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Sztálin elviárs ujabb békenyilatkozatot adott
MRGYRR
FÜGGETLENSE
PFRONT
Magyarország
deinokrat ikus
erői elhatározták, hogy megala.
kitják a Magyar Függetlenségi
Népfrontot, mely a változott
viszonyoknak megfelelően folytatja és továbbfejleszti a német
fasizmus ellen, a háború- alatt
a magyar nemzeti
ellenállás
szervezésére megalakult Magyar
Front és a belőle
kifejlődői!
Magyar Nemzeti Függetlenségi
Front munkáját.
A Magyar Nemzeti Független*égi Front,
mety a Magyar
Kommunista Párt kezdeményezésére alakult, programját megváhjsitotla, a hazánkat
felszabadító Szovjelun'ó
segítségével
kivezette a nemzetet a veszteti
háború katasztrófájából,
újjáteremtette a rosnbádőlt magvar

államiságot, biztosította az ország békéjét és függetlenségét,
végrehajtotta az 1818—49-ben
megkezdett és egy évszázadra
féltjemaradt magyar demokratikus átalakulás feladatait: felosztotta a cíoTgozó parasztság
között a nagybirtokosok földjét, megvalósította a
magyar
nép szabadságjogait, Iétrehőzta
a köztársaságot. A külföldi imperialisták
által támogatott
nagy-birtokos és nagytőkés osztályok reakciós törekvései eben
a fasizmus
maradványainak
megsemmisítéséért
folytatott
kemény harc közben a Magyar
Nemzeti Függetlenségi
Front
demokratikus erői gátat vetetlek a pusztító pénzromlásnak,
újjáépítették az országot.

A régi Függetlenségi Front letjes'fetfe
hivatását
A magyar demokrácia megszilárdítása, Villányainak biztosítása és
továbbfejlesztése
szükségessé és elkerülhetetlenné
telte, hogy a magyar demokratikus erők túlhaladjanak a Mapy ar Nemzeti
Függetlenségi
Front programján.
Döntően
megváltoznak a nemzetközi és a
belső viszonyok, amelyek
annakidején a Magyar
Nemzeti
Függetlenségi Frontot
létrehozták. A német fasizmus örökébe

az amerikai imperializmus
és
csatlósai léptek. Kiéleződött a
harc a népi demokrácia és n
polgári demokrácia jelszavával
fellépő reakciós erők
iközött,
melynek során a reakciós erők
túlnyomórészt kiszorultak a Magyar Nemzeti
Függetlenségi
Fronthót. A feudális maradványok felszámolásán tu' napirendre került a nagytőke elfeni
harc a kapitalista kizsákmányolás korlátozásáért, a tőkés ele-

A főcélok
A magyar köztársaság
.
következetes kifejlesztését a dolgozó nép
államává,
népköztársasággá,
a szó teljes
értelmében. Ár
államgépezet
megtisztítását
a reakciós
maradványoktól és a
bürokralir*
mustól. A dolgozó nép egyre
szélesebbkörü
bevonását a hatatom gyakorlásába, a közigazgatásba, az állami szervek ellenőrzésébe, a nép politikai jogainak (általános, egyenlő, titkos választójog, gyülekezési és
egyesülési szabadság, szólás és
sajtószabadság, a munkához és
művelődéshez való jog,
stb.)
biztosítását,
a
gyakorláshoz
szükséges anyagi feltételek mind
tökéletesebb meevalósitása utján. Uj népköztársasági alkotmány megteremtését, meíy a
magyar nép nagy politikai és
társadalmi vívmányait a népi
demokrácia
alaptörvényévé
emeli
A népért végzett közős
munka alapján a demokratikus
erők egyre
szorosabb egységét a
pártversengés
helyeit. A demokratikus
erők
•zoros egységének és közös
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munkájának biztosítására a demokratikus szervezetek következetes megtisztítását a rcakciŐ3
elemektől, együttes munkát a
Függetlenségi Népfront szerveiben, valamint az egyéb demokratikus tömegszervezetekben, a
munkásság és a dolgozó
parasztság -szövetségének
tovább]
elmélyítését a
,munkásosztálynak és pártjának
vezetésével.
I A magyar neinzelgazI daság felvirágoztatását,
a tervgazdálkodás
tökéletesítése
és kiterjesztése, az állami ipar,
közlekedés, árueloszlás erősítése, a szövetkezeti gazdálkodás
fej teszt ése, a hároméves tervnek két év és öt hónap alatt
való megvalósítása, az uj ötéves terv, tízéves villamosítási
és öntözési terv utján. A nehéz
és gépipar fejlesztését, a magyar föld mélyében rejlő nyersanyagkincsek és energiaforrások feltárását.
A magyar mezőgazdaság
évszázados elmaradottságának
a
megszüntetését, a technika és tudomány eredményeinek felhasználását a mezőgazdasági termelésben. fl mezőgazdaság gépesí-

mek fokozatos felszámolásáért
Büszke
elégtétellel
állapíthatjuk meg, hogy
gyengeségei
és hibái
ellenére a
Magyar
Nemzeh Függetlenségi
Front
teljesítette történelmi
hivatását.
De a változott viszonyok megkövetelik a magyar
demokratikus erők összefogását uj alapon, uj feladatokra. Szükséges,
íiogy közős erővel harcoljunk-a
kizsákmányoló osztályok és maradványaik reakciós törekvései
ellen, semmisítsük meg a nagybirtokos és nagytőkés, valamint
a velük szövetkezett kulák és
klerikális reakciót, közös erővel Védjük népi demokráciánk
nagy vívmányait, népünk békéjét, hazánk függetlenségét az,
imperialisták gyarmatosító háborús törekvéseivel
szemben,
közös erővel építsük fel a magyar dolgozó nép uj hazáját, az
elnyomástól
éa
'kizsákmányolási öl mentes nj
társadalmat.
A Magyar Függetlenségi Nép-J
S Z A K A S I T S ARPAI)
front, a magyar munMsosrMfp.J
elvtárs, a magyar köztársaság elnöke
a dolgozó parasztság, a népet
szolgáló értelmiség, a dolgozó
kisemberek harct és építő szö- hatós állami támogatását és vé- szükségleteit képzett és a demo
vetsége, a leghaladóbb, a leij- delmét a
kizsúkmángolókkal krádához hü szakemberekben.
célhutatosabb és legkövetkezete- szemben.
A demokratikus és haladó kulsebb társadalmi osztály, a munfl munkán alapuló ön- túra: tudomány, irodalom, műkásosztály vezet ésévet.
álló kisipar és kísktres vészet felvirágoztatását, az alkonemzetgazdaságilag tó és a népet szolgáló tudósok,
A Magyar Függetlenségi Nép- kcdelem
hasznos
szerepének
elismerését irók és művészek messzemenő
frontba egyesült demokratikus
és
megbecsülését,
szabad
műkö- anyagi megsegítését. Harcot &
erők a következő főcélokat tűkultura minden területén a doldésük biztosítását.
zik maguk elé:
gozó nép munkáját és önbizalA néphez hfl, a* ország mát aláásó, az imperialista rotgazdasági,
kulturális hadás mérget terjesztő, a jelen
felemelkedését szolgáló értelmi- nagy kérdéseitől elforduló, a nép
ség számára méltó hely bizto- életétől elzárkózó irányzatokkal.
sítását a társadalomban, muntését. elsősorban a mezőgazda- kájának fokozott anyagi ellsme
fl társadalom és a természet
sági gépállomások hálózatának rését,
fejlődésének törvényeivel foglalkiépítésével, ilymódon a dolgokozó igazi tudomány oktatását az
'A dolgozók
életszinvo
zó parasztság felszabadítását a
állam iskoláiban, egyetemein.
nalának
állandó
és
terv.
nehéz tesíimunka Igája alóL fl*
A vallásszabadság
felaszály pusztításainak megféke- sxeiü emelfu déJt, a t. emelőerők
s.
tétlen blztos'tásdt,
a*
zésére az öntözéses gazdálkodás fejlődése és a munka növekvő
egyházakkal kötött megegyezés
kiterjesztését, az ország erdősí- termelékenysége szerint.
tését. fl város és a falu közötti
fl dolgozók egészségéről, üdü- pontos megtartását, amennyibea
öröklött különbségek fokozatos léséről való fokozott gondosko- az egyházak is teljesítik vállalt
felszámolását, a falvak villamo- dást, a családvédelem rendsze- kötelezettségüket: a népi demositásával, közlekedési viszonyai- rének kifejlesztését, fokozott har- kráda országépitő munkájának
és
támogatását.
nak megjavilásával, kulturális és cot a népbetegségek leküzdésé- elismerését
harcot
egészségügyi intézményeinek to- re, a dolgozók lakásviszonyainak Ugyanakkor következetes
ellen,
vábbfejlesztésével, tanyaközpon- gyökeres megjavítását, a mun- minden olyan törekvés
tok létesítésével. 'A szövetkezeti kanélküliség teljes felszámolását, amely bármely egyház szervezegazdálkodás, különösen a terme- flz aggkori ellátás fokozatos ki- tét, szellemi befolyását is nemlőszövetkezetek támogatását
és terjesztését a dolgozó paraszt- zetkőzi kapcsolatait arra haszfejlesztését a
mezőgazdaságban, ságra, a termelőszövetkezeti moz- nálja fel, hogy a népi demokrámert csak a parasztgazdaságok galom fejlődése és az állam te- cia belső és külső ellenségeinek
támogatást nyújtson.
szövetkezeti tömörülése teszi le- herbiróképessége szerint.
hetővé a mezőgazdaság korszerűA dolgozó nép kultnrHarcot a sovinizmus minsítését, a rfolgoző parasztság fel9.
szlnvonalának,
általáden megnyilvánulása, és
emelkedését, a falu elmaradottnos műveltségének és szakkép- maradványa ellen, népünk gondolságának felszámolását. A
pazettségének emelését. Állami tá- kodásának átalakítását az igazi
rasztság szövetkezeti
tömörítémogatást a munkásság, a dolgo- hazafiság szellemében,
amelysét, az önkéntesség elvének szizó parasztság és az értelmiség nek elválaszthatatlan része a dolgorú betartásával, meggyőzésgyermekei számára, hogy a kö- gozó osztályok és szabad
'prk
sel, példaadással. A szövetkezeti
zép* és felsőiskolákba egyre na- nemzetközi testvérisége, flz ormozgalom fokozatos fejlesztése
gyobb arányban jussanak he. Uj szágban élő nemzetiségek számellett at egyéni gazdálkodást
népi értelmiség kinevelését, hogy mára a teljes egyenjogus ;n cs
folytató dolgozó parasztság hatkielégítjük az ország növekvő szabad kulturális fejlődés mi.
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den feltételének, valamint
az
anyanemzeteikkel való
kulturcserének a biztosítását. Következetes harcot az irredentizmus
és revizionizmus ellen. Ez az
egyetlen utja annak is, hogy teljes állampolgári - egyenjogúságot
és a magyar dolgozó nép haladó demokratikus kulturéjáva!
"Való szoros kapcsolatot biztosítsunk a szomszéd országokban élő
wwtrnr dolgozó tömegeknek.

frontban. fl világ demokratikus
táborának élenállő nagy Szovjetunióval és a népi demokratikus államokkal kötött baráti és
kölcsönös segélynyújtási szerződések következetes betartását, a
baráti országokkal való politikai,
gazdasági és kulturális kapcsolatok kimétyltését. Ugyanakkor
a kölcsönösség alapján
békés
gazdasági és politikai kapcsolatokat minden országgal, azzal
a feltétellel, hogy nem avatkozDemokratikus
vtvmának helsö ügyeinkbe.
nyrinknak. nemzet: fügNemzeti
függetlenségőt leuséjünknék. népünk és a vi
günk megvédésére, bellág békéjének biztosítása érde-< tí.
kében szembeszállást minden lm-1 sö békénk biztosítására, szövetpcrlalisla törekvéssel,
szlárd\ ségi kötelezettségeink teljesítészellemű,
helytállást a nemzetközi
béke-' sére erös, egységes

demokratikus
hadsereg
tését és felszerelését.

kiépí-

A
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A magyar dolgozó nép
t 2 .
politikai és erkölcsi
egységének előmozdítását
és
megvalósítását a kizsákmányolás elleni harc alapján, a munkán és az igazságosságon épülő
uj tártadalom megteremtésével.
Az ország termelőerőinek fejlesztéséhez, népünk anyagi és
kulturális felemelkedéséhez, a
kizsákmányolás megszüntetéséhez szükséges gazdasági és politikai reformok, a szocialista
társadalmi átalakulás békés, törvényes menetének további biz
tositását, az ország minden alkotó erejének beavatásával és
támogatásával.

(a. gy.) A dolgozó magyar
nép, amely három esztendővel
azelőtt megteremtette a harmadik magyar köztársaságot, ma
munkával ünnepli évfordulóját
köztársasági Államformánknak.
Mert ma Magyarországon a dolgozók, akik súlyos és kemény
harcokkal vivták ki jobb hely.
'.etüket, biztosabb
jövőjüket,
tudják és látják, hogy kettős
feladatunkban: a harcban és az
'•pitésben, napjainkban az épifő.
termelő munkáé az elsőség. Az.
árt dolgoznak
hangyaszorgalommal, mert bibizonvosodott
az elmúlt három esztendő alatt
is, különösképpen a »fordulat
évében*, hogy a munkásosztály
vezette küzdelem döntő eredményeinek részesei maguk a múltMinden hazafias és aikoíó erő tömörítése
ban kizsákmányolt, elnyomott,
munkára loga. A Magyar Függetlenségi dolgozó tömegek.
Igazi demokrata, igazi hazafi kus erőknek közös
nem maradhat a Magyar Füg- épülő szövetsége, a Magyar Füg- Népfrontban egyesülő politikai
A magyar köztársaság, amely
getlenségi Front egységes Bo- getlenségi Népfront biztosítja és társadalmi szervezetek felhívják tagjaikat, felhívják az egész egyre inkább válik a nép köz.
rain kivül. A Magyar Függet- saját soraiban.
Á Magyar Függetlenségi Nép- dolgozó magyar népet, hogy a társaságává, büszkén tekint viszlenségi Népfront minden hazafias és alkotó erő tömörülése, frontban" egyesülő politikai és program megvalósítására egysé- sza a magyar Anép évszázados
is
és
Magyar sza.hadságtörekv seire
ezért e Magyar Függetlenségi társadalmi szervezetek megala- gesen tömörüljön a
tekinti
Népfrontban a munkásosztály kítják a Magyar Függetlenségi Függetlenségi Népfront piros- sgvenes folytatójának
magát az Í848-ás és 1019-es
Országos fehér-zöld zászlaja alá.
vezetésével egyesült a demo- Népfront Ideiglenes
forradalmaknak is.
Vállalja
kratikus erőtörnog joga és kö- Tanáesár. és kimondják, hogy
A
A Magyar Függetlenségi Néps Petőfi
telessége, a népi demokratikus mindenben alávetik magukat az front a magyar népi demokrá- Kossuth, Táncsics
Magyarország kormányzatának Országos Tanács döntéseinek és cia táborái>a hiv minden al- eszméit, vállalja mindazokat a
kísérleteket, amelyek
előbbre
intézése, és irányítása. A fejlő- végrehajtják határozatait.
kotó erőt. együttműködésre, kö- akarták vinni a magynr nép
déshez múlhatatlanul szükséges
A Magyar Függetlenségi Nép- zös munkára, vállvetett harcra sorsát, amelyek a haladás, az
ezahad bírálatot és önhirálatot front programja igaz és tiszta szólit fel mindenkit, aki bolpem a párt versengés idejétmúlt nemzeti program, megvalósítása dog és erős, uj népi Magyar- emberi felszabadítás szolgálatában állottak.
rendszere, hanem a demokrati- népünk felemelkedésének
zá- országot akar.
A visszaemlékezés pillanataiban a legelső gondolat, ameMugyar Dolgozók Pártja
lyet kife'jezésTe Juttat ma minFüggetlen Kisgazda Párt
den öntudatos dolgozó: a hála
Nemzeti Paraszt Párt
és a köszönet szava: a nagy
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
Szovjetunió, a Vörös ITadsereg
é? annak lángeszű vezetője,
Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége
Sztálin elvtárs felé. A SzovjetMagyar Nők Demokratikus Szövetgége
uniónak köszönhetjük azt, begy
Magyar Ifjúság Népi Szövetsége
Magyarországon ma a dolgozó
nép államformája: köztársaság
van. A Szovjetunió támogatásának köszönhetjük, hogy ma
Most
uüán
már elindulhattunk azon
az
uton, amely a köztársasági álszec
lamformát egyre jobban, mondhatnánk azt. napról napra inkább a nép köztársaságává formálja.

már a népi Efsmokrác a
vagyon)!,
a
aMzmus felé [gvef^szimk

— és ez a köniimény
szabja
tóf Függetlenségi
Népfront

meg az
feladatait

Dobi Isivág min sz!ere'n&k beszéde az Operaházban
flz Operaházban hétfőn este
• köztársaság kikiáltásának harmadik évfordulója
alkalmával
ünnepélyt rendezlek,
amelyen
Dobi István miniszterelnök mondott ünnepi beszédet, flz ünnepségen teljes számban megjelentek a magyar politika/'', társadalmi, gazdasági és kulturális élet
vezetői. Megjelent Szakasits Árpád köztársasági elnök és Rákosi Mátyás, az MDP főtitkára is.
fl köztársaság kikiáltásának
évfordulója eszíendőröl esztendőre mind mélyebb érzelmeket
vált Id népünkből — mondotta
többek között a miniszterelnök.
' — fl dolgozó nép mindinkább
azonosnak érzi magát az állammal és tapasztalatai megtanítják arra, hogy az országban
minden 6 érte, az ő javára tör,«éník.
•

Ma már milliók vállfák büszkén magukónak a népi demokratikus államformát
és milliók zárják szivükbe a magyar köztársaságot, flmi ma történik, eggenes folytatása nemzetünk legjobb és legszentebb
hagyományainak.
Anti nagy és felemelő népünk
múltjában, az mind
beteljesül a népi demokratikus köztársaságban.
fl köztársaság megadta a keretet népi demolcraiikus átalakulásunkhoz, ezért eggyé nőtt nemzeti fels-abadulásunkkal, népünk
anyagi és szellemi felemelkedésével, a haladással és a jövő legszebb remény égeivel.
fl dolgozók és a munka uj viszonyáról, a köztársasági államhatalom törekvéseiről beszélt a
miniszterelnök, majd Így folytatta:
Forró szeretettel
fordulunk
köztársasávi
ünnrnünkiin
a

felszabadító Szovjetunió is a
magyar nép nagy
barátja,
Sztálin generalisszimusz
Jelé,
mert levették kezünkről a fasiszták bilincseit és szabaddá tették
előttünk az utat a boldogulás
felé. fl magyar köztársaság ma
megbecsült tagja a béke és a
demokrácia nemzetközi arcvonalának és vivmányai továbbfejlesztő-ével továbbra is hűségesen résztveszünk a béke oltalmazására irányuló közös erőfeszítésekben.
Sikereink és
eredményeink
azonban nem tehetnek elbizakodottá bennünket.
fl demokrácia diadalai még hevesebbé teszik a nép ellenségeinek ellenállását. De az események megtaníthatnak mindenkit
arra, hogy aki a népi demokráciára emel kezet, arra kemény
sors vár.
Mindszenty Józsefei nem menti meg a felelősségre vonástól
sem magas méltósága,
sem
imperialista
gazdáinak
eszeveszett lármája.
Köztársaságunk ugyanakkor ébe-

ren őrködik a vallás szabadsága
felett, amelyhez
Mindszenty
bünügyének semmi köze. Különválasztjuk a katolikus egyház
ügyét is a Mindszenty ellen folyó eljárástól és folytatjuk erőfeszítéseinket a katolikus egyházzal való megegyezés létrehozására.
Felemelkedésünk záloga ezentúl ls a munkásosztály és a
dolgozó parasztság
szövetsége
és a demokratikus erők összefogása.
Ennek a demokratikus összefogásnak ad u) tartalmat a Magyar Függetlenségi Népfront.
Most már a népi demokrácia
utján vagyunk, a szocializmus
felé igyekszünk.
Az uj Függetlenségi Népfront
feladatait is elsősorban ez a
körülmény szabja meg. Ezért a
Függetlenségi Népfront
már
nem a pártok versengésére, hanem a közös munkára, a közös
erőfeszítésekre épül.
fl beszéd elhangzása után ünnepi műsor következett.

Szeged minden öntudatos
doSgozófa résztvesz a mai
köztársasági ünnepen
Ma ünnepli meg az ország
minden dolgozója
Köztársaságunk kikiáltásának harmadik évlordulófát. Az ünnepségek az ország minden városában és falvában a Függetlenségi
Népfront
megalakulásának és a fordulat
évének jegyiben zajlanak le. A
dolgozók milliói gyűlnek össze a
mai napon, színházakban, üzemi
kultúrtermekben és falusi kultúrházakban, hogy
megemlékezzenek a három évvel ezelőtt tör-

Jelentős eredményeink annak
is köszönhetők, hogy ezt a harcot a magyar munkásosztály
és pártja, a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Dolgozók
Pártja vezette és éberen őrködött azon, hogy demokráciánk
vivmányai, köztük a köztársaság is, a haladó népi erők
kezében maradjon.
Igy válhatott a városon és a
falun épülő szocializmus' megvalósítása mindennapi feladatunkká. Leszámolhattunk a tegnapi magyar urakkal, de leszámolunk á'külső és belső reakció
még itt.rekedt
mindszentysta
ügynökeivel is, akik a nép köztársaságának helyére azt
a
Habsburg-monarchiát
akarták
állítani, amoly négyszáz évig
kínozta, gyötörte a nagybirtokon, kizsákmányoló nagy vállalkozásaikon és bankjaikon keresztül a magyar n s pet.
Természetesen eredményeinkkel nem lehetünk megelégedve,
mert éppen a szocializmus épí-

tésének feladata követeli meg.
liogy még jobban megerősítsük
népi demokráciánkat és népköztársaságunkat.
Nem véletlen tehát, hogy az
évforduló egybeesik a
demokratikus erők uj é s hatalmas
frontjának, a Magyar Függetlenségi Népfrontnak megalakulásával, amely az ország összes
demokratikus erőit egyesíti a
szocia' izmus építésére.
Éppen Szegeden 1914 decembereoen alakult meg a
régi
Függetlenségi Front,
amikor
még a németek és nyilas bérenceik az ország
területén
•harcol tak« a szabadságot hozó
hős Vörös Hadsereg ellen.
A Szegeden megalakult Magyar Nemzeti
Függetlenségi
Front teljc-itette hivatását. Ma
már nem kérdéses az, hogy
merre vezessen a demokrácia
utja, mint akrcor, ma már a
pártversengés helyét, a
laza
koalició helyét egyre
inkább
felváltja a szocializmust akarók közös rnnnknfrontja. Ma a
demokratikus erők elismerik a
munkásosztály és pártjának vezető szerepét, ma már egyre in.
kább nyilvánvaló, hogy a veze.
tós, az" államhatalom szilárdan
a dolgozók kezén van, a. mun.
kás-paraszt szövetség megerősödött, és igy lehetővé vált,
hogy a Függetlenségi Front
programjának
megvalósítása
után egv uj, a népi demokratikus erőket, sz.orosabbnn egybekapcsoló Függetlenségi Népfront jöjjön létre az or'zág további gazdasági és politikai fejlődésének biztosítására. Ezúttal
nincs szükségünk arra,
hogy
olyan erők is résztvegyenek a
nagy nemzeti
összefogásban,
amelyek az 1944-es szegcdi öszszefogás idején csak veszélyben volt pozícióik és számításaik révén csatlakoztak a munkásosztályhoz és a dolgozó parasztsághoz. Ma azok fognak
össze, akik egy célt akarnak
megvalósítani. Esr énpen ezért
a szegedi munkások, dolgozó
parasztok és haladó értelmiségiek örömmel üdvözlik a Magyar
Függetlenségi Népfront
Ideiglenes Orstágos Tanácsának
mai megnlnkiiffsíU, amely irányitani, előkészíteni és
szer.
vezni fogja a Nemzeti Rizottságok helyébe lépő Népfront
helyi szerveit, is.
Szeged dolgozói ma, a dolgozó nép uralmának ünnepén
erőt merítenek a további küzdelmekhez, mert tudják, hogy
valósággá válik még nz ö életükben, rövid időn belül a lenini 30 év előtti tizenct. amely
a magyar munkásokhoz küldött
üdvözletben szólt éppen a proletárd-rktatn ráról.
melynek
•Célja, hogy megteremtse n szocializmnst, megsemmisítse
a
társadalom osztályokra való tagozódását, dolgozókká tegye o
tártndalom összes t-^'ait
és
megfossza tutajától az embernek ember által v.eló bármiféle kiz«ákmányo1ását.«

Rádió közvel ti RáVosí e'vlárs tiesz^dll

a FÉjgallensóis Hépfrisn! megatakn-ása
alkaimiMI

Ma> kedden 21 óra 15 perekor a rádió közvetítést ad a
Magyar Függetlenségi Népfront alakuló üléséről.
Kákosi Mátyás elvtárs, mi ni /ter lnökhclyettes, az MDP
főtitkára ismerteti a Függetlenségi Népfront célkitűzéseit és
Ismertetéséhez a Magyar Függetlenségi Népfrontba tömörült
pártok és tömegpzervezetek képviselői szólunk liozzá.

Szinház-

P lm - Müvészet

tént nagyjelentőségű
eseményila este, kivételesen 8 órai Eredményes
ről és meghallgassák az ünnepi
szónokokat, akik ismertetik
a kezdettel ba)Iet-est van műsoh
H I R D E S S
Függetlenségi Népfront megala- ron. Az előadást bérletszüneta
DélmaáyaroMtáábao
kulását és annak programfát.
ben tartja a szinház, hogy móSzeged dolgozói ma délután dot nyújtson a közönség azon
5 órai kezdettel a Szegedi Ál- rétegének is az előadás megte-| Naponta friss
lami Nemzeti, Színházban ren- kinlésdre, akik bérletet
nem
deznek nagyszabású
ünnepséget,
váltottak ebben a
szezonban. Háj, hízott jérce legolcsóbban
amelyen Horváth Márton elvtárs,
a
a Szabad Nép felelős szerkesztő- Jegyek korlátolt számban
F A D A M ^ N S ' , "FÁRSS;-U 8
pénztárnál még kaphatók.
re mond ünnepi beszédet. 7.
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Sztálin nagyjelentőségű nyilatkozata
Sztálin válaszai Suiithnek az Internacional New» Service
amerikai hírügynökség európai vezérigazgató jónak január 27én hozzá intézett kérdéseire:
Első kérdés: Hajlandó lenne-e a Szovjetunió kormánya
megfontolni az USA kormányával közösen kiadandó nyilatkozat" kérdését, amely megerősítené, hogy sem u egyik, sem
a másik kormánynak nincs szándékában háboruhoi folya.
modm egymás ellen?
Válasz: A szovjet kormány hajlandó lenne ilyen nyilatkozat közzétételének kérdését megfontolni.
Második kérdés: Hajlandó Jenne-e a Szovjetunió kormá.
nya az Egyesült Államok kormányára: közösen e békepak.
tum megvalósítására irányuló intézkedéseket tenni, mint például a fokozatos leszerelés?
Válasz: Magától értetődik. A Szovjetunió kormánya együtt,
működhetne az Egyesült Államok kormányával olyan intézkedések végrehajtásában, amelyek e békepaktum megvalósítására irányulnak és a fokozatos leszereléshez vezetnek.
Harmadik kérdés: Ha az Egyesült Államok, az Egyesült

Sz'álin nyilatkozata
Sztálin nyilatkozata Washingtonban nagy zavart
keltett,
mert a szovjet békeakarat hangsúlyozása
ökölcsapást jelentett a háborús uszítók arcába.
A Sztálin.nyilatkozatra ugyanolyan hangnemben kell válaszolni. amilyent Sztálin használt, tehát a béke lehetséges.
Más szavakkal
Washington olyan helyzetbe
került, hogy Sztálin nyilatkozatára Igenlően kell
válaszolnia, inert mindenki a békét akarja.
A berlini rádió jelentése szerint Conelly szenátor, a külügyi bizottság elnöke kijelentette, hogy rendkívül
fontos
eseménvről van sző. Hozzátette,
bogy
Sztálin i^ilatkoznta jó hírt
jelent mindazok számára, akik
u világ mcgbékülését és a
nemzetközi
együttműködést
elö akarják segíteni.

napi

kérdéséi

•Csakis egy bizonyos osztály
és pedig a városi és általában
Királyság és Franciaország kormányai hajlandók elhalasztani a gyáripari munkások képesek
a nyugatnémet különállóm megalakítását a külügyminiszterek arra. hogy vezessék a dolgozók
tanácsának összeilléséig, amely egészében megvitatná a né- ős kizsákmányoltak egész tömet kérdést, hajlandó lenne-e a Szovjetunió kormánya meg- megét « tőke igájának megdönszüntetni azokat a korlátozásokat, amelyeket a szovjet ható- téséért folytatott harcban, a
ságok a Berlin és Németország nyugati Övezetet közötti for- tőke megdöntése folyamán a
galomban életbe léptettekt
győzelem fentnrtásáért és megVálaszt Ha as Egyesült Államok, Nagybrltannla «* Fran- szilárdításáért folytatott báróciaország megtartja a harmadik kérdésben felsorolt felté- ban, az nj szocialista társadalmi
teleket, a szovjet kormány nem látja akadályát a közlekedési rend megteremtésében, nz oszkorlátozások megszüntetésének, de csak azzal a feltétellel, tályok teljes megsemmisítéséért
hogy egyidejűleg megszüntetik a három hatalom által elren- folyó egéss harcban:.
(Lenin)
•
delt közlekedési és kereskedelmi korlátozásokat is.
A bicskei járásban lévő GyúNegyedik kérdés: Hajlandó volna-e On, miniszterelnök ur ró községben tiz dolgozó paTruman elnökkel találkozni, mindkettőjük számára megfelelő raszt visszaadta tankönyvét azhelyen, hogy megvitassák ilyen békepaktum megkötésének le- zal, hogy ők nem méltóak a
hetőségeit?
párttagságra. Kiderült, hogy a
pártban
Válasz: Már régebben is kijelentettem, hogy a találkozás felülvizsgálatnál a
hagytak" egy liortnv^ta, nyugaellen nincs kifogásom.
tos jegyzőt, aki a dolgozó parasztság előtt ellenszenves volt
és miatta asartak a pártbői ki.
maradui a fent emlitett elvtársak. A jegyző ügyét újra felülAz amerikai és angol Imperia- létesítendő katonai támaszpon- vizsgáltak. Ez az eset mutatja,
lista sajtó részletesen foglalkozik tok tekinletében.
hogy az. osztályideg":!.
vagy
a közleménnyel és igyekszik el- A Szovjetunió kormánya a jobboldali elemek kizárása köxékenni az abban foglaltakat.
nyugati hatalmakhoz egy má- iebb hozza a párthoz a dolgozó
sik jegyzéket intézett a német tömegeket, mig ha benthagyják
Jegyzék a norvég hadifoglyok hazatelepitése ügyé- őket, dolgozók között bizalmattámadhat a pártszerveben. A jegyzékben a Szovjetunió lanság
kormányhoz
zettel sz.ombcn.
kifejti, hogy a német hadi/ogAz Atlanti Szerződéssel kap- lyok hazaszállítását maguk az
csolatban különben a Szovjet- angolszászok késleltették, azonunió szóbeli jegyzéket intézett a kívül Nyugaton még hatalmas
norvég kormányhoz. A szovjet létszáma német hadifoglyot tarkormány felkéri Norvégia kor- tanak vissza látszólag bérmunA keddre kiirt faagyillések elmányát, világítsa meg álláspont- kásként. Ezzel szemben a Szov- maradnak. Az elvtársak minél
jelenjenek
ját az Atlanti Szerződéssel kap- jetunió a német hadifoglyok túl- nagyobb számban
csolatban, különösképp tekintet- nyomó többségét már hazatelepí- meg a köztársaság kikiáltásirendezeti
be véve, hogy Norvégjának a tette és tervszerűen szállítja ha- nak évfordulójára
Szovjetunióval közös határa van. za a hátramaradott német hadi- színházi ünnepélyen.
Falu járóértekezlet a köztárA szovjet kormány kéri. hogy foglyokat.
saság ünnepe miatt elmarad é«
Norvégia világítsa meg, vájjon
A lipcsei rádió jelentése sze- szerdán este 5 órakor a Kála norvég kormány vállal-e köte- rint a skandináv államok oslói vlu-tér fi. szám alatt less meglezettséget az Atlanti Szövetség- tanácskozása
eredménytelenül tartva. Falujárófelelős.
gel szemben Norvégia területén végződött.
A városházi MDP atapszervezeíhez larlozó azon elvtársak,
akik még felülvizsgálaton nem
voltak, jelentkezzenek február
2-án reggel 8 órától est© 7 őriig a pártirodán, Zsótér-háa II,
emelet.

ökölcsapás

jelentőségű a népeknek a demokratikus békéért vívott küzdelmében. A szovjet közlemény leleplezi az angolszászok blokkalakitási kísérleteit, amellyel a népi
demokráciákat, a munkásmozgalmat és az egyre növekvő népfelszabadító mozgalmakat akarják
elszigetelni. A szovjet közlemény
leleplezi azt ls, hogy az angolszászok alá akarják ástl az UNO
szervezetét. Az egész világ népei
mély megelégedéssel
fogadják
ezt a nyilatkozatot, amely hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió
még erélyesebben
. védelmezi
majd a tartós béke szent ügyét.
A csehszlovák, a lengyel, román és bolgár lapok részletesen
foglalkoznak a közleménnyel és
bebizonyítják, hogy a Szovjetunió éberen őrködik a nemzetek
szabadsága felett.
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a háborús uszítók

arcába

Párihírek

Hamvas Endre ssnuái
elismeri a magyar köztársaságot

A brit külügyminisztérium
Szóvivői még nem foglaltak állást, de jólértesült londoni politikai körökben hangoztatják,
hogy
Sztálin nyilatkozata
fontos
politikai lépés, melyet hala- Ma, a közlársasáq kikiáltásának évíordu'óján ünnep! szentmisét tartanak
déktalanul megbeszélések kö- ós n köztársaságért Imádkoznak a csanádi egyházmegye templomaiban
Lipcsei je'cnléx szerint mér
vetnek majd a brit ős amedézsmálták! a hollandi
Nemzett
rikai, valamint a francia korA beszélgetés során felvető- szólói lenni. Szívből óhajtjuk, Bank háborn alatt
Hétfőn délelőtt Szegeden róelsüllyedi
mány között.
mai katolikus közéleti vezetők- dött a magyar köztársaság ki- hogy a krisztusi elvekkel meg- aranykincsét.
jelentősége és a ki- egyező népi demokrácia és az
A Daily Worker Sztálin nyi- ből álló üépea csoport kereste kiáltásának
A KÍNAI felszabadító hadsefel hivatalában Ilamvas Endre kiáltás évfordulójának megün- egyház közölt kölcsönös jogolatkozatából azt a következte, csanádi
reg felmorzsolta a Nankln<£>úi
neplése, az egyházi reakció éles
megyéspüspököt
és
vetést vonja le, hogy a Szovjet- lük megjelent Uyarii Imre fő- köztársaságellones működése és kon és kötelességeken alapuló kitört Kuomlntang csapatokat.
unió még erőteljesebb harcot ispán is. A küldöttség tagjai: Mindszenty biboros.érsek haza- békesség a lelkek megnyugvá- Maga a Kuomintang négy cso{szándékozik folytatni a h&borus dr. Ditrói Gábor orvos.prof ész- áruló tevékenysége. A küldött- sára mielőbb létrejöjjön. Azév- portra bomlott.
uszítók ellen és mivel az UNO szor, a szogedi egyetem rek. ség tagjai kifejtették, hogy a forduló alkalmából Isten áldáA kinal Kommunista
Párt
bizonyos tekintetben akadá- tora, Ábrahám Ambrus pre- város demokratikus érzelmű és sát kérjük népköztársaságunkra,
Központi BizotlsdiO
felhívást
lyozza és fékezi a támadó tö. montrei kanonok, Csonka Mik- egyházához hü katolikus lakosnépünk' felemelkedésén buzgón bocsdflotl ki, amelyben
üdvözli
rekvéseket,
lói egyházközségi elnök, Bá- sága szeretne a kérdésekben
a Szovjetunió még az eddi- lint Sándor volt Barankovics- tisztán látni és szeretné me- munkálkodó bölrs vezetőinkre, a felszabadított területek lakosginél is nagyobb szilárdság- párti képviselő, aki a püspök gyéspüspöke álláspontját erre- kormányunkra. Kisérje a Min- ságát.
denható áldása az eddig elért
A Cf.T indítványára február
gal küzd az UNO aláakná- tanácsadói közé tartozik, Si- vonatkozóan megismerni.
zása ellen.
nagv
mándi Béla, a Szegedi Hírlap
Hamvas Endre csanádi me. eredményeket é | a jövőt, amely 13-án Franciaországban
A nyilatkozat azt bizonyltja, felelős szerkesztője aktuális po- gyéspüspök a küldöttség tagjai, ufótlünk álf.
tüntetés lesz a reakció ellen, a
hogy a Szovjetunió a kapita- litikai kérdéseket beszéltek meg val beszélgetve, a feltett kérbéke, a nemzeti függetlenség é i
lista világ háborús készülődése Hamvas Endre megyéspüspök- désekre határozott formában a
Molnár
János
kenyér követelésével.
ellenére is szilárdan bizik ab- kel.
következőket jelentette ki:
TELAVIVI je'entés szerint a j
debreceni
prépost
is
ban, hogy
választásokon a Kommu— Én, mint a csanádi egyházmegye püspöke elismerem a elismeri a
el tudja hárítani a» uj háköztársaságot izraeli
nista Párt 4, a Mapni Párt 4 4,
magyar köztársasági államformát, azt as egész magyar társaborút és fenn tudja tartani
Molnár János debreceni pré- a Mapam Párt 18, a HeruJH
dalom és a haza üdvét szolgáló államformának tartom, ilyen
a békét.
, Francia politikai körökben a állásfoglalás bizonyítására a köztársaság rendeleteihez minden- post a MINSx é.s ax MNDSx Párt 14 mandátumot szerzett.
küldöttségeinek kérdéseire váben alkalmazkodom.
A sanfjhai várost lanáct helegnagyobb megelégedéssel folaszolva kijelentette, hogy he- lyi béketárgyalásokat
gadták Sztálin nyilatkozatát,
kezdett •
lyesli
a
köztársasági
államfora
Mmnnszt
énekeljék
el.
Hamvas Endre megyéspüspök
amely
népi haderő
vezetőségével.
A megyéspüspök a beszélgetés mát, a földosztást és az állaa továbbiak során kifejtette:
intézkedett már, hogy február során még kihangsúlyozta a mosítást, valamint a népi deáltalános felfogás szerint enyLEGÚJABB SPORT
1-én, a köztársaság kikiáltá- következőket: Elismerem és meg- mokrácia összes többi, a dolhíti a nemzetközi feszültsésának évfordulóján a templo- állapítom, hogy Magyarországon gozó nép érdekeit szolgáló vívget.
Az MLSz hélfői c'nökt ülésé*
semmiben mányát. Kifejezte azt a remé. Kubafa Lászlót és Maiik Györmokban ünnepi szentmiséket a vallásgyakorlást
Rómában Is az a felfogás
tartsanak, a mise végén a sem korlátozták és jelenleg Ls nyét, hogy rövidesen létrejön
f uralkodik, hogy
magyar köztársaság és a haza a legteljesebb vallásszabadság a megegyezés as állam és azgyöt örökre eHLltotta a labdarúgástól.
Sztálin nyilatkozata hozzájáügyéért imát mondjanak és van.
egyház között.
rul a béke megszilárdításáA csehországi
Splindlerovhoz.
Mlynban megkezdődött Főiskofsien áldását kérjük népköztársaságunkra
lai Világbajnokságokon az 500
Komplett
JVagy visszhangja
táméteres főiskolai gvorskorcso— mondják a szombathelyi
egyházmegye
kifogástalan
tyázásban első lett Merényi 53
madt a szovjet külkatolikus
papjai
mp-vcl .2. Petik szintén Maügyminisztérium
közgyarország 53.8 mp-vel. 3000
A szombathelyi egyházmegye ünnepünk is, akik épp ugy elm-en főlsko'al világbajnok Irit
római katolikus papjai a köz- lene vagyunk a gyászosemlékú
leményének
Petik 6 perc 16.5, 2. Merényi 6
lársaság kikiáltásának harma- Habsburg uralomnak é s minperc 18.9 idővel.
A Szovjet Távirati Iroda, a dik évfordulóján Kovács Sán- denfajta idegen
elnyomásnak,
szovjet külügyminisztériumnak az dor püspök
A 4x10 km-s sí váltófutásban
nyilai kozntának mint püspökünk. A népből keÉszak Atlanti Szerződéssel kap- szellemében közös nyilatkozatot rültünk az oltár elé, ahonnan az
Magyarország * harmadik. *
csolatban kiadott nyilatkozatáról adlak ki. Ez az évforduló — evangélium hirdetésén keresztül
női mfk lesiklásban a magv >r
Cim a kiadóban
Szendrődí ötödik lelt.
megállapítja, hoau az történelmi mondja a nyilatkozat — a mi a nép érdekeinek akarunk szó-

olcsón eladó

Csak röviden
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H^almas építkezések Szegeden
a híroméves terv uiolsé éviben

JWépi demokráciánk gazdasági megerősödése folytán
A szegedi építés- és közműn tön féle építkezéseire.
a szociális kérdések megoldását kaügyi igazgatóság területén az
Az építkezési terv igen fonaz állam mindinkább kiveszi a idei évben, mint a hároméves tos része a kulturházak építése,
társadalmi szervek kezéből. A terv harmadik
évében igen amely ötmillió forintos költségmult év végéig a Magyar Vörös- nagyfontosságú építkezések lesz- gel szerepel az előirányzatban
,
JVAIM H L I M Í :
Megnyílik Szegeden a z eisfl kereszt in.ézményelt (bölcsődéit, nek.
a szegedi épitésügyl főigazgatónapközi otthonait) átvette a népAz építkezések szociális é s ság területén.
Kedd, február 1.
anyatejgyűjtő állomás
jóléti minisztérium. Igy a Ma- kulturális célúak, valamint a
Nemzeti Színház délután 6
A közeli najiokban megnyílik
órakor: Ünnepi előadás. Este a Népjóléti és tiszti főorvosi hi- gyar Vöröskereszt teljes egészé- mezőgazdasági beruházások ma- K i s j ' s e ' J ü s - i e ^ k
Rma**
kivételesen 8 órakor: Balett- vatal által létesített Kazinczy, ben igazi feladatának, dolgozó gasépilési részére vonatkoznak.
népünk
egészségvédelmének
a
Mezőgazdasági
vonatkozásban
•st.
utcai 25 ágyas bölcsőde, ameKiskereskedők
fiyyelmébei
különösen jelentős a
takar- Felhívjuk azokat a tdskereske.
Belvárosi Mozi fél 4, fél 6,lyet rövidc-sen még öt ággyal szolgálatába állhat.
bővítenék ki.
Különösképpen
Mindannyian tisztában va- mánysilók építése.
tél 8 : U j Magyarország.
dőket, akik adóközösségen kíA deszki, felgyőí, sövényházi vül vannak és havi együttes
8zéohenvi Mozi fél 4, fél 6,nagyjelentőségű az újonnan lé- gyunk azzal, hogy a népjóléti
tesített
bölcsőde,
mert
itt
állítkormányzat milyen nagy ered- gépállomás műhely, gépszín és ker. és jövedelmi adójuk 50—
fél 8: Gyilkos párbaj.
ják fel az első szegedi anyaföldmüvesszö- 200 forint között van, hogy legKorzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8: tejgyűjtő állomást. Ezzel nem- ményeket ért el egészségügyi té- lakásépítéseire,
ítélet tanuk nélkül.
csak megszüntetik az anyatejjel ren s milyen nagy összegeket vetkezeti magtárak helyreállítá- később február 1-én 1948. éri
Muzenm nyitva
hétköznap való eddigi visszaéléseket, ha- tordit erre a célra. Felvetődik sára nagy ősszegeket fordí9-től 14 őráig, va'ár- és ünnep- nem az előzetes orvosi vizsgá- tehát az a kérdés, hogy ilyen- tanak. Uj kutak bőritéséreácsak egész forgalmukról az adóhivatalhoz adjanak be együttes ker.
nap tetői 13 óráig.
lattá- biztosítják az anyatej formán szükség van-e egyálta- Szegeden 300 ezer forintot kölés jöv. adó bevallást. Azok a
Somogyi könyvtár nvitva van megfelelő minőségét is.
lán társadalmi munkára?flSzov- tenek.
kiskereskedők, akik adóközöshétköznapokon 9 órától 19-ig.
A népjóléti ügyosztály és ajenutióban, ahol a kormányzat
A deszki tbc gyógyintézetet
havi
Egyetemi
könyvtár
reggel tiszti főorvosi hivatal a napok- olyan összegeket fordít népjóléti 1 millió 50 ezer forint költség- ségen kivül vannak é s
együttes ker. és jöv. adójuk 200
8 órától este 7-ig van nyitva ban nyitja meg a Toldi-utcai célokra, mint sehol másutt a vigel fejles7.lik tovább, a szegedi forintot meghalad, 1948. év máhétköznapokon.
napközi otthont is.
lágon, a szovjet nép minden tag- kórházi felszerelésre 250 ezer, sodik
feléről adjanak be
Sroiíaiaios (v*eysrerUrak>
ja kiveszi részét a szociális mun- a
mentőállomás
építésére ugyancsak febmár 1-én bevalApró J. k. dr. Apró L.kából, Így a népegészségügyi ugyancsak 250 ezer
forintot
Kossuth L.-susjárut 59 Nyt-Anya- ő s c s e c s e t n ö o l f c o n ! feladatok megoldásából is. Szük- fordítanak. Az ápolónőképző in- lást. Az adóközösségj tagok az
állami adóhivatal felé egyénenlassy A. örök k Bokornft: Hóség van társadalmi munkára éle- tézet és az Áilami Védőnőképző ként egyéni bevallást
létesítenek Szegeden
tesznek,
mat körut '22. Llr Kotsls J
tünk ilyen terén ts.
Intézet berendezésére 25 ezer, hogy az adóközösségnek tagjai.
Endréné Köldmüves-uJca 17.
A Népjőléti Hivatal és a
/t
Magyar Vöröskeresztet is illetve 50 ezer forint jut. A Ezekre nézve ezt a bejelentést
Frankó Andor L)ugontcs-tér 1. Tiszti főorvosi hivatal a Bol—o—
támogatnia kell a ma- gyermekklinika építkezését is az adóközösségi iroda közpondogasEZonv-8ugárut 17. szám
— 8 ÉVI BÖRTÖNRE Ítélték alatt anya- és csecsemőotthont gyar társadalomnak. A támoga- folytatják 2 millió 750 ezer fo- tilag intézi.
« Kaszáskeresztes
Böszörmény] létesít. A költségeket a népjő- tásnak és segítésnek
kétféle rint költséegel. A szegedi álta3-dn, csütörtökön délután 3
Zoltánt. A NOT
másodfokon léti minisztérium hozzájárulá- módja van: munkával és anya lános iskolák építésére ás helyórakor a piaci kötött, szövött,
sával
és
társadalmi
gyű
jtés
utreállítására
184
ezer,
a
főiskoBöszörményi Zoltánt, a hírhedt
rövid, bariür és készfebérnemüján biztosították. Az otthonban giakkal. Azok, akik munkával
Kas-áskereszfes moznalnm ve- 10 anya és 20 csecsemő elhelye- nem tudják segiieni a Vöröske lák és népi kollégiumok építke- kereskedök szakosztálya Lechzéseire,
a
különböző
tudomázető fét 8 évi börtönre itélie.
resztet, ugy anyagiakkal, tagsági
zését "tudják biztositani.
felszereléseire, ner-tér 6. szám alatt ülést "tart.
járulék fizetésével
járuljanak nyos intézetek
x Értesítem a móra- és alrendbehozására egymillió 570 Megjelenés kötelezőt
sóvárosi OTlU-betegcbet, hogy
hozzá a feladatok megoldásához.
ezer forintot fordítanak Szegefebmár 1-től délelőtt 8—10-ig
A Vöröskereszt célja széleskö- den, a muzeumra külön 20 ezer
rendelek részükre Szenthárom.
Központi
Februárban msqtadül
rű egészségügyi hálózat kiépíté- forintot, ugyanennyit az állami'
6ág-utca 19. sz. alatt. Dr. Nagy.
se
és
ezzel
párhuzamosan
egésza vid&tf városuk
zenekonzervatóriumra is. Köz-j
x Pálfl Gábornál, volt Lévaiségvédelmi felvilágosítás. Ezen épitkezések keretében 210 ezer H ú s o s a m o n
féle posztókereskedés, Tisza Taromtalanitása
a téren Csongrád és Csanád vár- forint jut a Csülagbörtön kü-ihentesárui körisiert ehőranaoak
jos-körut 39., az eddigi 9fi.80-as
SZÉCHENYI TÉR
flz ország 37 városában ösz- megyében már eredményeket ért
szövet már 52 forintért kapel.
Minden
városban,
nagyobb
ható.
szesen 1811 romépületet számolközségben és traktorállomásokon
x A s.e edi kereskedelmi al- tak össze,flzeltakarítási munkámegindultak
az első segélynijuj
latokra
közel
13
millió
forintra
kalmazottak szabad szakszerfogyasztók részére a
ezete február 5-én nagyszabá- van szükség, fl legsúlyosabban tó tanfolyamok. Ugyancsak megindultak
az
egészségügyi
elő
sú báiat rendez a Hungária sérült városok Székesfehérvár,
Termény l o m i m ! Nemzeti
Vélhiatnl!
K l g y ó - u l c a Z. - T e l e f o n :
összes termeiben, melynek a jö- Szolnok, Sopron, Veszprém és adássorozatok, amelyek hozzájávedelmét a görög szabadság- Győr. Elsősorban ezekben a vá- rulnak ahiioz, hogy a népbetegharcosoknak ajánlották fel.
rosokban kezdik meg a bontási ségeket könnyebben győzzük le, Minden este népszerű vacsorák.
X A Szegedi Izr. Nőegylet munkákat. Székesfehérvárott és illetve megelőzzük.
Minden vasárnap délután 5 órai tea.
e heti összejövetelét
febmár Szolnokon már február 1-én
KL z országutak mentén felál- Bálakra termek előjegyezhetek t
1-én délután 5 órakor tartja megindul a romtalanttás hatmillltott és ezután felállítanMargit.ntea 20. szám alatt. Kér- lió forint költséggel, fl közsé- dó elsősegélyhelyek az országúti
jük tagtársnőink ée érdeklődő gekben 1896 háborús romépüle- balesetek esetén tesznek óriási
asszonytestvéreink minél számo- tet Írtak össze, ezek lebontása szolgálatot.
sabb megjelenését, fontos meg- hatmillió forintot Igényel.
flz országban eddig három he-Sz It f s m o s ü o ü L p p j i gözítírásznei
beszélések miatt.
lyen folynak háromhónapos önx Iparosbdl február 6-én este
kéntes ápolónőképző
tanfolya8 órakor az ipartestületben.
mok. Csakhamar felállításra kefi MEFESz s z gedi
minőén mennyiségben kapható
rül a negyedik is Szegeden. Felköztársasági ü n n e p s f g e i
I a n c i s o l o mrr
adatuk, hogy a népbetegségek, Mától kezdve minden este
A MEFESz szegedi csoportja balesetek és egyéb betegségek
az
Iffvrtesliiteíben
az egyetemisták és főiskolások leküzdésére minél több ápolónőt BOLDiZSÜR M U m
részére karonként rendez köz- képezzenek ki. Nagyjelentőségű
Isméi a
\
— Ingyen
/Nycreményszcl- társasági ünnepségeket uia dél- szolgálatuk különösen a falvakvény«-t ad a Dolgozók Világ- előtt 11 órai kezdettel. A Jogász ban, a tanyavilágban, a traktor- m u z s i k á l és szeretettel várja kedves vendégeit
lapja minden vásárlójának. 21 Kötr a központi egyetem aulájáEr
dijat, köztük kombinált szek- ban, a Medikus Kör a bőrgyó- állomásokon, ahol kórház nincs,
előadótermé- orvos ts kevés, fl házibétegáporényt, rekamiét, rádiót, stb. gyászati klinika
Szállítmányozók és bntorszáll itók /IBUSZ* Gyoraáru Gyűjtő
oszt ki teljesen díjtalanul sok- ben, a Bölcsész Kör az Adv- lás munkáját tökéletesen el tudItt. és a Szállítmányozási Főo sztály Szegedi Képviselete
ezer forint értékben az.ok kö- téri egvetem I. sz. nagy előadó- ják majd látni.
zött. akik a lap hátsó boritóol. terméén, a TermészettudomáTelefon: 7-55.
Bajcsjf-Zsilinszky-U. 17. (y3lt Fe!iet?sas-U.l
Nemzetközi szociális
kutatódalán található /Ingyen nyere- nyos Kör a szerves kémiai inszolgálat
terén
Is
eredményeket
tézetben,
a
főiskolások
a
főisményszelvényr-t a Dolgozók Világlapja kiadóhivatalának be- kola dísztermében rendezik meg ért el. fl hadifogolykutatás és
levelezés a felszabadulás óta
ünnepségüket.
küldik.
állandóan folyik.
Kii 'föl ti
gyermekcsrreakciók
lebonyolítása szintén feladatkörébe tartozik. Mult év júniusában 521 tnagyyar
gyermeket
nyaraltatott Dániában. Ugyancsak a nyár folyamán 368 franrégi á r
ui ár 1 cia gyermeket látott vendégül.
JÉ ovábbí feladatai még a vérT a í a i
! 3 ' 8 0
adók társadalmi megszer- Fiórtaipa
4 1 ' 7 7 F t 3 2 - 1 8 Ft
vezése, esetleges elemi csapások,
P é c s i
kokszbikcíf 4 1 8 8 „ 3 1 * 8 7 „
tömegsterenc. étiemégek eset'n a
lakosság megsegítése, valamint C s ó r
B é l á n á l
Kigyóutca
3.
42.28 „ 32-60,,
különböző társadalmi akciók lebonyolítása a népjóléti minisztériummal karöltve.
Nagyok a feladatok,flMagyar Vöröskereszt hatalmas lendülettel indul munkába. Ehhez
a munkához kéri a társadalom
Részvénytársaságijai
segítségét és támogatását, hogy
Boldogasszony-sugárul 17.
a vöröskeresztes
egészségügyi
Telefon: 365.
hálózatot az ország legelmaraS z e g e d , T e l e k i - u l c . i 1. T e l . : 7-2S.
dottabb falujára ls kiterjedjen.
KISEBB FUTÓ HAVAZÁS
Élénk, időnként erős nyugati, északnyugati «zét, felhőátvonu'ások, többfelé kisebb futó havazás. A hőmérséklet keleten emelkedik, nyugaton újra csökken.
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SZEGEDEN JÍRT EZER PAR&SZTFIATAL

Bizfosifiuk

a tanulás

A SzIT nagyszetsedi i f j ú m u n k á s a i vendégül látták
o környékbeli EPOSz legjobb iáit

Hangos énekszó, vidám fiatalok hangja verte fel vasárnap már korán reggel a RoosCwelt-tér környékét. A szeged_
környéki tanyákból a kisvasai hatalmas tömegben hozta be az
EPOSz paras-tftataijait.
A kisvasút nemzetiszínű
és
vörös
zászlókkal, valamint az EPOSz és SzIT jelvényével
feldíszített állomásán
ifjúmunkások várták falusi, tanyai barátaikat.
Az if/umiinnkds fiuk, lányok kabátján
a SzIT
vöröscsillagos
jelvénye diszlclt.
A SzIT nagyszegedi szervezete a munkás-paraszt szövetség jegyében EPOSz na«vtt ren
dezett, hogy a parasztfiatalságot megismertesse munkájával
és minél szorosabb kapcsolatot
teremtsen a két nagy ifjúsági
szervezet között. Nemcsak
a
kisvasullal jött a parasztifjuság,
de a tiszántúli községekből, va
lamiut Sándorfalva, Dorozsma
körn-takéről is sűrű csoportban
jöttek a kucsmás, csizmás dolgozó parasztfiata.'ok és feiken
dős paras: t'ánvok A Sz!T ifjúmunkásai valamennyiüket
nagy
szeretettel fo adták és elvezették őlcel a SzIT szervezetek otthonaiba. a népi
kollégiumokba, ahol nyomban meleg burátság alakult ki közöltük a lelkes daíoiásban, népi táncban,
beszélgetésben. Szó került mindenről. Beszélgettek a munkaversen.vekről, a falusi és városi
dolgozók
problémáiról
egy
aránt, de különösen a szövet
kezetek kérdéséről

fonódott
hosszan
a beszélgetés
fonala
— Mi már tudjuk, hogy nekünk csak a szövetkezet
hoz
boldog jövőt. — mon lta
az
egyik parasztifju az Apáfhy-kollégiuiriban — Rajtunk is midik,
hogy valóban jó legyen. Ami'
ben hidunk Se itséget nyújtunk
Qz öregeknek.
A kollégiumokból egy kis városnézésre indultak. A hideg januári levegő pirosra csipte az
arcokat, de azért csi'logó szemmel nézték a dus kirakatokat,
az újjáépítés eredménveit, aTitza felelt pirosan iveiő uj hidat.
— Ezt Rákosi Mátyásról nevezzük el, — magvarázta egvik
SzIT fialat. _ Mert neki köszönhetjük, hogy a hídmunká.
sok megfeszített
munkája sikerre
vezeti/.
A parasztfiatalok helyeslően
bólintottak rá. A nézelődő csoportok liz óra tájban a Belvárosi Mozi felé indullak, hogy
résztvegyenek a SzIT és EPOSz.
közős nagygyü lésén.

többszór is megszakított az ifjúság éljenzése. Hosszan,

felállva
Rákosi

éltetlek
elvtársat,

a Magyar Dolgozók Pártját és
nagy barátunkat a Szovjetuniót.
A »Talpalatnyi föld® cimü kitűnő magyar film előadását nézték ezután meg. Az
előadás
előtt Sziríes Ádám a film főszereplője • szóit a fiatalokhoz. Elmondotta, hogy ő maga is szegény parasztfiú volt és a népi
demokráciának köszönhe'i, hogy
tanulhat, szerepelhet. A filmet
nagy étyc cttel nézték végig a
fiatalok. Saját sorsukat, a dolsarlóval és
gozó parasztság sorsát látták
kalapáccsal
épít
megelevenedni a mozivásznon.
A mozielőadás után a Sza- boldog jövőt. Nevelje szeretetbadságharcos Szövetség moto- re ennek az építőmunkának iráDolgozók
ros bemutatójára mentek, dét- nyitója: a Magyar
.
után pedig a Szegedi Nemzeti p"r!l{' és vezetője, Rákosi M'.
tránt
Szinház díszelőadásán
vetlek l'já*
'
részt. Itt Szotovjev: »A csend-} — Éljen Rákosi! — hangzott
háborító® cimü vígjátékát tekin- j fel a zugő éljenzés és szűnni
tették meg. Előadás előtt az j nem akaró taps, amely az MDP
MDP nagyszegedi pártbizottsá- említésekor többször is megszakitotta Komócsin elvtárs üdvözgának titkára
lő beszédét.
ifi. Komócsin
Mihály
Kobtenz István a SzIT orelvtárs üdvözölte őket szágos főtitkárhelyettese szólt
— Huszonöt év félrenevelésé- még a közönséghez és büszkeve! kell megküzdenünk, — mon- séggel emlékezett meg a 3M
dotta. — Meg kell magvaráz- élmunkás SzIT-esröl és az 50
nunk a dolgozó parasztságnak, EPOSz-os uj minla-azdáról. A
hogy melyes az az ut, amelyen paraszt- és munkásfiatalok eza népi demokrácia vezeti őket. után nagy élvezettel nézték véMég nagyobb erővcí folytatjuk gig a díszelőadást.
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Á d ü b ö r g ő traktor
nyomán
uj szellem bontakozik Deszken
A deszki gépállomás kis irodájában a kemény fagy nem állította meg az életet Munka
akad ugyan annyi, mint a mezőgazdasági idényben. Csak a
traktorok pufogása hiányzik. A
többezer holdat felszántott masinák ott pihennek a fészerekben. Nagy részük szétszedve,
nemesebb »szerveitől», motorjától megfosztva várja a tavaszt

Több lesz a traktor
A z*u ofásiet megtrakforisták, a lakatosok
töltött
moziSerenihen <ésAa gépállomás
többi munkása
munkásindulókat,
népdalokat
éneke tek, majd együtt énekelték él a Himnuszt. Ladányi Benedek a MINSz nagyszegedi litkára nyitotta meg a gyűlést.
Szarai után Gosztonyi János orszázgvülési képviselő, az EPOSz
főtitkára szólt a megjelentekhez.
— A parasztif;uságnak
sem
szabad iávollarlania
magát a
mozgalmi munkától, a politizálástól, mint eddig, — hangoztatta — hanem fiuknak, lányoknak egyaránt be kell kapcsolód niok a munkásifjusághoz hasonlóan
jövőnk
építésébe.
Szembe kell száílniok a falusi
rémliirterjesztőkkel, a falu k.1zsákmányolóival: a kulákokkal,
harco'niok kell a klerikális reakció ellen és el kell indulniuk
a szövetkezeti fejlődés, a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodás egyedül hasznos utján.
Dörgő Taps fogadta Gosztonyi János
beszédít, amelyet

a fel világosit ő munkát. Példaképül odaállítjuk a Szovjetuniót,
amelyben a dolgozó parasztság
helyzete azt bizonyltja, hogy
helyes az az ut, amelyre a magyar falu dolgozói is léptek.
— A parasztság és a parasztifjuság előtt álló közvetlen feladat most az, hogy teljesítsék
a tavaszi vetéstervet. Ezzel elősegítik iparunk fejlődését
is,
amely igy még több gépel tud
adni a
mezőgazdaságnak.
Komócsin elvtárs a következő
szavakkal fejezte be beszédét:
— Az EPÓSz épitő munkára
nevelje a parasztfiatalságot és
harcra, gyűlöletre a parasztság
elnyomóival,
a
kulákokkal
szemben, a népünk szabadságára törő, külföldi reakciósok
magyarországi
ügynökeivel
szemben, de ugyanakkor nevelje szeretetre a magyar dolgozó
nép iránt, amely

anyagi

Népi demokráciánk művelődéspolitikájának egyik legfonto
ahb célkitűzése, bogy a munkások és parasztok gyermekei
számára a legmesszebbmenőkig
biztosítsa a tanulás, a magasabb
iskolai képzettség lehetőségét. A
Magyar
Dolgozók
Pártja
programnyilatkozata világosan
megszabja a követendő utat,
amikor ezt mondja: JAZ általános műveltség, a szaktudás a
haladó nem-éh és emberi knlfura kincseit hozzáférhetővé kell
fenn' a dolgozó nép legszéle.
sebb rétegei
számára,
megszüntetve a vagyonos osztályok
műveltségi
monopóliumát.«
A programnvilatkozat szellemében népi demokráciánk az
MDP vezetésével minden lehetőt elkövet, hogy a felsőbb ok.
'alásban is valóban a dolgozók
gyermekei vegyenek részt túlnyomó többségben. Népi demokráciánk a tanulás teljes szabadságát bizton ja, de ez még
kevés lennne, ha nem biztositani a tanulás lehetőségét is,
vagyis annak anyagi lehetőségeit. A tanulás
szabadsága
ugyanis csak akkor tehet vató!wn szabadság a széles néprétegek számára, ha anyagitag is
megteremti a lehetőséget annak,
hogy a szűkösebb körülmények
között élő dolgozók gyermekei
isko'ába, egyetemre
járhassanak, nyugodt körülmények közölt tanuljanak.
Hároméves tervünk keretében
máris hatalmas lehetősége nyílott annak, hogy a dolgozók ar.
ra rászoruló fiait, lányalt pénzbeli jultalásoklál
is minél nagyobb mértékben
támogassák.
Az idei költségvetésben diákszociális segélyekre a kultuszminisztérium 7 millió 300 ezer
forintot
fordít,
ős-töndijakat
még soha ilyen nagy mértéle
ben nem nyujtotiak az arra ér-

ott sürgölődik a műhelyekben.
A legkisebb hibát ls megjavítják, a legkisebb meglazult csavart is megerősítik a gépeken.
Amint felenged a fagy, azonnal
meg kell indulni a gépekkel,
mert megrendelés van annyi,
hogy elég lesz győzni. Somogyi
elvtara Örömmel meséli, hogy
ebben az évben nyolc traktorral erösitik az állomást,
de
ezeknek is jut szántás és egyéb
munka is rogyásig. A kulák
•robotos* igája nem kell már
Deszken senkinek. Nem bolondok dupláját fizetni a fele anynyit érő szántásért.
A traktorosok szívesen vég.
zik a munkát, de bizony néha
vakarják a fejüket ott is, ahol
nem viszket — amint Somogyi
elvtárs mondja —, ha a nadrágszijföldekre gondolnak. Nehéz ott a munka, de hzérfc
az idén mégis könnyebb
és
megvan, a biztos remény arra is,
hogy jövőre még könnyebb lesz,
mert megalakult Deszken a termelőszövetkezet s annak eredménjei majd a többi dolgozó

parasztot is meggyőzik a közös
termelés előnyéről.
A javítások mellett a gépállomás gyarapszik is
jócskán.
Kitűnő kalapácsos darálót kaptak a napokban s azzal nem
10 százab-kért, mint a malomban, hanem 8 százalékért darálnak a dolgoző parasztoknak. A
legnagyobb örömük azonban a
pártház. A gépállomás
pártszervezete ugyanis
pártházat
rendezett be az állomás mögött
húzódó volt béreslakások egyikében. Racsa József elvtárs a
párttitkár itt tartja délutánonként a szemináriumokat. Berendezés még alig van. Asztal
és néhány pad a bútorzat, de
ami a legfontosabb, a pártházba osztályharcos, jó kommunisták járnak és nem is kevesen.
Építik a jobb jövőt, dübörgő
traktoraikkal biztosítják a dolgozó parasztság jobb megélhetését s ami talán a legfontosabb, elhozzák a tudást is, az
uj idők uj szelét, ök segitik felvirágozni a termelőszövetkezetet s megértetik minden kétkedővel, hogy csak az uj magasabbrendü termelési forma, a
közös, a nagyüzemi
termelés
hozza meg a boldog, jó életetEgy konyhában négy család
Az ő munkájuk eredménye
lesz az is, hogy eltűnnek végleg az olyan béreslnkások, mint
amilventó a pártházat is berendezték. Most megjárja maga az épület is, különösen a
pártház, amely a béreslakásból
csak a falakat vette át. De a
pártház mellett még most ls

lehetőségeit

is

demesek számára, mini éppen
most. Csak példaként említjük
meg, hogy például az egyetemeken havi 400 forintos ösztöndijat Is adnak az arra érdemeseknek. Az ösztöndijak öszszege általában havi 60 forinttót 250 forintig változik. Szegeden februártól kezdve közel 150
egyetemi és főiskolai hallgrdö
részesül ham G0, 100, illetve
200
forintos
ösztöndíjban.
Mindezekhez számítsuk
még
hozzá, hogy a népi és állami
kollégiumokban legnagyobbrészt
díjmentes, vagy alig néhány forintos díjért lakást, teljes ellátást is biztosítanak a dolgozók
gyermekeinek. Azok számára is,
akik nem laknak benn kollégiumokban, az egyetemi menza
gondoskodik egészen olcsó, indokolt esetlzcn díjmentes étkezésről.
Ezek a szociális
támogatások tervgazdálkodásunk
során
egyre nagyobbak
és nagyobbak lesznek. Mind több ösztöndíj kiosztása válílc lehetőid
és művelődéspolitikánk
gondoskodik a knlléniuml rendszer szélesebb kiépítéséről is. A dolgozóknak különösen az ipari
munkásságnak, de a dolgozó
parasztság és a haladó értelmiség nagy tömegeinek nem kell
félnie attól, hogy gvermekét
nem tudja taníttatni. Senki ne
tartsa vissza fiát, vagy lányát
az egyetemtől, főiskolától, azért,
mert esetleg anyagi lehetőségei hiánvzanak hozzá. Nép1 demokrác'jgtkban minden dolgozó gyermekének biztosítják az
anyagi lehetőséget a továbhta.
nu'.áshou Fel kell frissítenünk
végre egyetemeinket elsősorban
az ipari munkásság gyermekeivel, kl keli alakitanunk, az uj- ,
szellemű értelmiséget, amely valóban a népet szolgálja tudásával, műveltségével.

R á d i ó ' , villanyt, csillárt,
berendezést, késrűlékel,
ücemnatornVat, u w e Ks*
lést anvafel és fi(ilámjrif

i l o s n e r ü é !

laknak családok a hosszú ház- szerezze be. RészVtizrtésra Is I
ham
SZEGED, KAHÁSZU. 13.
Az ajtó egy hosszúkás kicsi
Telefonszám: 4—59.
konyhába vezet, amelyben két
kormos, nyitott kéményü buboskemence tátja a torkát. Egy- Hasznos
aiándenot
egy kemence két kis szobát,
két béreslakárt fűtött, már ha lakodalomra az
volt mivel. Négy család, őregek, meglett emberek, fiatalok
és gyerekek használták a közös konyhát 3 boldogok voltak,
ha akadt benne főzni való.
b*n vásároljon

ADLER
Edénycsarnok-

R£cssi M ' r t o k o s
„szeríny" nyolc szobája

De bezzeg Gerliczy báró, a
régi uraság, aki sosem dolgozott életétón, hatalmas
kastélyaiban dőzsölt. De nem maradt el sokban mögötte Bécséi
Tibor, az utóda sem. Neki kevesebb volt ugyan a földje, a
kastélya sem volt 40—50 szobás. rSzerény* ember
létére
megelégedett a deszki templommal szemben meghúzódó nyolcszobás »viskóval«- És Eécsei, a
többszázholdas
nagybirtokos,
akinek, ha saját
munkájából
kellene megélnie
éhenveszne,
még most is »kis* lakásában lakik és a dolgozók, akik véres
verejtékkel küzdöttek meg
a
mindennapiért, még ma is laknak a Gériiczy—Bécséi.féle béreslaküsoklian.
A deszki és #z ország minden
egyes gépállomásának dolgozói,
majd tesznek róla, munkájukkal
hozzásegítenek, hogy
hasonló
oduktón ne lakjanak dolgozók
és nyolcszobás lakásokban ne
basáskodhassanak a munkakerülők.
(p.)

Tisza Lajos-körul 33.

Rizling 4'20
Sajáttermésü fajborok
literenkénti kimérése
SágváriE.ulca 8. amtyamsi-u.)
(délután J -7-ig)

Nyilltér

*

Alulírott Tari Józsefné, Tápé,
Kossuth-utea 81. szám alatti
lakos bocsánatot kérek Krajkó
András tömörkényi vezetőjegy.
zőtől és Némethy Gyula volt
rendőrfőhadnagyról, mert őket
téves információk alapján becsületükben megsértettem és
megrágalmaztam.
Elismerem,
hogy hivatali ténykedésükben1
önzetlenül és részrehajlás nélkül jártak el.
Tarl Józsefné.
(• E rovatban
Közöltekért
sem a szerkesztőség, sem a kladóiiivelaj felelősséget
nem
vaüai
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' DELMAGT AllOGSZiU

É^en a 3 éves M a g y a r

SaáS, I N f

Köztársaság!

ffitNHl %

Rádió

ALLANDO MÜSOESZAMOKt
BUDAPEST L 6.00: Falui*,
dió. 6.30: Hajnali muzsika. 7.00
a hároméves Magvar Köztársaságat iiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiinii
Hirek, Lapszemle. 7.20: Regwli zvna. 12.00: Harangssó, híItóth Hajlított Bútorgyár Dolgozói üdvözlik rek.
14.00: Hirek. 14.18: HÍ.
rek szerb nyelven. 18.00: Rádió,
a 3 éven Magyar
Köztársaságot iskola. 16.58: Műsorismertetés.
Febraár 1 - 1 5 - 1 8 Téli Vásári tartaak
inelyaa lesiállltall Arak**
17.00: Hirek. 17.50: Hirek oro.
és az aj Függetlenségi
Népfrontot ssaL 18.00: Hirek szerb nyel van.
20.00: Hűek. 20.15: Hirek né.
!fiHfiiif*;iMiiiiinniiii;Hriiiifi!iiHiiiiiirjíniniiiiiiiHfirTnniniiiiiiTini iiinviiirifi!::::::;!!nrTirfnntnvv metfil. 22.00: Hirek, Hangos Újság. 24.00: Hirek magyaruL —
24.10: Hirek franciául.
0.80:
alkalmára! kSszSnli a dalgasákat Hirek angolul.
BUDAPEST II. 5.30: Hajnali
muzsika. 6.45: Reggeli torna.
7.00: Reggeli zene. 8.00: Hirek,
haláru üzlettulajdonos és dolgozói. (Főpostánál) Hid-n. sarok
10.00: ifirek. 10.50: Rádióiskola. 16.30: Hangos Újság. 21 00:
Magyarországon megjelenő összes lapok részére Hírek. 21.15: Tis pero sport
21.25: Mit hallunk holnapi
PAPRIKAERTÉKESITő KFT.

Udvözö jük

Haas Fíiiöp és F a Gyári áruház dolgozó

Étien a 3 éves
;
Magyar Köztársasági
VITAMIN

Köztársaság

évfordulója

Sá n d o r

Bóla

i

SZEGEDI
szeged, Dózsa György-utca 2. Telefon; 5-64. | h r d e l é s e t e ! l e l v e s i a z A l l a i r H r á e 5 NY
Szeged, Vörösmarty-u. 7.
Telefon: 7—53.

Tólas és Z a i k a

hentesáruüzlet

cíolqozói

iiüvöz.lk

a 3 éves Magyar
Köztársaságot ü Szegedi Lemezmilvek Nemzeti Vállalat
dolgozói üdvözlik
és v 2 uf Függetlenségi Népfrontot
£k

Az AH ami Délmagyarország
Q/pőgyár Do/gozór üavöziik

3 éves Magyar Köztársaságot

a három éves

Függetlenségi N é p f r o n t o t

Magyar Köztársaságot
és az uj

Függetlenségi Népfrontot

és az uj

flz Angol-Magyar lutaloni dolgozói

üdvözlik a 3 éves

Magyar Köztársaságot

Ujszegedi Goziürész
és az uj
éa
Ládagyár
Dolgozói F i i g i e i i e i s é i i N é p f r o n t o t
üdvezlík a

Magyar

h á r o m

éves

Köztársaságot

és a z uj

Függetlenségi N é p f r o n t o t
Szegedi Népbank Szövetkeze! Dolgozói

Üdvözlik
a 3 éves Magyar
Köztársaságot
é s a z uj

Függetlenségi

Népfrontot

Deutscli Albert
Itádiók,

vHlanyfeiszerelési

szerzési forrása.

cikkek

Kárász-utca
7.
Telelőm 3 — 86.
legolcsóbb

M l í i á l y

Javításokat és szereléseket vállalunk.

táblaüveghercshed&
üvegezés!
vállalat
Szeged, Mérey-utca 9b.
Telefon: 5—07.
Sertésvúgásból

eredő

hulladék

zsírt

és egy éh romlott
zsiradékot,
növényi
o 1 a j o k a t elsőrendű
82títszappanra

becserétek

SZAPPANÜZEM
Közvágóhíd

mögött.

dolgozói

Udlvözllk:

a 3 éves Magyar Köztársaságot
és az uj Függetlenségi Népfrontét
Pamut ís 5eIyemnogyfteres!?ede!ml D. U.
Szegedi fiókjónalt Dolgozói
üdvözlik a 3 é v e s Magyar K ö z t á r s a s á g o t
és azuj F ü g g e t l e n s é g i Népfrontot

3-M.

Koiin Benő slüüifa
d o l g o z ó i iidyfliiifl
a hároméves
Magyar K ö z t á r s a s á f f i

Többhavi

rémületre
vehet nálam és rendelésre készítek:
' j
Politúrozott dió/aszla hál®, '
szoba
2300-IS
Jobb kivitelbea
2800-kdf
Dióftzszla politúros kombi. v
nált seekráuy, rek&ioLL
4 szók. 1 asztal
300ö-*t*
Konyhaberendezés 900.— F S 4 »

Kossuth Lajos-aogárol S. ss®má

Fisszerpaprikakereskedök
ESoszfá

KÉNPOR,

Kaodendria — Uf Notrenfc

Szövetkezete

Szeged,

Kárász-utca

II.

Telefoni

S M H D o j i b + I ' ftatfe
és u összes növényvédelmi szarok

I-36.

Beiratkozás! Február 1—5-?g
Dr. Rosenbergné 61 gépiskolájában
Dina

GySrgy-uIca

Hozott fonalból

2.

kötést

cfllusfiátli
TaUfoa:

BUDAPEST II. 7.20: Többet
ésszel, mint erővel. 7.30: Vidáman a munkára! 8.15: Délelőtti muzsika. 9.00: O/terarészletek. 10.10: Szólisták hangversenye. 14.30: A Molnár—Szil.
vássy vonósnégyes játszik. 15:
Felfedezők és feltalálók. 15.20:
Gyermekrádió. 16.00: Az orgonairodalom remckeL 17.00: Ötórai tea. 18.00: Sziv küldi szívnek szívesen. 18.30: Jobb későn,
mint sohal 19.00: A Rádiózene.
kar játszik. 20.30: A Rádió Szal»degyeteme. 21.20: Zenepotémia XL
dlszhangverscnvének
folytatása Bp. I.-ről.
23.25:
Spiegel Annié énekel.

Magyar

be-

Körösi Géza

HAPE

V a r g i a

Koníerldkészitő, Kötílgyir éi Első Magyar Mechanikai Hilógyir

>—4

Kedd, február L
BUDAPEST L 7.45: A napos Kirgizia. 8.00: Zenei táiképek. 11.30: A keringő varázsa.
12.15: A házi egviittes játszik.
13.00: Hangos Híradó. 1315:
Asztali muzsika. 14.30: A Rádió
jazz-zene kara játszik. 15.00- Ifjúsági énekkarok. 15.30: Ritmus
és dallam. — 16.40-kor: Paul
Whitemann és zenekara játszik.
17.10: Szovjet napok — szovjet
emberek. 17.30: Hanglemez. —
17.30: A Szakszervezeti Tanács
műsora. 18.15: Marxista—leninista negyedóra. 18.30:
Mit
flzen a rádiót 19.00: /Szivárvány
havasán.* 19.30: Falurádió. —
20.30: Zenepotümia XL disz.
hangversenye. 21.15:
/Fehér
testvérem, "mft. mondasz
te
majd?...* 23.00: Szórakoztató
zenekari miivek. 0.30: Tánczene.

(Kultúrpalotánál)

vállalunk

KArA*z-ulcn

3.

Festékek, tisztogatási
anyagok kereskedés*

HarasztliySsza
I)a]csy-Zslllnszby-aIca 88.
TVeton i 7 4X

Szánihé
rr

Cipó

KARASZ-UTCft 1D.
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a párt tekintélye az értelmiségiek közt és
no az é r t e l i i s é g l e k becsülete a dolgozók előtt
— Menjünk előbbre
elvtársak, a széksorok
közöli, —
hangzik a felszólítás az egyetemi pártszervezet termének aj
la'áből a taggyűlésre váró
i
Igin nagyszáma hallgatóság felé Sokan szoronganak még az
ajtóbon é s mindenki szeretne
beljebb k crütni, hiszon komoly
dolog: a párl összetétele, tisztasága. é Icsapat-jelíege forog kockán. mikor a 4-es szánra bizottságok javaslatai felett kelt
ta'gyíi'ésnck döntenie.
De már nem sok idő van az
elhelyezkedésre, a pártszervezet
vezetősége a központi kiküldöttel együtt elfoglalja helyét az
emelvényen s at itkár olvassa a
javaslatokat: »G. V. párlmnn
kát nem végez,
ideológiailag
nem képzelt,
nyugatos
zászlós
volt, szakmailag rendldvül gyön
ge ,9 év óta
orvostanhallgató,
' még csak az elsS
szigorlatát
lelte le. Javaslat;
Kizárás. .«
Feszült figyelem üti meg az
Arcokat, sokan
csodálkoznak:
Ilyen »értelmiségiek« kerülhetlek be a mi pártunkba? Mindenki C> V. felszólalását várja.
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bizottság kizárásra. Az Indokolásból azonban világosan
kitűnik, hogy az illető se nem dob
gozó, se nem értelmiségi.
Azzal,
hogy az ilyenektől
megszabadulunk, növeljük pártunk
tekintélyét a valóban értékes és fejlődőképcs értelmiségi rétegek felé, min' ezt Jancsó
professzor
elvtárs felszólalása
bizonyítja,
másrészt növeljük ennek az igazi érteimiségnek
a becsületét a
dolgozók körében, hiszen látják
a tömegek, hogy
különbségei
leszünk értelmiségi
és
magát
értelmiségi nek* hivatő,
nrizálő,
szakmájában
rossz
reakciósok
kőzőiu —

elvtársak világosan megértették,
bogy G. V-knek valóban nincs
helyük a pártban.
Mikor 9 óra felé befejeződött
a taggyűlés, az egyelem! pártszervezet minden résztvevő tagja öntudatban megerősödve indult hazafelé. A fordulat évében az egyetemen is döntő változás következett be. Az egyetem ma már valóban egyre inkább a dolgozó népé lesz é s itt
elsősorban a munkás és szegényparaszt gyermekek számára
biztosítunk
minden
kedvezményt é s a'kaímat a tanulásra.
Ezek osztályaik h ü é s méltó
képviselői lesznek a
szegedi
egyetemen is, ahol az értelmiséAx egyetem a dol- giek egyrésze még ma sem lud
gozó népé lesz l vagy, nem akar a múlttól elszaSzinte méjg a szavazásra való kadni, s ezek nem lehetnek alfelszólítás előtt emelkedik min- kalmasak a szocializmus építéden kar a magasba, hiszen az sének vezetésére.

A
Rákosi

Klauzál-gimnáziumban
Mátyás brigád alakult

Kedves
Elvtársak!
mertelik a
marxlzmns-leninlsmas
és a szocialista vi'A karácsonyi szünet előtti na- ideológiáját
pokban osztályunk haladó szel- lágnézetet.
lemű tagfai elhatározták,
hogy
Brigádunk kilenc taggal InnRákosi Mátyás
munkabrigád« dult, ma már tizennégy
tagja
néven munkacsoportot
hoznak van. Az osztály kezd ráébredni
létre. Szükségét
érezték
annak, arra, hogy a brigádban
művelődhogy legyen egy olyan munka- het, tanulhat és
ideológiailag
csoport, amely valami
váratlan képzettebbé
válhat
közösségi munka esetén összehíEredményeinkről
nem szólunk
vás, aláírás, stb. nélkül
haladék talonul elvégzi
a reábízott
ezek ls vannak
feladatot. A megalakulás óta he• munkánk nyomalt Iskolánk tagtenként megtartott gyűléseken a fai máris feleldezték és a jövőízléses
legjobb közösségi szellem ural- ben még többet látnak.
légkört
kodik. A gyűléseken
tárgyaljuk dekorációink barátságos
a
meg problémáinkat,
állítjuk ösz- teremtettek összefővtetünkön,
kla'
délutánokon
a
brigád
rádió,
sze a heti munkatervet, itt becsüljük fel az elvégzett
munkát iából hallgatják a fiuk az aktués itt mutatunk rá az elkövetett ális problémákat, vagy a könynyü, szórakoztató műsort. A még
hibákra is.
Nagy súlyt helyezünk a bri- zavarosan látó társainkat a tízbeszélgegádtagok
ideológiai
képzésére. percekben barátságos
fel és
Szakelőadóink
folyamatosan ls- tés közben világosltjuk
példákkal bizonyítjuk be nekik,
hogy az at, amelyen
haladnak,
helytelen és önmagukra
nézve
káros.

Kettős ünnep Csengéién

A xRákosi Mátyás
mankabrigád« tagfal kemény
munkával
igyekeznek méltók lenni ahhoz,
Kiosztották a jó munka jutalmát é s megalakították a D É F O S z - t
akiről elnevezték harcos közösa mintaközségben
G. V. hilenc évig
ségüket, a legjobb és legharco4
„fűbe
fűzött'
Kettős ünnepet ült vasárnap és 600—G00 forintot kaptak: Tl- pontore is a DEFOSz helyi ezer- sabb munkáshoz és tanitŐhóz,
elvtárshoz!
parasztsága. sóez.ky Sándor, Lippai Mihály, vezete. Az alakuló üléseken min- Rákosi Mátyás
Persze, nincs jelen a taggyű- Csengele dolgozó
Mihály, denütt többszáz főnyi dolgozó A Szegedi Klauzál Gábor gimlésen. No, ugy látszik, most sem Az ünnepségeket a kora reggeli Tóth János, Magony
fogott mellé a bizottsági Ezt órákban zenés ébresztővel nyi- Juhász Lajos és Turi Imre. Ok- paraszt é s parasztasszony vett názium V. osztályv&nak
munkafcizonvpják az egymásután e l - tották meg. Dé'etőtt tiz órakor levelet és 400—400 forintot kap- részt.
brigádja.
hangzó
felszólalások is. Az már löbbszáz ünneplőbe öltö- lak: Tisóczky Ferenc,
Jójárt
egvik elvtárs arról beszél, hogv zött dolgozó paraszt gyülekezett Imre, Kormányos Sándor, Ka9 évi tanulás ulán az első szi az országúton felállított diadal- tona Pál é s Kocsis István. A
gorlat letétele annyi,
minlha kapu körül.
község do'gozó parasztjai metgy szabó-lanuló 9
esztendő
A diadalkapun olt ékeskedett leg ünneplésben részesítették a
alatt csak lübo-füzni tanulna a szegedi posta dolgozói által kitüntetett minttagazdáfcat.
Dr. Vadas Sára előadása Szegeden
nieg, semmi mást. Mások azt készíteti mintaközség
jelvény,
A mintagazdák nevében T i hangsúlyozzák, mennyire f o n - rajta a felírás: Csengele mintaSzombat délután a városháza látásaikat, bírálatukat, javaslatos lenne nemcsak G. V.-tőí, de község. A csengc'ei iskola tanu- sóczky Sándor köszönte meg a
közgyűlési termében
többszáz taikat. fl szovjet Iskola a gyerminden hozzá haron/ó »érlehnl- lói rövid, szines műsorral üd- jutalmat.
szegedi dolgozó nő érdeklődése mekeket az életre, a közösségi
—
A
muttban
hiába
dolgozsé :i'őt« is megszabadítani egye- vözölték a vendégeket, akik kőmellett tartotta meg előadását életre nevelL
temünket, hiszen végre et kell zött ott voltak az EIsö Kecs- tunk. hiába turtuk a földet, —
dr. Vadas Sára, az MNDSz orfl nevelés
eredményességét
oda jutnunk, hogy az egyetem keméti Konzervgyár falujárói is, mondotta, — nem vették munszágos vezetőségének tagja A csakis a nevelők és szülők együtvalóban a dolgozó népé íegyen. hogy átadják a község dofgozó kánkat figyelembe. Hogy ma itt
szovjet Iskola egészségügy,
a
— tF.qyef érlek
az elöltem parasztjainak a díszesen hím- ünnepelhetünk, ezt a népi de- szovjet Iskolai és óvődai mun- tes munkája biztosíthatja. Ezért
mokráciának
köszönhetjük,
van szükség a szülői munkaköc óíó elvtárssal« — veszi át a zett vándorzásztőt.
amely nemcsak megbecsüli, ha- kaközösségek cimmel.
zösségekre. fl nevelők
szabad
szót most Jancsó Miklós proDr. Vadas Sára előadása be- szülői napokon mutatják be, honem
támogatja
és
megjutalmazKőzet
fog
a
város
fesszor elvtárs, a Kossuth-dijas
za j ó munkánkat. Dolgoztunk vezető részében utalt arra, hogy gyan nevelik a gyermekeket é s
és a fa'u
ludós — nés ha
összefogunk
társadalom
legfon- a szülőkkel együttesen beszélik
és ezulán még jobban fogunk a szo.lalista
kommunista
profess-orok
és
A konzervgyári dolgozók ne- dolgozni, mert tudjuk, hogy ez tosabb feladatának
tekinti
az meg a nevelési problémákat.
kommunista
hallgatók, ezt a vében Böndör Mihály köszönember átalald'.ását, uf embertía
ftöle'ességünk
s
ezzel
szolgálnagy és fontos feladótól meg m tötte a mintaközség dolgozó paA szovjet nevelök fejlett idepus kinevelését, fl szovjet emoldjuk. Javasolom, hogy a jövő- rasztjait. Rámulatott arra, hogy juk népi demokráciánkat, a mi ber átalakulása visszavezethető ológiai képzettséggel
rendelkezben
működjünk
szorosan ma már a városi dolgozók é s a salát boldogulásunkat. A továb- azokra az eseményekre, amelyek nek. fl szülök nagy megbecsülésegyütt, hiszen mór régen
erre parasztság a legtel jesobb egyet- biakban kihangsúlyozta, hogy a ideológiai, erkölcsi é s politikai sel viseltetnek irántuk s a nevekitüntetés nemcsak nekik szóf,
leit volna szükség!* —
értésben é s szövetségben dol- hanem a falu minden becsüle- világában lezajlottak, fl szovjet lök részéről ugyanez a megbeDörgő tapssal fogadja a tag- goznak, kölcsönösen támogatják tes dolgozójának.
pedagógia jellegzetes
vonása: csülés nyilvánul meg a szülőkgyűlés ezeket a szavakat. Az egymást a szocializmus építémegismertetni
a
gyermekeket
a kel szemben.
érlelni! ég legjobbjai, m'nt Jan- séért fo r y!a!ott harcban. Reszé- Meqa'akut a DÉFOSz
fl jelenlévők a legnagyobb értermészet, az élet valóságaival.
etó elvtárs, a Kossuth-díjas ku- de végén telkes taps és éljenzés
deklődéssel hallgatták a tanulsáfl
továbbiakban
utalt
arra,
A jutalmak átadása után sor
tató, megértik pártunk politiká- közepette adta át a' község képgos előadást, fl hozzászólók, szükerült a DEFOSz szervezetének hogy a nevelés csak akkor hoz- lök é s pedagógusok kijelentetja" és célkitűzéseit.
viselőjének a vándorzászlót.
hat
eredményeket,
ha
a
család
Ezután Gyáni Imre főispán mega'aldtására. Tóth Antal po'- is együtt neveli a gyermekeket ték: minden "igyekezetükkel azon
Mcgszahndu'ttnk
szófott a község dolgozóihoz, aármeslerhclyettes szólott e l ő - a pedagógusokkal, fl fizikai ne- lesznek, hogy érvényesítsék nea
salaitól
majd Dénes I.eó elvtárs, p o l - szór a csengelei dolgozó pa-, velés szoros együttműködésben velési módszereikben a szovjet
Ismertette
a
Most a ti! kár emelkedik szó- ármesfer beszédében
ntatt rasztokhoz.
pedagógia alapelveit
kihangsú- van a tanulással. Részletesen islásra é s kiértékeli annak a j e -arra, hogy ez a nagy kitüntetés DEFOSz feladatait,
mertette ezután a Szovjetunió islyozva,
hogy
a
dolgozó
parasztlenlőségét. hogy végre profesz- kell, hogy még telkesebb é s
kolaegészségügyi kérdéseit, flz SZEGEDI M 0 Z < 1 M Ü * 0 R *
szor elvtársaink is aktiv részt eredményesebb munkára sar- ság egységes összefogása biztoiskolaegészsénügy vonalán nem
kérnek munkánkból; azután egy kalja Csengele dolgozó paraszt- sítja a falu felemelkedését. Eza tudomány a tudományért elv
után
megválasztották
a
DEFOSz
piltanalra megáll. A kis szflnet jait.
8 E L V Á R O S f 1T -wtaM
vezetőségét, akik között három érvényesül, fl szovjet gyermekefel eh 6?S
•lalt bizonyosan átvillan ernléket
óvódáskoruktó!
kezdve,
addolgozó parasztasszony
foglal
A j ó munka jufa'ma
fcc-etén mindaz, amit a reakció
dig, mig iskoláikat be nem feMa és mindennap
az érlefmiséggel kapcsolatban a
Tizenegy mintagazda é s ok- helyett.
jezik, mindenkor a legalaposabb
felülvizsgálatról suttog,
mert leveles gazda vonult föl ezután
Uj M a e n R o n s z a s
A többszáz főnyi dolgozó pa- orvosi vizsgálat alá helyezik.
igy fofylatja:
az ünnepi alkalomra feldíszí- raszt nagy lelkesedéssel fogadta Csecsemőkoroktól kezdve kórtörbetel jesedett magyar szabad— nEbben az esetben egy ön- tett színpadra, hogy átvegyék a a DEFOSz megalakulását.
sáe filmjo.
ténelet készítenek róluk, fl gyermagát utolgozó
értelmiséginek« mintagazda jetvényeket é s az
mekeket minden szakorvos megA minlagazda
néne: őt javasol a
felülvizsgáló okleveleket. Mintagazda jefvényt
vizsgálja.
K O R Z Ó
Telefon 624.

A szovjet iskola a gyermeket
a közösségi életre neveli~

m i n d e n b e n éton j á r

öt

zegedi Állami Nemzeti
miisora

Február 1-én délután 6-kor:

Február L é n este 8 órakor:
Február 2-án este 7 órakor:
Február 3-án, e^te 7 órakor:

Szinház

Ünnepi előadás a Magyar Köztársaság kikiáltásának 3. évfordulója alkalmából.
Balettest.
A csodálatos mandarin. — Tavaszi komédia. — Diótörő. »E«
bérlet 10. előadása.
Csárdáskirálynő. »S« bérlet 10.
előadása. •

fl szovjet Iskolákban Jól felUgyancsak vasárnap alakult
szertárak,
meg a dolgozó parasztok nagy szerelt könyvtárak,
fürdők,
mosdók,
büffék,
uttörőlelkesedése mellett
Kübckhizán, Szatymazon é s Felsőköz- és egyéb helyiségek állnak a tanulók rendelkezésére.
Egyformán biztosit fák a gyermekek tanulásának fizikai és szellemi felbb
tételeit. Nagy szerepe van azi ismindenféle
kolákban a faliújságnak. NemEcárri!t02@if b ú ' o r csak a tanulók, hanem a szülői
kéizea és rendelésre S Z E X E S munkaközösség is készit faliújkárpitosnál, ATTILA-UTCA 2. ságot, amelyben közlik a meg-

%

fte'fős rekamié

Ma és mindennap

ítélet

lants't

nál^aJ

s z é c h é n y i |T9t.iier e: |
Telefon 490.
Ha kedden utoljára!
GYILKOS
PARBAJ
ElOadások kezdete ,él 4, é.6, fél 8
Pénztár d. e. 1 1 - 1 2 , d. u. 3 Arától.
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KEM,

jelző működött közre. A bajnoki találkozó uj
terminusa
február 13-án Jánoshalmán.

K "ínöen * kerül* a MSzSz szegedi
motorversenye
A hideg és ködös Idö ellenére
szoka' lenni nagy
érdeklődés
melleit bonyolította le az MSzSz
szegedi szervezete első szegedi
motoros ügyességi és terepverBcnvél a lőversenvléren. A versenyen
különösen az ifjuság
veit részt nagy számmal.
A leren az alföldi kénvelrmöez szokott
motorvezetőknek
Igen nebéz volt, ennek ellenére
négyen hibanont nélkül tették
meg a távot. Különösen izgalmas je'eneleket hozlak a lélegzetet elállító ügyességi számok,
amelyek embert és génét egyaránt a legnagyobb feladatok
elé állították Éppen a feladatok
na'v á 'ára való tekintettel
a
küzdelem valamennyi résztvevőjét díjazták.

Nem a játékos
a feladata

Az eredmények igy alakullak: Kismotorosoknál hibapont
nélkül végeztek Ferenczi, Virágh, Faludi és Kollár, a legjobb időt Ferenczi, a kezdőknél Faludi érte el. Hibaponttal az egész terepverseny legjobb ideiét Fodor érte el,
soronkövelkczik utána Kiss Mátyás kezdő paraszlifju, majd
ifj. Noel. Nagyobb kategóriában hibaponttal végeztek Kois,
Kiss L., Bárányi G.
A versenyről egyébként a rendező VVo'ner László elvtárs keskcnvfilmet készíttetett, amelyet
a közeljövőben bemutalnak. A
közeljövőben a környék községeiben rendeznek hasonló bemulató terepversenyeket.

szipkázás, hanem a nevelés
az egyesületi
vezetőnek

A Belkereskedelmi Igazgatóság nagytermében igen nagy érdeklődés mellett tartoltta meg
a DLASz. vasárnap
délelőtt
egyesületi értekezletét a szegedi
és szeged környéki sportegyesületek részvételével.
'
Az értekezletet Róna
Béla
elviárs, a szövclség elnöke nyitotta meg, bevezetőjében hangoztatta, liogy az ifjúság nevelése poli ikai téren éppen olyan
fontos, mint sport vonaton. Ezért otvan uj tipusu, a dolgozó
társadalomból kikerülő egyesúleli ve -előkre van szükség, akik
nem a já'ékos szipkázásban, de
azok neve'é.sében járnak elől.
Sportéletünket a nagy szovjetunió pé'dájára kelt átszerveznünk, értékesíteni az ott szerzett tapasztalatokat,
munkára
neveljük fiainkat. Ennek alapja n városi egyesületek szakszervezeti vonalra szervezésén

keresztül teremthető meg. amelyek a faluk és tanyák EPOSz
szervezetivel
együttműködve
teremthetik meg dofgozó
népünk tömegsportját.
Ezután Vecsernyés Lajos, a
DLASz főtitkára tartott kimen t ő szahd'ymagyarázó előadást
a játékos igazolás, mérkőzés edzések, szövetségi ügyrend, egyesületek szövetség
viszonyáról,
játékosok biztosításáról,
az
utánpótlás fokozottabb fejlesztéséről, a közönség megnevcléséről, a pályabotránvok kiküszöböléséről, gazdasági rendelkezésekről, végül a sportorvosi
intézet és egyesületek közötti
együttműködés
szükségességéről.
Az értekezletet több hozzászó'ás egészítette ki, amelyekre
a játékvezetők részérői Frankéi
Mihály, a DLASz részéről pedig Róna Béla válaszolt.

S29qedi kosaras leányok sikere Budapesten
A Postás női NB I. csapata
mindvégig
fölényben
játszva
meg érdemelten győzte le otthonában a. TF MEFESz kosaras
együttesét 38:23, 20:11 arányhat:. A szegedi csapat, legjobbjni Csúcs, Frank, Török és Almás voltak.
SzegedeD két kosártabdabaj-

nokit játszottak, ezek eredmé.
nyei: SzVSE—KMTK női NB
lí. 45:17 (25:3). A mult év.
Íren még NB I-ben játszó félegvháziaJc csak vergődtek a pá-'
Iván. KAC—MEFESz. férfi keriíleti bajnoki 55:41 (25:17).
Mindkét együttes kezdőkkel állt
ki a játékra.

Slegnyiit a Téli F ö i s k c ai VB
A csehszlovákiai
Spindlerov
Mlynbea vasárnap délelőtt 11
érakor, gyönyörű
napsütéses
időben, 3 fok melellbcn nyitolta meg Znpotoczky csehszlovák miniszterelnök a VIII. Téli
Főiskolai Világ Bajnokságot. A
Döntetlenül

végzett
Makón

a

megnyitóra szombaton és vasárn.ap különvonatokon száilitolták az érdeklődők ejreit. A
magyar csapat a felvonulásban
19 fővel vett részt. Együttesünket a szomszéd népi demokracia baráti közönsége meleg ünneplésben részesítette.

S/.VSF, SalBTC—SalSE 5:2 (3:1), Kistoxt—SzAO II. 3:1. MATEOSz—
Paks 9:3 (5:1), Szombathelyi
A szegedi labdarugó csapa- r.okomotiv—Győri VSE vasutas
tok közül a SzVSE lépett elö- bajnokság 2:1 (0:0).
ször az idén a pályára, a bajSzegeden két labdarugó mérnoki pontokért folyó küzdelem, kőzést játszottak. A Szeged, miben. A vasutas bajnokságért fo- vel ellenfele, a Szőr cg lemondta
lyó küzdelemben közepes nívójú a játékot, játékosait n ő s ö k rí tők után, a meddő csatárok nőtlenek csapatába
csoportojóvoltából 0:0 arányú döntet- sitva játszottak egymás ellen.
lent eredményezett. A szegedi Győztek a nősök 10:6 arányban.
c-npat legjobbjai Daróczi, SeAz SzMTE a
Móravárossal
bők, Veres és Bőjtös voltak.
szemben iramos és igen bizTel jos lendülettet
folynak tató formában játszó csatársoregyébként a három hét múlva rat 4:0 (2:0) arányban győzött
ezdődő Nemzeti Bajnokságra Király (3) és Bánáti góljaival.
az előkészületek.
Valamennyi Az egész mezőnyben Király volt
NB csapni kétkapua mérkőzést a legjobb.
.átszőtt már vasárnap, nmei vek
redményei a következők: Va- Újra játsszák a Jánoshalma—
Móra NB III. mérkőzést
sas—UMTE 0:3 (3:1), Fcrcncv i r o s - E M T K 3:0 (1:0), Sorok.
A november 14-én lejátszott
ír—Hazai Fésűs 11:0
0
(4:0), és a Jánoshalma 3:2 arányú
•-zAC—Rákoskeresztúr
• •
2 : 0 ( 1;I:0),
: 0 ) , győzelmével, végződött MóráváMTK—ramutipar
12:0 (7:0), rós—Jánoshalma NB III. mér» -epei—Ganz 3:0 (2:0), I'os- kőzés eredményét az egyesbiró
ís—Goldbergrr 2:2 (2:0), V. megsemmisítette és ujrajátszá«
l-l fO—Hubertus 9:4 (5:1), Ivis- sát reudette el, mivel az ered,est—Határvadászok 03),Újpest méuy kialakulásánál egy, a Já- .ttezőhesrvesi EPOSz 12:0 (i :0), noshalma részéről érdekelt part-

A Szeged n z MKUMTE-vel
játszik csütörtökön
Edzőmérkőzés keretében csütörtök délután 3 órakor a SzAK
ujszegedi sporttelepén a Szeged a Magyar Kender UMTE
csapatával játszik. N B I. csapatunk vasárnapi
programja
még bizonytalan, vagy az MVSE
vagy a Szakszervezeti MTE csapatát látja vendégül.
Ez a ttzcnkíttalálatol
totószelvény:

Szakszervezeti
Ü. B. elnökök figyelmébe!
Azok az üzemek, amelyek a
Népszava sajtófelelös nevét
még nem küldték be a Szakmaközi Titkárságra, ezt még
a mai nap pótolják. Fia e z .
ideig nem volt Népszava sajtófelelős, nevezzék kt és nevét azonnnl közöljék a Szakmaközi Titkárság propaganda osztályával.

A p r ó h l
FOGLALKOZÁS

^

ÍRÓGÉPEMMEL egy-két
hónapra bármilyen megbízhatóságot kívánó munkát keresek.
•Szorgalmas asszony.*
4
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FRÁTER késszaküzletben. Borotva 24.—, önborotvapenge 20
fiJl., zsebkés 3.—, olló 8.—,
köszörülés, javítás olcsón, Mik.
szétth Kálmán-utca 5.
L KG OLCSÓBB,
] egizl el'erebh,
legtáplálóbb a makói erősturó.
Ara- 2.70. Tejüzem, Aradi-u. 5.
VENNÉK
tobbszárnyu
ajtós
üvegfalat és autógeizirt. Kazinczv-ntoa 6.. II. em. 9.
11 ALóSZORABUTOROK. egyes
bútordarabok még mindig legolcsóbban Spitzer
asztalosnál,
Margit-utca 12.
BÉLYEGEIT legjobban nálam
értékesítheti. Falus bélyegkeres
kedés, a fogadalmi templomnál
Iskola-utca 29.

U

hirek

ra, hogy akik a népi asztali to.
nisz bajnokságra nevezni akarnak, nevezéseiket
feltétlenül
adják be szintén Varga
Pál
sportfeliigyelőnél. Amennyiben
a nyomtatvánnyal nem rendelkeznek és nevezni
kívánnak,
ebben az esetben is küldjék b«
a nevezéseket.

Felhívjuk az üzemi kultuiw
felelősök figyelmét, liogy havi
Febmár 1-én délután 5 óra- jelentéseiket február 2-ig felkor a DÉFOSz vezetőségi érte- létlenül adják le a szakmnkörf
kezletet tart a szakszervezeti kuli u rtilkárságon.
székházban.
Felhívjuk az üzemi dolgozók
A kereskedelmi alkalmazottak figyelmét: a szakmaközi titkárszakszervezetének
nöbizottsága
vásárfebruár 1-én délután 6 órakór ságra Népszuper-rádió
értekezletet tart a szakszerveze- lására utalványok érkeztek éa
igazolás mellett átvehetők
a
ti székházban.
Azok a vasas sz.aktársak (ta- kulturtitkárságon.

Palermo—Inter
1
Lazio— Lucchese
1
Pro Patria—Sampdoria 2
Triestina—Juventus
1
Sheff. U—Wolves
2
Derby—Arsenal
1 .
Stoke—Blackpool
x (1
Grimsby—Hull City
2 (2:3)
MAVAG—Előre
2 (30:33) noncokon kívül), akik 1948 okFTC—IISE
2 (31:34)
Postás—BVSE
1 (4:0) tóbertől december 31-ig negyeKistext—Elektromos 2 (6:9) dik osztályú járadékot fizettek,
sürgősen jelentkezzenek
kedden és csütörtökön a vasasokHivatalos totóeredmények
Az embersport fogadás 5. for. nál.
A szakszervezeti sporltitkirdulójnra 263.-123 szelvény érkeüzemi
zett be. Kiosztásra kerül 434 ság felhívja mindazon
sporifelelősök figyelmét, nkikezer 647 forint. Három tizenkétnél az alapfokú sakkbajnokság
találalos szelvény volt fejenkint nevezési lapjai olt vannak és
48.29-4 forinttal. 11
találatos nevezni kívánnak, haladéktalaszelvénnyel 135 pályázó szere- nul jelentkezzenek Varga Pál
alatt)
pel fejenkint 1073
forinttal, (Bailhyány-ulca 4. sz.
1700 szelvény tulajdonosa 10 sporlfelügyeb'ínél.
találatot ért el és fejenkint 85
Ugyancsak felhívjuk az üzeforint nyereséget kapnak.
mi sporlfelc'.ősök figyelmét ar-

<jl

FEBRNFTF V.

Felhívjuk a szakszervezeti napok előadóit és az üb. eltrökőket. hogy a szakszervezeti napokról a jelentést haladéktalanul adják lo a Szakmaközi Titkárság propaganda osztályán.
Csütörtökön délután 5 órakor
Népszava sajtófelelős értekezletet tartunk. Az ügy fontosságára való tekintettel feltótlen
ós pontos megjelenést kérünk.
A Máv. nyugdijasok február
2-án, szerdán délután 3 órakor
szakszervezeti taggyűlést tartanak Kálvária-utca 10. sz .alatt.
A napirend fontosságára való
tekintettel kérjük a tagság pontos megjelenését.

r d e t é s e k

ELADÓK használt, de jó á l .
lapotban lévő
ebédlőbutorok,
konzultükör és más
bútorok.
Megtekinthető kedden és szerdán délután 3—4-ig. Kálváriautca 2., udvari lakás.
MAJDNEM uj sportkocsi fél.
áron eladó Vinth festőnél, a
múzeumnál.
500-as Puch jó gumikkal, uj
rendszámmal, olcsón eladó, esetleg kis motorért cserélhető. —
Bécsi-köm t 33.
BÓRG V RNlTURA,
bőrfotelek,
kárpitozott ebédlő-z.ékck eladók.
Szögi, Blis páter-utca 11.
OLCSÓ balt A Szegedvidéki Ha.
lászaij Szövetkezet ajánlja frissen fogott olosó halait. Kapható 2.50 Ft-tól Rózsa József
bizományosnál, a Tisza Laiosköruti "piacon, a
református
témplom mögött.
PIIOENíX harisnyakötőgép eladó. 1 In.risnyakötést
vállalok,
vastag anyagból is. Zoltán-u.
17. szám.

KÜLONBEJAR \ T U
bútorozott
szoba kiadó. Ilonvéd-tér 7b.
KóRUTON belüli szoba-konyhás
lakásom elcserélném emeletiért,
esetleg költségtérítésért Eelsővároson. Brüsszeli-körat 23., ss.
varroda.
BÚTOROZOTTszobák állandóan
kaphatók. Lakások, üzletek köz.
vetítési iroda, Kölcscy-u. 10.
KETTŐSZOBA-.
leánysz.obás,
tiszta, modernet cserélnék budapostiért. Jelige: /Egyszobástói háromig*.
•41
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ING'XENES házinyúl tenyésztési
szaktanf^yarn
nyilik
Major
"yorsirószakiskolábaa Bocskayu'tca 4. Felvilágosítás keddtől
szombatig.
EGY nagy üzlethelyiség rak.
tárlielyiséggel sürgősen kiadó.
Kálvária-utca 24. szám.
A MARX-TÉRI piacon elhagytam kézikosaram január 13-én.
B. megtaláló a pénzt megtarthat ja, "az iratokat jutalom »1lenélren küldje Sebők József.
Büszke 820-as címre vagy 10
Ft jutalom ellenélcu a Délmagyarország kiadóhivatalába.

KF.TTOSZOBAS ház eladó. Somogvitelep II. utca 56., fiiszerörlet volt. Érdeklődni: Fodor,
utca 33., 1., ajtó 4.
SZMOKINGOT vennék maga*,
vékony n lakra. Füredi-u. 3., II.
emelet 2.
ÜZLETEM felét kiadom lArmio k V Y t a s
" " ! • lven üzletnek vagy műhelynek.
Deák Ferenc-utca 25/a., müMAJOR gyorsíróiskolában Boei- stoppolóüzlet.
kav-utca '4. február 7-én uj
ÍRÓGÉPET keres magas bé«
tanfolyam kezdődik.
gyorsíróiskola.
KATONA Lászlóné gyorsíró- és mellett Major
gépiróiskólájában (Kölcsey-utca Bocskay-utca 4.
10) ui tanfolyamok kezdődnek. F. L CSERÉLNÉM
Bör I ön őrtelaGÁL Fercncne gyorsirúiskolájá- pon levő 251 n - ö l e s szép, adóban február 3-án uj tanfolyam mente*, kétszobáa házamat, i
kezdődik. Klauzál-tér 3.
vagy 3 szotó* kis magán h i i é r t ,
Szűcs.
nem kertesért, a kömton tóVILL A NYMOTOK,
ventillátor, GYENGE tanulóknak jutányos iul.
Tudakolod ni N a g y Mihály
gyermekkocsi, porszivőgép, ste- correpetálás. Pajcsi-Zsilinszky- könyvkereskedés
- ón Takn-ék.
Megbeszélés
lázsi, munkaasztal eladó. Kos- utca 15., I. 1.
2—3-ig.
tár-utca 1.
suth Lajos.sugárut 8.
UJ srortöltöny és jó állapotT T Í T T T
ban lévő átmeneti kabát, közép
DÉLIM ÁGYAUOBSZAG
alakra^ olcsón eladó. Schwarcz HÁROMSZOBÁS. gyönyörű fekpoliiiUai napilap.
szabó, Kárász.utca 6.
vésű belvárosi lakásomat haFelelős szerkesztő:
VILÁGOS kombinált szoba két sonló kétszobásra elcserélném.
D R A N T A L F F I GYÖRGY
rekamiéval, u. o. Singer férfi- Jelige: /Erkélyes*.
Felelős kiadó:
szabó gép eladó. Kovács, Kele- KÜLONBEJARATU
bútorozott
DR. ZÖLD SÁNDOR
men-utca 5.
szoba kiadó. Kossuth Lajos-suSzerkesztőség!""J6!cai-ntoa
i
ALKALMI áron eladó csillárok, gárut 41., földszint 3.
Felelőe szerkésztői telefon: 49®.
kiadó,
képek, kristályok, nagy arga- BÚTOROZOTT szoba
Szerkesztőségi telefon: 108.
man szőnyeg. Tisza Lajos-kör- esetleg konvhahasználattal. — Nyomdal szerkesztőségi telefon
Berzsenyi -utca 2.
ut 33., II. 5.
este 8-tól: 673.
KÉTKEREKŰ kézikocsi, deszka, KÉTSZOBÁS udvari szép laKiadóhivatal: Kárász-utca 6.
kás
átadó
/Központban*
jelibútorszállításra alkalmas, eladó,
Telefon: 325.
asztalosmübelylielyiséget
bér. göre.
A* X-el jelzett közien
vek
bevennék. Petőfi Sándor-sugár- BELVÁROSI kettőszobiS lakrész éladó. zOJcaóbérü* jelige. díjazottak.
út 75., asztalosmühely.
LEÁNYKA téli-tavaszi
kabát, HÁROMSZOBÁS erkélyes
lablúzok, cipők 6—7—8 évesnek. kás olcsón átadó. /Kárász ut- A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
Felelós vezető: Konos Lász.ió.
Kölcsey-utea 10., földszint I. cánál* jeligére,
ia i Sí A eris és ékszerész
h L K Sj
Kárász-utca 11
keresek kar- é s zsebórákat
'veckerórát is), ezüstöt, brilliánsékszereket magas áron. —
óra- é s ékszeriavilást váltatok
ÍRÓASZTAL (sötét) eladó. Párisi-körut 4-1., vaslelep.
EGY fekete taft estélyi ruha
eladó. Debreceni-utca '2Tb.
JÓ állapotban lévő ebédlőszőnyeget keresek megvételre. —
•>Í300 forintig* jeligére a kiadóba.
TISZTA nj állitható festőpisz.
toly eladó. Megtekinthető P,crcsényi-utca 2. földszint 3. ajtó.

