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flz ínferaac'onálé újjáalakításának kérdése 
a zürichi nemzetközi szocialista értekez-
let előtt 

(Zürich, jhniuí 7) A harmadik nem-
zetközi szocialista értekezlet pénte-
ken este nyílt meg a zürichi kon-
gresszus uázban \ szombati' ülésen 
megvitattá* az uj tagok felvételének 
eljárási módozatait, megfigyelők ki-
küldésének kérdését, foglalkoztak az 

, Némájával és végül a spanyol kérdés 
megbeszélésére tértek át. Az értekez-
let déréi zárta A. A magyar delegáció 
tagjai, Bán Antal iparügyi miniszter, 
iféthly inna, a nemzetgyűlés a lel-
tjük-?. .JJorváth Zoltán, i Világosság 
főszerkesztője megérkeztek Zürichbe 

IntornacionálA újjáalakításának pro-'és résztvesznek ni • üléseken. 

Szovieí vendégek érkeztek 
a Szorocsinszki vásár bemutatójára 

A Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság védnöksége alatt a Sze-
gedi Állami Nemzeti Színház Mu-
szorgszkij »Szorocsinszki vásár 
cirnü három felvonásos operáját 
díszbemutató keretén belül hozta 
szinre Kőzépeurópábau először. A 
kulturális ünnepsérge a Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság meg-
hívta a szovjet követséget és az 
ellenőrző bizottságok 

Szombaton délután fél 6 órakor 
Dénes Leó polgármester a vendé-
gek tiszteielére fogadást rendezett 
a városháza közgyűlési termében. 
\ követség részéről Szegedre ér-
keztek: Szinirnov ós Barulin kö-
vetségi tanácsosok, Linoszki, Rn-
kov, Loptsev és Kusztovszki, a kö-
vesség tagjai. Naumov ezredes, 
Jernmcnka alezredes, Szupran al-
ezredes, Godunov alezredes és Tno-
zemov, a szovjet külkereskedelníi 
képviselet vezetője. A magyar Kor-
mány képviseletében megjelent Or-
tutay Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter. A Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaságot dr. Szánthó 
Zoltán igazgató és dr. Szolnoki 
András főtitkárhelyettes képviselte 

A fogadáson megjelentek a sze-
gedi demokratikus pártok,, intéz-
mények és kulturális egyesületek 
képviselői. A Magyar Kommunis-
ta Pártot Tombácz Imre nemzet-
gyűlési képviselő, a MKP végre-
hajtó bizottságának elnöke és dr. 
Zöld Sándor nemzetgyűlési képvi-
selő, a MKP végrehajtó bizottsá-
gának titkára képviselte. 

Az egyetemi énekkar a szovjet, 
majd a magyar himnuszt énekelte 
el Kertész Lajos vezényletével. 
Utána Dénes Leó polgármester üd -
vözölte a vendégeket: 

— Ma együtt ünnepelünk nagy 
barátainkkal —" mondotta —, ma 
premier van: Keieteurópában elő-
ször mulatjuk be Muszorgszkij: 
Szorocsinszki vásár cirnü operáját. 
A Magyar-Szovjet Művelődési Tár-
saság állandóan mélyíti a kapcso-
latot a szegedi dolgozók és a Szov-
jetunió köz öt); előadások,, neves 
írókkal, kiállítások, stb. lényekkel 
igazolják, hogy a mi barátságunk 
nem papíron nyugszik. 

Ezt a szomszédoknak is látnia 
kell,, az ország "bármely határán 
ás vannak. Ez bizalmat ébreszt, 
a bizalom pedig biztonságot, hogy 
itt és az országban a béke és a 
nyugalom, a munka és a dolgozók 

hazájának építse folyik. Ezt sze-
retnénk közölni mindazokkal, aki-
ket sorsunk érdekel. 

— Mint a város polgármestere, 
Szrgod városának közönsége és ha-
tósága nevében szeretetlel köszön-
töm önöket. Köszönöm, hogy nagy 
munkájuk közepette eljöttek hoz-
zánk, érezzék itt jól magukat és 
tiszteljék meg városunkat máskor 
is. Éljenek "a vendégeink! Éljen 
a magyar-szovjet barátság! Éljen a 
mindnyájunk által szeretve tisz-
telt Sztálin generalisszimusz 1 

A nagy tetszéssel fogadott üd-
vözlő beszéd után a város látta 
vendégül a meghívottakat, akiket 
az egyetemi énekkar és a rendőr-
zenekar szórakoztatott népszerű 
zeneszámokkal. 

A városházi fogadás után a ven-
dégek átvonultak az ünnepi diszt 
öltött színházba, ahol Ortutay Gyu-, 
la, a Magvar-Szovjet Művelődési/ 
Társaság elnöke mondott ünnepi 
beszédet A díszelőadás ismerteté-
sét és kritikáját lapunk legköze-
lebbi számában közöljük. 

A bemutató után a szegedi ui-
ságirök és művészek látták vendé-
gül a budapesti vendégeket az 
1" isá gir éotthonban. 

Egy nap alati 
eiíogfák a ?et?es» 

Tegnapi számunkban megírlitk, 
hogy Weuncr Józsefué, Makkoserdő-
sor 44. számú lakásába betörtek és 
2000 forint értékű ruhanemű tűnt 
el. A rendőrség lfhtörési csoportja 
24 óra alatt elfogta a teltest. Mi^ik 
András büntetett előéletű rámán ál-
lampolgár személyében. A lopott ru-
hanemű megkerült. Micsiket átfőjék 
az ügyészségnek. 

üstswaüka és világnézet 

erről a szokatlan témáról beszét 
dr. Fenyő István műegyetemi ta-
nársegéd, Alexits György kultusz-
államtitkár munkatársa a Móricz 
Zsigmond népi kollégiumban. Ki-
mutatta, hogy a matematika fej-
lődése minden korban párhuza-
mosan haladt a társadalom fejlő-
désével. Ezért fejlődött ki a de-
mokrata Athénben magas mate-
matikai kultura, a feudális Spár-
ta pedig elmaradt a tudomány-
tól. A középkori társadalom a túl-
világra fordította tekintetét, ked-
venc tudománya a csillagjóslás és 
ül kémia volt, a matematika eb-
ben a korban nem fejlődött. Az 
újkorban ismét az anyagi világ 
felé fordult az emberek érdeklő-
dése, egyszerre megindult a' ter-
mészettudományok fejlődése. Dc 
ehhez uj matematikai módszer kel-
lett: megszületett egymástól füg-
getlenül több helyen is a differen-
ciál és integrálszámítás. Hasonló-
képpen szükségessé tette a keres-
kedelmi rizikó a valószinüségsxá-
mitás elméletének kifejlődését, a 
polgári kultura korlát an lehető-
ségeinek felismerése alkalmat 
adott a végtelen elemek bevoná-
sára. A jövő uj társadal-
mi rend és u j matematikai gon-
dolkozás kifejlődését fogja hozni. 
A mindvégig ^dekes előadást hoz-
zászólások követték. 

Uj vezetőségei válaszolni:; 
a mcdalkslnfizcttté szsifc:-

szemzete 

A mozíalkalmazottak szál® crvescete 
junius 4-án tartotta meg ttszh.jitó 
közgyűlését, amelyen megjelent Radö 
István központi íöitíkúr <s. 

Hadó István beszámolójában sí uj 
kollektív szerződést ifmortette, maja 
arról bőszéit, hogy a hároméves gaz-
dasági terv keretein belül mit ftelS 
a filmszakmának elérnie. Rajk László 
elvtárs, belügyminiszter a filmgyár-
tás megiudilásánoz óriási ki/nógatást 
adott a már Közismert rendelőiével. 
A filmgyártás megindulása magával 
kell hogy hozza a mozik nagy Jelien-• 
dőlését. Célunk, tiogy a m'ooiparki 
necsak a városokban emelkedjél: ha-
nem a- .kisközségekben, falvaíhbhn és 
a tanyavilágban is, ezért í fiJraszafcma 
elsőrendű kötelessége a keskeuyfiim-
gyártás cs a kcskenyíilmmo^? 4< meg-
teremtése. 

Radó István beszámolója uiár ke-
rült sor a választásra, amelynek ered-
ménye: elnök: Rácz Lajos, -ti i kár: 
ifj. Varga József, pénztáros: Rafia 
Im-éné, jegyző: Deuísch Sáncloraé, 
ellenőrök: Kaczur Lajosi és Hidasi 
Istvánué, választmány tagok*; özv. 
Istvánná, "választmányi tagok özv. 
Kerepesi Ferencnó, Kovács János, 
Banda Istvánná és Pördi Ferenc. 

Az elnöknek megválasztott Be-
gyesi Mihály nagyarányú egyAt el -
foglaltsága mialt lemondott. 

Lah ás fosztogató 

széfkámcm'í 

Özv. Takács Sáüdóriié. Gyertyáoios-
Utca 0. szám alatti 87 éves idős as-
szonynál jelentkezett egy 25—30 év 
körüli magas szőke no ápolónőnek 
Amíg a házbeliek elmentek nttOvtná-
ciói leérni, az »ápolónő* feltörte '* 
szekrényekot s a legértékesebb rúha-
nemüekot, ékszereket maréval vitte 
A szélhámosnő 170 centi magas, erős 
testalkatú, nyakán szúrt sebbe t. A 
kár közel 10.000 'forint. 

P A z M K P h a r c á n a k e r e d r a n é i x y e : 

Portalanító berendezést szerelnek fe! 
A Magyar Kommunista Párt 

nagyszegedi végrehajtó bizottsága 
néhány héttel ezelőtt harcot indí-
tott aiinak érdekében, hogy az Uj-
szegedi Kendergyárban található 
feltűnően poros és egészségtelen 
munkaviszonyokat a vállalat veze-
tősége javítsa meg, komoly por-
talanító készüléket szereltessen 
fel. Ennek a fontos munkáskövele-
lésnek a Délmagyarország hasáb-
jain keresztül is hangot adtunk és 
közvéleményt teremtettünk. Lelep-
lező cikkeinknek eredményeként, 
mint arról olvasóink már értesül-
tek, a Magyar Kender-, Len- és Ju-
taipar igazgatóját 5000 forint pénz-
birsággal sújtotta az I. fokú köz-
igazgatási hatóság a munkahely el-
hanyagolása miatt. Ez a büntetés 
intő figyelmeztetés volt a vál'alat 
vezetőségének, hogy sürgősen cse-
lekednie kell. Most örömmé adunk 
hírt arról, hogy ujabb jelentős 

Ha. megbetegedett a munkás, vagy 
megrokkant, akkor n vállalat nagv 
szociális gondoskodásától* felfordul-, 

előtt a követelések teljesítésének el-
húzásával és más módon. Igen; a gya-
korlatban a szegedi kendergyár urai 

hatott éhen. Amikor kiöregedett, nem ! szociális gondoskodásának > ilyen ol-
leíifstett tovább a munkaerejét fel- dalai -is vannak, 
használni, akkor kidobták nz, utcára, 
mehetett u templom elé koldulni. És 
i sztrá jkok idején, mert azok is vol-
tak, a rendőrséget a munkások vagy 
az igazgatókról való » szociális gon-
doskodás* érdekében vették igénybe? 

\z egyik ur megkockáztatta azt a 
jólbevált burzsoádemagógiát, nogy 
•zép finom formában a kollektív szer-
ződéseket okolja a mai hiányossá-
gokért. Bölcsen hallgatott a kifize-
tetlen túlórákról, az elhanyagolt egész-
-sógügyi berendezésekről, arról, hogy 
műiden fillér berunázásért, amely a 
munkaviszonyok megjavítását célozná, 
í "mony harcot kell folytatni, 
gen érdexes lett volna, ha az ünnep-
égen egy-két célzást nallotlunk vopia 
irröl, hogyan, szorítják két kő közé az 

üzemi bizottságot? Miként próbálják 
lejátszani óíj íejáratni a munkások 

Azt hittük, hogy a nemzeti munka-
közponlos martonbélai idők szelleme 
elevenedett fel a szegedi kendergyár-
ban. E szellem felelevenedése elleni 
tiltakozás ez a cikk és egyben kifeje-
zése annak a mSrnetetlén felháboro-
dásnak, amellyel a munkásság ezt a 
megnyilatkozást logadta. ' 

tér jenek mag-iknoz az urak, lássák 
be, Magyarországon, de, Sz.egeden is 
megszűnt az a ftorVzak, amelyben .ki-
sérletezni lehetett a munkásság elbó-
ditásával. 

lépést tettünk előre a munkásság 
eme fontos követelésének megvaló-
sítása felé. Szombaton délelőtt az 
Ujszegedi Kendergyár üzemi bi-
zottsági irodájában a gyár össz-
munkássága szempontjából jelen-
tős értekezlet volt. Az üzemi bi-
zottság tagjain, a főbizalmin és a 
munkáspártok üzemi szervezeti tit-
kárain kívül megjelentek a Magyar 
Kommunista Párt nagyszegedi vég-
renajló bizottsága részéről Komó-
csin Zoltán, a Szociáldemokrata 
Párt részéről Papdi György elv-
társ. Az értekezleten a válla'at 
helybeli igazgatóin kívül résztvett 
Gelér József vezérigazgató is. Ala-
pos tárgyalás ulán Gelér vezérigaz-
gató határozott ígéretet tett arra-
vonatkozóan, hogy azonnal hozzá-
kezdenek olyan porszívó berende-
zések megépítéséhez, amelyek Ma-
gyarországon ebben a szakmában 
a legtökéletesebb portalanítást vég-
zik. A portalanító berendezések 
felszerelése augusztus'18-ig befeje-
ződik. 

Azoknak az üzemeknek, me-
lyeknek fürdő- és őltözőberendezé-
se nincs, a hiányok teljes pótlá-
sához azonnal hozzákezdenek. Az 
üzemek egyik részében junius 
30-ig, de legkésőbb augusztus 31-ig 
valamennyi üzemben lesz öltöző 
és tussoló. A jövő hét elején meg-
kezdik a munkások szappannál és 
törülközővel való e/látását. 

A gyárban dolgozó családanyák-
nak egyik legfájóbb sérelmük volt, 
hogy kicsiny gyermekeiket nem 
tudiák hová tenni,, mert az üzemi 
napközi otthonban nincs már hely. 
Ezen a bajon ugy segítenek, hogy 
már a jövő liét elején hozzákez-

A kitüntetett, de a ki nem tünte-
tett szegedi kendernyári munkásság . , ,,„ . . , ••,,. ,L_ ,, 
is csömörrel fordul el az igazgatói « e n e k -?0 «1 ágynak a létesítéséhez, 
öntömjénezés elől ós követeli, h o g y B Ez azt jelenti, hogy rövidesen 20 
az igazgatóság nyersanyagot szerezzen gmunkásanya részére válik lehető-
be. : ' gy ne álljanak a gépek és no Ívé kisgyermekének orvosi felügye-
legy?n kisebb a munkásság kenyere. Blet mellett va'ó elbelvezése. 

A munkásságnak,, különösen a 
fiatalságnak régi köve tol ése. bogy 
az üzemben építsenek kultúrhá-
zat. Most elvi megállapodás jött 
létre ebben a kérdésben is E s'/e-
rlnt azonnal hozzákezdenek az 
éniikezésükbez és október '35-re el-
készül. » 2uí turbóz. 

Az üíszoacdi Kenderasái nmn-
kósaí axnennvire őrömmel fogad-
tak Geí'ér •Rzcrigazgató taér&teit 
nrvan;mnvira hizaimathsnol ]£, A 
iHsro.ónhncK az a véleményé) -ttiaiiif 
' • w i i k mennyit váltanak bő az 
ígéretekből. Nagyon jól tudja mind 
egj'ikük, hogy ígéretet máskor is. 
kaptak már, ítjány ígéretekben ed-
dig sem volt, a hiba rendszerint 
akkor jelentkezett, amikor köve-
telték az ígéretek betartását, Wíi 
a magunk részéről terrftéáísotescfs 
nerá kíváncsian várjuk ml te-frvflL 
kezik, hanem éberen őrködünk 6® 
elcsen harcolunk továbbra isaiért., 
hogy a vezérigazgatói Ígéretek va-
lóra váljanak. Az Ujszegedi Refi-
dergyár munkásai ezek berü mint 
a többi kérdésekben is magúk mel-
lett tudják a Magyar KomrrtltTriet? 
Pártot és harcos szócsövét s leél-
ni a gyarországot. 

l O í É á G Z é t t e r w 
S/.éth?nyM«r 0. 
Udvari kerthelyisége ujhd 
üzemneu. :—: Család: süéra-
kozóhely. :—: í B I v c VJobnG-
együlfe5 hangulatos zenoka rí, 

Expresszó, fekete kávé. 
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