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A VILÁGTÖRTÉNELEM LEGNAGYOBB ESEMÉNYE 
K É P E K B E N 

I I M igyar-Szovjel Társaság kiállítása a Hagy Qttőfasri Szocialista Forradalomr-' 
Rendkívül érdekes, hasznos és gazdag élményt nyújtó kiál-

lítást szemlélhetnek meg ezen a héten Szeged dolgozói a Ma-
gyar-Szovjet Társaság Dugonics-téri székházában• A kiállítás ki-
tűnő fényképfelvételek sorozatán keresztül mutatja be a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom világotjormáló eseményeit és 
» nyonuíhan felépülő Szovjetunió nagyszerű eredményeit. A kép-
sorozatok mellett mindenütt gazdag magyarázó szöveg egészili 
ki az egyébként is igen szemléltető kiállítási anyagot, ezenkívül 
Lenin és Sztálin elvtársak beszédeiből, Írásaiból vett részlelek 
támasztják alá a képek mondanivalóit. 

itt-orraialmi elmélet nélkül j boldog napjait komor képekkö-
nem lehet forradalmi mozgalom . vetik: Lenin halálának képel. De 
sem... Az élen járó harcos sze- ott láihatjuk nyomban ulána 

repét csak az a Párt tudja be-
tölteni, amelyet élenjáró elmé-
let vezet* — olvashatjuk az első 
két sorozat fölött Lenin elvtárs 
Bzavait s a képeken ott láthaljuk 
a Bolsevik Párt megteremtőit 
tanácskozásaik közben az élen-
járó elmélet kicsiszolása közben 
s az egyik képen ott láthaljuk 
Lenint, amint vaslogikával le-
leplezi a n a ro dny lkok téveszméit, 
flztán elvonulnak előttünk a to-
vábbi képeken a pétervári 

f o r r a d a l m i n a p o k , 

láthatjuk a szovjetek első kon-
gresszusát, láthatjuk Lenin elv-
társat azokban a felemelő per-
cekben, amikor bebizonyította a 

-Sztálin elvtársat, amint Lenin 
elvtárs ravatalánál esküjét leszi 
a Párt nevében. Az urana kö-
vetkező képeik pedig sorce azt 
bizonyítják, hogy L a k él a 
Szovjetunió és 

az egész világ 

dolgozóinak sílvében, neve a 
munkásosztály és 8z egész világ 
dolgozói számára lángoló felhí-
vás: kíméletlen harc az elnyomók 
ellen, harc a szabad és boldog 
életért, a kommunizmusért. 

A Szovjetunió hatalmas iparo-

sodásának, a kolhozok gazdag 

termésének, a sztahánovislák ki-

váló munkáinak képei mind egy 
bolsevik irányvonal helyességét,' újonnan kibontakozó, diadalmas 

országot mutálnák. Ezt az orszá-

got, a szabad népek szabad ha-
záját akarta elpusztítani a fa-
siszta horda, de a sztálini stra-
tégia szétzúzta a betolakodókat, 
fi fasiszta rombolás képei mel-
lett ott látjuk a dicsőséges szov-
jet hősöket, az Ifjú Gárda tag-
jait, a hős vörös katonákat, majd 
utána az uj ötéves tervek, a Párt 
és a kormány által elinditolt 
újjáépítés soha nem latolt ha-
talmas eredményeit, fl szovjet 
technika uj gépekkel siet a dol-
gozók segítségére és a Szovjet-
unió 

m»gr£södve Jár az éten 
a béke megvédésének harcában. 

Láthatjuk a felszabadult Ma-
gyarországot is, amelyben a 
szovjet irodalmon és tudomá-
nyon, a marxizmus-leninizmus 
iránytmutaló eszméin nevelődik 
a szocializmus felé haladó ma-
gyar nép. Rákosi elvtárs szavai 
fejezik kl ezeknél a képeknél a 
magyar nép érzéseit: zhlálatelt 
szívvel gondolunk felszabadítónk-
ra, a hatalmas Szovjetunióra s 
nagy vezérére: Sztálinra. A Szov-
jetunió testvéri segítségének kö-
szönheti Magyarország, hogy 
szabadon él és sikeresen küzdhet 
a szocializmusért.* 

Tizenegyedikén indulok hnza 

pintér Ferenc elvtárs, a Ti-
szamenti Fűrészek újsze-

gedi telepének élmunkása, na-
pokkal ezelőtt — mint jelentet-
tük — kéthetes ingyen üdülésre 
ment a Mecsekre. Levelet is irt 
már üzeme dolgozóinak: A Pári-
nak, Rákosi elvtársnak köszön-
hetem, hogy olyan helyen pihen-
hetek, amelyről ezelőtt nem is 
álmodhattam.* 

A gőzjürész dolgozói vála-
szukban ezt irták Pintér 

elvtársnak: tMég jobban kivesz-
szük részünket a munkából ...A 
tervet idő előtt befejezzük.* A 
Délmagyarország szerkesztős'gé-
nek dolgozói is üdvözölték az 

' üdülő Pintér elvtársai. A válasz-
levelezőlapon, amit a szerkesz-
tőségnek irt, a mecseki üdülő-

szálló erdörengeteggel körül-
ölelt nagyszerű épülete látható. 
Az élmunkás ott üdül. És leírta, 
jól esett neki, hogy megemlékez-
tek róla, üdvözölték az üzömből. 
Levelét igy fejezte be (Tizen-
egyedikén indulok haza, bőveb-
bet hazatértemkor.* 

T/ajjon miről beszél maid 
Pintér elvtárs, ha visszaér-

kezik? Biztosan arról, hogy az 
üdülés ulán még nagyobb erővel 
veszi ki rész/t a termelésből, 
fokozottabban példái mutat. Ar-
ról, hogy munkajelajánlást tesz 
Sztálin elvtárs 70-ik szülelésnap-
jára, mert tudja, mit köszönhet 
neki és népének. Pintér elvtárs 
11-én érkezik — szeretettel vár-
ják az újszegedi Gőzjürész dol-
gozói. 

Sztálin pajlés 8zéif&té<Mt&pjáea 

í&fczíáníésí verte yre h*v'u* . . 
a 

3 fó N5z Diékszövafség a szevjsf kultúráért 

kijelentve, hogy csak a szovjet 
hatalom adhat kenyeret a dol-
gozóknak, földet a parasztnak, 
csak az harcolhatja ki a békét, 
csak az vezetheti lji az orszá-
got a bomlásból. Láihatjuk az 
első szabad .Pravda* niegjele- (Tudósítónktól.) Mikor a világ 1 tenl. Ezért november 12-én, 
nésének boldog idejét, léthatjuk l i a l a óú . békeszerető népei biza- szombaton a MINSz székliáz-
a szovjet falragaszokat, első sza- '°mmal fordulnak a hatalmas, 
bad kiadványokat, a forradalom b a r á l i Szovjetunió feíé, akiben 
«vőzc'.nvát ésaz i i úMkCrée vező i 3 2 emberiség békéjének nagy-
boldog, szabad életet Derű és ' '" 'merófo. Iá jáv mi szeeerti 
őröm suc-árzik arról a képről, <*iákok ugy érezzük, köleíessé-
amelyik Lenin elvtársat őröld- ián"jelét adni annak a r«- részvételévé!. Műsoron szerepel-

tette meg, amint megtekinti az ; gaszfcodűsnak és szeretetnek, Csajkovszkij halhatatlan 
első szovjet ekét. j amit a szovjet nép iránt érzünk. ] müvei, Majakovszkij, Tyihonov 

R qyőzelem, az országépités Mivel fejezhetnénk ki ezt mél- j versei, oiosz né|xla'ok, hépi 
" — — — , tóbban, mintha megismertetni i láncok. A műsorra, — mcíy 

Egyre h&'Sfl Ol*!$S k 3< y- j igyekszünk a szegedi dobozok- • ulán láncot rendezünk, — min-

' ' m h i ű ' m '•»•» Ili ni i«i» " kai fel a hatalmas életerős leül-; dlenkit szeretettel mórtiiv a 

A SZF/í EDI ÜZEMEK dol-1 
gőzéi sorra teszik meg munkar 
felajánlásukat az Emberiség Jó-
tevője: Sztálin elvtárs 70-ik szü-
letésnapjára. A falvak dolgozó 
parasztjai megfogadják, a mély-
szántás idő előtti elvégzésével 
ünneplik Sztálin elvtárs szüle- • 

. tésnapját. De az ifjú munkások ; 

j is munkafolajé nlásokat tesznek, 
j követik őket a tanulók is. Most 
a szeged-rókusi általános iskola 
Szilágyi Erzsébet és Rákóczi 
Ferenc úttörő csapatai felaján- j 
lúsi versenyt indítottak el Sztá- í 
lin elvtárs 70-ik születésnapja- j 
val kapcsolatban. Felhívással j 
fordultak Szeged valamennvi 
úttörő csapatához, és a követ- ' 
kezőket irták nekik: 

ban (volt Ipartestület) este 7 
órai pontos kezdettel kultúrmű-

sort rendezünk a Diákszövetség 

központi kulturcroporbjainak. 

SZTÁLIN PAJTÁS születés-
napjára, december 21-ro fel-
ajánlási versenyre hívjuk Sze-
ged össze® úttörő c-apatát. A 
felajánlás pontjai a következők: 
A cápátok tagjai 5 szá/alék-
ka! emelik tannliiMUtvl eredmé-
nyeiket. a késéseket teljesen 
megszüntetik. ai teazolatlan inu-
'as/,fásokkal eg-.ütt. December 
21-re díszes kultúrműsort éllj-

tunfc össze és Iskolánkat a leg-
szebbé tess/ük. 

Tólh József 

Fen,1 kel Judit csapatporancsnok. 
Igy szói a versenyfelhívás, 

amelyet bizonyára nagy öröm-
mel és lelkesedéssel fogadnak 
el a többi úttörő csapatok. 

U| hajózható nyílás készül 
a volt szegedi vasúti Tis*a hídnál 

e7onoJpii 97 vi'-nn " I K a ' a z t a n a t amas eieimis kui- ' uenKH szeretettet me îiy 
K.l „U rU J ! lurát, melyet számunkra a Szov-! MINSz Diákszövetség. 

A szegedi dol- őzök és a kór-, j dun ió szocialista kullurája jc 

•j'cző falvak dogozó paraszt-
Jaj az ulóbbi időben mindjob-
ban kezdik megszelte!ni a Ma-
gyar-Szovjet Társaság központi 
tápját: az »Ui Világotc, amely 
részletesen beszámol a szovjet-í 
mim' ások, kolhozpnraszloflt, | 
izlab ánov 
munkájukr 

CW.D.) 

(Tudósítónktól-) R Tisza je-

lenlegi alacsony vízállása lehe-

tővé telte, hogy az jdeigfencrx, 

fából készült hajózható nyílást 

egy nagyobbal felcseréljék, a 

volt szegedi vasuti Tiszahidtoál. 

A nagy hajózható nyílás készí-

tését a MÁV szegedi igazgatósá-

ga napokkai ezciőlt megkezdte. 

Vadászati kiállítás és vadászkutya 
bemutató Szegeden 

f A szeged! Mezőgazdiasági' oíaságunkat hogyan 'áflilsuk be 
,-islák éleiéről, alkotó (Igazgatóséig szomba.'on és va- ötéves tervünk sikeres végre-
<r'l. s nagy sikereik-1 sárnap vadászati kiállítást ren- hajtásába. Ezután az össze-

ről. Jól halad Nagyszegedi tei-ü- j dez a MINSz Horváth Mihály-' gyűlt vadásztársaságok a sze-
lelén az »Uj Vi'ág. terjesztése, ; utcai székházának nagyiermé-jgedi m u z c u m űllaitani osztályát 
különösen mos', l ogv mélyen ben. tekintik meg, hogy megismer-
feszállitotláki a lap árát. Az ed-| Szombaton déiulán 1 órakor ' „rt . , . „ , „ 
d i n havi 4 forint heteet, m a ' ünnepélyes keretek között rtn- ' -
már csak 2 te-int 50 fülérha (dezik meg a kiállítás megnyttá- i ^ 

sáé. Dr. Be.ock Péter vetíteít-
képes előadást tart a hasznos 
és kártékony madarakról. 

Vasárnap délelőtt a szeged- folyamán ujabb filmelőadÖson 

környéki vadásziársaságok doi- keresztül megismerkednek a 

gozó parasztjai tekintik meg a különböző vadászati medsze-

kiállítást. Kerekes János elv-'rekkel, régebbi és uj tipusu 

Z T Z S e S * * " N ^ s S T - i tattató , fegyverekkel. A Stefánia-park-

ljsla Forrada'om 32-ik évfordki- t a r l heS7'l''<Ilet a tervszerű vad- ban pedig a déluláni órákban 

j-.'p ' * .gazdálkodás jelen!őségéről és érdekesnek ígérkező vadászka-

Két heti mun' ájuk errdtné- j a r r ó 1 ' h o f f l r a niosíanl vadgaz- tya bemutatót rendeznek, 

nyeként nagy sikerrel mutatták 

uszitő plébánosát 

| A fofyó fenekén tévő kövek 

, kitermelésiéhez a — >Duna< kot-

• róhajó 4 sárhajóvaT és 1 von-

tató motorossal megérkezett és 

, már meg is kezdte munkái át. 

j Az uj liajózhaió nyílás elteszi* 

lésével a zavartalan hajózást az 

[alacsony vízállás eselén is biz-

j losiiják. 

(Geiger János.) 

TEK&nadarakkai, 
amelyek súlyos károkat okoz-

hatnak elszaporodásuk esetén 

r •>»ga Tdasámmiloj.!) k. A délit'ón 

kerül az »Uj Világ.« Üzemek ré 
67crői kollekllv előfizetés ese-
tén csak 2 forint havo.rldnt a 
lap ára. 

A bnlnst\m EPOSz 
•zervezet fialaliai is méltókéji-

be .Az .sszonv bíró. és .z?e Háromévi börtönre Ítélték Bácsbokod 
mát« cimu egs-fc von isos «zin-
Obraliot. Icen szép eredményt 
ért el az EPOSz énekkara is. 
Kérges Pál EPOSz elnök jó 
szervező munkájának és a pa-
raszt fíatatok nagy lelkesMésé-
nek köszönlieíő az ünneps'g si-
kere. Az előkészítő rmmkáíxwi 
különösen Vilünt Kútsor" Ist-
ván. Juhász Roziil, Meszes Ve-
ron. Újvárt József, Pn'o ás Sán-
dor. Kjrálv István, Nemes Nagy 
Ilona.- Pa'o'ás Antal és Király 
Erzsébet. 

Cserháti Gergely, Bácsbokod 
plébánosát az egész községben 
mint a népi demokrácia meg-
átalkoclott ellenségét ismerik. 
Állandóan izgatott a faluban 
népi demokratikus illamren-
dünk ellen és a legkülönfélébb 
rémhírekkel próbálta megzavar-
ni a dolgozó parasztok békés 

mérhetetlen gyűlölettel beszélt 
Népköz tá r.-a-agunkróL 

Bácsbobod dolgozó paraszt-
sága azonban megelégelte az 
nszitö plébános magatartását és 
feljelentést tettek ellene. A sze-
gedi megyei bíróság hétfőn tár-

__ _ gyalta az. ügyet és a bebizonyo-
épitőmünkí^t. Cserháti Gergely ! s o d o l t v " d a k alapján Cserháti 
plébános nem riadt vissza a ! Gergely plébánost izgatásért há-
legvadal b hazugságoktól sem és I romévi börtönbüntetésre ítélte. 

DEFOSz toggyüfések 
A DÉFOSz nagvszegedi tit-

kársága vasárnap 14 községben 
r- -r.n.vaV-ös»i-*,n-sr» 'art lawvű-
lést, hogy kiértékelje az eddigi 
munkákat és meghatározza a 
DÉFOSz soronkövelkező fontos, 
uj feladatait. Szegedén a szak-
szervezeti székház gyüléstermé-
ben tartják meg a taggyűlést. A 
többi taggyűlést a következő 
községekben tartják: Do-ozsma. 
Algyő, Tájié, Baktó, Szentmi-

ihálytefek, Gyá'a, Deszk, Uj-
j szentiván, őszrnÜván^ Kübek-
,liáza, Röszke, Szalymaz, Újsze-
ged. 

Ui vezetőség a s e-erii 
liir'aptsres tők élén 

A Hírlapterjesztők Országos 
Egyesüteté"' k szegedi cso-
portja kedden ünnejiélyes tag-
gj'ülést tarlóit. A Nagy Októ-
beri Szocialista Forradlalomról 
tartoltak megemlékezést. Utána 
u) vezetőséget választoltak. El-
nök: Eesedíné Bodó JuÜa, al-
elnök Kalló Gáspár, helyettese 
pedig Tanács János lett. A ve-
zetőség többi tagjai a kővetke-
zők: Kocsis Islrán, Károly Al-
b-rt Kbs F.-z'er. idb T-récS 

Imre, Révész Ferenc, Debreceni 
Géza, Siági Teréz. Választmá-
nyi tagok: Balogh N. Pélerné, 
Terhes Sándor, Kis István, Kái-

[ló Gáspárné, Liptai János. 

BELVÁROSI 
I elrion -•ártn*. 

Nuv. 11-16-'?, prtitektrtl-s-frdáig 
A I EOIl|ABB CSFU FU M ' 

A HOLNAP FELÉ 
Rendezd: M. Fric — F6«zere*ben: 

K Hrtfije- é« 1 Intduvl 

KOR ZO 
l elefon Ant HÜ-14 vértet. 

Nov. II —16-g, p:nicniöí-szeidJig 

U z ö i t v a d a k 
Kaidn'eges téraíju, gyönyörű 

művész film. 
BUDAPESTTEL EQYIDÖBEN! 

HÍRADÓ 

SZÉCHÉNYI 
felelőn Aut S4-7" héilef 

Nov. II—13-ig, péntektöi VdSzrnapig 
A PAPA BOGARAS 

Szlporkázóan szel'cmes cseh vigiáték 
110 perces gondtalan szörakozis 

HÍRADÓ 

Elö.idások mtedhíiom moziban; 
hétköznap 6 és 8 órakor, 
vas&tnap 4, ó és 8 órakor, 

i énztí nyitás d. e. ll-12-ig, d. a 3-kor 

Sandorlalvat fö.dm ives-
szöveike/e Mozgó 

AZ ELLOPÖTí HilÁR 
lilőadások hétköznap tel c, 
vasárnap: léi 5, fét 7 fé!9-kor 


