A franciaországi
pénteki általános sztrájk
a munkásosztály
teljes egységének jegyében
folyt le
ARA 50 FILLÉR.

VI. ÉVF. 275. SZAM.

VASARNAP, 1949 NOVEMBER 27.

Kezdje meg újra munkáját az atombizottság
—
Visinszkij elvtárs, a szovjet küldöttség
vezetője az
ENSz közgyűlésének november 23-i teljes ülésén
az
atomerő
kérdésében újabb
nagy beszédet mondott.
Bevezetőben
rámutatott
arra, hogy a
Szovjetunió
kezdettől fogva
javasolta;
kössenek megállapodást az
atomerőt
tömeggyilkolásra
felhasználó
atomfegyver
gyártásának és alkalmazásának eltiltására.
_
1946 június 19-én a
Szovjetunió megfelelő hatá
rozati javaslatot terjesztett
az atomerőbizottság elé —
mondotta. A Kuomintangküldött a különleges politikai bizottságban kijelentet
te, hogy egy esz edő múlt el,
mióta a Szovjetunió ellenőr-

javasolta

Visinszkij

zési javaslatát előterjesztet
te. Ez a kijelentés nem felel
meg a valóságnak. Én azonban
nem kívánok
vitába
szállni ezzel az úrral, mindenekelőtt
azon
egyszerű
oknál fogva, mert nem tud
ni, kit képvisel. Ismeretes,
hogy Csu-En-Laj, a
Kínai
Népköztársaság
központi
népi kormányának
külügyminisztere november 15-éa
közölte
Romuloval, a közgyűlés elnökével,
hogy a
Csan-Tin-Fu
vezette
küldöttség
nem
képviselheti
Kinát és nincs joga. hogy
az ENSz-ben a kínai nép nevében szóljon. A Szovjetunió
küldöttsége támogatja ezt a
megállapítást és a Kuomintang-küldöttséget
nem tekinti Kína képviselőjének.

A Szovjetunió kitart amellett, hogy meg kell
egyezni cz atomkérdésben
— A Szovjetunió 1946 júhius 19-i okmánya javasolta,
hogy a szerződő felek jelentsék ki
ünnepélyesen, hogy
egyhangúlag elhatározzák az
atomfegyver gyártásának és
alkalmazásának eltiltását és
kötelezzék magukat,
hogy
semilyen
körülmények kö
zött
sem alkalmazzák
az
atomfegyvert és az egyezmény érvénybelépésétől számított
3 hónap alatt
az
atomfegyver teljes kész és
félgyártmány készletét megsemmisítik.
A szovjet
javaslat indítványozza ruházzák fel különleges
széles jogkörrel és felhatalmazással a nemzetközi ellenőrző
bizottságot A szovjet javaslatok
ellenzői minden módon igyekeznek agyonhallgatni ezeket a javaslatokat, hazug kijelentéseket
terjesztenek, amelyek szerint a
Szovjetunió nem kívánja megnyitni atomüzemeinek
kapuit.
Pedig a szovjet javaslatok 7-a
pontjában ott áll a követelés-

biztosítsanak a nemzetközi ellenőrző bizottságnak a bizottságra
rótt ellenőrzési él felügyeleti
feladatok teljesítése érdekében
belépést bármely atomerő üzemébe.
— A Szovjetunió kitart álláspontja mellett, nogy az atomfegyvert feltétlenül el kell tiltani, valamint szigorú nemzetközi
ellenőrzést kell létesíteni és a
célok érdekében megfelelő egyezményt kell kötni.
— Nem véletlen, uraim, hogy
a múlt esztendőben a Biztonsági
Tanács ülésein Jessup proíeszszor, az Amerikai Egyesült Államok képviselője, az atomerő
ellenőrzése kérdésben olyan kijelntést tett, amelyet csak ultimátumnak lehet minősíteni. Azt
mondotta, az amerikai atomerö
ellenőrzési tervét el kell fogadni,
mert különben nem lesz semmiféle ellenőrzés, az atomfegyverkezési verseny folytatódni fog
Hozzátette, e téren nem lehet
szó semmiféle kompromisszumról.

A Szovjetunióval nem lehet az ultimátum
nyelvén beszélni
Ha a kérdést így teszik fel, ben bebizonyítottuk, e tervnek
akkor természetesen nem lehet semmi köze sincs az atomfegysemmiféle
tanácskozásokról, ver eltiltásának és a nemzetkösemmiféle megbeszélésekről,
a zi ellenőrzés megvalósításának
megállapodásnak semmiféle ki- feladata'hoz. Az amerikai világlátásáról beszélni, mert ez dik- uralmi politika terve ez Ez a
tátum, ultimátum.
A Szovjet- terv semmivé teszi az államok
és az állami
unióval pedig, amely ellen ezt szuverén jogait
a diklá'um-ultimátumot
intéz- szuverénitást. Az állam és szuték, diktátum és ultimátum nyel- verénitás elvét „reakciós eszvén nem beszélhetnek. Legalább mének", „hűbériség maradváis a Szovjetunió
nem engedi nyának", „régi előítéletnek" mimeg, hogy vele ilyen nyelven nősítették. Nem véletlen ez. hiszen az állami szuverénttás kobeszéljenek.
a világ— Ismeretes, hogy az angol- molyan akadályozza
mert a világuralom
amerikai tábor
kitart a terv uralmat,
mellett, amelyet Acheson—Ba- nem tűri más országok, államok
ruch—Lilienthal bizottság 1945- és népek függetlenségét és önNem véletlen éppen
ben agyalt ki. Álcázási kísérle- állóságát.
tek és kijelentések
hangzanak ezért az az ellenállás sem, ameaz állami
el, hogy ez már nem az a terv, lyet a Szovjetunió
hogy ez egészen más terv, hogy szuverenitás tagadásával szemebben és ebben, abban és abban ben tanúsít.
különbözik az eredeti Acheson—
— Az amerikai terv arra iráBaruch—Lilienthal tervtől. Zagy- .nyúl, hogy megkönnyítse az
vaság ez urak, ez a terv sem- (Egyesült Államok számára
a
miben sem különbözik az ere- I világ atomnyersanyag tar'alédetj tervtől. Mint már többíz-1 kainak megszerzését, hogy meg-

elvtárs

as ENSz

könnyítse ax amerikaiak számára az atomerö további fejlesztésének irányítását.
—
Aa
atombizottság
anyagának tanulmányozása
során
szembeötlik az a
tény, hogy ebben az anyagban mindennél kevesebb figyelmet fordítanak
arra,
hogy össze kell egyeztetni

közgyűlésén

a nemzetközi biztonság érdekeit, — ezt elsősorban
úgy lehet elérni, hogy megtiltják az atomenergia felhasználását háborús célokra és ami a legkevésbbé érdekli az atombizottság többségét, az atomenergia bé
kés célokra való termelése
fejlesztésének érdekeit. Az

atomenergiával
kapcsolatos amerikai
javaslatok
gondos tanulmányozása arra a gondolatra
késztet,
hogy ez a terv egy célt követ: mindenáron megakadályozni más országokban és
különösen a Szovjetunióban az atomenergiatermelés
fejlesztését békés célokra.

A Szovjetunió ragaszkodik az atomerő békés
felhasználásához
— Mint az atombizottságnak a biztonsági tanács elé
terjesztett második
jelentéséből kiderül, az amerikai
terv a nemzetközi ellenőrzés kötelességekónt írja elő,
hogy azokat a termelő és
egyéb berendezéseket, amelyek veszedelmes mennyiségben tartalmaznak atom
anyagkészleteket és alapanyagokat, a földrajzi elosztás elve szerint
ossza
szét és legyen figyelemmel
annak a
lehetőségnek a
megakadályozására,
hogy

„egyes országok
katonai
előnyökre tegyenek
szert
azáltaJ, hogy a területükön
vagy a hozzájuk csatlakozó területükön létező tároló
helyeket és berendezéseket
birtokukba veszik."
— Ezek a jelentések nem
számolnak azzal, hogy megvalósításuk lehetetlenné teszi, vagy mindenesetre nagymértékben
megnehezíti az
atomenergia fejlesztését békés célok érdekében. íme e
terv reakciós lényege. Ez a
terv leküzdhetetlen akadályt

próbál állítani bármely or
szág tudományos haladásának, technikai haladásának
és gazdasági
haladásának
útjába és az egész emberiség érdekeinek megfelelő haladás útjába. És ezt a tervet
állítják
be előttünk
most
úgy, mint valami „legjobb
jót",
amelynek
érdekében
felszólítják
önöket, áldoz,
zák fel állami szuverénitásukai Ez jellemző majdnem
minden amerikai javaslatn
az atomenergia ellenőrzéssel
kapcsolatban.

Az a m e r i k a i terv el a k a r j a vonni a figyelmet
az atomfegyverről
— Ex kétségtelenül tanúsítja, hogy az amerikai tervben olyan hatalmas hiányosság van, mint az ellenőrzés
egycdoldalúsága, amely az
Egyesült Államok számára
kedvező, de teljesen elfogadhatatlan a többi ország számár^ Ami pedig a kvóták
meghatározásának
rendszerét illett, tarthatatlan, mert
semmi köze alihoz a főproblémához, amely most az
Egyesült Nemzetek Szervezete előtt fekszik, nevezetesen ai atomfegyvernek, mint
támadó fegyvernek a betiltásához, ami a Szovjetunió és
minden más békeszerető nép
taktikájának alapvető célja
volt é» marad. Az a javaslat, hogy állapítsanak meg
kvótákat az atomenergia békés célokra való előállításával és felhasználásával kapcsolatban, nem
tekinthető
másnak, mint arra irányuló
eszköznek, hogy elvonják a
népek figyelmét erről a főfeladatukról,
ezért a szovjet
küldöttség nem érthet egyet
ezzel az elvvel és így az úgynevezett nemzetközi ellenőrzés amerikai tervével sem,
amelvben ez az elv igen fontos szerepet játszik.

— Ilyen az
úgynevezett
nemzetközi ellenőrzés amerikai terve. Mint fentebb kimutattuk, ez a terv az Egyesült Államok katooai-straté
giai érdekeinek biztosítású
ra irányul és semmi köze
egy olyan fontos vüágtörténelmi jelentőségű
feladathoz, mint az
atomfegyver
előállításának betiltása.
— A Szovjetunió e terv felbukkanásának kezdete óta kötelességének tartotta, hogy leleplezze e terv valódi lényegét, leleplezze a világ közvéleményének készülő félreveztését és ilymódon elhárítsa azt a veszélyt,
hogy a béke felett örködni hivatott nemzetközi szervezetet a háború eszközévé változtassák. A
Szovjetunió kitartott amellett az
álláspontja mellett, hogy határozzák el az atomfegyver feltétlen betiltását és e tilalom végrehajtása felett szigorú nemzetközi
ellenőrzést vezessenek be. Ezen
az állásponton állt már akkor,
amikor még nem rendelkezett
az atomfegyverrel.
A Szovjetunió ugyanezen az állásponton
áll jelenleg is, amikor birtokában van az atomfegyver.

Kezdje meg újra munkáját az atombizottság
— A szovjet küldöttség előterjesztette határozati
javaslatát,
amely rámutat arra, hogy azok
közül a feladatok közű], amelyeket a közgyűlés 1946 január 24-i
és december 16-i határozatai az
atombizottság elé tűztek, ezideig
egyetlen egyet sem oldottak meg
és hogv a felelősség ezért teljes
mértekben az Egyesült Államok
és Nagybritannia kormányait terheli, mert ezek a bizottságban
rendszeres ellenállást tanúsítottak azzal szemben. hogy megegyezésen alapuló határozatokat

hozzanak az atomfegyver megtiltására és az atomenergia szigorú
nemzetközi ellenőrzésének bevezetésére, hogy az atomenergiát
ne lehessen háborús célokra felhasználni ,.
A Szovjetunió határozati javaslata azt
is megállapítja,
ho:y az atombizottság ál andó
tagjai közölt lefolyt tanácskozások nem segí ették
elő a
fenlemlí'ett feladatok megoldását, mert az USA és Nagybri'arn'a a tanácskozások
idején
ovábbra
is kitartottak azok
mellett a javaslatok melleit.

amelyek
lényegükben ellent,
mondanak az atomfegyver haladék ta an megtiltásának és az
atomenergia háborús
célokra
való felhasználásának megakadályozására
irányuló sz gorú
nemzetközi ellenőrzés lé'rehozásával kapcsolatos feladatnak.
Miu'án azonban a Szovje'unió
rendkívül nagy je'enőséget tulajdonít annak, hogy megegyezés jöjjön létre annak a sikeres munkának érdekében, amely
a közgyűlés 1946 január 24-i
és december 14-j határozatainak
megvalósításával -kapcso atos. a
szovjet határozati javasla: fal®
hatalmazza az atombizottságot,
hogy kezdje meg újra a munkáját és haladék alanul lásson
hozzá egy egyezménytervezet
kidolgozáséihoz az atomfegyver
betiltására vonatkozólag és egy
egyezménytervezet kidolgozásához az a.omenergia ellenőrzésére vonatkozólag azzal, hogy
mind a két egyezményt egyidejűleg kell megkötni és életbelépte'ni. Ha a közgyűlés elfogadná ezt a javaslatot, ez a
javaslat
új ösztönzést adna
azoknak az erőfeszítéseknek a
folytatására, hogy megegyezéa
jöjjön létre az a'omfegyver betiltására és e tilalom megvalósításának ellenőrzésére vonat,
kozótag,
megkönnyítené
az
atombizottság sikeres munkáját,
arra ösztönözné a bizottságot,
hogy leküzdje a fennálló nehézségeket és megvalósítsa aa
atomfegyver betiltását, mert at
atomfegyver felhasználása ellentmond a népek becsületének
és lelkiismeretének. A szovjet
küldöttség
felhívással
fordul
minden
küldöttséghez, amely
érdekének tartja a béke és e»
egyetemes biztonság tényleges
megszilárdítását, támogassák a
szovjet határozati javaslator,
amely azt indítványozza, hogy
tegyenek új erőfeszítéseket ebben az ügyben az egész emberiség érdekében: tiltsák be az
atomfegyvert és vezessenek h*
szigorú nemzetközi ellenőrzést
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teljes egységének jegyében folyt le Mao-Ce-Tung válasza
a tibeti felhívásra
a pénteki francia általános sztrájk
fl munkásosztály

fl francia munkásság 24 órás
általános sztrájkja a kormány
fenyegetőzései, zsarolása és durva rendőr erro: ja ellenére le fényes sikerrel folyt le.
fl földalatti és autóbuszhálózat 100 százalékig megbénult, fl
vasutas sztrájk országszerte elérte a 95 százalékot, fl vasiparban 90 százalékos, a villamosenergia Iparban 95, a bányákban 98, az építőiparban 95 százalékos volt a munkabeszüntetés.
A tar.) tik 8C százaléka nem dolgozott. fl rádió és sajtó munká«§! 100 százalékig kivették részüket a sztrájkból.
fl CGT ma reggeli sajtóközleménye megállapítja, hogy a
munkásosztály egységének köszönheti t nagy siker. Egyben
felhívja a dolgozókat, hogy még
Jobban szilárdítsák meg ezt az
egységet és tartsák fenn az egy•éges sztrájkbizottságok működését.
fl szt'áf:oló trori á ok o-'lágnrerte hatalmas
tüntetésekkel
• u t a l t á k meg, hogy elegük van
V kormány kizsákmányoló polilimtáböl.

St. Elienneben 80.000 dolgozó gyűlt egybe, Nantesben 30
ezer, Le Havre-ben 25.000, Rouenben 20.000, 10.000 Nimesben
Nagy tömegek vettek részt
a Marsellleben, Bordeauxban és
LaL Rochelleben
megtartott
gyűléseken.
Nagy győzelmet aratott
a
sztrájkmozgalom a francia rádióban Is. Mint ismeretes, a sztrájkbizottság engedélyezte, hogy külföld
felé
a francia rádió a
sztrájk napján három adást sugározzon ki azzal a feltétellel,
hogy ezeket a
sztrájkbizottság
felülvizsgálja
és a hlrck előtt
közvetítik a sztrájkbizottság röv d közleményeit.
A
ájékoztalásügyl miniszter elöször ellenszegült, d® végfii is kénn'e'en
volt elfogadni a sztrájkbizottság feltételeit. Ugyancsak teljes sikerrel folyt le a sztrájk
valamennyi vidéki stúdióban.
fl l'Humanlté a sztrájkkal foglalkozó cikkében megállapítja,
hogy a dolgozók milliói egyesülten szálltak harcba. A 24 órás
nagy tömegsztréjk ragyrgó siker volt. Á lap éles szavakkal

bélyegzi meg a szociálista vezetők árulását, amely nem tudta megakadályozni a sztrájk átütőereid sikerét. Minden mesterkedésük, mely a sztrájk elleti
irányult, megbukott, fl dolgozók egységesek voltak, nem engedték mscukat megfélemdten'
és a szocialista munkások most
Ismét láthatták, mi a különbség
a szocialista vezetők szavai és
cselekedetei között .
fl sztrájk legfontosabb tanulsága — Írja a Liberation — , az
volt, hogy a mozgalom győzelme
elsöprö erejű volt. fl sztrájkolok
részéről sehol sem került sor
rendbontásra, fl francia, dolgozók megmutatták a fegyelmezettségüket és hitüket abban,
hogy sikerre tudják vinni bérköveteléseiket. fl lap
leszögezi,
hogy a munkásság részéről teljes volt a szolidaritás.
A ma reggeli jobboldalt lapok is kénytelenek elismerni,
a tegnapi általános sztrájk komoly figye'mezte'és a kormány
felé és ezt bizonyltja, hogy a
dolgozóknak elegük van a rájuk
nehezedő sötét nyomorból.

A pekingi s z a k s z e r v e z e t i kongresszus
újból bebizonyította az imoerialistaellenes
demokra-rkus erők növekedését
Pekingben befejezte tan fkaírmásait az ázsiai és oaendeséot-Ani országok szakszervezeti
•Bövetségeinek
kongresszusa,
• n e l yen 114 szakszervezeti kil ü l d ö t t vett réezt Burmából,
Indiából, Sziámból, Indonéziából, Vietnámból, Irakból és más
fab'aj
országokból
A
kongresszus
résztvevői
Mbbn&pos tapasztalatcsere után
•wyhangulag
akcióprogramban
állapodtak meg. Ennek
főbb
pontjai:
í . A pyarmütl éa félpyar• a t i omzAgolt népeinek támogatása UJ öav ndetkezési jog
ta teljo« f I W ' tlen -ég kivi vására iráavnió küzdelmeikben.
t . Minden hátrányos faji,
•Mu/etisógi és vallás* megkil-

— A németek minden lehető
intézkedést megtettek, hogy Tito
élete ezen akció során sértetlen
maradion. A különleges egységeket válogatott emberekből állították össze: többségükben katonai fegyelemsértésért degradált tlsztdtből és altisztekből,
akiknek az operáció sikere esetén teljes rehabilitációt Ígértek.
Minden ejtőernyős
megkapta
Tito fényképét és minden cso-

A francia kermíny segit meosrősitsni
a raakciós N r u g a ' n f m f t s r ^ g haiataát
Háromnapos rendkívül heves
vita u án
a francia nemzetgyűlés jobbo'dali szavazógépe
334 szavazattal 248 ellenében
bizalmat szavazott a kormánynak a német kérdésben. Az ülés
soréin Gi'bert és Chambrun haladó baloldali képviselő leszögezte: a külügyminiszter
az
amerikaiak kedvéért
feladott
minden biztosítékot,
amellyel
Franciaország Németországban
rend elkezelt.
Amltroise Croísat korrmf nista képviselő hangoztatta, hogy
a kormány német-francia nagyIpari közös csucströsztöt készil

elő Lotharingia és a
dék bevonásával.

Ruhr-vi-

Picrre
Cot
volt minlszlCn
hangoztatta, hogy a kormány
helyreállítja a reakciós és bősz*
=zura éhes Nvusa'németo szág
hatalmát. A jobboldali többség
végül is a kormány támogatását határozta ef, bár a kormányjavaslat ellen álhístfoglalél
képviselők száma ezultal lénv«gesen több volt — 218, — miWI
a kommunista és a haladó képviselők összessége, akiknek szam a összesen 181 a nemzetgyűlésben.

Heves v i t a az osztrák p a r ' a ^ e r r t h e n
az á r a k e m e l k e d é s e m i a t t
Az osztrák parlament ülésen
a nyersanyagelosztás ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat tárgyalás során heves vita támadt
ar Arak ellenőrzésével
kapcso

latban. Elser kommunista képviselő megsemmisítő bírálatot ino»dott mindkét

kormánypárt

iv-

politikájáról.

Az Országos Oktatási Osztály
közleménye

Gordon spanyol köztársasági külügymin szter ujabb leleplezése

— flz egyik német akció terve
ejtőernyős támadásból állott a
Jugoszláv vezérkar
ellen
—
•melynek főhadiszállása Drbal
faluban volt — és egyszersmind
gyalogsági akcióból, amelynek
célja a jugoszláv erők megsemmisítése volt a krajlnszkl la <&parszkl szakaszon.

keztek más tibeti személyiségek részéről is.
Az üzenetekre válaszolva MaoCe-lunz és Csu-Teh főparancsnok felhívta a tiheti népet,
egyesüljön a kinai nemzetek
családjával és felszólította a tibetieket, hogy küzdjenek felszabadulásukért.

imperialisták ázsiai ügynökséMnltfztctés megszüntetése.
3. Harc az ieazságos mun- gére.
kafeltételekért és a dolgozók
Újra beigazolódott a Ssaakdemokratikus jogainak védelMervezoti VilágBrövet-régnck a
világ összes dolgozóit egybeméért.
fogó hatalmas és növekvő be*
A pekingi kongresszus a nemfolyása. A szakszervezeti ví.
zetközi munkásmozgalom nagyA különböző oktatási formák programja a karár
légfmozgalom szerves része lelt
jelentőségű eseménye volt. Az
a világ Békéjének biztosításá- csonyig terjedő időszakban a következő:
egész világ szine előtt igazolta
ért folyó harcnak.
az
imperialistaellenes
demoALAPFOKÚ SZEMINÁRIUMOK:
kratikus erők növekedését
a Ma már
bebizonyított
tény,
A Politikai Bizottság hatágyarmati és félgyarmati orszá- hogy a Szakszervezeti Világrozata
Nov. 21-től nov. 28-ig
gok dolgozói kórében. Egyben szövetség minden szakadár árlehetővé tette azt is, hogy az mánykodás ellenére a szakszer,
A Párt
Nov. 28-tól dec. 12-ig
ezekben az országokban működő vezeti világmozgalom döntő ereA Párt Szervezeti Szabályszakszervezeti szövetségek igazi je, amely százmilliókat képes
zata
Dec. 12-től dec. 19-ig
tömcgszcrvczetckké Jenessenek. mozgósítani a háborús uszitók
Sztálin elvtárs, a haladó
és
a
dolgozók
létérdeke
ellen
A Pekingben létrejött egyezemberiség vezére
Dec. 19-töl dec. 24 *
tőké*
monopóliumok
mény
megsemmisítő
csapást táraadó
mért az ázsiai reakcióra, az megfékezésére.
HALADÓ SZEMINÁRIUMOK:

Hogyan vigyáztak a nácik
Tito életére ?
I I >Rudé Právo-, a Csehszlo• I t Kommunista Párt központi
lapja, pénteki számában közli
Cordon lábornoknak, a spanyol
Köztársaság
hadügyminiszterének leleplezéseit a Tito-banda
bábom alatti bűnös magatartásáról. Cordon tábornoknak ez
a leleplezése befejezi a
Rudé
Pndvo hasábjain megjelent cikksorozatán fl cikk a "többi között
• következőket mondja:

Az ü ] Kína Hírszolgálati Iroda jelentése szerint "Pan-Csen
láma felhívást intézett a népi
felszabadító haderők első tábori hadseregének parancsnokéhoz és ebben kérte, hogy szabadítsa fel Tibetet és a tibeti
népet Hasonló felhívások ér.

porthoz jugoszláv
hazaárulókat
osztottak be, mint kísérőket,akik
ismerték Titot, hogy ilyen módon kizárják annak lehetőségét,
hogy tévedésből megöljék.

Tito meg akarta adni
magát a németeknek
A támadók megközelítették a
tarlang bejáratát^ amelyet makacsul védtek a vezérkar tisztjel,
a tisztiiskola tanulói és a vezérkar őrzászlóaljának
egységei.
Arszo Jovanovlcs, a vezérkar főnöke személyesen irányitolta a
védelmet, fl védők ellenállása az
első támadást visszaverte, de a
helyzet kritikus maradt, mert a
vezérkar valójában körül
volt
zárva.
— fl tények mindenki előtt
Ismeretesek. De mi tőrtént azután, attól a pillanattól kezdve,
amikor Tito vezérkara Olaszországba repült? Hogyan sikerült
nekik ebből a körből kitörni. Alikor erre vonatkozóan igyekeztem
hivatalos adatokat szerezni, hogy
tesorolhassam őket
müvembe,
nagy nehézségekbe ütköztem. Tito környezete Igyekezett ezeket
az eseményeket homályban tartani. Egyes mondattoszlányok-

ból és indiszkréciókból megtudtam annyit, hogy konkrét következtetéseket vonhattam le. Tito
meg akarta adni magái a németeknek. Arszo Jovanovlcs tábornok azonban ez ellen foglalt állást és erőszakkal kényszeritette
Titot, hogy felszálljon a repülőgépre.

A Tito klikk állandó
kapcsolata az ellenséges kémszolgálattal

A Politikai Bizottság határozata
Igaz hazafiság — proletár
nemzetköziség
Kommunista
éberség 1—
pártszerű magatartás
Sztálin elvtárs, a haladé
emberiség vezére
E G Y É N I TANULÁS:
A Politikai Bizottság határozata
Sztálini
ötéves terv. —
Sztálin elvtárs, a haladó
emberiség vezére

Nov. 21-től nov. 28-íg
Nov. 28-tól dec. 5-ig
Dec. 5-től dec. 12-ig
Deo. 12-től dec. 19-ig

Nov. 27-ig
Nov. 27-től deo. 18-ig

E G Y É V E S ESTI I S K O L Á K :
A Politikai Bizottság határozata
Sztálini ötéves tervek
Kommunista
éberség «—
pártszerű magatartás
Sztálin elvtárs, a haladó
emberiség vezére

N o v . 18-tól n o v . 24-ig
N o v . 25-től dec. l - i g

— Tito drball viselkedésére
Deo. 2-től dec. 8-ig
csak akkor fog fény derülni, ha
majd a népbiróság előtt fog álDec. 8-től dec. 15-ig
lani, mely ítélni fog bűnei felett
De már azok a tettek, amelyeket K Ö Z É P F O K Ú B O L S E V I K P A R T T Ö R T É N E T I
a Rajk-perből Ismerünk, megSZEMINÁRIUMOK:
engedik nekünk, hogy ezt állítsuk : Tito biztos volt abban, hogy
Anyaga azonos a haladó szemináriumokéval.
a németek kezében életét semmiféle veszély sem fenyegeti. EzPÁRTBIZOTTSAGI S Z E M I N Á R I U M O K : .
zel kapcsolatban ró kell mutatni
A Politikai Bizottság hatáaz összefüggésre, Rankovics ki"
Nov. 14-től nov. 21-Ig
rozata
szabadulására a németek -kezé"
Bolsevik Párt története V I .
bői, Gyilasz és Kidrics feleséfejezete, Malenkov elvtárs
gének csodálatos kiszabadulása,
beszédének
feldolgozása,
akiket a Gestapo autóján szálNov. 21-től dec. 12-ig
a háború kérdése
lítottak szabad területre.
Mindezek a tények megmutatják a Tito-klikk állandó kapcsolatait a kémiródákkal,

Sztálin elvtárs, a haladó
emberiség vezére
ORSZÁGOS

Dec. 12-től dec. 19 ig
OKTATASI
OSZTÁUÍ
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SZEGED DOLGOZÓ NÉPE FORRÓ ÜDVÖZLETÉT
KÜLDI A NAGY SZTÁLINNAK"
ízléses faragású

dohán)

Szeged dolgozó népe Sztálin
•lvtárs hetvenedik születésnapjának méltó megünnepléseképpen
•z elmúlt hetekben sorra tette
•itg
munkafelajánlásait, hogy
•melje termelékenységét, csökkentse a selejtet és lényeges javulást vigyen munkájába.
Ma már a felajánlott százalékot a legtöbb üzem dolgozója
Jóval felül teljesítette, mert méltóképpen akarja megünnepelni a
•ilág dolgozóinak nagy ünnepét

A

osládika késsült Szegeden Sztálin
születésnapi ár a

A felajánlásokon felül Szeged
dolgozói most művészi kivitelű
dohányos ládikát
készíttettek
Sztálin elvtársnak. Az ajándékot
Sztálin elvtárs 70. születésnapján
adja át a magyar kormányküldöttség, az ország többi dolgozóinak ajándékával együtt.
A ládikát domborművek díszítik, amelyek Szeged felszabadítását és a híd építését ábrázolják. A ládika belsejében képsorozat áll, a kombinát jcitünő

„szakma

elvtárs

szovjet gépelnek beszereléséről.
„Szeged dolgozó népe forró
üdvözletét küldi a nagy Sztálinnak" — az a szöveg áll orosz
nyelven a ládikán, bogy méltó
kifejezésre jusson az a határtalan szeretet, amelyet éreznek
Sztálin elvtárs iránt.
A dohányos ládika a mai napon a Délmagyarország kiadóhivatalának kirakatában tekinthető meg.

legjobbja"

elmért

országos versenyt indított a DÉMA négy dolgozója
A SZEGEDI ÜZEMEK dolgo- 1 finomtalp csiszolókat, Liszekán' nedik születésnapja tiszteletére
zói egyre nagyobb kedvvel és ; György elvtárs a ta'pszélmaró- vállalták a Marx-térf átrakóéi
lelkesedés' el versenyeznek a , kat, Kocsis József az ágó(af]>a- fomás vonalszakaszának befe•szak ma legjobb
do'gozója® ! lókat (ragasztókat) hívta kl or- jezését, dteceml/er 21-re, jóval
einv'rt. Emelkedik a le me'és, ' szágos versenyre, »a
szakma előbb az elő'rt időnél.
Csökken a selejt és a nagvsze- legjobbja® meglisz'e'ő ciniért.
pedi üzemek gazdái méltóképAz orMágos versenykihívást
pen, munkával készülnek Sztálin eívlárs hetvenedik szülelés- a DÉMA négy dolgozója eljutpa; jára.
tatta a Szakszervezetek Országos Tanácsához.
* rAs*t a parasztnak,
MOST a szegedi DÉMA cipőA szegedi DÉMA-ban a > szak- nem világosságot!
gyárban indított országos verVillan-rl a faluba?
cimü E«y f nét!
•envt négv dol.'.ozó Az üzemi im a legjobb dolgozója®
verseny
lázában
égne'c
a
dolgO"
Hofy • D a n i kezdjen
értekezleten Farkas Józsefné élmunkás elvtársnő
versenyre zók. A Párt segítségééi a leg- nz 4thec*tt parasztja
ujabb f-s okoskodni majd,
bivta a DÉMA, Szeged és az jobb szegedi üzemben
ho*ry ••-végre is él?
or z ág összes sarokszügezőit. — eredmények szüleinek és for- Igy rikoltott a s/Aj,
• szakma legjobbja címért. Fa- rná todiik a szakma legjobb mun- s a két aranvfoar
fagö Sz Mihályné elvtársnő a kása.
TisrMMsiuekként villogott,
b a •vobukli megélt
AcélMán mocsár' aa
Ki lesz a les jobb
villamoskalauz?
Zölden fodrozott • szennye©
harag.
A szegedi víl'amosvasut dől- j MOST MÉG nehéz fenne elfcozói
ld lesz Szeged legjobb
ozói lelkesedés el csatlakoztak !' dönleni,
<
s »n?
*z országos közlekedési ver-1 villamoskalauza, de az biztos,
•rn diez és a villamoskalauzok ! a nemes vetélkedésnek
csak Kissé eoí-ndesebb « t nr.
ITolkan mormolja csak tovább
között megindult a verseny: a győztesei íesznek.
•legjobb vi'lamoskalauz® meg-1 A villamosvasút műhelyének Aun-nén hansrja /lHztos® bireit.
A foiabaii pedig ért
tisztelő elméért.
'dolgozói Sztá'in elvtárs helve- Homim póznák állnak.
Drótkarjaikon surran át a fény.
o'vag és okosodik,
A 1i>rmén\hpg\üitéiben vészétt ió
munkáért A
b a taoktorállomáson
om»s villan- féc y mellett
Tartanak szemináriumot ózok,
Akiknek még mindig kevés:
a fény!
nvf. L . i

A FÉNY

I

É

Rádi6k*tzfllé^et kapott a s z m d i
„Oő^sa" termelocjoport

Szolmbaton este ünnepélyes ! megjelent az njsze-edll »Halafoerrtek között adták át a sze- dás®, a kecskéstelepi iTángedi Dózsa György termelőszö- 'csícs® és a bakiéi > Alkotmány®
vetkezet dolgozó parasz'j i'naj; ; termelőcsoportok
valamennyi
• terményljegvüj lésben és a • tagja. Juliász János a DÉFOSz
nyári és őszi
mezögazd'aságl részéről tartolt beszédet és kimun'-'ákban tanúsítóit éredmé- tért ékelte a Dózsa György lerBveikért, nagv
szorgalmukért mefőcso|)ort tagjainak jó munkapott
érékes
Jutalmukat. ' j ) it. örömmel f é r t é k meg a
Nrgv teljetóbu 'nyü, uj rádióké- } cn'evő többi
csoporliagok,
•oüléket kaptak.
I hogy ezt a j ó példlát a Jövőben
A jutalmazási
ünnepségen Ők is követik majd.

„Síébid F5!d"

ferlesjtfsí versenyre hhrfa
a dfszkí «?ép*ll&m*s
a m ^ y e v tamennyi géoállnm^sál

A már egy hete fartő Szabad |ha(ározlák, hogy a
»Szahad
Fi'-'d k-i-or, ,-v Vi-je
t a | Föld11 kampány
idejére versz- gedkörn véki dolgozó parasz- senyre hívják ki Csongrád metok ig-n nagy számmal i.-m rgye összes gépállomásainak a
ték föJ a tnftin'<áj *kiba»» és a faiu<4 osz'á'yhar b: n nagv segít- dolgozóit.
séget nyújtó Szabad Földnek
J. len!őségét. Napró'-napra Igb- S e p r ő t i s k é s z i t
ben és löbbcn olvassák már ezt
a s egedi kefegyér
ez uj ágof, melynek a terieszléA szegedi kefegyár eddig kimében az utóbbi napok folya- ! zárólas-osan kefegyártással fogmán kimagasló eri-dm'nyt éri lalkozott.
e» a cl esz ki EPOSz szervezet. j A seprőt eddig Szegeden csak
Az EPOSz fiatalok
cg vei len kézműiparosok
készítették. A
m p alalt lóbli, mint 40 Szabad szegedi
kefegyárban hélfő óta
Föld e'őrize'ői gyf j öllek. Ila- seprőt is gyártanak. Nemcsak
BotihVan szép eredményt érlek el a szegedi üzleteket tudják cllátn (leszki p'-páitomás dolgozói ! ni hanem külföldre is exportálís. A sík- r "ken felbuzdulva el- nak belőle.

Az MSzT szegedi
fifcarnnikus zenekarának
bemutatkozása
Ma délelőtt mutatkozik be a
Magyar-Szovjet Társaság szegedi filharmonikus zenekara 8
Nemzeti Színházban.
A Zenekar ezen a hangversenyen megismertei! Szeged dolgozó népét a még eddig nálunk
kevéssé ismert szovjet zenekőftőnek, Ivanov Radtldevicsnek és
Sztarókadbmszkynek két nagy
müvével.
A
bemutatkozó
rnfi*srb'n
a
mai
szovjet
zrne mcTett a XIX. század két
jelentős orosz mester-ének, Liadmnak és Csnjkovszkájnek két
müve is szerepel. A íilharmónikus z»nekar célja, hogy dolgozó népünkkel megismertesse
és megszeret le :se a szovjet zenét és népszerűsítse azokat.
J»«l

fcé'en

adták

át

• s MSzT 400 kötetes
s z * y e d i könyvtórát
A Magyar. Szovjet Társaság
november .70-án adja át az Országos Központtól kapott négyszázköt'-fces könyvtárat tártainak ünnepélyes keretek között.
Az ünnepélyre a Társaság kulturgáHája máris készülö-lik. Az
MS/T ezzei megalakítja Olvasókörét is,

A tanyavilág községesitésének
jelentősége
Irta: M i s o n
Amióta a Szovjetunió felszabadította
Magyarországot,
a
munkásosztály és a dolgozó parasztság helyzetében alapvető
változások történtek.
Az elnyomott proletariátus a
népi demokráciánk vezető erejévé, a szocializmust épitő szabad muckásoszál'.yá változott.
A dolgozó parasztság, amely
a múltban kettős elnyomásban
élt, most a munkásosztály hü
szövetségeseként ugyancsak rálépett a haladás útjára és mindinkább felismeri, hogy a szocialista átalakulásból a falu sem
maradhat ki. Ennek a felismerésnek adott törvényes alapot
Alkotmányunk, amikor lerögzíti:
a Magyar Népköztársaság kötelességének tekinti, hogy állami
gazdaságok szervezésével, mezőgazdasági gépállomásokkal, az
önkéntes társulás és a közös
munka alapján üiüködő termelőszövetkezetek
támogatásával
elősegíti a mezőgazdaság szocialista fejlődését.
Dolgozó
parasztságunk
a
nyújtott támogatás alapján egymásután alakit'a meg Szegeden
is a
termelőszövetkezeteket,
mert látja, hogy a társas termelés könnyeblié, eredményesebbé teszi a munkát. Dolgozó
parasztságunk felismerte, hogy
az életszínvonal emelésének biztositéka a termelés mstgasabbrendü megszervezésén alapszik.
Ehhez a felismeréshez, valamint
ahhoz a támogatáshoz, amelyet
a három, és az ötéves terv
nyújt a dolgozó parasztságnak,
még más is szükséges, hogy a
falu további fejlődését kellőképpen biztosítsa.
A felszabadulás előtt a félfeudális és nagytőkés Magyarország közigazgatása, államapparátusa az
osztályelnyomás
eszköze volt a dolgozó néppel
szemben. A Szovjetunió szétzúzta a fasizmust Lakájmódra
kiszolgáló Horthyék tőkés államát. Kemény harcokkal, Rákosi elvtárs vezetésével fokozatosan kiszorítottuk a hatalomból és a kormányzatból a tőkésosztályto s a falu kizsákmányoló
rétegének képviselőit. Ma Magyarországon a munkásosztály
és vele szövetségben a dolgozó
parasztság van hatalmon.
A népi demokrácia épitő munkájának állandóságához éseredményességéliez azonban önmagában még nem elegendő az
államhatalom biztosítósa. A fejlődés további szakaszán feltétlenül meg kell adni az államapparátus szerkezetének erre
egyedül
legalkalmasabb népi
jelleget is. amely összhangban
vnn a változott helyzettel. A
mai Közigazgatási rendszer túlnőtt a régi kereteken, igv tervszerű, szocializmust épitő gazdálkodást a jelenlegi állami fel-

Gusztáv

építmény nem képes eredmény©,
sen szolgálni. A régi tartalomhoz igazodó szerkezet egyenesen ellenállást jelent az épitö
munkával szemben.
Mindezek a körülmények fej.
lődésünk mar fokán elháritha.
tatlanul szükségessé tettek ai
Alkotmányban megállapított uj
közigazgatási és szervezeti alapelvek végrehajtását. Alkotmanvunk értelmében a Magyur
Népköztársaság területe államigazgatási szemponttól megvékre, járásokra, városokra és községekre tagozódik. A területi
tagozódásnak megfelelően, az
államhatalom helyi szervei a
tanácsok, amelyek az állam politikai és gazdasági hatalmának alapjait képezik. Munkájukban közvetlenül a lakosságra támaszkodnak a tanácsok,
igy biztosítják a dolgozók tevékeny résztvételét, kezdeményezését és ellenőrzését az államhatalom helyi gyakorlásában.
Alkotmányunkban leszögezett
alapelvek éppen a Szegedbe*
tartozó külterületi dolgozó parasztság számára felmérhetetlen jelentőségűek. Szesrod nagy.
kiterjedésű tanyavilázát ugyanit
a muttlian teljesen elhanyagolták. Mint mindenütt, itt ís csal
a felszabadulás utón indult mqf
az egészséges fejlődés. A kö*.
igazgatási kirendeltségek körül
egymásután épültek ki a köaségi jelleget öltő tanraközpontok. A jeleelegi közigazgatási
szerkezet a további fejlődésünket azonban már nem tudja
kellőképpen biztosítani.
Ebből a helyes felismerést/®
kiindulva, Pártunk javaslatára
ezért megindultak az előkészületi munkálatok a x Szegedbe*
tartozó Csengele,
Szatyrna*,
Felsőközpont, Virostanva, Mórahalom, Ruzsajárás, Lengyel®
kápolna éa Rös«ke tanyaközpontoknak ónálló nagyközségekké való kialakitátó-a. Ez knek
a község" knek önállósága u jabb
fejlődési lehetőségek előtt nyitja meg az utat és biztosítja
számukra a város és falu között még meglevő különbségi
megszüntetését., egyben megteremti az előfeltételét
annak,
hogy a. dolgozók széles tömegei
az állami munkáian résztveheasenek és ezen keresztül erősítsék a nép és az állaraszervoziett közötti kapcsolatot.
Az újonnan
megalakítandóközségek nagvszerü eredményekkel telt állomások lesznek a szocializmus felé vezető utunkon,
amelyen a Szovjetunió támogatásával, a Ma®var Dolgozók
Pártjának irányításával építjük
Népköztársasárunk erős, független államát, ahol minden
hatalom a város és falu dolgosé
népéé.

Szövetkezeti tejüzemet
Dorozsmán
A dorozsmai földmüvesszövetkezet
dolgozói
elhatároznák,
liogy ők is több és jobb munkával ünneplik
meg december
21-ét, Sztálin elvtárs 70. születésnapját. A terv szerint az 1950
év elejére előirányzott toll és
nyersbőr fölvásárlási üzemágat
Dorozsma, Forráskút,
Kistcmplomtanya és Ullés község területén még a közeli hetek folyamán megindítják. Ezenkívül
új tejüzemet is létrehoznak,
amely igen nagy jelentőségű a
dorozsmai
dolgozó parasztok
részére. A fölöslegként mutatkozó tejet ezután inár nem kell
beszállítani
Szegedre,
mert
helyben dolgozzák fel. A földolgozásból
származó
mellék
tejtermékeket
ncdiv sertéste-

létesítenek

nyésztés és hizlalás
használhatták maid fel.

céljár*

— A SZEGEDI VÖRÖSKEreszt szakorvosai a Jövő hét folyamán valamennyi
szegedi
üz?ml>cn szakelőadást
tar ának. December 1 éuanhan pedig
ugyanezeklicn a gyárakban az
üzemi betegségekről
tartanak
előadást.
— BEFEJEZŐDTEK a szegedi ovodás gyermekek szüíől
részére lactoft egészségvédelmi
és csccserW ápolási szakelőadá sok. A Mtsq'arlott <-föndások<>n.
valamennyi ak-aion o u
ipre
nnqv ssátntxMt tóemev meg i»
szülök. ííébánv nApoo bcíü- aá'lalános wkwtás
gyermekei
szülei réixzlr* tartanak
Xiík
orvosi KakrJőíMÍásokHt

Vasárnap.

fi selejtnélhüli
Az Önköltség csökkenése
JBgg a termelékenység emettsétől, a selejt csökkenésétől,
M anyag és energia takarékos felhasználásától. Az önköltség csökkenése nagymértékben hozzájárul a dolgozók
reálbérének emelkedéséhez.
•
Jakusin, a moszkvai 2. sz&aaú óragyár lakatosa komoly
figyelmet szentelt annak a
kérdésnek: hogyan lehetne a
gyárban készülő „Molnija" és
„Szaljut" órákat olcsóbban
éJőállítani.
Megvizsgálta, hogyan folyik a munka üzemben, beszélgetett munkás'ársaival és
a

mérnökökkel.

Megállapította,

hogy a termelés legfőbb h&Vramozdilója

a selejt.

E z drá-

gítja a termékeket, emeli az
önköltséget. Látszólag lényegtelen
apróságokból, a
gyár mindennapi
életében
azinte észrevétlen veszteségekből adódik a legtöbb hulladék. Ha pazarolnak az olajjal, vagy megfeledkeznek a
gépek kellő gondozásáról, már
drágul a termelés. Nem elha-

termelésért

A veszteségek elleni küzdelem rövid időn belül éreztette hatását. A munkásoktól
773 javaslat érkezett be, ezeket kezdték felhasználni és
nagymértékben megnőtt a
gyár rentabilitása. Míg egy
„Szaljut" óra elkészítéséhez
azelőtt 25 munkaóra kellett,

A termelést hátráltató körülmények
csökkentése az
iparban — és a népgazdaság
minden területén — a jelenlegi ötéves terv idején 160
milliárd rubelt szabadít fel a
Szovjetunióban, amelyet további építkezésekre, a dolgoaz újítások
bevezetésével
a zók jólétének emelésére haszgyártási
időt
lecsökkentették nálhatnak feL A szovjet stakiszámították,
13 órára.
Az
örücölt ség 30 tisztikusok
hogy minden befektetett ruszázalékkal
csökkent.
Jakusin mozgalma — szta- belből 6) kopejkát a termea
hánovista tervek felhasználá- lési hibák csökkentéséből,
sa a termelési veszteségek el- takarékoskodásból
nyernek.
len — az egész SzovjetunióIlyen fontossága van annak,
ban eí'erjedt. Sokezer üzem
vette át a kezdeményezést és hogy törekedjünk az önkölteredményeképpen
többszáz- ség csökkentésére, a termemillió rubel
megtakarításhoz lési hibák kiküszöbölésére, a
juttatták
az
államot.
Meg- selejtnélküli termelésre és az
szüntették a
termelékenységet anyaggal való takarékoskohátráltató
kiadásokat.
dásra.

konzuli egyezményt — állapítja
meg a jegyzék. Ez a sérelem annál súlyosabb, mert letartóztatták többi között
Szczerbinskph
alkonzult is, aki diplomáciai mentességet élvez. Ilyesmire még soha nem volt példa.

vetkeztében a vállalat 33.5 millió rubelt tokaritott meg. A
gyár az észszerüsitési javaslatok megvalósításával a saemélyés teherautomobilokat a múlt
évinél gyorsabb ütemben hozza forgalomba. A motorgyártó
műszakban például bevezették

— 33'5

millió

— Az
Igaz! amerikai
fcó, egészséges fró. Tehát
vigyáznia kell, hogy valami divatos betegség hirtelen le ne verje
lábáról
Ha ez a baleset előfordul
vele, mást nem tehetünk,
kátrányba
mártjuk
áe
tollba hempergetjüH . . .

Azon a bizonyos napon egyik barátja elcipelte magával az
„Aranv
Bagdad"-ba.
A
divatos
Muslc-Hallban a
„Harry
Hopkins
TI
meztelen
menyasszonya" eímő kolosszális rervflt próbálták.
A revü menedzsere Izgatottan szaladgált a nézőtéren. Százezer
dollárt
fektetett ebbe az üzletbe
ée még százezret
akart
keresni rajta, de időnként
kétségei támadtak a siker
felől

Nem sokkal ezután Reginaid Hipp színházi áe
liliníró homályos pályafutása
egén
felragyogott
a részegítő arany hajnali
fénye, Mr.
Hipp
eddig
asupán néhány centet tuAmikor
ezétnyflt
a
dott magának megélhetés- függöny és a színpad megReginald
re összeírni, mivel,
mű- elevenedett,
odahajolt
barátja
alkotásai ize agyagba sü- Hipp
tött kiszáradt mazsolára füléhez éa megjegyezte:
emlékeztetett.
A
kőrön—
Disznónak disznó,
•égnek
egyszerűen
nem de nem eléggó.
rette be a gyomra, holott
t
kezdte kifejteni, a d

Sztálin

rubel

megtakarítás

világ tegéienjárebb és íegtökeUtesebb demokráciája.
Az évfordulóval
kapcsolatban
a ,,Trud" a következőket irja többek között:
,Jlazánk fennállása óta soha
nem voltak olyan igazságos ét
szilárd határaink és soho nem
volt olyan baráti államokkal körülvéve, mint napjainkba,..
A
Szovjetúnió
népeinek
testvéri
együttműködésében a nagy és kis
népek alkotóereje egyformán klbontakozott. A szovjet
népet
semmiféle marshallizálás nem 'enyegeti és nem fenyegeti az életszínvonal és a reálbérek süllyedése sem, mint ahogy ez a kapitalista államokban végbemegy "
A ,,Krasznaja Zvjezda" különösen arra a megsemmisítő jellemzésre hivja fel a figyelmet,
amelyet Sztálin elvtárs a burzsoá
demokráciáról adott,
A „Krasznij Flot" a Szovjet,
únió alkotmányának
nemzetközt
jelentőségével foglalkozva e következőket irja:
„Sztálin elvtárs előrelátása fényesen beigazolódott.
Az imperialisták által kirobbantót* m<fsodik világháború Kelet- és DéU
kelet-Európa államaiban a népi
demokratikus rendszer keletkezén
sét eredményezte, a kinai nép
történelmi győzelméhez és a békeszerető
német
demokratikus
köztársaság megteremtéséhez ven
zetett."
•a

Rendele*
az

egy szovjet a u t ó g y á r b a n

EZ AZTÁN
szegény jó Reginald
a
„tiszta
művészet*
híve
volt. A Szépséget szerette, nem a hétköznapi dolgokat. amelyeket mindenki megért, hanem azokat,
amelyek arra kényszerítik
a műélvezőt, hogy sóhallson és nyögjön a gondolat
és alkotás hatalmas titka
iránti kiapadhatatlan sóvárgásban. ,

hogy a francia hatóságok haladéktalanul bocsássák szabadon a
letartóztatott lengyel tisztviselőket és polgárokat.
Ellenkező esetben a lengyel
kormány fenntartja magának
a
jogot, hogy megtegye azokat a
lépéseket, amelyeket jogosnak és
szükségesnek ítél.

K i l e n c e z e r észszer üsités

veszteségek elleni harcra, öszA Gorkij automobilgyár munA lengyel tisztviselők letartóz•zegyüítö'tók a munkások
kásai
és
mérnökei 1949-ben
tatásával
a
francia
hatóságok
javallatait és' a műhelyekben
9000 észszerüsitési
javaslatot
megsértették
a
lengyel-francia terjesztettek be, amelyek kömegjelentek a feliratok:

Mr. Drake, a radikalizmus híve és bizonyos demokratikus Írók tisztviselője lelkiismeretét csupán
6t gyermekújság és két
női folyóirat kiadása terhelte. Egyébként
14 kollégium és 2 egyetem tiszteletbeli védnöke volt. A
minap a
svábbogárfuttatók és az evangéliumi haladás egyesületének rendes évi közgyűlésén a következő kijelentéssel
járult hozzá dicsősége megalapozásához:

A moszkvai lapok Sztálin elv
társnak, a Szovjetúnió
alkotmánytervezetéről
szóló előadói
jelentésének 13.
évfordulójával
foglalkoznak. Részletesen jellemzik korunknak ezt a hatalmas />lentőségü okmányát. A lapok kiemelik, hogy Sztálin elvtárs előadói jelentése a marxizmus-leninizmus
egyik
legkiemelkedőbb
alkotása,
rendkívül
becses
gyöngyszeme a marxista-leninista elmélet kincsestárának.
Szlá.
lin elvtárs ebben a történelmi jelentőségű müvében általánosította
a szocialista társadalom építésének hatalmas tapasztalatait, elméletileg megalapozta a Szovjetunió alkotmányának
alapelveit,
bemutatta a szocialista demokrácia erejét és nagyságát, amely a

szakadonbocsátását
A . francia hatóságoknak ez az
eljárása mély megdöbbenést keltett a lengyel közvéleményben és
keserűséggel tölt el minden lengyelt. annál is inkább, mert élénken emlékeztet azokra a módszerekre, amelyekkel a lengyeleket
kinozták a náci megszállás idejében. A lengyel kormány elvárja,

mindennel kellene kiegészíteni a revüt, hogy százszázalékos disznóság
legyen belőle. Az arra tévedt menedzser fülét hegyezve figyelte Hipp szózatát, majd nem bírta tovább, megragadta a keserű költő karját és mámorosan üvöltötte:
— önt a sors küldte
hozzám! Csakis ön segíthet, hogy ebből az előadásból jövedelmező művészi alkotás váljék! Jöjjön velem . . .
Reginald megadóan követte a menedzsert a dolgozószobába,
ahonnan
nem sokkal ezután tömött
zsebekkel
távozott.
Az
(Itala javasolt
malackodások emberükre találtak.
A revünek „őrült" sikere
volt a bemutatón. Egy hónanpal később nem kisebb sikerrel folyt Ív a
..Johnny és a férj a balkonon*" ctmfl revü
premierje a szomszédos Music-Hallban
S alig egy
fél évvel később már az
Egyesült Államok egyetlen jelentősebb revűszinházában
eem
játszottak
darabot, amelyhez ne Re-

27.

alkotmánytervezett

A lengyel kormány követeli a Franctaotszágban
Jogtalanul letartóztatott lengyel állampolgárok

•Leszcsycki miniszterhelyettes,
nyagolható
az
időveszteség- a lengyel
külügyminisztérium
ből keletkező
költségemelke- megbízásából fogadta Jean Baelen
dés sem.
varsói francia nagykövetet és
A gyárban kiszámították, jegyzéket nyújtott át neki A
hogy az időveszteség a teljes jegyzék megállapítja, hogy a lenmunkaidő 12 százaléka, va gyel külügyminisztériumhoz érgyis a gyár dolgozói egy év kezett jelentések szerint Franciaalatt másfél hónapot töltenek országban nagyarányú politikai
„munkanélkül".
Ennyi idő akció indult meg lengyel államalatt sokezer órát lehet elké- polgárok és demokratikus szerveszíteni. Világos dolog az is- zetek ellen, amelyek óriási szolmennél több órát bocsátanak gálatokat tettek a francia felszaki. annál olcsóbban hozhat- badításért vívott harcban. A jegyják forgalomba.
zék részletesen felsorolja azokat
Jakusin javaslatára sztahá- a személyeket, akiket a francia
fcovista tervet készítettek a hatóságok letartóztattak.

„Gondolj
arra,
hogy
«
gyárban
a «elejt
évi 350
ezer rubelt tesz
ki!"
„A
munlcaidőveszteség
egy százalékos csökkentése
évente
további
)000 óra
előállítását
jelenti!"

13 éve ismertette

194H rov^mPer

ís'«0'?orvcsok
o í S k o t i á s ^ ő l

A
népjóléti
minisztériumi
az ^automatikus futószalag ter- íiíabb rerd?i»te szerirtt 3 j ö j
melési rends,.crt«, úgyhogy a vőben az iskolaorvosok gver*
Fel*
fontos alkatrészek gyártásának mekszakorvosok lesznek.
1
ovodíi
ideje harmadára, vagv ötödére adatuk az iskolás és
csökkent. A gépgyártó 1műszak- gyermekek rendszeres egészséghan számos oíran'magas terme-1 ügyi ellenőrzése és
évenként
lékenvségü gépet állítottak be,' egyszer egy m i n d c n r e ki!erjedő,
amelyek révén az automobilal- tüzeles orvosi vizsgálat. A vizskatrészek gyártási ideje jelen- gálat errim'nveit a gyenrteleK
tős mértékben
meggyorsabbo- törzslapján jegyzik fel és «*•«
rőn a szft'őket értesítik.
dotfc

KARRIER!

Irta: L. L A G I N

ginald Hippot szerződtet- ták a könyveit. Ezek a
ték volna „művészeti ta- müvek — „Ádám és Éva
előtt",
„A
nácsadónak".
Nevét
a a bűnbeesés
költészete",
Mexikói-öböltől a Niaga- rothadás
ráig, as Atlanti-óceántól „Gangszter — a mindenüzletember",
„Haa
Csendes-óceánig
száz ható
fényben tükrözték a ne- misítások és azok nevelő
filmrendezők
oncsővek az éjszakai ut- hatása" —
színházi dramaturgok és
cákon.
Fényképészek ét
riporterek üldözték inter- más művészeti szakembejúért ét véleményét kikér- rek tankönyveivé váltak
Elkövetkezett
a
nap,
ték Hollywoodban ia.
felavatta
saját
Hipp
ekkor
érkezett amikor
Regihíre
tetőpontjára.
Az luxus-yachtját.
„Arizonai halálfarm" ci- nald sok pezsgőt ivott ée
mfl ragyogó filmet elejé- hajnaltájt, amikor a bűvös
szélbea
kikötöttek,
61 végéig ő találta ki. A
megfázott.
filmben egy 80 éves anyó- kegyetlenül
kapott,
ka fiait, unokáit, déduno- Olyan influenzát
káit éa minden
örökösét hogy dunyha alá kellett
hiába
várták
egymásután beletömi egy feküdnie,
húsdarálóba és miközben reggel a „Kékszakáll 7
kolbásszá őrli őket, ezt felesége és anyósa" cimfl
új revü próbájára.
énekli:
A revü igazgatója két„Ax a hűsdaráló a
legjobb. ségbeesett. a rendező tehetetlenül gubbasztott
a
Amelyet a Bever Brook
gyártott!" nézőtér legsötétebb sarkáA
pokoli
vénasszony ban. Ekkor valaki a próközül ezt
végül
a
lelkifurdalástól ba látogatói
gyötörve egy rotációs gép dünnyögte:
alá veti magát,
amelven
— Lennék csak én Rea
Newy-York
Times-t ginald helyénl Rákényszenyomják.
riteném ezt az
átkozott
Reginald Hippnek most kékszakállt, hogy a pénlegalább
minden
már a kiadók ía kapkod- zemért

feleségét
másképp
gyíl*
kolja megl
— Micsoda eszed van,
Bobbykám!
_
Az egyik
például
torkában a tőrrel táncoL
hatna — folytatta Bobby.
— A másikat fel
ként
akasztani és közben plase*
tikui mozdulatokkal hi»»
tázhatna.
Nem
folytathatta
te»
vább, az izgatottan füleW
rendező lecsapott rá. Boái
0'
Conally, akit
edd*
dilettánsnak"
ismertek,
megcsinálta a
karrierjét
Reginald Hippnek betel*
legzett.
Alig egy héttel későbk
már Bob nevét ÍGrösztőto
ték az éjszakai levegőbe*
a neonfények. Az egészrt
valamivel olcsóbban esi*
nálta,
mint
Reginaié
Hipp, de a Music-HalloM
semmivel
sem
keresteü
kevesebbet „tanácsain".
Igy igazolódtak be Msv
Drako radikális elvei aa
írókról és a divatos beteg®
ségekről. Mire
Reginaié
Hipp felgyógyult az influenzából, az egvik temetkezési
vállalat hajlandó
volt
fáklyahordozónali
szerződtetni,
mert
vég®
eredményben elég íntelürtrtia Véna vau

Vuta.Okp.
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TEXTILIPARUNK BUSZKESEGEI

a Magyar

Kenderben

Hogyan hajtotta végre a Szegedi Kenderfonógyár
a Partválasztmány hatarozatát ?

ftaráth M i h á l y 290 százalék — 447 forint kereset
Xurusa M á r i a 252 százalék — 311 forint kereset
Napon fa azületnek új, soha nem látott munkateljesítmények. Naponta avatják a munka ú j hőseit a
bányák s vájjon ki ne hallott voina a hatalmas teljesítményeket elérő esztergályosokról, Muszka Imréröj
Kék

Zoltánról,

Jakab

Sán-

fcrról és a többiekről, a kiváló öntőkről, akik elsőnek
butították meg a mozgalmat a „Szakma legjobbja"
rímért. Minden szakmában
jnegszülettek a csúcseredmények, kezd kibontakozni
» verseny állása s legjobbak mindenütt az élre törtek. Mint a bányászatban,
t vasiparban, építőiparban,
s textiliparban is hatalmas eredményeket hozott a
„legjobb" címért folytatott
verseny. A legjobb textilipari dolgozó címért
igen
nagy eséllyel vették fel a
k iizcíel met az i'i jszegedi Magyar Kender kiváló dolgorói. Olyan
eredményeket
értek el, melyek országos
viszonylatban is a legkiválóbbak közé tartoznak.
KikiiszöbSini minden
f e l e s l e g e s mozdulatot!

Kurusa
Mária
szövőnő
a 43. bérhéten 252 százaié
kot ért el. 311 forintot keresett ezen a héten. Kurusa Mária egyszerre
négy
gépen
dolgozik. Akármilyen anyagot kap. a teljesítménye mindig 200 százalék fölött van. Hogyan éri
el ezt a teljesítményt?
— Sokat gondolkoztam a
munkamódszeremen
—
mondja
— és rájöttem,
hogy a legkisebb mozdulatoktól is mi'.yen sok függ.
Gépem
teljesítőképessége
napi 70.000 vetés s én napi
61—64.000 vetést érek el. A
70.000 vetés akkor jönne ki,
ha egy pillanatra sem állana meg a gépem. De tekintve, hogy az anyag szakad,
ÍZ keresztülvihetetlen. Tehát, ha a gép nem fordul
többet, feltétlenül a saját
munkamódszerelmen
kelle't cszszerűsíteni, kiküszöbölni
minden
felesleges
mozdulatot... Hát, így sikerült elérnem!

forintot keresett. Napi átlagos keresete
72
forint
volt. Azelőtt 252
százalékot, ezt megelőzően pedig
258 százalékot ért
el. Itt
dolgozik a 230
százalékot
teljesítő Kertes Endre, Hődör Margit, Nagy Lajosné,
akik mindketten 180 százalékon felüli
teljesítményt
értek el. És itt dolgozik az
Egyenruha
NV-ben Kovács Gyuláné, az
üzem
büszkesége,
aki amellett
hogy állandóan 235—240
százalékot ért el,
munkamódszerátadásával fellendítette a többi dolgozók teljest'menyét is.

tam. E k k o r jelölt az üzemi
pártszervezet egyéves egyéni
t a n u l ó n a k . A h o g y fokozottan
nekikezdtem tanulni, ú g y éb
redtem r á a teljesítményemelés fontosságára. Elkezdtem
gondolkozni, h o g y h o l kellene változtatni a m u n k a m ó d
szeren.
Meg
is
találtam
m u n k á m b a n a szűk keresztmetszeteket
s
állandóan
emelkedett a termelésem. A
sztálini
munkafelajánlások
kezdetén m á r 175 százaléknál
tartottam.
Gondoltam,
15 százalékkal
m é g sikerül
emelni és ezt fel is ajánlott a m . U g y örülök, h o g y m á r
eddig 60 százalékkal túlhaladtam az akkori termeléseM u n k a m í d s z e r á í a d á s e'őtt
met és méltóképpen k i tu110 százalék — utána 180 d o m
fejezni
szeretetemet
százalék
Sztálin elvtárs iránt.

Hallgassuk csak hogyan
A „leg'obb m u n k á s "
beszél erről Kovács
Anna
Kovács G y u l á n é azóta beifjúmunkás:
kapcsolódott a „legjobb munTeljesítményem
110
százalékról nem tudott feljebbhaladni, m í g el nem kezdett velem foglalkozni Kovácsné elvtársnő. I t t ü l t e m
mellette,
tanulmányoztam,
hogyan dolgozik, megmagyarázta nekem,
észszerűsütéseinek lényegét és most m á r
ón is 180 százaléknál tartok.
D e nem
n y u g s z o m addig,
m í g el nem érem az ő teljesítményét.

60 százalék mögötte van

es ami

— E n n e k örülnék legjobb a n — mosolyog Kovácsné.
É n se teljesítettem m i n d i g
így. N e m is olyan régen m é g
nem t u d t a m elhagyni a 140
százalékot, a k á r h o g y a n akar-

k á s " címért indított mozgal o m b a s b á r nem m o n d j a , de
a szavából kiérezhető, hogy
nagyon
szeretne
ennek
a
címnek tulajdonosa lenni.
Kovács elvtársnő k o m m u
nis-a példamutatása
magával r a g a d t a az egész üzem
dolgozóit. Nemcsak
Kovács
A n n u s szeretne hozzá hasonló lenni, hanem m i n d a n n y i a n .
Pártmunkában,
termelésben
egyaránt Kovácsné a példakép s egyik büszkesége nemcsak
a
Magyar
Kender
Egyenruha N V
üzemrészlegének,
h a n e m Kurusa
Máriával, Tombácz
A n t a l l a l és
a többiekkel együtt büszkesége az egész* m a g y a r textüI iparnak.

— rovi

Versenyben szerelik a kárloídsfpaket
a szegedi
texfilkombinátnál

Kurusa Mária munkáját
nagyon
sokan tanulmányozzák. ö nem is akarja
eltitkolni a többiek elől, hogyan dolgozik. Már eddig
is s-ok társát tanította
s
elhatározta, hogy
a jövő
héttől kezdve munka után
egy félórát még
bennmarad az üzemben s
igyektó: Bund József, Poriella Béla és Szabó Sándor brigádja jó eredrcik minél több
szövőnek
ményeket ér el az egyéni versenyben és minden nappal közelebb
Itadni munkamódszerét.
kerülnek sztálini munkafelajánlásuk teljesítéséhez.
I g y vannak ezzel a töb— MINDEN BRIGÁD
vállalta — mondotta
Bund József
biek is: Tombácz
Antal, brigádvezetö —, hogy december 21-ére, Sztálin elvtárs születéstlu 211 százalékot ért el, napjára, hálánk és szeretetünk kifejezéseként két géppel többet
Rácz Jánosné, aki 185 szá- szerelünk be a tervben előírtnál. Vállalásunknak eleget teszünk,
mlákra teljesítette a norsót azon leszünk, hogy túl is teljesítsük.
mát, Annus Mihályné, akinek 182 százalék volt a teljesítménye. Törekedni még
jobb teljesítményre és átIsmét Szegedit í$h a „QSidula Opeta"
adni a munkamódszert a
többi dolgozóknak.
A „Gördülő Opera",
népi b a n . E z a l k a l o m m a l ismét két
fiatal
zenei operát m u t a t be, nov. 29-éc,
Az Egyenruha NV-ben demokráciánk
még kiugróbb eredmények intézménye a m ú l t h ó n a p b a n kedden a Pillangókisasszonyt,
Mihály

a

» . . . fl szedaiizmus építésének
korszakában a termelés kérdései
nem
reszortkérdések,
hanem egész pórtmunkánk döntő
kérdései..
— állapítja ineg
a
Nagybudapes'i
Pár választmány határozata a termelékenység fokozásáról.
Hogy
mennyire sikerült eddigi munkánkban megvalósítani a Pártválasztmány határozatát, az attól függ, mennyire ismertük fel
ennek a megállapításának jelentőségét, mennyire oldotta meg
pártszervezetünk az ebből adódó feladatokat.
fl Nagybudapesti Pártváiasztmánjj határozata óta éppúgy,
mint az ország többi üzemeiben,
a Szegedi Kendergyárban is gyökeres változás állott be a termelés területén.
Hogy üzemünkben a Pártválasztmány határozata óta végbement változásokat kiértékelhessük, nézzük meg, mi volt a
helyzet a határozat elölt és mi
a helyzet most. Nézzük először
is a munkafegyelem kérdését.
Szeptember hónapban az elkésök
száma az üzem dolgozóinak 0.1
százalékát tette ki. Ezzel szemben az októberi eredmény 0.03
százalék, flz elkéső dolgozók belátták, hogy öntudatos dolgozóhoz nem méltó ez a lazaság s
belátták azt is, hogy a késések"
bői származó kiesés nagymertékben csökkenti a termelékenységet. De köszönhetjük ezt az
eredményt népnevelőinknek
Is,
akik tre é.t'et'ék, megmagya á:ták, hogy minden perc kiesés
késleltet: tervünk végrehajtását,
fl Pártvátasztmány határozata
óta dolgozóink egyre nagyobb
gondot fordítanak az egyéni felelősség elvének megvalósítására, amety a termelés szempontj á t ó l szintén döntő fontosságú
kérdés. Méginkább tudatosodott
üzemünk dolgozóiban, hogy magunknak termelünk, fokozottabb
figyelemmel kezelik a gépet cs
az anyagot. Selejtünk a szeptemberi 0.12 százalékhoz képest
0.03 százalékra csökkent.

fl munkaverseny terén szeptember hónapban azt a hibát
követtük el, hogy a brigádveraz
A SZEGEDI textilkombináínál a szovjet gépcsodák beszere- seny mellett elhanyagoltuk!
lését versenyben végzik a szerelőbrigádok. A szerelők valameny- egyéni versenyeket. Nem tudanyien tettek sztálini munkafelajánlást és most annak teljesítésé- tosítottuk eléggé az egyéni verirt dolgoznak. A kártológépek beszerelése gyors ütemben halad, seny rcndkivüli fontosságát, fl
—— folyik az egyéni és brigádverseny. A kártológépeket beszere- Pártvátasztmány határoza'a után
népnevelőink és tizesesoportvezetőink hatalmas
felvilágosító
munkát végeztek, amelynek az

Tanitani! Tanitani! Tanítani!

s z ü l e t t e k . Baráth

PARTÉLET

m á r Szegeden bemutatkozott.

43. bérhéten 290 százalékra A napokban ismét szerepel a 30-án,
Színház- Verdi
teljesítette a normát, 447 Szegedi Nemzeti

szerdán
este
Traviátáját,

lett az eredménye, hogy az egyéni versenyzők száma fokozatosan
emelkedett. Először 161 egyéni
versenyző volt, majd 341. ezen
a hé.en pedig etér ük ez 500-at.
flz egyéni verseny mellett azonban nem hanyagoltuk el a brigádversenyt sem. Brigádjaink
száma a szeptemberi 31-röl 41-re
emelkedett, flz értelmiségi dolgozók is kiveszik részüket a munkaversenyböl. Ezt bizonyítja az
is, hogy két művezető és öt
adminisztratív brigádunk
van.
Ezenkívül művezetőink az egyéni versenyek kiértékelő csoportjaiban is aktivan résztvesznek,
fl kiértékelések után
minden
ü/emré zben munka e-senytá' lán
adjuk hirül, hogy ki az üzem
legjobb dolgozója. De ezenfelül
a Belvárosi Moziban lévő versenytáblánkon is megismertetjük
Szeged dolgozóival az üzemünk
munkaversenyében kitűnt
legjobb dolgozók neveit és eredményeit. Üzemünk dolgozói bebizonyították, hogy a munkaversenyt
nem az íróasztal mellől kell és
lehel iráni 1 a 1 ' a em uny, bocy
minden dolgozó maga jelöli ki
a versenyben vállalt feladatokat,
tehát tisztában van versenyszerződésének minden egyes pontjával. fl sztálini munlmfelajánlások ujabb hatalmas lendületet
adtak a versenyszellem kialakulásának.
Eredményeinkről szólva,
rá
kell muta'nunk a hibákra is. Hiba volt az, hogy az újonnan
fe.'vett dolgozókkal nem foglalkoztunk kel'5 mértékben :
igy nem tudtak eleget tenni a
termelésben vállalt
feladataiknak. Ezt a hibát munkamódszerátadással küszöböljük ki. Uj dolgozóinkat fokozatosan megismertetjük a helyes munkamódszerekkel.
m
fl hibák tanulságait levonva,
továbbra is minden tekintetben
szem előtt tartjuk a Pártválaszt—'érv h»»á-->m át. Pártozervezeliink még inkább szem előtt tartja az egyéni felelősség követketes megvalósítását, a munkafegyelem emelését és a termelékenység terén tapasztalható hiányosságok és visszásságok megszűnte és't. Különösképpen szem
előtt tarija
pártszervezetünk,
hogy a kommunistáknak kell elsősorban élenjárni a termelés
terén,
Kalmár Jánosné,
a Szegedi Kenderfonógyár
párttitkára.

Engedéty nélkül v á g t a k ki l i k a t
— becsapták munkásaikat
s

tokiói birtokukon a szegedi iezsita napok

A Vásárhelyi-sugárút után a
baktói kiskertek közelében terül el a szegcdi jezsuiták egyik
anyája és bir.oka. Ez a birtok
azonban jelentősen különbözik
a többi földektől. Amig ugyanis a környéken a dolgozó parasztság mindenütt szorgalmasan végzi munkáját, addig ennek a földnek a tulajdonosai a
pusztításon törik* a fejüket.Néhány nappal eze'őtt jutott a
környékbeli dolgozó parasztok
tudomására, hogy a birtok kezelésével megbízott jezsuita paook kivágatták a nagykiterjedésű élősövényt, amelyben több
nagy fa is volt. A
kivágást
ermésze'esen engedély né kül
végezték és ezzel súlyos kárt
okoztak népi demokráciánknak.
A rendőrség helyszíni szem'ét tartott a bir okon és szigopedig rú eljárást indít a
szabotáló
jezsuita papok ellen. A rend-

őrségen kívül helyszíni szemlére mentek ki a DÉFOSz nagyszegedi titkárságának kiküldőt,
'•ei is. Ez alkalommal egyéb súlyos csalásnak is nyomára jöttek. A birtok veze.ői. elíőeor.
ban Zen'ai Sándor és Katona
István jezsuita papok a f ő d munkára alkalmazott
dolgozd
parasztoknak nem fizették k i s
'örvényesen előírt munkabért.
Semmit sem törődtek a kollektív szerződés
rendelkezéseivel
és a nyári hónapokra előirt 43®
forint helyett csupán
120 forintot
fizettek
havonta, ea
ugyancsak előírt új ruha helyett pedig használt ruhát adak. A DÉFOSz munkaügyi bizottsága a legszigorúbban
kötelezi most a bírtok tulajdonosait. hogy fizessék meg a dolgozó kisparasztoknak járó munkadíjakat.
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Vasárnap,

HfreksxUc a z i U M U U ° ^ r S e ^ b i
A tőkések »)óvoltábóI« egész
ft felszabadulásig nom volt üze- i
mi könyvtárunk. A felszabadó-'
lás, majd az államosítás elhozta
számunlira laillurá is tóren is a
forchilaiot. Közvetlenül az álla-,
mosilást kövelő napokban pártés vállalat vezetőségünk
egyik
első feladatául az üzemi könyvtör lélesüését tüzle ki. A Magyar Kender ebben az időben
m.'g n-héz anyagi körülmények
között volt, üzemünket a romokból kellett felépi énünk, de
a gyár épilésével párhuzamosan megindult az üz'em kulturális élele is.
Érdekes a m i
könyvtárunk
írj' kfése. Először alig néhány
darabból, főként nyugati eoívbe j rag nvbőf és szerelmi törI a ' c ' b ő i ' á lo't. A legfontosabb
lépésünk ezért az vott, hogy a

Tunuh

megkárosítja
NÉPI DEUOKRAC2ÁNK4T

ígo« történet

Alsóközpontról

Tanulságos
esetnek
lettem
?z mtanuja a napokban Alsóközponton. Résztvettem a Népi
Bizottság ütésén. A napirend
első pontja egy feketevágásért
elitélt kulák ügye volt. Ezt a
ku'ákot, Ilnmoki Kószó Imrét
hat hónapra itélte a bíróság
feketevágásért
Jellemző
rá,
hogy már a harmadik hízóját
vágta le. Az ítélet jogerőssé
vált és a ku'áknak meg kellett
vo'na kezdenie a megérdemelt
bünte tés kitöltését ö azonban
ügyvédet, fogadott, mégpedig dr.
tiái Márton szegedi ügyvédet,
aki kegyelmi kérvényt irt szánk ra. Gát ügyvéd ezenfelül még

Népi Bizottság
természetesen ezt a vakmerő
kérelmet egyhangúlag elutasította.
Csodálkozunk azon, hogy a
népi demokráciában még mindig
akadnak olyan ügyvédek, akik
hajlandók az ilyen aljas kulákügvek védelmét vállalni. Annál
jobban esett hallani a Népi Bizottsági másik napirendi pontját. Ez a pont Makra István
két és félholdas alsóközponti
kisparaszt megjutalmazása volt.
Makra Istvánnak nem is volt
terménybegyüjtési lapja, mivel
csupán két es félholdja van,
mégis kilenc mázsa
gabonát
adott be. Ezért a kormányzattól
elismerő oklevelet, valamint 150
forintos vásárlási utalványt leápolt. Megható jelenet volt, a m i .
kor ez a becsületes dolgozó kisparaszt átvette népi demokráciánk ajándékát.
Megfogadta
ugyanakkor, bo^y 75 százalékos
hadirokkant lét'ro is még fokozottabban dolgozik, mert látja. hogy a népi demokrácia felkarolja a dolgozó parasztságot.
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az élelmet a dolgozó tömegektöt, a.z öntudatos kisparaszt viszont teljes erejével szolgálja
a népi demokráciát éa ezzel
x
épiti ~ szocializmust.
KOMÓCSIN
ANTAL.

• rülnt is fog, mert Pártunk, a ! Nagy és élénk
visszhangot
Magyar Dolgozók Pártja min- ' kelteti az egész országban
a
den támogatást megad ehhez. munkásosztály
kezdeményezéKakuszi János, j se. A sz'álinl munkafelajíntás tömegmozga'cmlná vált cs
— A SZÁLLODAIPARI
NV j —'••> c
róteró'-^pra
születnék
szegedi és debreceni dolgozói ! ujabb kimagasló
eredmények;
versenybe lepleit, hogy méltó- napról-napra szüleinek a munképpen készüljenek Szlátín elv- ka u j bősei. Az albertte'epá bátárs hetvenedik születésnap}ára. 1 nvászok kimagasló eredményei
A ve! v , -"d's az önköttsé'csökután versenyre kellek az ország
kenntésért, figyelmesebb kiszolmunkásai egymással a iszal mlv
gálásért, nagyobb forgalomért
legjobb miinkása*
kitünlelő
:
fr>"v V
A ' ideológiai
továbbcímért. A munkásság lendülete
képzés is elsők között szerepei a
magával rate'd'a a naraszteófot
verseny poníjaiban.
is. ö k a mélyszántás
minél
előbbi elvégzésével fejezik ki
hálájukat Sztá'ín elviársnak.

Elég volt a k u U k u É e f e í c n tCI

Mai
lapunkból
értesül-!azonban kevéa lenne Gál úrhettek olvasóink dr. Gál Már- nak. inkább a pénz döntőbb
ton szegedi
ügyvéd
legújabb számára. Ezért írogat kegyelmi
minősíthe.etlen
merészség érő J ) kérvényeket, mint Homoki Koamel yei ismét bará i pártfo- szó Imre
feketevágó
kulák
gásba vett egy feketéző, csaló ügyében, ezért tenne
tönkre
ku.ákot.
Nem az első ilyen kisparasztokat
s ezért# vállal
ügye ez Gál ügyvéd
úrnak. mindent, bármennyire is árt
Nagy előszeretettel veszi párt- vele népi demokráciánknak.
fogásába a kulákokat, mint pélDolgozó parasztságunk azondául legutóbb is az 54 holdas
a sóközpcr.ti
Sőregi Istvánné:, ban nem azért végzi fáradsáakire jellemző, hogy egy sze- gos munkáját, hogy kulákbapénzhajhászó
gény paraszfcsaládot akart ki- :át, kulákvédő.
mint dr.
Gál
tenni ravasz fondorlattal laká- ügyvédek, —
sukból az utcái a, csak azért, Márton ügyvéd úr, — veszénehéz
munkája
mert nem
vol ak
hajtandók lyeztessék
szabotálásait, a törvények ki- eredményeit Elég volt a k u ' á k .
játszását elnézni. Gál Márton védelemböl. A legfőbb
ideje
ilyen embert vett pártfogásába véget vetni a Gál-féle ügyvéés szívére vette volna a dol- dek
garázdálkodása inak.
Az
gozó kisparaszok tönkretéíeléit. ügyvédi Kamarán a sor, hogy
dr. Gál
Mártont
Gál ügyvéd úr azonban nem megfossza
Ezzel
nemveszi olyan könnyen a szívére joggyakorlásától.
óvja
az ilyesmiket, inkább a zsebé- csak a többi ügyvédet
re szeret venni egy és mást. A meg attól, hogy a példa nyoku'.ákok iránti rokonszenve érta mán őket i® b zalmatlanul néznépünk
he'ö ugyan, hiszen ő maga is zék, hanem dolgozó
kulák, a pusztamérges! közel számára is megkönnyíti a nyu20 hold földje révén, ami nem godt fejlődés útját, ha megszamegve endö az ügyvédi jövede- badítja az ilyen élősködő, halem mellett.
A
rokonszenv szonleső figuráktól.

A munkásság és a do'gozó
paraszlság meTié fel aka-nak
zárkózni a néphez hü értelmiségi dolgozók'is. Velük együtt
felzárkóznak a pedagógusok. A
pedagógusok is m á r a mozgatom kezdete óta a levelek százait irják a szakmai központhoz. Er-kr.e''- az a lukról lövő
kezdeményezésnek élére állt a
pedagógus szakszervezet
közpon'ja és felhívást bocsátott ki
az ország pedagógusaihoz. Enj nek nyomán vált tömegmozgalommá a felajánlás a pedagógusok között is.
A pedagógusok sztálini munkafelajántása műfa'.ja. hogy a
magyar neve tok is
világosan
lá'ják, milyen feladatok várnak
rájuk népi demokráciánkban,

P

mivel ünnepelhetik meg légin*
kább Sztálin elvtárs szülelés*
napját. Világosan látják, hogy a
pedagógusok ünneplése
akkor
lesz a legszebb, h a
nevelői
munkájukat javítják, löké létesítik. Fokozniuk kell iskoláikban
a munka versenyt, támogatatok!
tanulmányaikban a munkás-é®
parasztgyermskeket, megszerct'"t*! velük te Szovjetari'ót és
Sztálin
elvtársat.
Követésre
méltó az az elhatározás, hogy
a szegedi
pedagógusok a november 21-tőt december 21-ig
tartó egyhónapos
munkaver*
s'env idejét a Szovje'unió ismer
tetésének hónapjává teszik a®
iskolában.
Érdemes megnézni
néhány
munkafelaján'ást. Dr.
Kalmár
László egyetemi tanár például
vállalta, hogy meglátogalja Szeged három legnagyobb üzemét
és
intezetével együtt a felvetődő
müszalá
problémák
megoldásában. Szatmári Lajos,
a pedagógiai gimnázium tanéira,
a Szovjetunió és Sztálin éleiét
ismerteti a lőrténetom órákon,
diákjaival peólig Szlátin
faliújságot készit.
Tóth
Máris*
vásárhelyi óvónő szovjet gyermekdalokat tanit be és Sztálin
zászlót készit az ovoda részére. Halász Borbála
tani fönt)
Sztálin mondásalt gyűjti össz®
fis azokból a tanulókká' e" -üti
készít ízléses albumot. Az isko*
Iák aflisz'jd közül is csatlakoztak a fefaján'ásoMioz, igy például Csányi József, a végyinarl
gimnázium altisztje, aki a kísérletezéseknél segédkezik, megfogadta,
hogy fokozott abba®
ügvelnek a takarékosságra.
Néhány példa csak ez a sok
közül, néhány egészséges kezdem énvezés, pompás öllel. Ezek
a példák is azt muta'ják. hogy
a pedagógus szakszerveze'befl,
egvelemi és középiskolai tanár,
tanítónő, óvónő és al'lszt egyaránt felsorakoztak a munkásosztály mellé és összeforrtak a
közös nagy munkában. Valamennyiüket egy te'-f fúlt: Sztálin elvlárs
születésnapjának
méltó megünneplése.
•

'Dr- Zent ni János,
Pedagógus Szakszervezet
megyei titkára.

á r t h i r

A Nagyszegcdi Pártbizottság kizárta a Párt tagjai sorából Szakály Istvánt,
inert kommunistához nem
méltó magatartást tanúsított akkor, amikor a munA szegedi Jutafonóban folyik a verseny kafegyelmei lazította azzab
hogy több esetben erősen
ittas állapotban
érkezett
a „ s - z a h t n a i e g - f a M í a "
ciméU munkahelyére.
Anyagilag
pedig az üzemi pártszerveE z a két eset világosan meg(Tudósítónktól) A szegedi Ju- f: szült érdeklődés mellett veszmrta'te. hotv mi a kiTö^teta tafonógyárban napról-napra ttibb nek részt a versenyben és emel- zetet megkárosította.
a dolgozó paraszí és a kulák
kedik a termelés. A legutóbbi
között. A feketéző kulák elvonja lesz az egyéni és párosversenyzők száma.
A dolgozók újabb kiértékelések szerint a többtera Vndlésbcn, önköltségcsökkentés— SZÍNHÁZI HTR. Szombati, munkafelajánlásokat tesznek
ben élen járnak. A fonodában:
szeretett
Sztálin
elvtárs
hetves
a ^ n b á z i hrrtc kö-j n e d j k s z ü e t é s n a j a m é l t 6 m e g . S z a r a z sándorné, Móra Györgyi t az es i előadás is .bérlet_ vdlla iásuk
telje- —
lés6r
né, Vida Pálné. A szövőben Ocsszünet* j'lzéssel lelent
meg. ,,,„', , ,
: .,
, ,,
J
kó
Antalné,
Polyák
Lajosné,
a
'
^
siteseúrt végzik a munkát.
jt -c
1 ec-v a vpcár-^o
A gyárban megindult a nemes varrodában Tapodi Sándorné és
drlulánl előadást j Vsszák bérvetélkedés, „a szakma legjobb Varró Anna,
lelszünelbcn, az cs'i e'öadás Dó(Péterházi
Emil)
munkása" címért is. A dolgozók
zsa György bériéiben megy.
— U J MAGANTANAR SZEG E D E N . Dr. Szálai Istvánt, a
M e g s z i i a t
K í r á í y S i a l o m
szegedi Tu<tercányegye'em nöVárosfanyáSok zavarra adó
alkalmai a megállót erről
vénytani intézetének adjunk u- szüntetett meg most a
város r.alc r.evezték. Később a közsát a lmlluszminl'zlcr magán- tanácsa, amikor
elhatározta, használatba is átment ez az eltanárrá nevezte 11.
hogy a királyhalmi közigazgatás nevezés, bár ennek a résznek
x Országos vásár kiskundo- neve helyett Várostanya nevét hivatalos neve és a közigazgarozsmán december 3-án, szomba- használja. Edd g ugyac.is ennek tási kirendeltség elnevezése is
a településnek két neve volt. A Királyhatom volt. Ezentúl most
ton lesz megtartva
(kirakodókettős elnevezés onnan szárma- már mind a kisvasúti megálló,
és állatvásár). Felhajtható min- zott, hogy annakidején a város- mind a közigazgatási kirendeltdenfajta
állat,
szabályszerűen nak ezen a részen lévő tanyá- ség egységesen a Város t anya
irányított marhalevéllel.
ján állt meg a kisvasút és ezl nevet viseli.

27.

Pedacógusok is...

A világ békeszerető népeinele,
rassz könyveket minél előbb kii- szerint olvasóinknak mintegy 13 j a nemzetközi
munká mozgavonjuk a forgalomból, nehogy a százaléka olvasott szovjet szép- lomnak nagy ünnepe lesz delanulvágyó dolgozóinkat a ia- irodalmi könyvet, ezzel szem- cember 21-ike, Sztálin elvtársnulás lielyett a rombolás vilá- ben a mostani eredmények sze- nak, a békelábor vezetőjének, a
gával ferlőzzük meg. Könyv- rint már olvasóink 62 százaléka proletariátus nagy tanítómestetárunk most az utóbbi időben keresi a szovjet irodalom jobb- rének szülelésnapja. A magyar
isimét nagy fejlődésnek indült. nál-jobb müveit. Többször meg- dolgozók is méltóképpen akarElsősorban ideológiai és szov-j történik, hogy könyvtáróra alatt ják megünnepelni ezt a napot.
Jet szépirodalmi könyveket sze-! egy-egy könyv kivitelekor való- A legméltóbb ünneplés csak az
reztünk be, hogy Pártunk Poli-' ságos vita kerekedik, hogy kl teker h.a minél több és jobb
likai Bizottságának határozata ' olvas legtöbb szépirodalmi
és munkával gvorsiljuk a szocializmus
épilését, növe'jük a
szellemében ezzel is segítségére elméleti könyvet.
Ezekek! az eredmény ekei azon- nemzetközi bclretábor erejét. A
legyünk dolgozóinknak.
Álig
felise'ég.dhetünk
meg, magyar munkásosztály
pár héttel ezelőtt készítettük el ban nem
az u j könyv-revíziót -és öröm- tovább kell fejlesztenünk dolgo- merte bo~v ezzel fejezheti ki
mel állapítottuk meg, liogy a zóink érdeklődését az uj realista legjobban háláját és ragaszkofelé. dását Sztálin elvlárs iránt, aki
több mint ezer köteles k ö n y v | irodalom tanulmányozása
k ö n y v ' Célunk, hogy az elméleti kép- felszabadította hazánkat a fatárból mindössze 21
sok
olvasás által minél \siszta járom alól és megadta a
volt ofyan, melyet ki kellelt
több
és
vonnunk a forgalomból.
|
dolgozó ismerkedjék meg lehetőséget, hogy szabad
3 szov ct
3 vi
független
élele'
élve
elindulhasfiz olvasás terén elért fejlő- '
) >
' á g leghaladottabb
désről tanúskodik a következő, irodaimának igazi értékével. Ez sunk a szocializmus építéséinek
a
adat is: fiz áprilisi k i m u t a t á s '
célkitűzésünk, reméljük sike- ulján.

A do'goTÓ paraszt segiti
— a kulák
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A taggyűlések kerületek*
ben szerdán este 7 órakor
kezdődnek, üzemekben é®
hivatalokban a szokott időben. Falun szombaton dél*
után 6 órakor.
M D P Nagy sze gedi Pár (bizottság agitációs osztálv*

Uj egyéni tanulóink

figyelmébe.

Felhívjuk egyéni tanulóink fV«
gyeimét, hogy az I. konferenciái
November 28-án. hétfőn délután fél 5 órakor instruktori november 27-én, vasárnap reggel
értekezletet tartunk Bat hyány- 8 órakor tartjuk az Iparostanonc*
iskolában. Konzultáció, jegyzetu. 4 sz- alatt.
bemutalás ugyanakkor.
November 28-án, hétfőn délA Tiszatnelléki J á r á s i Pártu'án 6 órakor titkári értekeztaletet tartunk Baíthyány-u. 4. bizottság felhívja egvéni
nulóinak figyelmét, hogy
a®
sz. alatt;
első konferencia vasárnap regF E L H Í V Á S az üzemi, városi gel 9 órakor lesz. A pártkonfaés falusi
pártszervezeteinkhez renciát a Járási Pártiskola heA november 28- 61, december lyiségében, Szeged, Vörösmarty,
4-ig terjedő hé'en taggyűlések utca 6. szám aLatt tartjuk.
tesznek. A taggyűlés első napirendi ponfja az éberség kérdéÉrtesítjük t. Vevőinket,
se legveo. A beszédvázlatot a
t i k á r elvtársak héttőn
meg- hogy üzletünket
kapják.
A Ki?kundoro/*mfti
Járási
Pártbizottság felhívja
egyéni
tanulóinak figyelmét, hogy az
első konfei-eneia vasárnap reggei 8 órakor lesz. A konferenciát a Párthft 7.ban, Kiskundorozsmán tartjuk.

SZEHT ISTífl-TÉR 1 SZ.
alá

helyeztük

BURGOKYi ÉS H' GYM 3 KERESKEDELMI
NV KIRENDELTSÉGE
TELEFON: 30—73
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GRÚZIA

liazaUvztá**
Óriási, közel
hárommillió
négyzetkilómétert kitevő területén hét és félmillió ember lakik.
Ezeknek valamivel több, mint
fele kazah, a többi orosz, ukrán,
üzbég, kalpak és tatár. Területének nagyobb fele füves sztyepp
és sivatag. A cári időkben csekély részén volt csak földművelés. A szovjet rendszer hozzálátott az ország bányakincseinek,
a szénnek, vasércnek, ólomnak,
réznek és ezüstnek a feltárásához. Rövid esztendők alatt Kazahsztán fejlett ipari országgá
változott át, különösen mikor
felfedezték a nyerso'ajforrásokal
is. Kazahsztán fővárosa Alma
Ata.

Úzbékisztán
A Szovjetunió legnagyobb gyapot termő vidéke. A cári időkben
elhanyagolt sztyepp volt,
ma
vasútvonalak
szelik keresztül..
Pompás rizstclenck, déli gyü~
mölcsösök jellemzik az egykor
sivár vidéket. A 172 000 négyzet,
kilóméter
területű köztársaságnak több, mint 6 millió
lakosa
van, akik közül 4 és fél az üz~
begek száma. Az ország fővárosa
Taskcnd, Közép-Ázsia legjelentősebb ipari centruma. A városnak egyeteme, múzeumai,
csillagvizsgáló intézete és rádió leadó állomása van. Itt székel az
Üzbég Tudományos
Akadémia
is,

Több, mint 32 esztendeje, hogy a földkerekség egyhatodm
megbukott
a
kizsákmányolás és megszületett a Szovjetunió,
mely azóta a világ első katonai és gazdasági hatalma lett.
Ma a Szovjetunió
16 egyenrangú
Szocialista
Szovjetköztársaság
szövetsége. A nemzetiségi tanácsban
egyenlő számmál
van képviselve a 110 milliós Oroszország
és az
a-lig több mint félmillió
lakosú Karélia. A sztálini alkotmány
értelmében
a
tizenhat
államnak
teljesen egyenlő jogai
vannak,
beleértve az elszakadás jogát is. De ezenkívül
autonóm
köztársaságok,
autonóm
területek és vidékek biztosítják,
hogy' a
legkisebb
nemzetiség is szabadon élhesse saját, formában
nemzeti, tartalomban
szocialista
kulturéletét.

OROSZORSZÁG

Az orosz munkásosztály
forradalma, az orosz munkásosztály győzelme nemcsak az
orosz nép
felszabadulását
eredményezte, hanem lehetővé tette, hogy az addig cári elnyomás alatt élő többi környező népek is megindulhassanak a fejlődés útján. Bár
a közel 22 millió négyzetkilométer területű Szovjetunióból
több, mint 19 millió Oroszországra esik s a lakosság
aránya is alig kisebb, a sztálini alkotmány lehetővé teszi,
hogy a Szovjetunió többi 15
köztársasága minden tekintetben egyenrangúnak érezze
magát Oroszországgal".
TuíkfrÁnitz
Az ukrán határtól Vladivosztovig,
az Északi JegesA perzsa határon terül el az
ország, jelentős rcszét a félelme- tengertől a Kaukázusig eltertes Kara-Kum sivatag
foglalja
cl. Szélsőséges szárazföldi éghajlata miatt" a cári
időkben
csak sátoros nomádok éltek rajta. A 4-13.00 négyzetkilométer területén nem egészen másfélmillió ember lakott. A szocializmus győzelme után itt is megváltozott az élet. A transzkaszpi
vasútvonal életet vitt az országba, az oázisokban mesterséges
öntözéssel gyapot és búzatermelés indult. Az atomenergia békés célokra való
felhasználása
során rövidesen a Kara-Kum sivatag helyén is gazdag termőföld terül majd el. Fővárosa Asbabad.
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A Pamir fennsík alján, India
határához közel, az Amu-Darja
folyó forrásvidéken terül el ez a
143.900 négyzetkilóméter területű szovjet köztársaság. Körülbelül másfélmillió lakosa van. A
ritkán lakott vidéken régebben
főleg állattenyésztéssel
foglalkoztak a tadzsikok, akik a lakos,
ságának 'nagy többségét teszik ki.
Ma itt is virágzó földművelés
van, bőven termő rizsföldekkel.
Sztálinábád, az ország fővárosa,
az egykori nyomorult kis faluból a középázsiai
vidék egyik
fontos ipari gócpontjává
fejlődött ki.

KiRGíZIH
196.700 négyzetkilométeren
2
millió ember lakik Kirgiziában. A
lakosság többségét kitevő kirgizeken kivül üzbégek, oroszok és
ukránok lakják. A sztálini alkotmány életbelépéséig autonóm
köztársaság volt, akkor emelkedett a Szocialista Szovjetköztársaság rangjára. Kirgiz'a a legtipikusabb példája annak, hogyan vált a szovjet
rendszer
harminckét éve alatt egy nomád pásztornép művelt, európai
kultúrával rendelkező, önálló állami életet élni képes nemzetté.
Fővárosa Fronze.

jedő hatalmas ország területén belül autonóm köztársa®
ságok és autonóm területek
biztosítják azoknak a népeknek a teljes egyenjogúságát
is, melyek oroszlakta területektől körülvéve s orosz lakossággal keverve nem alkothatnak önálló szovjetköztársaságot.
A Nagy Októberi Forradalom után a fiatal SzovjetOroszországnak meg kellett
küzdenie a külföldi intervencióval és a belső ellenforradalommal. A forradalom győzelme után Lenin lángeszű
terve, a NEP (Novaja Ekonomicsesztkaja Politika, új
gazdasági politika) megindította az országot a szocialista fejlődés útján. Lenin 1924-

BJELORUSSZIA
Bjelorusszia, magyar nevén
Fehéroroszország,
a
cári
'időkben mindvégig nélkülöz e
a legkisebb politikai és kulturális önállóságot is. Csak a
Nagy Októberi Forradalom
után kezdett önálló állami
életet plni a bjelorusz nép.
A két háború között a fejlődésnek soha meg nem álmodott útját járta meg az ország, amikor 1941 júniusában
rátörtek a német-fasiszta rab^lóhordák. De hősiességben a
ijelorussz nép is vetekedett az
ukránokkal, a bjelorussz partizánoktól megtanult rettegni
a fasiszta német hadsereg. A
felszabadulás után gyorsan
és hatalmas lendülettel kezdődött meg a romok eltakarítása. Ma Szovjet-Bjeloruszszia ismét a boldog dolgozók
hazája lett.

Az ország nagyobb része
morénahalmokkal
tarkázott
síkság, északon nagy erdők,
tavak borítják. A cári időkben jóformán semmi ipara
nem volt, a lakosság kizárólag földműveléssel, állattenyésztéssel és fakitermeléssel
foglalkozott. A szovjet rendszer természetesen
iparosította Bjelorussziát is, mely
most már fejlett' ipari ország,
virágzó mezőgazdasággal.

AZERBAJDZSÁN
85.963 négycetkilóméter, terű*
'leten fekszik, lakosainak száma
három és félmillió. Óriási jelentőségét a Baku környéki nycrsT
olajtelepek adják. A német fasiszták egyik főcélja volt ezek
elérése, a hős Vörös Hadsereg
azonban ezt a tervet meghiúsította. Hatalmas ipartelepei mellett jelentékeny gabona', rizs-,
dohány-, gyapot- és bortermése
van. Az ország
fővárosa,
az
olajvidék központja:
Baku.

Örményország
Elö-Ázsia és Perzsia között,
hatalmas vulkanikus síkságon
terül el. Az örmény nép történelme folyamán rengeteget szenvedett az orosz, török, perzsa
és kurd hódítóktól. Az örménylakta területek egy része ma is
törck fennhatóság alatt van. Az
örmény Szocialista Szovjetköztársaság 26.690 négyzetkilométer, több, mint egymillió lakossal. Fővárosa: Jereván.

É s z t o r s z á g
A három balti állam közül a legészakibb, a magyarral
rokon észt nép lakja. Területe
)7.550
négyzetkilométer
lakossága
egy és egynegyedmillió.
Az intervenciós
háború után az ellen forradalmár ok lehetetlenné
tették az észt
nép felszabadulását.
A második
világháború
alatt
ismét
német megszállás alá került, de az észt parasztok
hősiesen
harcoltak a betolakodó fasiszták
ellen.
Az ország
legfontosabb
gazdasági
értéke az
olajpala
és a tufa. Területének
alig egynegyede szántóföld,
a töbti rét és legelő. Ipara a Szov jetunióhoz
való
csatlakozás
óta hatalmas
ütemben
fejlődik.
Fővárosa
Tállin,
igen
fontos Balti 'tengeri
kikötő.

LETTORSZÁG
A 65.791 négyzetkilométernyi, kétmillió lakosú Lettország a múltban a német lovagrend befolyása alatt állt,
majd a cári Oroszország hódította meg. Az I. világháború után az intervenciós csapatok megakadályozták az

Az ország lakosságának
egyébként mintegy 80 százaléka bjelorussz, a többi lengyel, zsidó és nagyorosz. A
nemzetiségek
természetesen,
mint valamennyi szovjet köztársaságban, itt is teljes politikai és kulturális egyenjoország
gúságot élveznek.

UKRAJNA
Ukrajna
népe a cári időkben sokat szenvedett a beolvasztó törekvésektől. A Hagy
Októberi
Forradalom
visszaadta az ukrán nép szabadsá
gát is. A I I . világháború
idején a német fasiszták és szövetségeseik
végigpusztították
az egész
köztársaságot.
Az
ukrán nép azonban
hősiesen
harcolt a betolakodók
ellen,
hiába próbálkoztak
a németek
fennhatóságuk
alatt
fasiszta
államot szervezni az
ország
területén,
A
felszabadulás
után az ukrán dolgozók hatalmas iramban építették
újjá
'az országot. Ma már Kijev, a
földig lerombolt
ukrán
főváros felépült,
megindultak
a
gyárak,
szántják
a földet >
kolhozokban
traktorok
s
a
Ukrajna ismét virágzó
állammá
fejlődött.

ben bekövetkezett halála után
Sztálin vette át a vezetést.
Az ország fejlődése legjobban felmérhető, ha Oroszország s egyúttal a Szovjetunió
fővárosát, Moszkvát tekintjük. A cári idők Moszkvája
helyéin a világ egyik legmodernebb, legnagyszerűbb városa épült fel, hatalmas városnegyedek, gyárak, irodák,
munkásl'akások nőttek ki a
földből. De hasonló fejlődésen ment keresztül Leningrád,
mely egykor Petrográd néven
a cári birodalom fővárosa
volt,
Sztálingrád.
Gorkij,
Rosztov, Szverdlovszk, Voronyezs, az északi Archangelszk, a szibériai városok és
a nagy Oroszország számtalan sok városa.

A Kaukázus vidékén elterülj
0.100 négyzetkilométer nagyságú Grúzia bátor népét hosszú
függetlenségi harcok után igázta
le az orosz cár. a Nagy Októberi Szocialista Forradalom visa.
szaadta az ország függetlenségét. Grúziának főleg a déÚ,
szubtrópikus vidéke igen termékeny. Fővárosa Tiflisz. a munkásmozgalomba Grúzia beírta a
nevét azzal, hogy itt született
a világ népeinak nagy vezetőjoj
Joszif Visszárionovics Sztálin,

felszabadulását.

Karélia

ben egy puccsszerű parla*
mentfeloszlatás után nyilt fa*
siszta diktatúra kezdődött,
Az ország fővárosa Riga.
A Szovjetunióhoz való csat®
lakozáa előtt Lettország főleg mezőgazdasági
ország
volt. Ma Lettország fejlődő, ipa1934- rosodó ország.

MOLDAVA

A legfiatalabb
szovjetkö»<
A karélfinnek
köztársasága
erdős, tavas, mocsaras,
rit- társaság csak 19)0-ben csata Szovjetunióhoz.
Á
kán lakott vidék. A 1)6.000 lakozott
és a Prut
között
Az ukrán
feketeföldön
te- négyzetkilométer
nagyságú Dnyeszter
)).)00
négyzetkilorem a híres
szovjet
búza, területen alig 600.000 ember elterülő
hárommillió
mely ma első
helyen áll az lakik. A köztársaság
terüle- méter nagyságú,
egcsz világon éppúgy,
mint a tének egy részén fut keresz- lakosú területet a román bokegyetlen éltöbbi gabonaféleségek.
De a tül a murmanszki
vasút, mely járok tartották
Szovjetwnióvilág egyik legfejlettebb
me- a Szovjetunió
északnyugati nyomás alatt, a
zőgazdasági
országa ipari té- területének fő ütőere. Az or- hoz való csatlakozás után felf
Petrozávodszk. osztották a nagybirtokokat
ren is az élen jár. a Donyec szág fővárosa
gyors ütemben indult meg *
Ide
tartoznak
a
petsamoi
ércmedence,
Dnyepropetrovszk
fejlődés.
is.
Charkov, Nyikolajev,
Odessza bányák
fém-, gép- és vegyi ipara világhírű.
A
Donyec-medence
J t i t M n i a
kőszén, higany és
sóbányái,
Litvánia a XV. században lengyel, majd Lengyelország,
Ilrivoj-Rog
vasércbányái
és
együtt orosz uralom alá jutott. A világháború után önálló k0»
Nyikopolj
mangánbányái
tetársasággá alakult, melyből a lengyelek erőszakkal elszakfcA*
szik teljessé Ukrajna
rendkíták Vilnius fővárosi és környékét. Litvánia eleinte élesen s z o n
vüli
gazdagságát.
jetellcnes külpolitikát folytatott, de amikor a németek kacsingatni kezdtek a Memel-vidékre, a litván uralkodóosztály kényUkrajnában
a legsűrűbb
a
szerült
közeledni a Szovjetunióhoz. A IS. világháború alatt n^*
vasúthálózat
az egész
Szovmet megszállás alatt volt. A felszabadulás után végre sikejetúnió területén.
Különösen
rült az egész litván népnek egy államban egyesülnie és kimon*
a Donyec-medence
van
át, dani a Szovjetunióhoz való csatlakozást. Litvánia fővárosa Vilngus, az ország szépen halad az parosodás útján.
meg átszőve
vasútvonalakkal

9

Vasárnap,

Visszaadták az SzSzMTE pályaválasztójogát
A Fellebbviteli Bizo tság pin- játékvezetőt is bántalmazták. A
teken késő este tárgyal a az bünte'és: pénzbírság...
Igaz,
SzSzMTE fellebbezését a B p .Budafok nincs . olyan messze
Lokomotiv elleni
félbeszakadt Budapesttől. mint Szeffed.
mérkőzés ügyében. A bizottság
A másik tanulság az, hogy a
magáévá tette az egyesbiró döna jövőben
tését azzal a helyesbítess:!, hogy szegedi szurkolók
a pályaválasztó
jogát
az Sz. jobban gondolják meg minden
lépésüket, mert igen nagy anya.
SzMTE-nek visszaadta.
g> *s erkölcsi károkat okozhatA döntés szerint tehát a két
nak kedvcnc csapatuknak.
p ovi a Bp. Lokomotivé ... Kissé különös, hiszen néhány hé'Az SzSzMTE vasárnap
győz.
te! ezelőtt
Budafokon
sokkal tes csapatával áll ki Budapesten
nagyobb botrány volt, még aa K . Lomb k ellen.

A Lokomotiv—KSzTE és a Textil—Makó NB Il-es
mérkőzések a mai szegedi labdarugóműsor kiemelkedő
eseményei
A Lokomotiv ma a KSzTEvei veszi fel a küzde'met. A
vasutasoktól feltétlenül győzelmet várunk, k ü ö n b e n a kiesők
közé kerülnek. A Textil Makó.
vnl játszik. A z újszegedieknek
is nagy szükségük van a bajnoki pon okra, s bízunk benne,
hogy jó játékkal
meg is szer.
zík. Az NB III-as
csapataink
közül a Postás a USzMTE-vel
kerül szembe. A szegedieknek
itthon js nehéz dolguk lesz. bár
a vásárhelyi csapat ntacs a legjobb formában. A Honvédnek
biztosan győznie kell
Kistelek
ellen. A z EDOSz-Móra Bácsalmáson játszik. A maj nagyszegedi labdarugómüsor:

NB 11.: Tjcxth-pálya fél 2:
Texi'—Makó.
Tisza.pálya 2:
Lokomotiv -KSzTE.

Kánalkalmazottak
szeti gimn.

SzlT - Vegyé-

Kosárlabda

A Z Ü Z E M I , F A L U S I É S PARTSZERVEZETI

TUDÓ-

SÍTÓINK részére november 27-én, vasárnap délelőtt 9
ó

rakor rendkívül fontos értekezletet tartunk szerkesztő-

ségünkben (Jókai-utca 4.). Kérjük, hogy az üzemi, hiva-

Mcgválozott a mai kosárlabda tali, kerületi
pártszervezetek titkárai, elfoglaltságuk
műsor. Az Ózd lemondta az NB
l-es női mérkőzést, így a két esetén a sajtófelelőst küldjék el. — Erre az értekezletre
pontot a Postás kapja A Postásmeghívjuk és feltétlenül elvárjuk az elvtársakat.
BSE NB l-es férfi bajnokira délután fél 4-kor kerül sor. Fél 5 :
Postás—Pedagógiai kerületi női.
Fél 6: Postás—Pedagógia kerü- M e g n y e r t e a betétgyűjtési versenyt
leti férfi.

Súlyemelés
A Postás súlyemelő
csapata
Budapesten
Angyalföld
ellen
küzd a bajnoki pontokéit.

NB 111: Ady-tér fél 11: H o n .
véd—Kistelek. Hunyady-tér 1:
MNDSZ
H Í R E K
Post ás- HSzMTE. Szőreg fél Z.Rákóczi—Baja. Dorozsma fél 2: Rókus csoport vasárnap este
Dorozsrna—Jánoshalma.
7 órai kezdettel tartja ú j helyiI, osztály:
Hunyady-tér 11: ségavató ünnepségét Pacsi rta-u.
Rendőr—CsMTK, Szabadság.tér 31. szám alatt. Mindenkit szerefél 2: SzATE—MEFESz.
tettel vár a vezetőség.
II. osztály: Deszk 2: Deszk—
Egészségörök figyelem! BelváFTC SzlT. Dor ozsma fél
12:
ros I. egészségőr csoportja érteDorozsrna— Pos ás.
Várostanya kezletet tart hétfőn este fél 7
fél 2: Vá rostanya—Algyő.
órai kezdette] dr. Varga rendeIfjúsági: SzSzMTE 9: József lőjében.
Att ila—FTC-SzIT, Ady.tér fél
Gázgyári csoport hétfőn Nőna9: MEFESz—SzSzMTE. Cserepessor 9: ÉDOSz-Móra—Dorozs- pot tart központi előadóval.
ma. Textil fél 9: Textil—Algyő.
Tisza 2:
Lokomotív—Postás.
Szabadság-tér fél 2: SzATE—
—Ujszentivár. Szőreg: fél 12:
Rá kóczi— Doha nygyár.

1943 cov-mber 27.

az Országos
szegedi

Takarékpénztár

fiókja

(Tudósítónktól.)
Ünnepélye-; bizonyítani, hogy a bankok is
keret.k közö.t adta
át az Or- ma már a nép, az állam bankszágos
Takarékpénztár Köz- jai és dolgozóink nem az önpontja a munkaverseny győz- célok érdeké; képviselik, hanem
tesének, a szegedi fióknak a az egész dolgozó társadalomét.
győzelmet jelentő vörös lobo- A közösség érdeke vezet bengót. E ső lett a beté gyűjtési nünket. A K tvgazdálkod ás pénzversenyben is a szegedi fiók. ügyi feladatait igyekszünk miEzek az eredmények mind a j ó nél gyorsabb és jobb munkával
népnevelő munkának köszön- elvégezni.
he ők. In'-ézetürk dolgozói maAz ünnepély keretében ad'a
gukóvá tették Pár.uck Politikai át a Közpon; a Magyar Nemzeti
Bizottságának felhívását s mind. Bank
csekkosztályán
dogozó
annyian bekapcsolódtunk az el- Szamosi Lászlónak is j ó munméle i továbbképzésbe.
kájáért az elismerő oklevelet.
(Pál Olga.)
J ó munkánkkal akarjuk be-

Apróhirdetések

HASZNÁLT nehéz parasztkocsi |SÜRGŐSEN e adó egy négysze- VENNÉK
íróasztalra
üveglaés használt junkerkocsi eladó méiyes Adler gyártmányú au- pot. Kölcsey-u. 11. I. em. 5.
Újszeged, Füvészkert
mellett. tó. J ó karban. Egy villanyhe- ajtó.
4283
Kónya.
4263 gesztő. Dorozsma Petőfi-u. 17-a. E L A D Ó Griizner és kis Singer
A leningrádi szovjet súlyeme- MVSz L' Auné dr-t küldte ki. A E G Y szoba-konyha-kamrás la4238 variógép. Tarján-u. 3. Fodortőbajnoksáeon. amelyen a Szov- verseny 9 órakor kezdődik.
kás fél hálóval azonnal átadó. P R Í M A
4282
zománcos
samottos telep.
jetunió 150 legjobb versenyzője
Érdeklődni lehet Sándor-u. 51. kályha eladó. Árva-u. 25. 4215 ELCSERÉLNÉM kétszoba-konyRöplabda
indult, Duganov a középsúlyú
szoba-konyha hából álló iakásom egyszobás4262 ELCSERÉLNÉM
•úlyemelő bajnok újabb csúcs,
Ma indul a röplabda terembaj. B E J Á R Ö
főzőnőt
felveszek. fáskamrából álló lakásom disz- ra. esetleg egy szobára. Jel'ge:
eredményt ért el. Duganov a nokság. Férfiak, rókusi torna- Hintalovat
4231
veszek.
Bogdán, nótor iás van. Veresács-utca 45. Belváros 1000 .
job'bkaros szakításban 90 kilo- csarnok
fél 8: Postás—Textil. Arany János-u. 5. Héttőn 4—6
4244 BÚTOROZOTT szoba konvhagramra javította a szovjet csúágynemű nélkül
4261 F Ü R D Ő K Á D A T , kisméretűt és haszná áttol,
Fél 9: MEFESz I—KASE. Fél óráig.
csot.
kétszárnyas
vasajtó, fürdőhenger' vennék. Cím a kiadó. Feke'e bunda eladó. Hu10: SzSzMTE—EDAC I. 3: Ma- E L A D Ö
4264
4063 nyadi-tér 14
Kerületi kardverseny
gyar Kendet—Gázgyár. Nők, ké' szárnyas _ vaskapu, intézeti kiadóban.
vaságyak, kisebb-nagyobb szel- E L A D O K fehér, üvegezett mű- ÜZLETI állvány, k é a j ' ó s jég-"-'
A Postás kerületi kizárásos Klauzál gimn. 9: KASE—Köz- lőző zsaluk, vaskályhák. Szent szer-szekrények és használt j ó szekrény, m á-k da: á! ü,gyümiilcsós
kanlverseliyt rendez m a a Kos- gazdasági gimn. II. 10: MEFESz- Ferenc-u. 13, műhely. Héfőo.
bútorok. Cim a ktodóbro. 4167 rekeszek, ú j és feldolgozha ó
4259 O L C S Ó B É R Ü
suth Lajos-sugárút 4. szám alatti Magyar Kender. 11: EDAC—
föbérle'i
tágas deszkák, női ruhák, férfi cipők,
női hócsizma eladó. Kigyó-u.
belvárosi
szobámat
elcseré'ném.
Közgazdaság'
gimn.
I.
12:
MaK
Ü
L
Ö
N
B
E
J
Á
R
A
T
U
bútorozott
helyiségében. A küzdelmekre az
4280
4173 2 fdszt. 6.
szoba k adó. Erdélyi Vasas. Sz'. Cím a kiadóban.
Pé er-u. 16. Érd. 9—4-ig. 4260 K I S E B B lakatosműhely
eladó. TÚRÁN kályha csövekkel el.
Mezőgazdasági
ELADÓ
zománcos
négylángú Érd. Nemest a kács-u. 32.
4246 adó. Érdeklődni lehet hétfőtől.
Brigád an véüzifc S z e g e i n
gáztűzhely Mérei-u. 6-a. I. em. SZÉK. asztoleladó. Cím a ki-Mikszáth K á mán-u. 1 . Papp
tanfolyam OHömösön 3 szám.
4265
4257 adóban.
4216 rőfösüzle ben.
a barom' oltást
szekrényt,
sublótot,
télikabát, A N T I K
A földművelésügyi minisztő HASZNÁLT j ó állapotban levő NÖI. fekete divatos
Szegeden ls megindult a leg- rium és a Mezőgazdasági Igaz bundákat veszünk, Délmagyar- mázsa 50 kig-itg mérő. olcsón el- gyer yás csillár; falikarral ve4176
pusztítóbb baromfibetegségnek, a gatósóg rendezésében kéthetes országi Közrak'árak NV. Sze- adó. Tisza Lajos-körűt 54. I.szek. Cím a kiadóban.
SIEMENS rád ó világvctö. fürged,
K
ö
csey-u.
11.
I
.
em.
1.
em.
balra,
a
folyosón.
10
és
12
fcaromfipostisnek a felszámolása. mezőgazdasági tanfolyamot kez4245 dőkád kazánnal és fehér mély
November, december és január dett et a népmüvelésiigyi köz- F É N Y K É P E Z Ő G É P E T keresek óra között.
olcsón
eladócsaládi ház, gyermekkocsi
hónapokban az ország területén pont Ottömösön. A tanfolyam sürgősen. 6x6 tükör reflex sza- MEGOSZTOTT
bályozható
éiességbeállítóval családi okok miatt sürgősen e - Apponyi Albetr'-u. 27. Fűszercélja
a
dolgozó
parasztságot
22 millió baromfit oltanak be. flz
üzlet.
4275
a Szovjetunió 3.5. vagy 4.5 lencsével, kompur adó. Nagykörúton. Érdeklődni: FÖBÉRLETI. társbérleti lakáp - 7 íig különböző részeiből Sze- megismertetni
4279
mezőgazdaságával, a gépesítés zárral. Tóth Józsefné Makó, Bécsi-krt. 33.
gedre érkező állatorvosok bri- és nagyüzemi gazdálkodás fon- Kálvin-U. 37.
4258 E L A D Ó táskagramofon, mosó- sokat, bútorozott szobákat keLakásügynökség.
gádba tömörülve, munkaverseng tosságával. A tanfolyam iránt N Ü I és férfi ruhák közép'er- 4 eknö, bőr akta áska. Szende. res, ajánl.
4296
keretében vállalták a naggsze- már az eiső alkalommal is ha- me re eladók. Megtekinthetők Petőfi S.-sugárút 9.
4278 Kölcsey-u. 10.
6 és fél mázsa ókukorica. 10 E L A D Ó komoly, ú j gyermekgedi baromfiak oltását, flz u) talmas érdeklődéssel vett részt Rígó-u'oa 19. 8—3-ig.
autó, 25 W . erősítőberer.dezés,
oltási akció keretében seaitsé- a dolgozó parasztság.
KETTŐ darab nagy csillár el- kg-os mérleg, fél—1—2 H P mo- 1 kw,
transzformátor,
szmotor
eladók.
Dugonics-u.
15-a.
adó, Tisza Lajos-körűt 63.
get és támogatást nyújtanak az
king. Szent Ferenc-u. 22. 4290
4256
4277
állatorvos brigádoknak a közséM I N S z - H l R E K
I N G Y E N FACSEMETÉKET oszt HASZNÁLT bútorokat,
egves, F A J A N Y A K O C A
malacaival
gi közigazgatási szervek és a
Felhívjuk
a SZIT-szeminiri- ismét a méhészegyesu et. 3 éves darabot és hálót megvételre ke- együ't eladó. Szöginé. KálváDÉFOSz szervezetek. Ezzel az
akác.
s'b„
ame'yek
kiültetőkresek. Klein, Párisi-krt., Marx- ria-utca 19.
figyelmét,
hogy
4289
Intézkedéssel Ismét
exportké- um vezetőink
nek saját tulajdonukat képezik,
4276 TELJESEN ú j politúros,
sötét
pessé lesz az ország baromfi- részükre vasárnap reggel 8 óra- hétfőtől kezdve kaphat minden ié r sarok.
B Ő R K A B Á T , szőrmével bélelt hálószobabú or eladó.
Juhász
kor értekezletet tartunk a MINSZ ház és telektulajdonos
állománya.
Ungár eladó Tisza Lajos-krt. 61. fsat.
Gyula-u. 26. em. balra.
4288
Központban.
Sándor fásítást
tervmegbizott- 1. a. sz.
'
4274 K Ü L Ö N B E J Á R A T U
bútorozott
Felhívjuk a marxista-leninista nál. Brüsszeli-körűt 27 szám, BÚTOROZOTT szoba, konvbnszoba
fürdőszobahasználattal
Szakszervezeti hírek kötök hallgatóinak figyelmét, kizárólag szállítási költséget használa'ta!. ágynemű nélkül azonnalra is kiadó. Dugonicskell
fizetni.
4242
kiadó. Zsó'ér-u. 3-b.
4267
hogy részükre vasárnap délelőtt
4287
Famunhás Szakszervezet érte- 10 órakor a MINSZ Központban TÉLI mikádó — príma anyag- E G Y gyermek sportkocsi e'ado. tér 11. I . 3.
4
sezlon, szekrények,
ból, klflpli függöny, 2 klubfo el Szent Miklós-u. 10. sz. Első E L A D Ó K
síti tagjait, Hogy alapfokú sze- értekezletet tartunk.
eladó Somogyi-u. 23. 8—11-ig, csengő.
4238 székek, villanyvasaló. Nagy Jemináriumot és 12 hetes szakmai
Értesítjük
az alapszervezeti 2-5-ig.
4292
4241 H Á L Ó S Z O B A B U T O R . szép fé- nő-u. 1. házfelügyelő.
továbbképző szemináriumot inE L A D O K : ragymére'ű me'szett
ká dereseinket, hogy a hétfői ér- VÁLASZTÁSI malacok,
berk.
nyezett
kivitelben
eladó.
S
á
n
dít. Jelentkezés a mühelybizalpohárkésziet,
márkás
tekezlet elmarad.
sier mangalica keverék,
csak dor-u. 25. Asztalosnál.
4270 tükör,
n,i!;on keresztül, valamint szomFelhívjuk
alapszervezeteink vasárnap. U j Pe őfi-telep 57. M E G B Í Z H A T Ó egyedülálló n ő festmény csillár. Szent M há'.y
baton a pénztárórák alatt a
4293
4239 háztartás vezetését, kisgyerme- ra 9. II. e. 7.
alapszervi kultúr- és sportveze- Iskolával szemben.
szakszervezetben.
tőink figyelmét,
hogy
hétfőn SZÉP bútorozott szoba egy-két kek gondozását vállalná vidé- K I S magánházat vennék, esetférfinek kiadó.
Takaréktár-u. ken is. Cím a k'adóban.
fe'erészben,
4285 leg ke tőlakásost
Házfelügyelők
szakszervezete délután 6 órakor részükre érte- 8. I I I . 12.
K O M B I N Á L T gya'ugépet, lánc- körpontit, összkomfortost. Jelnovember 28-án délután 5 óra- kezletet tartunk. Kérjük a neve- F É R F I télikabát, fekete, príma mairót é más
famegmunká ó ige: „Száraz".
4298
s
kor taggyűlést tart, a tagság zett reszortvezető elvtársakat a anyagból,
perzsa'áb gallérral, gépet veszünk. Tolnai és Ra- 2 igás kancaló. földhordó baközép'erme'.re eladó. Partizán- fácz Budapest X I I I . , Kartács-u. kity eladó. Trágya eladó, vagy
feltétlen pontos megjelenésre
megjelenése kötelező.
ra 2. szám. em. (varroda). 4240 27. Tel. 202—498.
pelyváért, szalmáért elcserélheMagyar Kereskedelmi AlkalHASZNÁLT bútorok
eladók L Á K Á S ; szoba-konyha
bútor- tő. Csojigrádi-sút. 46.
4291
X TÁNCTANFOLYAM kez- Árva-u. 3.
mazottak Szabad Szakszervezeté4243 ral azonnal olcsón átadó. BarB E J Á R Ó N Ő T délelőttre felvenek vegyes
szakosztálya közli dődik a Postás-otthonban szer- BÚTOROZOTT szoba kiadókét bár-utca 25. Érd. 8—3-ig. 4266 szek. Tisza L.-körút 91. I . em,
4
tagjaival, hogy
kedden, 29-én dán este 7 órakor. Jelentkezés személynek. Lehe konyhahasz- E G Y jókarban lévő The Berrt 2 3. <52,
nálattal.
Érdeklődni
8—2-ig. női kerékoár eladó. Kelemendélután 5 órakor taggyűlést tar- vasárnap és szerdán.
F A L I N K A F Ö Z D E cefréjét, törDr. Boros József-utca 24. 4138 utca 11. I I . e. ajtó. 15.
. 4286 kölyét kedvezményesen
kifőzi,
tanak a szakszervezeti székházx DR KARATSON ALADAR
KISTEHERAUTÓ
(1 tonnás) I R Ó R É P E T
azonnali
fizetés vary becseréli. Fes4ő-u. 3. A
ban. Kéri tagjainak minél na- urulógus-sebész főorvos rendel nrima át'anotban olcsón eladó
melleit keresünk. Jelige „ J ó Bőrgyárnál. Egy liter pálinka
' gyobb számban való megjelené- Kárász-u. 6., I. em. 3., délelőtt Személyautóért
cserélhető. állapotban",
25 Ft.
4297
sét.
12—l-ig. Telefon 31-71.
Moszkvai-krt. 25-b.
4284
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A Párt segítő útmutatását jelentette
a felülvizsgálás a dorozsmai term elitcsoportnak
Ez év szeptemberében alakult
meg a dorozsmai „József Attila"
termelőszövetkezet csoport.
A
tagság létszáma azóta már alaposan megszaporodott. Ma már
huszonegy boldog kisparaszt 225
hold földön dolgozik. Jól megértik egymást, mintha csak valamennyien testvérek volnának.
Közösen végezték el a határidő
előtt az őszi vetést és már a
mélyszán ást is befejezték.
Hibátlanul ment minden, mert

első feladata volt
az új csoport tagjainak, hogy
megalakítsák üzemi pártszervezetüket. Pártoapokon. veze.őségi
értekezleteken közösen beszélték
meg a teendőket és a közös

megállapodás szerint végezték a
munkákat.
Sok nehézséggel kellett azonban a csoportnak megküzdenie.
Nem voltak megfelelő gazdasági épületeik. Így súlyos akadályok gördültek az ú j termelőszöve'kezet dolgozó parasztjai
elé. Már attól tartottak, hogy
ebben az évben nem tudják
megkezdeni a szerződéses marha. és sertéshizlalási.
A szövetkezeti
kisparasztok
előtt ezek a nehézségek is megoldódtak. A dorozsmai „Eszeseféle malom udvara teljtsen üresen állt. a r.ogy melléképüleeken és gépszíneken a hosszú
idő óta becsukott ajtók zárai
már egészen berozsdásodtak. A

Ebbüi a nemas muakáboi
mi is ki akarjuk venni a részünkéi
Szerkesz'őségünkbe egymásután érkeznek be a munkafelsján;ások a különböző üzemekből, hivatalokból, d>;- még az iskolákból is. Pénteken
délelőtt
egy kis útta.5 küldöttség hozta
be szerkesztőségünkbe
a következő levelet:
Kedves Szerkeszd
Pajtások!
Mi az Árpád-téri állami általános főiskola
úttörői örömmel látjuk
a dolgozók lelkes
Sztálini munkaftlajánlását.
Ebből a nemes mun'kából mi is ki
%karfuk venni részünket, h'szen

Az aísóközpunli

már mi is tudjuk, mit köszönhe:ünk Sztálin pajtásnak. Ezért
a mai napon megfogadjuk. hogv
tanulmányi
eredményünket
12
százalékkal megjavi'juk.
az is.
kólába pontosan járunk s annak rendjére
és
tisztaságára
nagyon vigyázunk. A gyengébb
pajtásokat
pedig
tanulókörök
keretében
segítsük.
Mi, úttörők ezzel akarunk
hozzájárulni
a szocializmus
épí'éséhez.
Előre!
2724. sz. Pe'őfi Sándor-csapat
pajtásai.

gépállomás

sztálini iminkafeiajéniása
(Tudósítónktól)
A gépállomás
dolgozói mühelyértekezletet tar- I
tottaki .Rigó Antal elvtárs, gépállomásvezető ezen előadta, hogy
a gépállomás körzetébe tartozó
szántóterület futóhomok és igy
mélyszántást nem kell végezni.
Az állomás gépállományát olyan
területekre vitték,
ahol gazdaságosan ki tudják használni. Igy
tehát a termelés terén nem tudnak belekapcsolódni abba a mozgalomba, amely Sztálin elvtárs
születésnapját
munkafelajánlásokkal ünnepli meg. A gépállomás dolgozd i azonban mégis találtak módet arra, hogy hozzájáruljanak ehhez a lelkes mozgalomhoz.

kezésre álló helyiséget
Sztálin
elvtárs születésnapjára
rendbehozzák
A tatarozást kőműves
munkákat házilag elvégzik és a
javítási költségeket a legkisebbre csökkentik. Vállalják ezenkívül egy idáig használaton kívüli
esztergapad kijavítását és üzembe helyezését

A kirátyhaími erdész-szakis*© a
is e l v é g e z t e sztálini m u n k a f e í a i á n ását

malom kapitalista
tulajdonosa
már régen eltűnt a községből,
a tönkretett üzemet és az üres
épületeket hagyta jtt. a József
Attila termelő osoport

Sztálin elvtárs
sziiietésnspjára

FŐZŐEDÉNYT/

erdészeti

szakiskoí.v
70

születésnapjára több és jobb erdőtelepeífési

Az

iskola ifjúsága szorgalmasan

munkát

vállal

végfkfe a vállalt munkát és ennek

a

szorgalmas munkának eredményét mutatja az a levél, amelyet

a

szerkesztőségünkbe

küldtek.

A levél a következőképpen hang-

zik:

fölajánlott
munkával
áilííja
Délmagyarország
most helyre ezeket a megrongáódott helyiségeket. NemsoSzerkesztőségének!
kára ötven marba és százötven
A királyhalmi Erdész Szaksertés hízik majd ezekben az
iskola ifjúsága
jelentjük, hogy
épületekben.
A csopori tíz tagja most is Sztálin elvtárs 70. születésnapitt szorgai inaskodik. két nagy jára vállalt több cs jebb erdősiló raktárt építenek. A hasz- telepítési munkálatokat befejeznált téglából rakott falak tete- tük.
jét még vakolják, de ler.c. a veErdősítési munkánkat, illetve
rem fenekén már
Sz'ankovtes
Lajos és néhány társa a mező- vállalt kötelezettségeinket a leghegyesi cukorgyárból
érkezett nagyobb ebiben végeztük. Több•épakorona-szeleteket igazgatja. ször átáztunk, de azért esfe fölemelt fejjel, mozgalmi dalokat
Tíz nappal ezelőtt volt a csoport felülvizsgálása. A
felül- énekelve tértünk otthonunkba.
vizsgálás alatt szerzett értékes
Örömmel végeztük feladatunktapasztal-atokró". beszélc.ek most kat, mert tudtuk, hogy ez a ne
is. Nagy András elvtárs ma- künk kellemetlen idő a legmeggyarázza:
felelőbb csemetéink kiültetésére
— Ez a felülvizsgálás a mi s ezáltal nagyban növeli munéletünkben is
kánk eredményességét.

döntő fejlődést

próbált
gyakorlati módszereket
alkalmaztuk
A hároméves terv befejezése,
kcr.t 2 7 holdat beerdősítettünk.
Az ötéves erdősítési tervben az
1949—50. évre előirányzott erdősítést már most az ősz folyamán 227 százalékban teljesítettük, vagyis 127 százalékkal túlteljesítettük.
A lenini Komszomol példáját
követve, fáradságot, munkát ne.n
kímélve
raktuk le az ötéves
evdőgazdasággi terv alapköveit
és ezáltal váltunk részesévé az
erdős, boldog Magyarország megvalósításában.
A ktrályhalroi erdészíanulók
nevében:
Szabadság!
Bodnár Attila
Olm Gyula
Szeverényi Márton
Márton József.

Ültetést munkálatainknál tanáraink irányításával a Szovjetés javulást hozoté.
Számtalan olyan hibával ismer- unió természettudósai által kikedtünk meg ezalatt a rövid
idő a'aít, amelyek további munkánk folyamán nálunk js könynyen b-következhettek
volna.
A jászbe.ényi „Kossu h termelőszövetkezeti csoport hibájából megtanultuk, hogy menynyire fontos pontosan jegyezni
a
végzett
munkaegységeket.
A szegedi Tcnyészállalforgal- 1 gcket. Ennek fejében adott ese*
Nálunk már nem fordulhat elő
az, amj megtörtént a jászberé- mi Nemzett Váltalat vezetősége tekben két mázsa zabdarát vagy.
nyi paraszt társainknál, hogy az ősz folyamán
Csongrád-, egyéb szemestakarmányt bittóhatézerhétszáz forinttal
káro- Csanád- és dél Pesl megye terü- sitanak.
sod ak meg az „egyen ósdi elv" letén tenyészbika nevelőakciót
A nevelési idő
lejártával
alapján a termelő
szövetkezet
indított e' a lermelőcsoportok, megvásárolják a tulajdon-jstol
•tegjobb dolgozói.
kis- és középparasztok számára. a fölneve't apaállatot; s a vétel— Ez csak egy példa — veszi A halhete'n'I idősebb törzste- árból levonják a nevelésre előát a szót Kónya
Sándor elv- nyésztésre alka'mas btkaborjnk legezett 1200 forintot. Egy évig
társ. — Most számtalan fajtá- nevelését a Nemzeti Vállalat a mentesül a tutajdonos a felneját láttuk az ébe: ség h'ányának tulajdonosokkal
szerződésben velt állat anyja után járó fejbeis. Több helyen beférkőztek a
szolgáltatás alól. A szegedi Tecsupor okba kulákok
és más fekóli.
T
Nemzeti
A szvi-ződés megkötése a'kal- nvészáItatérté esítő
olyanok, akik arra törekedtek,
hogy miné' előbb felborítsák a mábó! nyomban 300 forint ne- Vállalat felkéri azokat a do'gocsoport életét A felülvizsgálás velési előleget fizetnek a ter- zó parasztokat, a Vi fenek ilyen
nélkül nálunk is előfordulhatott melőcsoporlóknak és a gazdák- nevelésre alkalmas fiatal
bivolna ez.
birtokuba,
nak. 10 hónapos korukig kell kaborjak vannak
Hatalmas lépés volt ezért a nevelni ezeket a jószágokat s rövid idő alalt j -terítsék be a
a
felülvizsgálás minden
termelő ezidö alatt három hőnaponkint Nemzett Vál'ala'nil, hogv
szövetkezeti csoport életében — ismételten fizetnek háromszíz- szerződést minél e őbb megkötfolytatja. — Pártunk
segítsé- háromszíz forint nevelési előle- hessék.
gével sokkal könnyebbtn érvényesíthetjük a szovjet kolhozparasztok példáját,
akik
ma
Moszkvába küldik
már

Naey kedvezményeket biztosítanak
a tenyészbika-nevelóakcióban résztvevő
dolgozó paratztoknak

Pernyés Jenő elvtárs, a gépállomás vontatósa vállalta, hogy
az
üzemanyagfogyasztás terén
30 százalékos megtakarítást ér
el, az üres járatot 50 százalékkal
csökkenti. A gépállomás dolgozói a vállalt kötelezettségnek, a
munkaidő teljes kihasználásával
a munkasorrend helyes megállaA gépállomásnak, hogy gépál- pításával akarnak eleget tenni.
lományát a tél folyamán szakszeShnon István
; iien kijavíthassa, szüksége van
. il fe'sz:re!t
javóíóműhelyre.
x A
FILHARMONIKUSOK
a vi ág
Jelenleg olyan helyiség áll ren- első hangversenye a Magyarl
egboldogabb
delkezésre, amit csak tetemes át- Szovjet Társassg rendezésében
parasztjai.
alakítási munkával lehet
mű- szovjet-orosz szerzők
müveiből
helynek használni. Baltazár Fe- ma délelőtt pontban 11 órakor a
— Igaza van Kónya
Sándor
renc elvtárs, a gépállomás ko- színházban. Néhány
jegy még elvtársnak
mondják
néhávácsa dolgozó társai nevében is délelőtt 10 órától a színház elő- nyan a kis csoportban dolgozó
elvtársak közül. Ezeknek a feezért elvállalta, hogy a rendel- csarnokában váltható.
lülvizsgálásoknak a jelen őségéi
még külco pártnapokon is kiértékeljük majd. A tavaszi mezőgazdasági munkák
folyamán
már a! ka mázzuk is a most kapott értékes
tapasztalatokat.
Hogy
elkerüljük
a
hibákat,
pontosan ellenőrizzük
elsősorban saját munkánkat és dolgozó társainkét is —
beszéli
Sztankovics Lajos elvtárs.

'JMINIUM

Alig néhány heie, nogy a királykáim

ifjúsága egyöntetű lelkesedéssel megfogadta: Sztálin elvtárs

Az jdő éppen délre ért. Va'a—. — .-'őri ebéde'.éshez kezdenek. Ebéd közben is tovább
folytatódik a beszélgetés. Mindenki elmondja saját tapasztalaté*. A felülvizsgálásba"! Pártunk útmutatását látják és ezek
az ú:muta'ások szerint akarnak
dolgozni a }övőb:n éppen úgy,
mint a többi sokszáz termelő
szövetkezet ú j parasztjai, akik
már sokkal többek, mint akkor
voltak, amikor még a keskeny
r E'd/ágszij-parcellákon vagy
a
letűnt grófi birtokokon dolgoztak azért, hogy máról-holnapra
legyen valami kenyerük.

(Cs. J J

A SZOVOSZ

nagyszegedi

központja

és a Marhaértékesííő
Nemzett
Vállalat kedden reggel 9 órai
kezdet;el megyei
értekezletet
tart a szakszervezeti székházban. Az értekezleten megbeszélik a marhaértékesitéssel kapcsolatos kérdéseket. Ez a megbeszélés azért is jelen ős, mert
ma már a marhavásárlás nem a
kupecok kezében vsti, ak'k a
legkülönfélébb módon
csapták
be a dolgozó parasztokat. Ezentúl marhavásárlással
csak a
nxmzetj válla'at és a földművesszövetkezetek
foglalkozhatnak. Igy biztosi ják.
hogy a
dolgozó parasztság nehéz munkája után megfelelő ellenszolgáltatásban részesüljön.

Sztálin elvtársnak a legszebb
és legtartalmasabb
faliújságot a szegedi Magyar-Szovfet
Társa cág faliújság versenyéről. Az üzemek és hivatalok
máris nagy lelkesedéssel felöntették be nevezésüket. Ebből a lelkesedésből is látszik,
mennyire szereli dolgozó népünk a nagy Szovjetuniót és
annak nagy vezérét, Sztálin
elvtársat. Elsőnek a Magyar
Kender-, Len- és Jutaipari állami vállalat jelentette be nevezését a versenybe és dolgozói remélik, hogy ők nyerik meg a versenyt.
(Tudósítónktól.)
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MAGAN HÁZBAN
bútorozott
szoba
konyhahasználattal
kiadó. Kőműves előnyben. Petőfi
Sándor-telep, 9. u. 559a. volt
Somogyi telep.
4354
KÉT személy részére különbéjáratú
szép szobát
keresek
csendes helyen, lehetőleg ellátással. „Szénfűtés" jeligére
a
k'adóhivatalba.
4253
KÉTSZOBÁS összkomfortos lakást keresek. Költséget térítek.
Jelire: „Rendes lakás".
4085
KÜLÜNBEJARATÜ
bútorozott
szoba 1—2 személynek kiadó.
Osztrovszky-u. 10.
4214
SZOBA-konyhás és mellékhelyiségei lclkásomat elcserélném
hasonlóért vagy kétszobás is lehet. Remény u. 11.
4051
D O L G O Z Ó nő kisebb albérleti
ü r s szobát keres „Havi negyven" jelilére.
4144
KÖLTSÉGMEGTÉRITÉS ellenében 2 szoba-fürdőszobás lakást
keresek „Mielőbb" jeligére.
4140
N A G Y K Ö R Ú T O N belül, udvari
rí.': ár- vagy
műhelyhelyiséget
keresek. Cim: Mikszáth K. u.
D'.nnyés/rafik.
4159

p

r

ó

h

ÓRÁKAT, szerkezetet
veszek,
Javításokat felelősséggel, régi
órákból újakat készítek. Csiszár
órás, Kölcsey.utca.
BÖRKABATJAVITASOK
viz
hatlan festéssel.
Bőrkabátok
rendelésre készülnek
Csordás
bőrruhakészitőmesternél,
Szent
Miklós-utca 7., a
felsővárosi
templom mögött.
H O R D Ó T , 100 li'eren alulit veszek. Cím a kiadóban.
4174
3 + 1 -'es rádió e -adó. Árvíz u.
37. sz.. I. e. 2. Érd.: vasárnap
fél 7-ig. hétköznap este 7-től.
4255
SZÉP mély
gyermekkocsi eladó. Párisi-körut 38a. földszint
з. sz.
4252
K Ö V É R nőnek egész fűző. kék
róka, pólyahuzat, női fekete télikabát muffal Kárász u. 14. II.
emelet 7.
4250
N Ö I 38-as birgeri. fekete, világos télikabátok, fér®
fekete
télikabát, kézimác.gorló
eladó.
Kárász u. 14. I I . e
te
4251
FEKETE férfi télikabát, sötétkék öltöny új, eladó. Rohling.
Nagy Jenő-utca 1. I. em. 4249
S H. B. 100-as Saxmotorkerékpáír, nagy
szabóvarrógép, tábori kohó.
férfikerékpár, párhuzamos sa'u, mind prima álla.
pótban eladó. Szent László u.
12b. sz. Érd.: délelőtti órákban.
4248
KÉT beté.es kályha e'adó. Hétvezér-utca 59. Kisséknél.
4226
FEKETE gázkandalló és
egy
fehér
fali
gázkályha
eladó.
T
Dóm-tér 2. Fiz kai intézet. 4225
E G Y samottos kályha és madracba való lőszőr eladó. Jókai
и. 6a, földszint 1.
4220
E G Y jó fejős tehén, könnyű
parasztkocsi
eladó.
Hóbiártbasa utca 32. sz.
4218
KÉT tízhónapos
süldő eladó.
Érdek'ődni
Roosewelt-tér
11.
volt Rudolf-'ér.
4217
KÉT ablak tokkal, mély gyermekkocsi. 29-es hócsizma -eladó
Nemestakáos u. 25b.
4221
Á G Y , szekrény, sublót eladó.
Cim: Áívlz-u. 73a.
4210
KÉT nyolchónapos süldő továbbtar ássál eladó
Tündér-u.
15. szám.
4222
E L A D Ó egy rádió vill'anygramofon Újszeged,
József-leleo,
.Tójárt-kocsma.
4223
TELJESEN jó állapotban levő
mély gyermekkocsi eladó. Ká
rász u. 1, Községi Virágüzlet.
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M O D E R N keményfa
íróasztal
és csiszolt üveges kisméretű
hall. üvegszekrény eladó. Kálvária u. 3.
4235
SALGÓTARJÁNI
f oly ionégő
kályha eladó, Hóbiártbasa u.
2b. sz.
4236
E L A D Ó egy 3+1 külföldi gyártmányú, kifogástalan rádió és
egy konyhaj tűzhely. Honvédtér 8 - 9.. I. 'em. 1.
4172
H A L Ö S Z O B A S Z E K R É N Y használt és gyermekágy alkalmi
áron eladó. Kálvária u.. Bankov.
PETŐFI TELEP Il-es utca 661.
sarokház azonnali beköltözéssel
kocsmának, üzletnek eladó. 4200
TEKNŐSBÉKA
védjegyű, hibátlan nagyobb celluloid babát
keresek megvételre. Brüsszelikörűt 4b.
4212
J Ö ÁLLAPOTBAN lévő mély
gyermekkocsi eladó. Ságváry E.
utca 16/a.
'4198
ELADÖ alig használt fenyőfa 2
szekrény, 2 ágy, 1 toileUükör.
Petőfi
telep III. u.
(Somogyi
felep) 68. szám
4201

é

s

e

1949 november 27.

k

G Y E R M E K J Á T É K O T , hintalovat, lovasfogatokat, babakocsit,
állatkertet legolcsóbban készít
Rokkant, Arany János u. 10, II.
emelet 9.
4237
ZONGORÁT, pianinót vennék.
..Zongoratanár" jeligére.
4178
PERFEKT
fehérneművarrónő
munkát vállal. Bercsényi u. 6.
4177
MEGVÉTELRE keresek kb.2x3
m. nagyságban
könyvespolcot,
lehet üzlethelyiségből is. U. o.
használt téli férfi bőrkesztyűt
kifogástalant veszek. Vasárnap,
hétfőn 5—8 között.
Gutenberg.
U. 28. I. 8.
4175
EZÜSTRÓKA-prémgallér kabátra eladó. Kossuth Lajos-sugárut
11. szám. földszint 4.
4157
S Z E K R É N Y E K , négyajtós nyulketrec eladó. Gutenberg u. 28.
I I . e. 13, d. u. 4-től.
4168
T R I U M P H gyártmányú táskaírógépet vennék sürgősen priváttól. Jelige: J ó állapotban.
4166
H Á Z eladó. Érd.: Polgár u. 21a,
1. ajtó.
4169
E L A D Ó férfi télikabát, 39-esnői
hócipő, félcipő, kötött kabát. 80
xSO-es képráma üveggel. Polgár
u. 21. 1. ajtó.
4168
E L A D Ö hat ebédlőszék. gyönyörű
ebédlőasztal,
stórokat
veszek d. e. 9—11 ig Tisza Lajos-körut 58a. 4.
4171
K I A D Ó két ágy dolgozónak, lehet főzni is, fáskamra van. Feltámadás u. 7, udvarban.
4153

ELVESZETT egy nagy E0U1 nevű, faxkaskutyához hasonló kutya. Kérem a becsületes megtalálót, vagy nyomravezetőt, jutalom ellenében adja le. Alsó*
nyomás sor 24.
4132
I R H A B U N D Á J A T festesse, j a .
vittassa Cserép szűcsnél, Hor.
váth Mihály-utca 7., az ud«
varban jobbra.
E L S Z A K A D T nylon
esőkabát
tökéletes javítását folt nélkül,
kerékpár- és hócipő javítás. Vidékre postán is. Kemény Gyula
gumijavitó, Szeged, Bajcsi-Zsi®
ünszky-utca 11.
L U C Z Á N Á L kelmefestés, végy.
tis2titás, Tábor-utca 4., Aradi
vértanuk tere 3.. Kazinczy-utc»
14. TeiefoD: 38-18.
TAGSÁGI
könyvecskébe „ml.
niatür« fénykép darabja 1 forint Brunner fényképésznél, a
rókusi templom mögött.
Ö R Á J Á B Ö L modern karórát készitcK- Órát szakszerűen, olcsón
javítok. Selmeczky órás, Marxtér 1.

M E G I S M E R K E D N É K középko.
FŰSZER ÜZLETBERENDEZÉS
rú nővel komoly szándékból.
Singer-varrógép, 56 literes hor„Korrekt 47" jeligére.
4247
dó és egy kredenc olcsón eladó
SERTÉSHIZLALÁST
vállalok
Árva u. 26.
4211
^
O IC T A T A S
~
feliből „Rendes" jeligére. 422*
Z O M Á N C O S kályha és sparM AJOIt gyorsíróiskola decemO L C S Ó N zsírba rakom kerékherdt, ötégős csillár, háromlaber 5-én ú j tanfolyamot nyit.
párját télire, varrógépét
újjá
kásos ház egyszobásért elcserél
Bocskay-utca 4.
"
4180
építem javítással. Trebits műhető. Ustökös-u 8a.
4210
szerész, K'auzál-tér 5., udvarFEKETE
mifcádókabát eladó,
<
4 u A y• v KI K I
)>
ban.
vagy disznóért elcserélheíő. KüE L S Ő R E N D Ű férfi-, női és gyer.
M A G A S áron bér'ek szorzógé.
lönbözeiét fizetem. Erdő u. 9.
mekcipő kapható n Cikta Áll.
4205
peket. „Azontialra" jeigére a
Oipőszaküzletben, Szeged.
GYERMEKJÁTÉK-vasutat
sí- ^
F O G I A I K i l 7. A - "' » kiadóba.
B'J i OR r. gy választékban olnekkel vennék
„Ármegjelöléscsó árakon az Asztalosmesterek
sel" jeligére.
4207 B E N T L A K Ó fözőmindenest fel.10 és használható ir..; epeBútorcsarnokában, Duzonics-tér
E L A D Ó alig használt samottos vennék. Margit u. 12. földszint
ket bérre vesz a uiackhivuLu.
11 Fizetési kedvezmény.
kályha és ujjas irhasuba Déli- bal 1.
4231
VESZEK kar. ós ébrcsztőórabáb u. 33b.
4206 BENTLAKÓ mindenes felvétetik.
céljából
keresem
sz ékezeteket,
törtezüstöt
és
B E R G S H I E R hasaskooa három- Boldogasszony
sugárút 59, fű- HÁZASSÁG
ezüstpénzeket. Tóth órás, Káharmincöt év körüli nő ismerethónapos malacok! hatrekeszes szerüzlet Jelentkezni hétfőn.
rász-utca 13.
2350
m o d e m nyuíketrec eladók. Tóségét. Jelige: „Megértés".
4213
ÍRÓASZTALOK, gyógyszer mérutca 7. s z.
4209
leg eladók. Kombiné ltszekrénjt,
K I F O G Á S T A L A N fehér -mély KOVACSSEGEDET teljes ellá- F R Á T E R borotva 24.—, önbo.
hajvágógép
felvesz
Masa rotvapenge —.20,
rökamét keresek megvételre. —
s.eppelt gyermekkocsi
eladó. tással azonnal
Singemé, Török-u. 6., kapuval
Szeged- 36.—, jegykés 9.—. ol'ó
Pá! fi u. 3.
4208 András kovácsmester
szélűben
4170 köszörülés, javítás olcsón. MikF É R F I C S I Z M A , 42—43-as, m a j d . Feketeszél 285.
száth K. u. 3.
nem új, eladó. Tábotr u. 7b,
PIAN1NOT v n' ék. Megli oltom
<g l( f LÓN KEL kTT"* „í EXLSTENCIÁVAL
rcr.d kezó
földszint jobb, 2.
4204
Rakov.- zky zongorahangoló, i>r.
E G Y rádiót veszek. Révai u. 8. BöSZE László üveg- és porcéi jóravaló családnak teljes elláJ ó ika-utca 31." Telefon: 40-00.
fogászat.
4203 lá-nüzletét áthelvezto Szeged, Ap-Üást keresek. Ctmeket „Ipsros4101
TELJESEN ú j járóka eladó. ponyi A.-u. 23.
23. (Volt Iskola-) f ' ú " jeligére.
4064
Roosewelt-tér 5, I. em. 4a.
FKit Fl- os női kerékpárt vesz
utca.)
S Z E M Ü V E G E K javítása, ama4202
a kiadóhivatal.
NAGYMÉRETŰ
fehér
csont- 3 Y Ó G Y H A S K Ö T Ö K terhességi, tőr fényképek kidolgozása OptL
M I K U L Á S R A és
karácsonyra
dominót veszek. Szt. György- gyermekágyi, bél-, mély. és gyo- fónál. Kárász u. 16
4227
művészi bronzszobrok és írótér, gyógyszertár.
—4128 morsüllyeaesnei. Gumiharisnyát ÉRTESÍTJÜK a város dolgozóit,
készletek. Szcleiné,
Kelemen- E G Y tűzhely, kisiparilag ké- J Ó m á r k á j ú kifogástalan álla- mérték után is készít Höfle kesz- hogy Széchenyi-tér 3. sz. alatt
szült, eladó.
Klebelsb'erg-telep potban táskairógépet keresek. tyűs, Klauzál-tér 3.
utca 7. Ezüstöt vásárolok.
megnyílt az Első Szegedi Fod4228 C m : malom, Kistemplomtanya B A B A J A V I T Á S T és u j babák rász és Kozmetikus
Kisipari
EZÜSTÖT, ezüstpénzt, brilliánst Vaskapu u. 55. sz.
T
I
Z
E
N
H
A
R
O
M
É
V
E
S
fiúnak
keveszek, óra- és ék: zer javítás. —
Tari.
4125 készítését vállalom. Babaklini- Termelő Szövetkezet, ahol a vá4169 ros legjobb munkaerői várják
bunda
magas ka, Gutenberg u. 28.
Szeleinél, Oroszláu-u. 5. 2120 resek jókarban levő kabátot. FEKETE női
4229 alakra eladó Zárda u. 10. 4119 F É R J H E Z M E N N E fiatal 25 éves a dolgozó nőket és férfiakat.
KISMÉRETŰ Kalor-ká yhát ke. ..Fiúkabát" jeligére.
resek megvételre jó állapotban. E L A D Ó egy alig használt zo- J Ó K A R B A N levő ebédlőbútor, asszony, szép lakásom van. ko- Üzletünket reggel 7-től este fél
máncos samottos Meteor-kály- 1 nagy ebédlőszőnyeg eladó. So- moly férfihez. Jelige: Boldog- 10-ig, vasárnap reggel 7-től déli
Un sár Hé'-vezér u. 51, em.
4167
mogyi u. 18.
4070 ság.
4234 ha, Kis'eleki u. 9.
4154 12 óráig tartjuk nyitva.
PERZSABUNDA középtermetűre FEKETE férfi télikabát kister- E L A D Ó jókarban levő fekete
motre
illő.
eladó
Sikolyáné.
férfi télikabát középtermetre. Taolcsón eladó. Kigyó-utea 1. sz.,
4152 bán u. 17.
3968
fl. em. 5.
4190 Szt. Mihály' u. 7.
E L A D Ö egy hízósertés továbbNOVEMBER 27
VASÁRNAP
hizlalásra Zákány u. 29.
4145
{BELVÁROSI
J O R K S H I E R és berkshier ke'érlet.
I etetőn 40.25
verék 7 hónapos kocák eladók
TOVÁBBI ENYHE I D ö
vagy hízóért elcserélhető válaszI Nov. Z7-30-ig|; vasárnaptól —f zerdáig
Mérsékelt déli, délkeleti szél, változó
felhőzet,
többfelé
tási malacok eladók. Petőfi-teA LEGÚJABB LENGYEL FILM!
lep 8. utca, 444. Csikós.
4183
újabb eső. Reggel helyenként kőd, az enyheség tovább tart.
KÉT halhónapos, igen szép értény süldő eladó. Fűrész u. 3.
Belvárosi Mozi 4, 6 és 8 órakor: Ének a viharban.
EZENKÍVÜL HÍRADÓ
Korzó Mozi 4, 6 és 8 órakor:
Farkasverem.
4151
Széchenyi Mozi 4, 6 és 8 órakor:
Csibészek.
TAKARMÁNYTÖKÖT
és takarmány cukorrépát veszek. RiK O R
ZO
bizsár, Vásárhelyi-sugárút 76.
SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK:
Barcsay Károhfc
I elefon Aut.: 33-44 hérlet
4233
Tisza Lajos-körűt 32; Bulcsú Barna. Kálvára-tér 7; Dr. L W
( N«v. 2i—>0 lg: vasarnapita tzerda:g
örök. Kenéz E.. Klebelsberg-tér
Selmeczy Béla, Somogy*
DELM AGYAKORSZÁG
telep I X . 489.
politikai napilap.
SZÍNHÁZ
!' Bátor férfiak küzdelme az elnyomók
Felelős szerkesztő és kiadót
1
ellen a Kárpátok sziklái között.
Vasárnap
délután:
Boszorkányok.
Bérletszünet.
itj.
KOMOCSIN
MIHÁLY
HÍRADÓ
Vasárnap este: Boszorkányok. Dózsa György-bérlet.
Szerkesztő: BÓDAY PÁL
\ Előadások köznap: fél 6, 8 órakor,
Szerkesztőség: Jókaira. 4.
j; V asáinap: fél 4, fél (>, 8 órakor.
flz esti előadások kezdete fél 8 órakor.
Falusi rovat telefonja: 35-36,
fl délutáni előadások kezdefe 3 órakor.
Üzemi rovat: 30-03.
SZÉCHÉNYI
Éjjeli szerkesztőségi telefon:
fl M U Z E U M nyitva vasár- és ünnepnapokon 9 órától U
1 eiefon Aut: 34-7"
béllel
óráig hétköznapokon 9 órától 14 óráig.
este 8-tól: 34—38.
sov. 21—28-lg: vasamapiól—lietioig
fl SOMOGYI KÖNYVTÁR nyílva köznapokon 9-től 18 órftW
Kiadóhivatal: Kárászra.
Telefon: 31-16 és 35-00.
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR reggel 8 órától este 7 óraifi
Sze°ed, Kárász-u. 14 Az x-el jelzett közlemények van nyílva hétköznapokon. Könyvkölcsönzés d. e. 8-tól 1 óráig,
ziporktzóan szellemes francia vigjáték
dijazottak.
A moszkvai rádió magyarnyelvű adásai: a l'-M-17-30:
11 I R A D Ó
Az 011 szemiivegvénye'i
Nyomja:
19 78, 25-8, 30.74 méteres rövid hullámsávon; 19.00—19.30: 25.8,
.Ladát ok a Belvárosi és Széchenyi
Délmagyarország
b e á l l ó helye
308 méteres rövid- és 1115 méteres hoss/nhullárasávon. Ezenmo/il, n:
Nyomda Nemzeti
Vállalat
h é t k ö z n a p 6 és 8 é r a k o r ,
kívül minden vasúrnnp 13.00-14.00: a 19.78 68 25.8 méteres
Folóanya o í bő választékban
vasai n a p 4 , t> és 8 o r a k o r .
Szeged.
rövidhullámsftvon
hangverseny a magyarországi í M i é h illsr. .mt
i>
>.
n c . 1 - - . u. J-kor
nak.
Felelős veze'ő: Kencz László.
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