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Vasárnap 
Népfront-nagygyűlés 

Szegeden 
Losonczy Géza e'vlárs és Bognftr Jézse! 
hsszé nek Szeged dolgozóihoz 

Nagyfontosságú politikai e"eménv színhelye lesz vasárnap 
a Szegedi Nemzeti Színház. Délelőtt 10 őrai kezdettel Nép-
front-nagygyűlésen vesznek itt részt Szeged dolgozói. Éhből 
»z alkatomból Szegedre érkezik Losonczy Géza elvtárs minisz-
terelnökségi államtitkár, valamint Bognár József, Budapest 
polgármestere és a gyűlésen beszédet mondanak. Az ünnepsé-
get a szinház összes termeibe, ezenkívül az utcára és a Szé-
chenyi-térre i« hangszórókon közvetítik, hogy mindenki meg-
hallgathassa ezt a rendkívül fontos és nagyjelentőségű ese-
ményt. Minden -zegedi dolgozőnak ott a helye ezen a gyű-
lésem aki a békét, szabadságot, függetlenséget akarja. A párt-
szervezetek. szakszervezet éB tömegazervezetek éppen ezért már 
o mai naptól kezdve készülnek, hogy méltóképpen vehessenek 
ré'zi a vasárnapi Népfront-nagygyűlésen. 

fl szegedi bíróság szigora ítélettel 
sejtett le a csengelei feketevágikra 

A szegedi uzsorabiróság csü- vámyt _ szerez neki. Dr. Berkó-
türtökön délelőtt tárgyalta Bar-
na János csengelei hentes, dr. 
Berkóczy Pál esengelei tiszti-
orvos és ifj. Stibel János csen-
gÁ-'i közigazgatási vezető feke-
tevágást ügyét. A birősági tár-
gyaláson kiderült, hogy a csen-
gelei hentes két cinkosával 
egyetemben már hónapok óta 
súlyosan me-'károsítja az álla-
mot és veszélyezteti a dolgo-
zók közellátását. Barna a rend-
őrségi nyomozás megindulása 
előtt összejátszott ifj. Stibel 
Jánossal, aki megígérte neki, 
hogy a feketevágások igazolá-
sára hatósági orvosi bizonyit-

A magyar népi hadsereg 
a függetlenség őre 
PáHíy György e lv iá rs e lőadása az m d p 

p o l i t i k a i a k a d é m i á i é n 
A Magyar Dolgozók Pártja 

poli'ikai akadémiáján szerdán 
délulán Pálffy György altábor-
nagy, a honvédség főfelügyelő-
je nagy érdeklődéssel kisért 
előadást tartott »A magyar népi 
hadsereg a függetlenség őre< 
cimmel. 

Tálffy György beszéde ele-
jén ismertette, hogy a néphad-
sereg megteremtése és fejleszté-
se a népi demokráciái, a kor-
mányzat feladatainak közép-
pontjában áll. A mi népi demo-
kráciánk. mint a proletárdikta-
túra egy formája, a forradalom 
hadseregének megszervezését 
akkor teljesíti, ha megszervezi 
a magyar függetlenség védel-
mére az imperialisták eflen a 
ma tijar népi hadsereget. Ez 
egvrészt alapvetően fontos kö-
telességünk, másrészt erőnk je-
le és ugyanakkor további erő-
södésünk előfeltétele is. Ismer-
tette azt a küzdelmet, amit a 
hadseregen belül folytattak a 
demokratikus erők a Magyar 
Kommunista Párt vezetésével a 
reakció ellen, majd kijelentette, 
hogy épülő szocializmusunk szi-
lárd helyzete kétségtelenül le-
hetővé teszi az uj magyar hon-
védség, a korszerű, ütőképes, 
ujlipusu néphadsereg megszer-
vezését. A néphadsereg meg-
szervezése nemcsak reális lehe-
tőség, hanem parancsoló szük-
•ég is. 

Hadseregünkben elevenen 
kell élnie a magyar nép és a 
magyar haza önfeláldozó sze-
retetének, tudnia kell minden 
honvédnek, hogy van már ha-
zánk, van mit védenünk. Eleve-
nen kell élnie a hadseregben a 
magyar néphez, elsősorban a 
munkásosztályhoz való hűség-
nek, a nép vezető ereje, a Ma-
gyar Dolgozók Pártja és bölcs 

vezére, Rákosi Mátyás iránti 
bizalomnak és szeretetnek. Ele-
ven erőként kell hatnia a had-
seregben az imperialisták, mint 
a magyar nép esküdt ellenségei 
gyűlöletének. 

Ugyanakkor azonban hadse-
regünkben eleven erőként ketl 
élnie a proletár nemzetköziség 
gondolatának, a világ dolgozói-
val való nemzetközi szolidari-
tásnak. Hadseregünknek tudnia 
kell, hogy a magyar béke, sza-
badság és függetlenség ügy 
össze van nőve a viláybékével, 
a nemzetek szabadságával és 
függetlenségével, a Szovjetunió 
vezette ant.'iniperialísta tábor 
nemzetközt harcának sikerével. 
Hadseregünkben tehát élnie kell 
táborunk vezető ereje, a Szov-
jetunió, annak hadserege s a 
szovjet hadsereg lángeszű ve-
zére, a világ népeinek nagy ta-
nítója, Sztálin generalisszimusz 
iránti hűségnek és szeretetnek. 
Élnie kell a világbéke, a sza-
badság és függetlenség esküdt 
ellensége: az imperialisták el-
lent gyűlöletnek. Hadseregünk-
nek tehát szellemében és szer-
vezetében nemzetközinek is keh 
lennie. 

A két követelmény nem mond 
ellent egymásnak, sőt kiegészí-
tik egymást. Csak az lehet fő 

magyar hazafi, aki hü a nem-
zetközi munkásosztályhoz és a 
Szovjetunióhoz, csak az a jó 
harcosa a világszabadság nagy 
ügyének, aki forrón szereti sa-
ját hazáját. A hadseregnek ezt 
a harcos szellemét a marxiz-
mus-leninizmus ideológiája biz-
tositja. A néphadsereg akkor 
felet meg hivatásának, ha tiszti-
karában minél több az ipari 
munkásságból Származó tiszt és 
a munkásosztályból kerül ki a 
tábornoki kar is. 

A néphadsereg az egész nép, 
különösen az ifjuság nagy" ne-
velő iskolája keH, hogy legyen. 
Az uj, magasabbrendü szocia-
lista hazafiság, a hősies önfel-
áldozás szellemének keU áthat-
nia egész ifjúságiinkat és egész 
közoktatásunkat. Bizakodással 
tekintünk hadseregünk jövendő-
ié elé. Magunk előtt látjuk nagy 
példaképünket, a szovjet hadse-
reget, büszkék vagyunk arra, 
hogy ennek a hadseregnek va-
gyunk a szövetségesei, méltók 
teszünk a szövetségre ás a ma-
gyar nép bizalmára. Azon le-
szünk, hogy hadseregünk rövid 
idő alatt a magyar nép büszke-
ségévé váljék és be tudja tölte-
ni hivatását, a magyar nép füg-
getlenségének, szabadságának, 
békés alkotómunkájának bizto-
sítását. 

A viros 250.000 forintos költséggel 
rendbehozza még ebben az évben a 

háborús károkat szenvedett uttesteket 
fl városházán csütörtökön ta-

nácsülést tartottak, amelyen a 
város vezetősége elfogadta a há-
borús károkat szenvedett utca-
burkolatok helyreállításáról szóló 
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250.000 forintos költségvetést. 
fl helyreállítási munkálatok so-

rán már januárban helyrehozták 
a Bem tábornok-ulca és a Bol-
dogasszony-sugárut útburkolatát. 

fl további munkálatok elvég-
zésére ütemtervet készítettek, 
amelyek etapján az úttest krend-
behozási munkái a következő 
sorrendben történnek: 

Február: Petőfi Sándor-sugár-
ul, Kálvária-utca, Kossuth l.ajos-
sugárut, Csongrádi-sugárut. Már-
cius: Vásárhelyi-sugárut, Nagy-
körút. Április: Nagykörút, Fel-
ső-Tiszapart, telepek. Május: 
Damjanich-utca, Kecskeméti-utca, 
Rózsa-utca, Fecske-utca és Deb-
receni-utca. Junius: Veresács-u.p 
Boros József-utca, Faragó-utca, 
Szél-utca, Marx-tér, Cserepes-
sor. Julius: Szent Antal-utca, 
Földmű ves-utca, Sárkány-utca, 
Mátyás-tér. Ugyanebben a hó-
napban rendbehozzák a kereszt-
átjárókat is. 

flz év második felében sor 
kerül a többi utcák útburkolatá-
nak rendbehozására is. 

czv í közösen keresték fel és 
hamis bizonyítványokat kértek 
tőle, melyet szerint a serté-
seket kényszerből kellett le-
vágni, mert azok betegek vol-
tak. Az orvos ki is állította 
a hamis bizonyítványokat, do 
ezek közül a rendőrség egyet 
sem fogadott el, söt néhány 
nappal később, amikor a nyo-
mozás kiderítette a nagyarányú 
feketevágási ügy minden szálát. 
Barnával és ifj. Stibellel együtt 
dr. Berkóczyt is őrizetbe vet-
ték a hatóság félrevezetése 
miatt. Ifj. Stibel János még 
őrizetbevétele után is fenyege-
tőzött és követelte a nyomo-
zóktól, hogy bocsássák mind 
hármukat szabadon, mert ha 
nem, akkor /ő majd intézke-
dik*. A esengelei kiskirály fe-
nyegetőzése azonban hiábavaló-
nak bizonvult. Demokratikus 
rendőrségünk a kihallgatások 
után a három cinkost átadta 
az ügyészségnek. Az izgalmas 
tárgyaláson, ahol az összes ta-
nít Barnáikra vallott, a fekete-
vágókat elítélték. Barna János 
hentest másfélévi börtönre, há-
romévi hivatali és politikai jog-

vesztésre, iparengedélyének 
megvonására és Csengeléről hat-
hónapi kitiltásra, dr. Berkóczy 
Pált egyévi fogházra, kétévi 
hivatali és politikai jogvesz-
tésre, Stibel Jánost pedig inás-
félévi börtönre, háromévi hiva-
tali és politikai jogvesztésre é . 
Csencreleről hat hónapra való 
kitiltásra Ítélték. 

Az MSzMT vasutas csoport 
a honvédzenekarral és a Nem-
zeti Szinház tagjaival kar-
öltve szerdán este rendezte 
meg a /Szovjet Kultúra Hón-
napja* alkalmából a szezon 
legsikerültebb kultui-estjét a 
MAV Fiúnevelő Intézet u;i 
nagy kultúrtermében. Á zsú-
folásig megtöltött diszterem 
hallgatósága mindvégig nagy 
lelkesedéssel hallgatta a s z é P 
zeneszámokat, do lelkes tap-
sot kapott a Nemzeti Szin-
ház művészgárdá ja és a szak-
szervezeti kulturgárda négy 
tagja is. 

A jólsikerült előadást a 
vasutas csoport március hó-
napban uj műsorszámokkal 
megismétli. 

C h a p i n U S & k ö v e i 

e l u f a z o f t 
A Magyar Távirati Troda jelenti: Seldcn Chanin. az Egye 

sült Államok budapesti követe csütörtökön délntán repülőgé-
pen elhagyta Budapestet. 

Szovjet irodalom, tudomány, 
művészet magyar nyelven 

a S z e g e d e n megnyiil MSzMT klfnyvkiáSIÜásáfl 
Csütörtökön délelölt a Ma-

gyar-Szovjet Művelődési Társa-
ság Vörösmarty-utcai helyiségé-
ben rendkívül érdekes kiállítás 
nyílt meg. flz »Uj Magyar 
Könyvkiadó* az MSzMT könyv-
kiadójának eddig megjelent ki-
adványait szemlélhetjük ezen a 
gazdaganyagu, ízlésesen elren-
dezett kiállításon, amely a szov-
jet kuitura hónapjának keretén 
belül nyilt meg. fl szovjet iro-
dalom, tudomány és művészet 
legkiemelkedőbb darabjait Is-
merhetjük meg ezen a kiállítá-
son. fl felszabadulás után váltak 
mindezek hozzáférhetővé magyar 
nyelven az olvasóközönség szá-
mára és a kiadványokon keresz-
tül a szovjet irodalmi élet szé-
les tárházába pillanthatunk bele. 
Reprezentatív, de e mellett igen 
tanulságos is ez a kiállítás, ame-
lyen a legnagyobb szovjet Írók 
alkotásait szemlélhetjük, de ott 
találjuk a szovjet tudósok, müvé-

Ismertető előadások 
a szegedi színházban 

A MEFESz érdekes és igen 
hasznos kezdeményezést indi-
toU el Szegeden." Elhatároz-
ták, hogv a Szegedi Nemzeti 
Szinníz eevetetni »E«-bérlet-
ben megtartott előadásai előtt 
rcvid bevezetőt tartanak, ame-
lyekben minden alkalommal 
felhívják a figyelmet a darab 
irodalmi, világnézeti vagy 
egyéb szempontjaira. A /Vi-
tézek és hősök* bemutatója 
előtt, dr. Lőkös Zoltán tar-
totta meg oz első ilyen is-
mertető előadást, legköze-
lebb a /Hovansosina* előtt 
Király József, a MEFESz sze-
gedi elnöke, a »Tartuffe« előtt 
pedig Both Béla, a szinház 
igazgatója beszél. 

szek Írásait ls. fl kiállítást ér-
demes megnéznie minden sze-
gedi dolgozónak. Belépődíj nin-
csen és egész nap megtekinthető. 

a „ M á g n á j M i s k a " 
bemutató ja 

Csütörtökön este mulatta be 
a Belvárosi Mozi és a Korzó 
Mozi a megújhodott magyar 
filmgyártás e'.ső operettjét, a 
r.Mágnás Miskát«. A filmet te-
letűzdelve kitűnő ölletekkcl Ke-
leti Márton rendezte. A Mágnás 
Miska. — m hit általában a bé-
csi származása operettek — az 
urakhoz való kispolgári dörzsö-
lődzés, langyos szentimentaliz-
mus és a hazug romantika ki-
fejezője volt eredetileg. A film-
változatban azonban az eredeti 
mese enyhe' demokratizmusa 
következetesebbé vált. A film 
Mágnás Miskája már nemcsak 
azt bizonygatja, hogy a polgár 
is van olyan ember, mint a 
gróf, hanem alaposan odamon-
dogat az uraknak. A film nagy 
estélyi jelenete a rendező és a 
szereplők következetes össze -
működése folytán a magyar 
arisztokrácia szatírájává vált. 

A Mágnás Miska filmváltoza-
tában Latabár Kálmán és Jji-
tabár Árpád képviseli a humort, 
Sárdíj János és Német Marika 
a romantikát, Gábor Miklós pe-
dig az urakat kifigurázó »Mág-
nás Miskát.* A filmet, — bár 
nem tudja maradéktalanul kép-
viselni a ma egészséges opti-
mizmusát, — a közönség i* és 
mi is őrömmel ükvözöljük, mint 
az első igényes magyar film-
operettet. 
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