
A Magyar Dolgozók Pá lia Csongrádmegyoi Párih.zottsága március 4-én, vasárnap délelőtt tél 10 órai kezdetfel 

kongresszusi beszámoló nagygyűlést rendez Szegeden9 a Széchenyi-téren. 
Előadó dr. ZÖLD SÁNDOR elvtárs, az MDP Politikai Bizottságának tagja, belügyminiszter. A nagygyűlésen felszólal a párt-

kongresszusra érkezett lengyel delegáció vesetájé és Jegyitták János elvtárs, az MDP Csongrádmegyei Pártbizottságának titkára 
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trónt elevenen bennünk él Rákosi 
elvtársnak a sztahánovisták kon-
gresszusán mondott beszéde, ami-
kor azt mondta: ,,A piafon a csil-

lagos menybolt" — és én szeret-
ném a mi eredményeinkkel e?t a 
íogJma* megközelíteni, (derültség, 
nagy taps.) 

A béke megvédéséért folytatott kosös küzdelmünk 
acélozza egyre szilárdabbá barátsagunhat 

— mondotta ar. Albán Munkapált küldötte, Hysu Kapo elvtárs 

Lelkes taps fogadta az Albán 
Munkapárt képviselőjének Hysni 
Kapo elvtársnak, a Politikai Bi-
zottság tagjának felszólalását. 

..A mi népünk" — mondota a 
többi között — „meg van győződve 
arról, hogy nincs elszigetelve, mert 
örök barátság fűzi a dicsőséges 
szovjet néphez és olyan barátai 

vannak, mint a nagy kinai nép és 
mint a népi demokráciák népei, a 
nagy Szovjetunió által vezetett yé. 
pejc százmilliói, A bélte megvédé-
séért folytatott közös küzdelmünk 
acélozza egyre, szilárdabbá ezt a 
barátságot.'' 

Ezzel a kongresszus negyedik 
napjának délelőtti ülése végétért. 

Készüljünk fel 

a Magyar-Szovjet Barátság Hónapjára 

A Magyal-Szovjet Társaság Or-
szágos Központja az idén is meg-
rendezi a Magyur-Szovjct Barátság 
Hónapját. A március hónap folya-
mán megrendezésre kerülő Magyar-
Szovjet Barátság Hónapja nagy je-
lentőséggel b(r annál is inkább, mi-
vel Sztálin elvtárs nyilatkozata az 
e^ész világ békeszerető dolgozói fe-
lé megadta válaszát u jelenlegi fe-
szült nemzetközi helyzettel kapcso-
latosan. Erre a nyilatkozatra az 
egész világ haladó emberisége l'elíi. 
gyeit, az üzemek dolgozói éppen 
úgy, mint u falu dolgozó paraszt-
sága. .Sztálin elvtárs rániutulott ar-
ra, liogy kik azok, akik háborúra 
törekednek, kik azok, akik a népi 
demokratikus országok eddig elért 
eredményeire törnek és kik azok, 
ak>k nyugtalanságot, háborús hisz. 
tériát provokálnak ki n békés épitő 
demokratikus országok között. 
Ugyanakkor megmutatta az utut is 
Sztálin elvtárs, amelyen haladva, 
eredményeinket megvédhetjük, hu 
keli fegyverrel a kézben. 

Nagy jelentősége van a Mugynr-
Szovjet Barátság Hónapjának azért 
is. njert Pártunk, a Magyar Dolgo-
zók l'ártjn IU kongresszusa után 
rendezi meg a Magyur-Szovjet Ba-
rátság Hónapjai. A pártkongresszus 

megszabja a Magyar-Szovjet Társn. 
ság elölt álló újabb feladatokat is, 
amelyeket minden szovjetbarátnak 
hazuíias kötelessége ismerni, hogy 
békénket megvédhessük. 

'A Magyar-Szovjet Társaság szege-
di szervezete március JO-én ünne-
pélyes keretek közölt nyitja meg a 
Magynr-Szovjct Barátság Hónapját. 
Ez a hónap Szeged dolgozói számá-
ra iiugv jelentőséggel hír, mert Sze-
ged dolgozóinuk ismét alkalmuk 
nyílik még közelebbről megismerni 
a szocialista emberlipust, u szovjet 
embert. Eljönnek hozzánk a szovjet 
sztahanovisták, mérnökök, tudósok, 
kiváló művészek, zene. és kultur-
csoportok. Bemutatják és átadják 
tudásukul a szocializmust épitő ma-
gyar dolgozóknak, liogv még job-
ban felismerjék a szocializmus felé 
vezető útat. 

Dolgozóinknak már volt alkal-
muk megismerkednie személyesen is 
a világ többi békeszerető dolgozói-
val, a szovjet néppel, melyet u nagy 
Szovjetunió Kommunista (bolsevik) 
Párlja és Szláli.11 elvtárs vezet a bé-
ke megszilárdítása és a kommuniz-
mus megvalósítása felé. 

Eiőrc a magyar-szovjet barátság-
gal a békéért! 

Borbély András titkár. 

A Szegedi Kender dolgozói 
nagy lelkesedéssel készülnek a vasárnapi 

nagygyűlésre 
Nagy le'taesedássel készülnek 

szegedi üzemek dolgozói a va-
sárnap délelőtt fél 10 órakor 
megtartandó kongresszusi nagy-
gyűlésre. A pártszervezetek ér-
tekezleteken ismertették a nép-
nevelőkkel a reájuk váró felada-
tokat. Az üzemek és a kerületi 
alapszervezetek népneveoi sze-
mélyes beszélgetéssel világítot-
tak rá a nagygyűlés meghallga-
tásának fontosságára és tudato-
sították a dolgozókkal, hogy ma 
a nagygyűlésen ismertetik a 
nagygyűlés résztvevőivel a kon-
gresszuson hozott határozato-
kat. 

A szegedi Kender népnevelői 
már kedd reggel óta folytatják 
felvilágosító munkájukat. A dol-
gozókkal hosszan beszélgetve vi-
lágítottak rá a kongresszus tör-
ténelmi jelentőségére. 

Erről beszélt Pribék Tjbor vil-
lanyszerelő is a műhelyben. Fel-
világosító munkájában a többter-
melésre is serkenti a dolgozó-
kat- Megmagyarázza, hogy a 
kongrsszuson hozott határozato-
kat az elkövetkezendő időkben 
csak ugy tudjuk végrehajtani, 
ha a kongresszus! versenyben 
elért eredményeket nem tekint-
jük kampánynak, hanem a kon-
greszus után is megtartjuk és 
feko izük azokat. 

Cserép Szilveszernc az egyé-

ni agitációjában a vasárnapi 
nagygyűlést a nemzetközi kér-
désekkel kapcsolja össze. Az 
előfonóban a dolgozótársainak 
megmagyarázza, hogy mennyi-
ben függ össze a kongresszus 
és a vasárnapi nagygyűlés a 
nemzetközi eseményekkel. 

— A vasárnap! nagygyűlés is 
a béke megvédését szolgálja — 
meséli el az előfonó dolgozói-
nak. A kongresszuson hozott 
határozatok ismertetése hozzá-
járul ahhoz, hogy még szoro-
eabbra építse ki a Párt és a tö-
megek közötti kapcso'atot s ez-
által a nagygyűlés résztvevői 
még szilárdabban és még tánto-
ríthatatlanabbul állják meg he-
lyüket a békefront reájukeső 
szakaszán. 

A dolgozók megértik Cserép-
né elvtársnő szavait, még le'ke-
sebben végzik munkájukat, eme-
lik teljesítményüket, hogy a va-
sárnapi nagygyulés'g még szebb 
és még nagyobb eredményekről 
számolhassanak be 

A szegedi Kender dolgozíi 
megértették a nagygyűlés jelentő-
ségét. Párttagok és pártonkívü-
liek egyemberként vonulnak fel 
— mondja Bangó Mária, a vi-
zesfonó mu-kásr.ője. Tudjuk, 
hogy a kongresszusi beszámoló 
M3gygyülés lendületet ad majd 
további munkánknak. 

BÁTOR EMBEREK 
A kalandos filmműfajnaik a 

szovjet fi'mmüvészetben is nagy 
lehetőségei vannak, mert fe.tárja 
a jelemkor legfontosabb tanéit, 
mint: hazafiasság, a haza javára 
végz«tt. önfeláldozó munka és a 
szovjet ember magaa erkölcsi tu-
lajnonségai. A szovjet filmgyártás 
számos olyan példát tud felmutat-
ni, melyek azt bizonyítják, hogy 
a kalandos fitmműfaj is rendelkez-
het mély tartalommal ég témája 
szoros kapcsolatot tarthat fenn a 

I valósággal. Egyik Iegkíemelke-
jdőbb, az ehhez tartozó műfajok 
közül a „Bátor mberek" cimü 
film. A filmet Volpin és Eröman 
itták és KonJtantin Jugyin ren-
dezte, Mély érzések és eszmei gön-
ci o'a tok hatják át a filmet, ame-
lyei a fokozatosan fejlődő cselekmé-
nyein és hőseinek tettein jutnak 
el a közönséghez. 

A filmet ma mutatja be a Sza-
badság Filmszínház és két hétig 
tartja műsoron. 
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A békefelelősök részére csü-
törtökön délután fél 5 órakor 
rendkívüli gyűlést tartunk az 
MSZT-ssákhásban, Horváth Mi. 
hály-utca 3. szám alatt. 

Középfokú káderképző tanfolya-
mon résztvevő elv'ársalc figyelme-
ket Felhívjuk a középfokú káder-
tanfolyamra beosztott elvtársaink 
figyelmét, hogy pénteken délután ö 
érakor az iparcrtanuló iskolában 
tanulókört 'ártunk. A tanulókörön 
a megjelenés kötelező. 

Agit. prop. osztály, 

Békebixotlsági hirek 
Béke titkárok figyelem! Csü-

törtökön délután fél 5 órakor 
az MSZT-székház nagytermében, 
(Horváth Mihály-utca 3. sízám) 
rendkívüli értekezletet tartunk. 

MNDSZ-HÍREK 

Az újszegedi csoport március 
1-én, csütörtökön délután G órakor 
taggyűlést, a Kossuth Zsuzsa-cso-
port nőnapot tart. f 

DÉFOSZ.HIREK 

Mezőgazdasági szakelőadá-
sok |e»znek március 2-án 
6 órakor a bak tói, március 

2-án este 6 órakor a.z alsóvárosi 
DÉFOSZ-szervezetekben. 

A móravárosi alapszervezet 
Petőfi S.-sugárút 81. szám alatti 
helyisiégében március 2-án este 
6 órakor Obermájer, Ernő Kos-
suth-díjas tudós tart előadást 
a paprika termesztéséről. 

D1SZ-HI15EK 

Március 1-én, csütörtökön este 
6 órakor üzemi, területi, isko-
lai ós egyetemi alapszervezeti 
gnzdaságvezetőknek értekezlet. 
Kérjük a gazdaságfelelősök pon-
tos megjelenését. 

MSZT-HIREK 

Az MSZT szegedi székházá-
nak nagytermében március 1-én, 
csütörtökön nagy aktivaüiést tar-
tund, összes üzemi, hivatali és ke-
rületi aktíváink számára. 

Szakszervezeti hírek 
A házfelügyelők vezetősége kéri 

a tagokat, hogy 4-áre a hiányos de-
korációkat pótoljak. A felvonulás-
ra gyülekezés délelőtt 9 órakor a 
szakszervezeti székház udvarán, 
Kálvária-utca 10. szám. 

A háztartási alkalmazottak szak-
szervezete értesíti tagjait, hogy 
március 1-én, csü örtökön délután 
(i órai kezdettel taggyűlést tart a 
csoport helyiségében, Kálvária-utca 
10 szám alatt. 

A Textilkombinát Petőfi Sándor ifjúsági leszedő bri-
gád tagjai a kongresszusi verseny elindulásakor a felajánlot-
ták, hogy az 1.8 perces Jesaedási időt február 24-re 1.5-re 
oscikentik, A brigád ifjúmunkásai jól megszervezett munkával 
elérteik, hogy leszedés miatt a Kongresszusi Héten soha nem 
állt egyszerre két gép, s a leszedést időt sikerült 0.85 percre 
lenyomni. Ezt az eredményt azzal érték el, hogy előre elkészí-
tsünk a csévékst, s a gépparkokat állandóan tisztán tartották. 
A Petőfi-brigád tagjai a Konj-rcsszuei Héten szabad idejükben 
sokat segítettek a fcnónőlanek is, hogy azok minél jobb ered-
ményekkel köszöntsék Pártunk kongresszusát. 

A SZEGEDI ÜZEMEK DJSZ-
EI.VJ'ALJAI a Kongresszusi Héten 
minden üzemben készítetlek egy 
DISZ postaládát. A fiatalok megír-
ták, mit változott az életük a fel-
szabadulás óta, hogyan találkoztak 
életükben először a Párttal, milyen 
hibákat, hiányosságokat tapasztal-
nak a termelőmunkában s javasla-
tokat tettek, hogyan tudnák ezeket 
kijavítani. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
TÁRSULAT március 4-én a „Sza-
badság"-mozjbnn délelőtt 10 órakor 
a „Föld kialakulása és fejlődése" 
címmel tart eladási. Az előadás uláp 
„A föld kc'ctkezésa" és „Földren-
gések" című kisfilmeket mutálják 
be. 

A „VÖRÖS CSILL'A'G" mozi dol-
gozói a kongresszus tiszteletére vál-
lalták. liogv 25 százalékkal csök-
kentik a világítási költséget, 3 szá-
zalékkal az ipari áramfogyasztást, 
20 százalékkal a tűzifa- és 10 szá-
zalékkal a szénfogyaszlást. Felaján-
lásukat a kongresszus után is tart-
jak. 

A VÍZGAZDÁLKODÁSI HIVATAL-
NÁL az árvédelmi téren lakó esu-
'ornaörök eddig nem tudlak eljárni 
a békcgyülásekrc, ipert a városon 
kívül laknak. Most megszervezték, 
liogv a házjle'.efnnon keresztül hali. 
gatják meg a bé'.r gyűléseket, I'gy 
hozzá is szóihalnak az előadáshoz. 

NAPIREND 

1951 mrácius 1., csütörtök 

MOZI 

Szabadság 6. 8: Bá'or emberah. 
Vörös Csillag 6, 8 Felszaba-

dult Kína. 
Fáklya 6, 8: Harc a vízért, 
A Fáklya Moziban vasárnap dél-

előtt 9 és 11 órakor filmmatiné. 
Bemutatóéra kerül a „Veszélyes vi-
zeken" című film. 

SZÍNHÁZ 

A rany csillag 
Csütörtök: Aranycsillag „Shakes-

]>curc"-bérlet. 
Péntek: „Gorkij-bérlet." 
Szombat: Travista, „Dózsa", 

bérlet. 
A rattycsillag 

Vasárnap délután 4 órai kezdet-
tel díszelőadásban, 

Vasárnap este: „Blaha".bérlet. 
Az előadások kezdete délután 4 

és eete féj 8 órakor. 
A Szegedi Nemzeti Szinház igaz-

gatósága felhívja a közönség fi-
gyelmét, hogy a szinház pénztárá-
nál vasárnap délutánra és es'ére 
eddig megváltott jegyelv az es i 
előadásra érvényesek. 

• 
1DÖJARÁSJELENTÉS: Válto-

zó felhőzet, többfelé eső, havaseső, 
esetleg hózápor. Mérsékelt, helyen, 
ként északi-északkeleti szél, éjsza-
kai fagy, a nappali hőmérséklet 
alig változik. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A mai 
'iszai vízállások: Szolnok 258 em, 
45 százalék, Csongrád 236 cm, 47 
százalék, Szeged 266 cm 45 száza-
lék. A Maros Makónál 55 cm, 18 
százalék. 

Ma Sz. Honvéd—Sz. Lokomotív 

edzőmérkőzés 

A Budapesti Honvéd elleni idény-
nyitó NR l-es mérkőzésre készülődő 
Szegedi Honvéd ma délután fél 4 
órakor edzőmerközést játszik a 
Szegedi Lokomotív ellen a Vas-
utas-stadionban. 

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
megyei szervezete is teljesítette 
kongresszusi felajánlását. Február 
24-ig a hódmezővásárhelyi t&zcs-
csoportok között 10 teljeaen fejsze, 
relt mentőládát osztott ki. 

'AZ ÉPÜLETSZERELŐ ÁV-NÁL 
Eoján Lajos békrhizottsági tag ez 
üzem legjobb népnevelője. Foján 
elvtárs a kongresszusi verseny első 
napján 418, második napján 505, 
harmadik napján 548 százalékos tel-
jesítményi ért c|. 

AZ EGYETEM állam- és jogtudo-
mányi kara csütörtökön délután 
. kozmopolitizmus — nacionaliz-
mus" címmel nyilvános előadást 
lart az egyetem aulájában Az elő-
adásra minden érdeklődül várnak. 

HATHETES HELYESÍRÁSI TAN-
FOLYAM indul dolgozók részére a 
Dózsa György állami általános fiú-
iskolában. A tanfolyam anyaga: a 
helyesírás időszerű kérdései, jegy-
zőkönyvek, beadványok írása, nyom. 
látványok kitöltése és szépírás. 'A' 
tanfolyamra, amely március 12-én 
kezdődik, az isko'a igazgatóságánál 
lehet jelentkezni délelőtt 9—l-ig és 
délután 3—5 óráig. (Szent György-
tér). 

x SANP0REALY1 Vadásztársaság 
közhírré teszi, hogy egész l"rülclc 
mai naptól május l-ig mérgezve 
van. 

Lakó Antal I 

f e l h í v á s ! 

Értesítjük a Szegedi Magas-
építési Vállalat azon dolgo-
zóit, akik szabadságon vannak 
és vidéken iak'tak, hogy a cu-
kor alapjegy összeírása végeit 
saját érdekükben február 28-
tól március 2-ig jelentkezze-
nek a központi irodában. 

IW4 ESTE 

A HUGÁRIÁBAN 

Huszár Osxbár 
tenorista és 

ittdni Zsuzsa 

énekesnő 

Belépődíj 2'— foi int 

ö i v . J a n á v G y u órsé 

1951. február hó 27-én el-
hunyt. Temetése március 1-éo 
délután fél 4 órakor a Dugo-
nics.temetőben. (Minden külön 
értesítés helyett). 

A Gyászoló család. 

A szegcdi munkásmozgalom régi 
harcosát vesztette cl Lakó Antal 
elvtártban, a Szegedi Erdőgazda-
ság dolgozójában. Lakó elvtárs 
még egész fiatal korában, a század 
elején kapcsolódott be a párt- és 
szakszervezeti mozgalomba. Az el-
ső világháború elő ti időkben a 
Szociáldemokrata Párt megalkuvó 
vezetőségével szemben a forradalmi 
irányza'ot követte. 

IS 19-ben, a magyar proletárdik-
tatúra idején mint vörös katona 
résztvett a proletárhaza védelmé-
ben. A Hortby-éra alatt a Szociál-
demokrata Pártban törhetetienül 

! küadö t a Peyer-féle áruló politika 
] ellen s rendszeresen fenntartó";) a 
kapcsolatot a földalatti kommunis-
ta mozgalommal. 

A felszabaduláskor a Magyar 
Kommunista Pártba lépett be és az-
óta példamutatóan szo'gájta a Pár-
tot, a magyar dolgozók hazáját é« 
a oóke védelmének nz ügyét. 

Lakó elvtárs váratlanul távozott 
el körünkből, Régi szívbaja ölte 
meg. Temetése hé főn délután volt 
az akóvárci-ti temetőben. Koporsó-
jánál a Szegedi Pártbizottság ne-
vében Sijnovks Mihály elvtárs 
mondott búcsúbeszédet. 

DF.L.M AGYAItORSZÁG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS. 

Szerkesztő' 
BODAY l'AL. 

Szerkesztőség Szeged. Lenin-u II, 
Telefon 35 35 és 30-03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon: 
este 8-IÓI 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged, Leniu u 6. 

Délmagyarország Nyomda. Szeged, 

Felelős vezelö: Priskin Sándor , 


