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Százötven diák veit részt a szegedi 
fanuiókörzelvezeföi tanfolyamon 

Egységesen követelik Mindszeniy eltávolítását 
A Magyar Diákok Nemzeti 

Szövetségének szegedi csoportja 
az elmúlt hónapban tanulókör 
vezetői tanfolyamot rendezett, 
hogy n »Tanulj jobban* moz-
galmat képzett tanulókör veze-
tők irányításával vigye sikerre. 
A tanfolyamon 150 diák veti 
részt. A záróünnepsége* most 
tartották mef! a Klauzál gimná-
zium diszlcrmétan. 

Az ünnepségen a tanfolyam 
hallgatói nevében Koczka Ida, 
az Erzsébet leánvgimná/ium ta-
nulója beszélt. Dr .Pállii Fe-
renc tankerületi főigazgató kí-
vánt ezulán további jó munkát 
a diákok számára. Áz ünnepi 
beszédet Kollai László, a Diák-
szövetség szegedi elnöke mon-
dotta és hangoztatta, hogy a 
tTannlj jobban mozgalom* szo-
cialista mnnkaversengt jelent, 

amelyben risztvenni becsület 
dolga, 

A tanfolyam hallgatói végül 
egységesen határozatot hoztak, 
amelyben megdöbbenésüknek 
adnak kifejezést, hogy Mind-
szenty és a vezetése alatt álló 
klerikális reakció a magvar né-
pi demokrácia ellen uszítja az 

'egész magyar népet és az Ifjú-
ságot. 

— Ml tamilókörvezclők, — 
mondja a határozat —, akik 
ezen a tanfolyamon ráébred-
tünk a valóságra, követeljük a 
magyar kormánytól M'ndszen-
tyék eltávolítását a magyar élei 
bői. hogy a vallás megőrizhes-
se tisztaságát és elvégezhesse 
valódi feladatát, népi demokrá-
ciánk pedig biztos ulon halad 
hasson a szocializmus felé. 

Msg1ar!o!láK az orvosok első továbbképző 
előadásait 

Kedden délulán nyill meg 
az orvosi továbbképző tan-
folyam Szegeden. 

í)r Jáki Gyula sebészpro-
osszor vázolta a továhbkép-

s jelentőségét. Fokozol! 
tunikára és tökéletes minő-
ségi munkára szólította fel 
a megjelenteket és a tudo-
mány zászlaia alá hivla azo-
kat ís, nl.ik távol esnek a to-
vái'bkéo7é<-- centrumaitól, sn követte, 

Igy biztosithalunk sikert a 
tudománynak — mondotta 
Jáki professzor. Dr. Hcté-
nyi Gézának, a belgyógyá-
szati klinika professzorá-
nak niagasszinvonalu és a 
gyakorló orvosok számára 
is érthető tanulságos elő-
adását dr.. lluszák István, 
ideggyógyászali klinika pro-

cesszorának érdekes előadá-

A Nemze:i Fügnelíens* gi Front programját 
előkészíti bzo.tság ülése 

Az ujjáalakuló Nemzeti Függetlenségi Front pro-
gramját előkészítő bizottsága koalíciós pártok ésszak-
szervezclek képviselőinek részvételével ülést tartott. 
A bizottság elhatározta, hogy javaslatot tesz a Függet-
lenségi Front pártjainak a magyar köztársaság uj nl-
kolmá.ná a \ kido'gozására s ennek keretében uj vá-
laszlójogi (örvény megalkotására. A bizottság foglalko-
zott a Függetlenségi Front szervezeti előkészítésével is 
s egyben elhatározta, hogy munkája meggyorsítására a 
jövőben kéthetenként tanácskozik 

Uj épületeket avatott 
a városi kertészet 

A városi kertészet az elmúlt 
hetekben dicséretreméltó uj 
építési munkákat végzett ujsze-
gedi telepén. A felszerelések 
számára külön megóvó szineket 
készítettek. A favágók/ számára 
ugyancsak födött szint építet-
tek, hogy ne kelljen kinn az 
udvaron esőben, sárban vágni 
a fát, mint eddig. A tetőszer-
kezet elkészítésére — igen öt-
letesen — fa helyett vasat hasz-
náltak fel, Balogh János fő-
kertésznek a Szovjetunióban 
szerzett tapasztalatai alakján. 
Az építkezések során kocsiszín 
is készült, ezenkívül színpaddal 
ellátott nagy kultúrtermet ren-
deztek be a kertészet dolgo-
zóiunk. 

Az újonnan elkészült kultúr-
terem ízlésesen feldíszített falai 
között tartotta meg az avatási 
ünnepséget a kertészet több 
mint 70 dolgozója. Az ünnep-
ségen Wéber István elvtárs, az 
MDP üzemi pártszervezetének 
titkára. Dobó Vince elvtárs, 
ü. b.-elnök és Balog János elv-
társ, városi főkertész beszélt. 
Rámutatott arra, hogy mind-
ezeket az építkezéseket a népi 
demokrácia fejlődésének köszön-
hetik. A jő!sikerült háziünnep-
ségen a munkásnők soraiból 
I'&lfiné elvtársnő szavalt, a ker-
tészet énekkara pedig indulókat 
énekelt, majd az Internacionálé 
eléneklése után még sokáig jó 
hangulatban maradtak együtt, 

Vasárnap renderii meg Szegeden 
az UFOSz és FEKOSz egyes lését elő-

készíti járási küldő tgyülést 
Az egész ország dolgozó pa-

rasztságának figyelme kiséri a 
parasztság két nagy tömegszer-
vezetének az UFOSz-nak és a 
FÉIÍOSz-nak egyesilését és az 
uj nagy falusi tömegszervezet 
megalakulását. A hefyi szerve-
zetek mindenütt az országban 
és igy Szeged környékén is 
megtartották már közös gyűlé-
seiket, amelyeken a járási egye-
sítést előkészítő küldöttgyűlések 
kiküldötteit választották meg. 
Szegeden 14-én, vasárnap tart-

ják mqg a két tömegszervezel 
egyesítést előkészítő küldött-
gyűlését, amelyen részletesen 
ismertelik az egyesülés előtt! 
feladatokat és az uj tömegszer-
vezet hatalmas jelentőségét, va« 
lamint megválasztják a decem-
ber 18—19-én Budapesten meg-
tartandó országos egyesítő kon-
gresszusra a kiküldöttek. 

Mind a FÉKOSz, mind 
az UFOSz részéről három-há-
romszáz kiküldött vesz részt 

Hirdetmény. A llusiparosok 
Beszerző Értékesítő Zsírolvasztó 
és Egyenlősítő Szövetkezete jze-
gedi (Alsóvárosi feketeföldek 64) 
cég az 1948 október 21-i rend-
kívüli közgviilésének határozata 
és az 1947". évi XI. t. a 100 
§-a értelmében felhívja tagjait, 
hogy a szövetkezetnek részvény-
társasággá való átalakulása foly-
tán a szövetkezet vagyonából 
őket megillető vagyonrésszel 
mint részvénnyel az uj társa-
ságba részvényesként lépjenek 
be. Az .igazgatóság. 

— KIDŐLT A F A . . . Kedden 
délelőtt Siller Málé 38 éves sze, 
gedi földműves fát vágott. Az 
egvik battacsapás rosszul sike-
rült és a fa rádőlt. Súlyos vcsc-
zuzódással a közkórházba szál-
lították. 

Szabad Nép előfizetők figyelmébe l 
Azok a Szabad Nép előfizetők, akiknek n lap kiküldésével kapcsolatban 

esellei< panaszuk volna, panaszukat írásban sürgősen adják le a Déhnagvarország 
klnih'ih'va'a'ában (Kárász-utca 6.). 

Nagrobti feriedelemben 
le'eni meq 

a „ T a r l ó s hóhért — 
népi d e a t o h r i c l ó é r H " 
Lenin és Sztálin elvlárs képe 

díszíti a •Tartós békéért, népi 
demokráciáért* legújabb szá-
mát, amelynek fő cikkeit a nagy 
októberi szocialista forradalom-
ról szóló megemlékezések, ta-
nulmányok alkotják. »Emcljük 
magasabbra a proletár nemzet-
köziség zászlaját* címmel Rá-
kosi Mátyás elvlárs irt cikkel. 
Az októberi forradalomról irl 
Georgij Dimitrov a bolgár 
munkáspárt, Bierut a lengyel 
munkáspárt, Dei a román mun 
káspárt, Togliatti az olasz koin-
nmnisfapárt főtitkára és Za-
vadzldj a lengyel munkáspárt 
központi vezetősége politikai bi-
zottságának tagja. Igen érdekes 
Ma-Ce-Dun a kinai kommunis-
tapárt elnökének írása a világ 
forradalmi erőiről, valamint 
Thorez a francia kommnnísta-
párt főtitkárának cikke a fran-
cia nép szovjet barátságáról. 
WiUieim Pick a német szocia-
lista egységpárt elnöke a béke 
kérdéséről irt, Ilarry Polliit az 
angol kommunistapárt főtitkára 
pedig a demokrácia erőinek vi-
lágszerte tapasztalható erősö-
déséről. A vietnami nép szabad-
ságért és függetlenségéért ví-
vott küzdelméről Van Bo be-
számolóját olvashatjuk, ezenkí-
vül számos értékes cikk és ta-
nulmány gazdagítja ezt a szá-
mot, amely az októberi forra-
dalom évfordulója alkalmából 
nagyobb terjedelemben, 16 
nagv oldalon jelent meg 

S'ttnhás-Füm-Mdvésaei 

Üzemi értekezlet 
» 

m w t 

Fste 6 óra. A Pétt.ő cipőgyár 
ablakai elsötétednek, eltűnnek 
az utolsó fények, befejeződött 
• munka. Az ajtókat lezárják s 
a gépekre halotti csend borul. 
A gépek piliennek. hiszen 8—10 
órai munka ulán fáiadlak. Mo-
torjuk, a szivük leáll s teker-
cseik lehűlésével az uj eröt 
gyűjtik a következő napra. A 
pihenést pimaszkodásra, dl-
csckvésrc, vitatkozásra használ-
ják. 

— Engem ma megint nem 
olajozlak meg. — nyögi a prés 
hengere. — Nyikorogtam fáj-
dalmamban, dc a kezelőm nem 
volt hajlandó néhány csöpp 
olajat forrósodó tengelyemre 
csepegtetni. Nem tudom mi lesz 
velem — suttogja — ha holnap 
is igy járok. Tönkre megyek, 
pedig ezt az egész üzemmenet 
megérzi. Hogyan talpalják oz 
ágócipőket nélkülem? Egy 
másik présteMvér beállítása sok 
pénz és időveszteségbe kerül. . . 

— Csak ne lenne ilyen gon-
datlan kezelőnk, — sirja el ma-
gát 

— Én épp ellenkezőleg jár-
tam — vigasztalja a talpvarró-
gép. — Annyi olajat öntöttek 
belém, hogy végig csurgott az 
egész leslemen, csak ugy prüsz-

költem IGJe. Legalább negyven 
pár cipőt fröcsköltem be. Ezek 
mind finom velúrok voltak. 
Szegény kikészitők törhetik á 
fejüket, hogy ki adott nekik há-
romszorannyi munkát.. . 

— A mai napból alaposan ki. 
jutott mindannyiunknak, krá-
kogta a kalapáló. Ila már igy 
áll a helyzet, mi lesz az uj 
munkaverseny alatt? Hiszen 
akkor mé-g jobban gyötörnek 
bennünket? Még kevesebb lesz 
az idő a mi karbantartásunkra. 

— Nem ugy van ez géptársa-
im, — szólt az eddig bölcsen 
hallgató elflhuzógép. A munka-
versenyt épp mellettem tár-
gyalták, hallottam, hogy a ver-
senyhen a mi karbantartásunk-
ra is gondolnak. Meglátjátok mi-
lyen rend lesz itt egy-két hélcn 
belül. Ragyogunk majd a tisz-
taságtól. Ha nem dolgoznak ve-
lünk, leállitják motorainkat. 
Egyetlen kenetlen tengelyünk 
nem lesz. A talpvarrő sem ful-
ladozik majd a sok hűsítőtől 

— Nem hiszel; én már senki-
nek — jajdult a prés ismét. 
Nem változik itt semmi. A rámá-
zó kö/.heszól: — Nem keli ugy 
elkeseredni, engem máris job-
ban gondoznak, mint edd'g A 
múltkor egy rugóm eltört, fé«-

nnpot kínlódott velem kezelőin. 
Ma délután pedig egy óra alatt 
lett kész ugyanazzal a javítás-
sal. Ez mátr a verseny eredmé-
nye. A gépek még egyidcig mo-
rogtak, de az előhúz^ hangja 
valamennyire "megnyugtatta 
őket s aludni tértek. 

Teltek a napok és elérkezett 
a verscnypon'ok megvitatásá-
nak ideje. A munkások akkor 
megfogadták, hogy fokozottabb 
figyelemmel végzik munkájukat 
és karbantartják gépeiket. 

A gépek a következő napok-
ban egvre nyugodtabb hangon 
beszélték meg a napi történte-
ket. A legtöbbet panaszkodó 
prés is ragyogó hengerfejjel, 
frissen olajozva, a portól meg-
tisztítva, szégyenkezve ismerte 
be, hogy mégis igaza lett a 
bölcs előhuzónak, a verseny 
lénvleg átalakította eddigi éle-
tüket. 

A tatpszélmarőgtp, aki a 
gyenge minőségű munka miatt 
panaszkodott ál'andőan, pár 
nap óta ugyancsak hallgatott. 
A kalapáló, amely naponta egy-
ogv cipőnek az orrát kiverte, 
már azzal dicsekedett, hogv egy 
hete hiba nem fordult elő. — 
Dgv vigyáznak a munkára, krá-
kogja, hogy öröm kalapálni. — 

A bs tűzőgépek <s megszólal, 
tak. Ok eddig hallgattak, leslék 
a nagyobb, erősebb gépek pa-
naszait és most, hogy ezek meg-
változtattak álláspontjukat, 
szóhoz merészkedtek. Miránk 
ugyan eddig is vigyáztak, mond. 
ták kórusban, d/o a verseny óta 
igazán somi panaszunk sincs. 
Állandóan tisztítanak, olajoz-
nak bennünket, egy percig sem 
nyikorgunk, ütemesen jár a mo-.j 
torunk. 

Az uj verseny óta nem mun-
kaidő alatt tárgyalják meg ke-
zelőink) a To-to4t és a mozit. A 
velünk dolgozók már nem ma-
radnak le a versenytan — di-
csekszik a legkisebb. Az én ké-
seimet újra köszörülték — 
mondja a talpvágó. A puháb-
bakat, amelyekkel igen sok talp 
szélét kicsorbitottam, mind 
megedzették. Most már nem lesz 
nálam selejt. Munkatársam ed-
dig még a tönköt sem gyalul-
tatta rendcsen, mind kiverette 
késeim élét. 

Megváltozott a világ sz'á. 
munkra — beszéli. — Elégedett-
ség moraja futott végig a ter-
meken. Nem volt egvétlen gép 
vagy szerszám, amelyik ne di-
csekedett volna valamivef. 

A PÓL0 cipőgyár munkásai 
azzal, hogy gépeiket jobban vi-
gyázzák — egy jobb világol 
építenek. (Varjú Vince.) 

Vilál rendez a szinbáz 
a »7tikö?« bemutatója u!áa 

Csütörtökön este kerül bemu-
tatásra a szinház következő 
prózai újdonsága. Ez alkalom-

mal Déry Tibornak^ a Kossuth, 
díjas írónak «Tükör« cimü há-
rom felvonásos színmüve szere-
pet a műsoron. A daratat más-
fél évvel ezelőtt mutatta he a 
budapesti Nemzett Szinház, az 
kién pedig ez volt az a ma- ' 
gyar darai), amelyet romániai 
vendégjátékán is bemulatott. X 
Tükör rendezője Bolti Béla, fő-
szerepeit Bessenyei Ferenc, 
Moórv Lucy, Szatmári István, 
Kiss Ilona, Horváth Julta és 
Kőmfves Erzsi játsszák. A Tü-
kör bemutató előadásán megje-
lenik Déry Tibor is. A bemuta-
tó után közvetlenül a szegedi 
üzemek kuli úrvezetői és a ta-
mutató közönsége a színészek-
kel, rendezővel és az íróval 
együtt megvitatják az előadás 
tanulságait. 

Újjáalakult a szegedi 
filharmonikus egyesül el 

Kedden ujjáalakult Szege-
den a filharmónikus cgvcsüleí 
(és a kővetkező tisztikart válasz, 
totta. Elnök lett Dénes t.eó, 
ügyvezelő elnök Kiss Mihály, 
elnök karnagy Vaszy Viktor, al-
elnök Várady László, főtitkár 
Markó Leó. titkár Badár Béla, 
jegyző dr. Relle Ferenc és Vár-
nagy Lajos, pénztáros Perényi 
Pál, ellenőrök Csikós Jenőné és 
Szabó Marcel. Az a'akuló köz-
gyűlésen Vaszy Viktor, Haulí 
László. Kiss Mihálv és Markó 
Leó szólaltak fcf. Elhatározták, 
hogy az újjáalakult filharmó-
nikus egyesület még ebben a 
szezónban hat hangversenyt ad 
és ré-szlvesz a szegedi hidavató 
ünnepségeken is. 

(*) Collegium Mnsicnm hang-
versenysorozat első estje. A 
Collegium Mu sieti in hangver-
senysorozata Hőchti Margit zon. 
goraesljével indul ma, szer-
dán este 8 órakor a Ze-
nekonzervatóriumban. Műso-
ron Schumann és Liszt legszebb 
müvei szerepelnek. Néhány bér-
let még rendkívül kedvezmé-
nyes áron vállhaló. A napi je-
gyek ára a bérlelek kétszerese; 
Felhívjuk a közönség figyelmét 
arra, hogy a hangverse iy pon-
tosan 8 órakor kezdőtlik. 

(x) A W'ener Sángcrknaben 
vasárnap este a Tiszában meg-
tartandó hangversenvére je-
gyek már csak korlátolt szám-
ban kaphatók. A félretett je-
gyeket csak csütörtök déli 12 
óráig tarthatjuk fenn. (Kon-
cert) 

Hirdetmény. A Husiparosok 
Beszerző Értékesítő Zsírolvasztó 
és Egyenlősítő Szövetkezete sze-
gedi (Alsóvárosi fekete földek 64J 
cég 1948 október 21-i közgyű-
lése elhatározta, hogy részvény-
társasággá. alakul át. Felhívjuk! 
a szövetkezet esetleges hitele-
zőit, hogy követeléseiket a szö-
vetkezet irodahelyiségében egjl 
hónapon belül jelentsék be. A* 
igazgatóság. 


