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En szószerínt veszem ezt az
A íelülvtesgáíaíoír soráű ujabb é s ujabb bááerekre bakban a Párt
A Szent György-utcai ház
udvarán már bujkál az este, az
öreg falak összemosódnak
a
sötétséggel. Néhány
lépésnyiről baliacsapások hallatszanak,
fialal férfi hasogatja a fát, a
vacsorához. Kurlik Imre hidr.ninfásról van szó, ő foglalatoskodik az udvaron, mert a
felesége, aki szakszervezeti megyei titkár, ma este szemináriumot vezet valamelyik kerületben.

Biztos

— Negyvenhét
áprilisában Másfél éve kerültem a szegedi
léptem
be a kommunista hidhoz — számolgatja elgonpártba, mert rájöttem, hogy a dolgozva a hónapokat,
munkások számára

ez az egyetlen beíyes ut,
ez az egyetlen helyes politikai
magatartás — meséli el odabenn a lámpa mellett élete történetét, vacsora melegítés közben.
— Apám csizmadiasegéd volt,
én már mindenfelé dolgoztam.

jövedelmei

nyújt

a szerződéses termelés
fl földművelésügyi kormány- cukrot, ugyanannyi kristálycukzat összeállította a szerződésre rot, továbbá 65 kiló friss répatavasszal elvetendő magvak ve- szeletet, vagy 3 kiló szárított
téstervét. fl szerződre termelt répaszeletet, valamint fél kiló
vetőmagvak vetésterületét oz el- melaszt.
múlt évi százezer holddal szemflz elmúlt évi árakhoz viszoben az Idén hétszázezer holdra nyítva jelentős mértékben emelemelték, fl főldmüvelésilgyl kor- kedett az olajlen ára is. Átviteli
mányzat elsősorban azoknak a ára mázsánként 300
forint.
magvaknak vetésterületét eme'te, Ugyancsak emelkedett a szeramelyeknek jó piacuk van kül- ződésre termelt napraforgó ára
földön, vagy amelyekre Idehaza is, amelyet 100 forintban állanagy szűkségünk van.
pítottak meg. Ugyanakkor a nem
fl szerződéses termelésre je- szerződésre termelt napraforgóentkezők összeírása már régebb ért csak 80 forintot fizetnek.
idő óta folgamatban van. fl szerA mák átvételi ára szerződéződéseket a földmflvesszövetke- ses termelés esetén 600 forint.
zcieknél kel! kötni. Dolgozó pa- fl mák termelése különösen a
rt ztságunk szegedi viszonylat- nagyszámú családoknál kifizető.
a i is az utóbbi időben mlndinA szerződésre termelt vetőtA b nagyobb érdeklődést tanu- magvak ármegállapítása biztos
si. a szerződések
megkötése jövedelmet jelent dolgozó pal *it. Sokan azonban csak okkor rasztságunk számára, nem ugy,
tarják megkötni a szerződést, mint a múltban, amikor árak
» iikor a vetés miatt már szük- hiányában munkájának nem volt
•sg van a magvakra. Ez nagy biztos alapja.
ktba, mert a Vetőmagtermelő
fl kormányzat mindenben táVemzeti Vállalat csak ugy tudja mogatja a szerződéses termelőiztositani a szükséges magva- ket. Egy évi hitelre kamatmení -d, ha a szerződést
idejében tesen kapnak műtrágyát, ezenkímegkötik.
vül egyes növényekre
termelési
fl napokban jelent meg a szer- előleget is adnak, fl nemzeti váltaiéses cukorrépa ára. Egy mé- lalatok szaktanácsokkal látják el
termázsa cukorrépa beszolgálta- a termelőket és minden támofe-a esetén 2 kiló cukor hivata- gatást megadnak, hogy a szerJ-s árát kapják a termelők, ami ződéses termelés által is bizto'•50 forintnál nem lehet keve- sítsák tervgazdaságunk sikerét,
V eb azonkívül fél kllogram por- a falu dolgozóinak boldogulását.

•tze»&di

miami Nemzsti

Színház

M Ű S O R A

dnnnár l'i én este 7 órakor:

A Csodálatos mandarin. Tavaszi komédia. »A«-bérlet 10.
A csendháborító. »K« és »M«.
"bérlet 4.
A windíori vig nők. »S«.bérI. 9.
Csendháborító. »I« bérlet 9. elő.
adása.
rompadour. »T« bérlet 9. előadása.
Szünet.
Csárdáskirálynő. — Bemutatóbérlet 11." előadása.

uái 23-án délután 3-kor:
•lanuár 23-án este 7 órakor:
Január 24-én este 7 órakor:
Január 25-én este 7 órakor:
Január 26-án:
Január 27-én este 7 órakor:

fójszinliáz
Január
Január
Január
Jamár

22-én: Sztmihálytelek:
23 én: Hódmezővásárh.:
28-án: Deszk:
30-án: Felsőközpont:

mflsra;
IDEGEN GYERMEK.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.

A Gasdasági

Főtanács

2292/1948. G. F. számú rendelete ugy intézkedik, hogy

„Hatóságok, közintézmények
és állami,
valamint állami érdekeltségű vállalatok
a h rdfl.'ésclt el a jövőben kizárólag az

állami Hirdető K e m z e ü Vállalat
utján tehetik

közzé".

Állami Hlrtíeíö Nemzeti VAlletal

Szegedi kirendeltsége: VíircsKssrlv-U. 7. Telefon: 7-53
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itl lendültem bele
a páftmunkába,

jelenleg a pártszervezet propagandistája vagyok é s . . . —
abbahagyja a beszédet oéliány
pillafiatra — . . . és tanulni
szerelnék, hogy taníthassam a
társaimat.
Kurlik elvtársat, mint pártmunkást, a háromas számú bizottság vizsgálta felül. Kitűnően kiáltotta a próbát, kiderült,
hogy bár ideológiailag kissé
még fejletlen, nagyon Jól látja az osztályharc döntő kérdéseit és a szocializmus építésének helyes távlatait is. A bizottság Kurlik Imrét egyhónapos párliskola elvégzésére terjesztette elő, üzeme pedig akiváló munkájáért, amit a hídépítésnél végzett, élmunkás kitűn te'ésre javasolta.

Nagyon boldog vagyolc,
hogy a Párt iskolájában tanulhatok tovább — mondja ctgarettázás közben —, mert állandóan Szlálin mondása lebeg a
szemem előtt: »A szocializmust
ipitö párt tagfának lenni1 dicsőség, megtiszteltetés.*: — Csillogó szemmel idéz, .majd igy
folytatja: — Én szószerlnt veszem ezt a mondatot és tudással, tanu'ással ís szeretnék ennek a tisztségnek legjobb erőmmel megfelelni.
A kályhán melegszik már a
vacsora, Kurlik elvtárs asztalhoz ül. A felesége talán most
valahol ugyanezeket a szavakat Idézi Sztálintól a figyelő
munkásoknak és az urára gondol, akit a Párt gondossága kiemelt a többiek közül és mint
az erősebb a gyengét,

mint apa a fiát

A LENINI UTO^
zLcnln egész életét annak szentelte, hogy a dolgozók milliós tömegeit öntudatos alkotő'uankára nevelje, saját
életük
uraivá, az uj szocialista társadalom aktív megteremtőivé tegye őket. Az uj társadalmi rend győzelméért folytatott
harc,
amelyet a kommunista párt Lenin és Szlálin vezetése alatt vitt
véghez, meghozta a maga gyümölcseit. A lenini eszmék állal
vezérelt tömegek már felépítették
országunkban a szocialista
társadalmat és szilárd hittel haladnak a kommunizmus
felé.
A Szovjetunió az egész világ népeinek
lelkesítő
példát
adott arra, hogy hogyan kell átépíteni a dolgozók érdekében a
társadalmat a népi tömegek forradalmi alkotókészsége, él tképes kezdeményező ereje és öntevékenysége alapján. A szovjetállam legyőzhetetlen
hatalma teljes erejében
megmutatkozott.
A szovjet emberek lángoló hazaszeretete és példátlan hősiessége
a fronton és a hátországban egyaránt fényes bizonyítékai a
szocialista rendszer nagyságának és életrevalóságának:
A szovjetállam fejlődésében a hdboruutini
időszak
országunk dolgozóinak uj győzelmeit jelentette. S .ildrd hittel haladva
a lenini uton, a szovjetnép sikerrel megoldja a hdboruutánl
gazdasági újjáépítés
feladatait.«
(M. A. Szaszlov, 1013. január 21-én.)
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fl Sportakadémia
harmadik Szeged sportéletét felemelni és
előadásán a Szakmaközi Sport-' eredményesebbé tenni?
titkárság két érdekes
kérdést
fl két kérdés igen időszerű,
adott tel a hallgatóknak, amely- mert eltekintve néhány sportre keddig kell megfelelnlök. Mi- ágat, nagy általában igen erővel a két kérdés Szeged sport- sen visszafejlődik a sportolás
életének jelenlegi én jövőbeli Szegeden, akkor, amikor más vihelyzetével foglalkozik,
tehát dékeken ugyanazok a sportágak
egész Szeged sportjáról van szó, virágzanak, sőt nagy tömegeket
kivisszük azt a sport iránt ér- mozgatnak meg, nemcsak a kuldeklődők tömegei elé is, miben tiválás, de a szervezetek és a
látják a problémák megoldását. társadalom körében is.
Ezekre a kérdésekre,
éppen
flz első kérdés: Mi az oka< an- mindnyájunk érdekére, a dolnak, hogg Szeged sportja évek gozók tömegsportjára való tekinóta nem mutat fejlődést?
tettel feleletet várunk olvasóink
fl második: Hogyan lehetne köréből is.

Rövídvssn
elkészülnek
ieívényszsrző
Próbák
flz Országos Sporthivatalban
már folynak a Népi Sportjelvényszerző Próbák
szervezési
munkálatai. Kijelölték a nevezési zárlatot, amely március 10.
Azonban a zárlatot megelőzően
a rövidesen elkészülő értékszintek alapján mind Budapesten,
mind több vidéki városban bemutató ffróbákat rendeznek, fl
versenyek eredményes lebonyolítása érdekében sorozatos tan-

a Népi
Sporlértéknz'.nl'ci

folyamokat rendeznek és ismer-,
tető nyomtatványokat bocsátanak
ki. A bevezető tanfolyamon a
megyei sportfelügyelők vesznek
részt, akiknek feladata lesz a
szervezésben résztvevő bizottságokat kioktatni és tájékoztatni,
flz ismertető füzeteket és nyomtatványokat azonban máris igényeljék a tömegszervezetek az
OSH-nál.

járni tanítja.
Mert Kurlik elvtárs, a hidmunkás a pártiskolán megtanulja majd a történelem,
a A Munkás Sakk Kör rendezi s mennyi együttes már előrehaladott edzésben van. Kérdés, mii
Szeged egyéni
bajnokságát
társadalom törvényszerűségeit,
szólnak a javaslathoz a többi
még tudatosabb harcosa lesz az
Szeged város 1949. évi egyéni
osztályának és ellensége min- sakkbajnokságát I., II. és III.érdekeltek.
A Szeged AK értesiti összes
den elnyomásnak,
kizsákmá- osztályú versenyzők részére a
nyolásnak. S igy erősödik az Szegedi Munkás Sakk Kör ren- játékosait, hogy vasárnap délÉlcsapat, igy lesz Kurlik . elv- dezi meg. Nevezés mindhárom előtt 10 órakor az újszeged! pktárs emberebb ember, igy kö- osztályban január 25-ig eszkö- lyán edzést és játékos értekezlezeledik a szocializmus.
zölhető a Munkás Sakk Kör he- tet tart.
A csehszlovák
sportbarátság
lyt égében a szakszervezeti székházban naponta délután 5—9 óra mindinkább erősödik. Pénteken
csehszlovák műkorcsolyázók érközött.
MSISTABUL
SZEISÁSF?
keztek Budapestre, ahol nemzetFelhívjuk a sakkozást kedvelő közi jégbemutatón vesznek részt.
a MagpMIontón
sakktársakat, a verseng nívójá- Vasárnap viszont a magyar ökölnak emelésére minél többen ne- vívó válogatott utazik CsehszloTársasé?!
Ala, szombaton délután 5 vezzenek be a versenyre, ezzel váklába két mérkőzésre.
órakor tartja a Macyar-Ro- is bizonyítva, hogy a szegedi
A MATEOSz motorosai kömán Társaság alakuló köz- sakkozók országos viszonylatban
gyűlését az, MSz.MT Vörös, is az elsők és a sakk valóban vetendő példát adnak, hogyan lehet népszerűsíteni a motorozást,
marty-utca 7. szára alatti he- népi szellemi sporttá lett.
fl szakosztály egyik vezetője öt
lyiségében. Az alakuló köz.
gyűlésén nagy számmal veszA tekeválogatott
triálja
klsmotoros kíséretében elindult a
nek részt á szegedi üzemek
Vasárnap reggel 8 órakor tart- fővárostól 50 km-re fekvő Tószeg
szellemi és fizikai dolgozói,'
községbe, hogy falujárás utján
valamint az egyetemi ifjúság. ja a január 30-án Battonyán ven- kezdje meg a kiképzés munkáFelhívnak minden érdeklődőt, vendégszereplő délkerületi tekehogy az alakuló gyűlésen mi- válogatott utolsó előkészitő edzé- ját.
A labdarugó idény kezdése
nél nagyobb számban vegye, sét a VAOSz Rákóczi-téri pályánek részt.
ján. fl válogató edzésen 12 já- előtt felülvizsgálják az NB l-es
tékos — Ré-.ész I., Búkor, Csá- pályákat. Ahol hiányosságokat
nyl, Orosz, Fodor, Rácz I., Je- találnak, azokat rendbehozatják,
Kompiét!
nei. Török, Szabó, Póplty és mert csak ezek után hitelesíthekifogástalan
Sárkány — köteles megjelenni. tők a pályák.
Vasárnap Makón tart a DLflSz
A triál után állítja össze Fekete
szövetségi kapitány a válogatot- kerületi egyesületi értekezletet,
az MA\TE sportotthonában, déltat.
előtt 10 órai kezdettel. Ezen az
INNEN - ONNAN
értekezleten Apátfalva, Battonya,
Az Újpest a húsvéti forduló Csanádpalota, Kiszombor, Mezőelőrehozatalával február 13-ra hegyes, Makó, Nagylak, Püspökotasón
eladó
tette a tavaszi idény kezdését, iele és Pitvaros sportegyesületet
Cim a kiadóban
azzal az indokkal, hogy vala- vesznek részt.
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