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T E T S Z I K N E K E M A B Á N Y Á S Z É L E T ! " 
— írja héthetes hányásséletéről Túri László 

Ötéves tervünk u tahit eredménye: 

Csillagvizsgáló létesül Szegeden 
A Magyar Természettudományi Társulat szegedi csoportja 
kiszélesíti felvilágosító munkáját a babonák és a hamis 

áltudományok leküzdése érdekében 

A szöregi postás a házszámo-
kat vizsgálva ment végig a Pe-
töfí-utcán. Végre megtalálta a 
46-os számot. Siet a levéllel, 
mert Turi Lászlóné már napok 
óta kérdezte, hogy van-e számá-
ra levél. Tudta, hogy most újra 
nagv örömöt visz egy családnak. 

Tűri Lásztó "fot hB'e ment el 
bányásznak. 

Felesége először féltette férjét, 
aggódott érte. Bár férje szavai 
kissé megnyugtatták, mégis iz-
gatottan és kíváncsian várta az 
első levelet. Mit ír a férje P 
röl. a bánvárói, az első munká-
ról? 

Amikor a postás bekopogott, 
éppen két kisgvermekét. etette. 
A másféléves Pistike még sírni 
is kezdett azért, hogy leteszi az 
öléből.' Gyorsan megköszönte és 
felbontotta a levelet. Szerette 

volna mind a négy oldalt egy-
szerre végigolvasni. Alig értette 
"az értelmét, olyan gyorsan ol-
vasta át. Letette az asztal sar-
kára a kék borítékot és befejez-
ték az ebédet. 

Csak ebéd után vette ismét 
kezébe a kuszált betűkkel teleírt 
lapokat. Most már szinte végig-
rágott minden szót. minden gon-
dolatot. Látta a levélen át a fe-
kete szénfolyosók csillogását, a 
tárna száját, az aDró lámpákat. 
A gyerekek ölébe ültek, minden-
áron olvasni akarták ők is „apu-
ka" levelét. 

Mosolyra derült az arca. ahogy 
ag első sorokat olvasni kezdte: 
..Barátságosan. fogadtak bennün-
ket az állomáson. Itt nagyon szép 
a táj, a hegyek rrrst piros-, bar-
na-, sárga- és zöldfoltosak, az 
őszi falevelektől." Szép vidék 
lehet Pécs — pillant fel, majd 
tovább olvas. 

„Mindenkit szigorúan meg-
vizsgáltak az orvosok, mielőtt 

lementünk a bányába. 
Csak az mehetett le, aki megfe-
lelt az orvosi vizsgán." 

..Három napig csak a bányát 
jártuk, ismerkedtünk új munka-
helyünkkel, megmagyarázták az 
esetleges fennálló veszélyeket és 

az ellenük való védekezést. Nagy 
óvatosságra intettek bennünket." 
Amíg felpillantott a levélből, sze-
retettel ölelte magához gyerme-
keit. ^Erezte, hogy ez az igazi 
békeszeretet, tudta, hogy ez a 
Párt munkája. 

„Régen, tje gondold, hogy ez 
így volt. A felszabadulás előtt 
nem törődtek a bányászokkal, 
nem figyelmeztették a veszélyek-
re. senkit nem érdekelt, hogy az 
az új bányász hogyan tud véde-
kezni a balesetek ellen" — olvas-
sa tovább a levelet. 

Önkéntelenül hangosan olvas-
sa tovább a sorokat. Hadd hall-
ják a gyerekek is: „Itt. is érez-
zük, hogy a szocializmus építé-
sében legfőbb érték az ember" 
— hangja acélosan csengett vé-
gig a szobán, a gyerekek sem 
kapkodtak már a papírért, fi-
gyelték édesanyjuk szavait. „Ha 
vigyázunk munka közben. 

nem veszélyes ez a munka." 
Hosszú lenne ezt hangosan vé-
gigolvasni — gondolja, majd to-
vább olvas. — „Itt annyit kere-
sünk, amennyit termelünk. Lehet 
800, ezer forintot is keresni. Az 
ellátás igen jó, egy szépen beren-
dezett szobában heten vagyunk." 

Visszagondol egy pár hétre, 
amikor még aggodalmában azzal 1 

akarta férjét Lebeszélni, hogy 
majd ner. lesz kényelmes ottho-
na, hogy nem lesz jó ellátás. 
Ezen most már csak mosolyogni ! 
tud. 

A szekrényben lévő sok könyv-
re esik tekintete, amikor tovább 
olvas: „Sokat lehet tanulni, min-
den tanulási lehetőséget megad-
nak." — Arra gondol, hogy itt-
hon is mennyit,tanult az ő férje. 

Nagyobb betűkkel írja férje a 
levélben: „Tetszik nekem a bá-
nyászélet!" Igen! A férjem meg-
elégedett és boldog: ezt érzi a 
sorok között. Büszke az új fel-
adatára. Emlékszik, mikor Rá-
kosi elvtárs beszédét hallgatták, 
milyen lelkesedéssel és bizalom-
mal beszélt neki is férje az új 
munkáról, a bányászok nagysze-
rű és szép feladatáról. 

Kissé csodáikózva, de most 
már ő is lelkesedve, olvassa to-
vább a levelet: „Lent 

a bányában nök is dolgoznak 

a férfiakkal együtt. Sokan még 
többet termelnek, mint a fér-
fiak." 

Milyen hosszú és kimerítő le-
velet írt. A gyerekek már meg-
unták a csendet, játszani kezd-
tek. „írd meg édesanyáméknak 
is, hogy hogyan vigyáznak ránk 
és az egészségünkre." — halad 
végig az új sorokon. „Tudod, 
hogy nem is akartak hallani új 
munkámról. Hadd tudják meg ők 
is, hogy a népi demokrácia mi-
lyen nagv lehetőségeket nyitott 
meg előttem, hogy értékesebb 
tagja lettem a munkásosztáv-
nak." 

Az asszony figyelmesen olvas-
ta ezt a levelet az utolsó szóig. 
Minden szóban megnyugtatást, 
lelkesedést talált. Most már 
gyorsan ír a szüleinek is, hogy 
az:k is lássák, milyen 

gondoskodással veszik körül 
a fiukat, hogyan törődnek vele, 
hogyan tanítják. 

Ahogy előkészíti a tintát, tol-
lat és papírt, dalolni kezd, szin-
te önkéntelenül a mi szép ha-
zánkról, az aranysárga búzatáb-
lákról és a csillogó fekete szén-
ről. N. M. 

Parasztgvii'ések Alsóvároson 
es Babtóban 

Ma, vasárnap a DEFOSz ren-
dezésében két helyen tartanak 
paiasztgvűlésl. Az egyik pa-
rasztigyűlést Baktóban. a föld-
müvesszövetkezet helyiségében 
délelőtt 10 órakor tartják. Elő-
adó Vad János. A másik paraszt-
gyűlést délelőtt fél 11-kor Al-
sóvároson szintén a földműves-
szövetkezet helyiségében tart-
ják meg. Itt Nagy István beszél. 

Az előadók ismertetik a mély-
szántás szerződéskötés és a ter-
ménybegyüjtés fontosságát, va-
lamint Mártély község verseny-
felhívását. 

Népi demokráciánk messzemenő 
segítséget nyújt a dolgozók kul-
turális színvonalának emelése, s 
ezzel együtt természettudományos 
műveltségének fejlesztése érde-
kében. Jelentős munkát fejt ki 
ezen a téren Pártunk irányításával, 
a Magyar Természettudományi Tár-
sulat szegedi csoportja, amely a 
közeljövőben két nagyfontosságú 
létesítménnyel gazdagodik. 

Előröl ál hatóan már december hó-
napban megnyitja a Társulat <» 
most szerelés alatt álló csillagvizs-
gálóját, A Magyar-Szovjet Társa-
ság kiállítási csarnokának tetejére 
tervezik a cs llagvizsgálót, de ehhez 
még kisebb átalakítások szüksége-
sek. Oragépes. min/iegy 25—30 
centi átmérőjű tükrös távcsövei mű-
ködik majd a csillagvizsgáló, amely-
nek az a célja, hogy a dolgozók 
legszélesebb rétegeit ismertesse 
meg a csillagok yílágával. Ezzel 
együtt megfelelő ismeretterjesztő 
előadásokat is tartanak majd. 

A távcsőhöz szükséges közel öt-
ezer forint értékű tükör már meg 
is érkezeit Szegedre. úgyszintén az 
öntöttvas alapzat is. Az óraművel 
még most készítik Budapesten. a 
Rákosi Mátyás műveknél. Az óra-
műves lencséknek az a nagy elő-
nyük, hogy egy óramű segítségé-
vel nyomon követhetik a cs ílago-
kalt és nem kell a föld elfordulásá-
nak megfelelően esténként újra 
beállítani a távcsövet. 

Még a csillagvizsgáló megnyitása 

Ismeretes a<z a nagyarányú cipő-
feketézés. amelynek öt vádlottja, 

'ncveszerint Aigner Sándor, Kará-
csonyi Sándor, if j . Karácsonyi Sán-
dor. Almás Gyula és Péter Balázs 
volt. Szombaton kerültek a vádlot-
tak a hosszú hónapok óla először 
összehívott munltisbíróság elé, ahol 
a vádat Gaál Ödön államügyészségi 
alelnök képviselte. 

A munikásbíróság ítéletiében bű-
nösnek mondotta ki a vádlottakat 
árdrágítás bűntettében és a kö'ellá-
tást veszélyeztető bűncselekmény-
ben. Ezért Aigner Sándort ötévi 
fegyházra és tízévi politikai jog 
vesztésre, idős Karácsonyi Sándort 
kétévi és hathónapi fegyházra, öt. 

előtt, már december eljén megnyit-
ja a Természettudományi Társulat 
állandó fejlődéstani kiállítását a 
szegedi múzeumban. Ezen. az élö 
és élettelen világ keletkezésével, 
a növény- és állatvilág, valamint 
az ember fejlődésével ismerkedhetnek 
meg a látogatók. Falitáblák, lele-
tek és modellek segítik hozzá a 
dolgozókat — három nagy terem-
ben — ennek a kérdésnek a meg-
lsmeréiséhez, de e melle'/ ezzel 
kapcsolatban is előadásokat szer-
veznek. 

A Természettudományi Társulat 
szegedi csoportja egyébként • jelen-
leg is igen nagy érdeklődés mellett 
folytatja előadásait a megyében. Ed-
dig már 16 helyen 'ár tot ták elő-
adást a babonák elleni küzdelem-
ről. Jellemző a dolgozóknak a ter-
mészettudományos kérdések iránti 
érdeklődésére. hogy a csongrádi 
Bútorgyárban például 420-an gyü'.-
t'ek össze egy előadásra, az újszegedi 
Magyar Kenderben 250-en- a Pap-
rika ÁV-ben 300-an. Decemberben 
az atomenergia békés célokra való 
felhasználásáról tartanak maid elő-
adásokat. E mellett még ebben a 
hónapban — előreláthatóan jövő 
vasárnap — filmbemutatóval egy-
bekötött előadást rendeznek a Bel-
városi moziban. Ezalkalommal a 
„Harc a babonák ellen", valamint 
a „Természet csodái'' és az ,.|dö-
iós'lás" című kisfilmeké' mutatják 
be. 

évi politikai jogvesztésre, tízezer fo-
rint pénzbüntetésre és fele vagyo-
nának elkobzására, j f j , drM Karácso-
nyi Sándort egyévi börtönre. Almás 
Gyulát kétévi fegyházra, ötévi po-
litikai jogvesztésre, ezer forint 
pénzbüntetésre é«s 1000 forint 
vagyoni elégtételre. Péter Balázsi-
kétévi fegyházra, ötévi politikai 
jogvesztésre, kétezer forint pénz-
büntetésre cs kétezer forint vagyo-
ni elégtétel megfizetésére ítélték. 
Kimondta a bíróság az iparigazo'-
vánnyal rendelkezőkkel- szemben az 
iparigazolványok elkobzását, üzlet-
helyiségeik igénybevételét és vala-
mennyi vádlottat kitiltotta hat hó-
panra lakóhelyéről. 

Munkásbírósági ítélet 
Aigner Sándor és társai árdrágítási bűnügyében 

sek rakják ki titokban, az éj sö'étjé-
ben a „szeretetadományt''. Véletle-
nül kinyílik az egyik láda és fegyve-
rek kékeslekefe csöve mered ki a 
nyíláson: íme az amerikai segítség! 

Közben a parlamentben is fellán-
gol a harc. A hazaárulók, az ameri-
kai követ tjikos cimborái, a Mar-
shall-terv elfogadását követelik. De 
a kommunisták és a becsületes bal-
oldali szociáldemokrata vezető Matk 
Pirró leleplezik az amerikaiak igazi 
szándékát. 

„A Marshall-terv egyenlő a halál 
tervével. Ennek a tervnek a célja, 
hogy megvásárolja az ország szabad 
ságát!'' — ezek Hanna Ljchta sza-
vai — a Párt szavai. Egyiáejüle„ a 
munkásosztály pártja megkezdi a 
dolgozó tömegek még fokozottabb 
mozgási'ását az imperialisták ellen. 
Első helyen a küzdelemben minde-
nütt Hanna Lichtát, a nép ügyének 
bátor harcosát látjuk. 

Az utcákat, tereket, ha'almcs tűn 
tető tömeg tölti be. ,,Lc a Mc.rshall-
segéllyel!'' •— „Éljen a Szovjet-
unió!'' — hirdetik a tün'efők 
feliratai. A dolgozó nép küldöttsé-
gei egymásután érkeznek az ülés-
terembe. Követeléseik, melyet a tün-
te'ö tömeg kiáltása támaszt alá — 
eldöntik a parlamenti harca,. 

Az imperialisták ügynökei nem 
tudnak elenállni a munkások és dol-
gozó parasztok együttes követelésé-
nek, ezért utasítják a Szociáldemo-
krata Pártot, hogy aknamunkával 
igyekezzék a munkások egységét 
megbontani. A munkástömegek 
azonban nem a jobboldali szociál-
demokratákat követik. Mark Pirró 
bejelenti a Szociáldemokrata Pár' 
kettészakadását és hogy ők a balol-
dal képviselői, a kommunistákhoz 
csatlakoznak. 

A kommunisták győztek: n Mar. 
shcll-tcrvet elutasítják A kommu-
nis'ák javaslatára küldöttség indul 
a Szovjetunióba, megerősíteni a két 
ország közötti barátságot és segít-
séget hozni a nehéz helyzetbe ke-
rült népnek. 

Miután a parlament a tömegek 
nyomására visszautasította a Mar. 
shal-tervef, cz összeesküvők fegy-
veres puccsot készítenek elő. Mac 
Hill könnyűnek látia a feladat meg-
oldását. Amerikai fegyverekkel fel-
szerelve megszállják a pályaudvart, 

a rádiót, a postát és a miniszterel-
nökséget . A határt megnyitják Tito 
csapatai előtt, aztán már csak a 
„tisztogatás"' lesz hátra . . . 

A kivégzendők listáján első he-
lyen Hanna Lichta neve áll.. . 

A kommunisták ismerik az ellen-
ség módszereit. Tudják. hogy az ősz-
szeeskiivök külső segítséget Tito Ju-
goszláviájától kaphatnak, ezért bíz-
zák a határ megvédését a Mark Pirró 
parancsnoksága alatt álló páncé'os 
hadosztályra. Mint minden nehéz 
helyzetben, igy most js a kommunis-
ták O néphez fordulnak scgilséig-
ért. A Párt vezetői járják cz üze-
meket, gyárakat, falvakat Felvilá-
gosítják a munkásokat, parasztokat 
és a dolgozók megértik, hogy hazá-
juk megvédéséért, ha kell, fegyvert 
is fogjanak. — Szoros, mély szere-
tet köti őket össze a Kommunista 
Párttal. S a puccs elfojtására fel-
fegyverzik az üzemi munkásokat. 

A hajnali utcákon megindulnak az 
összeesküvők teheratt'ói. Egy-két lö-
vés hallatszik. A kommunisták az 
összeesküvők nyomában vannak s 
felemelj kézzel rdják meg magukat 
az árulók. Kérzekeriilnck az 
ellcnforadalmi puccs vezetői 
is. A jobboldali szociáldemo-
krata Joachjm Pirró is hiába 
próbál megszökni a felelösségrevtr 
nás elöl. Az amerikai követ meg-
tagadja a segítséget volt cinkosá-
tól — hiszen az impcrialis'ák a ve-
szélyben csak egyéni érdeküket 
terfják szem előtt. 

Mac Hillnek azonnal el kell hagy-
nia az országot. 

Acélöntök, bányászok, napbarní-
tott, kírgeskezű parasztok, lelkes 
fiatalok, bátortekintetű nök, férfiak 
vonulnak tömött sorokban az utcá-
kon Vörös zászlókat lenget a szél! 
A tömeg egyre nő. Magasra száll 
büszke, harcos daluk. 

A parlament előtti téren százez-
rek és százezrek tesznek harcos fo-
gadalmai Sztálinnak: 

,,Megfogadjuk Sztálinnak és a 
szovjet népnek, hogy megőrizzük nr. 
szagunk szebadságát és függcllet.-
ségét... 

Megfogadjuk, hogy küzdeni fo-
gunk a békéért és megőrizzük ba-
rátságunkat a szovjet néppel és a 
népi demkoráciák országaival.4' 

Alkonyodik. Szürkéskéken ereszke-
dik a köd a mocsár fölé Sűrű iszap-
jában meg-megcsúszú lábbal vonszol-
ja magát egy asszony. A koncentrá-
ció s táborok csikós ruhája borítja 
testét. Mögötte felhangzik az 5S. le-
gények vérszomjas ku'yájnak csaho-
•lása. Sűrű bozóton keresztül mene-
kül. Koszta Varra, földhözragadt sze-
gény perasz! fogadja házába. A szö-
kevény Hanna Lichta, a fasiszták el-
leni harc egyik vezetője — biztonság-
ba kerül. Egy éjszaka sikerül csatla-
koznia a partizánokhoz. 

Néhány esztendő telt el. A Szovjet-
únió Vörös Hadserege felszabadította 
az országot Hanna Lichtát, az egy-
kori szökevényt helye'tes miniszter-
elnökként lát'uk viszont. A szovjet 
hősök virággal borított emlékmüvének 
leleplezésénél beszédet mond. 

„Ismét vihar van készülőben orszá-
gunk felet!, a nap homályosabban sfit 
tájainkra. Az ellenség nem nyugszik, 
ismét fellángol a harc és térdre akar-
nak bennünket kényszeríteni. Ez az 
emlékmű felidézi bennünk azokat a 
napokat, amikor vérünket öntözve 
küzdöttünk és csak egyetlen ország 
nyújtott számunkra baráti segítséget: 
a Szovjetúnió. Ez az ország, melyben 
az egész dolgozó emberiség minden 
reményét látja. Ez az ország mentel-
te meg a világot a fasizmus szégyen-
teljes uralmától és segített nekünk, 
hogy kiharcolhassuk szabadságun-
kat" 

Az ellenség mcgindl'ja a támadást. 
Ismeretlen, barátcsuhás férfiak me-
rényletet követnek cl Hanna Eichta 
ellen. Mac Hill amerikai követ bezárt 

A főszereplő Ludmilla Szkopina, H 
Krisztina Paderát., a kalandornőt, a 
Nacionalista Párt vezetőjét, akik 
együtt készítették elő a merényletet 
Henna Lichta ellen. Krisztina Pade-
rának — mint a Getapó megbízottja, 
a II világháborúban s°h értékes adat-
tal szolgált a náci vezetőségnek —, 
régi gyakorlata van a kémkedésben, 
összeesküvésben. Ott van természe-
tesen a jugoszláv követ, Tito meg-
bízottja js. Olyan kereskedelmi szer-
ződést kell kötniük, hogy az ország 
utolsó szem gabonáját is Jugoszlá-
viába küldje. Éhínséget kell előidéz-
ni. Ekkor majd elfogadja a parla-
ment a Marshall-tervet és ennek kc-

etien. „IUL llfll UUÍK, - -•-- - . -
dolgpzószobájának mélyén készitikreién belül visszahozzak maid a Ju 

anna Lichta alakítója 
lekvéshez látnak. Hanna Lichta sür-
gős, szigorú intézkedéseket követel a 
szabotálok ellen. Követeli, hogy a 
kulákoktól vegyék el az elrejtett ga-
bonafeleslegeket. — A gabonáért fo-
lyó harc az ország központi politikai 
kérdésévé válik. Koszta Varra hoz-
zá hasonló szegényparaszt társaival 
hozzáfog a gebonabegyűj' éshez. Le-
leplezik a gabonarejtegetö kuláko-
kat. 

A Marshall-terv elfogadásának 
előkészítésére megérkezik az ameri-
kai „Békevonat". Harsogó énekszó-
val, sok hű-hóval vonul végig az or-
szágon. A ládák mélye azonban nem 
élelmiszert rejt magában. Szerzetc-

goszláviába kiszállított gabona egy 
részét, mint az országnak nyújtott 
amerikai segítséget. 

A kárteoők közreműködése foly-
tán a gabonával tett szerelvényeit el-
indulnak a jugoszláv ha'ár felé. A 
lehúzott redőnyü péküzlctek előtt 
pedig hosszú sorokban áll a nep. 
Nincs kenyér . .. 

Dc a kommunisták azonnal cse-

K Á R H O Z O T T A K Ö S S Z E E S K Ü V É S E 
November 23-án mutatja be a 

„Szabadság"-mozi ezt a remek 
filmet, díszelőadás keretében. 
Azért írjuk, hogy „Szabadság'-
mozi, inert a díszelőadás alkal-
mával változtatják meg erre a 
névre a Belvárosi Mozi nevét. A 
film egy meg nem határozott 
népi demokrácia harcát, fejlődé-
sének történetét mondja el úgy, 
hogy abból minden népi demo-
krácia a saját éleiére ismerhet rá. 

• 

elő titokban az összeesküvést. Cinko-
sai között ott találhatjuk a nép min-
den ellenségéi: a kenetteljcs Birnos 
kardinális!, a demagóg jobboldali 
szociáldemokratát: Joarhim Pírról, 
a simamodorú Hugó Vasztist és 


