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A magyar nép szilárdan kitart
a béke ügye mellett

A szegedi

dolgozók

haiatmas
tömege
háborús uszítása

— Békét akarunk! Békét és az ifjúsági szervezetek tag(karunk! Éljen Sztálini Éljen jai. A színpadon elhelyezett előRákosii Éljen az MDP! — ki- adói asztalnál ülők is ezt a
állásoktól zúgott pénteken dél- minden rélegre kiterjedő öszptán a szegedi Nemzeti Színház szetételt tükrözték vissza. Ott
környéke. A szegedi dolgozók foglallak
helyet a Népfront
lialalmas tömegben vonultak fel pártjainak, a szakszervezetnek,
ta Magyar Értelmiség Nemzeti tömegszervezeteknek
kiküldötBizottsága és az MNDSz által tjei, a nők, az ifjusájg, a honvéd,
közösen rendezelt béke nagy- ség, rendőrség ős a
katolikus
gyűlésre, tiltakozásul az iinpe- egyház képviselői. A színpad
l'ialislák háliorus uszítása el. diszlele vörőszászlős óriási földien A színház minden
helye gömböt ábrázolt . nemzetiszínű
Esufolásig meglelt, de
sűrűn kerclben két
békegalambbal.
felllak az ulcán is, ahova hang- Mellette Sztálin és Rákosi elv.
szórókon közvelilették a nagy- társak arcképe.
gyűlést.
Erre a béke mellelti nagy.
A
nagygyűlést a Himnusz
Izabásu tünletésre Szeged min- hangjai után Kurtik
Imrcné
flen rétegéből felvonullak a dol- nyitotta meg, majd! Losonczi Gé.
gozók, de különösen uagv szám- za elvtárs, miniszterelnökségi ál.
jsjal jelenlek meg az asszonyok lamlitkár szólalt fel.

Losonczy

Géza

elvtárs

beszéde

— Nem kell valami külön ket, mert ragaszkodunk
orleges politikai
képességgel szágunk
függetlenségéhez
és
rendelkezni ahhoz — mon- szabadságához és egy tál len
dotta, hogy bárki
meglássa, cséért nem vagyunk
hajlanmilyen
nagy ütemben és dók eladni országunk
jövőjét.
tervszerűen készítik
elő az
tervünket
pmerikai imperialisták az ú j Mi hároméves
háborút.
Épeszű embernek
akarjuk
befejezni
pem kell magyarázni, hogy
— A magyar népnek azonk i k és milyen erők fenyegeban nem érdeke a háború és
t i k a békét. H a az ember
Magyarországon
nincsenek
figyeli az amerikai propagansem a gazdasági, sem a poli
d á t , amely sajtóból, rádióból
tikai, sem a kulturális élet
vagy egyes szószékekről elterületén
olyanok,
akiknek
hangzik, akkor megcsapja az
érdeke lenne a háború. A mac szenvedélyes gyűlölet, amely
gyar nép nem kíván háborút,
ííket irántunk eltölti,
mivel egy emberöltő alatt két
i — Mivel
váltottuk
ki az
háborúban
volt része, olyan
o merikai
imperialisták
és
két háborúban, amelyek orcsatlósaik
gyűlöletét ? Talán
szágunknak
és népünknek
azzal, hogy ebből az országmérhetetlen károkat okoztak.
ból, amely ezer esztendeig az
Mi
hároméves
tervünket
urak országa és a nép börakarjuk
befejezni és az öttöne volt, most a reakció
éves tervet akarjuk
megvalóbörtönét és a nép szabad hasítani. Ehhez pedig neirt hátóját
csináltuk. Talán azzal,
borúra, hanem, békés, építő
hogy
Nagy Ferencnek, Sumunkára
van
szükségünk.
lyoknak,
Pfeiffernek
és a
Ezért
békét
akarunk,
egy
többieknek, akiknek
csengő
szabad, független,
felszabadollárral fizettek zsoldot az
dult nemzet
békéjét.
ország függetlenségének elNagy
tapsvihar
tört k i
árulásáért, nem voltunk hajlandók térdre borulni. Vagy ezeknél a szavaknál' és ismét
falán azért gyűlölnek bennün- "elhangzott a kiáltás: z>Békét
akarunk!*

tüntetett
ellen

denkit, ezért a béke megvédése
is felekezeti különbség nélkül
közös ügye mindenkinek.
— Az élmult hetek eseményei
azt mutatják, hogy örvendetesen halad előre a nemzetközi
békearcvonal magyar tagjának:
a magyar békemozgalomnak a
fejlődése. Nálunk isi mint szerte a világon az a Jelsző, hogy
a háború elkerülhető, ha sikerül megteremteni a béke védelmében « nemzeti és nemzetközi
demokratikus erők széles és
szilárd összefogását- Rajta leszünk, hogy ezt meg is teremtsük! Magyarország békéjének,
függetlenségének legfőbb záloga és biztosítéka a Szovjetunióval valő barátság.
Perceken keresztül felállva éltette a nagygyűlés közönsége
enné. a kijelentésnél
Sztálin
elvtársat, és a Szovjdnniót.
— A béke megvédésériek biztosítéka az is, hogy ma a nép
kormánya vezeti az országot.
Ha a múltban akadt kormány,
amely tálcán vitte az országot
az idegeneknek, ma Magyarországon nem akad és nem fog
akadni kormány, amely az angoi vagy amerikai imperialisták számára tálcán vinné népünket A magyar nép szétzúzta a reakciót, amely kiszolgáltatna bennünket idegen érdekeknek. ITa a* imperialisták
larra a maroknyi rongy reakciód-

Mi,
szegedi

a római
papjai

béketörekvése

azt

ra gondolnak, akik az átkozott
múlt maradványaként itt vannak még az országon belül, akkor arra -számíthatnak, de a
magyar nénre nem -ezámithatnak többé.

A magyar nép
minden
áldozatra
kész
a békéért
— A magyar nép szemben áll
a háborús uszitókkal és el van
szánva, hogy gyermekei soha
sem fognak a háborús uszítókért, imperialistákért harcbaszállni. A magyar nép szilárdan
kitart a béke "ügye mellett és
nem riad vissza az áldozatoktól, nem riad vissza semmitől,
hogy az ország békéjét megvédje- Többé Ma avaroráág nem
lesz a szolgáknak, gyáváknak
és megalkuvóknak a földje. Eztadjuk utasításként a párizsi békekongresszusra menő delegátusainknak,
Losonczi Géza elvtárs szavait hosszú tüntetés követte a
béke és a béketábot' vezetőereje, a Szov jetunió mellett. Beszédét is többizben megszakította a lelkes éljenzés és taps,
amellyel az MDP-t, Sztálin és
Rákosi elvtársakat éltették.

haloHkas
kívánjuk,
teljes

A nagy tapssal fogadott beszéd után Halász Pál kanonok
szólalt fel.
Mikor itt felszólalok és a
békéről szólok, ugy érzem, hogy
az általános katolikus érzésnek adok kifejezést,
— kezdte felszólalását Halász
Pál kanonok —, mert hiszen
szent hitünk alapitója az írás
szavai szerint: a béke fejedelme.

Mi, a római katolikns egyház
szegedi papjai már ennélfogva
is szívből óhajtjuk és őszintén akarjuk a békét.
Meg vagyunk győződve, hogy
valamennyi hivünk egy velünk
ebben a békeakaratlian.
Tudjul^ hogy nem elég, ha
pusztán szavunkat emeljük fel
Harci riadóra vnn szülség a békéért
a béke érdekében:
— A z amerikai imperialis- " — A béke ügye az — folydoleozni is készek vagyunk
t á k semmiféle
propaganda- tatta "Losonozi elvtárs —, mely
az igazi békéért,
kőiül
tömörülnek,
ma
szerte
á
eszközöktől nem riadnak viszvilágon mindenütt, pártállásra
eza, hogy elhitessék: a há- és felekezeti különbségre való valamint a munka és a munkás
ború elkerülhetetlen. Mi nem tekintet • nélkül a tisztességes egyforma megbecsülésén ala•puló igazságos társadalmi rend1
Félünk
megmondani, hogy a és Ireesiilűíos emherck. .
ért. A „lürt.énelcinhől is, d e
béke veszélyeztetve van, de
tapasztalásból is tudja mindenzáloga ki, begy a háború foglalata
azt is megmondhatjuk,
hare i A bébe legtöbb
minden emberi nyomorúságnak.
a
Szovjetunió
riadóra van szükség
a békéért. A magyar népi demokrá- A béke ügye ez, amely köré tö- Minden l a p bánat, keserűség,
testi és. lelki gj-öt.rődés, ami
cia, a magyar
kommunisták mörülünk.mi, dolgozó magyarok egyenkint szokta érni az embeis
n
tömörítvfn
sorainkat
képem abban a szellemben nereket. a háborúban
süritve
velték a magyar népet, hogy szülünk a párizsi béke világkon- szakad az emlieriségre. He elgresszus™ A bábom felekezeti pusztít felbecsülhetetlen értéke
árnyékától megijedjen.
különbség nélkül sújtana min- ket is.

az

egyház

hogy

sikerrel

a

népek

járjon

imperialisták
hoz csatlakozunk — fejezte bt
felszólalását a professzor.
Köri Béla, a szakszervezeteit
megpei titkára 30.000 dolgozó
nevében emelte fel szavát a j
imperialisták háborús politikáig
ellen.

Szeged
szervezett
munkássága
szilárd
támasza
tesz a békéért
folytatott
küzdelemnek
nScmnii
sem
akadályozhatja meg a világ dolgozóit, a
szocialista Szovjetunió munkásosztályának vezetésével, hogy
biztosítsuk a békét és haladási
jelentő szocialista
társadalom
jelérilését.
Seztd szervezett munkásságé
szilárd támasza lesz ennek a
küzdelemnek,
A nagy tapssal fogadott fel.
szólalás után Ladányi Benedek
az ifjúság nevében kijelentet,
tette, hogy a szegedi ifjnsá|
munkával, tanulással a viiá(
demokratikus ifjúságával ösz.
szefogva szilárdan kiáll a ha.
zája függetlenségének megvédésére, h a kell — mondotta
— szabadságunkért, hazánkért
életünket is áldozni fogúik.

A dolgozó
oarasztok
megtanulták
a saját
kárukon,
mit jelent az
imperialisták
háború
politihája

A háború után — különö,*n
hazánkban — népünknek és
kormányunknak
hallatlan
anyagai és erkölcsi áldozataiyal sikerült
újjáépítenünk
ezeket a lerombolt javakat.

A parasztság nevélven Sar.
nyai Ferenc a DÉFOSz megyei titkára rámutatott arra,
hogy a dolgozó parasztok megtanulták a saját kárukon, mit
jelent az imperialisták háborúba torkolló politikája. KeAmint tehát Krisztus békét hir- mény munkával, népi demodetett a világnak,
kráciánk erősítésével ke.ll baregyetlen követője sem akar- colnnnk a háborús uszítók ellen. Mi látjuk, azt, hogy •
hatja a háborút.
Nemcsak minden nap imádko- Szovjetunió a béke őre, minzunk a hivek nevében és a dent elkövet, hogy megvédje
hívekkel együtt a szentmisében, a dolgozó népeket egy ujabb
hogy az. Úristen adjon nekünk világháborútól és az
imp«hétéf
. T " "T-'" "tjvui,^ , — s
r>cKec.
ae
mindannyian
kívánjuk
rialisták
mljas
háborús
szán
is szivünkből, hogy a népek
érdekében
béketörckvése teljes
sikerrel "dókától. A béke
járjon.
össze kell fognunk, hogy népi
demokráciánkon
keresztül
Ova emeljük fel
megvalósíthassuk az osztály,
nélküli társadalmat, a szocia.
szavunkat
lizmust.
A felszólalást az egybegyűlEzután Biber Ilona az MNDSl
tek nagy tapssal fogadták. Utána a szegedi egyetem tudósai- sajiófelelőse, határozati iavas.
nak és tanátainak nevében a laiot terjesztett elö.
Kossuth-dija3
dr. Bruckner
Győző egyetemi tanár szólalt fel
és kifejezte a tudomány munkásainak békea kara tát. Az egész
Mi, a szegedi békcnaggggűemberiség javát szolgáló tudolés résztvevői örömmel
üd.
mányos munka lehetősége ér•>özöljük a világ békeszerelő,
dekéhen
demokratikus
asszonaainak
Ovafeshatározottan emeljük
ás haladó
értelmiségének
fel szavunkat c»y njabb hákezdemémjezésére . Párizs,
ború előkészítése ellen,
ban összeülő
bikekongreszazzal a tudattal, tiogy ezzel n
szn*l. A magyar dolgozó ni:
békééit küzdő hatalmas' táborkö-üttük mi, szegedi
denv..

Határozati iavaslat
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kratikus érzelmű,
haladó
gondolkozása dolgozók
is
tudjak, hogy ma legfontosabb
kérdés a béke megvédésének
kérdése. Tudjuk és látjuk,
kik azok, akik békés fejlődésünket meg akarják akadályozni, akik alig négy évvel a második
világháború
után uj világháború kirobban fásán
mesterkednek,
hogy határtalan nyomort és
szenvedést zuditoa az emberiségre, hitvány anyagi érdekeikel ki tudják elégíteni.
Megdöbbenéssel látjuk, hogy
a nyugati imperialisták hazug
propagandájukkal
és politikájukkal egyre inkább a fasizmus útjára lépnek, melynek a világ népei egyszer már
tanai voltak és végigszenvedték ez őrült eszme
minden
következményét.
Még élénken él emléltzetünkben a második világháború minden borzalma, még
nem győggitottuk be mind a
háború ütötte sebeket, s máris ujabb háborút szeretnének
kirobbantani
egyes Imperialista hatalmak,
feneketlen
profiléhségük miatt.
Ml, magyar dolgozók békésen akarjuk építeni
országuvlcat, azt akvrjuk,
hogy
népünk annyi szenvedés után

végre nyugodt
körülmények
közölt, egyre fokozódó jólétben éljen.-Azt akarjuk, hogy
gyermekeinknek boldog jövőt
építhessünk, hogy biztosítsuk
számukra a kultura és műveltség legmagasabb
fokát,
hogy az emberi haladás nayy
eszméjét előre vigyük. Mi békességben és
egyetértésben
akarunk élni a szomszédos
országokkal és
valamennyi
pépnél, mely a béke és az
embeái
haladás
épdcklb n
hajlandó
• velünk együttműködni.
fíár jól tudjuk, hogy mindezen törekvéseknek megvalósításához döntő
fontosságú
számunkra a béke megtartása, még sem vagyunk pacifisták. Tudjuk, hogij a
békét
nemcsak kívánni kell.
de
harcolni és dolgozni is kell
érte. Mi harcolni akarunk és
fogunk a békéért és biztositfuk a párizsi bélekongroszszusf, hogy a magyar dolgozók'és közöttük mi. Szegediek
m ;ndenkrtr
rendi fhetrtlenül
áüunk a Szovielnniő vezette
béketábor mellett, bármi legyen is feladatunk.

suk, hogy az ötéves terv alapfait lerakhassuk. Nem pacifista jelszavakat használunk,
hanem megmagyarázva a lóké
megvédésének halalma s
jelentőségét, harcos,
bátor,
hazánkért és a békéért mindig helytállni kész népet fogunk nevelni.
A nemzeti egység megszilárdítása érdekében ml
itt
Szegeden szorosabbra füzzilk
a munkásság, parasztság és
haladó értelmiség kapcsolatait és egységesen sorakozunk fel demokratikus kormányzatunk mögé.
fiijen a békéért és az emberi szabadságért harcoló népek nagy nemzetközi egysége!
fi jen a békeiábor és nagy
vezetője, a Szovjetunió!

rös ITadserege is, akik vérüket
áldozták a magyar és a többi
fasiszta rabláncban
szenvedő
népek felszabadításáért. Az im
perialisíák harmadik viláehábo.
rnt akarnak, ezen keresztül prótbálják a profitra éhező z/ebüket
megtölteni, de ez nem fog nekik sikerülni, mert a világ dolgozói, haladó értelmisége és a
nők száz milliói élén a hatalmas Szovjetnnióval összefogva
letörnénk minden ilyen ábrán,
do/ást és mi erről a béke nagygyűlésről adjuk liirül a világbékét akaró niird-n nemzetének
bogy miránk magvar dolgozó
népre mindig szániithatnak ebben a nagy harcban, — amely
a világ minden részén folyik nz
imperialisták, háborús uszitók
•ellen — a legdrágább kincsünk,
a békének biztosítására.

A monarchofasiszták terrorja tovább dühöng. A ezaloniki hadbíróság 12 hazafit
ítélt halálra szabótázscselekmények vádjával. Az athéni
katonai törvényszék a napokban 11 halálos ítéletet hozott.
A voloi katonai törvényszék
25 hazafit ítélt halálra.

A francia nemzetgyűlésben
Costa Floret, a tengerentúli kerületek minisztere kijelentelte,
hogy 110 ezer francia katona
harcol Indokinában és bejelen,
tette, bogy ujabb tízezer embert

britannia és Franco Spanyolország az a két európai ország, ahol a munkások nem
rendezhetik meg a május 1-i
felvonulásukat hazájuk fővárosában — állapította meg
a végrohajtó bizottság.

Saztfaság i válság ujabb jele! az USA-ban
1

A Federal Reserve Bank jefentése szerint február hónap,
tan az USA ipari termelése toMbb csökkent, a munkanélkülitag fokozódott és a fizetéskép.

telenségek száma is növekedett.
Ezek a jelentések — állapítja
meg a jelentés — a gazdasági
fellendülés hanyatlására mutat.
nak.

I Benelux-államokhan is növekszik a népi ellenállás
a háborús kaland-politikával szemben
Töbfcmint egy évvel ezelőtt
Mtte tele az angol-amerikai imperializmus támadó terveit szolW l ó nyugati tömbbe "Hollandifel, Belgiumot és Luxemburgot
Uormánvaik reakciós politikita. Azóta teljesen világossá vált,
Bogy a nyugati
imperialisták
talyos terheket róttak a Benetaz államokra, elsősorban peWg ágyutöltelékké kívánják- ten»i ezeknek az országoknak né.
pót. Hollandiában
fokozottan
Crik a tartalékosok kiképzése,
k középiskolákban katonai tár.
|yak tanítását vezették be.

vérben, most pedig elvállalta, hogy 15.000-re emeli katonáinak számát. Belgiumnak
hat haadosztályra kell emelnie
a nyugati szövetségben résztvevő haderői létszámát. Ezeik
a
hadikészülődések
óriási
anyagi áldozatokat kövelelnek
és a lakosság egyre szélesebb
rétegei ismerik fel, hogy a
kormánykörök politikája
a
nyugati imperialisták önző érdekcinek szolgálatában háboruus kalandokba
sodorhatta
őket. Napirenden vannak a t'llakozások a háború ellen, az
r
Luxemburg a múlt hiálioru embe ek igyekeznek kibújni a
alatt 250 kalonát tartott fegy. katonai szolgálat álól.

A munkásosztály

harcos

lapja

a Szabad

Nép!

Segítsd felépíteni uj- o t t h o n á t !

küldenek oda és ezefi a csapa,
tok főként szenegáli négerekből
és marokkóiakból áltanakf.
A
baloldali francia snj'ó fievesen
taniariya a kormányt az itlcliai
csapaterősítések miatt.

Szombaíon kezdődik Moszkvában
a Moszkva-Budapesi sakkcsapatbajnokság másod k fordulója

fi iondoni szakszervezeti tanács végrehajtó bizottsága
A szovjet fővárosban nagy
mtakozGft a május t-i felvonulások megtiltása ellen érdeklődéssel
várják a MoszA londoni szakszervezeti takács végrehajtó
bizottsága
pénteken tiltakozott a belügyminiszter
ama rendelkezése
*üen, hogy 3 hónapra megtiltotta politikai
felvonulások
wndezését Londonban. Nagy-

A békemozgalom
világszerte
óriási visszhangot kelt a világ
mindén részében. Courtade, a
Humanité ve őreikké' en méltatja
annak jelentőségét, hogg eddig
már 450 millió férfi és nő csatlakozott a béke híveinek párizsi
világkongresszusához. A lap beszámol arról, hogy a békemozga'on nagy néri tömegeket mozgat
meg Franciaországban.
Newyorki jelentés szerint a
newyorki hékcért'ke leten résztvett amerikai tudósok, irók és
művészek nagyayülésén
Albert
Ka'm iró k eniclle a Szovjetunió
veret'"szerepét a béke védelméért folyó karcban. A Newyorks
an tartott békeérLkzzIet elnökére távira'hrn f l'rko ot Ac'reso't kidügy minis • t "rn 7 az e'ln,
hogy az amerikai hatóságok a
békeértekezlet után az Foyrsüll
államok elhagyására szél !totf*k
fel a Szovjetunió, Lengyefors'Zg
és Csehszlovákia küldöttségéi.

Mi nem könvörgünk a békéért. hanem keményen harcolunk érte, mert
gyengeség
vagy ingadozás fokozná az imA határozati javaslatot a gyű- perialisták étvágyát.
Alihoz,
lés lelkes éljenzés közCnette fo- j hogy mi elvegyük nz imperialisgadta el. Ezután KuriilrMmré. ták étvágyát, egv emberként
né a következő szavakkal zárta kell a Szovjetnnió mellett állnnnk. a mellett a Szovjetunió
ba a békegyülést:
EM a mai nagygyűlésünk szi- mellett, amelynek a világ leglegyőzhetetlen
lárd kiállása a magyar dolgozó hatalmasabb,
népnek n békéért folyó harc- hadserege van. Mi Szovjetunióliogv
ban, mert békénk most veszély- nak köszönhetjük azt,
ben vnn. Pedig ezért, a béké- megszabadultunk nz imnerintiffO'as-ország'ai a lo-mu i fa
ért, szabadságért Ilortby 25 ta uralomtól és liogv békésen
Fokozott erővel
fogunk éve« insiszta elnyomását kel- építhetjük országunkban a szo- párt központi bizottsága Toq'iatti főtitkár indítványára elhadolgozni
azort, hogy
a lett
elszenvednünk
nekünk. cializmust.
hároméves gazdasági tervün- Ezért a szabadságért nagy árat
A gyűlés a Himnusszal ért tározta, hogy mozgalmat Otiit
országos békearcvonal megalaket sikerrel
megvalósíthas- fizetett a Szovjetnniő hós Vö- véget.
kítására. A munkásosztály és a
'akosság legélesebb
rétegei
'elkesen csatlakoznak a mozgalomhoz

Támadásban
Ufabb csapatoka! küld
a g$rög szabadságharcosok a francia kormány Indok'nába
A szabad görög rádió jemti:
Kaimakszala
tartományban
a
demokratikus
tadsereg egyik ezrede
• "snegtúmarjtá-'' az ellenséges
alakulatokat és nagy vesz°3m°tt
nekik.
Mos alakulatok benyomultak
Ardea és Palesztra községek'
ha.

Á békemozgalom
óriási visszhangja
világszerte

kva—Budapest városok
közti
sakkmérkőzés második fordulóját. A mérkőzés megnyitása
április 2-án magyar idő szerint 15 óra 30 perckor lesz.
Döntőbíró Botvinik nagymester, világbajnok, Birák: Tupaerjev és Balogh László.
A
moszkvai rádióban
Asztalos

Miklós, snkk-kapitúny
budapesti idő szerint 20 .óra 50-től
21 óráig ad hcszámotöt a játékokról. A Szovjetunió sporthivatala felkérte a mag; ar csa
pat tagjait, hogy a bajnokság
lebonyolítása után
szimultán
mérkőzéseket játszanak több
nagyüzemben és pionír házban. A magyar csarat örömmé'
tesz eleget a kérésnek.

A Szabadságharcos
Szövetség
csatlakozott
a párizsi
békevítágkongresszashoz
A Magyar Szabadságharcos
Szövetség határozatban jelentette be qsatíakozását a párisi békekongresszushoz. A határozatban leszögezi a szövetség, hogy tagságának tízezrei
nevében teljes szívvel csatlakozik a párisi béke világkongresszushoz. Az imperin'istájc
•preventív* háborúról
álmodoznak, de a békeszerető népek egyre növekvő tábora a
Szovjetunió vezetésévgj
az
egész világot átrogó béketnoz.
galom erejével mindent elsöprő akaratát éreztetni fogja Párisbnn, Rómában, Londonban
és Washingtonban is az fasiszta kalandorokkal szemben, ha
támadni mernek. Szabadságharcos veteránokkal ae> élen,
noélöklü milliós tömegek apraja, nagyja védi a szabadságot. a békét, ha kell minden
eszközze'. A magyar szabadságharcosok, a do'gozó magvar
nép nnqv és bölcs vezetőinek,
vezetőjének Rákosi Mátyásnak
szavait idézzük, »Bástvn teszünk c béke arcvonalán.* Mi

szabadságharcosok részt
kérünk a békéért k ü d ő tnill ók
harcos- táborában és vállaljuk
annak feladatait, ezt a feladatot minden körülmények között teljesítjük is. Csatlakozunk a Izékére vágyó, lókéért
küzdő milliók akaratának megnyilvánulásához, a piárisi világkongresszu hoz.

A kereseteim! a^alinarottak
szakszervezete üdvözli
a viiáibéke-lioinresszustA magyar kereskedelmi alkal.
mázoltak szabad szakszerveze.
lének pénteken megtartott ülése
elhatározta, csatlakoznak a Pá.
rizshan összeülő békekongreszszus céljaihoz, amelyen a népek legjobbjai hallatják szavukat és tesznek hitet a béke. a
szabadság mellett és megakadályozzák az imperialisták minden
háborús kísérletét.

Németországban a r-'-i sl viá-konne's o telő' évitő • Iz-ttság Arnold Zweig irót választotta elnökéül. Levelet intéz'ek
T!ioma« Mann'rez és köszönetet
mondtak neki a
vlláqbékéért
folytatott erőfeszítéseiért.
Ausztriában is lelkes élőkészülétek folynak a rárizsi kongresszusra. Az elöké z'tö bizottság rengeteg bc'/jesH levelet kan
élvonaPeli tudósoktól. Íróktól és
művészektől.
Csehszlovákiában a Vőrö .kereszt áorl'is 16-án, nagyszombaton dé'előtt orszáuszerte hékegrü'éreket rendez. Uvgana- nap
'é'íren Cse' szlo-á1-! íban két percig szünetel minden foraalom.
A lakosság ezzel hódol a két vl'égháhoru áldozatai emlékének.
PÍojhar atya, köregészsé-mgyl
miniszter, a csehszlovák kato'ikus népéért alelnöke sajt nyilatkozatában ba-gm'yo ta, hogg
az egész csehszlovák nén csntlako'ik azokhoz, akik a világbékéért küzdenek. A tőkések persze
abban reménykednek, hogy n Háború -megmentheti a kanltalista
rendszert a bukástól. A párizsi
kongresszus intelem lesz mindazok számára, akik
háborúra
spekulálnak.
Az albán dolgozók pártja április 7-én az egész országban
népgyüléseket rendez ezzel a jelszóval: mozgósítani kell
az
egész népet az ország szabadságának és függetlenségének megvédésére az
imperializmussal
szemben. Az etbán nép össt-fog
a világ demokratikus erőivel,
amelyek a Szovjetunió vezetésével a demokrácia megóvásáért
küzdenek.

Az O S H

íelhwása

Az Országos Sporthivatal nyomatékosan felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az MHK
sportmozgalom feles, megmaradt nevezési lapjait minden
szervezet az OSH-nak
küldja
vissza. (Budapest, V., Alkotmány-utca 3.)
A Jjunkira Harcra
Kész
sportmozgalom ünnepi megnyitása héttőn délután 3 órakor
kezdődik az űllőiutí sporttelepen gazdag műsorral, amit a
rádió is közvetít
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A Szovjetunió jegyzéke Fel kell támasztani az ellenállási mozgalmat
a béke megmentésére
az Egyesült államok, Nagybritannia,
Franciaország, Beiginm, Hollandia,
Luxemburg és Kanada kormányához

,

A Szovjetunió kormánga március 31-én nagykövetei utján az
északatlanti szerződés ügyében
az Egyesült Államok, Nagybritannia, Franciaország, Belgium,
Hollandia, Luxemburg és Kanada kormányához a következő
emlékiratot juttatta el:

Hi északaHanlí szerződés ellentétben
áll az Egyesüli Nemzetek szervezetének
elveivel
Az USA külügyminisztériuma
március 18-án
nyilvánosságra
hozta az északatlanti szerződés
szövegét. A szerződés szövege
teljes egészében megerősítette a
Szovjetunió külügyminisztere ez
év január 28-i közleményének
tartalmát mind az egyezmény támadó céljáról, mind pedig abban a vonatkozásban, hogy az
északatlanti szerződés ellentétben áll az Egyesült Nemzetek
szervezetének elveivel és céljaival és azokkal a kötelezettsé-

gekkel, amelyeket az Egyesült
Államok, Nagybritanni és Fran&
rtaország kormánya mis egyezményekben és szerződésekben
vállalt'. Az északatlanti szerződés védelmi jellegű céljairól és
az Egyesült Nemzetek szervezete elveinek elismeréséről szóló,
a szerződés szövegében irt állításoknak semmi közük sincs az
egyezmény résztvevőinek önvédelmi feladataihoz, sem pedig
az Egyesült Nemzetek szervezete céljainak és elveinek elismeréséhez. A szerződés résztvevői
olyan nagyhatalmak, mint
az
Egyesült Államok, Nagybritannia és Franciaország. A szerződés tehát nem irányul ezek
ellen a nagyhatalmak ellen. A
nagyhatalmak közül csak a Szovjetuniót zárták kl a szerződés
résztvevői közül, ex pedig csupán azzal magyarázható, hogy
a szerződés a Szovjetunió ellen
iránvul.

A szerződés a Szovjetunió és a népi demokráciák
ellen irányul
Az Egyesült Államok, Nagybrilann a és Franciaország hivatalos képviselői is határozottan
utallak arra, hogy az északatlanti szerződés a Szovjetunió, valamint a népi demokráciák országai ellen irányul. Az északatlanti •szerződés megkötésének igazolásaként
arra
hivatkoznak,
hogy a Szovjetuniónak védelmi
szerződései vannak a népi demokráciák országaival. Ez a hivatkozás azonban teljesen tartr
hatatlan. Mindazok a barátsági
és kölcsönös segélynyújtási szerződések, amelyeket a Szovjetunió a népi. demokráciák országaival kötött, kétoldalú jellegűek és csupán a német támadás megismétlődésének lehetőtége ellen irányulnak. Erről a
veszélyről pedig egyetlen békeszerető állam sem feledkezhetik meg. Ezenkivül teljesen kizárt az a lehetőség, hogy ezeket a szerződéseket bármilyen
mértékben is a Szovjetuniónak
e legutóbbi háborúban volt szövetségesei ellen Irány ulóknak lehessen értelmezni. Sőt a Szovjetuniónak a német
támadás
v egismét'ö i e ellen ugyanilyen
szerződései vannak nemcsupán a
népi demokráciák
országaival,
hanem Nagybritnnniával és Franciaországgal is.
Ezzel szemben az északatlanti szerződés nem kétoldalú, hanem többoldalú szerződés, amely
zárt államcsoporlosulést teremtelt"és ami különösen fontos, teljesen figyelmen kivül hagyja a
német támadás megismétlődésének lehetőségét, következésképpen célja nem uj német támadás
elhárítása. Minthogy ebben
a
szerződésben a Hitlerellenes ko« Utóban résrt e't nagyhatalmak
közül csupán a Szovjetunió nem

vett részt, a szerződést a Szovjetunió ellen — a legutóbbi háborúban az Egyesült Államok,
Nagybritannia és Franciaország
egyik fö szövetségese ellen —
irányulónak kell tekinteni.

Nyugtalanságot, riadalmat, háborús
hangulatot akarnak kel'eni
az imperialisták
Az északatlanti
szerződés
résztvevői széleskörű katonai
intézkedéseket hajtanak végre, amelyeket semmikép sem
lehet ezeknek az országoknak önvédelmével magyarázni. Egyáltalán
nem védelmi
jellegűek
azok a széleskörű
katonai intézkedések, amelyeket az
Egyesült
Államok
Nagybritanniával
és Franciaországgal a mai békehelyzetben megvalósítanak,
ideértve
a mindenfajta
fegyveres erő
növelését, az atombomba felhasználásara
irányuló
terv
kidolgozását,
hadi,
légi és
haditengerészeti
támaszpontok
építése stb.

Teljesen alaptalan és tarthatatlan az az állítás is, hogy
ez a szerződés az U N O alapokmányának megfelelő regionális
egyezmény. A szerződésnek semmiféle regionális
jellegéről' nem lehet szó, mivel a szerződéssel létesített
szövetség a földgömb mindkét féltekéjén fekvő államokat ölel fel' s célja nem valami regionális kérdés szabályozása.
A z északatlanti
államcsoportosulás mégteremtését azzal' sem lehet igazolni, hogy
az U N O alapokmányának 51.
cikkelye alapján az UNO. bármely tagjának joga van egyéni vagy együttes önvédelemre. Az alapokmány
értelmében
ilyen jog csak abban az esetben keletkezhetik, ha az Egyesült
Nemzetek
valamelyik
tagját fegyveres támadás éri.
Mindenki előtt ismeretes továbbá, hogy az egyezmény
sgyik résztvevőjét sem fenyegeti fegyveres támadás. Világos tehát, hogy az alapokmányokra való hivatkozás csak
arra szolgál, hogy elkendőzze az északatlanti szerződés
megkötésével kelétkező katonai államcsoportosulás valódi
céljait.

Senki sem tagadhatja, hogy
az északatlanti 3zerzÓdé» ős
mindenekelőtt annak ö-ik cikkelye szöges ellentétben áll az
Egyesült Nemzetek szervezete
alapokmányával.
A» alapokmány 53-ik cikkelyének szövege
világosan megállapítja,
hogy
a regionális egyezményt kötők
a Biztonsági Tanács felhatalmazása nélkül semmiféle kényszerítő csolekményt nem hajtanak végre, kivéve a volt ellenkapcsolatos
Az
úgynevezett
nyugati séges államokkal
szövetség katonai vezérkará- különleges intézkedéseket.
nak nemrégiben történt megAz északatlanti szerződés 5-ik
alakulása, valamint az észak- cikkelye ennek ellenére előírja,
atlanti
szerződésben megha- hogy a szerződés résztvevői a
tározott védelmi bizottság ha- Biztonsági Tanács felhatalmaladéktalan
megteremtésére zása neikiil fegyveres erőket
irányuló szándék
egyáltalán 'használjanak. Tehát ha ezt a
regionális
egyezicm bizonyítja
a szerződés szerződést
résztevevőinek béké3 és vé- ménynek lehetne is tekinteni,
összeférhetetlen az UNO alapdelmi céljait. Éppen ellenkezőleg, sok más katonai előkészülettel hozzájárul a nyugtalanság, riadalom és háborús hangulat megerősödéséhez, ami az ú j háború minden uszítójának érdeke.

A francia gondolat kongresszusa sikraszállt a
béka
mellett. A tudományos és művészeti élet számos kiváló képviselője szólalt fel és foglalt
[állást a béke fenntartása mellett. Joliot-Curia, a világhirü fizikus kijelentette, fel kell támasztani az ellenállási mbzgal.
mat és mint egykor a fasizmus
ellen, most a béke megmentése
érdekében kell összefogni.
Belgiumban a dolgozók több
helyen tiltakozó sztrájkkal tüntetnek az atlanti egyezmény ellen.
Csehszlovákiában
Clemenlis
külügyminiszter egy
ifjúsági
gyűlésen kijelentette, nem hisz
harmadik világháborúban, mert
a béketábor nemcsak politikai

gondolat

és erkölcsi, hanem hadvezetési
fölényben is van.

Az angol belügyminiszter
béketiintetéstöl ( é l — n e m engedélyezi
- a m á f u s 1-i felvonulást
Az angol alsóház ülésén a
belügyminiszter
kijelentette,
hogy mindazok a felvonulások,
amelyek hasonlóak a 'londoni
szakszervezeti tanács áltat rcn.
dezett szokott májusi jetvonulásokhoz, kétségkívül politikai
irtlegüek,
ezért ezekre is alkalmazni kell
a londoni
rendőrfőparancs,
nokság
rendeletét, amely
megtiltja a politikai felvonulásokat London területén.
Ezzel az ürüggyel tiltotta be
a békelüntelésektől félő belügymin'szter a május 1-i felvonulást.

okmányával. Ez ismételten bi- f szerint a szerződés megfelel «a
zonyitja, mennyire alaptalanok Egyesült Nemzetek alanok»x>4»
azok a hivatkozások, amelyek | nyinak.

Az előadottak alapján a szovjet kormány
az alábbi következtetésekre jut!• Az északatlanti szerződésnek semmi kő/e sincs a szerződősben résztvevő államok önvédelmi céljaihoz. Ezeket az államokat senkisem fenyegeti és Senkisem készül őket megtámadni. Ellenkezőleg;, ez a szerződés nyilvánvalóan támndőjellegü és a Szovjetunió ellen irányul. Ezt a szerződésben résztvevő államok képviselői sem tagadták megnyilatkozásaikban.
2. Az északatlanti szerződés egyáltalán nem járul hozzá •
béke és a nemzetkőzi biztonság megerősítéséhez, ami az Egyesült Nemzetek szervezete mindén tagjának kötelessége, sőt
szöges ellentétben áll az UNO alapokmányának elveivel és céljaival s az Egyesült Nemzetek szervezetének Ijomlasztásárave-'
zet.
3- Az északatlanti szerződés ellentétben áll a Nagvbritannl*
és a Szovjetunió 1942-ben kötött szerződésével, nmelvnek értelmében a két állam kötelezettséget vállalt, hogy együttműködik a béke és a nemzetközi biztonság fenntartásában és »nem
köt semmiféle olyan szövetséget és nem' vesz részt semmiféle
olyan koalícióban, amely a másik nwgas szerződő fél ellen irányuk.
4. Az északatlanti szerződés ellentétben áll a Franciaország
és a Szovjetunió 1944-ben kötött szerződésével, amelynek tm
teknőben a két állam ugyanolyan kötelezettséget
vállalj
mint Aíágybritannia és a Szovjetunió.
5. Az északatlanti szerződés ellentétben áll azokkal M
egyezményekkel, amelyeket a Szovjetunió, n* Egyesült Álla*
lmok éfl Nagybritannia a yaltal és potsdami értekezleteken, vas
1 amint a második világháború idején és ntána tartott tanácas
ko/Asokon kötött. Ezeknek az egyezményeknek értelmében
Egyesült Államok és Nagj britan'nia éppúgy, mint a SMvjels
unió kötelezettséget yállnlt, hogy együttműködik a j egygtemsÉ
ibéke és a nemzetközi biztonság megerősítésében és h o z z á j á r j
az Egyesült Nemzetek szervezetének megerősítéséhez.

Washingtont
Moszkva
ujabb

zavarba
hozta
béheaharatánah
kinyilvánítása

A Ce Soir megállapítja, hogy
Washington még nem adott kl
hivatalos állásfoglalást a szovjet jegyzékkel
kapcsolatban.
Máris megállapítható azonban,
hogy a szovjet jegyzék nyugodt

és határozott hangja £s a
jetuni óbékeakaratának
ujabll
hangsúlyozása nagy zavart oko*
zott az amerikai politika vezetőit
nek köreiben.

Az allanti szerződés az USAd
egész Nyttgaieurópa
rendőrévé
tenné

Á katonai támadó célok elkendőzése
Az északatlanti
szerződés
célja azoknak az államoknak
u
megfélemlítése,
amelyek
siem hajlandók alávetni
maUjukat a világuralomra
törő
umgol—amerikai
csoportosulás parancsainak. Az ilyen világuralmi törekvések tarthatni an voltát a második világhá ború
is
megerősítette,
umely
az ugyancsak világuralomra törő fasiszta Né-

ségével okolják meg. Teljesen világos azonban, hogy az
északatlanti egyezmény megkötése nem az Egyesült Nemzetek megerősítéséhez, hanem
ennek aláásásához vezet, mert
az
említett
csoportosulás
egyáltalán nem felel meg az
UNO
céljainak és elveinek,
hanem a szervezet alapokmányával ellentétben áTl.

— mondotta Joliot Curie a francia
kongresszusán

metország szétzúzásával' végződött. Az északatlanti szerződés szovjetellenős okainak
alaptalan volta azért is szembetűnő, mert mindenki tudja,
fogy • a Szovjetunió senkit
sem szándékozik raee ámadni
ís semmivel
sem fenyegeti
a szerződés egyetlen résztvevőjét sem.
A szerződés
megkötését az Egyesült Nemzetek szervezetének gyenge-

Taft szenátor, a köztársasági párt szenátusi vezére
rádióbeszédében hangoztatta,
hpgy semmi sem oszlatta él
azokat a súlyos
aggodalmait,
amelyeket az atlanti
szerződés és annak valószínű következményei
miatt
érez
és
amelyekben
a szenátus
nagy
többsége is osztozik.
Az atlanti szerződés egész NyugatEurópa rendőrévé tenné ez
USA-t. Taft szenátor szüksége-nek mondotta, tisztázzák,

összhangban
áll-e az egyezmény az Egyesült Nemzetek
alapokmányával
és az alapokmány 51. szakasza indokolja-e azt az eljárást,
hogy
egyetlen
nemzet
olyan sok

más nemzetet
felfegyverstk
Mint mondotta, ezt az eljá4
rást nagyon nehezen lehet a4
Egyesült Nemzetek szervezem
tének általános céljaival ösa*
szeegyeztetni. (MTI)

és gyűjts a Szabad
házának

Nép

felépítésére!

(-Hetyegek kaphatók
a Magyar
szervezeteiben)

Dolgozók

Pártja

Bzomrax, 1949 április
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Széntermelésünk havi átlagának értéke A PROGRESSZÍV TAGDÍJ
ebben az évben már közel 30 millió
forinttal múlja felül a háború előttit
Ki ne emlékezne móa a szén-1 mint 1938-ban. A* egyre fejtára? A felszabadulás után ; lődő magyar
naayar ipar azonban egya» ország egyik legfontosabb W nagyobb eredményeket kivint
faladata volt a
széntermelés a dolgozóktól. A dolgozók meg
emelése. 1938-ban 9.3
millió is feleltek a várakozásnak és
fconna szenet termeltünk, 1946 bányáink termelését egyre foés 47-ben pedig — nagy erő- kozva, elérték, hogy Magyarországnak már jó idő óta nincsefeszítéseink ellenére is —

milliO volt az évi eredmény. , nek széngondjai, az üzemek, a
Wk 3 éves terv megvalósításának I közlekedés és egyéb ipari szük•gvik legfontosabb feladata az ! ségletek mellett" á háztartásokat
•olt, ho^y elsősorban üzemein- is el tudjuk látni szénnel,
ket és Közlekedésünket megfeA többtermelés mellett halelő mennyiségű szénnel tudjuk marosan napirendre került a
allátni.
termelékenység emelése is. A
Az első tervévben tehát a bányák dolgozói ezen a téren
1
békebeli termelés elérését irá- is kitettek magukért. Ez év elenyoztuk elő. Az eredmény 6 jén már elérték a békebeh terszázalékos túlteljesítés,
azaz melékenységet és az
1949-es
400.000 tonnával
termeltünk tervév bányászati
beruházásai
többe! már az első tervévben, párosulva további jó munkájuk-

koT, "biztosítják, hogy a háború előtti termelékenységet túlszárnyalták. így vált lehetségessé —, ami Horthyék alatt
lehetetlenség volt —, hogy a
vertikális üzemek: cement, tégla, vaságyak, lepárlók, mészbányák, stb. lekapcsolása ellenére szénbányászatunkat rentábilissá tesszük.
Szénbányászatunk nagyszerű
fejlődését ékesen
bizonyítják
azok a számok, amelyek a havi
átlagtermelés értékét
tüntetik
fel. 1938-tian 63.5 millió forint
rolt a havi termelés átlagértéke. 1946—47-ben a széncsata eredményeképpen 62.6 milliói* közelítettük ezt meg. Az
első tervévben már közei 10
millió foriutta' szárnyaltuk tul
» háború előtti
eredményt,
UMamribeu 62.6 millió forintot
értünk el. Az 6 hónapos terv
soiAn kiugró eredményt értünk
eb A* első tervév eredményét
kerek 40 millió forinttal multuk felül. Itt azonban számításba kell venni, hogy 1948 augusztusától decemberig terjedő
iervperiódus éppen arra az időszakra esik, amikor széntermelésünk mindig a legmagasabb
vblb így magyarázható, hogy
az 1949-es előirányzat valamivel kisebb, mjnt a/. 5 hónapos
tervben elért eredmény. A 3
éves terv utolsó esztendejére
előirt 71.7 millió forintos havi
termelési érték így is közel 20
millió forinttal múlja felül a
háború előttit.

1316 millió forint beruházás

három hónap aíatt

A hároméves terv beruházási
előirányzatai a második évnegyedre elkészültek és azok végrehajtása április 1-én megkezdődik. Az Országos Tervhivatal
összesen 1316 millió forintot
Irányzott elő a n e n * tgazdaiég különböző ágazatainak, a
•zociáüs és kulturális intézmények fejlesztésére. Az összeg
Jelentőségét az mutatja, hpgy
sz első tervév összes állami
beruházátai 12 hónap alatt tetfek ki ugyanilyen összeget.
1949 második negyedéhen az
plső negyedévhez hasonlóan már
lényegesen nagyobb
százalékarányban szerepelnek a szociális
fa kulturális célú berházások.

Építkezések

indulnak

A beruházások 25 százalékos emelkedése egyik negyedÍvről a másikra nemzetgazdaságunk általános
megerősödésén kívül azzal magyarázható, hogy nagyobb építkezések indultak meg. A mezőgazdasági
beruházásoknál
orvos- és tanítólakások
építésére
11.5 millió
forint,
egyéb falusi lakásépítkezéseknél 7.5 millió forint szerepel.
A vidéken 65.2 millió forintért épülnek városi lakások
bámyászkolóniák építésére 21
failliót költenek.
Mezőgazdaság

gépesítése
A mezőgazdasági beruházásoknál a legnagyobb tétel ezt t t a l is mezőgazdaságunk gépesítése, amelyre a folyó negyedévben 66.3 milliót fordítunk. A z öntözési
munkálatok tavasszal nagy területen
Indulnak meg. Folytatódik p.
Duna—Tisza
csatorna kiépítése is, erre kerek 3 millió
tran előirányozva. Az egyéb
folyamatban lévő vízimunkálatokra 22.8 millió forintot
Irányzott elő a Tervhivatal.

Állatállományunk
nevelése
mellett minőség feljavítására
nagy gondot kell
helyezni,
ezért támogatja jelentős öszszegekkol a hároméves terv
a szövetkezeti lenyészcsoportokat, mesterséges megtermékenyítő állomásokat és szakoktatási intézményeket.
Bekötő utak épülnek majdnem minden megyében közel

10 millió forint erejéig. Erdősítésre 4.9 millió forintot
fordítunk. A n:e őgazdasági beruházások jelentőségét
mutatja az a tény, hogy mig tavaly a naptári év második negyedében 116.3 millió forintot
forditotlunk a mezőgazdaság
fejlesztésére, az idén többmint
kétszeresét 245 millió forintot
forditotlunk erre a célra.

Pártunk Központi Vezetőségének március 5—6-i ülésének
határozatai között Fzrrcpel többek között a progresszív tagdijfizetős bevezetésének kérdése is. Hogy mennyire megnövekedett párttagságunk öntudata a Politikai Bizottság
határozata éta, bizonyítja az
a tény is, hogy jelentősen
megnövekedett a tagdíjfizetők
Száma- A tagdíj pontos fizetése nem fyfs mértékben fejezi ki a párttagnak a párthoz
valö viszonyát. Jelenti, egyrészt a Párttal valö szoros
kapcsolatot, másrészt az áldozatvállalás mértékét is.

A progresszív tagdíj bevezetését egyrészt szükségessé tették a tagsági járulék-rendszer
hibái — másrészt pedig az,
liogy minden párttagunk tudatában van annak, hogy a
Pártért fokozottabb áldozatokat kell hoznia.
Az eddigi tagsági járulékot
meglehetősen alacsonyan állapították meg- De hiba volt az
is, hogy a tagsági díj egységes volt, nem a kereset nagyságához viszonyait. Ezért történt meg az, hogy a kisebb
keresettel rendelkező párttag
ugyanannyit fizetett, mint a
jobban kereső párttag. Nyilvánvaló, hogv ezeket a hibákat ki keltett küszöbölni.
A progresszív tagdíjfizetés
kérdésének másik döntő tényezője a fokozottabb áldozatvállalás. Kovács István elvtárs a Központi Vezetőség ülésén elmondott beszédében ezzel kapcsolatban a következő-

Megindult
a magyar
gyapottermesztés
A magyar tudósok
teljes
srővel hozzáfogtak az ú j ipari növények
meghonosításához. A nagy szovjet agrárbiológusok Micsurin és Liszenko nagyszerű eredményei
és tapasztalatai alapján sor
kerül nálunk az egyik legfontosabb nyersanyag, a gyapot
termesztésére is. Ebben
az
cvben 93 mázsa
gyapotmagot
ültetünk el és ennek
célja,
kitenyésszük
a magyar
éghajlati viszonyoknak
megfelelő kis hőigényü, gyors be-

Szabályozták a magánosoknál alkalmazott
mezőgazdasági dolgozók munkafeltételeit
A minisztertanács
R kormány április 1-én Dobi
István miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot tartott. A
minisztertanács a Gazdasági Főtanács előterjesztésére rendelettervezetet fogadott el a mezőgazda ág kő'éhe tartozó magánmunkálatoknál
foglalkoztatott
munka . ál lalók munkafeltételeinek megállapításáról. A rendelkezéseket április 1-től kell alkalmazni.
A közlekedésügyi
miniszter
előterjesztésére a
minisztertanács rendelettervezetet fogadott
el a vasúti átjárókkal kapcsolatos epyes kérdések szabályozásáról és újból szabályozta a közúti gépjármüvek üzemanyag fo-

ujabb

döntései

gyasztását és kerékabroncs ellátásit. A rendelet a
folyékony
üzemanyag forgalmát szabaddá
leszi.
A földművelésügyi miniszter
előterjesztésére rendelettervezetei fogadott el a mezőgazdasági

Kislakásépítési váltságot kötelesek fizetni azok a háztulajdonosok, akik a
FAKSz.
OI-HSz, vagy ONCsA
jóléti
szövetkezetek kölcsöneiből építették lakóházukat és tartozásukat még netn törlesztették
le. A néDióléti bizottságok a

szolgálati jogviszonybői
eredő
követelések érvényesítéséről.
Az iparügyi miniszter előterjesztésére a minisztertanács ugy
rendelkezett, hogy a jövőben ipari
munkakönyvet az elsőfokú
iparliatóíőgok adnak ki ,

Hankau felé tör elcre
a kSrta! néphadsereg
Felszabadították
Csumatien
A z A F P nankingi jelentése
városát
és Nanking
városzerint a kuomintang részérő1
kijelentették, hogy a néphadsáig hatoltak előre.
sereg a hankaui vasútvonal A népi csapatok újabb előrementén jelentős erővel tör törése nagy riadalmat keltett
előre.
Nankingban.

Kfslakásépffési válságot fizetnek
azok a háztulajdonosok, akik kölcsönből építkeztek
és tartozásukat nem fizették meg
váltság fizetésére kötelezettek
szociális helyzete alapján kedvezményeket Javasolhatnak a
váltságmegállapitó
bizottságnak, A sokgyermekes családok,
ipari és földmíves dolgozók
részére a váltság összegének
70 százaléka is elengedhető.

ket mondotta:
íMost, amikor jelentékenyen
emelkedett tagjaink öntmlata,
politikai színvonala, amikoy
megnőtt nálnnk a Párt, iránti
kötelességteljesítés tudata, helyes és szükséges, hogy a tagság a Párt
megnövekedett
anyagi terheiből jobban kivegye részét*
Mint mondottnk, a párttagnak a Párthoz való viszonyát
jelentős mértékben meghatározza az a körülmény, lingy
mennyiben te z eleget tagdíjfizetési kötelezettségének.
A
Politikai Bizottság határozatának végrehajtása során tapasztalhattuk, bogy « Párttal
való laza kapcsolatnak egyik
jellemzője volt a tagdíj rendszertelen fizetése is.
Most, amikor a felülvizsgálattal megtisztítottuk pártunkat, egyetlen párttagunk sem
maradhat el a pontos, lelkiismeretes tagdíjfizetésben.
n
Pártunkért hozott fokozottabb
anyagi áldozat teljesítésében.
»Azok. akik
megokolatlanul
nem fizetik meg tagdíjukat,
nem méltók nrra, bogy Pártunk tagjai legyenek és ha
a felszólításnak nem tesznek
eleget, akkor tasrgyüléscn el
kell távolítani őket soraink!
közül*— mondotta Kovács István elvtárs.
Párttagságnnk megérti
«
progresszív tagdíjfizetés szükségességét, megérti, begy Pártunkért fokozottabb anyagi áldozatot, kell hoznia s n tagdíj pontos megfizetése a párttag elemi kötelessége.

A B B C nankingi
jelentése
szerint a Csang-Csi-Csung tábornok vezetése alatt nankingi békeküldöttség
szabad
Kína kormányának meghívására megérkezett Pekingbe,
ahol még a mai nap. folyamán megkezdődnek az előzetes
béketárgyalások.
Nankingban úgy tudják, hogy
a szabad Kína kormánya elsősorban is
Nanking
és
Sanghaj átadását fogja követelni-

érő
gyapotfajtát.
Békés, Csanád,
Csongrád,
Baranya megye déli részei^
Tolna, Szolnok és H a j d ú met
gyében folyik m a j d a termelés. A legnagyobb összefüggd
telep a szentesi, ahol 10 hol<
don termelünk gyapotot. A t
idén összesen 630 holdon }o<
lyik a gyapottermelés.
Al
első évben holdanként hárommázsás termelés várható. Ennek kétharmad része mag,
egyharmad része pehely, amibői pamutot állítunk elő.

Megszűnt
a
benzínjegy
A benzin, otaj é s pelroleutrt
u] á r a
Az Arhivatal ma uj rendelettel megállapította a nyerj
ásványolaj és ásványolajtermékek nagybani kereskedői és
fogyasztói árát. Eszerint a motorbenzin ára kúton kimérve
literenként 150 forint, a gáz,
olaj kúton kimérve
literen,'
ként 1.10 forint, a .petróleum
kúton vagy kereskedő űzőiében kimérve literenként 1.30
forint.
Egy másik rendelet megállapítja az ásványolajból elő,
állított olajok, zsírok és egyéb
termékek uj árait. A fonlö,
sabb olaj félék közül a téli ne,
héz motorolaj literenként I I
forint, nyári nehéz
motorolaj literenként kiszerelve 1 1
forint, lökháritóolaj 8 forint,
Tékolaj 40 forint, felső kenő.
olaj 16 forint, golyóscsapágy,
zsír egy kg-os dobozban lfl
forint.
'
i
Itt említjük meg, hogy április 1-től kezdve a MAOHl\
termelésének örvendetes eredt,
menyeképpen
megszűnt
3
jegyrendszer a benzinnél é<
gizolajná.1

Szombat, 1319 április 2.
m i m

A kisvasul munkása a békéért

Délelőtt a gépek melett, délután az iskolapadjaiban...
az országot

a szegedi dolgozó iskolások

Huszonegy en ülnek a kis zöld
padokban. Fiatal leánvok ős fiuk, idősebb üzemi dolgozók, élnunkások, iparostanulók, kollégisták. Azok, akiknek a m u l t
rendszerben nem jutott hely az
iskola padjaiban. Március huszadika óta minden
délután
szorgalmasan eljárnak a Ma.
gvar Dolgozók Általános iskolájának Szent Györgv-téri épüle'ébe.
Tanulni akarnak, tagjai akarnak lenni az u j népd ér.
telmiségnek.
" Szorgalmasan róják a betü.
ket. Néhány órával ezelőtt még
kalapácsot, vésőt markolt kezük, most a ceruzával, betűkkel
és számokkal birkóznak. Itt is
éppúgy megállják
helyüket,
m i n ! a gépek mellett, mert
a
munkásosztály, a munka és szilárd helyiállás fiai és leányai.

ötször kücnc=nei!yvenöl
Csécsei Imre elv'árs kabátján
élmunkás jelvény csillog.
A
villanyfény visszatükröződik róla s a fényes villanás találkozik
szemének ragyogó
sugaraival.
Csécsi elvtárs szoroz: ötször kilenc negvvenöt, maradt négy.
Igen, Csécsei elvtárs
számol.
Jól érti mesterségét, hiszen eqv
élmunkásnak ezt is tudnia kell.
De majd jérmek nehezebb feladatok is. Csécsei elvtárs azokat is megoldía. A géppel is
meg kell birkóznia, meg a számokkal és a betűkkel is.

meg ludjunk élni valahogy. Tizenháromé ves koromban m á r a
fagyárban dolgoztam — meséli
az egyik üzemi dolgozó olt a
harmadik padban.

Az ut az egyetemig vezet
Lenézlek bennünket m á r az
elemi iskolában is Kivételt tettek szegény és gazdag között.
Elgáncsollak bennünket,
nehogy m i is továbbtanulhassunk.
D e . . . d'e jött az u j világ és ez
a miénk. Az iskola is a miénk.
Miénk lesz a tudás birodalma
is — hangzik a negyedik padból.
Csak továbbra fs ilven szorgalommal — hangzik a biztatás
a katedráról. — ö t hónap alatt
elvégzilek a négy osztályt
s
azután lehet tovább tanulni. Az
ut az egyetem padjaiig vihet.
Huszonegyen hallgatják csillogó szemmel a biztatást, hu-

Bolgár
bizottság
Magyarországon

szonegyen szinezik maguk előtt
a biztató jövőt, a dolgozó nép
jövőjét. Huszonegyen ebben az
osztályban.
De erről beszélgetnek most a többi
osztályokban is. összesen száznyolcvanan vannak a nép soraiból.
És az oszlályok
mindinkább
bővülnek. Április elsején j ö n .
nek a
többiek. Megmutatják,
hogy ők is tudnak tanulni. Dél.
clőlt a gépek mellett, délután
pedig az iskola padjaiban építik a dolgozó nép országát'.

f
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A Szegedi Gazdasági Vasút dolgozói szertkín a kővetkező
határozatot hozták:
»A Szegcdi Gazdasági V a s ú t dolgozóinak közgyűlése ü d .
vözli a Szakszervezeti Tanácsot abból az alkalomból, hogy
a Szakszervezetek XVII. kongrosszusának határozata értelmében a Szaktanács utasításának megfe'e'ően megválasztja az u j üzemi bizottságát és a fejlettebb üzemi szerveit
A közgyűlés minden erejével támogatni kivánja a Szakszervezeti Tanácsot mindazoknak a céloknak
elérésében
amelyet a
XVII. kongresszus a szakszervezetek számára
kijelölt.
A közgyűlés csatlakozni k í v á n a Szakszervezetek Orszúgos Tanácsa Központi Vezetőségének a béke megvédése é r .
dekéhen hozott ha'.ározatához. Igyekezni fogunk termeié,
sünk fokozásával és h a kell fegyverrel is megvéileni a bé.
k£s építés lehetőségét és n é p i demokráciánk függeflensé.
t

Í

A Szegedi Gazdasági

J.)

Vasút

Nincs velőmaghláiv Szegein

A Népi Bizottság
a közigazgatással
a dolgozó
parasztság
vetéstervére
A Nagyszegedi Népi Bizottság pénteki ülésén a bizottság
elnöke, Ambrus István elvtárs
számolt be a tavaszi vetésterv
ellenőrzéseiről. Az M D P javaslatára ugyanis az elmúlt héten
a Népi Bizottság tagjai mentek
iki a falvakba, hogy meghallgassák és orvosolják á dolgozó parasztság esetleges panaszait, kérelmeit a vetéstervre vonatkozóan. A Népi Bizottság ellenőrzi majd az <^rves helyi közigazgatásokat, hegy valóban orvosolta-o azokat n
bajokat,
amelyeket a dolgozó parasztság
az ellenőrzés során előterjesztett.

együtt
mindenütt
vonatkozó
iogos

mutatnak a mult hetivel szemben.
A Népi Bizottság felhívja a
figyelmet arra, hogy a dolgozó
parasztság közül ha valakinek
igaeröre, vetőmagra, vagy hitelre van szüksége, azonnal jelentkezzen a helyi Népi Bizottságoknál. Mindenféle gazdasági

feüesifi
kéréseit

felszerelést tudnak a Népi Bizottságok kiutalni. Rendelkezésre állanak a deszki traktoráll.*más gépei is. Jelenleg Alsókösponton 3, Lenpvelfeápolnán 2.
DotoZsmán 2, A1 gyón egy traktora dolgozik a deszki gépáílomásnak.

A szófiai bolgár-magyar bizottság részéről Budapestre érkezett Csendov Neno, a bolgár külügyminisztérium osztályvezetőié. Kíséretében több kitűnő bolgár tudós és művész
van. A küldöttség egyebek kö66
zött a magyarországi Kossuth
relikviákat, tanulmányozza, hogy
tapasztalatait felhasználhassa" a
Sumen városban
felállítandó
Kossuth-muzeiim
berendezéséEltelik a negyvenöt perc. rö- néi. Sumenben töltötte Kossuth
Szerié az országban ötezer ut- Jték színessé ezulán a bcns'ísé.
száműzetésének egy részét.
vid szünet következik. Meg'lén.
törőcsapat folytatott lelkes
és ges ünnepséget. Megható volt
A vetőmazvak leszállítása je' kül az oszlálv. A tanulást még
komoly versenyt a legnagyobb az ünnepségnek az^ a jctenp;^
lenleg is folyamatban van és
a szüne'hen sem hagyják abba
vetőmarhiány" nincs Szegeden. kitüntetésért, amit m a általános amikor a iegkftcbb pajUiScsa.
KuKursnfcét
a számolás mesterségét.
H a valahol mégis hiány mutat- iskola kaphat: a iRákosi zász- Iád csöppségci fejezték ki jlT-"
Magyar órán Brát
Klára és sportbemutaló Baján koznék, akkor az
érdekeltek lóért.* És a zászlót szegedi csa- kívánságaikat a nagyobbaknak.
elvlársnő, gvufagvári
munkás
A Szakszervezetek Országos ezt azonnal jelentsék, hogy két- pat, a Szent Imre általános fiú- Egyben fogadalmat tettek, hoey
•zámol be egvszerü, színes sza- Tanácsa »Iíulturát a vidéknek* három napon belül biztosíthas- iskola 551. számú Földváry Ká- hü követői lesznek az uitörők
eszményképének: Rákosi
elv.
vakkal »A fehér l ó fia* cimü mozgalma keretében Baján áp- sák a vetőmagot.
roly úttörőcsapata nyerte el.
•íomeséről. Nemcsak a tartal- rilis 2- és 3-án nagyszabású
Az úttörőcsapat gyönyörűen társnak.
Megállapította a
bizottság,
mát ismerteti. A mese mélyére kulturális és
versenyben feldíszített otthonában csillogóA zászló ünnepélyes átadása
sportbemutatót hogy a termelési
ha'ot, igvekszik kihámozni be- tartanak. Szombalon este Ste- eddig különösen a dorozsmai szemű pajtások, boldog szülők után kiosztották a szegedi álf ő t a mélvebb értelmet, a nép inbeok világhírű színmüve a járás mutatott fel szép eredmé- gyűllek össze, hogy tanúi legye, talános iskolák kiváló tanulói• " V n - és gondolatvilágát. Fe- • Mélyek a gyökerek* kerül be- nyeket- Felszántottak 3100 hol- nek a nagy kitüntetés ünnepé- nak a jótanulási érdemrendet.
szi' l en fig- elnek mind a
hu- mutatóra, mig másnap, * va- dat, ebből 550 holdat a deszki lyes átadásának. Az u'.törőpaj- Varga Ida, Dohai Ilona, Virág
traktorok szántottak fel. A beazoiiegyeu.
sárnap délelőtt knllurankétot vetett terület tavaszi árpából lások lelkes éljenzés közepette István, Virág József, Csaba An.
Ércköví
ájt a Rákosi elvtárs nevét tat. Nyilasi Péler és
lUesel a harmadik pad rendeznek a városházán. Dél- 1235, zabból 359, napraforgó- vették
után a sportbemutatón olim- ból 1332, borsóból 80, olajlen- viselő díszes lobogót. Mozgal- László kapták meg a legjobb
TTogvan tanitotiak és
kiket pikonjaink és válogatottjaink ből 32, ujlucernából 293, zabos- m i dalokkal, szavalatokkal tel- tanulóknak kijáró k'tüntetést.
tanilotlak az elmúlt rendszer- Csik Tiborral az élen szere- bükkönyből 1G6 holdat. A tobon ? Hogyan jutottak most el pelnek torna, vívás és Súly- rontáli járásban is szépen megaz. iskola padjaiba? Miért van
indultak a munkálatok és e
Uj r e n d V
fl bajai dliilöJiz , o$3'!
emelés bemutatásával.
hét folyamán jelentős javulást
szükség a tanulásra, az u j néa munkaközvetítéseknél
pi értelmiség
kinevelésére?
versenyfelhívása
Ezekről a kérdésekről beszélÁprilis 3-án, vasárnap délután a Dolgozók Klubjában
«
Az Országos MunkaerőgazBaján
a
dülöti
tosok értekezgetnek a dolgozó iskolások
a szokásos előadás elmarad.
dálkodási Hivatal Szegedi Ki- letet lartot'ak, hogy megvitassák
szabad beszélgetési órán.
rendeltsége (volt Munkaköz- az időszerű mezőgazdasági kérÁprilis 3-án, vasárnap délutáni 5 ó r a k o r a városháza közvetítő Hivatal) Marx-tér 20. déseket. Az értekezlet versenyKmbcrsorsok, a dolgozó mil- gvülési termében a szegedi i r ó k előadást tartanak. Kérjük a
tudomására hozza az iparvál- felhívással fordult
liók keserű sorsa
elevenedik Dolgozók Klubjának tagjait és Szeged dolgozóit, hogy ezén
Bácsalmási
lalatok és a munkaadóknak, Nemesnádudvar és Sükösd dűlőmeg ezen az órán.
az előadáson minél nagyobb számban jelenjenek meg.
liogy
az
azonnali
kiközvetítébiztosaihoz. A
versenyfelhívás
— Miért nem tanulhattam?
sek április 1-ével megszűn- feltételei: a tavaszi vetési munÉdesapáin akkor is gyárimunnék, Az iparvállalatok és a kálatok mielőbbi elvégzése,
a
kás volt. Taniítatni
szereteti
munkaadók munkaerőigénylé- szerződéses magtermelés teljesívolna, d'e amint kinőttem az
süket a hivatalhoz küldjék be tése és a gépi erők fokozottabb
elemi iskola padjaiból, el kellett
és ott az igénylés beérkezésé- kihasználása. A három bácskai
mennem kenyeret keresni, hogy
től számitolt 4T5 órán belül község a versenykihívást és azok
A ország népe április 4-én előtt
kegyeletes
ünnepséget
ünnepli a felszabadulás negya- rendez a Széchenyi-téren levő végzik a kiközvetítést.
feltételeit elfogadta .
12.
ilik évfordulóját. Április ,4lén szovjet
hősi
emlékmüveknél.
Az Országos Munkaerőgazleírton 40. ">5
négy éve lesz, hogy a Szovjet Délután az Állami Nemzeti Színdálkodási Hivatal egyben érteHadsereg dicsőséges
felszaba- házban ünnepi nagygyűlést tarMindennap szerdáig:
A HŐMÉRSÉKLET
siti a munkanélkülieket, hogy
dító elónyomutósa folytán az tanak.
Hatalmas mexikói filmalkotás
N E M VÁLTOZIK
1919 április 4-től jelentkezéország egész területe megszabaA részletes műsort' a vasár- sek csak azoknak vannak, kik
dult a német fasiszta hordákVárható
időjárás:
Mérsé(Kllldelés)
tól és nyilas béreneeitől. Négy napi lapban közöljük.
munkanélküli nyilvántartásba kelt délkeleti, déli szél, váltoéve annak, hogy uj korszak ka1
felvetetlék magukat
1
"
zó felhőzet,
a
hőmérséklet
pnja nyitott meg a magyar nép _ i w m — i
212.
A m á r nyilvántartásba vett alig változik.
Szeretett
édesapánk
(MTI)
történelmében és a munkásoszTelefon Aut.: 33-44 bérlet.
tály vezetésével hozzákezdhetmunkanélküliek kiközvetítését
Mindennap szerdáig:
tünk egy nj életforma megtea hivatal ezentúl posta utján
VESSEN MAGÁRA,
remtéséhez.
74 éves korában elhunyt.
levelezőlap értesítéssel látja el.
ha nein vesz
Temetése 2-án délután
A Bzegedi dolgozók ia jelenDanzig 19" 9. évi feszült helyOsztálysorsjegyet,
zetéről, ököllel a terror ellen!
4 órakor a gyevi temetőből.
tőségéhez mérten méltón ünmert most
AimkWI a legújabb H í r a d ó .
neplik az emlékezetes napot.
Gyászolják gyermekei,
— FEKETEVÁGÓK A bajai
A Függetlenségi Népfront nagymenyei és unokái.
törvényszék ifj. D á m János dászegedi bizottsága hétfőn délSZtCHENYI
- wíobhiimm—ÍWMP
413/a
vodi lakost sertés feketeváTelefon Aut 34-77
kér ef.
gásért 4, Kiss Mária ugyanEnélkül nincs remény,
Mától vasárnapig:
! csak dávodi lakost feketevánincs
Hmladósxellemü amerikai vitáglilml
j gásért 3 hónapi fogházra ÍtélB e t l y F f e l d és Sachai y S c o l t
FŐNYEREMÉNY!
kiváló alakíláeávaf
te.
Sorsjegyek kaphatók
M'ndennioi
*enyér
x
Vasa'álaszcn
minden 3SVBTH USZl-ú főárusitónál,
mennyiségben k a p h a t ó SzenéKállav 0;o!t HidVu'ca
Itégi és uj vendégeit szeretettel várja G l r o
mii adáson 4. 6 és B ó r a k o r .
sinél (Vitéz) Partizán-utca 28.
K l a u z á l - t é r 8 . Wagner-cég mellett.

„Rákosi zászlót

a szegedi

kaptak

Földváry-uttörők

flprHs 4-án méltán ünnepeljük
a (elszabadulás negyedik évfordulóiái
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Tere-Fere espressó és söröző
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KOSSUTH: . G.OO
l'alurá
dió. 6.30. Hajnali muzsika. 7.00
Hírek, lapszemle. 7.20: Reggeli zene. 12.00 Harangszó, hirek. 14.00: Hirek. T4.45: Hi:ek szerb nvelven. 16.00: Rádióiskola. 16.56: Műsorismertetés
17.00; llirek. 17.60: Hirek oroszul. 18.00: Hirek szerb nvelven.
20.00: Hírek. 20.15: Hirek né.
cnetül. 22.00: Hírek, Hangos Újság. 24.00: Hirek magvarul. —
24.10: Hirek franciául.
0.20:
Hírek angolul.
•
PETŐFI6.30:
Hajnali
muzsika. 6.45: Reggeli torna.
7.00 Reggeli zene. 8.00: Hirek.
1000: llirelt. 10.50: Rádióisko
la. 16.30. Hangos Újság. 21.00
Jlirek. 21.15: Tiz perc sport.
21.25: Mit hallunk holnapi
Hétfő április 4.
KOSSUTH RAD1Ö
6: Falurádió. 6:30: Hajnali
muzsika. 7- Hirek. 7.25: Reggeli
zene. Közlion: Naptár.
7.45:
1818 eifeleoett bősei; Kinizsy
István. 8- Szív küldi, szívnek
szívesen. 8.30: Műsorzárás. —
11.30: Fszenyi Irma énekel. 12:
Déli harangszó. Hirek. '12.15:
A házi-együttes játszik. 13: A
hetvenöteves Sarkadi
Aladárral beszélget Polgár Géza. —
13.15: ,\sz(ali muzsika. 13.45:
Hirek németül. 11: Hirek. —
11.15: Hol^czy Akos jazzegyüt<ese. 14.45- llirek szerb nyelven. 15- Női szemmel. A Rádió
a-szonvrovata. 15.30: Zolnai Jenő zongorázik. 16" Rádióiskola.
16.40: Termelési Ifiradó. 10.55:
Műsorismertetés. 17: Hirek. —
17.10: Szovjet napok — szovjet emberek. 17 20: v,iv kiildi
szívnek szívesen. 17.50: Hirek
oroszul. 18: liirek szerb nedven. 18.15: Dalolj velünk: A
Bartók Béla Szövetség dalórája.
18.30: A Nép Rádiószinháza:
• Fehér kalandorok*. Rádiódráma. 19.30: Falurádió. 20: Hirek.
.20.20: Hirek németül.
20.35:
Szabad Népek Hazája: »A tervszerű -munka .győz-! — 21.20:
Beethoven: B-dur trio Op. 97.
22: Hirek. Hangos Újság. 23:
Magvar muzsika. 24: Hirek. —
0 10: Hiiek franciául. 0.20: Hirek.angolul. 0.30: Hirek eszperantó nyelven. 0.40: Műsorzárás.
r E T ö F l RADIŐ
5.30: Hajnali muzsika. 6.45:
Reggeli torna. 7: Reggeli zene.
7.20: Mit főzzünk'; 7.30: Régi
nagy slágerek. 8: Hirek. Lapszemle. 8.15: Heti zenés kalendárium. 9: Magyar nóták.
10: Hirek. 10.10: Ósiidör Irén
és Megyeri Imre énekel. 10.50:
Rádióiskola. 11.30: Műsorzárás.
11.30: Népek zenéie. 15.10: Szórakoztató zene. to.30: Elő ántológ ia. 16: Kai «*xdoz.ások a ze1 etörténatl>en. 17: Tánczene. —
18: A Dorogon felejtett szemüveg. 18.05:'Hangos Hiradó. —
1S30- Véesey Ernő zongorázik.
19: Jobb későn, mint soha! A
Mag var Ikidió népiskolája. —
49.30: Magyar nóták. 20.30: A
"hónap könyve. 20.60: .Tazz-számofc. 21: llirek. 21.15: Sport-

HETI RÁDIOMÜSOR
negyedóra. 21.30: Mi történik
a világgazdaságban! 21.45: Kinia
Hangversenyzenekar
játváncsi Mikrofon. 22: Mit hallunk holnap! 22.05: A Harmoszik. 23: Műsorzárás.
Kedd, április 6.
KOSSUTH RADIŐ
6: Falurádió. 6.30: Hajnali
muzsika. 7: Hirek. lapszemle.
Műsorismertetés. 7.25: Reggeli
zene.
Közben: Naptár. 7.45:
Alexander Herzen, Kossuth barátja. 8: Magyar nóták. ^ . 3 0 :
Műsorzárás. 11.30: Zenekajl müvek. 12: Déli harangszó. Hírek.
12.15: Jé/.i Tóth Fal szalonzenekara játszik. 13: Hangos Hiradó. 13.15: Asztali muzsika. —
13.45: Hirek németül. 14: Hirek.
14.15: .Tahn Antal és Hidasi
Hajós Eva harmonikázik.
—
14.45: Hirek szerb nyelven. 15:
Ifjúsági Énekkarok. 15.30: Vera
Viola és Lóránt Gvörgy énekel.
16: Ráaióiskola. 16.40: A Vöröskereszt közleményei. 16.55:
Műsorismertetés. 17: Hirek. —
17.10: Szovjet napok — szovjet emberek. 17.20: Beethoven:
Egmont. — nvitány. Hanglemez.
17.40: » Rádiót a "dolgozóknak!«
17.50: Hirek oroszul. 18: Hirek
szerb nyelven. 18.15: Marxistaleninista negyedóra. A Szovjetunió
Kommunista
("bolsevik)
Pártja történetének főbb kérdései. X. Az októberi forradalom világtörténeti jelentősége.
Révész Ferenc előadása, 18.30:
Zenés beszélgetés három Kossuth-dijas művésszel. 19: Magvar történelmi dallamok. —
19.30- Falurádió. 20: Hirek. —
20.20: llirek németül. 20.35: Zenopolámia XVI. diszliangversenve. 21.15: A Szomszédság Nevében: »Az elveszett Jevél«. Vígjáték. Irta Ion Luca Garagiale.
22: Hirek, Hangos Uiság. 23:
Fejér Sándor hegedűi. 23.30:
Tánczene. 24: Hirek. 0.10: Hirek; franciául. 0.20: Hirek angolul. 0.30: Könnyű dallamok.
0.40: Műsorzárás.
. PETŐFI RADIŐ
5.30: Hajnali muzsika. 6.45:
Reggeli torna. 7: Reggeli zene.
7.20: Többet ésszel, mint erővel I (A dolgozó nő otthon.) —
7.30: Szórakoztató zene. 8: Hirek. Lepszemle. 8.15: Operarészietek. 9: Délélőt ti muzsika.
10: Hirek. 10.10: Hegyi Géza
zongorázik. .Tánosi Kató énekel.
10.50: ltádióiskoia. 11.30: Műsorzárás. 11.30: Mátyás Mária
énekei; zongorán kitér Kerekes
János. 15: A Tudomány Úttörői. 15.20: Gy>*mekrádió. 16:
Az orgonairodalom remekei. —
16.30: Ilangos Ujságg. — 17:
Tánczene. 18: Homeros nyilatkozik. 18.30: Jobb képőn, mint
soha! Dolgozók Zeneiskolája.—
19: Ez a divat Pesten... 19.05:
Könnyű orosz dallamok. 19.15:
Friss Antal gordonkázik, Zempléni Kornél zongorázik. 19.45:

Zenopotárnia X V I . díszhangversenye. 20.30: A Rádió Szabadegyeteme. 21: Hirek.
21,15:
Sportnegyeaóra. 21.30: Mit hal
lünk holnap! 21.35: Sziv küldi
szivnek
szivesen. 22: Zenés
részletek
Suppé: »Szép Gála thea« cimü operettjébőL 23:
Műsorzárás.
Szerda, április «.
KOSSUTH RADIŐ
7.25: Reggeli zene. 7.45: A
szülők iskolája. 8.00: Szórakoztató zeni*
11.30: Hanglemez.
12.15: Kiss Károly énekel, Csorba' Gyula magyar nótákat muzsikál. 13.00: Száritóban. 13.15:
UAsztali muzsika. 13.45: Hirek németül. 14.15: Jazzegyüttes. 15.00: Ifjúság .Hangja, —
15.30: Reflektorfényben. 16.40:
Termelési hiradó. 17.10: Szovjet napok — szovjet emberek.
17.20: »Békés kezek dala«. 18.15
Marxista-leninista negyedóra. —
18.30: Századunk Hangja. 19.00
Sziv küldi szivnek szívesen. —
Falurádió. 19.55: Totóhiradó. —
20.35: A Rádiózenekar játszik.
23.00: Otmar Suitner zongorázik. N
PETŐFI RADIŐ
7.15: Reggeli zene. 7.50: Hoyan főzzünk, mit együnk! 8.15
íüvész] emezek. 9.00: A Vasutasok és Hajósok Szabad Szakszervezetének fuvószenekara. —
9.50: A Vöröskereszt közleményei. 10.10: Délelőtti muzsika.
li.30: Lukács Eva énekel. 15:
Kamarazene. 15.15:
Békekongresszus Ausztráliában. 16.00:
Balassa Tamás és Tardos Péter
kétzongorás műsora. 17.00-knr:
Tánczene. 17.65: Szerencse is
van a világon! 18.00: A Rádió
Sportiskolája. 18.15: A Nyomda- és Papiripan
Dolgozók
Szakszervezete Központi Énekkara énekel. 18.45: Zenei élo
újság. 19.00: Jobb későn, mint
soha! 19.30: Emlékezés Justus
Györgyre 20.30: Népi eposzok
világa. 20.50: Ka a divat Pesten.
21.35: »Rádiót a dolgozóknak«!
22.35: Magyar nóták.

f

Csütörtök, április 7.
KOSSUTH RADIŐ
7.25: Reggeli zene. 7.45: Alpinizmus a Szovjetunióban. 8.00:
Szabadegyházak vallásos félórája- 11.30: Orosz müvészlemezek.
12.15: A házi-együttes játszik.
13.00: A rádió és elődei. 13.15:
Asztali muzsika. 14.15: Andrej
Alexandrovics Popov halaiajkaegyüttese játszik. 15.00:
Női
szemmel — női fülnek. 15.30:
Marlinu: Hegedű-zongoraszonáta. 16.40: Sziv küldi szávnek
szivesen. 17.10: Szovjet napok
— szovjet emberek. 17.20: Rácz
Béla zenekara verbunkósokat és
kering őket játszik. T8.15; Marxista-leninista negyedóra. 18.30
Dunavölgyi Hiradó. 19.00: Debussy: Kis szvit. 19.15: Közvetítés" a Magyar Állami Operaházból. Mozart: Szöktetés a sze-

rályból. 23.10: Eugen Magid hegedül. 23.40: Szórakoztató zene.
PETŐFI RADIŐ
7.20: Szépség, egészség. —
7.30: Szórakoztató zene. 8.15:
Rimszkij-Korzakov müveiből. —
9.00: Délelőtti muzsika. 10.10:
Várkonyi Ferenc énekel. 14.30:
A Magyar Pedagógusok Szakszervezete zenei
tagozatának
műsora. 15.20:
Gyermekrádió.
16.00: Takács Gitta (s Palotás
Imre sanszonokat énekel. 17.00:
Tánczene. 18.00: Haydn: Négy
divertimento hegedűre, fuvolára ás gordonkára. 18.30: Petőfi kora. 19.00: Orosz művészek
zongoráznak. 19.15: »Rádiót a
dolgozóknak«! 19.30: Falurádió".
20.00: Tánc és muzsika. A Rádió Szabadegyeteme. 2í.3ö-kor:
Csütörtökön este.
Péntek, április 8.
KOSSUTH RADIŐ
7.25: Reggeli zene. 7.45: A
vasöntés művészete. 8.00: Szórakoztató zene. 11.30: Donizetti
müveiből. 12.15: Kalmár Rezső
és Komáromi
Andor
ázalonegyüttese játszik. 13.00: Prezsevalszki kapitány Tibetbe indul. 13.15: Asztali'muzsika, —
14.15: A házi-együttes játszik.
15.00: Magyar nóták.
15.30:
Zsoldos Hilda és
Mindszenti
Ödön Mendelssohn
kettősöket
énekel. 16.40: Termelési Hiradó.
17.10: Szovjet napok — szovjet
emberek. 17.20: Kamarazene a
XV. századból. 18.15: Marxistaleninista negyedóra. 18.30-kor:
Nagy Világszínház: iPlulos*. —
Falurádió. 20.35: A Rádiózenekar játszik. 23.00: Tánczene. —
0.30: Ifireb eszperantó nyelven.
PETŐFI RADIŐ
x7.20: Okosan szeressük a
gyermeket' 7.30: Humoros lemezek. 8.15: Szórakoztató zene.
9.00r Észak muzsikája. 10.10:
Környei Lo jos és S i n Siranna
énekel. 14.30: Dr. Huszár Géza
zongorázik. 15.00: Hangportrék.
15.30: Jazzkamarazene.
16.00:
Szabó Mihály orgonál. — 17.00
Tánczene. 18.00: Ifjúság Ilang19.00: Jobb későn, mint so1 19.30: »A Rákóczi induló«.
20.30: Uj mezőgazdasági gépek.
20.50: Alexandrov kóru3 énekel.
21.35: Kíváncsi mikrofon. 21.50:
A belga rádió ajándéklemezeiből. 22.30: Sziv küldi szivnek
szivesen.
Szombat, április 9>
KOSSUTH RADIŐ
7.25: Reggeli zene. 7.45: Az
Elet és Tudomány műsora. 8:
Magyar nóták. 11.30: Müvészlemezek. 12.15: Hanglemezek. 13:
Hangos Hiradó. 1315: Asztali
muzsika. 13.45: llirek németül.
14.15: Mi van egy mondat mög ö t t ! 14.30: Hangszerszólók. —
15.00: Glazunov: Hangversenykering ó. 15.10: A Zöl d pokol.
15.30: Csajkovszkij: D-dnx vonósnégyes. 16.00: Deákné vász-

Á parancsnoki hídon

A nehéz munkában elfáradt
lotajosok késő este vacsorára
gyűltek egybe, tüzet raktak a
I artoa s a tüz lángja a fekete
viz tükrén remegni kezdett. Mária, apja térdéivé kapaszkodva
Az isKoiaev végén Mária elrimánkodta: » Vigyél éngeru is ment első vizi útjára, nisit h
magaddal a lutajra«!
»Ozsarr,hul» nevű gőzös matró— Várj. ha megnősz, majd za. Hajnalhasadtával kelt, viakkor meglátjuk! — szólt gyön- zes háncsseprüveJ súrolta a feuéden apja, most még tanulniuk délzetet, csillogásig fényesítette ki a lépcsők rézkorlátait. Egy
. kell...
Es Mária szorgalmasan ta- év múlva, a következő tanuló. miit. Kitüntetéssel végezte az idon már rábízták a gőzhajó
harmadik
iskoláját és elhatározta, olyan kormánykerckét. A
iskolái ia iratkozik, ahoi a fo- évfolyam elvégzése után a »Palyamhajózás kormányosait ké- pányin sarkkutató* nevü vontatógőzösön a
hajóskapitány
• pezik ki.
első helyettese lett.
1936-ban Popévá Máriát felTanulj é-g figyelj — mondta
i vették a haj.'vépitési szakiskolá- neki az öreg volga hajós Szaiba. A folyamha józási tanintézet mojlev, a vontatógőzös kapiii város legszebb
épületében tánya. — Tudom nem
iosz
volt. A világos és tágas tan- könnyű megtanulnod ezt a mestermek, a gyönyörűen felszo- terséget.
r í t szett'rak, közös lakélcrmek,
Betegsége ágyhozszegezte
Kopováé és a többi diáké. Az egyszer az üreget. A sl'apányin
államtól kaptak egyenruhát és sarkkutató* parancsnoki hídjáösztöndijat. A tapasztalt elő- ra I'opova Mária került.
adók segítettek a diákoknak, • Miután kigyógyult, a nyers
, hogy elsajátítsák, ezt a nehéz Szamojlov kapitány, sokáig elszakmát.
lenőrizte akadékoskodva a ha-

jóelszámolásokat és az ntinaplóua bevezetett, megjegyzéseket.
— Hát eddig semmi hiba —
mondta az öreg.
Az ilyen megjegyzés
után
Mária arca fellángolt az örömtől. Az öreg nagyon fukar, ritkán dicsért.
Nem sokkal a háború előtt
Popova Máriát meghivták
a
Gőzhajózási Igazgatósághoz. Izgatottan lépett a hivatalfőnök
irodájába.
— Hány éves! — kérdezte
Popovától.
— Huszonhárom...
— Felajánljuk Önnek a kapitányi állást a » Vörös zászlós«
nevil gőzösön, — mondotta a
főnök.
Mária nem tudta eltitkolni
izgalmát. Régi vágyálma teljesült.
...Folyt a sztálingrádi csata.
A láthatáron távoli tűzvészek
lángnyelvei viliotrlak. Teljes el-

sö^ütisben közeledett » gőzhajó a kikötőhöz. Riadót üvöltöttek a szirénák. Mária huszonnégy óra alatt egyszer sem
hagyta el parancsnoki helyét,
szeme vörös, orcái beesettek.
De legalább nem volt egyetlen
balesete, egyetlen egy meghiúsult feladata sem. A nagy vontatógőzös legénysége
Popova
Mária parancsnoksága alatt teljesítette kötelességét.
A szovjet kormány Pojxtva
Máriát önfeláldozó
munkájáért a ^Tisztelet Érdemrendjével* tüntette ki. Barátai, barátnői, munkatársai, mind üdvözlő táviratokat küldtek neki. Azi
újságok is irtak róla.
A háború befejezése után Popova Mária a «Marksziszt« nevü
nagy volgahajón
teljesített
szolgálatot, mint kapitány. Ez a
gőzös a
Moszkva—Asztracbán
utvonalat járta be.
A nagy csatorna zsilipjein át.

na. 16.20: Gyermekrádió. 17.10:
Szovjet napolt — Szovjet embe
rek. 17.20: Tánczene. Í8.15-kori
Magyar Parnasszus. 19.00: Vi-'
dám zenés hétvége. 20.36: »R4diót a dolgozóknak*! 23.00. Zongoraszóló. 23.45: Zenemüvek átiratban. 0.30: Szimfónikus jazz.
PETŐFI RADIŐ
I
7.20: Egy dolgozó nó nap*
lója. 7.30: Szórakoztató zenek'
8.15: Népszerű oeaprrészletefcj
9.00: A Blue Skies jazzegyüttes játszik. 9.50: A Vöröskereszt
közleményei. 10.10:
Szandrát
Imre zongorázik. 14.30: Jászomszédság muzsikája. 15.00: Operettrészletek. 16.00: Jazzegyüttes. 17.00: Mozart: d-moll zongoraverseny. 17.30: Botev népe. 18.00: Mindenki operája. —
Bizet: Carmen. 19.00: Sziv küldi szivnek szivesen. 19.30: Falurádió. 20.00: Előadás a Stúdióban: »Budai Nagy Antal*.
21.35: Tölgyessv Juliá és I íszlé
Imre énekel. 22.30: Zenei hiradá.
Vasámajji április 10.
KOSSUTH RADIŐ
7.00: Reggeli zene. 8.00: HL
rek. 8.20: Sziv küldi szivnek
szivesen. 9.00: Unitárius vallásos félóra. 9.30: Evangélikus
vallásos félóra. 10.00: Zenekari
müvek. 10.45: Külügyi negvedóra. 11.00: Rossini:" Baleltzene
a Teli Vilmos o. operából. 11.15
•Rádiót a do!gozóknak«! 12.15:
Kodály: Psalmus
Hungaricua
13.00:"Hangos Újság. 13.3b kor:
Szórakoztató lemezek. 13.45: Hírek németül. 14.15:
Funepl
hang lemezek. 15.00: Nyii-i Erzsébet és Lontav Rajner I isiié
énekel. 16.00: Régi
mc-terek
tánczenéje. 17.00: Hirek. 17.10;
Tánczene. 18.00: Prága, Poz ony
és Budapest. Ilelyszini köz vetítés a Csehszlovákia—Magyarország nemzetek közötti éj »
Pozsony—Budapest
válogatott
labdarugómérkőzésről. 19.2.5: A
Falurádió műsora. 20.35: ViJáia
rádiószínház: »Scapin furfangjai. 22.40: Vasárrapesti s-erenád. 23.10: Tánczene. 0.3<h Hirek eszperantó n vél ven.
PETŐFI RADIŐ
8.00; Két szvit. 9.00: Díjnok Lajos orgonál. 9.40: Jar.zszámok. 10.00: Fejtörő séta Zenopotámiában. 11.00: Zenoitotárnia postája. 11.15: Képek, szobrok, rajzok. 11.30: Hanglemez.
11.40: Vasárnapdéll Kádi''színház: »Háztüznéző«. 12.00: Maryar népi muzsika. 12.45: Hangemezek. 13.00:
Világirodalom
kincsesháza. — 13.30: A házfegyüttes játszik. — 14.30: Sziv
küldi szivnek szivesen. 15.00:
Nagy elbeszélők. 15.20: R.-nényi Sándor .énekel. 15.45: Gergely Sándor vasárnapi krónikája. 16.00: Térzene. 17.00: Nagyon fáj... József Attila szerelmes versei. 17.25: Magyar Enciklopédia. 18.00: Wehner Tibor zongorázik. 18.30: Színes
Szőttes. 20.00: Hanglemezek.
20.30: Könyvszemle. 21.00 Hírek. 21.15: Sportnegvedóra. —
21.30: Totóhirek. 21.35:
Mit
hallunk holnap! 21.40: B« a divat Pesten... 21.45: A Rádiózenekar játszik.

Í

a Moszkva tengeren, a* Ok&á
és a Volgán, a i építést éllvAnyokkal tele Sztálingrád mentén úszik a gőzös a Káspi-tangrt
felé. A kényelmes kabinokbae
utazóközönség, a gőzös belsej*
ben pedig értékes
rakomán;
tonnái.
...Most jégpáncél fedi a Vol-.
g á t A gőzösök a téli kikötőben
húzódtak meg. Az egyiklen a
•Marksziszt* horgonyoz. Popova
Mária lakásának egyik ablakából látszik a hajó karcsú test*
és a kéményből könnyedén felszálló fjist Popova Mária a*
ablakon néri. Kedve kerekedet*
nek. is, hogy odamenjen bajtársaihoz, de várni kell férjére, a kapitány helyettesére. Mária nem igen járhat mostanában
oda, nemsokára anya lesz. EI&P
te fekszik egy rakás világoskék
flanel l — babakelengyét varr.
vendégségben van nála Knrnaulova Sztaniszlava, a
íRadiscseví nevü gőzös kormányosa,
Az asszonyok a tavaszról beszélnek, a köeeli hajózási évadról, amikor majd ismét elindulnak a hajók első utjukra
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P á r t h i r

A MAGYAR IRODALOM
MAI HELYZETE

eh

FALUSI PABTNAPOK
Vasárnap délelőtt 8 őrai kezSzombat: Gyála este 7 óradettel Kálvin-tér 6. szám alatt
Hiúság! aktiva lesz. Pártköny- kor: Retkes István. Szentmihálytelek este 7 órakor: Nyit\éí minden fiatal hozza magával.
rai Imre. Jtöszke este 7 óraR.-Gárdisták figyelem! 4-én d. kor: Sarnyai Ferenc. Nagyszék». fél 10 órakor fortnaruhá- sós este 7 órakor: Farkas Sánt»nn a Kálvin-téri
székháznál dor.
r e g j e lenni tartoznak. ParancsPártnapi beosaSás
nok.
Szombaton, 2-án:
FelsSváros I I . szervezete szomOTl délután 1 óra: Pamuk
baton fél 7 órai kezdettel rend- István, MÁV üv. délután 1 óra:
ki ölt taggyűlést tart. Kérjük a Kelemen Ferenc, Közvágóhíd
tagok pontos megjelenését Ródélután 1 óra: D a n i János,
mai körút 22. Pártszervezet.
M A L L E R D délután 1 óra: GeFelhivjnk összes alapszerve- ra Piroska, Kecskéslelep délteleink figyelmét, hogv április után fél 7 ó r a :
Kemenes
10-ig a sajtóosztálynál fenn. György,
álló összes tartozásaikat rendezték.
Március 30-tól kezdve alapszervezeteink az összes oktatási
és propagandaanyagokat a helyi »Szikra«-IerakattóI (Kárászntca 5) szerezhetik be. A pártközpont sajtóosztályán semmiféle anyagbeszerzés nem eszkölölhető.
A régi egyéves egyéni tanulók
konferenciája
vasárnap, 3-án
lesz megtartva a Klauzál-gimnáziumban reggel fél 9 órakor.
Április 2-án azon elvtársak
részére, akik a középfokú egyéves párttörténeti konferencián
nem vettek részt, pótkonferenciát tartunk az oktatási osztáivon délután 3 órakor.

A most futó szemináriumok
anyaga: Rákosi elvtársnak a
Központi Vezetőség ülésén elmondott referátuma, valamint
azok a hozzászólások, melyelyeket fel kell dolgozni az
összes szemináriumokon, megérkezett a helyi .Szikra« lerakathoz, ahol a jövőben minden oktatási anyag átvehető.
Az összes oktatási bizottságok,
szemináriumi bizalmiak gondoskodjanak az anyag sürgős
átvételéről.
Oktatási osztály

Hamis népszámlálási adatokai valló

Színház
Moliére Tartuffe cimü vígjátéka, amely 300 évvel ezelőtt
Íródott, ma is élö mondanivalót
tárgyal: a kegyes szemforgatók,
álszenteskedők' Tartuffe-mesterkrdését, akik a hiszékenvséget
felhasználva, vagyonszerzést és
"földi örömöket akarnak a mauk számára
megkaparintani,
la is a mulattatáson tnl nagy
tanulság számunkra Moliére vígjátéka, melyet szombaton este
és vasárnap' délután mutat be
& szinház Major Tamás, Sulyok
Mária, OJty Magda és IJosvay
Katalin, a budapesti Nemzeti
Szinház művészeinek vendégfelléptével.
A szombat esti előadás bérletszünetben;
vasárnap délutáni a »K«-' és »M«-bérlet 7.
előadásaként kerül színre. A
szinház bérlői (bérletjegvük felmutatása mellett) 25 százalékos
kedvezménnyel tekinthetik meg
bármelyik előadást.

f

Felhivls az összes
szemináriumokhoz!

fcuíákokat

ítéltek

e !

A népszámlálás során Nagy
János
(Szepi)
és Kecskés
Menyhért j á n o s h a l m i kulákok
hamis adatokat vallottak.
Most vonta felelősségre őket
a j á n o s h a l m i rendőrség büntetőbírája és N a g y
Jánost
(Szepi) 10.000, m í g Kecskés
Menyhértet 4000 f o r i n t pénzbüntetésre ítélte.

Szegedi Miami Nemzeti Szinház

A M a g y a r Dolgozók P á r t j a
csütörtöki politikai akadémiáj á n érdekes előadás hangzott
el a jelen m a g y a r irodalmának sajátos problémáiról. Szigeti József, az i f j a b b marxista kritikusok
egyik legki válóbbja, L u k á c s G y ö r g y elvtárs t a n í t v á n y a , hiteles rajzát a d t a a m a g y a r irodalom
eddigi
történelmének, történelmi hiányosságainak s ezen
keresztül
a
felszabadulás
után
keletkezett
irodalmi
harcoknak.
— A felszabadulás különös
állapotban t a l á l t a irodalmunk a t — fejtegette Szigeti elvtárs. — Először történt pieg
irodalmi
életünkben, hogy a
kritika segítette elő a z ú j
irodalom művészi Kibontakozását. I r o d a l m i
életünk k é t
határozottan szembenálló csoportból állott, az urbánusokból és a népiesekből. E kát
csoport u g y a n negatíve szembenállt a z u r a l k o d ó rendszerrel, de ez a szembenállás a z
urbánusoknál a z elefántcsonttoronyba való menekülésben,
a népieseknél üre3 szociogralalásban
nyilatkozott m e g ,
sőt ebben a világnézetnélküliségben
lehetségessé v á l t a
két t á b o r n a k
a fasizmussal
való érintkezése Í3. A kétfajta irodalom
kiértékelését a
marxista esztétika, R é v a i József
könyve
és
Lukács
György tevékenysége végezték
el. E harc eredménye az lett,
hogy a z í r ó k javarésze elfogadta
a szocialista
realizmus
m e g v i l á g í t á s á n a k " perspektíváját.

Húzás:

Á p r i l i s 8.

MINDENKI NYERNI FOS
V2 millió forintot f
P e t ő

napirend
Bzotobat., április 2.
Nemzeti S/.iuház este 7 órakor: Tartuffe. Bérletszünet.
Belvárosi Mozi 4. 6 és 8 órakor: R i o Escandidó.
Széchenyi Mozi 4, 6 és 8 kor:
Mindennapi kenyér.
Korzó Mozi 4, 6 és 8 órakor:
Idegen Kikötő.
Sluzenm
nyitva:
hétköznap
J-tőJ 14 óráig, vasár- és ünnep
nap 9-től 13 óráig.
Somogyi könyvtár nyitva van
aétköznapokon 9 órától 19-ig.

— A MAGYAR R O M Á N TAR
S I S Á G FELHÍVÁSA. Felhívjuk
társaságunk tagjai és barátainak a figyelmét hogy április
2-án, szombrto'i este 8 órakor (Vörösmait/-utca 1. sz.}
tartjuk helyiségavató, láncon 1
egybekötött ünnepélyünket és
kérjük, hogy minél nagyold
számban je'enjenek meg.

— A REALISTA MŰVÉSZET
Major Tamás a
budancsti
Nemzeti Szinház igazgatója a
Magyar-Szovjet
Müve ő • i
Társaság rende é é" en va-á
nap, április 3-án délelőtt pontosan 11 órakor előadást tart
Szolgálatos gyógyszertárait:
Franki József: Szent Gvörgy »A rea'ista művészeti cimen,
tér 6. Telefon 6—94. Temes- az.onkivül beszámol moszkvai
váry JózseL
Klauzál.tér 9. tapansztn'alairól, élményé ről.
Az előadáson fellépnek még :»
Surjányi József: Kossulh LaSzegedi Nemzeti színház műjos-sugárut 31. Telefon 5—78
vészei, valamint a MEFESz
ének- és zenekara.

„Harcos
üdvözletünket
küldjük"

A Rókus l. pártszervezetben
ünnepélyes keretek közt osztották ki az uj tar/könyveket. A i
ünnepi taggyűlésről a következő
táviratot
küldték a Magyar
Dolgozók
Pírtja
Nagyszegcdi
Párl bizo'.tsá>;ának:
— Az uj tagkönyvek birtokáIxm harcos üdvözletünket küldjük és ígérjük, hogy méj fokozottabban
kivesszük
részünket
a munkából.
MDP Rókus /. szervezete.
t
— o—

— SZOMRATON este a Sz í r
rékusj szervezete műsoros hálát
rendez,
— H U S Z O N K I L E N C ese'htm
kövc'e'.t el sikkasztást
Nemes
Nagy Imre, a sövényházi pos.
tahivatal
alkalmazottja, tluszonki'enc sövénvházi lakosnak
nem kézbesítette ki a postán ér.
kezelt kisebb-nagyol)b összegeket. A szegedi törvényszék uzsora'an ácsa
egy évi börtönre
itél'e. Az ügyész sulyo .bltásérl
felebbezett.

x Paplanok legszebben k*.
szülnek Soósné paplanüzemé— AZ U J S Z E G E D I DÉFOSz ben, Deák Ferenc-utca 2.
x Szemüveg Optifónál, OTI-,
szervezet felhívja mindazokat,
akik Újszegeden tartalék föl- OTBA szá lité, Szeged. Kárászdet használnak az 1919-es évi utca 16.
bérleti szerződésük megkö'é e
— A KAMARA ^ A J ^ J N U
végett április 4-én dé'előlt 9 3-án, vasárnap "ÍJ és 5 órakor
órára a szervezet székházé- előadást rendez. Az előadások
ban, Fő'asor 17—18. s á m alatt helye a volt piarista gimnáziE z u t á n ebből a nézőszögből saját érdekében
megje'enni um alagsora, bejárai a
Tisza
b í r á l t a m e g Szigeti elvtárs a szíveskedjenek.
«
Lajos-kömt felől.
magyar
irodalom
legújabb
— M A K Ó ANTAL'
Szeged,
x Iparosok P&ye'esiJ F e l .
eredményeit.
Nagy
Lajos
munkásságáról,
majd
Illyés Közép-utca 1. szám alatti kádár- szabadulásunk negyedik évfor.
Gyula
»Hunok
Párizsban«, mester műhelyében a generátor- dulóiát április 4-én ünnordi a j
Németh László »Iszony«, Ső- házban a gázpalack felrobbant. ors á g cloTo^ó lakossága.' Ez ab
A robbanás a gázpalackok kicse- kalommal megkoszorúzzuk ai
tér I s t v á n »Bűnbeesés« c í m ű
rélése közben töríént. A robba- orosz hősök emlékmüveit. Fet.
regényéről, m i n t olyan münástól a tetőszerkezet is lángra kérjük Szeged kisiparosságát,
vekről
beszélt, melyek n e m
lobbant, ezt sikerült gyorsan el- hogy a felszabaduláson tobeS
tükrözik helyesen
a valóság oltani. A kár igy is kb. 8—19 000 létszámmal
vegven
részi,
tényleges összefüggéseit,
a forint. A gázpalackok közeié' en KIOSz tagok megjelenése kö«
realizmus
csak dereng ben- dolgozó ifj. Lakó Antalt és Bar- telező. Gyülekezés 1/4II óranük. A l e g ú j a b b
úttörések tók Andrást súlyos égési sebek- kor a székház e l ő t t Titkár,
közül B a l á z s A n n a , Aczél Ta- kel a belgyógyászati klinikára ság.
más
és N a g y Sándor regé- szállították.
— SZENTMIHÁLYI
ANTAl)
nyét említette a m ű v e k min— PÉNTEKEN
Nagy Má- mezőhegved
lakos 1947-liCn
den hiányosságával.
rta Mikszáth Kálmán-utca 5. sz. megszökött a budapesti b ü n .

m ű s o r a
Április 2-án este 7 órakor:
Tartuffo. Bérletszünet.
Április 3-án délután 3 órakor:
Tartuffe- »K«- és »M«.bérlet 7.
Április 3-án este 7 órakor:
A szabin nők elrablása- »A«bérlet 15.
Április 4-én nincs előadás.
Április 5-én este 7 órakor:
Hovanscsina. »I«-bérlet 14,
6-án este 7 órakor
f s"f.'ssOK
Rovata Április
A szabin nők elrablása- »U«•
E l ő a d á s a u t á n Nagy
Sándor
bérlet 14.
llőr, divatáru, fa, textil és tüszegedi í r ó szólt hozzá elsőzelőanyag kiskereskedő adókö- Április 7-én este 7 órakor:
Kispolgárok. Bemntatób. 16. nek, aki önvallomásszerűen elzŐsségi tagokat ismételten felmondotta, hogy milyen nehézkérjük, hogy 1949 első három
S z e g e d
v á r o s
ségeket kell leküzdenie egy
hónapjának
nyersforgalmáról polgármesterének
m a i írónak, h a b á r
a z egész
szóló
bevallásukat legkésőbb
h i r d e l o i é i i y a i társadalom elősegíti
munkááprilis 2-án, délelőtt fél 12 óráj á t . Különösen a pozitív hős
ig adóközösségi irodánkban adÉrdeklődők a Níphivatalnál.
Városháza fld*z. 14., közelebbi f i g u r á j á n a k
ják be.
megrajzolásában
felvilágosítást kaphatnak.
Halálozás. A KISOSz fűszer,
vannak küzdelmei, m e r t elsőszakosztálya
értesiti tagjait,
i r r d c ü n é n y . Közhírré te- sorban m a g á n a k kell pozitív
hogy Krisló Béla kartársunk te- szem, hogy 1919 é v i tavaszi hőssé v á l n i a azáltal, h o g y e
metése 3-án, vasárnap délután 3 kedvezményes á r u lucerna és leghaladóbb
világnézet,
a
órakor lesz a Belvárosi-temető vöröshere akcióra
jelentke- m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s elméravatalozójából. Külön villamos zést a Földművesszövetkeze- letét és g y a k o r l a t á t
elsajáindul a Dugonics-térről fél 3 tek április 20-ig fogadhatják títja.
órakor.
el. Polgármester.
Agócsi
János
elvtárs a
munká'sság helyzetéről, SomM I N D E N K I OTT L E S Z Á P R I L I S 10-ÉN
fai elvtárs t a n á r pedig az írói
A BELVÁROSI MOZIBAN
tudatosság
és spontaneitás
viszonyáról m o n d o t t tanulságokat hozzászólásában. Sallainé elvtársnő a m e g í r a n d ó hősi életek egész sorát m u t a t t a
meg, élmunkásokét, munkásasszonyokét, a k i k fáradságot
nem ismerve küzdenek most
az osztáhjsorsfáték húzásain
a szebb életért, a szocializa kisorsolásra kerülő 8,200.030 forintból bizonyos összeget.
musért. E g y m á s i k nőfelszóEgyetlen sorsjeggyel
laló gyermekeknek v a l ó irodalmat kért, h o g y a szocializmusra
v a l ó nevelést m á r
kicsi korban megkezdhessék.
lehet nyerni
Bécsi T a m á s egyetemi hallgató a z írói tudatosság melSorsjegyek:
-né!
kaphalóh.
lett szállt síkra.

iiözércíekü

HÍREK

alatti lakos isire-etlen vegyszerrel megmérgezte magát. Életveszélyes állaootban a belklinikára szállították.
— MA DÉLUTÁN Sank községben Mncsi Mihály 12 éves
gyerek lyjzében egy gyuta-s felrobbant. Kezén és arcán szilánksérülért szenvedett.
— P É N T E K E N délután n hékenagygyülés ulán a
szinház
"Iső emelet jobb 5-ös pábolvában maradt egy puha fekete ak.
latáska. Kérik a
megtalálót,
hogv a következő cimre juttas.
sa el: Csorna Gyula,, ált iskolaigazgató, Margit-utca 25.
x Paplanok leeszehben készülnek Soösné panlanüzemében.
Deák' Furene-utea 2.
x Szemüveg Optifónál, OTI-s
OTBA-szállitó, Szeged, Kárászutca 16.
x Csersetnőliclensyét, selyemharisnyát,
divatkendőt,
esernvőt,
gyermekha ísnvát.
nőirehérnemüt. rövidárut. PolLák Testvérektől.
x C a r ü í ' a n , női. babi kötöttáru — rendelésre Reichel
gépkólőipar, Margit-utca 30.

(etőintézelből, ahol 12 évi fegy.
házbüntetését töltötte. A szökés után Szentesen lopást köve.
telt el. A szegedi törvényszék
ezért négyhónapi fogházra itélte. Akkor Szabó Sándornak adta
ki magát. Mellesleg közokiratba,
misitásérf most kéthónapi fog.
házra itél:ék.
x Oszt lvsors'egyet OsvátH
Istvántól Szeged, Tábor - utca
3. (Városi adóhivatal.)
,
x Ilázassú*. Tasnádi Éva éa
dr, Hal)ermann Gusztáv h á J
hasságot kötöttek. (Minden kfW
lön értesítés helyett.)
x KtfsjSnetnvUv'n'tás. Níitidf*
azoknak ezu'on mondok kösződ
ne'ct, akik felejthetetlen féi'4
jem elhunyta alkalmával rész4
vétükkel felkerestek. Dr. Szü^
Lágji Zoltánné Szeged.
x Az Izr. Nőegylet vasár,
nap délután 5 órakor műsoros
összejövetelt rendez. Margit«
utca 20.
x Férfltalapot.
férfiinget*
nyakkendőt, férfisapkát, h a r i s J
nyát, kez.tyüt, p y j a m á t , zseb*
kendőt: Fóliák Testvérektől,

sörözőben M

a szombaton este

tartja 35 éves priinási jnbi'eumát

BOLDIZSÁR
ÍOI m a g y a r

KALMAN
n ó t á t
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Szombati 1949 április 1

A Szabadságharcos Szövetség

szomba.on és vasárnap 700 versenyző részvéteiével

S z i r ~ H I R E K

S z a k s r e r ——,
o e z e l i Híreit>

A Nyomda- és Papíripari doK
Felhívjuk az érdekvédelmi felelősök figyelmét arra, hogy ma gozók szakszervezet® vasárnap'
taggyűlési
délután 5 órakor Horváth Mt- délelőtt 10 órakor
3
háiy-utcal székházunkban érte- tart. Központi előadó: Székeli
Ignác.
A SPORTOLÓK !S KAPCSO- kezletet tartunk.
A vasutas stadionban ma és ftusi vasutas stadionban:
2-án reggel 8 órakor Hon-LÓDJANAK BE AZ ÓCSKAVAS
lolnap rendezi meg a Magyar
Április 2-án, szombaton dél*
A titkári értekezlet ma elmaGYŰJTÉSBE
után 5 órakor sportfelelős é i W
Szabadságharcos Szövetség sze- védség, 10 ó. Rendőrség »A« és
rad.
Intézet,
kezlet a szakszervezeti székház,
gedi szervezete idei első céllövő az Országos Bünlető
Április 3-án lesz az első ócsHolnap, vasárnap délelőtt fél ban.
I
/ersenyét A verseny ebben a 11 ó. Nemzeti Sz'nház, 12 ó. kavasnap, egyben az ócskavashét
MAV első napja is. Felhívjuk a spor- 10 órakpr a Vörösmarty-utca
sportágban az első igazi tömeg- Rendőrség »B« cs. és
Április
3-án,
vasárnap
dél.
5. szám alatt összvezetőségi ülést
ó. tolók figyelmét, hogy az államnegmozdulás lesz, mert azon az Üzletvezetőség, délután 1
előtt 10 órakor •
Földtnüvef
I ártunk.
idd g beérkezett nevezések sze- MAV Fiúnevelő Itit., 2 ó. Bel.
Szövetkezet rendes közgyűléséi
ga?daság
szempontjából
nagyjeÚjszeged!
Ifi-napok:
rint hétszázan vesznek részt. A városi körzet, 3 ó.
tartja a szakszervezeti székházlentőségű megmozdulásban a tő;é!napos küzdelemben
részt- Kendengvár, 4 ó. DÉMA cipőSzórniat: Gázgyár délután fél ban.
megszervezetekhez
hasonlóan,
1 órakor Mályba József, Magánesznek az összes szegedi és sze- gyáA", 5 -6. Szegedi Gyufagyár.
A kishalászok április 3-á»
3-án reggel 8 órakor Tanosz- szintén kapcsolódjanak be.
alk. délután 6 órakor Répási Fe- délelőtt 9 órakor taggyűlést tar.
,"edkőrnvékj iVemek és tömeg,
renc, Nyomdászok délután fél tanak a szakszervezeti székházszervezetek dolgozói. A verseny tály 1-lXÍ nevezési cs., 10 ó.
KOSARLABDA
4 órakor Vigh Antal, Posta dél- ban. Pontos megjelenést
•gvhen előkészület lesz a ró- Szeged Gazdasági Vasút és Sze.
kéCsütörtökön indult el Prágába
idesen meginduló MHK moz- gedi Kenderfonógyár, 11 ó. mó- a maoyar kosárlabda válogatott, után 6 órakor Szabó János, Új- rünk.
ravárosi
I—II.
nevezési
cs.
és
szeged!
K.
délután
2
órakor
Szaralonira is. A versenyre előFelhívjuk azoknak a földtu.
Apáti- amelynek egy szegedi tagja is bó János, Felsőváros délután 5
ránvzott felszerelés és megfe. Bem-kollégium, 12 ó.
lajdonosoknak Figyelmét, akik.
van rtalász János (Postás) sze- órakor Radnat László,
kollégium,
rókusi
körzet
és
elő
mennyiségű lőszer még
nek a múlt évben a repülőtér,
mélyében.
sénleken megérkezett, igy
a Szabadságharcos Iskola.
pél földjük volt, hogy vasárnap,
II. osztálya versenyzők va- SPORTBAL AZ IPARTESTÜnindkél napon ót reggeltől es.
április 3-án délelőtt a felméFelhívás
LETBEN
ig tartó verseny zavartalan le- sárnap reggeltől folytatólag inFelhívom a szegedi alsótlsza- résnél ottlegycnek. DÉFOSz vedúlnak.
Vasárnap
este
6
óra.
>onyolilása is biztosítva van.
A Szegedi Diákszövetség és a partl földtulajdonosok figyelmét, zetőség.
kor a szövetség
székházában
SzIT
szegedi szervezete a sport hogy az öntözés megszervezéA zenészszaksrervezet értesiti
A jelenikezők az alábbi me. (Tisza Lajos-körut 94.) ünnenépszerüsitése
érdekében
ma
esse
érdekében
április
4-én
regtagjait,
hogy április 4-én délletrend szerint indulnak a ró- pélyes díjkiosztások.
te 7 órai kezdettel sportbemuta- gel 7 órára minden földtulajdo- előtt 10 órakor jelentkezzenek a
tóval egybekötött táncestet ren- nos ott legyen a csatorna végé- szakszervezeti székházban Kátl
Hé! csapat nevezett be eddig
dez az Ipartestület márványter- nél, a Tisza-töltésen. Juhász Já- elvtársnál, felvonulásra. Hang.
a birkózó bajnokságra
mében.
nos DÉFOSz termelést felelős. szert hozzanak magukkal.
A Klauzál-gimnázium torna- városában igen nagv az érdekermében
vasárnap rendezik lődés. Pénleken délig Cegléd,
Makó,
a cg a Délkerület II. osztályú Kecskemét, Vásárhely,
Szenles, és Szeged
részéről 7
0
rfrfcozóbnjnokságát. A bajnoki c s a p a t jelentette be részvételét.
ÍRÓASZTALOK és mindenféle RÉZSODRONY, asztal, szekré- KÉTLANOU zománcos gáztűzmodern bútorok eladása, vé- nyek' eladók. Szt István-tér 5. hely olcsón elndó.
Manheim,
Több mint kétszáz versenyző a szövetség
tele Singeméi, Török-utca 6. ELVESZTETTEM 31-én este a Berzsenyi-utca 2.
mezei versenyén
KOMOLY vevőnek nagyon ol- színházból jövet pénztárcámat BÚTOROZOTT szoba fürdőszoAz Atlétikai Szövetség Déli noksága ,A versenyen a Szövet- csón eladó teljesen uj két re- Kérem a b. megtalálót, hogy ba-, esetleg konyhaha sználattal
kamé. Csáti szabó, Dózsa-utca az iratokat és a pénztárcát szí- azonnal is kiadó. Partizán-utca
rierü'e'e rendezésében vasárnap ségtől nyert értesülésünk
sze- 4., muzeumnál.
veskedjen a 6enne levő cimre 30, földszint ő.
iélelőlt fél 10 órai kezdettel ke- rint kétszázon felüli indulóra MOTORKERÉKPÁR, DKW 100- leadni.
számítanak.
A
szegedieken
kiül lebonyolításra a rókusi át.
as, kitűnő állapotban eladó. — ÓT tekercs szigetelő, Steyer- ÉLETI 10 mü fogak, fogtömés,
vül eddig bejelentették indulá- Oroszlán-utca 6., fáspince.
Puch 200-as motorkerékpár uj foghúzás felelősséggel, olcsói
alvásártérgn a szövetség kerü- "sokat a békéscsabaiak, a gyu.
SZÉPEN berendezett bútorozott állapotban eladó. Recsei-u. 13. árban Rácz Géza fogász, Mlieeti idénynyitó mezei
futóbaj- laiak ős a makóiak.
szobát keres fiatal házaspár für- ABLAKOK, uiak és használtak, szálh Kálmán-utca 12.
harmődőszobával. Címeket kérem le- kisebb-nagyobb méretűek és egy ZONGORÁT, orcronát,
u] ajtó tokkai együtt eladó. — ninmot tökéletesen hangol, jaKfsoisoílék a „Petőfi Serreg" mérkőzéseit
adni a kiadóban.
Hattvas-sor 41.
vít Rakovszky, az Állami NemA nagy érdeklődéssel
várt
Szeged város asztali tenisz EGYSZOBA összkomfortos la- 200-ás DKW motorkerékpár pri- zeti Szinház " és a Zenekonzerkást keresek, lehetőleg a bel•Pclöf|.luipa« ifjúsági vándor- csapatbajnokságát húsvét
két
ma állapotban van, eladó. — vatórium harcolója. Br.
Jófijas labdarugó mérkőzések el- napján rendezi meg a Déli Szö- városban. Költséget téritek. — Hattyas-sor 41.
sika-utca 31. Telefon: 40-06.
Jelige:
»Lehet
kétszobás
is*.
ső fordulójára csütörtökön dél. vetség.
NYIL-UTCA 36. számú ház el.
NAGYALLOMASIIOZ
közel
után kerül sor. Az utánpótlás
adó és az egész elfoglalható.
fest tisztit üzlet:
szoha-konyhás
lakásom
átadÖKÖLVÍVÁS
Érdeklődni ugyanott.
vonalán nagv jelentőségű bajnoKárolvi-»tcs3 Üzem*.
nám. Jelige: »Május«.
MKGISMKRK ÉDN E
házasság
ki viadal iránt a
multévivel
Leszállító t árak.
A kerület ifjúsági egyéni baj- BU'ÜOKOZOTT szoba
kiadó céljából komoly rendes férfival rápéi-utca 7.
ízemben fokozódó
érde'lödés nokságait április 9—10-én Sze- azonnal a belvárosban. Ugyan45 évesig, Lendes leány. Jel- ÓCSKA kalapját ne dobja et,
nyilvánult meg, átl ez főleg a
geden rendezi meg az Ökölvívó ott uj leányka tavaszi kabát ige: »Gyöngyvirág«.
vidéket illetően, ahonnét
az
olcsón eladó. Érdeklődni Tisza HASZNÁLT erős női kerékpár Mencz kalapos hpsvétra ujidén őt csapat nevezett be, el- Szövetség.
r^jos-körut 79., ajtó 4.
eladó. Partizán-utca 8., föld- jáfest! és formázza. Dugonicsleniéiben az egvévelőttivel, mlMÜLTIOKFER V. müórás-éksze. szint 4.
tér 2.
KERÉKPÁR
résznél kiváló svájci órák, alSZIÁMI cicám (feje, farka. lába
W)r csupán a HMTE vett részt
Az MKSz Déli Kerülete htrve- kalmi ékszerek. Javítások fele- GYORSÍRÁS, gépirás Major-is- barna) eltűnt Szatymaz 418. tai küzdelemben. Az idei résztvekolában, Bocska.y-utca 4. Áprirőversény
sorozata keretében áp- lősséggel. Széchenyi-tér 9.
nyámról. Nagy pénzösszeget fivők száma igy 12-rc emelhelis hetedikén uj tanfolyam-<
rilis
10
én
Hódmezővásárhelyen
KELEMENNÉL
OKIT
utalzetek a nyomravezetőnek. Szatett. A kiesési rendszerben leELADÓ 8 m. hosszú téglaszin
bonyolításra kerülő mérkőzések országos háztömbkörüli versenyt ványra rádiók 18 havi rész- faanyaggal, cseréppel együtt. — lai, Mikszáth Káimán-n. 21.
elte, kerékpárok keriverí részMAGÁNYOSNÁL
bútorozott
első fordulójára a szövetségben rendez.
létre kaphalók. Kelemen-utca Hattyas-sor 19.
szoba kiadó. Honvéd-tér 7/b-»
kisorsolták a találkozókat, me.
EGY darab Budavári tájkép ke- ajtó 1.
Ugyancsak az MKSz Déli Ke'yek a következőt • Csanádpalo- rülete húsvét első napján ren- I I . szám.
IIALóSZíTBABlJTOROK, egyes rettel, 1 drb Németi arató-há- GOLYÖSeSAPAGYAS, 25 mázsa
'a- f.okomotiv, Algyő—SzATE dezi meg Szeged—Makó—Vásárbútordarabok móg mindig leg- zaspár kerettel, 1 drb perzsa- hordképességü stráfkocsi eladó.
FTC
SzIT-HTV,
Deszk- liely—Makó—Szeged viszonylat- olcsóbban Spitzcr asztalosnál, szőnyeg, 1 drb kézimunka kis
szőnyeg, 2 drb kézimunka füg- Lengyel-utca '7.
SzMTE. HMTE—Postás, Móra- ban országos országúti és járőr- Margit-utca 12.
ÍRÓASZTALOK, mérlegek, nittváros-SzAK. Az clölálló csapa- versenyét, amelynek befutója a FIGYELEM! Most vegyen gu- göny, 1 drb kinyitható ebédlő- zsák. jégszekrény, gázrezsó, stb.
asztal
5
drb
kárpitozott
székkel,
ok a pályaválasztók.
misznndált Hódvnál míg
a 1 drb dupla selyem ágyterítő, eladók. Római-körút 40.
Széchenid-téren lesz.
készlet tart. Kelemen-utca 12. 1 drb csillár, 1 drb perzsaláb NAGYKOCSIJU írógépet, sziASZTALI TENISZZ
FÉNYKÉPEZŐGÉP. Vétel, cse- női bunda, 1 drb nagy süllyeszre, eladás. Fotókópia. Előhívás. tő* varrógép, 1 d í b '4 személves
A magyar világbajnoki együtI.iebmann, Kelemen-utca 12.
tes, amelynek tagjai Farkas Girekamé modern villanyvilágitá- láját, Tárisi-körnt IC.
a
KERÉKPÁR! Csepel motorke- sos, 1 drb kombinált 3 ajtós
zi, Sidó, stb. májusban Szegedlegforsralmasabll
rékpárok összes
alkatrészei, szekrénv szabadkézből eladó. — BELVÁROS
re jön.
nagy sporthorgászcikk
raktár Megtekinthető: Br. Jósika-utca helyén vendértő sürgősen átadó.
Cim: Dreher sörgyár.
ifj. Bruekner műszaki vállalat- 2. szám.
FEHÉR sportkocsi jókarban é*
nál,
az
Anna-kutnáJ.
S z A K - p á l y a
Ú j s z e g e d
EÉG1DIVATU. jó erős ebédlő, ÜZLET- és műhelybe rendezés: petrólen rafőzők eladók. SzentÁprilis 3-án,
.hutor és egyéb bútordarabok szekrények, pirit, székek, külön háromság-utca 4/b.
.j-ciii, vasárnap
\ as.il II délután fél 5 órakor
eladók vagy két szép modern, i3 olcsón eladók. Széchenyi-tér MODERN gyermek sportkocsi;
dohányzóasztal két
fotellel,
vaev antik szekrényre eicserél- 9., cipészüzlet.
egyszoba-konvha, kombinál tszoba tükör eladó. —
hetők. ráfiztek. Juhász Gyula- KERESEK
kamrás lakást költségmegtéri- Csal>a-utca 58.
utca 33., 1. em. 2.
N'AGY modern Íróasztal, álló- téssei Újszegeden vagy a bel(Győr)
lámpa, szekreter eladó. Cím a város kornyékén. Jelige: »NaDÉLMAG YARORSZAG
I. o. Nemzeti Bajnoki mérkőzés
gyon siirgős«.
kiadóban.
politikai napilap.
E!öt(e háromnegyed 3 érakor e i ö m é r k ö z é s . UJ elöszohafal, festetlen, el- ELADÓ férfi ragtáukabát, há- Felelő.*
szerkesztő As kiadói
adó. Tisza Lajos-körut 20. sz., romajtós, tükrös szekrény és
Sűrített villamos és autóbusz járat.
ifj. KOMÓCSIN MIHÁLY!.
tűzhely. Szilléri-sugürut 14., az
III. 8, alsó csenaő.
udvarban.
Szerkesztő: BODAY PAL
A Aáagyar Ifjúsági Népi Szthebége szombaton este 8 órai ELADÓ ebédlő, háromajtós szek- FŐZNI 'tudó mindenes felvéSzerkesztőség: Jókai-ntca. 4.
rény, háromlángos gázrezsó. Ti- tetik azonnalra. Cim a kiadó- Felelős szerkesztői telefon: 35:34
kezdettel GYARMATI BALAT ren.'ez az Ipartestület márvány- sza Lajos-körut 03.
ban.
Szerkesztőségi telefon: 30-03,
lery-ében. Mindenkit szereleltel vér a renriczőiég. Tánc. Büffé.- MOSÁST, vasalást, nagytakaríNÉGY sertésnek való, szótszedtást vállalok. Kovácsné, Csőn hető ől - akollal együtt eladó. Nyomdai szerkesztőségi telefoni
Belépődíj 2 forint.
esto 8-től 35-06.
grádi-sngárut 5.
Pozsonyi Ignác-utca 10.
Kiadóhivatal Kárász-ntca 6.
-AOJL1S
urak,
hölgyek
akvizíÁrleszállítás:
HÁRMAS, ötös gerendát veTelefon: 31.16 és 35-00
ciós munkám, magas napi keszünk. Lehet használt is. —
Az x-szel jelzett közleményei
resettel, beválás esetén fix-szel
díjazottak.
felvétetnek. Jelentkezés szom- Onvert, Közvágóhíd.
Kelmefestő — vcgylbztiló
BELVÁROSBAN kétszobás mobat
délután
2—3-ig.
Kálvária,
lábor-ú:ca 4, Kazmczy-a!ca 14, Kleielsberg-íér 3.
utca 30. szám, II. épület, I. em. dem lakást keresek költség térí- A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
(Teleion . 38-18)
(roll Góellalcrt
téssel. Lázár-iroda, Attila-u. 5. Felelős vezető: Konc* László.
ajtó 3.
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