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A Ml SZÍNHAZUNK 
í r ta : ANTALFFY GYÖRGY 

54 szegedi Miami Nemzeti 
'Sünház igazgatója sajtóértekez-
leten számolt be a szirti évad 
közepéig végzett munkáról. 

Aki figyelemmel kiséri ezt a 
munkát, megállapíthatta, hogy az 
idén erősen csökkentőit anyagi 
lehetőségek melleit a szinház 
művészi és világnézeti színvona-
la hatalmas fejlődésre mutat. A 
közeimül Ismeretes pazcrlásaival 
ellentétben az uj évad eddigi 
eredményei azt bizonyítják, hogy 
a színházban nemcsak miivészi, 
hanem minden vontdon tervsze-
rű munka folyik. Pedig igen 
nagy nehézségekkel kellett meg-
küzdeni a szinház nj, demokra-
tikus vezetőségén- k. A tagság 
ismét etes összMét, le, igv a vá-
ros és fygxes szervek indokolt bi-
zalmatlansága, mind akadályo-
kat jelentettek abban a munká-
ban, melynek értelmet a szin-
ház igazgatója a dolgozók kid-
tursz&kségleielnek a /. lelcgiiésé-
Icn jelölt meg. 

Természetesen az a bizalmat-
lanság és kétely, ami a maliban 
jogos roll, ma éppen n szinház 
által elvégzett hatalmas munka 
és az uj vezetés alapján indo-
kol ottan. 

A szegedi színházban, ondóin 
annak vezetését Both Béla elv-
társ vei te át, komoly mordra fo-
lyik Megindult a küzd elem a 
szinház ideológiai és művészi aj-
jáalakításáért. Keresik, kutatják 
azokat a módokat, amelyek se-
gítségével a szegedi színházat 
valóban szocialista-realista szín-
házzá lehetne kialakítani. Min-
den jel arra vall. hogv fá utón 
járnak. A szegedi színház dol-
gozói, miivészi és technikai sze-
mélyzete nem léleknétkiili, egy. 
szerű munkahelynek tekinti már-
ts szinházat. ügyre inkább olyan 
jó kollektívát alakítanak ki, mely 
harci frontot képez n régi bur-
zsoá álmiivészetlc! szemben, 
amely ki akar kerülni abból a 
szellemi és művészi hanyatlás-
ból. amelybe n fasizmus kerget-
te a magyar színházakat. A sze-
gcdi szinház dolgozói a maguk 
őrhelyén az u f , > tartalmában 
szocialista és formájában nem-
zeti kuliuraz kialakítását segítik 
elő, amelynek Lenin szerint gyö-
kereivel igen mélyen kell a dol-
gozók széles tömegeibe beha-
tolnia. 

Es eriöl van sző »... Elkerül-
hetetlenül szükséges, hogy fel-
tárjuk és hozzáférhetővé (együk 
ti dolgozók számára n művészet 
összes kincseit, amelyek mun-
káink kizsákmányolása révén ke-

letkeztek és amelyek ezideig ki-
zárólag a kizsákmányolók ren-
delkezésére állottak.« 

Éppen ezért örvendetes, hogy 
a szegedi dolgozók, az a réteg, 
amely eddig nem vehette ki ré-
szét a kuliura élvezetéből, mint-
egy ösztönszerűen érzi: szüksége 
van az országot, szocializmust 
cpitő munkája közben arra, hogy 
megismerkedjék egyrészt a való 
embert ábrázoló klasszikusokkal, 
másrészt az nj étet, uj formáit 
visszaadó • szocialista-realista 
siimiiiirds maradandó alkotásai-
val is. Ma már nemcsak a művé-
szi és ideológiai kérdéseket ala-
posan megismerő szegcdi mii-
vészek látunk az általuk formált 
hősökben más, uj vonásokat, 
mint a riadtban, hanem maguk 
a szegedi szinhéalidogaió dolgo-
zók is mind világosabban lát-
ják, hogy a színház régi épüle-
tében, Szegeden is megváltozott 
annak művészi iránya, értelme 
és rendeltetése. Egyre jobban is-
merik ezt jel, de még mindig 
nem elegen. 

Bár kicserélő lőtt Szegeden is 
a s- iuIiAzliitogaló- közönség, még-
is hiányoznak onnan jelentős 
üzemi dolgozórétegek, akikért el-
sősorban íétcsii!t a több mint 
hárommilliós állami támogatás-
sal ez a szinház. Fel kell tehát 
teljesen oldódnia még rt mcgicvö 
közönségnek is, amely esetleg 
előidézője lehet a szinház szá-
mára nyújtóit állami támogatás 
megvonásának. Érezzék az ösz-
szcs szegedi dolgozók, hogy ez a 
színház végre a mi színházunk. 
Támogassák és bírálják azt, mi-
ként mi is rámutatunk építő bí-
rálatainkban az esetleges hibák-
ra, hiányosságokra. A szinház 
igazgatója is rávilágított erekre, 
nmikor in sajtóértekezleten a kö-
zözönséggel való kapcsolat 
sokkal alaposabb elmélyítését, je-
lölte meg feladatul és a kiküszö-
bölendő hibák, hiányosságok kö-
zé sorolta jel a rendező, a dra-
maturg cs a díszlettervező Irányt, 
valamint azt, hogy nem sikerült 
még kialakítani a szegedi szin-
ház egyéni profilját, még nem 
sikerült teljes mértékben a pol-
gári színházból szocialista szín-
házzá átalakítani e szegedi kid-
tiiriatézményt. 

Megindullak azonban ezen az 
utón és minden szegedi dolgo-
zónak kötelessége támogatni 
színházunkat, mert az hiiséges 
tttiiársunk akar tenni munkánk, 
pihenésünk közben. Hűséges úti-
társunk akar lenni a szocializ-
musért folytatott küzdelmünkben. 

Világ értelmisége! 

Ma alsfiíiS meg Szegeden 
a népfront ideiglenes bizottsága 

A Magyar Függetlenségi Népfront nagy /eged i ideiglenes 
IIÍZOUNU-.'I ina. vaséi-nap délben 12 órakor tartja ünnepélyes 
alakuló ülését a városháza tanácstermében. \ z alakuló ülésen 
)•<•• zl vo«znok a pártok, szakszervezet. DEFOSz. MINS/. és az 
MN'D.V. vezetőségei is. valamint a város közéletének több veze-
tője. 

A tömegek nyomására szahnd<* 
láb í a helyezték Reimann elvtársat 

Itc-iinuuiii, a német tv1' veze-
tőjét az ormot megszálló ható-
ságok szombaton kénytelenek 
volta'-- :x fouházból kiengedni. 

A hatóságok meghátráltak a 
nyugati és keleti övezetek mun-
kásságának egyöntetű tiltakozó 
mozgalma előtt. 

A Mindszenty-ügy az imperializmus 
és a háborús usziíás legújabb lobogóm 
(x magyar értelmiség nemzeti b zoüsága üléséről te Ivvás 

intézett a világ haladó érte-miságóhez 
A magyar értelmiség nemzeti 

bizottsága szombaton déJuláu 
Dudapesten ülést tartott, hogy 
tiltakozzék az Imperialista, or-
szágok sajtójában és rádiójá-
ban a JVIiudszenty-perrel kap-
csolatban Magyarországra szórt 
rágalmak ellen. 

Andies Erzsébet megnyitó be-
szédében emlékeztetett arra, 
hogy a wroclavri világkongre.sz-
szuá határozati értelmél/eii Ma-
gyarországon is megalakult ér-
télmiségi nemzeti bizottság lét-
rejötte óta az imperialista és 
újfasiszta körök nemcsak hogy 
nem csökkentették a támadá-
sokat a. demokrácia és a ha-
ladás tényezői ellen, hanem a 
legnagyobb mértékben fokozták 
azokat. Az utóbbi napokban kü-
lönösen ádáz dühvel fordultak 
a népi demokratikus Magyaror-
szág elten. 

A magyar nép nagy többsége 
ti.-ztúban" volt már a per előtt 
is azzal, hogy az imperialista 
politikának sziiks-'gszerü fegy-
vere a hazugság, érvényesülésé-
nek előfeltétele a tömegek fél-
revezetése. 

Tiltakozunk az ellen, hogy 
idegen imperialista batalúlnk 
l.e.ivalkuzzanak a mi bel-
ügyeinkbe és vitássá tegyék 
a nép bíróságának azt a szu-
verén jogát, liogy « lörvény 
telje* súlyával sújtson le a 
kémekre, iiz.érekro és haza-
árulókra. 

Azért jöttünk össze, hogy erre 
a tiltakozásra felszólítsuk az 
egész magyar demokratikus ér-
telmiségot, sőt «z egész világ 
haladó értelmiségét, inert a rá-
galomhadjárat, nuiely jelenleg 
Lazánk ellen folyik, támadás 
az összes szabadságszerető né-
pek ellen, tehát nemcsak ma-
gyar ügy, hanem az egész ha-
ladó emberiség ügye. 

Ezután Katona Jenő rámuta-
tott arra, hogy a Alindszeuiy-
iigy ürügyévei folytatott rága-
lomhadjárat valójában a béke 
és a demokrácia ügye ellen 
folytatott hadjárat volt. Rágal-
mazók azt mondják, hogv nz 
egyház, és vallásiildözés védel-
méhen szólnak. Megkérdezhet, 
nénk a nyugati rágalomhadjá-
rat megbízóit, szervezőit, veze-
tőit, résztvevőit: 

iniótu a vallás ügye, mióta 
nz egyház ügye a hűtlenség, 
a kémkedés, va lu tázás beiga-
zolt bűnei és mióta paran-
csolja a vallás termelési ter-
vek. katonai csapateilielyezé-
sek és hasonlók dollárban f i -
zetett kikémlelése? 
V rágalomhadjárat egyik fő 

oka az az általáuOS háborús 
uszítás, a hidegháborús had já-
rni, amelynek amerikai és an-
gol r-'-zrot a Mindszenty-ügyet 
ecvik szerve^ részévé avatták. 

A Minrlszenty-üqijet a reakciós 
körök a haladó katolicizmus 
kompromitlrilására akarják fel-
használni. Nem Mindszentyn mú-
lott, hogy a vezetésére bízott 
egyházat nem kergette végze-
lcsen szembe a magyar néppel 
és ekként nála többet a magyar 
katiltcizmusnak senki sem ártott 
volna. A haladó katolikusokat 
igazolja Barankovicsnak az a su-
nyi, gyáva és lapitó magatar-
tása, amellyel a színvallás ide-
jén Aliudszcntynck falazott és 
ugyanakkor a magyar demokrá-
ciának képmutatóan hízelgett, de 

aztán a helytállás helyeit a ha-
tárnak iramodott, sorsukra hagy-
va a tőle megtévesztett embe-
reket. fl magyar értelmiség nem-
zeti bizottságán keresztül f gy?l-
meztetjiik a világ értelmiségét, 
hogy ne engedje magát meg-
téveszteni. Itt nem az egyház 
elleni harcról, nem a vallás 
ügyéről van szó, hanem a de-
mokratikus emberi eszmények 
ügyéről, a szociális haladásról. 

V sszautasitiuk 
a rága'mak ösőnél 
Szabó Pál iró azzal kezdte be-

szédét, liogu most lepleződött le 
igazán a AVindszciity-pcrrel kap-
csolatos rágalomhadjáratnak, ér-
telme és célja. Azért a MÍnd-
szeulyért száll síkra az Impe-
rialisták sajtója, aki a Habsburg 
királyságot, a népek elnyomásá-
nak leggyalázatosabb és legszé-
gyenteljesebb formáját akarja 
visszahozni a magyarság nyaká-
ra. Azért a Mincíszentyért moz-
dultak meg világraszóló lármá-
val és dühödt rágalmazásokkal, 
aki a földreform ellen, a föld-
hözjuttatott, a dolgozó paraszt-
ság ellen szervezkedett. 

Mi magyar irók és művészek 
visszautusitjnk a rágalmak és 
hazugságok özön H, amelyet 

most Mindszenty védelmében 
a magyar nép ellen indítot-
tak, mert ez a szabadság, az 
igazság, az alkotó munka és 
a nép jelemelkedése e'len irá-
nyul. 

Az eqész viláq alkotó 
tudósaihoz fordulunk 

Csűrös Zoltán n eml 
rektor beszédében a természet-
tudományi értelmiség nevében 
szólalt fel. Igazi értelmiségünk 
— mondotta — évek óta nem-
csak figyeli, de látja ls a nagy 
munkát, óriási eredményeket, 
amiket demokráciánk elért. A 
fejlődésnek, a békés alkotó mun-
kának nevében tiltakozunk újra 
és határozottan a nemzetünk el-
len folyó hajsza ellen. 

Ezért fordulunk az egész vi-
lág alkotó tudósaihoz, lássák 
meg a Mindszenty-ügy mögött 
az igazi imperialista okokat, 
a háborús uszítást, a békés al-
kotó munka lehetősé vét fenye-
gető roppant veszélyt 

cs kérjük, nc engedték maouktt 
meglé-cszteni és félr-'*zeriit az 
iinperíalirtáknak a bizonyítéko-
kat és megcáfolhatatlan valósá-
got Fcrnmibevevő 
lói. 

FeJJvváLstaa világ ha ad6 ér te lmiségéhez 
A magyar érte! niség nemzeti 

bizottsága ülésén a következő 
határozati javaslatot fogad-
ták el: 

Hetek óta áll már Magyaror-
szág az imperializmus és a nem-
zetközi reakció egyre fokozódó 
támadásainak központjában. Az 
Egyesült Államok elnökétől és 
külügymini: terétől kezdve Be-
vinen és Spaakon át, a doilárim-
perializnuiitól fiiggö egyéb kor-
rnányemberek, politikusok, új-
ságírók és főpapok támadják és 
rágaimazzak hazánkat és népün-
ket. Ebben 

az amerikai háborús uszítók 
által irányított hadjáratban tel-

jes erővel résztvesznek Hitler, 
Mussolini, L'étain és Horthy 

cinkosai és levitézlett ügynö-
kei. 

fl nemzetközi reakció rágatora-
hadjáratának oka állítólag az, 
hogy a magyar népi demokrácia 
bíróság elé állított és clitclt egy 
Alindszenty József nevű köztár-

| saságellenes összeesküvőt. Elitél-
! le azt a .Mindszentig Józsefet, 
j aki a magyar köztársaság léte és 
. vívmányai ellen tör és egy har-
j madik világháborúra spekulálva, 

gyarmati sorba akarta taszítani 
hazánkat. Elitélte azt a Mind-
szenty Józsefet, aki vissza akarta 
hozni az átkosemlckü Habsburg-
íir.ilmtit s a közönséges, minden 
kultúrállam köztörvényeí által 
üldözött bűncselekmények egész 
sorozatát követte el. 

M i n d s z e n t y a h á b o r ú s u s x i f á s 
l e g f o n t o s a b b a i k a í o ' e m a 

F.zt a hazaárulót, nz imperia-
lizuuioiak e / t a közönséges 
ügynökét védi a magyar népi 
demokrácia ellen a nemzet-
közi reakció széles egység-
írout ju. 

Mindszenty József bűncselek-
ményei az egész világ nyilvá-
nossága előtt és a, minden jog-
államban elfogadott perrendtar-
tás mellett "lefolytatott bün-
per során me j'-ifolhatathinul 
beigazolódtak. Ekként a Mind-
szenty-ügy valójában nem oka-
hanem ürügye a nemzetközi re-
akció támadó hadjáratának. 

A Mind'zeuty-iigy az impe-
rialista hábor í t / uszítás egyik 
legfontosabb a!Ln telemévé 
vált. 

Az utóbbi Időben az imperia-
listák a Mimlszcutty-ügy ürü-
gyén folytatják légi hadjáratu-
kat a Tüavryar népj-demokrácia 
és rajta keresztül az emberiség 

i.'kéje ós - demokratikus fejlő-
d b e ellou. 

A Mindszenty-ügy harci ria-
dójára sorakoznak most fel az 
amerikai imperialisták ve-
zényszavára a béke és demo-
krácia minden rendít és rangú 
ellenségei. 

V Mindszenty - ügy ürügyén 
akarják elterelni az egyetemes 

uberiség igazi és legnagyobb 
problémájáról, a béke "es a sza-

idság védelméről a figyelmet. 
V magyar értelmiség nem-

zeti bizottsága ünnepélyesen 
felemeli szavát az imperialis-
ták merénylete elleu. 
'tiltakozunk mint egy függet-

len és szuverén nemzet értel-
miség® a hazánk ügyeibe tör-
ténő beavatkozások és a mi 
erőfeszítéseinkkel is felemelkedő 
országunkat gyalázó támadá-
sok ellen. 

Megvédjük hazánk független-
ségét az imperialista beavat 
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kozá®l kísértetekkel szemben, 
WJ Ache*onok. Bevinek ég 
mások Illetéktelen törekvé-
seivel szemben. 

A szabadságot ne akarják vé-
delmezni azok, akik saját né-
pük elnyomói és más népek 
hóhérjai. És ne akarják védel-
mezni mi ellenünk, akik a mi 
szabad magyar hazánkban né-
pünk oldalán építjük jövőn -
Let. Felhívjuk a testvér értel-
miségi nemzeti bizottságokat és 

rés é m 

demokratikus értelmiségét, hogy 
csatlakozzék állásfoglalásunk-
hoz és lépjen fel a Mindszenty-
ügy ürügyén folyó uszítás el-
len. 

Tiltakozzék és bélyegezze meg 
az egész békeszerető emberiség 
ellen irányuló ez ujabb impe-
rialista merényletet és hivja fel 
saját országa értelmiségét, hogy 
tárgyilagos és elfogulatlan vizs 
gálódás alapján maga győződ-

rajtúk keresztül az egész világ jék meg a Mindszenty ügyben 

az igazságról. 
Világ értelmisége! A Mlnd-
szenty-ügy az imperializmus 
é3 a háborús uszítás legújabb 
lobogója. Nekünk azonban 
más lobogónk van, a wroc-
laioi világkongresszus dia-
dalmas zászlója. Haladjunk t 
zászló alatt harcolva a hábo-
rús uszítók ellen. Előre a 
tartós békéért, a szabadság-
ért és a demokráciáért I 

Rajk László elvtárs nyilatkozata 
a magyarországelSenes 

rágaiomh ad járatról 
Az MTI szerkesztője fe'ke 

<*este Rajk László külügyminisz-
tert és megkérte, nyilatkozzék 
azokkal a példátlan támadá-
sokkal kapcsolatban, amelyek a 
M.ndszenty itélet elhangzása 
óla is Magyarország ellen irá-
nyulnak. 

Rajk László elvtárs, külügy-
miniszter igy nyilatkozott. A 
Mndszenty-per ítélethirdetése 
óla is a nemzetközi reakció 
példátlan rágalomhadjáratot in-
dított Magyarország elten. Eb-
ben a rágalomhad járatban 
résztvesz maga Truman einök, 
Acheson külügyminiszter és 
nem marad el mögöttük Bevin 
angol (külügyminiszter sem. 
Mindannyian a va'lásszabadság 
és az emberi szabadságjogok vé-
delmezőjének köntösébe búj-
nak, hogy igy leplezzék egy 
szabad és szuverén állam bel-

ügyeibe való hrulális beavatko-
zási kísérleteiket, sőt nem egv 
esetben beavatkozások tényeit. 
Magatartásukat minősíthetetlen 
hangnem és az á'lamok közötti 
érintkezésben nemcsak szokat-
lan, de megengedhetetlen esz-
közök alkalmazása jellemzi. A 
tényállásokat tudatosan elfer-
dítve, meghamisítva, vagy egy-
szerűen tudomásul sem véve 
emefnek vádat Magyarország 
demokratikus rendszere és n 
magyar kormány intézkedései 
ellen. Magatartásukra jellemző, 
hogy a Mindszenly-pcr fasisz-
ta vádlottait a békeszerződések 
ama paragrafusával próbálják 
védeni, és menteni, aniefyet a 
békekonferencia éppen a fasiz-
mus felszámolása céljából ik-
tatott l)c. Nyilvánvaló ebből is, 
hogy az amerikai imperializ-
musnak és csatlósainak ma már 
nem a fasizmus felszámolása, 
hanem újjáélesztése o célja. 
Egyébként nem csodálkozom, 
hogy Truman ur, Acheson ur, 
Bevin ur és társai ilyen eszkö-
zökhöz folyamodnak. A Mind-
szenty-per tárgyalásán a világ 
minden részéről összegyűlt 29 
újságíró jelenlétében kézenfek-
vően bebizonyosodott, hogy 
Mindszenty és bűntársai a de-
mokratikus köztársaság meg-
döntésére, a demokratikus vív-
mányok megsemmisítésére és 
az egész világon gyűlölt Habs-
burg monarchia visszaállítására 
törekedtek. Mindezt a tárgya-
láson résztvevő nyugati újság-
írók is elismerték tudósításaik-
ban. A tárgyalás azt is napvi-
lágra hozta, hogy a Mindszen-
tyéknek ez a tevékenysége egyes 
nyugati nagyhatalmak ' felelős 
tényezőinek tudtával, hozzájá-
rulásával. sőt támogatásával 
történt. Semmi csodálatos sincs 
tehát abban, hogy szintéit fel-
háborodással és "ebből fakadó 
hangoskodással , akarják elho-
mályosítani a nemzetközi köz-
vélemény előtt a tényeknek el-
lenük irányuló súlyos vádjait és 
n feletti hosszúságúkat, hogy 
imperiatisfa háborús céljaik 
szolgálatában álló fő ügynökeik 

egyikét a demokrácia ártalmat-
lanná lette. Bosszúságukat még 
jobban fokozta az, hogy Mind-
szenty a terhelő tárgyi bizo-
nyítékok súlya alatt a legszéle-
sebb nyilvánosság előtt beis-
merő vallomást telt. 

Az amerikai imperialisták 
utasításainak szolgaian engedel-
meskedve a francia kormány-
körök is csatlakoztak a Magyar-
ország-e! lenes rágalomhadjá-
rathoz. A sajtóban nyilvános-
ságra hoztak egy tiltakozó jegy-
zéket, amit azonban mind a 
mai napig elfelejtettek a ma-
gyar kormánynak átadni. Le-
het, hogy szégyeíték magukat. 

A magyar kormányt rágal-
makkal, brutális beavatkozási 
kísérletekkel természetesen nem 
teliét befolyásolni és útjáról le-
tériteni, de nem lehet megté-
veszteni a nemzetközi demokra-
tikus közvéleményt sem. Az 
Egyesült Államok, valamint 

Anglia és a Marsballizáit orszá-
gok vezető politikusai önmagu-
kat leplezik le, amikor hazaáru-
tókat, fasiszta összeesküvőket 
vértanuknak kiáltanak ki, hogy 
ezzel próbáljanak uszítani a 
népi demokráciák és a Szov-
jetunió eben. 

Acheson ur amerikai külügy-
miniszter a képviselőházban 
megszavaztatta, hogy a Mind-
szenty ügyet tűzzék az UNO 
napirendjére. Truman elnök ur 
nyilatkozatában ezt alátámasz-
totta. A Mindszenty per nyilvá-
nos tárgva'ása leleplezte az im-
perialisták és magyar ügynökük 
mesterkedéseit. Nos, egy UNO 
tárgya fás a legszélesebb nerru 
zetközi vélemény előtt fogja le-
rántani az imperializmusról a 
hamis emberiesség ós a képmu-
tató szabadság álarcát. Állunk 

Sajtófogadás 
a szovjet művészek részvételével 

A magyar népben igen mély ez érdeklődés 
a szovjet kultura iránt 

lista, a realista irányt képvise-
lik. 

Kiszlova a Kulturális kapeso-

A miniszterelnökség és a Ma. 
gyar-Szovjet Művelődési Társa-
ság a szovjet kultura hónapja 
alkalmából ideérkezett szovjet 
tudósok és művészek részvéte-
lével sajtófogadást rendezett. 

Losonczy Géza miniszter-
elnökségi államtitkár üdvözölte 
a szovjet kulturális küldöttsé-
get és hangsúlyozta, hogy a ma-
gyar néptón igen méfy érdeklő-
dés él a szovjet kultura iránt. 
Ennek alapja az a forró szere-
tet és barátság, amelyet a ma-
gyar dolgozók a Szovjetunió 
iránt éreznek. 

Ezután Sabanov helyettes 
egészségügyi miniszter, a kül-
döttség vezetője kijelentette: a 
szovjet kultura és tudomány 
képviselői nagy figyelemmel kí-
sérik azokat a sikereket, ame-
lyeket a fiatal magyar köztár-
saság elért. 

A demokratikus haladőszelle-
mü képzőművészetek, a szocia-

latok ősszszövetségi szervezeté-
nek egyik vezetője kifejtette, a 
szervezet magyar viszony latban 
arra törekszik, hogy megismer-
tesse a magyar néppel a szocia-
lizmus építésének nagy eredmé-
nyeit, másrészt pedig a szovjet 
néppel megismertesse a magyar 
népköztársaság kulturális éle-
tét. 

Csufald zeneszerző, a ma-
gyar és szovjet zeneművészet 
közötti szorosabb kapcsolatok 
kiépítéséről beszélt, Finogcnov 
festőmüvéslz a realista képző-
művészetet ismertette, Gabovics 
táncművész pedig azt fejtegette, 
hogy a szovjet táncművészet 
efeven kapcsolatot tart fenn a 
széfes néptömegekkef. Végül 
Sabanov helyettes miniszter a 
Komszomof hatalmas munká-
ját vázolta. 

Szigorú eSiárás indul 
a f e k e í e v á g ó k e l l e n 

A ku ákok veszélyezlelik Szeged zs"reUá«ását 
A kulákok feketézései, feke-

tevágásai és a zsirbeszolgálta-
tási kötelezettségük szabotá-
lása nehezítik meg a városi 
dolgozók megfelelő zsirellátá-
sáfc. A közellátási felügyelősé-
gek, igy a szegedi felügyelő-
ség is ezért a legszigorúbban 
fellép a szabotáló, feketén vágó 
kulákokkal szemben. Ismétel-

eiébe, — fejezte be Rajk László ten felszólítja az érdekelteket, 
külügyminiszter nyilatkozatát, hogy az úgynevezett területi 

A m a g y a r k i g l O g y m i n i s z f é r l u m 
v á l a s z f e g y z é k e a z U S A b u d a p e s t i 

kövességének 
A magyar külügyminisztérium tájékoztatási osztálya közli: 

1919 február 10-én Szegeden 
töltött éjszaka után Kopcsak 
és Merryli amerikai alezrede-
sek, 

E«yesfilt Államok az buda-sgyi 
pesti katonai attaséjának be 
osztottjai az egyik dülőuton 
néhány méternyire megköze-
lítették a magyar-jugoszláv 
államhatárt és ott fénykép-
felvételeket készítettek. 

A két amerikai tisztnek nem 
volt engedélye a határsávban 
való Köziekédéere és fényké-
pezésre. Ezt a határőrség" ud-
varias felkérésére nem is tud-
ták megmutatni. A diploma-
táknak kijáró előírásos előzé-
kenységgel felkérték a két ame-
rikai tisztet, hogy az ügy tisz-
tázása végett menjenek velük 
Szegedre. Ezzel az esettel kap-
csolatban az USA budapesti 
követségének február 11-i tilta-
kozó jegyzékére a magyar kül-
ügyminisztérium február 12-én 
váíaszjegy7éket intézett. 

A jegyzék a szokásos beve-
zető után a következőket álla-
pítja meg: 

Kopcsak és Merryli amerikai 
ezredesek február 9-én este ér. 
keztek Szegedre. 

A Royal-szálléban vettek ki 
Iakáat< majd az utcán meg-
szólították Barna Mária és 
Németh Piroska prostituálta-
kat. akiknek társaságában vé-
gigdorbézoltáfc az éjszakát, 
berúgtak, utána autójukkal, 
•melynek garáz«diját nem 
voltak hajlandók a garázs-
tutajdonooiak megfizetni, 10-
én eltávoztak Szegedről. 
Ugyanaznap déltájban a Ju-

goszláv határon az egyik dűlő-
ut Imentén, 10 méterre a ha-
tártól két tagból, álló határva-
dászjárőr feltartóztatta az au-
tót, amelyben a két amerikai 

alezredes polgári ruhában ült 
és a határt fényképezte. 

Kopcsak folyékonyan beszélt 
magyarul é® saját állítása 
szerint azért autózott közvet-
lenül a jugoszláv határ men-
tén, hogy az ottlevő esetleges 
katonai objektumokat szem-
ügyre vegye, 

fényképfelvételt készitsen és 
meggyőződjék arról, vannak-e 
ott katonai előkészületek, sőt. 
az őrsöt arra akarta bírni, hogy 
fényképfelvételeit tovább foly-
tathassa. Minthoarv az autó ha-
tárátlépési engedéllyel nem ren-
delkezett és 

az Igazolvány, amelyet Kop-
csak felmutatott és omely 
szerint nz országban szaba-
don közlekedhetik. 1947 de-
cember 31-én lejárt, a ha-
tárőrséz értesítette a szegedi 
államvédelmi hatóságot és az 
autót bekísérte Szüzedre. 

Útközben a telefonhívásra, oda-
érkező államvédelmi hatósági 
szervek felszólították Kopcsa-
kot és kísérőjét, hogy üljenek 
át az államvédelmi hatóság au-
tójába. Kopcsak diplomáciai ál-
lására hivatkozva ezt elutasí-
totta, helyette felajánlotta, hogy 
az államvédelmi hatóság két. 
beosztottja üljön át az amerikai 
autóba, amit az utóbbiak el 
is fogadtak. Amikor az autó 
Szegeden a hatósági épület elé 
érkezett és a határvadászszá-
zados bement az épületbe, 

Kopcsak az antót nagy sebes-
séggel Bndapest felé Irányí-
totta é3 a város határán ki-
vitt a kocsiban maradt állam-
védelmi hatásági beosztottal 
dulakodni kezdett, majd mel-
lének szegzett revolverrel ar-
ra kényszerifette, Jtfgy az 
autóból kiszálljon. 

Ez a ténvállás. Az Egyesült 
Államok budapesti követsége jól 
tudja, hogy nem ez az első 
alkalom, hogy Kopcsnk alezre-
des garázdálkodása diplomáciai 
jegyzékváltás tárgya. Illtékes 
magyar hatóságoknál ismétel-
ten "felmerült áz a gondolat, 
kérjék Kopcsak alezredes eltá-
volítását, de eddig elálltak et-
től, abból a meggondolásból ki-
indulva, hogy nála otrombább 
módszerekkel dolgozó, elővigyá-
zatlanabb és kevésbbé intelli-
gens attasét nehezen tudna az 
Egyesült Államok helyébe kül-
deni. Ez a nfcggondolás volt 
az oka, hogy bar Kopcsaknak 
eddig több mint 40 •munka-
társát sikerült a magyar ható-
ságoknak ártalmatlanná tenni, 
ettől a lépéstől eltekint. 

A folyó hó 10-i incidens 
azonban a magyar külügymi-
nisztérium szerint olyan durva 
megsértése a diplomáciai elő-
jogoknak, hogy 

fel kell tennünk a ti3ztclt 
követségnek a kérdést, össze-
egyeztetliető-o a normál!® 
diplomáciai kapcsolatokkal az 
olyan magatartá®, amelyet 
Kopcsak alezredes tanasit 

és nem volna-e ideje tiltakozó 
jegyzék helyett eltávo! itani Kop-
csak alezredest, mielőtt a ma-
gyar hatóságok ezt kérnék. 

Be v á r o s i Mozi 
Telefon: 625 

Hétfőn, kedden és szerdán 
a francia filmgyártás külön 
leges témájú filmje! 

Szenvedély rabias 
Főszerepben: DAN EL'.E D.XRIEUX 

Jés GEORGES M ARCIIAL J y „ nenet 

beszolgáltatás! kötelezettségük-
nek sürgősen tegyenek eleget. 
Ugyanakkor a. gazdasági rend-
őrséggel együtt mesrkezdtok a 
feketevágások felderítését. 
Csengelén két feketén vágó hen-
test, Barnát és Magyar Jánost, 
Balástyán Csányi Pétert ésCsá-
nvi Ferencet, Zákányban Csóli 
Mihályt vették őrizetbe fekete-
vágásért. 

A közellátási felügyelőség 
nyomatékosan felhívja mind-
azokat, akik a zsirbeszolgálta-
tás ügyétón idézést kaptak, 
hogy jelenjenek meg és tegye-
nek eleget, a legsürgősebben kö-
telezettség ük nek. 

Szahszeroezefi Hirek 
fl.Kereskedelmi Alkalmazottak 

Szakszervezetének üzletszerzői 
szakosztálya ma, 13-án délelőtt 
fél 11 órakor mtntataggyülcst 
tart a szakszervezeti székházban. 
Kérjük az elvtársak minél na-
gyobb számban való megjele-
nését. 

É r t e s í t j ü k 
ü g y f e l e i n k e t , 

bogy a 

M a g y a r P a s l a i a k i r é t a i n z í á i 
szegedi fiókintézete 
február hó 14 tői 

működéséi a M a i y a r Ram-
z s ü Ssn'i íiakititézele 

Vár-utca 5 szám I. em. helyi-
ségében folytatja. 

T É L I V B S á R alkalmává. 
rendkívüli áron árusítjuk 

B Ú T O R U N K A T 
FAIPARI B Ú T O R C S A R N O K 

Ba cst Zshlimkv-utca 19. 
ivott Feketesa,-utca> 

Üzletheiyiséi 
átadó 

Gróza György 
V a l é r i a - T á r 1 0 . 

(Bútorüzlet.) 
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Szovfet- jugoszláv 
jegyzékváltás 

a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa ügyében 
Moszkva, 1919 február 12. 

ITASS. 
A jugoszláv külügyminiszté-

rium 'február 1-én átadta a ju-

fószláv kormány jegyzékét a 
•elgrádi szovjet nagykövetség-

nek azzal a gazdasági értekez. 
letteJ kapcsolatban, amelyet a 
Szovjetunió, Bulgária, Magyar-
ország, Lengyelország, Komá-
nia és Csehszlovákia képvi-
selői január 19-én tartottak és 
amelyen megalakult az emiitett 
országok Kölcsönös Gazdasági 
Segitség Tanácsa. 

A jugoszláv kormány jegyzé-

kében meglepetését fejezi H 
affelett, hogy Jugoszláviát nem 
hivták meg az emiitett érte-
kezletre és kijelenti, hogy ez-
zel megkülönböztetést alkal-
maztak Jugoszláviával szemben, 
ez pedig ellenkezik a Jugoszlá-
via és a Szovjetunió, valamint 
az értekezleten résztvevő többi 
országok között megkötött szer-
ződésekkel. A jugoszláv kor-
mány hangsúlyozza továbbá: az 
értekezlet határozatai, különö-
sen pedig az emiitett Tanács 
tagállamainak teljes egyenjogú-
sága megfelelnek nézeteinek és 

a jugoszláv kormány vélemé-
nye szerint — ilyen alapokon 
résztvehetne a Kőlcsönőe Se-
gitség Tanácsában. 

A jugoszláv kormány a to-
vábbiakban a Kölcsönös Gas-
dasági Segitség Tanácsában tör-
ténő résztvétele feltételeként n 
Szovjetunióval és a népi demo-
kráciákkal kötött szerződések-
ből származó kötelezettsége tel-
jesítésének haladéktalan meg-
kezdését és az állítólag Jugo-
szlávia ellen irányuló propa-
|an daliad járat megszüntetését 

A szoviet válasz 

\ Szabad Föld nyomában 
Alig egy órája sípolt a kis-

vonat a srentmihályfceleki ál-
lomáso-v s a postás "már hozza 
is Szalma Istvánékhoi a Sza-
bad Földet. Nemrég járatják 
a dolgozó parasztok, a DEFOSz 
hetilapját, de nagyon megsze-
rették. Tájékoztatja őket a heti 
politikai eseményekről, részle-
tesen közli a dolgozó paraszt-
ságot érintő rendeleteket, sok 
színes írást hoz a szövetkeze-
tekről és annyi benne az ol-
vasnivaló, hogy égési hétre 
futja belőle. Szekeres Imréék, 
Papdi Vincéék, Tanács Anta-
lék és még sokan mások is 
ezt a lapcrti járatják s vala-
mennyien meg vannak vele elé-
gedve, mert útmutatást ad a 
falusi osztályharo ujabb és 
ujabb kérdéséiben, hűen visz-
szatükrözi a dolgozó parasztság 
életét és eljuttatja- a faluba, 

a legeldugottabb tanyába is a 
kultúrát. 

Valamennyien olvassák a Sza-
bad Népet is. Néhány szabad 
órájukban, legtöbbször este a 
petróleumlámpa mellett végig, 
olvassák az apró betűvel sűrűre 
nyomtatott oldalakat és min-
den sorból tudást merítenek, 
amelyre szükségük van a boldo-
gabb jövő megteremtése, a 10 
munka érdekében. Az ujszegedi 
Horváth Imre, az őszeszéki Tora 
Pál és Kónya Sándor családji 
is lesi már a postást a ház 
végefelé, amikor a Szabad Föld 
legújabb példányát várják. Es 
egyre többen várják Szeged kör. 
nyékén és az egész országban 
a Szabad Földet kézbesítő pos-
tást vagy a lapkihordót, aU 
elviszi a tanyákra, a falvakbn 
a dolgozó parasztság problé-
máira feleletet adó újságot. 

— A Szovjetunió jugoszláviai 
ügyvivője február 11-én meglá. 
fogatta Kardélj jugoszláv kül-
ügyminisztert és átadta neki 
a" szovjet kormánynak a jugo-
szláv kormányhoz intézett kö. 
vetkező jegyzékét: 

A szovjet kormány áttanul-
mányozta a jugoszláv szövetségi 
népköztársaság kormányának 
február 1-én keit iogyzékét. A 
jegyzék a jugoszláv kormány 
•meglepetését* fejezi ki a miatt, 
mert Jugoszláviát nem hivták 
meg a Szovjetunió, Bulgária, 
Magyarország, Lengyelország, 
Románia és Csehszlovákia kép-
viselőinek ez év januárjában 
Moszkvában tartott gazdasági 
értekezletére. 

A jegyzék egyben azt állitja. 
hogy Jugoszláviával szemben 
•megkülönböztetést! alkalmaz-
tak. ez pedig ellentéttón áll 
& Jugoszlávia és a Szovjetunió, 
valamint az említett értekez-
leten résztvett többi ország kö-
Jött megkötött szerződések ér-
telmével. 

A szovjet kormány a jugo-
er.láv kormánynak ezt az álli-
tárát alaptalannak tartja, mert 
éppen a jugoszláv kormány ta-
núsít ellenséges magatartást a 
Szovjetunióval és a népi de-
rr-.okráriák országaival szem-
ben. Ez a tény eleve kizárta 
Jugoszlávia résztvételét amosz-
kvai értekezleten. 

A szovjet kormány szüksé. 
vésnek tartja megállapítani, 
nogy a jugoszláv kormánynak a 
Szovjetunióval szemtón tanúsí-
tott ellenséges magatartása a 
legteljesebb mértéktón ellenke-
zik a szovlet-jugoaziáv tórát-
sági Í3 kölcsönös segélynyúj-
tási szerződéssel és Jugoszlá-
viácnk abban vállalt kötelezett-
ségeivel. 

Ilyen körülmények között Ju-
goszlávia kormáiivának nincs 
ol.a meglepetést 'kifejezni az-
ért, merfc képviselőit dctti hiv-
ták meg az említett moszkvai 
értekezletre és nincs joga bár. 
miféle megkülönböztetésre hi-
va tbozni. 

A Tanács tagjainak a jngo-
goszláv kormányjegyzéktón em-
Titett teljes egyenjogúságára vo-
natkozóan kiemeli a szovjet 
vá In sz jegyzék, hogy a Szovjet-
unió és a népi demokráciák or-
szágainak politikája mindig eh-
hez az elvhez tartotta magát. 
Éppen a jugoszláv kormány po-
litikája szegte meg ezt az el-
vet fs igyekszik a dolgot ugy 
beállítani,' mintha ez újdonság 
lenne a Szovjetunió és a népi 
demokráciák politikájában, is-
mételten bebizonyítva őzzel a 
jugoszláv kormány álszenteskc-
dérit. 

A jugoszláv kormány két fel-
tétel mellett hajlandó a. Köl-
csönős Gazdasági Segitség Ta-
nácsához csatlakozni: 

1. A jugoszláv kormány kéri. 
hogy a Jugoszláviával kötött 
ós a Szovjetunió, valamint a 
népi demokráciák országai ré-
ezéről állítólag megszegett ba-
rátsági és kölcsönös segély, 
nyújtási szerződések alkalma-
kasát állítsák vissza. 

A jugoszláv kormánynak ez 
ez állítása teljesen hamis és 

a célja, hogy félrevezesse a 

jugoszláv népet. Valójában a 
jugoszláv kormány szegte meg 
ezeket a szerződéseket és köte-
lezettségekot ellenségessé vál-
toztatva a Szovjetunió iránt ta-
núsított baráti politikáját. 

2. A jugoszláv kormány kéri. 
az állítólag- Jugoszlávia ellen 
irányuló propngan daliad járat 
megszüntetését. Ez az állítás 
szintén liamis és ugyancsak a 
jugoszláv nép félrevezetésére 
irányul. A jugoszláv kormány 
tudja, hogy sem a Szovjetunió, 
som a népi demokráciák orszá-
gai nem űznek semmiféle kam-
pányt Jugoszlávia ellen, hanem 
bírálják a jugoszláv kormány, 
i'.ak a Szovjetunióval és a népi 
demokráciák országaival szem-
tón tanúsított ellenséges poli-
tikáját. 

Nem titok, hogy a jugoszláv 
kormány megtorlást alkalmaz és 
letartóztatja a Szovjetunió és 
a népi demokráciák országai 
iránt baráti magatartást tanú-
sitó polgárait. Ezeket a meg-
torlásokat és letartóztatásokat 
senki sem minősítheti egvéb-
nek, mint a Szovjetunióval és 
a népi demokráciák országaival 
szemben irányuló ellenséges po-
litikai megnyilvánulásnak. 

A Kölcsönős Gazdasági Se-
gitség Tanácsa nem egyszerit 
gazdasági együttműködés cél-
iíbói alakult, mint amilyen a 
Szovjetunió és Belgium, vagy 
Hollandia között kereskedelmi 
téren fennáll. A Kölcsönös Gaz-
dasági Segitség Tanácsa azok-
nak az országoknak szélesebb 
gazdasági együttműködésére lé-
tesült, amelyek tisztességes és 
baráti politikát folytatnak egy. 
mással. 

A szovjet kormány kívánatos -
nak tartja Jugoszlávia résztví-
italét a Kölcsönös GozdnságiSe. 
gitség Tanácsában. Jugoszlávia 
résztvétele azonban ebben aTa-
nácsbnu csak abban as esetben 
lehetséges, ha a jugoszláv kor-
mány felhagy a Szovjetunióval 
é» a" népi demokráciák orszá-
gaival szemben tanúsított ellen-
séges politikájával ós vissza-
tér » régi baráti politikához. 
A szovjet kormány nem kétel-
kedik abban, hogy crak OJ el-
lenséges politika határozott fel-
ltflgyáso és a baráti politika 
visszaállítása felelhet meg a ju-
goszláv nép érdekének, gazda-
sági jólétének és » Jugoszláv 
állam függetlenségének. 

fi szegeili Ü j Y Y é d l fiamara fegyelmi b i z o t t s á g a 
két évre eltiltotta az ügyvédség 

gyakorlásától 
dr. Sugár Sála kisteleki ügyvédei 

Az elmúlt liéten tárgyalta az 
Ügyvédi Kamara fegyelmi bíró-
sága dr. Sugár Béla kisteleki 
ügyvéd fegyelmi ügyét. 

br. Sugár bontópert indiloU 
egy hadifogságban lévő kiste-
leki személy ellen, akinek tar-
tózkodási helyét ismeretlennek 
j'eiölte meg. A házasság felbon-
tása után saját költségére vég-
rehajtást kért a hadifogoly in-
gatlanára, amelyet szántónak 
tüntetett fet annak ellelnére, 
hogy azon ház is volt. AJ in-
gatlant G00 forintért efárvcrezh 
tette, bár különböző becslések 
szerint értéke 10—15 ezer fo-
rint. Az árverésen az ingatlant 
édesanyja nevére, tebát a saját 
maga részére vásárolta meg. 

A fegyelmi bíróság bűnösnek 
mondta Jd dr. Sugár Bélát és 
két évre eftiltoüa ügyvédi tévé-

Az eddig végzett munkáról 
és a jövő terveiről 

beszéli Bolh Béla elvtárs, a Szegedi Nemzeii Szinház igazgatója 
Botb Béla elvtárs, a Szegedi 

Nemzeti Színház igazgatója be-
számolt a szegedi sajtó 'képvise-
lőinek a szlnliáz eddigi munká-
járól. Elmondotta, hogva szln-
liáz rálépett arra az útra, ame-
lyik a polgári színjátszástól a 
szocialista-realista színjátszás 
felé vezet. 

— A színház at idei évadban 
1 millió 200 ezer forint szub-
vencióval indult el, raelvből 1 
millió 200 ezer forintot kell 
visszafizetnie az államnak — 
mondotta Both elvtárs. — Az 
eddigi előadások Levételéből ki-
derült, bogy ezt az összeget 
minden nehézség nélkül vjssza 
tudjuk fizetni. A december 31-ig 
tartó időszakban, tizenhárom 
héten keresztül 

az előadások heti 
tiszta jövedeime 

átlagosan kilencezer forint volt. 
— Az évad előadásai műfa-

jok szerint a következőképpen 
oszlanak meg — folytatta az 
igazgató — tiz próza, bnt opera 
vagy ballet és hat operett kerül 
színre. A szinház ugy állította 
össze az idei műsort, hogy elő-
adásra kerüllek vagy előadásra 
kerülnek majd 

a lö^jobb magyar és 
klhföidl S2erzók 

darabjai, amelyek visszatükrö-
zik azt a felelősségteljes mun-
kál, amelyet népi demokráciánk 
és a világ szabadsáijszeiehí né-

pei végeznek a béke éa a kJ 
zsákmányolás alóli felszabadu-
lás érdekében. 

Both elvtárs ezután ismer-
tette a Bwnbáz előadásra kerülő 
darabjait. 

— A szovjet kuftum hónap-
jában mutatjuk be MustorgL 
$z!cíj: HovanscMna cimü operá-
ját. Később egy román vígjá-
tékot, az tElveStetl levelet*, 
majd pedig aa Úrhatnám pol-
gár-t játszuk. 

A t a v a s z ! é3 a nyár! 
h ó n a p o k b a n 

két operát, a FIga rá házasságát 
és a j Eladó11 menyasszonyt, 
két prózát, Gorkij: Éllmsfujck-
jét és Móricz Zsigmond: Uri 
.Vari-ját mutatjuk be. Színre 
kerül ezenkívül a Furfangos 
özvegy ós a Dohányon vett 7az-
pitány cimü szovjet operett is-

A Szegcdi Nemzett Színház 
nívója az chnult hónapokban, 
mióta kommunista vezetés alatt 
áll, állandó fejlődest mutat. Ugy 
a tagság, mint azclőadások ní-
vója állandóan croelKedik. Az 
eddigi eredmények alapján meg-
állapíthatjuk, hogy legjobban 
azok 

a fiatal m ű v é s z e k 
vállak bc, akik a felszabadulás 
óta hagyták cl az Akadémiát és 
tértek át a színészet felelősség-
teljes, népnevelő munkájára. 
Örvendetes fejlődés mutatkozik 
azonban a szinház idősebb ge-, 

nerációjánafe munkájában 1*, 
amit legjobban a közönség, az 
üzemi munkásság, a dolgozó 
parasztság és a haladó értelmi-
ség egyre nővekvó rokonszen-
vén mérhetünk le. 

—• Eddig kereken H 5 estén 
adtunk műsort —• olvasta f©i 
Both elvtárs a munkanaplóitól 
a sajtó képviselőinek a szinház 
eseményeit. — Ezt a nehéz 
munkát csak ugy tudtuk elvé-
gezni, hogy 

brigádokba tömörültünk 
Mindig élenjárt a színházban az 
MDP szervezete. Mint élcsapat, 
magával vitte a pártonuivüü-
cket is. 

A Szegedi Nemzeti Színház jó 
uton halad afelé, hogy szocia-
lista színházzá váljék. Ehhez 
azonban még jobban el keO 
mélyíteni a dolgozók és a szí-
nészek közötti kapcsolatot, te 
keh törni a polgári csökevényo-
kct. A rendszeresített Tájszin-
ház előadások és üzemlátogatá-
sok már azt a célt szolgálják. A 
szegedi szinház, amelyik mű-
vészi nivó dolgában vetekszik 
bármelyik fővárosi színházzal, 
remélhetőleg megoldja majd ezt 
a feladatot is, annál is inkább, 
mert a dolgozók szintén ezt 
akarják. 

.V. L- V. 

kenységének gyakorlásától. Aa 
ítélet ellen az ügyész és dr. Su-
gár Béla is fcilcl)bezclt. Végsői 
fokon tehát az Országos Bizott* 
ság dönt a példátlanul sulyoi 
fegyelmi ügyben. 

K*i íoaíos rendelet 
a kfiztisziviselőHről 

Két fontos közalkalmazott 
rendeletet közöl a hivatalul 
lap. 

Hogyan lehet közalkalma-
zottat más szakba tartozó 
állásra kinovezni — ezt sza-
bályozza az egyik rendelet. ÍR 
szerint még kell állapítani 
hogy az a fizetési osztálr 8* 
fokozat, amelyben a* alkal-
mazott a kinevezéskor va«t 
mekkora várakozási idő eltel-
tével érhető el és n» alfcal. 
mazottat a más szakban olya* 
állásna, illetőleg abtó a f i . 
zetési osztálytó lehet kine-
vezni, amely "a várakozási iŐS 
alatt ebben a másik szakba* 
elérhető. 

Alacsonyabb szaktó tartóéi 
állásitól magasabb szakba tar-
tozó állásra való kinevezi* 
esetébea o» alkalmazottal 
nem lehet olyan fizetési os«-
tálvtó kinevezni, amely as 
eddigi fizetési osztályt több 
mint kettővel meghaladja. Ke 
a rendelet a közalkalmazottak 
néhány csoportjára — mint 
például a bírákra, ügyészekre 
— nem vonatkozik. 

A másik rendelet azt sza-
bályozza: milyen összeg szá-
mítható fel a közalkalmazott 
belföldi hivatalos kiküldetése 
és átköltözködése alkalmával. 
Belföldi kiküldetés esetén 8, 
22, 24 forint napidíj illeti 
meg. As alkalmazott igazolt 
kiadások cimén 2G, 23, illetve 
15 forintnál többet nem szá-
mithat fel. 

— Totóeredmények: Miiegve-
tem-KASE 32:21 (18:11), ItoS 
—Szeoedi Postás 64:43 (21:13). 
MEFKSs TF-KAOB 30:2« 
(12:14). 4 

— 40.000 forintot Toto-
nyereményt adnak át hétfőn 
délelőtt lapunk, a Délmagyar-
orsiág kiadóhivatalában Papp 
József szegedi munkásnak. 
Papp Jó.se.f aki nemrég tért 
haza hadifogságból, először 
fátszott a To!ón\ s a hatodik 
szelvényen váratlanul hatal-
mas összeget nyert. A nagy 
nyereményt örömmel fogadta 
és kijelentette, hogy a pén-
zen sok könyvet vásárol, mert 
sokat akar tanulni, ha " 
hasznos tag fa legyen a bol-
dogabb jövőt épitö magyar 
nepi demokráciának. 

Népbank-házban Szeged, Károlyi-utca 2 b alalt 
v o i t d s r m s f a c i p ö n z i c i j t e l f s í g e ^ í í ' a d é . 
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H I R E K 
CSÖKKEN A HŐMÉRSÉKLET 

Mérsékelt és/aki szét, változó felhőzet, néhány helyen, 
főleg keleten, kisebb havazás. A hőmérsékfet kissé még csökken. 

n a p i r e n d 
Vasárnap, február 13. 

Nemzeti Színház este kivéte-
lesen G érakor: Lohengrin. »D«-
bérlet 6. 

Heiváro?' Mozi tol 4, fél 6. 
fél 8: Csapék meséi. Hétfőn: 
A szenvedély rabjai. 

Sztöhrnvi Mozi fél 4. fél 6 
fél 8: Négy sziv. Hétfőn is. 

Korzó Mozi tol 4, fél 6 fél 8 
Kiváncsi vőlegény. Hétfőn is. 

Aluzeum nvitva hétköznap 
9-től 14 •ráitt. va'ár- és ünuep-
tél 8: lÁzad a dzsungel. 

Bomowryi XőnyvtAi nyitva van 
hétköznapokon 9 érától 19-ig. 

Egyetemi könyvtár reggel 
b órától este 7-ig van nyitva 
hét köznarxikon. 

Szolgálatos prágy szertárak: 
Franki Jözsci szent György-

tér ti l'eniesváry József Klau-
zál tér 9 Surjánvi József: Kos-
suth Lajos-sugárul 31. 

~ o ~ 
— Sz.aknrits elnök Baján. 

Szakasits Árpád köztársasági 
elnök Kállai Gyula miniszter 
kíséretében szomtiaton délelőtt 
Bajára érkezett, lioey személye-
sen üdvözölje Radnay Gyulát, 
e világhírű magyar festőmű-
vészt 70-ik születésnapja al-
kalmából. A köztársasági el-
nök megtekintette a városi mú-
zeumban rendezett kiállítást, 
majd meglátogatta a művészte-
lepet és a szakszervezetet. Ké-
sőbb mec jelent a vármegyehá-
zán, ahol a tisztviselők az el-
nök jelenlétében tettek esküt, 
illetve fogadalmat a köztársa-
ságra. Baja város közönsége 
lelkes ünneplésben részesítette 
az elnököt, aki délutiri vissza-
utazott a fővárosba. 

- A SZOVJET KULTURA 
HONAPJA ke.aödik Buda-
pesten és a iiovfrt írók, tu-
dósok, művészek legkivá-
lóbbjai közül érkeznek hoz-
zánk majd, Szer,edre l.t. A 
nagy Szovjetunió művészi 
életéi hozzák közelebb hoz-
zánk, megismertetnek ben-
nünket a világ leghaladóbb 
művészetével. A szovjet kul-
turhónap alatt számtalan él-
ménnyel leszünk gazdagab-
bak és a szovjet tudósok mű-
vészek a haladás fáklyavivöi, 
számunkra is utat mutatnak. 
Szeretettel fogadjuk óket és 
köszöntjük magyarországi lá-
togatásuk alkalmából. 
— Paraszfifjusági termelési 

konferencia. Az egységes pa-
raszlifjuság országos szövetsége 
február 18-án paraszti fju sági 
termelési konferenciát rendez. 
Az ország különböző részeiből 
mintegy 300 parasztifju, min-
tagazda, brigádos. traktoros, 
szövetkezeti dolgozó, stb. ér-
kezik Budapestre, hogy megtár-
gyalja a mezőgazdasági terme-
lés és a szövetkezetek kérdé-
seit. 

x Karórákat, zsebórákat ve-
ezek. Fischer órás, ékszerész, 
Szeged, Klauzál.tér 3. 

Budapest dolgozó népe 
szombaton délelőtt a Szabad-
ság-téri szovjet hősi emlékmű 
előtt emlékezett meg a főváros 
felszabadításának negyedik év-
fordulójáról. Kóbói József, a 
főváros törvényhatósá/ji bizott-
ságának elnöke ünnepi beszé-
dében megemlékezett a szovjet 
nép érettünk vivott hősies fel-
szabadító harcáról. 

— KINEVEZÉSEK. Az igaz-
ságügyrniniszlcr a letartóztató 
intézeti alkalmazottak első ál-
lománycsoportjába Fehér Jú-
lia, Lippao Mária Magdolna és 
Váradi Éva szegedi lakosokat 
egyelőre ideiglenes minőségben 
letartóztató intézeti örökké ne-
vezte tó. — A dohányjövedék 
központi igazgatósága Steigcr 
Ágoston szegedi segédtisztet ke-
zelőtisztté nevezte ki. 

— Építésügyi igazgatóság 
Szentesen. A közmunka és épí-
tésügyi minisztérium értesítette 
a szegedi építésügyi főigazgató-
ságot, hogy Szegedről Szentesre 
helyezik át az építésügyi igaz-
gatóságot. Az átszervezés mun-
kájának február 15-re kelt be-
fejeződnie. 

— AS Or*zá£os Központi 
Arutiilcüroda januártón indult 
áruhitel vásárlási akciója már 
az első hónapban ötmillió fo-
rint forgalmat ért el. A dol-
gozók körében az érdeklődés 
olyan mértékben fokozódott, 
hogy februártón egyedül ruhá-
zati cikkek vásárlására már ed-
dig 10 millió forint értékű utal-
ványt adtak ki, különösen nagy 
az érdeklődós a 18 hónapi rész-
letre vásárolható kerékpárok és 
varrógépek iránt. Egyedül Győr-
ből 3700 kerékpárra érkezett 
be eddig megrendelés. 

Kíváncsi vőlegény 
A szovjet-örmény film-

gyártás csodálatosan szép, 
szórakoztató és derűs alkotá-
sát játsza a SzegedS. Korzó 
Mod: a „Kiváncsi vőlegényt.* 
A filmkockán az örmény 
népmese tündéri világa ele-
venedik meg. Gyönyörű nép-
dalok, színpompás jelenetek 
szövik át a kedves kalandos, 
humoros, de mégis tanulságos 
történetet. Remekbe sikerült 
szatíra is ugyanakkor ez a 
darab, amely eredeti ötletek-
kel gúnyolja ki a régi örmény 
társadalom merev szokásait, 
éketfeten hagyományait. Ki-
tűnően állnak szemben a 
fejlődőképes igád népi ha-
gyományok a merev, üres 
formaságokkal. Mindezt pe-
dig szórakoztató, mondhatni 
operettszerü keretben kap-
juk és valólxm felüdülve tá-
vozunk a filmszínházból. 

S x e g e d - B e l v á r o s b a n 

Yiféz-u ca 11. számú ház (mindenre 
alkalmas) minden elfogadható árért e !adó 

e > f o u l a l h a t ó h e l y i s é g e U R e l . 

Arveresi hirdetmény 
Állami zálogház és Árverési Csarnok N. V. 
itókja (Szeged, Oroszién-utca 4. Árverési Csarnokban) a legköze-
lebbi árverését 1649. február 23-ón, délelőtt 10 órakor 

I tartja. Árverésre kerülnek az !9?: 8 . d e c e m b e r 31-ig lejár!, 
|de nem rendezett ékszer és ingó zálogtárgyak. 

A kényszer-árveréssel egyidejűleg árverésre kerülnek az I 
I ör.í.• •!•.'- a felajánlott különféle tárgyak. Tárgy felvétel 
hi;,;o S—3-ig. Az árverésre keriilo tárgyak az árverés! 

in b és 10 óra között megtekinthetők." 

m n d s z h i h e & 

MNDSz Rókns II. csoportja 
hétfőn délután 4 órakor taggyű-
lést és nőnapot tart a Madach-
iskolátón. 

Az MNDSz ujsomogyitelepi 
csoportja hétfőn este '7 órai 
kezdettel nőnapot tart, közpon-
ti előadóval. Mindenkit szere-
tettel vár a vezetőség. 

Az MNDSz Rókus L csoportja 
hétfőn délután fél 5 órakor 
vezetős^i ülést, délután 6 óra-
kor nőnapot tart- vetített képes 
műsorra! a rőkusi iskolában. 

Az MNDSz szegedi szervezete 
meg szervezésében február 19-én 
délután 5 órakor az egyetem 
aulájában Takáts Zoltán "egye-
temi tanár, Ázsiakutató, Kina 
és a kínai népművészetről tart 
előadást. 

fl Fodor-telepi csoport 11-én 
este fél 7 órai kezdettel nőnapot 
tart. 

A postás MNDSz csoport hét-
főn délulán 5 órakor vezetősé-
gi ülést tart a postaigazgatóság 
tanfolyam termében. A megjele-
nés kötelező. 

— Kilenchönnpi részletre sze-
rezhetik be téli tüzelőjüket a 
dolgozók. Az üzemek és közű-
letek dolgozói az Országos Köz-
ponti Áruhitel iroda révén 9 hó-
napi részletre szerezhetik be 
téli tüzel őszükséeb'tüket. A 
részletakcióra 60.000 vagon tü-
zelőanyagot biztosítottak. A 
dolgozók üzemükben igényelhe-
tik a tüzelőanyagot. 

x Soffőriskola előkészit sze-
mély- és teherautó, motorke. 
rékpár vizsgára folelősség mel-
lett. Müller Béla, Vár-utca 4., 
Főposta mellett. Telefon: 648. 

— Szegedi hadifoglyok érkez-
tek Debrecenbe. A legutóbbi 
hadifogolyszerelvénnyel Tankó 
György és Horváth János sze-
gedi, vatomint Rózó József volt 
mindszenti hadifoglyok érkez-
tek Debrecenbe. 

x Ozv. Várhelyi Fcrencné ér-
tesiti vendégeit, hogv üzletét 
Kigyő-utca 2-ből Petőfi Sándor, 
sugárut 31-be helyezte át. Volt 
Hévizi nővérek üzlete. 

— A KAMARA BÁBSZÍN-
HÁZ ma, vasárnap délután 3 
és 5 órakor uf műsorral elő-
adást rendez. Színre kerül Si-
monci'cs Pál: A z elvarázsolt le-
ány cimü 5 felvonásos népme-
se feldolgozása. Az előadás he-
lye a volt piarista gimnázium 
alagsora, bejárat a Tisza La-
jos kőrút felől. 

X össztánc a Postásotthon-
tón ma negyed 9 órakor kez-
dődik. 

— Sakkverseny Kisteleken. 
Vasárnap reggel 8 órakor a 
kisteleki EPOSz rendezésében 
nagyszabású sakkverseny kez-
dődik. A kisteleki sakkozók első 
eltenfele a szegedi MAV csapata 
lesz. 

x Házasság. Gergely József és 
Mészáros Katalin 13-án délután 
fél 4 órakor tartják esküvőjüket 
a rókusi templomban. 

X Újszerű hidegdauer Heim 
fodrásznál, Takarektár-utca 8. 

BELVÁROSI 
1 elefon f>?ű 

BELVÁROSI 
1 elefon f>?ű 

5 / a 
kértül. 

Ma, vasárnap utoljára 

Csapeh mentéi 
Bün és igazságszolgáltatás. 

KORZÓ 
Tetefnn 624 

2 0 5 . 
hifiét. 

Szerdáig meghosszabbítottuk 

Kíváncsi v ő e n é n / 
1 Kelc'i történet, nagyszabású 

zenés, táncos filmoperett. 

SZÉCHÉNYI 
Telefon 490. 

4 0 6 / & 
bér et-

Mindennap keddig 
(ét szerelmespár bübájo® vígjátéka 

NÉGY SZIV 
előadások kezdete .él 4. 
Pénztár d. e. 11-12, d. u. 

éiö, fél S 
3 őré tő l . 

P árihir eh 
Élmunkások és kiváló mun-

kások részére ma, vasárnap dél-
előtt 10 órakor értekezletet tar-
tunk a Batthyány-utca 4 . szám 
alatti székházban. A tárgy fon-
tosságára való tekintettel kér-
jük az elvtársak feltétlen és 
poutos megjelenését, üzemszer-
vezés. 

Megérkeztek Rálcosi: iNépi 
demokráciánk néhány problé-
májáról* és Révai: »Lenin ut-
ján* cimü brossurák. Áruk 50— 
50 fillér. A »Sárga Könyv* 1.50 
forintos ártón, az MDP pro-
gramnyilatkozata és szervezeti 
szabályzata szép kivitelű könyv 
formájátón 2 forint. Alapszer-
vezeteink átvehetik este 6 és 8 
óra között a sajtóosztályon. 

Sajtófelelősök értekezlete 
kedden délután 5 órakor a Bat-
thyány-utca 4. szám alatt Min-
den alapszervezeti titkár je-
lölje ki a sajtófelelőst és küd-
je be az értekezletre. 

Propaírandave&etők értekezlete 
hétfőn délután 6 órakor a Kél-
vin-téri székház kistermében. 

Népnevelőfelelősök értekez-
lete hétfőn délután 4 órakor 
a Kálvin-téri székház nagyter-
mében. 

Falujárófelelősök értekezlete 
kedden délutá.n 5 órakor a Kál-
vin-téri székháztón. 

Hétfőn délután 5 órakor Kál-
vin-tér 6. sz. alatt népnevelő ér-
tekezletet lartunk. 

Felhívjuk az uj egy éves 
Bolsevik Párt-történeti tanuló-
csoport vezetők figyelmét, hogy 
az anyag átvétele végett hétfőn 
vagy kedden délután 6 és fét 8 
óra között az oktatási osztályon 
jelenjék meg. 

Felhívjuk az összes egyéni 
tanulásban résztvevő elvtársak 
figyelmét, hogy az •Olvasó-
könyv a marxizmus-leninizmus 
tanu'mányozására* megjelent és 
a két kötet 10 forinfért kapható 
azoktatási osztályon hétfőn és 
kedden 6 órától. 

Párfnapi beosztás 
Kedden, 15-én: 

Nemzeti Színház délután 4 
óra: Tóvölgyi Jenő, Poló ci-
pőüzem (gyár) délulán fél 5 
óra: Nagy István, MÁV for-
galom délután 6 óra: Doktor 
Lajos, Városi fürdő délulán fél 
7 óra: Salamon Ferenc, MAV 
Újszeged délután fél 7 óra: 
Pintér Géza. 

Szerdán, 16-án: 
Lemezgyár délután 2 óra: 

Sári István, Angol-Magyar Ju-
tafonó délután 2 óra: Nyilasi 
Péter, Mozik délután 2 óra: 
Barek István, Konzervgyár dél-
után fél 3 óra: Széli Sámuel, 
MAV Rókus délután 3 óra: Ba-
logh István, MAV oszt. mér-
nökség délután 3 óra: Sarnyai 
Vencel, Orion d. u. 3 Bogdán 
Imre, MAV pálvafenntartás d. 
•u. 3 óra: ifj. Márki Mihály, Dél-
magyar napilap délután fél 4 
óra: Székeíyliidi József, Váro-
si kertészet délután 4 óra: Klein 
Sándor, Hidépilés délután 4 óra 
Dani János, Déma cipőgyár d. 
u. fél 5 óra: Bozsó László, 
Bankok délután 6 óra: Nagy 
László III., Közigazgatás dél-
után 6 óra: Larkics Andor, Al-
sóváros I. délután fél 7 óra: 
Tombácz Imre, Alsóváros II. 
délután fél 7 óra: Dénes Leó, 
Belváros I. délután fél 7 óra: 
Farkas Miklós, Belváros II. d. 
u. fél 7 óra: Petri Ferenc, Bel-
város IV. délután fél 7 óra: 
dr. Bakos Géza, Belváros V.-VI. 

dé'után fél 7 óra: Ledniokí Pál, 
Felsőváros I. délután fél 7 óra: 
Kuti Richárd, Felsőváros If. 
délulán fél 7 éra: Székely Béla, 
Fodorte'ep délután fél 7 óra : 
Róna Béla, Jó*seftelep délután 
fél 7 óra: Olajos Gyula, Móra-
város I. délután féi"7 6; a Tó-
völgyi Jenő, Móraváros ll . d. 
u. féi 7 óra Komócsin Balázs, 
Ösomogyitelep I. délután fél 7 
óra: Prágai György. Osomogvi-
telep ÍI. délután f k 7 óra: Tóth 
Béla. Rókus I. délután tél 7 óra 
Varga Pál, Rókus II., fit. d é l -
után fél 7 óra Mison Gusztáv, 
Újszeged délután fél 7 óra: 
Szilágvi István, Ujsomogyitelep 
détalán fél 7 óra: Stral: János, 
Belváros IH délután fól 7 óra: 
Farkas István. 

Csütörtökön, 17-én: 
Szegedi kendergyár délután 2 

óra: Gera Piroska, Ujszegedi 
kendergyár dé'után 2 óra: Gál 
Tivadar] MAV fűtőház délután 3 
ór akor: Berkes Ferenc, Városi 
nyomda délu'án 3 óra: Balogh 
István,Kisvasút délután fél 4 
óra: Kiss Mihály, Winter feefe-
gvár délulán fél 4 óra- Strak 
Ádám, Dohánygyár dé'u'án fél 
4 óra Ketrm-n Ferenc, Gáz-
p á r délután fél 4 óra: Tom-
páé Imre, Gyufagyár délután 
fél 4 óra Szilágyi István, Kot-
rötetep délután 4 óra- Kuruc 
János, Ujs eredi ládagyár dél-
után 4 óra: Bakaitv Mária, Lip-
pai fiirészigyár délután 4 óra: 
Barta Béla, Honvédség délután 
4 óra Doktor Lajos, Szegedi 
cipőgyár dé'után 4 óra Prágai 
György, Tisza-malom délulán 4 
óra: Pintér Péter, Villamos-
vasút tacigyülés este 9 éra - Szé-
kely Béla, Bőripari Szövetkezet 
délután 5 óra Szilágyi István-
né, Ifonvédkerületi őrszázad d. 
M 6 óra- Kőfeai János, MOSzK 
délután 6 óra: Havalecz Ist-
vánné, Város délután 6 óra: 
Kedves András. Tűzoltók dél-
után 6 óra- dr. Bánkfalvi Gyufa, 
Posta délután 6 óra- Dénes 
Leó, Egyetem délután 6 óra; 
Petri Ferenc, Honvédkórház d. 
U. fél 5 óra: Imre László. 

Pénteken, 18-án: 
Kunsági s-'övőüzem défután 

2 óra: Gál Tivadar, Vizmütelep 
dé'után fél 3 óra: Pipicz József-
né, Köztisztasági telep délulán 
3 óra: Bogdán Imre. Piek sza-
lámigyár délután 3 óra: Pipiét 
József, Varga kötélgyár dél-
után fél 4 óra- Olajos Gyula, 
Szőregi petróleum délután 4 
óra: Homola János, Rendőrség 
délután fél 5 óra: Farkas Ist-
ván. 

Szombaton, 19-én: 
OTI délután 1 óra: Erdős 

János, MAV üv. dé'ntán 1 óra: 
dr. Bakos Géza, Közvágóhíd d. 
fu. 1 óra: Nyilasi Péter, Mallend 
délután 1 óra- Vince Antal, 
Kceskéstelep délután fél 7 óra: 
Székelyhídi József. 

Hétfőn 6 órakor titkári ér-
teke-.Ietet lartunk Battványi-ut* 
ca 4. szám alatt, hétfőn fél 5 
órakor előadói értekezletet tar-
tunk, előadó Gál Tivadar. Kér-
jük az. elvtársak pontos megje-
lenését. 

Ezen a héten pártszervezete* 
tnkben pártmunkás értekezlete-
ket lartunk, kivéve azokat az 
alapszervezeteket, hot a felül-
vizsgálással kapcsolatos javas-
falok megtárgyalása még nent 
történt meg. Ezekbe az alap-
szervezetekbe taggyűlések tesz< 
nek. 

aikattr-si-'k m -1 en leszállítót áron 
Gramofonlemez újdonságok 

szervezeteknek engedménnyel 

DERY, K ss a'ca 3. I 
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n i k o l a j t y i h o n o v : 

EMBEREK A TUTAJON 
A hajó süllyedt. Tatja maga-

san a fekete szén porréteggel be-
lepett viz fölé emelkedett. A 
bomba éppen a közelébe csa-
pott és szénrekcszek mélyébői 
verte fel ezt a port, amely 
most lassan ereszkedett Ic az 
aszók fejére, e roncsokra, a 
/encket'en mélységbe alásüllye-
dő tatra. 

A Finn-öböl liideg, őszi vi-
zébe ugráló békés utasok kö-
zött volt egy fényképész. Vál-
tán átvetett szijjon lógó nehéz 
i.eicája iefeté húzta. Zavaros, 
zöld viz zúgott a fülében, az 
égen a német bombázó motorja 
herrepett, amely galádul meg-
támadta ezt e kis, békés gő-
zöst, amin egyetlen ágyú, 
egyetlen puska sem volt. Asz-
szonyok és gyerekek, öregek és 
betegek voltak rajta, de egyet-
len katona sem. 

A fényképész arra a követ-
keztetésre jutott, hogy életének 
ngyis vége és ezért nem érde-
mes a fuldoklóra oly jellemző 
felesleges mozdulatokkal gyö-
törni magát. Megpróbálta el-
képzelni, hogy mindez nem 
eavéb unalmas, lidérces álom-
nál, de fájdalom, a viz szájába, 
szemébe tódult, teste furcsán 
megmerevedett és nem érezte 
a hidegét... 

összefonta karjait a mel-
lén, lehunvla a szemét és igye-
kezett utoljára elképzelni felc-
ségét és gyermekeit. 

Homályosan merüllek fel tu-
datában és nyomban el is tűn-
tek, mintha szétmosnák őket a 
hu'lámok. A vízben alábukott és 
süllyedt lefelé, a fenékre. De 
nem ért el odáig. A viz felve-
tette. Fuldokolva, a hullámok-
tól elborítva, ujlwi a felszínre 
került és szemét kinyitva, meg-
látta a tengert, a fef-feibukkanó 
fejeket, az alacsonyan járó na-
pot, az olmos felhőket és meg-
hallotta a gépfegyverek ropo-
gását. 

A német kalóz a fuldoklók 
főié emelkedett és lőtte őket. 

Olyan undor és elkeseredés 
fogta el, hogy elhatározta, új-
ra a viz alá merül. Megint ösz-
szefonfa karjait és a nehéz 
Le.iea, amelyet ugy féltett, 
ahogy a legbecsesebb fegyvert 
félti az ember, a zöld mélybe 
húzta. Váratlan gyengeség lett 
úrrá rajta. Lábai elernyedtek, 
fejében minden összekuszáló-
dott. 

fis a hullám megint felvetet-
te, de már nem nyitotta fel a 
szemét, attól való félelmében, 
hogy ujabb szörnyű látvány-
ban lesz része. Behunyt szem-
mel lebegve a liabzó tarajokon, 
ugy érezte, mintha ledöntötte 
és összelapította volna két hul-
lám, amelyek szinte egymással 
versengve dobálták ide-oda. így 
játszottak vele egy darabig, és 
— különös dolog — feje tisztul-
ni kezdett. 

— Ez kétségtelenül a gondo-
lat utolsó fellobbanása — vél-
te —, erre mondják, hogy tel-
jesen eszméleténél hal meg az 
ember. 

Ekkor sebesen felemelte va-
lami és a fényképész, aki eddig 
semmiféle fájdalmat nem ész-
lelt, erős lökést érzett a vállán, 
felnyitotta szemét és észrevette, 
hogy egy tutaj mellett van. Rá-
pillantott erre az imbolygó, szá-
nalmas alkotmányra, amelyet a 
halálos veszély percében sietve' 
és ügyetlenül tákollak össze, kö-
rülhordozta szemét az utasokon, 
de meg sem próbálta, hogy 
felkapaszkodjék, csak megfo-
gódzott a dészkák szélében, ki- ' 
dugta fejét a vizből és tele- í 
•-"ívta magát a friss levegővel, j 

ffe'frissülve, hátracsapta hom-

lokáról nedves fürtjeit és más 
szemmel kezdte nézni a tutajt. 
Három férfi és egy fiatal nő ütt 
rajta. A férfiak csuromvizesek 
voltak, hallgatagok és komorak. 
Görcsösen belekapaszkodtak a 
deszkákba és nem néztek az 
asszonyra. Az pedig szünet nél-
kül jajveszékelt: hangja fülsi-
ketítőn és áthatóan, hol keser-
vesen és panaszosan szárnyalt 
a tenger pusztaságán. Össze-
karmolt arca, kuszált haja és 
tágranyitott szeme a kétségbe-
esés utolsó fokáról tanúsko-
dott, amikor már nem gondol-
kozik az ember. A férfiak ca-
fatokban lógó ruhája, borús ar-
ca, erősen összeszorított ajkuk 
— mindez oly közel volt a 
fényképészhez, hogy erről a 
néma mozdulallanságról tekin-
tete akaratlanul is átsiklott az 
asszony görcsös mozdulataira, 
aki ugy kiabált, hogy hangja 
még az 6 víztől félig süket 
fülét is sértette. 

A fényképész kissé felkapasz-
kodott a deszkákra és miközben 
a keserű vizet köpködte, ezzel 
a kérdéssel fordult a mozdulat-
lan férfiakhoz: 

— Hát miért nem nyugtatják 
meg ezt az asszonyt? 

Közömbösen és komoran néz-
tek rá. A tutaj erősen hányó-
dott és a fényképésznek min-
den erejét meg ke'lett feszile-
nic, hogy lene sodorják a hul-
lámok. A feje fölött átcsapolt 
hullám végkép visszaadta nyu-
galmát. Olyan kellemes volt 
utána a kemény deszkákba fo-
gódzni... 

Hogy elnyomja oz asszony 
kiáltozását, aki ruháját tépdeste 
és szemei messzeségbe mered-
tek, ahonnan az est közeledett, 
a fényképész a férfiakra rivallt: 

— Van itt kommunista? 
A hozzá légik özelebh ülő em-

l>er mereven nézett rá és ezt 
mondla »fin« ...és kinyújtotta 
a kezét, hogy segítsen felka-
paszkodni. 

Micsoda dolog ez, elviárs — 
mondta lassan a fényképész, — 
az asszony torkaszakadtából ki-
abál, nvugtassa meg hát, elv-
társ... 

Ekkor óriási hullám vetette 
fei a tutajt, utasai eltűntek va-
lahol a sötétben, a fényképész 
pedig ugy érezte, olyan mély-
ségre jutott, mint eddig még 
soha — annyira veszélyesnek 
•álszott ez az ujabb alámerülés. 

Amikor megint a felseinre ke-
rült, semmiféle tulajt nem látott 
közelben, csak három szál 
deszka úszott feléje, ezeket ki 
is szemelte magának. De meg-
nyergelni nem vott olyan köny-
nyü. Kicsúsztak a kezélpől, élük-
re álltak, de ekkor rájött, hogy-
ha nem válik meg LeicájátóJ, 
ettől a csodálatos hűséges úti-
társától, a deszkák nélküle in-
dulnak ei vándorutjukra és ve-
lük együtt meghiusui a mene-
külés utolsó esélye is, minthogy 
az est már közeledett. 

Nyögve kapcsolta ki a csatot 
és a szij lecsúszott a válláról. 
A Leica alámerült, egyedül. Egy 
pillanat múlva a fényképész 

! már a deszkákon feküdt, arcá-
hoz szorítva nedves oldalukat 
és a viz összevegyült könnyei-
vel. Igaz könnyekkel siratta 
Leicája pusztulását. 

A hivatalban, ahol a fény-
képész dolgozott, egy magas, 
komor, forradásos homlokú em-
ber jött be és érdeklődött, ki 
a főnök, hogy elmondja ueki a 
fényképész halálát, azt, hogy 
ők — a három férfi és egy nő 
— tutajon menekültek meg a 
hajó elsüllyedése után, és ez a 
fényképész odauszott hozzájuk 
Beszélni is kezdett, de ekkor 
a viz iesorlor'a és messzire ra-
gadta a tutajtól. Ott találkozott 
a fényképésszel, ahonnan a ha-
jó indult. Derék ember volt és 
jó munkaerő... fis abban az 
utolsó, rettenetes pereben reme-
kül viselkedett... 

Ekkor félbeszakították az el-
beszélőt... 

— Ezt személycsen elmond-
hatja a fényképésznek, mint-
hogy a szomszéd szobában van. 

Hogy-hogy a szomszéd szobá-
ban? — kiáltott fel. Hát meg-
menekült? 

Megmenekült 1 
Behívták a fényképészt. Fel-

ismerte a másikban azt az em-
bert, aki a tutajon azt felel-
te: »finc. Mosolyogva kérdezte: 
•Mi van azzal az asszonnyal? 
Megnyugodott? A forradásos 
ember zavarba jött, de mégis 
azt felette: >Megnyugodott. Erőt 
vettünk magunkban és meg-
nyugtattuk, s hogy ránk kiál-
tott, visszavezetett vaiameny-
nyiünket az életbe. Olyan vá-
ratlanul bukkant fel a tenger-
ből és olyan váratlanul tünt 
ei, hogv később megmenekülé-
sünk után, folyton magára gon-
doltunk és magáról beszéltünk, 
fis kizárólag azért jöttem ide, 
hogy elmondjam, hogyan visel-
kedett akkor... 

— Számit is a viselkedés, 
— mondta a fényképész, — 
Oda van a Leicám, pedig mi-
csoda gép vott, ha tudná... EhI 

Jelenjen meg előttetek teáin 
győzelmes zászlaja. 

J. V. Sztálin. 

Nyiholáj Tyihonov: 

S z e m e z é s b e n j á r t a s 

vidéki 

elöfizetis-
gyűjtőket 
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mindenfele 

k á r p l l O f ö ü ijű o r 
készei és rendelésre S Z E L E S 

kárpitosnál, ATTILA-UTCA 2. 

A LENINI ZÁSZLÓ 
A csillogás felettük nem csoda 
S nem észak-sark tündéri fénye, — 
Leninnek halhatatlan zászlaja 
Lobog le Névánk vén vizére. 

Az éj zug, mint tizenkilenc körül, 
Nappal a jég páncélja roppan, 
A régi lom megint előkerül — 
Blokád van, ellenség és köd van. 

S a hályogos, halálos harc felett, 
Mint egykor bajra, vérpatakra, 
E zászló" vet ránk tiiz-tekintetet 
Győzelmi lánggal bátorítva. 

S egy géppuskás roham-utá-iz legény 
A hóban kúszva most o?ont ki, 
S az ifja harcost izzószárnyu fény 
Pászrája villogón behinti. 

A fütő. kit kazánház gőze mar, 
A munkás, jégcsapos tizemben, 
A tengerész, ha dnl dühös vihar — 
E zászlót látja egyre fényesebben. 

S ahol Leningrád szürke szirtjel. 
Között a vad gond leple gyászolt, 
Csatán, blokádon át i* lengeti 
A nagy zászlóvivő a zászlót. 

E zászló most — erő és győzelem. 
Leningrád védfala. A nagy nap eljön. 
Győz, — és az ellenséges sirverem 
Felett — harsogva zug a földön. 

(Rékés István fordítása) 

Leleplezlek a hamisan könyvelő 
paprikanagyheteshedől 

A Gazdasági rendőrség meg-
indította az eljárást ifj. Szere-
dai József Kárász-utcai nagy-
kereskedő el'cn, mert kivonta 
saját vállalatábót a tőkét. Ha-
mis könyvelést vezetett, de csa-
lásokat Szeredai követett el a 
mérlegeléseknél is. Szeredai az 
üzíetbői kimenő áru egyrészét 
idegen nevek alatt szállította le, 
s a befolyt súlyos ezreket, ame-
lyek a könyvelésben nem sze-

repeitek, megtartotta. 
Különféle mesterkedésekkel a 

havi forga'om 30—40 százalékát 
vágta zsebre adófizetés nélkül 
és többek között 130 000 forin-
tot kölcsönzött a feketén szer-
zett pénzbőt egy másik vállalat-
nak. S7ercdait a nyomozás be-
fejezéséig egyen'őre csak azért 
nem vette őrizetbe a rendőr-
ség, mert sufyos betegségben 
szenved. 

S t i l y o s l e ! c e l á z j s § r i ö m e l h e v e l t á k 

fi. Tűil i i á z s e ! k i s t e l e k i k i i i á k a l 
Az elmúlt hetekben beszá-

moltunk arról, hogy a szentesi 
közellátási felügyelőség fekete-
vágásokért eljárást indított A. 
Tóth József 46 holdas kisteleki 
kulák ellen. A feketéző kulák 

, az eljárás során a ha/óságok 
! elől eltagadta földjeinek nagy 
í részét s amikor házában ujabb 

házkutatást tartotlak, több má-

futották a w w t 
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zsa elrejtett feketén csépelt ga-
bonát is találtak. A rendőrség 
A. Tóth Józsefet a hatóság fél-
revezetéséért és galionarcjtege-
tésért őrizetbe vette. Kisteleik 
dolgozó parasztjai a legnagyobb 
megelégedéssel fogadták az 
egyik teghirhedlebb feketéző és 
uzsoráskodó kulák őrizetbevé-
tefét. 

SzappaníDari 
Szövetkezet 

alakul Szegeden 
A szegedi szappanfőző iparo-

sok elhatározták, hogy szappan-
ipari szövetkezetet alakítanak. 

A szegedi szappaniparosok 
felismertek azt a nemzetgazda-
ságilag fontos tényt, hogy a 
jelenlegi széttagolt kisipari 
munkával a hároméves és ezt 
követő ötéves terv'ien csak a 
szövetkezeti mozgalom kereté-
ben lehet tevszerü termelést 
folytatDi. 

A szegedi szappanipar évszá-
zados, becsületes múltra te-
kint vissza. Az ország legjobb 
minőségű házi mosószappanét 
állította elő és jelenleg is min-
den törekvése oda irányul, hogy 
készítményeinek »házi jellesrét« 
megtartsa és a kiváló minősé-
get a fogyasztóközönség to-
vábbra is elismerje. 

A most kialakulóban lévő sze-
gedi szappanipari szövetkezet, 
mely az összes szegedi apáról 
fiúra szállt iparosokat foglalja 
magába, a szegedi szappan jó-
hirenek megvédése, minőségé-
nek további fejlesztése, a ter-
melés olcsóbbá tétele érdeké-
ben fog dolgozni. 

— Üzemi munkások, diákok 
és EPOSz fiatalok a Hungáriá-
ban. Az Ujszegedi Tanilókép-
zőintézet Diákszövetségének 
több, mint 30 diákja Afgyőre tá-
togatott el. Barátságos fulbafl-
mérkőzésben mérte össze ere-
jét az algyői EPOSz-szervezet-
tel és jókedvvel viselték el m'-g 
a 3:l-es vereséget is. Délután 
bábszínházzal szórakoztatták a 
falu apróságait. Ennek a barát-
ságnak szálai szövődnek majd 
tovább ma, vasárnap este Sze-
geden, amikor a tanítóképzősök 
látják vendégül prepa-báljukon 
a Hungáriában az algyői EPOSz 
fiataljait. Úgyszintén meghívták 
a bálra a szegedi üzemek dol-
gozóit is. 

Hétfőn kezdődik a 

T é ü V á s á r 
az 

E X C E L S I 9 R 
f i a r l s n p h á z h a n 

Ne mulassza el megtekinteni 
erre az alkalomra készült 

K i r a k a t u n k a t . 
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A S Z 4 B A D K I N A 
fl világ szaoadsagszerető népeinek figyelme mostanában 

Ázsia felé fordul, ahol a Kommunista Párt vezetésével a több, 
mint négyszáz milliós, óriási Kina vivja győzelmes harcát az 
Imperlalista-bérenc kizsákmányolók ellen, a reakciós Kuomin-
tang-kormány ellen, egyre döntőbb sikerrel és eredménnyel, fl 
kinai népi hadsereg feltartóztathatatlanul nyomul előre, nap-
nap után érkeznek hirek az ujabb és ujabb hadisikerekről, a 
Kuomirtaug-kormánij és hadsereg fejvesztetten húzódik vissza 
Városról-városra s a közelgő véget még az amerikai dollárdip-
lomácia kétségbeesett erőfeszitésse és álnok taktikázása sem tud-
ja elodázni. Októberi forradalom ragyogó sugarai megvilá-
gítják utunkat... A kinai nép eltökélten bizik abban, hogy el 
tudja érni a szabadságot ...A kinai nép vitéz és bátor nép. A 
Kínai Kommunista Párt vitéz és bátor párt: mindörökre meg 
fogjuk szabadítani Kinát az imperializmus láncaitól« — mond-
ta Mno-Ce-Dun elvtárs, a Kinai Kommunista Párt vezére és 
n nép, amely évezredeken át nyögte a legsötétebb feudaliz-
mus és császárság kegyetlen, embertelen uralmát, a kizsákmá-
nyoló és gyarmatosító angolok, amerikaiak uralmát, a nagy 
októberi forradalom tanulságait felhasználva elindult utána a 
győzelmes harcra, a szocializmusért vivott harcra. 

A v i l á g törléaefoni l e g n a g y a b l ) f ö l d r e f o r m j a 
A kinai fo r dalin! néphadse-

reg nagyszerű diadalai után töb-
bé már nem kétséges, liogy Kí-
nában jelenleg századunk egyik 
legfontosabb történelmi esemé-
nye zajlik le. fl föld lakosságá-
nak egynegyed része, 175 mil-
lió kinai az imperialisták min-
den próbálkozása ellenére kivív-
ja felszabadulását, fl kapitalista 
sajtó kénytelen beismerni azt a 
hatalmas politika! és kalonal ku-
darcot, amely az egész imperia-
lista frontot Kínában érte, de 
nem tagadhatja le azt sem, hogy 
Kina felszabadulása döntő ha-
tása lesz a gyarmati népek sza-
badságharcalra. 

flz elmúlt hónapokban a kí-
nul demokratikus néphadsereg 
körülbelül 1(100 kilométeres 
frontszakaszon kezdte meq az ál-
talános támadást az ország szive, 
Közép-Kina ellen. Az eddig fel-
szabadított terHleleken, AVand-
zsurlában éa Észak-Kiuában ez-
nlatl az idő alatt újjáépült a ne-
hézipar, dolgoznak a szénbá-
nyák, a fegyvergyárak és nz erő-
miivek. fl felszabadított földeket 
pedig kiosztották a dolgozó pa-
rasztok között. Mandzsúriában 
és Észak-Kínában az elmúlt két 
esztendő alatt több. mint 100 
millió nincstelen paraszt kapott 
földet. Ez a földosztás volt n 
világtörténelem legnagyobb 
löldreformja, amikor is a Kínai 
Kommunista Párt a kimondhtaat-
Ian nyomorben sínylődő föld-
munkásokat és jobbágyokat em-

beri sorsba emelte fel. 
Ugyanakkor, amikor a kínai 

népi demokráciában megindult 
az országépités és a mult bűnei-
nek a felszámolása, a Kuomin-
tang-Kinában tombol az Inflá-
ció, az üzemek hol anyaghiány, 
hol éhségsztrájkok miatt állnak 
le, a sztrájkoló!: lemészárlása 
napirenden van, a csecsemőha-
landóság a császári Kínáét is 
meghaladja. 

II felszabadító harcok 
veze'fiio a kinai 
Kommunista Párt 

flz általános helyzetképet ki-
kerekíti az a tény, hogy a Kuo-
mlritang-Kina hátországában 
számtalan parlizánsziget fenye-
geti az Imperialisták csatlósai-
nak katonai és politikai helyze-
tét. Kanton kornyékén, a brit 
Hongkong környékén például 
több megyényl területen már 
évek óta népi demokratikus kor-
mányzat dolgozik a helyi nép-

hadsereg egységeinek védelme 
alatt. 

fl felszabadító harcok nagy 
vezetője, a Kungcsantang, a Ki-
nai Kommunista Párt 1921-ben 
alakult meg. Ebben az időben 
a dr. Szun-Jan-Szen alapította 
Kuomintang-Klna már jelentős 
erőt képviselt. A Kuomintang-
Kina kezdetben a kinai nemzeti 
forradalom pártja volt s csak 
idővel szegődött hozzá a vtlág-
imperializmus politikájához. 

Harc a szocializmusért 
fl legutóbbi hónapok során a 

kinai népi demokratikus hadse-
reg kihasználta a frontokon 
uralkodó viszonylagos szélcsen-
det és átképezte, megerősítette 
felszaöaditó hadseregét, fl Kuo-
mintang-kormány nem volt ké-
pes hasonló eredményeket el-
érni, sőt egyre fokozottabb ütem-
ben haladt az elkerülhetetlen 
pusztulás felé. 

fl KinaJ Kommunista Párt 
1019 kezdetén kiadta a jelszót: 
))Előre a végsB küzdelemig.« Az-
óta ezért küzd a kinaj néphad-
sereg halaltinegvető bátorsággal, 
ezért küzdenek a gyárak és a 
kiosztott földek dolgozói a ter-
melési csatában és ezért áldoz-
zák fel mindenüket a reakciós 
hátországban harcoló partizánok 
és mllicista-osztagok a szabad, 
demokratikus Kínáért. 

Kina és az elnyomott gyar-
mati világ millió dolgozója, a 
földgömb haladó, demokratikus 
táborának sok százmillió harco-
sával bizik rbban, hogy nincs 
már messze az az idö, amikor 
beteljesül a szabadság, az osz-
táiytalan társadalom Ideje és el-
következik az a boldog idő, ami-
kor az emberiség fajra, nemre 
és felekezetre való tekintet nél-
kül megalakítja a maga boldog, 
felszabadult társadalmát. 

. . TV.frvüp, lflfff TFrmr*T n», 
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H í m S Z f t Y u 
LIN-CSIN (ma élő kínai költő) 

Fehér félelembe dermed a gondod, 
Reád tört a fagyos szél, at é f , a dérj 
De vér folyik zsibbadt ereidben, 
Vörösen izzó, lázadó vér. 

óh, törékeny, apró kis testednek 
Nyirkos kö at ágya ma i f f e l , hagoml 
ökölbeszorított kezem hiába emelem. 
Nem melegíti bilincsed átok, tudom! 

'A maró fagyban talán nem ls fizott 
'A jeges szél hiisitl forró agyad, — 
Es te, hideg, bűnös bilincs, e gyermekasstonyon 
Te kemény acél... mondd, nem szégyelled magadk 

'A bátorság előleg a vértanú halálrat 
'Az acélbilincs széle bevágja húsod, 
Tudod, hogy r.em lest könnyű a halálod,, , 
Meleg szó helyett, ajkadról vér bugyog. 

Bátorságot egyedül bátorság szül, 
Kínzásokra gondolj, szenvedésekre, 
Mögötted merednek a börtönfalak, 
Vörös zászló leng mégis a kezedből 

'A terrort elsöpri a lázadás vihara, 
összetörjük mind at árulókat ml. — 
Várunk! Én várok, — a szenvedéstek zálog: 
Ez fogja Kinát felszabadítani/ 

Tlszay Andor fordítóim 

Szegedi A'üamt Nemzeti Szinház 

Febr. 13-án este kiv. 
m ű s o r a i 

G-kor: Lohengrio. »D«-bérlet 5 

Február 11-én 
Február 15-éu este 7 órakor: 
Február IG-ón esté 7 órakor: 
Február 17-én este 7 órakor: 

Ren-
des helyárak. 

Nincs előadás. 
Bohémélet, rfht bérlet 5. előadás 
Vitézek é? hősük. »E*bérlet 11. 
Csárdáskirálynő. sPt bérlet 11. 

Tájszinház ralisai 
Vásárhely, február 14-6a: A CSENDHÁBORÍTÓ . 
Forráskút, február 19-én: AZ IDEGEN GYERMEK. 
Kelsőközpout, febr. 20-án: AZ ÁLSZENT. (Tartuffe). 

A Z O L V A S Q H A N G I A 

A szegedi Biintelöiniézet alkafmazoHmnah 
véleménye a Mindszcníy-Héletrof 

Mi, a Szegedi Országos Bűn-
tetőintézet alkalmazottai helye-
seljük a népbiróságnak a haza-
áruló Mindszenty 6s társai bűn-
ügyében hozott Ítéletét. Tud-
juk és látjuk, bogy a népbi. 
róság. Ítélete kifejezi a magyar 
nép igazi akaratát. Felháboro-
dással utasítjuk vissza az im-
perialisták és Bevin angol kül-
ügyminiszter aljas rágalmait, 
amelyeket, a magvar nép kor-
mánya ellen tettek. Felháboro-
dásunkat fokozza az, hogy azok 
szórnak rágalmakat, akik Ame-
rikában a kommunisták ellen 
folytatnak üldözést, a kommu-
nistákat fogják perbe és akik-
nek hozzájárulásával gyilkolják 
és zavarják börtönbe a görög, 
francia, olasz és a többi nép 
szabadságszerető fiait, akik fel 
merik emelni szavukat és har-
colnak az igazi szabadságért és 
békéért a népek elnyomói és 
kizsákmányoló! ellen. 

A Szegedi 
Országos Büntetőintézet 

kétszáz dolgozója. 

Nemesük levélben fejezik ki 
a szegedi dolgozók véleményű-
Iret a n 4 párul o Mindszenty íté-
letével kapcsolation. Bármerre 
járunk, mindenütt, üzemekben, 
az utcán, villamoson i» nyi-
latkoznak a szegedi dolgozók. 

Varga Lajos gázgyári laka-
tos igy vélekedik az Ítéletről • 
Jobb/mintha halálra Ítélték 
volna. Egész életében úgysem 
dolgozott, most majd legalább 
megpróbálja azt is. 

A Kelemen-utcán levő ven-
déglő előtt három munkás be-
szélgetett Egyikük ezzei fe-
jezte l>e a vitát: Mit teketóriáz -
nak ennyit ezzel a hazaáruló-
val. Húzzák fel és kész. 

Eeke Mátyás, Sirnoa dános és 
Kótinón .fánosné, a Piek szalá-
migyár dolgosói ugyancsak he-
lyeslik az ítéletet Bek® Má-
tyás igy vélekedik: Végre Mind. 
szenty is megkapta már a ma-
gáét. Leszámol tünk a hazaáruló 
val, legnagyobb ellenségünkkel 

Parancs érkezett, hogy ala-
kítson nz akadémia hust lányból 
egy propaganda-osztagot, amely 
elmegy a hadsereggel az észa-
ki harctérre. Közvetlen uticél: 
Ilonán. 

— őrmester nrnah jelentem, 
tl akarok menni Északra/ 

— őrmester urnák jelentem, 
én északi vagyok és nagyon jól 
tudnának ott használni! 

— őrmester urnák jelentem, 
én nagyon erős vagyok és fól 
Indok harcolni; in is Északra 
akarok menni! 

Vang őrmester szobája olyan 
volt, mint egy felzaklatott méh-
kas. 

— Ne csapjanak ilyen lármát 
— mondta az őrmester nyugod-
tan. — Előbb, vagy utóbb min-
denkire sor kerül. Most husz 
elvan lányt keit kiválasztanunk, 
aki erős, mozgékony és ért a 
propagandához. A többit majd 
később küldjük ki. 

Mindenki remélte, hogy a ki-
választottak között tesz. Én bol-
dog önhittséggel gondoltam ar-
ra. hogv erős vagyok, jó jutó is, 
fikkeket is tudok irni — egész 
biztos, hogy kőztük teszek! 

Csakúgy JU) mikor másnap reg-
gel Vang Őrmester felolvasta a 
neveket, nz enyém volt a máso-
dik Remélem, nincs \a'ami lé-

KI A HARCTÉRRE! 
Részlel IISZIEII PING Y1NG: Lázadó lányok c. müvébfíl. 

védés, gondoltam. Nem, nem, 
nincs még egy flszie Ping Vl/ig 
a leáuykadétok között. Majd 
megbolondultam az örömtől. 
Gyakorlatozás után rögtön cso-
magoltam és megírtam Harma-
dik Bátyámnak az újságot. Har-
madnap reggel váratlanul meg-
iclenl a kapuban. 

— Nini Harmadik Bátyám! Mi 
szél hozott ide? — kérdeztem 
boldog meglepetéssel. 

— Tegnap este megkaptam a 
leveledet. Olyan szép és telkes 
volt, hogy rögtön közzétettem a 
lapban. Aztán fogadtam egy rik-
sdt és még sikerült elcsípnem a 
reggeli vonalot. 

Hangja remegett, könnyek 
csillogtak a szemében. Féltem, 
hogy én is elsírom magam és 
a falon ékeskedő feliratból meri-
tetlcm erőt: r.A katona nem 
könnyet, hanem vért ont!* 

— Második Bátyám már Ho-
nanban van — mondtam, ajkam-
ra mosolyt erőltetve. — Biztos, 
hogy (utálkozom vele. Neked is 
el kellene jönnöd. Milyen érde-

kes volna, ha mindhárman a 
harctéren találkoznánk. 

— Nem merem megmondani 
szüleinknek, hogv u harctérre 
két zn/sz. Mennyire búsulnának, 
ha megtudnák! 

Szivem most kemény volt, mint 
a kö, Egyetlen könnycseppet 
sem ejtettem. Tele voltam öröm-
mel és lelkesedéssel. 

— Nem mehetnénk el meg-
inni egy pohár bort? — kérdezte 
bátyám. 

— Sajnos, nem mehetek. In-
dulás előtt szigorúbbak a sza-
bályok. Ha nem mondtam volna 
az őrmesternek, hogy ChangshA-
ból jöttél, hogy beszélf velem, 
be sem engedett volna. 

— Akkor hát Isten veled. Még 
elérem a vonalot. 

— Helyes. És majd a győze-
lem után isszuk meg az áldo-
mást. 

— Vigyázz magadra! — kő-
zett el Harmadik Bátyán és 
könnyek gördii'tek. te arcán. 'Az 
ör tisztelgett neki, mert 8 is 
egyenruhái, an volt. 

viszonozni a tisztelgést, in tet-
tem meg helyette. At irtálló 
leány nem hallotta beszélgeté-
sünket, azt hitte, szerelmesem 
látogatott meg és csipkelődött is 
velem ezért. 

Napról-napra vártuk az indu-
lási parancsot, de az csak késett. 
Már majdnem sírtunk a türel-
metlenségtől, mikor egyszerre ér-
tesítést kaptunk, hogy at ellen-
ség elérte Tingszechiant és azon-
nal indulnunk kell, hogy még 
Wnchang előtt feltartóztassuk. 
F.ste a kapitány gyülekeztette az 
egész iskolát, fiukat és leányo-
kat egyaránt. Beszédet intézett 
hozzánk és önálló mctczászlónl-
fat alakított belőlünk. Az egész 
katonai akadémia elment, csak 
harminc kadét maradi itt, hogy 
elvégezze az irodai munkát és 
cl'ássa a be'ejgápolói szolgálatot. 
Reggel ölkor menetkészen áll-
tunk. 

A leányakadémia kapufa előtt 
óridsl tömeg hullámzott, mint 
valami folyó, amelv átszakította 
gótját. Hozzáláttotók várakor. 

tok, hogy elbúcsúzzanak szeret-
teik fül, meg kíváncsiskodók, akik 
látni akarták az elvonulást, őreg 
asszonyok zokogva és hajlongva 
könyöröglek a tiszteknek: 

— Ax én leányom nem mehet 
a harctérre, ez az egyetlen gyer-
mekem ... 

— Nem engedhetem el a leá-
nyomat. Ha valami baja történik, 
magam ts belepusztulok... 

A trombiták hangja, meg a 
sírás, nevelés, kiabálás zűrzava-
ra fülsiketítő lármává olvadt. 

— Ne féljen, jó asszony, győ-
zünk és hazafövünk, 

— Jó asszony, ne aggódjék a 
leánya miatt. Mi ls szülik va-
gyunk, nekünk ts vannak gyer-
mekeink. 

— Előre, indul/l 
'A lakosság éljenzett, paU'-ö 

vezényszavak hangzottak el 
ml énekelve elindultunk. 

— Le az ellenséggel! Térfei • 
vissza győzelmesenf — kiáltoz-
tak utánunk. 

A tömeg dübörgő ordíto d»« 
olyan volt. mint a csatára hivő 
dohszó. 

Lelkesen visszhangoztuk kid! 
tájukat: 

— f e az ellenségg'lt Gyö-c 
fogunk! 

tc.k'dvíen m n t Póni !'• 
, csata:én el 



m í 9 ftewrnsr i s , 
H ii imiii • • • n ii i ! • • 

9Mlf a maguk-készitette kelepcébe estek 
A;' amerikai-angol imperialis-

ták és az uszályukat hordozó 
nyugateurópai államok népel-
nyomó kormányai a második 
világháború után sokat törték a 
fejüket azon, hogyan tudnák a 
kapitalizmust, — tehát az or-
szágaik dolgozóinak a gátlás-
nélküli kizsákmányolást - - to-
vábbra is fenntartani. Ezek a 
gondok termés-c'c-'en nemcsak 
a második világháború befeje-
zése óla foglalkoztatják a tő-
késeket, — dé a második viíág-
hál>oru befejezése óla fokozott 
mértékben váltak központi 
gondjaikká az elnyomó és ki-
zsákmányoló rendszerük fenn-
tartása körüli kérdések. Mert 
ar. után a háború után az im-
peria'izmus •lánrá-ól* ismét ki 
szakadtak láncszemek — a népi 
demokráciák és meggyengültek 
láncszemek — tenyük hozzá, az 
imperialisták számára döntő 
fontosságúak — a szabadsá-
gukért és függetlenségükért küz-
dő gyarmatok. Egyszóval- az 
1944—45-ös években sok hetven 
már elszakadt lánc tovább sza-
kad (Kinai és ahof még nem 
pattan- szét leljcs-m (Görögor-
szág, India, Vietnam, Burma, 
Ma'ájf 11. 7n loné-ia, Dél-Korea. 
Fülöp-szigetek) ott is csak idő 
— és elsősorban dollár kérdése 
—, hogy mikor szakad szét. 
(A do'lírra! nel i« a bajok egy-
re su'yosabbak, amint azt a 
newvorki tőzsdéről az utóbbi 
napokban érkezeti jelentések is 
a'á'ámasszák.) 

A kapitalizmus fenntartása ki-
agyalt tervek — kőztük a »leg-
átfogóbb* a Marshall-terv is— 
csütörtököt mondiak. de sok 
esetlx-n visszafelé sültek el: 
még inkább megingatták a meg-
ingott kapitalizmust A kis ál-
lamoknak, a népi demokráci-
áknak. a Szovjetuniónak szánt 
aa"dasági és politikai kelepcék-
be maguk a kefepcét készítő 
imperialisták estek befe. fid 
minden ilyen magakészitrtf 
csapdáira való beles As — amel-
lett, hogy a »kimászás« súlyos 
• sérülések* árán sikerült csak 
— az imperialistákat, a nép-
áruló a népetáruló kormá-
nyokat mindjobban leleplezte a 

országukból/, de az egész 
"Húg dolgozói elölt is, 

* 

Ilyen kelepce, ilven »másnak 
zeremásás* a sokat emlegetett, 
— de az amerikai-angol »kö-
rök« áltat az utóbbi napok-
ban egyre inkább elhallgatott 
Atlanti Szövetség is. Itt arról 
volt szó, hogy az amerikai im-
perialisták — erős angol se-
gédlettel — Szovjetunió ellenes 
politikájú' at »konkretizálták* 
Ez elsősorban azt jelentette, 
hogy a Szovjetunióval szom-
szédos Novajiáhan — belevon-
va a iszövciséghc* — katonai 
támaszpontokat építsenek k: 

egy Szovjetun ó elleni támadás 
céljaira. — Természetesen ezek 
H támaszpontok egvuttat a népi 

, d e m o k r á c i á k eltén is i r á n y u l n a k J 
— és irányú'nak a norvég dol-
go ók, de végeredményben a 
világ minden dolgozója ellen 
Egyszerűen azért, mert a dol-
gozók alapvető érdeke ellen — 
az imperialista háború céljait 
szolgálják. 

Mint ismeretes a Szovjetunió 
idejében észrevette, hogy az At-
lanti Szövetség — hasonlókép-
pen az imperialisták által szer-
vezett egyébb »szövetségekhez* 
és » blokkokhoz* — a szovjet 
dolgozók békéjének, — de a 
világbékének is súlyos veszé-
lyeztetője lehet. Január 29-én 
jegyzéket intézett a norvég kor-
mányhoz, melyben a szövet-
séggel kapcsolatos nézeteit ki-
fejtette. Február 1-én I.ange 
n-u-vég külügyminiszter, Afa-

naszjev oslói szovjet nagykő 
vetnek átnyújtotta a norvég 
kormány válaszát, amely az im-
perialista zsoldban levő kormá-
nyok jó'.ismert ravasz hangján 
igyekezett a kérdést elkenni. 
• Regionalis biztonsági rend-
szereket* emlegetett és biztosí-
totta a Szovjetuniót tlegycn 
meggyő-ődve, hogy Norvégia 
soha sem működik közre táma-
dó szellemű politikában..*, — 
inajd hangsúlyozza a jegyzék, 
hogy a norvég kormány ^sem-
minemű olyan szerződésben 
nem vesz részt, amely Norvégi-
át arra kötelezné, hogy terüle-
tén idegen hatalmak haderői-
nek támaszpontokat nyújtson, 
kivéve ha Norvégiát megtámad-
ják, avagy támadás fenyeget-
né.« 

Ee a nkivéve* magyarul any-
nvit je-'ent a norvég kormány 
vá'as/ jegyzékében, hogy a Szov-
jetunót megvádolják a támadó 
szándékkal. Afanaszjev nagykö-
vet február 5-én a szovjet kor-
mány ujabb jegyzékét adta át 
Lange külügyminiszternek, me-
ben már részletesen és szóki-
mondőan leplezi le a Szovjet-
u n ó kormánya az Attanti Szö-
vetség támadó céljait. A jegy-
zék igy végződik: »Amint a nor-
vég kormány tudatában van, a 
Szovjetunió Norvégia irányá-
ban mindig barátságos állás-' 
pontot tanúsított és a második 
világháború idején közremükö- j 
dött Norvégia felszabadításé-j 
ban. A szovjet csapatokat ön-
ként kivonták norvég területről, 
hamarabb, mint azt maga a 
norvég kormány kérte. Ha a 
norvég kormány ennek ellenére 
kétségbevonja a Szovjetunió jó-
szomszédi szándékait, Norvégia 
iránt a Szovjet kormány bár-
m Igen, a Szovjetunió szomszé-
daival Ica peseta fos kétség elhá-
rítására javasolja a norvég 
kormánynak, kössön a Szovjet-
unióval megnemtámadási szer-
ződést és ezzel vessen véget 
minden kétségnek.* 

A szovjet jegyzék n y i l v á n o s -
ságra kerülése után Oslóban és 
Norvégia nagyobb városaiban 
tömegtüntetések voltak, ahol 
erélyesen tiltakoztak az Atlanti 
Szövetséghez való csatlakozás 
ellen. Lange külügyminiszter 
Washingtonba repütt, hogy 
• tájékozódjék az Atlanti Szö-
vetség részleteiről.* Washing-
tonból visszajövet — valószínű-
leg színién »tájékozódás« céljá-
ból Londonba megy, ahol Be-
winnel találkozik. 

* 

Amifi a norvég külügyminisz-
ter Washingtonban és London-
ban •tájékozódik* — Svédor-
szág, okulva a norvég tömegek 
és a saját dolgozóinak tünteté-
sein és tiltakozásain az Attanti 
Szövetség ellen — elhatározta, 
hogy nem vesz részt a Szövet-
ségben. Tehát még mielőtt meg-
alakult volna az amerikai impe-
ria'islák által kigondolt támadó 
blokk, — már szét is hullott. 
Nem csoda, ha Acheson ame-
rikai külügyminiszter szerda 
esti sajtófogadásán snagyon 
ideges és nyomott hangulatban 
erélyesen cáfolta, hogy az At-
lanti Egyezményt március kö-
zepén aláírják.« Ugyanis Ache-
son is látja, hogy az •egyez-
ményt* az a veszély fenyegeti, 
hogy megtervezésén, kidolgozá-
sán és egyéb fontos munkála-
tok mellett, a legfontosabb kel-
lék — a résztvevők hiányoznak. 

* 

Az történt az Atlanti Egyez-
mény esetében — amihez ha-
sonló egynéhányszor előfor-
dult- az imperialista háborús 
uszítás és készülődés a töme-
gekben imperialistaellenes és 
háborúellenes hangulatot vál-

tott k i. És az imperialista veze-
tés alatt lévő országok dolgozói 
egyre világosabban látják és 
egyre komolyabban tudják ér-
tékelni a Szovjetunió és a népi 
demokráciák kormányainak kö-
vetkezetes békepolitikáját. Sztá-
lin elvtárs legutóbbi békenyilat-
kozatának hatalmas visszhang-
ját a Szovjetunió külpolitikájá-
nak minden lépése egyre job-
ban erősiti. Igy a már ismeri 
szovjet javaslat is, amely a Biz-
tonsági Tanácsban hangzott el 
— és amely a nagyhatalmak 
fegyvere* erőinek egyharmados 
csökkenését és az atomfegyver 
betiltását indítványozza. 

Az amerikai és angol imperi-
alisták vezette — vagy helye-
sebben mondva félrevezette — 
tábor kudarcai és a Szovjet-
unó , a népi demokráciák hatal-
mas belső és külső sikerei nem 
véletlen jelenségek. Azon ala-
pulnak, hogy a Szovjetunió és a 
népi demokráciák behozhatat-
lan előnyben vannak az impe-
rialistákkal szemben. Mert mit 
csinálnak az imperialisták? 

A békére vágyó tömegekkel 
el akarják hitetni, hogy hábo-
rús készülődéseik, háborúra va-
ló spekulálásuk a dolgozók ér-
dekeit szolgálják. Tehát hazug-
ságokat, képtelenségeket kell 
nekik a dolgozók előtt, mint 
igazságokat, mint jó és hasznos 
dolgokat feltüntetni. 

Ezzel szemben a Szovjetuni-
ónak és a népi demokráciáknak 
azért van könnyű dofguk, mert 
belső és külső politikájuknak,— 
a terme'és, a dolgozók anyagi és 
szettemi színvonalának emelése 
és a népek egvültmüködése — 
szükségszerű következménye és 
elsőrangú követelménye a béke. 
Természetes, hogy ez a politika 
— és csak cfl a "politika — talál 
helyeslésre a dolgozók milliói 
között, akik látják, hogy az im-
perialista liáboru a kevesek 
nyerészkedése és gazdagodása 
mellett a tömegek einvomoro-
dását és pusztulását jelenti. 

Tehát; a behozhatatlan előny, 
amely a jja oldalunkon van az, 
hogy gazdasági és katonai erőnk 
melleit — igazunk is van. Amit 
ml mondunk az világos, — 
igazság, amelyet minden dol-
gozó megért és amit minden 
dolgozó akar: a felemelkedés, a 
nyugodt termelés egyedüti biz-
tosítékát — a békét. 

Bódai Pál 
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a csengelei „hishirályokat" 

NEM NYERED A VERSENYT SZŰVAi 
f TRÁGYÁZZ TEHÁT 

PETI SÓVAL 
Műtrágya i s NiiTényvédöszer 

Értékesit5 Nemzeti Vállalat 
Budapest, V., Nádor utca 21. 

Telefon: 129-560. 

A szegedi gazdasági rendőr, 
ség az " elmúlt hét folyamán 
megindította a nyomozást Bar-
na János csengelei hentes el-
len, mert feketén levágott két 
hizott disznót. Barna a nyo-
mozás megindulása után fel-
kereste ifjú Stibel János csen-
gelei közigazgatási vezetőt, 
hogy hatósági bizonyítvány ké-
résével ki játsza a rendőrség em-
bereit. Stibel azonnal le akarta 
állítani a nyomozást és amikor 
ez nem sikerült neki, felke-
reste dr. Berkőczi Pál csen-
eelei tisztiorvost, akitől hamis 
bizonyítványokat kért, melyek 
szerint a sertéseket kényszerből 
kellett levágni, mert betegek 
voltak. Berkóczi Stibel kéré-
sére ki is állított két hamis 
orvosi bizonyítványt, de eze-
ket a rendőrség nem fogadta 
el, sőt Berköczit a hatóság fél-
revezetése miatt őrizetbe vet-
ték. 

Stibel ekkor félrevezetve a 
csengelei lakosságot azt köve-
telte a csengelei rendőrségtől, 
hogy bocsássák szabadon a ha. 
mis bizonyítványt kiállító Ber-
kóczit. Amikor Stibel látta, 
hogy próbálkozása eredmény-
telen, megfenyegette az ügyben 
nvomozó rendőröket. A fenvege-
tlsek azonban hiábavalónak bi. 
zonyultak, demokratikus rend-
őrsegünk leleplezte a csengelei 
kiskirályok törvényellenes spe-
kulációit és őrizetbe vette aa 
ügy fenyegetőző főszereplőit. 

A rendőrség a feketén levá-
gott sertések húsát' törvényes 
áron kiárusította és ezúton kér 
fel mindenkit, hogy az esetleg 
előforduló közellátási visszaélé. 
seket, feketevágásokat, zsír-
spekulációkat a szegedi rendőr-
kapitányságon mindenki azon-
nal jelentse. 

e í j g Q f l 
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Ma reggel 9 órakor kezdődik 
az egész ország területén a népi 
sakkcsapatbajnokság. Nagy sze-
ged területén a diákszervezete-
ken kivül 160 csapat nevezett be 
a bajnokságba. 

fl hivatalos megnyitásra Sze-
geden a Dohánygyár kultúrter-
mében reggel fél 10-kor kerül 
sor, amelyen a Magyar Dolgo-
zók Országos Szakszövetségét dr. 
Vajda Árpád volt olimpikon, 
sakkmester képviseli. 

Azokat a csapatokat, amelyek 
a Dohánygyár közelében játsza-
nak, felkértük, hogy a mai meg-
nyitón vegyenek részt, amely 
után az első fordulót a helyszí-
nen játszák le. 

Itt értesítjük még a népi csa-
patbajnokságon résztvevő együt-
teseket, hogy a bajnoki mérkőzé-
sek a továbbiak során minden 
vasárnap reggel 9 órakor kez-
dődnek. -' 

Labdarúgás, kosárlabda, teke, asztalitenisz, 
birkózás és súlyemelés 

Szeged mai sportprogramján 
Hat sportágban mérik össze 

erejüket ma reggeltől estig a 
szegedi versenyzők. 

Labdarúgás: SzAK-pálya 2 óra 
SzMTE—SzflK ifi revansmérkő-
zés, 3 óra Szeged—Honvéd ba-
rátságos, MKUMTE-pálya 3 óra 
Postás—MKUMTE barátságos. 

Kosárlabda: Rókusi tornacsar-
nok c'é'elött 10 óra MEFESz— 
HTVE férfi, délután 3 S z V S E -
KflC női, 4 óra SzVSE-KAC 
férfi kerületi bajnoki. 

Teke: VflOSz-pálya Rákóczi-
tér 11 óra VAOSz—Hungária, 
Szentháromság-u. SzMTE-pálya 
11 óra Gázgyár—Lombik NB II. 
mérkőzések. 

Birkózás: Klauzál-gimnázium 
10 óra rajt Szeged város 1949. 
éri gői ög-rómal középiskolai bir-
kózóbajnokságáért, több orszá-
gos ifibajnok Is Indul. 

Súlyemelés: 11 órakor kezdő-
dik a Postás házibajnoksága a 
Belvárosi Mozi épületében levő 
Postás klubhelyiségben, fl ver-
senyen résztvesznek Farkas, Ga-
ramszegi, Szekeres és Papp or-
szágos bajnokok is. 

Asztalitenisz: fl Szegedi Ken-
der, a Dohánygyár kultúrtermé-
ben és a volt Pesti Magyar Ke-

reskedelmi Bank helyiségében 
egész napon át folytatják Szeged 
város üzemi bajnoksáaáért » 
küzdelmeket. 

I N N E N — ONNAN 
MEFESz-ÜTVE kosárlabda-

mérkőzés ma 10 őrakor a rókusi 
tornacsarnokban. 

Az SzMTE ifik a Hunyadi-tér) 
pályán ma reggel 9 órakor játé-
kos értekezletet tartanak. Vala-
mennyi játékos pontosan Jelen-
jen meg. 

A vármegyei Intézőbizottság 
kedd déli 12 órakor tartja hett 
értekezletét a DLASz helyiségé-
ben lévő sporthivatal tanácster-
mében. fl VIB tagjainak pontos 
megjelenése kőtelező. 

K o m p l e t i 
k i f o g á s t a l a n 
* i i ' f i 

olcsón e ladó 
Cim a kiadóban 

Naponta friss 

Olcsó baromit, 
ital, csemegeáru 

éobornénál, "S 

Vásárlók versenye 
a Szövetkezetekben 
is megindult. 

cXeresse fel azonnal 
a IcgRÖzelcBBíszövőtRezetiBoltot 
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p o l g á r m e s t e r é n e k 

káiér " t rtie1. ény t 
firdéklődők a Xéphivatalnál, 
Kárász-utóra 2., közelebbi fet-

vilrtgositást kaphatnak. 
Hirdetmény. Szőreg község 

e őljúrósága 1092/1918. szára, 
trtőrog község elöljárósága köz-
Lirré teszi, Szőregon a logkö-
; debbi országos állat- és ki. 
i -Ikort6 vásárt 19-19. évi febru-
ár 20-án fogia tartani. Vész-
: .ente? helyről bármilyen állat 
rel hajtható. Minden állatról kii-

in-külön marhalevél állítandó 
l;i. Szóregen. 1949 február fi-
ra. Szel"'® Lé szirt s.k. vezető-
jegyző. 

T T Í T t I m í T 
többhavi részletre isi 

d , a s s i 2 2 8 q 2 8 0 q 

Kombináltat, diófái 3 Q Q 0 

Konyhát 3 0 0 - Ól 

k a k u s z i : • v k k í u f t : 
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fl KISOSZ nőbizottsága feb-
: ruar 15-én, kedden délután 6 
, órakor rendkívüli vezetőségi és 

választmányi //'lést tart Szcche-
nyi-tér 15., I. em. helyiségben. 

. fl tagok megjelenése kötelező. 

x á d í á 

ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: 
KOSSUTH: 6.00: Falurá-

dió. 6.30: Hajnali muzsika. 7.00 
I Hirek, lapszemle. 7.20: Reggc-
; li zene. 12.00: Harangszó, hi-
ttek. 14.00: Hirek. 14.15: Ili-

rek szerb nyelven. 16.00: Rádió-
iskola. 16.55: Műsorismertetés. 
17.00 Ilirek. 17.50: Hirek oro-
szul. 18.00: Ilirek szerb nyelven. 
20.00: ilirek. 20.15: Hirek né-
metül. 22.00: Hirek, Hangos Új-
ság. 21.00: Hirek magyarul. — 
21.10: Hirek franciául. 0.20: 
Ilirek angolul. . 

: PETŐFI: 5.30: Hajnali 
muzsika. 6.45: Reggeli torna. 
7.00: Reggeli zene. '8.00: ilirek. 
10.00: Ilirek. 10.50: Rádióisko-

la. 16.30: Hangos Újság. 21.00 
Hírek. 21.15: Tiz perc sport. 
21.25: Mit hallunk , holnap? 

Vasárnap, február 13. 
KOSSUTH RADIó 

7.00: Reggeli zene. 8.20: Sziv 
küldi szívnek szívesen. 9.00' 
Unitárius vallásos félóra. 10.00 
Zenés ákilát. 10.45; Időszerű 
kérdések. 11.00: Kamarazene. 
Ll.50: Hanglemez. 12.15: Ének-
kar. 13.00: Forró melódiák. 
13.30: Hangos Újság. 14.15: Ün-
nepi hanglemezek. 15.00: Ma-
gyar nóták. 16.00: llanglemezc-k 
16.10: Hangképek a vasárnap 
sportjáról. 17.10: ötórai tea. — 
18sl5: Részletek Glazunov mü-
veiből. 18.30: Falurádió. 19.30 
Bemutatjuk a házi-együttes 
tagjait. 20.30: Vidám Rádió-
színház. 22.00: Vasárnapi rá-
dióankét. 22.40: A Rádiózene-
kar játszik. 0.30: Hirek eszpe-
rantó nyelven. 

PETŐFI HAD l ő 
8.00: Szórakoztató reggeli 

muzsika. — 9.00: Kerecsényi 
László orgonál. 0.10: Régi ope-
rettek. ,10.00: Fejtörő seta ze-
nepotámiában. 11.00: Zenepotá-

rnia rostája. .11.15: Képek, 
szobrok, rajzok. 11.30: Magyar 
nóták. 11.40: Vasárnapdéii Rá-
diószinház. 12.00: Sziv küldi 
szivnek szivesen. 13.00: A Vi-
lágirodalom Kincsesháza. 13.30 
Vasárhelyi Magda zongorázik. 

• 14.00: Roősz Emil együttesének 
• műsora.. 15.00: Nagy elbeszélők. 

15.20: Kamarazene. 15.45: Sza-
bó Pál vasárnapi krónikája. 
16.00: Rádióvarieté. 17.00: Szép 
ifjúság jöjj vissza egy szóra... 
17.30: ra Rendőrzenekar játszik. 
18.30: Színes Szőttes. 20.00: 
Benedikt Klára zongorázik. — 
20.30: Könyvszemle. 21.15-kor: 
Sport- és totóliirek. 21.30: Mit 
hallunk holnap? 21.33: Táncze-
ne. 22.00: Hanglemezek. 

Hétfő, február 14. 

KOSSUTH RÁDIÓ 
7.45: Emlékezés Fadrusz Já-

nosra. 8 00: Szórakoztató zene. 
11.30: A belcanto mesterei. 
12.155: Jazz-muzsika. 13.00: A 
különös Leteg. 13.15: Asztali 
muzsika. 11.30: Könnyű dalla-
mok. 15.00: Kői szemmel — női 
fülnek. 15.30: .Tőszomszédság 
muzsikája. 16.10: Termelési Ilir-

adó. 17.10: Szovjet napok — 
szovjet emberek. TL20: Sziv 
küldi szivnek szivesen. 18.15: 
Orosz müvészlemezek. 18.30-kor 
Magyar Enciklopédia. 19.00-kor 
Bácsik Elek elektromos gitáron 
játszik. 19.30: Falurádió. 20.35 
Magyar muzsika. 21.30: Tánc-
zene] 23.00: Mendelssohn mii. 
veiből. 0.30: Hirek eszperantó 
nyelven. 

PETŐFI RAD1Ő 
T.20: Mit főzzünk? 7.30: Reg-

geli zene. 8.15: Hanglemezek. — 
8.30: Görögkeleti ünnepi isten-
tisztelet. 9.30: Orosz muzsikra 
1.010: Magyar nóták. 11.30. 
Hangverseny. 15.00: Könnyű 
muzsika. 15.30: Elő antolólógia 
16.00: »IIej bura termett idő...* 
16.30: Orosz szórakoztató ze-
ne. 16.45: Egy vezetőnek tud-
ni kell. 17.00: Tánczene. 18.00 
Századunk hangja. 19.00: Jobb 
későn, mint sohal 19.30: Ka-
landozások a zenetörténottón. 
20.30: Professzor ur téved — 
20.50: Részletek Prokofjev: Ro-
meo és .Tulia I. szvitjéből. 21.25 
Mi történik a világgazdaságban 
21.40: Kíváncsi mikrofon. 22.00 
Szórakoztató zene. 
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MEGBÍZHATÓ 19 éves leány-
gyermek mellé elmenne. Jelige: 
Otthon*. 

NAGY kereseti lehetőség urak-
nak, hölgyeknek szabadalma-
zott cikk vidéki terjesztésével. 
Hainal-utca 22. 
l'IACI üzlettársnak olyan idős 
nőt keresek, akinek nitiüs sen-
kije és semmije. Cim a kiadó-
ban. 
4 A D Á S - V É T E L • 
MOS'i, vagy sohal Itt az. alka 
lom' Újjávarázsolom ócska ke-
rékpárját. A téli szezonra, mé-
lyen leszállított árak. Varrógé-
pek és gramofonok speciális ja 
vitá'a, kerékpárok zsirbaraká-
ía, tűzzománcozású, nikkelezé 
sc, hoggosztésok, gumik és az 
összes bel- és külföldi alIcatré-
szelt kaphatók. '-India* gumira-
gasztó - képviselet. Kerék pá tok 
kölcsönzése. Elcuunkásoknak 10 
százalék eűgedmény. Feltétlen 
próbálja meg! Fráter műszerész 
-Szeged. Bem tábornok-utca 2.. 
(volt Róka-utca.) 
FENYK RPEZŐGEP! Vétel, cse. 
r« eladási Fotókópiái Előhívás! 
Liobmann, Kelemen-utca 12. 
ELADÓ 3-1-1 Standard rádió 
Somoayitelep, XI.-utca 664. 
Megtekinthető a délutáni órák-
ban. 
SZAN'DLAUFEB kocsi, fédercs 
: araszt, kocsi ós szánd!aufer fa-
munkák olcsón eladók. Kovács, 
török-útra 7. 
IIABTF.JSZINT bármikor kap-
lat, Tejüzem, Aradi-utca 5. 
KEMÉNYFA hordók 2 0 0 - 3 0 0 
literesek 60—80 forint. Selejt 
tejes kannák olcsón eladók. Tej-
üzem, Aradi-utca C. 

Ln a v h A órás Cs ékszerész 
** L / K U Kárász-nlcs 14 

keresek kar- és zsebórákat 
veckerórát is), ezüstöt, bril-
iánsékszereket magas áron.— 

fira és ékíoemvitást vállalok. 
KIS és nagyméretű diófa kom-
• indít szol; r én vek és diófa iró. 
• sztal eladó. Juhász Gyula-utca 
3., fdszt. jobb. Érdeklődni 1— 

2 óra között. 
EL A Hő va gy disznóért elcse-
élhotő menyasszonynak való, 
ombinált szolrabutór, konyha-
redeno. Somogyitelep, Il.-utca 

21. szám. 
EGY bőtejü tehén eladó. Nagy 
István Tápé, Csiki-utoa 1. 
HÁLÓSZOBA és kombinált 

ekréuy eladó. Bocskai-utca, 6., 
i. otn. 11. 

UJ Singer varrógép eladó. Vá-
ír.helyi-sngárut 60. 

MAGÁNHÁZ, udvari épület, 
i azdálkodónak alkalmas mellék-
.püíetekkel, főútvonali villa-
mosmegállónál, lakás&tadássfll 
riadó. Erd. Kálvária-ntoa 21. 
350 kbc. DKW motorkerékpár 

» állapotban eladó. Solti ga-
Kálvária-utca 9. 

HÁROMAJTÓS fényezett dió 
.ranJerob-szefcrény eladó- l'o-
' sonyi Igmác-utca 5., asztalos-
iák 

KÜLÖNFlíLK takaréktüzhelyek 
legolcsóbtran Kovács tűzhely-
raktárában, Boldogasszony-su-
eúrut 55. 
100-as Sachs motorkerékpárok 
príma állapotban eladók. Gyors-
iavitó, Apponvi-utca 15. 
i l - f l -e* Philips rádió eladó. — 
Klauzál-tér 3., II. 14. 
JÓKAIIBAN lévő mélykocsi ol-
csón eladó. Hóbiártbasa-vitca 21. 
CUKORBORSÓ vetőmag korai, 
rövidszáni kapható Sáfár Gyu-
lánál Szöreg. 
TARJÁKBAN 217 n - f i í o z gvü-
niölcsö.s eladó. Érdeklődni Vá-
sárim i\V. sugárut 96. 
SZMOKING, közép alakra, kifo-
gástalan, nőnek is alkalmas át-
alakításra, eladó. Vörös szabó, 
Polgár-utca 4. 
2-L l-es rádió eladó. Francia-
utca 8. szám. 
ItADIó-Zeneszökréuy és dupla 
rekamié eladó. Boldogasszony-
sugárut 19., felsőcsengőt há-
romszor. 
NIKKELEZETT szárnykiirt el-
adó. Iirüsszeli-krt. 13., Tóthné. 
MAGÁNHÁZAT 2, vagy 3 szo-
básat keresek a Belvárosban, 
esetleg a Körúton belül megvé-
télre. -Jókarban* jeligére a ki-
adóban. 
VÁSÁROZÓKNAK egy 20 négy. 
zetméteres ponyva eladó. Cim 
a kiadóban. 
OPEL Olyinpia, kabrioletetős 
nagyon jófcarban, sürgősen el-
adó!" Danner, Teleki-utca 1. 
IIÁROM LAN'GU zománcozott 
gáztűzhely, kitűnő állapotban 
eladó. Ugyanott nagyméretű 
nutógojzert megvételre keresek. 
Cim a kiadólran. 
GYERMEKAGY és fiókos liok-
kedlik eladók. Tóth asztalos, 
Petőfi Sándor-sugárut 75. 
n ALÓSZOP, A líUTOIí, esetleg 
darabonkint, tűzhely, 41-estcr-
íi félcipő eladó. Rákóczira. 42. 
SZEGED központjában modern 
összkomfortos négyszobás, tó-
költözhető kertes családi liáz 
eladó. Fazekas József, Szegvár, 
III. tized 80. 
FÜGGÖNYT, ágy teritót, cérna 
klöpl, 3x2.50 méretl/en ven-
nék. Kováts, Csongrádi-sugár -
ut 3. szám. 
NAGYMÉRETŰ mákdarálrt — 
•Hangya, vagy szövclkozet ré-
szére nlkalmns« eladé). Londonl-
körrvr, o. 
TÁBORI fújó öntött vasból el-
adó. Londoni-körút 6. 
KERTÉSZEK figyelmétól 
Zsuppszalma eladó. Áttila-ut-
ca 16., Kovács, I. em. 3. 
KI FOGASTALAN állapotban 
lévő 3 4 2-es Szimcns rádió és 
gyermek sportkocsi eladó. Csil-
lag-utca 19. 
ELADÓ sötétkék férfiruha, kö-
zép alakra cs bakdajka. Béke-
utca 15b., földszint 4. ajtó. 
ELADÓ zongora. Takaréktár-
utca, képszaion. 
EGY u j kalapéi'sos daráló eladó 
Alsónvomás 'or 66. 
125-üs vizsgázott kismotort ven-
nék priina"állapotban. Ajánla-
tokat Sztrenka műszerészhez, 
Klebelsberg-tér 3. 

TRICIKLI, erős háromkerekű, 
árnkihordásra, eladó. Újszeged. 
Dévai-utca 32., IConcz I'ál. 
1 hold föld Bodomhalomban, 2 
hold Gválairéten elailó. Érdek, 
lödni: "Délibáb-utca 81. 
CSALÁDI H ÁZ gyümőlcsőskert-
tel elköltözés mialt olcsón cl-
ndó. Somogyitelep Vl.-utoa 276. 
1000 —12(i0 forinttal társat ke-
resek. A'agy haszonnal* jeli-
gérő a kiadói/a. 
750-es BMW motorkerékpár jó 
állapotliau é s 1 drb. 4-es trak-
toreke pritna emelővel eladó. 
Molnár-utca 17. 
ELADÓ két szekrény, sezlon, 
éjjeliszekrény, 8-as harisnya-
kötőgép. Deák Ferenc-utca 8b. 
Házmesternél. 
KÉTSZÁRNYÚ ajtók és abla-
kok e'adók. Londoni-körút 6. 
FŰRÉSZPOROS kandalló eladó. 
Marx-tér 15. 
EGY négykerekű féderes kézi-
kocsi eladó. Hetek-utca 44. 
FEHÉR festett leányszolra el-
adó darabonként is. l'olgár-ut-
ea 24., földszint. 
MAJDNEM uj 103-ai Singer 
varrógép eladó. Szent György-
utca 7. 
ALIG használt mély fehér ko-
esi olcsón eladó. Újszeged, 
Hatház, Pap. 
EGY szép politúros nem hasz. 
uált kombináltszelrrény eladó. 
Széchenyi-tér 6., I. 9. 
EGY hold föld eladó a Gválai-
réten. az 5-ik dűlőben. Szabad-
ság-tér 3. Alsóváros. 
MELEG trágya kertészetbe na-

f yobb mennyiségben kapható, 
rd. Mikszáth Kálmán-utca 18., 

házmester. 
SZOBA-konvbn, előszóira, mel-
lékbelyiségs-ktiől álló, áronnal 
beköltözhető ház eladó. Ujso-
mogvitelep 58. utca 1291. 

MAJOR gyorsíróiskola uj tan-
folvnma rnetrnTilt. Bocskayratoa 
4. Felvételek 'folynak. Iratkoz-
zék be. 
ÁLTALÁNOS iskolások angol 
tanítását vállalom. Faragó-ut-
ca 21., III. 8. 

BÉLYEGEIT legjoblan nálam 
értékesitheti. Fa'ns bél vegk eres-
kedés, a fpga/lalmi templomnál. 
Iskola utca 29. 
REDÖNYKÉSZITÉS, redőnyja-
vitás. Redőny ipartól, Reformá-
tus palota, inelegforrÚ8kutnál. 
ÓRÁJÁBÓL modern karórát k i . 
szilek. Használt órákat veszek. 
Selmeczky órás, Marx-tér 1. 
36 éve® önálló özvegyasszony 
megismerkedne józangondolko-
zásu férfivel házasság céljából, 
•őszinte* jeligére. 
OLCSÓN zsirbarakom kerékpár-
ját., varrógép javítás jótáUás-
snl. Trebitsch műszerész, Klau-
zál-tér 5., udvarban. 
J ó FORGALMÚ kocsma főútvo-
nalon, teljes berendezéssel 
együtt átadó jogfolytonossággal 
Cim: a Idadóban. 

KÖLCSÖN tuitort keresek, há-
lót, ebédlőt, konyhát, garan-
cia mellett. Cim a kiadólran. 

Dugász fest tisztit U/ttet 
Károlyi utcai Üze n 

Tápéi-utca 7. 

M F.ZÖG AZDASAG l vállalat 
teljes biztositékkal, magas ka-
mattal tízezret keres kölcsön. 
Jelige: 'Rövid lejárat*. 
40 éve® intelligens özvegyasz-
szouy házasság céljából megis-
merkedne hozzáillő férfivel. — 
•Kellemes ötthou* jeligére. 
CSIN'OS 15 éves elvált asszony 
házasság céljától megismerked-
ne 50—55 éves magányos nyug-
díjas férfivel. liCttaládi házam 
van* jeligére. 
ASZTA L o s MI II ELY berende-
zéssel, régi l'érii átadó. Taka-
réktár-utca. Értekezni Francia-
utca 22. 
KOMOLY középkorú nő házas-
ság céljából ismeretséget keres 
50—60 év körüli nyugdíjassal. 
•Vidéki* jeligére. 
ELVESZETT az uj'zcgedi villa-

mosmegállónál karóra. B. meg-
találó jutalomban részesül. — 
Temr.-vári-köi'iifc 22. 
PALIN KA FŐZD !C üzemben. — 
Kedvezményes füzéreket elvál-
lal. Egy liter pVlinlca 25 Ft. 
Festő-utca 3.. bőrgyár mellett. 
nAZASSAOCOA ItlíN, lakásügy. 
l>en forduljon bizalommal For-
tuna közvétitő irodához, Köl-
csey ra tea 10. 
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BELVÁROSI különbé járatú, jól-
szepnrált bútorozott utcai szo-
b i t keres ágynemű nélkül, már-
cius elsejére kért pontosan fizető 
fiatalember. Cimeket sKülőnbe-
járatn* jeligére a kindóba-
KRTSZÉB kétszotós gyönyörű 
Jakás költség térítéssel " átadó. 
Kazinczy-utca 6., t. em. 5. 
FODORTHLBPKN kertes ma-
gánháznái levő lakásomat el . 
cserélném Nagykörúton belüli-
ért. Márruarosiratca 7. 
HA ROMSZOBA hallos VelvAro-
si lakásomat elcserélném két-
szobásért, esetleg átadnám. 
•Azonnal i?« jeligére. 
,3 szoba- összkomfortos belvá-
rosi lakásomat egyszoba bútor-
ral átadnám. Jelige: ••BntorJ 
LAKASS Ilégibórü belvárosi 3 
szobás összkomfortos lakásom 
költség megtérítéssel átadó. Cim 
a kiadóban. 
BELVÁROSI 2 szoba összkom-
fprtos lakást, esetleg társbérlet-
tel keresek. Szresfc l'ercnc-u. 28., 
balra.. 
EI.CSKR ÉLN ÉM szol ra kony-
hás i n a s o m joszáita.rtásosért. 
Ciin: Boldögn s/oiyv-sugárut 61. 
EGYSZOB A -konyhás lakás jó-" 
szágteiló-sál, kerttel, gyümöl-1 
esőssel elköltözés ntintt átadó. | 
flrdckb'5dni l'obirai Irád gos, Ahb I 
rei-uten 12.. b i i t t ö l . 
EMELETI s/o'm konyhás mel-
iékhelyisógcs lah'ioom", kétszoba 
konyhásra elcserélném újszege-
diért. Piroska füzőszalon, Ilid-
utca. 1. 

ELEGÁNS bútorozott szol* 
férfinek kiadó ágynemű nélkül 
Attila-utca 20. 
RENDKÍVÜLI olcsőbérü iizle€-
lielvisóg a TÍ3/.a Lajos-kürutoa 
áta<ió. 'Márciusra* jelige. 
KI.CSER ÉLNÉM somogyifelepl 
kertes magánházam disznótar-
tással városi kislakásért. Tün-
dér utca 3.. cipószmiihely. 
KÜLÖNBEJARATÜ üres szobái 
keresek. Ajánlatot jutalmazok. 
»Magánvos nő* jelig're. 
BKLVA'ROSBAS különbé járató 
imtórozott szobn fürdőszoba-
használattal, esetleg konyha-
használattal 1—2 személy rA-
szére kiadó. Cim a kiadóban. 
KÜLÖN BEJ Ali A'ríJ biitorozoü 
szolra kiadó. Klebelsberg-tér 3% 
[. em. 6. ajtó. 
SZOB A-konyhás lakásom kevé® 
elköltözletésé-rt átadom. Bem 
táhornok-u. 16., em., 1. ajtó, 
(Volt Rókn útra.) 
IIAItOMSZt>DAS-haHos lakáso-
irat eVserel 'ém e g y z o ' a kreiy. 
hás féregmentes lakásért. Ká-
rász nt*M 1L. II. emelet 9. 
ÚJSZEGEDEN vagy S/egcden 
szoba konyhás lakást keresek 
költség meg térítéssel. P-i/.los II* 
iel igére. 
EMELETI szolra konyhás lak A-
som el költöztetésért, átadom, r. 
veszprémiért elcserélem. »Ko*> 
suth Irajds-sugárut* joiigére. 
BÚTOROZOTT szolra fi'irdőszo-
Iiával egy-két szeméiy részére 
kiadó. Bokor-utca 8., I. em. 1. 
MAGÁNHÁZBAN 2 szobn ö-z^ 
komfortos lakásra etescrélnéa 
tólvárosi, emeleti k't szolraösa. 
komfortos lnkásonmt. Ujszege-
di is lehet* jeligére. 
KÉT-szolra előszobás lukén Uj-
rzegeden n»mi bútorral villa. 
moshoa közei átadó. Jelige 
Tiszta*. 

BELVÁROSI összkomfortéi la-
kásom elcscr-lnem Bmlapesjí 
ugyanilyenért Cini a kiadóhi-
vatal lrarx. 
KÜLÖN B F..TA Ií.vTU butorozotl 
szolra magányos férUnnk vagf 
két diáknak kiadó. Marx-tér 4 
SZÉPEN bútorozott tiszta szoba 

rdőszoba hasznú! attal kiadó, 
,i,-Jige; »Valéria-tAr*. 
MENYASSZONYI csokor izlé. 
-cs kiviteltón kölcsön kanhatA. 
Cvclamen virágüzleti,en, Kálira? 
Ödön (Ilid)-ntea 1. 

DÉLM MIYAROHSZAG 
politikai napilap. 

Feleló3 szerkesztő: 
DR. ANTAt.FFY GYÖRGY 

Felelős kiadó 
DR. Zttl.O SANDüR 

Szerkesztő-tag • Jókai-uten 4. 
i eielős szerkesztői telefon 4 9 ! 

Szerkesztőségig telefon 103. 
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