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TERVEV KÜSZÖBÉN Az

Z ELMÚLT ÉV
utolsó
napján, "1948 december
Rl-én fejezték be
országosan,
Szegeden is a hároméves terv
Cgyik részletidőszakát, ar. ölliónapos részlettervet. Az öthóuaipos részleltervek
megkezdése
előtt dolgozóink
vállalkoztak
arra, hogy az augusztus 1-től
december l-ig tarló öt hónap
íilait az év elején nyújtott teljesítményüket növelik, öt hónap
alatt hét hónap előirányzatát
hajtják végre. Dolgozóink
a
vállalt kötelezettségeket kisebbnagyobb zökkenővel feljcsitették
is. Az ölliónapos részlettervek
végrehajtása, az olt elért eredmények ífiust azonban további
feladat ólul vdnek fel, mely nek
ielfesítése vagy nem
teljesítése
nemcsak eredményeink
megtartására, hanem « -továbbiak biztosítására is kihat.

e bizottságok munkáját minden
eszközzel támogassák

unneüélyes kereted
kozütt alakult meg
a D£F0Sz szegsííl
szervezete
1949 Január 13, Kedl

uj magyar költségvetés

SiaSaimas összegeket ferdít beruházásokra
és ezen keresztül a dolgozók életszimuaIának emelésére

A termelékenység Növelésével
szorosan összefügg a
helyes
gyártási
profil kialakítása
is
Azzal, hogy a legkönnyebben,
legmegfelelőbben
termelhető
árucikkekre rendezkednek
be
üzemeink, csökkentik az önköltAz országgyűlés megkezdte az u] kiM?ságv&íés tárgyalását
séget A helyes gyártási profilok
ládomboritását
ezévben
jobban
legfőbb tényezője, népünk boi.
AJ országgyűlés hétfőn nagy
jövedelemnek.
szemügyre kell venni a szegedi érdeklődés mellett kezdte tár. Más országokban is eléri, sőt dog jövőjének legfőbb biztosíüzemekben
más export szem- gvalni az 1949. évi állami költ- moghaladja. ai állami költeég. téka. A külpolitikában a cól
ségvetést. A« ülésen Dobi Ist- vetés a nemzeti jövedelem 30 változatlanul a tartós béke,
szögből ls.
ván miniszterelnök és Rákosi százalékát, de ebben a kérdés- nemzeti függetlenségünk és deMátyás
miniszbcrelnökhelyettes ben az a fontos, kinek a ja- mokráciánk eredményeinek DÍJ
A Z ELŐBBI KÉT üzemtan vezetésével
megjelentek a" kor. vára használják fel ozfc a j ősz- tositása.
z v az elmúlt év utolsó he- mány tarjai.
Ezeket a* eredményeket nem
szeget-. Nagybritanniában pélteiben komoly kezdeményezés
érhettük volna el a SzovjetVajda Imre (MDP) ismertette dául a nemzeti jövedelem 39
unió ós népünk nagy barátja,
történt ilyen irányban. A Ma- a költségvetést. Rámutatott or- százaléka a költségvetés, de enSztálin generalisszimusz (ho-igyar Kender Lru- és Jutaipar ra, hogy a költségvetés jelleg, nek ez összegnek több mint 10
szantArtó lelkes tap) barátfonodáját, gépekkel ós nagyobb zetes vonása az egyenesadók, százatékát adósság és kamatfisága ós támogatása nélkül.
címén visszajuttatják a
munkáslétszámmal áthelyezték a ml amint a fogvasr.tási és for. zetés
tőkéseknek. Az Egyesült Álla- Végül hangsúlyozta, hogy foly.
galmi
adóbevételek
jelentős
nö.
Szegedi Kenderbe. Ezzel sokrémokban ugyanilyen címen több falui kell a harcot a reakció
vokedése,
tegű, tehát bizonyosfokig szétA költségvetés mintegy 30 mint 7 milliárd" dollárt juttat- ellen. Ennek vezetője «ua a
százalékát tisai ki a nemzeti nak vissza a nagytőkéseknek. fekob® reakció. A kormány %
J ÉV NAPJÁN- kezdtük folyó termelést folytató újszemagyar nép óhajának tett eletermemeg hároméves tervünk ged! gyár megszabadult
amikor őrizetbe vette Mindeihomályo 1919-ben befejeződik a háborús károk get,
uíolsó évét, amelyben az öthó- lési profilját erősen
-szentyt.
siló
üzemrésztől,
viszont
a
Szenapos részlettervhez hasonlóan
A magyar nép azt követeli,
haEyreálfiiása
liogy Mindeaenty teleljen tetnagyobb időszak feladatit
kell gedi Kender profilja jobban ki
AB Egyesült Államokban a kell fejleszteni a munkatermeteiért és « fekete reakció
végrehajtanunk.
Iíz az év azon- élesedett- A Szegedi Kender önrfizd ál k od á sn i t. ©gy Srersm i n ban nemcsak befejező, hanem költsége a Magyar Kender fo- költségvetés 79 százaléka fegy- lékeoyséeefc,
la kell szállítani H J önkött.
denkorra fékezzék meg,
előkészítő év is: ebben az év- nóosztályától kisebb, úgyhogy a verkezési kiadásokra jut, cz a
Béget bevezetni a legnagyobb A magyar demokrácia aiinő'g
hatalmas
összeg
is
a
nagytőkében már lerakjak az eddiginél szegedi textiliparban a 'termelé- sekhez kerül.
takarf kos-ságot.
békés megegyezésre törekedett
sokkal
nagyobb
távlatokat kenység az ilyen átcsoportosíAz ipar fejlesztése feltétele it a katolikus egyházzal és a meg.
Ezzel szemben
tás
folytán
nőtt.
A
többi,
nem
nyújtó, tehát nagyobb erőfeszín magyar költségvetés bevé- mezőgazdaság fejlesztésének is. egyezés legnagyobb ellonségémdi
tést és önfeláldozást ' igénylő textilipari üzemeknek is körűt
teleit hatalmas arányú bertf. A mezőgazdaság szolgálatába a eltávolítása csak megköunyitH ÁZÁSOKRA, A MEZŐGAZDASÁG jövő évben SOOÖ-nél több trák- hebi. a megbékélést, A megegyeportáján,
termelési rendszerünk
arcát kellene nézni saját
fejte.VIVTERE é* ezen" keresz- LO-6, 2Ő00 trakroiekét; 1 2 . 0 0 0 jés ma már elsősorban az agydöntően megváltoztató
ötéves hogy a két textil nagyüzem péltül a dolgozók életszínvona- lókapát, tőbbezer egyéb gépet ház érdeke.
tervünk alapjn'l is . A három- dáját mennyiben
követhetik.
állítanak. Sokmillió forintot
lának emelésére fordítják.
éves tervünk utolsó évében fo- Szegeden több,
cgyszakmába A költségvetés karetélxrn há- fordítanak különféle más meBefejezésül hangsúlyozta, bogg
koznunk kell munkánk ütemét, tartozó és vertikális üzem mű- rom milliárd 320 millió forin- zőgazdasági célokra.
Mindez a Függetlenségi Erónt ujja*
ezzel párhuzamosan pedig biz- ködik, tehát ilyen, vagy akár tot fordítanak beruházásokra, megveti az alapját a magyar szervezésével hatalmas lépési
tosítanak kell — mégpedig a egy üzemen belüli
adottságot ennek több mint 40 százalékát mezőgazdaság korszerű fejtődé. lesz előre népi demokráciánk.
ipari és villamosítási beruhá- sének. A dolgozó parasztság
tervezettnél, előzetes
számítá- megtalálhatók.
Aki a k ö z t á r s a s á g a i
zásra, 700 millió forintot a rne. örömmel üdvözli, liogy a tersoknál sokkal rövidebb
időn
hekeb
fokozatosan
a
falu
teheak<arfa m e g d ö n t e n ' ,
zőgazclaság
fejlesztésére
és
az
TERMELÉKENYSÉG kérbelül — az ötéves terv berutős rétegeinek vállaira rakják a m a g y a r n é p p e l fceral
désébo kapcsolódik az utóbbi összegből 200 milliót a ós kezdik elismerni, hogy
házásaihoz Szükséges tőkét. Ezt
mezőgazdaság
¥ gépesítésének
szamba
pedig csak iparunk
tcrmelé- újítások és észszerűsitések'kér- fokozására.
a mezőgazdasági termelés fejkénységének döntő
megjavításá- dése. Az elmúlt évben a szegedi
lesztésének egyetlen utjn a
lOlO-ben, * hároméves terv
Gyöngyösi János .(kisgazda)
üzemektan bevezetett uj munszövetkezet.
val lehet elérniutolsó esztendejében befejebeszédében hangsúlyozta, bogy
kamódszerek jelentős összegű
ződik a háborús károk hely- Eonok a felismerésnek már mu- a Kisgazdajwt" teljes bizalomtatkoznak az eredményei.
reállítása.
eredményezmai Viseltetik .1 kormány iránk.
A Z UJ TERVÉVHEZ, 1c- megtakarításokat
Rámutatott arm, hogy a mos.
rohamos
liát az eddiginél sokká) lek, ezért az üzemeknek az uj Nemzetgazdaságunk
A m a q y s r áafam
tani költségvetés a magyar
nagyobb lendülettel és sokkai módszereknek kérdését szintén fejlődése éppen annak köszön,
nemzetgazdaság
továbbtej!e»«g
a
z
d
á
j
a
v
á
g
!
e
g
hető.
hogy
nem
vettünk
igénybe
nagyon
komolyan
kell
kezelnitervszerűbben kell hozzákezdetósének
hatalmas
távlatát
uyiikülföldi
kölcsönt,
A
magyar
a m i g ^ a r n é p lett
üzemekés
nünk. »Gyilrkflzz János«,
— ük. Az uj módszerek
.ja merj. Szükség van a mezőkicserélésé nőpí demokrácia a mostani költszoktuk mondani egy-egy nagy munkások közötti
A költségvetés hatalmas ősz- gazdasági lermmés cgésJ szórségvetés keretében egyetlen hómunka előtt saját magunk, vagy nél jelentős szerepe és feladata napban több mezőgazdasági gé- szegeket fordít a nép kultur- kezetépek átállítására.
meri
Szakmaközi
Bizottság pet juttat 3 magyar dolgozók- színvonalának emelésére i«. líg. csak így tudjuk megállni a vertársaink biztatására,
xfíyürkőz: lesz a
Kör uak, mint a Marshall-terv őt után kiemelte, hogy a köii- senyt a világpiacon.
János — de nagy un* legyen n mellett alakult Élmunkás
A magyar dolgozók a szövetségvetéjben előirányzott jelenjelszó most gyárainkban, a sze- nch Az újítások és íszseriisi- hónap alatt 1G országnak.
kezés utján akarják nicgvntegedi huszonkét
államosított tések kérdését is fokozott figye
Vajda Imro végül hangsú- tős kiadásokat nem nj adópo-ós
eitani.a
nagyBaoioi luezőgnzutján
teremtik
elő,
hanem
hályozta,
hogy
a
költségvetés
bizlemmel
kell
kezelni.
A
Magyar
üzemben is, inert nagy tét datági rendszert.
rom bevételi forrásból: 1, &
tositja
a
gazdasági
fejlődés
ha•nem kevesebb, mint a szocializ- Kenderben működő
ujitókör
A MindszenLy-üggyrt kapcsotermelés és igy a forgalom je.
mus építésének lehetősége fo- eddigi munkája szép
eredmé- talmas ütemét, az államháztar- lfiritős- emelkedéséből, 2. az latiján hangsúlyozta, hogy a
tás
egyensúlyát,
pénzügyi
rend.
rog kockán.
nyekkel biztat Egyre-másra je- szerünk biztos alapját.
adók jobb kimunkálásából, 3. magyar nép, kiilöuösen a. inaaz államosított vállalatok egy. g.var paraszt, köztársasági fefen! kéznek ötleteikkel, elgondoA termelékenység
megjavítá- lásaikkal az üzemfenntartó és
re növekvő nyereségbef izétekéi- ze! mii é i mindenki, aki a köz.
Csökkenlek
na
árak,
sának első cSzközr az uj kol- a többi osztályok munkásai. A:
társaságot meedönteni vagv vcből.
növekedett
lektiv szerződés
nortnarrndc- ujszegedi ujilőkör as
A költségvetésben mutatkozó Síóiyextotai akarja, elsősorban
utolsó
a forint értéke
zésset foglalkozó
pontfának tervévben nagyban segítheti
eredményeket
köszönhetjük a magyar néppel kerül szembe.
a
annak,
hogy
a
magyar
állom
végrehajtása. Ezt
legnagyobb más fél ezres
A m u n k á s s á g é s PAR.IS^F.HÍÍG
AJ úllatűnos vita első szómunkásté ts zám a
gazdája végleg a magyar dol- szövetségéről és a í'üggsUen körüJlekln'éssel, felelősségtudat- üzemet a termelékenység
foko- noka, Erdei Mihálv elvtárs vágozó nép lett,
ségi Frontról szólva meg diapifal kell végeznünk a szegedi üzezolta P-Z oddig elért gtudasági
zásáért v ivott harcában.
hogv a munkásosztály és a dol- tolta, hogy
eredményeket.
mekben is. Meg lcelt
szüntetebben a szövetségben termáAJ elmúlt mástél év nlatt gozó p'arasztság szövetsége még
nünk a normakérdésben mutatjobban megerősödött, hogy 0.
pjelesen a niunkííeságot üleíl
Z
IDÁIG
FELSOROLT
ipari
termelésünk
több
mint
kozó visszásságokat: azt. hogy
meg a vezető szerep és ezt
szempontok tehát nagyon
50 százalékkal emelkedett, a belső ós külső ellenség cíleni
az egyik szegedi
tcxtilnagya lényt ma már a parasztság
mezőgazdasági termelés meg- harcot, olyan párt vezeti, mint
üzetnben, a Szegedi Kenderben fontosak az induló harmadik
széles" tömegei i« felismerték
k&zelitetto a békebeli szin- az MDP, amely a magyar népi
tervév
régrehajtásánál.
Ered102—10ii százalék teljesítményt,
és belvCtik.
vonalat. az általános életszín- demokrácia eddigi győzelmeinek
függ figyelema másikban — mint a Magvar mények, a siker
;
vonal
általában
túlhaladta
a
betartásuktól.
Kender szövőjében — 150-180 bevételüktől cs
békebelit.
A demokác-a éuités^nok
Ezért a szegedi ipari
dolgozók
százalékteljesítménytérjenek el se,ih£l: Mindenben az üzemek A inull; évben az árszínvonal
elismeri
vare!ö,o: ^á'iosi Uáfyáa
azonos gyakorlatú <4 képctlzé- ^ / ^ s
erveit a
szempontok csökkent, ami a forint értekének
növekedését
jelenti.
Ezek
A
munkásság
élenjáró
párt'litikal nuittja, magasabbrendü
gü munkások.
I . ,
... ,,
eredmények lehetővé tették ja a Kommunista Párt volt,
politikai iskolázottsága, neni1 gyakoriak
megvalósításában. az
a hároméves tervnek két év és
egyedül tudta világosan
zetküzl tájékozottsága ós for,
A SZEGEDI
NAGYÜZE- : Nagy munkaközösség alakuljon öt hónap alatti végrehajtását. amely
ás
Vólri^H li/tf/U-loTdü T
>.(1 /
és félrserthetetlenül
megbata.
a
raáalmi kockázatvállalóra egyMEKBEN C héten már ki a* Tisza két partján elterülő
aránt vitathatatlanná teszik
államosított ipar egymilli- rozni, hogy hogyan és müven
megkezdik munkájukat n nor- gyárakban
és vállalatokban,
utón kell felszámol ni a kizsákvezető szerepét.
ma felülvizsgáló
bizottságok. oíyau munkaközösség, amely a árd forint, nyereséget fizet be mányolás rendszerit.
Közvcttcuül a
felszabadul
az
államkincstárba.
Mindezek
az
Legyen ez útravaló ezeknek a hároméves terv utolsó éve felA Kommunísía Párt volt a j után a Kommunista Pírt v«eredmények annak köszönhetők,
bizottságoknak. Czeiheínk veze- adatai megvalósításúval
előbbre hogy a kapitalista nagyüzemelendltőkerék, az irányító, ve- j vetője. Rákod Mátyás volt ez,
tőségei, az üzemi
bizottságok, viszi a szocializmus
építésének ket az áTíam tulajdonába vette
zető erő a népi demokrácia I aki i:írnu(atoft azokra, a naev
*zakszerve«U csoportok pedig úgy él.
ás újjá a i a r m te- "Most tovább
lungralásitásában. Harcos p o - j íilókckre, elsősorlau a magyar
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. é p elpusztíthatatlan
életere.
lére, amelyek a pusztulásból ki
tndják emelni az országot, ö
volt az, aki világosan látta
maga ej i t t a célt és az utat,
amelyen haladni kell. Ez a tisz.
tAnláíá" magyarázza elsősorban,
miért lett á magymr fejlődés
úttörőiévé a Magyar Kommu»i:ta Pirt, illetve a Magyar
Dolgozók Pártja és miért lett
»z újjáépítés és demokráciánk
felépítésének belföldön és külfőidőn egyaránt elismert vezetőjévé Rákosi Mátyás. (Percekig
tartó hatalmas taps.)Az újjáalakuló Függetlenségi
Front jelentőségéről " hangsúlyozta, hogy « magyar nép a
Függetlenségi Frontba tömörülve szerveden l-okapesolódik a
béke hatalmas arcvonalába és
bizalommal nézhet a jövőbe. A
kü.tségyctést a rrrega és pártja
ticvél eu elfogadja.

Az f r o d í m a l met) keli
lisaritS rr ez imperializmus kstolyásáiói
Veres P'ter a Nemzeti Pa/aíztpőrt nevéleti szólalt fel.
A Mindvzeiity.kérdésről szólva
megállapítottá, iiogy a dolgozó
magyar nép nem tűrheti, hogy
egy olynu politikai akarat keresitez'ze békés építő munkátát, amely képmutató, álkercFz.
tény és álvailásos módszerekkel
akarja kiforgatni jogaiból ezt
a sokatszenvodetfc népet.
Mindszenty
bűneit
tetézi,
hogy Európa legsötétebb és
tegvírcchb rnultu uralkodó,
búzát, a Habsburg-házat akarta ujbói a nép nyakára ültetni.
Az ujj (alakuló Függetlenségi
Frordré' szólva kifejsotbe, hogy
i i.i.ak feladata n tőlrés rend éllem osztályharcot vezető munkásosztály vezetése alatt
az
ec.ész dolgozó nép erőit össze.
Horni és a demokratikus erők
tovíwuü együttműködését mindoa kren biztosítani. A korúi'uiv .üt- külpolitikáját a magyar nép széles tömegei pártfculónbség nélkül helyeslik. A
'lUlniTu"Síinvonalának emelésével kapcsolatban hangsúlyozta,
hogy
sz irodalmat és miivészetet
meg kell ttezlogntni az nngobzász imperializmus befotyá-úfól.
A

m a A y o r

A költségvetést a maga és pártja nevében elfogadta.

At egyház
érezzen együtt a do?«
exozók millióival
Balogh István a Független
Magyar Demokrata Párt nevé
Íren rámulatott arra, hogy
a népi demokrácia nagyobb
összegeket fordít egyházi célokra, rnint az előző rendszer.
Az idei költségvetés vallási és
egyház^ célokra 79 millió forintot irányoz elő, 84 százalékkal többet, mint a multévi
költségvetésben. Rámutatott arra, hogy az egyház és az állam
viszonyinak kívánatos
javulása tekintetében a
nyugati
z
sajtó s rádió a legnagyobb
mértékben kára® befolyást gya
korol.
A masvar népi demokrácia
kezdettől fogva a vallásszabnd-ág gyakorlatának alapján
állott.
Kifejerte reményét, hogy a ma
összeült püspökkari konferencia
meg fogja találni a módját annak, hogy a kormánnyal megkezdett tárgyaiáiok folytathatók legyenek". Megnyugtatónak
találja
e tekintetben Bán áss
László püspök első körlevelét.
Az egyháznak el kell Ismernie
azokat az eredményeket, amelyek a demokráciához fűződnek.
Ha pedig vannak, akik elégedetlenek a demokrácia vívmányaival, az egyház még látszó,
lag se vállalja ezek képviseletét, hanem érezzen együtt a
szegény néppel, a dolgozók millióival. A költségvetést a maga
és pártja nevélren elfogadta.
Kendé Zsigmond (Radikális
Demokrata Fártszövotség) rámutatott arra, hogy a haladó
értelmiség széle® tömegei már
megértették az idők 6zavát és
őszintén be akarnak kapcsoiódni a szocializmus építésének
munkájába. A költségvetést a
maga és pártja nevében elfőgadja.
Az országgyűlés czntánn költségvetést általánosságban a
részletes tárgyalá-s alapjául
egybaiigning elfogadta.
Áz országgyűlés legközelebbi
ülését keddeu 10 órakor tartja,
napirendjén a miniszterelnökség
és a kereskedelmi tárca költségve! ésének tárgyalásával.
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A magyar gyárak és üzemek
sorozatos értkezleten tárgyalják
meg az u) kollektív szerződést
és annak a norr.ák igazságos
rendezésére vonatkozó pontjait.
Az értekezleteken
határozatba
foglalják véleményüket n normák rendezéséről és határozataikat a táviratok és levelek tömrgével tudatják a Szakszerve-

A téli épitkezésok kérdései,
rőt tartott előadást Somogyi
Miklós, a MEMOSz elnöke' a
szakszervezet klubhelyiségében.
Hőadásáhan hangsúlyozta, hogy
HZ építőipar legfontosabb feladata nz idi'nyjeüeg megszüntetése 6® az olcsó épitkezén.
L téli munka 3—5 százalékkal
drágább, viszont óriási megtaÜISHB
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A magyar gyorskorcsolyázók
nagy előnnyel vezetnek a csehek előtt. Hétfőn esto a városligeti müjégjályán került sor
Magyarország —' Csehszlovákia
r.ernzet.ck közötti gyorskorcsoJyázó viadalra. Eredmények: 500
m-en 1. Pajor (Magyarország)
Mü.l mp, 2. Kilián "(Magyarország) 46.3, 3. Koiár (Cseh-dovákin) 47.2 mp. 8000 m-en
.'. Pajor (Jfagy.nrorszác) fi p
11.2, 2. Kolár (Csehszlovákia),
ládányi.

Legdrágább kincsünkéi:

a dolgozók

igy védi a n é p i
Még alig világosodik
reggel
hat óra, fél,hét felé, amikor utnak indulnak. Lehelletük
fehér
páraként száll a hideg reggeli
levegőben, amint gyors léptekkel
igyekeznek a Kossuth Lajos-sugáraton a gyár felé. Munkások,
gázgyári dolgozók, akik a világosságot adják, a jényt
juttatfák el dolgozótársaiknak
városba és falura egyaránt.
AYire u gyárhoz érnek, bizony

megcsípi

őket a

hideg

s az otthoni meleg reggeli —
arait egyébként is nagy gyorsan
kaptak csak be — alaposan kihűl gyomrukban. Azoknak mégcsak viszonylag jó, akik bent
dolgoznak az üzemben, mert többé-kevésbbé meleg helyen töltik a munkaidőt. A szerelőknek
azonban nincs alkalmuk a melegedésre. Nekik ki kell menniük a városba és szabadban,
utcán, udvaron, pincében vagy
más szellős helyen kell a munkájukat végezniük. Tóth Károly
és Tánczos György elvtársak ls
éppen a Bocskay-uteába indulnak ki transzformátorszerelésre.
Olt fognak dolgozni délután fél
1-ig egyhuzamban. Jól esik hát
előtte

egg kevés meleg

ital.

Odamennek hát a nagy üsthöz, amelyben barnás habot vet
a forró feketekávé. Jó féllitert
mernelt maguknak az üditő, forró italhői. Az valósággal átjárja a belsőjüket, felmelegíti őket.
Tánczos elvtárs megtörli nagy
bajuszát ivás közben s
ugy
mondja:
— Harminc éve dolgozom itt,
de azelőtt

egészségét
demokrácia

képességüket Így megóvja
és I Védőételként ezért fél liter tejet
szervezetüket eilenállóbbá tegye. | kapnak naponta, amely
Az jépitőipari munkásoknak
ls
szervezetüket
forró tea jár a szabadban vég- j megvédi
zett munkák alkalmával, a posta a gázok káros Itatásától.
kábelfektetői pedig
A gázgyárban a fütőhás futói
ugyancsak
fél liter tejet kapnak.
fél liter tejet
kapnak
Ezt kapják a villanytelep kazánA kollektív szerződés egyéb- alatti salakozói, a gázszűrő
ként is biztosit védőételeket az masszakeveről is, valamint a posegészségre ártalmas munkahe- ta müsz8ki osztályán a különlyeken dolgozók száraára. Nagy böző savakkal dolgozók, akikkádakban festik a textilféléket, nek még Üz deka szalonna ls
fonalakat az ujszegedi kender- jár hozzá.
gyár festőműhelyében. KülönböIgy biztosítja a dolgozók orző szlnü folyadékokkal, festékek- szága ax építőmunka
zavartalan
kel vannak tele a kádak s ezek menetét s Igy védi, óvja benne
a festékek átható
klórszagot a legdrágábbat:
a
munkások,
árasztanak, fl festömunkások dolgozók erejét,
egészségét...
egész nap ezt a levegőt szivják.
<t- * )

Kovács István elvtárs előadása
A budapesti Városi Szmházházban tartotta meg
Kovács
István, az MDP központi vezetőségének titkára »A Bolsevik
Párt utja« citnfi előadássorozata
második előadását. Beszédében
részletcsen kifejtette,
hogyan
alakult ki az oroszországi szociáldemokrata
munkáspárton

belül a két csoport: a bolsevikok és a mensevikok. ismertette azokat a küzdelmeket, amelyeket a bolsevikok az opportunizmus, a mensevik álláspont
ellen folytattak, hogy kiatakitsák az egész országra kiterjedő
egységes forradalmi pártot.

I z amerikaiak meg akarták zavarni
a L'ebksisc!i! és Luxemburg
emlékinnegs^gekel

Berlin amerikai
övezetében
vasárnap botrányos jelenetek
játszódtak le. Az amerikai irányítás alatt álló rendőrség lezarta a friedrichsfeldi temetőbe
vezető utvonalak egy részét és
szóba sem álltak
velünk megállította a munkáscsoportokat, amelvek Liebknecht és
nemhogy ilyesmit kaptunk volna. Luxemburg ítosa sírjához akarCsak a felszabadulás óta kapjuk
teljesen /ngyen reggelenként a
kávét.

tak menetelni aa emlékünnepélyre. Számos vörös zászlót és
plakátot elkoboztak és több embert letartóztattak. Maga az.
ünnepség, amelyen százezernél
több ember vett részt, lenyűgöző külsőségek között zajlott
le.

Csüíörtöhön hirdet Ítéletei a NOT
a M&QÜT szabotázs
ügyében

— A népi demokráciának köszönhetjük ezt — mondja öntudatosan fiatalabb
munkatársa,
Tóth Károly. — November elseA MAORT szabotázs ügy hét- törtökön reggel 9 órára napolétöl március 31-ig minden nap fői folytatólagos főtárgy alá sán ták el és ekkor hirdetik ki az
megkapják ezt az adagot a kinn befejezték a perbeszédeket. A ítéletet.
dolgozók.
NOT tárgyalását ezután
csüA Tiszaparton, a hídnál ugyan
csak

zetek Országos Tanácsának vezetőivel. A hatvani cukorgyár és
paradicsomkonzervgyár munkásai
táviratukban biztosítják a Szaktanácsot, hogy a munka termelékenységének növeléséért és a
bérek igazságos
rendezéséért vidáma n pattog a szikra
vívott harcban egyemberként áll- a kályhában. Rajta nagy kék lábos áll s benne tea fő. A hideg
nak mögötte.
— még ha nem is olyan nagy
mostanában —, de Itt kinn a
szebadhan mégis pirosra csipl
az arcot s lilásra dermeszt! a
kezet. Átfázik töle a gyomor is.
A forró tea annál inkább átmehárítást jelent a
munkaerő- legíti a hldmunkásokat, akik a
kiesés megszüntetésével.
Szo- szereléseken dolgoznak. Számukciális szempontból is fontosak ra ls a kollektív szerződés biztoa téli építkezések, mert nagy- sit teljesen ingyen három ded
ban hozzájárulnak a lakáshiány teát. Ha nagy hideg van, kétleküzdéséhez. A téli 4pitkező- szer is isznak naponta. Jó cuksekkel megszüntettük az építő ros a tea. rum is van benne s
munkások évszázada® félelmét a
melegséggel tölti el őket, éppen
téltől.
ugy, mint az a tudat, hogy a
népi demokrácia, a dolgozók álBevin távoxását
lama igy gondoskodik munkáköveteli PJaJti MIHs
sairól, azokról, akik szebbé, erőPiatts Mills, független mun- sebbé építik.
A villamosvasút dolgozó!, kakáspárti képviselő Londonban
mondott beszédében kijelentette, lauzok, kocslvezetők, pályamunhogy o brit repülőgépeknek a kások hasonlóképpen
közelkcieti harcokba való belemeleg teát isznak
sodrásával Bevin közelebb vitte
Angliái a háborúhoz. Brit kato- a hideg téli napokon — amint
naságnak flkabában tartózkodá- arról már Irt a Délmagyarorsa ujabbö szztüzések lehetőségét szág. — A kollektív szerződés
okozhatja. Bevin politikája azt mindenül! a hidegben, szabadon
díjmentesen,
eredményezi, hogy Angliát ezen- dolgozóit részére
túl semmibe veszik. Nincs más úgynevezett téli védőételeket bizválasztás, Bzvlnnck távoznia keli. tosit, liogy egészségüket, munka-

Sz építő par legfontosabb feladata
a i Edíniielieg megszüntetése

Kedd, 1919 január 18.

Metjáliapudiak
Ausztriában b s ü tolták
a szovíeWengyel érua fasiszta fltms^ot
cseraezryozmény
Az ausztriai szövetséges tanács legutóbbi ülésén határozakérdésében

tot hozott azzal kapcsolatban,
hogy a bécsi filmszínházak fasiszta filmeket mutatnak bc. A
határozat megtiltja a fasiszta
filmek bemutatását és utasítja az
osztrák kormányt ennek az intézkedések végrehajtására és a
filmek elkobzására.
Az ülésen a »zovjet megbízott tiltakozott az ellett, hogy
az utóbbi időben nz osztrák
kormány a* angol-francia bntóságos segítségével tömegesen vett fel úgynevezett •menekülteked a* osztrák állampolgárok sorába é® tfibb mint
70.000 menekültnek, kőztük
Ismert fasisztáknak és háSE humán
Sváicban
borús bűnötöknek tartózkodási engedélyét meghosszabtárttyal
bította.
Schuman francia külügyminiszter Svájcba utazott. Megbíz- Követeibe ennek az eljárásnak
ható értesülések szerint a Svájc- megszüntetését és olyan intézhozatalit,
amelyek
ba menekült francia tőkék ügyé- kedések
megfelelnek
a
menekülteke®
ben tárgyal a svájci hatóságok- vonatkozó nagyhatalmi egyez •
kal és megvitatja illetékes poli- ményeknek. Az amerikai és antikusokkal a Marshall-segéty ke- gol megbízott azonban elzárretében szükséges francia-sváj- kózott
bármiféle . intézkedés
ci együttműködés kérdését.
megtételétől.
A szovjet külkereskedelmi minisztérium meghízottal
és a
Moszkvában tartózkodó lengyel
kereskedelmi küldöttség megállapodást kötött a két ország közötti áruszállításokról az 1919.
évben. Megegyeztek nbban. hogy
az eddigi árucserét 33 százalékkal emelik és kölcsönösen 715
millió rubel értékű árut szállítanak egymásnak, nem számítva
azoknak" a felszereléseknek értékét, amelyeket a Szovjetunió a
hitelegyezmény alapján
szállít
Lengyelországnak.

Kedd, 1949 január 18.
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Lenin az amerikai imperlai ziirisrál

Ü S z a z ii| Függetlenségi Froei
a p p i l r e lesz

Ezekben a napokban
—
irja Evsejev, a szovjet
tájékoztató iroda munkatársa, —
az egész világ dolgozói megemlékeznek Leninről, a kapitalista rabságból való felszabadulásért
vívott
küzdelem
zseniális
harcosáról.
Lenin
munkáiban
számos
nyilatkozatot találhatunk az amerikai
imperializmusról.
Ezek
napjainkban épp oly
időszerüen
hangzanak, mintha ma írták
volna le őket.

700 dolgozó paraszt nagy lelkesedéssel
logadía
a DÉFOSz szegedi szervezetének
megalakulását
Több mint 700 szegedi és szegedkörnyéki dolgozó
paraszt
részvételével tartották meg vasárnap délelőtt a szakszervezeti
székházban a DÉFOSz szegedi
szervezetének alakuló ülését, flz
ünnepélyes alkalomra feldiszitett
termet zsúfolásig megtöltötte a
környék dolgozó parasztsága.
Kerekes Mihály elvtárs nyitotta meg ez alakuló nagygyűlést.
Üdvözölte a központi kiküldötteket, a pártok képviselőit és a
megjelent dolgozó parasztokat.

Egységben
a lulu jobb jövőjéért
Széli Sámuel elvtárs a Magyar Dolgozók Pártja Nagyszegedi Pártbizottsága nevében üdvözölte az alakuló nagygyűlést.
Beszédében méltatta a DÉFOSz
megalakulásénak jelentőségét, fl
magyar dolgozó parasztság egységbe tömörül — mondotta —,
hogy meg tudja oldani a népi
demokrácia elé tornyosuló feladatokat. fl DÉFOSz jelentősége, hogy dolgozó parasztságunk
egységesen készül a falu jobb
jövőjének kialakítására. Ez a
fsorasztegység éppen ellenkezője
annak, amit Nagy
Ferencék
ekaríak létrehozni, fl továbbiakban rámutatott arra, hogy dolgozó parasztságunk ma már
megérti, hogy a kulákság a falu
legtöbb ellensége.

A DEFOSx-at
mányoló

a

katáhoh

kizsákcílsn

Kell, fco; j megmutassuk az
utat parasztságunk felemelkedéséhez — mondotta a továbbiakban. — fl felemelkedést csakis
akkor érhetjük el, ha együttesen
vesszük fel a harcot a falu kizsákmányolói ellen, flz uj Függeílonségi Frontról szólva kijelentette, hogy az uj paraszti
íőmegszervezet ennek
szilárd
alappillére lesz. fl DÉFOSz feladatait ismertetve rámutatott arra, hogy az uj lömegszervezetnek legfőbb feladata megértetni
dolgozó parasztságunkkal a szövetkezés fontosságát és utat mulatni a szövetkezeti rend kiépi' térében.
Juhász János NPP beszédében kijelentette, hogy az egyesülés dolgozó parasztságunknak
nagy ünnepet jelent.
—• flz eddig széttagolődott és
különválasztott ujgszdákat, földmunkásokat,
középbirtokosokat
eggyé kovácsoljuk azért, hogy
felvehessük a harcot a kizsákmányoló kulákokkai szemben
mondotta többek között.
A jelenlévők nagy lelkesedéssel fogadták Széli Sámuel elviárs és Juhász Jénos beszédét,
írsejd Kelemen István elvtárs,
központi kiküldött
emelkedett
szólásra.

Felemelkedésünk
biztosítéka a lalu egysége
— Dolgozó
parasztságunk
egyesülését abban a
tiázban
mondották ki, amely háznak a
mult rendszerben még a kőtelébe sem mehettünk. Ez Is Igatolja, hogy ez az ország a dolgozók országa — mondotta bevezetőjében Kelemen István elvtárs. fl továbbiakban rámutatott
arra, hogy dolgozó parasztságunknak eddig két szervezete
volt, de ugyanakkor ezen a két
szervezeten kivfil sokan voltak
olyanok, akik nem tartoztak az
egyik icz sem. — Nekünk pedig
arra kell vennünk az irányt,
hogy minden becsületes dolgozó paraszt egy nagy töacgszer-

vezethez tartozzék — mondotta.
— Különösképpen középparasztságunk széles rétegei voltak eddig szervezetlenek, flz agrárproletároknál sokszor felvetődik az
a gondolat, hogy nincstelenek s
ugy gondolják, semmi
közük
azokhoz, akik
földtulajdonnal
rendelkeznek. Azonban ezt a
kérdést nem ebből a szempontból kell nézni. Nincstelen
parasztságunk
felemelkedésének
egyedüli biztosítéka a dolgozó
parasztság egysége, fl továbbiakban rámutatott arra, hogy dolgozó parasztságunknak az elmúlt
rendszerben nem volt érdekképviselete. flz OMGE-be is azok
tömörültek, akik az agrárproletariátus és a középparasztság
verejtékes munkájából kovácsoltak maguknak tőkét.

lyet a jelenlévő 700 dolgozó
paraszt felállva, a megalakulás
jelentőségét átérezve, nagy lel
kesedéssel fogadott.
flz alakuló nagygyűlés végül
határozati javaslatot
hozott,
amelyben üdvözli a kormányt
Mindszenty letartóztatása alkalmából és kéri a hazaáruló példás megbüntetését, fl nagy lelkesedéssel fogadott alakuló gyű
lés a Himnusz hangjaival ért
véget.

Lemn az első
világháború
eredményei
alapfán
rámutatott arra, hogy az amerikai
milliárdosok
a
hadszíntértől
távol a
legbiztonságosabb
földrafzi
helyzetben
éltek,
még a leggazdagabb
országokat is a maguk
függvényévé
tették és sokszáz
milliárd
dollárt harácsoltak.
Minden
dollárhoz szenny és vér ta-

Dororsmóa is
Ahvőn
is megalakult a DEFOSz

Ugyancsak vasárnap tartották
meg Kiskundorozsmán és fllgyőn
a DÉFOSz helyi szervezeteinek
alakuló gyűlését, fllgyö és Kiskunderozsma dolgozó parasztsága nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadta az uj paraszti
A
szövetkezés
tömeqszervezet
megalakulását,
biztosítja az életszínvonal flz algyői DÉFOSz elnöke Bus
Ede. titkár Vidács István, Kisemelkedését
kundorozsmán elnök lett Tóth
Ismertette ezután a dolgozó
Imre NPP, titkár Takács János
parasztságunk előtt álló feladaMDP.
tokat. Igaz, hogy ma már sokkalta előrébb állunk, mint közvetlen háború után, de
nem
mondhatjuk el azt, hogy minden
teljesen rendben van. Meg kell
szüntetni a falu elmaradottságét, mezőgazdaságunkat fejleszteni, korszerűsíteni kell. Szövetkezni kell, mert ettől várhatjuk
életszinvonalunk javulását, ft
A Times"batavai tudósítása
szövetkezés lehet csak biztositészerint
Jáva szigetén a partika a kulákság elleni eredményes
zánliarcok
hatalmas méreteket
harcnak, fl továbbiakban ismertette a nemzetkőzi és a kleriká- öltöttek. A szabadságharcosok
lis reakció népi demokráciánk elvágták a közlekedési utvonaellen irányuló
mesterkedéseit. lakat. Több helyen visszaszoríRészletesen beszámolt Mindszen- tották a hollandokat Szumatrában is erős
partizántevékenység
ty áruló tevékenységéről.
folyik- Az indonéz
csapatok
Lakatos István FKP beszéde több hidat felrobbantottak
és
és a hozzászólások után a jelölő elvágták a hollandok
közleke1
bizottság javaslata alapján meg- dés vonalaitválasztották a DÉFOSz szegedi
Szandi Arábia tiltakozásul a
szervezetének vezetőtagét. E/nök: hollandok indonéziai támadása
Keresztes Mihály MDP, alelnök: ellen, nem engedi meg többé,
Nagy Sándor NPP, titkár: ör hogy holland repülőgépek az
dögh István MDP. fl jelenlévők ország területén
leszáltjanak.
nagy lelkesedéssel fogadtők az Ennek következtében az amszuj vezetőség megválasztását.
terdam-d; sokdzsakartai léglvoEzután ünnepélyesen kimon nal megszakadt.
dották a DÉFOSz. szegedi szer
Fohozóéih
n bomlási
vezetőnek megalakulását, ame-

Elkészült

a x

uj

pad• Milyen időszerűek
ma
is Leninnek
ezek a szavai.
A dollárokhoz ma a görög, ffi
kinai, az indonéziai hős hazafiak, a francia
bányászok
vére tapad. tS-ázszoros megvetést érdemelnek
—
irfc,
Lenin — a nemzetközi szocializmus szemetei, a burzsoá
morál lakáfai.t Ezek « haraggal telt szavak
minthe
csak
egyenesen a munkásmozgalom mai angol és amerikai bomlaszfó'val
szemben
hangzottak vo'na cl. " Hetinek és Aitleelc, a Rtumok, a
Greenok. a Careyk és társaik
ellen .akik saját
hasznukért
elárulták népeik érdekeit. A
nagy Leninre való vtss-aemlékezésnrk ezekben a napfai
ban a világ dolgozói
még
jobban tömörítik
soraikat
Lenin és S-táíin
dicsőséges
és legyőzhetetlen sászt -fa alá

F ü g g e t l e n s é g !

Fron! programja

Az újjáalakuló Függetlenségi Front előkészítő bizottsága
hétfőn ülést tartott. Elfogadta az nj Függetlenségi
Front
programját és szervezeti szabályzatát. Elhatározta nz élőké(telt6 bizottság, hogy az nj Ffigüetlentagi Front ideiglenes országos tanácsa február 1-fin, a köztársaság tliuiepén atnkul meg
és hozza nyilvánosságra programját.

enez ssapaioic eiVi
lek k ü z l e k e ü é s i v s i i f a l !

a

Algyos pé'da
mükedyeüökti^k

Mollere »A fősvény*
cimü
vigjátékot adta elő Algyőn a dorozsmai Szabadság Harcos Szövetség. A szövetség vezetősége
igen jól fogta meg a színjátszás
lényegél, azt, hogy nemcsak az
a lényege*, hogy hogyan,
hanem az is, hogy mit játszanakElismerjük a sok és eredményes munkát, amelyet végeztek,
bár néhol még követelmények
vannak. Mégis inkább látunk
némi technikai hiMval előadott
jő darabot, mint időszerűtlen,
szenzáció hajszoló, sőt lélekrentó tákolmányokat.

és az Egyesült Államok, valamint Anglia elutasító válasza
a közvetítő szereppel kapcsolatban uj fordulatot adott a politikai hályzet alakulásának Kínában. Csangkaisek és politikai
munkatársai lázasan tanácskoznak, mialatt NanHngban borúlátás és zűrzavar uralkodik.
Egész Kuomintang-Kinában tovább folyik a bákepropaganda.
A ttnnkingí és sanghai városi
tanács ujabb felhívást bocsátott kl a fegyverszüneti tárgyalások megindítására.
A tartományi kormányok és az
egyes tábornokok szémmelláthatóan igyekeznek elszakadni a
központi kormánytól.
A kormánvosapatok
utolsó
védelmi állása most már nem
egészen BO km-re van Nautingtól.
A főváros kiürítése tovább
folyik, részben Formoza-szijoIyaniafKoamíníanó
getére, részben Kantonba.
,
Csangkaisek kormánya elsősorKínákon
ban az összes elmozdítható álAz AF? nankingi tudósítója lami javakat szállította el a
szerint Mao-ce-tuug kiáltványa városból.
H é t f ő n kezdődöli
hommunteia

A newyorki
esküdtbíróság
hétfőn kezdte meg a 12 amerikai kommunista" vezető perének tárgyalását. Az a vád ellenük, hogy marxista-leninista
elveken alapuló pártot szerveznek és vezetnek. Ha a. bíróság bűnösnek mondja ki őket,
10 évi börtönbün totóst kapnak
és 10—10 ezer dollár pénzbir.
ságot kell fizetniök.
IIz a nagy kommnnteta per
& náci Reickstag felgyújtod
perének mintájára készült.
A WalJ-street urai az imperialista háborús politika nemzetközi ellenzékére akarnak csapást mérni. A történelemben
még nem fordult elő, hogy nme.
rikai bíróság politikai filozófia
felett ítélkezett volna.

De n'ncs szó arról, hogy nem
sikerült az előadás, sőt annyi
volt az érdeklődő, hogy sokan
az ajtókon k'Vül szorultak. Mo~
liere elképzeléseit és véleményeit igen jól domborította ki
a gárda. És ugy látszik,
a
falu lakossága is megértette a
A per megindítása nagy lédarab lényegét, megértette
azt
pés a fasiszta parancsuralom
a szatirikus hangot,
mellyel
leié, a mara«ztaló Ítélet peMoliere ostromolta
kora bur
dig az USA kommunista pártzscá kizsákmányoló
nemesséjának törvényen kivtil helyegét. At algyői népet és a Szabadság Harcos Szövetséget egy
zését jelentené.
ujabb erős kötelék fűzi össze
Az egész világ demokratikus
ezzel a kuUureseménnyel.
közvéleménye élesen tiltakozott
T- G. a per megtartása ellen.

a

nagy

ametíkai
per
Az amerikai művészek, túdósok és szabadfoglalkozásnak
nemzeti szövetsége nyilatkozatban tiltakozott az amerikai KP
12 vezetőiének bíróság elé állítása ellen. Amerikában mindenütt
ttömeggyüléseken
is
ugvanilven tiltakozások hangzottak eí.
MsefeeizlöeISíf

a

szervezeti
nég

VtSáffszSvet'

VótirehaÜó

ságánnh

Szak-

ülése

Rizoit-

unió hatalmai
teivel.
A Dnily

raunkússierveze.
Warher

a Mindszenty
fiéyrőí
A Daily VVorker a Mind.
szenty-üggyel foglalkozva meg.
állapítja, hogy Mindszenty jel.
legzetes védő je a magyar arisz.
tokráciának', hevesen, ellenezte &
földreformot és az uj közök,
tatási rendszert, amely egyéb,
ként éppen olyan sok jogot biz.
tosit a katolikus egyháznak az
iskolákban, mint az angol köz.
oktatási törvény. Olyan állítás,
hogy bíborosok képtelenek hazájuk ellen szőtt cseiszövényekre, mind az angol, mind az
európai történelem
mélységes
nem ismerésének a jele.

25 százatáhos bíreuslésí
kövafolnek a friRcia ito'sjízöíi
A párizsi sajtó egyöntetű bizalmatlansággal és kétkedéssel
tekint a Queuille-kormány úgynevezett árcsökkentés! bejelen,
tései' elé. A Humanité vezér,
cikkébeu kijelenti, hogy nem
fog sikerülni a munkásság harci
kedvét letiporni. TliáVn alkal.
máznak rendőri erőszakot velük
szemben, amint a múltban sem
használtak a Blutn-félo hazugságok és terror a sztrájk ellen,
most sem tuitholik el a dolgo.
zókat a 25 százalékos béremelés
követelésétől.
Bem a keresztény ízii''.szervezetnek, sem a szakadár Ouvriernek nem sikerülhet megtéveszteni ft dolgozókat. Á
munkásosztály tudja, hogy a
25 százalékos
bérkövetelés
csatáját az egész nép érdekében kell végigvívnia
és megnyernie és tudja azt is,
licgy a győzelemhez csak az
egység segíthet.

Hétfőn reggel megnyílt a
A (áörap s r o f f f l í l í é j j "
szakszervezeti
világszövetség
végjeliajtó bizottságának ülése.
harcosok
sikerei
A végrehajtó bizottság tárA
szabad
görög
rádió
jelenti,
gyalja" Nagybritannia küldöttségének azt a javaslatát, hogy hogy a görög szabadságharcos
függesszék fel h. világszövetség , csapatok Naussza városát felműködését. A Ce Soir ezzel! adatuk elvégzése után
főpakapcsolatban azt irja, hogy
rancsnokságuk utasítására
isa munkásosztálynak s z ü k s é - : mét kiürítették. A szalmdságge van olyan "szakszervezeti harcosok 3 napig tartották megvilágszüvetségie, amely nem szállva a várost és ez alatt a
adja el magát dollárokért (következő veszteségeket okozás amely együtt dolgozik a n é p i ták az ellenségnek: 3G0 halott
demokráciákkal nés a Szovjet- ; 590 sebesült és 352 fogolyi
< »

4

Kedd, 1919 január 18.

OILMAGYARONSZAG

sesmmammzixsam

HÍREK

f e l e l ő s üsszegeSel
(ordít n város a mező
gazdaság fejlesztésére

ERÖS FAGYOK
Időnként élénk szél, változó felhőzet, többfelé ujabb havazás havasesö, a hőmérséklet csökken. Keleten mínusz 10 fok
Körfii faqyok.
A TISZA APAD
A Tisza Szolnokig árad, m áshol apad, Igen alacsony vlzéHásu Vizének hőmérséklete 0 fok. Mai vizállások: Csongrád
106 '101, Szrged 35 (191. A lég kisfebb-naggobb
megszakítással
Csrrr,firár,lq áll hetiienként me ntorlódolt.

Szeged város vezetőségo a
mezőgazdaság
fejlesztésére
igen nagy gondot fordit A
tervgazdálkodás során jelentős összegeket Irányzott elő
a szegcdi é s szeged környéki
mezőgazdaság továbbfejlesztésére Igy a közlegelök javítására 81.-100 forintot, a háborús gazdálkodás
folytán
kitermelt erdők betelepítésére
110.000 forintot,
nemesitett
velőmag ellátásra 15000 forintot, az öntözéses gazdálkodás fejlesztésére 10.000 forintot és a szőllőmüvclés fejlesztésére 20.000
forintot
irányzott elő.

- ÖZV. DITE FERENCNÉ
NAPIÉI Ml
és özv Huszta Antainé zákányi
Kedd, január 18.
Nemzeti Színház este 7-kor: lakosok a n?pszámlálás során
Tarnazt becsület Ba józzák. »0«- hamis adatokat vallottak be. A
reakció rémhirel hatására álbérlet 4.
, !i-nvi Kilmszinh&z fél 4,lalállományukat hamisan vallotlák be. Mindkettőjüket háfél 6. fól 8: Ütött az óra
Belvárosi Mozi fél 4, fél 6,rom-háromszáz forint pénzbünfél 8; Farkasvér.
tetésre ítélték.
•Komé Mozi f»l 4. fél 6, fél 8:
- A SZÁMLÁLÓBIZTOSOK
x Orvosoki Salgótarjáni egész(Me»e a tüzmadárróL
s
ségügyi központnál fogorvosi ál- BEFEJEZTÉK munkájukat
Muzeuin nvitva
hétköznap lás üresedésben. Bővebb felvi. most már a felülvizsgáló biztofi-töl 14 Aráig, vasár- és ünnep, lágositás As jelentkezés az or- sok dolgozzák fel az összegyűlt
vosi szakszervezetben.
nap 9-től 13 óráig.
anyagól, ötvenkilenc felülvizsSomovyi könyvtár nyitva van
- ÖNGYILKOSSÁG.
Süli gáló bizfos dolgozza fel a népliétkőznnnokon 9 Arától 19-ig. Sándor Petőfi Sándor-sugílruti számlálás ílieui anyagát. Ahol
tíszvrfemi könyvtáT
reggel
rosszul kitöltött iveket nyújtot8 őrátAl este 7-ig van nvitva lakos felakasztotta magát, mert
szomszédaival rossz viszonyban tak be, oda visszatérnek az öszhétltöz napokon.
élt. Hozzátartozói azonban ide- szeiráshoz szükséges adatokért.
S/ot "uatos eie»vs?.er!íralr.
jében észrevették tettét. Le- Nagyszeged területén 223 népBorbél v örök b. Ugr? I
számláló biztos dolgozott s vérfiszn Lnjos-krt. 20: LeskóVil vágták a kötélről, de az esés gezte el munkájút' a kiiűzött
következtében
agyrázkódást
tnos
(.ijszegeo. Vodres-u. 1
határidőre.
Nagy örök k. dr Hangay szenvedett. Életveszélyes állapotban
szállították
be
a
közkórlloídoeasszony-sgt. 31: Zakar
X A Szegedi T/r. Nőegylet
e heti összejövetelét 18-Sn, délK. örök k Nl'lhé Mihály: Va- házba.
léria tér t
BRUNNER
PÉTER után 5 ómkor tartja Margitutca 20. ezára alatt. Igen foa-Otöbbszörös
csaló, — Rácz tos megbeszélések a napirenden.
{I'UMUNJÍÁSOÍI
Páltól 545 forint értékű ruha- A háziasszonyok kérik tagtársneműt csalt ki .so[fórje« ré- nőik As minden érdeklődő miés parasztliataloJt
szére. Természetesen sofför- nél számosabb meg jelenését'.
találkoztak
vasárnap a rókus'i
je
nem lévén, a ruhákat maSágvári SzIT helyiségében. A
- FELITIVÁS! Ipari varga viselte. A rendőrség Bruníiípni
EPOSz
parasztfiatalja',
rógéppel rendelkezők jelentnert őrizetbe vetld.
jöttek bc Szegedre, hogg elbekezzenek Nemzeti Vállalathoz
ezélg essrnrk
nvmkástársaikkal
a szegedi Szakmaközi Munx Köszönet nyilvánítás. Drága
lés műsorukkal hitel tegyenek a jó feleségem elhunyta alkalmákaközvetítő Hivatalban folyó
vittnkáSLpfiraxzt szövetség mel- val kifejezett részvétnyUváuitá.
h ő 18. é s 19. napján 1 - 3
lett Aoo'ó Károly
hdturvezetöt sokért ezúton mond hálás köóráig összeírás végeit.
ií'etí dicséret az ügyesen meg- szönetet Fehér József.
- A NÉPŰGYÉSZSÉG valótAZ IPAROSTANULÓIS- lan hir lerjesztéso miatt letarrendezett műsorért,
amelyben
valamennyi
szereplő
igyekezett KOLABAN minden kedden 6-tól tóztatta Gacsat János battonyai
f 'pct és jót .nyújtani: A közön- 8-ig é s pénteken 5-lől 8 óráig ármentesitő tisztviselőt.
My hálás tapsai
bizonyították, SzIT iparostanuló érdekvédelmi
X A férfiszabó szakosztály
hogy igyekezetük
nem is járt előadásokat tartanak.
19-én, szerdán G órakor fontos
sikertelenül
A te.nagjiobb ered,
- A
HÍRLAPTERJESZTŐK ügyben gyűlést tart.
idény azonban az volt.
hogy knliurcsoportja
első
szereplése
- A SZEGEDI POSTÁSiiiumnnWok
és pams Ifiatalok alkalmával, msárnap Lenin haZENEKAR üzemi
hangverciyre inkább egymásra
talál- lálának huSzonöléves
évfordusenysorozatában
szombaton
nak, hogy soha többé ne sza- lójáról emlékezett meg. Az ün- délután a Gyufagyár kultúrladjanak el egymástól.
nepi beszédet Bukovits
Béla
termében
nagysikerű hang*
mondotta. A hillurcsoporl
tagversenyt adott. A hangver- DR. NONVATII
ISTVÁN jai közül Ecscdi Gézáné, Maioseny sikeréhez ördög László
csehszlovák lövet hétfőn
üd- ros István, Károly Albert, Zsiés Iíaküszi Julka, a postásPiroska,
vözlő látogatáson volt Doh! Ist- kai Mária, Tanács
kullurcsoport tagjai énekszáván miniszterelnöknél,
ugyan Kálai Márta és DInm Sándor
mokkal járullak hozzá A
< sak üdvözít5 látogatáson
jelent szerepeltek
nagy sikerrel. Gáti
postászenekar
nagysikerű
meg DinxilcT Latna ni albán ügy- Pál, a Nemzeti Színház
művészereplése hozzájárult a posvivő is.
sze szavalalával járnll hozzá az
tás és üzemi dolgozók kapsikeréhez.
- - MEZŐGAZDASÁG! VÁN- ünnepség
csolatának elmélyítésébe* 'A
DORTA.VEOLYAM TÁPÉN. Az
gyár dolgozói lelkes tapssai
- FURFANGOS
CSALÓT
AIDP lápéi szervezetének köz- tartóztatott le a szegedi rendköszönték meg a postások
benjárására a földmivelé.sügyl őrség Pesti Aladár makói lakos
szereplését.
minisztérium halnapos mező- személyében^ aki a szegedi főt :alasági
vándortanfolyamot postán 450 ipengőit akart felKompiéit
undezett Tápén. A vándortan- adni tekercsekbe
csomagolva
i ilyatnon a nagyszámú hallga- Nem merte személyesen feladkliogástnlan
tók megismerkedtek a legfejlet- ni, liauem a posta előtt egy
» I MA
tebb termelési formával, a szö- idegen kisfiút kért meg, hogy
vetkezeti gazdálkodással.
A ad ja fel a pénzt. A postán a teszakelőadások során foglalkoz- kercseket felbontották és a csa' ik az állattenyésztéssel és n ló szándékát leleplezték. A poslegfontosabb
mezőgazdasági tautalvány a csaló makói lakákérdésekkel. A hallgatók hoz- sára volt címezve. Az utalvány
zászólásaiból kitűnt, hogy
a nyomán a rendőrség Pestit elCim a kiadóban
dolgozó parasztság
mindent fogta és lelarlőztalta.
megtesz az önképzés terén, hogy
'saját felemelkedésének érdekében jól végezhesse munkáját.

olcsón eladó

Iparos!;.-!! február 5-én ctöc
8 óniknr az. ipartestületben.
I I MI NI'II'I n m m — H I H I H I , J

IJHL.IIH.U

A Szeged' é.s Vidéke Textil-,
Kötött-, Szövött-. Rövid- és
divatáru
Kiskereskedők beszerző és Elosztó Szövetkezete
felszámolását
január 14-én
' határozta eh Felhívjuk e
(Szövetkezőt hitelezőit," hogy
esetleges követeléseiket ha,r.
rninc napon belül a, Szüretkasét hivatalos helyiségében
írásban jelentsék íré.

IMstwUnoM Bizottság.
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BELVÁROSI

Telef.- 625

m o E l k

|SZÉCHÉNYITelef:

490. J
Ma és mindannap!
Ma és szerdáig mindennap az
J YCK LONDON vüágliffü re- uj amerikai világfilm!
gényénok filmváltozata!
A gyűlölet és szeretet harca!

F A R K A S V

Mos&rieád-snof gstei inilialf Siesedre)
A Bnrfóh Béla
megtartotta első szegedi
A közelmúltban
megalakult
Bartók Béla Szövetség nagyszogedi kerülete vasárnap az Ádytéri egyetemen tartotta meg első dalosakttva ülését. Itt a kerülőihez tartozó
énekkaroktól
vidékről is nagyszámú érdeklődő jelent meg. Kertész Lajos
elvtárs elnöki megnyitója után
Székely Endre elvtárs, a Szövetség országos főtitkára szólt
a' Szövetség feladatairól Elismeréssel szólt a Szegedről kiinduló dalosbrigád mozgalomról, amely abból áű, hogy az
énekkarok tagjai megtanítják az
üzemek dolgozóit mozgalmi dalokra s igy a dolgozók széles
tömegei teszik magukévá a dal-

Szüveíségdalosamwa

ízlését

kullurát.
Beszélt a falujárásokról is,
amely ugyancsak feladata az
énekkaroknak.
Bejelentette,
hogy a pünkösdi dalosünncpélyok keretében a nagyszegedi
kerület
Hódmezővásárhelyen
rendezi meg műsorát. Az előkészületek máris megindultak é s
azon budapesti énekkarok
is
résztvesznek. Végül Székely elvtárs közölte, a meginduló kar?
nagyképző tanfolyamokkal lehetőség nyílik, hogy rátermettség esetén' bármelyik dolgozó
dalosból karnagy lehessen.
A Bartók Béla
Szövetség
szegcdi ülése több hozzászólás
u!án ért véget

P áfihifT

eh

Béla, Délmagyar napilag délután fél 4 Katona András, Városi kertészet délután 4 Kormányos Imre, Hídépítés dél
után
4 Székelyhídi József,
I)ÉMA cipőgyár délután fét 5
Klein Sándor, Bankok délután
G Dani János,
Közigazgatás
délután 0 Varga Pál, Alsóváros
Kedden délután 5 órakor n I. délután fél 7 Bozsó Imre, AlKálvin-téri ezékbSzban
falu- sóváros II. délután fél 7 Ta?
járófeleló® értekezlet.
nács János, Belváros I. délután
Felhívjuk a tizhőnapos esti fél 7 1.cd nic.zki Pát, BelvárosII.
pártiakoía összes hallgatóinak III. délután fél 7 Klein Miksa,
figyelraCt, hogy az előadások Belváros IV. délután fél 7 Gyen19-én, szerdán fél 6 órakor ge Kálmán, Belváros V—VI.
újból megkezdődnek, de nem délután fél 7 Ábrahám Mihály,
a Klauzál .gimnáziumban, ha- Felsőváros I. délután fél 7 Honem az iparostanonciskolaépü-m o k János, Felsőváros II. délután fél 7 Marjai Sándor, Foletében.
Alapszcrvczcteinkben ezen a dortelep délután fél 7 Kocsis
héten taggyűléseket
tartunk, József, Józseftelep délután fél
amelyre megfigyelőt küldünk. 7 Marlni Ferenc, Móraváros f.
délután fél 7. Komócsin Balázs.
Móraváros II. délután Tél 7
Taggyűlések
Abt Antal, ö-somogyi telep tSzerdán.
19-én:
Lemezgyár délután fél 7 Vincze
Antal,
délután 2 Sári István, Angol- ö-sómngyi lelep II. délután f I
Magyar Julafonó délután 1Sar- 7 Kópiás Jénosné,
Rókus I.
nyai Vencel, Mozik délután 2 délután lét 7 Fülöp Béla, Ró?
Hódi Gyula, Konzevgyár dél- Ims II., III. délután fél 7 Gásután fél 3 Sántha István, Máv. pár István, Újszeged délután
Rókus délután 3 Gyólai István, tét 7 Kövi Béta, IJjsomogvitelcp
Máv. oszt. mérnökség délután 3 délután fél 7 Doktor
János,
Balogh István, Orion bőrgyár Belváros III. délután fél 7 Midélután 3 Csűri Mihály, Máv.
pályafenntartás délután 3 Tóth son Gusztáv.
Január 19-én, szerdán délután 5 órakor a párt pi'opa
gandislák, szakszervezeti propagandafelelősök, főbizalmiak é s
népnevelősöknek összevont értekezletet tartunk a szakszervezeti székházban. Megjelenés fegyelmi terhe mellett kötelező.

Színház-Film-

Művészet

Laczó István, a budapesti
Operaház kiváló
tenoristája
énekli a nia esti Bajazz.ók előadásán — Király Sándor mrgbetcxeuéze miatt — Canio szerepét. Ugyancsak ft ma esli
előadáson Lánezy Éva betegsége következtében Nedda szerepét Pogány Zsuzsa énekli. A
tfthbí ezerepeket Kas sí János.
Palóez László é* Gaál Jófcseí
éneklik.
Ugyancsak ízen az estién
színre kerülő Parasztbecsület
szereposztása a következő: Sun.
tur.7.a — S. l'dpp Júlia, Turiddu
— Meg vési Pál, Alfio — Szabadv István, Lola — Turján
Vilrha, Lucia — Ferenez Anikó.

Fizess elö a
Oólmagyarországra

s^íisor^
k o r z ó

Telefon 62i.

Szerdáig nieghosszabbítottuklj

MESE

Ml

Charles Lauglhon
IB
(FEUER AGYAR)
éieto legnagyobb
alakítása,
csengő, bongó, zenés, szinesl
YUKON völgyében, Alaszka partóero a legragyogóbb amc
csoda- Vidám történet a szehómezőin játszódik k ez azrí kai színésznő
relmes Hajnalcsillagról, a sze-,
rencsás Ivanuskáról és a fur-|
izgalmas dzjungelfilm!
MAÜREEN O'ARA
fangos Csodapííripárói.
Fzenlrivüi: a legújabb magyar HÍRADÓI
HIRADÚ
Az előattsoh kezdete fél 4, fél 6 és fét 8 árakor. Pénzttrnyitái délelőtt 11-1 Tig, délután 3 árakor

ütött az óra!
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fflséftSzgonH EP31zfialsKolt
a s z s i e d i a28s58lilien
Szombaton délelőtt 75 afcó?
központi IíPOSz-fiatal jött lto
Szegedre, hogy téli ráérő idojéln?n megnézze a gyárak és
a dolgozók munkáját, A fiuk
első utja a Dohánygyárba vezetett Végig k isérték őket a i
üzemben, összebarátkoztak
»
munkásokkal és a SzIT-islákkai
Megtekintették a gyár napközi
otthonát i s és elszórakoztak t
munkások kisgyermekeivel. Innen :» Konzervgyárba -vezetett
a* uljufc. Megnézték,
hogyan
lesz a borból borpárlat, ho?
gj'iin lesz a különböző hüvelyei
vet cm é nyékből konzerv. Itt i»
összeharáíkö :lak
mindenkivel
alaposan szemügyre vették a
termelés menőiét.
A délutáni órákban a Korzó
moziba látogattak el, végignézték a Mese a Tüzmadúrról cimü szovjet filmet. A mozielőadás után felmentek még a S z i l
központi titkárság
épületébe,
clhucsiizta!g a vendéglátóiktól él
az esti vonattal
hazautaztak
Búcsúzkodás közben megígérték, hogy azt, amit a városban
hittak, az üzemek életét, elmesélik odahaza barátaiknak éi
társaiknak, hogy «k i s tanulhassanak a szegedi ipart d 1gozóktól-

Fedd, 1919 január 18.
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a sokezerből
A k i k e t a felülvizsgálat
Ezerszámra élnek az ország minden részén, a legtöbb faluban s az eldugott tanyákon is megtalálhatók az olyanok, akikben tehetség van s akik a múltban gondolni sem mertek arra,
hogy továbbképezzék magukat és tudásukat valaha is értékesítsék
duljozó társaik felemelkedésének érdekében. Pártunk tagjainak
az egész országban folyó felülvizsgálása most kiemeli az Ismére! lenségböl ezeket a tehetségeket, akiknek öntudatos munkájára
szükség van a boldogabb jövő építéséhez.

A

leiülvizsgáló

bizottságok jelentései ezrével javasolnék eddig magukról csak a
Pár! harcaiban hallató elvtársakat, üzemi munkásokat, dolgozó
parasztokat pártiskolára, tanfolymokra, továbbképzésre és magasabb vezető állásokra. A dolgozók osztályából kikerülő uj,
harcos és tudásuk mellett osztálgön tudatos káderek hatalmas
mértékben erősítik Pártunkat és
ezzel népi demokráciánkat.

A sokezer

felfedezett

harcos elvtárs között van a kisiemplonitanyai Szűcs Antal és a
szaiymnzi Csézi Ferenc is. Néhány napja az ujszegedi egyhónapos pártiskolán
tanulnak.
Figyelmesen hallgatják az előadókat, olvasnak és készülnek a
rájuk váró feladatokra, a falusi
pártszervezetek s a termelőszö*vtkezetak megerősítésére, valae. i fi di.igozó paraszttársaik fel-

»i • ,-).''.ósára.

Szwcs

Antal

*
v, Amint hazatért a fogs. v .'ól, belépett a Kommunista
kártoa. Tíz hold körüli földön
gazdálkodik felesben. A felülvizsgáló bizotíság
jelentésében
(igeneket olvashatunk róiarpártffi, osztályöntudatos, fejlődőképes, a dolgozók iskolájába jár,
pártmunkáját jól végzi, vezető
fvrkdóra alkalmas.
— 'Amióta a Ptíri tagja vaf k, azóta ónom magamat igazán embernek — mondja beszélf lés közben. — A felülvizsgálás
tí' ft éreztem, hogv a Párt lehelő é i s:l továblképz'semci,m
rt
tövé teszi továbbképzésemet, mi rt
trét éi cilsm magamban
arra,
hogv dolgozó
paraszttársaimat
f l itágosllsam és
rávezessem
i': i n hrlves utrh.

pott 10—20 pengőt havi munkájáért.

_ — M á r akkor

éreztem

suttyó koromban, hogy ennek a
borzalmas
igazságtalanságnak
vége szakad egyszer. A felszabadulás volt a legnagyobb őröm,
ami az életben érhetett. Elfárogatiam a Pártba,
megismerkedtem a kommunista
eszmékkel.
Beiratkoztam a Pártba, mert láttam, hogy a célkitűzése azt akarja, amit én a múltban csak titokban mertem gondolni. Ak-

indít útnak

A világ minden szabadságszerető
megemlekezile

Lenin halálának
25. évfordulójáról

kor még csak éreztem, de amiMindenütt a földön, ahol sza- kdsdalárdák 500 tagu egyesített
kor tanulni kezdtem, már biztoélnek, csoportja.
san tudtam, hogy a Párt által badságszerető emberek
kijelölt ut vezet el a boldogabb, megemlékeznek Lenin halálának
Budapesten a Magyar-Szov/d
25. évforduiófdrál. Január 21-én Művelődési Társaság
igazságos emberi élethez.
rendez
Magyarország városaiban és fal- ezen a napon emlékestet. A VáÉrtelmesen, szinte belepirulva vaiban ls megemlékeznek
majd
január 21-én,
beszél még sokáig oz életéről, a dolgozók a proletariátus nagy rosi Színházban
a terveiről, amelyek nem
i s vezére, Lenin halálának negyed- pénteken este 8 órakor kezdődik
ez az ünnepség, amelvnek ünneolyan kicsinyek, sőt nagyon ts százados
fordulójáról.
pi szónoka Révai József elvtárs
nagyok, flz arca fiatalos, bajuSzegeden 21-én, pénteken dél- lesz.
sza még csak pelyhesen serken után 3 órakor a Szegedi Nems a szemében olyan tüz ég zeti Színházban lesi nagyszabáMoszkva tíeszu
amely biztosit arról, hogy amit sú emlékünnepség, amelyen részt
a
Len!n-emókünnepro
célul tűzött ki, azt meg i s va- vesznek a szegedi dolgozók tölósltja.
flz Izvesztija Lenin halálának
megei, hogy méltó módon emléí•
kezzenek meg Lenin halálának közelgő 25. évfordulójával fogkiemeli,
Szűcs flntal és Csézi Ferenc 25. éves évfordulójáról. A nagy- lalkozó vezércikkében
csak két elvtárs a sokezer közül, szabású emlékünnepségen
Szir- liogy az egész szovjet nép méltó
akik feltűntek a felülvizsgálás- mai István elvtárs, az MDP módon készül megemlékezni Lekor s akik most tanulnak, hogy Szervező Bizottságának
titkára ninről, akinek élete, mül S ése és
erősítsék a Pártot és építeni tud- mond beszédet. Az ünnepség kul- eszméi ezekben a napokban is
ják a munkásosztály boldogabb túrműsorán szerepel a
szegedi különös erő vet hatják át a szovjövőjét.
(p. s.) rendörzenekar és a szegedi mun- jet társadalmat.

A S Z O C I A L I Z M U S T EP1TÖ P Á R T
TAGJÁNAK LENNI D I C S Ő S É G
ÉS MEGTISZTELTETÉS
(A PolilfiRel Bizottság 1948 szeptember 2-1 határozata)
A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága 1948 szeptember 8-i üléeén az Egyesülési Kongresszus határozata értelmében foglalkozott a párttagság növekedésének és szociális összetételének kérdésével és a következő határozatot hozta: 1948 szeptember fi-tól
1949 március 6-ig tagfelvételi és tagjelöltfelvételt zárlat lép életbe. A Politikai Bizottság
nyomatékosan felhívja minden pártszervezet figyelmét arra. hogy a tagfelvételi és tngjelöltfeivételi zárlatról szóló határozatot szigorúan tartsák be és ne engedjék, hogy bármilyen kerülő uton megsértsék.
A Politikai Bizottság e határozatát a következő indokok tették szükségessé:
1. Az Egyesülési Kongresszus Lenin-Sztálin tanításai szellemében világosan meghatározta a Magyar Dolgozók Pártjának
Jellegét,
inint a munkásosztály és a dolgozó nép élcsapatát. A Politikai Bizottság megállapítja, hogy
u Pártban még mincfig nincs meg a kellő megértés a munkásosztály forradalmi pártjának
élcsapat-jellege iránt és a gyakorlatban sokszor előfordulnak olyan jelenségek, amelyek
gátolják a P árt élcsapat-jel legének egyre
tökéletesebb kialakítását. Az Egyesülési Kongresszus a Párt élcsapat-Jellegének mind teljesebb kialakítására mint egyik rendszabályt

pet játszik az államve/eté-sben, Sok, pusztán
egyéni érvényesülésre törekvő korrupt elem,
sőt itt-ott » belső és külső ellenség tudatos
ügynökei is befurakodtak.
3. Pártunk szociális összetételében a kispolgári elemek t ú l s á g o s a n megnövekedtek
Pártunk proletár jellege rovására. sCt polgári
elemek Ls behatolnak a Pártba. Pártunk szociális összetételében bekövetkezett ezen eltolódás következtében a forradalmi éberség, szilárdság és harci szellem eltompulásának tünetei
mutatkoznak.
4. Az egyesülés szükségessé teszi a régi
kommunista és szociáldemokrata tagsági könyvek kicserélését, melyet e határozat szellemében gondosan e lő kell késziteui.

A Politikai Bizottság a pártszervezetek kötelességévé teszi, hogy a kongresszus irányvonala és a jelen határozat értelmében a tagfelvételi
é s tagjelöltfelvételi zárlat ideje
alatt vizsgálják felül a párttagságot, távolítsák el a Párt soraiból az osztályidegen, korrupt, karrierista elemeket. Az olyan párttagokat pedig, akik még nem felelnek meg a párttagsággal járó követelményeknek, de akikben
egyébként megvan a készség, hogy tanulással
és munkával kommunistákká, a m u n k á s m o z a t a g j e l ö l t s é g i n t é z m é n y é t v e z e t t e b e . A P o - galom harcosaivá váljanak, nevelésük és fejlitikai Bizottság megállapítja, hogy pártszer- lődésük érdekében tagjelöltekké minősítsék át.
vezeteink nagyrésze nem értette meg c rendA Politikai Bizottság elvárja a pártszerszabály célját és jelentőségét és alig vagy vezetektől,
hogv e határozat végrehajtása sonem helyesen alkalmazta a gyakorlatban.
rán tudatosítják a párttagságban és a dolgozó
2. A Pártba, az eddig alkalmazott laza tömegekben Sztálin szavainak jelentőségét: a
és liberális tagfelvételi gyakorlat, valamint an- szocializmust épitő párt tagjának lenni dicső,
nak következtében, hogy Pártunk döntő szere- ség és megtiszteltetés.

A
felesége
« ingja a Pártnak. Az MNDSz
munkájában vesz részt.
— Gtl még vannak hibák —
j egzi meg elgondolkozva —, de
c- asszonyok között is talált a
f liil vizsgálás olyanokat, akik all Imasak arra, hogy tanuljanak
i • megjavítsák az MNDSz munl íját. l.nnck egyik_ előfeltétele,
hagy mi, akik kommunisták va• <;nk, a feleségünket is aktivizáljuk a mozgalomban s ott,
e';ol gyermek van a háznál, azt
Kossá István iparügyi miis szocialista nevelésben részeniszter a napokban nyújtotta
sit'úk már kiskorában.
be az uj iparostanuló törvényCsézi
Ferenc javaslatot, amelyet az országmég csak 23 éves. Egy kis csa- gyűlés már el ls fogadott
A törvényjavaslat még az orládja van. A másikat talán a beszélgetés percében fürdeti elő- szággyűlés előtt volt, amikor a
ször a bába. A Pártban említe- szakszervezetek jászberényi titni sera merte, hogy az asszony kársága panasszal fordult Kossá
ugy van, mert félt, nem vlszllci el István iparügyi miniszterhez és
«7. iskolára, pedig ez volt min- kérle, indítson vizsgálatot Erős
Antal jászberényi
sütőmester
den vágya.
ellen, aki embertelenül bánik
Az ut, amelyen eljutott a pártjskoláig, érdekes, flz apjának
61 holdja volt, de korán meghalt. Sok volt a gyerek s azok
közt ő volt a legidősebb. Tíz- is vehet és rendelhet:
diófa fényezett
éves korában már kenyérkereső
hálószobát
2300.
Ft-tól
volt. A főidet idővel ez adók s
diófa fényezett
a kulák igáért adott örökös ro2000.— Ft-tól
könnyebb
ny<
bot miatt eladták. Szétszéledtek
diófa fényezett kombinált
béresnek, cselédnek. Dolgozott
szekrényt
1800.— Ft-tói
látástól vakulásig s a kereset
konyhaberendezést 900.— Ft-tól
semmi, fl •legjobban?
talán
még a dr. Szerdahelyi-féle bir- K A K I J S Z I
szám.
tokon fizették. Ha Jól ment, ka- Kossuth Ivajos-sugárut

népe

fl Pravda is az évfordulóval
foglalkozik vezércikkében és kiemeli, hogy a szovjet dolgozók
millióinak az u) társadalom építésében végzett munkáját a leninizmus nagy eszmél Irányítják.
Lenin és Sztálin pártja — írja-«
Pravda — magasra emelik a tudományos kommunizmus zászlaját
Naponta tízezres tömegek látogatják a moszkvai Lenin-muzeumot, a szovjet állam alapitója halálának 25. évfordulója alkalmából. Ebbe a hatalmas rruzeumba, ahol több, mint hétezer:
kiállítási tárgy van Lenin életéből. a Szovjetunió minden nemzetiségének képviselői most ismét elzarándokolnak. Ugyancsak
rengetegen keresik fel az évforduló alkalmából a
kü'önhöző
moszkvai Lenin-cmlé'-eket. Moszkvában 167 Leninnel kapcsolatos
történelmi emlék áll.

A

t a g s á g

iel&lvizsgátásn

ezen a héten minden alapszervez tönkben nagy iramban folyik.
Több ezer — sőt több tizezen —
tag kerül a négyes száma bizottságok elé. A heti taggyűléseken a bizottságok
javaslatait
tárgyalja meg a tagság, dönt a
Javaslatok felett. A felülvizsgálat, a taggyűlések munkája egyformán felelősségteljes
feladd.
A pártunk erő Léséről, mcgacelo-'.á áról van szó. Ezért a bizottságok tagfalnak éppen ugy, mint
minden párttagunknak
alaposan
— és ismét át kell tanulmányoznia a Politikai Bizottság határozatát, meg kell vizsgálnia, hogy
munkájukat a határozat
szellevégzik-e?
tanulóival. Napi 16 órán ál] pedig nem kenyérsütés volt, ha- mében
foglalkoztatja őket. A munka nem favágás, lóápolás és szőlőművelés volt. Jutalmul
pedig
nem szűkölködött a pékmester
42 n] eijészséniMySf
a tetleges bántalmazástól, amiSűmagyMe^epen
Telefon 6-24
ről a .városi orvosi lelet is taVasárnap délután
tartották
núskodik.
Diákok!
meg Somogyi telepen az MNDSa
Kossá István miniszter azonMindennap, szerdáig délután
által megszervezett
négyhónafél 4 órakor 80 filléres egy. nal intézkedett, bizottság szállt pos népegészségügy őri _ kiképző
séges
helyáron
nézhetitek ki Jászberénybe é s a vizsgálat tanfolyam záró vizsgáját
A
meg az uj szezon legszebb
és legszórakoztatóbb, végig mindenben megerősítette a sü- tanfolyam 42 hallgatója, fiatat
3zines rajzfilmjét, oime:
tőmester elleni panaszokat. M a l e 5 , , y o k ' a ' S S 7 o n y o k é \ ö r e * n é *
már . pékmester kézhez k a p t . - ^ J ^
*
kérdésekre. A vizsga
után a
az iparhatóság döntését, amely- tiszti főorvos beszélt a somogyilyel Erős Antaltól azonnali ha- telepi MNDSz uj feladatairól,,
tállyal megvonták a tanonctar- majd Angyal Mária, a tanfoA
lyam felelőse köszönte meg aj
tási és iparűzési jogot
vizsgázó asszonyok nevében a
tanítást.
A vizagát, melyen Váa
Március 14-én rendezi műsorOszkár somogyltelepi plébános
Szemkápráztató, ragyogó film- ral egybekötött farsang! bálját
alkotás, mely szépségeivel ki- a SzflK—szervezeti MTE sport- ls megjelent, barátságos teózáV
követte. Végül a tanfolyam hallcsit, nagyot egyaránt elbűvöl.
felszerelése javára' az Ipartestü- gatóinak kiosztották az egészHÍRADÓ
ségügyön igazolványokat.
letben.

Megvonlak a tanonclartás! és iparűzési jogot
egy tanoncnyuzó és kizsákmányoló pékmestertől
KORZÓ

MOZI

részletre M E S E
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Szakszervezeti

u s z í t ó

Hirek

A szalnrjaközi
nőbizoltság
18-án, kedden délután 5 órakor
a demokráciát rágalmaid kité- ősszvezetőségi ülést tart a szakszervezeti székházban.
telek közt tiltakozott at állaJanuár 18-án, kedden délután
mosítás elten.
A megjelent szülők fegyelmezett- G órakor a szakszervezeti székségének köszönhető, hogy a hit- házban a sportakadémia 3-ik
oktató uszítása nem járt komo- előadása lesz megtartva.
lyabb következményekkel, fl HépJanuár 19-én, szerdán délbiróság az uszító hitoktatót négy
évi börtönre, 10 évi jogvesztés- után 5 órakor a párt propare és Mindszent területéről örök- gandisták, szakszervezeti propagandafclelősők, főbizalmiak és
re kitiltásra Ítélte.
népnevelősöknek összevont értekezletet tartunk a szakszervezeti székházban. Megjelenés fegyelmi lerhe mellett kőtelező.

h i t o k t a l ó
Nagy érdeklődés mellett tárgyalta Mindszenten a szegedi
nép Íróság Szabó György áílami
hitoktató izgatást bűnügyét. Még
a múlt év májusában az ottani
általános iskolában anyák napján az MNDSz kiküldötte akart
felszólalni az államosítás mellett, mikor Szabó György hitoktató berohant a terembe, ünnepron tónak nevezte a felszólalói és
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A közalkalmazottak szakszervezetének egyetemi alcsoportja
20-án délután 5 órakor tisztújító közgyűlését tartja. A 1agok ponlos megjelenését
kérjük.
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S dó nyeria a csa istiovák bajnokságot
fl Duna Kupéért Pozsonyban
lebonyolított asztali tenisz nemzetközi bajnoki viadal a szombat esti
/Magyarország—Csehszlovákia döntő mérkőzéssel ért
véget, rt döntő küzdelmet 5000
néző előtt vívták meg, amelyből
Magyarország csapata szép küzdelem után 5:2 arányú megérdemelt győztesként került ki. fl
mérkőzés részeredményei: flndreadis—Soós 2:1, Kóczián—Tokár 2:0, Sidó—Vana 2:0, Soős
—Tokár 2:0,
Sidó—flndreadis
2:1, Vana—Kóczián 2:0, Sidó—
Tokár 2:0. fl magyar csapat ezzel a győzelmével vereség nélkül
lett a Duna Kuap védője, fl csapatbajnoksúg további helyezése 2
A» Erdóigazgalőság é? a Kendergyár sikere sv rüplcnisz baj-

nuk ságon

A házfelügyelők szakszerveCsehszlovákia, 3 győzelem.
3.
zetének nőbizottsAga 20-án, délFranciaország 2 győzelem,
4.
után 5 órakor nőnapot
tart.
Ausztria 1 győzelem. 5. OlaszorVendégeket szívesen L'dunk.
szág győzelem nélkül.
A famunkás
szaks/ervezot
Nagy sikerrel szerepeltek asztali teniszezőink a csehszlovák 18-án, kedden délután 5 órakor
egyéni bajnokságban is. fl férfi bizalmi ülést, G órakor vezetőegyéni döntőbe két magyar ver- ségi ülést tart a szakszervezeti
székházban Az ügy fontosságásenyző: Sidó és Kóczián került
ra való tekintettet a kis műhebe. fl bajnoki címért ötszettes lyen, üzemek bizaliuiai feltétleóriási küzdelemben mérte ösz- nül jelenjenek meg.
sze erejét a két versenyző és! abból 21:6, 21:17, 21:23, 24:26 és
21:17 arányban Sidó került ki
N" vilit • " • ér*
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győztesként, fl magyar asztali
teniszezőket a baráti csehszloFérjemért, Kopasz Józsefért
vák nép meleg ünneplésben résemmifóle anyagi
felelősséget
szcsitetlc.
nem vállalok. Hitelezők követelését nem egyenlítem ki.
Huddcrsf.—Manch U,
(törölve)
Kopaez József né, Teréz-u. 28.
Liverpool—VVolves
(törölve)
Manch. C.-Charlton
2 (0:1)
C h rovatban
közöltekért
Portsmoutii—Stoke
1 (1:0) sem a szerkesztőség, sem a kinem
MTE—Csepel
1 (10:3) adóhivatal felelősséget
KflOE—Kistext
1 (9:4) vállal
MAVflG—Müegyet.
2 (28:39)
UTE—Elektromos
1 (4:3)
Elöre-Kistext
1 (44:37)
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TV női egyéni, páros és vegyespáros küzdelmekkel vasárnapért
véget Szeged varos röptnisz tererahajnokságnnak küzd Íme. fl
liajrá küzdelmeiben az i r.iöigazgaíóság versenyzői 2, a Szegedi Kender sportolói pedig egy
bajnokságot szereztek meg. flz SPORTHÍREK
eredmények ezek: Női egyéni 1.
€GY MONDATBAN
Nagy l.lli Szegedi Kender. Női
r
páros 1. Halász—Harangozó ErA Sport Akadémia ma este 6
dőigazgatóság. Vegyespáros
i. órakor kezdődő harmadik estjéBánáti—Halász Erdő.
nek előadói: Kelemen Ferencpolitikai. Ptierffy Gyula asztali teOt telitalálat a totón
nisz és Szekszárdi Boldizsár
fl Toló 3. bet! fordulója iránt torna.
fokozott érdeklődés
nyilvánult
Fürdők 1. és Fürdők II. a szerneg, 12.COO szelvénnyel többet
a
küldtek be ezen a liéten. mint gedi Postás női törvlvói
MOSzK
budapesti
versenyén
az
egy héttel előbb, vagyis 258.752
szelvénnyel vettek részt a pályá- 5, illetve 7. helyezést szerezték
zók a versenyben, flz eredmény meg.
a következő: öt darab 12 találatos szelvényt találtak fejenként
28.400 forint nyereménnyel, a 11
találatos szelvények száma 70
darab, egyenként 2030 forint, a
tO tolnlatosok számn pedig C92
darab, fejenként 150 forint nyereménnyel. fl 12 találatos szelvény a következő:

^ A szegedi Postás jégkorongozói az NB I. küzdelmei során
a budapesti Postástól 7:2 (1:1,
3:0, 3:1). a Mallerdtől pedig 6:1
(0:1, 3.0, 3:0) arányú vereséget
szenvedtek.
A SzAK tekézöi Békéscsabán
a B. Vasutas ellen 3104:2794, a
B Előre ellen pedig 3092:5018
arányban győztek.

mással bírnak, ezt a tényt a
belterületi I. f. közig, hatóságnál Bérház, II. em. 14. sz. jolentsék Le. S-cgcd, 1949 jan. 15.
Polgármester.
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SzlT fialalok a tatalővárosi
sportiskolán
A SzlT szegedi szervezetének
a sport terén már eddig is szép
eredményt elért tagjai
résztvesznek a tatalővárosi öthetes
sportiskolán. Itt alapos elméleti és gyakorlati
kiképzésben
részesülnek teljesen díjmentesen. Minden remény megvan
arra, hogy az iskola elvégzése
ulán még nagyobb lelkesedéssel
és indással fogják irányítani a
szegedi SzlT fiatalok sportéletét.

ALLAN DO MCSÖRSZ A AH >K:
BUDAPES'l t 5 30 Hajnali
6 30: Falurádió 0 Í j Hccrgctl
lorna. J 00 MiH>; ismertetés.
9 55: Allciepítést kormánybiztosság
közleményei
10.00:
Hírek 12 00 Harangszó, hírek 1 1 0 0 Hírek 15 15- HáíJióiskűla.- 15.55 Műsorismertetés 17 00 llirck 20 00 Hirek, sporthírek 20 20 llirck
IFIXAPOK
és krónika oroszul. 22.00 HíKedd: Felsőváros délután G rek Mit hallunk holnap? 0.10
Hírek és krónika
franciául.
Kis Islvánné, Fodorlelep dél- 0 2(1: llirck és krónika angolul.
után 7-Balla János, Első SzeKedd, január 18.
gcdi Cipőgyár délután 4 Mojzcs
Illés, Vnlkai és Vas délulán fél
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
5 Adok Ilona, Dohánygyár dél- zene. 8.00: A Pmfc és Dnyeszter
ulán 4 Révész Gyula, Gyufa- között. 8.20: Spanyol dalok. —
gyár délután 5 Sárvári György, 8.30: Izraelita, vallásos félóra.
Kunsági Szövőgyár délután
4 9.00: A Postás filharinónikus
zenekar. 12.15: Névay lionka
GsangeszJki István.
zongorázik. 13.00: A ' legfiatalabb csavargó. 13.20: A háziegvüttes játszik. 11.30: Ifjúsági
Szeged
város
Énekkarok. 16.00: Felfedezők í s
palgármeaterőnek
feltalálók. 16.20: Az orgonái rodalom remekei. 17.10: Szovjet
napok — szovjet emberek. 17.30
Érdeklődők a Níphivntaliiál. Szív küldi szívnek szívesen. —
Kárász-utca 2., közelebbi fel- 18.15: Mit üzen a Rádió? 18.15:
világosítást kaphatnak.
Világhírűdé. — 19.00: Rossini:
Olasz nő Algírban. 19.10: HíHirdetmény- Kl:. Gém Mária vek németül.'19.25: A derűlátás
(anyja neve: Gém Borbála), kk. hatalma. 19.10: Közvetítés a
Kabát
Erzsébet (anyja neve: l'osti Színházból: > A
szabi a
Kabai Erzsébet), kk. Szabó Ju- nők elrablása:<. 20.45: Hírek. —
lianna: (anyja: Szabó Mária), Hívok. 22.10: Hírek. 23.00-kor:
kk .Mákul,1 Mária (anyja: Ma- Tánczene.
BUDAPEST IT. 17.00: ötórai
kula Anna) npásilása ügyében
Ilajdu vm. alispánja által kia- fca. 18.00: Szalonzene. 18.15:
dóit felhívások megtekinthetők Hangos Híradó. 18.30: llcfíck— 19.00: A Falu
a hatósági hirdetőtáblán Bér- torfénvben.
Hangja. 19.30: Korunk zenéje.
ház kapualatL Felhívom mind- 20.30: A Rádió Szabadegyetem©.
azokat, akik fen!nevezett kisko- 21.15: Kíváncsi mikrofon. —
rúak ismeretlen helyen tartóz- 24.30: Könnyű zene. 22.00:'Opekodó anyjuk hollétéről fudo- rarészlet ek.
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ÜZLETIIELYI Sf.fí k adó. Sxeníháromság-utca 27., érdeklődni
Szentliároraság-utoa 15., II. 4.
alatt.
|
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IPARMŰVÉSZEK
figyelmébe.
Elektromos faégető eladó. Előrajzolás né'kiil is könnyen keze ihotő. Megtekinthető
Sza.
niszlónál, Klauzál-tér.
BEL VEGEIT legjobban nálam
értékositheti. Falus bélyegkereske dós, a fogadalmi templomnál.
Iskola-utca' 29.
flALÖSZOBABUTORüK. egyes
bútordarabok még mindig legolcsóbban Spitzer asztalosnál,
Ifargit-utoa 12.

n -m h ét
U
t Z R 0
keresek kar-

órás ís ékszerész
Kárász-utca 14
é s zsebórákat
jvecke rónát is), ezüstöt, brilliánséksrereket magas áron. —
Ora- és ékszerjavitőst vállalok.
Florentin—Jnventus
x (0:0)
Ilari—Sampdorla
2 (0:2)
Cegléd nyerte meg a három ÍRÓASZTALOKAT és modem
varos
asztalt tenisz viadalát, a bútorokat keresek megvételre.
Novora—Inler
x (1:1)
Singerué, Török-utca C., kapuModena—Luccliese
f (4:0) bajai, a szegedi Postás és a Ha- val sxcmlien.
Btackpool—Sunderl.
x (3:3) poel csapatai előtt.
LÖTT nyal nyúzva, kibelezve
kapható. Központi Tejívó, SoS z e g e d i
A H a m í
N e m z e i t
S z m h ú z mogyi-utca 26.
ELÁDó férfi átmeneti
kabát,
alíghaszr.álfc vastag angol 8zö»
műsora
veiből. Megtekinthető Takarék,
Január IS.ón este 7 órakor:
Parasztbecsület - Hajazzák. »0« tár-utca 6., sz., udvarban 5.
bérlet 4. előadása.
számú aiió 9—1 óráig.
Január 19.fa este 7 ómkor:
llüry János, »E* bérlőt 9. elő- JÓKAIIBAN lévő l'hotinix köradása.
kötőgép eladó. Mogtekiuthető:
Január 20-án este 7 órakor:
A csendháborító. »U« bérlet S. Zoltán-utc-a 17., háziipar.
GYAKORLÓ zongora olcsón elelőadása.
adó. Mogtekinthető 2—4-ig. —
Január 2 l - f n délután ö-kor:
Lcnin-omlókflnnrpély.
Január 21-éu este kiv. 8-kor:
A csodálatos mandarin. Tava- Petőfi Sándor-sngárub 13.
REGI tipusu vaskályha,
naszi komédia.
JamdLr 22-én este 7 órakor:
A csodálatos mandarin. Tava- gj'obb terem fiibéseró is alkatinas, alkalmi úroa eladó, Damszi komédia.
janicb-ulca 28.
Jauuúr 23-án délután 3-%or:
A csendháborító.
400
kertes bár. eladó
Január 23-án eef® 7 órakor:
A niudsori víg nők.
betegség miatt, azounal elfogJalliató. Kedvezményes fizetés.
Uiszii&íz müssra;
Sürgős. Érdeklődni:'Erdélyi étJanuár 21.ón: Árpádközpont:
IDEGEN GYERMEK,
kezde, Zrinyi-utca 10.
Január 22-óu: Sztmihálytelek: IDEGEN GYERMEK.
EGY /170 kg. a»irwrt6i trsdó.
Január 23-án: űódmezővásárh.: ÓCSKAVAS NAGYBAN.
'Taldiú-utca

ELADÓ csillár,
könyvespolc,
kanapé, márkás
festmények,
kristályok. Tisza
I.ajos-körut
33., II. em. 5. ajtó.
ELADÓ vntelinos mikádó, fürdőkád. Z"ótér-utca. 3., 7. 2.
EGY hold 1200 f l - ö l szántó,
föld a serkéti düTőLen eladó.
Érdeklődni: Ambrus Imre, Arviz-utca 60.
SZEMÉLYAUTÓ. íMagomohil"
olcsóu eladó;
motorkerékpárral. ráfizetéssel cserélhető. —
Megtekinthető a déli órákban.
Moszkvai-körufc 25/b.
BÁRSONY
függöny-zírn vakut
venuék. Tisza Lajos-körut 52.,
Jí. em. 5.
U.T rekamié, két fotel, 4 széle,
asztal, sürgősen, áron olnl eladó. Pleskó kárpitos, . a muzenmnál.
BENZINES hordó jutányn=nn
etadó. Géppel favágást vállalok. Polgár-utca 1. Nagy.
LAKA S

SZEGEDI háromszobás modern
lakásomat elcserélném pécsi liasonlóért Cim a kiadóban.
BÚTOROZOTT szota kiadó fér.
fi részért áaynemii nélkül. Ér.
deklödni: 12—4-ig, Tisza La.
jos-körufc 38., II. 2.
BELVÁROSBAN külöul.ejiaafu
helyiséget keresek. »Troda, magasiiér* jeligém a, kiadóba.
SZOBA-konyhás lakásomat cl.
cficrélnsm 2 szoba-konyhásra. —
Cím a kiadóban.
BELVÁROSI
szol a-konyhás,
független társbérleti lakásom
elcserélném 2 szobás modern
lakásért. Költséget téritek. —.
Jelige: »Kristálytiszta/;.
HÁROMSZOBÁS komfortos la.
kás főbérletbe, vagy 2 szoba
társbérlet be
költségtérítéssel
azonnal útadó a Belvárosban.
II. emelet« jeligére.
SZOBA.konyhás lakás bútorral
átadó. Teréz.utca 82.
KÉTSZOBÁS, olcsóbérű,
modern, összkomfortos lakás költségmegtérítéssel átadó a Nagykörúton beliil. Jelige: -:Jó ligLY*A«.

BECSKUf:LNf:M pzoi>:x.-ko11vhés

lakásomat 'nngyobbért. Érdeklődni: Mii'-x-l'r 8., házíelügvelőaéK
BI.'TOROZOTTT szoba úgyneniii nélkül kiadó Lonyhahasználattal. Szüi.-tié, Bcrz-cnyi-u. 2.
""TTI : ITT^RKL'FJT'K
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INTELLIGENS leány
nicgisíruukcdne iparos férfivel. Há-'

zassúg lehess g-'s. /Fehér orgona* jeligére.

38 éves elvált asszony meg.
ismerkedne házasság 'fiijából
Komoly;: jeligén.
EGY í agy iizlethel viség kiadó.
Kál\úria-iilca 21.
ELVESZTETTEM Szalma Éerene névre szóló igazolványaimat. Megtaláló o Déloragyar.
ország kiadóhivatalában ndjal®.
ELV ESZ TETT EM
ezomb'atoa
esi© a főposta Vár-utcai beji.
rátánál pénztárcámat, Megtakiló a benne tevő névre po-láa
küldje vissza az iratokat.
ZONGORÁT, orgonát töké! t©.
sen hangol, javít Rakov\szkyt
a Nemzeti Szinház és a Zenekonzervatórium b.nngolójsr P.r.
Jósika-utca 31. T-lefon: 8-31.
SZÁRAZ, tiszta, zárhat', pincéi
kerekünk azonnnlra. Postafiók
126.
ZSEBNAPTÁR \K
kiilöclcgoa
kivilolbeo, olcsón kaphatók a
Centrumban, I)ugouica-16r 1.
'DÉ I Y A " R O ^ S Í
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ptalitilcai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Fele'.ős kiadí:
DR. ZÖLD SÁNDOR
SzerkesztőségJókai u tea
Felelős szerkesztői telefon: 49®,
Szerkesztőségi belefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
est© 8-tól: G73.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6,
,-Az x o l jelzett közlemén/ek
di jazottak.
A Hírlapkiadó Kft- nyomás;u
Feljüős vezető; Konoz László.

