor a Kon- végzett még a tanítóképző fiú- latban, hosszan tűntetett Mindellen.
den mérés alkalmával negyed- zerve tóriumban. Ag Magda műiskola is.
szenty ellen és jelállva éltette
kilónkint öt dekával megká- során Bach-, Haydn-, Beetho—
HADIFOGOLY
IIIR
Szlúiin,
Ddkosl elvtársakat. A
rosította
a
vásárlókat.
A
mérven-,
Schnraan-,
Debussy.,
H
i
n
.
A Diákszövetség azzal jutalKresch Győző, Szögi Lajos és
leg utoljára 1911-ben
volt demith- és Bartók-miivek sze. mazta meg ezeket az iskolá- tagkönyvek kiosztása után dr.
Zádori István hozzátartozói jehitelesítve.
repelnek. .Tegyek a Konzerva- kat, hogy a tiszteletükre ren- Páti Ferenc főigazgató, Gallé
lentkezzenek az MDP központtóriumban válthatók, (x)
jában Balthvány-ulca 4. sz
— Veszedelmes betörőket fog'
dezett ünnepség keretében első- László és dr. Berki Imre igaz-"
Hadifogoly
hozzátartozóiktól tíik el l'nMonyán. Imre István
nek osztotta ki számukra a di- galók köszöntötlék az ifjúságot,
akik rövidesen hazatérnek, ér- és fiatalkorú társa Battonván
ákszöveíségi tagkönyveket. Rc- majd Bellák Árpád zárószaval
rengeteg betöréses lopást köA Táncszövefség h á k Árpád, a Diákszövetség sze- ulán a köztársasági indulóval
lerilés érkezett számukra.
vettek el. A fiatalkorú szüleitől
gedi elnöke üdvözölte a megje- ért a'éget a lelkes hangulata
felhívása
— Az alsóvárosi állami álta- még a beszolgáltatáshoz szüklenteket. m a j d Guczophi Lajos diákgyülés.
lános iskola fFöldinivel-utca) séges gabonát is ellopta. A batA Magyar Tánc?zövet3Óg nagytanulói • és úttörő csapata ma tonvai rendőrség bravúros nyoszegedi és csongrádmegyei titdélután 4 órakor miisoros mi- mozás után mindkét
betörőt kársága felhívja a Szegeden és
kulás délutánt és mikulás vá- elfogta és őrizetbe vette.
a megve területén működő ö?zsárt rendeznek az. iskola tor
x Uj tanfolyamok kezdődnek szes tanccsoportokat, iskolai és
nn termében.
december 1-én dr. llosenbergné üzemi csoportokat is. hogy nyilA Tiszaláj szerkesztősége iro- esetén megkapja a müvének
x Mu halvnesora a Serfőző- gyors- és gépiróiskolá jában, Dóvántartó
3
t>a
vétel
céljából
dedalmi
pályázatot hirdet riport- közléséért j á r ó tiszteletdíjat K
ven cl égi őt ;e n. Bol < lpgasszon v -s uzsa György-utca 2. Kultúrpalooember
7-ig
jelentsék
be
műköra.
amely
irodalmi színvonalon A Tiszatáj szerkesztősége ezp á n i t 20. szára.
tánál.
désüket a titkárságon. Jelentke- dolgozza fel egy üzem, szövet- zel a pályázattat fel akarja hívzési idő délután 2 és 3 óra kö- kezet, Iskola, tanyai közösség ni az irodalmi érzékkel rendelzött Vörösmarty-utca 5. szám mindennapi éleiének kérdéseit. kező dolgozók figyelmét orr*,
Egy ntunhás
U j f á é p ü é s l
alatt. A fenti idő alatt rera jehogy írásaikkal is szolgálják a
50 éves
jubileuma
lentkező qsoportokat a Tánc- Az irodalmi pályázat ríső dija
népi demokrácia és az építés
A moszkvai > Sarló és kaszövetség nem ves.-i figye'embe 250 forint, második cl íj 150
ügyét. Reméljük, hogy a páforint,
harmadik
d
í
j
100
folapács- vas- és fémipari gyái
és működésükre nem ad ki eaP E T Ő - n é l
rint, ezenkívül a szerző közlés lyázat révén számos írói tehetgedélvt.
dolgozói licnsöséges ünnepségre fogunk bukkanni a szeiésben részcsiteltélc
Szergej
gedi dolgozók soraiban.
Kuzmics Kuzmiu vasés
A pályázat ha a ideje: 1913
fémesztergályost, aki már 50
1
december 31. A pálvázalok a
esztendeje dolgozik ebben a
Tiszaláj szerkesztőségébe. Aradi
sza!cmában. Kuzmiu
magas ' Belvárost I H B Z Í reier. 625] Szécttenvi Wost Teief 4qd tffirZÖ R5fl*S Telefon f.74
Vérlanuk-ie e 3. szám alá külkora ellenére ma is elsőrangú
Csütörtöktől vasárnapig!
Áfától bemutatjuk a/,
Dee. 2 — 5-ig. csütörtöktől —
dendők ie'igésen. vagy névvel.
munkás és tevékeny
részi Az c ' o csch filmdrá-'u M,cy,irors'ácon!
évad
legérdekesebb
filmjét:
vasárnapig. Nagysikerű franA velencei tllmverseny nagydíjának
A pályázat eredményéi a Détvesz a munkásság társadalmi
Kél a s s z o n y
k ö z b M
nyertese.
cia filmkülönlege?ségt
m'aavaroi szag é* a Tiszaláj
éleiében is.
Egy
férfi
kettős
élete,
két
Simoné Simon brilliá.r.3 aía
Búgnák a tárnák
szerelmes asszony harca
a közli.
kitásával
férfiért. Fősz: P.erre Blarchír
Fősz.: M A R I E VASOVA és
Erre a filniilukre
különös
M I K U t Á S n A
I F J Ú S Á G
L A D I S L A V BOHAC.
K E D o i h u z á s !
nyomatékkal felhívjuk figyel- I t C r J y í í , h n r ' A " -sz
Ezenkívül: a szegedi hídava- Azonkívül: ;sákliamacslia
mét
közönségünknek.
Allamtorsjegyeht
P Cf Ö -fiélj tás és híradó.
és a legújabb línifi vilfigh raüó
tehérnsmií H O F L E HII«AUÓ

NAPIREND:

Két falomlás

- négy

Lelkes diáhgyülésen
a három szegedi

sebesált

ünnepelték

bázisiskolát

H T szatáj irodáéi pályázatot Irrdel

- Allamsorsjegv

A szegedi mozik

Főnyeremény: 6 0 . 0 0 0 ft

Az előadások kezdete fel 4. fél 6 és fél H órakor.

műsora

Pénztántyitá* délelőtt 11-12 ig, délután 3 érakor

Pír. tok,

DELM AGYA RORSZ AG

1948 december 8.

TERMELŐSZÖVETKEZETEK
A földreform eredményeképpen Magyarország megszűnt az
ezer holdak, a nagybirtokok országa lenni. A felszabadult para: ztság birtokálja vette a muni ' i 03jtály vezetésével és segití cg ével a megvár földet. A magy ir mezőgazdaság arculata ezrei egycsa pásra megváltozott. A
feudális nagybirtok-rendszer helyéi« paraszti kisbirtokra épülő mezőgazdaság lépett. Ezzel
az m i o n nem oldódott meg melóira zda súgunk
elmaradottságának, dolgozó
parasztságunk
fejlődésének,
felemelkedésének
kérdése.

kéé elemei igyekeznek félrevezetni a termelőszövetkezeteket

Hiába nusxfiioH a fekefe r e a k c i ó !

Munkaversenyben tanulnak, dolgoznak
a Petőfi tanoncotthon lakói

A falusiak nagy része, ha 8
termelő szövetkezetek szót hallja, azonnal a föld közös müvelésére gondol. Pedig a szövetkeA Kálvána-utcai nagy szül ke ház portásfülkéjéből,
— nek bomlasztani a lanonooltzetek termelési
tevékenysége
ahol azelőtt feketeruhás jezsuiták őrizték komor arccal lak- hon egységét, tevékeny mustra,
nemcsak a föld közös művelését
osztályaikat —, most csillogás zemu, mosolygó arcú, kucsmás tanulás folyik B falak k*e*tt
jelenti. A földet közösen művelő
fiufefek kandikálnak elő. nSzab adságh — köszöntik a belépő- Néhány nappal ezelőtt például
termelőszövetkezetek a fejletket, akik mosimár az üresen álló szobák helyett hetven te* három cipésztanonc: Érsek Isttebb formáját jelentik a terván, Sajtos György, meg Runoncfiaiallal
benépesült épületet
találnak.
melőszövetkezcteKnek.
Ehhez
becx Fereno azzal állt elő, hogy
azonban magas színvonalú meA P e t ő í i Sáaltr t u e a s - kális reakció. Közös szeminá- ők munkaversenyre hívják ki a
zőgazdasági technika,
gépek,
riumra,
rőplabdamdrkőzésekre, többi cipésztanoncokat. Kis ciottkei
stb. és közösségi
szellemben
gondolkodó, öntudatos dolgozó fiataljai m á r szépen berendez- meg külön beszélgetésekre hív- pőinodeUeket készítenek
és
parasztság kell. Ma még mind- kedtek a számukra kiutalt rész- ják őket és minden alkalmat ezen mutatják be, hogy miként
megragadnak, hogy
eltérítsék lehet gazdaságosabban,
ez nálunk csak kis mértekben
keve»A mezőgazdaságban a detón és Bozóki István elvtárs,
sebb selejttel ízléses, j ó cipőt
mokrácia felszámolta a feu- van meg. Ezért a termelőszövet- igazgató vezetésével szorgalma- őket m u n k á j u k t ó l
túlnyomó
— Megmondtuk nekik, hogy készíteni.
dális maradványokat, felosz- kezetek ' munkája
san végzik munkájukat. Magatotta a nagybirtokot, demo- többségében csupán a külön- tartásukkal, munkájukkal igye- hagyjanak bennünket békén,—
kratizálta a földbirtokmrg- külön dolgozó parasztok termemeséli Klinka István vizvezeA példa ragadós volt. A háeszlást. Ugyanakkor azonban lésének megsegítésére, támoga- keznek kiérdemelni ezt a szép tékszcrclő tanonc és Nagy Fe- rom cipészianonc kezdeményetására,
irányítására
szorítkozik,
uj
oltlionl,
amelyhez
a
népi
még nem vetett véget a falu
renc takalostanonc. — Tudjuk, zését viharos lelkesedéssel fode irányt kell vennünk a föld demokrácia juttatta őket.
tőkéé fejlődésének.*
hogy mire megy a játék, hát gadia a tanocotthon taggyűléalapuló
— Még h a diákokat lenné»A földreformmal a demo- közös megművelésén
hálózatá- nek i d e . . . — mondta finnyás- csak nem gondolják, hogyoda- se és mindenki,
krácia megvédte a szegény és termelőszövetkezetek
szakmájára
úUunk azokkal, akik eddig nem
középpnraszt egyéni gazdasá- nak kiszélesítésére.
kodva a jezsuita rektor, mivaló tekintet u él kid
csatlukotörődlek velünk.
gát, magántulajdonát a nagyVannak már nálunk — ha előtt beköltöztek. — Éppen tazolt
a
munkaversenyhez,
hogy
birtokosok nyomásával szem- kisebb számtan is — olyan ternoncokat kell idehozni,
akik
Zátonyra ín' a M a r i k á i k
fejlessze szaktudását s egyb e i
ben. a nagybankok és a gyár- melőszövetkezetek, amelyeknek
láripar államosításával
pedig termelési tevékenysége "maga- majd rendellenkednek,
reafca'í
javítsa a termelést, a minőségi
megvédte a nagytőke kizsák- sabb fokon áll. Ilyenek a táblás máznak egész nap.
mesterkedése és hiába egyekez- m u n k á t
— Úgyis tönkretesznek egy
mányolásával szemben. A to- gazdálkodási módszerrel dolgovábbi feladat: fokozottan vé- zó termelőszövetkezetek külön- hét alait mindent, — tette hoztSeregek gyertek, rátok vár az ország« — hangzik fe! a
deni a dolgozó parasztságot a böző fajtái. M a már közel 260 zá ajkbigyesztve egy másik jefriss nótaszó és látjuk: az ország, a dolgozók nem hiába
fnin kizsákmányold elemeivel ilyen termelőszövetkezet műkö- zsuita.
várnak erre az uj
munkásserégre...
•zeniben is, a kizsákmányolók dik, mintegy 62 ezer hold fölkorlátozásával, terjeszkedésük dön. De még az ilyen fejlett
Célialen rastbalás,
meggátlásával. A demokrácia formájú szövetkezetek is csak
pasztitis
minden kényszertől mentes, n akkor szolgálják a dolgozó paAmint beszéllek, ugyis csetelje* önkéntességen alapuló rasztság igazi érdekeit, ha nem
mezőgazdasági
szövetkezetek érvényesül vezetésükben semmi- lekedtek, de a rombolást éptámogatásával megakadályoz- féle kapitalista törekvés. Csak pen nem a tanoncok, hanem
n i a szegény- és középparaszt- akkor, ha a szövetkezetek tag- a jezsuita papok vitték végbe.
sás romlását és süllyedését, jai maguk végzik a termelő te- A portásfülkében még most is
lehetővé teszi gazdasági és vékenységet, és nem bérmunkástársadalmi felemelkedését! — ként alkalmazott mezőgazdasági összekuszálta n lóg ki a falból
egy csomó drótszál: a villanymondja Pártunk programnyi- munkásokat, vagy
szegénypa- csengő reduktorának drót jai. A
latkozata.
rasztokat zsákmányolnak ki «
táblásmüvelés a l á vont földe- házitelefon is némán hallgat
cimü re séf sZ f*
V i d á m n ó t a s z ó Munkásokt
A faJun még nem vetettünk
Mielőtt ugyanis kiköltöztek onken.
valja el, majd Turza . Imre
Íréiret a 1 ökés fejlődésnek. Egyénan, igyekeztek tönkretenni, el- csendül bele a Tiszaparton elénekszámával szórakoztatja *
ni kisgazdaságokra épülő mezőcsendbeA termelőszövetkezeti mozga- pusztítani mindéül, nehogy az terpeszkedő hideg
közönséget. Az úttörők
népi
jrazdaságunk tőkés uton való
lom fejlesztése érdekében a né- uj lakók, a dolgozó szegény- Izzószemú, piros arcú csoport
fejlődése pedig magiban rejti
tánccsoportja
és
az
úttörő
bábpi demokratikus államhatalom emberek fiai hasznút vehessék. közeledik a IJppai
fürészte• veszélyt, (ami a kapitalizmus
minden segítséget megad
a Nem törődve vele. hogy nekik lep felé. Fegyelmezett menet- színház adja elő müsarszámtrt*»1«ő törvényszerűségeiből fn- földmüves6zövetkezeteknek.
A
vidáman ffked) hogy n dolgozó "parasztság gépállomás hálózat kiépítése, a sem jelent semmiféle hasznot ben haladva, valóban
A rövid
kuHurmüsor
induló. A
mint cseng a Komszomol
túlnyomó többsége elszegénye- szerződéses termelés u j rend- ez a barbár pusztítás,
ifjú- befejezésével Késő Pál átadja
dik, mig egy szűk kis rétege a szere, vetőmag, miitrágyaakoió, ahogyan azzal sem
törődlek, szegedi taniiő fiuotthon
sága keresi fel Simon
József az úttörő díszoklevelét, amelytöbbség rovására meggazdago- hitelek, stb. mind ezt' a célt liogy esetleg
dik, kapitalistává válik.
igazgató vezetésével az üzem ben a IJppai fürész'elcp munszolgálják. De ez a segítség
étoíveszsilelmel o k s s a a k
munkásait.
A fürésztelepen a kásait fővédnökükké
választA falu kapitalistái, a bulik- csok azoknak a Szövetkezetekköszönése ják meg. Az internátus
állni, Több szobában ugyanis letép- munkások jókedvű
Diáké i g az elmúlt három év alatt nek fog rendelkezésére
Sza- szövetsége nevében
Ambrnzs
c-nk gyarapodott,
erősödött amelyeknek tagjai valólran ma- ve találták a fiuk a villany- hallatszik mindenfelöl:
gazdaságilag és ezzel megőrizte guk folytatják a termelést és kapcsolót és csak két szál zsi- badsági Az óra mutatója las- István adja ál a díszoklevelet,
politikai befolyásának nagyré- amelyekből a dolgozó paraszt- nór lógott ki a falból. Vélet- san a négyesre, csúszik. A ' gé- melyben a IJppai
fűrésztelepet
rzét is e, dolgozó parasztság fe- ság kiküszöböli a kapitalista len szerencsén múlott
csak, pek csikorogva megállónak és testvérüzemül fogadják, egyben
li t'f. A kulákság a dolgozó pa- törekvéseket.
fáradt meghívják a munkásságot csahogy nem csapta őket agyon megindul a munkások
rasztság rovására történő toM i n d az alacsonyabb, mind a az árain, amint este a sötétben csoportja a kultúrterem
felé, ládjaikkal
együtt egy
kuilurvá .bi gyarapodásának meggát- magasabb fejlettségi fokon álló
hogy felfrissüljenek
egy kissé délutáni-a. Az egyik üzemuézetapogatózva
villanyt
akarlak
fcPSt szolgálták azok az intéz- termelőszövetkezetek döntő jeazon, amit ezek a jókedvű fi- tő köszön' meg a munkásság
kedések (progresszív beszolgál- lentőségét ez adja meg, hogv n gyújtani.
;
nevében a kultúrműsort.
®
t a s s é. edó, állami elővásárlá- gépállomások termelési szerzőSzinte hihetetlen az a célta- uk akarnak adrd nek k.
s - iog a földre, nagybérletek dések és egyéb, a demokratikus lan pusztítás, amelyet végezlek
meghívás! és megígéri az üzem
ár. d.Vta e nincsteleneknek, sze- állam által juttatott segítséggel a papok. A
együllmükö.
A Köztársasági
Induló és az internátus
villanybizlositék
s'nyjjfcrasrtoknak, stb.) ame- lehetővé te-zi a dolgozó parasztdésének
elősegítését.
dobozát
is
letépték
a
falról,
a
gyönyörű akkordfai után, arculyekkel a népi demokratikus ál- ság kiszolgáltatottságának megörömmel
l.rmhatnbnunk a kulikok korlá- szüntetését, függetleníti gazda- szobák nagy részében a házite- kon várakozás'etjes
Végül
felhangzik
néznek a kezdetleges színpad
tozásinak politikáját megkezd- ságilag a kis- és középparaszt- lelön kagylóját összetörték.
minden
ajkon
at
InternacioA Petőfi-tanoncotthonosók felé a munka hősei. Ambruzs
te.
ságot a kulákságtól. Ugyanaknálé dat/amj, s buc*ul vesznek
azonban
nem
keseredtek
el
a
István
megnyitó
beszédével
kor a gépállomásokon, termeRendeletekkel,
a
kulákság
a diákok.
kezdődik a műsor. Az ének- munkáslestvéreiktöl
lési szerződéseken keresztül szo- pusztítás miatt, hanem
korlátozásával
azonban
csak
kisvárdat
tjbor,
kar ifjúsági indulója után Rurosabbra fűzi a munkásosztály
lassítani lehet mezőgazdaságunk
munkához iátíak
tanító f'uolthnn
tagja.
és parasztság közötti kapcsolaIcusz
Gyula:
József
Attila
kapitalista fejlődését,
dolgozó
tot. De döntő jelentőséget ail a Amit lehetett megjavítottak, de
parasztsipink
elszegényedését,
teruielöszövetkezeteknek az is,e mellett hozzáfogtak! a komoly
de véglegesen megakadályozni
hogy a termelésben alkalmazha- tanulásnak, amelyet
mostmár
nem. Ennek megoldásúra egyettó nagyüzemi módszerek — gé- nyugodtabb körülmények kölen mód van: a mezőgazdaság
pek használata, közös mniika zölt végezhetnek, mint a hideg,
szocialista uír.a való vezetése.
stb. — biztosítja o dolgozó pa(Uj Magyar
Könyvkiadó)
Ez pedig csak a szövetkezeti
sokhelyült ablaktalan régi lakraszt számóra a nagyobb jövemozgalom, a termelőszövetkezedelmezőséget. Ezen keresztül a tanyában, eddigi otthonukban.
Makarenkónak
(itt Zaharov nA
At
Useaiber
ko\ácsában
Matek jelentik a legerősebb fegyNapi rendes 8—9 órai mun- karenko legkiizdelmesebb évei- ven szerepel) nincs sok dolga
dolgozó parasztság
felismeri
vert a parasztság kezében. A
hogy a termelőszövetkezet n mel- kájuk mellett, amelyet a mű- nek történetét irta meg. Az in- velük. Pn«ztá jelenléte, s a tekulákság tisztában van ezzel,
lett, hogy az egész dolgozó pa- helyekben
a.hhos,
töllenck,
pontos tervenciós háborútól vérző i f j ú lep levegője elegendő
ezért támadása, agitációja elsőrasztság felemelkedését, a ki-munkarend szerint tanulnak az Szov jet köztársaság rábízta a vi- hógy az u j gyerekek
lelkét,
sorban » fejlődésnek
induló
zsákmányolástól való megszaba otthonban is. Minden
héten haros évek alatt elárvult, csa- agyát, magatartását átgyúrja.
termelőszövetkezetek ellen irádulását biztositja, egyben biz rendszeresen hallgatnak törté- vargáshoz, lopáshoz szokott kis- S eit a szinte minden cszkös
nyul. A csajkamese és a többi
tositja számúra az egyéni felnélkül történő átalakulás taláa
rágalom újból elöntötte a falut,
nelmi,
természettudományi, korúak átnevelését. Makarenko
emelkedést is.
mindazoknak, még nagyszerűbb, még bámuA kulákság^ s a falu egyéb tőtársadalomtudományi előadáso- bebizonvitotta
akik kétkedőn, aggódva, vagy latosabb, " mint omi nz zUf
kat és szakmájuk körébe vágó
éppen rosszindulatúan
figyel- ember kovácsaiénak porülyütáelőadásokat is. Minden
héten ték: nincs elveszett, vagy ér- sei alatt ment végbe.
S z e g e m
F i l h a r m o n i k u s
EpyesUlet
résztvesznek pártnapon és SzIT téktelen ember. Csak értékteelső hangversenye 1943 december 13-án, hétfőn este
Az ;Tgor és társak rendkívül
gyűlésen. Mozgalmi indulókai, le j élet!orma van és h a ezkomoly mondanivalója ellenére
7 órakor a Nemzeti Szinházban.
népdalokat, népi láncokai ta- megváltozik, átalakul,
jobbik is bübájo 5 an kedves, elragadóan
nulnak, szin'á szó csoportjuk is énjére eszmél az ember is. Aderűs és vidám olvasmány.
működik és bátran, öntudato- nngv pedagógus az elveszettnek
A kitűnő fordításért a kiváló
san mondják cl gondolataikat hitt fiatalok tízezreit adta viszköltőnőt, L á n y i Saroltát illeti
« : i a szovjet hazának.
Műsoron: Csajkovszkij VI.. Rimszki
Korzakov,
Ljadov, a iic'.i Szabad Nép vitaesten.
Igor és társai már nem szen- dicséret.
Mjászkovszkv müvek.
vedik végig az suttörők« nélVezényel: V a s i y
Viktor.
ftíert t.c B ű a ' o s ü a t a l o ' t
kii'özéseit. Dk már nagyszerűen F i z e s s e l ő a
Jegyek a színház pénztáránál kanbalók, A régi bérlők jegyei!
köl;ö7.:ek be. ide, akiket hiába felszerelt telepre kerülnek, fe- D é l m a u v a r o r s z A t j r a
december 8-ig fenntartjuk.
akar megkö. nvékezni a kleri- gyelmezett, derék fiuk közé.

A tanítói fiuotthon

tes(vériizemii\

fogadta

a Lippaí fűrésztelepet]

M a k a r e n k o : Igor és társai
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Szovjet k i t ű n t e t * !
egy b o l g á r i r ő n a k
hslad az erdősítés
hadnál Sztojunov bolgár irót
A lambovi lerülel kolhozai 60. születésnapja alkalmából 0
nagy lelkesedéssel dolgoznak Szovjetunió
Legfelsőbb Tanáaz erdősítési terv keresztül- csúnak Elnöksége a szovjet irovitelén. Most ősszel már kö- dalom ismertetése és népszerűrülbelül 2600 hektárnyi terü- sítése terén szerzett érdemeiért
letei erúösiletlek és hogy az a »Munka
Vörös
Zászlaja«
ülem még fokozható
legyen, rendjellel lünlelte ki.
,"
75
földmüvesszövetkczelbrn
erdei faiskolákat
létesítettek.
A komszomolisták
körében
Kiskereskedők R o v a t a
alakult csoportok nagy buzgalommal gyűjtik a famago.
Szövetkezeti tanulmányi
kör
kat. Eddig Ii tonna magot hallgatóinak
figyelmébet Éricgyűjtőitek
össze.
sttjük a szövetkezeti tanulmáflho]

A S z e g e d i K e n d e r sportolói nyerlek
a Texltles V á n d o r k u n á t
A
még
jauuirtón
három
sportágban kiirt Textiles Vándorknpa küzdelmei kedden véget értek a Szegedi K e n d e r Magyar Kender sakkvereennyel.
A finálén a Szegedi Kender dolgozói győztek 6.5:0.5 aránylian,
amellyel
a
sakkbajnokságot
megny'erték. Ezzel a győzelemmel a Szegedi Kender sportolói
azonban nemcsak a sakkbajnokságot, de a vándorknpa első
védelmét is megszerezték, mert
a másik két sportágliau szerzett 13 pontjuk mellett a sakk

Tárgyilagos

liriliha

A Szeged idei szereplése igen
sok kívánnivalót hagy
maga
után. Miután nem közömbös a
sportrajongók táborának, hogy
a jövőben lesz-e Szegeden Ni;
1. mérkőzés, őszintén rá kell
matatnunk azokra a hibákra,
amik okozói a Szeged rossz szereplésének. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a Szeged mai, 9-ik
helyezése a jövő szempontjából
nem megnyugtató, mert a még
hátra levő három mérkőzésből
a Vasas és az MTK Budapesten, mig az Újpest ellen Szegeden kell mérkőznie, a jelenlegi eredményeinek alapján —
kevés sikerrei. A Szeged jelenlegi vezetőségének és főleg a
fntMhznlío"zlályínak
annyi
önkritikát kellene gyakorolnia,
hogy felismerje azokat a hibákat, amelyek ugy a csnpntszervezérel kapcsolatban, mint nz
edzések rendszerében kiütköztek, akkor megtalálná a kivezető utat is.
A legnagyobb kapkodást látjuk a csapatösszeállítások terén, mart az eddig lejátszott
12 mérkőzésen állandóan változtatták a csapatot, tehát nem
sikerül onagtaláiniok azt a megfelelő 11-et, amelyet összedolgoztak volna. Hiszen a legjobb
példa előttünk von, a SzAC
csapata, ahol nincs kimagasló
képcségü játékos, de az idény
megindulása
óta ugyanaz
a
csapat játszik s a jó erőnlét
és Imráti szellem kihozta a jó
eredményeket. Pedig a meglevő
tavalyi játékosanyaghoz 5 uj
játékost szereztek: Rosenthalt,
Törkölyt, Túrit, Benákot és JaA

14 pontjával együtt 27 pontot szedtek össze, amellyel fölényesen szerezték meg az első
helyet.
Az őszi-tavaszi
kétttjfdulós
versengésben három iizem —
Szegedi Kender, Magyar Kender és Kunsági Szövő — egyenkiut 35—35, az üzemében dolgozó sportolóját szerepeltette a
labdarúgás, asztalitenisz és a
sakkbajnokságért. Textiles üzemeink ezzel példaadó és értékes munkát végeztek az üzemi
sportélet megteremtése terén.

a Szegedi

Hiba van az edzésekben i».
Amint az ABC ismerete nélkül
nem lehet olvasni, ugy labdaátvétel, fejelés, pontos passzolás és helyezkedést érzék nélkül
nem lehet valaki
futballista,
pláue » minőségi sport legmagasabb osztályában. Nincs elgondolás a csapatban, hiányzanak a kcre-ztlabdák, helyeserés
támadások,
lyukrafutások
és
váratlan lövések.
Az MLSZ azon kor zakalkntó
döntése, hogy megszüntette a
vill&miguzolá*t, óriási jelentőségű a vidék é» főleg a Szeged
jövőjére. Szüksége van a Szegednek sajátnevelésü
iátékosaira, de azokat oktatni "kell és
képezni a komolyabb, nagyobb
feladatok elvégzésére.

kupikli.alelem részletes
eredménye ez:

a szakszervezeti székházban tartandó vacsorán a dijakat és adják á t egyévi megvédésre a
Lnhdnragd": 1. Magyar Kengyőztes
kendergyáriaknak
a
der ő, 2. Kunsági Szövő 3, 3.
gyönyörű kivitelű ezüst kupát.
Szegedi Kender 1 pont.
Asztalitenisz: Női egyéni 1. líi'Jicritik a kisteleki futballSimon Margit (Kunsági Szövő)
pályát
C, 2. Hovorka Gvörgvné (SzeA kisteleki labdarugó közöngedi Kender) 3, 3. Rozsa .Tnlia
(Sz. Kender) l ponttal. Férfi ség és az NB Ill-ban játszó
egyéni 1. Bodó (M. Kender) 5, kisteleki labdarugók' régi vá2. Péterfi (K. Szövő) 3, 3. Ka- gvát teljeritik a közeljövőben.
nalas (M. Kender) 1 ponllal. Tervbevették, hogy a labdarúgóNői csapat 1. Sz. Kender 5, pálya köré kerítést vonnak és
talaját
2. M. Kender 3. 3. Kunsági Sz. rendbehozzák a pálya
1 ponttal. Férfi csapat 1. M. is. A munkálatokhoz körülbelül
Kender 5, 2. Sz. Kender 3, 3. .50.000 forintra lenne szükség.
Kunsági Sz. 1 ponttal.
Az SzMTE birkózói Halason
• Sakk egyéni 1. Sándor Tujos
A Szakszervezeti MTE I I . osz(Sz. Kender). 5, 2. Tóth László
(Sz. Kender) 3, 3. Temkó Kál- tályú birkózógárdája vasárnap
mán (.Sz. Kender) 1 pont. Sukk Halason indul az ott megrenc*anatvrr>euybeu I. Sz. Kender dezésre kerülő országos I I . osz5, 2. M. Kender 3,. 3. Kunsági tályú görög-római egyéni versenyen. Az együttes Halasra vaSz. 1 ponttal.
Az összesített
pontverseny sárnap délelőtt 10 órakor indul
végeredménye: 1. Szegedi Ken- a Klauzál-gimnáziumból.
der 27, 2. Magyar Kender 22,
A Felsővárosi Dl'C ma este
3. Kunsági Szövő 14 pont.
7 órakor a felsővárosi kultúrAz értékes sportmnnka utolső házban választmányi ülést tart,
akkordjára ma este fél 7 óra- amelyen az érdekelt tagok ponkor kerül sor, amikor ünne- tos "megjelenését kéri a vezepélyes keretek között osztják ki tőség.

December 3-án este 7 órakor:
December 4-én este 7 órakor:
December 5-én d

u. 3 órakor:

December 5-én este 7 órakor:
December 6-án este 7 órakor:
December 7-én esle 7 órakor;
December 8 -án este 7 órakor

Színház

Aida. »I« bérlet 5. előadás.—
Rendes helyárak.
Éva. Bérletszünet Rendes helyárak.
Tükör. »M« bérlet 1. Mérsékeli
helyárak.
Carmen. Bérletszünet. Rendes
helyárak.
János vitéz. Bérleszünet.
A w'ndsori vig nök. >E« b. 6. e l
Nincs előadás.

nyi kör tagjait, hogy a december 5-re lervczclt vizsgát közI e ölt akadályok mialt de-ember 12-én. vasárnap
fogjuk
megtartani. A vizsga
idejéről
és helyéről egyéni
értesítést
küldünk ki.
Az együttes kereseti és jövedelmi adó reform ja ügyében az
együttes kereseti cs jövedelmi
adónak a forgalmiadóba való
beolvasztása lekerült a
napirendről. A jövő évre az egvülles kereseti és jövedelmi
adó
fennmarad.

A szegcdi épHOmunkás szakszervezet vezetősége
felhívja
munkanélküli tagjait, hogv december G-ig jelentkezzenek öszszeirás végeit munkanélküli segélyre. Tagkönyvet, bélyegzőkönyvet és a gyermekek bejeS z I T - H I R E K
lentőjét hozzák
magukkal,
összeírás délelőtt 9-11-ig
a
Vasárnap esle 6 órai kezbefizető helyiségben.
dettel az alsóvárosi SzIT hangA földmunkások szakszerve- versenyt rendez a volt alsóvázete 4-én, szombaton délulán rosi zárda helyiségében. Meg5 órakor vezetőségi ülést lart hívó 2 forint.
a szakszervezeti székházban.
A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete felhívja
a
fűszer, vas és fcslék szakmában dolgozó tagjait, hogy mosószappan adagjukat a kereskedelmi alkalmazottak szövetkezeiében december 10-ig feltétlenül vegyék át. A fenti időponton tuí jelentkezők további
szappaneliálásban nem részesülnek.

Nyilttér»

1918 deoember

í.

Rádió

ütemlief)

Felszólítjuk a bőripari szakszervezet munkanélküli tagjait,
hogy karácsonyi segély miatt
jelentkezzenek összeírásra
a
csoportjuknál mindennap délulán fél 5-lői 8 ig.

ALLANDÖ MOSOCSZAMoKi
BUDAPEST l. 5.30: Hajnalt
Ö 30: Falurádió, ti.15: HegRPU
torna. 7.00- Műsorismertetés.
9.55: Áttelepítést kormánybiztosság
közleményei.
10.00:
Hirek. 12 00: Harangszó, tilrek. 14.00: Hirek. 15 15: Rádióiskola: 15.55. Műsorismertetés. 17.00: Hirek. 20.00: Hírek. sporthírek. 20 20: tlírek
és krónika oroszul 22 00: Hírek Mit hallunk holnap? 0.10
Hirek és krónika
(ranciáuL
0.20: IIirek é.« krónika angolul,
Péntek, december 3.
BUDAPEST J. 7.20: Reggeli
zene. 8.00: A Magyar Természetbarát Szövetség műsora. —
9.15: Zenekari muzsika. 9.00:
Magvar nóták. 12.15:
Varsányi l.ászló zongorázik. 13.00: A
spanyol kérdés. 13.15: Néfiek
zenéje. 11.15: Orosz, operarészletek. 15.00: Rádiói-kóla. Jö.00:
Szabad Népek l l a z á j i . lilik);
Vaugliam Williams és
Attaa
Rnsch. 17.10: Szovjet napos —
szovjet emberek. 17.20: A Vöröskereszt közleményei. 13.10:
Munkászenekar. 18.15: Külügyi
negyedóra. 19.00: Operett részleiek. 19.45: Garibaldi né|ie. —
20.35: A Rádiózenekar játszik.
22.10: Hangos Újság. 22.15 kor:
Mit hallunk holnap? 22.50: Müvészlemezek. 0.30: Hirek eszperantó nyelven.
BUDAPEST 11. 17.00: ötórai
lem 18.00: Ilnugpcrir'-k. 1á.4.">:
Hanglemez. 19.00: Jobb későn,
mint soha! 19.30: Szegedi Ernő
mai olasz szerzők müveit zongorázza. 20.00: A prágai »Pro arte
antiqaas műsorából. 20.15-kor:
Sporthíradó. — 20.30: A Rádió
Szabadegyeteme. 21.15: Kíváncsi mikrofon. 21.30: Sziv küldi

Feleségemtől különváltam, ér- szívnek szívesen. 22 00; A Ráte semmiféle felelősséget nem dió jazz-z mek i ra
vállalok.
Runoi Imre
Rüszke 115. sz.
(* ti rovatban
ttözöllekért
sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget
nem
vallat

MMULASR
Télihezlfii!,

S

A

harisnyát
t61 Kirász-u. Öl

Paulüsz -

A p r é l i í r d e t
Bt TOROZOTT szotó, fürdőazo> ZONGORA, rövid, kereszthuros,
kiadó,
eladó. Itakovszky zongorahan- babasználatl.il azonnal
M I N D E N E S főzőnőt ió bizo- goló, Br. Jósika-utca 31. szám. Gvcrtvámos-ntca 6., L em. 9.
El.CS EB ÉL X ÉJI
háromszobás,
nyítvánnyal felve-zek. Petőfi S.- Telefon: 3-3t.
sugárut 13., jelentkezés
dél- SOMOUYITELEP V I I . utoai háPárisi-körutnál levő komfortoz
után 4 óráig.
zamat azonnali átadással, ked- lakásomat egyszobás elő szobáFILLÉRES "cipőjavitás
legol- vező fizetéssel eladom. Megve- sért -vagy két kisebb szobásért
csóbban csak Orosz cipésznél, hető: Duróczy, Rákóczi-tér.
azonnal. Jelige: »Sürgős I.«
I'olgár-utca 6.
TŰZHELYET', zománcozott
v.
megvé- Ú J S Z E G E D E N föfa ori kétszoKORKIZSA cipészüzlefc' átadó, csempézettett keresek
bás lakásom elcserélném szeminden szakmának, esetleg la- telre. Szűcs-utca 3a.
130 kg-os hizott sertés eladó. gedi hasonlóért vagy átvennék
kásnak is jó. Vár-utca 1.
szegedi kétszobás iakú-t. Cini
MEGBÍZHATö. főzni tudó be- Hajnal-utca 27.
járónőt nzonnalra felveszek. — SÖTÉTKÉK mély gyermekkocsi a kiadóban.
Cim: Bajcsi-Zsilinszky-utca 22., és 4 évesnek való mackó eladó.
4
K C L ö n T Í E EK
fr>
II. emelet 14. Jelentkezés dél- Veresács-utca 29.
REMJXGTON irodai Írógép és
előtt 10—12-ig.
100 kg-os mázsa eladó. Kováts, EGY pékség sürgősen átadó füszerberendezéssel, lakással. Más
A I > A S - V fi T E L
• Csöng i'ádi-sugárut 3.
modern műhelynek is megfelelő. ÉrdekÍRÓGÉPET,
számológépet
és KEVESET íia-znúlt
lődni Szappanos-utca 4.
varrógépet veszek. Kelemen-utca mély gyermekkocsi eladó. Tisza FEKETE keretes szemüveg elLajos-körut 37.. földszint 2.
11. szám. Kelemen.
ve-zett. A becsületes megtaláló
ELADÓ szőrmebélésü, szőrme- LÁBZSÁK, uj téglák, kaptárok
jutalom ellenében adja le Jóolcsón
eladók.
Szél-utca
49.
gnlléru háromnegyedes férfikabát. Somogyi-utcá 23., Schön- HASZSALT bútort, szövetfüg- kai utca 5., Üveges.
gönyt megvételre keresek. Kleín AXOöRAGUr.ANCOT, filcet vebe rgeméi.
szek 2—3-ig: Cserepessor 9. KöHA j ó K O F F F R ,
nagyméretű, Fárisi-körut 45., Marx-térnél.
lyök tacsi, szálkasszőrii, elvefiókos,
beakasztós,
külföldi SÖTÉTKÉK mély gyermekkocsi
szett. Megtaláló, nyom rávezető
gyártmány, eladó. Oroszl.án-u. eladó. Apponyi-utca 25., I I . 10.
jutalmat top.
délutáni
órákban.
3.. szabóság.
FIGYELEM!
Férfi
használt Hö- és sárcipő vulkanizálás. —
n i \t A órás és ékszerész ruhát legmagasabb áron vesz Kemény Gvula,
Bajcsi-Zsilial í l l u
Kárász-utca 14 Szabó Sándor, Tisza Iajos-krt. stky-utoa 11.
48..
I.
emelet
8.
keresek
kap- és zsebórákat
BAROMFI-, gyümölcs-, zöldség.
veckerórát is), ezüstöt, brii- 1000 G-öl telek olcsón eladó, iparengedélyhez t á r a t keresek
vagy
tengeriért
elcserélhető.
—
liánsékszerekcl magas áron. —
Margit-utca" 3., I . em., ajtó 2.
óra- és ékszerjnvitásl vállalok a Kiadóban.
43-as csizma, fél férficipők és
B0KKA RÁTOK hosszú és rö- téli babaholmik eladók. GroszDfiLM AGYA RORSZ AG
vid, férfi és női mérték után tnanaé, Jókai-utoa 3., ajtó 7.
politikai napilap.
elsőrendű bőrből, festések és ja- MAGAS alakra irhabundát venFelelős sserkeszlö:
vítások szakszerűen készülnek nék. Kazinczy-utca 6., I I . 9.
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Csordás
bőrruhakészitőmes- ZOMÁNCOZOTT
gyermekágy,
Felelős kiadó:
ternél. Szent Miklós-utca 7.
fiókos, olcsón eladó. Attila-ú.
DR. ZÖLD SÁNDOR
i l M A L G I K U I veszek, eladok. 4., kapu alatt.
Szerkesztőség r j ó t o i - u t o a • .
Falus bélyegkereskedés, a fo- ELADÓ egy pörkölőgép és 42—
gadalmi templommal szemben, 43-as halioacsizma, Móra-utca Felelős szerkesztői telefon: 49®
iskola-utoa 29.
Szerkesztőségi telefon: 103.
12. szám, a j t ó 3.
DISZNŐÖLÖKÉS 7.18, öuborot- FEHÉR zománcos, négyszögle- Nyomdai szerk~ztőaégi telefon
vapenge —.20, olló 8.G0, zsebkés tes Kalor kálvba eladó. Caerzy
este 8-től: 673.
3. Fráter köszörűsnél javítás Mikály-utoa 7., emelet a j t ó 1.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 8.
olc«ón. Mikszáth Kálraán-u. 5.
Telefon: 325.
FÉNYKÉPEZŐGÉP! Vétel, cse- 4
L A K AS
•
A® x-«l jelzett közleménrek
re, eladási Liebmana, KelemenF É R F I keres bútorozott szo- dijazottak.
utoa. 12.
fürdőszobahasználattal, A llirlapkiadó Kft. nyomása.
SZÉP női kabát eladó. Kemény- bát,
V. vezető' Koncz l Asz ló.
Gyula, Bajcsi-Zsiliuszky-a, 11'. koszttal. <> Be károsban* jeligére.
4
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Szegedi A'Mami Nemzett
műsora

gvofs

AK-róI

czit. Ebből a gárdából szakszerű
vezetéssel és megfelelő edzéssel
egv komoly csapatot
kellett
volna kihozni. Nem a játékosoklan van a hiba, akik —
mint látjuk mérkőzésről mérkőzésre szh vel-lélekkel küzdenek,
hanem azokban, akik szinte hozzáértés nélkül dobálják a játékosokat egyik helyről a másikra — a csapat eredményeinek a rovására. Mert igenis a
csnpntbun van érték. Egy kitűnő védelem mellett van egy
komoly ériékii fedezetsor.
A
csatársorban ílosenthal képességeit nem tudják megfelelően
kiha-ználni és előkészíteni. Solti
játéka már javulás ezen a téren, de nem ezekkel a szélsőkkel, mint az elmúlt vasárnap
a Kispest ellen. Mi van Petiikkel és a sajátnevelésü fiatal
Boldissal 1

Péntek,

V ö G 1, A f, K o Z A s

