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összeült az országgyűlés
Farkas Mihá'y olviárs beterjesztette az uj
katonai törvénykönyvről szótő törvényjavaslatot
Az országgyűlés
kélheti totta be. Egyes bizottsági
szüli el ulán ismét összeült. előadók beterjesztették
a
Az időközben elhunyt Lu- törvényhozás 1919. évi költkács Gyula, a parlament ad- ségvetéséről. a külügyi akaminisztratív vezetőjének efn- démia, valamint a magyar
• lékét jegyzőkönyvben örökí- k özgazd aságl adomány i egyetenék meg. Farkas Mihály tem létesítéséről szóló lörhonvédelmi miniszter beter- vényjavaslatokról a bizottjesztene a katonai igazság- sági jelenléseket. Az országügyi szervezetről, továbbá
az ni kalonai büntető tör- gyűlés pénteken tartja kövénykönyvről szóló javasla- vei kező ülését, napirenden
tokat. Rics István igazság- a külügyi akadémia létesítéügvminiszler pedig a szov- séről és a magyar közgazjel-orosz katonai emlékmü- daságtudományi egyelem lévek és hősi temetők céljai- lesiléséről szóló lörvényja
ra szolgáló
ingatlanoknak vaslallal, valamint nz orközségi tulajdonba vételéről szággyűlés jövő évi költségszóló törvény javaslatot nyúj- étől ránvzalával.

Másfelerer gyermekei
ebédeltetnek
januártól S z e g e d e n

Dinnyés Lajos miniszterelnök csütörtökön délelölt
kihallgatáson jelent
meg
Szakasits Árpád köztársasági elnöknél.
A miniszterelnök bcjelcntefte, hogy lemond
kor-

mányclnöki lisztjéről. A köztársasági elnök a lemondást
tudomásul veltc és egyidejűleg Dinnyés Lajost az
uj kormány kinevezéséig
meghízta a miniszterelnöki
•leendők ideiglenes ellátásával.

Az ingadozás és kélkutacsosság nyomát
is ki kell iriani a Kisgazdapártból

A Független Kisgazdapárt nyés Lajos bejelentését tupolitikai bizottsága csütör- domásul vette.
tökön délulán Dobi István
Csütörtökön délulán fél 5
elnöklésével ülést
tartott. órakor Szentivánvi Lajos olDinnyés Lajos miniszterel- nöklésével összeült a párt
nök bejelentette, hogy a po- képviselői csoportja.
litikai bizottság szerdai üléBognár József ügyvezető
sén Nyárádi Miklós árulásával és szökésével kapcsolat- alelnök rámutatott a párt
ban vele szemben, mint kor- és a vezetőség felelősségére
mányelnökkel szemben el- és a kormányelnök felelősSajt-, vajtermelö és tejipari nemzeti vál'alatok hangzóit kritikát tudomásul ségére Nyárádi árulásával
kapcsolatban. A politikai bialakulnak
veszi.
zottság szerdai ülésén elhaA GF esülörtöki ülésén el- gedményt és a késedelmi kaMegállapítja, liogy való- tározta, fiogy
határozta, hogy y. eddig egy matot, tekintettel árra, hogv
ban elhanyagolta a pártncmzeli vállalat keretében a teljesítést az átvevő váíkeményebb
rendszabátal való kapcsolatait. Feműködő államosított
tej- lalat megbízásából a Ncmlyokkal gálal vet
olyan
lelősség terheli őt ugy is,
ipart kettéválasztják. Külön zeli Bank hivatalból bonyoesemény ek megismétlődémint annak a kormánynemzeti vállalatba tömörí- lítja le.
sének a pórteleiben, mint
nak elnökét,
amelyben
ti k a sajt- és a vajgyárlásÁ nehézipari központ" szétNyárádi kétku'acsos poliNyárá fii pénzügvmii:iszter
sal foglalkozó, valamint a tagolásáva I ka pcsolalban
tizálása és végül is szökévolt.
le jelfái ó vállalatokat.
se
volt. A pártnak erélyEnnek
következményeit
lea GF koliőipari központ
Tájegységenként 4 sajt-és
lyel és
köriillekinléssel
és nohézgépipari központ vonta, ezért megjelent Sza^vajtermelö nemzeti vállakell
eljárnia,
bogy az idekasits
Árpád
köztársasági
szervezését határozta el.
lat és 3 tejipari nemzeti
gen imperializmus ügynöelnöknél és bejelentette leAz állami vállalatok
sta- mondását.
vállalat alakul.
kei és a reakciónak az emadnlszolgá1 tatásá- A politikai bizottság DinvAz utóbbiak feladata a lej tisztikai
berei még baloldali álcáösszevásárlása és a város- nak biztosilására a GF hanak lejjel való ellátása. A tározata értelmében az illelejipari vállalatok munkáját tékes miniszter 50—100 fokülön ipari központ hangol- rintig terjedhető pénzbüntetéssel sújthatja azt a tisztja össze.
statisztikai
Az egyszámla-rendszer ki- viselőt, aki a
terjesztésével a GF
meg- kérdőivel az előirt határidőszüntette az cgyszámlás vál- re nem küldi be, a kérdőki,
lalatok részére előirt ipari ivet gondatlanul töl 1 i
biztosilék adást, valamint a vagvpedig hamis statisztikai
kezességadást, a pénztári en- adatokat szolgáltat.
a
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fl OF Uoiióipari és nehézipari
központ szervezését határozta el

zással se maradhassanak
meg soraiban.
Dinnyés Lajos miniszterelnök a képviselői csoport
előtt is elismerte, hogy jogos kritika érte és ennek
következményeit vállalja, lemondott a miniszterelnökségről. Mint a párt képviselője. lovábbra is hűségesen
kívánja szolgálni a dolgozó
népet, a demokráciát és a
köztársaságot, mint ahogy
eddig is erre törekedett.
Gyöngyösi János főtitkár
a jövő feladatairól és
a párt belső
ideológiai
tisztázó dásárak fontosságáról beszéli.
Jámbor István a parasztság nevében szigorú tisztogatást kort a párlélottón és
a dolgozó parasztság támogatásáról biztosította' Dobi
Istvánt.
Ortuíav Gyula kultuszminiszter a haladó értelmiség
kérdését vizsgálta és felhívta a figyelmet, bogy az ingadozás' és kétkulacsosság
nyomát is ki kell irtani a
pártból. A haladó értelmiség legyen hűséges szövetségese a dolgozó parasztságnak. Az ötös bizottság öszszctételc biztosilék
arra.
hogy a pártban végrehajtandó vizsgálat és tisztogatás
munkája igazságos lesz.

példás Ítéletet hozott

Pekingtől
15
kilométernyire
áll a felszabadító
hadsereg
Az utolsó bárom nap alatt
Csurig-Kai-Sok 80.000 embert
vésziéit a Nankingért folyó
csatában. A legújabb llirek
szerint a néphadsereg alakulatai Pekingtől 15 km.-re
megütköztek a Kuominlangcsapatokkal és nagy csata
fejlődött ki.
A BBC. jelentése szerint
a konnánycsapalok 7-ik
hadlesle. amely a Szlszien
körül bekeríteti 3-ik had-

csoport felmentésére indult, színién az ostromlók
gyűrűjébe került.
Tokiói lapjelentésck szerint a japán vasércbányászók, közösséget vállalva a
szénbányászokkal, sztrájkba
léplek. A kikötőkben lengerészsztrájk miatt 505 hajó
vesztegel. A legutóbbi napokban az elektromos ipari
munkások is sztrájkba kezdtek.

333.000 volt hadifogoly
tért eddig haza a Szovjjefunióhói
Az MDP hadifogoly irodája gyar nép iránt érzett barátsága
hogy a/, utolsó héten is. még a békeszerződés előtt sok
inét bárom kisebb liadifogol?-- ezer hadifogoly hazatérését let.
szcrelvény érkezett Máramaros- te lehetővé. 1915-ben százezer
szigelre, 131. 552 és 100 liadifo- hadifogoly, 1916-nak az első fegallyal. Ezeknek egy része már létón 25.000, a második felétón
<megérkczctt Budapestre.
A Rákosi Mátyás közbenjárására
jtöbbiek érkezése a jövő
hét ugyancsak 25.000
hadifogoly
elejére várható és a szállítások tért haza. 1917 végéig 105.000,
"továbbra is zavartalanul foly- 1948 január 1 óla 83.000 hadiHatódnak. A hadifogolyszálJitá- fogoly tért haza, eddig összeeok a befejezéshez közelednek. sen tehát 338.000 volt hadifo•,A Szovjetunió jóindulata, a ma- goly tért vissza SzovjctunióbóL

( közli,

Papp

y b e n
Simont halálra,
Ábelt Í5 évi
fegyházra,
Bindert négyévi börtönre
ítélték

A budapesti népbiróság
küiöntanácsa
csütörtökön
délelőtt hirdetett Ítéletet a
MAORT szaboláló vezetőinek bűnügyében. A népbiróság Papp Simont, a MAORT
nyugdíjas vezérigazgatóját
bűnösnek mondta ki cgvrendbcli folytatólagosan elkövetett, a demokratikus államrend megdöntésérc irányuló cselekmény bűntettében,
Ábel
Bódogot,
a
MAORT vállalati igazgatóját
ugyanebben a bűntettben.
Biiuler Béla mérnököt, a
MAORT termelési felügyelőjét* pedig a termelés veszélyeztetésének ncpellcncs
bűntettében.
A népbiróság ezért Pann
Simont halálra, Ábel Bodngol 15 évi fegyházra,
Biiuler Bélát 4 évi börtönre ítélte, valamennyi
elítéltnél kimondotta az
Ingatlan vagyon elkobzását és az állásvesztést is.
A népbiróság Barnabás Kálmán geológust, a MAORT
geológiai osztályának vezetőjét a termelés veszélyez-

tetésének népcllenes büntette miatt a vád alól bizonyítékok hiányában felmentette és elrendelte azonnali szabadlábrahelyezését.
Az ítélet indokolása ismerteti a vádlottak szabolázscselekménycit. Hangsúlyozza, hogy
Papp Simon és társai magukévá teltek az Egyesült
Államok hatalmi politikai
érdekeit akkor, amikor a
demokratikus magyar állam gazdasági támogatása
helyett az amerikai nagytőkések
kívánságainak
megfelelően a nemzetgazdasági szempontból anynyira fontos olajtermelést
szabotálták.
Felelősség terheli őket a
szükséges eszközök be nem
szerzése, a termelést szolgáló beruházásokat
csökkentő, pazarló pénzügyi politika miatt is. Egyetlen államrendszer sem tűrheti el
akár belföldi, akár külföldi
tőkét képviselő vállalatoknak olyan üzemi és termelé-

si politikáját, amely a nemzetgazdaság alapvető érdekeit. a ncmzeli
termelés
színvonalának! emelkedését
veszélyezteti.
A MAORT amerikai vezetői által kívánt és Papp
Siinonék közreműködésével érvényesített termeléscsökkentés pedig a magyar nemzetgazdaság érdekeit alapvetően sértette és veszélyeztette.
A népügyész Papp Simon
ítéletén kivül a többi ítélet
ellen súlyosbításért semmiségi panaszt jetentett be a
NOT-hoz.

UFOSz-FEüOSz
k e n g i e s s z u s t előkészítő
nagygyűlések
Vasárnap délelőtt az ország 18 megyéjében, 22 községben rendeznek az UFOSz
—FBKOSz egyesítő
kongresszust előkés/Hő nagygyűléseket.

2

DELM AG Y A KORSZAO

•ÜZEM JUJ

Százezer példányban jelenik meg
„ karácsonyra

a Bolssvik Pár! történele

bucsuzóul
a dolgozó

F.

szegedi

nőknek

imperialisták elleni harcról, a demokrácia építéséről beszél a szörfjei,
francia és hindu asszonydelegátus

Még nem ült cl a dolgozó szegedi asszonyok
lelkesedése
a női tildgkongresszus küldőtleinek
szerdal látogatása
óta•
Szerelték votna, ha a szovjet, francia és hindu delegátus tovább marad, mindent megtekint, munkahelyükön,
otthonukban is meglátoyalfa őket. A vendégeknek persze távozniuk
kellett, de szegedi élményeik, az itt látottak-hallottak emlékét
elvitték hazájukba. Maguk helyett pedig üzenetet hagytak itt
a szegcdi dolgozó nOk számára, amelyeket ezúton adunk át
olvasóinknak.

Alanepieszova, Szovjelunió kiküldöttje
a Torkmén Népközlisaság népjóléti
minisztere.
Egyszerű
Inrkmén parasztszülök gyermeke. Ashabadból, Turkménia fővárosából jött, büszkén mondja, hogy városa m á r több női
miniszteri adott a Szovjetuniónak. Két nagyobb leánya és egy
kisfia van otthon.
Ruháján
most a kongresszusi
Jelvény
mellett az MDP
nemzetiszínű,
oóröscsillagos-biralalászos
jelvényét és az MNDSz jelvényét
is ott táljuk. Egyébként eddig
már kétszer tüntették ki a Munka
Érdemrendjével.
— Szegedi
asszonytársaimnak elsősorban azt üzenem, —
mondja —, hogy
mindenkor
emlékezzenek meg hátával és
szeretettel a Vörös Hadseregről, amelynek a nácizmus, a fasizmus borzalmai alól való felszabadulásukat köszönhetik. De
köszönhetik a Szovjetunió diadalmas
hadseregének azt is,
hogy ma békésen, ilyen kedvező feltételek mellett épühelik'
országukat, saját
gvámkbon,
földjükön dolgozhatnak és saját iskoláikba járathatják gyermekeiket.
— Nagyon boldog vagyok —
lotylalja Alanepieszova elvtársnő, — liogy Magyarországon lehelek, ahol annyi barátságot
és szerelőiét találtam. Jól esett
látni, milyen gyönyörűen felépült ez az ország és és a jóleső érzés fo,/olt el akkor
is.
amikor jártam a szegedi üze-

mekben, láttam a munkásokat
a munkaverseny
lázában, láttam,
milyen
szivböl fövő}
őszinte
szeretedet,
ragaszkodással szorítják a kezemet szegedi asszonytársaim. Láttam az
ünneplő, lelkesedő tömeget a
színházban. Remélem, hogy a
két nép barátsága még jobban
ki fog mélyülni, megindul
a
repülőforgalom is
országaink
közölt és akkor gyakrabban látogathatjuk meg cgvmást.
— Dc bármennyit is dolgoztunk, építettünk mi asszonyok
bárom és félév alatt, ne feledjük el, liogy még óriási feladatok várnak ránk. Biztositanunk
kell a békét, meg kell gátolnunk a háborús
uszitók
munkáját és le kell őket lepleznünk. Bizom beime,
hogy
mire harmadik
világkongreszszusunkon összeülünk.
már
mind megoldottuk ezeket a feladatokat
és
elmondhatjuk
maid, hogy kivívtuk a tartós
békét.
— A nagy Szovjelunió asszonyai támogatják a világ demokratikusan gondolkodó
nőit
ebben a küzdelemben. Biztos
vagyok benne, hogy a szovjet
asszonyok Sztálin generalisszimusz, a magyar asszonyok Rá.
kosi Mátyás elvlárs
vezetése
alatt kivívják a győzelmet és
elérik kitűzött céljukat — fejezte be nyilatkozatát Alanepieszova szovict asszonvdelcgátus.

S o l a n q e Chafus franc a delegáfus
Clermonl-Ferrandban a Michelin gumigyár munkása, szakszervezeti vezelő. Szeme élénken jár körűt, egész viselkedését valami könnyed szenvedélyesség jellemzi,
ugyanakkor
azonban lénye szilára harci elszántságot tükröz.
— Franciaország a múltban
a szabadság világító
fáklyája
volt — mondia- — Sajnos, ma
azt kell mondanom, hogy hazámban semmiféle
demokrácia,
semmiféle s-abadság nincs. Ez
a véleményünk nekünk, igazi
franciáknak, akik m á r nagyon
megszenvedtünk a náci csizma
alatt. Harmincötén '
jöttünk
volna a magyarországi
kongresszusra, de tizünknek
az
amerikaiak nem adlak ullevelet, mert >mcgblzhatallanok«.
Ez igen jellemző a francia állítólagos .független égre*. Gyűlést Franciaországban
ellenzéki
párt csak leiemben tarthat, az
utcán, a szabadban
minden
gyülekezés,
tömegmegmozdulás
tilos, ennek betartó ára vigyáznak Módi csendőrei. A nők a
legtöbb üzemben l.özrl tiz százalékkal kisebb bért
kapnak,

mini a férfiak és jogilag
is
gyakran hátrányos helyzetben
vannak a férfiakkal szemben.
A Marsballizálás óla dolgozóink életszínvonala egyre sülylycd, szomszédunkban pedig a
mi pénzünkön a náci fenevadai
élesztik ú j j á .

Péntek, 1948 december 10.

A Szikra könyvkiadó vál-lva a döntő Az államosított
lalat sajtófogadásán Lukács ] könyvkiadó vállalat fölényeGyörgy elvtárs, egyetemi ta sen visszaveri a reakció idenár a könyvkiadók államo- ológiai támadásait, lelieletsításának jelentőségót mélI lenné leszi a szellemi ellent " r Ö K m l 21?; I forradalmat és e melleit olgyar könyvkiadás előtt á l l ó i
könyveket jullal el a
feladatokat ismertette. Kő c s ó
zölte. hogy a legfontosabb legszélcsebb dolgozó tömcmagyar könyvkiadók álla- gekh z A#sailófo a láson bemosításával megkezdte mű- jelentették. hogy *'' Szikra
pélködését a magyar könyvhi- karácsonyra 100 0(X)
vatai. A kultúra, igy
a dányban kiadja a párllörkönyvkiadás kérdéseiben is, lónélel és 2">.0í):> példánvban
ezentúl a dolgozó nép sza- Gorkij: Klim SzmiginjáL

ra hallgattam, amikor eljöttem
Magyarországra.
Nálunk
az
imperialisták megtörték a nemzeti szolidaritást,
mesterségesen tartományokat
alakítottak,
ami hathatós eszkőz a népek
egymástól való
eltávolítására.
Támogatták az álvallásos pártokat, egymásra uszilotlák
a
hindu és muzulmán
lakosságot.
A bennszülöttek csak annyit tanulhatnak,
hogy az
angolok
irodáiban olcsó
munkaerővé
váljanak. Műszaki oktatás semmi nincs.
— A háború után az imperializmus ismét taktikái változtaKönyvtárat
és sportfelszerelést
ajándékoz
tott, az angol burzsoázia
szöa Diákszövetség
a legjobb
iskolának
vetkezelt az indiaival, kikiáltotA Magyar Diákok Nem- sen szépen dolgozotl a vegyták a lálsznlfüggetlcnséget
és
szegedi ipari iskola, a tanítóképző
az országot
kettészakították. zeti Szövetségének'
dél- és az ipari leányiskola ifKormányunk m a már hitleri szervezete szombaton
szisztémákkal dolgozik és nz ben 12 órakor nagyszabású júsága. Ezeket az iskolákat
élet tűrhetetlenné vált. A nép gyűlést rendez a Belvárosi most a Diákszövetség elisalkalommal merésképpen
sporl felszenyomora egyre növekszik. Kü- Moziban. Ez
lönösen rossz a nők helyzete. Hollósi Gyula budapcsli ki- reléssel és egyenként közel
Semmi jogunk nincs, keresetünk küldőit mond beszédet és félszáz, kötetből álló könyva férfi bérének felét sem érheti kiértékeli azt a nagyjelen- tárral jutalmazza meg.
el. Valósággal páriának tekin- tőségű munkát, amelyet a
A Diákszövetség szociális
tenek bennünket. Az
angol Diákszövetség a szegcdi kö•éreti
is jc'entő; támogatást
Orfennhatóság alatt álló üzemek- zépiskolákban végzeit
nyújt a rászorultaknak. Küben nő nem is kaphat munkál. szágos viszonylatban is a
lönösen fontos akciója vo't
— örömmel látóin,
milyen legjobb tanulmányi és köeredményt a közéniskolás menza felálszép építőmunka folyik itt Ma- zösségi munka
lítása. Mindezek melleit szogyarországon, amelyben a nők felmutató iskolák közé tarros kapcsolatot larlanak a
is egyenjoguan
résztvehetnek. tozik a szegedi Klauzál gimfalvak
és üzemek fiataljainázium.
kereskedelmi
leánySzegcdi tartózkodásomra, arra
a szeretetre, amely itt, mint a iskola és a felsőipariskola. val is és ezek a kapcsolaleigázott népek egyik képviselő- Munkájukért ezért a bázis- tok a falujárások, üzemlátojét várt, mindig, mint élelem iskola kitüntető cimct kap- gatások során egyre jobban
egyik legszebb élményére fo-i ták. Mellettük még különö- elmélyülnek.
gok visszagondolni. Kérem az
jllenl
dolgozó
asszonyokat,
hogy munkáfukkat
támogassanak bennünket is küzdelmünkben, amelyet minden terror el•
lenére vívunk sztrájk, tüntetés,
fegyveres
felkelés
eszközeiHétfőn délelőtt 11 órakor
A közelmúltban Szegeden
vel és amelyben az asszonyok
a
városháza főjegyzői hivamegtartott
közigazgatási
lájis teljes szívvel részivesznek. Jó
tudni, hogy e harcunkban nem értekezlet fontos határozati talában másik nagyjelentővagyunk egyedül.
javaslatot bozolt. A javaslat ségű értekezletre kerül sor.
— Éljen Rákosi — teszi hoz- szerint a mezőgazdaság né- Ezen mcglicszélik a
népi
zá idegenszerű kiejtéssel, lelke- pi szerveit a tájegységen be- szervek és a
közigazgatás
sen. S a szegcdi doígozó nőkszorosabb együllm üköltésének mindenkor jó érzés lesz lül közös értekezletre hívják
nek
lehetőségeit és gyakormeg,
melyen
a
mezőgazdatudniuk, hogy valaki egy meszszi gyarmati országban velük ság problémáit és legszüksé- lati módját. Megtárgyalják
együtt lelkesedik egy közős cél- gesebb leendőit
is.
tárgyalják azokat a tennivalókat
ért — és ezt mondja azt ő nyel- meg. A megbeszélést szom- amelyek biztosítják a népi
vükön is:
baton délelőtt 11
órakor szerveknek a közigazgatási) i
— Éljen R á k o s i t . . .
való fokozottabb bevonását.
(K.
L.) tartják a bérházban.

Szombaton délbsn
nagy diákgyü!és lesz Szegeden

Szorosabb kapcsolatot teremtelek
a népi szervek és a közigazgatás Közöl!

— Az a kedvesség, ami Magyarországon és itt Szegeden
fogadott, elragadó. Tudom, szól
ez elsősorban a hős francia
ellenálló nőknek, elsősorban a
bányászasszoayoknak. Az
ő
köszönetüket is'kifejezem most
K n c s o r a F e r e n c s ! k é t é s l é év 1 , B é i á n y J ó s s e f e t 3 é v . f e g y h á r r a ité fék
Szegeti dolgozóinak a számukra
jultaloll adományokért.
lakos J szerint 1G borjút adott cl a.
Az elmult napokban több íz- csora Ferenc kisteleki
vezéréhogy igen gyakran j á r fel nagyobb kisteleki husfekelézök
— Mi francia dolgozó
nők ben adtunk hirt arról,
ígérjük, hogy
sziwci-lélekkel Kisteleken sok hentes és kulák csomagokkal a fővárosba. Egy nek. A felsőközponti kulák tói ~
borjuszállibnátovábbra
is harcolunk azért, foglalkozik rendszeresen feke- izben azután teUenértélí Iíucso- érkező fekete
hogy Franciaország ismét sza- te vágásokkal. A rendőrség több rát, amikor egy feketén vágott nyoklíól Szloboda I.ajosné, Mezei Mária és Rerla István kisbad. demokratikus ország le- ilyen feketézőt elfogott és őri- bor jut akart felcsempészni Budapestre. A nyomozás
során teleki lakosok is vásároltak.
gyen. Ehhez a küzdelmünkhöz zetbe vett.
hírA niunkásbiróság több terA
szegedi
munkásbíróság megállapították, liogy a
elvárjuta a ti segitségteket
is,
hedt feketéző, aki az elmult év- helő tanúvallomás, valamint a
csütörtökön
tárgyalta
a
,
még
Szeged demokratikus asszonyai,
ben már ült egy izben öl hóna- vád és védőbeszéd elhangzása
mert csak valamennyi dolgozó tavasszal elfogott legveszedelmesebb
kisteleki
nusfeketépot
feketézésért, hcienlc több' után Kncsora Ferencet kél és
nő összefogása
biztosíthatja
zőnek és társainak
közellátás izben is száUpoft feketén vágott félévi, Dékáni; Józsefet liá oin
győzelmünket.
érdekeit
veszélyeztető bűn- borjnt a fővárosba. Kncsora a évi fegyházra,
Szloboda LaMessze Keletről, a ganges- ügyét.
borjukat Dékány József felső- josnét, Mezei Mágiát és Berta
parti dzsungelek vidékéről kevásárolta. Istvánt pedig egy, kettő, illetve
A tavaszi hónapokban fel- központi kulaktól
rüli Szegedre
tűnt a rendőrségnek, hogy Ku- Dékány a saját maga bevallása ötliónapi fogházra itéltc.

O.-hima Nandy hindu kifriTdötl
Nagy nebézscigi I, árún kerüli tal leányra irányította a figyelLondouha, ahol orvosnak ta- met.
nult ki. Exollkns szépsége, szín— Valamennyi szinrs. qyarpompás népviselete és kedves nmti né/i asszony.d nevében belenyűgöző modora volt az. ami szélek szegedi asszony ársaim.

Elitélfe a szegedi munkásbiróság
a kisteleki husfekelézök vezérét
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Magyarország
U N O - h a való felvételének ügye ismét
a Biztonsági Tanács elé kerül
Az Egyesült
Nemzetek
szervezetének
közgyűlése
felszólította a Biztonsági Tanácsot, vizsgálja meg újból
a Szovjetunió állal ajánlott,
de a közgyűlésen chilositotl
országok tagfelvételi kérelmét. Ezek az országok: Magvarország, Albánia, Bulgária. Románia és Külsö-Mongolia. A közgyűlés Olaszország. Ausztria,
Írország.
Finnország. Portugália, Ceylon és Transjordánia felvételi kérelmét támogatta.
Visinszkij
ujabb
kiál-

lása

a felvétel

állt a népi demokráciák,
közlük Magyarország UNOba való felvétele melleit. Visinszkij gúnyosan kérdezte
Coben amerikai delegátustól, aki a felvételi politikai
feltételekhez akarta szabni:
• Vájjon mit szólna Mr. Cohen ahhoz, ha a faji megkülönböztetés eltörléséi tennék annak felléleiévé, hogy
az Egyesült Államok
az
UNO tagja maradhasson?*

lemondással
lenvetetfídzíh

Queuille

tási tervet, a kormány
által
követelt módozatok szerint megszavazni, lemond. Francia politikai körökben biztosra veszik,
hogv a miniszterelnök a pénzügyi vita során felveti a bizalmi
kérdést.

H a j s z a a francia

szervezeti

vezetők

szakellen

c

Nord megye r oudőrsége csü.
törtökön a
munkaszabad tág
megsértésének ürügye alatt a
bányász-szakszervezet több vezető tagját letartóztatta.

mellett

Queuille a nemzetgyülés pénzügyi
bizottságának
csütörtök
Az Egyesűit Nemzetek köz- reggeli
ülésén
kijelentette:
gyűlésén Visinszkij szovjet amennyiben a nemzetgyűlés nem
kfiIügvminiszterhelvcltes ki- lenne "hajtandó az államháztar-

A párisi kórházK alkalmazottak csütörtökön reggel sztrájkba léplek. A kórházi alkalmazottak béremelést követelnek. A
betegek ápolása a Sztrájk ette
nére is tovább tart.

élenjár

fl szegedi kendergyár

a feo'riovahh, uj társadalmi rend építésében
Isméi

uj ötágú

csillag

fénylik

— Nemcsak a szegedi kendergyár dolgozói, de a legtöbb
öntudatos szegedi dolgozó is
régóta várja, liogy a szegedi
kendergyárra felkerüljön az élüzeinjclvény, mert már it múltban is ebben a gyárban dolgoA zsúfolásig megtöltött kul- akkor meg is tud ják tartani az zott a legtöbb' szervezett, öntúrteremben ott volt o gyár élüzem jelvényt.
tudatos munkás.
minden dolgozója s boldogan
Átadják
váriák az ünnepélyes pillanaBizalommal
nézhetünk
tot: az éí üzem jel vény átadását.
az
élüzemjelvényt
&
jövőbe
A Himnusz hangjai
után
Hatvani elvtárs ezután a dol— Mi erős, szilárd alapokon
Triscliler Ferenc elvtárs nyiéletszínvonalat
akatotta meg nz ünnepi gyűlést, gozók hatalmas tapsvihara köz- nyugvó
ma jd az M D I ' nagyszegedi Párt- ben átadta Gáspár István elv- runk. Ezért örömmel látjuk a.
bizottsága nevélieii Nyilasi Pé- társnak, a kendergyár terme- kendevgyáriitk munkáját, önfelter elvtárs mondott " beszédet. lési felelősének a z " élüzemjel- áldozását. Biztosak lehetünk abTolmácsolta az M DP nagysze- vényt. Gáspár elvtárs az üzem ban, hogy ez nz öntudat mingedi Pártbizottságának üdvöz- valamennyi dolgozója nevében den dolgozóban megvan a igy
letét a gyár dolgozóinak és rá- ígéretet tett, hogy u kendergyá- elég erősek vagyunk ahhoz, hogy
boldogabb
mutatott arra. hogy ez az él- riak további munkájukkal IP ki- kialakítsuk az uj,
Izeuijolvény bizonyítja a ken- érdemlik az élüzemjelvényt és társadalmi rendet.
Salánky János elvtárs, a texdergyáriak jó munkáját, amely azt minden erejükkel igyekeztilszakszervezet szegedi titkára
el-őxirban a politikai öntudat nek megtartani.
Ornrecz Mária >:Az élmunkás* üdvözölte ezután a textiles dolmegerő• ödésének ereduiéuye.
cimü verset szavalta el, majd gozók nevében az éliizemmé lett
a gyár énekkara munkásinduló- kendergyárinkat.
Akik
élenjárnak
Tokaji Éva »A hároméves terv?
a szocializm us építésében kat adott elő.
A rövid kultnrmüsor
után cimü verset szavalta el, majd
— Ha azon tón továbbra is Kövi Béla elvtárs, a Szakma- a nagyszabású üzemi ünnepség
nem javítjuk még jobban mun- közi Bizottság megyei titkára az
Internacionálé
hangjaival
kánkét — mondotta —, akkor beszélt.
véget ért.
elveszíti a kendergyár az élüzem jel vényt. inert, ez a jelvény azokat illeti csak, akik
élen járnak n szocializmushoz
vezető ut építésében. Abban az
esetbon azonban nem kerül le
o jelvény a gyárról, ha valamennyi dolgozó a Magyar Doleozók Pártja utasításait "követve
ideológiai tudását és ezzel öntudatát is növelve továbbra is
élen jár a szocializmust építő
Utol).
Vezetőségi tagok egész sorát zárják ki a pártból
Ezután Hatvani .Tenő elvtárs,
n Szakmaközi Bizottság terineCsütörtökön a Kisgazdapárt nem igyekeztek a
koalíciós
lósi titkára mutatott rá az él- szegedi szorvezeténck politikai együttműködés szellemében dolSzemjeivény
nagy
jelentősé- bizottsága ülésén állást foglalt gozni:
gére.
a Kisgazdapárt soraiba befuraKocsis Sándor Dorozsma, Zá— A Szakszervezeti Tanács kodott,
ketkulaesos
politikát dori
Imre
Kistemplomianya,
— mondotta — ezzel n jel- folytató és nagypolgári szelle- Vidéki Márk Forráskút, Czirok
vénnyel is azt becsüli meg. amit mű elemek aknamunkája ellen. Antal Algyő, Domonkos József
eddig egy társadalmi rend sem Elhatározták, hogy azokat
a Tápé, Ábrahám K. Imre Szenttisztelt: a munkát 1
vezetőségi tagokat, akik nem mihálytelek, Koszó Imre Fe— A szegedi kendergyárak hajlandók Dobi Istvánnak, n keteszél, Bőrösök Károly Nagyköziil ez az első. amely elérke- Kisgazdapárt országos elnöké- széksós, Tanács Vince Röszke,
zett a munkaversenyekben eb- nek beszédében leszögezett, fél- ürdögh Vince Domaszék, Back
hez «/. uj határkőhöz és jelen- reérthetetlen
politikai
irány Károly Szeged, dr. Grüuer Istleg az egész Ország kender- szolgálatára, még a tagrevizió ván Szeged és a vezetőségi taiparában hz első helyen áll a lefolytatása előtt félreállítják. gokon kivül kizárásra javasolja
szocializmus építésében.
A csütörtöki ülésen a szegedi még: Varga Gyula csengelei,
— H a a szegedi kcndcrgylr politikai bizottság máris fel- Horváth József feketeszéli, dr.
dolgozói még jobban lecsök ken- függesztette és kizárásra java- Csctri Lajos, dr. Lovass Nagy
tik a túlórákat, még inkább solta a kővetkező vezetőségi ta- Kálmán, Gresz István,
Dobó
igyekeznek minőségi munkát vé- gokat, mert egyrészt kétkula- Ignác, Gesztesi Ferenené, dr.
gezni D selejt és az önköltség csos, nagypolgári politikát foly- Dettve Gábor, dr. ITunyady Jácsökkentése mellett és ha jó tattak, másrészt nem tették ma- nos és Máyer Antal szegedi
brigádjaikat tovább fejlesziik, gukévá pártjuk irányvonalát és párttagokat.

A

Kisgazdapárt

Szegeden is meg akar tisztulni
a nagypolgári
koalicsóellenes
elemektől

méteráru,

selyem

és

kötöttáru

ftftinkásszö vetkezetnél
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La Passíonaría köszöntése
December 9-én volt 53 éves Dolores Ibarruri, a legendás
to Passionaria, a dolgozó spanyol nép igazi vezére » e«ett
a napon bálával és szeretettel gondol rá a világ minden szabadságszerető, dolgozó asszonya.
Bányászszülők gyermekeként bányászhoz ment férjhez —
tehát egész életén á t megismerte, mi az a jogfosztottság, a
nyomor, a lélekölő munka és a harc. S amikor Hitler és
Mussolini az Ibériai-félszigetre dobta a fasizmus tüzes csóváját, Dolores Ibarruri az elsők között
volt,
okik
harcbaszállt a nép szabadságáért. Ekkor már egyet jelentett számára
az igazság, a harc s a boldogság a kommunizmussal. Férjéé
és három gyermekét veszítette el a szabadságharcban. Egyik
fia később Sztálingrád védelmében esett el. ö köztien Madrid
alatt lövészárkokat ásott, sebesülteket szállított,
vigasztaló
szavaival, írásaival sok-sok öregben, nőben, katonáién, gyermekien tartotta meg a reményt a legueliezebb időkben.
Azután pártjával, a Spanyol Kommnnieta Párttat együtt a
föld a l á szorult, de a küzdelmet nem adta fel.
Szabotázsok,
sztrájkok, partizáncsapatok, titkos szervezetek jelzik, hogv a
párt él, dolgozik, hegy él a spanyol nép. S a megtelt börtönök, a mindennapos 'kivégzések mutatják, hogy harca életrehalálra megy. í n Passionaria most is az élen jár. Az éhező
Európáién is legjobban éhező spanyol nép az ő vezetése alatt
egy percre sem teszi le a fegyvert. Iíaroolnak, együtt a görög, a kinai, a vietnami, a maláj, az indiai szabadságharcosokkal — az imperialisták ellen, a békéért, a demokráciáért.
A nagy Passionariát egészségi állapota
megakadályozta
abban, hogy a demokratikus nők világkongresszusán résztvegven, de elküldte üzenetét Budapestre és ezen keresztül a
világ minden demokratikusan gondolkodó asszonyához: »Meg
lehet hiúsítani nr, imperialisták háborús terveit, mert a népek
nem akarnak háborút!*
£ mindenhol, szerte a világon, ahol csak asszonyok élnek és aggódnak férjeik, gyermekeik sorsáért, megdobbannak
a. szivek erre a bátorításra, magasba lendülnek nz öklök, hogy
lesújtsanak a háborús uszítókra és kemény csapással kikovácsolják nz emberiség legszebb müvét: a békét.

Szegetlen

C-iturtöhön (télutón kft órakor leálltak a ezegedi kenderfonógyár zakatoló gépei, (le a immká-ok nem tódultak a kapok felé. Az özem kultúrtermében gyülekeztek, hogy r í szt vegyenek azon az. ünnepi gyűlésen, amelyen átadják a heuderfonrt dolgozóinak a gyár valamennyi
öntudatos
munkását
megillető kitüntetést, az f l ü z e m j e l v é n y t . . .

Edényáruk,
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IS magyar n i i erélyesen tiltatozik
az imperlalislá&nak Francot f á m a g a ' i
poltíkája ellen
A Magyar-Spanyol Társaság tomeggyüiéso
a Vasas-s*éltházban
A Magyar-Spanyol Társaság
Ó3 a Szabadságharcos Szövetség
csütörtökön este a Vasas-székházban hatalmas tömeggyűlést
rendezett, bogy kifejezésre jaltassa a magyar tömegek tiltakozását Franeo véreskezű
terrorja ellen.
A nagygyűlést. Ráth Károly,
a Spanyol-Magyar Társaság főtitkára nyitotta meg,
majd
Münuich Ferenc rendűraltábornagy mondott beszédet. Rámutatott arra, hogy
a teheráni, valtai és potsdami
egyezményekben vállalt kötelezettségeidet egyedül csak o
Szovjetunió tartotta he.
Az angol-amerikai imperialisták
ma, már egyenesen támogatják
a fasizmus erőinek újjáéledését,
igy gazdasági és politikai segítséget nyújtanak Francónak is.
Mindezt azért teszik, hogy világuralomra
törő
terveikben
Franeo véreskezű
rendszerét
felhasználják és Spanyolországot hadászati támaszponttá építsék ki.
A spanyol nép
ellenállása
azonban" a féktelen terror elleuérc is egyre erősbödik.
A közös ellenség szoros egységbe kovácsolta a munkásosztályt, amely a szegényparaszt-

sággal .szövetkezve fi spanyol
KP irányításával páratlan hősiességgel folytatja küzdelmét
Franeo rendszere ellen. Madrid
felett is lobogni fog a .szabadság zászlaja — mondotta befejezésül.
Irene Falcon, a Budapesten
tartózkodó spanyol nőküldöt bség vezetője szólalt fel ezután
és
Dolores Ibarruri szeretetteljes
üdvözletét tolmácsolta a magvai' dolgozóknak.
A nagygyűlés ezután Ró ti) <
Károly javaslatára egyhangúlag
határozati javaslatot, fogadott
el, amelyet megküldenek az
UNO főtitkárának.
A határozat a magyar dolgozó nép nevében erélyesen
tiltakozik i< háborúra uszifó
imperiali dáknak Franeo rendszerét támogató politikája ellen.
,
t>
A magyar nép üdvözletét küldi
azoknak a hős spanyol hazafiaknak. akik fegyverrel küzdenek Franeo yeres rendszere
ellen, végül a nagvgyülés lelkes üdvözletét küldi a Szovjetuniónak, amelynek képviselői a z
élén járnak a népek békéjéért
és függetlenségéért folyó harcnak.

Felüív'2s<)á ó b z o f ' s á q i t a a o * f a y e ' m

be

Jl/ost jelenik meg a r .1/(7 kell Ind ni a párttagság
felüivizsgátaláróll* cimü füzet, mely a felülvizsgálatai
kapcsolatos
legfontosabb alapvelő anyagól tartalmazza.
Minden
felülvizsgáló bizottsági lag szerezze meg és gondosan
tanulmányozza
ezt át.

Dr. Kfáumer lm\s
h i s z e k ! kanonok
elitéi! Mindszenty uszifó politik^á!
Az ország minden részében:
városokban, falvakban
egyaránt, százezernyi
katolikus
szülő, gyárimunkás, pedagógus,
és diák tiltakozik uap mint nap
Mindszenly és társainak degiokráciacllencs uszító
politikája
ellen.
A katolikus papság józanul
gondolkodó része is egyre inkább ébred ludalára
annak,
hogy Mindszcnlvnek ez a poliIlkája mennyire nem azonos az
egyház, a vallás ügyével és ezért snlyo a.i clilé i'; az érsekprimás népcllencs
magatartását.

Csütörtökön
dr.
Krammer
Tamás kanonok, kisteleki plébános, a község felelős irányilóinak kijelentette, hogy az ese<ményeket ő sem nézheti tovább
szótlanul.

— nÉri mint katolikus pap —
mondotta — mindig a szercie
llct, a békét hirdettem és elitétek minded rombolási szándékol, minden háborús
uszítást.
Etilélem ezért Mindszent/J hercegprímás politikáját is és mindenben támogatom a dotgozók
ügyéi, a magyar népi demokráciái.*
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Párthirek

HIREK
BORULT, KÖDÖS IDÖ
Mérsékelt szél. jobbára borult, ködös idő, többfelé
ködszitálás, vagy bószálingózás. a hőmérséklet alig változik.
A TISZA 0.5 FOK
A Tisza Záhonynál, Csongrád és Zcnta között árad,
máshol npnd, igeii alacsony vízállással. Vizének hőmérséklete Szegednél 0.5 fok. Mai vízállások: Csongrád
2*> (9\ ív.ego(I 118 (11).

Felhívás az összes pártszcminárium vezetőkhöz és oktalási felelősökhöz!
Szombaton délulán fél 6
órai kezdetlel a városháza
közgyűlési termében értekezletet fariunk.
Oktatási osztály.
Sajtőfelelö.sök részére pénteken délután 5 órakor értekezlet lesz a IiatthyAny-utca 4.
szám nlntt.

Több mint másfélezer
ebédeltetnek januártól

A z e l s ő tervévben h a t a l m a s a i javu ! a s z o c i á l s
gondozás
Szeged szociális felügyelő- tésnek, ma pedig.kerek egv
sége kimutatást állított' ösz- százalékát. Egyéb
sze azokról az eredményekszociáüs célokra a szegeről, amelyeket a hároméves
di költségvetés 1.16 százalékát fordították 1939-ben.
terv eddigi első szakaszámost pedig az első tervban elértek. A kimutatás felévben már 3.05 százalétünteti mindazokat a szociális támogatásokat is, ame- kát.
lyeket a népjóléti minisztéA közelmúltban
kezdte
meg működését öt általános
rium nyújtott.
Napközi otthonok részere iskolában, mégpedig a Szi!Szeged 62.945 forintot ka- léri-sugáruton, a FöldműSomogyi telepott a néojó'éli miniszté- ves-utcában,
riumiul. Gyermek védelmi pen, Móravároson és Alsóintézmények céljaira pe- központon az iskola napködig 48.312 forintot. A szo- zi otthon, ahol ebédet is
ciálpolitikai tanács 48.353 kapnak a rászorult gyermeforintot ulall ki volt ha- kek. Ezeken a helyeken
mindenült 50, illetve 100kisdifoglyoknak.
Lzen felöl 38 volt hadifo- diák ellátásáról gondoskodgoly külön is 52.210 forintot nak. E mellett
a szorosan veit téli hónakapott köles önképpen az
pokra, tehát január, febönállósitási alapból. A válruár, márciusra 1750 szoságos helyzetbe jutott csagénvsorsu gyermek részéládokat is többizben alkare szerveznek étkezési aklomszerűen
megsegítették
ciót.
összesen 2803 forinttal.
Már lavaly is működött
Megállapíthatjuk, hogy
ilyen
akció, de az idén Icgaz 1939-cs állapotokhoz viszonyítva a szociális in- aiább 500-zal több gyermek
lézményck fejlődése nagy kap majd ebédet. Ennek a
megszervezésében nagy szehaladást mulat.
1039-ben ugvanis például 14 repe lesz a város népjóléti
napközi otthon volt Szege- ügyosztályának és a Magyar
den. ma pedig már 37 mű- Nők Demokratikus Szövetködik. Akkor a városi költ- ségének is.
A távolabbi lorvek közé
ségvetés 0.15 százalékát forlarlozik egy anya- és csedították erre a célra, ma pecscmőoltlion fe'állitása,
dig közel 4 százalékát. Gyer- ahol mintegy 30 csecsemő
mekvédelmi
intézmények és 20 anya kap egészségcéljaira akkor 0.17 százalé- ügyi ellátást.
kát fordították a költségve-

— Giizdaértekezletek. Vasár- Felhívás az összes alapszerNAI'lltKM):
nap, 12-én az alábbi helyeken
vezetekhez!
Péntek, deoember 10.
tn ltunk gazdaértckezletekct: dél
A Szabad Nép előfizetéséNemzeti Színház este 7 éra: előtt 10 órakor Ruzsajáráson,
megrendelőin
A sevillai borbély. >0*-bér1ct 3. délután 2 órakor Fodor Fe- re szolgá'ő
lteade* helyárak.
renc miptagazdánál, Csórva 253 pókkal minden alapszerveBelvárosi" Mozi féj 4, fél 6,szám alatt. Az értekezleteken zet azonnal számoljon el és
kiküldött szakelőadók fogják az a még kintlévői
kitöltetlen
fél- 8^ Észak csillaga.
időszerű gazdasági
kérdéseket megrendelőlapokat is hozSzéchenyi Filmszínház fél 4 ismertetni.
zák he a Delmagyarország
fél 6, fél 8 : Kalandos vakáció.
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8
— SZŐLÉSZETI
ISKOLA kiadóhivatalába, ahol ujakat
Könnyelmű fiatalság.
SZATYMAZON.
Szerdán
a igényelhetnek. Sajlófeíelős.
Párt napok
Muzeum
nyitva:
hétköznap föld in ü velésü gyi m i n iszteriu m
Pcnlel.cn, 10-én: Pick szalá9-tói 14 éráig, vasár- és önnep. kiküldöttei és a FÉKOSz binap 9-tél 13 óráig.
zottsága Szegeden járt,
bogy migyár délután 3 Pipicz József,
Somogyi könyvtár nvilva van
megbeszéljék a szegcdi szőlé- Rendőrség délután fél 5 Ratuhétköznapokon 9 órától 19-ig. szeti és borászati iskola felállí- lovszki János, Köztisztasági teEgyetemi Könyvtár
reggel tásának kérdését. Elfogadták a lep délután 3 Pintér Péter, Viz8 órától este 7 óráig van város előterjesztését és c sze- mülelcp délután fél 3 Klein
szövőgyár
rint az iskola a jövő év őszén Sándor, Kunsági
nyitva, hétköznapokon.
a szatymazt gazdaképző intézet délután 2 Róna Réla, Varga
MatlMialos í v t f i f l i e r l f r i l í :
kötélgyár délután fél 4 SziláBorbély örök. b. Ugry t . : épületében nyílik meg.
gyi Istvánná, Szőregi pctróleTisza Ujos-krt. 20: Lxsskó Vil— DIÁKOTTHONOK készüt- u mg vár délután 4 Kricr Péter.
mos
Ujszegea. Vedres-u. 1:
nek sorra a szegedi iskolákban
Nagy órök. It. dr. Ilnngay:
is, bogy a fiatalok szabadideBorilogasszonv-sgt. 31; Zakar
jükben
itt találkozhassanak, fiz U F O S z s z e g e d i s z e r S. órök. k M ' I l i é M i h á l y : Vabeszélgethessenek,
megvitathas- v e z e t e á l k i M ö z ö f f a s z a k léna-lér 1.
sák! a napi eseményeket. A Di—o—
szervezeti székhózba
— Minden csatád képes ákszövetség segítségével maguk
Az UFOSz és FÉKOSz szerlapja a Dolgozók Világlapja. a diákok rqndczik be ezeket az vezetei együttes, lelkes munkáotthonokat és díszítik fet ké- A POSTA JFELHÍVÁSA
val Készülnek a december 18-i
A posta a várható karácsonyipekkel, feliratokkal. Legutóbb egyesítő kongresszusra, a Dolközvetlen
ünnepség
keretéhen
erős forgalommal kapcsolatban
gozó Parasztok és Földmunkáaz ujszegedi tanítóképző és a
felkéri a közönségei, hogy <1
sok Országos
Szövetségének
vegyipariskola
otthonát
avatnem romlandó tartalma csnmegalakítására. A eöolgozó paták fct.
nw/jOkal lehetőleg még decemrasztság tömegei örömmel fober 15-ig adják pOslára, A fel-— Az flzCmegészségóri össze- gadják az egyesülést, mert beadók a csomagok cimiralát a -jövetelt 13-án, hétfőn délután látták, hogy mezőgazdaságunk
Megalakul! a szülői
XűHWagban ís helyezzék et ésfi aórakor az OTI székházban az korszerűsítése és fejlesztése, a m u n k a k ö z ö s s é g i t a n á c s
helyiségében
szúuilo levélen, valamint a cso- alagsori otthon
tartják meg. Az üzemegészség- szocializmus építése, a kulákság
A vallás- és közoktatásügyi
magon a tartalmat ré's-Jcft'sen őrök pontos megjelenését a t'irgv elleni harc csak ugy lesz eredminiszter rendelete értelmében
hintessék fel.
fontosságára
váló
tekintettel ményes, ba egyesült erővel old- megalakult a szülői munkakökérjük.
ják meg ezoket a feladaiokal. zössági tanács. Ez az intézmény
— Leforrázta magát GeAz UFOSz szegedi irodája, az iskolai szülői munkaközösOlcsóbb fesz n konzerv
dai Valéria 11 hónapos, szent- mely eddiu a Törvényszék épü- ségek feladatát érintő kérdésekkarácsonyra
mihályteleki kislány. Súlyos letében volt, ezen a héten át- ben a kultuszminisztérium taJelentősen loszílHHák a kü- Állapotban szó tiltották a se-költözött a Szakszervezet épü- nácsadó szerve.
bészeti klinikára.
lönböző konzervek Arat a karáfötébe, a FÉKOSz helyiségébe,
<?onyi piacra. Átlagosan 20—
— Felhívás. A szegedi Szak- A két tömegszcrvezets két hét- 5 tinhágFilm-Művésset
25 százalékkal csökkentik a kon- maközi Munkaközvetítő Hivatal
zervek á r á t a tavalyihoz, képest. felhívja, a munkanélküliek fi- tel az egyesülés előtt m á r kö(*)
A
Cotleginm
Mustén m ITI.
Az űrhivatal most vizsgálja fe- gyelmét (kivéve azokat, akik zös helyiségben, közős munká- bérleti hangversenye: Ag Magda
jül a gyümölcskonzervek árát már a, szakcsoportjuknál jelent- val 'készül az egyesítő kongresz- zongoraestje ma este 8 órakor.
és karácsony előtt a gyümölcs- keztek), hogy karácsonyi segély szusra.
konzervek árát is leszállítják. összeírása vésett m a reggel 8
•
órától 12 óráig a Szakmaközi
Fájdalomtól megtört szívx Robbantások a szegedi Ti- Munkaközvetítő Hivataltón jevel tudatjuk, hogy szeretett
*zu-hi<Inál. A szegedi közúti Ti- lentkezzenek az alábbi okmáNők a békéért einimel dokuférjem, édesapánk,
közmunkaigazolvány.
sza-Ilid szereléséhez felhasznált nyokkal:
mentfilm készül a Nők Demovascölöpöket* a mederből rob- lakástójelentőlap, családtagjait | Pusztaszeri (Palkovics) Károly
kratikus Világszövetségének butóotússal fogják eltávolítani. A igazoló okirat, a munkaképtedapesti kongresszusáról. A filfodrászuiéster
len
családtagokról
orvosi,
vagy
robhnntás a viz'alntt 10 méter
met Lehár György rendezi.
életének
G7-ik
évében
elmás
hatósági
bizonyítvány,
álci
mélyen kis töltettel történik,
Moszkvában december 15-én a
hunyt.
Drága
halottunkat
úgyhogy sem a hid forgalmát, szakszervezeti tag, a szakszerSzovjetunió írói ülést tartanak.
lü-én
temetjük
délután
3
sem a környező ablakok épsé- vezeti könyvét is hozza magáA film forgatókönyvek kérdéséórakor az alsóvárosi temegét nem veszélyezteti. A rob- rai, hadifoglyok a harlifogolyről, a sceuáristák 1919-es tertőben.
bantások folyamatosan
A örül- igazolváuyt, hadigondozott vagv
veiről Scscrbin számol tó, a k i
hadiözvegy igazolványt hozzák
Gyászoló család.
Iteliül két hétig tartanak.
a
filmminisztérium
helyettes
feltétlenül magukkal.
vezetője.
x Iparosok figyelmébe!
Az
i[>artestülct nagytermében iparosok és hozzátartozóik résziére
Szakszervezeti Szabadegyetem keretében
15-én tánctanfolyam indul a
K I 0 8 z rendezéséhen. A tanfolyam részvételi dija 15 forint,
amely liárom részletben fizethető.' Titkárság.
x Omega és Scbaffhausen
nrany férfi karórák olcsón Ficímmel a M S Z M T kiküldöttje tart előadást. Vendégeket szívesen látunk.
eotfer ékszerésznél, Szeged.
FUiöll
terem.
x Hnngiirta Kdényhrtz, Tisza
Jajas-körut 55. Zománcedény,
evőeszközök, háztartási cikkek.
x Brillirtns ékszert bizományi
eladásra elfogadok. Fisclier ékszerész, Szeged, Klauzál-tér 3.
Telefon: 624
u O Ü V á r O B l t f í o z i telef. 625ÜZéCÜPiavi risflTA Telef 4C0 k í o r a ö M O Z «
x Kurdigán-piillover, kötöttruha, mackókötés mérték után.
Ma és mindennapi
Vasárnapig újból egy érdekes
-Ma és mindennapi
Reichel gépkötőipar,
MargitAz uj szezon első Kimagasló A téli szezon legnagyobb antárgyú film!
utca 30.
amerikai filmalkotása!
gol filmujdonsága Budapestx Könyvet ajándékozzon Katel egyidőben! Sok izgalom- k ö n n y e l m ű
Sztárok filmje!
rácsonyra. Tekintse meg kiramal
telitett másfélórás szófiatalsóq
Észak csillaga
katainkat. Szűkíts könyvesbolt,
rakozás.
A sötétbe borul! emberiség utmutatéja
Egy rendkívül
érdekfeszítő
Kaksey-utoa 1.
Főszereplők:
film az érettebb ifjúság élex A" Kereskedelmi AlkalmaAnn ltnxíer. Bnnn Andrew*,
téből.
Főszereplők:
zottak Szakszervezetének deWulter Hnston Cs Krich von
R U G E R O R U G G E R I és
cember 12-éra tervezett mezőAngyali történet 5
vidám
Stroheim
ENRICO G L O R t .
hegyest' eu korgyári látogatása
gyerekről és néhány kevésbbé
És
«
legújabb
UMFI
bimdó
HIRADÖ.
elmarad. A« élőre
befizetett
vidám fickóról.
Az előadások kezdete fél 4. fél 0 és fél 8 órakor. Pénztórnvitás délelőtt 11-12 ig. délután 3 órakor
fréazt visszafizetjük.

FILM

I

A
szombaton este
© órakor a szakszervezeti székházban

II szovjet szakszervezetek szociális munkája
A szegedi mozik

Kalandos vakác'ó

gyermekei
Szegeden

Uj t a l á l m á n y o k k a l ( e s z i k
olcsóbbá a z építkezést
Az államosított téglaipar u j
magyar találmánnyal
ajándékozta meg az építőipart, az
xépitő tömb:c-bel. Az építő tömb
négy normál ala.ku tégla nagyságának felel meg, súlya 5.87
kiló, inig négy tégla súlya 12
kiló. Tehát az épitő Tömb több
mint 50 százalékos súlymegtakarítást jelent. Ennek következtében az építkezések vasszerkezetei is könnyebbek lehetnek.
Nagyszerűen tóvált az épitőipa'ri gyárak által előre gyártott mennyezet- és födémszerkezetek alkalmazása. Lényegesen olcsóbbá tette a födém eddigi árát. A magyar találmányú Sigma cement 10—15 százalékkal csökkenti az önköltséget és ezenkivül ez a oement a megkeményedés után
nem reped.

Ma nyílik meg a pedagógus szakszervezet
3. országos közgyűlése
A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete m a tartja
3-ik országos közgyűlését, amolyen a pedagógustársadalom fontos kérdéseit vitatják meg. A
megnyitó ünnepségen rés/I,vesz
és felszólal Révai József elvtárs, o
Szabad Nép főszerkesztője és
Apró Antal, a Szakszervezeti
Tanács főtitkára.

Nagyszabású
Sövényházán

betörés

Kaczur Pál, Roslás Lászlóéi
Kormányos
Erzsébet
sövényházi vályogvetők cjlszaka Idején betörtek Pataki Szilveszter
sövényházi gazda
tanyájába,
ahonnan sok ruhaneműt, zsirt,
ráákot és kerékpárt loptak flKáacznr Pált, akinél pisztolyt
is talállak,
valamint Kormányos Erzsébetet a vizsgálóbíró letartóztatta, Rostás László
ellenben megszűkült. A rendőrség a veszedelmes betörőt országosan
körözteti.
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Mit jelent párttagnak lenni?

cAkík már tudják,
hogy saját országukat égitik

ártunk élcsapat jellegének
biztosítására ez év szepP
tember 2-án a Politikai Bizottság határozatot hozott. Mint ismeretes, ez a határozat a tagfelvételi és
tagjelölt-felvételi
zárlatról és a párttagok felülvizsgálásáról szól. A határozat
közzététele óta nem egy elvtárs
ban vetődött fel a kérdés: vájjon én jó kommunistának számitok-e. megfelclek-e azoknak
a követelményeknek, melyeket,
nártoin, a Magva r Dolgoz'k
Pártja tagjai elé állit. Ezek az
elvtársak meg is fogalmazták
magliknak a választ: iimillam
tiszta, munkáin utón élek, családi életem ellen senkinek kifogása nem lehet, pártomat soha meg nem tagadtam, a tagsági dijat fizetem rendesen, nálam minden rendben van«. Pedig nem egészen igy áll a dolog.

pességéhez
mérten
tevékeny
munkát végez a munkásosztály,
a dolgozó nép érdekében.

A

munkásmozgalom története tncafjával Ismer olyan
pártokat — ilyenek manapság a
nyngatcurópai országok szociálAz emiiereknek senki sem
A Lippai fűrésztelep
előtt Kovács Antal a rönktériek bridemokrata pártjai — melyekmondta, hogy a munkaidő kezcsilingelve viszi a kora reggeli gádparancsnoka.
nem gondolnak komolyan fordete előtt jöjjenek be az üzembe
villamos
a
munkahelyükre
radil ní harcokra n kapitolizrons
A
többiek,
Palásti,
Józsa
igyekvő dolgozókat. Benn a fű8 üljenek oda beszélgetni a je
megdöntéséért. Áruló vezetőik
Szulcsán,
Bánkuti
és
Rátkai
résztelepen a nagyságuk szerint
ges rönkökre. De jó igy regge
olyan politikát folytatnak, hogy
bólogatnak.
rendezett hatalmas farönkökön
lenként összejönni és megbe
mindenkit befogadnak soraikba,
vékony jégréteg. A bántolt fe— Azért ha jól megnézzük — szélni a brigádok esetleges pro
aki lmjlandő magát párttagnak
nyőtörzsekre ráfagyott éjsza- folytatja Kovács — nemcsak blémáit,
jó megbeszélni az
tekinteni és igy szélesre tárják
kai köd csillog. A jeges rönkö- azért dolgozunk jobban, mert egésznapi munkát.
a kaput, a kispolgári és tőkés
kön emberek ülnek és tárgyal- a brigádban a jobb munkát, a
Nemcsak a rönkökön ülnek
befolyás előtt.
nak valamiről. A Somogyitelep többtermelést tűztök ki célul A fürészházban, a gatteroknál.
Ezzel az osztály áruló magafelől, ahonnan a munkások szá- Az még nem lenne elég. De itt a körfűrészeknél, az anyagié
tartással szemben Lenin mór
zai jönnek kerékpáron, gyalog, a brigádban összeforrunk, se ren és a javító műhelyben is
a század elején kifejtette uz
villamoson, a bíborvörös haj-gitjük egymást a munkában tartanak a brigádosok
ilyen
ujtipnsn munkáspárt szervezeti
nali nap is elküldi már sugarait. Jobb viszony alakul ki közöt- spontán reggeli brigádértekez
elveit, azét a pártét, nmely a
tünk s elmaradnak a veszekedé- letet.
munkásosztályt forradalmi harEmberek a. rönkökön sek, amelyek bizony sokszor
cokra akarja előkészíteni és o
hátráltatják a munkát.
'Daróczi
brigádja
hatalomért folytatott harcban
A rönkön ülők ajkáról sürün
A Magyar Dolgozók Pártja győzelemre is tmlja vinni.
c
összehajol
száll a hidegben megdermedő
Szervezeti Szabályzatának I I .
Oalamtt meg kell
lebejft. Keztyütlcn kezüket a
A javítóban valamilyen ko pontja leszögezi: sA Párt tagja
Ki lehet tagja egy valóban
beszélni
zsebükben melengetik, de a
moly ügyet tárgyalnak. Ifj. Da- az lehet, aki magáévá teszi a forradalmi ninnká-pártnak. miszemükben élénk, szinte harAmikor az elmaradt veszeke- rócz'i Vince az élmunkás, fiatal párt célkitűzéseit,
elfogadja lyennek kell lenni ennek a pártcias tüz ég.
désről beszél Kovács, egy-két brigádparancs'nok, ifj. Király programnyilatkozatát és politi- nak szervezetileg — szervereit
— J-átod
Terhes
elvtárs, ember összemosolyog. Bizonyára Vcrebély, Kiss és Kovács dug- kai irányvonalát, résztvesz va- egésznek-e. vagy pedig formátlamely alapszervezotének mun- lan alakulatnak: igy vetődött
mennyivel jobban megy a mun- a régi civakodásokra gondolnak ják itt össze a fejüket.
ka az elmúlt belekben, amióta, vissza és talán szégyenkeznek
— Ez is meglesz annyi idő kájában, aláveti magát a párt- fel annakidején a kérdés.
brigádokat alkottunk? — szól'is.
alatt. — Sőt, ha lehet, még fegyelemuek és rendszeresen fi
Lenin egyöntetű, harcos, gongyorsabban — szól közbe az zeti a tagsági járulékot;;.
dosan szervezett pártért hurcolt.
egyik.
Így első olvasásra azt hihet- Célul tűzte ki. hogy a pártnak
— Az első gátiért két hónap nénk. liogy ez a szöveg nem ne az legyen lagja, aki egyszealatt szereltük á t golyóscsap- mond sem többet, sem keveseb- rűen a párthoz tartozónak teágyra, a másodikkal
brigád- bet, mint amit a politikai pár kinti magát és hajlandó anyagimunkával nem egészen 5 héttok szervezeti szabályzatai ál- lug támogatni a jiárlof. hanem
alatt lettünk készek.
talában mondanak. Ha azonban az, aki a párt valamelyik szerHétkor megszólal a síp ésközelebbről megvizsgáljuk a dol- vezőiében tevékeny munkát is
kezdődik a munka, A lejtőn got, azt tapasztaljuk, hogv ilyen végez és aláveti magát a pártgurulnak a hatalma3 rönkök, szövegrész: »A párt. tagja az, fegyelemnek.
A magyarországi evangélikus
biztosítja a vallás
szabad felsírnak a körfűrészek, felzaka- a k i . . . résztvesz valamely alapsak abban az esetben tudegyház zsinata szerdán tartott
szervezetének
munkájában...«
tolnak a gatterok.
gyakorlását.
ja a munkásosztály harülésén letárgyalta és elfogadta Tátray Károly zsinati tag az
nem szerepel semmilyen más
cát
vezet
mi a párt — szögezi le
azt az egyezményt., amelyet a egész evangélikus egyház nevéEgyi régi üzem uj arca párt szervezeti szabályzatában, Lenin —. ha valamennyi tagja
zsinatéiőkészitő bizottság és aben
csak a kommunista pártokéban.
egy egységes, közös csapatban
Ha véletlenül olyan látogató
kormány által kiküldött biköszönetét fejezte ki a ma- érkezik, aki már régen nem
\ t ilágos kérdés. Olyan' párt- van megszervezve, ha tagjait az
zottság szövegezett meg. Kecselekvés
gyar köztársaságnak azért az járt a telepen, elálmélkodik a
*
nak. amelyik nem kisebb akarat egysége, a
mény tójos esperes előadó isóriási áldozaté/t, amelyet az csodálkozástól. Elsősorban ar feladatokat tűz maga elé, mint egysége, a fegyelem egys'gc formertette az egyezményt, ameevangélikus egyházzal és más egész munkának más az arcúin a kapitalizmus megdöntését, a rasztja össze." Ha a párt nem
lyet a zsinat eredeti szövegezésegyházukkal szemben tanúst ta. De maga a telep is sokat kizsákmányolás megszüntetését, volna nz osztály szervezett' c.-ínlen általánosságban és részleváltozott az államosítás óta el a szocialista társadalom felépí- pata. hanem egyszerűen annak
tott.
teiben is elfogadott. Az egyezmény tárgyalása, során
több Rámutatott arra, hogv a jövő telt néhány hónap alatt, Uj kul- tését, amelyik párt igényt tart ő^zesége, akik magukat a párt
túrterem épült. Az u j autóga- arra. liogy ezeknek a feladatok- tagjainak mondják, de nem véfelszólalás hangzott el. Röck évi költségvetési évben
több
szervezetben
Iván, az Or°zágos Luther Szö- mint 46 millió forintot vettek rázsra is most került rá a_telő nak a megoldásában vezesse n geznek valameív
uj az istálló is, de az is j-'dolgozók haltát, olyan pártta- rendszeres párt munkát, akkor a
vetség elnöke kiemelte,
fel az összes egyházak támoga- érzéssel tölti el az embert, gokra van szüksége, akik a fel- pártnak egységes akarata soha
a magyar knrinánvzat békét tására. Az egyezmény aláírására
és együttműködést akar az a zsinat felhatalmazást adott hogy a munkásoknak nem kell adatok megoldásában tevőlege- sem lehetne, soha nem tinlná
tagjai egységes, öntudatos, hara telepen egész nap a sarat sen ki is veszik a részüket.
egyházzal és teljes mértékben az elnöknek.
cos fellépését megvalósítani
taposniuk. Salakkal szórták be
Mi a biztosíték arra, hogy
vastagon az utakat.
valaki tényleg elfogadja a párt
A fentiekből világosan kitűAz államosítás, a nmnkaver irányvonalát, célkitűzéseit, ha nik. hogy jó kommunistáknak
senyék, a munkásöntudat meg- nem lehet rendszeres munkáján, azokat tukinthetjük, akik túlszilárdulása, a jó brigádok, tettein keresztül lemérni állí- menően azon, hogy elfogadják a
megváltoztatták á Lippai fate- tása valódiságát? Mi hasznot párt célkitűzéseit, fizetik táglepet. A gyanta illatú fenyők hajt osztályának, az egész dol- sági járulékukat, rendszeresen
között meglátszik a munkán, ;ozó népnek a szocializmusért kiveszik részüket, a pártéletből,
kiérzik a hangulatból, kicsen- vívott harcban az a párttag, ki rendszeres pártuiuiikát
végezUj fe adatok e'őtt a Bartók Béla Szövetség
dül az elröppenő szavakból, szavakba elfogadja
ugyan a nek.
hogy a munkások nagy része párt célkitűzéseit, programját,
Szerdán este az újonnan ala Elemér karnagyok vezényelték. tudja: saját országát építi.
A különböző párfmunkák köcsak éppen semmit nem tesz c zül külön nyomatékkal ki kell
kult Bartók Béla
Szövetség Zongorán kisért Kertésznó Kain
ípprogrampontod
megvalósítása lemelni a párttagok tanulásának,
-Magyar Dolgozók Énekkarainak Kató.
érdekében?
Déikerülete 11 szegedi
kórus
elméleti továbbképzésének munAz Ady-téri egyetem nagyterrészvételével nagyszabású hangA párthoz való tartozás hir- káját. "E* szintén pártmunka,
mét
zsúfolásig
megtöltő
közönversenyt rendezett.
áetéée egymagában még senkit méghozzá a legfontosabbak köség lelkesen ünnepelte a dolgon tesz kommunistává. Mint zül való.
Waltner Mihály elvtárs Le- zók énekkarait. A Bartók Béla LEGSZEBB ajándék a kép, a
A Szovjetunió hatalmas komvezető szavaiban' ismertette a Szövetség, a szegcdi énekkarok Modern k'pszalonból, Kígyó-ut- ahogy az egyes ember értókét.
nem az dönti el, hogy ő mit. munista pártját, a Lenin-Sztálin
szövetség
megalakulásának nagysikerű hangversenye bizta- ca 1., részletre is.
előzményeit, majd rámutatott a tó ígéret arra nézve, hogy az PÉNZT' takarít, meg, ha kará- tart magáról, hanem az, liogy szervezte Bolsevik Pártot, mint
megoldásra váró
feladatokra. újonnan alakult saövetség sike- csonyra ajándékot a Ilaas Áru- milyen muukát végez, éppen minden egyéb kérdésben, a
ugy nem az a jó kommunista, párt szervezeti
felépítésének
Hangsúlyozta, hogy ez a hang- resen oldja meg u j feladatait. házban vesz.
aki ezt csak hirdeti magáról, kérdésében is mintaképünknek
verseny fordulópontot
jelent
HOZOTT foualból kötést ésösz- hanem az. akit. mankója ér- tekintjük.^ Ma még nem mondSzeged daioskuHurájának 'életészeállitást vállal, fonál nagy demesít erre a megtisztelő cím- hatjuk el,"hogy pártunk minden
ben,. »Tizenegv hangversenykéválasztékban: Muskátli, Kárász- re.
egyes tagja rendszeres pártmunpes kórusunk" van már eddig, 120 m a g y a r d i á k t a n u l utca 3.
•Minél kevesebb fel fajt for- kát végezne valamelyik alapnégy már tavaszra nyilvánosKARÁCSONYFADÍSZEK, em
ság elé léphet s remélhető, Ösztöndíjjal a Siovie?- lékkönyvek, ifjúsági és szépiro- radalmi frázist, minél több hét- szervezetben, rendszeresen képezné magát, dc azt elmondhathogy kórusaink száma mindindalmi könyvek. Munkásszövet- köznapi tettet!;; — ezt a lenini juk, hogy rohamosan nő azoknnióban
mondást
kell
mindig
szem
előtt
kább szaporodni fog« — monkezet könyvesbolt (volt Szikja),
tartanunk. Azokat az egyre nö- nak a száma - és ezek az ipari
dotta.
Hétfőn délulán 15 tagu Kárász-utca 5.
vekvő feladatokat, amelyeket a munkásság, a dolgozó parasztTizenegy kórus mutatta be diákcsoport utazik a Szov- MEGÉRKEZTEK a legújabb ti
zocializmus építésével cgyütt- iság, a baladó értelmiség legjobb
ezután
felkészültségét, alapos jetunióba, hogy ottani egye- pusu olcsó rádiók. Deutsch Al- járó kiéleződött osztályharc ál- fiai és lányai — okik a maguk
tudását: A Szrgedi Altalános temeken folytassa tanulmá- bert villamosság. Kárász-utca 7. lit elénk, esnk akkor tudjuk területén áldozatos mindennapi
Munkás Dalegviet, a Dohánymegoldani, ha a pártunk (ag- munkával viszik előre pártunk,
gyári Énekkar, az
Egyetemi nyait. A Szovjetunió jóvolai. ki-ki a maga. munkaterü- a munkásosztály, az egész dolK
A
R
A
C
S
O
N
Y
R
A
tából
ezzel
a
csoporttal
már
Énekkar, a Szegedi
Iparosok
letén legjobb tehetségéhez, ké- gozó nép ügyét.
_
120
magyar
diák
tanul
öszÉnekkara, a Közalkalmazottak
jöjjön iiozzáin vásárolni.
Bartók Béla. Énekkara, a l l A V l l ö n d i j j a ! a szo jet egyetcmc- Libaháj,
has, aprólék,
mólt,
Szakszervezeti
Énekkar,
a ken. Az ösztöndíjasok, akik
dió, lekvár stb. lehető v i e o é r k e z i e k !
MEAIOSz Dalegylet, a Szegedi szünidőre hazajönnek, átlag
legolcsóbban
Kendergyár Vegyeskara, a SzIT 4—5 évet tartózkodnak
a Ungárélelmiszercsarnok Mikszáth u. I
Magyar Kender Remény Dal- Szovjetunióban, részben az
kör, a Rendőrség MDP szerve- egyetemeken, részben tudozetének énekkara és a VAOSz
mányos intézetekben. A jöAz összes i94-9-es ni nyári rádiók megérkeztek*
Énekkar,
vő évben ugyancsak körülSzív küldi
A műsoron munkásindulók,
Karácsonyra legalkalmasabb a j á n d é k
szívnek
népdalok, Bartók és Kodály belül száz ösztöndíjas manyílik
müvek, valamint orosz dalok gyar diák számára
rádió, k e r é k p á r , v >laiívlö?ö,
»llanvvasaló
meg a lehetőség arra. hogy E
szelepeitek.
S T J E
részletre is u á n e i s n n r r A d l 0 1 2 h a v l
a
szocializmus
hazájában
,
kaphatók
ll3|lolliIBI
részletre
12-én, vasárnap, esle fél 8-kor.
Az énekkarokat Recski Balázs,
Tisza. Jegyek a Tisza halldr. Endrődi Ferenc,
Gubacsi szerezze meg a legmagasabb
1 M A R K O V I C S
^ i S Ü U S a ^
jában. 2-tol 8 forintig.
B' la, Kertész Lajos és Paulusz képesilést.

Látogatás

tlz perccel

7 óra előtt

a Lippat

fatelepen

Az evangélikus egyház zslnala elfogadta
az áNam és az egyház viszonyának
rendezéséről szóló egyezményt

C

Tizenegy
nagysikerű

szegedi
kórus
hangversenye

Harácsnuví

vásár

László Imre

fiz uj népsuperrádóü]
12 havi részletre beszerezhetők
Kelemen M&ríonnál.Ke'emeJi-u.llj
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A
A harmadikulasokat
el kell távolítani a sporlélefböl
A reakció, népi demokráciánk rejtőzve teszik kut mérgező megerősödésével mindinkább kiszo- jegyzéseiket. Ok csempészik vagy
rulva, a sport terére tetle á.t igyekeznek visszacsempészni a
aiiiködéstcriiletét. Pártunk elő- jo ember álarcában megbujt ki
relátó és éber vezetői azonban rúgott reakciót,, korrupciót és
idejében közbeléptek,
aminek bomlaszló elemet a politikai té
következményeként már ez évrcn eddig még kevésbbé képzett
elején megindult a tisztogatási sporlemterek körébe. Többek k
akció az egyesületek és u kü- zött ezeknek a harmadikutasoklönböző sportszövetségek veze- nak köszöntető a ferencvárosi
tői és sportolói körében. Ennek példa is, ahol már nyilt támaköszönhető, hogy az ország leg- dásba merészkedett a reakció,
több sportszervezetében m a már ami ellen hatásos fegyverrel léa népi
demokrácia
elveinek pett fel a labdarúgás legfőbb
megfelelő
irányban,
lialadó- szervezete, az MLSz. Nem elég
szellrmü munka folyik. A mun- azonban csupán a ferencvárosi
ka üteme azonban lassú. Ennek eset likvidálása. Ennél sokkal
oka pedig az, hogy a szakombe- többet kell tenni. Ujabb és
rek álarca mögött még mindig még 5>z eddiginél is gyökeresokrau vannak megbújva az úgysebb módszerrel kell a megkeznevezett harmadikutasok, akik
dett munkát folytatni. még
minden erővel szembeszállnak a
népi sport fontos kellékével, az fjedig a barmadikutasok kimé
eltávolításával.
-Mert
ideológiai neveléssel. Ezek az letlen
elemek azután uton-ntfélcn han- amennyiben ezt elmulasztjuk
leszünk téve ujabb
goztatják véleményeiket, nyiltan mindig ki
1
vagy burkoltan. Az egyesületi és ujabb meglepetéseknek. An
üléseken csöndes megjegyzése- nál nehezebben fogjuk elérni
ket tesznek mégpedig ugy. hogv a számunkra kitűzött célt, a
lehetőleg mindenki halíja, de szocializmust. Éteren kell fevigyázva, arra is, hogv szavuk llát őrködnünk eddigi eK-rt eredaz előadóig ne terjedjék. Lebe- ményeink fölött, h a tartóssá
szélik a sportolókat a tervezett akarjuk tenni azokat és b'z'oelőadások látogatásáról.
M i n t sitani akarjuk a fejlődés további
nézők a szakértő fiiarca mögé folyamatát.
Postás H A P O E L 13:8
patbajnokságon. A felnőtt csapat Vásárhelyen mérkőzik baA szerdán este lejátszott N B
rátságos
találkozó
keretében
IT-es szegedi rangadó asztaliV á sá r lioly vál oga tot t já val.
tenisz mérkőzést a gyengén kezdő Postás együttese a. tartaléKözeledik a jégidény
kos .HAPOEL-lel szemben megA
hideg
erősödésével rövideérdemelten nyerte meg.
sen a nyilvánosság elé lépnek
téli sportolóink, a korcsolyázók
Vasárnap ÉMOSz Or sliáza
is. A Tostás sportegyesület jégökölvívó mérkőzés Szegeden
korong szakosztálya az Ady
A kerületi ökölvívó csapatbaj- téren °az előkészületi munkákat
nokságért december 12-én az már elvégezte. Most már tartós
P.MOSz játszik idehaza, ellen- hidegre van szükség, hogy az
fele
Orosháza csapata
lesz. egész labdarugópályát
betöltő
A mérkőzést vasárnap délután jégpálya elkészülhessen. A szak
íj órai kezdettel a rókusi tor- osztály tervében az N R I . konacsarnokban bonyolítják le. A rongmérkőzések mellett szerepeltalálkozó iránt nagy az érdek- nek
gyorskorcsolya-,
mükorlődés. Az M KUMTE ezuttal Me- csolvabcuiutatók és versenyek,
zőtúron küzd a kerületi toj- ezenkívül esti
jégünnepélyek,
noki cimért.
amiben a szórakozó közönség is
résztvehet.
Az SzMTE birkózói vidéken
Vasárnap két helyen is szőnyegre lépnek a Szakszervezet
birkózói. Az ifi együttes Kecskeméten szerepel a kerületi oda-

MNDSz

híradó

Az MNDSz felsővárosi csoportja jólsikerült Mikulás délutánt rendezett, amelyen 218
csomagot osetotlak ki a szegény felsővárosi gyermekeknek.
•Az MNDSz belvárosi csoportja a Mércy-utcai kercsko
dobni iskola I L emeleti sarok
tantermében tartja első aszszonykörét. Iülső előadás szombaton délután G órakor. Az
asszonykőrrc jelentkezelt asz-

Szegedi

AUami

Kormány i endcUllervczel az
országos és hetivásárokról. A
KISOSz központja megkütdötte az országos és hetivásárokr ó l , a napipiacokrúl szőlő koruiányrendelettcrvezclet, amelyre vonatkozó észrevételeket december 16-ig kell felicrjeszlenL
A kiskereskedők érdekképviselete a tervQzetal a jövő bél elején tárgyalja meg tagságával
és ennek alapján fogja véleményét előterjeszteni.
Augusztus 3t-én
raktáron
volt áruk árának kalkulálása a
textil
szakmában.
Ezeket a
textilárukat november 30-aután
az érvényben lévő rendelet szerint azonosítani kell a megfelelő árukkal és az á r szempontjából az uj beszerzésű cikkek
fogyasztói árát kell reájuk alkalmazni. A lipus cikkeket az
ezen cikkekre érvénybon lévő
rendeletekben
megbatározott
fogyasztói áron szabad árusítani. i l a valamely árucikk nein
azonosítható, az. a j beszerzésű
áruval, akkor a KISOSz központja szerint az
augusztus
31-én érvényben volt árát jogosult a kereskedő alkalmazni,
ellenben a fogyasztó felé felszámításra került 3 százalékos
forgalmiadót november 30-a
után felszámítani nem szabad.
Ezzel tehát az árat csökkenteni kell. A KISOSz-nak ezzel a
felfogásával egyeiéri az Országos Árhívatal jogügyi osztálya
is. I l a valamely szakmában az
árszámilás körűt
nehézségek
mutatkoznak, helyesnek tartjuk
az Országos Árliivatal illetékes
szakosztályának
véleményét
kérni.

Néprá d i ók
forgalombahozataia. A posta 20.000
darab
Népsupert gyártatott, amelyet
most hoznak forgalomba. Mindazon kereskedők, akik néprádió
készüléket forgalombahozni kívánnak a posta rádió osztályához forduljanak a megállapodás megkötése végeit. A néprád i ó eladási ára akár hitelre (12
A játékvezető tuiifolyam m a havi részletre), akár készpénzeste 5 órakor kezdődik a J T re G30 forint. Az előleg 80 foHajnóczy-utca 20. szám alatti (rint, a részlet 11 hónapon kehelyi ségéten.
resztül havi 50 forint.
szonytársak pontos megjelenését kérjük.

Ma délután fél 2 órakor az
őszeres szakosztály Lcchner-tér
tart.
A felsővárosi csoport 12-én, 6. szám alatt taggyűlést
vasárnap délután 1 órai kez- Minden ta^j megjelenése kötedettel nagyszabású
műsoros lező.
nőnapot tart a Postás otthoniján, melyen ünnepélyes keretele között fogják átadni a csoport által készített 10 párnát a
4
F O G LA L K O Z A S
•
»Dcm tábornok* népi kollégi-i
uinnak. Előadó: Iiiebor Ilona, A R Ö S Z K E I Földmüresszöveta nővilágkongresszus országos kezet a nagyszéksósi népházhoz italmérőfc N és üzletvezetőt
kiküldötte.
keres. Jelentkezés
szombaton
5 órakor a helyszínen.

Nemzeti

Színház

műsora

December 11-én d. ti.
December 11 -én este
December 12-én este
December , 13-án este
December 11-én, este

4
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DISZ N 00 LÖKÉS 7.18, önborotA sevillai borbély. >0* bérlel vapenge —.20, olló 8.60, zsebkés
3. Fráter köszörűsnél javitás
3. előadás. Rendes helyárak.
olcsón. Mikszáth Kálmán-u. 5.
.'! lóra kor: Carmen.
Ifjúsági előadás.
FIGYELEM!
Férfi
használt
7 órakor: Ócskavas nagyban. »A« bérlet ruhát legmagasabb áron vesz
7. előadás. Ilcndes hclyárak.
Szabó Sándor, Tisza Lajos-krt.
7 órakor: A mosoly országa. Bérletszünet. 48.. t. emelet 8.
ZONGORA, rövid., kereszthuros,
Itendcs helyárak.
eladó. Rakovszky zongorahanhangverseny.
7 órakor: Filharmonikus
goló, Br. Jósika-utca 31. Tele7 órakor: A wirtdsori vig nők, >P« bérlet fon: 8 - 3 1 .

Táiszínliáz m ű s o r a

Dec. 13-án, Kistemplomt.:
December 11. Ujszenliván:
December 21. Kübckháza:

é

c

D o r o g i
l a l a l

Pécs!

s

i

IDEGÉN
IDEGEN
IDEGEN

d

l

ó

GYERMEK
GYERMEK.
GYERMEK.

k

o

k

^

^

kokszbrikelf

„TUKER"

Hírek

SzH-HlREK

Rádió

ÁLLANDÓ MOSORSZAMOKI
Az összes munkanélküli vasmunkások, akár tagok,
akár
BUDAPEST I. 3.30: Hajnali
nem és azok is, akik már ed- 6 30: F a l u r á d i ó "6.43 Hcggcll
dig jelentkeztek, újra jelentkez- torna. 7 00- Műsorismertetés.
zenek adatok kiegészítése végett 9 55: Áttelepítést kormánybizközleményei
1U.00:
szombatig bezárólag.
Munka- tosság
12 00: Harangszó, híkönyvet és munkanélküli iga- Itirck
rek 14tfü:Hírek. 15 15: K á
zolványukat hozzák magukkal. dióískola: 15 55 Műsorismer- r
A fodrászmunkások szakszer- tetés. 17.00: Hírek. 20 00: Hívezete 10-én, pénteken délután rek. sporthírek. 20 20: Hírek
fél G órakor taggyűlést tart a és krónika oroszul 22 00: Hírek Mit hátiunk holnap? 0.10
szakszervezeti székháziján.
franciául
A házfelügyelők szakszerve- Hirek és krónika
zete 11-én, s/ombalon este 7 0 20: lllrek és krónika angottu.
órai kezdettel műsoros kullurPéntek, december 10.
cslet rendez a szakszervezeti
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
székházban, melyre mindenkit
zene. 8.00:
A Magyar Terszeretettet meghiv.
mészetbarát, Szövetség műsora.
A háztartási
alkalmazottak 8.15: Zenekari muzsika. 9.00:
12-én. vasárnap délután 1 óra- Magyar nóták. 12.15: Károlyi
kor kullurelőadást, 5-kor pe-Sándor hegedül. 13.00: Középdig taggyűlést" tartanak a szak- kori realizmus a székesegyhászervezeti székházban. A tag- zak szobraiban. 13.20: Népek
gyűlésen Futó. Erzsi központi zenéje. 14.15; Orosz művésziémezek. 16.00: Szaljad Népek
titkár vesz részt.
Hazája: »A paradicsomi szamár*
A f u m n k á ok szakszervezete 16.45: Iíangszerszólók.
17.10:
12-én délulán 5 órakor taggyű- Szovjet napok — szovjet emlést tart a szakszervezeti szék- terek. 17.20: A Vöröskereszt
közleményei. 18.10: Énekkar. —
házban.
18.45: Külügyi negvedóra. —
Felhívjuk a vegyipari szak- 19.00: Operettrészletek. 19.45:
szervezet munkanélküli tagjait, A I'alu ITangja. 20.35: A Rádió hogy karácsonyi segély ügyben zeuekar játszik. 22.10: Hangos
szombaton délután 3—6-ig a Újság. 22.50: M i t hallunk hollielyi csoportnál
jelentkezze- nap?" 22.55: Magyar nóták. —
23.25: Tarka muzsika. 0.30: Hinek.
rek eszperantó uyclven.
A mérnök szakszervezet vegyész alosztályában, az egyeteBUDAPEST I I . 17.00: ötórai
mi szervetlen kémiai intézetben tea. 18.00: Kalandozások a zc
pénteken, 10-én délután G-kor netürténetben. 19.00: .Tobb kéa magyar fcslékgyártás problé- sőn, m i n t soha! 19.30: Zbigniew
máiról tart előadást: dr. Back, Drewiecki zongorázik. 20.05-kor:
dr. Marton és Lőrincz kartárs. Szimfonikus jazz. 20.15: Sporthíradó. 20.30: A Rádió Szabad Minden vegyész és textil-szak- egveteme. 21.15: A
kivánc?
ember megjelenését kérjük, va- mikrofon. 21.30: Sziv
küldi
lamint az előadáshoz való hoz- szivnek szí vesén. 22.00: M ü
zászólását.
vészlemezek.

Apróhirdetések

December 10-én este * órakor:

P

Felszólítjuk a. szakszervezeti
napi előadókat, hogy
12-én.
A magánalkalmazottak szak- vasárnap délelőtt fél 11 órakor
szervezetének nőbizóltsijja pén- a szakszervezeti
székházban
teken délután 5 órai kezdet- tartandó fontos
értekezleten
tel Mikulás-délutánt rendez a
szakszervezeti
székháziján, jelenjenek meg.
melyre szeretettel
meghívja
kartársai! és azok gyermekeit.
Az egészségügyi alkalmazottak szakszervezete felhívja
a
munkanélküli tagjait, hogy a
Felhívjuk a kerületi, üzemi
karácsonyi segély végett 3 naés
szakmai SzIT titkárok fipon
beiül
jelentkezzenek
a
szemklinika kis épület szervező gyelmét, hogy szombaton déltitkáránál naponta délelőtt 8 után 5 órakor össztilkári érteórától 2-ig, vagy az egyetem kezletet tartunk.
Megjelenés
központi üzemi
bizottságánál fellétlenül kötelező. A lilkárok
délután 4—7-ig. Tagkönyvüket
liozzák magukkal a Szikra előfeltétlen hozzák magukkal.
fizetők jegyzékét.
A mérnökök
szakszervezete
kéri vegyész tagjait, hogy tagsági könyvüket december 10-én
délután 4 — 6 óra között-okvetlenül hozzák he és tagsági dijukat rendezzék december 31-ig.

Kiskereskedők Rovata Szakszervezeti

szegedi

3 o dogasszony-sugárut 17.

szénlerakala
Telefon: 3-65

I n n 7 k A órás és ékszerész
m i i r . l l
Kárász-utca 14
keresek
kai> és zsebórákat
jveckerórát is), ezüstöt, bríiliánsékszereket magas áron. —
Ora- és ékszerjavilast vállalok.
M O D E R N kombinált szekrény
eladó. Vasasszentpéter-utca 21.,
házmesternél érdeklődni.
BÉLYEGEIT legjobban nálam
értékesítheti. Falus
bélyeg kereskedés, a fogadalmi templomnál, Iskola-utca 29.
F É N Y K É P E Z Ő G É P ! Vétel, csere eladási Fotókópia! Előhiváa!
Liebmann, Kelemen-utca 12.

huliadékpapirt
H A J Ő K O F F E R , modern, nagy- M I N D E N FÉLE
méretű. beakasztós, fiókos, el- befütéshez átvesz Royal száladó. Megtekinthető
Oroszlán- loda.
utca 3., férfiszabóság.
IGAZOLVÁNYKÉPEK
olcsó
NAGYMÉRETŰ, hibátlan fürdőáron, saját otthonában is.
kád eladó vagy fáért elcserélhető. Kálvária-tér 12.
Teleki-ulca 5.
G Y ER M EK SZER ETÖ
fiatal
leányt könnyű házimunkára fel- A SZÉCHENYI-TÉREN csütörveszek. Jelentkezni 9-től: Mar- tök délelőtt találtak egy kétujjas kötött kesztyűt, [gazolt
git-utca 21.
tulajdonosa átveheti a DélmaHÁROMNEGYEDES.
szőrme- gyarország kiadóhivatalában.
bélésű, opossongalléros angoll a k á s
szövet férfikabát eladó Srhön- 4
bergernél, Somogyi-utca 23.
K ü L O X B E .1ARATU
lm torozott
KARÁCSONYI, újévi képesla- szoba kiadó, fürdőszobahasznápok legszebb kivitelben, 3 drb. lattal január l-re. Klauzál-tér
1.20 forint Giünwald-féle könyv 5., I . emelet 7.
és papírkereskedés, Dózsa Gy.DELMAGYARORSZAG
utca 2., Kultúrpalotánál.
politikai napilap.
M A N G O L I C A zsirsertéa 110—
Felelős szerkesztő:
120 kiló eladó. Rákóczi-u. 42.
DR. ANTALFFY G Y Ö R G Y
szám.
Felelős kiadó:
G Y U L A PÜSPÖK-telep 54. sz.
DR. Z Ö L D SÁNDOR
ház eladó, ugyanott trágya, réSzerkesztőség ~ Jókai-utca 4 \
pa eladó.
Felelős szerkesztői telefon: 498"
ELADÓ jókarlian lévő
fekete
Szerkesztőségi telefon: 103.
férfi télikabát, mély gyermekkocsi. Cim Vár-utca 7., I . em. Nyomdai szerkesztőségi telefos
este 8-tól: 673.
4
K 0 LO N F É L É K "
Kiadóhivatal: Kárá.-z-utca 6.
Telefon: 325.
ELVESZTETTEM Tálas üzletAz x-ei jelzett közieménvek
ben egy darab fekete bőrkeztyüt. Megtaláló jutalom ellené- díjazottak.
4
tea a d j a le a Gudlin üzletben, A Hírlapkiadó Kft. uvo"<á- a.
F. vezető: Kotict IA*»to.
Református palota.

Szabadi-

