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Salába sc ment át elég mé-
zen. A munkásosztálynak, 

8e a magyar dolgozóknak 
általában most már maga-
sabb sikon, országos és nem-

zetközi összefüggésben kell 
lálniok a kérdéseket Rá kell 
vezetni őket hogy 

az uj helyzet előnyei mel-
lett milyen kötelességeket 

ró rájuk. Rá kell mutatni, 
hogy ha övék az ország, 
övék a nemzetfenntartó fe-
lelősség és a vele járó ál-
dozat 19. 

Az ötévss terv keretében 3 0 0 ezer uj ipari 
munkásra van szükség 

Rá kell mutatni, hogy mi-
lyen gigászi feladatok áll-
nak a közeljövőben a ma-
gyar dolgozók előtt, hogy 
csak egyet ímlitsck, az öt-
íves tervvel kapcsolatban az 
eddigieken felül 300.000 uj 
ipari munkásra van szük-
ség. Az elmúlt két évben 
kicsit kipihentük magunkat, 
hiost újra neki kell gyiir-
kőznünk. 

Újra fel kcU szítani a vá-
ros és a falu dolgozóiban 
azt az önfeláldozó spártai 

szellemet, amely 1915 ta-
vaszán az újjáépítés terén 
csodákat müveit és az or-
szágot kirántotta a szaka-
dékból, 

amely az infláció szörnyű 
napjaiban tartotta népünk-
ben a lelket. Ezt újra moz-
gósítani kell most, amikor 
demokráciánk egy sor nagy 
feladat előtt áll. Tudatosí-
tani kell újra minden téren 
a dolgozók előtt, hogy övék 
az ország, maguknak építik. 

Az uj történelmi felada-

tokat senki helyettünk el 
nem végzi. 

Ha ezt megérzik és megér-
tik. ez a felismerés uj, na-
talrnas' erőforrássá változik, 
megkönnyítve számunkra az 
előttünk álló nehéz felada-
tok győzelmes megoldását, 
megvalósítja célunk eléré-
sét, a diadalmas szocializ-
mus építését. 

Rákosi elvtárs beszédét 
szűnni nem akaró tapssal 
fogadták a Központi Veze-
tőség tagjai. 

oméves tervünk keresztmetszete 
A Hungária-szálló ünnepi 

fcá.9zlódiszbe öltözött a mai na-
pon. I t t nyilik meg ugyanis a 
földszinti napvierenioen és az 
emeleti' teremben a tervkiálli-
|ás, amely bemutatja a három-
éves tervünkben eddig elért 
(eredményeket és a fejlődés to-
vábbi útját. A két hatalmas 
terem több teherautónyi szem-
léltető anyaggal telt meg és 
Inondhatni, hogy 

valóságos keresztmetszetét 
látjuk itt n magyar népi de-
mokrácia iparának, mezőgaz-
daságának. 

!Az egyik helyen nngy munkás 
iés paraszt alakot látunk, amint 
kezet fog egymással, mögöttük 
pedig ott a felirat: 

»A tőkéseké volt a gyár. most 
a dolgozőké! — A grófoty 

volt a főid, most a dolgo-
zőké !* 

A bemutató táblákon pedig lát-
hatjuk, hogy mit adott az álla-
mosított magyar ipar és mit 
adott a felosztott magyar föld. 

Egy másik helyen a szegedi 
uj közúti hid nagyszabású mo-
delljét láthatjuk, 

di idak, utak, vasutak kőtik 
össze a várost és falat* 

— hirdeti mellette a felirat és 
a számadatokból láthatjuk, 
hogy a 427 millió forintos elő-
irányzat helyett erre a célra 
eddig már 546 millió forintot 
fordítottak. 

»A villany erőt. fényt, mű-
veltséget ad a falunak* 

— húzódik a felirat a faluvilla-
mositással foglalkozó kiállítási 
résznél, ahol" falusi mozi, or-
vosi rendelő, kivilágított falusi 

fi szabad görög rádlá fe lh ívása 

a demohralrkus n£pc!;hsz 
A szabad pörög rádió-megállapítja, begy n görOg vér cél-

talan pazarlá ának megszüntetése érdekében többször kinyilat-
koztatta készségét a békekötésre. Ezek az ojűnlatnl siibet-
ftilekre találtak, inert Amerika továbbra ls ezer tonna számra 
ízéIIltja a lőszert, hogy minél jobban dagadjon a fegyvergyá-
rosok pénzeszsák ja. A szabad göriig rádió éppen ezért uzzal 
a kéréssel fordul minden demokratikus néphez, tegyenek meg 
mindent a görögországi vérontás folytatásának megakadályo-
Kására. 

L e ? a r ' é ; t d ? ! á ! { a f ő v á r o s 

a d ó f r v s í a l á n a k v e z e t ő j é t 

A rendőrség néhány nappal 
fezelőtt letartóztatta Farkas 
Kálmánt, a székesfőváros köz-
ponti adóhivatalának vezetőjét 
és átadta az ügyészségnek. Far-
kasról ugyanis a helyszíni vizs-
gálat megállapította, hogy 
pénzszekrényében rengeteg arany 
van felhalmozva és kompromit-
táló nyilas iratok is voltak a 
szekrénvben. 

S*inhAg-film-Művésze 

( • ) A Bartók-verseny győz-
: Sirfo l'ioveoan Szegeden. 

!A közelmúltban Budapesten le-
hajlott nemzetközi zenei világ-
versenyt Sirio Piovesan hege-
dűművész nyerte, akit egyszer-
re szárnyaira kapott a világhír. 
Szegedi hangversenye december 
iá-én, szombaton este fél 8 óra-
kor lesz a Tiszában. Műsoron 
íVivaldi, Bach, Beethoven (Kreu-
l-zer-szonátal), Szymanovszkij, 
Bartók, stb. müvek szerepelnek. 
Jegyek Koncertnél. (Mesterbér-
let IV.) (x) 

L e m s n d o t f a s z é f f a l 

i u o o s z ' S v fcöve!s£g 

Panzov szófiai jugoszlá-
viai követségi tanácsos ki-
jelentette, hogy szakit Tito 
kormányával, mert szovjet-
ellenes és a marxi és lenini 
lanokkal ellenkező politikát 
fotytat. Közölte, hogy állásá-
ról lemondott 

S z e r e e i h á z f é i e s ü i t 

K s ! e ? e k e n 

Kisteleken az elmúlt napok-
ban u j szercietliázat adtak 41 
rendeltetésének. A szegénysor-
ban élő idős emberek részére 
létesített otthon megvalósítását 
már régen tervbevették Kistele-
ken és azt most az MDP és az 
MNDSz támogatásával sikerüli 
is megvalósítani. Az u j szere-
tetházat ideiglenesen 22 sze-
mély részére rendezték be, dc 
jövőre a községi költségvetés-
ben nagyobb összeget hocsáj-
laaak a szereletház kibővítésé-
re. 

3 n Répszuper ráiSféra előjegyzéseket felveszünk. 

Legújabb rádiók, kerékpárok, varrógépek 
résztelra Is. r 

teKDERY S M í í 

utcák elevenednek meg élőt 
tünk. Egész falat betöltő raj 
zok mutatják 

a traktorgyártás, a műtrágya-
gyártás előnyeit, fejlődését, 

Az első tervévben 1212 traktor 
készült, amely felbecsülhetet-
len hasznot "hoz a szántásnál, 
vetésnél és majd ax aratásnál 
is. 

Nagy érdeklődésre tarthatnak 
számot az épités- és munkaügyi 
minisztérhun kislakásépitő ak-
ciójának kiállított liazmodell-
jei, amelyek n i egészséges pa-
rasztházak típusait mutatják b«, 

A gazdag kiállítási anyaghoz 
méltóképpen sorakoznak fel a 
szegedi üzemek i 

a gázgyár, a villamostársaség, 
konzervgyár, Win tar kefegyár, 
dohánygyár, ujszegedi és sze 
gedi-kender, gőzfurésx, szőregl 
petróleum, lemezgyár, Orion, 
DEMA, posta, vasút. 

Különösen szép kőztük • do-
hánygyár Ízlésesen díszített 
fut része, 

A szép művészi reliefeket 
Pintér elvtárs készítette. Meg-
említjük még az Ujszegedi Gőz-
fürészt is, amely a Szovjetunió-
ba, Lengyelországba, Csehszlo-
vákiába, Angliába. Svájcba 
szállítja készítményeit, do fel-
zárkózik hozzá a szegedi le-
mezgyár is ugyancsak angliai, 
svájci ős olaszországi exportjá-
val. 

A néznivalók és tanulmányoz-
ni valók hossza sorát sorol-
hatnánk még fel, nemcsak sze-
gedi vonatkozásban, de orszá-
gosan is. Ott láthatjuk például 
még 

a cipőgyártás óriási emelke-
dését, a cukoréi látás növeke-
dését, a kerékpár, szén, üveg, 
nlmninlnni, pamut (0 gyapjú-
szövet, a gépipari termelés 
emelkedő grafikonjait és gyár-
tásának munkamenetét. 

A főhelyeken az MDP vőrös-
esillagos nemzetiszínű zászlói 
díszítik a termet, mintegy hir-
detve, hogy 

B» ólért eredmények a Párt 
vezetésének és a népi demo-
kráciának köszönhetők. 

A nagyszabású kiállítás meg-
rendezéséért a Tervhivatalt és 
a Szakmakőzi Bizottságot illeti 
dicséret, a diszités munkájá-
ban pedig tevékenyen kivették 
részüket a Szegedi Nemzeti 
Színház dolgozói.-

Eger diáfejal tSnfetfeft a népi demokrácia 
és a szovjet-magyar barátság melleit 

Eger diákjai pénteken este diákgyülést rendeztek, amc* 
tgen a város valamennyi iskolájának tanulói résztvettek. A d* 
áksáy nagy figyelemmel hallgatta Jedlicfka Gyula, a diákszö-
vetség titkára beszámolóját Mindszenty és az egyházi reakció 
tevékenységéről. A beszéd végén a hallgatóság nagg tapssal 
üdvözölte Sztálin generalisszimuszt, a Szovjetuniót, Rákosi 
Mátyást és a népi demokráciát. Ezután határozati javaslatot 
fogadtak el és ebben tiltakoznak a mind szent yzmus ellen is 
követelik Mindszenty eltávolítását a közéletből. A diákgyülés 
után a többezer főnyi diákság at érseki palota elé vonult, 
ahol hosszasan tüntettek a Mindszenty klikk ellen. Azt kiáltot-
ták: Vesszen Mindszenty, Amerika fizeti, nem kell nekdnt 
Mindszenty. 

Truman nem akar találkozni 
Cssng-Kaf-Sakke! 

A kinai polgárháború legel-
keseredettebb csatája dul lum-
pi körül, Nanking és Szuesau 
között. A népi haderő előőrsei 
már közelednek, a Jangce felé, 
amely az egyedüli természetes 
akadály a főváros előtt. Tru-
man elnök — a BBC washing-

toni jelentére szerint v 

visszautasította azt a ja-
vaslatot, hogy Oang-Kni-
Seket személyes inegbesxó* 
lésre Washingtonba liivja. 

A nyugati sajtó reményteietmak 
latja Csang-Kai-Sek további 
mogatását. 

Ostgyiihzs Fehér Mátyás, 
az „ex" MATEOSz"hűvaroz6 

Szoml>aion a déli órákban 
Fehér Mátyás %ex* Mateosz-fu-
varOzó Oroszlán-utca U. szám 
alatti lakásán öngyilkossági 
szándékkal 3 gram szevenútl 
vett be. Fehér Mátyást a men-

tők eszmélet fen ál.'apolban szál-
lttól iák a belay ágyás zaii Uini-
k-ára. ^ s 

AzOnnai megindult a vizsgá-
lat az öngyilkosság okának Aá-
derHésére. 

x ooltOrisKola előkészít sze-
nély- és teherautó, motorke-
rékpár vizsgára feielösséa mel-
lett. Müller Béla, Vár-utca 4. 
Főposta mellett. Telefon B48 

Valódi j M H aranyos 
M (rizling) 6 f o r i n t 

A G A Y - n V t ' - 6 ^ 
Hungáriával szemben. Telefon 7-54 

Az üzle'i záróra kérdése. Az 
üzleti záróráról megjelent mi-
niszteri rendelet értelmében a 
polgármesternek január 17-ig 
kelí u j határozatot hoznia az 
üzleti záróra rendezésére, ad-
dig a jelenlegi zárőrarend ma-
rad érvényben. A kiskereskedők 
érdekképviseletének szakosztá-
lyai azt határozták, hogy az ed-
digi zárórarend fenntartását kí-
vánják. Ugy az élelmiszer, mint 
a nem élelmiszer üzletek nyit-
vatartási időtartama pontosan 
8 óra. Nem élelmiszerüzletek 8 
órától 4 óráig, élelmiszer üz-
letek fél 8—l-ig és délután 3 -
fól G óráig vannak nyitva. Vál-
tozás annyiban lesz, hogy a 
polgármestertől ezen nyitvatar-
tási időnek kőtelező nyitvalar-
lásként való megállapítását kő-
llkL 

Illatszer és droguisla gyű-
lés Szegeden. Ma délelőtt 10 
órakor az ipartestület I. eme-
leti termében az illatszerkeres-
kedők és droguislák taggyűlést 
tartanak, amelyen az illatszer-
kereskedők és drognisták egye-
sületének budapesti kiküldöttel 
ís résztvesznek. Előreláthatóan 
résztvesz az ülésen Gerle Imre, 
a KISOSz elnöke is. 

A Női Világkongresszus mél-
tatására november 80-án, ked-
den délután 6 órakor a KISOSz 
helyiségében (Széchenyi-tér 15., 
í . emelet) rendkívüli taggyűlést 
tart a KISOSz női tagozata. 
Minden asszonyhársunk ott lo-
gyen. 

Paprlkakiskereskedők szak-
osztályának alakuló ülése. Ma, 
vasárnap délelőtt 10 órakor « 
paprlloakiskereskedők Széchenyi 
tér 15. szám alatt, I . emeleten, 
alakuló ülést tartanak. 

— Ma 128 éve szüietett 
Engels Frigyes, Marx Ká-
roly legbensőbb barátja és 
munkatársa, akivel együtt 
írták a Kommunista Kiált-
ványt. 

iMzellátts! el snlr 
a readürs&gen 

Nagv stílű szélhámost fo-
gott et a szegedi rendőrség bűn-
ügyi osztálya. Nagy Lajos 33 
éves szegedi clpészsegéd alig, 
hogy kiszabadult a Csütogbőz»» 
tönbői, ujabb szélhámosságok* 
ba kezdett. Közellátási ellenőr-
nek adta ki magát és egy alsó-
városi vasutas leánvának ud-
varolt. Ott jóltartották* 
etették, itatták a vőlegcnvjelőt-
fet, alti azonban kőzheti egy fo-
dortelepi tiszthelyettes leányá-
nak is udvarolt házassági ígé-
rettel Itt sikerült neki 960 fo-
rintot kicsalnia, de ezúttal ráfi-
zetett, mert rájöttek csalására. 
A felbőszült csatád és rokonsá-
ga elverték a csaló cipészsegé-
det és átadták a rendőrségnek. 

Kii évre iíétleh cőy 
'vásárhelyi kuláhot 

Crenki Ernő 68 holdas hód-
mezővásárhelyi kulák azon Mű i , 
hogy nem művelte meg földjét, 
különböző rémhírekkel próbál-
ta. lebe-zélni a kisparasztokat 
a munkáról. A rémhirterjesztó 
és izgató kulákot a népbiró-
fág kétévi börtönre é« öt hol-
don felüli ingatlanának elkob-
zására ítélte. 

Haihőnupo! ItapoH 

egy katoHhas pap 

Galambos Béla katoliku* 
lelkész Boraodnldasd község-
bea annakidején a szombato-
sok szektájához tartozók el-
hurcolását javasolta. A szek-
tához tartozókat rövid időre 
el is vitték, majd visszaté-
résük után internálták őket 
A miskolci nép!üróság Ga-
lambos Béla lelkészt liathó-
napi börtönre it'lte. 

— Leesett a kocsijáról. Teg-
nap délben Farkas Márk do-
rozsmai Lakos leesett a kocsi-
járól a majsai uton. A kocsi 
kereke keresztülment rajta és 
ballábát összezúzta. A sebé-
szeti klinikára szállították. 

HALADNI A TERVVEL - KORRAL!• 

Kalánkánál: K á v á i , ESPaESSQVM. 
Szerűben a Idildal. 


