Ma délután 5 órakor
a Nemzeti Szinti ázban
Lenin-emlékünnepély

L E N I N
Ez a kiáltás hömpölygött végig a Szovjetunión, belehasitott
az egész világba 25 évvel
ezelőtt, amikor eltávozott tőlünk
és ezt a kiáltást visszhangozzák
ma a hatalmas Szovjetunióval
együtt a felszabadított országok
szabaddá tett népei. De ez a
diadalmas jelszó — a népekszabadságának jelszava — harsog az imperialista országok elnyomott dolgozóinak ajkán is,
akik tüntetésekkel, sztrájkokkal
liltakoznak a tőkések
•nohő
uralma ellen — és ezt a jelszót
harsogják
a
szabadságukért
harcoló, a felszabadulás küszöbén álló népek ágyúi és géppuskái. Görögországtól Kínáig.

De szilárd bázisa, reménysége a Szovjetunió a kapitalista
országok proletáriátusának és
a gyarmati népeknek — puszta
létével is erős segítője az cinvomók elleni harcukban.

Pente

EL

A Bolsevik párt pedig szilárdj mértékben annak eredménye,
bázisa, példaképe a világ kom- hogy a lenini-sztálini tanításomunista pártjainak, köztük a kat egyre több elvtársunk isMagyar Dolgozók Pártjának is, meri meg, sajátítja eL És most
amely a népi demokrácián ke- a Politikai Bizottság határozata
resztül építi Magyarországon a óta látjuk csak igazán, hogy ez
a tanítás minden egyéb
tudoszocializmust
külőnböiö
Ehhez az építéshez a
Ma- mánytól alapvetően
munkásosztály
gyar Dolgozók Pártjának, a tudomány, — a
párt minden tagjának el kell harcos társadalmat és egyént
tudománya.
sajátítania, meg kell ismernie alakító

Lenin elvtárs útmutatásait, —
a kommunisták
nagy
örökségét. Tudnunk és éreznünk kell
elsősorban azt, hogy mit jelent
a kommunista pártnak, a munkásosztály élenjáró pártjának
tagja lenni, fennen kell hordoznunk és tisztán kell megőrizA tőkés rend kudarcai, vere- nünk ezt a kitüntető cimel —
ségei, az imperializmus szélsza- párttag.
k ad óban lévő rozsdás láncának
Ez a kérdés — nekünk macsörgése azt hirdeti: Lenin él! gyar kommunistáknak még soA kommunizmust építő Szovjet- ha nem vetődölt fel olyan
unió é s a szocializmus felé ha- konkrét formában, mint éppen
ladó népi demokráciák megin- az utóbbi hónapokban, a Poligathatatlan szövetsége,
soha tikai Bizottság szeptember 2-i
eddig nem latolt iramú fejlő- határozata óla
désük hatalmas méretű újjá*Ugg őrizzük Pártunk
egyépítési és ujat épilési munkájuk, népeik anyagi, kulturális ségét, mint szemünk világát« —
felemelkedése azt hirdeti: Le- ez a lenini örökség állt pórnin éH És mikor ezek az orszá- iunk vezetősége előtt, a politikai bizottság előtt és ez az útgok biztos léptekkel haladnak
mutatás kell, hony álljon pártelőre a dolgozók
társadalma
szervezeteik vezetői, felülvizsfelé, mikor erős öklük sujlásai- gáló bizottságaink és minden
val szétzúzzák a rájuk törő párttagunk előtt is. Érezniük
belső és külső ellenségét. — ak- kell a legkisebb pártszervezekor ez nemcsak azt jelenti, tünk vezetőinek és tagjainak is,
hogy Lenin él, hanem hirdeti hogy a tagság
felülvizsgálása
a világ minden dolgozójának hatalmas jelentőségű, a legfonazt is: Lenin é'ni fog! De hir- tosabb pártmunka• Pártunknak
deti a világ minden elnyomó- — nagyszegedi pártszervezetejának, a dolgozóikat kizsákmá- inknek is — minden vezetője
nyoló tőkéseknek, a népek bé- és minden tagja Lenin elvtárs
kéjét bontó
empcrialistáknak hagyatékának
örököse — és
is, — hogy Lenin élni fog a ezt a hagyatékot harcos komvilág dolgozóinak megsokszoro- munista módjára kelt kezelni.
zódó erejében élni -fog az elA mi magyar
kommunista
nyomottak felszabadító harcaiban és élni fog az elnyomók fe- pártunk 30 éves története megmulatta, liogy akkor értünk cl
letti győzelmükben.
kiemelkedő eredményeket, mi•
kor Lenin elvtárs tanítását.
Sztálin 1921
januárjában. Sztálin elvtárs ulmutalásnit köI-cnin halálakor, történelmi es- vetlük. Amikor pedig hibát köküjében azl mondta: »25 éven vetlünk el — a hiba forrása
él nevette Lenin elvtárs ^ár- mindig a lenini-sztálini elvek
iunkat és a világ
legerősebb, és módszerek nem ismerése,
I eged• cl! ebb
mnnl ás pár! iává vagy nem alkalmazása
volt.
nevelte fel azt...
Kemény har- Pártunk
felszabadulás utáni
cokban kovácsolta
ki pártunk hatalmas előretörése, az a nagy
sorai egységé! és zártságát. Egy- lendület, amely a pártmunka
séggel és zárisággal vívta ki a minden vonalán megmutatkogyőzelmet a munkásosztály
el- zik és egyre fokozódik, döntő
lenségei felett

Most 2ö évvel Lenin halála
mán nagy utódjának,
Sztálin
elvtársnak vezetésével az orosz
munkásosztály győzehne megszilárdult, a Szovjetunió a kemény harcokban egységessé kovácsolt Bolsevik párt irányításával a kommunizmust épili.
És ez a Szovjetunió — a dolgozók országa a lenini-sztálini
eszmék szilárd bázisa — egyullal szilárd bázisa azoknak az
országoknak is, amelyek szabadságukat.
függetlenségüket
dolgozó népük felemelésének
lehetőségét a
Szovjetuniónak
köszönhetik: a népi demokráciáknak. kőztük a magyar 'népi
demokráciának is.
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Látjuk ezt, ha
elmegyünk
szemináriumainkra, látjuk akármelyik pártszervezetünkben a
hetenként tartott
taggyűléseken, de látjuk az elvtársak családi életében is.
Megváltoztak az emberek,—
változik egymáshoz, a párthoz
való viszonyuk — közelebb kerültek a párthoz és egymáshoz.
A taggyűléseken, ahol a felülvizsgáló bizottságok határozatait tárgyalja meg a tagság, számos kiemelkedő példája van
ennek a változásnak. Számos
olyan felszólalás hangzott el az
utóbbi hetekben Szegeden és a
környékbeli falvak párthelyiségeiben, amely alapján elmondhatjuk Sztálin elvtárssal: »Mi
kommunisták
különös
vágású
emberek
vagyunk
pártmunkások,
v Párttagok,
vezelők szólaltak fel ezeken a
taggyűléseken,
megvizsgálták
eddigi munkájukat, őszintén feltárták hibáikat. De rámutattak
más elvtársak gyengéire és jó
tulajdonságaira is, rámutattak
a felülvizsgáló bizottságok javaslataival Kapcsolatban arra,
hogy az oszlályellenséget miért
kell eltávolítani a párlbóL Ila
ezeket a taggyűléseket összehasonlítjuk akár egy félévvel ezelőttiekkel is — megállapíthatjuk, hogy pártunk, párttagjaink
jó uton haladnak a lenini-sztálini kommunista
munkamódszerek elsajátításában. Mig azelőtt az egyik leghatalmasabb
bolsevik fegyvert, a kritikát és
önkritikát ügyetlenül, gyakorlatlan kezekkel forgattuk,
—
most, Lenin és Sztálin utmutalása alapján egyre
inkább
megtanuljuk a helyes, a pártszerű kezelését
y>Mi vagyunk azok, akik a
aag'J proletár
hadvezérnek,
hadseregét alkoljuk. Nincs nagyobb tisztesség, mint ehhez a

M A R G A R I T A

hadsereghez tartozni,t — mondotta'Sztálin elvtárs a kommunistákról. És nincs nagyobb felelősség, mint amely ennek a
hadseregnek, — az osztályharc
hadseregének — a legegyszerűbb katonáját a legmagasabbrangu tisztig lerhelL Ezt a felelősséget — a magyar dolgozók jövője, sorsa irányításának
felelősségét — tudatosítja bennünk fokozottan Lenin elvtárs
öröksége most, a Politikai Bizottság határozatán, a párttagság felülvizsgálásán keresztül
*
Ma nemcsak Szegeden, hanem a világ minden részén
megemlékeznek a dolgozók Lenin haláláróL A Szovjetunióban és a népi demokráciákban
impozáns felvonulásokkal
és
ünnepségekkel, — az imperialista szolgaság államaiban titokban, illegális összejöveteleken. A megemlékezés, — tut

ALIGER:

A MI LENINÜNK
Most, lestvér, elmondom
lenéked,
Szép sorra-rendre
elmesélem:
Köröskörül bármerre nézek —
Én Lenint látom — alva-ébren.

S látom Lenint a napsütésben,
Izzó, nagy országidon áll mosl,
Áll, áll a búzatábla szélen,
És vizsgálgatja a
kalászost...

Ugy tűnik néha: hallom léptét,
Amint megy uj házak során át.
Megy, mcyy, megáll, vizsgálva néz szét,
Hogy jól raklák-e le a téglád ?

Testvér, minek fejünk lesülni ...
Szivünkben — égő, nagy tüzek.
Hisz táljuk: tudjuk, érezzük mi
Mindig, mindenhol
lljieset.

Iljics nagy utján
Bizakodva — előre
Lenin nyomán a
Hagy Sztálin visz

f f .

boldog-vigan,
hát l
hajthatatlan
minket tovább !

Lenin halálának gyászoiásán—
a dolgozók forradajmi ünnepe
is. Ál'ásfoglalás, — fogadalomtétel arra, hogy az osztályharcot következetesen megvívja a
munkásság, hogy Lenin szellemében harcolva teremti meg
a szocializmus éj iiés.'nck feltételeit, hogy Len n
eszméi
szerint épiti a szocializmust
Mert nLcnir* veiére volt nemcsak az orosz
proteláriátuSnak,
az európai munkásoknak,
nrnv
cSak o gyarmati Keletnek, hanem a földkerekség összes dolgozóinak is-t
Dc a mai ünnepségek — világszerte és országszerte éppenugy, mint Szegeden is —
állásfoglalást jelentenek a Szovjetunió mellett, a Szovjetunió
kommunista (Bolsevik) Pártja
mellett És állásfoglalást jelentenek Sztálin elvtárs mellett,
aki Lenin müvét folytatva uj
ismeretekkel és
útmutatásokkal gazdagította és vitte clőbhro
a világ minden országában a
munkásosztály harcát
A szegedi kommunisták, —
de a pártonkívüli dolgozók b
Lenin halálának huszonötödik
évfordulóját felhasználják arra, hogy merilscnck Lenin élőiének müvéből. Alkalom ez a
nap arra, hogy ismét megvizsgáljuk magunkat,
megnézzük,
hogyan végezzük
munkánkat,
hogyan vesszük ki részünket ar
egyre élesedő oszlá'yharcból —
ós hogyan szeretjük a Pártot
Lenin forradalmi öröksége
minden szegedi párttagot arra
ösztönöz, hogy a feladatokat,
melyeket a Párt és a magyar
demokrácia rábízott, becsületesen, kommunista módra
végezze el
üáday Púi

DELM AGYARORSZAG

A NOT Ítélete
a MAORT szabotázs ügyében

Rádiót kaptak a Fii dmüves-u'.cii uttiifök

Péntek, 1949 január 21.

Lenin a

munkaversenyrol

A Szovjetunióban a szocialis- munisfa viszony
megjelenési
ta forradalom győzelme gyöke- formáját látta. A szocialista
Rákosi
elvtárstól
res fordulatot idézett elő mind verseny nemcsak a munka mafi NOT csütörtökön délelőtt ben 10 évi politikai Jogvesztést
Néhány héttel ezelőtt Szeged- a munka jellegében, mind an- gas
termelési
színvonalának
hirdetett Ítéletet a volt MfiORTés állásvesztést mondott ki, va'Alsóvárosról, a Földműves-ut- nak társadalmi megszervezésé- biztositéka, hanem a szocialisvezetők ismeretes, nagyszabású gyona felének elkobzását rendelcai általános iskolából levél ben. A dolgozók viszonya a ta erkölcs, a kollektív nevelés
szabotázs bünperében. Papp Si- te el, csupán felesége nyugdijindult útnak Rákosi
Mátyás munkához átalakult, a munka a megnyilatkozása a
tömegekmonnak, a MfiORT volt vezér- Igényét hagyta meg.
elvtárs részére. Az iskola ne- dicsőség é3 becsület ügye lett. ben. Több mint harminc éve
Ez az uj munkaszellem a szoigazgatójának első fokon hozott fi NOT az indokolásban tényvelőtestülete és 650 diákja el- cialista társadalom
hatalmas emlegette Lenin először jelzőhalálbüntetését a NOT élelfogy-ként megállapította, hogy Papp
verseny
határozta ugyanis, hogy rádiót mozgatőereje. A burzsoázia ál- ként a szocialista
tig tartó fegyházra változtatta. Simon, Abel Bódog és Binder
kér a Magyar Dolgozók Párt- lításával szemben, hogy a szo- megszervezését és azóta a roucfibel Bódog 15 éri fegyházbfinte-Béla az olajtermelés csökkentéja
főtitkárától.
cialista elvek a társadalmi ter- kaverseny a Szovjetunióban a
tését 10 évre mérsékelte. Jogerő-sére törekedett. Ezzel a magyar
gazdasági
melést megfosztják
mozgató nép versenye lett,
'A mozgalom a
negyedik erőitől, éppen Lenin mutatott építés terén hallatlan sikereket
re emelte Binder Bélának,
a köztársaság megdöntésére iráosztályból indult ki s a ne- rá arra, hogy a szocializmus eredményezett. A szocialista
•MAORT termelési
felügyelőjé-nyúló szervezkedésben
vettek
gyedik osztály úttörői irták tette elsőizben lehetővé, hogy verseny fejlesztése terén a legnek 1 éves börtönbüntetését
és részt. Cselekményük a kapitalismeg a levelet ls. A napokban a dolgozók többsége széleskörű nagyobb szerepe -f nden időBarnabás Kálmán geológus fel-ták népi demokráciaellencs háa tanfelügyelőség
értesítette versenyben vonuljon fel a mun- ben Sztálinnak volt. ő dolgozta
mentését. Abel Bódoggal szem-lózatának egyik része volt.
az iskolát, hogy Rákosi elv- ka küzdőterére, ahol megmutat- és bővítette ki Leninnek a
társ teljesítette a kérésüket és hatja magát. Ilyen munka so- szocialista munkaformákra vorán fedezhetők fel azok a tehatalmas
egy gyönyörű rádióval ajándé- hetségek, amelyeket a kapitaliz- natkozó tanításait,
kozta meg a Földműves-utcai mus elnyomott. Lenin a szo- ipart hozott létre és megteremtette azokat a védelmi eszközöúttörőket.
cialista munkaversenyben
a ket, amelyek a szovjet badseAz úttörők a nagy örömhír- kommunizmus tényleges alapél-1j reg győzelmét biztosították a
vét, a munkához való igaz kom- '
re azonnal munkához
láttak,
• háborúban.
hogy a rádióavatást
ünnepéA szociális felügyelőség hA- la tanulói örültek. Mikor meg.
lyes keretek között tarthassák
romhónapos étkeztetési akció- érkezett az első uzsonna, csönmeg. A nevelőtestület
színdajából, amely kedden
indult getés után nagy lárma, zsivaj
rabot Irt a nevezetes eseménymeg, a szegedi általános isko- tört ki a folyosókon. Egy perc
ről és az úttörők
színjátszó
lák 1500 szegénysorsu tanuló- alatt lent voltak a kis lármaisok
valamint tánccsoportja is azonja részesül.
a tornateremben, katonás soDohánygyári munkás vófenénve
nal működésbe
lépett.
A Szeretetház dolgozói már rokba álltak és teli torokból
az ui ko.lekfív keretszerződéstől
'A tantermek
feldíszítését
hajnalban ö t órakor kezdik a énekelték a köztársasági induazonnal megkezdték
és már Kedves elvtársak!
munkát, hogy 9 órára minden lót, mig a kiosztásra került a
a dolgozók jogait
gazdasági,
iskoláha eljuthasson az uzson- sor. *Az igazgató szólította a
szerelik vidáman a folyosókon
munkásvédelmi,
szociális
és kulNagyon
jól
ismerem
még
a
neveket,
hangos
igennel
válana. Reggel, amikor világosodik,
a hangszórókat, hogy Rákosi régi kollektív szerződéseket, hi- turális téren egyaránt. De nahatalmas gőzfelhő özönlik ki szolt mindenki. Fürge mozduelvtárs rádiójának hangja az szen mint ipari dolgozó, érez- gyon helyesen meghatározza a
a Szeretetház ajtaján. Naponta latokkal ugrottak elő és tartotiskola minden zugába elfus- tem súlyos következményeit. Mi dolgozók kötelezettségeit is. Ezek
750 liter tejet küldenek szét iták a kis piros meg kék csészéson. Vasárnapig az egész Is- dolgozók csak a rossz hatását közül legfontosabbnak látom a
oz iskolákhoz, ezen felül a sze- jüket és mohón kaptak a lek.
kola ünnepi díszbe öltözik s éreztük, hiszen a szerződést a termelékenység fokozását, amely
rctetház 250 gondozottjának js város kenyérért.
az ünnepségek során megszó- GyOSz uraival kötöttük meg.
főznek.
Gyors léptekkel futottak fel
szorosan összefügg a normák
a lépcsőn, vissza a jó meleg
lal Rákosi elvtárs
ajándéka,
Az indulásra kész autón lévó tanterembe, ahól nagy étvágykérdésével, fi szabatos normák
Népi
demokráciánk
a
hároméves
a rádió.
tejeskannákat és kenyereskosa- gyal fogyasztották el az uzsonaktuális,
terv utolsó évében lehetővé tet- megállapítása nagyon
rakat nagy gondossággal vizs- nát. A kis Pacsika Misi -még
mert laza normával nem tudjuk
te,
hogy
egy
olyan
kollektív
gálja végig Molnár Lászlóné, a szomszédját is vendégül látta.
szerződést kössünk, amely meg- túlhaladni a kapitalista termea Szeretetház vezetőnője. Csak
Hasonlóképpen történt ez azSzinház-Film-Müvészet
adja mindazt, amihez joga van lést, nem tudjuk felépíteni a szoaz alapos átvizsgálás után inegyik leányosztályban is. Töbdulhat ki az autó.
a munkásosztálynak. Kell, hogy cializmust.
ben megosztották egymással az
Az nzsonnaakció személyen, uzsonnát. Tejes Nagy Zsuzsi
Bz „ U j Magyarország" ez a kollektív szerződés más is Mi munkások tudjuk, kinek é®
kánt naponta fél liter tejet, önként átengedte tízóraiját az
legyen, hiszen azt a dolgozók a milyen országot akarunk építe10 deka kenyeret, két deka mé- egyik kis barátnőjének.
tilm díszbemutatója
dolgozók államával kötötték meg. ni. Mi ugy akarunk gazdálkodni,
zet, két deka vajat és ugyanMindenfelé rend volt, az útSzerdán este mutatták be Bu- Ez a szerződés nem a kizsákmá- hogy — mint Rákosi elvtárs is
ennyi gyümölcsízt biztosit a törők vigyáztak a többiekre is.
dapesten ünnepélyes keretek kö- nyoltak robotját, hanem a fel- mondotta — a mo t ő zíilö emszegénysorsu diákok számára.
Minden mozdulatuk elárulta, zött az »Uj Magyarország* cimü szabadult dolgozók munkaviszo- ber is éljen egy kis jóvilágot.
Nagy örömet és ujongást vál- hogy szervezetük van és a fenyát szabályozza. Meghatározza
Dancsó Ádám, gyufagy r
tott ki, amikor a kis diákok gyelmet már nem csak ax isko- filmet, a szovjet és magyar filmművészet
első
közös
művét,
fiz
lában,
hanem
ott
is
megtanulmegkapták az első uzsonnát.
C®. J. ünnepélyes bemutató előtt Ries
Különösen az alsóvárosi isko- ják.
István igazságügyminiszter beElítélték a
p a H i z á n g y i l k o s
szédében hangsúlyozta, hogy ez
B o k o r
s z 3 Z 3 d o s
cinkosai!
a film a Szovjetunió dolgozóinak
ajándéka és elismerése a manemrégiben
Gyilkosságokat és kivégzéseket rancsainak. Bokort
gyar dolgozóknak. Puskin nagykövetett el 1911-ben a király- Ítélték súlyos fegyházbüntetésre.
Csütörtökön délután iktatták Amerika leendő UNO-beli poli- követ ráámutatott arra, hogy ez
halmi és horgos! határban a hír- Most két legveszedelmesebb cinbe Trumant elnöki tisztségébe. tikáját illetően, csupán az el-a film igaz történelmi dokumenhedt Bokor István százados ve- kosát is elitélte a népbiróság
Beiktatási beszédében a "szabad- múlt években követett amerikai tum, amely a magyar népi dezetésével Pipicz András és Olt- i Pipicz Andrást nyolcéri kénymokrácia
keletkezesének
és
megság és béke* jeggében folytatan- politikát próbálta Igazolni. Máványi István. Partizánokat és
dó politikát Ígért az amerikai sodik pontként a Marshall-terv erősödésének időszakát világítja
ártatlan embereket
gyilkoltak ' szermunkára és 10 éri jogvesznépnek. Hogy a két szót hogyan fenntartását jelölte meg. Harma- meg. Világítson őrökké a szahétévi
meg nagy kegyetlenséggel. Kí- j tésre. Oltványit pedig
értelmezi, arra jellemzésül elég dik pontként ismét a Truman- badság napja a magyar nép fekényszermunkára
és
10
éri
jogméletlenül
eleget
tettek
a
fafelemlíteni, hogy
beszédének elvet hirdette meg, ezúttal az lett és aranyozza be annak útját
siszta Horthy-hadsereg hadpa- vesztésre ítélte.
a
szocializmushoz,
a
béke
és
a
több, mint egyharmada a kom- atlanti szerződésre konkretizálva,
demokrácia fejlődése utján.
munisták és a Szovjetunió elle*
fi negyedik pontot a gyarmati
ni nyilt támadás volt.
területek felé irányuló nagyaráPolitikai programját Truman
Ma este kivételesen 8 órai
nyú tőkekiviteli terv bejelenté- kezdettel önálló nagy balettnégy pontban szabta meg. Első
pontként az Egyesült Nemzetek seként lehet tekinteni. Elsősor- bemutatót tart a színház. Előszervezete működésének támoga- ban a délkeletázsiai brit, francia adásra kerül Bartók A csodálafolytatja
A fegyverszünetről
tárgyaló kivonulása ellenére
tos mandarin cimü tánedrátását "jelölte meg*, nem adott és holland gyarmati területekre mája, Mozart Tavaszi komédia izrael. és egyiptomi kiküldöttek munkálatait. A szakadárok kökell
gondolnunk.
szánban semmiféle
programot
cimü vidám táncjátéka é3 Csaj- a részletkérdések megvitatásá- zölt máris marakodásra került
kovszkij Diótörő cimü mese- nak szakaszába léptek.
sor.
játéka. Mindhárom balett koAz 01a?zországbitn sztrájkoló
A
CIO
tengerész
szakszervereográfiáját Eőrincz György, a
színház balettmestere tervezte zete tiltakozni készül az ame- ipari és mezőgazdasági munkáés tanította bc. A főszerepeket rikai .külügyminisztériumban a
Hat nap alatt hészül egy kényelmes
családi ház Bartos Irén, Rimóczy Viola, német hajózásra és hajóépítés- sok száma meghaladja a másre vonatkozó korlátozások fel- félmilliót.
A Szovjetunióban mindenütt többi alkatrészeket és a munká- Fülöp Dóra, Lőrinoz György é3 függesztéséuek terve ellen. A
A SZOVJETUNIÓ egész ipara
Ösi
János
táncolják.
Á
zene.
lázas ütemben folyik az épít- sok a kész terv szerint bámukorlátozásokat
a potsdami az 1918-as termelési tervet öszkezés, bogy a dolgozókat meg- latos gyorsasággal felállítják a kart Va.szy Viktor és Várady egyezmény mondta ki.
szesitett eredményként 106 száfelelő, kényelmes
lakásokhoz szolid, kivül-beíül Ízléses uj há- László vezényli. A díszletekét
OSBORNE; az Egyesült Álla- zalékban teljesítet le.
juttassák. Különösen hatalmas zat, összerakható házak készül- Bozó Gyula tervezte.
arányokat ölt az épitkezés azo- nek a Szovjetunió minden viSzombaton este a balettmiisor mok UNO megbizoltja a newAz athéni
külkereskedelmi
kon a területeken, amelyeked déke részére, a legkülönbözőbb kerül ismét színre az sA«-bér- yorki egyetemen tartott előadáülésén az amerikai
végiggázolt a bábom, de lendü. éghajlati viszonyokhoz
alkal- let 10. előadásaként. Jegyek sában kijelentette, hogy hiba bizottság
letesen halad a Szovjetunió mazva, Ha egy család kétszoba- korlátolt számban még kapha- lenne az amerikai imperialisták szakértő követelte, hogy terjesszék ki a görög külkereskemás vidékein is. A lakásépítke- konyhás, verandás házat akar, tók a pénztárnál.
atomeltonörzésre
vonatkozó delem ellenőrzésére Amerikának
zéseket rendkívül meggyor-úják megrendelheti és felállíthatja.
a gyárilag készülő összerakható Ila idővel a ház szűknek bizoVa'árnap délután A csend- tervét elfogadni, mert •egyet- adott hatáskört.
liázak. Egy ilyen modern, ké- nyul, minden nehézség nélkül háborító cimü vigjátékot tűzte len ilyen terv sein nyújthat bizA moszkvai
rádió jelenlése
nyelmes céaládi húz hat nap ujabb helyiségekkel lehet bő- műsorára a szinház a sK« és tosítékot az atombomba alkal- szerint Belgiumban po'ilikai felalatt elkészül. Két teherautó víteni. Csak meg kell rendelni' »M*-bérlet 4. előadásaként. — mazása ellen*
fogásra való tekintet nélkül álszállítja az oldalfalakat, tetőze- lés a teherautók gyorsan leszál- Vasárnap este A windsori víg
A 12 Kommunista vezető pe- talános az a megállapítás, hogy
tet, ablak, és ajtórámákat s a lítják a szárnyépületét ls.
nők, Nieolai vigoperája van műsoron az »S«-bérlet 9. előadá- rének tárgyalásán a bírósági az ország gazdasági élete
a
saként,. A népszerű opera fő- elnök és a vádhatóság tagjai Marshall-terv első évében csak
Dr. SZŐNYI GÉZA
szerepeit Darvas Ibolya, Turján igyekeznek elhárítani a védők rosszabbodott.
a leuish flgencg magyarországi delegáltja 1919 január Vilma, Zent-ii Anna. Szanati érveléseit, hogy eltereljék a, fiSztrájkban áll csütörtök regAVán, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a hitközségi székház József, dr. Sikolya István, i'a-' gyelmet a per politikai jelentőségéről,
.gei óta két pádzskörnvéki me.
disz ürmében (Gutenberg J.-utca 20.) előadást tart. Minden löcz László, Horváth József,
1
A Szakszervezeti
Világszövet- gye 20.000 közigazgatási tiszt,
Gaál J.óísCf, líassai János éne' '
érdeklődőt szereteltei vár a M. C. tsz. Szegedi-vezetősége
lik.
ség a nyugati szakadár csoport viselője.'

Naponta

1500 uzsonnát oszt hi
a szociális
felügyelőség
a szegedi
iskolásodnak

AZ OLVASO HANGIA

Truman 4: pontf a

KÜLPOLITIKA

Házgyárak a Szovjetunióban

1 MONDATBAN

I

RZSW•

Ma délután 3 órakor
emlékednek meg

a szegedi dolgozók
Szirmai István elvtárs beszél
Szegen dolgozói ma délntán
5 órakor a Szegedi Nemzeti
Színházban emlékeznek meg Lenin halálának 25. évfordulójáról. A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság rendezi az emlékünnepélyt, amelyre minden
dolgozó: elvárnak. Az ünnepi
beszédet Szirmai István elvtár?. országgyűlési
képviselő
mondja és megemlékezik Leninről, a dolgozók nagy vezéréről.

3

DELMAGYARORSZitJ

Péntek, 1919 január 21.

•CJFCC. I I ML,

Megdöbbentő részletek

köztársaság
Leninről Mindszenlyneh a magyar
az ünnepségen megdöntésére
irányuló
szervezkedéséről

aki megmntatta a szocializmus
hoz vezető utat, amelyen mi is
haladunk.
Az ünnepély rendezősége fel
liivja a dolgozókat, hogy idejé
ben foglalják el helyüket
szinházban, mert a műsort pon
tosan délután 5 órakor kezdik
Azok számára, akik nem férnek be a szinház nézőterére,
hangszórőkon közvetítik az emlékünnepélyt.

A Sárga Könyv leleplezi az imperia ísfák és a Vatikán
kémszervezetévei együttműködő hazaáru'óka*
A magyar kormány által ki- zatalának megakadályozásán álbocsátott /Sárga Könyv* ere. ért mesterkedett, mert
deti okiratok, levelek es írásos
a koronát nem vallási erekvallomások alapján részletesen
lyénél, értékes nemzeti műfoglalkozik Mindszenty legititárgynak tekintette, hanem
mista tevékenységével. A do- alkotmányjogi szimbólumnak,
kumentumokból kétségbevonha- amely a régi alkotmány szetatlanul kiderül, hogy Mind- rint megtestesíti az államhatalszenty a szent korona hazaho- mat és az ország szuverénitását.

A NOT ítélete a szegedi
pledlerssta
rémhírterjesztők
biinperében

Mindszenty
politikai vágyálma
harmadi*
világháború

j

denciájával,
tudatában
volt
annak, hogy ez lényegében a
magyar
köztársaság
megdöntésére irányuló
cselekmény. Éppen ezért
különös
gonddal figyelmeztette
Ztámbokyt, aki az egyes bizalmas
találkozót előkészít ette, hogy
teljesen
bizalmas
jelleggé*
szervezze meg ezeket,
mert
semmiképpen
nem voina fó,
ha erről bárki tudomást szérezne-t

Mindszenty első lépése a n y i .
i>Mindszentij
hercegprílasok áltat nyugatra hurcolt
más a legilizmusnak lcg marszent korona "ügyében az a
más a legilizmusnak legA NOT lankó-tanácsa csütör- vádlott, köztük egyetemi hallga Chapia, amerikai követhez inmarkánsabb
képviselője, aki
tézett
levél,
amelynek
kézzel
tökön hirdetett ítéletet a szegedi tók, kisebb
Baranyai Jusztin vallomása:
szabadságvesztés irott fogalmazványát megtalálnem szűnt meg
hercegprípfeifferista rémhirterjesztő köz- büntetést kaptak, fl három szö ták az esztergomi "titkos irattár,
mássá való kinevezése óta
i>Flismercm,
hogy a ma
pont tagjainak bűnügyében,
késben lévő elitélt ügyében nem ban. A levélben többi között
ezekről a kérdésekről tárgy%prszági legitim'-sta mozfl NOT
a' következőket irja:
történt döntés.
gyalni. A hercegprímás
amegatom vezetője
Mindszenty
flz
ítélet
indokolása
során
a
rikai útja alkalmából
teljehercegprímás,
aki
mellett
Falcione Kálmánt 5 évi fegyDAZ a kérésem,
méllóztasség
sen tisztában volt kinti tármásodsorban
engem
tekinházra, Fodor Istvánt 4 évi tanácselnök hangsúlyozta, hogy
sürgősen rendelkezést kieszkögyalásainak
a demokratikus I
tetlek a mozgalom
magyarfegyházra. Nagy Gézát 3 és a köztársaság és a demokratikus
zölni magas kormányától, hogy
rendszer ellen irányuló ten-> országi
vezetőjének.«
yfélévi
fegyházra,
Madaras államrend védelméről szóló tőra hadsereg szállítsa el és adja
Lászlót 2 és félévi fegyházra vénybe ütközött a szegedi pfeifferisták tevékenysége, mert a
át a szent koronát megőrzésre
Ítélte.
Vallomás a iiihos
megbeszélésről
demokratikus államrend megdönRómában a pápa tíszentségéO tóval és Zitávtl
.
Alagyar Pált másfélévi börtönre, tésére irányuló szervezkedésben
nek, akinek elődje a szent koKuba Vilmost 10 hónapi bör- vettek részt, amikor tudatosan
ronát Szent Istvánnak ajándéA /Sárga Könyv* számos uj moltam neki a politikai helytönre, Gál Róbertet 3 évi kény- terjesztettek rémhireket. fl NOT
kozta az ezredik évben. Az adatot tartalmaz" a Mindszenty zetről. Ottó részletes utasítást
szermunkára, Titze Györgyöt és enyhitő körülménynek vette a
ügy nemzetünknek
rendkívül vezette legitimista összeeskü- adott arra, hogy a legitimisták
ne alakítsanak külön partot,
Daimadi Ernőt 6—6 hónapi bör- vádlottak beismerő
vallomását,
fontos tárgya és a miatt, hogy vésről is.
Mindszenty erről szintén sadolgozzanak óvatosan,
csendtönre ítélte. Nagy Gézát egy év- amely fényt derített a rémhírkikérés, háborús előrenyomuját kezével irt vallomásáben és lehetőleg keveset kocre kitiltották Szegedről.
Több terjesztő hálózatra.
'U
lás miatt végzetes sorsra jutban számolt he.
káztassanak. Lehetőleg a meghatna a szent korona, miránk Közöljük azt a vallomásrészle- levő és megfelelő
pártokban
megnyugtató csak Róma vol- tet. Mindszenty többek között vállaljanak képviselőséget, heezeket irja:
lyezkedjenek el állásokban.
na. «
— Elképzeléseivel kapcsolat— Már az ünnepség megkezA levélben emiitett /kikérés*
désekor csatlakozott hozzánk ban kijelentette, hogy Auszfl Magyar Kurir jelenti:flva- Magyar Kurir megállapítja, hogy arra vonatkozik, hogy a ko. Zsámboky Pál, IV. Károly volt tria kérdését ugyan különvátikáni rádió január 14-én elhang- Witz Béla érseki helynöknek az róna visszaszolgáltatását a ma- gyóntatópapja, a királyi család lasztja Magyarországtól, mégis
yar kormány kérte az USA
zott adásában a Magyar Kurír- újév alkalmából a köztársasági ormányától. A /háborús elő- hive. A kongresszus végefelé per?onal unióra gondol, ugv,
ra hivatkozva, a többi között eze- elnöknél tett látogatásáról nem renyomulás* célzás Mindszenty Zsámboky jelentette, hogy Zita hogy Ausztria mint ipari ál.
iparét,
ket jelentette: »fl magyar sajtó adott külön híradást és Witz politikai vágyálmára, a barma- királyné és legkisebb leánya ki- lam továbbfejlesztené
hallgatást kérnek. A nagyon Magyarország pedig tökéletesídik
világháborúra.
Béla
a
Magyar
Kurirnak
kijeeltorzította és félremagyarázta
nyilvános érseki palotában én tené mezőgazdaságát. Ez (
Witz Béla érseki hely nők újévi lentette, hogy a budapesti na- • A könyv ismerteti Baranyai nem láttam jónak a találko- kettős alakulat — fejtegette
Jusztinnak
Mindszentyhez
irott
üdvözlő szavait a köztársasági pilapokban üdvözlő beszédébőll levelét,
amelvben ' beajánlja zást, ezért Zsámboky egy női Ottó — a materializmussal
közölt részletek azonosak a közszemben védőbástya lenne anelnökhöz.?
neki Csáky Zoltán grófot, mint zárdát javasolt.
társasági elnök előtt felolvasott olyan
— A találkozás körülbelül 45 nál is inkább, mert evangészemélyt, aki alkalmas
fl fentiekkel kapcsolatban a beszédével.
arra, hogy Mindszenty utasí- percig tartott. A Mária-ünnep- liumi alapra lenne helyezve.
— A Külpolitikai kérdései
tásai szerint járjon el á koronát ségek befejezése ntán az EgyeWiesbadenben őrző amerikai sült Államokba utaztunk. Jú- kapc?án figyelembe ajánlotta af
lius elején Chicagóba érkez- nj budapesti USA követet. Selhatóságoknál.
tünk. ahol Stritch biboros-ér- den Chapint, akit ő személyeseknél szálltunk meg. Rövid- sen ismert. Végül üdvözletei
Horthy és a Vatikán
Jusztinnak.
del ezután Zsáinbolcy előkészir küldte Baranyai
Csáky Mindszenty megbízásá- tett egy találkozót Ottó é? kö- Megállapodtunk abban, hogy •
ból el is járt Wiesbadenben zöttem, amely egy női zárdá- találkozást titokban tartjuk. Az
és 1948 május I-én irott leve- ban, titokban folyt le.
elhangzott utasításokat aztán
— Engem utamra titkárom irásha foglaltam szállásomon,
Egyetemista diákok, fiuk és | fl demokratikus jogásziíjuság lében beszámolt küldetésének
eredményeiről. Elmondja: Járt
leányok állták körül csütörtökön táblát helyezett el erre a helyre Bécsben Innitzernél, München- ós Zsámboky kisértek el. Körül- emlékezetem "zerint bárom oldalon. A feljegyzést horitékbe
délelőtt a Dóm-téren Werbőczy j a következő felirattal: »flz el ben Faulhabernél, Salzburgiian belül egyórás megbeszélést foly- tettem és Zsámboky Pállal eltattunk négyszemközt. Ottó a
István szobrát, fl MEFESz sze- munl rendszer dzsentri Magyar- Rohrachernél és Weilheimben magyarországi
politikai helyzet- küldtem Washingtonba, Cicog.
gedi jogászkörének fiataljai vol- országa szobrot emelt a pa Horthynál. Kérésére Rohracher fői, a közelgő választásokról ér- nani apostoli nunciusnak megtak. Nem ünnepelni gyűltek ösz- i rasztnyuzó Werbőczynek. fl ha és Faulhaber levéllel fordult deklődött. £n pontosan beszá- őrzésre.
sze azonban, hanem azért, hogy ladó magyar ifjúság eltávolítja Spellman- newyorki bíboroshoz,
liogy járjon közbe az amerikai Mindszenty
eltüntessék a bűnös mult egyik
a legitimista
tárgyaíásohrót
! és követeli, hogy oda Dózsa kormánynál.
ittmaradt emlékét: a parasztszobrát
tegyék!«
Az
or?zágvcsztő
Horthy
ugyanés
a
hormánylistáról
nyuzó, uri törvényt faragó Wercsak Rómához fordult, helyebőczy szobrát.
Amikor Mindszenty hazaérke- I hallottak erről szélesebb katoInnen Mária Terézia szobráselve Mindszenty lépéseit.
s.ra.f,.,, is é
- ex
~ a.a ilegiti-II i:,„.«.
likun rkörökbea
és
e z a azt
zt
Zuhogott a kalapács, csatto- hoz vonult az ifjúság és leemelMontini bíboros, vatikáni ó l . zett, megkezdődött
a nagyon közeli reményt valtotMind- mista szervezkedés. Erről iigy
gott a nagy kőszobron és az erős te talapzatáról a rosszemlékű Iamtitkárkelycttesnek
..
• i
1 •
1
r o n o e í ű
*»
vall Mindszenty: /Julián kö- ta ki", hogy nincs* messze a
kezek nyomán letört a büszke Habsburg-királynő emlékét. Mun- szentyliez irott levele is szere- zepén
utaztam vissza Magyar- rendszerváltozás ideje Ez öszWerbőczy-cimer, majd sorra le- kásindulók éneklésével vitték a pel . á dokumentumok között. országra. Politikai tárgyalásai- tönözte Baranyai Jusztint arra,
A
levői
melléklete
Kennetb
ameverték fejét, karját, a szobor kö- muzeumba és átadták megőrzés
hadügyminiszter leveléuek mat itthon titokban tartottam, hogy elkészítse az ideiglenes
rüli feliratot pedig olvashatat- re, hogy anyagából a haladóéra rikai
másolata, amelyben közli, hogy csak a nálam titokban össze- kormányról szóló pro memoriálanná tették, fl szobor végleges beriség arra valóban
érdemes Spellman biborosnak a magyar hívott legitimista vezetőknek. ját, valamint a leendő kor.
eltávolítása most már a város nagyjai számára
készitsenek primás felkérésére küldött irá- Baranyai Jusztinnak, Gruber mány tagjainak névsorát'.
Miudszentynek tehát kettős
hatóságainak feladata lesz.
sát továbbította az USA kül- Miklósnak, br. Kraynak, gr.
szobrot.
ügyminisz térinmának.
Mind. Cziráky Józsefnek, ' Schlacbta célja volt: a magyar nép uralszentynek valóban /szivén fe- Margitnak számoltam b e . . . mának külföldi beavatkozással
küdt* a szent korona sorsa, hogy Hazaérkezésem után 1947 szep- való megsemmisítése után újtűiért, arról saját szavai tanús- tember hó 20-ikán levelet Ír- ból a Habsburg-dinasztiát kítam) Cliapia
USA-követnek, vánta a nép nyakára ültei ni,
kodnak:
szeméi vi
amelyben javasoltam: az Egye- másrészt féktelen
xOtló megkoronázásához
min- sült Államok vásárolja meg az liecsvágya és hiúsága kielégítéden körülmények között bizto- összes magyarországi orosz kö- sére arra számított, hogy ecry
sítani akarta a magyar szent vebeléscket "ós a vétel teljes kö- bizonytalan időtartamú átmekoronát.
Minden tervünk elő- vetelése legyea a szovjet csa- neti időszakban mint az ország
A földművelésügyi minisztéződött területre nézve eleget
feltétele az volt, hogy a ma- patok teljes kivonulása. Igy az első /zászlós ura* maga gvako.
rium közli: A népi demokratett
termény hőszolgáltatási
gyar demokrácia egy közeli, Egyesült Államok, amely az rolná a legfőbb hatalmat. Mind.
tikus kormányzat minden tákötelezettségének.
olajon át úgyis érdekelt, a meg- szeniy ezzei a működésével,
harmadik világháború/tan ve- vásárlásra
mogatást megad a szerződéses A szerződéses termelők munkákerülő javak révén mint a magyarországi legitimistermelést folytató dolgozó pa- ját megkönnyítik a gépállomáreséget szenvedjen, még akkor Közép-Európában gazdasági és ta mozgalom vezetője, elkövetrasztságnak. A termelési szer- sok, amelyek a termelő csoporis, ha az ország hadszintérré hatalmi bázist" teremtene.
te az Í91fi. évi VII. t. o. első
ződések'nek igen lényeges az a toknak a hatóságilag megállais változik.*
paragrafusában meghatározott
Az
elküldés
után
—
ugy
em.
pontja, hogy
pított szántási béreknél 30 száLegközelebbi munkatársa, tit- lékszem — nemsokára választ büntettet, mert a demokratiku®
a a zerződíses
termelésből zabákkal olcsóbban végzik a ta- kára
bizalmasa, dr. Zakar kaptam, amely szerint elküld- köztársaság megdöntésére irászármazó és a termelő által lajmunkát. az egyénileg terme- Andrásésigy
jellemezte vallomá- ték levelemet
Washingtonba. nyuló mozgalmat vezetett és
beadott telje? terinénymeny- löknek pedig 10 százalékkal ol- sában Mindszenty
szerepét a Ezt a levélváltásomat Baranyai szervezett — éllapitja oieg a
turis&utel a termelő * leszer- cgóbban*
legitimista mozgalomban:
Jusztin pontosan ismert®, de /Sárga Könyv*.

a Magyar Kurír nyilatkozata

f

ü demokraPus szegedi jogásziíjuság
összezuz a Werbőczy! és eltávolította
Mária Terézia szobrát

Hogyan teljesítik
beszolgáltatás] kötelezettségüket
a szerződéses termelők?
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Péntek, 1949 január 21.

Párthirek

H I R E K
CSÖKKEN A HŐMÉRSÉKLET

cAz üzemi értelmiség is
A rendezőgárda tagjai é3 n
— Jobb élelet épít
a megyei parancsnok teljes fel-

Az üzemekben folyó általá- a fizikai munkásokkal egvütfc
szereléssel pénteken délután 4
nos normarendezésnel jelentős már az ő tulajdonukat is ké.
órakor Kálvin-tér 6. szám alatt
feladat vár az értelmiségre,
pezi.
jelenjenek meg.
a műszaki és adminisztratív
A pénteki sajlőfelelős érteAz jízemi értelmiségi dol.
szakemberekre,
norma- és
kezlet a Lenin emlékünnepély
bérfelelősökre,
időmérőkre, gozóknak ezekben a napok,
ban, a normarendezés idő— A népszámláló
biztosok, miatt elmarad.
IN .41*1 ItHM):
gyakoriságfelvevőkre. A gyáfelelősA sajlófeletősök
értekezlete
akik tanulmányi díjukat még
rak, üzemrészek, egyes gépek szakában kettőzött
Péntek, január 21.
séggel. alapossággal és szak.
normáit felülvizsgáló központi
Nemzeti Színház délután 5 nem kapták meg, jelentkezzenek hétfőn délután 5 órakor lesz
mai tudásuk teljes latbavetébizottságok számára
kell
4.
órakor:
Lenin-emlékünnepély. a bérházban, II. emelel 2. ajtó. megtartva Ba|lhyány-utca
sével kell végezniök munkáadatgyűjtő
munkát
végezszám
alatt
Megjelenés
minden
Este kivételesen 8 órakor: A
jukat. A Mac var Kender és
— A köztársasági elnök dönniük,
a
normák
megállapítácsodálatos mandarin. Tavaszi tése Jlároin halálraítélt ügyé- alapszervezeti sajtófelelős réSzegedi Kender és a töhhi
sában, az uj normák felfektekomédia. Diótörő.
Bemutató- ben. Csicsics Béla nyilas párt- szérc kötelező.
szegedi üzemek mérnökeinek,
tésétan segédkezni. Az időbérlet 10. Rendes helyárak.
szolgálatos 1943-Ion a DunánA városi haladó szemináriumérő,
»gyakori ságfelvevő* technikusainak át kell érezniök, rá kell jönniük arra.,
«z<-ohenvi Filmszínház fél 4,túlon 180 munkaszolgálatost mok részére a 10., 11., 12- szászakemberek például lemennek az üzembe, megállnak a hogy hétköznapi munkájukfél 6, fél 8: Páris bálványa. gyilkolt meg. A miskolci nép. mú füzetek megérkeztek, átveban is, stopperórával, vagy
bíróság, majd a NOT is ha-hetők este 6 - 8 óráig a sajtógépek mellett és ellenőrzik,
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8 lálra
Ítélte. Az államfő Csicsics
megállapítják, mennyi idő, máshelyütt logarléccel közökBedelia.
osztályon.
ben. rubrikák, számadatok,
kegyelmi kérését elutasitotta. A
perc vagy másodperc szükséMuziutn nyitva: hétköznap mohiárutcai gyilkos
grafikonok és kimutatások
nyilasok
ges
a
munka
egy-egy
mozza9-től 14 óráigi va9ár- és ünnep, közül Bnza Andor és Gerzsenyi Egyéni tanulók figyelmébe!
fölé hajolva már olyan munnatához, a normairoda adminap 9-től 13 óráig.
kát végeznek, amely kicsiny,
l'ál nyilas pártszolgálatosok haAz egyéve3 egyéni tanulás
nisztratív erői pedig feldolde beszámítható r.'sze annak
konferenciája 22-én,
Somogyi könyvtár nyitva van lálbüntetését a köztársaság el- IV.ik
gozzák. az, igy összegyűjtött
hétköznapokon 9 órfttői 19-ig. nöke kegyelemből életfogytig- szombaton délután 3 órakor
adatot és körvonalazzák
a nz. egész országra, a társadalom minden rétegére, munEgyetemi
könyvtár
reggel lani kényszermunkára változ- Lesz a Klauzál-gimnáziumnormák
kásra. dolgozó parasztra é s
ban.
•
8 órától este 7-ig van nyitva tatta.
Az üzemi értelmiségi dolgo- értelmiségre egyaránt kiterhétköznapokon.
A kétéves egyéni tanulás
— Színház és közönség. 'A Il-ik konferenciája
amelynek
zók. akár mint a fizikai mun- jedő törekvésnek,
23-án,
SbeUtuatos fv»|y*zerttrat<
szabadegyetemi előadás kere- vasárnap reggel 8 "órakor lesz
végcéljaként egy magasabb
kástestvéreik uj körülmények
Borbély őrök b. Ugw 1 tében ma, pénteken délután 6 a Battnyány-utcai pártköz.
között, változott
szellemben társadalmi forma, jobb élet
llszn Lajos-krt. 20: Leskó VII
dolgoznak már. A múltban, a szocializmus építése van kiórai kezdettel a központi egye- pontú nkiían.
mos: Uj^zegea. Vedres-u. 1
ellentétben osztályhelyzetük- jelölve.
tem (Dugonics-tér)
auláidban
Nagy örök t dr. Hangay
kel, a tőkésekhez' sodródtak
Felhívjuk a kétéves egyéni
Boih
Béla,
a
szegedi
NemzeBoldogasszony-sgt. 31; Zakar
és azoknak megszemélyesítőtanulásban
résztvevő
azon
elvAz ipari munkásság, a g é .
ti Szinház Igazgatója
tSzin- társakat, akik konzultáción nem
a örök fc M'tbé Mihály Va
jeként álltak a munkások elé. pek népe, ebben a munkáház
és
közönség«
cimmel
előléna-tér I.
Most, a népi demokráciában tlan ©zt a becsületes szánd(SKi
vettek részt, hogy jegvzetbemuadást tart. Belépődíj
nincs. tatásra 21-én, pénteken déla munkássághoz felzárkózva és becsületesen dolgozó értelMinden érdeklődőt szívesen lá- után 4 órakor a Központi Pártegyre öntudatosakban és oda- miséget feltétlenül támogatni
1 leninizmus halaimas ereje
adóbban épitik az, országot,
iskolán (Kálvária-utca) jelenfogja. Mert egyenrangú féltunk.
amely már a saját államuk
nek, társunk éreznie é-s tudLenin halálának közelgő 25.
x Iparosok figyelmébe! Fel- jenek meg.
nia kell. hogv nagy ügvröl,
évfordulójára a Novore Vrem- hívjuk az ipartestület tagjait,
»Nemzetgnzda«águnk uj fel- és viszik előbbre a termelést abban az üzemtan, amely
minduyájunk ügyéről van szó.
adatai*
ciinii
propagandaanyag
fa z>A leninizmus
hatalmas hogy az 1948. év végéig muereje« címmel emlékezik meg tatkozó tagdijháirnlékaiknt ha- megérkezett. Az alapszervezeti
a Szovjetunió
kommunista ladéktalanul rendezzék. Ellen, sajtó- és Szikra-felelősök mindennap este 6 és 8 óra között
első évében az adóalany ter.
SZEGED
VÁROS
(bolsevik) pártja és a szovjet kező esettan a hátralékosok ki- átvehetik Batthyány-utca 4. sz.
mutatását áttesszük az adóhihére ki nem vetik, az adóp o lg át mesterének
állam nagv alapítójáról.
A vatalhoz végrehajtás
végett. alatt a sajtóosztályon.
alany havonta adóelőleget ficikk megállapítja, hogy Lenin Vezetőség.
közérdekű hirdetményei zetni és ebből a céltal a renTaqqyü'ések
hatalmas érdemeket szerzett a
Érdeklődők
a
N é p h i v a t a l n á l , delet szerint fizetendő adónak
—
Közeli
földrengést
észleldolgozó emberiség előtt. A
Pénteken,
51-én:
Kunsági
Kárász-utca
2
.
,
közelebbi
f e l - egy hónapra eső részét kiszáAz országos
mítani köteles. Az adóalanyok
szo ializmwi győzelme a Szov- tek B ida pesten.
v
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szövőüzem
délután
2
Bozsó
Imaz adóelőlegeket minden hójetunióban arra lelkesíti a vi- iö'drengésvizsgáló intézet készü- re, Vizmütelep délután fél 3
Felhívás. Szeged város nyug- nap 15. nap fáié tartoznak az
lékei
január
20-án
7
óra
50
perclág dolgozóinak
tömegeit,
jeleztek Dénes Leó, Köztisztasági telep dijat és özvegyi ellátást éllvezői, adóhivatal 600.0J 0 számú csekk,
hogy fokozzák harcukat a ki- kor közeli földrengést
4C0ki.'ométer
távolságból.
A mű- délulán 3 Róna Béla, Pick sza- akik 1949. évre az uj vasúti arc- számlájára befizetni. Ezen ügyzsákmányoló rendszer elten és
szer
legnagyobb
kilengése
öt lámigyár dé'ulán 3 Kukucz Já- képes igazolványt kiváltani kí- ben felvilágosítások az illetéa szocialista rendszer Ielépíténos, Varga kölélgvár délután fél vánják, 5x5 cm. méretű, 3 hónap- kes adókerületekbeu a hivatamilliméter
volt.
A
földmozgás
séért.
4 Szilágyi Istvánné,
Szőregi nál nem régibb keletű mellképet, los órák alatt nyerhetők. SzeBudapesten
10
percig
tartott.
•
petróleum délután 4 Kúti Ric- valamint 64 forint kiállítási. Il- gedi Adóhivatal.
— EIDUS BENC1 ÁN-emlékhárd, Rendőrség délután fél 5 letve téritési összeg egyidejű leünnepélyt rendez az MDP KálPannik István
fizetése mellett 1949. éri január
— A szegedi rendőrség őrizetvin-téri székházában a város vahó 31-ig a városi illetményszám- be vette Kotormány Fcrencné Tösárnap délben 12 órakor.
Kisteleken az EPOSz szervezet
— RENDELETEK A HIVA- fejtöségnél (Városháza, földszint mörkény-u. 7. szám alatti lakost,
— Az M N DSz-k ö/.pon tbnn nagv munkával fogott • hozzá a TALOS LAPBAN. A Hivatalos 5.) adják le.
magzatPolgármester. mert titokban lakásán
»
(Tisza Lajos.kőrnt 577 január Szabad Föld sajtóagitdcióhoz és í.ap csülörtöki száma közli a
elhajtással foglalkozott.
Lakásán
21-én, pénteken délután 3 óra- annak során már szép eredmé- kormány rendeleiét a községi
— Hirdetmény.
A közszem- terhes nőket fogadott és lekin•
kor az összes népegészségőrök nyeket értek el.
illetőség megszünfeíéséröl. szóló lére tett taszállásolási nyilván- télyes pénzösszegek ellenéhen tilrészére a budapesti országos
A kisteleki hentest sorozatos törvény végrehajtásával kap- tartás január hó 29.
napjáig tott műtétet végzett
rajtuk.
MNDSz-központ
egészségügyi
osztály vezetője, Balogh Erzsé- fekelézései miatt eltiltották az csolatos rendelkezések tárgyá- megtekinthető a belterületi I. f. x Halálozás, özv. P.atki ,Tő.
bet értekezletet tart. Minden állatvágáslól. R községben ezért ban A pén ügymin'szler ren- közig, hatóságnál Bérház, II. em. zsefné elhunyt. Temetése 21-én
tanfolyamot véezet t népegész- a húsellátás terén kisebb zava- deletet adolt ki a földadó, ház- 19.
Polgármester. déLután 2 órakor az alsóvárosi
*
gégőr "megjelenése kötelező.
rok mutatkoztak. Most több hen- adó, együttes kereseli és jövetemetőben. Gyászoló család.
Hirdetmény. Felkérem a vá- — Izgatott a demokrácia el— Az Alföldi Tudományos In- tessegéd összefogott és elhatá- delemadó, valamint a társulati
tézet vasárnap délelőtt 11 órakor rozta, hogy húsvágó szövetke- és lanttémadó részesedési kul- ros lakosságát, akiknél valami len Gcsztesi Ferencné az alsóváaz embertani intézetben, a köz zetet alakilanak és igy biztosít- csának az államkincstár, vár- emlék van azoktól, akik a sze- rosi búcsúban. A népbiróság másmegyék, városok és köz.ségck gedi büntetöintézetben,
volt féléri börtönre ítélte.
ponti egyetem földszintjén nyil- ják a zavartalan húsellátást.
Vasárnap délelölt alakul meg közötti ujabb megállapítása tár- Csillagbörtönben, vagy más börvános ülést tart. Ezen dr. Bálint
— Rémhíreket
terjesztettek
gyában. Megjelent a belügymi- tönökben szenvedtek a mai deSándor: »A multszázadbeli sze- nagygyűlés keretében a kisteleki
és
szidták
a
demokráciát,
a
niszter rendelete az egyes várnépbiróság Pozsgai Istvánnct
gedi népélet egy kőművesmester DEFOSz szervezete. Az ünnep- megyei és községi állásoknak mokratikus Magyarországért és
másfél, László Mihályt pedig
önéletrajzában* és dr. Bónis ségre a környező falvakból és állami állásokká való átszer- a demokratikus eszmékért, szol2 éri börtönre Ítélte.
György: »Uj feladatok a népi tanyákról igen sok dolgozó pa- vezéséről. E szerint a járási fő- gáltassák be a városi kulturügy
x Halálozás Fájdalommal tuosztály vezetőjéhez (Városi bér
Jogélctkutatásban* cimmel
tart rasztot várnak Kistelekre.
Csütörtökre virradó éjei isme- jegyzői, és jegyzői, valamint a ház, I. em.), hogy azokat mu- datjuk, hogy dr. Szeles Jenő
előadást. Vendégeket
szívesen
(körjegyzői!, zeális célból megörökíthessük.
volt r. kapitány január 19-én
retlen
tettesek Kisteleken ellop községi jegyzői
látnak.
•
közigazgatási jegyzői, adóügyi
váratlanul elhunyt. Tcmetese
*
x Kisiparosok figyelmébe! A ták Gtjugel János üszős tehenét. jegyzői és segédjegyzői állysok
Hirdetmény, A magyar köz- 21-éu délután 4 órakor a DuKisijiaiosok Országos Szabad- A rendőrség keresi a tolvajokat. állami állások. Ezeket az álláravatalozójából.
társaság
kormányának 13.400— gonics- temető
azervezete szegedi csoportia jaA napokban az egyik kisteleki sokat 1949 február 1-én betölEngesztelő szentmise 21-én fél
1948.
számit
rendelete
és
a
szenuár 23-án, vasárnap délelőtt vendéglőben a kisteleki
ifjúság
10 órakor az ipartestületi szék báliára több kuiákjiu is betola- tő tisztviselők állami alkalma- gedi pénzügy igazgató sás 22.004/ 9 órakor a felsővárosi templom,
zottak. A kormány rendelettel 1—1949. II. számú körrende- ban. Gyászoló család.
ház nagytermében
kisiparosnapot tart. Megjelenés tagok kodott és ott Magyar cigányprí- intézkedik egyes vállalatok lef- lete alapján a következőket teX Iparosbál február 5.én este
mással a zHorthy-nótál* húzat- oszlásának és felszámolásának szi kőzze az adóhivatal: Mindrészére kőtelező. Titkárság.
8
órakor az ipartestületben.
ták, A rendőrség az
ügyben szabályozása tárgyában.
addig, amíg az általános jővedelemadót az adókötelezettség
megindította a nyomozást.
Fájd.-'om'.ól nrgtört szívvel tudat p't, liogy szeretett
édesanyánk nanyatnánk
ismeretlen körülmények
özv. HALASZ ISTVANNE
kőzött barna zippzáras
KORZÓ
Telefon 624
Telet 490.
BELVÁROSI felef. 625 SZÉCHÉNYI
szül. Sári Rozália
79 éves korában elhunyt.
Ma és mindennap bemutatjuk
Ma és mindennapi
Mától vasárnapig!
Temetése Január 21-én
Az újjászületett magyar sport Budapesttel egyídőben! a leg- budapest előtt az angol filmújabb pikáns francia vígjá- gyártás különleges filmjét
diadalai
pénteken délután fél ű-kor
személyi
és hivatalos
téki — Sport, szerelem és
iratokkal.
a felsővárosi Gyevi temető
BEDELI4
meglepő fordulatok 1
Kérem a becsületes meghalottasházából. Engesztelő
Egy nagy szerelem drámai
ajibert prejean,
találót, hogy budapesti
szentmise január 22-én délTatától Londonig)
története.
—
Szerelem,
féltés,
yves montand
címemre (IX., Mester-u.l)
előtt 9 órakor a felsővárosi
Eredeti londoni felvételek. — kiváló főszereplésével.
gyilkos küzdelem. — Fősz.:
küldje el, vagy adja le
katolikus templomban.
Végig magyarul beszél!
mabgarett lockwood,
a kiadóhivatalba.
Ezenkívül: a kiegészítő és
Gyászoló család.
ann crawford,
Magfelelően jutalmazom.
HIRADÖ.
b. b a r n e s
(hiradö.)
(Minden külön értesítés heKemény László.
lyett.
Az elcatlások kezdete fél 4. fél 6 és fél 8 órakor. Pénztárnyitás délelőtt 11-12 lg, délután 3 órakor
Mérsékelt, időnként élénk nyugati, északnyugati
szél,
felhőátvonulások, többfelé kisebb futóeső. A hőmérséklet egykét fokkal csőkken.

Kisteled HIREK

A szegedi mozik

műsora

Elvesztettem

aktatáskámat

OLYMPIA

Párls bálványa
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fl daliozé népnek a lagybirfokosok

és tőkések ellen folytatott harcában nagy
segítségére volt a belügyi kormányzat
L e t á r g y a l t a és e l i o p a d f a az

o r s z á g g y ű l é s a belügyi

jóléti tárca

Az országgyűlés
csütörtöki
ölésén a népjóléti tárca költségvetését Szfínvi Tibor elvtárs
ismertette. Rámutatott
arra,
hogv a szociális
gondoskodás
is betegellátás sok
tekintetben
már felülmúlja az 1938-as szin•
vonalat és a minisztérium
ézévi költségvetése további fejlődést tesz tehetővé. Egévségügyi
célokra 104. szociálpolitikai kiadásokra 124 millió
forintot
fordítanak. Jelentősen emelik a
kórházi ágyak számát. A tüdőbetegek részére 7500 ágy áll
rendelkezésre a háború előtti
hatezerrel szemben. Az ország
különböző részein népgondozó
állomásokat létesítenek. Gondoskodás történik az egyik legfontosabb népbetegségnek.
a
rhoimánnk
gyógyfürdőkben
való kezeléséről is.
Közegészségügyünk hatalmas
eredménye. a csecsemőhalandóságnak
J0 százalékkal való csökkentése. Ilyen kedvező
arányszám
Magyarországon még nem volt.

költségvetését

tézetik egyesítése az adminisztráció csökkentésével
főbb betegellátást
biztosit. A legnagyobb elismerés illeti meg a
minisztériumot azért, hogy a
luxusüdülőket és gyógyfürdőket kizárólag a dolgozók rendelkezésére bocsátotta. Sürgette a kórházi ápolók számára a
nyolc órás munkanap
kiterjesztését Végül hangsúlyozta,
hogy a Szovjetunió példát mutat a népjólét területén is, bár
még távol vagyunk attól, amit
a Szovjetunió nyújt a dolgozóknak.
Reök István (Kisgazda) kiemelte, hogy a népi demokráciák szociális eredményei sokkal felsőbbrendűek, mint a kapitalista, vagy feudális országoké. Igy például az Egyesült
Államokban a dolgozók kórházainak felszerelése meg
sem
közelili a mi kórházaink felszerelését

Kamjén István (Parasztpárt)
méltatta annak;
jelentőségét,
hogy a demokrácia gondoskoSioc'éíts eredményeink dik a parasztság szociális bizSzabó Piroska (MDP) kifej- tosításáról, egészségügyi
ellátette, hogy a betegbiztosító in- tásáról.
f

E g é s z s é g ü g y i Fntézm£nve nk
m é g h a ad*ák a Háborue*őf1i s z í n v o n a l a *
Ezután Olt Károly elvtárs,
népjóléti nrniszter
kiemelte,
hogv szociálpolitikai és egészségügyi inté-ménueink
már az
elmuil költsé vtési évben
elérték. sőt mer haladták a háború elöfti s-invanalat. Továbbfejlesztettük a gyermekvédelem
intézményeit, a kórházak újjáépítése során pedig
különös
gondol fordítottunk a népbetegségek leküzdésére.
Az állami gyermekvédelmi
intésetek részére a tavalyi 21
millió helyett 39 millió forintot
hi'losito'lunk. A régi menhely!
intézmények megszüntetésével
az állami gyermekvédő
intézetek nevelik majd a társadaiom teljesértékü tagjaivá a
maiiban számkivetett
gyermekeket.
A
magyar egészségpolitika
egyik főtörekvése az egészségvédelem és betegellátás szerves
ö s ekapcsolása.
Csecsemőhalandóságur.k 10
százalékkal
csökkeni a tuberkulózis halálozási arányszáma minden edlieinél kpdvezöhh.
011 elvtárs a továbbiakban a
jövő feladatéit vázolta. Szaporítani akarják a szülőotthonokat, az elme és idegbeteg kórházi ágyak számát, az üzemi
rendelők kiépítésével közelebb
viszik a belegellálást a dolgozókhoz.
A kórházi ágyléiszám a tervév vé-gére eléri az 50 ezret.
Vidéken több uj rendelőintézetei nvitnak.'igy Debrecenben és
Hódmező*ásárhelven is.
Bölcsődék, napközi
otthonok,

Közbíz
és

S

DET.MAGTABONSZ.VJ

és

a

nép

»Soha Marx után a proletáriátus nagy felszabadító mozgalmának történelme nem teremtett olyan óriást, mint a mt
halott vezérünk, tanítónk, barátunk. Minden, ami a proletáriát nsbnn igazán nagy és hősi — a rettenhotetlen ész, a hajthatatlan, makacs, mindent legyőző vasakarat, szent gyűlölet,
a rabság és elnyomatás sirig tartó gyűlölete, hegyeket megmozgató forradalmi szenvedély, a tömegek alkotóerejébe vetett
határtalan hit, óriási szervező tehetség —, minden nagyszerűen testet öltött Leninben, akinek neve Nyugattól Keletig és
Déltől Északig az Uj világ jelképe lett.
Lenin ugy, mint még soha senki, meg tnűta tátni a nagyot és a kicsit, előre látta a nagy történelmi fordulópontokát és ugyanakkor számításba tudott venni é3 ki tudott hnsz.
nálni minőén kis részletet; amikor szűkség volt, tudott dühösen támadni és amikor kellett visszavonulni, hogy uj támadásra készüljön. Nem ismerte a merev formákat, semmi sem
kerülte cl bölcs, mindentlátó szemének figyelmét, mert ő a
proletársereg született vezére, a munkásosztály géniusza volt*.
(Az Orosz Kommunista (Bolsevik) Párt Központi Bizottsága 1924. jannár 22.)

rendőrséggel éa vezetőjével,
Kádár dános belügyminiszterrel. (Nagy taps.)
Megemlékezett a női rendőrségről, amelynek tagjai megáll ták helyüket. Működésük elsősorban "a gyermekvédelemre
irányult. A közigazgatásról szóira megállapította, hogy a mai
közigazgatás célja, hogy a dolgozó nép ügyeit minél gyorsabban és jobban intézze, de fel.
adatai vannak azon a téren is, a közbiztonság, mint nálunk.
hogy támogassa a tervszerű terHorváth István elvtárs kimelést és gazdálkodást.
emelté, hogy a dolgozó népnek
a nagybirtokosok és tőkések elKöszönet a demokra- len folytatott harcában nagy
segítségére volt a belügyi kortikus rendőrségnek
mányzat. Eredményei annál jereakció
Kiss László (kisgazda) hang- lentősebbek, mert a
súlyozta, hogy teljes elismerés- mindent megkísérel, hogy a népi
sel lehet csak szólni a belügyi demokrácia ügyét elgáncsolja.
A legőszintébb köszönet ilkormányzat terén elért eredméleti meg a rendőrséget az
nyekről. Alig van ország Euróéberségéért.
pában, ahol olyan kitűnő lenne

Kádár elvlárs
Ezután Kádár János elvtárs,
belügyminiszter szólalt fel. Hangoztatta, a belügyi közigazgatás és a rendőrhatósági szervek feladata, hogy minden erővel előmozdítsa "a hároméves
terv sikeres végrehajtását vá.
rosbau és falun egyaránt, minden erővel védelmezze és erő*
eitse a dolgozók államát és hatalmát. Megállapíthatjuk, hogy
a demokráciához hii szorgalmas dolgozó parasztságunk hatalmas és szép munkája mellett elismerés illeti meg közigazgatási szerveinket is, amelyek szintén
hozzájárulták
munkájukkal ahhoz, hogy az
előirányzott terveken tul
az
őszi szántást 107, a vetést 104
százalékig teljesítettük.

beszéde

fl jólképzett, feladatát értő köztisztviselő egyik előfeltétele annak, hogy közigazgatásunkat a
bürokráciától mindinkább megtisztítva, az ország ügyeit jól és
gyorsan intéző közigazgatást alakítsunk ki. flz állampolgárság
megszerzé ének egysze. ürítése és
a községi illetőség megszüntetése ugyancsak hozzájárul a bürokrácia kinövéseinek lenyeséséhez. fl belügyminisztérium legfontosabb feladatának
tartja
olyan közigazgatási reformtervezet elkészítését még ebben az
évben, amely a népi demokratikus állam jellegének és feladatainak megfelelően hivatott közigazgatásunk továbbfejlesztésére.

szabotázs leleplezésénél, valamim Mindszenty hazaáruló te.
véKenységének felderítésénél.
Közbiztonsági állapotaink jobbak, mint bármely nyugati
államban.
Megemlékezett arról, hogy
a rendőrség ezekben a napokban ünnepli megalakításának negyedik évfordulóját.
(Lelkes taps.) Ebből az alkalomból az egész magyar dolgozó nép együtt ünnepel a

szerda délutáni taggyűlésén Dénes Leó elvtárs,
polgármester
emlékezett meg Lenin halálának
évfordulójáról. Beszélt Leninről,
a forradalmárról, a tudósról és
az emberről. Hangsúlyozta Délies elvtárs, hogy a szocializmus
építésében további sikerekre csak
akkor számíthatunk, ha most a
tagjelűlvizsgálattal
Pártunkat
szervezetileg és eszmeileg megerősítjük, ha szemünk előtt mindig nagy mintaképünk: Lenin és
Sztálin dicsőséges nagy pártja,
a Szovjetunió Kommunista (Bolsevik) Pártja lebeg.

A moszkvai rádió
a , , S á r g a köiu»v"-rő!

fl moszkvai rádió jelenti, hogy
az úgynevezett Sárga Könyvben
feltárt bizonyítékok
mindenki
számára érthető módon bizonyítják, hogy Mindszenty és bűntársai a demokratikus
rendszer
megdöntésére idegen hatalmakkal szövetkeztek és teljes mértékben kimerítették a hazaárulás, a köztársaság rendje elleni
Szükséges, hogy a munkásság összeesküvés, a kémkedés kritéés a dolgozó parasztság szer- riumát.
veinek intézményes
bekapcsolását biztosítsuk
közigazgatáKolhozparssz ok
sunk irányításába és ellenőrgyógyhelye*
fedeztek
zésébe.

óvódák létesítésére 18 millió
forint, a dohtozók
gyógyüdülfetésénrk
fejlesztésén
85 millió forint fut.
Mezőgazdasági lakosságunk egészségügyének
Javítására 24
millió forintot fordítanak ebben az évben.
Közigazgatási reform
A miniszter nagy tapssal fo11 minisztérium nagy gondot
gadolt l)cszéde ulán a Ház a
tárca költségvetését elfogadta. fordil arra, hogy a közigazgatási
gépezetet tovább javítsa és az
Ha'vanmíHió forint
utánpótlást a dolgozók fiai közül
az önkormányzatoknak biztosítsa.
A felszabadulás óta 1120 hall- fl reform célja egyúttal a büroEzután a belügyi tárca költségvetését tárgyalták.
gató végzett jegyzői tanfolya- kratikus elburjánzás megakadáZöld Sándor elvtárs részlemot.
lyozása is.
tesen ismertette a költségvetés
számadatait, majd* az önkor,
Kilenc rendőrkerülefi főkapitányságot
mányzatokról szólva
megállapította, hogv az önkormányszerveznek
zatok 1919. .évi költségvetései
Mindenki megállapíthatja azt
a belügyminisztérium
államvéa takarékossági
szempontok
messzemenő érvényesítésével ké- a jelentékeny fejlődést,'" amely
delmi hatóságát, amely
a
szültek el. Az, önkormányzatok rendőrségünknél
mutatkozik.
rendőrhalóságok közölt a legebben az évben mintegy 60 mil- Gazdasági életünk stabilizálódálió forint állami támogatásra sának következményeképpen kefontosabb funkciót tölti
be,
szorulnak.
rülhetett sor az önálló gazdasámég tovább fejlesztik.
Az 1949-es költségvetési év- gi rendőrség megszüntetésére is. Ezzel kapcsolatban kijelentette,
ben fokozatosan megvalósít- Rendőrségünk becsülettel teljesíják a nagyobb önkormányza- tette kötelességét, egyes tagjai hogy a Mindszenty bünügyben a
tok és üzemek tűzoltóságának esküjükhöz, fogadalmukhoz hí- rendőrség jó munkát végzett és
államosítását, a tűzoltók lét- ven életüket is áldozták a reak- a népellenes bűntett minden vádja a bizonyítékok tömegével megszámát felemelik és gondos- ció elleni harcban.
kodnak megfeleld kiképzésűkdönthetetlenül alá van támasztről é3 felszerelésükről. A költEddig 34 rendőr halt hősi va. Végül közölte a belügymiségvetés keretében pótolják a
niszter, hogy a rendőrség tohalált.
rendőrség felszerelésében ínég
vábbfejlesztése érdekében kilenc
mutatkozó hiányokat ís.
Kádár János ezután
rendőrkerületi
főkapitányságot
A tanyavilág közbiztonságának
felhívta a figyelmet arra a szerveznek.
fokozottabb javítására lovastoborzásra, amely február 1-én
rendőri alakulatokat szerveznek.
fl belügyminiszter nagy tetHangsúlyozta végül, hogy
a
kezdődik meg. Innen az ormagyar államrendőrség
nemszággyűlésből hívom fel mun- széssel fogadott beszéde után az
országgyűlés a belügyi
tárca
csak hatósági és karhatalmi tékásságunk, dolgozó parasztsáköltségvetését
általánosságban
nyező a falu életében, hanem
gunk öntudatos elemeit
—
kulturális góc is.
és részleteiben elfogadta.
mondotta —, hogy
legjobb
fialkat küldjék be a demoo n s á g u n k [obb a háboruelöHinél
kratikus államrendel
védő
szervezetbe.
bármely nyugati országénál

Köböl József elvtárs a közbiztonsági helyzet javulásával
foglalkozott. Összehasonlítva a
békeidővel 1932-ben Magyarországon 313.000 bűneset volt,
1948-ban 150.000. Ezek a számok mulatják, hogy alig négy
'wel a pusztító világháború
után közbiztonsági állapotunk
-okkal különb, mint bármikor
Horthy-uralom idején.
Keltee-iilhetetlen szolgálatot
.„-;: rendőrségünk a MAORT-

Az MDP városházi
szervezel**

le! az Ura\ban

Az egyik uralvidéki tó környékén lakó parasztok
már
régóta tudták, hogy a tó fenekén képződő iszapnak gvógyhatása van. A Honvédő Háború
után a tómenti kolhoz parasztjai elhatározták, hogy a hazatérő harcosok részére iszapfür.
dőt építenek. Az iszapot szverd.
lovszki orvosok felügyelete alatt
a betegek kitűnő eredménnvel
használták. Most már a köz.
igazgatási
teriilet
egészségügyi szervezete vette kezébe a
dolgot és a tó mellett nagy szanatórium elkészült és január
elején meg is nyitották.

Az amerikai d'p omécia
sorozatos k u d a i c i i
Párisi politikai körök különös jelentőséget tulajdonítanak
annak, hogy Truman elnök beiktatása pontosan egybeesik
az
amerikai diplomácia legnagyobb
kudarcával, a kínai politika végleges csődjével, fl Daily Mail
szerint Csang-Kai-Sekék összeomlása a világpolitika legfontosabb ténye 1945 óta.

A kinai néphadsereg
folytatja
diadalmas
előrenyomulását

fl továbbiakban bejelentette,
hogy rendőrtiszti
tanfolyamot
A kinai néphadsereg tovább
indítanak, amelynek sikeres elfolytatja felszabadító előnyomuvégzői törzstisztekké lesznek.
ldsát. Nanking kiürítése
a
Az utóbbi hetekben határaink Kuomintancr részéről nagy sietellenőrzését a honvédséggel kar- séggel folyik tovább. A Ivuomintang központi politikai bizottöltve megerősítettük. Nem tűr- sága jóváhagyta a kormány elhetjük ugyanis el, hogy az impe- határozását, hogy azonnali tárrialisták kémei ki- és besétál- gyalásokat kezel a fegyverszühassanak az országba, fl továb- net létrehozására. Csangkaisek,
aki elnöke a politikai bizottbiakban kiemelte, hogy

ságnak is, nem elnökölt a tanács ülésén és néhány nap óta
nem jelent meg a nyilvánosság
előtt.
A Times a kinai helyzettel
foglalkozva annak a véleményének ad kifejezést, hogy CsangKai-Sek lemondása nélkül nem
lehet Kínában sem fegyverszünet, sem béke.
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Hogyan működjenek
NEPT DEMOKRATIKUS fejlődésünk során eljutottunk mezőgazdaságunkban a fejlettebb nagyüzemi termelési módra való áttéréshez. A mezőgaz.
daság megindult gépesítése egyre népszerűbbé teszi
a parasztság széles tömegei között a szövetkezeti
termelés gondolatát. Ennek eredményeképpen egymás ntán alakultak meg a szövetkezeti termelőcsoportok és a miilt év decemberéig közel ötszáz szövetk»7eti termelőrsoport jelentette l>e megalakulását
minteíry 100 ezer holdon. A spontán kialakuló termelőcsoportok tömegében különböző hibák, egészségtelen tünetek mutatkoztak, amelyek a legkevésbbé sem
voltak alkalmasak arra, hogy a nagyüzemi termelés
előnyeit megmutassák és bebizonyítsák a dolgozó
parasztok előtt. Sokhelyütt kulákok alakítottak termelóe-oportot, vagy furakodtak be a csoport vezetéséig, hogv az állam által nyújtott előnyöket
jí maguk számára biztosítsák. De ugyanilyen egész,
ségtelcn tünet volt, hogy cgves községekben derűrehonira alakították a 4—5 tagból álló, alig néhány
liold földdel rendelkező csoportocskákat, amelvek
eleve életképtelenek voltak. Ezért Pártunk kez.deményezésére a földmüvelésügyi kormányzat tanácshozásra hivta öss?« a termelőcsoportok parasztvezetőit, hogy az eddig elért tapasztalatok alapján
megállapítsák, melyik nz a leghelyesebb nt, amelyen termelőszövetkezeti csoportjaiunnk a jövőben haladniuk kell. A megl>eszélések eredményeként a kormány rendeletet adott ki, amely szabályozza és egységes útra vezeti az eddig különféle utakon próbálkozó és sokszor helytelen irányban fejlődő ter.
meíőcsopoi tokát.

Szövetkezeti demokrácia
A rendelet kimondja, hogy a Termelőszövetkezeti
csoportok csak engedély alapján működhetnek. Az
engedélyt a MOSzK meghallgatása után a földrrtüvclésügyi miniszter adja meg. A terinelflcsoportnak
r-uk dolgozó parasztok lehetnek tagjai. De tagja
lehet az is, aki a mező- vagy kertgazdasági ipar
valamely szakágában különös szakismerettel bir és
munkájára a szövetkezet gazdálkodásában feltétleniil szükség van. A csoport tagjai az együttes
müvelés alatt álló földeket saját, vagy hozzátartozóik munkaerejével kötelesek megművelni. Ez nem
vonatkozik a tag betegsége esetére, vagy arra az
e-_otro, ha sürgős idénymunka, vagy szakmunka elvégzésére a csoportértekeziet idegen munkaerő alkalmazúsút tartja szükségesnek.
A rendelet értelmében a szélesebbkürü szövet,
kezeti demokráciának kell uralkodni. Ezért a termelőszövetkezeti csoport legfőbb irányitószerve a
csoportértekeziet dönt mindeu fontosabb kérdésben, igy az üzemterv, vetésforgó, beruházások és
számadások jóváhagyásában, az intézőbizottság tag.
jainak megválasztásában és levélváltásában, az uj
tagok felvételében és a csoportban résztvevő meg
nem felelő tagok kizárásában. A csoportértekezletet
az intézőbizottság legalább havonta köteles összehívni rendszeresen, de össze kell hivni minden olyan
esetben, amikor a csoport gazdálkodásának érdeke
ezt megkívánja, vagy ha a tagok egyharmada ezt
kéri.
Az intézőbizottság tagjait a csoport egy esz.
tendei időtartamra választja. Az intézőbizottság feladata a csoportértekeziet elé kerülő javaslatok élőkészitásé, a csoport tulajdonában álló termények, vetőmagvak, jószágok, gépek gondos kezelése'és a tagok közötti viták, nézeteltérések békés uton való
rendezése. Az intézőbizottságot ennek elnöke vezeti,
aki egyben a csoport elnöke is. Az intézőbizottság
bevonásával nz elnök irányítja a termelőszövetkezeti
csoport gazdálkodását. Az elvégzendő munkákat ki.
adja, annak menetét megszabja és az intézőbizottság
löbbi fingjával együtt a munkák végrehajtását ellenőrizni. ö képviseli a csoportot a földmivelésszövetkezet és a hatóságok irányában.
A termelőszövetkezeti csoport ügyleteivel kap.
esolatos könyvelést, levelezést, ügykezelést a földmi.
vesszövetkezet végzi, amely a csoport könyvelését
köteles a szövetkezet egyéb számláitól elkülönítve
vezetni és a csoport vagyonát mérlegében külön
kimutatni. A csoport művelése alatt álló földekről
és egyéb ingatlanokról földkönyvet kell vezetni. A
földkönyvbe be kell vezetni a csoportba betársult tag
nevét és ingatlana területét.
A rendelet a termelőcsoportok életképességének biztosítósára kimondja, hogy a csoport meg.
szüntnek nyilvánítandó akkor, ha tagjainak száma
10 alá csökken, s ha a müvelés alatt álló földterület nem éri el a 30 kat. holdat.
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A termelőszövetkezeti csoportok
három fajtája

Az eddig meglévő termelőszövetkezeti csoportok,
nak nagy általánossátrban három különböző fejlett-

a

termelőszövetkezetek2

8 égi fokon álló típusa alakul ki. Ennek a három
típusnak az alapján került kidolgozásra a termelő,
szövetkezeti csoportoknak a kormány által jóvá.
hagyott működési szabályzata, mely megszabja a»
egyes csoportok gazdálkodásának, valamint az évvégi tisztajövedelem elosztásának módját. A cso.
portok csak akkor kaphatnak működési engedélyt,
ha e háromféle működési szabályzat valamelyikét
csoportértokezlcten önkéntes határozat alapján ma.
gnkra nézve kötelezőnek elfogadják. Mit tartalmaz,
nak ezek az alapszabályok?

L
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1 . Táblástermelő szövetkezeti csoport

Az első a legalacsonyabb fejlettségi fokon álló
termelőcsoport, az úgynevezett •táblástermelő szövetkezeti csoport* működését szabályozza.
Hogyan működik a táblástermelő szövetkezeti
csoport? A gazdasági év kezdete előtt az intézőbizottság javaslatot tesz a vetésforgóra és a csoport
minden tagjával a földkönyvbe bejegyzett földjére
vetéstervet készíttet. Az egyéni vetésterveket össze,
hangolja és beilleszti a vetésforgóba. Az egyfajta
növényt lehetőleg egy táblába kell vetni. A föld
felszántása közösen — táblásán — történik. A szántáshoz a szövetkezet, gépállomás és a tagok gépeit,
felszerelését kell használni. A tag tulajdonosát képező felszerelésért, vagy igaerőért is a szokásos bért
kell kifizetni, á Szántás költsége közös, s a költségeket a tagok a vetéstervben való részvételük arányában fizetik.
A trágyázás alá kerülő földterület nagyságát a
vetésforgó figyelembevételével az intézőbizottság állapítja meg. Az intézőbizottság a földkönyv alapján megállapítja, hogy az egye3 tag mennyi istállótrágyával köteles a trágyázáshoz hozzájárulni. Ha a
tag nem tud elegendő istállótrágyát rendelkezésre
bocsátani, ugy az intézőbizottság a hiányzó meny.
nyiséget a tag terhére beszerezheti. Az intézőbizottság elrendelheti egyes növények műtrágyázását.
A műtrágya beszerzése közösen történik. A kötelező
műtrágyázáson felül az egyes tagok saját költségűkön belátásuk szerint használhatnak műtrágyát.
A vetés a kalászosoknál, aprómagvaknál, s
mindazoknál a növényeknél, amelyeket géppel szok.
tak vetni, közösen történik. A vetéshez egységes,
lehetőleg minőségi magot kell. használni. Egyéb
terményeknél a t-Kg a részére kijelölt területen a vetést egyénileg végzi.
Vetés után a földet a további megművelés
céljából meg kell osztani. Az egyes táblákon belül
ki kell jelölni olyan nagyságú parcellákat, amilyenek
oz egyes tagokat a vetésterv szerint megilletnek. As
egyes tagoknak megillető vetésterületet sorshúzás
utján kell kiosztani.
A tag a részére kimért területen egyénileg
végzi el a szükséges további munkákat és a bétakaritást is. A betakarított terménnyel minden tag
a legjobb belátása szerint rendelkezik, de minden,
tagnak hozzá kell járulni a közüs kiadásokhoz, valamint a tartalékalapok képzéséhez. A csoport k é t - ,
féle tartalékalapot léto3it. Az egyiket a következő év
termelési költségeinek fedezésére, a másikat uj gaz.
dasági gépek, felszerelések, jószágok beszerzésére.

A második szabályzat már a táblásnál magasabb
fejlettségű termelőesoport az »átlagelosztásu termelőszövetkezeti csoport* működését szabályozza. A
termelőszövetkezi csoportnak ez a típusa abban
különbözik az elsőtől, hogy nemcsak a szántás-vetég
munkáját végzik közösen, hanem a betakarítást
is és különbség van a termé.® elosztásának módjában is. A géppel nem vethető növények vetését
a csoportértekezlet alapján végezheti közösen is.
Úgyszintén a növények ápolását
a föld egyéb mü.
velősét is. Az egyéni munka jó elvégzését az intézőbizottság ellenőrzi. Az intézőbizottságnak a közöe
müvelés érdekében kiadott utasításait a tag kötelei
pontosan végrehajtani. Az aratási munkákat gabonánál, kapásoknál, az intézőbizottság szervezi. Aa
aratás történhet közösen is, egyénileg is. De a
termést aratás utón a közös szénibe kell hordani,
ahol a cséplés közösen történik.
Az intézőbizottság a terméseredményből levon,
ja az év közben felmerült kiadásokat, valamint
levonja a jövő évi termelési és tartalékolási költségeket. A fennmaradó egész termést pedig a tagok
között a veté3teriilet arányában felosztja olymódon,
hogy minden taar az össztermésből átlag szerint
részesedjék.

Közösen termelő szövetkezeti csoport
A harmadik szabályzat ai ezidő szerint legfejlettebb termelőszövetkezeti csoportok a »közösen ter-

melő szövetkezeti csoportok* munkáját szabályozza.
Ez már alapvetően különbözik az előző típusoktól. A csoport tagjai a termelésben összes földjükkel
vesznek részt akár saját, akár bérelt földről van szó.
Egyéni müvelés céljára li/» kat. holdat tarthatnak
meg, de ebben már benne kell, hogy legyen a liázkörüli telek mezőgazdasági müvelés alatt álló réS Z 9 IS.

A csoport tagjai a közös termelésben összes
igavonó állataikkal vesznek részt. A csoportba vitt
igavonó állat ellenértékét a csoport a tagnak kifizeti. Ha a tagnak egyéni müvelés alatt álló földjéhez igaerőre van szükség, ugy azt a csoport kedvező feltételek mellett bocsátja a tag rendelkezésére.
Ha a csoportnak állattenyészete van (marha, sertés,
juh) ugy a tag ezekből az állatokból csak annyit
tarthat meg, amennyi a tagnak és családjának
háztartásához szükséges. Közös jószágot egyéni gondozásra bízni nem lehet.
A csoport a müvelése alá vont földeken a
tervszerű gazdálkodást közös, szövetkezeti üzemek,
ben, társas munkaszervezettel valósítja meg. A közös termelés alapja a közös üzemterv. A tagok által
végzett munkát munkaegységekben kell mérni. Ez
olymódon történik, hogy az intézőbizottság megállapítja azt a munkamennyiséget, amelyet egy bizonyosfnjta mnnkén egy tagnak egy átlagos munkanap alatt el kell végezni. Az intézőbizottság megállapítja továbbá azt is, hogy az átlagos munkanap
alatt a különféle munkákból elvégzett munkáért
hány munkaegységet kell a mnnkát végző tag javára írni. Annak a megállapításánál, hogy egy átlag munkanap alatt elvégzett munkát hány munkaegységnek kell beszámítani, figyelembe kell venni
annak nehezebb, vagy könnyebb természetét, azt,
liogy mekkora szaktudást követel a munka, tehát
tekintetbe kell venni a munka minőségét is. A
munkaegységek kiszámításának megkönnyítésére a
MOSzK egy táblázatot dolgoz ki, amelyet a közősei
termelő szövetkezeti csoportok rendelkezésére bocsátanak.
A munka elvégzését, az egyes tagok munkateljesítményét és ennek alapján az egyes tagnak járó
munkaegységeket az intézőbizottság ellenőrzése alatt
a teljesitménynaplóhan kell feljegyezni. Ez szolg.il
alapul a termé® év végi felosztásánál. A csoportértekeziet határozata alapján az elnök az elvégzett
munkaegységek arányában előleget folyósíthat az
egyes tagok számára.
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Miben különbözik a közösen termelő
szövetkezeti csoport az előzőktől ?

Különbözik ez a típus az első kettőtől azáltal is,
hogy a munkát itt általában munkacsapatokban
végzik. A csapatok állandó jelleggel bírnak és ösz.
szetételüket egy éven belül nem szabad megváltoztatni. Taglétszámuk G—10 fő és a munkában a
csapatvezető irányítja őket. Ha a tag, vagy a csa.
pat rosszminőségü munkát végez, az intézőbizottság
a munka után járó munkaegységek számát arányosan csökkentheti, ha viszont kiváló munkát végeznek, az év végén killfln jntalombnn lehet részesíteni őket. Minden munkát a tagok kötelesek végezni,
házastársat, családtagot csak sürgŐ3 munka esetén
lehet ígénybevenni.

Az évvégi terméseredmény szétosztásakor a termésből le kell
vonni az összes kiadásokat és
le kell vonni a következő évre előirányzott üzemgazdasági és beruházási tartalékot is. A termés többi
részét, mint tiszta felesleget kell a tagok közölt
felosztani. A tiszta felesleg felosztása a beadó földek és az év közben végzett munka teljesített
munkaegységek arányában történik.
A beadott földek szerinti felosztás tekintetében
a tagok kétféleképen állapodhatnak meg. Vagy ugy,
hogy minden tag, aki saját földjével lépett be a
csoportig, igényt tarthat földje után a szokásos kishaszonbér kifizetésére. Vagy pedig ugy, hogy a.
tiszta feleslegnek a csoportértekeziet által meghatározott, d« legfeljebb 25 százalék erejéig terjedő
részét b tagok kőzött a beadott földek arányában
osztják fel. Annák a tagnak, aki haszonbérelt földdel lépett a csoportba, csak a haszonbér összegén
felül mutatkozó többlet jár, mert a tulajdonos,
nak jájó haszonbért a csoport kifizeti. A tiszta feleslegnek 25 százalékon felül maradt többi részét
pedig teljes egészében az ér közben végzett mnnka
(a teljesített munkaegységek) arányában kell e
tagok között felosztani.
A termelőszövetkezeti Csoportok működési szabályzatának megalkotásával a népi demokratikus
kormányzat biztosította a termelőcsoportok további
helyes irányban történő fejlődését és ezzel ogr jelentő® lépést tettünk előre mezőgazdaságunkban «
korszerű, nagyüzemi termeié* megvalósítása, a szocialista termelési módra való áttérés felé.

Péntek, 1949 január 21.
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LEÍROM A KETTŐT,
marad
három...
La kesen számolnak az ujszegedi kendergyárban a jövő szakmunkásai
Az ablakokon át látszik a gyártelep, zakatolnak a gépek a
kivilágított csarnokokban, fl teremben harmincan
üldögélnek,
férfiak — asszonyok, fiatalok — öregek, előttük az iskolapap; don számjegyekkel felirt, szines ábrákkal telerajzolt füzet
n cg puhafedelü könyvecske hever, fl tábla mellett Fiatal férfi áll, magyarázza a számok csodálatos világát, a szorzás, az
oszlás, a törtszámok, a kis és nagy egyszeregy rejtelmeit. De
az ujszegedi kendergyár szövőipari szakmunkásképző tanfolyamán a munkások általános műveltség mellett a szövés minden
csinját-binját is megtanulják.
— Szorozzon csak meg háromszázhuszonnyolcat négyszázhsrminckcttővel Edelényiné, hogy
lássuk, nieglanulta-e a mult óra
anyagát — szólítja fel felelésre
a fiatal számtantanár, aki egy
személyben a gyár egyik műszaki tisztviselője is, a fejkendős. komoly asszonyt.

— négyszer nyolc
az harminckettő
Leirom a kettőt, marad há<
rom. ». — hangzik a felelet
diákos, lelkes hangon, mint a
vízfolyás. Edelényiné keményen
fogia a ceruzát, a számok szaoorodnak a füzetében,
kendője
a'att összeráncolja a homlokát,
komolykodva, mint a jő tanulók,
fl többiek némán követik a számolásban,
— Nagyszerül — dicséri meg
a xtanárií a ndiiíkot« a művelet
elvégzése után és odafordul a
Iái.la felé, mert ezen az órán
meg kell még tanítani a hallgatóságot néhány furfangos dologra fl számolás ugyanis
nem uolami egyszerű
mesterség,
különösen nem azoknak,
akiié
»Hcrthy-urék« kiskirálysága idején jártak elemi iskolába és egy
osztállyal se tovább.
Negyedháromtól — negyed
halig tart a tanfolyam, a hét
minden napján, a vasárnap kivételével.
Ipari
számtant,
anyagismeretet,
fogalmazást,
mühehji üzemtant, szövéstechnclógiat és társadalmi ismeretekel tanítanak a munkásoknak, kerek hat hónapig,
egyfolytában. Aki ezt sikeresen elvégzik és a vizsgán megtelel, az szakmunkás oklevelet
kap m'. j álminösitik.
fl számtanóra után
néhány
percnyi cigaretta-szünet következik flz előtér visszhangzik a
zsiva jgéstöt.
ahdr az isholdhbao,
csak ezek a diákok nem a vasárnapi meccseket, meg az önképzőkörökben felolvasott verseket tárgyalják, hanem a következő óra, a szövés-technológia
anyagát.
— Nem is gondoltam, hogy
a szövőgépek az idők folyamán
mennyit változtak — fejtegeti a
körülötte álló asszonyoknak Ábrahám György a mult óra anyaMegjelent
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nyolók és az elnyomottak küzdelme. A munkások csak most
jutottak szóhoz. Mienk már az
ország és a hatalom.

— átforrósodik a hangja —
és lelkesen, mint valami kisdiák
a vizsgán, az osztály előtt, beszél a társaihoz — Fel kell építenünk a szocializmust!
— Ezért tanulunk! — felelnek
innen is, onnan ls. fl »tanár«,
aki a következő órát tartja, ott
áll már a terem ajtajában, flz
idő lassan mülik. fl tizperc végén, anélkül, hogy csöngetnének,
a hallgatóság beballag újra a terembe.
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L E N I N
' /Emlékezzetek, szeressétek és tanulmányozzátok Lenint, a
mi tanítónkat és vezérünket.
Harcoljatok és győzzétek le a belső és külső ellenségeket,
amint Lenin tanította azt.
Epitsebek uj életet, uj kulturát, — amint Lenin tanitotta azt.
Végezzetek el bármilyen kis munkát, mert az apró tettekből
épül a nagy mü, — ez, amit Lenin örökségül ránkhagyott••••.
(I. Sztálin.)

Minden szülő közös üeye

Sok szülő nem érti — vagy
nem akarja érteni — még ma
sem, hogy az iskolákban megalakult szülői munkaközösség
ma már egyre inkább mozgagát: a szövés, a szövőipar törtélommá fejlődik, egyre in kább
nelét.
erősödik. Egyre több szülő kapcsolódik be aktivan a szülői
— Fejlődik minden!
munkaközösség munkájába, mert
— szögezi le a végső következlátják, hogy ez az a mód. forma, ahol a szülők a pedagógustetést a fürge és fiatal Kovács
sal együttműködve biztositani
Magda. — fl társadalmi formák
tudják a gyermek jó előrehalaés a gépek egyaránt.
dását
a tanulásban, a demoEgyre töLben állnak a beszélKezdődik a szöués kratikus szellem kialakulását az
getők közé. A férfiak cigarettája
technológia
iskolában. A szülői munkaköparázslik a félhomályban, az aszzösségeken belül, ha jól dolgozElőkerülnek
ismét
a
füzetek,
a
szonyok és a lányok hallgatnak,
nak, biztositani tudják az isfigyelnek. Baráth József veszi ceruzák, mindenki szorgalmasan kola szociális, egészségügyi vijegyez, flz előadó asztalán nagy szonyainak állandó javítását. A
át a szót.
közös munkával, mint ahogyan
— A történelem a kizsákmá- zsebóra ketyeg, félőt van.
a mozgalom nevében is benne
van, egymás kölcsönös megsegífl napi termelőmunka után az ujszegedi kendergyár hatvankilenc dolgozója pontosan, szorgalmasan beül az iskolapa- tésével, a gyermekekért való
dokba. fl délutánosok délelőtt, a délelőttösök délután tanulják, közös tevékenység közben a szülők maguk is "közelebb kerülnek
jegyzik az előirt anyagot, hogy szakmunkások legyenek és a
többi millió segítségével építsék az országot, a szocializmust. egymáshoz, megismerik egymás
problémáit.

A karácsonyi akció során a
szülők összekőváesolódtak a közös munkálsin, hiszen közös,
nagy érdekről volt szó, gyermekeink
megajándékozásáról.
Hz a gvönvörü akció, amelylien
a szülőknek egyrésze minden
erejével dolgozott, sikerült isi
Sikerült a reakció minden rá galma ellenére, akik azt mondották, hogy el akarják venni
a karácsonyt is a gyermekektől.
Népi demokráciánk nem hogy
nem akarja elvenni a karácsonyt, de melegebbé, gazdagabbá tette, mint amilyen vn
laha is volt. Ennek á karácsonynak az volt a jellegzetessége, hogy minden gyermek kapott ajándékot s ezt az ajándékot a szülők és népi demokráciánk segítségével a külön böző társadalmi szervek készítették és juttatták el a gyermekeknek.

Azonban — és erre akarunk
rátérni — ebben a munkátlan
a szülőknek csak egyrésze vett.
részt Csak az a része, amelv
már öntudatosan látja n szülői
munkaközösségek feladatait s
kész volt délutánjait feláldozni
azért hogy még azok a gyermekek is kapjanak ajándékot,
akiknek szülei közömbösek, akiket látszólag nem érdekel saját
gyermekük sorsa sem. Ezeket a
szülőket az sem érdekli talán,
őszinte
beszélgetése ha gyermekeik iskolán kiviii
titkos egyesületekbe
járnak,
ahol bujtogatnak, hazaárulókat
akarnak nevelni belőlük' lelkiKünn már alaposan sötétedik, ismeretlen elemek.
de nem bánják. Pedig nehéz
A gyermekek jövőj'nek ügyo
hazabotorkálni
sötétben
az
arasznyira sáros Pántlika utón, minden szülő közös ügye s ezért minden becsületes gondol,
különösen arra a Kutyaszorító kodásu szülőnek idejéhez mérfelé. fl szövetkezést nem hagy- ten kötelessége résztvenni a
ják szó nélkül. Egyiknek-másik- szülői munkaközösség munkának is van valami mondani va- jában, kötelessége ellenőrizni,
hogy gyermekét megfelelő s z i lója.
lemben tanítsák s neki maKapnánk traktort is — szól gának
is segítenie kell a neveHegedűs Pál a sarokból. Most lők munkájáhan.
Kötelessége
alig vennéjtk hasznát, hiába vé- eljárni a szülői értekezletekre,
gez jobb münkát, de fordulni sem ahol minden esetben a gyertud a földeken. Pedig már ma- mekeket érintő
problémákról
ga a jó traktorszántás is biz- esik szó. Akkor fognak a szülői munkaközösségek igazán jó
tosítja a 'nagyobb termést.
munkát végezni, ha
minden
A végén
leszegezlh, egyes szülő szívügyének tekinti
a szülői munkaközösségben való
hogy bizony a nadrágszijfölde- részvételt. Es azok a szülök
ken való elaprózott termeléssel végeznek jó munkát, akik meg
ismét csak oda jutnának, ahova tudják magyarázni a közömaz 1930-as években. Hiába len- bösöknek is" a feladatokat és
ne a kormány nagy segitsége be tudják őket vonni a közös
egy-két rossz termés s eladósod- munkába.
Január 22-én az összes szenának, tönkremennének, fl külországokban, mindenütt felényi a gedi, 23-án a falusi és tanyai
buza és minden más mezőgaz- iskolákban szülői értekezleteket
A szülői értekezletek
dasági termény ára, ezért ol- tartanak.
fontos, minden szülőt érdeklő
csóbb a cipő, a ruha és minden kérdéseket tárgyalnak,
ezért
egyéb is,
minden becsületesen
gondol— Ha igy van, akkor jobb kodó szülőnek ott kell azon
lennie. Ott kell jpnnie azért,
lenne mindent külföldről hozatni hogy közös akarattal és közöst
— szólal meg Olajos.— Igen ám, erővel eredményesen és jól tnd- i
de micől? Mit adnánk helyette. jnk vívni azt a harcot, amely
Se pénzünk, se terményünk, ami íegdrágább kincsünk — gyernekik nem lenne, a délibábért mekünk jövőj't biztosítja.
Bieber Ilona
pedig senki sem ad kenyeret
vagy szövetet.

Nem maradhatunk utolsóknak
Balástyai dolgozó
a
szövetkezésről

fl téli napfény ujjnyi vékonyra olvasztotta a kevésnyi havat,
fl- balástyai határban, minden
dülörészen rothadó káposztafejsorok csufoskodnak elő a hó
alól. flz elmúlt évi tervszerűtlen termelés annyi bosszúságot
és anyagi veszteséget
okozott
»eredményei».

parasztok

most jó lesz nekünk is. Kötnének
ők most is szívesen, de a kormány inkább rajtunk segit, kisparasztokon. Jobban kell a mi
földjeinknek az olcsó műtrágya s
terményeinknek a ró áru biztos
piac.

Igyse a legjobb ez még —

A
löldmüvesszövet" veti közbe Olajos László. Rossz
volt ez husz évé, rossz ez ma
kezeiben
most is gyakran szó esik még
a káposztáról. Mérgesen tömködik a pipát, nagyokat szívnak
a sodort cigarettából, ha szóba
kerül a nyakukra rothadt termés,
flz előző évben igen nagy volt
az ára. Erre mindenki kapta magát s annyit ültetett, amennyit
csak elbirt a földje. Hiába volt
a figyelmeztetés, hogy ügyeljünk
a tervszerűségre, mindenki okosabb volt a jótanácsnál.
— Mindenki a saját kárán tanai, mi pedig már tanultank
eleget — szól Sinkó Pál a szövetkezetben diskurálgató néhány
társának.
— Oda az uj ruha, meg a
cipő, amit a káposzta
árából
akartunk venni. No de most a
termelési szerződés azt is meghozza.

A termelési
szerződésehet
örömmel fogadták egész Balástyán. flki bizalmatlankodott is
kezdetben, mert felült a reakció
rémhíreinek, később gondolkodni
kezdett, flz orrát megütötte a
saját, vagy a szomszéd földjén
lassan rohadozó káposzta bűze
s eszébe jutottak a múltban kötött termelési szerződések. Akkor a Becseiek, Fodorok, Petákok és egyéb kuláktársaik kötötték meg a szerződést s most
ugyan ezek izgatnak ellene.
Sinkőnak is ez jár az eszében, amikor a szerződésekről beszél.
— Ha a kulákoknak jó rolt a
múltban a szerződéses
termelés,

is. Nem megyünk ezeken a nadrágszíj jö'dsken semmire. Dolgozhatunk hajnaltól napestig, kaphatjuk a kormány segítségét, de
a betevő falat és a rajtunklevő
megszerzésénél nem jutánk meszszebb.
— Olvashattátok ti is, menynyivel jobban élnek már most
a kezdetben az első eredmények
után a sarkadi termelőszövetkezet tagjai. Kisteleken is beszéltem egy emberrel, az meg Bulgáriában járt a nyáron. Ott is

százszorta

jobban

élnek

nálunknál, azok, akik szövetkezetbe tömörültek, flztán meg
biztosan hallottátok, amit Gilicze
Pista beszélt, flz mint fogoly
dolgozott a szovjet kolhozban,
aztán mégiscsak a
legjobbat
mondta róla. Ott már egy paraszt sem dolgozik 14—16 órát
naponta, mégis többje van.
— Színházba járnak,
nincs
annyi gondjuk-bajuk,
mint nekünk. Van könyvtáruk, olvashatnak s okosodhatnak.
Mi alig
futunk az olvasáshoz,
legfeljebb igy télidőn. Hiába is lenne
könyvtárunk, alig vennénk hasznát.

Vagy tizen

hallgatják

Olajost a petróleummal világított kis szövetkezetben. Sürün
hümmögnek s helyeslően bólintgatnak. Már hónapok óta szeget
ütött a fejükben a szövetkezés
s rájöttek, hogy a sok rémhír, a
csajka meg a többi rém-mese
csak nagy butaság.

•

Amikor; elbúcsúznak, ugy érzik megnehezedett a fejük. Nem
az álmosságtól, hanem az erős
gondolkodástól.
Érzik, hogy a
haladással nem lehet
szembeszállni. A nagyapjuknak,
vagy
az apjuknak talán még jó volt
ez igy is. Akkor azonban még
nem volt gép, nem ls gondoltak a jobb életre s mások sem
csinálták jobban. Most azonban
már a fél világ rálépett az uf
útra s ha boldogan akarnak élni, nem maradhatnak ők
az
utolsóknak,
(p. s.)

FŐBBH A V I

részletre

vehet nálam és rendelésre készítek :
Politúrozott diófa-zin hálószoba
2200-tól
Jobb kivitelben
2800-tól
Diófaszin politúros kombinált szekrény, rekamié,
4 szék, 1 asztal
3000-tői
Konyhabcrendezés 900.— Ft-tól
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bdaválogaio Sxeqeden a főiskolai
V. B . - r e

A szegedi AátiFESz meghívására vasárnap Szegeden vendégszerepel a budapesti MEFESz
ferhnilcus körének röplabda csapata. A mérkőzés érdekessége,
liogu az ország főiskolás együttesei közül ez a két csapat a
leg ; o
a rop labdában é s igy a
találkozó jelentősége tulmeny az
eoipzerfl barátságos
játékon,
mert ez az első válogató a nyáror Budapesten
lebonyolításra
kerü' F i krtai Világbajnokságra Az érdekes mérkőzést vasárnan óéi-gőtt 11 órai kezdetlel
játszák le. A találkozóra cqyébkénl telhivjuk o szegedi Snortakadémia hallgatóinak
figyelmét is.

sikerrel lebonyolított egyéni é s
páros verseny. A szorgos munkának eredményeként most érkezett le az OSH leirata, amelyben elismert sportnak tekintik
Szegeden a röptenisz játékot.

A további fejlődés biztosítására most folynak a szervezési
munkálatok. A közeljövőben megpata. A mérkőzés • érdekessége
amelynek feladata lesz már a jövő idényre kiirnl a kerületi bajnokságot. Az eddigiek szerint az
I. osztálynak 12 résztvevője lesz.
Értesülésünk szerint alakulóban
van a Dohánygyár, a VAOSz é s
a
Magyar Kender röptenisz
szakosztálya. A felnőtt bajnoksággal egyidejűleg megindul az
Hivatalosan
elismert sportág a ifjúsági bajnokság ls, amelynek
röptenisz.
gerincét a SzIT-szcrvezetek alA Szegedi Ken.'ergyár dolgo- kotják.
zóinat. kezdeményezésére az elVasárnap egyébként
érdekes
múlt nyáron nagy lendületet vett
a rőten' da sport Az ugyancsak meghívásos verseny lesz a móraa Kendrrnyár által alanitott ván- városi általános iskolában. A Sz.
dor Mi révén komoly sportélet in- Kender é s az Erdőigazgatóság
dult meg, aminek az eredménye férfi é s női együttesei mérik ösza jelenleg is folyó második csa- sze erejüket reggel fél 9 órai
patbajnoki verseny és a két n-gu kezdsttel.

Készülnek

a Posláslányoh
To-To-mérkőzésre

az első

Almási Gyu'a, n Szegedi PosA szerda délutáni edzésen a
tás kosárlalxlúsainak edzője lel- Poslás-lcányok jelkesen készükiismereteden készili elő csapa- lődlek a nagy találkozóra.
tát a Ilp. Előre elleni
Totó— Nagy küzdelem lesz vamérkőzésre A leányok a hét sárnap, megálljuk a helyünket,
folyamán vasárnap, hétfőn és fogadkoztak. — Ila a válogatott
szerdán lartoltak edzést.
Nagy Máriát a mieink leludják
Az edzésen látottak alapján fogni, akkor nagyon ncliézdolis mcpállaniihaljuk. hogy á c s á - ga lesz az Elörénck.
nál iééíi jó formában van. A
Erre már a csapatkapitány,
legutóbbi három bajnoki mérkőzésüket Szegeden
játszották Török Ibolya is közbeszólt:
— Nem hiszem, hogy a hoszés azon néyy pontot szerezlek.
A TFSE ellen óriási küzdelem- szu Nagy Máriát sikerül semleben csak hosszabbilás után ma- gesítenünk. Ila azonban u g y
kosárlabdázás,
radtak alul, a Pécsi MIül'ESz-t ! megy majd a
edzéseken,
és a Salg. SF.-t viszont jó játék- mint a legutóbbi
kal, biztosan verlek. CsucS An- még Pesten i s győzhetünk a
ci, Almás Éva és társaik most villamos-csapat ellen.
Budapesten, az Előre
ellen
Az Sz. Postás összeállítása ez
.szerelnék bebizonyítani,
hogy lesz : Oláh, Török — Csúcs —
méltó ellenfelei a legjobb fővá- Frank, Apró. Csere:
Almás,
rosi csapolnak.
Merényi, Lafleur és Tóth.
Vasutas
szakszervezeti
sportfrlekezlct.
A Magyar Vasutasok é s Hajósok Országos Szabad
Szakszervezete sporltilkársága 21-én
Szeged állomás kullurtérmében
délelőtt 11 órakor sportérlekeztelct tart Tőzsér Ernő szakszervezett slporltitkár tart beszámolót a vasutas tömegsport
eredményeiről é s feladatairól.
Az Országos Vasutas Asztali
Tirnisz Bajnokság szegedi térülőiének
döntő
mérkőzését
pénteken délulán 4 órakor bonyolítják le a MAV Fiúnevelő
intézőt dísztermében (Boldogasszony-sugárul) az Üzletvezetésig sB« é s Szentes állomás
csapalai közöli.
.4
vasutas
szakszervezet
sportbizottsága 21-én délelölt 11
makor a Szeged-személypályaudvaron.
a kultúrteremben
sportértekezlelet lart. Az érte.erieten a háromhőnapos sportiHiinkatervet ésáltalában a vasnlas tömegsport
mcgszcrvczc-

Komplell
kifogástalan
n

olcsón eladó
Cím a kiadóban

sét beszélik meg. Délulán
2
órakor pedig a személypályaudvar II. oszlályu éttermében
közös ebéden vesznek részt.
Az asztalitenisz kerületi döntőmérkőzést 21-én délután 4
órakor tartják meg a Vasutas
Árvaház Fiundfelő Intézet dísztermében.

INNEN — ONNAN
A kerület ökölvívó egyéni bajnokságát a január 22—23-i terminusról teremhiány miatt későbbi időre halasztották.

ThtOt, 1919fanitfr21.
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Hirek

A közalkalmazottak szakszervezetének főcsoportja 21-én 6
órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A kereskedelmi alkalmazottak
szakszervezetének
füszerszakosztálya értesiti tagjait, hogy
21-én este fél 7 órai kezdettel
taggyűlést tart. Kérjük a tagok
minél nagyobb számban való
megjelenését.
Á közalkalmazottak szakszervezetének főcsoportja 21-én G
órakor taggyűlést tort a szakszervezeti székházban.
A vasmunkások szakszervezete 22-én délután 5 órakor taggyűlést fart a szakszervezeti
székházban budapesti
előadóval. Kérjük a tagok pontos
megjelenését.
A ruházati munkások szakszervezete
vasárnap
délelőtt
fél 10 órakor taggyűlést tart a
szakszervezeti székházban.
A Magyar Kender (Újszeged)
kultúrtermében szombaton délután 7 órai kezdettel a csepeli
WM. színjátszói a vMélvck a
gyökerek« cimü háromfeivonásos szinmüvet adják elő. Vendégeket szivesen látunk.

Értesítjük az üb. elnök elvtársakat, hogy a szakszervezett
napokat c hónapban nem a szokásos harmadik, hanem a negyedik, vagyis a jövő
héten
tartjuk meg. Felhívjuk az üb.
elnök elvtársakat, hogy a szakszervezett napok sikerét a )6
előkészítéssel biztosítsák.

S z í r - t i

í r e k

Felhívjuk minden SzIT alapszervezeti káderes
figyelmét,
hogy 24-én, hétfőn délután fél
G órakor kádervezetői értekezlet tartunk a Vörösmarty-uteai
székházban. Ponios megjclenéi
kötelező.
A felsővárosi SzIT szómba,
t ton este 8 órai kezdettel mii.
j j S z e l l ó í á s i közleménye
1>
sorral egybekötött bálát rendez a felsővárosi kullurházban.
-Mindenkit szeretettel vár a renLiszt oszt,ls. Az 1919 január
dezőség.
hónapi 69, 70. 92. sz. általános közellátási jegy 1, 2, 3.
1 f in
apók:
sz. szelvényére 1.20 kg. finom,
Péntek:
DfiMA cipőgyár délliszt,
valamint ezen
jegyek
lisztváltó ( 4 ) szelvényeire 40 után 4 Révész Gyula, Köztisztasági telep délulán 2 Gönczi
dkg. főzőliszt vásárolható. F i nomliszt helyett száraztészta-is János, ósomogyiielep dé'után 7
Szatmári István, Belváros délvásárolható. A 12 éven aluliak
91. sz. általános
közellátási után 7 Adók Ilona, Üzlelvczetőjegy 1, 2. 3. sz. szelvényére ség délulán fél 5 Berta Dezső,
1.20 kg. finomliszt, a 4." sz. Iparostanonc iskola délután 6
váltó-szelvényekre 40 dkg. fő- Sárvári György.
zőliszt, valamint a finomliszt
Szómbal:
Gázgyár
délulán
terhére gríz vásárolható. A keLádagyár
reskedők a következő napokon Jét 1 Révész Gyula,
tartoznak elszámolni:
január délután fél 1 Szécshenyi László,
21-én: Belváros, Rókus, január Magánalkalmazottak
délután
2ö-én: Felsőváros, Somogyite. fél 7 Kiss istvánné, Nyomdálep, Alsóváros és Újszeged. Ta- szok délulán 4 Szatmári JóDÉFOSz
megyei
titkárság nyai körzetek a két náp bár- zsef, Vaosz. délulán G Sárvár
melyikén elszámolhatnak. Kiszombaton délután 5 órakor a reixlelt-f'gve/.ető.
György, l'osla délulán € Adók
Ilona.
Földműves-utcai Baiusz-féle vendéglőben a szerződéses magtermeléssel kapcsolatos megbeszé*á4W
lést tart.
'A vasárnapra hirdetett
összea hirdetés
ALLANDÓ MŰSORSZÁMOK:
vont élelmezési taggyűlés
elmaUUIMPKSI l 5 3U: Hajnal
a
Délmagyarországban
rad.
15 30: Falurádió 6 45- Reggeli
torna .7 00
.Műsorismertetés.
9 55: Áttelepítési kormánybizA SZEGEDI SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG
tosság
közieménvei
10.00:
rendezésében szombaton délután G órai kezdettel tartja
IIirek
12 00
Harangszó, himeg második természettudományi szabadegyetemi előadárek 14 00: liirek 15 15 Rását? amelyet dr. I'niuu-z Dezső* tanársegéd
dióiskola • 15 55 Műsorismerlelés 17 00 Hírek 20 00 Hirek, sporlhirek 20 20 Hirek
és krónika oroszul 22.00: Hícimmel tart meg. Vendégeket szivesen látunk.
Fűtött
rek Mit hallunk holnap? 0.10
Hirek é s krónika
franciául.
terem.
U 2U: Hirek és krónika angolul.
Péntek, január 21.
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
zene. 8.00: A Börzsöny. 8.15Zenekari müvek. 9.00: Magyar
műsora
nóták. 12.15: Déli hangverseny.
Lenin-emlékünnepély.
13.00: Lenin. 13.15: HanglemeJanuár 21-én délután 5-kor:
A csodálatos mandarin. Tava- zek. 14.30: Somló Sándor MeJanuár
21-én este kiv. 8-kor:
szi komédia. Bemutatóbérl. 10. lódia eevüttese játszik. 10.00:
Szabad N y é k Hazája. 16.45:
A csodálatos mandarin. Tava- Szimfonikus jazz. 17.10: SzovJanuár
22-én este 7 órakor:
szi komédia. »A«-bérlet 10.
jet napok — szovjet emberek.
A csendháborító. »K« és »M«- 17.20: Cseh és szlovák
Január
zene23-án délután 3-kor:
bérlet 4.
szerzők müvei. 18.15: Énekkar.
A winiTsori vig nők. »S«-bérl. 9. 18.45: Külügyi negyedóra. 19
.Tannár 23-án este 7 órakor:
Csendháborító, sí* bcrlet 9. elő- Operettrészlétek. 19.45: A Falu
Január 2t-én este 7 órakor:
Tlangja. 20.35: A Rá diózeneadása.
kar játszik. 22.40: Hangos U j
4
Pomnadonr.
»T«
bérlet
9.
előJanuár 25- n este 7 órakor:
ság. 23 00: Müvészlemezek. <—
adása.
0.30: Hirek eszperantó nvelven.
Szünet.
Január 2G-án:
BUDAPEST TI. 17.00: Ötórai
tea. 18.00: Századunk Hangja.
Táiszinház műsora:
19.00: .Tobb későn, mint solia'
19.30: Virginalisták. 20.15-korIDÉGEN GYERMEK.
Január 21-én: Arpádközpont":
Sporthíradó. 20.30: A Rádió
Január 22-én: Sztmihálytelek: IDEGEN GYERMEK.
Szabadegyeteme. 21.15: KívánJanuár 23-án: Hódmezővásárk.: ÓCSKAVAS NAGYBAN.
rsi mikrofon. 21.30: Sziv külÓCSKAVAS NAGYBAN.
di szívnek szivesen. 22.00: MaJanuár 28-án: Deszk:
gyar nóták. 22.30: Tánczene.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.
Jar.uár 30-án: Felsőközpont:

Eredményes

az anyai épüőkövr, atomenergia
Szegedi

Állami

Nemzeti

Színház

Apróhirdetések

BÚTOROZOTT szoba ellátással
azonnal kiadó. Bem tábornok
PRÍMA fekete télikabát, fürdő- SZOBA-konyhás lakást keresek (Róka)-utca 20.
szobamcsdó eladó. Vennék szép költségtérítéssé]. »Nem társbérK fi LÖN FÉLÉK »»
háló- 'és konyhabútort. Tuskós- lőit* jeligére a kiadóba.
NÖI
kerékpárt
ádok
annak,
aki
ZONGORÁT, orgonát tökélete.
utca 18.
BÉLYEGEIT legjobban nálam szoba-konyhás lakáshoz juttat. Sen hangol, javit Rakovszky,
'Olcsóbér*
jeligére.
a Nemzeti Szinliáz és a Zeneértékesitheti. Falus bélyegkereskedés, a fogadalmi templomnál, SZEGEDI háromszobás modern konzervatórium hangolója. Br.
lakásomat elcserélném pécsi ha- Jósika-utca 31. Telefon: 8-31.
tsbola-utca 29.
sonlóért. Cim a kiadóban.
leg forgrfl masabb
ZSIRDISZNö, 120 kg-os, 8 hó- UTCAI bútorozott szoba köz- BELVÁROS
helyén üzlet
berendezéssel,
napos,, eladó. Újszeged, Gyér- ponti fűtéssel férfinek
kiadó azonnal átadó. Cim a kiadóban.
gyói-utea 15.
fürdőszobahasználattal.
MóNAGYON olcsón eladó
négy ricz Zsigmond-rakpart 3., földkárpitozott u j szék és do". szint 2.
DBLMAGYAROK.SZAG
hányzóasztaJka. Pleskó kárpi- CSINOS egyszobás félkomforpolitikai napilap.
tos, a muzeumnál.
Felelős szerkesztő:
tos lakás kevés bútorral átadó.
MEGVÉTELRE keresünk jókar- »2300:< iel igére.
DR. ANTALFFY GVORGY
ban levő márkás kereszthuros BÚTOROZOTT szoba kiadó 2
Felelős kiadó:
zongorát. Szegedi Kenderfonó- férfinek. Rendőrtisztek előnyDR. ZÖLD SÁNDOR
Szerkesztőség:""Jókai-utca 4.
ben. Vidra-utca 3., I. em. '2.
Felhívjuk
valamennyi tömeg- gyár vegyeskara.
kétszobás
lakást Felelős szerkesztői telefon: 493.
szervezet sportvezetőjét, hogy az I *% a y 1« A órás és ékszerész KERESEK
Szerkesztőségi telefon: 103.
vagy 1 szobás, előszobás la1949. évi országos sakk csapat- L a L L H U Kárász- utca 14 kást költségmegtéritéssel. Jel-" Nyomdai szerkesztőségi telefon
bajnokságokra a nevezéseket a keresek
kar* é s zsebórákat ige: >100*.
este 8-tól: 673.
legrövidebb időn belül adják'le (veckerórát is), ezüstöt, briiKiadóhivatal: Kárász-utca 6.
egyszobás
fiánsékszereket magas áron. — ELCSERÉLNÉM
az országos sportfelügyelőhöz.
Telefon: 325.
komfortos lakásomat belvárosi
(Varga Pál, Batthyány-utca 4.) Ora- é s ékszorjavitifst vállalok. e g y . vagy kétszobás nem kom.
Az x-el jelzett közlem A nyek
Amennyiben nevezési lap nemGYERMEK
irbabunda 7—8 foitosért is. Cim a kiadóban. díjazottak.
áll rendelkezésükre, kérjük ezt évesnek, jó állapotban eladó. KETTŐ szoba-konyha átadó. — A Hírlapkiadó Kit. uyomasa.
bejelenten'
Somogyi-utca 23., földszint 1. Jelige: EG00 Ft*.
Felelős vezető: Kon ez Lászli
Leningrádban
most nyílt meg
a legnagyobb szovjet
fedett
sporlcsarnok,
amelynek
2000
négyzetméterü alapterületén atlétikai, kosárlabda é s röplabda
pálya é s egy kisebb tnéretii labdarugópálya is van.
A SzVSE atlétái komolyan készülnek a tavaszi idényre. A héten már szabadtéren tartottak edzést .
A Szegedi MTE úszószakosztálya szombaton fél 5 órakor a
szakszervezeti székházban szakosztályi iilést tart. Az ülésre kérik a tagok feltétlen és pontos
megjelenését.
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