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A Kölcsönös Gazdasági
Seg>fs3| lantosa
A világ minden részén nagy
érdeklődéssel fogadták a hirt,
hogy
Bulgária, Csehszlovákia,
Lengyelország,
Magyarország
Románia és a Szovjetunió megalakították a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát. Amint a
hat ország közös értekezletéről
kiadott jelentós mondja:
mi
emiitett országok
gazdasági
kapcsolatainak
fejlődésében
lényeges eredmények
mutatkoztak, ami elsősorban az áruforgalom nagyméretű
növekedésében nyilvánult meg. Az említett gazdasági kapcsolatok megteremtése és a gazdasági együttműködés politikájának
megvalósítása tette lehelövé, hogy a
népi demokratikus országok és
a Szovjetunió
nemzetgazdaságuk ujjáépilését
és
fejlődését
meggyorsitsák.«
Amikor a népi demokráciák
— köztük Magyarország is —
megkötötték a Szovjetunióval és
egymással,
szerződéseiket, —
kulturális és gazdasági szerződéseket egyaránt — mindenki
tudta, hogy itt' alapvetően másfajta szerződésekről van szó,
mint a kapitalista államok esetéten. Itt azonos érdekű álíamok, — a dolgozók, a munkások vezetése alatt átló államok
kötnek szerzőtléseket és a kölcsönös segítség fogalmát nemcsak a szerződések szavai biztositják, — hanem biztosítja elsősorban a proletár nemzetköziségben rejlő hatalmas szolidaritás, amely ezeket az országokat összeköti. A Kölcsönös
Gazdasági Segilség Tanácsának
megalakulása
tulajdonképpen
ennek az összetartásnak, ennek az étidig is meglévő és gyakorlatban ís megnyilvánuló szolidaritásnak szervezeti formába
öntése.
De persze nem véletlen, hogy
éppen most alakult meg a Tanács. Az alakuló értekezlet világosan, minden kertelés nélkül
megállapította, hogy y.az Amerikai Egyesült Államok, Anglia
és néhány más nyugat európai
ország
kormánya
lényegében
bojkottálja a kereskedelmi kapcsolatokat a népi
demokráciák
országaival és a
Szovjetunióval.*
Tehát a Kölcsönős Gazdasági Segilség Tanácsának felállítása az imperialisták gazdasági vonalon ellenünk folyó harcát teszi hatástalanná. Tulajdonképpen védekezés, gazdasági
továbbfejlődésünk
lehetőségeinek megvédése és biztosítása.
Dc nem esz a »védekezése jellemzi — nemcsak ez tette szükségessé a tanács megalakulását Hanem ennél sokkal döntőbb az, amiről az értekezlet igy
tudósít bennünket: ».<t népi demokráciák orszá,ai és a Szovjetunió szélesebb
gazdasági
együttműködésének
megvalósítása céljából az értekezlet szükségesnek tartotta a Kölcsönös
Gazdasági Segítség
Tanácsának
megalakítását az
értekezleten
résztvevő országok
képviselői,
túl, egyenjogú képviselet
alap-
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Kormányzatunk irányt vett a kizsákmányoló elemek gazdasági
korlátozására

ján, azzal a feladattal,
hogy
gazdasági tapasztalataikat
ki- 4 közlekedési
és pénzügyi tárca költségvetését
elfogadta
cseréljék, műszaki
segítségei
az
országgyűlés
nyújtsanak egymásnak és segítsék egymást
nyersanyaggal,
AJ országgyűlés
csütörtöki
tán megüresedett képviselőt
engedjük a 300 forintos beléhelyre dr. Antalffy György
élelmiszerrel, gépekkel, fclszere* ülésén Nagy Imre elnök bejepési dijat.
lentette, hogy Bencsik Gyula,
elvtársat, a Délmagyarország fl posta általános tarifáját a staléssel, stb.*
felelős sz-crkesztőjét ilivták be.
Nagy Bódog, Ofuer Alfréd, Vas
nem
Tehát a Tanács megalakítá- Sándor, Csehszombati László, A Borsos Sándornak mandá- bilizáció óta egyáltalán
emelték,
söt
egyes
tételeknél
le
sának az a legfontosabb cél- Implom Fereno és Nyiri Sán- tumától való megfosztása köja, hogy az aiapitó tagjai, az dor képviselői
megbízatásáról vetkeztében megüresedett hely. is szállították.
öt népi demokrácia és a Szov- lemondott. Helyükbe Hajagos re Erdei Fcrcncné Majláth JoKorszerű
közlekedési
lán, a Nyárádi Miklós, Komnejetunió, — melyek eddig is terv- Imre, Molnár István, Kelemen nov rál és Orosz Márton le.
rendszeri
épit ki
szerű
gazdálkodást folytattak ödön, Rajkai József, Bererid mondása folytán megüresedett
az ötéves
terv
György,
Györgyi
Irajos
és
Kocz— egymással való
gazdasági
ka Pál pótképviselőket bivták képviselői helyre peclig Virágh
Bejelentette ezután Gerö etáI.ajos, I'ongrúcz Kálmán
és
kapcsolataikba is több és alabe.
Szedlák Lajos pótképviselőket társ, hogy rövidesen hozzákezposabb tervszerűséget vigyenek,
denek u), nagyteljesítményű röa Popdi György halála foly- bivták be.
• szélesebb gazdasági együttművidhullámú adóállomás felépítéködésit valósítsanak meg.
A
Tovább
javul
a
közlekedés,
séhez. Erre szűkség van több' k
kapcsolatok tervszerűvé tétele
között azért is — hangsúlyozta
emelkedik a posta
teljesítménye
óriási "jelentőségű és pillanat—, hogy a magyar népi demonyilag méy a benne rcjíő távlaA közlekedésügyi tárca költ- tokban már a távbeszélőforga- kráciát ne Amerika hazug hangtok teljes egészükben fel sem ségvetését Gallai Lajos elvtárs, lom is nagyobb a békebelinél. jából ismerjék meg, hanem a
előadó ismertette. As Országos As államvasuti
berendezések
mérhetők.
»
Magyar Repülöegyesület céljai, felújítására, a járműpark növe- magyar rádió igazságot hirdető
Gondoljunk csak arra, hogy ra 10 millió forintot fordítanak, lésére, a kétvágányú hálózat hangjából.
Ebben az évben átadják rena mi iparunknak milyen hatal- hogy a repülést tömegsporttá bővítésére 200 millió forintot
deltetésének a második nagyfordítanak.
mas lendületet adott az álla- fejlesszék.
Kiépítjük ebben flz évben h e erősségű, középhulláma rádiómosításnak az az eredménye,
a tehergépkocsik száma ma
gyeshalom és a» országhatár
állomást.
hogy a kapitalisták által őrzött
már kétszerese, a motorkerékközött a második vágányt,
Kifejtette ezután, hogy minpároké háromszorosa iu 1938. valamiut többek között a Mis• gyártási titok*, a2 egyes gyáden
rendelkezésre álló eszközzel
évinek,
rak jól bevált munkamódszerei
kolc és Sajóecseg közölt is a
közkinccsé válták. Most tz a A gépjármüvek üzemanyaggal második vágányt. A vasúti hl- tovább kell fejlesztenünk közlefolyamat sokkal nagyobb mér- való ellátása a MAORT-szabo- dák közül legfontosabb a to- kedésünket, különösen az ötéves
tervben mindent meg kell tentékben következik be,
most tázs megszüné30 óta határozot- kaji hid megépítése.
Ebben az évben kicserélik ae nünk egész közlekedési rendszenemcsak az országunkon belül, tan javult. Tengerhajózásunkat
ma már négy hajóval bonyolíteddig személyszállításra IIASB- rűnk korszcrüsilésére.
hanem a népi demokráciák és juk Je. A po3ta teljesítménye
uált 835 teherkocsit ég juMindent meg kell tennünk ai
a Szovjetunió cserélik ki gazda- tovább emelkedett. A levélposlius elsejéig valamennyi mun- ötéves tervben, hogy közlekedésági tapaszlalataikat, nyújtanak tai forgalom havi 40 milliós
kásvonat, október l-ig az ösj- sünket fejlesszük, hogy a vasút
szes többi személyvonat teműszaki segítséget, tanácsot egy- átlaga elértei a békebelit, a
csomagforgalom 100 ezerrel, a
herkocsiját személykocsikkal képes legyen kielégíteni a megmásnak.
növekedett Igényeket.
postautalvány-forgalom 200.000cseréljük ki.
flz országgyűlés a közlekedésAz értekezlet
jelentősége rel haladta" meg ezt a szin- A •villamosvontatást Hegyeshaazonban tul mutat a résztvevő vonalat. A népszuper készüli, lomig kiépítik és elvégzik a ügyi tárca költségvetését általáforgalomba hozatalának Budapest-— Hatvan-vonal villa- nosságban és részleteiben is elhat állam határain. Megállapít- kek
megindulása eredményeként a mosításának első részletét is,
ja a tanácskozásról kiadott köz- rádióelőfizetők száma" 463.000- aminek a Salgótarján és Mis- fogadta.
lemény, hogy »a Kölcsönös Gaz- re emelkedett, 12.5 százalékkal kolc körüli bánya- és iparvidék
4 szocialista
állam
dasági Segilség Tanácsa nyilt túlhaladva a békebeli előfize- forgalma szempontjából
van
költségvetése
felé...
szervezet, amelybe
beléphetnék tők számát. Egyes viszonyla- nagy fontossága.
Európa más országai is,
ha
Vajda Imre a pénzügyi tárca
egyetértenek a Kölcsönös Gaz4 négy és félnapos
kocsiforduló
költségvetésének előadója leszödasági Segilség
Tari&cs&nak
gezte, hogy az előző év decemdöntő
jelentősége
alapelvéivel és részt
kívánnak
beréhez viszonyítva 1998-ban a
venni a fentemiitelt
országokBefejezik ebben az évben a nem a magyar dolgozók a fele- bányászatban 116 százalékot, a
kal való széles gazdasági együtt- Lánchíd építését, megkezdik a lősok.
Vasúti személykocsijaink ott kohászatban 13Ö.2 százalékot, az
vásúrosnaményi, polgúrdi és baműködésben.*
vannak nyugaton éz
nem alumíniumban 169.3, a mozdonyjai híd építését.
akarják visszaadni. Ennek el- gyártásban 197.1, a traktorgyárA posta 189 községet
taAz érlekezleinek ez a megállenére » magunk erejéből meg tásban 213 százalékot értünk el.
nyaközpontot kapc-Sol La a
lapítása keltette a nyugati Imfogjuk oldani ezt a kérdést
Általában az 1017 decemberi
postai forgalomba, 200 közséperialisták országaiban
talán
ebben az esztendőben.
get a tAriie'zélőh Alázat lm.
eredményekkel szemben at ipaeddig a legnagyobb visszhangot.
Gerő Ernő elvtárs, közleke- Jnriius elsejéig kicserélik a szeri termelés több, mini 20 száA párizsi Ce Soír — |az értekez- désügyi miniszter felszólalásá- mélyvonatokon futó teherkocsik
zalékos emelkedést
mutat.
lettel foglalkozva többek
kö- ban leszögezte, hogy az el- felét, október elsejéig a máVas Zoltán elvtárs, miniszter
sik
felét,
úgyhogy
múlt
évben
a
közlekedésügyi
zölt megállapítja: »A Tanács
az év végére a munkás- és rámutatott, hogy a múlt rendminden állam részére nyitva minisztérium 4s a közlekedésSzemélyvonatokon már kizá- szerben a költségvetésben a beügy dolgozót megbirkóztak a
áll, ha részt kiván venni ben- rájuk ltáruló faladattal.
rólag személykocsik közleked- ruházások egészen jelentéktelen
ne. Ez a válasz
mindazoknak,
nek.
kis tételekkel szerepeltek, fl felDöntő szerepe volt a négy
akik azt hangozlatják,
hogy
és félnapos kocsifordnló meg- Az ulak terén fő közlekedési szabadulás után pénzügyi gazdaútjainkat teljesen helyreállítot- ságunk elmaradt az ország poFranciorszdgnak nem lenne kivalósításának.
vei kereskednie,
ha szakítana Amig 1938-bnn az őszi csúcsfor- tuk és megkezdtük a másod- és litikai fejlődése mögött. Ennek
galomba^ a MÁV 7,315.000 ton- harmadosztályú utak helyreállí- oka az volt, hogy
a; Egyesült Államoklcali*
na árut szállított, addig 1948- tását.
'Mint mondottuk, a Kölcsö- ban az őszi csúcsforgalomban
a pénzügyi tárcát éveken át
auiomaia
nös Gazdasági Segítség Taná- 8.256.000 tonna éxut, tehát egy- Uj
tehetetlenek, összeesküvők
és
teletonhözponioh
csának óriási a jelentősége el- millió tonnával, áraz közel 100
dhszldálók
monopolizálták,
sősorban az alapiló államok, — ezer vaeufi kocsi rakománnyal
akik azzal akarták menten; a
Gerö elvtárs bejelentette, hogu
de ezen tul Európa, sőt Euró- többet. A személyszállításban u) automata kapcsolású telefonkapitalizmust, hogy gazdasági
augusztusban
jelentkezik
a
pán kívül ís — miudeu ország csúcsforgalom.
és pénzügyi
bizonytalanságot
központokat állítanak
üzembe
szempontjából. A tanács megteremtettek.
Budapesten és a vidéken ls. Hogu
1938
au
gusztusában
a
MAV
alakítása a demokratikus erők
flzt mondták, hogy csak kölhétmillió ntast
szállított, a telefon használatát szélesebb
ujabb megszilárdulását jelenkörökben lehetővé tegyük
— csönnel lehet stabilizálni. Nem
194S-ban ÍJ milliót.
ti, — de jelenti az imperializ- E mellett oz átlagíBállitiás lá- mondotta —, mostantól kezdve kétséges, hogy a későbbi Marmus ujabb — az utóbbi idők- volsásra nagyobb volt. Mind- március l-ig Budapesten az uj shall-terv szellemében
kaptunk
bcri egyre gyakoribb — veresé- amellett a " MAV a« utasokat előfizetők belépési diját 50 szá- volna külföldi kölcsönt, de előbb
gét is. És a Tanács megalakulá- még távolról som szolgálja ki zalékkal csökkentjük,
fel kellett volna számolni a desának napja, — mint a Szabad ngy, ahogy erre szükség lenne.
mokrácia Intézményeit és megvidéken
pedig
ugyanerre
az
Nép jrja kommentárjában — A munkás- és személy vonatoidőre teljesen
megszüntetjük erősödött volna a magyar nagykon még mindig körülbelül ezer
»a szocialista építés
történeté- személykocsi van, uzvahogy átat uj állomások
felszerelésé- töke és bankokrácia.
ben lelenfő*- gátján lest+t
alakítva teherkocsikból. Ezért
nél a belépési dijat, vagyis elA mostani költségvetés
komol\
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atapjait rakjuk le és népünk jó- hangot és módot, amelyet egyes
képviselők
létét és felemelkedését biztosit Barankovics-párli
kísérellek meg a kisemberek, a
juk (taps).
dolgozó parasztok
á'lilólages
Csejkey Ernő a Kisgazdapárt védelmében.
Farkas
Ferenc
s Nemzeti
A Barankovics, párt
fellépése az ipari vállalatok és banParasztpárt nevében a költségkok államosítása
ellen, egyevetést elfogadta.
nes támogatását
jelentette
a
Gerő Ernő elvtárs pénzügyi
poltihán'rcl kizsákmángolóknak — mon
dotla. — Azok, akik azt akarEzután Gerő Frnő a pénz- keresik é s megtalálják a réseták, hogy a bankok év a gyáügyminisztérium ideiglenes ve- ket nemzetgazdaságunkban
és
rak a kizsákmányolók
kezébe
zetésével megbízóit közlekedés- ezeket felhasználják néneltones
kerüljenek,
nem lehetnek
a
ügyi miniszter szólalt fel.
machinációkra és lelketlen hakisemberek
védelmezői.
Költségvetésűnk 'eljceti reá- rácsolásra. Hogy ezt megtehe— A most tárgyalt
állami
lis, rea'ilásának feltétele azon- tik, abban szerepet játszik az
költségvetés népünk felemelkeban a komoly erőfeszítés és a is, hogy vannak bizonyos hiádését. nemzetgazda águnk megszervezett, tervszerű áldozatos nyosságok kő/ellátásunkban, de
erősödését és további fejlődémunka.
adórendszerünkben
is. Adó- sét szolgáija — fejezte be nagy
Kormányzatunk
irányt veti a rendszerünket uiég nem építettapssal fogadott beszédét Gerő
kizsákmányoló
elemek
gaz- tük ki megfelelően, még nem
Ernő elvtárs, miniszter.
dasági
korlátozására.
fogjuk meg eléggé a kizsákmáAz országgyűlés ezután
a
Ez a politika kétségtelenül henyolásból eredő jövedelmet.
pénzügyi tárca
költségvetését
lyes, a nép érdekeit szolgálja.
általánosságban és részleteiben
A valóságban azonban
egyes
Baratthovicséh
is elfogad!a.
esetekben megtörténik,
hogy
a
kizsákmányolóhat
Az országgyűlés legközelebnem népi demokráciánk korlávédik
_
bi ülését
pénteken délelőtt
tozza a kizsákmányoló elemeA miniszter a leghatározot- tartja és azon tárgyalja az
ket, hanem azok
korlátoznak
a appropriációs törvényjavaslatot.
bennünket. A kizsákmányolók tabban visszautasította azt
lépés a szocialista állam költségvetése felé.
(Taps.) A költségvetés adatai bizonyítják a kormányzat pénzgazdálkodásának helyességét és azt,
hogy n nemzeti jövedelem nagyrészének beruházásokra való felhasználásával a jövő gazdasági

Nagyszabású csalásohal
a rendőrség a cserepessori
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H léglagyártás gépesítése szépen halad
a hároméves terv folyamin
KEVÉS IPARAG szenvedett akkora károkat a háború alatt,
mint téglagyártásunk.
A téglagyártáshoz
rengeteg faanyag
szükséges a különböző rámákhoz, faszinekhez, és ezeket
legnagyobbrészt eltüzelték.
A téglagyárak alkalmasak voltak
tömegszállásoknak és ezáltal is rombolásoknak voltak hitéve. De mindezektől eltekintve
téglagyáraink
nagyon elavult berendezéssel
dolgoztak, úgyhogy a hároméves tervnek nemcsak a helyreállítás
és
az újjáépítés a feladata, hanem a korszerűsítés is.
Ez a munka tulajdonképpen csak az államosítások
után indulhatott meg. A téglagyárak termelékenysége
a tőkések
alatt
egyenesen katasztrófális
volt. Az államosítások után azonban rohamosan emelkedett.
A hároméves terv utolsó
esztendejében
közel 3.5 millió forintot ruháztunk be téglagyárainkba,
aminek
nagy önköltségcsökkentő
hatása lesz. Az elavult gépi
berendezéseket kicseréljük, az elpusztult faanyagot pótoljuk, a szállítóeszközöket
modernizáljuk.
Ez a folyamat természetesen
nem
fejeződik be teljesen 1949-ben, hanem a tervgazdálkodás
további
éveiben.
"J* '- ' '
"

ledezeit le!
textilüzemben

Or izeibe veifék a murik ár nyúzó és feketéző Mand'erfesi vér eket
A szegedi gazdasági rendőrtég nagyszabású
visszaéléseket
fedezett fel a Délmagyarországi
Textilüzemben s a
nyomozás
eredményeként őrizetbe vették a
gyár két vezetőjét, Mandler Ernőt és Mandler Győzőt.
A Mandler-testvérek és
né-

hány társuk a Cserepes-soron indították meg textilgyárukat.
A
kis üzem 15—20 munkással dolgozott s teljes kapacitását soha
sem. használta ki, mert Mandlerék így ls megkeresték a magukét. A tulajdonosok az üzemet
inkább visszafeilesztenl igyekez-

Ady költészetét
nem nélkütöshetjük népünk
nevelésében
Révai Józsei elvtárs előadása Ady Endre
30-ífi
évfordulóján
Ady Endre halálának 30-ik
évfordulóján a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar írók Szövetsége csütörtök
este emlékünnepélyt rendezett a
Zeneakadémia
nagytermében.
Az ünnepélyen megjelent Szakasjts Árpád köztársasági
elnök, Ries István elvtárs," Rónai
Sándor elvtárs, Orlutay Gyula,
miniszterek, Kállai Gyula
és
Boldizsár Iván államlitkár.
Földesí Gyula
megnyitója
után Révai József elvtárs, a
Szabad Nép főszerkesztője tartotta meg előadását.
Ady Endre ds műve a magyar irodalomé és a magyar
irodalomlörlínelé — mondotta
Révai József. Végre eljutottunk
odáig, hogy Adyt az ország uj
pra, a magyar dolgozó nép birtokba veszi épp oly jogos tulajdonként, mint ahogy
birtokba vette a földel, a gyárat.
Ady Endre a magyar demokratikus népforradalom viharmaJara volt, lírája, forradalmi líra
költészete a magyar forradalom előkészítője, sürgetője és
behamngozója. Ady a magyar
feudális rothadás ellen lázadt,
polgári átalakulást akart,
de
Petőfi módjára,
megalkuvás
nélkül. Tudta, hogv a parasztság egymagában erőtlen és tudta azt is, hogy következetes forradalmi cselekvésre csak a
munkásosztály képes.
Ezért, fordult polgári forradalmár létére a munkásosztály
felé.
Adyt nem hanyagolhatjuk el
a miatt, mórt nem volt internacionalista, de a miatt Bern,
hogy már tul vagyunk a forradalmon, nincs értelme a forradalom várásának és az utána
való sóvárgásnak, ami Ady költészetében megnyilvánult.
Az ironalom egyik legfonto-

halálának

sabb eszköz arra, hogv a mai
valóságot ábrázolja, de ábrázolnia kell a jövő fejlődését is,
a jövó kepének kialakulását a
jelen harcaiban és tetteiiren. És
ezt megtaláljuk Adv költészetében. Tanuljanak tehát költőink
Adytól, tanulják meg tőle, hogyan kell nagy politikai költészetet teremteni.
Ady nem a halott, hanem
az élő mult, forradalmi átalakulásunk szerves és közvetlen
előzménye. Ady költészetét nem
nélkülözhetjük népünk nevelésében. Ady a magyar tragédia
költője, dc ez a tragédia is
csak egy mozzanat népünk fejlődésének és a bukások és elkésések utáni felemelkedésének. A
tragédiát, amit Ady megénekelt,
tanítani kell népiink okulására,
de annak a tudatában, hogy
nem eleve tragikus,
hanem
életre és felemelkedésre érett
és érdemes nép vagyunk. A 30
éve halott Adv diadala, hogy
költészetének része van népünk
mai gvfizelniélien.
Révai József előadását hatalmas tapssal köszönték meg a
jelenlevők. Az előadást kultúrműsor köveit®.

tek, nehogy felfigyeljenek rájuk
és leleplezzék különböző
iizelmeiket. A gyár munkásait kiuzsorázták. Ugyanakkor,
amikor a t>közkereseti
társaknehéz ezreket zsebeltek be, a
munkásoknak nem voltak hajlandók megadni a
kollektív
szerződés szerint járó
összeget.
A rendőrség 1917-ben már leleplezte a gyár vezetőinek néhány visszaélését. Többek között
megállapították, hogy adócsalást
és árdrágítást követnek el s permetezőgéppel agyonvizezik a fonalat, hogy annak nagyobb súlya legyen. Mandleréket annakidején felmentették s ők továbbra is folytatták üzelmeiket.
A
rendőrség most rajtukütött és
a nyomozás során
megállapították, hogy az tizem vezetői a közellátási
veszélyeztető
súlyos bűncselekményeket
követtek el. A gyárban készülő
fonalat vizezték, az
Anyag-és
Arhlvataltól kiutalt olcsó ipari
szenet elfeketézték
és
saját
háztartásukban használták fel.
Az üzemben
rablógazdálkodást
folytattak s a hároméves tervben egyáltalán nem voltak hajlandók részi venni.
Könyvelésüket is hamisan vezették s a rendes munkákat hamisan számlázva,
bérmunkáknak
tűntették fel. Ezzel a hamis számlázással az elmúlt hónapokban
csupán a forgalmi
adóhivatalt
több mint 10 ezer
forinttal
károsították
meg.
A gazdasági rendőrség a munkásriyuzó és feketéző Mandlertestvéreket kihallgatásuk után átadta az államügyészségnek.

— A demokrácia ellen uszítottak és rémhíreket terjesztettek
ígszsáfjl'ijvRúniszU}? két
Körtvériyi Dezső és Papé János
e ö s ü í s * t a r ! S z e n e d e n vásárhelyt lakosok. A népbiróDr. Ries István elvtárs, igazság mindkettőjüket 2—2 évi börságügyminiszter 20-én, szombaton délelőtt l í órakor előadást tönbüntetésre Ítélte.
tart »A Bün'elő Törvénykönyv
A demokratikus
görög korreformja* címmel a szegedi Tumány ujabb békefelhivást intédományegyetem
aulájában
(Központi Egyetem Dugonics- zett a monarchó-fasiszta hadse
reghez és a görög néphez.
tér 13. I. em.)
Ries István elvtárs vasárnap
has', fl
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•Jog a béke sz.oigá'alában> címai
vásárolhat
mel tart e'őadást. Az előadáson
W F I A Ö élelmim,
*
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minden érdeklődőt
szívesen
„„MOKBON
MLKMIÍSM K A L M A N 11. «.
látnak A belépés díjtalan.
R e s István eivffcs

Az eredmények már az utolsó tervévben is
jelentékenyek
lesznek. Az építkezés üteme ezt meg is kívánja.
1947—48-ban
204 millió drb. téglát gyártottunk,
1949-ben pedig több mini
100 millióval többet, azaz 304 millió darabot.
Az első tervév folyamán megkezdődtek
a kísérletek
fobh,
könnyebb uj építőanyagok
és szerkezetek konstruálására. Előfeszített
vasbeton- és téglajödémck
kísérleti gyártása folyik a
Nagybátony-Ujlaki
téglagyárban, de egyéb kísérletek
is folyamatban vannak könnyű téglaelöállltására.
Ha könnyíteni
tudják
a tégla anyagát, nagyobbá lehet venni a tégla formáját, ami viszont a fal felhúzásánál kevesebb munkát, a
kötőanyagokban
nagyobb megtakarítást
is eredményez.
A cél az, hogy a minőség megtartásával,
sőt javításával
az építkezéseket
olcsóbbá
tegyük.

40-as emláhérenime! fiials'lák k i
aS.hanvfdíierüIeii p n r i c s n o l c s á ö
leniohblait
Vidáman, ütemesen kopognak
a szöges óakancsok a 3. honvédkerületi parancsnokság épületének folyosóján. Jókedvű,
mosolygó arcú honvédek vonulnak
be a kulturlerembe. A zenekar
pattogó, lelkes munkásindulókkal
szórakoztatja az egybegyűlteket.
A 3. honvédkerület pártszervezete ünnepélyesen készül a taggyűlésre, amelyen kiosztják
a
honvédség legjobbjainak a Petőfi arcképével diszilett 18-as
emlékérmeket.
Székely Mátyás elvtárs, hadnagy titkári beszámolóját
feszült érdeklődéssel hallgatják a
honvédek. Ezután Balogh Mária
elvtársnő lép a színpadra és nagy
sikerrel szavalja el Petőfi Sándor »Rab« cimü versét.
Hartai Ernő elvtárs, ezredes
rövid, lelkes beszédet intéz az
egybegyűltekhez. Lelkes, katonás
tapssal köszönik meg a honvédek szavait.
Petri Ferenc elvtárs, főhadnagy felolvassa a kitüntető oklevél szóvegét: »A politikai öntudat
és
szakképzettség
fejlesztése
terén
szerzett
érdemek elismeréséül . . . Farkas
Mihály honvédelmi miniszter.?

Sürü egymásutánban vonulnak
fel az elvtársak a színpadra.
Csattannak a fényes bakancsok,
kemény, katonás kézfogás kíséretében veszik át a kitüntetett elvtársak az emlékérmet s az oklevelet.
Huszonkét elvtárs kapta meg
a diszes emlékérmet. Hartai Ernő
ezredes, dr. Gyenge Kálmán orvosezredes, Mr.létcr Pál alezredes, Révész Lásztó, Vajda Ferenc
és Somos József őrnagy. Petri
Ferenc, Kerényl Károly, Aáosonyi
György és Tóvölgyi Jenő főhadnagy, Székely Mátyás hadnagy.
Tamás Gyula alhadnagy, Kecskés Kálmán és Molnár Sándor
főtörzsőrmester. Velő
Mihály
törzsőrmester. Kovács Szilveszter
szakaszvezető, Domány András,
Fodor Imre és Denneberg Tibor
őrvezető, Varga József, Ondós
István és Rusznyák István bonvéd.
A lelkes ünnepség az Internacionálé hangjaival fejeződik be,
Amikor kivonulnak a honvédek,
az egyik ba'tirs mosolyogva,
örömteli arccal olvassa az emlékérem feliratát: »A néppé! tűzön. vízen át.?

fl népi demokráciák nemzetgazdaságát
fejleszti
a Kölcsönös Gazdasági Segltö Tanács
A Szovjetunió
külkereskedelmi minisztériuma
és a
Moszkvába érkezett román kereskedelmi küldöttség
között
barátságos és kölcsönös megértés légkörétan lefolyt tárgyalások eredményeképen
aláírták az 1949. évi áruforgalmi és
fi vetési egyezményt, valamint a
Romániának nyujtandö műszaki
sc lilségi'ől szóló megállapodást.
A kölcsönös áruforgalmat
a
multévinek két és félszeresére,
405 millió rubel értékre emelik. A Szovjetunió többek közölt ipari felszerelést,
gépkocsit, fémárat, mezőgazdasági gépeket, vasércet, gyapotot, Románia kőolajtermékeket,
fát,
mozdonyt, vasúti kocsikat, teherhajót, vegyi árat, husgyárímá nyolcat szállít.

a

A Daitv
Kölcsönös

Segítség

WorJcer
Gazdasági
Tanácsáról

A Daily Worker moszkvai
udósitója jelenti:
Általában
ugy vélik, hogy a Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsának
megalakítása a hábora óta kötőit különböző gazdasági egyezmények észszerű folyománya.
Minél gyorsabban haladtak ti
népi demokráciák a szocialista
rendszer megalapitása felé, annál könnyebbé vált számukra
az együttműködés egymással és
a Szovjetunióval.
Szorosabb
gazdasági kapcsolatok folytán
gyorsan eltűntek azok a mesterséges politikai ellentetek, amelyekkel a nagyhatalmak Kelefeiirópa meghasonlását
fenn
akarták tartani.
Kelclcurópában nem lesznek olyan rivódások, mint amilyenek a Marshall-segélvt élvező
országok
között dúlnak. A gazdasági serélvintezkedcsek gyorsitani fog;
ák az újjáépítést és emelkedő
életszínvonalat hoznak
KeletMirópában a munkásoknak és
parasztoknak.
az
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bukaresti sajtó és rádió
njerál'apitja, hogy a Kölcsönös
oazdasági Segítség Tanácsának
megalakulása a Szovjetunió és
1
népi demokráciák országainak szoros
együttműködését
mutatja és ez az együttműködés a kölcsönös egyenlőségen
üapszik. A tanács megalakulása — mondja a bukaresti rádió
hozzájárul egyben a világ
békeszerető, haladó
erőinek
megerősödéséhez. A népi demokráciák országai, élükön a Szovjetunióval,
most még szorosabbra fűzik gazdasági dapcsolataikat és ezzel
fokozottabb
lendülettel folytatták újjáépítésüket és a szocializmus feléoitését.

Bolgár és 'esssjyel vé*emények
A bolgár lapok hangsúlyozzák, hogy a tanács megalakulásával még jobban megerősödik
» Szovjetunió állal vezeleít hatadó erők békefrontja és ugyanakkor hatalmas csapást mér a
Marshall-tervre.
A lengyel kűlügyminisztéri-
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tim szóvivője
megállapította,
hogy a Kölcsönős Gazdasági Segítség Tanácsának óriási
jetentősége van
Lengyelország

\ kínai

számára. A tanács a független
országok egyenlőségének alapján ÓU és célja az
országok
nemze! gazdaságának fejlesztése.

néphadsereg
Nanking

Párizsba érkezett hirek eze-'
rint a kinai néphadsereg Nanking külvárosaihoz érkezett. A
Kuomintang-csapatok fejveszt,
ve menekülnek. Egyes Kuomin.
tang-körök még folytatják mesterkedéseiket a kompromisszumos béke érdekétan, de a népi
kinai vezetők szilárdan kitartanak az eredeti feltételek mellett és ragaszkodnak a háborus bűnösök kiadatásához.

Moszhva
a nvurtofeuróaai
iparvidékek
egyesiléséről
A Novoje Vreraja azt irja,
hogy az angolszász
monopóliumok a Ruhr-vidék megkaparintása után most NyugatEurópa más fontos iparvidékeit is ellenőrzésük alá akarják vonni. A Ruhr-vidék acéliparához meg akarják szerezni
Lothaiingia és Luxemburg ércét is. Minthogy az amerikai
tervek erős visszatetszést szültek Nyugat-Európa közvéleményében, az amerikaiak elhatározták, bogy nem nagyon hirdetik, hanem csendben való-

külvárosaiban

sitják meg terveiket. Egyelőre
külön-külön igyekeznek
megerősíteni u ralin ukat a Ruhrvidéken és Lotharingiában, hogy
majd később egyesitsék őket.
Az amerikai tervek
nemcsak
arra irányulnak, hogy a nyugaté u ró pai iparvidékeket a szov.
jetellenes tömb fegyvertárává
tegyék, hanem arra is, bogy
gazdaságilag teljes rabszolga,
ságfca hajtsák.

Kudarcba

E

Anglia, Amerika és Franciaország képviselői napok óta tanácskoztak Londonban a nyugatnémetországi
úgynevezett
megszállási szabályzatról. Szerdán közölték, hegv az értekezletet egyelőre elhalasztják és
a tanácskozások folytatásának
időpontját nem is tűzték ki.
Az értekezlet csődjének az az
oka, hogy nem sikerült a három
nyugati hatalom ellentétes véleményét kiegyenlíteni a meg.
szállási költségek és a NyugatNémetországban létesítendő legfelső döntőbíróság kérdésében.

akar

szabadító küzdelme idején történt. Méginkább kidomborodik
az imperialista és reakciós jelleg,
ha szembeállítjuk a Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsának
megalakulásával. Ez a tanács
bizlositja a kelctenrópai országok gazdasági fellendülését, politikai és gazdasági függetlenségét az imperialista államokkal szemben. Az Egyesült Államok terveket kováícsol a világ
népeinek kizsákmányolására, de
terjeszkedő terveire kudarc vár.

A „Sárga Könyv"
Károlyi Mihály a »Sá rga
Könvv«-vel kapcsolatban sajtófogadást tartott a párizsi magyar követségen. A fogadáson
nagy számban vettek részt a
párizsi és a világsajtó képviselői. Károlyi Mihály részletesen ismertette a Mindszentyügy hátterét, kiemelve, bogy
a magyar kormány Mindszenty
esetébon korántsem a katolikus
vallást »üldözi«, hanem azok ellen az összeesküvő reakciós elemek ellen vette fel a liarcot,
amelyek ujabb háborút és idegen beavatkozást kívánnak Ma-

Lapunk más helyén, — az országgyűlési tudósításban —
beszámoltunk róla, hogy dr. Antalffy György elvtársat, a
• Déhiiagvavors-ágí fe'elős szerkesztőjét az országgyűlés behívta, mint a Csongrád-csanádi választókerület képviselőjét.
Antalffy elvtárs a szegedi munkásmozgalom ismert egyénisége. A felszabadulás után először főispáni titkárként, majd
mini helyettes polgármester dolgozott. Mindvégig a Szociáldemokrata Párt balszárnyát vezette. Jelentés része volt a jobboldali szociáldemokraták elleni küzdelemtan és a Magyar Dolgozók Pártja megteremtésének előkészítésében. Az egyesülés
óta a »Délmagyarorsz:íg« felelős szerkesztői munkakörét tölti be, ezenkívül a szegedi Tudományegyetem jogi karáu ad clö.
An'aiffy elvtárs mindig Szegeden élt. Jól isineri a szegedi
és környéki dolgozók problémáit. Minden adottsága megvan
tehát ahhoz, hogy választókerülete dolgozóinak érdekeit
jó!
képviseli majd az országgyűlésben is.

Traktor- és gépáttomásvezető
tanfolyamok
indulnak
az ország minden részében

laltadl az im- AprLis elsőén meqsxümk a iojiegy — 3 0 ezerperialisták
( ó f g y o l ó s n 3 0 eaeor varon tűzifái és szenet biztosit a GF
9 hónapos rész etre a dolgozóknak

Amerika terjeszkedni
A moszkvai rádió hírmagyarázója megállapítja, hogy Truman elnök beiktatási beszédé,
tan az emberiségnek kezdetleges viszonyok között élő része
megsegítésének ürügyével kifejezte az Egyesült Államoknak
jazt a törekvését, hogy a gyarmatokat saját áruinak piacául
és nyersanyagterületeként szer.
vezze meg. Az amerikai terv imerialista és reakciós jellege aból is kitűnik, hogy meghirdetése a gyarmati népek fel-

Dr. Arttalffy György elvtárs
országgyűlési képviselő

Parisban

gvarországon, hogy elvesztett
javaikat visszaszerezzék. Mindszenty abban
reménykedett,
hogy az amerikaiak
háborút
akarnak — mondotta Károlyi
Mihály. — Aki elolvassa a
»Sárga Könyv«-et. annak be kell
látnia, hogy a Mindszenty el.
len felhozott bizonyítékok megdönthetetlenek. A vádlott a bizonyítékok súlya alatt vallott.

A Gazdasági Főtanács csütörtöki ülésén elrendelte, hogy
a munkavállalók részére a folyó
évben 30.000 vagon aprított tűzifát és ugyanannyi szenet kell
biztositani. A vételárat kilenc
hónapi egyenlő részletben vonják le, a hitelt az Országos
Központi
Áruhivatal
Iroda
nvujtja a munkavállalóknak. A
tüzelőszert a TOKÉRT szállitja.
Az állami érdekeltségű biziositó vállalatok
életbiztosítási
tipuskötvényeket hoznak forgalomba. Az életbiztosítás halál
esetere 500 Ft-ról szól, elérés
esetében, vagvis 15 év múlva
1000 Ft keral kifizetésre. A
kötvények
birtokosai
között
minden hónapban jelentős öszszeqeket sorsolnak ki.
A GF határozatot hozott a
különböző ellenőrzésre
jogosult szervek munkájának összehangolására, bogy az ellenőrző
szervek a különböző hivatalokat és üzemeket ne zaklassák
feleslegesen.
A hivatalokban és üzemekben
ezentúl az állami ellenőrzési
központ tart általános vizsgálatokat.
Az Országos Tervhivatal előterjesztésére
találmányokat értékesítő nemzeti vállalat alakul.
A vállalat feladata a szaba-
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Tegnap este ünnepélyes kereA sajtófogadással kapcsolatban a Humanité részletesen is- tek között mutatták be a Belvámerteti Mindszenty hazaáruló rosi Moziban a magyar-szovjet
iümgyártás első közös alkotását,
tevékenységét.

flz 1949-es tervévben Szeged
város hárommillió forintot fordit
beruházásokra,
flz
Országos
Tervhivatal
közületi
osztálya
most jóváhagyta a beruházások
részlettervét, amelyet meghatározott ütemterv szerint hajtanak
végre az egyes ügyosztályok.
Aáájusban megkezdik a tanyai
közigazgatási kirendeltségek hekorszerűsítését,
lyiségeinek

Dolgozó Asszonyok

a z ö í é v e s í e r v
m u n k á l a i a i í
Ugyancsak tavasszal hozzáfognak
a háborús károkat szenvedett utcák burkolatának helyreállításához. Aszfaltozásra 201.600, kőburkolatra 245.000, egyéb utlieiyreállitásl munkálatokra 360.000
forintot ford itatiak. Ebben az évben befejezik a Földmüves-utrai
óvóda építkezési munkálatait 18
ezer forintos költséggel. Helyre'
állítják az export-hűtőházat
és

figyelmébe!

A Szakszervczcli
Szakszervezeti Nőbizottsúg
Nöbizollság és ia Magj'ar Nők Demokratikus Szótártr a Szegedi Nemzeti Színházban
vétsége N S n t s g y g y ű l é s t
ll áii,
l vasárnap délelőtt 10 órakor.
A nagygyűlés szónoka ACS ERZSÉBET, a szaktanács helyettes nőiitkara.

DOÍ

Y^SÜFÍIÍÍN

fjízo^üéka m e^yrs e r ő s l i l ö smíeimmm baráisápafc

Jóváhagyták Szeged 3 millió forintos
beruházási
etfervót
M e g k e z d i k

dalmak külföldi értékesítése és
a magyar ipar számára külföldi szabadalmak megszerzése.
Ez év tavaszán a GF rendelkezésére mintegy
50(1 vagon
sz.nuerfoszfátot,
4000 vagon péti-tat jnttatnak
a gazdáknak
kedvezménye*
áron.
A gazaák a szuperfoszfát műtrágyáért q-kint
jutazsákban
50 forintot, papirzsákban 48
forintot, a pétisóért pedig 80
forintot fizetnek.
A Í81dmüveié4ügyi minisztérium 58 hathetes traktorvozetöképző
tanfolyamot.
a«
állami mezőgazdasági gépüzem
Ifi hathetes gépáHomásvpzctőképző, a vasas szakszervezet
peclia 0 négv és félhónapon
gépállomásnu'sterképzö tanfolyamot rendez.
A GF erre a célrn fílfftlÖ forint hitelt engedélyezett.
Az Országos Közellátási Hivatal a tejjegy és a teiutalványrendszert ez év április 1ével meg,szűri te ti, miután a tejbeszolgáltatás
emelkedése
a
jegyrendszert feleslegessé
teszi.'
Az 1893-ban hozott iparfelfigyeleti törvény elavult, ezért
az iparügyi miniszter az iparfel ügyeleti szolgálatot megszünteti. '

e l ő k é s z i l ő
sertésakolt épitenek a vágóhídon
10, illetve 30 ezer forintos költséggel.

az *Uj Alagyarország* cimü dokumentfilmet, amelyet a Sztálin-dijas Lidla Sztyepanova rendezett.
fl bemutatót a rendőrzenekar a
magyar és szovjet himnusz hangjaival nyitotta meg, majd Dénes
Leó elvtárs, polgármester szólott
a közönséghez.
fl szovjet művészek ebben a
filmben bemutatják nekünk azt,
hogyan látják ök az uj Magyarországot — mondotta. — Éreznünk kell ebben a filmben azt.
hogy a munkásság saját életét
kovácsolja. Ez a film a mi életünket mutatja be s benne még
jobban megcsodálhatjuk a szovjet filmművészetet. Büszkék lehetünk erre a filmre, amely bizonyítéka az egyre erösödő szovjet-magyar barátságnak.

fl hároméves terv utolsó évének részletterve mintegy 60 pontiján sorolja fel az elvégzendő
feladatokat, fl fejlődés érdekében azonban már most hozzá kell
kezdenünk az ötéves terv előfl bemutaló előadás közönsége
munkálataihoz, hogy kellő idő a legnagyobb
gyönyörűséggel
álljon a pontos és részletes terv szemlélte a szovjet-magyar filmkidolgozására.
gyártás első közös alkotását.ElőEnnek érdekében a közeljövő- adás közben többször felzúgott
ben összehívják a terv előkészítő a lelkes taps, amely egyaránt
bizottságát, amelyben a város ve szólott a Htm megalkotóinak, d?
zetőin kivüt résztvesznek a köz- a film főszereplőjének, a dolegészségügyi, szociális, gazdasá-j gozó magyar népnek is és nem,
gi, kulturális, szabadművelődési, utolsósorban a baráti Szovjetépilési és sportszervek vezetői ls. uniónak.

D1LMA0TAR0RSZA0

HIREK

Péntek, IVCT január

A sztálini h a d i udomány diadala

P ári

h i

rek

öt évvel ezelőtt, 1944 január
27-én szabadították
fel teljesen a szovjet hadsereg csapatai
Leningrádot a német
fasiszta az agitátor
elvtársai
beosztása
aköveC'ezS
i
ostrom alól. Leningrád
ostroVÍZÁLLÁSJELENTÉS
Belváros J. (Kálvin-tér 6): KeHűtőház. Bankosok. Szinhá*
ma 27 hónapig tartott, A véderület. Bőripari Szöv. Bőr- Kecskéstelcp (Csantavéri-utoa):
A Tisza igen alacsony vízállással Tokajig apad, Icjebb
lem Sztálin elvtárs
utasításai
ipari szoksz. Vasas szaksa.
Kerület. MAV fűtőház. 0««t.
árad Vizének hőmérséklete 0 fok. Mai vízállások: Tiszabecs
szerint folyt s a szovjet nép
Színház. Tömegszervezet.
mérnökség.
56 cm (11), Vásárosnamény 125 (7), Todaj 322 (15), Csonnagy vezérének
gondoskodása Belváros II. (Szt. Mihály-u. 6): Újszeged (Népkert-sor 9): Kegrád 160 (15), Szeged 115 (11.)
óriási erőt öntött a leningrár ü l e t Tömegszervezet. HonKerület. MAV nvtnrd. MAV
dlakba páratlan küzdelmük soÜ. V. KISOSs. VAOSz. MAV
védség. A. V. L Szaksz. lak.
rán. A leningrádi győzelem ax
Rókus.
Józseftelep
(Jó járt-vendéglő):
— Filmelőadál. A
Magyar
NAHIICKM):
Kerület Városi kertészet.
egész szovjet nép és a sztálini BelvárosiII. (KáJvin-tér6): Ke.
Szovjet Művelődési Társaság vaPéntek, január 28.
rület. Városházi pártsz. KözAz agitátor elvtársak reggel
sárnap délelőtt fél 10 és fél 12
haditudomány
diadala
volt.
igazgatás.
Városi nyomda. háromnegyed 8 órakor jelenjeNemzeti Színház este 7 éra órakor a Korzó Moziban, ugyanNyomdász szaksz.
kor Csodálatos mandarin. Ta csak délelőtt háromnegyed 10
nek meg beosztási helyükön.
vas 7.I komédia. Diótörő. »P« és háromnegyed 12 órakor a
Belváros V—VI. (Aradi vértaA kerületi pártszervezetek előbérlet 9. Rendes hely árak.
nuk-tere 3): Kerület. PostAa fizetési Mankettát az Czcmlelv.
Széchenyi Moziban bemutatja Vas Zoliánn* előadása
szaksz.
Textilesek.
B£lma- társak részére is Fodor elvtártegyik legszebb szovjet meseBelváros: Mozi tol 4. fél
Szeneden
gyar. Háztartási szaksz Ház. nál vegyenek át.
filmet a Naszreddin kalandjai-t.
fél 8: Uj Magvarország.
Az MNDSz és az MSzMT
felügyelők. Ruházatiak. SzínJegyek ára 60 fillér. Korlátolt
Széehenvi Mozi fél 4, fél
Az ilzcml és kerületi pártszerház. Diák Szöv.
számban még kaphatók délelőtt együtt rendez előadást a város,
fél 8: Gvilkos párbaj.
vezetek vezetőségei azonnal veKorzó Mozi tol 4. fél 6, fél 8 8—13 óráig a Társaság hivata- háza diszterraében
szombaton Belváros IV. (Kárász-utca 9): gyék fel a kapcsolatot egymáslos helyiségében — Vörösmarty - délután pontosan 5
Ítélet tanuk nélkül.
Kerület. Tömegszerv. Orvos sal a Szabad Nép-agitáció megórakor.
szaksz. NÉKOSz.
Vasutas beszélése végett.
Muzcum nyitva
hétköznap utca 7. — és a mozik pénztá- Ezen Vas Zoltánná, dr. Vadas
•
Fzaksz. MAV Újszeged.
9-től 14 őréig, vasár- és ünnep rainál.
Sára elvtársnő; miniszteri tanap 9-tól 13 óráig.
* A szegedi kereskedelmi al- nácsos tart előadást: »A szülői Rólcns I. (Kossuth Lajos-sgt.
MFEF délután 5 órakor •
9):
Kerület.
Konzervgyár. Batthyány-utca 4. szám alatt a
szakszer- közösség a Szovjetunióban* cim.
Somogyi könyvtár nvitva van kalmazottak szabad
Win ter kefegyár. Ker. alk.
hétköznapokon 9 órától 19-ig vezete február 5-én nagyszabá- mel. Érdeklődőket szívesen lát
kulRókus II. (Kossuth Lajos-sgt. kulturosztályon kerületi
Egyetemi
könyvtár
reggel sú bálát rendez a Hungária nak.
turfeleiősök részére értekezlet.
2G):
Kerület.
Konzervgyár.
8 órától este 7-íg van nvitva összes terméiben, melynek a jöPedagógusok. Polo cipőgyár.
Felhívjuk as összes
szemináhétköznapokon.
vedelmét a görög
szabadságx Iparosbál február 5-én este
Tömegszerv.
riumvezetőket,
hogy as e heti
Sinlpftla'n* * vóí vwtrttraV
harcosoknak ajánlották fel.
Rókus í n . (Kossuth l a j o s - s g t . szemináriumon
8 órakor az ipartestületben.
»NemzetgazdasáEeinzingcr örök.: Horváth
63): Kerület.
Dohánygyár. gunk uj feladatai* cimü brosúrát
Mihály-ulca 9: Hósa üalázs
Tanosztály (rendőr). Lemezdolgozzák fel. At anyagot a sajKálvária-utca 17: Salgó fiva k
gvár.
meg.
ür
l'ictiy 14 : Mátyás-tér 4
Alónivííros I - I I . (Móra-utca 3): tóosztályon kaphatják
Selmeczi
Bria:
Somoevitelep
Kerület. Gvufagyár. DémaciFelhívjak as összes
szemináIX. utca 489.
iőgyár.
Márkus gőzfürós*. riumvezetőinket, hogy a szemlnáJgészségügy. Egyetemi párt- rlumhallgatőkat
—r>—
a Politikai
Biszervezet. Szegedi Kenuer.
- A SZEGEDI SZABADMŰzottság határozatának
végrehafAlsóváros
I.
(Róka-utca
21):
VELŐDÉSI TANACS ma, pénSzeged dolgozó női nagg ér- a szakszervezetek aktuális proKerület. MEMOSz. MAV forg. tásába nagvobb mértékben vontek estére hirdetett
szabad- deklődéssel tekintenek a vasár- blémáiról.
hallgaGőpkocsizók. Postások. Vágó- ták be. A szemináriumok
egyetemi előadása
váratlanul napi nőggülés elé. A Nemzeti
Foglalkozni fog a nögyüléa
hid. Tömesrszorv. Rendőr psz. tói minden taggyűlésen
felen/eközbejött akadályok miatt cL Színházban délelőtt 10 órakor az egységes női tábor kialakí- Alsóváros IT. (Földműves-utca nek meg és
hozzászólásaikkal
marad. A legközelebbi előadást
és Szabadsa(tő-utca sarok): emeljék annak politikai
színvokezdődő gyűlésen fles Erzsébet, tásának kérdésével ls.
Kerület. FÉKOSz. Kisvasút. nalát.
jövő pénteken tartják meg
Szeged
dolgozó
női
számára
a Szaktanács helyettes nőtitkára
MAV pályafenntartás. TiszaKözponti egveiem aulájában.
nagyjelentőségű lesz a vasárnapi
A két utóbbi utasítás végremalom. Malomipar. Ujszegedi
rr. Meghivő. A Fórum Club mond beszédet, amelyben kiér- nőgyülés, mert utat mutat majd
gőzfürész. Varga kötélgyár. hajtásáról az alapszervezeti okvezetősége értesiti tagjait, bogy tékeli a közelmúltban tartott II. a jövő feladatainak sikeres megFelsőváros T—II. (Postásott- tatási felelősek hetenként teggenz évi rendes közgyűlés a Club nökongresszust és beszámolót tart
oldására.
hon): Kerület. Gázgyár. Első nek jelentést.
helyiségeiben február 13-án, vaSzegedi Cipőgyár. Orion bőrOkatáü
osztály.
sárnap'délután fél 3 órai kezgyár. Ujszegedi Kendergyár.
dettel lesz. HatározatképtelenTaqqyüléssi
OTI.
ség esetén ugyanezen a napon
Fodortelop (Vásárhelvi-sugámt
délután 3 ómkor. Kérik a tagok
Péntek, 28: Kunsápi szövő110): Kerület. I.ippai gőzf.
pontos megjelenését. TárgysoroFásszaksz. Ilidépites.
Köz- üzem délulán 2 Bogdán Imre,
zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. A
A földművelésügyi kormányzat elsőosztályu, 75—80
tisztasági telep.
Angol-Ma- Vizmütelep délután fél 3 Varszőregi ingatlanra vonatkozóan
centiméter
gvar Juta fonó.
ga r á l , Köztisztasági telep délhatározathozatal.
Pénztári je- textiliparunk
nyersanyagszük- hosszú száraz lenkóró ára málentés. 4. Régi tisztikar részére ségleteinek kielégítésére 10.000 zsánként 66, a másodosztályú, ö'oniogyttelep I—II. (VII. n.): után 3 Zsigmond Rózsi, Piek
a. felmentvény megadása, ö. U j holdon rostlen és 35.000 holdon
Kerület Mérnők szaksz. Kot- szalámigyár délután 3 Lombos
tisztikar választása. C. Esetle- rostkender szerződéses termelését 70—75 centiméter hosszú 58.50,
rótelep. Villa mosva s u t I'ick István, Varga kötélgyár
déla harmadosztályú, 60—70 centi
ges indítványok.
szalámigyár. Vizmütelep. Venután
fél
4
Prágai
György,
Szőirányozta elő.
méter hosszú 19.50, a negyeddéglátók.' Tűzoltók. Mozisok.
- INGYENES CSUKAMAJregi petróleum délután 4 HaA Rostkikészitő és Termeltető osztályú, 15—60 centiméter hoszMALLERD. Zenészek.
OLAJOSZTAS. A fejlődésükben Nemzeti Vállalat a rostnövények szu 37 forint.
Ujsoiuogyifelep (iskolaépület): raszti György, Rendőrség délvisszamaradt nagyobb gyerme- termelésére a földmüvesszövetkeKerület Macánálk. MOSzK. után fél 5 Farkas István.
A termelő minden hold kikeli
kek részére is adnak ki a zöld- zelek utján köt termelési szerrostlenvetés
jeltrágy ázásához 60
keresztes védöintézetek csuka- ződést a dolgozó parasztsággal.
kiló pétisót kap kölcsön, kamatmájolajat teljesen díjtalanul. Az A termelésben nagy kedvezményt
mentesen.
igénylők tanácsadási időben je- nyújtanak. A rostién
m i i s o r a termeléséRohamosan fejlődő textilipalentkezzenek a
védöintézetek- hez holdanként SO kiló velömarunk
nyersanyagszükségleteit
ugy
Január
28-án
este
7
érakor:
A csodálatos mandarin. — Tabcn. A vitamindús csukamáj got kapnak kamatmentes
kölvaszi komédia. — Diótörő. »P«
olaj kiváló gyógyszer, a gyengo- csönre a termelök. A vetőmag tudjuk csak kielégíteni és csak
bérlet 9. Rendes helyáruk.
ugy tudjuk biztositani a d o l g o
csontu és vérszegény, étvágyárát a leszállított lenkóró érté- zók részére a szükséges textil- Január 29-én délután fél 3 éra: A csendháborító. Ifjúsági •16talan csecsemők é s gyermekek
adás.
kéből vonják le. A kikelt, gyom anyagokat, ha dolgozó paraszttélen nem nélkülözhetik.
Csárdáskirálynő. »A« bérlet 11.
mentes lenvetés minden holdjá ságunk megérti a rostnövények Január 29-én este 7 érakor:
előadása. Rendez hclyárak.
A stockholmi
asztalitenisz ért a földmüvesszövetkezettől 200 termelésének szükségességét.
A Január 30-án délután 3-kor: A Csendháborító. (DiszelflodAz
világlmjnokságra.
csütörtökön forint termelési előleget nyujta
kormány kedvező termelési fel
az EPOSz.nap keretéten.
utazott el a magyar válogatott. nak.
Parasztbecsület-Bajazzók. Bírtételek nyújtásával siet dolgozó Január 30-án este 7 órakor.
A magyar együttes a bajnokság
A rostlent átvételkor a terme- parasztságunk segítségére a rostletszünet.
kezdete előtt 31-én GÓtebopgA windsori víg nők. »U« bériét
Január 31-én est* 7 órakor:
!>an, február 1-én pedig Borús- lővel a helyszínen minősitik. Az növények termelésében.
9. előadása.
ban vendégszerepel.
VARHATÖ IDŐJÁRÁS

II 29-i Szabad Nép agitációra

Mérsékelt szél, kevés felhő, száraz, helyen kint ködös idő.
A hőmérséklet alig változik.

Az egységes női tábor kialakulásának
kérdése a vasárnapi szegedi itdgyiilés
Í
előtt

Nagy kedvezményeket nyújtanak
a rostnövények termelőiek

Szegedi

Komplett

SZEGEDI MOZIN MÜ50R3
BELVÁROSI

k i f o g á s t a l a n

ÍTráTtaTl

Ma és mindennap

Uj MAGVflRORSZAG
beteljesedett magyar szabadság fiimjo.
K O R Z Ó

lelefon

ítélet

tanuk

SZÉCHÉNYI
Telefon

olcsón eiadó
Cim a kiadóban

624.

Ma és mlndcnuap

nélkül
j4öT. öeriet

490.

Ma és mindennap

GYILKOS P A R B A J
Előadí.ok kezdete fél 4, iéi6, fél 8
Pénztár d. e 11-12, d. u. 3 órától.

Többhavi

részletre

F

a g y m c n l e s

!-a burgonya 50
T a k a r m á n y -

burgonya20

fillér
Tengeri
k a p h a t ó

Szegedi Földműves Szövetkezetnél, S z t . M i h á l y - u . 6

Politúrozott diófaszin háló.
szoba
2200-tól
Jobb kivitelben
2800-tól
Diófaszin politúros kombi,
nált szekrény, rekamié,
4 szék, 1 asztal
3000-től
Konyhaberendezés 900.— Ft-tól
ar,
Kossuth Lajos-sugárut 5. szám.

Nemzeti

Színház

Tájszinház műsora:
Január
Január

vehet; nálam és rendelésre készitek:

lelet. • 625

Állami

28-án: Deszk:
30-án: Fodortelep:

ÓCSKAVAS NAGYBAN.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.

K i s i p a r o i o k !
A KIOSz mindkét világnézeti tanfolyamának

z á r ó v i z s g á j a
29-én, szombaton d. u. 6 órai kezdette
lesz,

közbejött

akadály miatt a pénteki helyett

A Szakmaközi Bizottság rendezésében tartjuk meg a Szakszervezeti Tanács
természettudományi szabadegyetemének 3-ik előadását 29-én, szombaton
délután 6 órai kezdettel a szakszervezeti székházban.
D r . STRAUB BRUNO egyetemi tanár, Kossuth-dijas tudós tart előadási

„ÉLEI ÉS ANYAG"

elmen.Érdeklődőket szívesen iátunk.

Fűtött teran:

Péntek, 1949 január 28.
|iz e m b e r

n e m

delMagtahohszaq
g é p

tudományos normafigyelembe veszi

a munkás

fáradékonyságát

űz ui kollefet.v szerződés

VŐMs Jánosné keresz orsózó nö

megkötése óta
különösképpen
ti lárbc került az üzemekben a
eonnarendezés kérdése. Rövldeten mindenütt sor kerül a nortiák felülvizsgálására. Ebben a
munkában felelősségteljes
felfedsz hárul az üzemi értelmiséi dolgozókra, akik ma már nem
únt a tőkésosztály képviselői
Tesznek részt a normarendezésben, hanem a
munkásosztály
mellett felsorakozva, a munkásosztály érdekében végzik felelőstégteljes munkájukat.
Hogyan is történik a normák
felülvizsgálása, mi is tulajdonléppen a norma? Tudnia kell ezt
ilinden dolgozónak, hiszen
a
normakérdés az ö ügye, a szoaalista építőmunka ügye.

azonban nemcsak arra vigyáz,
hogy azonnal összekösse az elszakadt szálakat. Másra is ügyelnie kell. Most éppen orsót kell
váltania, egyszerűen azért, mert
az orsóról már lement a fonál.
Nézzük csak, milyen munkamozzanatokat végez el, amig fölkerül és megindul az uj orsó.
1. flz üres hüvelyt leveszi, a
teli orsót felteszi.
2. Szálat fog, be/üz.
3. Keresztorsón szálat fog.
4. Köt, indit.
Persze, amig az egyik orsóról elfogy a szál, a másik megtelik. Azt is váltania kell. Ezt a
műveletet is fel lehet bontani
munkamozzanatokra, fl munkamozzanatok elvégzése időbe kerül. Például az orsóváltás félpercig, de tovább is eltarthat, flz
időmérőknek már most az a feladatuk, hogy lemérjék, mennyi
idő szükséges az egyes munkaelemek elvégzésére, az orsócserére, a keresztorsó váltásra, stb.

S

9 Szegedi

endsrionésvér

lercsztorsózó géptermében
vajyunk. Figyeljük csak meg Vörös Jánosné elvtársnő munkáját,
nint ahogyan a normafelülvizsgálók is figyelik. Lassan kibontakozik előttünk a munka folyameta, amint tanulmányozzuk a
keresztorsózónő munkáját. Megláthatjuk azt is, milyen körülmények, milyen feltételek mellett
dolgozik Vörös Jánosné elvtársnö. Környezettanulmányt
végzünk. Ugyanígy teszik ezt a norinafelühizsgálók is. Megvizsgálják, vájjon megfelelőek-e
a
munkafeltételek, helyes-e a munk a m ó d s z e r , nem l e h e t n e - e a mun-

ka menelét észszerfisiteni, leegyszerűsít ,'ilí.
MIKÖZBEN IARUIRSÉNYOZRU'S

Vörös Jánosné elvtársnö munkáját, észrevesszük, hogy a kilenc orsó közül egy megáll. Elszakadt a szál. Vörös Jánosné
elvtársnő azonnal megfogja az
elszakadt szálat, összeköti. Mindez alig néhány másodperc műre. Már meg is indul az orsó s
eigan fut tovább a fonál. De
most megint valami hiba történik. Ismét leáll egy orsó. Vörös
Jánosné elvtársnő rögtön észreveszi, csakhogy most nem olyan
egyszerű a feladat, mint az
előbb. Meg kell keresnie az elszakadt szálat s amig megtalálja, eltelik vagy husz másodperc.
És ez igy megy tovább. Vörös
Jánosné elvtársnö a keresztorsózó gépen feldolgoz például 2
kiló fonalat és ez alatt az idő
alatt 10 alkalommal elszakadt
a szál, háromszor meg keresnie
kellett, fl normafelfllvizsgálók
ezt pontosan feljegyzik és soksok adat alapján megállapítanak
euy átlagot, mondván:: ennyi és
ennyi fonál feldolgozásakor enynyi és ennyi szakadás s egyéb
kiba fordul elő. Ennek megállapítása az úgynevezett gyakoriság felvevők feladata.

Ott Alinak a nép me' ett
kezükben stopperórával, fl mérések elvégzése után azután kiszámítják, hogy az összes munkamozzanatok elvégzésére menynyi idő szükséges. Ehhez hozzáadnak egy bizonyos idömenynyiséget, amely a hibák helyrehozására szükséges. Megállapítják, hogy a munkát ennyi és
ennyi Idő alatt lehet elvégezni.
Igen ám, de még sok más
körülményt" Is figyelembe
kell
venni, flz ember nem gép. Vörös Jánosné elvtársnő sem az.
Például egyszer csak megszomjazik. Innia kell. Ez ls időbe
kerül. Azután el Is fárad kissé.
Nem olyan éber már, mint a
munka megkezdésekor. Természetes, hogy kissé
lassabban
megy a munka. Tehát akkor,
amikor az időmérők megállapítják, hogy mennyi idő szükséges
a munka elvégzéséhez, be kell
számitaniok egy bizonyos időmennyiséget pl. az ivásra, a rövid pihenésre, be kell számitaniok azt is, hogy a munkás elfárad lassanként s már nem tud
olyan gyorsan dolgozni.

ts

célt szolgái: megállapítani
az
igazságos normát, azt az időmennyiséget, amely alatt a mun
kás minden megerőltetés nélkül
huzamosan el tudja
végezni
munkáját. Egyenlő
munkáért
egyenlő bért, ennek a jelszónak
kell érvényesülnie a normák átrendezésében. fl másik célkitűzés: termelékenyebbé,
egyszerűbbé és könnyebbé tenni a munkát
Ezek a szempontok vezérlik
a normafelülvizsgálókat,
akik
mint a munkásosztály dolgozó
társai mennek el az üzemekbe,
hogy velük együtt vállvetve dolgozzanak, segitsék egymást a
szocialista építő munka utján.
(faragó.)
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kulák

Február másodikán lesz hat
éve, Hogy a sztálingrádi csata,
a történelem legnagyobb csatája a szovjet fegyverek fényes
győzelmével végződött. Több,
mint öt hónapig folyt az elkeseredett küzdelem, fl hitleristák
a Volga partjai mentén akartak megkerülő mozdulatot végrehajtani Moszkva Irányában.
De a város védői megesküdtek Sztálinnak, hogy a végső
lehetőségig küzdenek és győzni
fognak. Ezt az esküt becsülettel teljesítették, fl németek
nem jutottak tovább. Sztálingrád hősei példátlan vitézséggel és önfeláldozással harcoltak.
fl hitlerista áanda feltartóztatásához rendkívüli szivósság,
katonai művészet és törhetetlen
győzelmi akarat volt szükséges.
Egyes napokon a fontos szakaszokon a németek egyidejű-

tizenkilenc*

a

másik

leg nyolc hadosztályt ls harcbavetettek a légi haderő és
páncélosok százai kíséretében.
fl szovjet hadsereg ezekben
a nehéz napokban
egyedül
küzdött a hatalmas arcvonalon
a hitlerista hadigépezet elleri.
fl szovjet fegyverek- Sztálingrád alatt mégis hatalmas győzelmet arattak, amely fordulatot jelentett a világháború további sorsában, fl szovjet hadsereg szilárdan magához ragadta a kezdeményezést és a
német fasiszta hódítók teljes
szétveréséig ki sem
engedte
kezéből. Sztálingrád — mint
Sztálin megállapította — a német fasiszta hadsereg temetője
lett. fl sztálingrádi vereségből
a németek többé nem tudtak
kilábalni.
Sztálingrád a szovjet fegyveres erők hatalmának, 8 szovjet hadtudomány nagy diadalának szimbóluma.
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Súlyos uzsoráért letartóztatták „ O k o s "
Papp János zákányi kuiákot,
a ruhátlan Szekeres*család
zsarnokát
Lengyelkápolnán s a környező nagy kiterjedésű zákányi határban sok a kulák. Piroscserepes, nagyablakos tanyáik pöffeszkedve uraskodnak a kis akácos dülőutak mellett.
A kulákházak istállói mögött itt is, ott is rozzant viskó húzódik meg szerényen. Sokszor a kulák disznóóla is palota
ezekhez képest. A viskókban a béresek laknak, akik megművelik a 40—50 holdakat, akiknek véres verejtékéből munka nélkül uraskodik a kulák. Az ő
két kezük kereste m(\« a nagyablakos házakra valót s még ember számba sem veszik őket.
Tenyérnyi ablakú viskókban laknak, amelyekbe csak ajtónyitáskor jut be a napfény, de az öröm, a boldogság még nem
hatolt be soha.

A felszabadulás után,

amikor szétosztották a nincstelen parasztok között a nagybirtokosok ezer holdjait, a héresek kis kunyhóiba is beköltözött a jobb élet lehetőségének
kis reménysugara. De jött a kulák, akinek kényére, kedvére
voltak kiszolgáltatva s megölte
bennük ezt a reménysugarat.
Azzal fenyegetődzölt,
hogyha
földet igényelnek, azonnal kirúgja őket lakásukból. Ha ez
sem
segileit, azt híresztelték;
hogy a földet drágán kell megfífudatüápynsnantaüiegái a p i t á í í fizetni, visszaveszik nemsokára,
visszaadják a
földbirtokosokmindezek
figyelembevételével nak.
történik. Persze a normák folytonosan változnak, flz újítások
például megrövidítik a munka- Sokan nem igényeltek
földet,
folyamatot. Változnak a normák
akkor is, ha például az üzemben soknak pedig nem is jutóit. Kümegváltoznak a munkaviszonyok, lönösen Zákányban volt ez igy,
jobban megszervezik a munkát, ahol egymást érik a kuláktaa dolgozók elsajátítják az élmun- nvák. Szekeres Mihály is föld
kások fejlettebb munkamódsze- nélkül maradt feleségével és öt
reit, egyszóval kedvezőbb felté- apró gyermekével. Ott húzódtelek mellett, rövidebb idő alatt tak mcjí a kulák »Okos« Papp
képesek el tegezni munkájukat,
János egyik kamrájában, melyfl normarendezés tehát kettős nek a szélessége két, hossza
pedig négy lépésnyi.
»Okost
Papp nem jószívűségből adta
nekik ezt a viskót, hanem azzal a kikötéssel, hogy soha senkinél munkát nem vállalhatnak, neki köte'eselc napszániosRendeletek a hivatalos
lapban
kodni s a napszám mindenfl Hivatalos Lap
csütörtöki
fl földművelésügyi
miniszter kori fizetségéi is ő szabja meg
száma közli a pénzügyminiszter rendelete megállapítja a
ter- mindig.
rendeletét a mezőgazdaság fej- ményforgalmi, a- burgonya és a
A napsfcámot
lesztési járulékról szóló rendelet hagymakereskedelml, a sertés és
kiegészítéséről. E szerint, aki bu- zsiradékforgalmi, a sertéshizlalá- •Okos* Papp szerint napi 16—
sát egyáltalán nem termel, vagy si és marhaértékesitő
nemzeti 17 órai munkát az infláció alatt
nem termelhet olyan mennyiség- véillalat működési körét.
ugy átlagban fizette. Szekeres
ben, amely a mezőgazdaság fejfl kultuszminiszter rendelete igy koszt nélkül 5—6 mázsa bulesztési járulékot is fedezné, kö szabályozza a bölcsészettudomá- zit kapott egy évre. Semmi főbteles a búzában kivetett járulé nyi és természettudományi ka- bet. Ezért dolgozott egész évkot elsősorban más kenyérgabo- rok tanulmányi és vizsgarendjét. ben. Az öt gyermek
éhezett
na magvakban,
másodsorban Mindkét karon a tanulmányi Idő odahaza az ablaktalan kamráegyéb könnyen tárolható
ter- 10 félév, kivéve a vegyészeti sza- ban. Az utcára nem mehettek,
ményben leróni.
kot, ahol 8 félév.
mert ruhája egynek sem volt.

SinbálYOzf^!? a kaíesészeti és fermssze?tudomány! kor fanu mányi rendjét

üz e s k ü t b e c s ü l e t t e l f e l l e s ü e l t é k

Az ót gyermek után pedig jött
sorban a hatodik, a hetedik s
az elmúlt évben a nyolcadik is
Nyomoruk egyre nőtt. A napszámból, amit »Okos« Papp fizetett, kenyérre sem tellett. A
•lakásért* is sokat kellett dolgozni, mert a kulák, aki előnevét nem jó esze, hanem ravaszsága miatt kapta, a kis
kamráért négy napszámot és
1075 négyszögöl szőfő teljes
megművelését követelte. A dologidő nagy része erre ment el
s igy a napszám összege egyre
csökkent.

„Oios" Papp János

lat kenyeret is elveszíti, azt
pedig nem vette észre, milyen
nagyot fordult a világ sorsa,
mert a napi 16—17 órai munka
mel'ctt nem igen járhatott emberek közé.

Egyszer majdnem ölt
is elkeseredésében, pedig nyugodt, csendes ember volt örök
éleiében. Vaiaki a kü'ákokat
védte s ő éppen arra járt.
— Lálod, Szekeresnek is
• Okos* Papp ad kenyeret —
ütötte meg a fülét. — A másik
pillanatban ökölbe szorult a
keze s ha fegyvere van, ölni
tudott volna. De aztán tovább
ment — s annyit szólt
csak
vissza, hogy a legnagyobb haragosának is inkább a halált
kiván'a, mint »Okos« Papp kenyerét.

Az utolsó percben
jött meg Szekereséknek a segítség. A közigazgatástól valaki
meglátogatta őket. Ott látta a
két szalmavackon a nyolc ruhátlan éhes gyermeket. A Magyar Dolgozók Pórija helyi
szervezetének azonnal ludoinásár a hozta a borzalmas esetet
A pártszervezet azonnal segített. Másnap felöllözlclték a
nyolc gyermeket s a csa'ádot
átköltöztették a közigazgatás
épületének egyik lakásába ahol
nem kell többé fél ével robotolniuk a lakbérért, pedig ablak,
ajtó és tető is van a házon.

közben tul jónak tartotta Szekeresék kamráját. Hiába könyörögtek neki, hiába kérték,
hogy télen a nyolc gyermeket
megveszi az Isten hidege. l e szereltette a kamra
ajtaját,
mert kellelt az istállónál s leszedette a tetőről a cserepet,
hogy a kocsiszínre rakassa. A
hatszáz öl kmniplittermő földecskét is megvonta SzekereA rendőrséget fs
séktől. Kevésnek larto'ta a harmados bért, mert rájött,
ha
értesítették
napszámba müvelteü nem két- a •jószivü* kulák gazemberséharmadát, hanem háromnegye- géről. Az ügylien azonnal megdét kapja a termésnek.
indult a nyomozás s Pappot
súlyos lakás és
béruzsoráért
Nyoíc ruhátlan gyermek őrizetbe vélték, átadták az álügyét
sorsa egyre borzalmasabb lett. lamügyészségnek, ahol
Egyre többet korgott a gyom- már a jövő csütörtökön le á»
ruk) s a két ágyból álló bútor- tárgyalják.
A zákányi dolgozó parasztok
zatukon zizegő szalma kis ruhátlan testüknek nem
adott sokat tanultak a szomorú, d»
meleget. Tüzelő nem volt, az jól végződött esetből. Ezenlui
ablakot szalmaköteg pótolta s egyikük sem sajnálja a kuiáa csupasz padlásról
vékony kot, mert ha egyiket s másikat
közelebbről,
csikókban fújta be a havat a is megvizsgálják
fagyos téli szél. Szekeres sok- kitűnik, hogy »Okos« Papp nem
szor gondolt már arra, hogy is a legrosszabb közülük s ha
jobb is lenne elpusztítani min- összehasonlítják őket, a közdet. Máshoz is fordult volna se- mondás jut eszükbe: »az egyik
gítségért, de nem mert.
Félt tizenkilenc, a másik egy híján
• Okost Papptól, félt, hogy ta- husz*, azaz a kulák az csak kuO *J
lán még ezt a néhanapi kis fa- lák.
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A Srabaüsaqhaicot/ Szövetség
va< át nao rendez, nagyszabású
évadny ó moforoiversenyét
A Szat>adsághari-os Szövetség ványt f o g nyújtani az akroszegedi szervezetének rendezé- hati'kusság határán mozgó telsében vasárnap kerül lebonyo- jesítményekkel.
Az érdekes
lításra az idei első szegedi mo- ügyességi é s terepverseny szintoros veráeny. A verseny bizo- fcelyo a régi lóversenytéren lesz,
nyítéka demokratikus sportéle. kezdési ideje pedig délelőtt 11
tünk nagy kezdeményező és óra,. A verseny színhelye a váfejlődést elősegítő tevékenysé- góhídi villamosvégállomástól érgének, mert ehhez hasonló ko- hető e l a legrövidebb uton. A
rai terminuson soha nem ren- szegedieken kivül eddig Vásárdeztek motoros versenyt. A verhely é s Makó motorosai jelenseny nemcsak a résztvevőknek
lesz nehéz feladat, de az ér-tették be résztvételüket a ritka
deklődőknek is rendkívüli lát- érdekességéi küzdelemre.
Hétfőn esti- tartják meg
Sportakailéinia 5. előadását
A keddi köztársasági emlékünnep miatt a szegedi Sportakadémia soron következő ötödik estjét, a szokástól eltérően
hétfőn este fi órakor tartják
meg a szakszervezeti székházhan. Az előadás tárgysorozatán
a labdarugósport szerepel. Vecsernyés bajos, a DLASz főtitkára, A labdarúgás története
és szervezése, Kern Tmrc. a
Játékvezető Testület főtitkára
Hogyan látja a játékvezető a
labdarúgást és Gyurik László,
a Szeevd AK labdarugó játékosa Hogyan látja a dolgozó
sportoló a labdarugó játékot
címmel tart előadást.

A Puttonyára készülő déli
tekeválogatottat ma este állítják össze. A válogatott keret
délután 3 órai kezdettel a
VAOSz első csapatával játszik
edzőmérközóst.
A Magyarország—Csehszlovákia ökölvivó mérkőzés 8:8 arányú döntetlent eredményezett.
Az eredményt a pontozóbírák
részrehajlása miatt a magyar
csapat vezetői megóvják.
A DLASz i f i bizottsága ma
este G órakor értekezletet tart
a szövetség Hajnóczy-utcai székházában.
A szentesi MTE elhatározta
beolvadását a szakszervezetbe
és a jövőben Szentesi Szak.
szervezeti Torna Egylet néven
indul a bajnokságírt.
Nein szilnnek meg
A Húsos labdarugók a jan szakszövetségek
nuár 30-ra megbeszélt szabad,
Az OSII gazdasági rendelke- téri edzést február G-án tartzései é s az egyesületek szak- ják meg, amelyen valamennyi
szervezeti vonalra térésével kü- játékos megjelenése kötelező.
lönböző rémhírekkel traktálják
Kecskeméten vasárnap orszáa reakció táborához tartozó ele- gos ifjúsági birkózóversenyt renmek a dolgozó sporttársadal. deznek. A küzdelemben a szemot. A szakszövetségek meg- gediek i s indulnak.
szűnését és általában az egész
Tanácsülést tart a DLASz
magyar sport
visszafejlődését február 1-én este 7 órakor hijósolgatják.
vatalos helyiségében.
Az USA jégkorongcsapata
A kinkkel szemben a valóság oz, hogy a sport meglevő Brünnben is kikapott a város
irányító ezerveire a jövőben válogatottjától 5:1 arányban. Az
minden eddiginél nagyobb fel- amerikai válogatott első győzeladat vár a mindjobban kiépülő mét Pozsonyban szerezte meg
tömegsport megvalósítása terén. a szlovák válogatott felett 0:4
Az átalakulásokra, mint azt az arányban.
illetékesek kije'nntették. mind
Budapesten február 13-án Maa szakszövetségek, mind pedig gyarország—Finnország válogaoz egyesületek terén azért van tott terem Kézilabda mérkőzés
szükség, hogy végleg felszámol- lesz.
ható legyen az osztályidegen
A Déli Játékvezető TeriMet
elemek romboló
ténykedése. ma este 8 órára tűzte ki tisztEzeknek a helyére becsületes, a újító közgyűlését a DLASz Hajmagyar sportolás önzetlen 'szol- nóczy-utcai székházába. A köz.
gálatára kész munkásvezetők gyűlést, amennyiben ma liatákerülnek, akik a régi és dol. Tozalképtelen lenne,
február
gozni akaró megbízható szak. 6-án délelőtt í> órakor tartják
emberek segítségével el is tud- mev a belkereskedelmi igazgaják végezni a rájuk váró foko- tóság nagytermében.
zottabb munkát. Éppen ezért elKecskeinét városa asztaliteengedhetetlen szükségesség n nisz bajnokságát vasárnap tartközeledő közgyűlések
alapos iák meg, nmei von Szegedről a
előkészítése, hogy ezen kérész- Postás, a KAOÉ és a 1IAPOEL
tűi a tisztségükbe mindenütt vesznek részt.
a munkások képviselői kerüljeA gyorskorcsolyázó EB febnek be, akik nem szavakkal,
hanem tettekkel bizonyítják rá- ruár 5-cn kezdődik Davosban,
termettségüket, amint azt nzahová a magyar válogatott már
országvezétés minden vonalán megérkezett és komoly edzéseket' folytat.
is látjuk.
A futbnllmérkózések rendjének biztosítása érdekében kiókINNEN - O N N A N
tatják a mérkőzést látogató köAz SzMTE a Móravárossal zönséget. Ebból a célból sokjátszik barátságos
labdarugó százezer példányban készült kis
mérkőzést vasárnap délután fél szabálykönyvet osztanak
szét
3 órai kezdettel a Hunyadi- teljesen díjtalanul a mérkőzést
téren.
látogató közönség körében.
A MKFKSí úszószakosztálya
A román sporthivataltól megmegalakult Szalma Ferenc, áz hívás érkezett, oz OSH-n k e .
MTE kiváló versenyuszója v e - resztül a magyar Motor Sport
zetésével. Az egyetemi s'porto- Szövetséghez három versenyre.
lók szerdán (ártották edzésü. A románok junius 12-ro Bukot a városi fiirdő nszodáiá. karestbe, augusztus 14-re BrasKan, ahol azt rendszeresen min- sóig, és október 12.re egy Koden szerdán este G éjs 7 óra kö- lozsvúr melletti túraverseny re
zött tartják o jövőben. Az u jhívták meg motorosainkat.
sportosztály célja az úszás töA csepeli MTK n, tenisz tőmegsportolásának elősegítése.
meg sporttá való fejlesztése érA szombat helyi MAV névvál- dekében vasárnaponkint a csotoztatást eszközölt. Az egyesü. peli sportcsarnokban
fedettlet uj neve: Szombathelyi í-oko- pálya 1 .emu tat ó
mérkőzéseket
motiv.
rendez nagy sikerrel, mert az
A VAOSz jégpályáján ismét első bemutatón mintegy 600
megindult az élet, mert a k i . néző jelent meg.
dig idő beálltával sikerült az
Az 19-19. évi tekebajnokság
. gyesüit dolgozóinak a jeget mind az N B I-hen. mind az
helyreállítani.
NB TLben február 6-án indul,
Megindult a Délkerület női amelyre a sorsolásokat is megdiák kosárlabdabajnoksága. A ejtették már.
Knjnokság keretélien a KereskeKét -zegedi vivő. Stibi Eme e
<leírni a Szent Erzsébet girnriá. és Lévai András nyert beosztást
'.iumot 55:22, a Szent Margit a, főiskolai világbajnoki keretbe.
gimnázium nz Ipari középisko- Vívóink jelölése a szegedi vivólát 17:15 arányban győzte le. élet fejlődését bizonyítja.
a
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Szinház-

Film-

1
Művészet St® s t f i f o e z e ' S

Hirek

im

*imw

H rdofttn^ny

Felhívjuk az üzemi kultur70.195/1919 I . fl szegedi pénzfclelősök figyelmét, hogy a feb- ügyigazgatőság felhívja
mindruár 7-én tartandó filharmó- azokat, akiknek tudomásuk va®
nikus hangverseny jegyeit üze- a vagyonelkobzásra itélt Solti
Nem mindennapi képességű mük részére haladéktalanul ve- Molnár István é s Pozsgal l i t zongoraművész mutatkozott be gyék át a Nemzeti
Szinház
vánná szül, Kopasz Ilona sze*
szerdán este a szegedi közönség pénztárától.
gedi lakosok bármely vagyonáelőtt:: Wallflsch Péter, az okA magánalkalmazottak szaktóberben budapesten tartott Bar- szervezete pénteken délután fél ról — az esetleges szegedi Intók zenei emlékversengek zon- 6 órakor taggyűlést tart a szak- gatlanvagyon kivételével — kötartozásáról
goragyőztese.
szervezeti székházban budapesti veteléséről, vagy
ezt 8 napon belül a törvényes
előadóval.
Kérjük
a
tagok
p
o
n
Wallflsch naggkulturáju mükövetkezmények terhe mellett jevészeggéniség, akiben a kitűnő tos é s feltétlen megjelenését.
A brigá-dA'ezetök értekezletet lentsék be.
stílus- é s formaérzék, a színek
és árnyalatok finom megszólal- tartanak 28-án, pénteken délSzeged, 1999 január 25.
tatása a fölényesen biztos zenei után 6 órakor a szakszervezeti
székházban.
Dr.
Szablya sk. pénzügyi főértelmezéssel é s kéztechnikával
A fodrászok
szakszervezete tanácsos, pénzügyigazgató h.
harmonikusan párosul. ízlésesen
összeállított műsora ls, amelyről ma, (>éüleken délután 0 órakor
székházban
hiányoztak a szokásos, közön- a szakszervezeti
ségsikerre építő hangversenyda- taggyűlést tart. Fontos megjerabok, rendkívül széles skálán lenést kérünk.
GépjárművezetőkI A
szakmozgó művészegyénlséget é s páÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK:
adatok
ratlan beleélöképességet
muta- másitásra vonatkozó
BUDAPEST 1. 5.30: Hajnali
tott. Wallfiseh minden kompo- összeírására jelentkezni kell a
nistaegyéniségnek é s stilusfajtú- szakszervezet helyiségéhen 1949 Ö 30: Falurádió. 6.45- Reggeli
lorna. 7 Ott
Műsorismertetés.
nak a lényegét adta s ez az,február 1-től 1949 február 20-ig. 9 55: Áttelepítési kormánybizamit nagynak találtunk benne. A jelenikczéslicz érvényes kék- tosság
közleményét
IÜ.OOJ
jogosítvány, llirek
Bach műsorszámainál a formá- lappal ellátott
12 00 Harangszó, h i ban monumentálisát alkotó, or- rendőrségi la'kásbejelentő é s a rek 14 00 llirek 15)15- Kágonista Bachot hallottuk. Brahms vezetési időről eltöltött munka- ilióiskola: 15.55- Műsorismertetés. 17 00- llirek. 20.00. Htc-dur szonátájában a kissé elfe- bizonyitvány kell.
ledett Brahmsból hozott ki megA szakmaközi
nöbizoltság rek, sporthírek 20 20: Hírek
és krónika oroszul 22.00: Hílepő szépségeket. Debussy Ber- ma. pénteken este 8 órakor rek. Mit hallunk holnap? 0.10
gamasque-szvitje az ujabb ze- jótékonycélu
farsangi Mlai llirek é s krónika
frnnciáuL
nében ls otthonos művészt mu- rendez a Dohánygyár kultúr- U 20: Hirek é s krónika angolul.
tatta. fl ráadásnak játszott Bar- termében. A műsort a Nemzeti
Péntek, január 28.
tók: Román táncok részletei a Szinház tagjai adják. Mindenvitalitással teli népzenei inspl- kit szeretettel vár a rendezőség
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
rációju, robosztus Bartókot tolA magánalkalmazottak nőbi- zene. 8.00:: fl Sisportról. 8.13:
mácsolta.
zollságn 31-én délután G-kor Mit vészlemezek. 9.00:: Magyar
taggyűlést tart a szakszerveze- nóták. 12.15:: Déli liangverseng.
Sajnáljuk a műsoron hirde- ti székházban. Minden kartárs- 13.00:: Egy elfelejtett magyar
tett op. 109-es szonáta elma- nő megjelenése kötelező.
világjáró. 13.15: Népek zenéje,
radását, amelyben Wallflsch bizAzok a vasas szaktársak (ta- 19.30: Ilniczky László szalonzetosan sokat nyújtott volna az nonrokon kivül), akik 1948 oknekara. 16.00: Szabad Népek Haöreg, harmadik alkotóperiodusá- lóirertől december 31-ig negyefl Alállerd műsora. 17.10: Szovban lévő Beethovenből, de még- dik osztályú járadékot fizettek,
jet napok — szovjet emberek.
inkább sajnáljuk, hogy n Bar- sürgősen jelentkezzenek kedtók versenyek
zongoragyöztese den é s csütörtökön a vasasok- 17.10: Verssel, dallal é s szerszámmal. 18.15: Nagyon fáj... —
nem tett műsorára több Bartók nál.
18.25: Magyar nóták. 18.93: Külmüvet.
A kereskedelmi alkalmazot- ügyi negyedóra. 19.C0: OperettKirály
József. tak szakszervezetének
textil- részletek. 19.95: fl Falu Hangszakosztálya ma, pénteken dél- ja. 20.35: fl Rádiózenekar játután fél 6 órakor a tznkszeeve- szik. 22.10: Hangos Újság. 23:
Kiskeífisksdftk R a v a t ó zett székházban ülést tart.
Hangfelvétel. 23.95: HanglemeA kereskedelmi alkalmazottak zek. 0.30: Hirek eszperantó nyel28-án,
pénlcken
délután szakszervezetének nőbizoltsága ven.
pontosan 5 órakor alakul meg január 28-án este fél 7 órakor
BUDAPEST II. 17.C0: Ötórai
nöbizottsági gyűlést tart a szaka KISOz belvárosi asszonykö- szervezett székházban. .Kérjük tea. 18.00: Énekkar. 13.30-kor:
re Széchenyi-tér 15. I. emelet minél nagyobb számban való Hanglemezek. 19.00: Jobb későn,
mint soha! 19.30: Kalandozások
alatt.
megjelenésüket.
a zenetörténetben. 20.00: Magyar
nóták. 20.15: Sporthíradó. 20.30
A Magánalkalmazottak
Szabad Szakszervezete
pénteken
dél
ufán G órakor a szakszervezeti
székházban
taggyűlést
tart. fl Rádió Szabadegyeteme. 21.13
Kíváncsi mikrofon. 21.30: Sziv
Előadó: Molnár Ferenc főtitkárhelyettes,
aki az
akluális
küldi szívnek szívesen. 22.00-kor
kérdésekről és a kolleklio
szerződésről
fog beszéld.
Orosz müvek — orosz művészek.
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PERFEKT főzőnő
ajánlkozik
elsejére bentlakónak vagv bejárónak. Jelige: /Megbízható*.
BEJÁRÓNŐNEK elmenne takarékos perfekt főzőnő. Varrni
tud. Szekeres-utca 9.
-4
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BÉLYEGEIT legjobban nálam
értékesítheti. Falus bélyegkereskedés, a fogadalmi templomnál.
Iskola-utca 29.
LEGOLCSÓBB,
leeizlelesebb,
leg táplál óbb a makói erősturó.
kilója 2.70 Ft. Tejüzem, Aradiutca.
FABKASKUTYAKÖLYKÓK

fajtiszták, eladók. — Kováts,
Csongrádi-sugárut 3. Tel.: 268.
I a a v I i á
érás és ékszerész
L d U Z H O
Kárász-ulca 14
keresek
kar- é s zsebórákat
yeckerórAt is), ezüstöt, brilliánsékszereket magas áron. —
Ora- é s ékszerjnvil.fsl vállalok
OPEL kistehergépkocsi
eladó.
Kováts,
(isongrádi-sugárut 3.
Telefon: 268.
ELADÖ Nációnál kassza, gáztűzhely, asztalok, székek, álló
fogasok. Dózsa György-utca 8.,
házmester.
10 literes alig használt fedeles
mézes, vagy olajoskanna eladó.
OsztroVszky-utca 27.

F.LH \SZX ALT rongyokat rongypokrócnak naayobb mennyiségben vásárol a háziipari tanfolyam, Dugonics-utca, volt kisegítő iskola vagy a városi
menzán Deák.
FÉLTONNÁS teherautó, r-gy
ház é s hízott sertés eladó. Somogyitelep X. utca 509.
UJ iekamié, 2 uj fotiel, 4 szék,
1 dohányzóasztal eladó elfőgadható árban. Pleskó kárpitos, a múzeumnál.
VILLA NYMOTOK, ventillátor,
gyermekkocsi, porszivójjép, stelázsi, munkaasztal eladó. Kossuth l a j o s - s u g í n i t 8.
15 q teherbíró laposkocsi, sötét
liálcszohabutor eladó. Ilajnal.
utca 49,9). Farkas.
^
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HAROMSZOBAS, gyönyörű fek.
vésü belvárosi lakásomat hasonló kétszobásra elcserélném.
Jelige: /Erkélyes*.
1 szobás lakfis város szivében
átadó. >: Költs égmegtérités III.*
jeligére.
BELVÁROSBAN bútorozott szobát keres fiatal, gyermektelen
házaspár, fürdőszoba-, esetleg
konyhahaszuálattaL Érdeklődni
a kiadóban.
O K1 Af T S
•
•MAJOR gyorsíróiskola február
hetedikén uj, gyorsított tanfolyamot nyit. Bocskay-utea 4.

-<j
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ZONGORÁT, orgonát tökéieta.
sen hangol, javít Rakovszky,
a Nemzeti Szinház és a Zenekonzervatórium hangoló ja. Rr.
Jósika-utea 31. Telefon: 8-81.
ÜZLETHELYISÉG átadó kőny.
nyen elválasztható é s lakható.
/Belváros V.« jeligére.
FARSANGI estéken a ->Makkfiikóbau* Rácz Jancsi és Itarkcs
Béla muzsikál. Háló-utca I I .
Olcsó árak!
A TOSTA előtt egy fél pár női
kesztyűt találtak. Igazolt tulajdonosa átveheti a Dél magyarkiadóhiva tahóba n.
DÉLMAGYARORS7.AG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Felelős kiadó:
DR. ZÖLD SÁNDOR
S z e r k e s z t ő s é g J ó k a i - u t r a 4.
Felelős szerkesztői telefon: 498.
Szerkesztőségi telefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Telefon: 325.
Az x-el jelzett közlemények
díjazottak.
A Hírlapkiadó
Felelős vezető:

Kft. nyomása.
Koncz László.

