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Az MKP nagyszegedi pártértekezletének
harmadik értekezlete szombaton megkezdte
munkáját
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Shakespeare bemutató
a Neuuwlt S z í n h á z b a n

Egy nenüRit* íbsszablÜtalásí Saj^is,'világnézete és majdan maga teremtet t e
kuiturája örökli mindazt, amit. az emKüzdelem é s munka áván lesemtik meg a kommunisták
beriség többezeréves > fr.jlűdése, min:
a dolgozók Magyaxorftzágát
igazi ériéket .-létrehozott. Á mult türek. W - mp S -J f l
mr
véseiből' ki kell küszöbölni a valóság(Szeged, február 15.) Szombaton a kommunista nem tér "jól megérdem.H(zik és kultúrműsoraival terjeszti a ha- nak idealisztikus vagy mechanilru? leikora délutáni órákban az MKP Káivin- pihenésre, hanem akkor végzi a közös- Ladó szellemiséget faluhelyen is.
ditéseií, visszavezetni őket valóságos
téri székházában gyülekeztek a párt ségért, a nemzetiért, az újjáépítésért és
A nagy tetszéssel fogadott beszámoló okaira, beállítani a iáraadalml fejlődés
harmadik
értekezletére d.legól. falusi a demokráciáért vállait külön munkát. után, hosszan tartó és nívós vita in- helyesen nregism.rt törvényszsxüséggi4á : totiyál elVtársáiitíc. Számszerirít
Komócsin Zoltán ismertette a pro- dult még,'melyben az' értekezlet vala- nek rendszerébe.
90-an — kivétel nélkül valamennyien — paganda jelentőségét. Rámutatott a vá- mennyi küldötte résztvett.
A demokrácia, nem követel vc.am
jelentkeztek és adták é t megbizóteve- rosi szervezetek fa'kijáró csoportjainak
A szombati előértekezlet azt mu- radikálisan uj, művészi avantgardizloikisit a küldöttek. nemzetnevelő és újjáépítő munkájára. tatta, hogy a vasárnapi pártértekezlet must, csak felszámolja a mult „művéPontosán 3 órakor kezdődött a fa- A falu és város soha nem került oly kereteiben impozáns, megnyilatkozásai- szi" irányzatát, amely gyáván hozzásilusi á s tanyai küldöttek előértekezlete. közei egymáshoz, mint a kommunisták ban nivós és jelentős lesz. A harma- mult a kapitalista társadalom felületéTombácz Imre elvtárs, nemzetgyűlési falujárása; révén. A demokratikus szel- dik páltértekezleten 200 küldött és hez, hogy opportunizmusból eltorzitzi'.
képviselő, a nagyszegedi pártbizottság lem térhódítása ennek a munkának meghívott vesz részt. Minden foglalko- és meghamisítsa a valóságot Ebben a
élnöike üdvözölte a küldötteidet és rö- köszönhető. Előadása további részén zási ág és valamennyi korosztály kép- munkában a nemzet színházinak az
viden vázolta az értekezlet célkitűzé- méltatta a „Szabad Föld Téli Esték" viselteti magáit. Mint mindm MKP- élen k ii járnia. A Bánk bán után végnevelő hatását Rátért Komócsin elv- megmozdiüás, ugy ez is hatásában ós re a Makrancos hölgyben, a mult egy
seit
Bedő Kálmán elvtárs részletes tájé- társ ezenkívül a páitniapok jelentőségé- eredményeiben messze túlnő a párt örökké élő értékét mutatta be ai Nemiaoztatót adott az MKP falusi szerveze- re. Ismertette a falusi kultúrműsorok keretein. A jól végzeit kommunista zeti Színház, hogy demokratikus kultúteinek jelentőségéről és
különleges rendezésének feltételeit és célkitűzé- munka gyümölcseit, a dolgozók orszá- ránkat alakító szerepét betöltse.
ratmkatouxjíől. Beszámolója végjén rá- seit. A demokrácia nagyobb tudást, ga, a demokratikus magyar nemzet
Hegedűs Tibornak, a rendezőnek ne-.'rrutarteüt, hogy kommunistának, a szo- műveltséget kíván adni az ország min- fogja: élvezni, ezért küzd és dolgozik héz dolga volt, mert a prózai együttes
den
dolgozó
polgárának.
Az
MKP
ezen
az
MKP.
ros 'értelemben nehéz lenni A m inden'.öbbsége nem klasszikus színész, ami. r
ojtpi nehéz kenyérkereső munka utáo a a téren is a kezdeményezők közé tartobemutató aikafimával az első felvonásban erősen éreztette hatását. Majiáth
Mária, Kamarás Gyula, akik nemcsak
hogy a közmunkaváltság, forgalmi é s maszkban, de játékban is bizonysággal
szolgáltai:, hogy a rendezői utasításoegyéb adók a fővárosba folynak be és kon túlmenően megértették, tolmácsolnem részesül ebben Szeged. Általá- ták szerepüket és mindent megtettek*,
(Budapest, február 15.) A Reuter- azzal a cikkellyel kapcsolatosan, amely
ban
a vidéki kisiparosok
háttérbe hogy tempót adjanak az együttesnek,
iioda jelenti: A Németország ügyével három vitás kérdést foglal magába.
azonban csak a második felvonásíagjűikozo
kiüügyminászterhelyottesek Ezek a vitás kérdések a következők; 1. Szorulnak a fővárosiakkal szemben. ami
ban sikerült nekik. Deák Sándor é í Lápéntek ecii ülésén befejezték a német Besorolják-e Albániát azok közé az ál- Így vidéki építkezéseket is sokszor zár
Gida játékukkal a klasszikus! Shabékeszerződés előkészítésével kapcsola- lamok közé, amelyek résztvesznek az fővárosi építőmesterek kapnak meg. liespearei
adták. Horváth Julda közvettos ügyren<ke vonatkozó szovjet em- általános békeértek ealeten. 2. Szüksélen
és
meggyőző
volt rövid szerepébei).
A
szegedi
ipartestület
munkájáról
lékirat első részének megtárgyalását. ges-e a központi német kormány felálGáti Pút, Leviezki Andor, Kozák László,
A szovjet emlékirat általános tervet lítása a2 általános békeértekezlet ösz- szólva elmondja, hogy eredetileg az Bakos
Gyula, Sugár Mihály és Rajz
állapított meg a békeszerződés elávrá- szehivása előtt. 3. Készít semek-e a kül- lenne a helyes, ha az ipartestület az
vitték sikerre a rendező utasító
sáig folytatandó munkálatok minden ügyro iniisztenak teljes béfcetervezetet az iparosok védőszerve lenne, melynek .Tános
sait alaki tsáaLkban. Kisebb szerepekwsakaszára vonatkozóan, de nem fog- általános értekezlet összehívása előtt.
nélkül h;n; Gyulai Lenke, Koppány Miklós,
lalkozik a kisebb szövetséges hatalmak Elhatározták, hogy ezeknek a pontoknak munkájában pártkülönbség
Perényi Kálmán, Káldor Jenő, Tóvöllamzultálás árnak kérdésével. Az em- megbeszélését a külügyminiszterek ta- részt venne minden demokratikus ér- gyi
Ferenc, Tar Béla, Hantás Ádám.
lékirat öt cikkelye közüli négyben lé- nácsának moszkvai értekezletére hagy- zelmű kisiparos. Az elmúlt
évben Garamszegi Károly, ICiskut János, Kiss
nyegében megegyezésre jutottal-:. Lehe- ják.
megválasztott ipartestületi vezetőség- Béla, Gyárfás Ödön, Décsí Pál, Bikádi
letlen volt megegyezésre jutni azonban
nél kétségtelenül jobb és hasznosa*' 0 György és Kovács Ernő állták meg a
munkát tudna végezni egy ko a hci6s helyüket.
Harsányi Zsolt fordítását kár- volt
összetételű ipartestületi
vezetőség.
tani Hevesi
fordításával,
Egy ilyen vezetőségben több nteg- összeházasi
mert hellyel-közzel usjy tűnt, hogy a
Áelel'Vlfet fiíenneít vezető lenne, mint színészek nem Shakespeare: mondják,
•tolt í z elmúlt éviben.
tonem „átkiiltenek". Hegedűs Tibor az
adottságok figyelembevételével jó munkát végzett. Szatmári Géza kisérő zenéje
hangulatosnak 1 részlett e elő az egyes
Koalíciós vezetőség hasznosabb munkát végezhetne
jeleneteket. Varga Mátyás díszletei tö— Az ipartestület mostani vezető" a Szeged és Szegedvidéki
(Szeged, február 15.) Az ország
Paprikater- kéletesek voltak, sokszor a bemutató
kisiparos-társadalma tudvalevően fő- sége — mondja Erős István — semmi melők és Kikészitök Termelő és Értéke- közönsége a díszleteknek szeretett vol1947 február 27. na tapsolni
ként anyagelosztási és egyéb nehéz- javulást nem igyekezett teremteni ne- sítő Szövetkezetének
A bemutatót döbbenetesen kisszámú
napján
délelőtt
10
órakor
Szegeden a
ségek miatt igen nagy
gondokkal héz helyzetünkben. Ugy látjuk, hogy városháza közgyűlési termében
meg- közönség nézte végig. A mult rossz
eie
szinházvezetósének
eredményei napküzködiik. Szegeden a bajokat még a Kommunista Párt erélyesebb b " tartandó
jainkban jelentkeznek. Alkalmunk volt
súlyosbította, hogy az ipartestület nyúlása hozhat csak jobb eredményt
berendkívüli k ö z g y ű l é s r e , az előadást látogató munkásokkal
1
vezetősége nem odavaló emberekből számunkra.
állapitották
melyre a szövetkezet tagjai ezennel szélgetni, akik örömm:!
állott, akik elsősorban a saját kis érmeg, hogy érdemes volt eljönni, mer;
meghívónak.
Shakespearentk még ma is több mondekeiket tartották szem előtt. A Ma- R é k a s i L á s z l ó c i p c s z m e s t e r
Tárgysorozat;
dani valója van, mint nem egy modern
gyar Kommunista Párt ezért a Szo- az igazi kisiparos tipusa, mert egy1. Határozatképesség megállapítása. szerzőnek. A külföldi klasszikus utánciáldemokrata Párttal a kisiparosság szobás lakásának konyhájában van a
2. Az igazgatóság jelentése.
várjuk, hazai klasszikusaink méltó heégető kérdéseinek megbeszélésére ma, műhelye. Nem is kell az ipartestület
3. A magyar földművelésügyi mi- reiek közti bemutatását. Ilyen előadániszter ur 100.920—1947. XI. 2. ü. o. sokért tartja fenn a nemzet színházát
vasárnap délelőtt közös megbeszélő eddigi
munkájáról
érdeklődnünk, számú
rendeletének ismertetése az alap- és ezt akarja a demokratikus művésznagygyűlést rendez. A Délmagyar- mert magától rátér, miközben nagyo. szabályok
19. §-ára vonaikozó módosid. gy.
ország munkatársa külön is felkere. kat üt a sámfára húzott cipő talpára, 'tás, valamint az alpaszabályata 26. politika iá k a p n i
sett néhány kisiparost, hogy meghall- a következőket mondja:
§-ának módosítására irányuló rendelkezés tárgyában.
gassuk véleményüket a közelgő ipar— Helyesebben tenné a puccssze4. Határozathozatal az alapszabályok S z a k s z e r v e z e t i
h i r e k
testületi választásokról.
riien megválasztott ipartestületi ve- 19. §-ánalc módosítása tárgyában éspedig az igazgatóság két tagját a FöldA vasmunkások szakszervezetének
Erős István a s z t a l o s m e s t e r zetőség, ha a demokratikus érzelmű müvelésügyi Miniszter által kijelölt
baloldali kisiparosok hangját vs meg- termelők és kikészitők közül kell meg- vezetősége hétfőn délután fél 5 óraBus páter-utcai műhelyében
éppen hallaná és önös pártérdekeik helyett választani; a Földművelésügyi Minisz- kor vezetőségi ülést tart a szakszerbútorokat javítgat. Beszélgetésünk so_ azért harcolnának, hogy. levegyék a ter e célból a választandó tagok egy- vezeti székházban.
rám az ipartestületi vezetőségre te- kisiparosság válláról a *ndgy adó- harmadrészéni;k háromszoros számát jeA zenészek szakszervezete kedden
löli.
reljük a szót:
zási terheket é s ezeket a nagyipar
5. Határozathozatal az alapszabályok délután 3 órakor taggyűlést tart a
nyakába varrnák. A Kisgazdapárt Sze- 26. §-ának módosítása tárgyában, mely szakszervezeti székházban.
gedn Is levonhatná a z összeesküvés szerint a szövetkezet feloszlása esetén i
BELVÁROSI MOZI
A Famunkások Szakszervezete felhívtanulságait és ennek eredményekép- a tartozások és üzletrészek kielégítése ja mindazon axztalossegédeket, akik
után
fennmaradó
liszta
vagyont
a
|
Ma vasárnap és hétfőn utoljára
pen a jelenlegi vezetőség egyoldalii Földmüvelésügyi Miniszter által a fű- nem a szakmájukban, hanem másmun.
a felejthetetlenül
szép film
diktatúrája helyett a jövőben együtt) szerpaprika termelés fejlesztése érdeké- kattrületen dolgoznak és csoportúknál
nyilvántartva nincsenek, saját érdehaladhatnának a kisiparosság érde- ben kijelölt célra ktill fordítani.
6. Határozathozatal a szövetkezet kükben jelentkezzenek február 16-ig
keinek védelmében a többi szegedi
1947 február 15. napján a feltétlenül.
kisiparossal — fejezte be nyilatkoza. alapitóinak
VIVIEN LElGH
A Földmunkások
Szakszervezete
megüresedett igazgatósági tagsági heOLIVIER
LAVRENCE
tát Rékasi László.
lyeknek az alapszabályok 19. §-a értel- február 16-án, vasárnap délelőtt 10
Felsővárosról a Belváros felé tart- mében a megalakulástól számított első órakor közgyűlést íart a szakszervezeti
Fíl 4. f*l 6
fél 8.
3 év hátralékos időtartamára szóló, ki- székházban.
va betértünk még
j
nevezés utján történt betöltésének tuMár most felhívjuk közönségünk fidomásul vétele tárgyában.
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gyelmét, hogy kedden premierben és
7. Határozathozatal az igazgatóság
a következő napokon a szezon má- hogy őt is megkérdezzük az építőipar és felügyelőbizottság tagjainak díjazása
sodik nagy attrakcióját mutatjuk be gondjai/ró1 és bajairól.
tárgyában.
Írógépszalag. S W E 1 Z I anyag
8. Esetleges indítványok.
— Rendkívül sérelmesnek találtuk
tgyediruitó
Kelt
Szegeden,
1947
február
15.
nap— mondja — a Délmagyarország haján.
AZ IGAZGATÓSÁG.
sábjain leleplezett Szolcsányi ügyet.
Ezt annak tudjuk be, hogy Mistéthek Jegyzet: A közgyűlésen csak az a szövetkezeti tag bír szavazati joggal,
Jegyekről kérjük elővétben gondos- kerülhettek az újjáépítési minisztéaki üzletrészének befizetését pénz- Irodagép Vállalat Széchenjt-tér 7
kodni.
riumba. Általában sérelmes még az is,
Telefon 6—41.
tári eüsmervénnyel igazolja.

A német béke kérdése még problématikus

Szegedi iparosok
véleménye
az ipartestületi
választásokról
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