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R kafolilcus írók demokratikus csoporttá 
szervezkedik a maradi főpapok ellen 
Rákosi Mátyás nagyjelentő-

ségű beszéde az Egyliúz re-
ze lő köreilx-n is komoly vissz-
hangot kellelt. A klérus demo-
kratikus vezetői élénk hajlandó-
ságot mutatnak a problémák 
tisztázására. Szívesen vennék, 
ha, ebben az irányban bizalmas 
megbeszélésekre nyitna alkat-
műk a demokrácia vezető egyé-
niségeivel. 

Az Egyház reakciós és de-
mokratikus érzelmű táltorának1 

belső harcára élénk fényt vet 
az a vita is, ami a katolikus 
sajtó képviselői között a Man-
rózában lefolyt és amely kon-
krét eredményeket is hozott. 

A katolikus irók demokra-

tikus csoportjában megszületett 
az elhatározás,, hogy szervezett 
formában veszik fel a harcot 
a lapjaikban megnyilvánuló de-
mokruciaellenes irányzattal és 
ha elveiket nem sikerül érvény-
re juttatni, ugv végső esetben 
kivonulnak az UJ Ember, a Szív 
és a Vigília szerkesztőségéből. 

Amennyiltcn ez se vezetne 
eredményre, esetleg közvetlenül 
a Szentszékhez fordulnak, mert 
a katolikus sajló változatlan ma-
gatartása esetén attól tartanak, 
hogy néhány maradi főpap rög-
eszmés makacssága lejáratja a 
klérus tekintélyét a demokra-
tikus tömegek előtt. 

Az összes kerüleli szervezetek, továbbá a Szegedi Ken-
derfonó. Ujszegedi Kcndergvár, Gázgvár, Gyufagvár, Dohány-
gyár összes kijelölt párlbizalmijai részére JANUÁR 18-ÁN, 
VASÁRNAP DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR a Dohánygyár kultúrter-
mében ERTEKEZLETET tartunk. Előadó dr. Zöld Sándor elv-
társ* A titkár elvtársak az adiuiniszlrátor elvtársakkal együtt is 
jelenjenek meg-

Orvostanhallgatók vezetésével 
„Menza Medica 4 4 létesült Szegeden 

Az eddig is szép sikerrel mű-
ködő Medikus-Kör centenáriumi 
programjának egyik tontos cél-
kitűzését valósat ja meg a na-
pokban. Február elsejétől 
ugyanis főként a szegónysorsu 
orvostanhallgatók számára meg-
indítják a Menza Mcdicát Sze-
geden. A menzán a legmaga-
sabb dij havi ötven forint lesz, 
de a rászorultabbak csak 10 fo-
rintot fizetnek. A menza veze-
tésében a diákönkormányzat elve 
érvényesül teljes mértékben. A 
vezetőséget a diákok maglik kö-
zül választják és az anyagi el-
lenőrzést is a menzán étkezők 
látják el. 

A menzára való felvétetnél 
három szempont érvényesül, 

mégpedig a vagyoni helyzet, a 
tanulmányi eredmény és a dliák-
közösségi munkában való rész-
vétet. A védnökséget dr. Jáky 
Gyula sebészprofesszor vállalta 
el. Már eddig is jelentős támo-
gatást, nyújtott a menzának 
Gváni Imre főispán és Dénes 
Leó elvtárs, polgármester, de 
segítségüket Ígérték még a de-
mokratikus pártok is. A men-
zát a népjóléti minisztérium és 
az OTÍ támogatásával sikerül 
megindítani. Ez az indulás 
ujabb 'bizonyítéka annak, hogy 
csak a demokratikus elvek alap-
ján szervezkedő egyetemi ifjú-
ság tud helyzetének megjavítá-
sáért küzdeni. 

Hétfőn kezdődik 
a F a l c i o n e i i g v tárgyalása 

A Falcione Kálmán ügyvéd 
és társai ellen a demokratikus 
államrend megdöntésére irá-
nyuló szervezkedés miatt indult 
bűnügy tárgyalása hétfőn dél-
előtt fél 9 órakor kezdődik. A 
nagy érdeklődésre tekintettel 
Kiss Dezső táblabíró, a külön-
tanács elnöke a városháza köz-
gyűlési termébe tűzte ki az ösz-
szeeskűvők főtárgyalását, ami 
előreláthatólag január végéig el-
húzódik. 

Villanyt kér a Rokkanttelep 
A rokkanttelepiek küldöttsége 

kereste fel szombaton Dénes 
Leó elvtárs, polgármestert. El-
panaszolták, hogy még mindig 
nincs villany a telepen és a 
korai téli sötétedésben igy 
számtalan szerencsétlenség tör-
ténhet. A polgármester meg-
ígérte, hogy hétfőn tárgyalást 
kezd ebben az ügyben a Gáz-
gyárral. 

Próbavágás! tartottak 
a vágóhídon 

Jelentettük, hogy a város 
közellátási bizottságának hatá-
rozata értelmében próbavágást 
tartanak a vágóhídon. A sze-
gedi henteseit ugyanis arra hi-
vatkoztak, hogy számukra rá-
fizetéssel jár a marhahús áru-
sítása. A bizottság azonban nem 
akart semmiféle áremeléshez 
hozzájárulni. 

A próbavágást a pártok kikül-
döttei és szakértők jelenlétében 
meg is tartották. Az MKP kép-
viseletében Komócsin Antal elv-
társ jelent meg. Levágtak egy 
47G kilós elsőrendű és egy 125 
kilós másodrendű marhát. Pon-
tos számitások alapján megálla-
pították, hogy a hentesek az 
elsőrendű marhára 175, a má-
sodrendűre pedig 145 forintot 
fizetnek rá a jelenlegi árak mel-
lett. 

— A Marx-téri piacon ellop-
lak Klein Józscfnő 140 forint 
készpénzt tartalmazó és Kovács 
Lősz Ióné gépkocsivezető nejé-
nek 50 forintot tartarmazó pénz-
tárcáját és iratait. 

Sándorlalvára látogat el ma 
a Balkán Ifjúsági Tanács 

A Balkán Ifjúságii Tanács 
szerdán délelőtt tisztelgő lá-
togatáson jelent meg a köz-
társasági elnöknél. A jugo-
szláv, bolgár, albán, görög, ro-
mán és trieszti delegátusok 
vezetői köszöntötték a köz-
társasági elnököt és tolmá-
csolták népeik üdvözletét. 

Tildy Zoltán köztársasági 
elnök válaszában kifejezte azt 
a reményét, hogy az együtt 
töltött napok alatt a delegátu-
sok máris megteremtették a 
szoros baráti és lestvéri egy-
séget, amely annyira kívána-
tos a nemzetek együttműkö-
dése szempontjából. 

A Balkán Ifjúsági Tanács 

tagjai ma Sándorfalvára ér-
keznek, ahol ünnepélyes ke-
retek közölt fogadják őket. 
Délelőtt nagygyűlést rendez-
nek a demokratikus ifjúsági 
szervezetek, délután pedig 
népi műsort mutatnak be. A 
vendégek több ujgazdacsalár 
dot is meglátogatnak. 

Békebeli LUXOK tűzhelyek 
és GARBo kályhák nagy vá-
lasztékban 

ÖRLEY GYÖRGY 
vaskereskedő, Szeged, Mik-
száth Kálmán-utca í. 
Telefon: 5—41. — Tavaszi 
mezőgazdasági szerszámok 
nagy választékban. 

S*tnháx •Film • Művészet 

F e b r u á r 7 - é n M i i l e r e m - b á l 
A szegedi festő- és szobrász-

művészek február 7-én a Hun-
gária összes termeiben műso-
ros »Müteremt-bálat rendeznek. 
A művészgárda minden tagja 
egy-egy kiváló ötlettel járul a 
báli közönség szórakoztatásá-
hoz. A művészek mindenkit sze-
retedet várnak báljukra. 

Kamarazenehairgyerseny 
az Ufság'róoUhonban 

Ma, vasárnap délután negyed 
(! órai kezdettel a Szegedi Vo-
nósnégyes (Várűagy Lajos, Sán-
dor András, Pető György, Rácz 
Zoltán) bemutatkozó hangverse-
nye az Ujságiróotlhonban. A 
szakértők egybehangzó vélemé-
nye szerint az uj kvartét olyan 
értékes kamaraalakulat, ami-
lyen eddig Szegeden még nem 
működött. Műsoron az irodalom 
két remeke: Mozart vadász kvar-
tetje, Beethoven VI. vonósné-
gyese. A bemutatkozó koncert 
jelentőségét fokozza, hogy előt-
te Vaszy Viktor, a Nemzeti Szín-
ház igazgatója tart előadást. A 
nagy érdeklődéssel várt hang-
versenyre az pttlion vezetősége 
vendégeket szívesen Iát. 

Lenin-ünnepély 

A dolgozók nagy elméleti 
cs gyakorlati vezetője halál-
Iának évfordulója alkalmából 
a szegedi közönség kedden 
délután 5 órakor a városháza 
közgyűlési termében diszes 
ünnepséget rendez. Az ünnep-
ség előadói: Székely István, 
a tudományegyetem rektora, 
Antalffy György és Zöld Sán-
dor dr. országgyűlési képvi-
selő. A műsoron szerepel a 
szegedi lállam rendőrség zene-
kara, a MÁV Hazánk® dal-
köre, a szegedi Nemzeti Szín-
ház művészei. 

A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság ezúton hiyja 
meg Szöged 5 város fizikai és 
szellemi dolgozóit az ünnep-
ségre és kéri, hogy azon pon-
tosan jelenjenek meg. 

<| Belvárosi Mozi ) 
Ma, vasárnap utoljára 

Vörös 
lámpás 

PIIILLIS CALYERT é» 
JAMES MASON 

Fél 4, Kél 6 ép fél 8 érakor. 

Hétfőtől szerdáig 

Csak angyaloknak 
van szárnyuk 

történet aa amerikai re-
pülők életéből. 

Főszereplők: 

GARHY GRANT és 

RIUI1AKD BARTHELMES 

HÍRADÓ. 

Fél 4, Kél (> és fél 8 érakor. 

A hét eseménye: 

9 Síét argos 
a magyar TARZAN 

személyes felléptével és az 

Egerek 
és emberek 

csütörtöktől. 

Nöí skövet-
és selyemujdonságok 

BYöRFY-nél 
K!auztíl-tér 8. Uolt Bioch mór rég 

H i r e k 

A HŐMÉRSÉKLET KISSÉ CSÖKKEN 
Mérsékelt szél, borult, ködös idő, sokfelé eső, havas-

eső, havazás. A hőmérséklet délen feissc csökken, észa-
kon alig változik. 

A Tisza ma Szegednél 584 (71). Vizének hőmérséklete 
3 fok. 

N A P I R E N D 

Vasárnap, január 18. 

Nemzeti Színház este 7-kor: 
Othcllo. (Bérietszünet.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél S : Diadalmas szere-
lem. 

Széchenyi Hiradó Mozi fél 10 
órától fél 2 óráig folytatólagos 
előadások. 

Belvárosi Mozi fél 4, Tél 6 
fél 8- Vörös lámpás. 

Korzó Mozi féi 4, fél 6 és fél 
8 órakor- Korzikai testvérek. 

Muzeum: valamennyi Usztály 
nyitva 9-től 13 óráig. 

Somogyi könyvtár: zárva. 
Egyetemi könyvtár: zárva. 

Szolgálatot gyégyomtárafc: 
Apró Jenő: Kossuth Lajos-

sugárut 59; Nyilassy A. örök. 
K. Bokorné: Római-körút 22; 
Salgó Éva dr. K. Tichy B.: Má-
tyás-tér 4; Frankó Andor: Du-
gonics-tér 1. 

A dorozsmai hommunisiáh 
az árvízkárosultakért 

Jelentettük, hogy a MIOT 
ifjúsági rohambrigádokat szer-
vez a felsőtiszai árvízkárosul-
tak megsegítésére. Erre a 
munkára Kiskundorozsmáról 
Simon István, Komáromi Bé-
la, Dene István, Gyuris Kál-
mán, ifj. Gy. Varga József, 
Szabó Antal, Varga. János, 
Nagy András és Péter István 
ijelentkeztek. Ezek a fiatal dol-
gozók a Magyar Kommunis-
ta Párt tagjai, akik látva a 
felsőliszai árvizsrytotta terü-
let lakóinak nyomorúságos 
helyzetét, az árvíz mielőbbi 
megszüntetése érdekében, az 
árvédelmi töltésen kelelkezelt 
rések betömésére önként je-
lentkezlek. Példaképül ílÚt-
juk a kiskundorozsmai elv-
társak önkéntes jelentkezését 
és reméljük, liogy elvtársaink 
árvédelmi munkára való ön-
kéntes jelentkezését sok elv-
társunk követni fogja még. 

— Szegedre fiin llajdumejüye 
főispánja. Dr. Balogh István, 
Hajdu vármegye főispánja ma 
Szegedre érkezik és Gváni fő-
ispánnal a szegedi tanyákra 
megy ki, hogv a külterületi köz-
igazgatást tanulmányozza. 

— Ujabb reiitbiradomúiiv - a 
görög szanadtóghareosoímak. 
Megírtuk, hogy a szegedi rend-
őrlanosztáiy szép eredménnyel 
gyűjtött tágjai között a görög 
szabadságharcosok részére. Most 
a szegedi rendőrkapitányság ál-
lamvédelmi osztálya gyűjtött 
össze 114 forintot beosztottjai 
között erre a célra. 

FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 
A SZAKSZERVEZETBEN 

— Elloplak a kapui* Ötvös Jó-
zsef mészáros felesége reggel 
észrevette, högy az éj'tszaka fo-
lyamán ismeretlen tettes ciLopla 
a Lomnici-ulca 111. szánni ház 
kapuját. A rendőrség keresi a 
tetteseket. 

— Lepedőért törlek be Makra 
Anlal Nemestakács-utca 50. szá-
mú házába. Amíg a háziak a 
tanyájukon tartózkodtak, lever-
ték'a lakatol és egy lepedőt és 
terítőt vittek el. 

d r b . i g a z o l v á n y -
k é p © forin! 

S Z A B A D I f é n y k é p é s z 
Tisza Lajos-körut 19. 

3 

ORVOSOK! ! Szappan hefize-
leemlő hétfőn szakszerve/eb 
be. A Vezetőség. 

— Szálastakarmányt vá-
sárló gazdák figyelmébe. Ér-
tesítem azokat a gazdákat, kik 
szál as takarm ány t vasúton 
szállítanak, hogy 50 százalé-
kos tűzbiztosa tási kedvez-
ményre vonatkozó vasúti fu-
varlevelet ós kedvezményes 
szállítási díjtételre vonatkozó 
igazolványt a gazdasági fel-
ügyelőség állattenyésztési elő-
adójánál, városi bérház, I. 14. 
lehet beszerezni. 

— A Magyar Pedagógusok 
Szakszervezete nőbizottsága 
január 20-án déluláu 3 órai-
kezdettel (Szenthároinság-u. 
64., leányipari középiskolá-
ban) Fehérnemüvarró tanfo-
lyamot rendez. A tanfolyam-
ra jelentkezhelnek nem pe-
dagógusok is. 

FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 
A SZAKSZERVEZETBEN 

— A Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetsége 18-án, va-
sárnap délután 5 órakor ren-
dezi székházában kultur nő-
napját. Kérjük a tagok meg-
jelenését, vendégeket is szí-
vesen látunk. 

x Keiékpárguniit dolgozók-
nak heti résziéire is szál-
lilunk. Markovics műszaki üz-
let Szeged, Tisza Lajos-körut 
44. Munkaadói igazolványt ké-
rünk. 

x A városi Iparostanoncis-
kola és a városi kereskedő-
tanonciskola igazgatósága ér-
tesiti a tanonclartó mestere-
ket, hogy a tanítás az iskolá-
ban január 10-én a régi óra-
rend szerint ú j ra megkezdő-
dik. 

FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 
A SZAKSZERVEZETBEN 

• x Ipari továbbképző tanfo-
lyamok indulnak az iparos-
tanonciskolában január hó fo-
lyamán a következő szakok-
ban: kőműves és1 ácsipari elő-
készítő, asztalosipari szak-
rajz, továbbá női szabó-, férfi 
szabó- és cipészipari szak-
rajz iparosmesterek és segé-
dek részére. Ugyanott lüázi-
rulia- és fehérnemüvarró tan-
folyam indul azok részére, 
akik a húziruhavarrást el kí-
vánják sajátítani. Jelentkezni 
lehet január 24-ig az iparos-
tanonciskolában, Föivös-u í oa 
2. szám alait délelőtt 0—12-ig 
és délután 3— 6-jg. Igazgató-
ság. 

x Ttz ebéd 29 for int 2 tél 
bőséges élek Hetenként há-
romszor hus, kétszer (észt«> 
Minden szakszervezeti tagj 
Igénybevehelt. — Dolgozó i 
konvbája Vár. 

x Meghívó. A Szegedi VÁVT 
Alt. Önsegélyző és Temetke-
zési Egylete január 18-án dél-
után 2 órakór, határozatkép-
telenség eseten ugyanaz nap> 
3 órakor saját székházában, 
Szentháromság-utca 45. szárra 
alatt évi beszámoló közgyű-
lést tart, melyre a tagok pon-
tos megjelenését kéri a veze-
tŐSÓg. y : , 

D U G Á S Z 
Oicm: Tápé! utca 7. f f f l « f f í C ^ f É t 

Ollót: Károlv! o. S. •*»«»» 

x Házasság, özv. Fenákeí 
Lajosné és Havas Sándor Bu-
dapesten január 18-án házas-
ságot kötöttek. 

x Eljegyzés. Csury Margit 
(Szeged) és dr. Mádai Laioc 
(Budapest) jegyesek. (Min«e« 
külön értesítés helyett.) 


