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A szovjet ipar 53 százalékkal
multa felül 1949 utolsó negyedében
a háború előtti termelést
Hivatalos

Jelentés a népgazdaság
nagyszabású
fejlődéséről
és az életszínvonal
hatalmas
emelkedéséről

A Szovjetunió minisztertanácsa mellett működő Központi
Statisztikai Hivatal közzétette a
népgazdaság helyreállítására 63
fejlesztésére vonatkozó
állami
tervek végrehajtásának 1949. évi
eredményeit. A jelentés beszámol az ipar, a mezőgazdaság, a
közlekedés fejlődéséről.
valamint a beruházásokról, az áruforgalomról és a nép anvagi és
kulturális életszínvonalának az
emelkedéséről az 1940. évben.
A jelentés rámutat arra. hogy
az ipar munkájának további
megjavítására tett kormánvintézkedések eredményeként emelkedett a termelőkapacitás
kihasználási foka, megtakarításokat értek el nyersanyag, üzemanyag és egyéb segédanyagok
terén, felszínre kerültek az üzemek további belső tartalákai Ez
lehetővé tette a kormánynak
hogv az 1949-re eredetileg előirányzott ipari termelési tervet
emelje. A felemelt évi tervet az
ipar egészében 103 százalékban
teljesítette.
Az egész ipar össztermelése
1949-ben az 1948. évi termeléshez képest 20 százalékkal, a
háborúelőttí. 1940. évi termel
léshez képest pedig 41 százalékkal emelkedett.
1949 végén az ipari ősszterme.
!és színvonala meghaladta az ötéves terv végére. 1950-re megállapított szinvonalat. Az ötéves
terv szerint a szoviet ipari termelés színvonala 1950-ben
48
százalékkal haladja meg a há-

A mezőgazdasági

fölé

borúelőtti. 1940. évi színvonalat.
1949 negyedik negyedében viszont az ipari termelés átlagos
havi színvonala 53 százalékkal
haladta meg az 1940. évi színvonalat

A progreisziv normák
túlszárnyalása
A szovjet népgazdaság 1949.
ben jelentősen nagyobb mennyiségű nyersanyagot, üzemanyagot. villamosenergiát és felszerelést kapott, mint 1948-ban.
1949-ben tovább folytatódott
az ipari felszerelések jobb felhasználása és általában teljesítették, sőt túlszárnyalták a progresszív normákat.
A szovjet ipar dolgozói 1949ben nagv eredményeket értek el
a forgóalapok felszabadításában. az ipari termékek minőségének és választékának további
javításában.
1949-ben a szovjet népgazdaságban jelentős sikereket értek el új technikai felszerelések
további alkalmazásában és a nehéz testimunkák gépesítésében.
A hazai ipar több mint háromszáz különböző új konstrukciójú
magas terme1ékenysé<ríí génét é'
gépezetet adott a népgazdaságnak.
Jelentősen emelkedett a találmJFvok é« a racionalizálási javaslatok száma a né^gaadntó"
minden áeáb«m Egvedül e szoviet:
iparvállalatokban 450.000
találmányt és racíonsiHíTísí javaslatot vezettek be 1949-bcn.

termelés
is a háború
emelkedett

előtti

mint 1940-ben, azaz jelentősen
emelkedett a szocialista
földművelés kultúrája és a mezőgazdasági munkák gépesítése.
A kolhozok és szovhozok dolgozói nagv lelkesedéssel kezdték
meg a hároméves (1949—1951')
állattenyésztési terv megvalósítását. 1949-ben mintegy 120 000
szarvasmarha, juh-, sertés- és
baromfigazdaságot
létesítettek.
A kolhozok állatállománya jelentősen meghaladta a háborúelőtti szinvonalat. Nagv eredménveket értek el a fajállatok
tenvésztéísében.
Sikeresen teljesítették 1949bcn a vetést védő erdőövezetek
létesítésére, a füves vetésforgó
meghonosítására, a magas
é«
t*rtós terméseredmények biztosítására irányuló terveket a
Smvietunló európai részének
sztem-ta és erdős-s+copés terüle.
tein. örezesen 590.000 bektárnv'
terfr„+«m üttettek erdőt „ terv
4
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végeztek a kottiozoVban az 1949. évi erdŐültetósi terve

A mezőgazdasági
termelés
egészében meghaladta a háború
előtti 1940. évi szinvonalat
A
gabonatermés 7.6 milliárd^ pud
volt. magasabb, mint a háború
előtti. 1040. évi terméseredmény
és majdnem elérte az ötéves
tervben. 1950-re megállapított
méreteket. A gyaoot. a len. a
napraforgó és a burgonva bruttótermése
szintén
jelentősen
meghaladta az 1940. évit. A vetésterület 1949-ben 6 mi? Hó bek.
tárral növekedett 1948-hoz képest. Elvégezték az 1950-re meg.
állaoitot 4 őrzi vetési tervet és
1950-re 8 3 millió hek'árral nagyobb kiterjedésű tarlót szánt o t o k fel. mint 1949-ben. A szocialista ipar fejődése lehetővé
tette a mezőgazdaság f e l s z e d é sének jelentős emelését. A mezőgazdaság — l ő lóerős — traktorokban számítva — másfé 1 százezc- traktor'. 29 000 Vombá?nt.
64.000 ••bérautót és több
4
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A beruházások
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20 százalékkal

emelt

ed'eh

1946-tól 1949-ig 5200 állami iparvállalatot
építettek.
állítottak
helyre és helyeztek működésbe,
nem számítva a kisebb áJlami és
szövetkezeti üzemeket.
Jelentősen fejlődött az építőipar, ame'y élenjáró technikai felszerelésre és állandó építő káderekre támaszkodik. Az építkezésben a nagyarányú gépesítés bevezetésével meghonosították az ipari
módszereket.

A vasúti teherszállítás 1948-hoz
képest 17 százalékkal emelkedett
és jelentősen meghaladta a héborúelőttl. 1940. évi szinvonalat. A
folyami hajózási tehe-iráHitárt
terveket 102 százalékban teljesítették. Megvalósították a tengeri
ezálli ási terveket és jelentősen
meghaladták ezen n téren is a háborúelőtti színvonalat. Az autókon történő teherszállítás 1948-hoz
képest 28 százalékkal emelkedett
én majdnem az 194Ö. évi színvoUiobb
nal kétszerese
munkalehetőségek
A népgazdaságban 1949-ben el1949-1 on folytatódott a szovjet
végzett beruházási munkák az
1948. évihez képest 20 százalékkal kenskcdelem fejlődése. A népgazdaság szakadatlan emelkedése, a
emelkedtek.

tömegfogyasztási cikkek termelésének növekedése és az iparcikkek
önköltségének csökkentése terén
elért eredménye alapján a kormány 1949 március l'én végrehajtotta a második árleszállítást Ennek következtében jelentősen emelkedett az áruk eladása a lakosság részére. 1949-ben 20 százalékkal több árut adtak el a lakosság
részére, mint 1948-ban, az ipari
<tru eladása 25, az élelmiszeráruké
17 százalékkal melkedett,
A szovjet népgazdaságban foglalkoztatott munkások és alkalmazottak száma 1949-ben, 1948hoz képest, 1,800.000 emberrel növekedett és 15 százalékkal meghaladt^ a háborúelőtti, 1940. évi
színvonalat. Az iparban a munka
termelékenysége 1948-hoz képest
13 százalékkal emelkedett. Az ipari és vasúti szakiskolákat, a gyárózemi iskolákat 723 ezer ifjú
szakmunkás végezte el ós kapott
munkát az iparban, az építkezésben é3 a közlekedésben.

Sikerek a szocialista
kultura terén
1949-ben a szovjet nép jelentős
sikereket ért el a szocialista kultúra minden ágában. Az év végén
az elemi-, a hétéves- és a középiskolákban, a technikumokon és
más szakiskolákban több mint 36
millió tanuló tanult, csaknem
kétmillióval több, mint 1948-ban.
Az elemi-, a hétéves- és a középiskolák tanulómig száma meghaladta az ötéves tervben 1950-re
megállapított számot, 1949-ben 864
főiskola működött. A főiskolai
diákok száma, beleértve a levelező-hallgatókat is. elérte az 1 millió 128 ezret, 316 ezerrel haladta
meg a háború előtti színvonalat.
A tudományos kutató intézetek
száma 1949-ben az 1940. évi másfélszeresére emelkedett, ez intézetek
dolgozóinak száma pedig
majdnem kétszeresére. A kórházakban 38 ezer ággyal többet létesítettek. Az orvosok száma 1948"
hoz képest 26 ezerrel nőtt.
Az állami vállalatok, intézmények, helyi szovjetek és a lakosság állami kölcsön segítségéve!
1946—49-ben több mint 62 millió
négyzetméter lakásterületet építettek é« állítottak helyre. Ezenkívül 2.3 millió lakóházat építettek
és állítottak helyre.
1940-b*n nagyszabású városfejlesztési munkák is folytak, 194G—
49-ben 125 vízvezetékhálózatot építettek és állítottak helyre és 27
városban bevezették a villamostrolleybusz-közlekedést

Egy év alatt
17 százalékkal több
nemzeti jövedelem
A Szovjet únló nemzeti jövedelme 1949-ben 17 százalékkal növekedett 1948-hoz képest és 36 százalékkal a háborúelőtti, 1940. évi
színvonalhoz képest. A nemzeti
jövedelem növekedése lehetővé tette a munkások, parasztok ós értelmiségiek anyagi helyzetének jelentős javulását és * szocialista
termelés további bővítésének biztosítását városban
és faluban
egyaránt. A lakosság anyagi helyzetének javulása kifejezésre jutott a munkások, alkalmazottak
munkabérének és * parasztok jövedelmének növekedésében. Ezenkívül a lakosság több mint 110
milliárd rubel értékű szociális
juttatásban részesült, azaz majdnem háromszor annyiban, mini
1940-ben.
A munkások As alkalmazottait
bére
1949-ben 12
százalékkal
volt magasabb, mint 1948 ban és
24 százalékkal magasabb, mint
1940-ben. A parasztok jövedelme
1949-ben 14 százalékkal multa felül az 1948-ast és több mint 30
százalékkal az 1940-est.

Díszünnepség az Operaházban
Lenin elvtárs halálának
évfordulóján
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége és a
gyár Szovjet-Társaság

Ma.

1950 január 21-én este 7 órakor az AUa-

mi Operaházban V. L Lenin halálának 26. évfordulója alkalmából díszünnepséget rendez.
Ünnepi szónok: Révai József elvtárs, a MDP Politikai

Bi-

zottságának tagja, a Magyar Népköztársaság kormányának népművelési minisztere.

A Román Népköztársaság kormánya nem tartja
illetékesnek a hágai Nemzetközi Bíróságot
és visszautasítja a belügyeibe való
beavatkozás kisérletét
A román lapok közlik a Ro
mán Népköz'ársaaág kormányának válaszát a hágai nemzetközi
bíróság felhívására,
A Román Népköztársaság és
népi demokráciák
belügyeibe
beavatkozni törekvő angol-ame: ikai imperialisták politikája már
sok vereséget szenvedett — állapítja meg a román kormány
közleménye. Az Egyesük Államok és Nagybritánnia kormányai nem tudtak belenyugodn'
ügynökeik
megérdemelt sorsába, s Románia irányában folytatott
ellenséges
politikájuk
szégyenteljes kudarcába és diplomáciai
lépések
sorozatába
kezdtek, amelyekkel meg akarják hamisítani a békeszerződés
.'gyes rendelkezéseinek széfemét.
A Román Népköztársaság kormánya visszautasította az Egyesült Államok és Nagybritannia
kormányainak diplomáciai lépéseit és kimutatta, hogy ezek a
lépések gátlás nélkül figyelmen
hívül hagyták a békeszerződést
és a nemzetközi jog rendelkezéseit és
imperialista jellegük
egészen nyilvánvaló.
Ezután az angol-amerikai imperialisták az ENSz elé vitték
az állítólagos „vitás ügyet". Itt
Visinszkij,

a

Szovjetunió

kül-

ügyminisztere megsemmisítő vá
laszt adott az imperialistáknak
arra a kísérletére, hogy megrágalmazzák a népi demokráciákat. Az Egyesük Államok
és
Nagybritánnia
nyomására
az
ENSz közgyűlésének szavazógépe elhatározta, hogy jcgl véleményadásra szólítják fel a hágai nemzetközi bíróságot.
Ez'zel a kérdéssel kapcsolatban a hágai nemzetközi bíróság
felhívással fordult a román kor.

mányhoz, amely felhívásra Tudor Andrescu, a Román Népköztársaság hágai ügyvivője kormányának
utasításai
alapján
január 16-án a következő választ adta:
A román kormány 1949 október 7-én az ENSz főtitkárához
eljuttatott közlésében megállapította, hogy az „alapvető emberi
jogoknak a Román Népköztársaságban való tiszteletben tartásával" kapcsolatos kérdésnek az
ENSz közgyűlése
politikai bizottságában történő megvitatását teljesen jogtalannak tekinti
annál is inkább, mert ez beavatkozást jelent Románia belügyeibe. A román kormány úgy véli,
hogy az ENSz közgyűlésének az
az október 22_i
határozata,
melyben a nemzetközi bíróságot
jogi véleményadásra szólították
fel, valamint a nemzetközi bíróság előtt megindított eljárás, to.
vábbl beavatkozás? k-sérletet jelent a Román Népköztárásaság
belügyeibe, amit a román kormány a leghatározottabban viszszautasít.
A román kormány úgy véli,
hogy a nemzetközi bíróságnak
nincs illetékessége az ENSz köz.
gyűlésének határozata foly'án
előterjesztett kérdésben, miután
ez a kérdés a Román Népköztársaság belügye, és így a Román Népköztársaság
kizárólagos joghatósága alá tartozik. A
román kormány felhívja a figyelmet a rra a tényre, hogy a
nemzetközi
bíróságnak semmi
körülmények között sem lehet
illetékessége egy olyan kérdésben, melyet a Román Népköz,
társaság kormányának beleegyezése nélkül terjesztettek elő.

A Tito-banda kémeket
és imperialista propagandaanyagot csempészett Romániába
4 román

kormány

felmondta
a Jugoszláviával
vasún
egyezmenyi

A román külügyminisztérium a
kővetkezőket hoj a a jugoszláv
kormány tudomására:
A jugoszláv kormány ügynökei
a jugoszláv 'erületen áthaladó román vonatok és román u ások el.
len erőszakos intézkedéseket
és
önkényes cselekményeket követlek
el. Az 1946. szeptember 3-án Zsombolyán kö ött vasúti és határfor.
galmi egyezmény felhasználásával
a jugoszláv kormánv provokátorokét, kémeket és fas'sz'a propagan-

kötött

d a a n y a g o t c s e m p é s z e t t be
Ro.
m á n i á b a . Jugoszlávia ezzel b e b i z o .
nyi o t í a , h o g y teljesen
az imperialista érdekek s z o l g á l a t á b a s z e .
gődött és minden lehetséges a l k a l m a t felhasznál a r o m á n n é p k ö z t á r s a s á g elleni harcban.
Ennek k ö v e keztében
a román
népköztársaság
kormánya
tel.
m o n d j a . a jugoszláv k o r m á n n v a l
1945. s z e p t e m b e r 6 . á n Z s o m b o l y á n
kötött h a t á r f o r g a l m i és á t m e n ő f o r galmi e g y e z m é n y e k e t .

Fetvuhm a § ocf
uj mini92l9refnökh#lyet(ese
UFT'Ó

A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége M ha'l Georgievics Pervuhint a Szovjetunió
mintaztertanácsa elnökhelyettesévé nevezte ki, felmentve őt vegy-

ipari miniszteri tisztsége alól.
A Szr
unió Legfelső Tanácsának l
sége Szergej Mhaiiovics linomirovot vegyipari miniszterré nevezte ki.
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Moch francia belügyminiszter „agy hazudik
— ahogy lélekzik<f
Parlamenti vizsgálóbizottságot küldtek ki Revers tábornok elbocsátási
botránya ügyében
Rondkívül viharos ülés volt
kedden a francia nemzetgyűlésen.
Az ülés kezdetén Bidault miniszterelnök nyilatkozatot tett Revers
tábornok, volt vezérkari főnök, valamint Mast tábornok elcsapása
ügyében. Elismerte, hogy a két
tábornok „intrikáR" az Indokínai
ügyben, de azt állította, hogy
menesztésükkel már megbüntették
őket. Ugyancsak elismerte, hogy
egy Peyré nevü korrupt poitikai
kijáró megszerezte Revers tábornok hizamas jelentését az indokinai helyzetről és ezt ügynököknek
edta át. Bidault hangoztatta, hogy
a jelentés nem tartalmazott hadittkot, de elismerte, hogy a jelentést Vang-IIo, Bao-Daj vietnámi
báhcsAszár párisi megbízottja is
megkapta és pénzeket osztogatott
szét, amelyekből a többi között
egy mngasállású tiszt, egy újságíró és egy ügyvéd részesedett. A
nemzetgyűlés képviselői erélyesen
követették n megvesztegetettek neveit, de Bidault e téren hallgatásba burkolózott,
Jncques Duclos rögtön megkérdezte. igaz-e, hogy a kijáró Peyrét becsületrenddel tüntették ki.
Bidault e kérdésre nem válaszolt

azonnal, csak azt szögezte le,
hogy Peyré büntetett előéletű és
a megszállás alatt kettős ügynöki
szerepet játszott. Végül tagadta,
hogy a tábornok leváltása ügyében az amerikaiak beavatkoztak
volna és elutasította egy parlamenti vizsgálóbizottság kinevezését.
Jaeques Duclos nagyhatású beszédében hangoztatta, hogy a miniszterelnöknek most már kötelessége a lepénzeltek nevét kiadni.
Megállapította, hogy azt a gyanús
ki járót,
volt
együttműködőt,
akit „ miniszterelnök most megbélyegzett, ezelőtt pontosan két,
évvel. 1948 január 14-én becsületrenddel tüntették ki. A kitüntetést Peyré a hadiminisztériumtól
kapta, amelynek élén akkor Pierre Teitgen. jelenlegi tájékoztatást
miniszter állott.
Teitpren halálsápadtan azzal védekezett, hogy a kitüntetést Rivcrs tábornok ajánlására adományozta.
Duclo9 ezután feltette a kérdést, hogyan lehetséges, hogy az
ilyen súlyos vádakkal illetett Peyrét nemrégiben kiengedték az országból. Peyré Argentínába utazott. Duclos befejezésül éles sza-

Köztársaságuk 25 éves fennálását
ünnepelték Üzbekisztán dolgozói
Az Üzbég Szocialista Szovjet Köztársaság dolgozói határtalan lelkesedéssel ülték meg Szovjet-Üzbekisztán kikiáltásának 23.
évfordulóját. A taskendi Vörös, téren hatalmas tömeg vett részt
az ünnepi díszfelvonuláson. A felvonuló tömegek feliratokon, táblákon hirdették azokat a hatalmas sikereket, amelyeket SzovjetÜzbrkisztán a szocialista hatalom évei alatt Lenin és Sztálin
pártjának vezetésével ért el. A Vörös-téren emelt
díszemelvényen megjelent Kaganovlcs, a Szovjetunió
minisztertanácsának
helyettes elnöke. A katonai egységek díszszemléje után a dolgozók hosszú sorokban baladtak el az emelvény előtt. A négy óra
üo S s zat tartó felvonuláson 350.000 főnyi tömeg vett részt,

Heves csatározások
Indonéziából érkező jelentések
szerint tovább folynak a harcok
a holland gyarmati
katonaság
és az indonéz 'szabadságharcosok között. Szemarang és Cseri-

Indonéziában

gon között nagy területeken heves csatározások folynak. Ugyancsak élénk harcokat jelentenek
Dzsakarta vidékén, 30 km-re a
várostól.

vakkal követelte parlamenti bizottság kiküldését
Ezután rendkívül heves jelenetek játszódtak le, amelyek során
Le Trocquer jobboldali szocialista
képviselő, volt belügyminiszter
tagadta, hogy Baottlaj megbízottja őt lepénzelte volna, Lejeune
hadügvl államtitkár pedig tiltakozott az ellen, hogy Peyrével,
akit — mint mondotta — ő leplezett le, együtt bankettezett volna.
Duc]os kijelentette ezután, hogy
a kormány szeretné elkendőzni az
igazságot a nép előtt. Jules Moch
belügyminiszter — mondotta —
úgy hazudik, mint ahogy lélekzik.
A zavar ekkor olyan méreteket
öttött, hogy Bidault miniszterelnök kijelentette: nem zárkózik el
az ügy kivizsgálása elöl.
A nemzetgyűlés végül hozzájárult egy vizsgálóbizottság létesítéséhez.
Jacques Duclos követelte, hogy
a bizottságnak kiterjedt hatáskört
adjanak, ezt azonban a nemzetgyűlés jobboldali többsége 340
szavazattal 205 ellenében elvetette. A bizottságot 255 szavazattat
253 ellenében csupán korlátozott
hatáskörrel ruházta fel

Címezzük
a leve

pontosan
ehet!

A Budapesttel egyesített városokban és községekben több
azonos nevű utca és tér van.
Azonos utcaelnevezés ugyanabban a kerületben is előfordulhat Ezért a tér és utcanevek végleges rendezéséig ez a
körülmény átmeneti zavarokat okozhat a postai küldemények címzésében. A posta felhívja a közönséget, hogy a
küldemény címtárában tüntessék fel az új kerületet római
számmal és alatta az egyesítés előtti helységnevet (Például: IV. kerület, Újpest.)
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A MŰSZAK! ERTELMISEG SEM AKAR LEMARADNI

A» uj szegedi Magyar Kender műszaki csoportja
a fizikai dolgozókkil
együtt küzd
a szovjet példán nyomán a szűk keresztmetszet
megszüntetéséétt,
az
önköltség,
a selejt
csökkentéséért
két hét
M jég vünkben

sem felt el azóta, hogv megkezdtük
az ötéves
tervállalt nagy jeladatok
és célkitűzések
végrehajtását
és máris megszülettek
az első nagy eredmények.
Nagysikerű
frontáttörések
jöttek Wre a többiermelésért
vívót/
harcban.
Ezek
az
eredmények
ékesen bizonyítják,
hogy minden dolgozó, közöttük
értelmiségi dolgozóink
is jol felmérték
a rájuk váró feladatok
nagyságát és annak megfelelően
foglaltáik el helyüket
a terv
teljesítésében. Műszaki értelmiségünk
is kltün'etésnek
és
megtiszteltetésnek
vette Pártunktól
nagy megbízatását.
Egy lépéssel sem akarnak
lemaradni o fizikai doigozák mögött, igyekeznek
velük párhuzamos em
haladni a termelésben
és az elméleti színvonal emelésében
egyaránt.

jelenti,
Az újszeged-i Magyar Kender-1 ajz üzemben, ami azt
ben Sztálin elvtárs ezületé3nap-1 hogv át kell csoportosítani az
ja előtti napokban alakult meg i üzem munkagépeit, el kell hagya műszaki csoport. Ebbs a cso- ni több melléktermék előállí.áportba tömörült az üzem 105 mű. sát és nehéztextiláru termelésészaki dolgozója, közöttük
ve- re kell berendezni az üzemet, ötgyész- és gépészmérnökök, tech- éves tervünk második évében
nikusok és irodai dolgozók. A csak ponyvás sátorlapokat, gumegalakulás óta mindössze né- mitömítő vásznakat és tömlőket
hány hét telt cl. de már is nagy. gyártanak az üzemben. Eddig a
jelentőségű tények bizonyítják, termelésnek bizonyos vegyeskehegv az üröm értelmi-égi dol- reskedés jellege volt. Gyártottak
gozói megértették Pártunk sza- nagymennyiségű
törülközőt,
vát. az ötéves tervben rájuk vá- konyharuhát és bélésanyagokat
ró feladatokat. A műszaki cso- is. Ez a termelési forma jelenporton belül brigádokat szervez- tette textiliparunk egyik
ezűk
ve kezdték meg az ötéves tervet, keresztmetszetét.
mert hároméves tervünk alatt
Ezt a szűk keresztmetszetet
felismerték a Pártunk
által
szüntetik
meg most a gyár műir ínyított szervezett munka jelentőségét- A Magyar Kender- szaki dolgozói. Az elmúlt napokben ma már minden üzemrész- ban a diósgyőri és a budakalászi
le gnek megvan a maga műszaki textilgyárakból érkéz'ek nehéz
brigádja, amely a termelés tu- textilipari gépek, amelyek fölszerelését az ezekért cserébe
dományra irányítását végzi.
szállított gének helvére. már me*
is
kezdték.
sőt
néhányat
Az Özem korszerűsítéséért már üzembe is helyeztek. De
A gyár minden dolgozója jól eredményes munkát végeztek
tömlőszövő • részlegben, a
tudja, hogv a most megkezdő- a
dött ötéves tervünkben nemcsak mennyezetre szerelt transzmisz.
o termelésben, hanem az üzem eziók és erőátcsonortosító kerel'.orszerűí:'tétében is nagy fel- kek. tengelyek eltávolításával is.
adatok e]vég"őse vár rájuk. Az Több gépet egyes meghajtásra
egészségtelen poros és piszkos egereitek át. ezek már beépített
munkatermeket át kell alakban! villanymotorról kapják a mega lolgo-ók cgóc égére ártalmat- hajtott erőt- Ennek a munkának
lan. világos, tiszta és modern több előnye van. Először is nagv
jelent,
munkatermekké. Ezen túlmenően önköltségcsökkentést.
külső profilirozást kell végezni mert az ilyen kombinált gépek-

Lenin emlékének áldoznak
a szovjet dolgozók
Kubán kolhozaiban, traktorállomásain és szovhozaiban
előadásokat, felolvasásokat tartanak a mezőgazdasági
dolgozók
számára Lenin életéről és forradalmi tevékenységéről. A Kurgan kerületi Len in-kolhozban esténként előadás-sorozat
folyik
„26 év Lenin nélkül. Sztálin vezetésével a lenini úton" címmel.
Kárpátukrajna
fővárosában,
Uzsgorodon kiállítás nyílik meg
Vladimír Iljics Lenin emlékére.
A kiállítás bemutatja a Leninről szóló irodalmat, fényképes és
festménymásolatot Lenin életé-

ről és forradalmi tevékenységé*
ről. A kiállításon
Lenin éa
Sztálin művei szerepelnek, amelyek ukrán, szlovák és magyar
nyelven jelentei meg Kárpátukrajnának
Szovjet-Ukrajnához
való csatlakozása óta. A kiállítás
anyaga meggyőzően mutatja be
Lenin és Sztálin eszméinek elterjedését
és Kárpát-Ukrajna
mezőgazdaságának szocialista átalakulását, amely Kárpát-Ukrajna életében a Nyugat-Ukrajnához való csatlakozás óta végbement

Törvény esi teni akarják
Amerikában
a telefonlehallgatás
fasiszta
módszerét
A* EgyestUt Akarnok Igazság.
Ogyminisztere felkérte a kongresz.
szust, hozzon törvényt még a tavasz előtt a telefonbeszélgetések
lehallgatása ügyében. Néhány nemrégiben lezajlott perben a hírhedt
„Pederal" ügynökei
elismerték,
hogy törvénytelen telefonlehallgatás segi'ségével szerezték értesülésüket. Az ilyen értesülés..szerzés
az amerikai alkotmány intézkedé-

sei értelmében nem
szolgálhatott
bíróság elő!t bizonyítékként, de at
elfogult, reakciós birák Sok cselben figyelmen kivü1 hagyták a védelem tiltakozását. Miután az eljárás méltatlankodás! kelt a közvéleményben, az tgazsdgügyminisztfrlum most megpróbálja „törvényesítemí* ezt a fasiszta rendőrmódszeri.

Véres fasiszta terror Columbiában
1426 embert gyilkoltak le a falengisták

A'
délarnerikal
Columbiában
uralmon lévő konzervatlv-falangis.
ta d i k t a t ú r a véres t e r r o r h a d j á r a i .
ba kezdet* a Columbiai Konrmu.
nlsta P á r t ellen. A rendöittég
a
múlt héten m e g r o h a n t a a Kommunista P á r t helyiségeit. A berendezést elpusztították,
az Írógépeket
és egyéb felszereléseket
elkoboz,
ták és hat személyt l e t a r t ó z t a t t a k .
A Oomez é s P e r e z vezetése alatt
uralkodó kegyetlen t e r r o r t jellem,
zi az az aljas gonosztett,
amit
nemrégiben követett el az Andes
hegység keleti lejtőjén fekvő
EL
C o c u y városban. A városka a f a "
l a n g i s t á k k a l szembenálló szabadéi,
vü p á r t egyik erőssége volt. A b é .

tását. Ez sokezer forint önköttjségmegtakaríltást ielent évente.
Korszerűsítik a kopszoló üzemet.
Itt még eddig vegyes gépek dolgoztak, zsúfolásig volt a helyiség gépekkel, úgyhogy alig lehe.
tett dolgozni. Most azonban csak
kopcsológépek maradhatnak
a
helyiségben. A harmadik műszakot beolvasztják az első két
műszakba.

nél fölöslegesek a meghajtó szíjak. —
Ezeknek
beszerzése
ugyanis évenként
többszázezer
forintot igényelt. — Ezzel kiküszöbölődött a por lerakodásának lehetősége is. A korszerűsíSu'yos ezreket takarítanak meg
tett porszívó és levegőcserélő
— Alaposan megerősödik
a
készülékek most már tisztán
tarthatják majd a dolgozók kopisizoló üzem és már a két műis
egészségére ártalmas anyagoktól szakiban elért teljesítmény
elegendő lesz ahhoz, hogv előa munkatermek 1 -vegőiéti
készítse a fonalat a szövődéhez.
Uj lehetőségek a termelés Rossz helyen volt az üzemrászle?
anyagraktára is, a félkész árufokozásara
nak hosszú utat kellett megtenA Magyar Kender több műhe- nie, mire eljutott azokhoz a gélyében még most is valóságos pekhez, ahol tovább folytatták a
osizloDerdők állnak. De ez az munkát Most. a technikus brioszloperdő is feleslegessé válik gád tagjai Vi'tusz Gvula elvtárs
most a felső transzmissziók el- vezetésével megkezdték az üzemtávolításával. helyettük a pad- részleg átrendezését. Az anyag,
lózatba beépített alsó transz- raktár is más helyre kerül, ahonmissziók épülnek majd. Uj. mo- nan közvetlen érinthetik a kopdern üzemet varázsolnak a Ma- szolót és a szövődét is.
gyar Kenderből.
Mindezzel felszámolják
egyA tömlőszövőből már eddig részt a gyár eddigi szűk keresztis számos oszlooot távolítottak metszetét, másrészt pedig súel. Nem kell már kerülgetni eze- lyos ezreket takarítanak meg és
ket és a gépek zaja is csökken. ezáltal is előbbre segítik ötéves
Minden lehetőség megvan arra. tervünk sikerét.
hoev a dolgozók fokozzák a terEddig a helyszűke miatt csakmelést.
nem a lábuk alatt tartották a
Pados Ferenc elvtárs, a gyár dolgozók a kopszo'.ásra váró foműraaki vezetője mondja el:
nalat. Naponta több gombolyag
— Elddig még az üzemen be- fonal taoosódott össze, sietség
'ül is több helyen mutatkozott közben. ígv született a seteit.
szűk keresz!metszet. Ezeket már Most az eltávolított géoek he.jelentős részben felszámoltuk, de lyén tágas rakod óhelv ATI maid
ffiéris igen komoly szűk kereszt- a munkások rendelkezésére.
metszet mutatkozott a konszoló
Marék János e'vtárs a szövőüzemrészben. Ennek a részleg- dé műszaki vezetője mondja:
nek három műszakot kellett tel— ötéves tervünk megkezdéjesítenie, hogy a szövésre elő-i se óta a minőségi termelésben is
készített anyaggal elláthassa a ielentös lépéseket tettünk előre.
két műszakban dolgozó szövőgé- Szoros kapcsolatot építettünk ki
peket.
a szegedi tudományegyetem fiakik
— Most, hogv az üzem mű- zikusaival és tudósaival,
szaki dolgozói jól megszervezték nagv segítséget adtak a jobbmunkájukat, megkezdhették en- minőségű textiláruk előállításánek a betegségnek is a kii yógvi- ban. Jól működik a gyár úgy-

kés v á r o s k á t
» napokban gépkocsikkal
és g é p f e g y v e r e k k e l
felfegyverzett nagyszámú rendőrcsa.
pat rohanta meg. A v á r o s t f e l g y ú l ,
lottók, a h á z a k a t feldúlták, 1426
személyt legyilkoltak. Az özvegyek
és árvák száma háromezer.
U

Columbia
Dél -Amerika
északnyugati részén fekvő köztársaság.
A közelmúltban lezajlott ellenfor.
radalmi megmozdulás óta, melynek
során a konzervatívok
meggyilkolták a liberális p á r t vezérét és
leverték a népre támaszkodni nem
merő liberálisokat, fasiszta d i k t a t ú r á t vezettek be.

nevezett komplekszbrigádja is.
Tagjai között nemcsak értelmiségi és műszaki dolgozók vannak, hanem fizikai munkások is.
Közösen beszélik meg a termelésben előforduló problémákat n
ígv azokat sokkal rövidebb idő
alatt tudják megoldani.
UJ kommunista munkaviszony
Eredményesebb munkát végez,
nek a munkásújítók is. A komplekszbrigád értekezletein
felvetik újabb ötleteiket és elgondolásaikat, a műszaki dolgozók
pedig azonnal segítségükre sietnek. Nem kell már egy-egy mun.
kásújítónak évekig kísérleteznie
újításával, rövid idő alatt vezet,
heti be észszerűsítését vagv újL
tását a termelésben, mert vannak segítőtársai, akik újabb elgondolásokkal
segítik
újítása
megvalósítását.
A műszaki brieádok vezetői
résztvesznek a gyár szervezett
életének irányításában is. Célkitűzésük egy: a szovjet példa
nyomán megteremteni a munkához való úi, kommunista viszonyt és végrehajtani azt a feladatot, amellyel Pártunk és Rákosi elvtár' bízta meg őket népünk érdekében.
— A műszaki csoport megalakulása ó;a hthetétlenül
szép
eredményeket értünk el — magyarázza Kiss József II.. az előkészítő terem műsiaki vezetője,
— Kezdjük összehanrolni a ..húrokat". vagyis a gyakorlati éa
az elméteti munkát. Népi demo.
kráciánknak már eddig is többezer forintot takarítottunk meg
ezzel.
— Az eddigi sikerekből
leszűrve a tapasztatotokat — teszi hozzá Marék János elvtárs —
elhatoároztuk, hogv üzemünk
külső és belső profilirozását.
korszerűsítését június elsejére
elvégezzük. Tudjuk, hogv vállal,
kozásunk sikerül, mert látjuk,
hogv munkánkkal jólétünk emelkedését és ötéves tervünk sikerét biztosítjuk.
Csépi József
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Sztahánovistáink első munkaértekezlete

p E B R U Á R 26-án első országos értekezletüket tartják a termelés élenjáró harcosai:
a magyar sztahánovisták. Az újfajta mozgalom a tömegek versenyéből, a sztálini műszakból
bontakozott ki,
azért, mert a
Szovjetunió és a
Párt megteremtette ennek lehetőségét, mert
az ország és
Szeged dolgozói
felismerték a munkájukhoz való
új viszonyt, azt, hogy munká
jukkái osztályuk életszínvonalát
emelik és védik a békét.
A SZTAHANOVISTÁK " el.
ső értekezlete 1935 no.
vemberében ült össze a Szovjetunióban. Sztálin elvtárs az értekezleten mondott történelmi beszédében rámutatott a Szfahá.
nov-mozgnlom rendkívüli jelentőségére. Sztálin elvtárs többek
között ezt
mondotta:
„...a

Szfahánov.mozgalom
megdönti
a technikára
vonatkozó
nézetekei,
a régi technikai
normákat,
a régi tervekben
szereplő
teljesi.
tőképességéket,
a régi
termelési
terveké,
magasabb
technikai
nor_
mák,
teljesítőképességre
vonatkozó
tervek
és termelési
tervek
létesítését
követeli
meg...
A
Szfahánov.mozgalom
nem
ismer
el fétist,
nem fél kezet
emelni
arra, ami lejárta
magát,
ami elavult
és éberen
figyel
a
tapasz,
talat,
a
gyakorlat
szavára."

Sztálin elvtárs rámutatott arra
is, hogy a Sztahánov-mozgalom
magában

rejti

a

munkásosztály

jövendő kulturális-technikai fellendülésének magvát,
feltárja
azt az utat, amelyen a magasabb munkatermelékenység
elérhető,
A SZOVJET
SZTAHANOVISTÁK első értekezlete
a szocialista munka újabb diadala volt. A magyar sztaháno*
visták február 26-t első munka,
értekezlete is az lesz: a Párt, a

m u n k á s o s z t á l y elsöprő

győzelme. sztahánovistáit

S a magyar sztahánovisták célul
tűzik maguk elé a
nagyszerű
eredmények általánosítását, kiszélesítését, a termelésben még
megmutatkozó
visszásságoknak
megszüntetését, a további tennivalók megjelölését. A termelés
élharcosainak februári értekezlete az új tennivalók és hibák
megjelölésén

túl

új

lendületet

A Csepeli WM
esztergályosát, Muszka Imrét, a
győri Horváth Edét, az alberttelepi bányászokat, a
szegedi
Soós Józsefeket, Zombori Andrásokat, Pontyik Jolánokat, Baráth
Mihályokat,
Zsombolyai
Jánosnékat...
Petrik Katalin,
az ujszegedi
Magyar Kender
nyolcgépes szövőnője a szegedi
dolgozók nevében így beszel a
magyar sstahánovisták első országos
munkásért ekezletéről:
„A február 26_i
tanácskozás
újabb jelentős sikere lesz népi
demokráciánknak,
nagymértékben hozzájárul majd ötéves tervünk feladatainak minden rész.
letében való teljesítéséhez. Aa
értekezleten a magyar sztahánovisták kicserélik
tapasztalataikat —
melyeket a szovjet
emberektől tanultak el, — hogy
azután visszatérve
üzemükbe,
tudásukat átadják a többi dolgozónak. Pártunk — élén Rákosi elvtárssal — és mi dolga
zók fokozott megbecsüléssel és
szeretettel tekintünk a sztohá
novis'ákra, akik a munkái be-

ad majd egész versenymozgal.
irtunknak. A Párt segítségével,
a szovjet emberek nyomdokaiban járó sztahánovistáink újabb
termelési
eredményeket érnek
majd el és mögöttük ftlzárkóznak
a többi dolgozók, hogy átvegyék
az élenjárók munkamódszereit.
A magyar munkásosztály többtermeléssel fejezi ki hűségét és
szeretetét a Pártnak, a Szovjetuniónak azért, hogy megterem,
tették számukra a kimagasló tel
jesítményekhez, állandóan emelkedő életszínvonalhoz szükséges
politikai és gazdasági feltételeket. Dolgozóink
legjobbjainak
februári
tanácskozásán résztvesznek a szegedi sztahánovisták és a mérnökök, technikusok
csület,
dicsőség
hősiesség
legjobbjai.
dolgának tekintik. SztahánovisBüszkén állapíthatjuk
meg. táink februári tanácskozása minhogy az ötéves terv első hetei den dolgozó ü g y e . . . "
Szegeden is azt mutatják: ver.
J7ZT VALLJÁK itt a szege,
s e n y m o z g a l m u n k állandóan
szédi gyárakban
dolgozók,
lesedő mozgalom, új és új szta.
hánovistákat termel ki, hogy a miként az országban mindenütt.
t e r m e l é s b e n forradalmi
változá- És ezért a közeljövőben felelőssokat idézzen elő A szegedi szta. ségük teljes tudatában tartják
hánovista-mozgalom szélesedését meg az üzemi gyűlésüket, hogy
bizonyítja például az a tény is, kiválasszák a termelésben élenhogy az ujszegedi Magyar Ken. járók közül azokat, akik a febderben ma már hatan dolgoz- ruár 26-í tanácskozáson részt,
nak nyolc-nyolc szövőgépen egy- vesznek. S a szegedi dolgozók
sztahánovisták első
szerre. Párosával
sorolhatnánk a magyar
értekezel
tére
a
legméltóbban
tovább az ehhez hasonló sztahákészülnek: a szocialista munkanovista eredményeket.
verseny kiszélesítésével, új sztaC Z E G E D DOYGOZÓI meg- hánovista eredményekkel.
ismerték
a
munkában
élenjárókat, az ország és Szeged
(
morvay.)

»»

GYALARET AZ ELSŐ

a termelési

szerződéskötésben

Száz százalékra e l v é g e z t é k a előirt terület lekötését
X termelési szerződéskötési verseny nagy lendületet adott Nagyszeged területén a szerződéskötéseknek. Az ^lmult hét folyamán
több községben nagy lépéssel haladt előre százalékban is kifejezve az előirányzott földterület
szerződésbeiii lekötése.
Az elmúlt
hét szombatjáig
Röszke község dolgozó parasztsága vezetett a versenyben. Az
utóbbi napokban azonban Gyala dolgozó parasztjai még az eddiginél is lelkesebb ütemben végezték a
felvilágosító munkát
községükben és szerd a estig az
előirányzott mennyiséget — mely
•» község határának mintegy 18
százalékát teszi ki — százszázalékig lekötötték tavaszi növényféleségek termesztésére. A gyálaréti dolgozó parasztoknak
nem
szokatlan és nem új
dolog a
szerződéses termelés. Saját szemükkel, saját munkájuk eredményeként győződtek már meg az
eimult évben is a szerződéses
termelési forma előnyéről.
Most, hogy újabb kedvezmény,
ben részesülhettek a dolgozó parasztok a szerződéses termelés
kapcsán, még többen kapcsolódtak be a szerződéses termelésbe.
Elsőnek még január másodikán
a „Szabadságharcos" termelőszövetkezeti csoport tagjai kötöttek
meg szerződéseiket a tavaszi növényféleségek termesztésére. Az
ő példájukat követve kezdték
meg a dolgozó parasztok is a
szerződések kötését A
szerda
esti százszázalékos teljesítés eléréséhez elsősorban a Párt népnevelői segítették hozzá a dolgozó parasztságot.
A pártszervezet vezetői
és
népnevelői mind'en alkalmat felhasználtak arra, hogy népszerűsítsék a szerződéses
termelést,
gyűléseken ismertették a szerződéses termelés fontosságát
és
előnyeit, ezenkívül ismertették a
Párt, a DEFOSz, az MNDSz előadássorzatait
is, valamint a

Szabad Föld Téli Estéken, ahol
Gyálarét dolgozó parasztjai igen
szép számmal vesznek részt. Innen vitték aztán szét szerte a
faluban és
világosították fel
dolgozV) paraszttársaikat
Felvilágosító mnnkájuk nyomán
most büszkén mondhatják Gyálarét dolgzó parasztjai, „elsők
lettünk Nagyszeged területén a
termelési
szerződéskötésben."

Hiába volt a kulákok minden ellenagitációja, nem tudták megakadályozni a dolgozó parasztok
a népnevelők
akaratát, mert
Gyálarét község dolgozó parasztsága tudja,
hogy a termelési
szerződés kötésével ötéves tervünk céljait
szolgálja és ezért
egy akarattal
kötötték meg
szerződéseiket tavaszi növényféleségek termelésére.

Ünnepi előadással emlékeznek meg

S z e g e d dolgozói Lenin elvtárs
halálának 26-ik évfordulójáról

Lenin elvtárs halálának 26. évfordulóján a szegedi dolgozók
Ls méltóképpen emlékeznek meg Lenin elvtársról, akinek munkája. élete és harca új fejezetet nyitott meg az emberiség tör.
ténetében.
A Szegedi Nemzeti Színházban, a szombaton, január 21-én
rendezendő ünnepségen az ünnepi beszedet Ries István igazságügyminiszter mondia.
Váradi Árpád. Fodor Teréz. Koós Olga és Benkő Miklós Kirszanov és Majakovszkij versek szavalásával emlékeznek mfi> Le.
nin elvtársról. Énekkari számokkal az
Egyetem dolgozóinak
énekkara. a közalkalmazottak Bartók Béla-kórusa és a Dohánygyár énekkara szerepei.
Sztálin elvtárs esküiét Kőszeei Gvnla mondia el.

PÁRTÉLET
Hogyan
fejleszfi
és irányítja
a versenymozgalmat
a
Gázgyár
és Villanytelep
pártszervezete
ötéves tervnük beindításával
üzemeink és azoknak minden dol.
gozója előtt megnövekedett feladatok állanak. A feladatok
nagyságához mérten kell tervszerűbbé tenni a munkát, jó felvilágosító munkával fokozni a
dolgozók szocialista öntudatát,
méginkább megjavítani a munkához való viszonyt s mindenek
előtt jó szervezéssel és irányítással fejleszteni az egyéni versenyt. a verseny többi fomáit
s nem utolsó sorban az egyre
inkább kiszélesedő és egyre jobb
eredményeket felmutató Sz+ahánov-mozgalmat. Mindezeknek a
feladatoknak
végrehajtásában
döntő szerep jut pártszervezeteinknek. Számtalan példát lehetne felhozni arra. hogy ahol jó
a pártszervezet, ahol jó a politikai felvilágosító munka, ahol
a pártszervezet a termelési kér.
dések mélyére néz. foglalkozik
rendszeresen a termi ési kérdésekkel, ott a jó munka nvomár
jó eredmények is születetek.
A szegedi Központi Gáz és
Villanytelep pártszervezete fel
Ismerte az ötéves terv fokozott
feladatait és ehhez mérten iavi
totta meg szervezési, irányító és
politikai felvilágosító munkáiát
Az alapszervezet
vezetősége
minden vezetőségi ülésen megvitatja a termelés időszerű kér
déseit és kijelöli a felmerül'
problémák megoldásának útját
Az üzemi háromszög-értekezVten kívül a pártszervezet- vez°tő
sége minden nap megbeszéli a
termelési felelőssel a termelés
napi kérdéseit. A Gázgvár é~
Vülanytelep dolgozói kiváló ered
menyeket értek el már a sztálini műszakban is. Hogy ezeket
a jó eredményekét tovább fokozhassák. szükségessé vált a poli-

Ünnepi szakszervezeti napokon ma adják át
a legjobb szegedi dolgozóknak az éimunkásjelványeket
és a nyereségvisszatéritéseket
Ma ünnepi szakszervezeti
napra
gyűlnek
össze
a szegedi
üzemek
dolgozói,
hogy átadják
termelés
n
élenjáróinak
„ Párt és a
magyar
nép megbecsülésének,
szeretetének
jelképét:
az ötágú
élmunkdsjeltlényt. Az ünnepi
szakszervezeti
napok
keretében
kiosztják
a kiváló munkásoknak
a
nyereségvisszatérítési
összegeket
is.
Az
üzemek
dolgozói
ezen
túlmenően
kiértékelik
eddigi
eredményeiket
és megjelölik
azt az utat,
amelyen
járniok
kell — további
termelési
sikerek,
új győzelmek
eléréséért,
az ötéves
tervért.

A szegedi
üzemek
dolgozói
ismerik a mai ünnepnap
jelentőségét és ezért
külsőségeiben
is felejthetetlenné
teszik. Az
üzemeket
feldíszítették,
a
szinjátszócsoportok
rövid
kultúrműsort
adnak
elő.
A mai szakszervezeti
napokon a
szegedi
üzemekben
a
legméltóbban ünneplik
a dolgozók
barátunkat:
Szovjetuniót,
akinek
a
példáját
követve
a Párt
és
szeretett Rákosi
elvtárs
vezetésével
minden
eddigi eredményünket
elértük.

Tegnap már kiosztották az E l s ő Szegedi Cipőgyár
és a Kerékpárnagykereskedelmi NV legjobb dolgozóinak
az Élmunkás és Kiváló munkás jelvényeket

részét. Ezzel is meg akarja mutatni szeretetét a Párt és Rákosi elvtárs iránt ezért a kitüntetésért.
Tárnics

János

műszaki

vezetőnek

a Kiváló Munkás kitüntetést adták
át.
A dolgozók lelkes tapssal és él',
jenzéssel ünnepelték a két kí'ün.
tetettek és megigérték, követni fogják Széli Erzsébet és Tamics János
elvtársak példáját, hogy mielőbb
ök is o'yan szép eredményeket érjenek el', mint a két kitüntetett elvtárs. A hozzászólásokban az üzem
dolgozóinak nagyrésze értékes felajánlást tett a munka fokozása ér.
dekében.

Hasonló lelkes hangulatban tartották meg a szakszervezeti napot
a szegedi Műszaki Kisgép és Kerékpárnagykereskedelmf NV. dolfront,
Az E'ső Szegedi Cipőgyárban re s a termelésben valóságos
gozói is. Bensőséges ünnepség ke.
Ebben
élenjárók
tegnap délután 4 órakor ünnepélyes á törést tettek.
János
keretek között tartották meg a voltak Márton József, Lacsán Mi- re ében adták át Strifhr
vállalatvezető és Berta János szakés
szakszervezeti napot. Az üzem SzIT hály, Benkő János szaktársak
szervezeti titkár, valamint ifj. Kocsoporja énekszámokkal, szavala- Széli Erzsébet ifjumunkás.
vács József főkönyvelőnek ön u d a .
tokkal nyitotta meg az ünnepséget.
Suth Péter elvtárs, a bőripari tosan végzett munkájuk jutalmát,
Tápai János elvtárs, az üzem ÜB. munkások szakszervezetének
ki.
titkára beszédében méltatta az küldötte rövid beszéd után ünnepé- a Kiváló Munkás jelvényt.
üzem hároméves -tervében elért lyes keretek között adta át Széli
A kitüntetettek meghatottan köeredményeket, majd rátért a sztá- Erzsébet elvtársnőnek az élmunkás szönték meg a Pártnak és Rákosi
lini felajánlások kiértékelésére. Be- kitüntetést. Széli elvtársnő megha- elvtársnak ezt a kitüntetést s megszédében megemlítette, hogy az tottan köszönte meg a kitüntetést igérék, hogy munkájukat ezután
Első Szegedi
Cipőgyár
dolgozói
a és ígérte, hogy mind a termelésben, még odaadóbban végzik, a szociasztálini
munkafelajánlások
ittemé. mind a pártmunkában az eddigi, lizmus mielőbbi felépítésének érdeben óriási léptekkel
haladnak
elő- nél még tevékenyebben veszi ki kében.

hkai felvilágosító munka megjavítása, kiszélesítése. Ezért
a
pártszervezet átszervezte népnevelőgárdájáit, felülvizsgálta
a
népnevelőket és erre a munkára
az arra legalkalmasabb, legképzettebb elvtársakat állította be.
A jó politikai felvilágosító
munkának tudható be. hogv az
üzem termelő munkát végző doL
gozóinak ma már száz százaléka
vesz részt az egyéni versenyben.
Az üzemi pártszervezet népneve,
lői jól előkészítették az ötéves
tervbeindító értekezletet, amelynek
eredményeképoen minden
dolgozó bekapcsolódott az egyéni versenybe. A brigádmozgalom
is jól működik. A Villanvtelepen
ö»t brigád van, amelyek
versenyben állanak a Magvar Kender brigádjaival. A villanytelepi
brigádok már kétszer megnyerték a versenvt. Ugyancsak megnyerte a villanytelep a debreceni
villanyteleppel folytatott párosversenyt is. Mindezek azt mutatják. hogy a verseny megszervezését jó politikai és felvilágosító munka előzte meg és azt,
hogv a pártszervezet állandóan
és alaposan foglalkozik a termelési kérdésekkel.
A tervfelbontás azt eredményezte, hogy a versenymozgalom
napról-napra fejlődik, még inkább kidomborodik az
egyéni
verseny. A sztálini műszak óta
napról-napra
fokozódnak
az
eredmények. A Gázgyárban az
ötéves terv beindítása óta 8—
10 százalékkal növekedett a ter.
melékenvség. a Villanytelepet
pedig 20 százalékkal.
Ezek az eredmények az egves
dolgozók jó munkájából tevődnek össze, akik között élenjárnak
a kommunisták, a pártmunkások. Hogy csak néhány példáit
emütsünk: Findis Laios népnevelő. műszerész, a sztálini műszak óta 20 százalékkal emelte
termelékenységét és felajánlotta. hogy a reá eső első negyedévi tervet tíz nappal előbb befejezi
Puszta János villanyszerelő 10
százalékkal növeli termelékenységét. és öt nannal előbb fejezi
be a reá eső tervrész*. Puszta
János ezenkívül
észszerűsítési
Javaslatot is tett.
Varga Laios II. elvtárs, tízesbizalmi, élmunkás, akinek a legutóbbi teljesítménye 285 százalék volt, felajánlotta, hogv 10
százalékkal növeli termelékenységét a sztálini műszakhoz viszonyítva és 10 nappal
előbb
befejezi a terv reá eső részét.
A pártszervezet élénk figyelemmel kíséri az élmunkás ' és
űiítókört is. Az álmunké sok és
újítók legutóbbi
értekezletén
nétóáiil elhatároztok, hogv megjavítják a szénkeverő berendeést. Ugyanis az eddigi berendezés nem merfelelőkcopen végezte el a keverés munkáiát és
emiatt műszaki hibák ke'.e'keztek. Most négy fizikai dolgozóból és négv műszaki érte1 miségi
dolgozóból álló brigád végzi el
az úiítás* a szénkeverő génen.
Üzemi pártszervezeteink előtt
tehát világos a feladat. A szervezési, irányító és felvilágosító
munka erősítésév 1 biztosítani
a termelés további lendületét, a
munkaversenv további kiszélesí.
té3ét, amelv biztos alapja az ötéves terv sikeres befejezésének.
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LENIN ELVTÁRS
halála évfordulója alkalmából Uz
művészi képből álló a'bum került
forgalomba. Az Ízléses
kivitelű,
több színes mélynyomású képből
á'ló album a Lenin elvtársról kéizült legkitűnőbb portrékat
foglalja magába. Szines mélynyomás,
ban kapjuk K. Yerzsov hires fest.
mént/ét Lenin elvtársról, ezenkívül
P. Vasziljev k,(t megkapó ceruzarajzát és Ék Sándor szénrajzát.
A lenini portrékon kivill Lenin
élvtárs életének különböző jeleneteit ábrázoló képek is gazdagítják
az albumot. Az egyik
legmegkapóbb alkotás B. A. Szeröv festménye, amelyen Lenint ábrázolja a
forradalmárokhoz intézett beszéde
közben. A mozgalmas képen Lenin
elvtárs mögött ott láthatjuk közvetlen munkatársait, élükön Sztálin elvtárssal. Geraszimov lendületes festménye Lenin elvtársat a
szónoki emelvényen
ábrázolja,
fírodekii festménye pedig
Lenin
elvtársat
munkája
közben a
Szmolniiban örökíti meg. VaSziljev Lenin és Sztálin
elvtársakat
megbeszélésük
közben
rajzolta
meg és mély nyugalmával marad,
emlékezetes Ék Sándor két képe,
ameh/ek egekén Lenin elvtársat
feleségévé'. Krupszkájávaf n svájci begyekben, n másikon
pedig
Lenin e'vtársot. n
zimmcrwaldi
konferencián ábrázolja.
A díszes album — amelynek
minden képe a
pártszervezetek,
tömegszerve-.ete.k, de lakások díszítésére
is kiválóan
alkalmas
művészi alkotói öt forintért kapható.

Szép í n b e r he'yel' n ü r c ' u i 1-ig
lelszatadüiák az 1947 őszén
három évre szerződtetett iparosi nulókat
A minisztertanács legutóbbi
határozata a többi között előírja az Iparostanulók képzési
Idejének leszállítáríát. A munkaerőtar'alékok hivatalára hatalmas feladatok várnak az új rendelet végrehajtása terén. Az
3947—1948-as tanévekben
három évre leszerződtetett iparostanulók tanulmányi ideje csak
ez év júliuirdban. vagv szentemberében járna le. A munkaerőtartalékok
hivatala
azonban
megszervezi, hogy ezek a fiatalok — március l-ig fokozatoSAN
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„Lenin és Sztálin a szocialista munkáról
és munkaversenyről"
címmel

A szegedi dolgozók körében egyre fokozódó érdeklődés mutatkozik a Megyei Pártoktatás
Háza pénteken meginduló előadássorozata iránt. A Pártok tatás Háza. amelynek elsőrendű feladata a dolgozók elméleti felkészültségének fejlesztése és fokozása, ezekkel az előadássorozatokkal is hozzá kíván járulni a dolgozók elméleti és gyakorlati tudásának elmélyítéséhez.
Az előadássorozat címe: „Lenin és Sztálin a szocialista munkáról és muckaversenyről". Az
első előadást pénteken délután 6 órakor tartják meg a Pártoktatás Házában, Berzsenyi-utca 2.
szám alatt. Az előadássorozat négy előadásból áll.
Üzemi párttitkáraink,
az iib. titkárok, vállalatvezetők, technikusok. műszaki értelmiségiek, akiknek döntő szerep iut a szocialista munkaversenv irányításában és megszervezésében,
méginkább világosan látják majd a szocialista munkaverseny feladatait és elméleti tudásukat
összekapcsolva a p-vakorlattal. nem kétséges, hogv iobb munkát tudnak majd végezni. De résztvesznek az előadáson a pártonkívüli dolgozók is s jó alkalmuk nyílik arra, hogy világosan lás.
sák a szocialista munkaversenv elvi alapjait és a munka verseny ben reájuk háruló feladatokat-

Domaszék dolgozd parasztsága ugrott az élre
a zsirbegyüjtési versenyben
Röszke a második helyre kerüli

Fokozott ütemben halad NagySzeged területén a kukorica- és
zsirbeigyüjtés. Dolgozó parasztságunk belátta a begyűjtés nagy
jelentőségét és szívesen tesz eleget a felhívásnak. Ez alól csak
a dolgozó nép ellenségei, a kulákok a kivételek, akik minden
eszközzel szabotálni akarják a
begyűjtést. Kukoricájukat elrejtik spekulációs okokból, vagy
azért, hogy megrohasszák és ezáltal is ártsanak a dolgozóknak,
mint például Szegeden, Felsőkőzponton, Sándorfalván, Algyőn,
de másutt is, legtöbb helyen már
le is leplezték ezeket a kártevőket.
A kulákok szabotálása ellenére, dolgozó parasztságunk hazafias kötelességteljesítése következtében az elmúlt héten Szegeden és a hozzátartozó területen
már 70 százalékos a kukoricabegyüjtés eredménye.
A zsírbogyüjtés területén is fokozódott a begyűjtés üteme. A
mulit heti 78 százalékos
eredménnyel szemben ezen a héten
85 százalékot értek el összesítve
a községek. Különösen szép ered-

mény mntntkozik ezen a téren
Domaszéken, ahol 99 százalékos
a begyűjtés, azonkívül Röszkén,
ahol 98 százalékos. A röszkeiek
a domaszéki jó eredmény folytán a második helyre szorultak,
azonban elhatározták, hogy nem
fogják hagyni magukat és viszszaszerzik az első helyet. A versenyben mindössze Felsőközponton mutatkozik lemaradás, ahol
jóval alatta vannak az átlagos
mennyiségnek.
Mást is mutatnak azonban a
z^írbegyüjtés során szerzett tapasztalatok. Dolgozó parasztságunk készségén és lelkesedésén
kivül megmutatják az életszínvonal emelkedését is, mely a sertésvágások szaporodásában is
megnyilvánul. Az egy évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva az
idén már eddig is 15 százalékkal
több sertést vágtak le. A tavalyi egész sertésvágási idényben,
1948 november 1-től 1949 április
30-ig összesen nem vágtak le
annyi sertést, mint most, 1949
november í-töl ez év január
14-ig.

H arangozó
ötletes.

fíyula
koreográfiája
Időnként
azonban ellanyhul leleményessége,
mint az iskolai tanács'erem
képénél.
Na.
gyon szép az első kép vége és a
szerelmes jelenet, multságos a stréber diák.
lerászegítése.
Általában
hatásosak
a képvégződések.
Harangozó
Gyula,
mént
táncos,
a
ballet est néhány felcdhr ellen
pillanatát nyújtotta.
A félhülye
diákleckét magoló jelenetében,
vagy a
k é s ő b b i Strauss
táncjá'ék
szónokló jelenetében
leveti magáról
a
formalizmusnak
utolsó
csökévényelt is és a tiszta reális
kifejezésmód
csúcsaira
emelkedik.
Csirád i Dórán meglátszik,
hogy
a
nváron
Lepesinszkájával.
Pliseckájávai és Sz/rucs'-ovával,
a
nagy
szovjet
művészekkel
dolgozo't
együtt.
A tőlük tanult
csodálatos
fegyelmezettség
és a
lépéseknek,
mozdulatoknak
aprólékos
gonddal
való kidolgozása,
most méVó
formába öntik tehetségét.
Spicctechnikája kultúrált
testének
álomszerű
lebegése
költői varázzsal
tölti
be a színpadot.
Kőszegi
Ferenc,
Raksányi
Júlia, Suba Gyula,
Rab

László,
Simon
Éva
jó
humorú,
fejlett technikájú
táncosok,
de
eredményes
küzdelmet
folytatnatk
azért is, hogy megszabaduljanak
a
formák
variálásából
álló üres kifejezési
módtól.
nnek a táncjátéknak
a-díszletei
a stilizáló,
absztraháló
formalista
szinpadművészet
alkotásai. Tehát nem olyanok,
amilyeneket
t á í n i szeretnénk.
Pedig
milyen erőteljes
ri'mus
hatások,
finom lendületes
vonalak,
kiegyensúlyozott
szerkezet
jellemzi
a legtöbb kép díszletéti
Csakhogy
a
valóságtól
való eltávolodás
a művészi ábrázolás formájában
is boszszút áll elköve őjén. A
színfoltok
nem elég finomak,
túl
élénkek.
Ezért sokszor
zavarják
az
előttük
táncolók
hatását.
A kosztümök
szépek.
Eléggé
korhüek
is, már tudniillik
eléggé
egy korból
valók.
Csinádi
Dóra
ruhája
falán túl légies, [úl tündérien finom a többi
táncos
kosztümjéhez
viszonyítva.
következő
számban, a „Térzenében"
tökéletes
színhatású
díszletek,
csodálatosan
szép
kosztümök és az áradó
Strauss
muzsikához jól simuló, annak
csapongó, libegő, derűs életkedvét
mara.
déktalanul
kifejező
koreográfia
fogad bennünket•
A táncosok,
mintha
otthonosabb
területen
mozognának. Nem kell 'kinlódniok
a félig népies, félig könnyű
klasszikus
muzsikával.
Egységes
a
hangulat.
Mozdulat,
zene, szín,
harmonikus
egységbe
simul,
a
multszázadvég
csillogó,
zsongító
harmóniájába.
Abba a harmóniába,
amely nem
volt sehol abban a korban,
sem
előtte máskor,
csak a
kispolgárok
érzelmes
álmodozásaiban
élt.
És
most ift van előttünk
újra,
léhü'ő
költőjével,
selyemszoknyás,
léhűtő
korzózó szép asszonyaival,
az
ünnepelt primadonnával,
a
milliomos
öreg gavallérral
és a sarokban
oldalt, két ragaszto't
orrú,
kacsázó
járású takarítónővel,
hogy a „nép"
se maradjon
ki a képből.
Csakhogy minkef már nem, érdekéi
a
.,boldog
békevilág''.
Mert
tudjuk,
hogy az talán boldog volt a fehér
nadrágos, piros frakkos
katonakara
mes'ernek,
boldog volt
szerelmi
vívódásra
ráérő úrilánykának
és az
egész selyemcafrangos,
rézgombos,
laktopános
polgári.úri
világnak,
de nem voti „boldog békevilág"
a
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17-én négy szabás? befejezte
januári 'ervét
az Első Szegedi C oőgyTlian

Felhívás hivatali pártszervezeteinkhez.
Hivatali nártszerveM&teinkben
a tervismertető értekezlet mellett ünnepi pártnanoi
tartunk,
melyre előadókat küldünk ki.
Agitációs Osztály
Káderesek figyelem 1
Folyó hó 20-án (pénteken) d.
u 5 órakor az üzemi kádereseik
részére és 21-én (szombaton) d.
u. 5 órakor a hivatali és kerületi
káderesek részére
értekezletet
tartunk. Sztálin-sétány 4. szám
alatt.
Feltétlen és pontos megjelenést kérünk.
Káder Oszt.
EGYÉNI TANULÓINK
FIGYELMÉBE!

A soronkövetkező konferencia
vasárnap, 22-én reggel fél
9
órakor lesz az alábbi helyeken:
Régi egyéni tanulók: Pártoktatás Háza.
Uj egyéni tanulók: Iparostanulóiskola.
Tiszamelléki iárás egyéni tanulói: Járási pártiskola. Szeged.
Kiskundorozsmai iárás egvénl
tanulói: MDP Járási Pártbizottság, Kiskundorozsma.
A konferencia anyaga: Régi
egvéni tanulók: A párt történet
VIII. fejezete. — Uj egvéni tanulók: A párttörténet H. fejezete.
Felhívjuk a szegedi egvénl tanulókat, hogy jegyzeteiket f. hó
21-én. szombaton délután fél 4
Dolgozótársaik nagv szeretet- és fél 6 között a Pártoktatás Hátel veszik körül őket, és igyekez- zában mutassák be.
nek nyomdokaiba lépni. Az Első
Szakszervezeti
hírek
Szegedi Cipőgyár dolgozói haP
E
D
A
G
Ó
G
U
S
klubban
(volt
Prósonlóan Kádár, Tompái, Temesféta-étterem)
f
ű
t
ö
t
t
teremben
navári és Szatmári szabászokhoz,
ponként d é l u t á n 4—7-ig t a g t á r s a i n k
tervüket mielőbb befejezik.
rendelkezésére á l l a n a k az összes

(Üzemi tudósítónktól.) Az Első Szegedi Cipőgyárban Kádár
Imire, Tompái Ilona. Temesvári
József és Szatmári Mihálv szabászok január 17-én délután 2
órakor januári tervüket 100 szá.
zalékban befejezték. Kiváló teljesítményükkel
bebizonyították
azt, hogv megértették az ötéves
terv jelentőségét, és tisztán látják azt, hogy mit jelent
az
egész magvar dolgozó nén számára az ötéves terv sikeres végrehajtása és idő előtti befejezése. Mint a munka öntudatos hőséi, követendő példáként állanak
a gyár dolgozói előtt.

Ismerd meg a szovjet emberek
életét, kulturáiát,
Lépj a M a g y a r - S z o v j e t
Társaságba.

napilapok, sakk, dominó stb. K ö n y v tár. 21-én, szombaton
este 7 órai
kezdettel klubösszejövetelt t a r t u n k ,
A t a g t á r s a k a t e l v á r j u k . Vezetőség.
Január
hó
19-én,
csütörtökön
) ó r a k o r összevont vezetőségi
és
bizalmi értekezletet t a r t a Vegyiipari Szakszervezet. A megjelenés
kötelező.

r

A r a / K t S a S T n o S ballet-est a szegedi nemzeti színházban

sikerrel
vendégszerepeltek
kedden
és szerdán
este a Szegcdi
Nemzeti
Színházban.
A ballet-est
első része Farkas F.:
„Furfangos
diákok" c.
táncjátéka.
Farkas zenéje jó humorú
muzsika,
de stílusában
nem egységes.
Ezen
a kiváló Kenessey
Jenő sem
tudott segíteni,
sem
a zenekar.
A
zene gyengeségét
fokozta
a táncjáték
tar/almának
idöszerütlensége. Oláh Gusztáv
írta Jókai
novellájából,
de hogy mért éppen ezt
a
novellát
'kellett
kiválasztania,
nem tudha/juk.
A furfangos
diákcsínyek annakidején,
jól
tudjuk,
csak nagyon kevés esetben
folytatódtak
a haladó
értelmiséghez
méltó férfiúi
életútakban.
Leg.
többször a rosszhírű
úri
dorbézolások elökésriföi
voltak. S a táncjáté'!'< egy
ilyen
diákszerelemmel
fűszerezett
csínyt tár elénk.
Azok
C jelenetek,
amelyekben
a
lányok
a csikósokat
faképnél
hagyva,
inkább a „finomabb'',
„úribb"
diákokhoz
húzódnak,
vagy mikor
a
nagyképű,
és buta polgárokkal
bizonyos ellen'étben
álló
szerelmes
diák.
végül
mégiscsak
beevez
eze'nek
a cíviseknek
révébe,
ezek
a jelenetek
világosan
előtárják
a
tartalom
nevelő
hatásának
hiányosságát.

Párthirek

Pén eken kezdődik meg a Párioktatás Háza előadássorozata

cselédlányoknak,
kik otthon
maradtak a súroló vödör mellett, míg
„nagyságáik"
gavallérjaikkal
sétálgatlak,
és pokol volt a munkásoknak,
kik éhbérért
robotoltak
a
gyárakban
és ha felmerték
emelni
szavukat
asszonyaikért,
éjszakai
munkára fogolt gyerekeikért
és az
állafi munkában
lassan
megrokkanó
önmagákért,
megismerkedhettek
a „kedélyes*'
bécsi
rendőrök botjaival
és puska
tusaival,

szegediek természetesen tap* *soltunk. Tapsoltunk
Strauss
János kedves, derű*, könnyed ritmusú muzsikájának. A MÁV zc
nekarának és „ kiváló karmesternek. Tapsoltunk Lakatos Gabriella
temperamentumos
primadonnájának. Harangozó Gyula
mulatságos mecénásának és Sallay Zoltánnak, ki már a „Furfangos
diákok"-ban is egyéni erejű, férfias mozgásával « fejlett technikájával tűnt ki. De megérdemelte.
„ tapsot Pásztor Vera, Vashegyi
Ernő, Gál Andor. Kőszegi Andor,
Kőszegi Ferenc és Gál Éva is,
meg a sétatér többi szereplője. Ha
mutatkozott
itt-ott
felületesség,
forma'izmus, a szöveg rovására írluk. Ezért tapsoltunk a táncosoknak, de nem tapsoltunk n táncjáték szövegének,
ami
szerintünk
mé1 tollán az operaház ' kiváló művészeihez. Nem szólt. tapsunk
a
szövegnek, éppen az előadó művészek érdekében sem, mert „ tartalom n táncnál sem választható el
a művészi
formától.
Bármilyen
mesterségbeli ügyességgel adták is
a táncosok, zenészek, rendező és
díszlettervező tudásuk legjavát, a
felszínes és hazug tartalom lehetetlenné tette az előadás művészi
formájának tökélességét is. A tartalom és forma
szétválaszthatatlanságát éppen a balett-est utolsó
műsorszáma
bizonyltja.
'Tulajdonképpen itt kellett vclna kezdenünk!
Mert ez a
színházi est az előbbi felsoroltak
ellenére is komoly művészi
élményt nyújtott. Ez pedig a mull
század nagy orosz
zeneszerzőjének. Borodinnak „Igor herceg"
rimü dalművéből előadott ,,A yoloreci asszony. táncá"-nak köszönhető. Itt „ zenei tartalom és a
művészi ábrázolásmód
tökéletes

összhangját kapjuk végre. Pedig
milyen egyszerű ez a tartalom!
Nincsenek benne furfangos
diákok és szerelmi
bonyodalmak.
Hajnalban egy katonai táborban
harcosok és asszonyok
ébredeznek. És jól érzik magukat. Vidáman ébrednek, 'táncolni kezdenek
És az asszonyok és férfiak mozdulataiból az orosz nép hangja szál'
felénk, a nép ereje,
életkedve.
Rorodin
muzsikája
lenyűgöző
Szárnyakat ad a koreográfusnak
táncosoknak. De ezek a szárnyal:
nem valami misztikus űrben lebegnek. hanem az orosz föld na
gyon is reálisan ábrázolt
talaja
fölött. Operaházunk
balettkaré
valósággal újjáéled. A táncosok
mindent elsöprő erővel dobják
elénk egy idegen nép megragadó
különösségát és azokat a vágyakat. örömöké', színes eVágyuúst
harcias
tettrekészséget,
amely
minden népben közös. A poloveei
asszonyok libegő ujiai soha nem
látott rétek széltől hajladozó miilió rezgő fűszálát idézik elénk és
a földet verő harcosok táncában az
ázsiai puszták vihara tombol.

Az élelmezési kisipari dolgozók
íanuár
21-re tervezett
előadása
Lenin elvtárs gyászünaepe miatt j a nuár 28-án lesz megtartva.
Az Orvos Egészégügyi S z a k s z e r vezet városi területi
szervezete f.
hó 23-án, hétfőn 19 ó r a k o r
szakszervezeti n a p o t t a r t a szakszervezeti székház, K á l v á r i a - u t c a 10. sz.
alatti helyiségében. K é r j ü k a s z a k társakat, hogy a szakszervezeti n a non lehetőleg teljes számmal vegyelek részt.

MNDSz-HIREK
NŐNAPOK:
Petőfi I. csoport
j a n u á r 19-én,
•sütörtökön d é l u t á n 6 órakor.
Fodortelepi csoport
csütörtökön
lélután 5 órakor.
Ujszegcdi
csoport
csütörtökön
lélután 5 órakor.
H a t t y a s - t e l e p i csoport
csütörtökön délután 5 ó r a k o r .
Kossuth Zsuzsa csoport c s ü t ö r t ö kön délután 6 órakor.
Aigner-telepi csoport csütörtökön
' é l u t á n 6 órakor.
Felsővárosi
csoport
csütörtökön
' é l u t á n 6 órakor.
A Szendrei csoport pénteken d é l I á n 5 ó r a k o r vetitettképes óvodás' ő a d á s t tart,
Alsóvárosi
csoport
csütörtökön
'élután
6 órakor
óvodáselőadást
art.
Rókusi csoport
csütörtökön d é l 'tán 6 órakor
vetitettképes
elöi d á s t tart.
Belváros TI. csoport csütörtökön
' é l u t á n 5 órakor. Belváros I. csoort csütörtökön 6 órakor
egész'•*ü<?vi e ' ő a d á s t tart.

LT álmán Etelka poloveei asszo_ /jjya jól érzékelleti, mitul nemzeti, mind egyetemes
értelemben
„ népi vidámságot. Finoman Ura
mozdulatai és'váratlan dinamikus
kitörései megkapóak. Csinádi Póro
is messze túlszárnyalja
.Furfangos Díákpk"-beli táncát.' Hajlékony és magabiztos, itt már nemcsak tökéletes ura a táncművészet
kifejező eszközeinek, hanem érzelmeket tolmácsol,
jobbanmondva
egy nagy átfogó érzést, a nép életerejének és életkedvének érzését
Táncában megmutatkozik az ösztönös népi kultúra, amely a csodálatosan kivirágzó Szovjet mű
vészét legértékesebb
nyersanyaga
és formai mintaképe.
...4 poloveei asszony tdncd"-ban
Fülöp Zoltán á!is-Jetei is reálisak
bak, erőteljes tónyshatásúak,
jó
illenek Borodin zenéjéhez és o
táncokhoz. Márk Tivadar
koszlümterveí szépek.
Még csak annyit, „ Szegedi közönség tapsai azt mutatják, hogy
városunk dolgozói nagyon szeretik Eredményes
a balettet
Érdemes volna azon
a hirdetés
gondolkodnunk,
hogyan
juthatnánk hozzá ehhez „ művészi él- a
Délmagyarországban
ményhez sűrűbben.
Forgács I.

P
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LENIN ALAKJA
„Emlékezzetek reá, s z e r e s e tek, tanulmányozzátok Il.iic*ei.
tanítómesterünket!"
—
szól
Sztálin felhívása.
A szovjet emberek milliói kó
vetik a nagy Sztálin ledke3 felhívását, elmélyednek Lenin zseniális alkotásaiban, harcolnak és
győznek, új életet és kultúrái
teremtenek Iljics tanítása szerint.
Lenin alakja, életének egyes
mozzanatai a szovjet irodalom,
művészet szinte valamexmvi alkotóját nagyszerű művekre ihlette. Sztálin, a nagv tanítvány
is, igen eok művet írt Leninről,
a tanítómesterről. ,/Leninről" ci.
mű könyvében forró szeretettel
fest eleven képet Vladimír 11jicsrő. rámutatva sokoldalú tevékenységére.
A könyv olvasását azzal a beszéddel
kell kezdeni, amelyet
1924 január 28-án mondott el
Sztálin a kremli tanfolyam hallgatóinak estélyén.
„ . . . Hegyi sas, aki nem ismert félelmet a harcban és bátran vezeti előre a pártot
az
orosz forradalmi megmozdulás
útjain" — e szavakkal jellemzi
Sztálin beszédében Lenint. A
könyv lapiain ezután zseniális
sztálini logikával és mélységgel
tárja fel a szovjet nép nagv vezérének, Vladimír Iljics Leninnek
a legkiemelkedőbb jellemvon teáit: — a szerénység, a logika ereje, a dőlyfnélküliség, az elvhűeég. a hit a tömegekben, a forradalmi lángelme.
A vezérről alkotott felejthetetlen képet Sztálinnak 1922-bon
megjelent rövid, élethű ..Feljegyzések" című műve' teszi teljess é De nem feledkezhetünk meg
a többi cikkekről és beszédekről
sem, amelyeket Sztálin Leninről
készített.
Lenin életének leírását olvashatjuk a „Vladimír Iljics Lenin
életéről és tevékenységéről" t-imű könyvben, amelyet a >»nvjetunió Kommunista (bolsevik)
Pártja Központi Bizottság® rrlett működő Marx-Engels-Lenin
Intézet állított össze.
A kötet feltárja az olvasók
előtt azt a csodálatos hőstettekkel és szakadatlan harccal tele
életet, amelyet Lenin a bolsevik
pár4 megteremtésére, megerősödéséért és p. bolsevizmus győzelméért vívott.
E főbb műveken kívül renge
teg kisebb alkotás világítja mOCT
Vladimír Iljics életének több:
szakaszát.
Krups7.kaja „A" nevelésről és
tanításról" című válogatott pedagógiai gyűjteményében szere-

az

irodalomban

pel egy cikk, amelynek ez a cl
me: „Éjics gyermekkora és ifjúsága".
Korólcsuk „Pétervári
harci
egyesülés a munkásosztály felszabadításáért" című könyvében
Leninnek a pétervári ..Harci szövetség a munkásnnzti'v felszabadításáért" nevű mozga n a körül
kifejtett tevékenységével foglal,
kőzik. „A polgárháború története a Szovjetunióban" <?;só é
második kötete Leninnek a februári forradalom előtti '.eve-kenvségét mutatja be.
A szépirodalom mestereit is
sokszor
foglalkoztatta
Lenn
alakja. Dzsambul, a népi költő
egvik legszebb versében szó! Leninről. Csodálatosan szép Brzü
menszkij költő könyve, melvnev
címe: „Lenin a Komszomol III
kongresszusán. Egy küldött meg.

emlékezései". Gorkij, a 3zovjet
irodalom alapítója „I •mimről"
című szépirodalmi gyűjteményében eleveníti meg; Iljics halhatatlan alakját. Majakovszkij, a
szovjet korszak tegtehetaége jebb
költője is számos versben mutatja be Lenint, aki elszakíthatatlan a néptől s aki együtt él
az orosz élet és az egé*z viiág
nagy eseményeivel.
Scslpacsev
költő „A susenszki házikó" című költeményében
látogatását
meséli el a susenszki házikóban,
ahol Lenin a száműzetés idején
élt.
De nincs is végre a hatalmas
sornak, a művek tömésének, melyek mind Leninről beszélnek, az
o nagyszerű alakiát eleven?tilt
mos a könwek lapjain.
Lenin nemerak az írókat és
költőket, hanem a képzőművészeket is mesterművek megteremtésére ihlette.
B. Jo"">ns7trm akadémikus, a
Szovjetunó népművésze, eevik
nagy kompozícióiéban kifeiező

Uj penicillin-készítményt hoznak
forgalomba
A népjóléti minisztérium engedélyt adott a „Supracillin"
nevű
ú j penicillin készítmény forgalombahozatalára.
A viaszos-olajos alapanyagú p e nicillin-injekció
felhasználásánál
az orvos részére nehézséget jelenteit az a körülmény, hogy az a m pullát a fecskendőibe való felszívás
előtt fel kellett melegíteni. Az államosított
gyógyszeripar
mo6t
olyan penicillin injekciót hoz for-

galomba, mely előzetes melegítés
nélkül ls alkalmazható. Ez a készítmény a supracillin. A gyógyszertárak most m á r a supraclUint
is raktáron t a r t j á k 200.030 és 300
ezer egység penicillin hatóanyagot
tartalmazó fiolákban. A klinikai
kipróbálás során kitűnt, hogy a
supracillin hatása a viaszos-olajos
készítményekkel
összehasonlítva
még tovább (art.

Megkezdődött a D I V S z végrehajtó
bizottságának ülése Bukarestben
Bukares'ben kedden megkezdődött a Demokratikus Ifjúsági Vi.
lágszővefség végrehajtó bizottságának lilése. A tárgysorozat a köve kezö három pontot fogla'ja ma.
gában:
1. A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség és a demkratikus ifjúsági szervezetek feladata a gyer.
mekek demokratikus szellemben

R i P s 7 e m i < n um'1 I p I ' Í M M
es v ave etök < gyeimébe
F e l h í v j u k hallgatóink figyelmét,
hogy a Petőfi rádió
hullámhoszszán. csütör ökcn, január 19-én 19
órá;ól 19.20-lg a rádlészemjnárium
középfokú konzultációja
elmarad.
Ebben az időben a rádiószemináriumok szervezésével
kapcsolatos
teendőket ismertetjük.
A középfokú konzultáció legközelebbi adása január
26-án este
19—19.20-ig lesz a Petőfi rádión.

,

. A Rádió Oklptási

Osztálya.

történő nevelése érdekében.
2. Tanulságok levonása az olaszországi demokratikus ifjúságnak a
békéért, politikai és gazdaságú jogaiért folytatott harcáról.
3. A Demokratikus Ifjúsági Vi.
tagszövetség és a jugoszláviai „népi ifjúság" közöt i kapcsolatok.
A megnyitó ülésen megjelent
Ouy de Boysson, a DIVSz elnöke,
Jozef Grohman a Nemzetközi
Diákszövetség elnöke, Vieceslav
Kocsomaszov, a Komszomol titkára és a Szovjetunió an'ifasiszta bi.
zottság elnöke, a szovjet küldöttség vezetője, Zdenek Hejziar a
csehszlovák ifjúsági szövetség elnöke és a DIVSz alelnöke, Enrico
Boccara (Olaszország, a DIVSz fö.
litkára), Kutty Hookham (Anglia)
a DIVSz titkára, a Magyar Ifjúság
Népi
Szövetsége képviseletében
Varga Péter, valamint 15 más ország demokratikus ifjúsági sző.
VÉTSÉGÉNEK

KÉPVISELŐI.

és

A

művészetben!

*

erővel jeleníti meg az „Októberi
Forradalom vezérei' című művé.
ben Lenin é3 Sz-álin alakját, a
Nagv Októberi Forradaicm első
napjaiban. (E kép szere jelt a
szovjet festőművészek budapesti
kiállításán.)
„Lenin az Októberi Forradalom meg'zervezője" — e tárgyat dolgozza fel V. Szeröv fes:
menye, amely azt a pillanatot
ábrázolja, amikor Lenin kikiáltja a szovjet hatu'mat. A nagv
ukrán grafikus. Kaszján akadémikus, a Szovjetunió népművésze „Lenin és Ukrajna" összefoglaló címen adta ki grafikai
me'szetsorozatát, amelynek lapjain felidézi a nézők előtt Ler.iéletének és munkásságának azokat az epizódjait, amelyek
az
ukrán népnek a szovjet hatalomért vívott harcával függnek

a t h é n i

val o m á s a

a

per

vádlottadnak

makromzoszi

dmmai
gyujtotaborok

borzamairói
Az athéni katonai bíróság előtt I
már második hete folyik 118 be- j
börtönzött
szakszervezeti
vezető
ügyének
tárgyalása. A tárgyalás
megkezdéséig a vádlottak nagyrészét Makronizosz szigetén tartottáTT
fogva embertelen kínzások között
Venidikoglu
vádlott
kijelentette,
hogy mielőtt a bírósági iratok között lévő nyilatkozatot aláírta volna, 59 napon át csaknem
szünet
nélkül, éjjel-nappal embertelen kín.
zásban részesült,
— Az iratot csak akkor írtam
alá, amikor már úgy éreztem, hogv
nem bírom tovább. Ezt sem azért
tettem, hogy megmentsem életemet,
hanem hogy a bíróság előtt mondhassam el, mily borzalmas, állati

bánásmódban részesülnek a makronizoszi rabok.
Az elnök azonban nem adott lehetőséget a vádlottnak, hogy Mak-onizoszról beszéljen
Az elnöknek arra a megjegvzésérc: .,Ugy látszik nem tagadod, hogy
kommunista vagy" — Venidikoglu
ezt válaszolta:
— Igen, kommunista vagyok és
el is ítélhetnek, ha a politikai meggyőződés bűn, de semilyen törvényellenes dolgot nem követtem el.
Hasonló nyilatkozatot adott a
makronizoszi kínzásokról
Maimaroglu vádlott is. A terror és a féktelen önkény
ezen a tárgyaláson
jobban megnyilvánult, mint bármikor.

Ujtipusu szers?ám<tfpe^ egész sorát
gyáriju* 1950-ben

össze. N. Zsukov, P. Vaszáljev é*
J. Ibrik grafikusok is sikeresen
dolgozták fel a lenini témáit. Különösen
figyelemreméltók
a
Sztálin-díjas Bikovnak azok a
rajzai, amelyek a fiatal Lenin
arcát idézik fel.

Szerszámgépgyártásunk az ötéves
terv elsó esztendejében 1949-hez vi.
szonyltva 46 százalékkal emelkedik
Ezen belül az esztergagépek
termelése 104, a marógépeké 126, az
egyéb forgácsoló,
fogazó
gépeké
pedig 300 százalékkal emelkedik,
Az ötéves terv első évében egész
tor olyan gép gyártását
kezdjük
meg, amilyent azelőtt Magyarországon még nem készítettek. így többek között a portálmarót. Ennek az
újtípusú gépnek a gyártási jogát
most kaptuk meg a Szovjetuniótól,
Ugyanazt a munkát végzi marási el.
járással, mint a gyalugép, de teljesítőképessége sokkal nagyobb.
Ujtípusú gép a síkesztergapad is
30 lóerős motorral készül, nagyteljesítményű, precíziós munkák végzésére alkalmas. Fogazógépeket is

készítünk már 1950-ben. Eddig igea
kevés fogazógépünk
volt. . Itthon
nem gyártottunk, küllőidről kellett
behoznunk.
A hídépítések vasszerkezeti munkájánál lesz fontos szerepük a vastag vaslemezeket vágó új, nagy ollónak, amelyek 15—20 mm vastagságú vaslemezek vágására is alkalmasak lesznek.
Az új hidralikus öntödei fűrész
sokkal gyarsabban és pontosabban
végzi munkáját az öntvények tisztításánál, mint az autogén-vágás. A
fűrész előretolását
hidralikus berendezés irányítja.
Horizontál-fúrógépet szintén
az
ötéves terv első évében kezdünk
gyártani. Lényege, hogy 3 síkban
dolgozik, tehát a munkadarab minden oldalról hozzáférhető.

Tito J u g o s z l á v i á i m halálos itélef jár
a szovjet és jugoszláv népe* barátságának
hangoztatásáért

Lenin száműzetésének idejéből
festett pompás képet V. Vaszov
„Levelek Oroszországból" címmel. A képen — amelvet ma lapunkban közlünk — Lenin és
Krupt-izkája
Susaenko faluban
Belgrádban
Tito törvényszéke és Oblyuvec. A két u'óbbit távolléolvassák az Oroszországból érh a l á b a i*éh három ifjú kommunis- tében Ítélték halálra és ugy tudkezett írásokat.
A film vásznán is gyakran találkozunk Lenin alakjával.
A
számos nagyszerű
filmalkotás
közül is kiemelkedik és emlékezetes marad minden kor számára
az a dokumentfilm, amelvnek a
forgatókönyvét Beliajev. Kriger
és Romm készítették. Ezen a
filmen úgy jelenik meg a drága,
egyszerű és bölcs larmi
alak!
ahogyan őt minden szovjet ember a szívében honi in.
II m w r MM meoem'Nez's?

Lenin hafál^naV évfordnlé^áról

Lenin halálának 26-ik évfordulóján, szombaton, január 21-én
a magyar rádió a következő kiemelkedőbb irodalmi
és zenei
műsorszámokat közvetíti: Kossuth rádió 15.00 órakor Találkozásom Leninnel Rudas
László
előadása. 16.00 órakor az Úttörők Lenin emlékműsora.
19.00
órakor Lobogj lenini zászló . . .
Ünnepi műsor Lenin halálának
évfordulóján. 21.00 órakor
a
hanglemezműsorban
előadásra
kerül Lenin kedvenc zeneműve,
Beethoven Appass'cnata szonátája. 22.20-kor szimfonikus zene
a moszkvai rádió műsorából.
A Petőfi rádión 15.00 órakor
szimfonikus
hangverseny
a
moszkvai rádió műsorából. 21
órakor Sztálin Leninről. Beszéd
a kremli katonai tanfolyam hallgatónak ünnepi estjén. Felolvasás.

tát. A halálraítélteket azzal vádol,
ják, hogy egy nyomta'.vány néhány
másolatát terjesztették, amely állást foglal a jugoszláv és a szovjet népek közti b a r á t s á g mellett. A
három halálraítélt; Toros, Perrtn

ják, sikerült
niök.

I. lszdjey

tanár, U

A.

Zavadszkij

moszkvai szinházi főrendező
és
Sz. I. Volokitin, a küldöttség tit_
I

menekel.

Hasonló vádak miatt
jugoszláv
állampolgárok egy másik c s o p o r t ,
ját 10—20 évig terjedő
kényszermunkára Ítéltek.

Ujabb provokáció

Berlinben

A nyugatberlini rendőrség er6sza v os?n megszíllta az áll mvasutak
igaz iatósáoán <k épületét
A nyugat-berlini rohamrendőrség kedd este óta megszállva
tartj'a az államvasútak igazgatóságának az amerikai övezetben
lévő épületét. A támadás komolyan megzavarta a munkát az államvasútakban és a hajózásban.
Mindenek előtt az üzem számára
életfontosságú
telefonvezetékek
rongálódtak meg. A nyugati rendőrség egyáltalában nem volt tekintettel Berlin forgalmi
szükségleteire.
Nyugat-Berlin amerikai övezetének rendőrsége brutális erősza-

kai hajtotta végre az államvasút-igazgatóság épületének megszállását A vasúti
rendőrség
tagjait, akik az épület előtt őrt
álltak, tettleg bántalmazták
és
egy szakszervezeti értekezletet,
amely éppen az épületben ülésezett, szétoszlatták. Német demokratikus politikai körökben megállapítják, hogy a nyugatnémet
városi „hatóságok" mögött álló
idegen erők ezzel az
erőszakos
cselekménnyel
újabb viszályt
akarnak Berlinben előidézni.

Stovjet i fi d«((ség
utazott
Dániába
Január 17_én szovjet kutturkül.
döt.ség utazott Moszkvából Dániába, hogy résztvegyen a Dán.
Szovjet Társaság megalapításának
25. évfordulója alkalmából a Dán.
Szovjet Barátság Hónapjának ünnepségein. A küldöttséget I. I.
Anyiszimoy tanár vezeti, t a gj a í Sz.

külföldre

A^Áf OLÁS Ebési

Csütörtök.

M l T Ö R T É N T ÉS Ml 10R1ÉÍMK

?

A Ládagyár dolgozói örömmel fogadfák el
a Szegedi Kender, o Magyar Kender és a Villanyié ep dolgozóinak versenyfelhívását
^

Szegődi Kenderfonógvár a újszegedi üzemének üzemfennMagvar Kender és a Vil-tartó dolgozói örömmel vették
lanytelep üzemfenntartó dolgozói tudomásul ezt a felhívást és a
ötéves tervünk sikeres beindítá- versenykihívást nagv lelkesedéesa érdekében a „Délmagyaror- sel elfogadták. A verseny feltészág" vasárnapi számában ver- teleit a versenyen résztvevő üze.
senyre hívták ki az összes üze- mek
üzemfenntartó
dolgozói
mek üzemfenntartó dolgozóit.
együttes, ülésen tárgyaljak meg.
A Tiszamenti Fűrészek NV.
Páva Gvörgv

1950. január 19.

Az első hat mérkőzésünkből tiz oontot kell szereznünk
— mondják

az

SzSzMIE-ben

A három szegedi NB H-es csapat vezetői nyilatkoznak a tavaszi sorsolásról
Megtörtént az NB. Il-ben a tavaszi sorsolás. Ilyenkor a szurkolók nagy figyelemmel olvassák végig a sorrakerülő mérkőzéseket,
mindannyian Ia(olga ni kezdik az
esélyeket, kedvenc csapatuk mikor
és ho' kerül össze nehéz ellenfeleivel.
A szegedi NB. Il-es együttesek
berkeiben is, a játékosok és a vezetők egyaránt megcsinálták a csapatok tavaszi műsorát és megbeszélték a sorsolást.
—Tulajdonképpen csak hét mér.
kőzést Játszunk saját pá'yánkon —

is. Ahogy a ve'élyiársaink mérkő- szed össze, amennyi

elegendő lesz
zéseit nézem könnyen lehet, hogv a bcrmmai adásra.
Textilben őrülnek,
március 25-én mdr el is döl a bal. A Szegedi
r.oksdg kérdése. Ezalatt a hat mér. hogy az első mérkőzést Idehaza
kőzcsünkből 10 pontot kell
szerez, játsszák.

— Nagyon fontos, hogy a csa.
pat jól kezdjen — vélekedik Juhász András a Textil okiatásl feA Lokomotív tanyáján az első, lelőse _ mert igy a győzelem biz.
talán legnehezebb mérkőzés miatt tósabb s önbizalmat kapnak a topanaszkodnak.
vábbi küzdelmekre. Nyolc mérkő— A Bp. Lokomotív ellen nem zésünk van Idehaza, s csak hét
lesz könnvii a c s a j nak — mond- idegenben. A kiesés szempontjából
ja Fábris István a Lokomotív sport- veszélyes ellenfeleink közül a leg.
iroda vezetöle —, bár ősszel Bu. többen Szegedre jönnek, s ellenük
dapesten is megvertük a fővárosi pontokat szerezni döntő 'ehet. A
együt'est. Minden esetre ugy kel' csapat már elkezdte az edzéseket.,
felkészülnünk, hogy a hajrában ne s bizom benne, hogy a tavalyi
legyen gondunk. Az utolsó
négy nagyszerű hajrát a fiuk az idén is
mérkőzésünk közül ugyanis hármat megismétlik.
A szegedi együttesek tehát eléidegenben fátsznnk, s az uto'ső pedig a Szolnoki Lokomotív lesz. Bí- gedet ek a sorsolással. Reméljük a
zom a csapatban és remélem, hogy tavaszi idény végén is azok leszaz Idény derekáig
annyi
ponöt nek. . .
nilnk, s akkor nyugod.an
tünk a hajrá elé.

nézhe-

A FALURÁDIÓ
reggeli
adásiban rendszeresen
ad tájékoztatót
a külföldi parasztság
helyzetéről.
'
CSÜTÖRTÖK, JANUÁR 19.
Hétfőn
az amerikai
parasztság,
SÜLLYED
A
HŐMÉRSÉKLET
szerdán
pedig
a
Tito-elnyomás mondja Nagy Antal az SzSzMTE
s nyolcat idegenben, de
Mérsékelt,
helyenklnt
élénkebb alatt élő parasztok
sorsáról hal- edzője
értaki, északkeleti szél, erősen fel- lunk részletes
ismer/e'ést.
a Textil és a Lokomotiv.pálya nem
hős idő. sokfelé eső, havaseső, haTISZTÚJÍTÓ
taggyűléseket t a r - ismeretlen a játékosaink számára.
vazás. Egyes helyeken köd, A hő-tanak szombaton és vasárnap a Hatszor kell vidékre utaznunk. —
mérséklet
fokozatosan
süllyed.
DÉFOSz-szervezetek és a munkás- Ezek közül a Bp. Lokomotív, a
ígérkezik
tagozatok. Ilyen gyűlések
Felső- MEMOSz és a KSzTE
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor:
központ, Sándorfalva, Tápé, Nagy- különösen nehéz mérkőzésnek. EzNéma barrikád.
széksós, Üllés, Pusztamérges, Szent- zel szemben régi vetélytársunk, a
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor:
mihálytelek,
Röszke községekben Szolnoki Lokomotív hozzánk jön,
Az élet vándora.
és Szegeden lesznek, A tisztújítás- s idehaza játszuk a Cegléd, Oros. NEHEZEN GYÖZÖTT A MOSZKVAI D I N A M Ó JÉGKOSzéchenyi Mozi: Szünet.
RONGCSAPATA
kapcsolatban
végérvényesen háza, Szolnoki MTE mérkőzéseket
Magyar-Szovjet
Társaság
mozija sal
az iskolák
csütörtökön a győriszéki iskolánál megvizsgálják és kizárják soraikból
A szovjet Jégkorongbajnokság korlója, örvendetes
nagyszámú nevezése, de különöseste (él 7 óra: kezdettel játssza a DÉFOSz-tagok az esteleges megelső
fordulója
befejezéshez
közeMINSz-SzlT-HIREK
• „Vladimír Iljics Lenin" című búvó kulákokat,
ledik. A CDKA-tól már nem tehet nek tartjuk a Főiskola kitűnő leány
IFI-NAPOK
szovjet filmet.
elvenni az első helyet: három csapatának távolmaradását.
A MONARCHÓFASISZTA
Göcsütörtök este 7 órakor:
ponttal
nyeri a bajnokságot. A márögország
postaés
távíró
alkalSZÍNHÁZ:
Ma kezdi meg az edzéseket
mazottainak
szövetsége
elhatározMóravároa: Morva! Antal.
sodik helyen a Moszkvai Dinamó
Ma: Kertész kutyája.
ta, hogy sztrájkba lép.
áU'. Legutóbbi mérkőzésén nehezen
Rókus: Juhász László.
az SzSzMTE
SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERA
COLLÉGIUM
MUSICUM
bár, de győzött a leningrádi DiKecskéstelep: Varga Sándor.
Az
SzSzMTE
labdarúgó csapata
TARAK:
Franki
József: Szent s z o m b a t r a hirdetett Chopin e s t j é t
namó ellen. A moszkvai csapat
Újszeged: Répásl Ferenc.
ma
délután
2
órakor
kezdi meg az
György-tér 6. Temsváry
József: hétfőn, 23-án este fél n y o l c r a h a 5:4-es győzelmével bebiztosította
Belváros: Ábrahám Sándor.
Klauzál-tér 9. Surjányi József: Kos- lasztották el. Az esten d r B á r á n y i
edzéseket
az
újszegedi
pályán. A
a második helyet.
Felsővárosi Csorna Gyula.
J á n o s zongorázik Chopin m ű v e k e t ,
auth Lajos s . ú t 31.
Fodortelep: Reszta Miklós.
vezetőség ezúton is felhívja a játéMUZEUM nyitva vasár- és
A BÖR-, gumi- és
cipőiparban
Ma hidnl az UttBrő röplabda- kosok figyelmét, hogy a jelzett időPetőfi I,i Sajtos György.
ünnepnapokon 9 ó r á t ó l 18 ó r á i g a csoportnormtík és a tervfelbonPetőfi II.s Rózsa Mária.
bajnokság
hétköznapokon 9 ó r á t ó l 1 4 óráig. tás óta jelentősön emelkednek az
pontban pontosan jelenjenek meg.
Magánalk.: Körmend: Árpád.
egyéni
teljesítmények.
A
bőrgyá
A SOMOGYI KÖNYVTAR nyitMa délután 3 órakor kezdődik
Szóreg: Pálfy József.
rak
közül
as
Első
Pécsi
Bőrgyár
va köznapokon 9-töl 18 óráig.
meg az Úttörők terem röplabda- Nagyszabású súlyemelő versenyt
eredménye
a legkiemelkedőbb. JaÉMOSz, 6 óra: Turai Zoltán.
AZ EGYETEMI KÖNYVTAR nuár 7-én már végrehajtotta
ja- FELHÍVÁS a SZIT sajtó- és falu- bajnoksága. A bajnokságba hét fiu
rendez vasárnap a Postás
reggé! 8 órától este 7 órá.'g van nuár 9-i tervét.
és kilenc lánycsapat nevezett. A
nyitva
köznapokon.
Könyvköjárófelelősökhőzl
A Postás súlyemelő szakosztálya
csapatok körmérkőzéseken döntik
A FŰSZERPAPRIKA Termeltető
csonzés d. e. 8-;ól 1 óráig.
A SzIT nagyszegedi
titkársága el a bajnokság kérdését. A mérkő- vasárnap III, osztályú és tehetségés Feldolgozó NV felhívja azokat a
paprikatermelöket, akik őrlési en- az a l a p s z e r v e z e t i sajtófele- zésekre a Szilléri.sugárul! és a kutató súlyemelő versenyt rendez
NAGYSZEGED* TERÜLETÉN vaáttalános
iskolában az egyesület Kossuth Lajos-sugárút
gedélyt kaptak és exportszállításra lősők és falujárófelelősök részére Mátyás-téri
sárnap a DÉFOSz megyei titkársáalkalmas erőspaprikájuk van, hogy ma este 6 órakor értekezletet tart kerül sor. A benevezett csapatok 4. szám alatti helyiségében. A verga több községben, Dorozsmán, Szóa
Csáki-malomban
megőrölhetik a MINSz-központban. A fenti r e - a fiuknál a következők: Pedagó- senyen több fővárosi egyesület, Igy
regen, Algyón és Deszk községben
még az engedélyezett mennyiségen szortfelelősök részéről pontos meg- giai gimnázium gyakorlója, Főisko- az Előre, Vasas, MTE teljes rtérdátart
beszámológyűléseket, a világ
la gyakorlója,
Földmüves-u'cal, ja elindul.
felül is. Az ehhez szükséges külön jelenést kérünk.
föld- és erdómunkásainak
varsó:
Szilléri.sugárutl,
MINSz Nagyszegedi
Titkárság. Madách-utcai,
engedélyt a Csáki-malom szerzi
konferenciájáról. A gyűléseken isTOTÖ UTMUTATÖ
Rókusi, Újszeged!, Tiszaparti álmajd meg a paprikakísérleti intémertetik a Szakszervezeti Világszötalános Iskola. Az Úttörő lányok
zettől. Az őrlési könyvecskét minKISOSz
HÍREK
vetség főid- és erdőmunkástagozaközül beneveztek: Mátyás.téii át- M< Pamut—Fások (Téli Kupa) 2 x
den termelő vigye magával, az
2 2
tának
jelentőségét,
valamint
a
Kiskereskedők figyelmébe.
talános iskola bárom csapata, Föld MÁVAQ—P. Vasas (T. K.)
BMTE—K. Lombik (T K.)
1 1
őrölnivaló beszállításakor. Jobbmikapitalista, gyarmati országok elLenin elvtárs halálának
január müvesutcai, Szi'léri-sugáruti, RóMagyar Acél—-Postás (T. K.) 2 x
nöségü paprikák őrlését őstermelők
kusi,
Mcrei.utcal,
Margit-utcai
álnyomott dolgozó parasztjainak éle21-én lesz az évfordulója. Felhívja
Elektromos—Kerámia (T. K.) 1 1
részére csak a szeged: Tóth-malom
tét. Valamennyi községben nagy
az Egyesület a kiskereskedőket a r - talános Iskola és a Pedagógia gyaMTE—KAOE (f. kézilabda)
1 2
vállalja.
lelkesedéssel várják a gyűlések
ra, hogy kirakataikat január 21-én
Vasas-WM
KaSE
(f.
kézil.)
1 1
NYU GATNÉMETORSZ ÁGBAN reggel 8 órára díszítsék fel, valamegrendezését.
HIRDETMÉNY
ÉDOSz—Cikta (f. kézilabda) 1 1
A PARIS—BUDAPEST
labda- as amerikai megszállók egész sor mint kirakataikat január 21-én este
Közhírré teszem, hogy az újsze- Vörös Fonál—Szen gotthárd (női
rugó mérkőzést április 2 án tart- náci bűnös felmentése ulán meg- 9 óráig világítsák meg. Kirakataik,
kézilabda)
1 1
szüntették
az
eljárást
Gudcrian
gedi
elem: lőtéren f. évi január hó
ják meg PtlHsban,
vezérkari
főnök el- ban az irodában január 19-én dél- 20-án 8 órától 16 óráig éles lógya- Szegedi Postás—Kist ex t (férfi
ALSŐKÖZPONTON a Párt és a volt német
előtt 10 órától kapható szalagplalen is.
kosárlabda)
1 2
korlat lesz.
Magyar-Szovjet
Társaság
készül
x A SZEGEDI uzsorabfróság Sze- kátokat helyezzék el, ugyancsak az
D. Lokomotív—Bp. Postás (női
Lenin elvtárs halálának 26. évforA
fenti
idő
alatt
a
lőtér
kórnyégeden, 1949. év: november hó 5.irodában kapható 16 képből álló
kosárlabda)
2 2
dulójának megemlékező ünnepségénapján kelt B. III. 9142/1949/3. Lenin-képsorozat, amelynek ára 1,80 kén 2 km-es körzetben minden moz- FTC—MTK (jégkorong)
2 1
re. Az ünnepség műsorában versek, számú ítéletével Papp János vád- forint.
gás tilos s a lőteret lezáró biztonénekszámok, egyfelvonásos színda- lottat, aki Szegeden 1905. évi á p - MA, csütörtökön délután 2 óra- ság: őrök által elhatárolt területre
Pótmérközések:
rabok és az alsóközpont: úttörő- rilis hó 12. napján született, nős, kor a piaci kötött-, szövött-, rövid-, belépők testi
épségéért a hatóság BSE—Előre (f. kosárlabda)
1 2
zenekar szerepel. Belekapcsolódnak földműves, szegedi. Mórahalom 80. bazár- és textilszakosztály Aradi-u. felelősséget nem vállal.
Standard—Gázgyár (n. kézil.) 1 1
a megemlékező ünnepség műsorába szám alatt: lakos, vagyonos vádlot- 6. szám alatt ülést tart. Megjelenés
Szeged, 1950 január 18.
Békéscsaba-Kis ext (n. kézil.) 1 1
a gépállomás traktoristái és az ú t -tat bűnösnek mondotta ki a 8800— kőtelező.
Polgármester.
Rpalota—Kecskemét (birkózás) 1 1
tőrők
is. Valamennyien
méltóan 1948. M. E. számú rendelet 7. 5
akarnak megemlékezni ezen a na- 1. pontjába ütköző közellátás érdepon Lenin elvtársról.
két veszélyeztető bűntettben, mert
a kezelése alatt állott és őzv. Vass
Ferencné tulajdonát képező ^ h o l d BELVÁROSI
nyi területen rozsvetési kötelezettTe'e'on : 40 ?5
térté'.
ELADÓ 4 méteres torontáli futósző.
I I ; I \ | I< I » / \
ségének a 15.008—1949. F. M. szányeg és fekete csipkeszövet. Kos- ELSZAKADT nj.ou esőkabát, balJanuár 1IÍ-2VI*: c«4t. riokt .1 szerdáig
JOBB
LEÁNY
elsejére
mindenesmú rendelet 1. (j-ában foglaltak elsuth Lajos-sugárut 11. földszint 4. lon kabát, tökéletes j a v í t á s á t , folt
As évad k i m s o s l ó fdmeseménve
lenére 1949. évi októben hó 15. nap- nek elmenne. Szlálln-körut 14. sz.
5885 nélkül, kerékpár és hócipőjavítás.
Szente
Ilona.
5889
jáig nem tett eleget. Az uzsorabíTÁSKA.IRÓOÉPET jó állapotban Vidékre postán Is. Kemény Gyula
róság ezért őt 6 hónapi börtönre,
l \ !< A ^
1—
Kenderte: OTTOKÁR VAVRA
készpénzért
veszek. Oroszlán.u. 6. gumi javító Bajcsy-Zsi'lnszky-u. 11.
mint főbüntetésre, ezenfelül 3 évi
mély, újtipusú gyermekkoFőszerepben .• BARB \RA DRAPINSZKA
sz..
kapu
alatti
iroda.
5897 FEHÉR
hivatalvesztés
és politikai joga: ELCSERÉLNÉM belvárosi olcsóbécsi, jókarban lévó eladó, Sajka-u.
Pzenklv"! LeotiO'-h H Í R A D Ó I
gyakorlatának
ugyanilyen tartamú rü, modern 1 szoba összkomfortos PETÖFI-TELEP X. 616. számú ház 1/b. emelet
5893
felfüggesztésére,
mint mellékbünte- lakásomat belvárosi 2—3 szobásért, lakásátadással eladó, viz, villany BŐRKABÁT, bőnadrág, mérték
KOR
tésre, továbbá 1000 forint pénzbün- egy emeletig. Kártyássy, At.ila.u. van.
5895 után készül, bőrkabát javítások
Telefon Aut 33-44
tetésre, mint mellékbüntetésre ítél- 4.
festéssel
készülnek
5775 HASZNÁLT téglát vennék. „Tég- vízhatlan
Ma és a kdvetkesé napokon
Csordás bőrruha készítő mesterte, ezenfelül 1000 forint
vagyoni ALBÉRLETI üres, vagy bútorozott la" jeligére a kiadóba.
5896
Az első hindu filmi
nél, Szent Miklós-utca 7.. felsőelégtétel
megfizetésére
kötelezte, szobái keres konyhahasználat al
valamint Szeged város
területéről fiatal házaspár. Cimet a klaöóhiva. EGY tűzhely, két ágy sodronnyal, városi templom mögött.
egy szekrény, egy ebédlőkredenc,
2 hónapi időre kitiltotta, végül arra ta'ba kér.
India népinek küzdelme a létért és s
egy
férfi varrógép eladó. Somogyi,
DÉLMAGYARORSZAG
kötelezte, hogy az ftélet rendelkező MODERN 3 és 1 szabás lakást 2
Jobb Jövőért
u. 24. Feuer.
5898
politikai napilap.
részének
fenti
szövegben
megállapíHIRADO
szobásért elcserélném. Cim a kiFelelős szerkesztő és kiadó:
tott részét a „Délmagyarország" A D Ó B I N
ÜLLÉSI fajborok Magaynál, a terifi KOMÓCSIN
MIHÁLY
melőnél. Egy próba meggyőzi bo_
cimú napilapban a saját költséSZÉCHÉNYI
O K T A T T^
Szerkesztő:
BÖDÁY
PÁL.
raim
kiválóságáról.
Dózsa
György
gén
tegye
közzé.
T e l e f o n Au'. 3 1 — 7
tértel

NAPIREND

Apróhirdetések

=-

NÉHA BARRIKÁD

z o

Az élet

•tétté'

vándorai

Péntek, szombat, vasárnap
Köznap 5 és 8 érakor,
vasárnap 3, lét 0 és 8 órakor

HAMLET

F é . r - r o p b e n : LAWRENCE OLIV.ER
e k a d ' i k kezdett mlndh'rom moziban,
nétkéznap 6 és 8 ó r a k o r ,
vasárnap 4 , 6 és 8 Órakor.

Pénztarnyit * d e ll-12-.r.d u. egy érával az eléadts kezdete elö't.

GYORS1RASI,

5889 Sze kesztőség: Szeged. Jókai-u. 4
Falusi rovat 'elefonja: 30-03.
MODERN, teljes dióháló, öttnéte.
Üzemi rovat: 35-35.
res pult eladó. Polgár.u. 2. (ZsarEJJell szerkesztőségi telefon:
este 8-tól: 34—38.
kó.)
5900
DISZNÓÖLÉSHEZ acé'kés 7, da- Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Telefon: 31-1(5. és 35-00.
rálókések köszörülése 2, korcsoAz x-szel jelzett közlemények
lyák homorú köszörülése 6 forint.
díjazottak.
Fráter késesüzletében, Mikszáth K.
ulca 5.
Délmagyarország Nyomda NV.
KIS-ASZTAL és fehér szekrény elSzeged.
adó. Bajcsi Zs-u. 9. I. 6.
5899
Felelős vezető: Koncz László.

gépirási tanfolya- u. 16. Hungáriával szemben.

A KINA I Szovjet Társaság elő- mokra pótbeiratkozások hó végéig.
készületeket
tesz a lenini
évfordu- Major szakiskola, Bocskai-u. 4.
5901
ló széleskörű megtartására
Pekingben. Bemutatják
a „Vladimír Il- j
i I I A S-V K T E L
I
jics Lenin" és a „Lenin 1918-ban'«
BÚTOR
nagy
választókban
olcímű szovjej filmeket. Január 23<in a Kinai Szovjet Társasig
fény- csó árakor az Asztalosmesterek
képkiállításon
Ismerteti Lenin éle- Bútorcsarnokában, Dugonics-tér
tét és munkásságát. A pekingi rá- 11. Fizetési kedvezmény.
dióállomások
három napon át kü-MAKÓI ERÖS TÚRÓ legolcsóbb,
lön műsorszámokban
emlékeznék legtúplálóbb 2.70 forint. Arad1-u.
meg Lenin életéről.
5. Délelőtt 8—12J&

