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Küzdelmek és győzelmek tárlata
Kiállítás nyílik meg ma Szegeden: a Magyar Munkásmozgalmi Intézet Vándorkiállítása.
Elénk tárul ezen a kiállításon a
13-as forradalom előtti Magyarországtól kezdve napjainkig a
magyar munkásosztály alakulása,
fejlődése, küzdelme. Okiratokban,
ujságkivágásokban,
könyvekben
vonulnak fel az első szocialista
köröktől kezdve, a magyar munkásmozgalom
első
vezetőitől
kezdve mindazok az események
és személyek, amelyek napjainkig jellemezték országunk vezető erejének, a szervezett munkásságnak történetét. Beszédes
képek, plakátok, rajzok, cikkek
sorozata ez a kiállitás és minden
egyes kép, cikk vagy írás mögött
számtalan szenvedés, megpróbáltatás, kemény küzdelem és dicsőscgcs győzelem rejlik.
Ez a kiállítás mégis lényegcsen különbözik minden egyéb hasonló lörlénelml kiállítástól. Ezen
a kiálliláson ugyanis nem tőlünk
független, csupán érdekes anyagot szemlélünk, nem valamiféle
élettelen történelmi anyagot találunk, ám elljek nem jelentenek
többet érdekes, esetleg ériékesnek is mondható, muzeális emléknél. Ez a kiállitás ma is élő
és eleven tanítómester,
amely
megmutatja, mint harcolt a magyar munkásosztály, mint kovácsolta fegyveréi az elnyomókkal
a kapitalista társadalmi rend védőivel szemben. Tanitónk, utmutatónk ez a kiállitás mai harcainkban ts, amikor már az uralom, az ország vezetése a dol
gozó ncp kezében van, de mégis
éberségre van szükség, hogy fel
ne üthesse fejét a még megbúvó
reakció, a múltnak, a külföldi
Imperialisták hazudozásaiból —
és doháraiból — táplálkozó dicstelen, alattomosan támadó
kis
csoportja.
Tanitónk, útmutatónk ez a kl
állítás azért is, mert a magyar
munkásmozgalom eredményei ösz
szeftiggnek pz illegális Kommunista Párt, majd n háborúban lerombolt országot épitő Kommunista Párt és Magyar Dolgozók
Pártja munkájával,
amelynek
ideológiai erejét Aáarx, Engels,
Lenin és Sztálin adta meg. A
Kommunista Párt adott erőt a
magyar munkásosztálynak és tette lehetővé, hogy ez az osztály
az egész dolgozó magyar nép
élére álljon, irányítsa és győzelemre vezesse az elnyomás, a
kizsákmányolás elleni küzdelmében.
A Magyar Dolgozók
Vártjának, amely méltón viseli és viszi lovald) a kommunista mozgalom örökségét, éppen abban van
erejének és sikerének titka, hogy
összeforrt a néppel, tudatos
és
szervezett kifejezője a magyar
dolgozó osztályok történelmi hivatásának. Ezt bizonyltja a kiállítás hatalmas anyaga,
amely
elénk tárja az elnyomott
nép
nagyszerű megnyilvánulásait, akcióit az elnyomókkal szemben,
megmutatja azt a széles összefogást, amely a munkásosztály vezetésével a földalatti Magyarországon kialakult. Vaskos könyv
mutatja be azoknak a szocialistáknak arcképét, akiket még a
századforduló előtti években toloncoltatott kl a fővárosból a
Bánft'y—Pcrczel-kormány.
Láthatjuk a nagy magyar sztrájko-

kat is, amelyekben a munkások
tömegei vettek részt és láthatjuk
a baloldali
szociáldemokraták
szervezkedését is. A legkiemelkedőbb anyagot azonban a kommunisták magyarországi pártjának, a munkásosztály vezetőerejének megalakulása szolgáltatja.
A megdöbbentő és megrázó
dokumentumok egész sora azt
bizonyítja, hogy a kommunisták
által vezetett munkásosztály nem
riadt vissza az uri uralkodóosztály kegyetlenkedéseitől, hanem
töretlen erővel vitte előre a szabadság vörös zászlaját. Nem riadt vissza a megpróbáltatásoktól,
mert tudta, hogy csak maga segíthet sorsán, azon a sorson,
amely az elmúlt évtizedek alatt,
csak jogtalanságból,
éhségből,
munkanélküliségből, vagy háborús kényszermunkából állt. Ezzel
a harccal egyben nemcsak saját
sorsát emelte ki a legcmberielencbb körülmények közül,
de
egyben hozzásegítette a dolgozó
parasztságot
is a
feudalizmus
évezredes igája alól való felszabaduláshoz és megmentette
az
értelmiséget is attól a megalázó
helyzeti öl, hogy sovány kenyérért lelki üdvösségét is el kelljen
adnia. A\indig a munkásosztály
állt elöl, amikor a magyar nép
megkísérelte, vagy meg akarta
kísérelni, hogy kitörjön börtönéből, amelyet a nagybirtokosok,
bankárok, az idegent imperialisták szuronyai egyiitt őriztek és
a Kommunista Párt járt elől abban a harcban is, amely az elnyomók bilincseit végleg leverte
a magyar nép kezéről.
Erre tanítanak meg a munkásmozgalmi intézet szegedi kiállítására hozol! képek és mindezeken keresztül még
nagyobb
hálával fordulunk a Szovjetunió
és felszabadító Vörös Hadserege
felé, amely diadalra vitte a magyar munhásoszlétly
hosszít
küzdelmeit és lehetővé letle, a
felszabadult ország ujabb és
ujabb eredményeit: az újjáépítést, az államosításokat, a reakció megsemmisítését és a muufcásegység megvalósítását.
Igy
lett a" Magyar Dolgozók Pártja
a munkásosztály egységes forradalmi harcos szervezete
s
ezentúl az egész dolgozó magyar nép vezetője. Azért képviselheti ma ez a párt az uralmon lévő munkásosztályt és parasztságot. mert hűen és önfeláldozóan képviselte az illegalitás, az elnyomás idején is. A
mail és jelen harcai
szerves
összefüggésben
állnak
egymással és ennek a harcnak élén akkor is, most is ugyanaz a képzett, kiváló, önfeláldozó vezető,
a marxista-leninista
ideológia
legjobb magyar
képviselője:
Rákosi Mátyás elvtárs állott.'
A Szegeden ma megnyíló magyar munkásmozgalmi kiállítás
ezzel az útmutató tanítással
szolgál számunkra. Mai küzdelmeinkben igy szemléljük ezt a
kiállítást, amely feltárja a mult
kemény küzdelmeit, de elénk
hozza a közelmúlt és a jelen
győzelmes napjait <is, a felszabadult,* országot épitő munkásosztály dicsőséges napjait. Küzdelmes mult ulán győzelmes jelent és boldog, szocialista jövőt mulat minden dolgozó számára ez a kiállitás.
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Thores elvtárs üzenete az USA-hoz:

Bizonyos, hogy az amerikai nép sem akar
háborút viselni azt* ellen, akik szövetségese! voltak a második világháborúban
a szocializmus országa felette
áJl 'a rothadó kapitalizmusnak.
A szakszervezetek vezetősége 1; fejezte azt a meggyőzöd
hogy az árcsökkentés' még iagyobb teljesitményro serkenti a
flz árcsökkentés a szocialsla dolgozókat, akik az ötéves gazdasagi tervet fokozott munkágazdálkodás diadala
val idő előtt fogják teljesíteni.
Kuznvekov,
a
Szovjetunió
szakszervezeteinek
főtitkára
Csökkentik a szövetkezeti
szintén rendkívüli ülésen mélárakat is
tatta a közszükségleti cikkek
árának ujabb leszállítását. Az
A Szovjetunió fogyasztási szöárcsökkentés a szocialista gaz- vetkezetének vezetősége rendkídálkodás diadala. A közszük. vüli ülésen méltatta az ujabb
ségleti cikkek előállítását emel- árleszállítások jelentőségét. A
ték és ugyanakkor az árakat fogyasztási szövetkezetek még
csökkentették. Ez az ujabb ár- ebben az évbeu 27.000 uj üzletcsökkentés azt bizonyítja, hogy házat nyitnak és kétszer nagyobb forgalmat bonyolítanak
le, mint a mult évlwn.
A legújabb árcsökkentés! ..• •
delet nyomán a
szövetkezeti
boltokban is leszállították »
fogyasztási cikkek árát- Az árAz utóbbi napokban egy angol és egy török lapban köz- csökkentő rendelet hatása a
lemény jelent meg, amely szerint a Szovjetunió dömpingáron moszkvai nagypiaoon is megkörnyékbeli
piacra dolija aranytartalékait, hogv /tönkretegye Európa új- látszik, ahová a
parasztok hordják be áraikat.
jáépítését*.
A TASzSi irodát felhatni mázták, cáfolja meg ezeket nz A lius, zöldség, és főzelékfélék
oktalan, a valóságnak egyáltalán nem megletető állításokat. 20—25 százalékkal olcsóbbodtak.
Ezek c<mK szerzőik korlátoltságát bizonyítják.

Az Internacional News Service rádiósürgönyére Thorczelvtárs, a francia kommunista párt
főtitkára nyilatkozott a a amerikai nép számára. Az Atlanti
Szövetség — mondta Thorez —
igen veszélyes lépés azon az
uton, amely könnyen a harmadik világháborúra vezethet.
Hz a szövetség a Marshall.
terv egyenes folyománya és nett
•gazdasági, hanem katonai célokat szolgál: a Szovjetunió és
a népi demokráciák ellen irányuló háborús terv. Biztos vagyok benne, hogy az amerikai
nép sem alcar háborút viselni
azok ellen, akik szövetségeseink
voltak a háborúban. Biztos va-

gyok benne, hogy a szabadság
és. a béke híveinek aa érési
világon Kifejtett közös erőfeszítései meghiúsítják a háborús
uszítók embertelen terveit.

1 TüSzSz irola hivatalos cáfolata
Vizsgálja

meg nemzetközi

bizottság:

Hogyan élnek a dolgozók a kapitalista
országokban, a gyarmatokon, a Szovjetunióban
és a népi demokráciákban
bek közölt azt mondotta, hogy
a kapitalista országokban a
munkások és a tisztviselők a
nagy kapitalistáktól teljea gazdasági függőségbe kerülnek. Attól való félelmükben,
hogy
munkanélkülivé lesznek, gyakran kénytelenek beleegyezni a
munkabér csökkentésébe, rossz
munkafeltételekbe és vad kizsákmányolásba. Igen sok tőkés
országban nincs állami inunIsásbiztosútó szervezet,
nincs
baleseti és öregségi biztosítás
sem. Ezzel szemben a Szovjetunióban a termelő eszközök o
nép tulajdonában
vannak,
tehát a munka eredménye
maguké a munkásoké. A SzovjetunióCarapkin, a Szovjetunió képban embér embert nem
zsúir
viselője nz ütésben benyújtóit
joga
határozati javaslalában a töb- Hiányolhat ki, a munka

Az UNO gazdasági és társadalmi bizottságának
legutóbbi
ülése ismét az úgynevezett
• kényszerű munka* kérdésével
foglalkozott. A Szovjetunió képviselője az előző üléseken már
megvilágította a dolgozók valódi helyzetét a kapitalista országokban. Rámutatott,
hogy
a dolgozók ezekben az országokban teljesen függő
viszonyban vannak a
munkáltatóktól
és állandóan fenyegeti őket a
veszély, hogy a
munkanélküli"
ek milliói közé kerülnek.
A
népámitó Szólamokkal -.szaluid
egyezkedésnek* nevezett rendszer a valóságban a bérrabszolgaságot takarja.

Dolgozók általános iskolai tanfolyama
ioÉ! Szegeden
A Magyar Dolgozók Partja
Nagyszegedi
Pártbizottsága
megbízásából szerdán küldöttség járt a kultuszminisztériumban dr. Zentai János tanár vezetésével és kérték, hogy Szegedem létesítsenek
öihónapos
általános iskolai tanfolyamot a
dolgozók számára. A tanfolyam
célja, hogy az általános iskola
nyolc osztályának
anyagából
előkészítse a szeptemberi vizsgákra azokat, akik eddig a nnilt

rendszer bűneként önhibájukon
kívül nem szerezhetlek meg a
szükséges ismereteket.
A kultuszminisztérium támogatását ígérte niOig a tanfolyamhoz és minden anyagi segítséget
előteremicnok hozzá. A dolgozók általános iskolai tanfolyama még ebben a hónapban
megkezdődik. A jelentkezésre
vonatkozó részletes tudnivalókot a Délmagyarországban közöljük.

minden dolgozónak
biztosítva
van, a dolgozók nem ismerik a
munka elvesztésének
félelmét.
Diztostitva van a rendszeres pihenés, ingyenes oktatás. Betegség, rokkantság és öregség esetére állami biztosítás gondoskodik róluk. A népi demokrácia
országai szintén sikercsintézkecféseket hajtottak végre a dolgozók érdekében.
Mindezek alapján a Szovjetunió javasolja: rendelje ei <i
bizottság, liogy alaposan és tárgyilagosan
vizsgálják
meg «
munkások és tisztviselők
valódi
hclyze/ét a magániCke
uralma
alatt álló álló országokban
épugy mint a Szovjetunióban
és a
népi demokráciákban.
Ebből *
célbői széleskörű nemzetközi bizottságot kell létesíteni a szakszervezetekben egyesült dolgozók képviselőiből, tekintet nélkül azok politikai irányzatára.
A bizottság tanulmányozza a
tnunk inélkü'iek helyzetét, a lakásviszonyokat, egyéb létfeltételekéi, a társadalombiztosítást,
az orvosi ellátást. A bizottság
derítse, fel a dolgozók,
munkások. munkásnők
és gyermekek valódi életviszonyait <*gyarmatokon és a fü gö területeken.
Minél rövidebb időn belül teljes
és tárgyilagos adatokat
szolgáltasson az. cm'ilelt kérdésekről. Az adatok alapján t e r j e s szenek jelentést és javaslatok >t
a gazdasági és társadalmi bizottság elé. A határozatot azután terjesszék be nz Egyesült
Nemzeti k szervezetéhez.
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Az első nap

P árthir

a versenyző szegedi üzemekben
A szegedi üzemek munkásai
sorra csatlakoztak a diósgyőri
minikn versenyfelhíváshoz
ős
•március elsején mindenütt ünnepélyes keretek között indult
meg az nj öt hónapos niunknverseny. A» üzemek munkásai
hatalmas lendülettel fogtak a
termeléshez, munkakedvük minden eddiginél nagyobbra nőtt
és itt fs, ott is arról .tárgyaltuk. hogy tul kell teljesíteni
« termelési átlagot, tul kell teljesíteni az előirányzatot, mert
c>ak igy juthatnak az élre s
igy segíthetik elő a verseny sikerét. A beszédeket tettek követték és minden fogadkozásnál széliben beszélnek azok a
e
zámok, adatok, amelyek a termelés eredményeit mutatják <a*
uj munka vcr-'iny indulásának
első napján.
•

Már kora reggel nagy élénkség mutatkozott minden üzemben.
— No komám, újra versenyezhetünk egymással 1 — csapott a vállára az ujszegedi ládagyár egyik munkása egy másik »szaki«-nak még n hídon,
miközben igyekeztek át Újszegedre, a munkahelyre.
— De ne csak az első napon
tea yen ilyen nagy hangod —
vágott vissza mosolygósan ugratva barátját a másik.
Aztán derűsen siettek tovább
3 a gyárban már mindenkin
3 ronnkaversenynek ez a láza
mutatkozott. Ment is a munka
igy, mint addig solia máskor.
A fflrészesek 14 százalékkal
teljesítették
tul az első napi
munkaidő végére az előirányzatot, a ládngyári részleg pedig két százalékkal.
A iódásokná! ugyanis közbejött
az a nernvárt akadály, hogy
r.emrsak »gnrnituiában« vagyis
csupán leszabva kellett elkészíteniük a ládákat, hanem szögelve is. A szögezőbrigád igy
is igen szép munkát végzettDe nem maradt el tőle dicsőf''eben a sznlagfürészbrigád sem.

is a dolog végét és
átlagban 11 százalékkal termeltek többet az előirányzatnál.
•
Serény, fürge kezekkel dolgoztak ecldig is a doliáuygyár
csomagolási
osztáJyán. "Most
azonban mintha még
jobban
megügyesedlek volna az ujjak,
olyan gyorsan és pontosan vé."
gezték a munkát.
A csomagolási osztály átlagban 10 "százalékknl teljesítette tul az egynapi tervet 63
óránkint 7700 cigarettát csomagoltak be az addigi hétezer
darab helyett.
A cigarettagyártási osztály is
sokkal szebb eredményeket mutatott. A most megállapított
szabatos normákat
átlagban 14 százalékkal teljesítették tul a különböző gépeknél. F.gy-egv gépnél álta.
Iában 42.300 darab helvett
48.900 darab cigarettát készítettek,
összesen két millió 640 ezer
cigarettát gyártottak.

Dr. Alexits

A világ huzálánsk negyedét

György

mügyetemi ny. r. tanár elvtárs,
a Tudományos Tanács főtitkára
»A kapitalizmus
fejlődósének
matematikai elméiele* cimmel
pénteken, márciiis 4-én délután
3 ómkor az egyetemi Bólyaiintézet (Ady-tér 1. II. em.) I.
számú tantermében
előadást
tart.
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4206/1949.

kig.

sz.

Hrdelmény
Az általános jövedelemadó cimü szakkönyv terjesztése tárgyában kiadott hirdetmény meg.
tekinthető a városi hirdetőtáblán (Bérház kapu alatt).
Szeged, 1949 március 2.
Polgármester.
ad 4114/1949.

kig.

sz.

Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy a Gazdasági Főtanács határozata értelmeben az OSzH tagszövetkezetein keresztül a különböző
szövetkezetek és dolgozó parasztok részére vetőmagbeszerzésre egvéni kölcsönt folyósít.
Hitelkérelmeket a területileg
illetékes taghitelszövetkezeteknél kell benyújtani. A kérelmekhez a helyi hitelvéleményező bizottság javaslatai csatolandók.
Szeged, 1919 március 1.
Polgármester.

Kerékpár, Varrógép, Motorkerékpár
Értékesiíö H. V. szegedi Ti ők j a
1.)

í D o l g o z ó k 1 8 I s a v i részletfizetésre
vásárolhatnak k e r é k p á r * ,
m o t o r k e r é k p á r t ,
v a r r ó g é p e t
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Kérlel-

A Szegedi

Ma és mindennap:
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Ei'aiiárok 4 és 7 órakor
Telefon Aut.: 33-44

a Szovjetynióöan termelik

A bnza vetésterülete és terméshozama tekintetében a Szovjetunió ma az első hclveit áll
a világon, mivel nz egész világ
búzatermésének több mint egynegyedét produkálja. A z ismert
foutosabb buzufajták közül 13
fajtát termelnek, köztük olyat
is, amely a hideg és a szél ellen a legellenállóbb a világon.

S z l f . H l R E K

Csütörtök:
Alsóváros I. délután 7 Bondár Jpiroska, Alsóváros II. délután 7 Sági Mihály, Rókus délután 7 Tápai
Mária, Móraváros délután
7
Dékány Mária, Ujsomogyitelep
délután 7 Belányi Béla, FMOSz
— Most már aztán tarta- délután 6 ifj. Mózes Illés, Úji ónk is kell ezt az eredményt szeged délután 7 Rovó István,
7
— mondogat Iák a munka vé- József Attila tp. défután
g ü l , de legtöbbjük nagy ma- Szabó Péter.
gabiztosan még ezt is hozzáFelhívjuk
az előadók figyeltette:
— Nemcsak tartani fogjuk, mét, hogy ma délután 5 órakor előadói értekezletet tartunk
de tul is szárnyaljuk!
Ugyanilyen hangulat uralko- a Vörösmarty-utcai székházban.
dott a többi gyárban, üzemben
Propagandavezetők
figyelemt
is. így példáid á
szomszéd
üzemben, oz ujszegedi kender- Ma este 6 órakor propagandagyárban a munkásnők
egész vezetői értekezletet tartunk a
sora vállalkozott, hogy az ed- SzIT Nagyszegedi Titkárságon.
diginél több gépnél végez munFelhívjuk
a SzIT ifjúság fikát. Igy azután 30 géppel több gyelmét, hogy március 5-én,
működött, mint amennyit
a
szombaton este 8 órai kezdettervben előirányoztak.
tel a SzIT Nagyszegcdi TitkárAz előirányzott 14 millió ve- ságon Vörösmarty-u. 5. szám
rés helyett 14 millió 810 ezer alatt ifjúsági bálát rendezünk,
veiés lett az eredmény ez- melyre minden lat
szeretettel
által.
meghív a vezetőség.
A szegedi kendergyár
sem
akart lemaradni a másik textilüzem mögött. Megfogták ott

BELVÁROSI

A DEMA cipőgyárban is jóval előreugrott az*előállított cipők száma.
A* előirányzott 350 pár helyett 400 pár csinos uj cipő
fényesedett a munka befejezésekor a többi között, a szervezett munka és a munkásság
öntudatának eredményeként.
A Piek szalámigyár boncoló-,
csontozó- és kötőbrigádjai is
nagy munkában voltak és nem
eredménytelenül,
mert 60 százalékkal több szalámit készítettek, mint más
napokon.
A lemezgyárban különösen a
préselők értek el szép eredményt és
átlagban négy Százalékkal teljesítették tuí az előirányzatot.
Az nj munkaverseny
első
napja megmutatta az öntudatos
munkásság lendületes
erejét,
amellyel vállalja a ininél több
és minél jobb termelést, hogy
emelkedjék
életszinvonalunk,
épüljön a s z o c i a l i z m u s . . .

L E T

Eifiadfsok fél 4 és fél 7 (rahor

SZÉCHENYI

409/fc
hér et.
Izgalmas küzdelmek,vart hajsza
V letiport lengyel nép bosszúálló géniuszai

Orvos

Egészségügyi

műsoros

Szakszervezet

l á n c e s i e l

rendez

m á r c i u s 7-én 9 órai kezdettel a Hungária összes termeiben
a közös központi
székház
a'.ap'a
javára,
melyre Szeged
társadalmának minden tagját szívesen látja a rendezőség.
Jegyek Dr. Veress Elemér (Nőgyógyászati klinika) kaphatók.

Telefon Aut 34-77

EZERARCÚ

HŐS

Elöadáso* iél 4. 16! 6. (él 8-kor.
• IMMH aiallD „OIMUMnUMRge

Az

MDP Nagysieyedi
Pártbizottsága
hereiében
csütörtökön
dó utón 5 órakor

kuliurpolitihai
.-.S I
kcSSfrAit*

Szombaton
délután negyed 4
órakor a szakszervezeti székház nagytermében
összevont
falujáró értekezletet
tartunk.
Kérjük a falu járó elvtársakat,
hogy valamennyien vegyenek
azon részt. A
falujárófclelős
elvtársak értesítsék a csoportjaikhoz tartozó falujuk-ó elvtársakat.
Kerületi kulturfelőlösök
értekezletét a kufturosztálvon csütörtökön délután a kultúrpolitikai akadémia előadása után
tartjuk meg.

Parinap! beosztás
Csütörtök, 3-án:
Villamosvasút délelőtt 9: Roda József.
Szegedi Kendergyár 2: Kelemen Ferenc. Ujszegedi Kendergvár 2: Dénes Leó. MÁV fűtőház 3: Gyenge Kálmán. MÁV
nyugdíjasok 3: Pipicz József.

dt|ta<niiok.

Városi nyomda III. 3. P i p i n
Józsefné. Kisvasút fél 4: Székely Béla. Winter kefegyár 4:
Szántó Margit. Dohánygyár fl:
Antalffy György. Gázgyár fal
1: Perjési Károly. Gyűfagvúr
1: Salamon Ferenc. Kotrátelep
4: Dani János. Ujszegedi Ládagyár 4: Rakaity Mária. Lip.
pai gőzfürész 4: Mison Gusztáv. Honvédség 4: Veres ka András. Szegedi cipőgyár 4: Pa.
muk István. Tisza málom 4: Biel>er Ilona. Villamosvasút pártnap 5: Klein Sándor. Bőripari
Szövetkezet 5: dr. Bakos Gé.
za. Börtön tél fi: Csányi Jénos. Honvédkeriileti
őrszázad
6: Kuti Richárd. MOSzK 6:
Stein Miksa. Város G: Tóth
Béla. Tűzoltók 6:
f,ednic.zky
Pál. Posta 6: Gyenge Kálmán.
Közigazgatás föídcsop. 6: Szilágyi
Istvánná.
Egvelem 6:
Erdős János. Honvédkórház 6:
Pintér Géza.

fl msinkásmozaani vhnUrV^WUs
látogatásának bessz'ása
CSCTöBTOK:
MÁV Üzletvezetőség:
délután
2, Szerdai Lemezgyár
délután
fél 3, MÁV Rókus délután 3, Angol-Magyar délelőtt
dolgozói
délután 3, Vizmütelep délután 3,
MÁV osztálymérnökség
détután
fél 4, Orion bőrgyár délután fél
4, Köztisztasági
telep
délután
fél 4, Piek szalámigyár
délután
f a 4, Varga kötélgyár
délután
4, Vágóhíd délután 4, J.ippai
gőzfürész délután fél 5, Kotrótelep délután 5 őra.
PÉNTEK:
'Szegedi
Kendergyár
délelőtt
dolgozói défután fél 3, Szegedi
Kender délután dolgozói
délelőtt 9, Ujszegedi Kender
délelőtti dolgozói délután fél 3,
Ujszegedi
Kender délutáni dolgozói' délelőtt 10, MÁV
pályajennfartás
délután fét 4, MAV
fűtőház délután 4, Városi kerté*
szet délután fét 5,
llidépilés
délután fét 5, Pó'ó
cipőgyár
délután fél 5, ORMA
cipögvár
délután 5, Rosmann
szőrmeárugyár délután 5,
Házfelügye.
lök szaksz. dé'után 3, Ker. alk.
szaksz.
délután 3,
Háztartási
alk. szaksz. délután 4,
Postás
szaksz.
délután
5,
Kénészék szaksz. délután 3, Gépjárművezetők
délután 4,
VAOSz
délután 4, Iíőzalk. szaksz. délután 4 óra.
SZOMBAT;

délután dolgozói délelőtt
10,
VAOSz délután 1, Postás
szaksz.
délután 4, Magána'k.
szaksz.
délután 5, Közalk. szaksz. détután 4 óra.

Á S z a b a d Föld
legújabb száma kiértékeli a Szabad Föld-kampány
eddigi eredményeit és rámutal a záró agitációs hét fon'os feladataim.
A
lap Világpolitika
cimü
rovatában foglalkozik
az
amerikai
gazdasági válság
kériésc'vel.
Közli az EPOSz termelés'
értekezletének
határoza'ál.
Foglalkozik a lap a termelő
szövetkezeti csoportok
gazdasági
megsegítésének
kérdésével.
IsmerteU a Fekete Könyvel,
amely
leleplezi a külföldi
imperialisták hazudozásalt.
».4 lusták és
a szorgalmasok
a termelő
szöoetkezetékben*
cimü
cikkében
ismerteti a termelő
szövetkezetek problémáit.
A Szabad
Föld
mezőgazdasági
rovata
kimeritőén foglalkozik
mezőgazdaságunk időszerű kérdéseivel,
utal
mutat dolgozó
paraszlsáipmknak a lavaszi munkálatok
sikeres elvégzésében.
Közli
továbbá
GluScsenkó
professzor
előadását Micsurinról és a szovjcl tármészet'udományokröl,
valamint
a magyar parasztok
válaszát
Nikita
Gorbácsnak,
a „I.enin
hagyatéka« szovjet kolhoz
elnökének. Vidám oldal,
rejtvényre
vat és szines képsorozatok
leszik változatossá
és
érdekessé
dolgozó parasztságunk
lapjának
legújabb
számát.

Angol-Magyar
Jutafonö
délután dolgozói délelőtt 9, Kunsági Szövőgyár délután dolgozói
délelőtt 10, Kunsági
Szövőgyár
délelőtti dolgozói délután
4,
Szegedi cipőgyár délután dolgo.
zői délelőtt Ü , IV in tér kefegyát
délután fél 1, Ujszegedi
ládagyár délután 1, Dohánygyár délés a
után 2, Szőregi
pelrólcnmgyár
délután 2, Kisvasút délután 4,
Gázgyár
délután 4,
Városi r r a n Te.'e'on : 49-21 kscxsx
nyomda délután 4,
TisZa-malom
délután 5, Bőripari
szövetkezet Arától bemutatjuk az angol
délután 5, Községi
élelmiszer-; filmgyártás reprezentatív attüzem délután féí G, Gyufagyár í rakcióját

Belváros! i t a i

— ZENEESZTÉTIKÁI
előadás. Ma, csütörtökön este fél
9 órakor a Központi Egyetem
aulájában Király József,
a ; Shakespeare halhatatlan drámai művanek filmváltozatát.
MEFESz elnöke előadást tart
Arany János fordítása.
»A mai magyar zene
jelentősége* címmel, a MEFESz zenei
LAÜRENCE OLIVIER és
osztályának rendezésében.
Az
JEAN SIMMONS
előadást Bartók és Kodály müvek gramofonlcmezes bemuta- a /Manderley ház asszonya
örökbecsű film főszereplőivel
tója kíséri.
a címszerepben.

akadém á ónak e?ő a d á s s o r o z a t a
a
budapesti
Egyetemi
Xónyvísr
iőigjzgatója

„II tudomány harca a haladás ellenségeivel" t s S X X S Z Z z Z
IAz e l ő a d á s o k

eh

Fiiiött

terem.

HÍRADÓ
Előadások kezdete a film
rcnnkivül hossza mintt
a Korzóban Iél 4 és léi 7 öratar.
a Bslvárosiban 4 és 7 órakor.

Csütörtök, 1949 március 5.
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OELM AGYA ROKSZAti

Az élenjáró párt taglalnak Ragyogó
az élet minden területén
élen kell járniok

Ilj. Komócsin

Mihály elvtárs adta át az Ujszegedi
az első aj tagsági
könyveket

Ládagyárban

M

ÁRCIUS

siker
követendő

E L S E J É N

A SZOV.

jet emberek ajándékot
kaptak. A Szovjetunió minisz.
tertanácsa és a Szovjetunió
Kommunista (bolsevik) Pártja
Központi Bizottsága a köz.
szükségleti cikkek árának ujabb
általános mérséklését rendelte
el. Az élelmiszertől, háztartási
tárgyaktőt kezdve a motorkerékpárig és rádióig minden jeIentős áru 10—30 százalék árleszállítással kerül ezentúl forgalomba.. Ez a másfél éven belüli második árcsökkentés a
szovjet dolgozók reálbérét megduplázta t-s igy jólétüket ismét jelentősen növelte. A szovjet szocialista
gazdálkodás
nagyszerűsége, ereje, a kapitalista rablógazdálkodás és gazdasági anarchia feletti maga•ahbrendüsége. fölénye tükröződik vissza ebből az árleszállításból.

példa

szocialista
tervgazdálkodás
ilyen;
A
döntő sikere máris ujabb len-

dületet ad a szovjet dolgozóknak. További munkával, ujabb
eredmények kiharcolásával hálálják meg az árleszállításokat
pártjuknak, államuknak, Sztálinnak.
A szovjet március I jelentős a világ többi dolgozóira
is, de elsősorban a hasonh
gazdasági rendszer felé haladó
népi demokráciák munkásaim.
Ha azt akarják, hogy saját
országaikban is olyan
dönt.tó
győzelmek keletkezzenek, mint
á Szovjetunióíran 1949 március
1-én — járják végig n szovjet
dolgozók példát mutatö utját
Termeljenek olyan öntudattal,
lelkesedéssel, a stápi erő oly
észszerű kihasználásával, a termelési módszerek olyan fokú
tökéletesítésével, mint a Szovjetunióban.

dát, ha tanlltatfuk a munkásosztály fiait.
Ezután Komócsin elvtárs az
ipari munkásság és a dolgozó
parasztság szövetségének megszilárdulásáról és a
dolgozó
osztályok előtt álló nagy politikai é s gazdasági feladatokról
beszélt. Rámutatott az ötéves
terv
döntő jelentőségére és
azokra az óriási távlatokra, melyek a magyar dolgozók előtt
állanak, majd igy folytatta:
— Nagy megtiszteltetés érte
KAPITALIZMUS ZSlBaz ujszegedi gőz fürész és ládaSZOVJET
DOLGOZOK
l'TACAIN: a newyorki,
gyár munkásait, amikor most, a a buenos-airesi tőzsdéken gazPÉLDÁJÁT a magyar, a
felülvizsgálatok befejezése után, dasági krizis pánik hangulata szegedi dolgozóknak különösők kapják meg Nagyszeged te- terjeng, az Egyesült Allamok- képpen követniük kell. A szovrületén először az uj pirosfő- han, Angliában, Franciaország- jet dolgozók sikert hozó ündelü tagsági könyveket. Nem vé- ban, általában a »marshallizáít nepi napján, március elsején
letlen, hogy a ládagyátn elv- világban« a tőkések változatlan, kezdték meg uj, immár szocialista
munka versenyüket,
társak kapják meg először a sőt növekvő profitja mellett amelynek során döntő győzemeredeken
zuhan
az
életnívó,
tagság, könyvet. ,4: üzem pártlemre viszik a hároméves ter.
szervezete jó munkájáixil
kiér- széles hullámokban terjed a vet. Ha -a Szegedi
dolgozók
munka nélküliség — és a világ olyan komolyan látnak a verdemelte ezt a dicsőségei.
szocialista ejyhatodán pedig senyhez, mint a szovjet nép
— A mi Pártunknak, a Ma-minden eddigi "méretet felfilran- teszi, ngy harcolnak a többgyar Dolgozók Pártjának az lóan ivei felfelé a termelés, termelésért, a termelékenység
ipari munkásság, a nagyüzemi a termelékenység é« csökken a fokozásáért, az önköltségcsökmunkásság az oszlopa. A mi termelési költség. A szovjet ál- kentéséért, mint a Szovj -inniő.
pártunk hozzátartozik a Kom-lam, a dolgozók igazi állama ban harcolnak ezekért — a k munista Pártok
nemzetközi, o nagyszerű munka gyümölcsét kor a kitűzött cél maradéktaÁ magyor munkásság kezébe vette hatalmas táborához. A munkás- ilyen árleszállítások, tervszerű lanul megvalósul és országonk
függetlensége, szabadsági, tervosztály pártjai a Kommunista életuivócmelés forrnájátón szin- gazdálkodásunk tovább Szilárdul
az ország irányifását
te
melegében
nyújtja
át
azokPártok a Szovjetunióban és a
nak. akiknek e gvömölcs kö- és egyéni életszínvonalunk pe— A felszabadulás óta a Ma- tást és irányítást gyakorolhat népi demokráciákban, az orszó? szönhető: a dolgozóknak, a leg- dig fokozatosan emelkedik.
gyar Kommunista Párt, későb- gazdasági és politikai életünk- vezetői, — nyugaton pedág, ahol szélesebb rétegeknek.
n. l .
még kapitalista társadalmi rend
ben redlg a Maoyar Dolgozók ben.
és kizsákmányolás van, a munPórija vezeti a magyar niunkás— A\a a rendőrségen, kato- kásság legkövetkezetesebb harsógol az osztályharcban és a dol
A szovjet ár!eszá!lifás
naságon,
a
diplomáciai
testületgozók uralmának megszilárdítácosai. Az uj tagságii könyv tekülföldi visszhangja
sában. rt földreformmal meg- ben és a legfontosabb pozíciók- hát dicsőséget jelent.
ban
a
munkásosztály
legjobbjai
A lengyel lapok első oldaszüntettük, felszámoltuk a régi
— Az élenjáró Párt tagjainak lon közlik az ujabb szovjet árMagyarország egyik legerősebb ülnek. Ezt a hatalmat, ami most
osztályát, a nagybirtokosi főúri már a magyar munkásosztály azonban az étet minden terüle- leszállításról szóló határozatot.
A Tribuna Ludu hangoztatja,
osztályt és ezzel megerősítettük kezében van. fel kell használ- tén az élen kell járniok, maguk- hogy
ez az árleszállítás az ötpártoríldvüli
az nrszág dolgozó parasztságát. nunk a munkásság befolyásának kal ra aduink a
éves terv sikeres megvalósításádolgozó
tömegeket,
nem
szaKérőbben, az államosításokkal a további megszilárdítására.
nak köszönhető és a szovjet
bad az élcsapat tagjainak el- dolgozók jólétének további nömé-o'iik nagy kizsákmányoló oszszakadni a dolgozó néptől, ha- vekedését jelenti. A Reez PoszTaníttatjuk a
tályl. a kapitalisták, a gyárosok
nem tanítani és fejleszteni kell polita rámutat arra, hogy az
osztályát döntöttük meg. A földmunkásosztály fiait
mindenkit.
A felülvizsgálatok árleszállítás a dolgozók reálreformmal és az államosítások
jelenti.
ka' tehát eltüntettük politikai és
— A Naqyszegedi
Pártbizott- befejezése után is minden elv- bérének növekedését
gazdasági életünkből a két leg ság felhívással fordult a város társnak kötelessége, bogy ébe- Ugyanezt emeli ki Koppenhágában a Land og Folk cimü
fantosabb kizsákmányoló
osz- ás a környék dolgozóihoz, hoqy re" őrködjön a Párt tisztasága lap.
tályt, azokat a hercegeket, gró- lanitlassa fiait. Nem véletlen fölött. hogy leleplezze az esetfokat, nagybirtokosokat, gyáro- volt ez a felhívás, mert csak leg még bennmaradt, v<tqy ú
P A U T K I A D V A N Y O K
osztályidegen,
sokat és
tőzsdesrekutánsokat, ugy építhetjük fel a szocializ- hozzánk törekvő
A
Magyar Dolgozók Pártja
bankigazgatókat, akik egészen a must hazánklmn.
karrierista
elemeket,
azokat,
ha a munPolitikai Akadémia
füzelsofölszabadulásig benn ültek az or- kásság javából ldlépezünk
hogg
egy akik nem méltók arra,
zatban (6. számú füzet) megszág legfontosabb politikai és uj osztdlyhü értelmiségi gár- Pártunk tagjai
lehessenek.
hvitÁs etőrrr
,
jelent
nazdasági pozícióiban, a felsőDonáth Ferenc:
házban, a képviselőházban és a
M é g tovább kell fokoznunk a
A FALU SZOCIALISTA
P É T I
S Ó Z Z A l
nagyvállalatok élén.
FEJLŐDÉSÉNEK KÉRDÉSÉI
b o r b a kostft
pártmunkát
Donáth elvtárs azokról a fel— Pzeket az eredményeket,
„íhímvute*
beszélt
előadásámelyeket a magyar munkásoszMarx-Engels-Lerdn adatokról
— A felülvizsgálatok a Párt érdekében.
tály és szövetségese, a dolgozó tagságát aktivizálták. Most az uj és Sztálin zászlaja alatt — fe- ban, amelyeket el kell véparasztság a Magyar Kommunis- tagsági könyvek kiosztása után jezte be beszédét i f j . Komócsin geznünk, hogy falun is a szoMiiíráwa és Hjvénrvidüszcr
cialista fejlődés útjára lépta Párt vezetésével ért cl — to- a felülvizsgálatok
É r t e s í t i llanuetl VM alat
befejezése Mihály elvtárs a Ládagyár dolPártfunkcionáriusok,
vábbi eredmények követték.
Budapest V, Nádor-utca 21.
vendé- jünk.
után, nem szabad, hogy ez az gozóinak és a megjelent
szövetkezeti vezetők
tanulmátelefon 129-560:.
— Elértük azt, hogy az orszá- akcióképesség
csökkenjen, sőt geknek nagy tapsa közepette.
nyozzák
ezt
a
számukra
fongol a magyar munkásosztály ve- még tovább kell
fokoznunk
A beszéd után Márki Géza
tos füzetei. — 22 oldal, ára
zeti. Magyarországon proletár- pártmunkánkat
és harci éber- elvtárs, a szegedi Nemzeti SzinFizess elö a
diktatúra van. A magyar mun- ségünket. Meg kelt állnunk a ház művésze lépett föl az emel- 1 forint.
D é l m a g y a r o m A p r a
kásság kezébe vette az ország helyünket az élesedő osztály- vényre és részleteket mondott
iránvitását, a parlamentben, az harcokban. Kíméletlenül
fokoz- el Sztálin esküjéből. Az ünnepi
Téli Vásár u t á n is olcsón árutitunX
államosított vállalatok élén és a nunk kell a harcot a kizsákmá- hangulat tetőpontján került sor
kulespoziriókban magyar dolgo- nyolók ellen, a nemzetközi
im- az uj tagsági könyvek kiosztáTekintse meg
kirakatomat
zók ülnek, fl munkásság közvet- perializmus elten,
életszínvona- sára, melyet ifj. Komócsin MiVétel, eladás, csere: Javítások felelősséggel
lenül érvényt szerezhet ország- lunk. gazdasági, politikai és kul- hály elvtárs adott át a csittogóDRÜCAER órás
SZÉCHENYI-TÉR ó.
épitő akaratának, közvetlen ha- turális életünk
felemelkedése szemü dolgozóknak.
Szerdán, a munka befejezése dése cimü dalát, utána pedig
után fél 5-kor az államosított Gáti Pál elvtárs, a
Szegedi
Ujszegedi Gőzfürész és Lédaggár Nemzeti Szinház művésze szavalt
dolgozói — azok az elvtársak, Majakovszkij Lenin cimü époszáakik a felülvizsgálat után benn ból gyönyörű részleteket, tommaradtak a munkásosztály párt- boló sikerrel.
jában, a Magyar Dolgozók Pártflz értékes művészi műsor eljában — nagy ünnepségre, az
hangzása után ifj. Komócsin Miuj tagsági könyvek kiosztására
hály elvtárs, a Magyar Dolgozók
gyülekeztek össze, fl feldíszített
Pártja Nagyszegedi Pártbizotthatalmas teremben a
tagsági
ságának titkára szólott az üzemi
könyvek kiosztása előtt a rendpártszervezet tagságához.
őrzenekar és a Szegedi Nemzeti Szinház művészei szerepel— Hat hónappal ezelőtt hoztek.
záfogtunk. hogy
megtisztítsuk
flz ünnepség a köztársasági Pártunkat, a Alagyar olgozók
Induló eléneklésével
kezdődött, Pártját a korrupt, karrierista és
majd Vinrze Antal vállalatveze- osztályidegen elemektől — kezdtő üdx-özölte a rendkívüli pártna- te beszédét Komócsin elvtárs. —
pon megjelent elvtársakat és a Most, a felülvizsgálások befejevendégeket, az MDP Nagysze- zése után elérkeztünk oda, hogy
gedi Pártbizottságának tagjait. kiosszuk az uj tagsági könyveVincze elvtárs beszéde után Si- ket azoknak az elvtársaknak,
eddigi
mon Erzsébet elvtársnö, a gyár akik osztály hűségükkel,
kiérdemelték a
munkása szavalt, majd pedig a munkásságukkal
eredményrendőrzenekar játszott munkás- tagságot. Dicsőséges
indulókat. Fzután Nádas Tibor, nyel végződött a felülvizsgálat.
munkásosza Szegedi Nemzeti Szinház mű- Pártunk, a magyar
vésze énekelte el zongorakiséret- tály élcsapata megerősödött és
le1 Fariimnrinov: Tavasz ébre- a'; riók éne sebbé vált.
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HIREK
mERÖS ÉJSZAKAI FAGY
Időnként még erős északnyugati. északi, később északkeleti
szél. változó felhőzet, sokfelé
futó havazás, havascső,
eső.
Erős éjszakai fagy. A nappala
hőmérséklet alig változik.
naimkkm)
Csütörtök, március 3.
Nemzeti Szinház este 7 órakor- Csodálatos mandarin. Tavaszi komédia. Diótörő. »S«bérlet, 12.
Relvárosi Mozi: csak két előadás 4 és 7 órakor: Hamlet.
Széctamvl Mo?i fél 4, fél 6,
fél 8: Ezerarcú hős.
Korzó "Mozi: csak két előadás 4 és 7 órakor: Hamlet.
Muzeuin nyitva
hétközun
9-tól 14 Aráin, vasár- és ünnep
uap 9 tői 13 óráig.

Deák Erzsi balladái mond...
A falon Marx, Engels, Lenin,
Sztálin képe, középen meg nagy
buzakahíszos
nemzetiszínű
EPOSz felvény s fölötte ott a
felirat is: zElőre az EPOSz leánykoszorlikértH
A
teremben
mintegy busz
szegedkörnyéki
falusi, tanyai dolgozó
parasztleány ül. Eddig
legtöbbjüknek
kevés részük leheteti a tanulásból vagy abból, hogy továbbképezzék magukat, most azonban
a népi' demokrácia c:T is bizlositja
számukra.

az EPOSz kéthetes

leányiskoláján
veitek részt a Petéi/1 'niléglunr
ban és i(t hallga/t,:
meg előadásokon, olvasgatták,
jegyezgették a
társadalomtudomány,
Egyetemi
könyvtár
reggel történelem, gazdasági
ismere8 órától este l-is van nyitva tek, versek, dalok uj és uj anya.
hétköznapokon.
gát.
Szolgálatos gyógyszertárak:
A kéthetes
fanfolyam
most
Borbély őröií b Ugry t. ért véget és a leányok
ünnepéTisza Lnjos-krl. 20: Leskó Vilmos
Újszegen. Vedres-u. I.
Nagy órők k. dr llangny
Uolilosasszony-set. 31; Zakar II szovjel yeniiéijek nyilatkozata
S. örök k ái'lhé Mihály: Va- magyarországi tapasztalataikról
léna-tér 1
Gliisesenko professzor, aki
- o-számos tudományos intézetet lá- A SZABADMŰVELŐDÉSI togatott meg, különös clismeTANÁCS pénteki szabadegyete- ré-sel nyilatkozott a tihanyi
mén dr. Alexits György elvtárs, biológiai intézet munkájáról. Álállamtitkár tart előadást »Ma- talában mindenütt nz volt a
terializmus és a természettudo- benyomása, hogy a magyar tumány* címmel. A jelentős ese- dósok igen n ugy érdeklődést
tanusilniiak n szovjet biológia
ményre ezúton hívjuk fel a vá- errilniényei iránt, do nzok részros érdeklődő közönségének fi- leteit még nem ismerik. Ennek
gyelmét. Az előadás 6 órakor érdekében szükség volna egy
lesz a Központi Egyetem aulá- agrobiológiai dokumentációs injában (Dugonics-tér.) Belépés tézet Szervezésére azzal a feladattal. hogy a szovjet meződíjtalan.
gazdasági akadémiával
szoros
SZENTMIII ALYTEI.KI együttműködésben feldolgozná
küldöttség jelent meg szerdán az jlyen vonatkozású tudomádélelőtt a városházán Berta nyos innnkákat.
Sándor községi elnök vezetéséCola ki zeneszerző nagy elvel. A küldöttséget Tólh Antal ismeréssel nyilatkozott a mahelyettes polgármester fogadta. gyar zenei éleiről, különösen
A szcntinlhályleleki'ck a falu- a kőriiskattura magas színvonaban egy uj ártézlkut fúrására láról* valamint a budapesti és
kértek segítséget. A polgármes- szegedi Opera magas szintjéter helyettes inegigérle. hogy a ről.
Vlnszov
gordonkaművész
város vezetősége foglalkozni fog
a kéréssel és minden lehető tá- örömmel tapasztalta a magyar
mogatást biztositani fog szá- munkásosztály lelkes munkakészségét és elismeréssel nyimukra.
latkozott a munkászenekarok
- VAROST AUTÓBUSZOK iniivészi <zinvonalaról.
szállítják ezentúl a postát Kistoinplomtanyára és Arpádfcözségbe. Eddig a Szeged-kalocsai
MA VAUT járat látta cl ezt a
feladatot, azonban most ennek
a járatnak megszűnésével városi
autóbuszok fogják szállítani a
postát a két községbe.

- A SZEGEDI Gazdasági
Vasút útvonalszakaszának moghosszabbitása a bnlaslelekí iskoláig a napokban befejeződött.
Az uj útvonalszakasz műszaki
rendőri bejárása a holnapi nap
folyamán történik meg.
x Próféta óffei-em mindennap
reggel fi óráig nyitva.
- NÉPI TÁNCCSOPORTOK
oktalói és táncosai részére 6-án,
vasárnap délelőtt l t
órakor
a MINSz központban
Vörösmaity-ulca 5. szám alatt, Kocsis György", az országos kulturversenyröl és a verseny anyagáróL ad tájékoztatást. Minden
népi táncoktatő és a cso|>orlok
egv meghízott táncos tagja feltéllenül jelenjék meg.
- A MAGYAR NŐK
Demokratikus Szövetsége Népcgészségöri csoportja felkéri a háztulajdonosokat. és házfelügyelőket, Iiogv a nemzetközi női nap
tiszteletére
S/egeden
rendezett tisztasági hetet a
járdák
!>ortalan seprésével, ablaktisztítással, a házak homlokzatának rcnclbeliozásúval (meszelés,
festés) segítsék elő." Tisztasági
versenyünk eredményét március 8-ig ellenőrizni fogjuk.

EPOSz iányok vizsgája

f

lyes záróvizsgán búcsúznak. A
vizsgák kitűnően sikerültek. Ezt
jelenti ki Mónu* Rókus EPOSz
megyei titkár is a
záróünnepségen, a 14 még külön felhívja a
figyelmüket
a
továbbtanulásra,
mert csak

müveit, öntudatos
fiatalok

köziünk ilyesmivel, — mondja
Révész Julianna tápai-réti
kisleány. A gyálal-réti Gyuris Gizi
meg
hozzáteszi:
— De ezentúl azon
leszünk,
hogy

mások ls tanulhassanak
tőlünk

meg mi is még többéi
tanulfolytaihalnak
eredményes
küz- junk.
Így vélekednek a többlek is,
delmet a faln kizsákmányol 61aztán az algyői Détdri
Rózsi,
val, a kulákokkal
szemben.
meg a áöro-smal Szét Margit
Színes, friss műsorral
mu- nótára kezd s velük fujjúk
a
latják be ezután az EPOSz letöbbiek fs.ányok életét és ötletes,
dalos,
r Dózsa népe bontsd kt' -ászverses összeállításban
dolgozlód, itt a
helyed...*
ták fel 12 pontjukat,
amelyet
Folyik még egy darabig a nó~
mindenkor szcmelűlt kelt laría- tázás. aztán elbúcsúznak
Felniok. Deák Erzsi, egy sdndor- földi Erzsébettől, az iskolavezefalvt
kisleány balladát
mond, tőiül és elindul ld-kl
falujába,
másvalaki Petőfi-verset
szaval, hogy átadja, amit tanult s idemindenki meg akarja
mulatni, benn meg ujak lépjenek
helyűkhogy mit tanult.
be tanulni, fejlődni, uj társa— Ot'lian soha nem foglal- dalmat épitchi.

A Parisban

tanuló

Táijliiiiiüiiírd küowiitos
fifömü
í flül a Szovjetunióban
az

magyar ösztöndijasok,
akik
ősszel világosan állást foglaltan
a háborúra uszító
Mindszenty
ellen, a magyar
kormányhoz
intézeti ujabb levelűkben a legbölcsebben ti!lakóinak az ellen a
felháborító iájiilonilwdjárat
ellen, amelyet a világ
reakciós
erői a Mindszenty
ügyből kifolyólag hazánk ellen folytainak.

A SzlT
ország

kiáltványa az
ifjúmunkásaihoz

A diósgyőri dolgozó ff
versenyfelhívásával kapcsolatban a
SzlT kiáltvánnyal fordult az ország valamennyi
ifjúmunkásához.
A
munkásfiatalok
—
— mondja a kiáltvány — az
eddigi nmnl.avCrsrnyből is alaposan kivették részüket.
Ma
már tóbhmint 400
ifjúmunkás
és számtalan vegyesbrigád hurcol a többtermeléséri,
az önköltség csökkentéséért
és a magasabb termelékenységért.
Az
ifjumúlikások
az uj
munkaverseny során is
harcbas-állnaka
munkaverseny
általános
célkitűzéseinek meg vaiós Húsáért.

Reggel hat óra elött tíz perccel már Hódi eivtársnő ls ott
ült a többiek között a gyár kttlturtermében. Két
szükeheju,
kékszemű gyermekére gondolt, többlernielés csatáját az uj
akik még legédesebb álmukban munkaversenyben.
Hódi elvtársnőt még a gyér
szunnyadnak az üzem napközt
otthonának puha gyermekágyán, szirénájának bugása sem riaszÁltalában minden reggel gyer- totta fel gondolataiból. Jól megmekeire gondolt, amikor gépe jegyezte s már legalább neinelié állt.
Megkétszereződött gyedszer ismételgette magának
munkakedve,
megacélosodott a versenytitkár elvtárs beszédéakaratereje, amikor újra és uj- nek egyik mondatát: A hatara az járt az eszében, hogy lom a iniénk. Fokozott felelőskell
gyermekeinek jövője érdekében séggel, többtermeléssel
hoz áldozatot nehéz napi mun- megszilárdítani és crösilenl proletárdiktatúránkat.
kájával.
A hatalom a miénk? FelelősHat óra előtt öt perccel min- ség, többtermelés, proletárdikden szem a versenytitkár elv- tatúra? Ezek a szavak zavarogtársra tekintett, aki ünnepélyes, tok Hódi eivtársnő fejében —
meleg szavakkal köszöntötte a kuszáitan cs összefüggéstelenül.
gyár dolgozóit. Azután buzdí— Nem értem — állapította
tó szavakkal méltatta az uj
meg magában, amikor belépett
munkaverseny jelentőségét.
a vlzesfonóba. — Én eddig is
Hódi eivtársnő alig vette ész- felelősséggel dolgoztam, igyere, hogy a versenytitkár elvtárs keztem löbbet termelni, de vájbefejezte beszédét, csak a lel- jon miért? A versenytitkár elvkes taps ébresztette fel gon- társ azt mondotta, azért kell
dolataiból. Atert Hódi elv- többet termelnünk, mert miénk
lársiiöl valami nagyon megra- a hatalom, meg kell erősítenünk
gadta, gondolkodásra késztette. a proletárdiktatúrát. — Aztán
Azon a valamin, azon az egy egy másik gondolat .jutott eszémondaton törte a fejét akkor is, be, amit már olyan sokszor halamikor kétszáz munkás ajkán lott: Tiéd az ország, magadfölcsendült az
Internacionálé. nak épited!
Kétszáz munkás indult karcba
Enyém az ország? A miénk,
ezután, kétszáz szivet öntött el a munkásosztályé a hatalom?
forró melegség, egy kemény, Ezt tudom és érzem, hiszen hol
szilárd elhatározás, liogy be- vaunak már a vezérigazgatók,
csülettel meg fogják vívni a hol vannak a nagyurak? A gyár

A szovjet viz-zabalyozás legújabb diadala, hogy a Káma
folyót, a Volga legnagyobb mellékfolyóját most már 1600 kilométer hosszúságban hujózhulóvá tették.
Az ötéves terv keretében a
Iváiiui folyón készüld hatalmas
erőmű még 1050 előtt elkészül.
A folyón zsilipé* duzzasztóművet létesítettek, amely a hajózás zavartalan
lebonyolítását
le-zi lehetővé. Hasonló méretű
erőmüveket Amerikában 4—5 év
alatt építenek meg, a Szovjet
mérnökök és munkások 2 és
fél év alatt fejezik be a gigászi méretű duzzasztógátat n
zsilipekké! és erőmüvekkel.
Az erőmii háromsnáznegyvenkét méter hosszu vasbeton szerkezet, amelynek belsejében helyezik el a legmodernebb szerkezetű turbinákat. A tnrbogenerátorok újszerű vízszintes elhelyezése révén a folyő vizét
minden vízállás mellett ki tudják használni, holott ez a tényező éppen 10—15 százalékos
kiesést szokott inús telepeknél
előidézni. A kamai erőmű teljesítménye évente (öbtimilliárd kilowattóra.

M © g k í i M M t ) t í í „, .
az államé és az állam mi vagyunk
De mi is az a proletárdiktatúra? És főleg hogyan tudjuk
megerősíteni a proletárdiktatúrát azzal, hogy többet rerinelűnk.
Hódi' elvtársnő ezen töprengett még akkor is, amikor a vt«
zesfouáltól már átitatódott a tenyere s amikor már javában
pattogtak a mikrofonban a szép,
lelkes munkásindulók.
Proletárdiktatúra? Hódi elvtársnő ugy érezte, érti ennek a
szónak jelentőségét. Ovasott is
róla, taggyűlésen, párluapon is
megbeszélték.
De hogyan erősítsük a proletárdiktatúrát azzal, hogy többet termelünk? Ez a kérdés
volt még elölte tisztáznilan.
Még erösebben gondolkodni
kezdett. Egyszerre csak hirtelen földerült az arca, ugy érezte, megtalálta a helyes feleletet. Meg is fogalmazta magában: Ha többet termelünk, mindig több és több gyárunk lesz,
még többet tudunk
termelni,
erősek leszünk, lesz crös hadseregünk. S ha erősek vagyunk,
nem kell félni semmitől. Fölvesszük a versenyt az imperialistákkal. nem tudnak elbánni
velünk. Ha erősek leszünk, nem
jöhetnek \tssza a régi arak.

Indián

átok

Jorgo Igaza könyvéröl
Indiánok és fehérek a szereplői ennek a könyvnek, akárcsak gyermekkorunk
kedveno
íróinak, May Károly és Cooper
könyveinek. De aki indián romantika után vágyakozik, mégse
olvassa el. Nem hős és nemes,
lelkii fehérek, lovagi erényekben gazdag rézbőrűek kergetik
a kalandot Jorge Igaza könyvében, hjmem meggyötört in.
diánok kínlódnak a földbirtokos Don Anfonso, az üdvösséget áruló pap és a bódító pAlinka igájálran. E szentháromságban az flsősfg Don AlfonSÓŰ, de már felette is van hatalom: Mr. Chappy, aki civilizációt hoz a délamerikai köztársaság hegyek és mocsarak,
között elterülő vidékére is. Mr.
Chappy olajat keres, fakitermelő vállalatot alapit. A kapitalizmus szele eléri a feudalizmus és rabszolgaság között
tengődő indián falut a felragja a feudális ur-szolga, Don
Alfonsót nem sokra kötelező,
de az indiánoknak mégis nyomorúságos életet biztosító patriarchális viszonyt. A tőkés kizsákmányolás teret követel s
könyörtelenül elűzik az indiánokat kunyhóikból és tenyérnyi
kertjeikről. A kapitalizmus mindenütt a tömegek erőszakos kisaiátitásával kezdődik s To.
máebiban is Don Alfonso rablúsa az első lépés a kapitalizmus utján, de az első lépés
cgyuttai a kapitalizmus sírja
felé is. A regény elején Andreán.
z\z indián még a pokoltól sem
fél, hisz neki az a pokol egy
óriási indián város, ahol nem
lesznek Fehérek, l'apok, Ispánok és Biztosok. A regény végén már a harctól sem fél,
fn-az, még nem győzhet, még
erősebbek a Mr. "Chappyk és
Don Alfonsók, de hogy győzni
fog, azt napjaink története, «
Délamerikábóí érkező hírek bizonvitják.
Az : Indián átok* lebilincselő
olvasmány, írója, bár nem riad
vissza a harsány színektől, nem
téved a naturalizmus ingóványálra se. A könyvet az Athenáeum adta ki, Fiisi József
gördülékeny fordításában.

x Dr. Bedőnó Gömöri Sári
mütermétón, Deák Ferenc-utea
4., telefon: 34-20.. olcsón kész.it művészi felvételeket és igazolványképeket. Speciális gyérmekf elvételek.
Persze, ez az igazság. És hogy
többet termeljünk, hogy erősek legyünk, ezért felelősséggel
tartozunk. Magunknak, a dolgozóknak... Ha erősek
vagyunk, ml vagyunk az urak,
miénk a hatalom, a dolgozó
millióké, ez a proletárdiktatúra.
É s , . , és felelősséggel tartozunk még valakinek. Felelősséggel tartozom én Is két gyermekemnek. 0 érettük is dolgozom. Kenyeret adok a szájukb a . . . I g e n . ; , de ez még nem
minden... Egyszer majd ük ls
felnőnek... Nekik egy
még
jobb, egy még szebb és gazdagabb világban kell é l n i ö k . . .
És ezt a szebb, boldogabb világot én épitem nekik... Én é?
a többiek... Mindannyian, akik
itt dolgozunk ebben n gyárban és ez a sok-sok millió munkás. akik ma velünk együtt Indultak versenybe...
Hódi elvtársnő most már megnyugodott, Világosan lát mindent.
— Kissé elmaradtam a munkával, amig töprengtem ezen
a dolgon — állapította meg magában. — Utol kell érnem magam, igy nem szabad megkezdeni a versenyt,..
De m é g i s . . . Nem számit ez
a negyedóra. M e g é r i . . . és . . .
és mégis csak jobb, hogy Igy
indultam a versenybe. Hogy is
szokták ezt mondani?,., ls
igen: őnludatosabb tettem, öntudattal végzem a munkám . . .

C r t f M J k , 1949 március 3.
».nm **
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H HAGY TERMELESI GYŐZELMES EVEI

1950 helyett 1948-/3 tel/es/tették

I r t a : RAVEL S Z U K O V munkásigazgató

MEZŐGAZDASÁGI

év a KaganoCGRVUKGC A avics1918-as
elvtársról elnevezett
Első Állami Csapágy-gyár szá-

szovjet Bjelorusszia parasztjai
Szovjet-B/elorusszia
mezögazdóságának
dolgozói
1948 tavaszán levélben fordultak
Sztálinhoz és bejelentették,
hogy
meTógazdaságuk színvonalát arra a
fokra emelik fel, melyet az előirt
terv szerint csak 1950-ben kellene elérni.
Sztálinnak
tett fogadalmuk
mellett becsülettel
helytálltak,
fl mezei munkákat magas technikai színvonalon, a
tervben
megjelölt időnél rövidebb
idő
alatt végezték eh Több kolhoz

ért el hektáronként 170, vagy
még többmúzsás átlagtermést.
Bjelorusszia
augusztusban
a
Szovjetunió valamennyi
köztársasága közül elsőnek
teljesítette
a beszolgáltatást
tervet, fl kolhozok a terven
felül 390.000
mázsa gabonát adtak el az államnak. Jellemző a mezőgazdasági fejlődésre, hogy a köztársaság 1998-ban 670.000 mázsával több gabonát szolgáltatott
be, mint a háború előtt, 1990ben.

fl
háború okozta
szörnyű
pusztulást sok kolhoz már teljesen kiheverte és az állaiállo
mányt a háboruelötti
színvonalra emelte, fl mezőgazdaság fejlődésében nsgy szerepe volt a
gépállomásoknak.
Munkájukra
jellemző, hogy az elmúlt évben
298.000 hektárral nagyobb földterületet müveitek meg,
mint
1990-ben.
Bjelorusszia
nagyon
sokat
szenvedett a német megszállók
pusztításaitól. Egész kerületek
változtak pusztasággá. A fasiszta barbárok okozta sebeket nagy
ütemben
gyógyitjók
és több
m'.i.t 360.000 lakást
építettek
ujjá. fl háborút követő években
a kolhozokban 36.000
gazdasági
épületet, 7500 klubot,
filmszínházat, kultúrházat
építettek
és
rendeztek J?e. fl folyóvizek energiájának elhasználásával 173 falusi villanytelep épült, fl kollektivizálás fokozott ütemben folyt.
199S januárjában a nyugati kerületekben 215 kolhoz volt és az
év végére számuk meghaladta
a 700-at. fl tarsadalmi. gazda
ság rö ekedérovel megnőttek
a
.kolhozparasztok
egyéni
jövedelmei is.

Egy-e jy kolhozcsalád 3—9 ton
na gabonát kap, nem is számítva
az egyéb terményeket és a készpénzt. Most a tél folyamán a
A Szovjetország kolhezmozőin. A „Komszolovec* kolhoz földkolhozparasztok vásárolnak
uj
jein ebben az évben hö termést hozott az évelő rozs, 20
ruhát, varrógépet, rádiót, kerék
mázsát holdanbint. Ilyen termést ad az a mag, arait négy
párt és csinosítják lakásaikat, fl
évvel ezelőtt vetettek cl. — A képen M. Mcnrev, a kolhoz
vezetője V. Bcrzsákova ogronómiis«nl a rozsfflidön.
parasztság jómódja emelkedik
Hálásak Sztálinnak
és a Bolseflz éilatallomány rohamos fej I mény 97.2, n ».i»> '<-- kecske 95.1, vik Pártnak azért, hogy gondosiödésnek indult és 1998-ban a l a sertésélioniúni; \'2~ o százalék- kodtak a mezőgazdaság
fejlődékolhozokban a szarvasmarEaáHo-1 kai gyaraend-'
séről.

Az iskolában és
a munkásosztálynak kel! vinnie
a vezető szerepet
II pedagógus szakszervezet válasza a kiiííuszminiszler {elhívására
A magyar pedagógusok szabad
szakszervezete
Ortutay
Gyula kultuszminiszter
felhívása nvomán örömmel látja,
hogy

az i-kolúk társadalmi jelleginek átalakítása kormányprogrammá lett fes országos
mozgalommá szélesedett.
A pedagógus szakszervezet, a
magyar nevelők egyik fő feladatává tette
a 6—14 éves gyermekek beiskolázásának biztosítását, az
általános iskolai tanulók lemorzsolódásának
megakadá-

A magyar közlöny március 2-1,
szerdai száma rendeletet közöl a
kórházi járóbeteg-rendelés
szabályozásáról szóló korábbi
rendelet módosításáról,
valamint a
klinikai járó-betegrendelés
és
mütö-használali
dijak
szabályozásáról.
A pénzügyminiszter
Fogas Teréz és Gera Olga szegcdi, Vaskó
Margit hódmezővásárhelyi
lakosokat a pénzügyőrség
segédtiszti
állományába ideiglenes
minőségű
próbapénzügyőrré
nevezte ki.
Az igazságügy miniszter a Szegedi Országos
Büntetöintézetnél
alkalmazott
Veres Alajos
letartóztató intézeti
századost
saját
kérelmére a budapesti
büntetőtörvényszéki jogházhoz
helyezte át.

ZsarePa-e a talajt a napraforgó?

Eözéniakii r.u emsía

telefonszámok

ÍBelgjőgyí-zali klinika
IBőrgyógvá szati klinika
tElmeklinika
_
Gyermekklinika
laegklinika
(Kémiai Intézetek
Közegészségtani Intézet
Központi Egyetem
Kórbonctani Intézet
Bebészeti klinika
Szemészeti klinika
Szülészeti és nőgyógyászati klinika
Törvénvszéki Orvostani
Intézet

lyozását. valamint a mnnkásés szegényparaszt gyermekek
közép- és főiskolai továbbtanulásának előmozdítását.
A szakszervezet világosan látja,
hogy a szocializmus építésében
nz iskolákban ls a munkásosztálynak kell vinnie a vezető szerepet.
A peühgógus szakszervezet a
munkássággal és a dolgozó parasztsággal szövetségben dolgozik iskoláink szociális összetételének megváltoztatásán, a tanulás és nevelés jobb előfeltételeinek megteremtésén.

Rendeletek
a Magyar Közlönyben

31-02
43-71
48-02
41-40
81-03
42-17
41-59
31-35
35-29
31 -05
31-21
33-72
46-87

x Fclhivjuk a kisiparosok figyelmét, begy a Hungüxia-szál*oban levő Munkásmozgalmi Kiállítást csoportosan
kivánjuk
Jnegtekintem.
Gyülekezés
az
yjwrtestület székháza előtt pénteken délntán 6 órakor. Minraicn kisiparost feltétlenül elváfus-k. RIOSz-titkárság.

Sokan ugy tartják, hogy a
napraforgó ialajzxaroló növény.
Akik hosszú évek óta rendszeresen termesztik, igen gyakran njás véleményen vannak.
Hoi van tehát az igazság? A
közepes napraforgótermés nem
veszi jobban igénybe a talaj
tápanyagait, mint egy jó közepes búzatermés.
A napraforgó után nem őszi.
hanem tavaszi kalászost kell
vetni. A mélyen felszántott talajban tavaszra lezajlik a gyökerek korhadása, a korhasztást
vőgzó talajbaktériumok nagyrésze elpusztul és a testükben
felhalmozott tápanyagok viszszatérnek a földbe. A tavaszi
vetésű növények ezeket a talajtápanyagokat könnyen felvehetik. A talajnedvességgel sem
lesz baj, mert az őszi, a téli
és a kora tavaszi csapadék ellátja a földet nedvességgel és
ha az idején végzett tavaszi
porhanyitássaJ megmentjük az

niunká.*ok« nevü település körzetéton még három nj üzemi
lakóház építését kezdik meg.
rnál a a nagy termelési győzet- Kozsuchovo-telepen is épül k'f
mek éve volt. Az üzem az évi uj sokemeletes lakóház.
állami tervezet még október Iávállalat igazgatósága óvén tel jesitette.
ja a munkások és alkaíAz 1948-as év üzemi kollektí- mazottak egészségét. Többek köváink számára nagyjelentőségű, zött felépült a munkások és hia fővárosi vezető vállalatok kö- vatalnokok — a termelőmunka
zött az első tiz kollektív sorá- megszakítása nélküli — gyógy,
ban kezdeményeztük a belső kezelésére szánt
szanatórium.
erőforrások mozgósításáért és a Ezenkívül, nz üzemi szakszervetermelés rcntáHlitáxánafc eme- zeti választmány bentalásoKat
léséért megindított nj hazafias ad dolgozóinak a Szovjetunió
mozgalmat. Ez a Szovjetunió összes fürdőhelyeire, a Krimdolgozói alapvetó
érdekeinek félsziietre, a Kaukázusba, a rimegfeleló mozgalom hatását az gai tengerpartra. A Moszkva,
egész nép érzi.
körnvéki fenyőerdőkben lévő két
Üzemünkben a
munkások, kényelmesen berendezett üdiilőmesterek, mérnökök é3 hivatal- ottlíonban ugyancsak az üzemi
nokok becsülettel teljesítették munkásaink töltik megfizetett
kötelezettségeiket. A termelés szabadságukat.
önköltségi árának csökkentése
Egjus munkások részére in.
és a termelési program túltel- gyen" szolgáltatnak ki beutalájesítése folvtán az üzem a ter- sokat: a munkások másik része
ven felül körülbelül 60 millió a beutalási költségeknek csupán
rubel nyereségre tett szert- A egyharmadát fizeti. A fennmaállami
termelés önköltsége a terv sze. radó kétharmadot az
a
saját
rint 9.7 százalék helyett, 22 társadalombiztosítás
számlája terhére fedezi.
százalékkal csökkent.

A

t

*T zemtink 1948-ban
több
J mint másfélszer annyi
terméket bocsájtott kí, mint az
1947-es évben.' Fokozódott
a
munka termelékenysége: az évi
közepes teljesítmény az 1947es évvel szemben 20 százalékkal
növekedett. A termelési verseny
során az uj sztáhánovisták javrarésze válogatódott ki. A kollektiv mnnka te]je«ítöképesehb
a munkások és mérnökök ész.
"zerflsitést célzó javaslatainak
megvalósítása és a technikai
haladás általános fellendülése
következtében.
A munkásokat az üzemben létesített mindennapos iskolák vezetik be a technikai haladás ismereteibe. E tanfolyamokon a
munkások a
termelőmunka
megszakítása nélkül a sztáhánovista munkamódszereket tanulmányozzák és a szakképzettségük növelését segitik elö. A
háború utáni ötéves terv harmadik évélieu a pénzreformmal,
a j'egyrendszer megszüntetésével, az élelmiszerek és iparcikkek árainak csökkentésével kapcsolatban a Szovjetunió lakosságának anyagi jóléte jelentős
mértékben emelkedett.

É

szrevehetően javultak üzemi munkásaink anyagi
és egyéb életviszonyai. A munka termelékenységének emelkedése a munkások bérének növekedését is előidézte. Az üzem
közelében és a „Textilmunkások* nevü Moszkva-környéki telepen az üzemi munkások részére szép uj házakból, üzletekből, étkezdékből álló városkák
létesültek.
Üzemünknek
már
több mint 120 többlakásos háza
van, melyekben munkások, technikusok és mérnökök Jaknak.
Az üzem hatvanhét •munkáscsaládja ery még csak nemrégen felépített ház újonnan berendezett kényelmes lakásaiban
kö-zöntötték az 1949-es évet.
Filatov lakatos, Lüszanov esztergályos és még sokan mások
ünnepelték meg a házavatást.
Ebben a házban hadirokkantak
és elesett frontkatonák családjai is kaptak lakást.
1949 áprilisában a „Textil-

el párolgás tói, a tavaszi kalászosok jó keléséhez szükséges
nedvességben sem lesz hiány.
A talajzsarolás vádja alól tehát a napraforgót fel kell men— ALGYŐN megindultak a
tenünk.
tavaszi mezőgazdaság; munkáAz olajkiütés után a gazda- latok. A község halárában' a veságba visszakerülő pogácsával tésterület egyre növekszik, öt?
állaton és trágyán keresztül az millió forint hitelt utalt kí a
elvont tápanyagoknak
nagy- földművelésügyi
minisztérium
része visszakerül a földbe. A az algyői tavaszi mezőgazdasági
napraforgószár jó tiizelö. a ha- munkálatok elvégzésére. A namuja pedig igen értékes trá- pokban a helyi EPOSz 10 holgyaszer. Ugyanolyan előnyös és
termésfokozó hatást fejt
ki, don termelő szövet kezdet alamint a 40 százalékos kálisó- kított, a parasztfiatalok a föld
egy részét már be is
vetették
mütrágya.
mákkal. Csütörtökön 3 állami
Vegyi iparunknak egyik igen mént kap a község.
fontos nyersanyaga a napraforgóolaj," amelyet a külföld is
ahoszátiitósi
szivesen vásárol tőlünk.
x Karórákat, zsebórákat veszek. Fischer órás, ékszerész,
Szeged, Klauzál tér 3

K e l m e f e s t ő

M

unkások gyermekei részére csecsemőotthonokat és
oyermekkerteket
létesítettek.
Moszkva mellett,
Zsavoronki
nyaralóhelyen, az egész év folyamán működő, kitűnő gyevmekszanatórium van. Ctfc a 3-tól
7 éves korú gyermekek részesülnek a szükséges evógy kezel tetésben és jő táplálkozásban, tapasztalt orvosok ós nevelók felügyelete alatt. Az Iskolás gyermekek nyári szünidejüket az
üzem úttörőtáborában töltik. A
tábor festői vidékén, folyóparton fekszik. Nyáron itt legkevesebb 1200 iskolás gyermek
üdül.
A munkások és hivatalnokok
kulturális nevelése, szintén a
vállalatvezetőség
figyelmének
középpont ját a n áll. Az üzemnek
saját klubja van. Itt adják elő
a főváros színházai a legjobb
darabjaikat, a koncerteken pedig neves művészek szerepelnek.
A klu6 mozijában a íegnjnbh
filmeket mutatják be. Különféle müvész-mnkedvelő
körök
szintén, tevékenyen dolgoznak.
z üzemi könyvtárban 50
ezer kötetes
politikai,
A
technikai és művészeti, Irodalmi

gyűjtemény áll nz olvasók rendelKezésére. Mellette hatalmas
olvasóterem. Rendszeres irodalmi kör működik, mefynek munklstagjai "az időszerű szovjet
és külföldi irodalmat tanulmányozzák. Az irodalmi kör tagjaihoz gyakran érkeznek vendégségbe" híres szovjet írók és
költők. Bemutatják a munkásoknak fegujah6 müveiket és
figyelmesen meghallgatják az
észrevételeiket.
Vállalatunk kollektivje teljesen megelégedett az 1918-as év
eredménveivef. A jelenlegi 1949évben az üzem kollektivje uj,
még soko'daíubb feladatok meg.
oldása előtt áll. A szovjet nép
vezérének ,T. V. Sztálinnak szavunkat adtuk, hogy 1949 májusáig a termelésnek azt a színvonalát érjiiíi el. nmelv oz 1950e3 évre van előirányozva. E
célnak meivnlósitására törek.
szik kollektivünk minden munkába.

— A SZAKMAKÖZI Nőbizottság és a Vöröskereszt rendezésében indított egészségügyi szabadegyetemi előadássorozat 3-ik
előadása március 5-én, szombaton délulán 6 órakor lesz
megtartva a szakszervezeti székházban. Dr. Varga Miidós egyetemi adjunktus tart
előadást
„Ideg-elme hygiene a dolgozó
nö életében* címmel. Vendégeket szivesen latunk.

— vegyílsztltó

Tábor-utca 4, Kazínczf-ulca 14,

(Telefon i 38 18)

Kisiststierq-iér 3.
(coll Gizella lér)

Csijtartök. 1919 mffrcíul &
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SznksxeroexeU Hirek Rá 41 »
A magyar versenyzők
A mód-alkalmazottak
csütörtanulni és tamtani mennek a Szovjetunióba tökön délelőtt 10 órakor taggyű- ÁLLANDÓ m ű s o r s z á m o k
-

mondotta

Heoyi

Gyula

elvtárs

a l e n szezőh

lést tartanak
székházban.

búcsúztatásán

a szakszervezeti

KOSSUTH
6.00 FalurA
dió. 6.30 Hajnali muzsika 7 00
Hirek, lapszemle. 7.20. Reggeli zene. 12.00: Harangszó, hirek. 14.00 Hírek. 14. Ifi Hirek szerb nyelven. 16.00: Rádió,
iskola. 16.56- Műsorismertetés.
17.00 Hirek. 17.50: Hirok oroszul. 18.00- Hirek szerb nyelven.
20.00 Hirek. 20.15- Hirek nft.
metül. 22.00: Hírek, Hangos Újság. 24.00: Hirek magyarul. —
21.10: Hirek franciául. 0.20;
Hirek angolul.
TETÖFI:
5.30: Hajnali
muzsika 6.45: Reggeli torna
7.00: Reggeli zene. 8.00- Hírek.
LO.OO* Hirek. 10.50 Rádióiskola. 16.30. Hangos Újság. 21 00:
Hírek. 21.15: Tiz perc sport.
21.25: Mit hallunk holnap?

háztartási
alkalmazottak
vánul. fl magyar versenyzők ta- versenyen előreláthatólag a kenulni és tanítani mennek nagy rület valamennyi vívója részt csütörtökön délután 5 órakor
taggyűlést tartanak a szakszerbarátainkhoz, de elsősorban ta- vesz.
Mfl ESTE 6 órakor kerül sor vezeti székházban.
nulnivalót találnak a szocialista
sport hazájában. Meg kell tanul- az OSH szegedi SportakadémiáA fodrászmunkások
s/akszor.
niok, át kelt venniök a szovjet jának második előadására az vozete március 3-án délután 6
sportolókban
kikristályosodott egyetem Ady Endre-téri előadó- órakor taggyűlést fart a szakMarschall szervezeti székházban.
szemléletet, amely a sportból tel- termében. Ezúttal
jes mértékben száműzte az ön-László, a Népsport főszerkesztőA kereskedelmi
alkalmazotcélú kapitalista sportszellemet és je tart előadást »Sport a népi
a sportot magasabb cél szolgála- demokrácia védelmének szolgá- tak szakszervezete füszerszalc6
tába, szocialista hazája építésé- latában? címmel. Ezt követően osztálya pénteken délulán
re, megvédésére és kultúráidnak az -Utolsó éjszaka? cimü film órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
felvlrágoziatásdrá fordította. Sze- kerül vetítésre.
rezzetek uj híveket népi demoSzemináriumvezetők
figyelkráciánknak, mélyitsétek el a Tippünk a Toló 10. szelvényéhez mébe! Az 5-én, szombaton délszovjet-magyar barátságot a sport Kispest—MTK
1 X után 5 órakor tarlandó szemiCsütörtök, március 3.
területén is- — fejezte be beszé- Vasas—Újpest
X
1 náriumvezető értekezleten feldét Hegyi elvtárs.
Tatabánya—ETO
1
1 tétlenül és pontosan jelenjenek
KOSSFTn RÁDIÓ
Szeged—SzAC
2 1 meg mindazok az
elvtársak,
7.45: Küzdelem a fájdalom
2 2 akik szakszervezeti szemináriu- ellen. 8.00: Régi nagy slágeA vasárnapi SzAC elieni íaláikoróra Sz. Lokom.—Ferenc?.
Soroksár—Kistext
1 X mot vezetnek.
rek. 11.30: Hanglemezek. 12.15:
az S MTE»völ far* ma kétkapus ocfzés PBTC—M. Dinamó
házi-együttes játszik. 13.00:
1 X
A szemináriumvezető
elvtár- A
»A szent aranyéhség.* 13.15:
B. Lokomotív—N. MflORT 2 1
a
s z é p e d
sak, illetve a szemináriumi bi- Asztali muzsika." 14.30: HangleBSSzC—Sz. Lokomotív
2 1 zalmiak előadások után a jemezek. 15.00: Női szemmel —
Ismét idehaza játszik vasár- ra lemondták.
MOGCRT—Ózd
1
1
lentéseket mindig pontosan hoz- női fülnek. 15.30: »MesterdaJnap NB I. csapatunk. Ezúttal a
Ezúton hívjuk fel az SzMTE Dorog—Gázqyár
1 X
zák be a szakmaközi oktatási nokok.* 16.40: Sziv küldi szívSzent Lőrinci flC az ellenfele, játékosok figyelmét, hogy ma DRflSE—FÖBUS
X
1
osztályra, valamint az »Utmu- nek szívesen. 17.10: Szovjet nafl bajnoki találkozóra ma dél- délután fél 3-ra a SzAK-pályán
Pótmérkőzések:
pok — szovjet emberek. 17.20:
tatós cimü kis füzetet is.
után 3 órakor a Szakszervezeti pontosan jelenjenek meg.
Magyar nóták. 18.15: Marxista2
X
Nyíregyháza—M.
Lornom.
MTE együttesével Játszik kétkaKEDDEN ESTE tartotta meg
Leninista negyedóra.. 18.30: DuSalg. Vasas—D. Lokom.
2 1
pus edzést a piros-fekete csapat a Szakmaközi Sporttitkárság a
navölgyi "Híradó. 19.00: Közvetí1 2
tés az" Operaházból. "Kodály:
a SzflK ujszegedi pályáján.
szegedi Sporiakadémia 9-lk elő- Sátoraljaújhely—DVTK
FSE—Ganz
2 X
fl közönség érdekeinek szem adását. flz előadást a szépszámú
Füszcrklskeres kedök
figyel- Háry János. 22.25: Hirek. Ilanfl VASARNAPI Szeged-SzAC mébe l Ma délután 6 órakor a gos Újság. 23.26: Hanglemezek.
előtt tartásával a Szeged elnök- hallgatóság nagy figyelemmel
NB I. mérkőzés jegyei ma reg- fűszer kiskereskedők értekezlete 0.30: Könnyű dallamok oross
sége leszállította az ülőhelyek kisérte.
művészek előadásában.
árút az eddigi 10 forintról 8 foAZ ASZTALI tenisz alapfokú geltől elővételben válthatók a Lechner-tér G. szám alatt. A
Déimagyarország
kiadóhivatalárintra. Továbbá
tárgyalásokat népi csapatbajnokság küzdelmei
tárgy fontosságára való tekinPETŐFI RÁDIÓ
folytatott az MLSz megbízottjá- vasárnap indulnak meg ország- ban.
tettel minden fűszer kiskereske7.20: Te tőtől-talpig. 7.30: VI.
val a tagjegyek és bérletekre szerte. Szegeden az ünnepélyes
dő jelenjék meg.
dám orosz hanglemezek. 8.15:
vonatkozóan, fl tárgyalás ered- megnyitóra reggel fél 9-kor ke- S ' 8 ' z ö i f é s e s T e i m e f o k
Választmányi ülés, Ma, csü- Magyar nóták. 9.00: Délelőtti
ményeként mindazon tag, aki rül sor a rendőrfükapitányság
figyelem 1
törtökön délután fél 3 órakor muzsika. 10.10: Hangverseny. —
tagsági dijával nincs elmaradva, Kossuth Lajos-sugáruti tornater- Olajlen-, cukorrépa vetőmag át- az Érdekképviselet • választmá- 14.30: Hacsaturján: II. s/.im.
3 forintos jeggyel nézheti végig mében. Felhívjuk az alapfokú ve'ieiő a Szt Míltály-n 6 sz. alatt nya közgyűlést előkészítő ütést fúrna. 15.20: Gyermekrádió. 16:
Sz'geci Földmives Szövetkezet
a bajnoki mérkőzéseket. Azon- asztalitenisz bajnokságban résztsa: szónok. 17.00: Tánczene. A
tart.
kívül minden egyes ülőjegyet vál- vevő csapatok vezetői figyelmét,
Rádió jazz-zenelcara játszik. 18:
tó férfi nöhozzátartozója 4 forin- hogy a fényképes igazolványokat
Ko: unk zenéje, i
SzalonMárcius 4-én, pénteken délután 5 órakor
tos jeggyel léphet be a pályára. és a nevezési dijat szombat déli
zene. 18.45: Szabad Népek Hazája Mesél a szovjetföld. 19.30:
fl vasárnapi műsor egyébként 12-ig juttassák el Jurka JózsefFalurádió. 20.00: 'Tánc és mua következő: fél 4 Szeged—SzAC hez a Gázgyárba, mert ellenkező
tarlunk a szakszervezeti székházban, üzemi bizottsági tagok, zsiKa. 20.30: A rádió szabadNB I„ vezeti Szalay, fél 2 Hon- esetben nem vehetnek részt a
bizalmiak, szakmai vezetőségi tagok megjelenése kőtelező, vala- egyetem®. 21.30: »Csiitörtökön
véd-Szentesi MAV NB III. mér- bajnokság küzdelmeiben.
este...«
mint versenybizottság! tagok.
kőzés. fl beiktatott
SzflK—
VflSAKNflP a MEFESz renKMTE ujrajátszásra rendelt I. dezésében kerül lebonyolításra
osztályú bajnoki elmarad, mivel Délkerület 1949 évi férfi tör
a kecskemétiek azt a SzflK javá- egyéni és csapatbajnoksága, fl

Mint ismeretes, 8 Szovjetunió legfelsőbb sportbizottsága
egyhónapos edzőtáborozásra hivta meg a magyar teniszsport legjobbjait. fl magyar teniszezők:
Asbóth, Ádám, Birkás, Katona,
Vau DezsÖ és Erdődiné, Bárd
Erzsébet szerdán délben indultak repülőgépen Moszkvába. Válogatott versenyzőinket
Hegyi
Gyula sportállamtilknr búcsúztatta hangoztatva, hogy a meghívás megtiszteltetés
a magyar
sportolóknak és egyben elismerést annak a munkának, amelyet népi demokráciánk
sportéletünk fejlesztése terén elért, fl
Szovjetunió magasahbrendűsége
sportvonatkozásban is megnyil-
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S'par Termelő Szövetkeze!

mint nz OKISz tagja, S z o q e d , A t l i l a - U . 1 6 . SZ.
Foglalkozik a szabóság minden ágával. Közületeknek és
üzemeknek kedvező feltélelek mellett szállít
l i p u s
r u h á k
i s k a p h a t ó k .
Mérték utáni szabóságában az alábbi kisiparosok
kérik megrendelőiket és ismerőseiket, hogy bizalommal forduljanak szövetkezetünkhöz megrendeléseikkel :
Széli Sándor,
Rácz Sándor
Németit
Ferenc
Schönherger Károly
Riziky Mihály
Fülöp Józsel
Bitó Zoltán
Nyilall György
SzoJío! Mihály
U f s z e g e d
S z 4 K
Március 6-án, délulán fél 4 órakor

p á l y a

Szeged AK—Szentlirinci ÜC
N. B. 1. O. bajnoki mérkőzés
Előtte lói 2 órakor
S z e g e d i h o n v é d -Szentesi MÁV
N. B. Iil o. bajnoki mérkőzés
SzflK és szakszervezett tagoknak kedvezményes áru jegy.
Állóhelyi frt, Ülőhely 8 frt, Hölgy jegy 4 forint. Külön autóbuszjáratok a városháza elől.
Jegyek á Délmagyarország kiadóhivatalában knphalók.

4
FOGLALKOZÁS
TÖBBÉVES bizonyítvánnyal fiatal meghízható i'őzőmindenes
elhelyezkedne. Kozincy-utoa 6.,
If. em. 9.
GYERMEKSZEBF.TŰ mindeneinek elmennék. Cim a kiadóban.
RÉZMŰVESEK, ónozók órájánlatAt kérjük tejgazdasági gépek javítására. Tejért, PárisiKörút 16.

KERESŐNK ammoniákos és
szénsavas kompresszor kezelésben gyakorlott megbízható gé.
pészt. ""Tejért*, Párisi-kőrut 16.
A P A 3 - VflT E

jfo

F É R F I N E K fekete szövet, zsinóros ruha, teljesen jó állapotban eladó. -Megtekinthető 2-től
5-ig Bocskai-utca 6., I. 7.,

HALóSZOBABUTOBOK,

egyes

bútordarabok még mindig legolcsóbban Spitzer asztalosnál,
Margit-utón .12.

EGY rekamié, egy nagy állóira eladó. Cim a. kiadóban.

A y t i / j órás és ékszerész
U
I. £ n II
Kárász- itíca 14
keresek kar- é» zsebórákat

Szegedi
Március 3-án

Március 4-éa
Március 5-én
Március C án

A l i a m i

N e m z e t i

Szinház

m ű s o r a
este 7 órakor:
A csodálatos mandarin. — Tavaszi komédia. — Diótörő. »S*
bérlet 12. előadás. Rendes
helyárak.
este 7 órakor:
Traviata. sD« bérlet 6. Rendes
helyárak.
este 7 órakor:
Vitézek és hősök. »I« bérlet 12.
Rendes helyárak.
este 7 órakor:
Csárdáskirálynő. Bérletszünet.
Rendes helyárak.

lájsziRház m ű s o r a :
Vásárhely, márc. 4-én:
AZ ÁLSZENT (Tartuffe)
léorozsina, márc. 7-én:
AZ ÁLSZENT (Ttrrtaffe)

(veekerőrát is), ezüstöt, brilliánsékszereket magas áron.—
öra és ékszer ja vitást vállalok.

ÍRÓASZTAL eladó. Kálvária,
sor 16.. If. em. 6a. Megtekinthető délután 3—4 között.
UJ epedé s relmmá nagyon ol.
csón eladó. Virth festőnél, a
múzeumnál.
IRODAI Íróasztalt, irógépasztnlt
megvétel re keresünk. Csepel N V.
250-es NSU motorkerékpár pri.
ma állapotban eladó. Papp ró.
fős, Mikszáth Kálmán-utca 1.
RÉGIDIVATU, jó erős ebédlő,
bútor és egyéb bútordarabok
eledófe. Juhász Gyula-utca 33.,
i. em. 2.

ZONGORA, márkás, rövid, ke. gVO rsip.asi-gépirási tan fo! yareszthuros, olcsón eladó. Bocs- rnot nyit március hetedikén a
kay-utca 9., magasföldszint 8. Major gyorsíróiskola, Ilocskayutca 4.
"la~k a' s
ELVESZETT vasárnap este egy
k c l o NBF.JARATL bútorozott nerzboa. B. megtaláló jutalom
szolvét keresek azonualra. Jeli- eltenétóa adja át Juhász Gyuge: »Esti konyhahasználat*.
iáné, Elsó Magyar Biztosit,inát.
VAROS legszebb terén egyező- IRODAI írógépet, keveset hasebás lakást elcserélnék kétszoba núltat 3600 forintért Vessek,
öszkomfortra, különbözet meg- vagy kölcsönveszck.
Keresek
térítésével. Kíebelsbcrg-tér 3., irodaberendtízést. Jelige: •Mof. em. 6.
dern*.
KÜLO -VBE.TA RAITT utcai bútorozott szolra a telvárosban férfi TÖRÖK Sándor ÉMOSz.titkár
részére ágynemű nélkül kiadó. táskája elveszett a szakszervezeti székházban. Kérjük a be.
Cim! a kiadóban.
BELVÁROSBAN szoba, mellék- csiilcles megtalálót, liogy a
juttassa
hely is ige f< kel, bútorral sürgősen tenne levő iratokat
olcsón átadó. — Ugyanott egy vissza a fenti névre, Kálváriamély fehér gyermekkocsi eladó. utca 10. alá.
Oim a kiadóban.
TEJ SZALU TÖK figyelméte. A
BELVÁROSBAN 1-a.jy felsővl- Párisi-kőrut 16. szám alá okroson szoba-konyha, speizos la. tóber és november hónnpiraa
kást keresek kö'ítéégmegtérítés- beszállított tejek után a kor.
sel. iSürgős* jeligére.
pakiosztás csuk március 5-:a
EGY szolra.konyhás lakásomat tart. Aki eddig nem viszi el,
elcserélném hasonlóért. Molnár, az 'i j;< t hibájából kimered a«
utca 12., Vörösek.
akcióból. Tcj-rt telepe. Szegőd.
KÜLÖNBIMAKATU kis parkéttás üres "zoba azonnal kiadó,
delmagyarorszag
cgv személynek. Bécsi-körút 31.
politikai napilap.
BÚTOROZOTT szoba,
fürdőF"leló3 szerkesztő:
szobahasználattat kiadó. Cehe
dr. a n t a l f f y
gyorgt
József, Mórica Zsigmond rakpart 3.. ísz. 2.
Felelős kiadd:
dr. z ö l d s á n d o r
MODERN egyszobás lakást far.
dősteba. konyhával azonnal keSzerkesztősig Jákai-utea a
resek. Jelige: "Költség".
, Fel áős szerkesztői telefon: 35.88
ELEGÁNSÁN bútorozott szolra Szerkesztőségi telefon: 30-03.
fürdőszolwihasználattaí
kiadó.
Boldogasszony-sugárut 15., T. 5. Nyomd.ai szerkesztőségi belein®
este 8-tól 35-06.
KÉTSZOBÁS' összkomfortos laKiadóhivatal • Kárász utca &
kás sürgősen átadó költs,'gmegtéritéísel. Jelige: "Azonnal, bel.
Telefon: 31-16 éa 35-00
városi*.
Az x el jelzett közlemények
díjazottak.
A Hírlapkiadó Kft. nyomásé.
FÉR.1 H EZM ENnE kere?kedéssel Felelő* vezető: Konc* l-ászlá.
foglalkozó özvegv, rendes életű
férfihoz. Jelige;' >35-40*.
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