
A NOT Ítélete 
a MAORT szabotázs ügyében 

fi NOT csütörtökön délelőtt ben 10 évi politikai Jogvesztést 
hirdetett Ítéletet a volt MfiORTés állásvesztést mondott ki, va-
vezetők ismeretes, nagyszabású gyona felének elkobzását rendel-

szabotázs bünperében. Papp Si- te el, csupán felesége nyugdij-
monnak, a MfiORT volt vezér- Igényét hagyta meg. 
igazgatójának első fokon hozott fi NOT az indokolásban tény-
halálbüntetését a NOT élelfogy-ként megállapította, hogy Papp 
tig tartó fegyházra változtatta. Simon, Abel Bódog és Binder 
fibel Bódog 15 éri fegyházbfinte-Béla az olajtermelés csökkenté-
tését 10 évre mérsékelte. Jogerő-sére törekedett. Ezzel a magyar 
re emelte Binder Bélának, a köztársaság megdöntésére irá-

•MAORT termelési felügyelőjé-nyúló szervezkedésben vettek 
nek 1 éves börtönbüntetését és részt. Cselekményük a kapitalis-
Barnabás Kálmán geológus fel-ták népi demokráciaellencs há-
mentését. Abel Bódoggal szem-lózatának egyik része volt. 

Naponta 1500 uzsonnát oszt hi 
a szociális felügyelőség 
a szegedi iskolásodnak 

A szociális felügyelőség hA-
romhónapos étkeztetési akció-
jából, amely kedden indult 
meg, a szegedi általános isko-
lák 1500 szegénysorsu tanuló-
ja részesül. 

A Szeretetház dolgozói már 
hajnalban öt órakor kezdik a 
munkát, hogy 9 órára minden 
iskoláha eljuthasson az uzson-
na. Reggel, amikor világosodik, 
hatalmas gőzfelhő özönlik ki 
a Szeretetház ajtaján. Naponta 
750 liter tejet küldenek szét 
oz iskolákhoz, ezen felül a sze-
rctetház 250 gondozottjának js 
főznek. 

Az indulásra kész autón lévó 
tejeskannákat és kenyereskosa-
rakat nagy gondossággal vizs-
gálja végig Molnár Lászlóné, 
a Szeretetház vezetőnője. Csak 
az alapos átvizsgálás után in-
dulhat ki az autó. 

Az nzsonnaakció személyen, 
kánt naponta fél liter tejet, 
10 deka kenyeret, két deka mé-
zet, két deka vajat és ugyan-
ennyi gyümölcsízt biztosit a 
szegénysorsu diákok számára. 

Nagy örömet és ujongást vál-
tott ki, amikor a kis diákok 
megkapták az első uzsonnát. 
Különösen az alsóvárosi isko-

la tanulói örültek. Mikor meg. 
érkezett az első uzsonna, csön-
getés után nagy lárma, zsivaj 
tört ki a folyosókon. Egy perc 
alatt lent voltak a kis lárma isok 
a tornateremben, katonás so-
rokba álltak és teli torokból 
énekelték a köztársasági indu-
lót, mig a kiosztásra került a 
sor. *Az igazgató szólította a 
neveket, hangos igennel vála-
szolt mindenki. Fürge mozdu-
latokkal ugrottak elő és tartot-
iták a kis piros meg kék csészé-
jüket és mohón kaptak a lek. 
város kenyérért. 

Gyors léptekkel futottak fel 
a lépcsőn, vissza a jó meleg 
tanterembe, ahól nagy étvágy-
gyal fogyasztották el az uzson-
nát. A kis Pacsika Misi -még 
a szomszédját is vendégül látta. 

Hasonlóképpen történt ez az 
egyik leányosztályban is. Töb-
ben megosztották egymással az 
uzsonnát. Tejes Nagy Zsuzsi 
önként átengedte tízóraiját az 
egyik kis barátnőjének. 

Mindenfelé rend volt, az út-
törők vigyáztak a többiekre is. 
Minden mozdulatuk elárulta, 
hogy szervezetük van és a fe-
gyelmet már nem csak ax isko-
lában, hanem ott is megtanul-
ják. C®. J. 

Truman 4: pontf a 

Péntek, 1949 január 21. 

Lenin a munkaversenyrol 

Csütörtökön délután iktatták 
be Trumant elnöki tisztségébe. 
Beiktatási beszédében a "szabad-
ság és béke* jeggében folytatan-
dó politikát Ígért az amerikai 
népnek. Hogy a két szót hogyan 
értelmezi, arra jellemzésül elég 
felemlíteni, hogy beszédének 
több, mint egyharmada a kom-
munisták és a Szovjetunió elle-
ni nyilt támadás volt. 

Politikai programját Truman 
négy pontban szabta meg. Első 
pontként az Egyesült Nemzetek 
szervezete működésének támoga-
tását "jelölte meg*, nem adott 
szánban semmiféle programot 

Amerika leendő UNO-beli poli-
tikáját illetően, csupán az el-
múlt években követett amerikai 
politikát próbálta Igazolni. Má-
sodik pontként a Marshall-terv 
fenntartását jelölte meg. Harma-
dik pontként ismét a Truman-
elvet hirdette meg, ezúttal az 
atlanti szerződésre konkretizálva, 
fi negyedik pontot a gyarmati 
területek felé irányuló nagyará-
nyú tőkekiviteli terv bejelenté-
seként lehet tekinteni. Elsősor-
ban a délkeletázsiai brit, francia 
és holland gyarmati területekre 
kell gondolnunk. 

DELM AGYARORSZAG 

Rádiót kaptak a Fii d-
müves-u' .cii uttiifök 
Rákosi elvtárstól 
Néhány héttel ezelőtt Szeged-

'Alsóvárosról, a Földműves-ut-
cai általános iskolából levél 
indult útnak Rákosi Mátyás 
elvtárs részére. Az iskola ne-
velőtestülete és 650 diákja el-
határozta ugyanis, hogy rádiót 
kér a Magyar Dolgozók Párt-
ja főtitkárától. 

'A mozgalom a negyedik 
osztályból indult ki s a ne-
gyedik osztály úttörői irták 
meg a levelet ls. A napokban 
a tanfelügyelőség értesítette 
az iskolát, hogy Rákosi elv-
társ teljesítette a kérésüket és 
egy gyönyörű rádióval ajándé-
kozta meg a Földműves-utcai 
úttörőket. 

Az úttörők a nagy örömhír-
re azonnal munkához láttak, 
hogy a rádióavatást ünnepé-
lyes keretek között tarthassák 
meg. A nevelőtestület színda-
rabot Irt a nevezetes esemény-
ről és az úttörők színjátszó 
valamint tánccsoportja is azon-
nal működésbe lépett. 

'A tantermek feldíszítését 
azonnal megkezdték és már 
szerelik vidáman a folyosókon 
a hangszórókat, hogy Rákosi 
elvtárs rádiójának hangja az 
iskola minden zugába elfus-
son. Vasárnapig az egész Is-
kola ünnepi díszbe öltözik s 
az ünnepségek során megszó-
lal Rákosi elvtárs ajándéka, 
a rádió. 

Szinház-Film-Müvészet 

Bz „ U j M a g y a r o r s z á g " 
tilm díszbemutatója 

Szerdán este mutatták be Bu-
dapesten ünnepélyes keretek kö-
zött az »Uj Magyarország* cimü 
filmet, a szovjet és magyar film-
művészet első közös művét, fiz 
ünnepélyes bemutató előtt Ries 
István igazságügyminiszter be-
szédében hangsúlyozta, hogy ez 
a film a Szovjetunió dolgozóinak 
ajándéka és elismerése a ma-
gyar dolgozóknak. Puskin nagy-
követ ráámutatott arra, hogy ez 
a film igaz történelmi dokumen-
tum, amely a magyar népi de-
mokrácia keletkezesének és meg-
erősödésének időszakát világítja 
meg. Világítson őrökké a sza-
badság napja a magyar nép fe-
lett és aranyozza be annak útját 
a szocializmushoz, a béke és a 
demokrácia fejlődése utján. * 

Ma este kivételesen 8 órai 
kezdettel önálló nagy balett-
bemutatót tart a színház. Elő-
adásra kerül Bartók A csodála-
tos mandarin cimü tánedrá-
mája, Mozart Tavaszi komédia 
cimü vidám táncjátéka é3 Csaj-
kovszkij Diótörő cimü mese-
játéka. Mindhárom balett ko-
reográfiáját Eőrincz György, a 
színház balettmestere tervezte 
és tanította bc. A főszerepeket 
Bartos Irén, Rimóczy Viola, 
Fülöp Dóra, Lőrinoz György é3 
Ösi János táncolják. Á zene. 
kart Va.szy Viktor és Várady 
László vezényli. A díszletekét 
Bozó Gyula tervezte. 

Szombaton este a balettmiisor 
kerül ismét színre az sA«-bér-
let 10. előadásaként. Jegyek 
korlátolt számban még kapha-
tók a pénztárnál. 

Va'árnap délután A csend-
háborító cimü vigjátékot tűzte 
műsorára a szinház a sK« és 
»M*-bérlet 4. előadásaként. — 
Vasárnap este A windsori víg 
nők, Nieolai vigoperája van mű-
soron az »S«-bérlet 9. előadá-
saként,. A népszerű opera fő-
szerepeit Darvas Ibolya, Turján 
Vilma, Zent-ii Anna. Szanati 
József, dr. Sikolya István, i'a-' 
löcz László, Horváth József, 
Gaál J.óísCf, líassai János éne'1' 
lik. 

A Szovjetunióban a szocialis-
ta forradalom győzelme gyöke-
res fordulatot idézett elő mind 
a munka jellegében, mind an-
nak társadalmi megszervezésé-
ben. A dolgozók viszonya a 
munkához átalakult, a munka a 
dicsőség é3 becsület ügye lett. 
Ez az uj munkaszellem a szo-
cialista társadalom hatalmas 
mozgatőereje. A burzsoázia ál-
lításával szemben, hogy a szo-
cialista elvek a társadalmi ter-
melést megfosztják mozgató 
erőitől, éppen Lenin mutatott 
rá arra, hogy a szocializmus 
tette elsőizben lehetővé, hogy 
a dolgozók többsége széleskörű 
versenyben vonuljon fel a mun-
ka küzdőterére, ahol megmutat-
hatja magát. Ilyen munka so-
rán fedezhetők fel azok a te-
hetségek, amelyeket a kapitaliz-
mus elnyomott. Lenin a szo-
cialista munkaversenyben a 
kommunizmus tényleges alapél-1 
vét, a munkához való igaz kom- ' 

A fegyverszünetről tárgyaló 
izrael. és egyiptomi kiküldöttek 
a részletkérdések megvitatásá-
nak szakaszába léptek. 

A CIO tengerész szakszerve-
zete tiltakozni készül az ame-
rikai .külügyminisztériumban a 
német hajózásra és hajóépítés-
re vonatkozó korlátozások fel-
függesztéséuek terve ellen. A 
korlátozásokat a potsdami 
egyezmény mondta ki. 

OSBORNE; az Egyesült Álla-
mok UNO megbizoltja a new-
yorki egyetemen tartott előadá-
sában kijelentette, hogy hiba 
lenne az amerikai imperialisták 
atomeltonörzésre vonatkozó 
tervét elfogadni, mert •egyet-
len ilyen terv sein nyújthat biz-
tosítékot az atombomba alkal-
mazása ellen* 

A 12 Kommunista vezető pe-
rének tárgyalásán a bírósági 
elnök és a vádhatóság tagjai 
igyekeznek elhárítani a védők 
érveléseit, hogy eltereljék a, fi-
gyelmet a per politikai jelen-
tőségéről, 

A Szakszervezeti Világszövet-
ség a nyugati szakadár csoport 

munisfa viszony megjelenési 
formáját látta. A szocialista 
verseny nemcsak a munka ma-
gas termelési színvonalának 
biztositéka, hanem a szocialis-
ta erkölcs, a kollektív nevelés 
megnyilatkozása a tömegek-
ben. Több mint harminc éve 
emlegette Lenin először jelző-
ként a szocialista verseny 
megszervezését és azóta a rouc-
kaverseny a Szovjetunióban a 
nép versenye lett, gazdasági 
építés terén hallatlan sikereket 
eredményezett. A szocialista 
verseny fejlesztése terén a leg-
nagyobb szerepe -f nden idő-
ben Sztálinnak volt. ő dolgozta 
és bővítette ki Leninnek a 
szocialista munkaformákra vo-
natkozó tanításait, hatalmas 
ipart hozott létre és megterem-
tette azokat a védelmi eszközö-
ket, amelyek a szovjet badse-

j reg győzelmét biztosították a 
• háborúban. 

kivonulása ellenére folytatja 
munkálatait. A szakadárok kö-
zölt máris marakodásra került 
sor. 

Az 01a?zországbitn sztrájkoló 
ipari és mezőgazdasági munká-
sok száma meghaladja a más-
félmilliót. 

A SZOVJETUNIÓ egész ipara 
az 1918-as termelési tervet ösz-
szesitett eredményként 106 szá-
zalékban teljesítet le. 

Az athéni külkereskedelmi 
bizottság ülésén az amerikai 
szakértő követelte, hogy ter-
jesszék ki a görög külkereske-
delem ellenőrzésére Amerikának 
adott hatáskört. 

A moszkvai rádió jelenlése 
szerint Belgiumban po'ilikai fel-
fogásra való tekintet nélkül ál-
talános az a megállapítás, hogy 
az ország gazdasági élete a 
Marshall-terv első évében csak 
rosszabbodott. 

Sztrájkban áll csütörtök reg-
.gei óta két pádzskörnvéki me. 
gye 20.000 közigazgatási tiszt, 
viselője.' 

Házgyárak a Szovjetunióban 
Hat nap alatt hészül egy kényelmes családi ház 

A Szovjetunióban mindenütt 
lázas ütemben folyik az épít-
kezés, bogy a dolgozókat meg-
felelő, kényelmes lakásokhoz 
juttassák. Különösen hatalmas 
arányokat ölt az épitkezés azo-
kon a területeken, amelyeked 
végiggázolt a bábom, de lendü. 
letesen halad a Szovjetunió 
más vidékein is. A lakásépítke-
zéseket rendkívül meggyor-úják 
a gyárilag készülő összerakható 
liázak. Egy ilyen modern, ké-
nyelmes céaládi húz hat nap 
alatt elkészül. Két teherautó 
szállítja az oldalfalakat, tetőze-
tet, ablak, és ajtórámákat s a 

többi alkatrészeket és a munká-
sok a kész terv szerint bámu-
latos gyorsasággal felállítják a 
szolid, kivül-beíül Ízléses uj há-
zat, összerakható házak készül-
nek a Szovjetunió minden vi-
déke részére, a legkülönbözőbb 
éghajlati viszonyokhoz alkal-
mazva, Ha egy család kétszoba-
konyhás, verandás házat akar, 
megrendelheti és felállíthatja. 
Ila idővel a ház szűknek bizo-
nyul, minden nehézség nélkül 
ujabb helyiségekkel lehet bő-
víteni. Csak meg kell rendelni' 
lés a teherautók gyorsan leszál-
lítják a szárnyépületét ls. 

Dr. SZŐNYI GÉZA 
a leuish flgencg magyarországi delegáltja 1919 január 
AVán, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a hitközségi székház 
disz ürmében (Gutenberg J.-utca 20.) előadást tart. Minden 
érdeklődőt szereteltei vár a M. C. tsz. Szegedi-vezetősége 

AZ OLVASO HANGIA 
Dohánygyári munkás vófenénve 
az ui ko.lekfív keretszerződéstől 

Kedves elvtársak! 
Nagyon jól ismerem még a 

régi kollektív szerződéseket, hi-
szen mint ipari dolgozó, érez-
tem súlyos következményeit. Mi 
dolgozók csak a rossz hatását 
éreztük, hiszen a szerződést a 
GyOSz uraival kötöttük meg. 

Népi demokráciánk a hároméves 
terv utolsó évében lehetővé tet-
te, hogy egy olyan kollektív 
szerződést kössünk, amely meg-
adja mindazt, amihez joga van 
a munkásosztálynak. Kell, hogy 
ez a kollektív szerződés más is 
legyen, hiszen azt a dolgozók a 
dolgozók államával kötötték meg. 
Ez a szerződés nem a kizsákmá-
nyoltak robotját, hanem a fel-
szabadult dolgozók munkaviszo-
nyát szabályozza. Meghatározza 

a dolgozók jogait gazdasági, 
munkásvédelmi, szociális és kul-
turális téren egyaránt. De na-
gyon helyesen meghatározza a 
dolgozók kötelezettségeit is. Ezek 
közül legfontosabbnak látom a 
termelékenység fokozását, amely 
szorosan összefügg a normák 
kérdésével, fi szabatos normák 
megállapítása nagyon aktuális, 
mert laza normával nem tudjuk 
túlhaladni a kapitalista terme-
lést, nem tudjuk felépíteni a szo-
cializmust. 

Mi munkások tudjuk, kinek é® 
milyen országot akarunk építe-
ni. Mi ugy akarunk gazdálkodni, 
hogy — mint Rákosi elvtárs is 
mondotta — a mo t ő zíilö em-
ber is éljen egy kis jóvilágot. 

Dancsó Ádám, gyufagy r 

E l í t é l t é k a p a H i z á n g y i l k o s 
B o k o r s z 3 Z 3 d o s c i n k o s a i ! 

Gyilkosságokat és kivégzéseket 
követett el 1911-ben a király-
halmi és horgos! határban a hír-
hedt Bokor István százados ve-
zetésével Pipicz András és Olt-
ványi István. Partizánokat és 
ártatlan embereket gyilkoltak 
meg nagy kegyetlenséggel. Kí-
méletlenül eleget tettek a fa-
siszta Horthy-hadsereg hadpa-

rancsainak. Bokort nemrégiben 
Ítélték súlyos fegyházbüntetésre. 
Most két legveszedelmesebb cin-
kosát is elitélte a népbiróság 

i Pipicz Andrást nyolcéri kény-
' szermunkára és 10 éri jogvesz-
j tésre. Oltványit pedig hétévi 
kényszermunkára és 10 éri jog-
vesztésre ítélte. 

KÜLPOLITIKA 1 MONDATBAN 


