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A deszki traktorok
(ps) Oiitörtökön délután tűzként futott szét « deszki dolgozó parasztok kőzött a.z a liir.
hogy a falu elején büszkélkedő
gépállomás traktorosai az országban működő több mint 100
gépállomás között a második
helyen végeztek a szántási versenyben. A dolgozó parasztok
örömmel és büszkeséggel fogadták a hírt ? együtt örültek a
traktorosokkal, akiket öntudatosan, jól végzett munkájukért
ilyen nagy kitüntetés ért. Csak
b Knlákoknak lett ismét roszszabb egv fokkal a kedvük, dühösen húzódtak bo a dolgozó
parasztok verítékén
felépült,
pöffeszkedő, nagyablakos hátaikba.
Amikor az elmúlt év szeptember 2<?-án dübörögve,
a
deszki és a környékbeli dolozó parasztok örömujjongása
őzben begördüllek Deszkre u
gépállomás traktorai, zöld vctőgépci. tárcsái és cséplőgépei,
Bzek a kulákok még gúnyos mosollyal álltak meg portájuk előtt,
b abban reménykedtek, bogy
rémhíreikkel, hazug rágalmaikkal elriasszák a dolgozó parasztokat a traktoroktól s azok
továbbra h az ő robotért, nzsor a árért kölcsönzött igájukkal
művelik majd földjüket. A kulákok azonban csalódtak, niert
aki az első napokban bizalmatlunkodott, húzódozott n traktoroktól, még az a deszki. szőrééi. kübekházi, ó- és njszentIváni és n többi környező faluba, vagy tanyába való dolgozó kisparaszt is meggyőződött a kulák hírek ellenkezőjéről és La lehetett, a gépállomás traktoraival, vetőgépeivel
és tárcsáival műveltette földjét.
Szeptember 27-én szántották
fel a ne-'/.kj traktorok az első
barázdákat a
deszkkörnyéki,
legnagyobb részt kötött talajú
földeken s a kemény téli fagyok kezdetéig 2100
holdat
Szántottak fel olyan mélyszántással, amilyent talán még nohasein kaptak ezek a földek.
A dolgozó parasztok bizalma
napról napra nagyobb lett 3 a
gépállomás alig győzte a munkát. A gépeknek alig volt liléjük a piliené3re s a gépállo-
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diadala

más dolgozói a legrosszabb időjárásban, szinte éjt nappallá
téve szántották a dolgozó parasztok földjét, hogy azokon
nagyobb, dnsabb szemű bnza és
rozs tercmjon s nagyobb darab
kenyér kerüljön a "falu é» a
város becsületes dolgozóinak
asztalára.
Hogy a de«zkl
gépállomás
traktorai valóban a
legjobb
munkát végezték, arról most
bizonyságot nd a munkaversenyben elért kitűnő eredményük is. A versenyben több
mint 100 gépállomás dolgozói
vettek részt s ennyi öntudatos
munkásnak a ]oI<£ jövó megteremtése érdekében folytatott
büszke versenyében elért második helyezés a deszki traktorosok diadalát jelenti.
A jó mnnkáért azonban nemc=ak kitüntetést és elismerést
kapnak a deszki gépállomás
dolgozói. Maga a gépállomás a
kormány és a DÉFOSz részéről
is jutalomban részesül és megjutalmazzák a gépállomás legjobb munkásait is. Kószó Ferenc, CSepela Tmre, Patyik Pál,
Döme András ős Faragó János
traktoristák,
Somogyi
János
gépállomásvczelő, Kötelei János
mezőgazdász és Marőty András
főgépész kapnak jutalmat munkájukért, de a legnagyobb cl
ismerésben részesül a gépállomás többi dolgozója Is,
A deszki traktorosok azonban
nem elégednek meg ezzel a dicsőséggel. Készülnek a tavaszi,
a nyári és nz őszi munkákra
s megfogadták, hogy még az
eddiginél jobb eredményeket érnek cl, ami annál is könnyebb
lesz, mert egyre kevesebb nadrágszijíöldön kell
bajlődniok,
mert a deszki dolgozó parasztok is megértették, hogy csak
szövetkezetekbe tömörülve, n
közös földeken végzett közös
munkával tudják megteremteni
a boldogabb jövőt.

A lengyel
külügyminisztérium hivatalosan közölte, hogy a
stockholmi, koppenhágai, oslói
és helsinki lengyel követ Varsóban Modzciévszky
külügyminiszter elnökletével értekezletet
tartott. A tanácskozás tárgya az
imperialista
köröknek
Skandináviával kapcsolatos
tevékenytérje volt. A hivatalos
közlemény hangsúlyozza, Lengyelország életérdeke, hogy a Balti
tenger ne válhassál:
imperialista mesterkedések
színterévé,
mert ez súlyosan
veszélyeztetheti a Balti államok
békés
együttműködését.
Az értekezlet
megvitatta a Lengyelország és
a Skandináv államok jószomszédi együttműködésének kérdéseit.

Az Egyesült Allamohban tovább mélyül a
válság
Katz Stichy lengyel kiküldött
az UNO gazdasági és szociális
tanácsában tartott beszédében
figyelmeztette a tanácsot a kapitalisla világot fenyegető
válságra, amely a
Marshall-tervhez kötött országokat
kivétel
nélkül érinti majd. Rámutatott

belügyminisztérium
most tervbe
vette, hogy az uf rendszert a
kijelölt minlakőrségeken
kivül
más községekben, egy járásban
és egy egész vármegye területén
is bevezetik.
Állattenyésztésünk
minőségi
fejlesztése a mesterséges termékenyítés széleskörű alkalmazása
utján érhető cl. Az ezt végző
állatorvosok külön díjazására
a
kormányzat
félmillió
forintot
irányzott elő.
fl népt demokrácia kormánya
fel akarja emelni a tanyai lakosságot évszázados elmaradottságából. Ezért megszervezte a Tanyai Tanácsol, amelynek
jeladata a lanyai települések
központosítása. Március 31-ig a Tanyai
Tanács mintegy 2C0 tanyaközpont
helyét jelöli meg. fl tanyaközpontokon egészségházat, iskolákat, bekötő utakat, gazdasági
vasutakat és egészséges lakóházakat építtet a kormányzat s ez-

arra, hogy az Egyesült Államokban naponta mutatkoznak
és növekszenek a gazdasági korhadás jelei. A nyugati hatalmak
azon kísérleteznek, hogy Nyugatnémejországot
újjáépítsék
Eiwópa gazdarégi
központjaként. Ennek súlyos politikai következményei lehelnek. VégCU
megállapította, hogy Kelet- és
Nyugateurópa között egyre nő
a kereskedelmi összeköttetés annak ellenére, liogy
Amerika
•blokádot* szeretelt volna teremteni.

Nagyszabású
hadmüvelet Kínában
A kinai népi hadsereg mintegy 100.000 főből álló 5 hadoszlopa Szian városa ellen vonul. Ugyanakkor más egységek
Ilonán tartományból
törnek
Senszi tartomány fővárosa ellen. A francia hírszolgálat jelenítése szerint ilyen
nagyszer
básu haámozdulat
már egy hónapja nem történt a kinai harctéren. A népi hadsereg már elfoglalta Tung-Ktian városát és
Jao-Szen vasúti
gócpontot.
Ujabb hadfjelentés szerint a népi hadsereg birtokába vette Fu-

ping városát és 55 km-re megközelítette a tartományt
fővá.
roH. Washingtonban bejelentették, hogy egymillió dollár híján
kimerült a Kuomintang
kormánynak kongresszust határozattal engedélyezett 125 luiilid
dolláros katonai segitség.
Pekingi jelentés közli: a félhivatalos sanghaji békeküidöttség csütörtökön a népi
haderők főhadiszállására utazott.

Palesztina és Ezíyiptom
meakötöttéh a fegyverszünetet
Izrael és Egyiptom képviselőt
hosszas tárgyalások után csütörtökön
reggel
fegyverszüneti
egyezményt írtak alá. A fegyverszünet értelmében az egyiptomi
erők visszavonulnak az egyiptom-palesztlnal határvonal mögé.
flz Egyiptom és Izrael között
létrejött fegyverszüneti megállapodás után a többi arab állam is
bejelenielte, hogy hajlandó megegyezni as izraeli
kormánnyál.
Transzjordánia hétfőn kezd- tárgyalásokat Izrael megbízottéival
Irak képviseletében, ts. Ezutén
kerül sor a Libanonnal és Szíriával való tárgyalásokra.

MEGMOZDULTUK A SZEGED! ÜZEMEK
A munkásság gyűléseken tárgyalja meg a diósgyőriek
versenyfelhívását
Amióta a diósgyőri munkások
fölhívták az ország Összes dolgozóját az u) szocialista munkaversenyre, a szegedi üzemekben ls megváltozott az élet, flz
ebédszünetekben, munkakezdés

díjazására

A GF f o n t o s határozatai
fl bürokrácia letörésére a minisztériumokban és a közhivatalokban szakmai továbbképző tanfolyamok indulnak.
fl kéményseprő iparigazolványokat eddig nagyrészt múltbeli
politikai magatartás jutalmazásául kapták, fl kormányzat most
a kéményseprést önkormányzati
feladattá nyilvánította és a jövőt>cu a kéményseprést önkormányzati vállalatok fogják ellátni. A
nemzeti vállalatok átveszik
a
ténylegesen dolgozó
kéményseprő mestereket és
alkalmazottaikat. Díjazásuk a szakmabeli kollektív szerződés szerint történik.
fl kormányzat a közigazgatási
számrendszert mintegy 20 minlaközségben még a mult év októberében bevezette. Szakértők
megállapítása szerint az uj rendszer egyszerűbb, világosabb és
sokkal kevésbbé
bürokratikus,
mint a régi s nagymérvű megtakarítást lehet vele elérni. A
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Lengyelország
létérdeke,
hogy a Balti-tenger ne váíhassék
az imperialista mesterkedések
szinterévé

Március 31-ig kétszáz tanyaközpont helyét
leiöli ki a Tanyai Tanács
Fé'ríilllíó f o r i n t a z á l l a t o r v o s o k

Desxk leli a második
a gépállomások munka*
vorsenyébon

zel a tanyai lakosság minden
dolgozóját bekapcsolja a tervszerű nemzetgazdaságba, fl Tanyai Tanács eddig 68 tanyaközpontot jelölt ki.

A CGT erélyes tiltakozása
Paparigasz meggyilkolása miatt
A CGT szakmaközi bizottsága szerdai ülésén kiadott közleményében felszólítja a munkásságot, hogv folytassa erélyes
fellépesét
a
bányászoknak
adandó közkegyelem érdekében.
Felháborodását fejezi ki Paparigasz meggyilkolása miatt.

Uj

emléhbéíyeg

fl Szovjetunió poslaügy! minisztere a szovjet hadsereg fennállásának 31-ik évfordulója alkalmából uj cmlékbélycgsorozatot adott ki. fl bélyeg egy szovjet katonát ábrázol -fl béke őrc«
felírással,

előtt, vagy munkakezdés után a százalékkal túlteljesítik, a selejdolgozók kisebb-nagyobb cso- tet lecsökkentik 3.48 százalékról
portokba verődve tárgyalták a 3.13 százalékra, a minőséget megversenyfelhívás részleteit és azt javítják, a harmad- és negyedleszoríta hatalmas távlatot, amit a rendű áruk mennyiségét
szocializmus építése a munkás- ják 3 százalékra, a gépállások,
csökkentik,
osztály elé. a dolgozók elé állit. idejét 20 százalékkal
pedig tovább
Röpgyüléseken,
kisebb-na- a munkafegyelmet
kiküszöbölik
gyobb megbeszéléseken részlete- javítják és teljesen
sen, pontról-pontra megtárgyal- a késéseket.
ták a versenyfelhívás minden '
Önköltség
egyes kitételét, fl tanácskozáSzeged üzemelnek nagyrészésok végeredményeképpen pedig
kivétel nélkül arra az álláspont- ben azonban csütörtök délután
ra jutottak a szegedi dolgozók, gyűlt össze az összmunkásság,
hogy a diósgyőri
munkásság iiogy az uj szocialista munkaversenyfelhívását, az uj szoci- verseny pontjait az üzem részéalista inunkaversenyt elfogad- re megállapítsa és hogy kimondja a csatlakozást a diósgyőriek
ják.
Szerdán és csütörtökön a sze- felhívásához, fl LemezgySrbail
gedi gyárakban
mindenfelé délután 2 órakor tartották meg
meghirdették az üzemi nagy- az üzemi nagygyűlést, ahol a
gyűléseket, ahol a munkásság Kossuth Zsuzsanna-brigád felhíképviselői szólaltak fel és el- vására, a dolgozók már a hét elmondották, hogy a szocialista múlt napjain röpgyüléseken, étmunkaverseng a dolgozók ön- kezési szünetekben megtárgyaltudatának fejlettebb foka, a ták a verseny pontjait, a munszocialista erkölcsnek és az Iga- kásság küldöttel pedig a vállazi hazafiságnak pompás meg- latvezetőkkel egyetértésben kidolgozták a versenytervet.
fl
nyilatkozása.
Gyufagyárban szintén csütörtöGép állás
kön került sor az üzemi nagygyűlésre. Az összmunkásság
elflz államosított Kunsági szö- határozta, hogy az
önköltséget
vőgyárban az íizemi nagygyűlés 2.5 százalékkal, a selejtet 3 szászerdán reggel 6 órakor, dél- zalékkal csökkenti,
a
termeléután 1 órakor és 2 órakor — a
kenységet és a minőséget
peváltásoknak megfelelően — fodig 2, illetve 1
százalékkal
gadta cl a diósgyőriek versenyemeli.
felhívását.
flz
összmunkásság
nagy lelkesedéssel határozta el, Termelékenység
hogy a szocializmus építése érdekében <15 előirányzott havi 01
fl Lippat gőzfürésztelepen huezer négyzetméter
termelést
öt szonnyolc dolgozó szólt hozzá a
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rmgyggfilésen a diósgyőri vas- sát a Dohánygyár, az Ujszegedi
gyár által meghirdetett országos Kendergyár, az Ujszegedi Lár üiikavcrseng pontjaihoz. Végül dagyár, a Piek szalámigyár, a
az összmunkdsság
elhatározta, VH'amosvasut és a Winier-kejehogy elfogadja a kihívást és ujgyár munkásai is megtárgyalfeladatokat
vállal, hogy hozzá- ták. A dolgozók mindenütt nagy
járuljon a szocializmus
építésé- lelkesedéssel fogadták a versenyhez. A DÉM.'l cipőgyár nagy- felhívást. Legtöbb helyen 20-an,
gyűlésén szintén nagy lelkese- 30-an Is hozzászóltak az előadók
déssel szavazták meg az fizom beszédéhez, a gyűlések végén pemunkásai a versenyhez való csat- dig éltették a nagy szocialista
S o jetn'dH, a Magyar Dolgoz k
lakozást.
A Szegedi Kendergyár nagy- Pártját és a szocializmus építépiiiiiése előtt a Margit-utcai ál- sét.
talános iskola 8 o. tanulói népi
táncokat mutatlak be és elszaval- Szocialism un
tak néhány József Attila és Ady
Diósgyőr felhívása
azonban
verset is. hogy ezzel is emelték
nemcsak
a
szegedi
üzemekben
b gyii é; ünnepélyességét. A munkásság e.gyhangu lelkesedéssel visszhangzik, hanem az egész orfogaeta el a diósgyőriek felhí- szágban. fl Szakszervezetek Orvását, minden osztály részéről szágos Tanácsához rengeteg leakadt felszólaló.
Elhatározták, vél érkezik naponta az ujabb
hogy a munka
termelékenységét és ujabb csatlakozásokról és táva-. előirányzottnál 4 százalékkal iratok százaiban üdvözlik a doltúlteljesítik,
az önköltséget pe- gozók az uj szocialista munkaktig 1 százalékkal csökkentik. Az verseny meghirdetését. Országos
több,
tinnepi hangulatu gyűlés az In- viszonylatban csütörtökig
a
ternacionálé elénekiésével ért vé- mint 100 üzem csatlakozott
versenyhez, de ez a szám szinget.
te percről-percre növekedik.

Március hetedikén kezdődnek
az uj U.B. választások
*

•

Hz üzemi bizottságokba a legjolrö dolgozóknak kell bekerülni
A Szakszervezetek

Országos Tanácsának

A Szakszervezetek Országos
Tanácsa csütörtök délutánra összvezetőségi értekezletre hívta öszsze az üzemi bizottságok tagjait,
a bizalmiakat, a szakszervezeti
funkcionáriusokat, az MDP üzemi pártszervezeteinek
képviselőit é s a vállalatvezetőket.
flz értekezletet Harustyák József, a Szaktanács elnöke nyitotta meg. Hangoztatta: az értekezletet azért hivták össze, hogy
az erők összefogásával láthas-

össsvezetőségi

sunk hozzá a feladatok eredményes elvégzéséhez. Az üzemi bizottságokba a legjobb dolgozók
nak kell bekerülniök. flz MDP
minden támogatást megad, hogy
a szakszervezetek az uj üzemi
bizottsági választásokból megerősödve kerüljenek kl és elvégezhessék nagy feladatukat,
a
tömegek mozgósítását, a termelés eredményes fokozását, a dolgozók nevelését és szociális védelmét.

Az üzemi bizottságok feladata lesz a szocializmus érdekében
szervezni, vezetni a szocialista munkásságot

értekezlete

erős pilléreit, a szakszervezeteket
Ezután Forgács Pál. a Szak.
szervezetek Országos Tanácsa
külügyi osztályának vezetője rámutatott arra, hogy az egé-z
világ dolgozói és közöttük u
szervezett magyar dolgozók is,
a legmélyebb
felháborodással
vették
tudorná-m! Paparigasa
meggyilkolását.
Forgács elvtárs ezután bejelentette, hogy a Szakszervezetek Országos Tanácsa 1 miilió 600.000' szervezett dolgozó
nevében eljuttatta tiltakozása t
a szakszervezetek világszövetségéhez, amely egyúttal kifejezésre juttatja a magyar dol gozók harcos együttérzését a
szabadságért küzdő hős görög
néppel.
Az ülés résztvevői egyperces
néma felállással áldoztak a görög szabadsághős emlékének.
Az ülés Harustyák elvtárs
zárószavai után ért véget.

Ezután Piros László elvtárs, a t f l z uj üzemi bizottsági választáSzaktanács
főtitkárhelyettese' sokkal az eddtgl versenybizottsámondott beszédet. Megállapítot- gok megszűnnek és az egész
Jiriütul
Az eddig befutott csatlakozási ta, hogy a szakszervezetek 17-ik munkaverseny kérdése a termeA Szegedi Posta szerdán fo- határozatokból már világosan lát- kongresszusa uj feladatokat tű- lés, a verseny továbbfejlesztése,
gadta el a szocialista munkaver- szik, hogy üzemeink a szocia- zött a szakszervezetek elé, amely- az üzemi bizottságok feladata
érdekében lesz. Nem kevésbbé fontos felseayre való íelhivást. flz élüzem lista munkaverseny főfeladatá- nek megvalósítása
portamüszak dolgozik! örömmel nak az önköltségcsökkentést, a szükségessé vált a szakszerveze- adatuk gondoskodni a dolgozók Sza"8ta»oer8''
Hirek
kiépíté- politikai neveléséről, flz üzemi
vállalták a szocializmus építésé- termelés és a termelékenység nö- tek üzemi szervezeteinek
kollektív se és az aj üzemi
bizottságok bizottságok feladata továbbá az
nek fokozottabb feladatait s egy- velését, valamint a
Felhívjuk a szakszervezeti
emberként határozták cl a csat- munkaszellem és munkafegyelem megválasztása. Az uj üzemi bi- üzemi kollektív szerződések el- szemináriumvezetőket és szemilakozást az országos munkaver- további fejlesztését tekintik. A zottságok legdöntőbb feladata az készítése és megkötése a vállala- náriumbizalmiakat, hogy a szesenyhez. fl termelékenység és magyar munkásság az uj szo-üzem összes dolgozóinak mozgó- tok vezetőivel, egyben őrködni a mináriumokról a jelentést eló.
ir. k >!t égcsökkentéseft tulmenő- cialista munkaverseny
elindításá- sítása a termelés emeléséért, az kollektív szerződésben előirt kö- adásonkint küldjék, illetve hozleg a szegedi postások elhatá- val ismét hitet tett
következetes- önköltség csökkentéséért, a mi- telezettségek és jogok megtar- zák be a szakmaközi oktatási
titkárságra az /Útmutató* oimü
ro ták, hogy a világ munkássá- ségéről is öntudatosságáról. Min- nőség megjavításáért, a selejt tása felett.
kis könyvvel együtt.
ga vak nagy ünnepére, május el- den dolgozó tudja, hogy a szo- csökkentésééri, a munka termeA Gépjárművezetők SzakszerFeladatuk továbbá kifejlesztejére kiszélesítik a brlgádmoz- cialista munka verseny a nép élet- lékenységéért folyó harcra. Az
vezete február 26-án este 7
teni
az
üzemekben
a
szocialista
galmat az üzemben, fokozzák a színvonalának
emelkedését, ha- üzemi bizottságok feladata lesz kultúrát, hogy a sportmozgal- órakor taggyűlést tart budakollektív szellemet és végrehajt- zánk függetlenségének
biztosítá- a szocializmus építése érdekében mat tömegmozgalommá tegyék pesti kiküldöttel, a szakszerják az elvállalt
feladatot.
sát, a Szovjetunió vezetése alatt szervezni és vezetni az üzemek- és hogy fejlesszék a dolgozók vezeti székházhaD. A tárgy fon.
intézmények- szakrhai tudását.
Bejelentette tosságára való tekintettel' minmegnövekedését ben, a gyárakban,
Csütörtökön délután a diós- álló béketábor
ben a szocialista
munkaversenyt. ezután, hogy minden olyan vál- denki jelenjen meg.
majd.
győriek országos
versenyfelhívá- eredményezi
Február 26-án e3te 7 órai
lalatnál, ahol legalább '30 szervezett, dolgozó van, létre kell kezdettel műsoros BMOSz-bál a
hozni a Szakszervezetek üzemi Konzervgyár kultúrtermében. A
szervezetét. Minden ilyen vál- jegy ára* vacsorával együtt 41
lalatnál március 7-én "kezdődik forintFebruár 26-án élmunkás mii.
az uj üzemi bizottságok választása. Megnövekedik a bizal- soros bál az Ujszegedi Kendermiak feladata is. A bizalmiak- gyár kultúrtermében. A jegy
nak, akiket 20—30 szervezett ára 2 forint.
Az SzMTE és a SzAK mérdolgozónkrat választanak meg.,
ezentúl is a legnagyobb lelki- kőzésre kedvezményes jegyeketi
A n é p s z á m l á l á s pontos a d a t a i
ismeretességgel kell foglalkoz- szakszervezeti igazolványra a
niok
a csoportjukba
tartozó Délmagyarország kiad'hivatalábelterületén
23.784
lakás
é
s
sok
száma.
Ezzel
szemben
a
A január hónapban megtarban lehet kapni.
szervezett
munkások
ögyeivel.
szintén nagy lélekszámmal ren- Az nj választások után' csak
|to!t népszámlálás adatai sze- 10.861 ház van.
A szegedi egyetem keretén
sokkalta a bizalmiak javaslatára lehet uj belül március 1-én bcteg&polól
A fenti számadatok aránylag delkező városokban
rint a Szegőd város területén
i lakók száma 134.307.
Ebből kedvezőek. Más városokban sok- nagyobb arányú a lakosság szá- szakszervezeti tagot felvenni.
átképző tanfolyam indul. Felvételre jelentkezhetnek
olyan
férfi 63.931, nő 70.376, iskola- kalta nagyobb 8 bábom követ- mának csökkenése.
Piros
elvtárs
végül
felhívta
lélekszámA januári népszámlálás ada- a dolgozók figyelmét, hogy a egyének, akiknek legalább kétkötetes ( 6 - 1 4 éves)
14.345, keztében beállott
analfabéta 1338, vak 168, ipa- csökkenés. A legutóbbi nép- tai alapján tehát Szeged tovább- dolgozók legjobbjait küldjék az éves, intézetben eltöltött ápolói
van. Kérvényüket
ros 3332, kereskedő 1432, ka- számlálás óta Szegeden mind- ra ls az ország második legna- uj üzemi bizottságokba, mert gyakorlatuk
haladéktalanul
adják be aa
tonaköteles (18—60 éves) 37.980. össze 2000-el csökkent a lakó- gyobb városa.
ezzel erősitik népi demokráciánk egészségügyi szakszervezet vezeSzeged belterületén lakók szátőségének.
egyetem
központi
ma 70.010, ebből férfi 34.561,
üzemi bizottság. Arpőd-ntea 3.,
vagy a tanfolyam vezetőségéh ő 40.458. A városban
lakik
nek. dr. Hámori Artnr eg>e2800 iparos, 1250 kereskedő, a
teml magántanár címére, belkatonakölcfesek száma 21.653,
Vasárnap, február 27-én a
Tacosztály (rendőr). Lemez.
Kerület. MAV fűtőház. Oszt. gvógyőszuti klinika.
analfabéta 752.
Iskolaköteles Szabad Nép-agitációban résztpár.
mérnökség.
"Pénteken délután fél 7 óravevő elvtársak a kerületekben Móraváros i — i i . (Móra-utca 3): Újszeged (Népkert-sor 9): Ke- kor a Kereskedelmi Alkalma6807, vak 116.
háromnegyed 8 órakor jelenjeKerület. Gyufagyár. Déma cirület. Tömegszervezet. Hon- zottak Szakszervezetének fűszerSzeged területén
összesen nek meg."
pőgyár.
Márkus gőzfürész.
védség.
A. V. t. Szabsz, isk. szakosztálya taggyűlést tart a
59.418 lakás van. Egy lakásban
Egészségügy. Egyetemi pártA beosztás az alábbi BorJózsef
telep
(Jó járt-vendéglő): szakszervezeti székházban.
szervezet. Szegedi Kender.
tehát állag 3—4 ember lakik. A rend szerint történt:
Kerület. Városi kertészet.
házak száma 24.194. A város Belváros I. (Kálvin-tér 6): Ke. Alsóváros 1. (Róka-utca 21):
Előfizetési lapot a Délmarület. Bőripari Szöv. BőrKerület. MEMOSz. MAV fora.
film-Művészet
kiadóhivatalában Színházipari szaksz. Vasas szaksz.
Gépknerizók. postások. Vágó- gyarország
kapnak
az
elvtársak.
Tömegszervezet.
híd.
Tömegszerv.
Rendőr
psz.
BELVÁROSI
x A Colleginm Mnsicum VI.
7.
Az üzemi elvtársak az agitáBelváros II. (Szt. Mihály.n. 6): Alsóváros II. (Földműves utca
március
felelőn 625
bérlet.
cióban résztvevők névsorát még bérleti hangversenye
Kerület MAV nvugd. MAV
és
Szatodsa
jtó-utca
sarok):
3-án este 8 órakor a ZenekonMa és mindennap 1
ma
juttassák
el
a
megfelelő
Ü. V. KISOSz. VAOSz. MAV
Kerület. FEKOSz. Kisvasút. kerületekhez és a propaganda- zervatóriumban:
Szerdahelyi
Az ellopott
halár
Rókus.
MÁV pálvafenntartás. Tisza- os/tálvra.
László hecedüestie. Zongoránfii
K.gyan WuffoftM rlt a nádi,
Belváros III. (Kálvin-tér C): Kemalom. Malomipar. Ujszegedi
Kollár Pál.
CMfiulovnk'o magatállásál
rület Városházi pártsz. Köz.
gőzfilrésx. Varga kötélgyár.
•zórnkozlatVi z e n o
igazgatás.
Városi nyomda. Felsőváros i — i i . (PostásottEltadáso) léi 4. léi 6 ét léi 8-kor
Nyomdász szaksz.
hon): Kerület. Gázgvár. Első Megfiezdték az országgyűlési
Csütörtökön este
díszelőadás
Belváros V VI- (Aradi vértaSzegedi Cipőgyár. Orion bőr.
keretében
mulatta
be
a Kor.ó
választók
névjegyzékének
KORZÓ
205.
nuk-tere 3): Kerület. Postás
gyár. Ujszegedi Kendergyár.
moü
a
szovjet
filmművészet
kiTelefon f»24
szaksz. Textilesek.
DélmabérletOTI.
helyesbítési munkálatait váló alkotását, az *E<pj iqaz emI'odorielep
(Vásárhelyi-sugérot
var.
Háztartási
szaksz.
ItuMa és mindennap:
A belügyminisztérium sajtó- ber« crmú filmet. A disz bemu110): Kerület, l.ippai gőzf. osztálya közli:
ázatiak. Diák Szöv.
Env o»* e m b e r
tató előadás előtt a kiváló renilFásszaksz. Hidépités. Köz.
Belváros IV. (Kárász.utca 9 ) :
A belügyminisztérium utasí- őrzenekar szórakoztatja
nagijs'tisztasági telep.
Angol-Ma- tásai
Kerület. Tömegszerv. Orvos
Elóadasok fél 4. fel 6, fél 8-kor
alapján
megkezdték
az
gvar Juta fonó.
szabsz.
NEKÖSz.
Vasutas
kerü zeneszámaival
az előadás
országgyűlési
választók
név
jegyszaksz. MAV Újszeged.
Somojzyitclep l—II. (VII. u.): zékének ez évi helyesbítési mun- kö:őnsér/ét. A zenekart Drégéig
SZÉCHÉNYI
Rókus i. (Kossuth Lajos-sgt.
407/&
Kerület. Mérnök szaksz. Kot- kálatait.
Jó .sej rendőrezredes
oezéngclte.
9):
Kerület.
Konzervgyár.
Telefon 490.
rótelep. Villamosvasút. Piek
bér et
Wir.tet kefegyár. Ker. alk!
szalámigyár. Vizmütelep. VenMs pénteken
A Szakmaközi Nöbizottsáj és a szegedi Vöröskereszt
Rókus II. (Kossuth lajos-sgt.
déglátók. Tűzoltók. Mozisok.
rendezésben február 2fí-án, szombaton
délután 6 órakor lesz
Kis
c*ovar0Ó
2(1):
Kerület. Konzervgyár.
MALLEKD. Zenészek.
az egészségügyi szabadegyetem második előadása a szakszerPedagógusok. Polo cipőgyár Ujtemog i;e!ep (iskolaépület).
(Talál! gyermek)
vezeti Székházban. |)r. Rogánv István OTI főorvos tart előTömegszerv.
Kerület. -MOSzK. Hűtőház.
KelyArain) 1- 3 lorinlic.
adást a GÜMOKÖRRÓL. \ emtógeket (férfiakat is) sziveden
Rókii® III. (Kossuth-Lajos-sgt.
RankosoK.
Eléarféso t tél 4. léi 6. léi e-kor.
látnak.
63):
Kerület. Dohánygyár. Kecskéstclep (Gsantavéri-ntea).

Szeged az ország
második legnagyobb városa

Vasárnap, 27-én Szabad Nép agifáció
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A Mindszenty-ügy megtanította a magyar népet
arra, liogy sokká elereien ügyelje az ellenséget
I f j . Komócsin

Mihály elvtárs előadása a népi demohrácia
as egyházi reakció ellen

Csütörtökön délulán a város mint 20 hold földje, az alsóháza közgyűlési termét zsufolá központinak pedig többnúnt 14
sig megtöltötték az érdeklődők hold földje van.
Komócsin Mibálv elvtárs, az
Az iskolák
államosításával
MDP Nagy szegedi Pártbizottsá- kapcsolatban kifejtette Komógának titkára tartott előadást csin elvtárs, hogy más államok».\ népi demokrácia harca az ban már évszázadokkal korábegyházi reakció elten* címmel. ban megtörtént az iskolák álAz MDP Nagyszegedi Pártbi- lamosítása és nem a magyar
hogy
zottságának politikai akadémiá' kormányzaton múlott,
ja keretében rendezett második nem sikerült a megegyezés. De
előadást dr. Antattfy György hogy népi demokráciánk nem
elvtárs, országgyűlési képviselő vallásellenes, azt világosan binyitotta meg, majd Komócsin zonyítja az a tény, hogy a többi
elvtárs tartotta meg nagy ér- egyházzal már megtörténi a békés megegyezés. Az, ok ott kedeklődéssel kisért előadását.
Bevezetőjében hangsúlyozta, resendő, hogy a katbolikus egyhogy ma a belföldi é l a külföl- ház a százados fejlődése során
di közvéleményt leginkább a az uralkodó osztály társadalMindszenty
Mindszenty kérdés foglalkoz- mával egybenőtt.
talja. Az egyház vezetői azon összeesküvése is nem a vattás
ban nem első alkalommal for- vagy az egyház védelmében tördultak szemlze a magyar dol- tént, nem a római kalhoükusok
gozó nép érdekeivel, nem négy összeesküvése, hanem a föld
es-Jendeje, de legalább
négy birtokos herceg Eszterházyak és
évszázada árulják el a nemze- a nagytőkés báró Ulmanok ősztet, hazánkat, dobozó
népün- szcesküvésc volt a magyar dolket. Történelmi példákkal iga- gozók áltat hatalmukban megzolta, hogy Pázmány Pétertől döntött nagybirtokos és nagyegészen a legutóbbi időkig a re- tőkés osztályok érdekében.
akciós egyházfők nem a halaA Mindszenty ügy megtanítotdás, hanem a népelnvomáshi- ta a magyar népet arra, hogy
yei voltak.
sokkal éberebben kell figyelnie
következtetésEzután Komócsin
elvtárs az ellenséget és
Mindszenty szerepével foglal- ként azt vonjuk le, hogy a jömég
kozott, aki buzgó továbbfotyta- vőben még keményebben,
kell
lesújtatója volt reakciós elődeinek. Is- határozottabban
ellenségeire.
mertette Mindszenty szerepét a nunk népünk
A továbbiakban
Komócsin
felszabadulás első pillanatától
kezdve és a külföldi
jobboldalt elvtárs foglalkozott azzal a kérlapokból vett idézetekkel <s i ga- déssel, hogy hogyan kelt meg
tolta, hogy Mindszenty
ellen' keresni a kibontakozást az egyléges magatartása a
magyar ház és a magyar nép* demokránépi demokráciával
szemben cia viszonyában, melyek a felnem egyházi, hanem
kizárólag adatok e kérdés rendezésére.
politikai, méghozzá
reakciós
Pártunknak és kormányza
politikai meggondolásokból szü- tunknak továbbra is az az álletett.
láspontja. hogy békés megegyeFelmerül a kérdés,
hogy zést hoz létre az egyház és az
vott c oka Mindszenly herceg- állam között. A katbolikus tóprímásnak arra hogy ilyen el- niegeknek kívánsága is ez. Nem
tétlenül,
lenségesen viselkedjen a ma- nézhetjük azonban
gyar népi demokráciával szem- hogy ebben a kérdésben miben, A magyar állam erején fe- kor érik meg a helyzet. A kat.
lül támogatta anyagilag is az holikus tóme;ek eddigi harcos,
kiállásukkal
&
egyhazakat és a katholikus egy- demokratikus
közelebb
ház összes püspökeit és papjait jelentős mértékben
megoldásához
gz állam fizette. A katholikus vitték a kérdést
gyakoreakció Mindszenty vezetésével azáltal, hogy nyomási
azonban a magyar
kormányzat roltak a püspökre. A katholikus
jóindulatát gyengeségnek
fogta alr.ópapság jelentős része ugyanfel és hála helyett állandó tá- úgy, ahogyan a hivők, a mimadásokat indilo't
demokráci- előbbi lékét akarja. Nem egy
ánk
ellen.
Jóindulatunkkal alkalommal hangot is adtak vévéleményt
szemben a földreform és az is- leményüknek. A
kolák államosításának sérelmé- azonban ezideig a feisőpapság
igyekezett elnyomni. Itt a csavel hozakodtak elő mindig.
ls, SopEzután Komócsin elvtárs rá- nádi egyházmegyében
világított arra, hogy a földre- sich prelátus, a püspöki iroda
terrorral
form nem a katholikus egyliáz igazgatója féktelen
eben volt. Ezt bizonyítja az a igyekszik elnyomni az alsópaptörekvétény is, hogy mig az ezer hol- ság békét előmozdító
seit.
Felvetődhet
a
kérdés.
Vájdon felül i világi birtokokat teljes egészében
igónybevettük, jon a püspökök között tatátaddig az egyházi birtokoknál ható-e olyan, aki a békét akarszáz holdat meghagytak. Több- ja. Hát akad. Itt van például
püspök.
Nincsenek
mint nyolcvanezer hold földet Hamvas
demokratikus
hagytak igy meg és Rákosi elv- ugyan illúzióink
kapcsolatban,
társ javaslatára
tizenháromezer meggyőződésével
egynéhold földet hwrylak meg a kü- de az utóbbi időben
elefántcsont
lönböző plébániáknak.
A ki- hányszor elzárt
rályhalmi plébániának
több- tornyába eljutott a katholikus
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harcáról

néptömegek igazi hangja is és
reméljük, hogy ez egy
kicsit
felébreszt tle őt ls.
A magyar demokrácia vezetői
nem fantaszták, hanem reáfpoiitikusok. Világosan látják n
helyzetet és nem kergetnek délibábokat. Nem törekednek rögtön arra, hogy a
katholikus
egyház fenntartás nélkül működjön együtt demokráciánkkal és támogassa népünk erőfeszítéseit. Megelégedtek volna
első lépésként azzal, ha a kölcsönös engedékenység és megértés alapján legalább az állam és az egyház együttélésének elemi szabályozását sikerült volna megvalósítani.
A Vatikán beavatkozó kísérleteivel szemben a hallgatóság
sürü tetszésnyilvánításai közepette jelentette ki
Komócsin
elvtárs, hogy a magyar
népi
demokrácia is ragaszkodik fogaihoz. öntudattal és
határozottsággal uiasttja vissza a Vatikán
beavatkozási
kísérleteit.
Ahogyan ezideig demokráciánk minden kérdést
megoldott. ugy ezt is meg fogja oldani, az MDP, Rákosi Mátyás
vezetésével — fejezte be előadását Komócsiu Mihály elvtárs.
OSTROMALI, APOT IRANBAN
Iránban a bábkormány kihirdette az ostromállapotot. Az
országban tömeges letartóztatásokat hajtottak végre.

A gépállomások országos munkoversenyéöen

második helyre kerültek
a deszki
traktorosok
Csütörtökön érkezett meg az országos mezögazd.mlgi versenyiroda kiértékelése a mezőgazdasági gépállomások luiinfcaversenyéről. A kiértékelés szerint, amely figyelembe vette a
versenyben felmerült összes szempontokat: talajminőség, elvégzett munka, üzemanyagfe!ha->znAlás, stb., a deszki traktoristák az országban működő több mtnt 100 gépállomás versenyében a második helyre kerültek és csak az adony! gépállomás dolgozói tudtak náluknál ts jobb eredményt elérni.
A gépállomások versenyének első 15 helyezettjét szép jutalmakban részesitik és ngyanesak megjutalmazzák a legjobb
gépállomások lezjobb eredményt elért, legöntudatosabb munkát
végzett traktoristáit is.

A Mindszenty-Eszterhdzy

a Fekete
A Fekete Könyv leleplezései
fényt derítenek Mindszenty József vatutabüncsetekmcnyeire is.
Ebben még a külföldi sajtó sem
kételkedett, hiszen a New StateSman and Natton cimü londoni lap igy ir: »Nagyon valószínű, hogy ... valóban kötöttek tiltott valutaüzleteket
az
Egyesült
Államokkal.
De Mindszenty maga is bevallja:
Elnök: Tudta-e. azt, l»ogy önnél ennek dacára van idegen
valuta?
Mindszenty: Tudtam.
Elnök: Ezekben a cselekményekben bűnösnek érzi magát?
Mindszenty: Igen.
Mire kellett a pénz? Erre ad
határozott választ
Eszlerházy
Pál vallomása.
Elnök: Miért kívánt ön Mind.
S;enty Józsefnek magasabb árat
fizetni, mint, mondjuk,
egy
más ismeretlen személynek, aki
szintén a zugbőrzen dolláráru-
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Könyvben
sitással foglalkozott? Kívánta
ezzel támogatni Mindszenly Józsefet?
Eszlerházy:
Gondoltam, hogy
ez a különbözet esetleg a legitimista kapcsolatok javára fordittalik.
Elnök: Igen. Tudott ön arról, hogy Mindszenty József a
magyarországi
legitimistákat
összefogja és egy közeli restauráció reményében él?
Eszterházg: Azt
bittől tani,
hogy ő a legitimizmus vezére
Magyarországon.
Mindszenty
József
súlyos
százezrekkel károsította meg az
országot — és ami eztt a cselekményét ínég jobban súlyosbítja
— ezekkel a százezrekkel
támogatta a köz társas ágette nes,
a
népelnyomó rendszert visszaállító szövetkezés céljait. A Fekete Könyv hiteles adatai kíméletlenül leleplezik a hazaárulók
aljas valuta-bűnügyeit.

Bankigazgató, áldozópap, kereskedelmi ügynök, terménybizományos

összesen

tizennégyen

Héffőn t á r g y a l j a a munkár bíróság M ndsaeniy
cinkosainak ügyét
A budapesti
államügyészség
vádiratot adott ki Mindszenty
uzsorázó és valutázó bűntársai
ellen, fl vádirat dr. Bóka tmre
áldozó pap, primási számvevő,
Wiiiler Ti'.a'.ar bankigazgató, dr.
Horváth üábor magánlisztviselő,
dr. Vajkai Nándor banktulajdonos, Vid József, Váradi János
jezsuita papok, dr. Tolnai Dezső
bankigazgató,
Nagy
György
banktisztviselő, Földes
Károly
magántisztviselő, Deutsch Zsigmond kereskedelmi ügynök, özv.
Forgács Józsefné kereskedő, Dukesz Ede és Dukesz Viktor kötszövő iparosok, Ifj. Csonka Pál
terméiiybizományos ellen külföldi
fizetési eszközök, külföldi verésü
aranyérmék és tört arany zárolt
letéttehelyczésénck elmulasztásával, fizelésl eszközökkel elkövetett visszaéléssel, külföldi fizetési
eszközök engedély nélkül kijuttatása által elkövetett bűntetteket
és uzsora vétségek elkövetése miatt emelt vádat.

vat és valutaüzérkedésével foglalkozó
adatokat, megállapítva,
hogy ezek a bűncselekmények
szerves összefüggésben
állnak
azzal a nagyjelentőségű és széles kiterjedésű politikai összeesküvéssel, amelynek vádlottalt a
közelmúltban ítélte el a népbiróság. flz ítéletből, valamint a jelen ügy nyomozati
adataiból
tényként állapitható meg és bizonyítható, hogy
Magyarországon
magas egyházi tisztségeket
betöltő papi személyek a magyar
köztársaság hatályban lévő törvényes intézkedéseit semmibe vették, magukat mintegy a köztár-

valu'ázó

saság jogrendjén kivüL helyezték. Politikai és gazdasági célkitűzések megvalósítására a gazdasági életben és rendészeti területen valutafizérekként ismert
cs nyilvántartott egyénekkel öszszefogva folytatták bűnös üzelmeiket.
flz államügyészség Bóka és
társainak ügyét a munkásbiróság elé utalja és csaknem valamennyi vádlott vagyonának elkobzását indítványozza, fl budapesti munkásbiróság február 28án tárgyalja dr. Biró Pál tanácselnök vezetésével a valutaügyet.

Világszerte ünnepelték
a Szovjet H a d s e r e g
f e n n á l l á s á n a k évfordulóját

A szovjet hadsereg fennállásának 31-ik évfordulóját
világszerte
megünnepelték. Féfl vádirat négy pontban fog- nyes ünnepségek voltak Bukalalja össze a vádpontokat, fl vád- restben, Varsóban és Párizsban.
irat tényállása szerint dr. Bóka Berlinben Szokotovszkij táborImre a már felelősségre vont
Mindszenty Józseffel és dr. Zakar Andrással együtt 3600 dollárt, majd több alkalommal, de
együttes elhatározásból
összesen
30.500 dollárt és 15.300 dollár
A népjóléti
minisztérium
csekkeket elmulasztott zárolt le- március 1-től kezdve hathónatétbe helyezni, 2500 dollárt en- pon át tehetővé teszi a meningedély nélkül küljöldre
futtattak, gitisz TBC-bcn és a
littáris
mintegy 20.000 dollárral
üzér- TBC-ben megbetegedett 18 éven
kedtek és ezzel a magyar köz- áttud, valamint a bármilyen tugazdaság érdekeit súlyosan ve- berkulótikus
betegségben
Szenszélyeztették. fl vádirat részlete- vedő két éven aluli
gyermekek
sen ismerteti Mindszenty többi ingyenes sztreptomicin
kezelévalutaslber társának uzsorázásá- sét. Sztreptomicin kezelés nz

Ingyenes
a szegedi
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üzlet

nagy rendezett ünnepi fogadóestet. Washingtonban a szovjet
nagykövetség fogadócstjén
a
diplomáciai testület és a katonai körük 250 képviselője vett
részt.

Slreptomícm-ahcíó
gyermekklinikának
akció keretében vidéken kizárólag a jtécsi, szegedi és debreceni gyermekklinikákon
történik.
Ezek az intézetek kettőszám u
ágyat tartanak fenn a betegeknek. A
sztreptomicin-kezelcv
Ingyenes, a kórházi ápolás diját azonban — kivéve az igazolt
szegénység esetét — ki kett fizetni
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AZ ENYHE IDO TOVÁBB TART
Időnként élénk északnyugati-északi szél,* felhőátvonulások, többfelé futeső. Az enyhe ség tovább tart.
NAPIKÉNT
Péntek, 1919 febmár 25.
Nemzeti Szinház este 7 órakor: Díszelőadás: A Szovjet
Kuitura Hónapja
keretében:
Ilovanscsina. Beáratatóbérlefc J3.
Belvárosi Mozi fét 4, fél 6.
fél 8: Ellopott határ.
Széchenyi .Mozi fél i, fél 6,
fél 8: Kis csavargó.
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8:
Egy igaz ember.
Muzenin nyittn- hétköznap
9-tól 14 órAlg. vasár- és ünnep,
nap 9-tői 13 óráig.

— A Magyar-Szovjet
Művelődést Társavá? pénteken. 26-án
délután 6 órakor az
Állami
Nemzeti Szinház művészeivel a
Dohánygyárban a dolgozók részére bemutatja Csehov:
A
jubileum: cimü színmüvét. Érdeklődőket
szcrclcUel
várunk.
— USZITOTT a népi demokrácia ellen, rémhireket
terjesztett dr. Galamb Sándor volt
makói ügyvéd és a makói újságnak főszerkesztője és tulajdonosa. A népbiróság ma mondott fölötte Ítéletet. Kétévi börEgyetemi
kfnyvtAr re ege! tönhün'clést, ötezer forint pénz8 órától e.-te 7-ig van nyitva büntetést kapott.
hétköznapokoa.
— FEKETEVÁGÁSÉRT csütörtökön vonlak felelősségre a
Szolgálalos gyógyszertárak:
törvényszéken Lebák
Gerle—Takács- Klauzál-tér 3; szegedi
Just Frigyes: Petőfi Sándor- Józscfné szöregi lakost, aki két
sugánit 41/b: Török Márton sertést vágott lc engedély nélGfongrádi-sugánit:
Selmeezi kül. Ilétliónnpf
börtönbünteBéla: Somocyitelep IX. u 189. tést, háromhónapi polilikai jogvesztést és Szöregrőf egy hó— a
MAGYAll-SZOVJET napra kitiltást kapott.
MCVF.I.ÖDÉSI TÁRSASÁG 27— NaGYARANYU MARHA,
én délután 5 órakor
Vöiösmnr- borjú és disznóhús feketézését!l-utca 7. sz. alatti
nagylermé- ért ma vonta felelősségre a szel>cn ünnepi vezetőségi
itlést gedi munkásbiróság Kiss Pál
tart abból az alkalomból,
hogy házfelügyelőt, aki levágott állaKlSztova asszony, a Szovjetunió potban akart Budapestre szálkülföldi kapcsolatokat
ápoló lítani kifcnc Iwrjut. két darab
egyesület középcurópai
osztá- marhát és két sertést. Két éri
lyúnak vezetője
Társaságunkat fegyházra, három éri
hivatalmeglátogatja.
vesztésre itélle a bíróság.
— A KISKUNMAJSAI rend— Népe\;és:ség őrök
részérc
rendkívüli értekezletet tartunk őrség őrizetbe vette özv. Pa2fi-án, szombaton délulán
4 tvai f ajosnét. aki két disznót
órai
pontos
kezdéssel az engedély nélkül levágott. Nagymennyiségű zsírt', szalonnát, hust
MNDSz székházban, Tisza La-! és kolbászt hatósági áron kijos-körut 57. sz. alatt.
árusították a lakosságnak.
— AZ MNDSz felsővárosi csov l'á-ditthiriletmény.
Csak
portja február 27-én, vasárnap azok pász.kaszükségiotérÓl gon.
este G (órakor nagy műsoros doskodhat a hitközség, akik kgfarsangi ostet rendez a felső- kint (i forint, előleget február
városi SzlT házban, (volt kuí- 2.7-ig a hitközségi pénztárnál
befizetnek. Igényelhető febraturház). Utána tánc. Mindenkit ári. márciusi kenyérjegy beszolszeri tettel várunk.
gáltat:mával vagy
kenyérjegy
x A .lanik-vondéglőben ma nélküli szabad piszka, illetve
és minden este Szabadkai Laka- [A ka dara. A végleges árat kétos Béla és zenekara muzsikál. sőbb állapítják meg. Egy kg.
Minden szombaton erdélyi flek- pászkához 1.Ő0 kg. kenyérjegy
ken-vacsora és vargabéles. Tár. adandó tie. A szabad pá.szka
sas összejövetelekre különterem. 1 forinttal lesz drágább.

Míoáslypltii

mellkashoz

csütörtökéin, 24-én délelőtt
a
Szent Erzsébet gimnázium.
A
folyosókon fehérblúzos,
kékszoknyás lányok siettek,
intézkedtek.
sí e t t e k , i n t é z k f . d t e k ,
Az egyik osztályból induló hangfal szűrődtek ki, a másikban a
szavaiákórus telkes tagjai gya
koroltak.
De miért volt ez a n:gy lelkesedés és izgatom? F.zcn a napon ünnepeltük nagy
tanítónk,
Rákosi Mátyás névnapfát és a
Vörös Hadsereg
megala'tatásának .?/. éves évfordulóját. Mindannyian azon igyekeztünk,
hogy
ez az ünnepély olyan legyen,

AZ

iiasonlifell
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állandóan félbeszakította a taps
és az éljenzés. Az énekkar jól•
sikerűit száma után Kiss Katalin
szavalta el saját versit Rákosi
Mátyásról, majd Tury Éva ismertette Rákosi életét. A felsőipariskola egy tanulója az y>Emtékszel még elvtárs* cimü költeményt szavalta el, majd ismét
az énekkar énekelt. Közben
FELOLVASTAK
KÉT TÁVIRATOT,

amit a két iskola növendékei Rákosi Mátyásnak és Puskin nagykövetnek küldtek, majd Kozma
Réla ismertette a Vörös Hadsereg megalakulásának
történetét.
a m i l y e n még nem
Reszéde után Molnár
Erzsébet
volt nálunk és az eredmény nem
szavalt, végül
is maradt el. Szegcdi
iskolák
ünnepélyei közül a Szent ErzséMOZGALMI DALOK
bet leánygimnázium és a felsőInternacionálé
ipariskola közös ünnepélye si- következtek. Az
ünnepélyes hangjai zárták be az
kerüli a legjobban.
ünnepélyt. Az ünnepség tartama
Déli 12 órakor minden osztály alatt állandó volt az éljenzés és
rendien le ouilt a tömet r. m'e a taps.
mikor beléptünk,
fiuk és leányok már lelkesen
énekeltek és ünnepeltek. Az iskolai Diákszövetség elnöke a köztársasági induló eléneklése után
megnyitotta az ünnepélyt, üdvözölte a megjelent diákokat, a
két iskola tanári karát és a d ákszövetség központi
kiküldötteit.
Első számként tanácsadó tanárnőnk tartotta meg ünnepi beizédét.

Végül mindannyian
tettünk, hogy a

fogadalmat

SZOCIALIZMUS ÉP|Tői
leszünk és minden erőnkkel azon
munkálkodunk, hogy méltók lehessünk nagy tanítónkhoz. Rákost Mátyáshoz és hozzájáruljunk
ahhoz, hogy hazánkban
minél
előbb megvalósuljon a szocializmus.
.Tanraó TTiida
gimn. V//a.

A szovjet nép tiszteli a tudományt, s mert tiszteli, nem
tagadja meg niás országok, a
kapitalista országok tudósainak
munkáját sem. A szovjet ember
előtt első a szocializmus-kommunizmus építése, s nem tartanák igaz hazafinak azt, aki nem
követne el mindent nz épifÓ9
sikere érdekében, nem használna fel mindent, saját országának és a külföld tudósainak
munkáját egyaránt, hogy
az
építés nehéz munkáját eredményesebbé tegye. Ez természetesen netn jelenthet szolgai meghajlást a. polcán
tudomány
előtt. »Nem illik hozzánk, szovjet hazafiakhoz, hogy igy hajlongjunk előttük, mert mi megépítettük a szovjet rendszert,
amely százszor jobb, százszor
magasabbrendü bármelyik polgári rendszernél.* — mondotta
Z.-danoY elvtárs a leningrádi
íróknak a polgári kulturáról,
de bátran mondhatta volna a
polgári tudományról is.
Az a hatalmas vita, amely a
biológiai kérdéseiről a Lenin
Mezőgazdasági akadémia ülésein mult év nyarán lezajlott,
megmutatta, hogy a szovjet tudományos életben még vannak,
és számosan vannak olyanok,
akik a tudomány pozitív értékelése helyett, a tevékeny, a
pártszerü tudomány művelése
helyett még mindig a polgári
reakciós tudomány bűvöletében
élnek.
A vita iránt Magyarországon
is olyan hatalmas érdeklődés
nyilvánult meg, hogy a Társadalmi Szemlélőn a mult évben megjelent Liszenkó beszéd
után a nagy érdeklődésre való
tekintettel á Szikra a vita legjelentősebb felszólalásait és Liszenkó zárszavát a bevezető beszéddel együtt a Tudomány és
haladás sorozatban kiadta.
A vita a biológia kérdései
körül zajlott, de éppen a tudománynak a gyakorlattól való
elvé lasztbatatlan=:ígát
mutatja, liogy ugyanakkor a vita tengelyében a szocialista mezőgazdaság feladatai álltak. A reakciós biológia képviselőinek vercségét éppen az tette nyilvánvalóvá, liogy elméletük
és
egész munkásságuk idegen volt
a gyakorlattól, s még reményt
sem tudtak abban az irányban
kelteni, hogy elméletük segítségével valaha is
irányitolag
tudnak belenyúlni a természet
éleiébe.
A szovjet biológia, a micsurini biológia igazságát viszont
éppen az bizonyítja, hogy az
elméletet a gyakorlat fényesen
igazolja. LTj növények százai és
ezrei mellett, számunkra hihetetlenül magos tejhozamu tehenek. és az általunk ismerteknél sokszor több gyapjút adó
juhnyájak tanúskodnak Micsurin igazsága mellett. Tgy lett
a biológiából, mely eddig főleg arra szorítkozott, hogy a
szerves világ elmúlt történelmét magyarázza, a természet
feletti uralom tervszerű, termékeny és aktiv gyakorlati esz.
köze.
A Szikra nagy szolgálatot tett
a vita anyagának kiadásával.
Mezőgazdaságunk hatalmas átalakulás előtt áll. Nem nélkülözhetjük azokat a tapasztalatokat, amelvoket a Szovjetunió
mezőgazdasága szerzett, de nem
nélkülözhetjük a Szovjetunió
fejlett mezőgazdasági tudományának és igv biológiai tudományának eredményeit sem. Az
agrártudomány nagyméretű alkalmazásával emelhetjük csak
mezőgazdaságunk termelékenységét, igy bizonyíthatjuk be parasztságunk előtt a szocialista
mezőgazdaságunk magasabb rendőségét. Igv segíti a mezőgazdaság fejlődését a tudomány,
de a mezőgazdaság
fejlődése
visszahat maid a tudományra,
segíti ós lehetőséget ad az'agrártudomány további eredményes műveléséhez. Micsurin vi.
lágosin látta, hogv a szovjet
rendszer uélkiil -jelentéktelen,
remetéje lenne a kísérleti kertészetnek a cári Oroszországban*.
Magos László

Péntek, 1919 február 25.

A Hovanscsínát
ünnepi előadás keretében mutatja be
a Szegedi Nemzeti Színház
A Szegedi Nemzeti Szinház
a szovjet kuitura hónapjának
keretéhen ma, pénteken e.le 7
órai kezdettel mulatja be Muszszorgszky »HovanScsina« cimü
operáját. A Ilovanscsina 1082ben, Zsófia régens-cárcvua uralkodása alatt játszódik le. ílovanszky Iván, a vadászok vezére, alá a nép bizalmát bírja',
a darab főszereplője. A népből
származó bojár Saklovity azonban tisztán látja, hogy Oroszországot csak ugy lehet
megmenteni. ha a cár
leszámol
belső ellenségeivel és a hataíomratőrő hercegekkel
vegoz.
Saklovity elsősorban a
Uovansz'kv-akra gondol, akik vadászaikkal Moszkvában
táboroznak. A drámában megeleve-

„EGY

nedik a tizenhetedik századbeli
feudális Oroszország
minden
alakja, minden osztályának képviselője.
Musszorgszky Ilovanscsinája
a Boris Godunov mellett aa
orosz operairodalom legkiemelkedőbb alkotása. Szövegkönyve,
amely a tizenhetedik
százaa
orosz történelmet adja vissza,
szintén Musszorgszky munkája,
A nehezen összefogható cs szerteágazó cselekményhez a zeneszerző életerős, az orosz népietekből fakadó muzsikát irt. A
Ilovanscsina
hangszerelése
Riraszky Korszakov munkája,
aki a darmü záróaktusát Miiszszorgszky kézirattöredéke! alapján áttitolla össze és
alkotta
meg .

IGAZ EMBER"

Díszbemutató

a Korsó

Moziban

.4 szovjet filmgyártás egyik legújabb, kiemelkedő
alkotását.
Borisz Potevoj Sztálin-dijas iró »Egy 'gaz embert cimü regényének filmváltozatát,
csütörtökön este mutatta be ünnepélyes
külsőségek között a Korzó filmszínház.
A díszbemutatón
dr.
Lőkös '/.oltón, a DőlmagynrorSzág munkatársa
mondott
ünnepi beszédet.
Meres;feV főhadnagy, a film főhőse, akt egy légi szerencsétlenség következtében mindkét lábát elvesztette, de hallatlan
akaraterővel, két mülábbal ismét megtanult járni, sőt repülni,
— élő személy. Az ö megmenekülésének,
18 napos
emberfeletti szenvedéseinek
pillanatai elevenednek nteg a filmben. De e*
csak az nEgy igaz ember« első bevezető része. A fúm
tulajdonképpeni
tartalma: miképpen nyerte vissza a trar,édia után
életerejét, hogyan tanult
meg két mülábbal járnt és repülőgépei vezeÁni. — A fitnt való eseményekről számol be — éppen
ezért feszültségben és Izgalomban túltesz minden kitalált történeten.

írók és művészek

,

A KEFEGYARBAN

A Tiszatáji folyóirat
írói
munkaközössége ma, pénteken
délután féi 1 órakor a Winterkefegyár dolgozóit
látogatja
meg. Az írók színes, tartalmas
műsor keretében mutatkoznak
be az üzem munkásainak. Szavalatok, felolvasások, könyvismertetések és rövid irodalmi
vita teszi színessé majd! a szegcdi irók üzemlátogatását A'

Fárel-centesóriym
Most ünnepelte a nemzetközi tudományos
világ
Forel
Ágoston, a világhírű elme
és
ideggyógyász születésének
századik évfordulóját. .4 nagy svájci tudós neve, föle ff népszerű,
ismeretterjesztő
könyvei
révén
vált közismertté
.Tudományos
hirét agy-anatómiai
felfedezésével alapította meg. majd a hipnotizmus terén végzett kutatásaival és a társadalom-egészségügyi törekvéseiül l hódította meg
a szélesebb közönség
érdeklődését. Sok uj gondolatol és megfigyelést tartalmaz a hangyák
természetrajzáról
szóló
munkája is.
A SZABADMŰVELŐDÉSI TANÁCS pénteki Szabadegyetemén
Sötér István, az országosnevü
iró tart előadást a magyar novelláról. A jelentős
irodalmi
eseményre ezúton hiyjuk_ fel a
város érdeklődő közönségének
a figyelmét. Az előadás 6 órakor lesz a Központi Egyetem
aulájában
Dugonics-tér.) Belépés díjtalan.
X Karórákat) zsebórákat ve.
szek. Fischer órás, ékszerész.
Szeged, Klauzál-tér 3.

paras; tszánnazásu
Baumgárten-dijas Nagy Sándor Hajnalt
vita cimü novelláját
olvassa
föl, a szegedi köttök verseit a
Nemzeti Színház
művészei
szavalják. Az irók
előadása
pontosan 4 órakor kezdődik
a Wintergvár kultúrtermében,
ahová a szegcdi művészek minden érdeklődőt szívesen látnak.

Tartós békéért,
népi
demokráciáért
legújabb "zárna közli Kovács
István elvtárs cikkét A párttagság felülvizsgálásának eredményei a Magyar Dolgozók
Pártjában cimmel.
Wilhelm
Pieck a Német Szocialista Egységpárt történelmi jelentőségű
értekezletét ismerteti. Az Egyesült Lengyel Munkáspárt néhány Szervezett kérdéséről
R.
Zambrow-sky ir. P. de Groot
ismerteti Indonézia nemzeti felszabadító mozgalmát. Közit *
lep Bogdán Vujo«evics jugoszláv ezredes tevelét Tito bűnös klikkje a nép előtt fog
felelni
gaztetteiért
cimmel.
Erailio Sereid nz Olasz Kommunista Párt ideológiai mnnkájónak javításáról irt cikket.
Franti«ek J . Kolár ismerteti a
csehszlovák nemzetgazdaság fejlesztésének ötéves tervét.
A
Francia Kommunista Párt pártiskoláiról V. Joanes trt cikkrt.
Victor ContreraS beszámol Chile
népének a demokratikus szabadságjogok megvédéséért folytatott harcáról.
Hová
viszi
Finnországot « szociáldemokrata kormány?
cimmel
Gerti
Knnsinen irt cikket. Nyugat- és
EqnatoriAli* Afrika imperialistaellene] mozgalmait Raymond
Barbé ismerteti. Végül kiteli a
lap W. Peter írását « Setmiiineher-banda — a aómet nép
árulóinak klikkje címmel.

'>?nfek, 1949 fehrnlfr 29.

| Szövetkeznek
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Dózsa György „unokái" Szabad

Mi történt ősziö!—tavaszig a l e m e z g y á r

mögött ?

Föld

— a szabad föld dolgosóinak

lapja

lett dig fényesen megélt s lázitásáfl lemezgyár és a disznóhizlal- majd később felesbérlője
\ DÉFOSz helyi szervezeteivalahogyan nek megalakulása és a szövet- elfeledkeztek arról, hogy mindák mögött elterülő Tóth-major- Muszkának s tagja lett a hármas val, jéhebeszélésévcl
den, a szocializmust
építő
kezdett, azt az időt szeretné visszavará- kezeti egyesítő gyűlések mel- munkában pártunk tagjainak
han dolgozó parasztoknak az el- csoportnak, húzódozni
múlt ősz meghozta a boldogabb hogy igy, meg ugy, sehogy sem zsolni. Törőcsik pedig nem né
lett a magyar falu hatalmas kell az élen járniok, természeélet reménysugarát. A földha- lesz jó a szövetkezés, nem jön- zelt tovább az orránál, nem hall- eseménye a Szabad Föld kani- tesen a k é t másik demokraszonbérleti rendelet Huszita Sán- nek ki egymással, igazságtalan gatott a társaira, akik eleget pány, melynek feladata, hogy tikus párt hathatós támogatámagyarázták neki, hogy Huszka a falu népe kezébe eljuttassa sával. A szocializmus építésédor volt hentes, majd későbbi lesz az elosztás.
hazudik
s a valóságban a terme- a dolgozó parasztság egyetlen, nek a falun egyik hatalmas
nagybérlő kezéből kivett
több,
Társai azonnal látták, hogy
harcos hetilapját, a Szabad fegyvere a Szabiid Föld, melv
mint 50 holdnyi földel s azt a ml a baj. Már a télen ls több- lőszövetkezetben mzindenki meg
Földet. Falusi MDP szerveze- támogatja munkájában, segíti
kapja
munkájának
teljes
hasznát,
környék dolgozó
parasztjainak, ször figyelmeztették,
teink, dolgozó paraszt elvtár- harcában a dolgozó parasztsánehogy
Huszita kiuzsorázott volt béresei Muszkára, arra a
gazemberre teljes értékét, amit alaposan fel- saink ebben a munkában min- got. A l a p terjesztése tehát
ts napszámosainak
juttatta.
hallgasson, hanem az eszére. De növel a kormánytól kapott sok denütt derekasan megállták a fontos munka népi demokráhelyüket. A kampány eddigi ciánk, az épülő szocializmus
De nemcsak Huszka, más ki- Törőcsik nem ezt tette. Már a segitség.
eredményei azt mutatják, bogy érdekében.
zsékmányolók nagybérlete is a télen is megfigyelték, hogy bár
Tőrőcsiken nem segített sem- dolgozó parasztságunk valóban
A Szabad Föld kampányt
dolgozók kezére került a környé- a volt nagybérlöt 0 is gyűlölte,
magáénak érzi és tudja a Szafebruár
27-től március 6-ig
ken. flz őszi szántások legna- mégis gyakran hallgatott a sza- mi. fl termelőszövetkezet tagjai, had Földet.
tartó záróagitációs h é t fejezi
gyobb részét már közösen végez- ivára s elnézett neki olyan dol- Eper Mihállyal, Kovács Péter
A munka azonban nagyobb te. A DÉFOSz szervezeteknek,
ték. Többször összeültek, gon- gokat is, amiről bizony más ön- Pállal és Szénásival az élükön,
a demokratikus pártoknak és
dolkoztak, számításokat végeztek tudatos munká$, vagy paraszt- összeültek s kizárták a gáncsos- sikerrel járhatott volna, h a az tömegszervezeteknek ezen a
MDP pártszervezetei
mindekodott
Fejére
olvasták
föröcsikés Józan ésszel gondolkozva rá- ember nem hallgatott volna.
nek, hogy még azt sem tudta és nütt egyforma erővel kapcso- héten kell utolsó rohamra injöttek arra, hogy jobban járlódnak a kampányba. Az igaz- dulni a Szabad Föld terjeszHuszka állandóan hajtogatta akarta megakadályozni, hogy ságos és jóindulatu önkritika tési kampány sikerének fokonak, ha egy táblába, közösen
szántanak és vetnek. Traktort neki a kulákoktól, a dolgozók el- Huszka a majorból ellopja a szi- hangján meg kell mondánunk, zásáért. Házi agitációs csoporfogadtak és csillogó szemmel jár- lenségeitől megszokott hazugsá- vattyúkat s a kertészkedéshez hogy egves MDP szervezeteink tokat kell munkába állítanunk
mulasztásokat követtek el ezeu annak elérésére, liogy március
tak a mély barázdák ulán. fl csá- gokat. — Látod, most is csak szükséges üvegrámákat.
a téren. Több községben a Sza- 6-ra minden dolgozó paraszt
vázott, megtisztított,N nehézszemü ugy lesz, mint nálam volt. AmiTörőcsik eltávolítása után most bad Földet mostohagyermek- család előfizetője Tegyen a Szabúzát és rozsot is közösen vetet- kor napszámra dolgoztál, kap- azután már nyugodtan megindult ként kezelték, a terjesztés bad Földnek. Ebbén a nagy
tad
a
napszámot
s
amikor
feles
ték.
a munka, fl Tóth-majorban a nagy munkájában nem támo- és felelősségteljes munkálian a
lettél a felit nekem adtad, de
csoport tagjai már javítják az gatták a DÉFOSz-t és a mun. Magyar Dolgozók Tártja helyi
megéltél. Most se lesz különb.
Amit nem mertek
istállókat, ahol marha- és disz- kát a DÉFOSz mellett a má- szervezeteinek és tagjainak
Dolgozol, dolgozol, aztán más
kell élen járni, de részt kell
kimondani
nóhlzlalással kezdenek foglalkoz- sik " két demokratikus pártra vennie abban a falu
valaviszi el a hasznot.
hagyták. Ennek aztán sok heni.
Somogyi
elvtárs,
a
deszki
Rákosi elvtársnak
november
lyen az lett a következménye, mennyi becsületes dolgozójágépállomás
vezetője
is
ellátogahogy — mivel a DÉFOSz és a nak. Már inost fel kell készülutolsó hetében mondott beszéKi engedte meg
tott már hozzájuk, hogy megnéz- két másik demokratikus párt ni a kampánv utolsó hetére,
de újból gondolkodóba
ejtette Husskának, hogy
ellopja ze,
mikor kezdhetik meg a sze- hasonlóképpen gondolkodott — hogy a Szabad Föld széleskörű
őket. Sokszor kezükbe vették az
a
szivattyúkat?
gedi Dózsa György termelőszö- a Szahad Föld kampány több elterjesztésével tovább erősítújságot, amelyek közölték a besük á falu dolgozó népét a szoAzt sosem emiitette Huszka, vetkezet földjén a traktorok, szék közül a földre került.
szédet s különösen a szövetkecializmus építésében, ellensémajd
a
vetőgépek
s
a
tárcsák
Ezeken a helyeken az MDP gei elleni harcáíian.
zeti termelőcsoportokra vonatko- hogy Törőcsik fillérekkel fizetett
(p. s.j szervezetek vezetői és tagjai
zó részt olvasgatták bólogatva verejtékéből ő munka nélkül min- a munkát.
és hümmögve .öten-hatan, néha
tizen ls összejöttek, hogy tervezgessenek a tavaszra, megbefclakuit a Mezáqazdasági
széljék a munkát s egy ilyen
[pari luioinányos Egyesület
alkalommal megjegyezte
egyikük — jó lenne, ha ml t s . . . ,
•g9[nsoÁ3a sofnernopm u w h
de aztán nem mondta tovább,
rSysupzuSozoni u jpa^nfuSoiy
Szobek András
államtitkár
mert ennyi hazugságot,
annyi
megnyitó beszédében rámutatott
rémhírt hallott már a szövetkeMárcius 3-án érkezik Szeged- attól kezdve a vasárnap esti munkásosztály hősi harcát a arra, hogy eddig a magyar mezésről, a közös munkáról, hogy re a magyar munkásmozgalmi záróráig reggel 9-től este 8-ig kizSákuiányoTókkal, a fasisztákfélt attól, a többi letorkolja. De vándorkiállítás. A magyar mun- állandóan megtekinthető. B u - kal, a Horthy-rendszer elnyo- zőgazdasági ipar gyermek'ipóben járt. A mezőgazdasági ipari
bizony többen is kaptak a szón. kásmozgalmi intézet a Hnn- dapesten és az ország külön- móival szemben. Szeged dolgozói tudományos egyesületnek narégóta várják ezt a rend- gyon komoly feladata lesz orNéhány percig alig értették gária-Szállé nqgyterniében á l - böző helyein eddig már tízezrek már
kívül nagyjelentőségű és t ö r egymás szavát. Mind egyszerre lítja ki a gafdag anyagot, ame- és tízezrek nézték végig a rend- ténelmi értékű kiállítást. A ren- szágunk mezőgazdasági átalaakarta elmondani, hogy miért lyet négy napon keresztül néz- kívül érdekes kiállítást, amely dezőség gondoskodik arról, hogy kitásában. E feladatok nemcsak azért komolyak, mert ezzel
is lenne jó a szövetkezés, a hetnek meg Szeged dolgozói. Az eredeti okmányokban, plakátok- minden szegedi dolgozónak a l - a dolgozók élelmezését megválközös munka s végül meg isünnepélyes megnyitásra a jövő ban, fényképfelvételekben és kalma nyíljék a kiállítás meg- toztatjuk, a magyar munkasok
egyeztek, hegy
termelőszövetke- hét csütörtökjén kerül sor ésrajzokban mutatja be a magyar tekintésére.
számára további munkaalkalmat
zetet alakítanak.
biztosítunk, hanem azért is,
mert e feladatok megoldásával
Januárban azután összejöttek
a föld kincseit a magyar nép
a szegedkörnyékí uj klshaszonérdekében
fokozottabban
ki
bérlők s megtárgyalták, milyen
tudjuk használni. A mezőgazdais legyen a szövetkezetük, flz
sági ipar fejlesztése az életszínFelhivjnk az ilzeml népneveegyes, kettes, vagy pedig a legvonal emelése mellett biztosítja
lés és
összes üzemi népnevelő
tökéletesebb, a hármas csoport- elvtársak figyelmét, hogy ma
a magyar föld termékeinek vernagy
tömegekben
megy
a
traktorKiskunmajsa
népe
vasárnap
senyképességét a világpiacon.
hoz tartozó. Akadtak olyanok, délután 6 órakor
összevont
akik féltek, húzódoztak, de 14-en rendkívüli értekezletet tartunk nagy ünnepet Dl. Felavatják a állomásra és örömmel szemléli a Erre a munkára vonja bc az
a harmadik csoportot választot- az ipartestület nagytermében. régen várt traktorállomást, fl nép kormányának
nagylelkű egyesület a mezőgazdasági ipnr
vezetői mellett, az újítók és élták. fl többi, 100 hold körüli föl- Az összes üzemi népnevelő elv- traktorok már megérkeztek a ajándékát.
munkások legjobbjait.
községbe, fl lakosság naponta
dön, kezdetnek az első csopor- társak ott legyenek.
tot választotta, amelyben csak
a szántási és vetési munkákat
Egyéni tanulók figyelmébe!
végzik közösen. Ugy határoztak,
Felhívjuk az egyéves egyéhogy majd akkor, ha látják a ni tanulókat, hogy a soron
minden munkát közösen végző s következő konferenciát 27-én,
n termést a végzett munka alap- vasárnap réggel fél 9 óraján elosztó csoport eredményeit, kor a Klauzál-gimnáziumban
Vasárnap délelőtt és délután kápolnán délelőtt 11 órakor Far- délután 3 árakor Nagv István
akkor ők is csatlakoznak hozzá- tartjuk.
is folytatódik Szeged
környékén kas Mária és Vass János, Qyálán országgyűlési képviselő és Öszcntjuk.
Felhívjuk a Bolsevik Párt a helyi DÉFOSz szervezetek meg- délelőtt 11 órakor Nyltral Antal Ivánon délelőtt 11 órakor Bózsö
történeti egyéves egyéni t a - alakulása. A dolgozó parasztság és i f j . Bán Béla, öttömösön dél- Ferenc beszélnek az alakuló gyűA renegát Törőcsik
nulók fiayelinét, hogy a kon- már mindenütt készül az egye- előtt II órakor Farkas Sándor
és Kispéter Pál,
Uiszentivánon léseken.
zultációt 28-án, hétfőn délfl napokban, amikor már kö- után 4 órakor tartjuk az ok- sítő gyűlésekre, hogy azokon kifejezésre juttassa az uj, egységes
zeledett a felmelegedés s küszö- tatási osztályon.
tömegszervezetbe vetett bizalmát
bön voltak a különböző munkák,
és
megválassza
vezetőségét,
megjöttek az első nehézségek ls.
Szombaton délután negyed 4 amelynek helyes irányítása melTörőcslk István, aki napszámosa, órakor a szakszervezeti
szék- lett közelebb jusson a fala dolház nagytermében összevont f c gozóinak boldogabb életéhez. VaA sárnap hat szegedkörnyéki
A szegedi ítélőtábla csütörtö- Andrásnét a bebizonyított kétFebruár 20-án élmunkás mü- tujáró értekezletet tartunk.
köz•oros bál az Ujszegedi Kender- falujárőfelelós
elvtársak gon- ségben is tanyaközponton ala- kön hirdette ki az ítéletet a rendbeli gyilkosság és három,
bűntettégyár knltnrtermében. A jegyára doskodjanak,
hogy minden fa- kul meg* a DEFOSz s valameny- szőregi arzénes gyilkosok bűn- rendbeli gyilkosság
t forint.
Nagy Andrisáét és nek kísérlete miatt halálra ítéllujáró olt tegyen.
nyl alakuló gyűlésen a DÉFOSz tettében.
Bezdán Andrásnét felmentették te. Nagy Andrást 8 évi, özv.
Ma, pénteken délután 4 óra- megyei vezetőségének tagjai is a Nagy Pál és felesége ellen Szűcs Alátyásnét 15 évi és özv.
Ö3zi vetéseket hóolvadás után
Ruzsajárá- elkövetett gyilkosság vádja alól.
kor az oktatási
instruktoroknak mondanak beszédet.
PÉTISÓVAL
Dávid Józsefnét életfogytig tar.
értekezlete az oktatási
osztá- son délelőtt 11 órakor Sarnyai Az ítélőtábla helybenhagyta az tó fegyházra ítélték.
FELTRAGYAZZUK.
Ferenc és Juhász János, Lengyel- első bíróság ítéletét és Nagy
lyon.
Bezdán Andrásné felmenté,
A gyümölcsös és konyhakert
talajába PÉTISÖT,
szuper,
sének _oka az, hogy nz ítélőfoszfátot és kálisót munkáltábla nem találta, teljesen bejunk. — Rétre, legelőre tavaigazol tnak azt, hogy Bezdán
szi fogasolás előtt szórjuk ki
február 26-án este fél 8 órai kezdettel larlja a Hungária nagytermében
Andrásné és Nagy Andrásné
a PÉTISÓT, szuperfoszfátot
közösen arzént kevertek volna
ós kálisót.
Nagy Pál és felesége ételébe.

Jövő hét csütörtökön Szegedre érkezik
a munkásmozgalmi vándorkiállítás

Párthlreh

Kiskunmaisán vasárnap
traktorállomási avatnak

V a s á r n a p hal szegedkörnyékí k ö z s á g b e n
é s tanyaközponton alakul m e g a DÉFOSz

Halálra ítélték
a szőregi arzénez asszonyt

A Magyar Szabadságharcos

Szövetség csoíSíS®

műsoros farsangi fáncesíélyét
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T O M H G S P O R T U N K

I G A Z I

A L A P J A

Péntek, 1949fabraárM ,

Rám

S z i r ^ R I R R K

Felhívjuk az alapszervezetek
titkárainak
figyelmét, hogy
szombaton délután 6 órakor
titkári értekezletet tartunk, a
havijelentést mindenki
hozza
Tegnap repülőn utaztak el amagával.
Szovjetunióba válogatott tenlszezoink. A csapa,t tagjai: AiS z e g e d város
bóth József, Áclam András, Ka.
tona Zoltán, Vad Dezső, Bir. polgármesterének
kás György és Erdődiné Bárd fctfzérfrkft hirdetményi
Erzsi, kisérő Pető Béla szövetÉrdeklődők a NéphivatalnAl,
ségi kapitány.
Kárász-utca 2., közelebbi felMotorosok figyelem!
világosítást kaphatnak.
A vasárnap tartandó kiitok- Ad. 3235/1949. klg. sz.
liázi gyorsasági-ügyességi és teH rdefmény
rep motoros tornára a kezelők
A sikárgyökér gyűjtésének é«
nevezéseiket adják l e Fodor
János műszerésznél, Mikszáth forgalmának szabályozása tárKálmán-utca 6. szám alatt.
gyában kiadott részletes hirKübekházára indulás vasár- detmény megtekinthető a hatónap délben 1 órakor, találko- sági hirdetőtáblán és Bérház,
zás a Rákóczi-téren.
kapualatt.
Szeged, 1949. febr. 18.

a „Munkára Harcra Kész" mozgalom

ÁLLANDÓ MCSORSZAMOBi
KOSSUTH: 6.00: Falurldió. 6.80: Hajnali muzsika. 7j£Í
Hírek, lapszemle. 7.20: Reggeli zene. 12.00: Harangszó, hirek. 14.00: Hirek. 14.15: Hl.
rek saarb nyelven. 16.00: Rádió,
iskola 16.65: Műsorismertetés,
17.00: Hirek. 17.50: Hirek oro.
szul. 18.00: Hirek szerb nyelven.
20.00: Hirek. 20.15: Hirek nő.
metül. 22.00: Hirek, Hangos Ú j ság. 24.00: Hirek magyarul. —
21.10: Hirek franciául. 0.20:
Hirek angolul.
PETŐFI:
6.30: Hajnali
muzsika. 6.45: Reggeli torna.
7.00: Reggeli zene. 8.00: Hirek.
10.00: Hirek. 10.50: RádióiskoJa- 16.80: Hangos Újság. 21.00:
Hirek. 21.15: Tiz perc sport.
21.25: Mit hallunk holnap!
Péntek, február 25.
KOSSUTII RÁDIÓ
7.15: Sizőknek a hóról. 8.00i
Magyar nóták. 11.30: Carus®
énekel. 12.15: Operett-részletek.
13.00: A jég hátán. 13.15: Ast.
fali muzsika. 14.30: A házi.
egvüttes játszik. 15.00: Jazzmuzsika. 15.30: Tibor Zoltán éne.
kel. 16.40: Termelési Iliradó. —
17.10: Szovjet napok — szovjet
emberek. 17.15: l.ev Oborin 4m
Alexander Vlazov hangverse,
nye. 18.35: Mar.xista-leninist®
ne ; ve dóra. 18.30: Operel trészlelek. 19.30: Falurádió. 20.35: A
Rádiózenekar játszik. 23.05-kor:
Racbmaninov és Szt.ravinszk"'
müveiből. 0.30: Hírek eszperau
tó nyelven.
PETŐFI RÁDIÓ
7.20: Szülők tanácsadója. 7.30
Vidám zene. 8.15: Szovjet muzsika. 9.00: Csajkovszkij-müvek.
10.10: Somló Sándor Meléxii®
együttese játszik. 14.30: Szóra,
kozl.ató zeue. 15.10: Előadás a
Stúdióban. 16.30: Hangos llir.
adó. 17.00: Tánczene. 18.00: A
Zeneművészek
Szakszervezetének njüsora. 19.00: Jobb későn,
mint soha! 19.30: Szalay La.
jos orgonál. 20.10: Mit hallunk
a Kossuth-rádió műsorán 20.38
órakor. 20.30: A teremtés cso.
dái. 20.50: Dalok. 21.30: Elő.
adás a Stúdióban. 22.30: Szir
küldi szivnek szívesen.

Április 4-én indul a /Mun- B. Postással játsszák le tavaszi
kára, Harcra Kész; sportmozga- liajnoki mérkőzésüket. A főválom jelvényszerző próbája. A rosból a két szegedi csapat vamozgalom célja a magyar tö- sárnap Técsre utazik és ott a
meg sport, megvalósításán ke- pécsi MEFESz
együtteseivel
resztül a szocializmus építése játssza le bajnoki mérkőzéseit.
a. sportton is. Mindon eddiginél nagyobb tömegek fognak
A Sporthivatal felhívása
a mozgalmon keresztül a sport
Az
OSI1 sporttitkársága felszellemet, testet erősítő hatásáton részesülni. Hogy ez igyhívja a VIP. tagok figyelmét,
vari, bizonyíték erre a Szov- hogy ma délben 12 órakor
jetunió sportjának mindent fe- rendkívüli VIB értekezletet tart,
lülmúló ereje, amely e példát- amelyen a. tagok pontos meglati népszerüségii jel vény-rend- jelenését kérjük.
szeren alapszik. A szovjet nép
Ma délután
csodálatos lelld frissesegét és
testi erejét igen nagy részben VAOS*—SzAK NB II. tekemérannak köszönheti, hogy elsőkőzés
nek teremtette meg a népi töA
VAOSz
Rákóczi.téri
pályámegsportot. A Szovjetunió vezetői elsőnek ismerték fel azt, ján ma délután négy órai kez.
Polgármester.
hogy a sport az egészségvéde- clettel kerül lejátszásra az NB fíisiífifssUflíüi f í n v a f a
lem legkorszerűbb es leghelye- II. harmadik fordulója keretéUtoljára
szólítjuk
fel
forgalAd. 3752-1949. kig .sz.
ben a .VAOSz—SzAK találkozó,
sebb módia.
amely érdekes és nívós küz. mi adóközösségeink (füszerkeH í deimény
A Szovjetunióban az évről- delmet igér.
reskedők, üzlettel
rendelkező
A c^llagfürtnemesités és a
évre megrendezósre kerülő jelA második forduló keretében gyümölcskereskedők, piaci gyüvényszerző próbákon ma már a Gázgyár csak nehéz küzdelem mölcs é s élelmiszerkereskedőif, minőségi csillagfürt
magtertöbfmÜlió ember vesz részt. után tudta kétvállra fektetni vegyes forgalmi adóközösség) mcsztés biztosítása, valamint a
Ezek somiból igen sokan ke- a SzAK együttesét. Az eredtavaszi fogaso'ási és hengererülnek ki minősért sportolók, mény 2874:2839 volt. A SzVSE tagjait, hogv 1918. szeptember
biztosítása
terjedő iért munkálatok
sőt rekorderek is. Ezek az ered- az MVSE-t 2967:2929 arányban l-től december 31-ig
mények és a tudományos ala- győzte le. A játékoshiánnyal időre szóló forgalmi adóköte- ügyében kiadott 3752-1949. kig.
pon történt kutatások vezet- küzdő Móraváros viszont a les nyersforgalmukról megfele- „sz. és a 3753-1949. kig. sz. részték sporthatóságunkat az MHK CsMTK-tól 2865:2990 arányú lő forgalmi adókulcs
szerint letes hirdetmények megtekintmozgalom elindítására.
vereséget szenvedett.
szétválasztott kimutatásukat ha- hetők a halósági hirdetőtáblán
A jelvényszerző próbák népA kerületi bajnokság során ladéktalanul adóközősségi iro- és Bérház, kapualatt.
szerűsítése érdekében az idei 2893:2951 figyelemreméltó szép dánkba — saját érdekükben —
Szeged, 1919. febr. 21.
első év kísérleti évnek számit. eredményt hozott a SzVSE— adják be.
Polgármester.
Éppen ezért a szinteket is igen SzATE találkozó.
alacsonyan állapították meg.
A Szabadság Kupában a SzAK
Igy a mozgalom szinte vala- —UTVE 2864:2822, az MVSE Ái l e s z á l l í t á s !
mennyi rész.tvevűjénck módjá- A)—VAOSz C) 2869:2746 eredban áll megszereznie a szop- ményt hozott.
Kelmefestő — vegytiszliló
kivitelü jelvényt. A jelvény
Tábor-utca 4, Kazinczy-utsa 14, üleiielsberíi-tér 3.
megszerzéséhoz hét sportpróbát
A Szeged AK hirei
( t o l l Gizella
Ut)
kell megtennie mindenkinek. A
A Szeged AK felhívja mindszabályok korok és nemek sze- azokat, akik mint rendezők mii.
rint más-más próbákat irnak ködni óhajtanak, ma este fél
elő és különféle •sportgyakorla- 6 órakor á SzAK klubhelyisé,
tok közül választ fiatnak a je-gében jelentkezzenek.
m í i s o r a
lentkezők. A jelvényeknek háDíszelőadás: A Szovjet Kultura
Február
25-én
este
7
órakor:
A
Szeged
AK
ma
este
6
óra.
rom fokozata van: alap, közép
Hónapja keretében: HovansOBlés felső fok. Aki az előirt alap- kor szakosztályi ülést és játéna. r.emntatóbérlet 13.
fokozatok valamelyikének eleget kos értekezletét tart.
Vitézek 6* hőtök. Ifj. előadás.
A Szeged AK—Szombathelyi Február 26-án d. u. fél 3-kor:
U /.. megkapja a szintnek megCsárdáskirálynő. »I«-bér!et 11.
felelő bronz, ezüst vagy arany T.okomoliv mérkőzésre va-árnap Február 26-án este 7 órakor:
Vitézek és hőtök. »U«-hérlet 11.
a városháza elöl délután fél Február 27-én este 7 órakor:
jelvényt.
1 órától külön autóbusz-járatok Február 28-áu este 7 órakor: Csárdáskirálynő. /E» bérlat 13.
Az MI1K jelvényszerző pró- indulnak a SzAK-pályára.
Március 1-én este 7 órakor: Hovauscslna. /A* bérlet 13.
<"hzítoraek és mandulafákat
báira a vármegyei snortfeliigyeMárcius 3-án este 7 órakor:
Cscr.dliáboritő. Bérletszünet.
rügy pattanás előtt 2 százaJátékvezetők
ül
dé?
vasárnapra!
lőségeken a szervezes munkájálékos BORDÓILÉVEL köveit
Téisztaiiáz műsora:
val már igen előrehaladtak. A
NB I.: Szeged—Sz. Lokomomásfél százalékos SÁRGÁMÉfővárosban az első két nap
JUBILEUM.
tív, SzAK-pálya 3 óra: Ko- Dohánygyár február 25-én:
H-KGGET, vagy téli hisrilásu,
eredményeként csupán az üze- vács D.
Algyő, február 27-én:
AZ ÁLSZENT. (Tartuffe).
illetve 5 százalékos MKSZmek részéről több mint 20.000
JUBILEUM
Kl.NT.ÉVEL permetezzük a
NB II.: SzMTE—MKUMTE Katonaság, mára 1-én:
oz indulók száma. Szegeden a
Vásárhely, máro. 4-6n:
AZ ÁLSZENT (Tartuffe)
kártevők ellen.
Hunyadi-tér
fél
11:
Sárossy,
jövő héten kezdőtlik m c j a jeDorozsma, máro. 7-én:
AZ ÁLSZENT (Tartuffe)
ientkezós és március 10-ig tart. MVSE—SzVSE Makó 3 óra:
Szűcs.
Jelentkezui az OSH sportirodáNB III.: Postás—KMTK Feljánál, a tömegszervezetek titkárainál és a szegedkörnyéki sőváros fél 11: Király, KTTE—
VIR bizottságoknál lőhet. Élő- Móraváros Kistelek 3: Vízháre áthatóan Szegedről 30—40.000nyó, IITVE—Honvéd Vásárhely
KUKORICAGÓRÉ eladó. Bán fi SZOBA-konyhás szép lakásom
fttttba l k o x a
résztvevője lesz a sportmozga- 3: Lupták. JSE—Rákóczi JA- ^
elcserélném a város bármely ré.
József, Hunyadi-tér 14.
noslialma fél 3: Gerner.
lomnak.
DIÉTÁS nővért, aki a főszén. Jószágtartás van. Fodorórás és ékszerész telep. Ungvári-utca 5.
Délkerület II. o<ztúlv: MK. zést i« vállalja, azonnal fel- I 1 í* "J h
Ma kft kosárhibdabajnoki
ÜMTE—ICASE, -MKUMTE-pá- vesz a Védőnőképző Intézet, L «f L L Pk 14 Kárász-utca 14 BÚTOROZOTT szoba kiadót —
a tornacsarnokban
lya fél 9: Mohai.
Újszeged, Temesvári-körút 25. keresek kar- és zsebórákat Ugvnnott Ízletes ebédkoszl kap.
A kerületi bajnokságért ma ' Délkerülethői négv NB mér- FOGTECHNIKUSHOZ elmenne (veckerőrát is), ezüstöt, bril- ható. Széchenyi-tér 8., I. 7.
c t e 6 órai kezdettel játsszák kőzésen működik
játékvezető. tanulónak 23 éves, négy polgá- liánsékszerekefc magas áron.—
ie a. Postás—MEFESz hői, ezt Kern Imre a Ferencváros—So- rit, végzett lány. Jelige /Sze- óra és ékszer javítást vállalok. OLt'SóRÉRÜ kétszobás lakást
cserélek kétszobás, fürdőszoköveti 7 órakor a Postás— roksár, Simonyi
Sándor az retnék' dolgozni'.*
NOI ruha-, kabát-, feliérncmü- básért, Cim a kiadóban.
MEFESz férfi játék.
OMTK—Mezőtúr, Gombkötő a
^ szabásb tanítok olcsóért, szabásA Postás NB I. nöi és férfi Cegléd—BMTE és Rozsnyai az ^ * ~ " a d " a S - V t t ' f E L
csapatai holnap Budapesten a ÜMTE—ETC találkozót vezeti BÉLYEGEIT legjohton nálam mintát adok. Dávid I'álné, Br.
Jósika-utca 24.
CSÜTÖRTÖKÖN találtak egy
éri ékesítheti, l'alus bélyegkeres- IRODA FELSZF.I!ELÉSNEK,
INNEN — ONNAN
kedés, a fogadalmi templomnál. konyha berendezésnek alkalmas elemi iskolai bizonyítványt. IgaII U T Ó K
1
A Srcgcdi MEFESz sportosz- Iskola utca 29.
állványok, pult, üvegajtóik ol- zolt (ukT.jdono.-a átveheti a Dél.
tálya vasárnap délután 3 órai LEGOLCSÓBB,
legizlelesebb, csón eladók. Dugonics-tér 1., mag v a r o m i g kiadóhivatalában.
többhavi részletre isi
KÓZl'O N'TI
T.óbn-csarnokiján
kezdettel rendezi meg a ró-leg táplál óbb makói erős turó udvarban.
tornacsarnokban délkerü- 2.70 Ft. Tejüzem, Aradi-utca
hízol t csacsi- és ióhus állan2 2 0 0 - i m kusi
I. A K A S
let fedettpálya atlétikai verse- 5., kapu mellett.
dóan kapható. Valéria-tér 10.
nyét.
Kombinállat, diófát
ÍRÓGÉPET, szorzógépet, irodai HAROMSZOBA hallos belváro- Telefon: 14-54.
Budapesten megalakult a Já- vagy hordozhatótáskogépet,jó-si lakásomat elcserélném kétPELMA.G Y A KORSZAG
Konyhát
9 0 0 - ' Ó I tékosok Baráti Köre, amely a karton levőt készpénzért pri- szobásért, e.setleg átadnám.
jövőben a labdarugó játékosok váttól sürgősen veszek. Ságvári /Azonnal
a
jeligére.
politikai napilap.
KA K U S Z I > j g s r 5 £ 3 : érdekvédelmi szervezeteként íog Endre-utca 6., III. 10. (Gyér- OSZKOM FOLTOS
bútorozott
Felelős szerkesztő:
működni.
szoba, két személynek kiadó.
tyámosi-utca.)
DR. ANTAI.FFY GYöRGT
FAJTISZTA kendermagos (pli- Kossuth Lajos-sugarút 8. ÉrFelelős kiadó:
deklődni
a
házfelügyelőnél.
muth) kakasok, és trágya elDR. ZÖLD SÁNDOR
BÚTOROZOTT
szoba
kiadó
jobb
adó.
Vásárhelvi-sugárut 76.
férfi részére, esetleg "két szeMegtekinthető délelőtt 9—12.
Szerkesztőség: Jókai-uto® 4URÁNIA irodai irógép eladó. mélynek ifi. Cim: Gyovaynő, Új- Felelős szerkesztői telefon: 4U3.
Péntek, szombaton 5—7-ig. Ti- szeged, Városi kislakások.
Szerkesztőségi telefon: 103.
sza Lajos-körut 73., I. em. 3. ELCSERÉLNÉM belvárosi kétszobás emeleti lakásom bel vá- Nyomdai szerkesztősért telefon
G-vömrev.
5 Z Á L L 0 D A — E T T E R E M
este 8 tói: 673.
Y'l ZSCÁ MENT ES
Sachsonett ró-i egyszobásért. Érd. 4 és 6
Kiadó,hivatal: Kárá-z utca fl»
kis motorkerékpár prima álla- között. Cim a kiadóban.
Fele fon: 325.
pótban olcsón * eladó, hasznos SZÉP. tiszta bnlorozott szoba
tárgyért, állatért elcserélhető. esetleg ellátással kiadó, llétveAz x el jelzett közlemények
zér-utca
27.
Szent György-tér 1., üzlet.
díjazottak.
GRAMO FONLEMEZEKET va- BELVÁROSBAN keresek 3 szoszek. Ajánlani kérem Dugonics- ba komfortos lakást sürgősen. A Hírlapkiadó Kft. nyomósa
Felelős vezető Korin J-ájzlV
/Áldozata jeligére.
tár 1. Centrum üzletben.
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