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LTAPEN
A S Z O V J E T MIJVESZEKKEL
Szovjet mii vész vendégeink va- hető legyen. Ebben rejlik műsárnap délelőtt, amikor kipi- vészi iiágyságuk, de ez bizohenték a balét,test fáradalmait, nyitja azt is, hogy a Szovjet,
airtótó ültek és végig a Tisza- unióban, a világ nqgy szociaparton kikoesikáztak Tápéra. A lista államában a reálisba ábfalu főutcája fel volt lobo- rázolási módot, mint magasabb
gózva, férfiak, asszonyok álltak rendű művészi kifejezési formindenfelé a kapukbán é s in-mát már kifejlesztették.
tegettek a művészeknek. A kulA MOVESZVENDÉGEK
túrtermet, ahol a falu fiatalsága bemutatta a szovjet balét táncosok nak az ősi magyar a tápéi lakosság integetése kötáncokat, nemzetiszínű zászlók zepette szilitak be az autókba
é« Tenin-, Sztálin- és Rákosi- és hajtottak ki a faluhói, át
képek díszítették.
A BENSŐSÉGES ÜNNEPÉLY |
a magyar és a szovjet hím
uusz eléncklésévei
kezdődött,
majd Széli György elvtárs, bíró
oroszul köszöntötte a vendégeket és átadta Galina Uíanovának a község ajándékát, egy
szép, diszes szatyrot. Ezután
a község énekkara orosz és maeyaj népdalokat, munkásindulókat énekelt, majd bejöttek a
terembe a tápéi táncosok népviseletében. Bemutatták a mii.
vészvendégeknek a magyar népi
táncok legjavát meg a község
legrégibb táncát, a néhányszázéves daru-döbögőst.

A kétezredik

A NEP

HADSEREGE

Harmincegy évvel ezelőtt, 1918
január 28-án trta alá Lenin a
Szovjetállam fegyveres erőinek:
a munkások é s parasztok Vörös
Hadseregének
megalakításáról
szóló törvényt.
A Vörös Hadsereg csapatai peÚjszegedre, hogv megtekintsék
a város legszebb negyedét és dig, nem egészen egy hónappal
a gyönyörű parkot. Az ujsze- megalakulásuk után, 1918 február
gedi sétaKocsikázás után a kora 23-án fényes győzelmet arattak
délutáni órákban a vendégek Pszkovnál é s Narvánál a fiatal
elindultak Budapestre, magukkal vitték a munkások ajándé- szovjetköztársaság területére bekait, a virágcsokrokat és itt-törő német imperialista seregek
liagyták a szegedi dolgozók szi- fölött.
vében azt a csodálatot és lel,
fl Pszkov és a Narva melletti
kesedést, amit fellépésükkel, győzelem emlékére ezt a napot,
szocialista, realista művésze- február 23-át azóta a Szovjettükkel váltottak ki.
unió fegyveres erői: a Szovjet
n. 1. v.
Hadsereg napjaként ünneplik.
fl Szovjet Hadsereg a szocia-

egyesítő szövetkezeti

közgyűlésen

Csongrád dolgozói
h a t a l m a s tüntetés! rendeztek
a kulákok ellen

lista társadalmat tükrözi vissza,
a szó legigazabb
értotoöben
néphadsereg é s a béke hadserege. Ez magyarázza me§ a szovjet katonák példátlan hősiességét. fl magyar nép a Szovjet
Hadseregnek köszönheti,
hogy
felszabadult a fasiszta elnyomás
alól.
fl dicsőséges Szovjet Hadsereg fennállásának 31. esztendős
évfordulóját Szeged népe Ismegünnepll február 23-án. Délután' U
órakor a város dolgozói megkoszorúzzák a szovjet hősi halottak emlékművét, őt órakor pedig
a Nemzeti Színházban ünnepélyt
tartanak, flz ünnepség szónoka
Tombácz Imre elvtárs.

Uj főkapitány
a szegedi r e n d ő r s é g élén

A belügyminiszter
Szeged dig Sebestyén László rendőrőrszékhellyel kerületi rendőrfőka- nagyot és Angyal Sándor rendMiklós őrőrnagyot nevezte ki.
Vasárnap délelőtt tartották Csongrádon a kétezredik fu- pitánnyá dr. Vermes
ftiós szövetkezeti egyesülési közgyűlést. Csongrádon és környé- rendőrezredest, helyettesévé pekéről hatalmas tömeg gyűlt össze, amely a Dózsa Györgytéren meghallgatta Dögei Imre elvtársnak, a DÉFOSz ügyvezető elnökének beszédét.
Utána az egyesülés kimondása következett, majd a hatalmas tömegből számosan felszólaltak és megnevezték azokat a fculákokat, akiket a szövetkezetből el kell távolítani.
Különösen, amikor Oláh Gergely hirhedt kuliknak a nevét
emlibették, a tömeg tüntetni kezdett és a jelenlevő kulákot
az emelvényre tuszkolta, hogy mindenki lássa a cselédjeit
j A SZOVJET MŰVÉSZEK
rabszolgasorban tartó kizsákmányolók Csak a rendőrség közSzicília dolgozói hétfőn 24 órás általános sztrájkba lépbelépése mentette meg a mészfehér arcú Oláhb A gyűlés
tek az 61 napja sztrájkoló bányászok bérharcának támoga.
mindec számot végigtapsol bak,
mindvégig emelkedett hangulatban folyt le.
tására. Hétfőn Rómában is 21 órás sztrájkba léptek a köza műsor befejezése után Mi.
lekedési alkalmazottak.
ehail Gabovics, a moszkvai á l .
Scélba olasz belügyminiszter munkásellenes kijelentései
lami nagyopera szólótáncosa köaz Isolaban történt brutális rendőrtámadás
mentegotésére,
szönte mag a falu népének kednagy visszatetszést keltettek egész Olaszországban. Még Sara.
vességét és a jólsikcrült műsort.
gat is figyelmeztette a kormányt, hogy Sce!l>a rendőiterror.
Beszédében
rámutatott
arra,
ja sérti a köztársaság alkotmányát,
hogy Magvarországon most már
Az olasz szakszervezeti szövetség végrehajtó bizottsága meg.
a nép uralkodik a ezért ugy,
vitatta a nemzetközi szakszervezeti helvzetet és megbélyemint a Szovjetunióban, a hagezte az USA kapitalista ' körcinek szolgálatában álló s z í gyományok, n népi táncok, jákádár provokációt. Az olasz, szakszervezeti szövetség tovább a
tékok és énekek korlátlanul kiUgyancsak vasárnap alakult
A Függetlenségi Népfront alls a szakszervezeti világszövetség egységének megteremtésfejlődhetnek majd. Reszéde utol- sóközponti Népi Bizottságot va- meg Algyőn i s a Népi Bizottsó mondatát magyarul mondotta
ság, melynek elnöke
Csemus ért harcol.
•1: éltette a magyar-szovjet ba- sárnap délután alakították meg.
rútságot A falu lakossága per- Az alakuló gyűlésen a koalíciós Sándor, titkára Boldizsár Feé s tömegszervezelek renc, jegyzője pedig Herke Ist- Thorez:
cekig éljenezte és tapsolta a pártok
meghívott vezetőségi tagjai — ván lettek. Városianyán szintén
világhírű művészeket.
többmínt 60-an — vettek részt. megalakult a Front Népi BiErdős János elvtárs ismertet- zottsága.
|
AZ 0 N N EPS ÉG UTA N
te az egybegyűltek előtt a MaA hét folyamán ujabb 10 heGalina Ulanova. Michail Gabo- gyar Függetlenségi
Népfront lyen alakítják m^g a Front Népi
vlcs, Alexander Jerochin és kí- célkitűzéseit, majd Dobó Gyula, Bizotlssdgait:
Rőszke-Szenlséretük megtekintette a tápéi a Kisgazdapárt
alsókózponU mihálytelek,
Kübekháza,
ArThorez, a francia
kommu- dése a legfontosabb. Nem igaz,
templom Árpád-korabeli toronyFelsőközpont, nista fórt főtitkára a grenoblei hogy a háborúnak be kell körészét és sokáig gyönyörködött szervezetének elnöke javaslalára pidközpont.
Sán- kommunisták értekezletén hang. vetkeznie. Franciaország elvesz,
a sokszázéves szép freskókban. a gyűlés megválasztotta a Front Csengéié, Pusztamérges,
Amikor a művészek kiértek a Alsóközponti Népi Bizottságá- dorfalva, Tápé, Sző reg, Deszk. súlyozta, hogy most a béke kér- tette érzékét a nemzeti érdek
iránt és évente 500 milliárd
templom előtti térre, a nagy nak tagjait. Ezután háromtagú
frankot fordít katonai célokra.
tömegből kivált, egy feketeken', vezetőséget választottak, melyEzzel szemben feláldozza a
dős parasztasszony, Berta Jó- nek elnöke Dobó Ferenc, titkámunkások, alkalmazottak éa
»sefné, odalépett a művésznő- ra Szögi István és jegyzője Nétisztviselők jogos követeléseit.
höz és megköszönte azt a szép meth Imre lettek. A vezetőség
Feláldozza a francia mezőgazestét, amit a szegedi és a ezedaságot is. Elegendő erő áll
gedkőrnyéki dolgozóknak szer- megválasztása után Szabó Anzett szombaton este a Nemzeti tal javaslatára a gyűlés a köVasárnap este súlyos motor- klinikára. Szekerest a bekötö- azonban rendelkezésre — monSzínházban. Galina Ulanova bol- vetkező táviratot küldte Rákosi kerékpáros' sz-crencsétlenség tör- zés után elbocsátották, a rend- dotta — a háborús uszítók terdogan fogadta a parasztasz- elvtársnak, a Magyar Függet- tént Újszegeden a Szőregi-utca őrség pedig őrizetbevette súlyos veinek megakadályozására. Kö.
telességünk összefogni
mindszony köszönetét, és a tolmács lenségi Népfront
elnökének: 4. számú ház előtt. Szekeres Istutján megkérdezte tőle, meg. »Harcos üdvözletéi küldi meg- ván 33 éves dorozsmai földmi- testisértés, életveszélyeztelés és azokat," akik meg akarják vészabálvtalanság büntette miatt. deni a békét.
értette-e a Rómeó és Julía ci- alakulása alkalmából a Szegedves ittas állapotban kivilágitattpü balett jeleneteit. Berbáné
Függetlenségi. Nép- lan kerékpárral össze-vissza kekifejtette a művésznőnek, hogy alsóközponti
rékpározott az uton, éppen: a
mindent megértett és hogv na- front.*
Dorozsmán vasárnap dél- baloldalon haladt, amikor nagy
gyon tetszett neki az előadás.
Ulanova ezután elbúcsúzott az előtt alakiíollák meg a Népfront sebességgel közeledett egy o l EGYIK berlini mozi
előtt zottai hétfőn egész Franriaor?
asszonytól és elmondotta kísé- helyi Népi Bizottságát. Nyolc- dalkocsis motorkerékpár. Szeszagban sztrájkba léptek, köve?
nagy
tömeg
tüntetett
az
Olivér
retének a dicséretet.
van meghívott
jelenlétében keres biciklijén fék sem volt és
közalkalmazottakkal
Twist cimü angol film ellen, telve a
Ambrus István elvtárs tartott igy nem tudott megállni. Egyamely antiszemita jellegű jele- egyenlő fizetéseket.
EBBŐL AZ EPIZÓDBÓL
másba
futottak.
A
motorkerékbeszámolót a Népfront jelentőpár, amelyen négyen üttek, hir- neteket tartalmaz.
AZ OLASZ általános m u n is kiviláglott, hogy a szovjet ségéről és céljairól. A bizottság
telen
lefékezett é s a benneülők
PARIZSBAN többezer ifjú kásszővetség választmánya vaelnökévé
Bodor
Károlyt,
titkáművészek a népnek játszanak
tüntetett szombaton a kormány sárnapi határozatában elitélte S
és a legnehezebb darabokat is rává Kerekes Jánost, jegyzőjévé kivágódtak az úttestre.
Világszövetség
ogv adják elő, hogy az min- j>edig Zádori Vincét választotJuliász Ernő, a motorkerék- elten, követelve a vietnami har- Szakszervezeti
denki számára egyformán ért- ták meg.
pár vezetője comb! örésl, Hegy- cok beszüntetését é s a hadiki- kebelében bekövetkezett szaka*
kőzi Anna szőregi varróleány adások emelése helyett az ifjú- dást, megállapítva, hogy a szakadásért az
angol-amerikai
pedig koponyalapi csonttörést ság támogatását.
szenvedett. A másik két utas,
FRANCIAORSZAGBAN ter- szakszervezeti ve etűk a feleHegyközi Pál szóregi
magán- jed a sztrájkmozgalom. Le lősek.
tisztviselő é s felesége is súlyo- Ilavreban a d rőtgyár és a henGERHARDSFN
TALSETI1
san megsérültek. Szekeres pe- gerelő munkásai sztrájkolnak, norvég miniszterelnököt a nordig, a baleset okozója, köny- tiltakozva a munkásmegbizottak vég munkáspárt országos nagy?
nyebb agyrázkódást szenvedett. önkényes elbocsátása ellen. A
gyűlése vasárnap ujhól megváValamennyiüket beszállították a temetkezési vállalatok alkalmalasztotta a párt elnökéül.

Általános szlrájk Szicíliában
az 51 napja tartó
bányász-sztrájk támogatására

RisAközponfon, Dorozsmán, Wgyön és
Várostanyán megalakultak a Népfront
Népi Bizottságai

Elegendő erő áll rendelkezésre
a háborús uszUóh terveinek
megakadályozására

Szőregi motorosok
súlyos balesete Újszegeden

A BOLGÁR népi egyesülés
pártja nagy lelkesedéssel egyTekintse meg
ÚRHésBiZSUTERIÜ
kirakatomat J hangú határozatban mondta k{
önálló politikai
szervezetének
Vétel, eladás, cserei Javítások felelősséggel 1
DRUCKER óras
S Z É C S E N Y I - T É R 0 . | megszűnését és a hazafias arc?
vonalba való beolvadását
Téli Vásár u t á n
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