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A Novoje V r e m j a »Az
északatlanti szerződés támadó jellege « című vezércikkében"' foglalkozik az északatlanti szerződéssel. Az északetianti szerződés
szószólói
Bzt erősítgetik, hogy a szerződés. >védelmi jellegű«. Ez
azonban csak a hiszékenyeket tévesztheti meg. A Szovjetuniót kizárták a szerződésből: egyedül ebből a tényből is látszik, hogy a szerződés a Szovjetunió
ellen irányul. Mindenki előtt
világos,
hogy az atlanti
szerződés
egyetlen
résztvevőjét
sem
fenyegeti a Szovjetunió.
A
•pszovjet
veszélyről*
szóló
rosszindulatú mesék célja az
hogy elkendőzzék a szerződés
támadó jellegét.
Az északatlanti szerződés
hangadói annak megkötését
nz Egyesült Nemzetek gyengeségével a k a r j á k igazolni.
De a szerződés távol áll enjiek a szervezetnek megerősítésétől, sőt aláássa annak
alapjait, mivel támadó céllal
alakult katonai tömböt jelent, amely teljes mértékben
összeegyeztethetetlen
az
Egyesült Nemzetek
alapelveivel.
Az északatlanti
szövetség
egyenes
ellentétben
áll az
Egyesült
Nemzetek
alapokmányának
53.
fejezetével,
amely megállapítja, hogy ré'gionális rendezések
formájában semmiféle erőszakos
akciót nem lehel
végrehajtani,
a biztonsági tanács
engedélye nélkül. Az. atlanti szövetvetség 5. cikkelye pedig fegyveres erők használatát
terjVczi a biztonsági tanács beleegyezése nélkül.
Az északatlanti szövetség
tagjai m á r békeidőben kötelezik magukat fegyverkezési
.versengésre, amelyet svédeim é szükségleteik egyáltalán
nem tesznek indokolttá. Minden elfogulatlan ember előtt
világos, hogy ezek a katonai
intézkedések
semmi
esetre
sem ivédelrnh
jellegű
intézkedések. Ezek a lépések csak
súlyosbítják a veszélyt és a
háborús hisztériát és következetesen az ú j háborús uszítók kezére játszanak.
Az északatlanti
szerződés
megalkotásával
a háborús

uszítóknak nem sikerült el
rejteniök
kalandvágyukat.
Mindnyájan jól t u d j u k a történelemből, hogyan rendezik
meg a háború kihívói az in
cidenseket, amikor azokat kívánatosnak t a r t j á k . Következéskép az északatlanti
szerződés azt jelenti, hogy az atlanti
szövetség
martalócai
akármelyik
pillanatot
alkalmasnak ítélhetik aljas terveik
megvalósításához,
hogy
erőszakkal
valósítsák meg teljhatalmukat
a nyugati
világ
népei felett. A szövetség szer
vezői zászlóik alá gyűjtenek
minden fasiszta söpredéket.
A valóságban a szövetség
a népellenes, reakciós klikk
összesküvése, amely reszket
elmúlóban lévő előjogaiért és
kész patakokban ontani a
népek vérét, hogy megvédje
felbomló gazdasági és politikai rendszerét. Nem véletlen, hogy demokratikus
körökben
ezt a szövetséget e
hírhedt »Szent Szövetség« új
kiadásának
tekintik.
De a
szövetség kikerülhetetlenül
beleütközik a népi
ellenállásba,
amely
feltartóztathatatlanul
nő és szaporodik.
A titkos záradékokon túl
menően a nyilvánosságra lio
zott szövetség is teljes rendelkezési jogot biztosít az
amerikai beavatkozás számára, a nyugateurópai országok
belügyeibe. A szövetség lehetővé teszi bármely nyugateurópai állam reakciós vezetői
számára, hogy az amerikai
bajoneteket hívják segítségül, h a a nép megkísérli jogainak kivívását. Az északatlanti szövetséget arra szánták, hogy
megfélemlítse
a
nemzeteket és a népeket, akik
nem akarják alávetni
magukat a világuralomra
törő angol—amerikai
hatalmi
csoport
diktátumának.
Az északatlanti szövetség
támadó jellegének leleplezése
a békéért folyó harc egyik
legfőbb feladata. A béke erői
összehasonlíthatatlanul
többségben vannak a háború erőivel szemben. A béke erői oly
hatalmasait, hogy senki sem
t u d j a megfélelmlíteni azokat.
Minden n a p ú j a b b meggyőző
bizonyítékot szolgáltat erre.

kormány költségvetése
kíméletlen támadás
a munkásosztály életszínvonala ellen
fiz angol
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dollárhiánya
tásával. Félnek t e h á t attól, Ez és a többi népek tiltakozása
hogy ez a felismerés párosul- azt bizonyítja, hogy a Washingva az angol tömegek béke- tonban az aláírás alkatmából
mondott beszédek senkit sem
vágyával, politikai földcsu- tévesztettek meg. Amit az alászamlást idézhet elő a legkö írók szavakkal leplezni akartak
zclebbi választásokon.
azt á nyugati reakciós sajtó
Cripps költségvetési besző nyíltan kimondja. A nyugati
dében bejelentette a legfon- sajtó nem titkolja a nyugata
imperialisták igazi támadó céltosabb élelmiszerek (hús, vaj. jait.
A Newyork Ilerald Trisajt,
margarin)
fogyasztói büné például nyíltan megírta*
árának
emelését.
hogy 12 kommunistaellenes ha
A küszöbönálló választások talótn koalíciójáról van szó.
miatt aggódó »munkás«-párti
Robbnfana't
képviselők Cripps beszédét
a visszavonuló
fagyos
csendben
hallgatták
Kuomintang
csapuloi
végig, a konzervativek pedig
felhasználták az
alkalmat,
Középkiniban a néphadsereg
hogy Eden révén üdvözöljék elfoglalta Han -Csuan vámst, 33
Crippset ragyogó teljesítmé mérföldnyire Hankautól. A vlsznyéért. A munkáspárti kép- szavonulöhan lévő Kuomlntangviselők csak
a parlament esapatok felrobbantották
Kiua
folyosóján merték hangoztat- egyik legnagyobb vasúti hídját
ni, hogy svalamit tenni keik. a Hatikaiihoz vezető vonalon. KiA »munkás«-pártbari iámét Cripps
lemondásáról
csak adták a parancsot a Hankau köpalotaforradalomról
beszél- suttogva mertek beszélni.
rüli gátak felrobbantására Is, a
nek. ' Anglia választások előAz angol sajtó az ú j költ- robbantás a legnagyobb kataszestéjén áU.
ségvetései igen komoly han- trófát Idézte el3 az egész tartoA munkáspárt tagjai attól gon foglalkozik. Még a kor- mány lakossága számára.
tartanak, hogy Cripps költ- mánypárti Daily Herald is?
ségvetése megcáfolhatatlanul kénytelen elismerni, hogy ?
Moszkváin az idén
igazolja a p á r t és a szak- »forgalmi adó emelése csalószervezetek előtt, hogy az dást okozhat a háziasszo2.000 uj lakóház Készül
angol
munkásosztály
nem nyoknak «. Cripps költségve
Moszkva váres eZ évi költségszámíthat
a
Labour-pártra tését csak az amerikai szená- vetésében közel 3 milliárd ruérdelcei megvédése
szempont- tus. fogadta kedvezően.
belt fordított középitkezéser ft.
jából és hogy a
fegyverkezéA dolgozók
életszínvonal? Ennek az összegnek jelentős rési kiadások
teljesen
össze- ellen intézett támadások is széből lakóházakat
építenek.
férhetetlenek
a dolgozók élet- jelentősen hozzájárulnak az Körülbelül 2000 u j lakóház épül
színvonalának
akár csak
a, angliai osztályharc kiéleződé- és a s zovjet főváros lakói még
jelenlegi szinten való megtar- séhez.
enbeu az évben 378.000 négyzetméter u j lakóterülethez jutnak.
Az építkezések gyorsított módszerrel folynak. Nagymértékbea
előrehaladt a moszkvai egyetemi város építése is.
Cripps, az angol munkáspárt
pénzügyminiszterének
költségvetése kényes helyzetet teremtett az angol belpolitikában, mert a legszélesebb néptömegek előtt
világosan feltárja
a
kormány
népellenes politikáját. A most
beterjesztett költségvetésben
nemcsak hogy szó nincs a
nagytőkések hasznának korlátozásáról, de ezzel egyidejűleg kíméletlen támadást intéz a munkásosztály
életszínvonala ellen is. Ami az általános gazdasági
helyzetet
illeti, legsúlyosabbnak tekinthető Crippsnek az a kijelentése, amely Anglia külföldi
fizetési mérlegének
dollárhiányát évi 380 millió fontre
becsülte.

A szabad Kína
utolsó figyelmeztetése
a Kuovnlntaiifjhoz

Az ujkinai
hírügynökség tárgyalásokról* beszélnek, miutolsó figyelmeztetést intéz a alatt előkészítik ujabb bűnös
Kuomintang-korminy küldött- terveiket. A kioai nép é3 vele
ségéhez, hogy bizonyítsa be tet- együtt az egész világ békeszetekkel és nocsak szavakkal Állí- rető és haladó népei meg fogtólagos békeszánűékát. A reak- ják adni erre a méltó választ,
ciós Kuomintang-kormány szú- meg fogják hiúsítani a hábomára ez az egyetlen uh hogy
jóvátegye bűneit. Hogy a Kuo- rús uszítók terveit és biztosímintang többségében "még tel- tani fogják az elnyomott népek
véglejesen a régi szellemben' keze- szabadságmozgalmának
lik az ügyeket, azt bizonyítja ges győzelmét. A Kuomintanga Kuomintang propagandáosz- nak 1)0 kell látnia, hogy a bétályának legújabb Közleménye, kéhez vezető ut abban áll, hogy
amely arról fecseg, hogy Kíná- elfogadja, a kinai KE 8 pontját,
ban 'a békekötés után is foly- hogy kiadja a háborús bűnösötatni kell á kommunizmus el- ket "és hogy beleegyezik hadsebeutazási engedélyt.
Ugyan- leni harcot. A Kuomintang ré- regének beolvasztásába a népakkor amerikai i>turistáki vi- széről »egyeniő és becsületes hadseregbe.
zűm nélkül utazhatnak
min.
den nyugat európai országba.
A keletnémet
szakszervezeÁz
atianfi
paktum
ti szövetség a békéért
vivoü
küzdelemnek szenteli berlini
kommunistaellenes
koalíció
országos
értekezletét,
Farge volt francia miniszLineckij, a moszkvai ' rádió mindjobban megérti, hogy azok
ter, a béke és szabadsághnr» hírmagyarázója rámutatott ár- a fasiszta jelenségek, amelyek
cos mozgalom egyik alapilöfa ra, hogy az' atlanti szerződés az Egyesült Államokban a hákijelentette, a béke világkon- csak egyes országok uralkodó ború befejezése után azonnal
gresszuson részivevő
kikül- klikkjeinek egyezménye, amelyet megmutatkoztak, most teljes
döttek minden
mesterkedés népeik akarata ellenére kötöt- nyíltsággá! testet öltöttek a
tek meg. Ezt bizonyítja az az támadó jellegű szovjetéilenes l á ellenére megtalálják a kap- ujabb hatalmas tiltakozó moz- tónál szövetségben. Napról napcsolatot a francia
néppel, galom, amely a szerződéshez ra tanúi vagyunk olyan megamelg nem hagyja magéit fél- csatlakoztatott országok népei- nyilatkozásoknak is, hogy az
revezetni és visszautasítja az nek köréten az aláírás után angol nép szintén együtterez a
támadt. • Az amerikai nép is szovjet néppel és bekét akar.
atlanti
egyezményt.

Hafaímas arányú készülődés
a párisi békekongresszusra
Amerika párizsi nagyköve.
<e nem válaszolt a béke és
szabadság harcosainak hozzá,
intézeti levelére,
amelyben
l'hallgatást kértek, Itogg át'liuflhassák a Tmman
el.
nőkhöz intézett levelet H'ns''ing'onba való továbbítás vérJt.
Egonban tebb
nagyüzem
munkássága
munkabeszüntetéssel tiltakozott az
atlanti
egyezmény ellen és bókebiiOttságokat alapit ott.
A llnmanité
felháborodással kommentálja alt a
hírt,
!
'°iy a francia halóságok a
héke-tHág!, ongresszus számos
kiküldöttétől megtagadták «

1943 Április 3, p é n t e k

WaHace
hathetes
béhehadjáratot
indít
Az amerikai munkáspárt bejelentette, hogy Wallaca és Marcanfonio kongresszusi képviselő
nagy békehaöjáratofc inclifc a*
északatlanti egyezmény ét
»
Szovjetunió ellen irányuló hidegháború ellen. A béke&ampány hat hétig tart és áprilisi
12-én nagy népgyűlés nyitja
meg Nowyork Bronx nevű városnegyedében.

A béhéi nem lehet
kiutasítani
Franciaországból
R Ce Sotr felháborodással tiltakozik az ellen, hogy a francia
kormány több békekongresszusi
kiküldött részére megtagadta a
beutazási engedélyt.
»Va)jon
felforgató szándékú kísérletnek
mlnösltl-e a QueuHle-kormány a
béke védelmében
összehívott
nemzetközi találkozót.* R világ
minden részéből érkező államférfiak, tudósok, művészek, értelmiségiek, papok, talán nem kívánatos elemek Párizsban? — kérdi gúnyos hangon a lap, majd
hozzátesz!, »a békét nem lehet
kiutasítani Franciaországból-.

Péntet, 1919 Április

Nagyon jó volt, köszönjük . .

Páríhirek
Ezen a héten összes páris/e.-vezeteinkhen taggyűléseket
tartunk. Ezekre megfigyelőket
küldünk ki:
Pénteken. 8-án:
Kunsági szövőüzem délután
2 óra: Ilomo'a .lános, Vizmütelep délután fél 3 óra: Dani
János, Köztisztasági telep délután 3 óra: Doktor Lajos, Pick
szalámigyár délután 3
óra:
Imre László, Varga kötélgyár
dé;után fél 4 óra:
Kedves
András, Sző regi petróleum délután 4 óra: Ivuti Richárd,
Rendőrség délután fél 5 óra.
Kemenes György.
Szeminárium vezetők, pártanyagfélelősök figyelem! Révai
elvtárs sportcsarnoki beszéde:
'Megvédjük! a békét' cimü szemináriumi füzet megérkezett és átvehető 50 fillérért a »Szikra«
könyvkiadó szegedi lerakatában.
Megérkezett a
régirendszerü
egyéni tanulók anyaga Is. Ara
3 70. Átvehető ugyanott.
Április 10-én (vasárnap") déltelőtt 9 órakor a Magyar Dolgozók Pártja tiszántúli és dorozsmai járási bizottsága aktivaéi tekezietet tart. A falusi pártszervezetek egész
vezetősége
résztvess. Az értekezlet Szegekim a Kálvin-tér 6. szám alatti
kis előadóteremben, Dorozsmán
a hely. szervezet székházában
lesz. '
,

A városi fertötlenitőben
Az ujjéépitett Városi Fertőtlenítő Intézet épületében nyilt
meg Szeged város népfürdője. A
több mint 90 éve fennálló intézetet a felszabadulás előtti időben »Bagolyvár«-nak nevezte a
környék. A kovácsmühelyhez hasonló füstös, kormos termek, a
lomtárnak, szemétdombnak beillő udvar valóban bagolyvár jellegét keltették.
A Fertőtlenítő Intézet udvarán
még ott van a kútfúró mozdony,
az állványzat és a szerszámok.
Itt még folyik a munka, de az
épület másik oldalán, ahol különálló népfürdő van,
virágágyakkal szegélyezett uton iskoláslányok sütkéreznek a tavaszi napsütésben, várják fiutársaikat.
Az első fecskék
...
— Az első fecskék — mutat a
sok szőke, barna Iskoláslányra
Napyősziné, a gyógypedagógiai
inté el tanítónője. Fiuk meg a
fehérre csempézett zuhanyteremben vannak, élvezik a magasból
permetezésszerüen lehulló melegvizet.
— fsko'isgyennekeknek
díjtalan, felnőtteknek 40 fillér — újságolja Gábrik István, az Intézet vezetője. Hétfő kivételével

FiíiHicrltfiía-pályázafof fi'rdei
»ff§[&!?aüyar8ii$zág« a z »Uj üfak8i!«
t m i s filmre
A szovjet filmművészet leg-'felül mély emberi tartalmával
ujabb nagyszabású
alkotásót és művészi rendezésével egyike
mutatta be csütörtökön a Bel- a szovjet filmművészet legkivávárosi Mozi »Uj ulakon. din- lóbb alkotásainak. A főszerepeVnel. Ivah Petrovieh Pavlov, a ket a szovjet filmművészek leg.
vi ! '.'szerte elismert és nagyra- kiválóbbjai alakítják. Mindenkibec ült szovjet tudós születésé- nek látnia keli ezt a filmet,
Jiek századik évfordulójára ké- amely tudományos értékén túlszül! ez a kiváló szovjet filmal- menően a legteljesebb művészi
ko'ás, amelyet Budapestet meg- élményt is nyújtja.
élő/ve játszanak Szegeden.
A film megtekintését egyébA film iránt máris hatalmas ként lehetővé teszik minden szeérdeklődés nyilvánul meg. Min- gedi dolgozó számára. Az üzeden akadállyal szembenálló, a mek dolgozói, a tömegszerveze.
1n ományért, az emberiség elő- tek csoportosan szervezik meg
rehaladásáért nehéz küzdelme, az előadás megtekintését, egy.
fco -ivó szovjet tudós élete ele- séges 1.50 forintos áron,
ve r'il; meg előttünk. A cári
A film minden bizonnyal haf o s / o r s z á g nemcsak hogy nem talmas visszhangot vált majd'
i -meri el a kiváló tudós mun- ki a szegedi dolgozók körében.
kásságát, hanem minden esz- A hatalmas érdeklődésre való
köz/cl gáncsolni igvekszK. Pav. tekintettel a »Délmagyarország«
lov az élettani kísérletek terén kritika-pályázatot hirdet. Felc odplatos eredményeket ér el. hívjuk az üzemek dolgozóinak
Mi; .kássága u j korszakot nvit figyelmét, a Szabad Nép baráti
ít 'udomány fejlődésében. A cá- köröket, hogy juthassák el krii'ízmus bukásával u j lehetősé- tikáikat a
Délmagyarország
gek nyilnak meg Pavlov előtt. szerkesztőségébe. A legjobb kriA szocialista Szovjetunióban a tikát lapunkban közöljük.
íög'eljesebb elismerés és támogálás jut osztályrészül a tudomány kiváló harcosának.
A film tudományos értékén Életfogytiglani fegyház

BELVÁROSI

— fegyverrejtegetésért

13.

Telri on 40.->S
hérlfti.
Mindennap szerdáig!
Budapestel egyidőben mutatjuk be:
U j u t a h o n

KORZÓ

(Pavlov)
213.

Telefon Aut.: 33-44 hftrjst.
Szerdáig mindennap!

Szárnynélküli emberek
Fegyver nélkül,fegyverek ellen
SZÉCHÉNYI
414/fe
Telefon Aut 34-77
bérel.
Mindennap péntekig
ffforc a nőért! Karc a jövőért!

Pfléfsszereíem
Előadások 4. S és e órakor.

Böviz György 22 éves bajai
lakost 1947-ben fegyverrejtegelésen érték. A bajai rögtönitélő bíróság akkor 10 évi
fegyházra ítélte. Böviz az idén
februárban kegyelmet kapott.
Szabadulása után Garára ment,
abol még elfogatása előtt egy
fegyvert rejtett el. Magához
vette a kiásott revolvert és
kóborlása közben az leümult
napokban Csávolyra érkezett.
Felkereste egyik ismerősét és
eldicsekedve, hogy revolreve
van, olyan gazdák cime után
érdeklődött akik lovakat tartanak. Böviz még mielőtt a
lÓKötésekhez hozzákezdhetett
volna rendőrkézre került.
Ismételten a rögtönitélő bíróság elé került. A konok fegyverrejtegetőt most é'etfogvliglani fea\házra ítélték.

A HŐMÉRSÉKLET SOLLYF.rj
Élénk, helyenként erős, m ; j,j
viharos délnyugati, nyugati, ki.
kellett. Hangja elvegyül a töb- söbb északnyugati szel. Változó
bi fiuk, lányok kacagásába: —
felhőzet. Sokfelé záporeső, eset,
Nagyon jó volt, köszönjük, naIgg zivatar. A hőmérséklet süt;".'
gyon szépen
köszönjük...
lycd.
Szeged város szociális intézményei tehát eggyel Ismét bőNAPIREND
vültek. A most megnyílt NépPéntek, i p ' i i i s
8.
fürdő közegészségügyi szempont- Nemzeti Színház este 7 őszkorb a d u r . D . bérlet 7.
• ó! ál é <r>, hasznos és egy ujabb Belvárosi Mozi 4, 4 és 8 őrakor- i l
lépés az egészséges társadalom utakon.
'
Korzó M 3 f 4, 6 és 8 -órakor: S z á - V i
kiépítése felé.

megnyílt a Népfürdő

minden nap van fürdés, kedden,
pénteken gyermekeknek, szerda,
szombat nőnap, csütörtökön, vasárnap pedig a férfiak fürödhetnek.

Katóka már nem sir
Tizenegy óra volt, mikor az
első fecskék villamosra szálltak.
Már a hosszuhaju Katóka sem
sir, mint akkor, amikor fürödni
„Kiváló

f H R E K

harcosi6
Bajáról

Kocsis J i n o s
ú j b ó l b í r ó s á g e é állt
A szegedi törvényszék tegnap
Makón tárgyalta Kocsis János
volt kereskedőtestületi elnök
ujabb bűnügyét. Kocsis János,
'Almás-utca 85. szám alatti Iákos és Kiss Antal, Hajnal-utca
18. szám alatti lakos sikkasztás
és hűtlen kezelés miatt állt birái elé. 1946-ban és 47-ben követték el Kocsis és Kiss a viszszaélést, mint a Makó és Vidéke
áruelosztó és beszerző szövetkezetének vezetőségi tagjai. Tegnap a vádlottak és a tanuk kihallgatására került a sor. Az
ügyben a közeljövőben tovább
folytatják a tárgyalást.

B a j á t kitüntető elismerés
érte, egy
munkáscsaládból
származó f i a révén.
»Az önök vezetése alatt
álló B a j a városból bevonult
— szól a kézirat — és munkás szülőktől származó Bakity Boldizsár, mint a Honvéd Kossuth Akadémia hallgatója, kiváló
előmenetele
alapján a félévi zárlat alkalmával a legmagasabb elismerést: a 2 sáv 1 gombos kitüntetést érdemelte ki. A fentieket igaz örömmel hozzuk
tudomásukra, őszinte elismerésünket tolmácsoljuk, hogy
városuk demokratikus
tisztképző főiskolánk, Néphadseregünk számára és ezen keolvasó
í r j a
resztül a magyar nép érde- A z
keinek védelmére és békés
Felháborodással irja egyik
építőmunkájának biztosításáApponyi Albert-utcai olvasónk
ra
ilyen
kiváló
harcost
a következőket:
adott.c
vAz Apponyi Albert-uica 27.
szám alatt lakom. Mellettem
lévő üzlethelyiségben
Oláh
Száz brigád
Sán Tor cukrászdája van. Az üza vándorzászléérE
lethez tartozó műhely az udMajd egy hónapja annak, varon egy piszoktól undorító,
hogy az Ipartestület
már- omladozó kis helyiségt>eii van.
ványtermében ünnepélyes ke- A műhely nagy kétszemélyes
egyberetek között adták át nyolc falusi W.C.-vel van
építve.
A
műhelyben
lévő
vízszegedi üzem legjobb brigádcsap
szennyvizvezetéke
a
\VCjának az üzemi vándorzászbe vezet és a rendes vizvelót és indult el útjára a nagyzetéik is a WC-n megy kereszszegedi vándorzászló.
Ném tül. A műhelyben is hatalmas
hosszú idő ez, de a termelési bűz van. Megfertőzi az üzcsatában minden perc, min- letbe kerülő élelmiszereket és
dén másodpercnyi idő megta- ezzel veszélyezteti a
város
karítás a dolgozó nép élet- közegészségét- Mégegyszer készínvonalának emelését segíti rem a szegedi tisztiorvosi hivatalt, hogy vizsgálja
meg
elő.
Oláh Sándor cukrászmühelyét
A zászló elindítása után lá- és szólítsa fel az udvarban
zas munka indult el üzeme- lévő pis/ok eltakarítására vagy
inkben. Brigádgyüléseken, ler- ellenkező esetben üzlete mű" m el éri értekezleteken keresz- ködését felfüggeszteni szívestül beszélték át a zászlószerző kedjék.
versenyben való bekapcsolódást, amely szorosan együtthalad a diósgyőri
felhívás
A néphadsereg
nyomán
megindult munkaHankau íelé
versennyel, sőt elősegíti azt. előnyomult
A Kunsági Szövőgyár ifja.
Lapjelentések szerint a pelmunkás brigádjai mintegy
három héttel ezelőtt verseny- ping—hankaul vasútvonal menre hivták ki Nagyszeged' ve- tén előrenyomuló népi haderők
megközelítették
gyes és ifjúsági brigádjait a 60 kilométerre
zászlóért. Eddig mintegy 100 Hankaut. A Hankau és Peking
vegyes és ifjúsági brigád je- között lévő Kuomintang-állások
lentette bekapcsolódását eb- ellen a támadások fokozódnak.
be a mozgalomba.
Jelentősek ezek a versenyek az u j szocialista ember
kialakításánál, mert a versenybe való kapcsolódással
bizonyosodik be, hogy tisztán
látja a dolgozó nép a termelékenység emelésének jelentőségét, áldozatot tud vállalni
a dolgozók jövőjéért.
Egymásután érkeznek az
üzemek brigádjelcn'.ései, melyek közül a nagyszegedi ver.
senybizoUság kiértékeli a legjobb szegedi brigádot, amely
egy hónapig a zászló őrzője
lesz

nélküli emberek.
'
Széchenyi M o z i 4, <5 í s 3 ó r a k o r : p j ,
taszcrelem.

Muzcuum nyi'va: hétköznap 4.tél
óráig, vasár- és ünnepnap 9-től 13 ,5.
Somogyi könyvtár nyitva van: Mikö'.a!
napokon 9 órától I9-ig.
Egyetemi könyvtár reggel 8 órától r ,
7-ig van nyitva hétköznapokon.

Szolgálatos íjégysiertárak:
Gerle-Takács: Klauzál.tér 3
Just Frigyes: Petőfi Sándori
sugávut 41/b. Török Mártó
Csongrádi-sugárnt.
Selmectj
Béla: Somogyilelep IX. u. 489
—o — SZABADEGYETEM.
szabadmüvelődés szabadegyete,
mi előadássoi'oza'ában por,tvken délután 6 órakor dr. Iíetí.
nyi Géza orvosprofesszor »ÍIo.
gyau halad az orvostudomány4
címmel lai't előadást a Tudo.
inányegye'.etn aulájában, licl
pődij nincs. Érdeklődőket szive*
sen látnak.
— »VITÉZEK ÉS HÖSÖK» tv
szakszervezeti székházban.
A1
Szegedi
Gázgyár MNDSz-cso«
portja április 9-én, szombaton!
este 7 órai kezdepel a Kálvéu
i'ia-u'.cai székház színpadán cl ia d j a a »Vitézek és Hősökc riml
drámát. Műsorán
szerepeim !*
míg szavalatok és egy fel von
sos. Az előadásra minden dob.
gozót szeretettel vár a rendezd,
ség. Belépődíj nincs.
— SOROZATOS KERÉKPÁR"
LOPÁSOK történtek Baján éí
Bajaszentistvánon. A tetteseket
Sugár Mihály, Nylratl Gyula kupi lakosok és két fiatalkorú társuk személyében sikerült elfogni. Valamennyiük ellen meg ndult az eljárás.
— A BAJAI NÉPBIUÓS.'A
most ítélkezett Schilffer F >.
rián bácsbokodi volt volkshuu.
dista és SS ügyében, aki megszökött az országból. Ügyét tivollétében tárgyalták.
ö'é i
börtönbüntetésre és vagyoninak teljes elkobzására ítélték1.
— TOLSZTOJ-EST. Szombaton este 7 órakor az MSzM T
rendőrségi csoportja a rendőr,
ségi otthonban kuliu "estet rendez Tolsztoj Leó emlékére. l)r,
Erdődi József, az MSzMT sze£edl
elnöke beszél Tolszloj
munkásságáról. A
pedagóyi ii
főiskola színjátszó
csoportja
Tolsztoj "Feltámadás.
rimái
színmüvét mutatja be, a MEFKS2
énekkar pedig szovjet dal-kit
acl elő.
— A BAJAI UZSORABIRö.
SAG özv. Stark Antalné Baja
Tanya 424. szám alatti lakosi
sertés engedélynélküli levágásáért 2, mig fiát Starlc Márton! 5
hónapi fogházra ítélte.

Dr. Zöld Sándor elvtárs tart beszámol
Szegeden a szombati aktíva-értekezleten

Nagyjelentőségű politikai esemény "lesz szombaton délelőtt
9 őrakor Szegeden. A Magyar
Dolgozók Párt ja nagyszegedi aktivaértekezletet kivolt össze erre az időpontra a Kálvin-téri
székházba. \z értekezleten résztvesznek az MDP nagyszegedi
pártbizottságának tagjai, valamint a pártválasztmány, a járási pártbizottságok, a" pártbizottság politikai mnnkatársai.
az nlanszervezetek titkárai, to-

vábbá a tömegszervezetekbeu í i
'és a közigazgatásban fontosaik
beosztásban dolgoző elvtársak.
Az akfivaértekczlet középpont*
pontjában a politikai b e s z á m o l ó
áll, amely megmutatja pártunk
időszerű feladatait és a jelem
Iegi politikai- gazdasági kéruó
sekben ad tájékoztatást. A beszámolót dr- Zöld Sándor elvtárs, belügyi államtitkár tartj sBeszdmolőját részletes mogi'«
ezélés követi.

Csütörtök,

1949 április f .

Újításokká! gyorsítják a terv végrehajtását

A Központi GÉZ- és Villamossági d o l g o z ó i
A Központi Gáz és VillamosRt. dolgozói egymás után
ei njitó és észszerűjavaslataikat az újítási bizottsághoz. Az eddig elbírált
é^ elfogadott javaslatok bevezetése nagy költségmegtakarítást jelei,t a vállalatnak.
sági
futtatják
sitő

— MUNKAVERSENYBEN
VAGYUNK

és njitásokkai is gyorsítjuk n
terv végrehajtását — mondja
IHisfi József szénrakodó munkás, aki szénterelő csuzda alkalmazását javasolta a szén ki-

A KISTELEKI

rakásánál. Ezzel a módszerrel
gyorsan és kevesebb munkaerővel lehfit elvégezni a munkát.
SZELLEMES UJITAST
vezetett be Varró Ferenc raktáros. Kábeldobnak kocsiról való
leeresztéséhez szintén csuzdát
javasolt. így
nagyfontosságú
anyagok óvnatók meg a sérüléstől. Szekrényében őrzi az újítás
rajzát és büszkén mutogatja
munkatársainak.
TÖTll BELA LAKATOS
egy segédmunkás
segítségét
pótló, szorító szerkezetet ké-

szített elevátorkanalak hegesztéséhez. Igv" gyorsabb és jobb
munkát tud végezni. Most is
egyedül dolgozik a heggesztőmühelyben.
— Eddig a városba kellett
vinni az ilyen munkát — mutat
egy hosszú csigasorra, miközben leveszi fejéről a sötét üveggel ellátott védősapkát. — Most
azonban én csinálom ezt.
Szívvel-lélekkel dolgoznak itt
az emberek. Tudják, hogy ezekkel az újításokkal, észszerüsitésekkel is az emberi haladást,
a dolgozók érdekeit szolgálják.

KULÁK

és az orvosi bizonyítvány

A DEFOSz igazságot

szolgáltat

•Cigány* Tóth Pált Kistele-'
ken és környékén mindenki nagyon jól ismeri. Tudják, hogy
kicsoda s tudják, hogyan szere.te vagyonát, mennyi ravaszsággal és gazemberséggel. Rz
előnevet sem azért akasztották
rája, mert szereti a zenét.
Így azután senki sem lepődött
meo, amikor a napok!>an
a
LfiFOSz még jobban lerántotta
\a uonsra oriló merterkedéseirői
a leplet, de még azon sem csodálkoztak, hogy dr. Tóth Kálin-'.n kisteleki orvos, aki ellen
más ügyek min is fo'y k a fegyelmi vizsgálat, szintén a kulák kezére játszott.

„Cigány"

Tóth Pál kisemmizett

séről is Irt az elmúlt évben
ilyen bizonyítványt. A béres most
többezer forint elmaradt bért követel — de a kulák az orvos bizonyítványára hivatkozik, amely
igy szól: ,
•Jaksa Mihálynak
mindkét
szemén trachomája van. Szellemileg fogyatékos, irni, olvasni
nem tud, intelligenciája egészen
primitív, ezért teljes munkakifejtésre nem alkalmas.*
Ki járt

a

legjobban ?

béreseinek

Fölényes
száz munkásnál többet foglalkoztató nagyszegedi és
csongrádmegyei Ipari üzemekben
megválasztották az uj üzemi bizottságokat. Szegeden és távolabbi környékén egy héten át
majd húszezer ipari dolgozó vonult az üzemekben felállított urnák elé, bizonyságot téve arról,
hogy a Szakszervezetek XVII.
Kongresszusának szellemében átérzi az ipari szervezkedésre való
áttérés és az uj üzemi bizottsági
választás fontosságát.
Az eddig beérkezett jelentések szerint a választásra jogosultak mintegy
nyolcvanöt-kllencven százaléka szavazott le.
Voltak egyes üzemek, ahol csak
a betegek, vagy az üzemtől átmenetileg távollevők maradtak ki
a szavazásból. Az idáig tőkés
kézben lévő szegedi Angol-Magyar Jutafonó munkássága például örvendetesen magas százalékban szavazott s ezzel tanújelét adta, hogy kettőzött felelősségtudattal és szorgalommal
vesz majd részt az újonnan államosított üzem munkájában.

A

győzelem
Petróleumban például — felhasználta a kedvező alkalmat túmadásra, de a választásban rés;
vevő dolgozók igen erélyese;
szerelték le ezeket az alattam *
kísérleteket.
I^áaguk a választások kii! ségeiben is emlékezek
voltak. Színes, változatos kultúrműsorokat tartoltak a néhol éjszakába nyúló szavazásoknál, i
üzemek zászíódiszt öltöttek, víg
indulókat pattogtak a munkatermekben. A termelő munkában
azonban sehol sem volt kiesés,
sőt több üzemben a választás
napján tenneléstöbbletet értek el.
Az újszeged! Magyar Kenderben- és Jutaipar 127 százalek
termelési csúcseredménnyel hangsúlyozta ki az Ipari szakszervezetek, az u) választás fontosságát. Volt üzem, ahol magán £
választás napján ujabb eredmények elérésére vállalkoztak
a
dolgozók. A Városi Kertészetben
például jelentős önköltségcsökkentésre tettek ajánlatot aznap.

17 órát robotolni igy is tud, leg
feljebb a kulák tudja jobban becsapni. ö, még a kulákriak seHogy az üzemi választások pogített kisemmizni a bérest. Pe- A
litikai
tartalmát is kifejezzék a
csongrádi Csehusz-malomdig az lett volna a kötelessége,
ban száz, Kiskirályságon dolgozók, minden üzemben a váhogy a Ibeteg Jaksát legalább az pedig kilencvennyolc százalékban lasztásokról táviratok
özönét
istállóból rendes ágyba juttassa. szavaztak le a jogosultak. Ez küldték el. Rákosi Mátyás elw
Ilogy mennyibe kerültek •Ci- mutatja, hogy amint éleződik az társat, a magyar dolgozók bőlcí
gány* Tóth Pálnak az orvosi osztályharc ezen a vidéken, ugy vezérét, a Magyar Dolgozók
»bizonyitványok« és mióta, meny- zárják ott szorosabbra soraikat Pártját, a Szaktanácsot, Apró
nyit keresett rajtuk azonkívül, a mezőgazdasági Ipar dolgozói Antal elvtársat, a Szaktanács főhogy dr. Tóth Kálmán is jóljárt, és formálnak szilárd tömböt a , titkárát üdvözölték ezek a távaz
az még nem derült ki pontosan, Magyar Dolgozók Pártja és a í iratok. Ugyanekkor pedig
egész
választást
összekapcsollak
de annyi biztos, hogy sem a szakszervezet mögött.
A szegedi és a vidéki üzemek a béke ügyével is. A szegedi dolkulák, sem a kulákkal a béresek
kisemmizésére összejátszó orvos s8ben kivétel nélkül a hivatalos, SQ^k
^
^ á S
lista győzött. Ez az eredmény liog'j tiltakozzanak a o a n o , nem kerülik el az Igazságszoluszitók,
az
imperialisták
aljasgáltatást. Az is biztos, hogy a azt bizonyítja, hogy a válaszsága
ellen
és
melegen
üdvözöltást
megelőzően
helyes,
jó
polibéreseket nem éri kár, mert van
aki jogaikai utólag is érvénure tikal felvilágosító munka folyt • jék a párizsi világbékekongresz*
juttatja.
az üzemekben, azonkívül pedig . szust.
a jelölőbizottságok mindenütt a j - j u g ó taps csattant fel minlomegek hangulatát valóban kitávdenütt egy.egy ú m
Fejezve, a" legérdemesebbeket, a . irat, vagy határozati "javaslat
egjobbakat javasolták megvá-; u t á „ . A szegedi, csongrádi, választásra. A választásban részt- sárheliji, szentesi dolgozók a vávett _ tömegek politikai érzékét hgsztás napján kétszeresen átcs érettségét dicséri az a kö- j érezték, hogy ott a helyük a
ruunény, hogy egy-két üzemben j Szovjetunió által vezetett, napr.il
Fontos ez a kísérlet. A béka a jelölőbizottság által javasolt napra erősődő, száz és százmilszivét oly ügyesen kell kiope- személy helyett még alkalma- liókat á.fogó 1 ékefront a i . Ezért
minden körülményt mérlegelve,
rálni, hogy a készülék segít- sabbat választattak meg.
M gyanez a körülmény bizo- minden íelöltet alaposan szemségével megfigyelhessék műkönyitja azt is, hogy a szak- ügyre véve töltötték kl szavazódését. Fontos kísérletekhez nyit
szervezeti
demokrácia
minden . lapjaikat és helyezték borítékba,
kaput ez, hisz az ember szive
megnyilvánulására
féltékenyen , a z urnákba,
hasonlóképpen viselkedik.
vigyáztak a szegedi és környéki ] Mindent egybevéve a szegedi
Mindenki lázasan dolgozik. üzemi bizottsági választásoknál és csongrádmegy a üzemi bizottTiz óra már. Komoly munkát és tág teret adtak a bárhonnan\ sági választások döntő, első mevégez a sBékéért* tanulókör. jövő épitö kezdeményezésre. Az netét a demokrácia, az építés és
Valóban a békéért, a dolgozó üzemekben lappangó reakció né- a béke erői fölényesen nyerték
társadalomért, a nép egészségé- hol — a Szegedi Kenderfonóban, meg.
Német Lajos
Szegedi Lemezben, a
Szőregi
ért dolgoznak.

Az nem jutott eszébe dr. Tóth
Kálmánnak, hogy meggyógyítsa
a trachomát. Arra sem gondolt,
Miért nem mer
hogy írni, olvasni önhibáján kípanaszkodni a béres vül nem tanult meg Jaksa és
Ez az eset is csak azt bi- szánlani, kitrágyázni, napi 16—
zonyítja, hogy a kulák minden
ravaszságra képes,
csakhogy
megtarthassa hataimát és
kiU'.SOÍ ózhassa béreseit. Rz is kitiii i i h o g y a gazemberséghez sokszor még társakat is talál, akiknek segítségével félre akarja vezc'rii a dolgozókat.
Reggel 8 ómkor csillogó sze•Cigány* Tóth Pálnak jelengyülekezett az Élettani
leg két bérese van. R kisteleki mekkel
Intézetben pz orvoskari Il-ik
Vigniczky János és a sövényházi évfolyam MEFESz sBékéért* taZ- óíér Sándor. R DÉFOSz utá- nulóköre. Kettős ünnep volt ez:
na rézéit, hogyan is bánik Tóth az u j tanulókör első komoly
az emberedve!. Először egyik sem bemutatkozása, gyakorlata, mégmeri panaszkodni, de aztán ki- hozzá. vadonaí u j felszereléssel.
ből, ték, hogy csak azért nem
szóinak, mert félnek, ha a gaz- A nép adta a műszereket
dá'uk megtudja, lerészegszik s
zDalolva könnyebb az élet,
akkor jaj lesz nekik, Annyi azon- az alkotás...* — "száll a dal u j
ban kiderült, hogy még szerző- erővel. Friss munkakedvvel kezdésük sincsen s a fizetésük 280 denek hozzá a munkához az
forint helyett csak 450 havonta. orvosjelöltek. Egyszer megszólal a közöttük dolgozó dr. Lichteaecker adjunktus:
fytka
— Barátaim! ügy dolgozzaorvosi bizonyítványok tok,
ugy munkálkodjatok ezek- Mintha magunknak adtuk volna
Másnap a kulák valami irás- kel a műszerekkel, felszerelésfélét küldött a DÉFOSz-ba, Kel, hogy etzt a nép adta nektek. A kecskeméti konzervgyár
amelyeknek alapján »joga van* A nép rátok költi a pénzét, bekevesebb bért fizetni. Dr. Tóth csüljétek meg. A tervhivatal szegedi telepének
dolgozói
Kálmán két hiteles orvosi bizo- nagy összegeket bocsátott rendelkezésünkre,
hogy
fejlesszük,
'nyitványa volt ez. R 28 éves ZsóA Kecskeméti Konzervgyár tam neki as akciónak. Tudbővítsük az intézetet. Ezek a
tér Sándorról azt Írja az igazol- készülékek
munkástársaim
segítségével jelentős szegedi telepén — mivel még tam, hogy a
vány, hogy rövidlátó, 25 száza- és fontos kísérleteket tudunk nincs idény — csökkentett — miután csak három napot
lékkal csökkent értékű munkás elvégezni.
Nagyteljesítményű létszámmal folyik a munka. dolgoztak
— a
szokottnál
s ezért jár neki kevesebb b(f centrifugát is vásárultunk a naMindössze
168
munkás
dolgokevesebbet
vittek
haza.
Nagy
Pigniczkyröl pedig ezt »igazol- pokban. Mindezt a népi demoamilcor
ja«: »AI!andó testi leromlottsá- krácia a hároméves terv biz- zik, de az is két csoportban. volt a meglepetésem,
ga miatt 50 százaiéitkai csökkent tosította számunkra, becsüljétek
A Szabad Nép székháza az elvtársainak minden rábemeg, dolgozzatok a néppel a javára történt gyűjtései kap- szélés nélkül, egymás
után,
értékű munkaerő.*
népért.
szinte
álig
győzve
adtam
el
csolatban mindennek dacára
Az érdekesség az, hogy a
a
bélyegeket.
Megtörtént,
kellemes
meglepetést
okoztak
D É F © S Z vezetői az ellenőrzés
és
— emberélet a konzervgyári dolgozók. Tari hogy a bélyeg elfogyott
során látták, amint a kulák oda- Békahalál
szeresnem kellett —
állította a rövidlátó Zsótért a
Kettőzött szorgalommal, fi- László elvtárs, aki a bélye- nekem
tőlem.
magas fákhoz permetezni
és gyelemmel fogtak a munkához gek eladását szervezi szerve- mert követelték
már az 6 kosztján
leromlott a hallgatók. Csattogtak az ol- zi meg, boldogan m o n d j a :
— Szívesen adtam — mondta
Pigniczkyt pedig kiküldte a föld- lók és 64 béka lelte halálát
— Hogy
őszinte
legyek, Veres Andrásné —, hiszen nere szántani. "
egy kicsit kedvetlenül
indul- künk is érdekünk, hogy azok az
a laboratóriumban.
elvtársak, akik a mi lapunkat
Becsapták, mert
szerkesztik, egészséges helyiségekben dolgozzanak.
nem tud irni és olvasni
Adj és gyűjts a Szabad Nép
— Három napot dolgoztunk
Amiko. vizsgálni kezdték dr.
hetenként
— vette át a szót AlTóth Kálmán szerepét az ügyházának felépítésére!
bert János. — Én csak egy daben, kiderült, hogy hasonló módon mór az elmúlt években is
(Bélyegek kaphatók a Magyar Dolgozók
Pálija rab kétforintos bélyeget tudtam
venni. Szerettem volna többet is,
összejátszott a kulákkal. Jaksa
szervezeteiben)
1
de nem tehettem,
Mihályról, »Cigány« volt bére-

Uj ingszerekkel dolgozik

a 11-ih évfolyam

a Szabi

— lágy adtam a pénzt —
mondja Hegyes Mátyásné —,
mintha magamnak adtam volna.
A Szabad Nép az az újság, mely
minden dolgozó kezében ott kell,
hogy legyen. Politikai és gazdasági téren ez adja a legszélesebb, legjobb felvilágosítást.
— Ha nem vettem volna bélyeget — fűzi a szót Takács István — f u r c s á n vette volna ki
magát. A miénk a Szabad Nép,
hát magamat ne segítsem?
— 650 forintot gyüjtöttünk
össze — beszéli Ismét Tart elvtárs
de ez még nem minden.
Most lesz alkalmunk ismét egész
heteket dolgozni. Még
többet
gyüjtünk, hogy mielőbb felépüljön az a ház, ahol majd a Szabad Nép készül, az, amely az
első sorban harcol a szocialista
társadalmi rend kialakulásáért.

T f n 1 9 4 3 rptffls >
- • • ( • M I M I INAI I I A I A M M I M I -

Marxista Ismeretek
kis könyvtára
y. 8. leonov: fl marxista-leninista
világnézet
A maoista-leninista világnézet
világitórorong, melg bevilágítja
ultinkat és hozzásegít napjaink
legbonyolultabb
kérdéseinek
n egértéréhez és legnehezebb feladataink megoldásához. Természetes. hogy az
imperialisták
nemcsak a szovjet államot, nemcsak a kommunista pártokat,
f a nem s szovjet állam és a kommunista pártok világnézete ellen is hadjáratot indítottak.-MII
Hrdeineh tudományos mezbe öllözöit lakájaik? Megtagadják az
észt es hirdetik az észszerütieméget, harcolnak a materializmus ellen és az általuk •objektív*-nck hirdetett természettudományba is becsempészik
a
misztikái.

A Z O T E V E S T E R V felemeli
minden magyar dolgozó életszínvonalát
A Magyar Dolgozók Pártja veiettsévet a Népfront
minden Szakmai átképzésekre
tagja magáénak vallja ai ötéves tervet. A magyar dolgozók ai
uj gazdasági tervtől várják életszínvonaluk további emelkedő, küldjük a munkásokat
sét, országunk gazdasági arculatának megváltozását és a világA Munkaerő Nyilvántartó Hl.
béke megszilárdulását. Az ötéves tervvel hazánkban a szociavalal
vezetőja a
kővetkezőket
Uzmust építjük, az imperialista országok elnyomott
dolgozóimond/a:
ban pedig megerősítjük) a rokonszenvet a Szovjetunió és a népi demokráciák irányában.
i
— .4 háromévesi fero keretein
belül hivatalunknak az volt a
feladata, hogy az üzemekbe a
szükséges munkaerőket
kikőzvelitse
és
a
munkanélkülieket
az 51-es majornál nemrég sági épületeket, tanyaközponalakult. meg Bálint Sándor tokat építenek.
nyilvántartsa,
vezetésével egy termelőszö— Az ország eddigi fejlő— Az ötéves tervben pedig az
szövetkezet. ' A szövetkezet- dése, a hároméves terv, meg- lesz a feladatunk, hogy a nenek majdnem 30 tagja van. mutatta nekünk, hogy a pa- héziparban még szükséges 300
Közösen gazdálkodnak, igaz- rasztságnak az ipari munkás- ezer szakmunkás utánpótlásáról
ságosan elosztják a_ termést ság mellett van a helye — gondoskodjunk.
Különböző
és tartalékolnak is az újabb mondja Bálint elvtárs a vető- szakmai átképzésre küldjük a
beruházásokra. A traktorál- gép mellől —, az ötéves terv munkanélkülieket és a tanfolomásoktól gépeket kapnak, ledönti majd a város és a lyam elvégzése után a mi fela nemzeti vállalatoktól álla- falu közötti korlátokat. Mi is adatunk lesz azokat elhelyezni.
tokat, a gyáraktól pedig ol- részesülünk a civilizáció áldá- Szakmai statisztikai hivatal is
saiból: lesz iskolánk, orvo- leszünk egyben.
Szakmánként
csó és jóminó'ségű műtrágyát.
sunk, kultúrházunk, rádiónk.
Az ötéves terv időszakában a Hiába mesterkednek a hábo- fogjuk nyilvántartani az álkép3zövetkezési termelés meg- rús uszítók, nem ingatják zeH munkásokat, hogy a: ötéves
tervben 'minden fennakadás nélerősítésére 1 milliárd 200 meg a magyar nép hitét a
kül építhessük a dolgozók hamillió forintot fordít az ál- békében és az alkotó munká- záját.
lam. Ahol szükséges, gazda- ban.
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A felületes szemlélő sokszor
csak ideológiai zűrzavart lát s
esetleg még szánakozik is a sok
zöldséget összebeszélő bolondokon Fzek a bolondok azonban
Irr-szerü T. tolondok s mi nem
n arad hatunk meg az egyszerű
megállapításoknál, fel kell fednünk az imperialista ideológia
ruróit és szenvedé'yeseti harcolnunk kel! ellene. Lenin szerhit
mindenféle tudományos kutatást
szenvedély s gyűlöletnek áthatnia mindenféle reakcióval szeméénA hároméves terv
\ DÉFOSz
keretében Mezőhegyesen folycsanádmegyei
titkára,
Leonov a
marxi: ta-leninista tattuk
ós folytatják a gyapotvilágnézel jelentőségét éppen a kísérleteket. A kúórlctek ered- Zámbori Béla elv társ íróaszreakciós ideológiák ellen folyta- ményesen végződtek és most tala mellett ül. Részes munkás,
tott harcban mutatja meg. Ez a fsa nádban már igen sok pa- arató volt, as »uraságoknák.
— Hogy mit adott nekünk,
világnézet épp annyira fölény- rasztember foglalkozik ez év- dolgozó
parasztoknak a liáromben var: a burzsoá világnézet- ben a gyapot termesztésével- 6ves terv? Nera is tudjuk igy
A
mezőhegyest
njgazdák
örömtel szemben, mint ahogy a szohamarjában elmondani. Sok közcializmus is rnagasabbrendü a mel mondják:
ségbe, falubq, villanyt vezettek
— A hároméves terv köny- be, u] bekötőutakat építettek,
l a i'a'bmussal szemben. (Szikvet adott a kezembe, de bizto- uj napközi otthonokat létesíra kiadás, ára 2 forint.)
sította -/Amunkra az. előreha- tettek, u j kutakat fúrtak, u j
V. P. Fiijeoapv: Lenin »EÍJV lépés ladást is. Annyi segítséget kap- egészségházakat építettek. A háéltre, két lépés hálra« c. kinyiéről tatni a népi demokráciától, hogy roméves terv a munkás-paraszt
talpra tudtam állni. Most ii szövetség munkája nyomán kulLeninnek ez a könyve 1904- hároméves terv sikereképpen túrához' juttatta a* elmaradt
ben jeleni meg s az Oroszorszá- gj apottermelésscl foglalkozom. parasztságot.
gi Szociáldemokrata
Munkás
Vi.rl II. kongresszusával foglal—m
kozik. Ez a kongresszus
két
szempontból is jelentős volt: ekkor alakult meg ugyanis valóiul.au a párt, de ugyanekkor
Scbesi János a múlt. héten sági ipari városok
lesznek.
s. sl alt tő b égre és kisebbség- még az új szegedi Kendergyár Ilyen lesz Szeged is. Ebben
re is. Lenin könyve egyrészt egyik szövőgépén
dolgozott. bízunk
legjobban, mert ez
e'emzi a kongresszust, másrés-t Ma már az üzem új üzemi •rajtunk, szegedi
dolgozókon
kifejti a Párt szervezeti alapel- bizottságának a tagja. Boldo- •múlik.
veit.
gan néz a jövője elé, látja,
—• Hogy valóra váltjuk a
ezt
nemcsak
Sitjepanov röviden összefog- hogy neki és többi dolgozó tervbevetteket,
lalja az eseményeket, kifejti Le- társainak épül ez az ország. mi tudjuk, hanem tudják el— Mezőgazdaságunk
gépe- lenségeink is. Ezért akarnák
nin és Sztálin tanítását a pártról s az »L-gy épés előre, két sítése és tervszer íisilése tex- ellenünk
új háborút
kirobIccés hátra- történelmi jelentő- til iparunkat is hatalmasan bantani, hogy
megzavarjanak
A
meghonosított bennünket a békés szocialista
ségél. Nem pólóim akarja az elöresegíti.
eredeti olvasását, I ane.m elősegí- ipari növényeket,
amelyeket fejlődésben. Világosan
látjuk,
teni s ebben célját el is éri. már mi is meg tudunk ter- Amerika és Anglia kapitalis(Szikra kiadás. 2 forint.)
melni, nem kell drága pén- táinak bűnös szándékait. De
zért behozni. Így
iparcikke- innen a Szegedi Kenderből is
PARTKIADVÁNYOK
ink is lényegesen
olcsóbb sok ifjúmunkás és dolgozó:
A Magyar Dolgozók Pártja áron jutnak a
fogyasztókhoz. elment
a honvéd
Kossuth
Politikai Akadémiája fiizetso- A következő öt évben tökéle- Akadémiára, s ha arról lesz
soza-tbon megjelent (13. szá- lesen megváltoztatjuk
orszá- szó, meg fogják védeni a
mú iüzet)
gunk jellegét. A szegény, kis többi millióval együtt a maMód A l a d á r :
mezővárosokból
m ezögazda- gyar dolgozók államát.
1840 ÍS POLITIKAI
ÖRÖKSÉGÉ
Mód elvtárs rámutatott: »... a
fordulat éve után, ma külön
Monfevideó város közepén, az
ís kiemeljük 1849-nek azo- óceán partján húzódik végig a
kat a tanulságait, amelyek -Posiíos* nevű strandfürdő, A
nemcsak száz évvel ezelőtt tengerben a megengedett hatávoltak a népszabadság és a
Igy ismerheti meg az ember
nemzeti függetlenség védel- ron tul három amerikai evezett.
mének követelményei, hanem Másik három éppen a parthoz az amerikaiakat Montevideőfcan.
változott formában követel- ért csónakjaival. A parton álló
H3 egy gépkocsi nem az előményei ma az u j népi demo- őr figyelmeztette az
ameri- irás szerint halad és a rendőr
kráciánk védelmének is...«
kaiakat, hogy a megengedett te- füttyszava dacára sem áll meg:
rületen tul csónakáztak és igy biztos lehetsz benne, hogy ame20 oldal, ára 1 forint.
büntetést kell fizetniük, Az ame- rikai vezeti a kocsit.
—o—
A Magyar Dolgozók Pártja rikaiak ugy tettek, mintha egyHa az étteremben ember a
Kultúrpolitikai
Akadémiája általában nem hozzájuk szóltak
(Köznevelési Előadások) fü- volna és közömbösen szívták szi- lábát az asztalra, vagy a szomteszi,
zetsorozatban megjelent (3. varjaikat. Végül is az egyik le- szédja székének hátúra
könnyít felismerni: amerikai ül
számú füzet)
nézően bólintva az őr felé, a melletted,
Mérei Ferenc:
foga közt mormolva:
HA A7. UTCÁN egy férfi
UTÓPIA ES VALÓSÁG
— MONDJA MEG a gazdá- szemtelenkedik egy nővel, biztos
A MAGYAR NEVELESBEN
cimü előadása — 36 oldal, jának, hogy a maguk tőrvényei lehetsz benne: ez amerikai.
csak a bennszülötteknek szólnak,
Ha a színházban minden elálra 1 foriut.
nem az amerikaiaknak.
lenőrt és jegyszedőt letorkolva,

As uj UB tagja

Miíkó

István

mezőhegyesi njgazda gyermeke.
A hetedik általános iskolába jár.
Tudja, mi a hároméves terv és
arról beszél:
— Bégen, a hároméves terr
előtt, alig járhattunk iskolábaNem volt ruhám, sem cipőm.
Most benn vagyok az állatni
tauulóotthonban és képeztetem
magam. Szüleim nem fizetnek
semmit, azért mégis tanulhatok.

Városíanya
>Az ötéves terv
lehetővé
teszi, hogy a
legszélesebb
tömegek, különösen
az ifjűság tömegei sportoljahah
és
felfrissüljenek
a
testedzés
legkülönbözőbb ágainak
művelésével, megteremtve
a tömegsportban a széles
alapot
as élsportolók
kiválasztására,
akik a nemzetközi
sportvetélkedésben is megállják a helyüket és gyarapítják
népi
demokráciánk
tekintélyét.«
— Várostanya
sportolói
igen sokat várnak ax ötéves
tervtől — jelenti ki a község
egyik sportvezetője: Berta Tibor.— Fel akarjuk építeni új
sportpályánkat,
röplabdapáliiál és 'klubhelyiséget.
Ezenkívül
az EPOSZ-ssal
együtt
fürdőmedence
létesítését
tervezzük, amelyben
a napközi
otthonos gyermekek is fürödhetnének.

nélküí és szitkok kíséretéH törvények jegy
ben berohan valaki, biztos leaz amerikai.
nemneksinliszMnak hetszHa benne:
az utcán egy részeg ordí-

tozva énekel és káromkodik, biztos lehetsz benne: az amerikai.
EGY CIPÖÜZLETBN vagyunk
és egyszeriben hatalmas, szélesváilu férfi lép be az üzletbe.
Minden teketória nélkül odalép
a polchoz és egyik dobozt a másik után nyitja ki és csapja le
a földre. A dobozokban női cipők voltak és amint látszik, a
tiöi cipők nem érdekelték.
De
folytatta a műveletet, vagy 20—
25 dobozt dobott le a földre és
azután szó uélktil otthagyta az
üzletet. Mindenki megértette: ez
egy amerikai volt. És senki s°m
tévedett.

II Sztahanov-mozgalonu íi
A Nagy. OMőieií szcrGFo,
forradalom a Szovjetunió szT
mára megteremtette a lel (ősé
get arra, hogy megkezdjék a szo.
cializmus építését. Az Ok lábai
forradalom hatalmas eredtné.
nyelnek köszönhető az, bőgj
megszüntette a munka kizsá*.
mányoló kényszer jellegéi és j
munkát becsület és dicsősé
dolgává' tette. A
Szovjetunió
tervgazdálkodásával vált lehe.
tővé a szocialista
munka ver.
seny kialakulása és a technika
rohamos fejlődése. A szoct lista
immkaverseny
követke>t ben
lehetővé vált a szebb és jobb
élet megteremtése, amely meg.
felelő anyag! alapot adott
t
Sztahanov-mozgalom számára
A Sztahanov-mozgalom liatal
munkások és munkásnők moz.
galma, akik elhatározták, hogy
megdöntik a régi normákat és
uj technikai normákat tűznek
kí maguk elé. A
Sztahnnov.
mozgalom' a szocialista munkaverseny magasabb foka, uj ld.
fejezője, amely összefügg az U j
technikával és magában hord.
(ja a munkásosztály kultii' átiséa
technikai fellendülésének esi
rált. U jemberek, u j idők, otechnika kellettek ahhoz, hopv
a Sztahanov-mozgalmat széles
alapokra lehessen fektetni, A
Sztahanov-mozgalom szél -s alapokra való fektetésének döntő
része volt abban, hogy a Szov.
jetuntő leverte a fasizmust, •
világ legerősebb hatalma !etfé»
időszerűvé vált a Szovjetunióban a kommunizmus építése.
A' szocializmus azért tudja
legyőzni a kapitalizmust, mert
a munka rnagasabbrendü tor.
rnájt, rnagasabbrendü termeiékenységet, több termékei tud
adni a fársadalorunak. A Sztahanov-mozgalom
jelen! ösé«*
abban áll, hogy termelékc-nvscge túlhaladja a legfejlettebb kapilalisja ország íermclékenvségét és gyakorlati alapot ad «
Szovjetunió jólétének eir.e'ésé.
hez.
Különös jelentőséggel Lir i
Sztahanov-mozgalom megismerése és tapasztalatainak leszűrése számunkra most, a mi kot
befejezéshez közeledik a
há
roméves lerv és az u j öté vei
kidolgozását tűztök napi end
r«. Tudnunk kell azt, hogv ,H
ötéves tst'v nálunk i? célkltfi.
zések közé velte az u j pvár.?i
építését és a technika rohamos
fejlesztését. A technikának ez a
rpliamos fejlesztése nálunk i«
szükségessé leszi, hogy a mostani szocialista munka verseny,
— melynek szükségességél
»
magyar dolgozók már bctíltS*
— továbbfejlesszük és tökéletesítsük. A Sztahanov-mozg ilo;«
gyakorlati tapasztalata! megfelelő alapot adnak az uj, magasabb technikával
rendelkezi
szocialisfa munkaversenv
kiépítéséhez, amelyen
keresztül
hatalmasabb lépésben hal '(Ihatunk a szocializmus építésének
utján.
És ha a t első ötéves tervünkben tovább folytaljuk a mostani szocialista munkaversenyt
és kiépítjük a szocialista mimkaversenynek ezt az uj, a
hnnov.mozgalomhoz hasonló fokát is, biztosak lehetünk abban, hogy az imperialisták hSI>orus uszításaival szemben »
Szovjetunió oldalán szilárdan ki
tuffünk állani a béke megvédéséirt,
'Galambos János,
MDP háromhőnapos párfistmi*
hallgatója.

A pártot épited,

ha a párisaP
orőftiftuJ'-

Péntek, 1119 április 8.

A világ haladó ifjúsága
Budapesten

Amerika el a k a r j a terelni a figyelmet

az Egyesült Nemzetek munkájáról

\ jobboldali amerikai sajtó
mi".dent elkövet, hogy csökj,ciiise a közvélemény érdeklőtj. ét az Egyesült Nemzetek közév j.lése iránt. Ezért a lapok a
k gvúiés megnyitásakor az at| a i szövetség aláírásával fogj;! .o/tak feltűnő részletességül Az újságok nagyrcsze nem
titkolja, hogy a szokatlan pornónál rendezett aláírási ünnep.
sé.ict szándékosan időzítették a
kö g, ülés megnyitására.
A közgyűlés főbizottsága meg.
kc/dke munkáját. Először Danii. Norvégia és Svédország ja-_
va iatát vizsgálták meg és tettek át a politikai bizottsághoz. A javaslat különleges bitó pág felállítását indítványozna Ez a bizottság tehermentesttcné a közgyűlést bizonyos eljárások végi eali jtásáiót, hogy
mukáját gyorsabban és hatásosat iban végezhesse.
Ezután az orosz és a kinai
nyelv beiktatását vizsgál'át; meg
a kö gyűlés muukanyeiveké.nt és
ét-11ek a kérdést az adminisztratív és költségveiéü bizottsághoz.
Az északatlant.i szerződés
körüli angol—amerikai propaganda fokozásával kapcsolatban a moszkvai rádió hírmagyarázója rámutat, hogy
a propaganda célja a közvélemény megtévesztése.
El akarják hitetni, hogy a
szerződés az Egyesült Nemzetek szervezetének
megerősítésére irányul és nem
a háború, hanem
a béke
érdekeit szolgálja.
A tények azonban világosan
igazolják a szerződésről szóló szovjet memorandum megállapításait. Eszerint a szerződésnek
semmi köze az
Egyesült Nemetek céljainak
és elveinek tényleges elismerő- éhez.
Bevin,
aki
mostanában
igyekszik bizonygatni, hogy
sz ENSZ megszilárdítására
törekszik, decemberben
alsóházi
beszámolójában
nyíltan
beismerte,
hogy
nem, kívánja az ENSZ fenntartását és kételkedik annak
cselekvőképességében.
Az ameríka tényezők nem
e -szer fenyegették meg az
I SZ-t
és
hangoztatták,
hogy nem hatékony szervei t és kétségbevonták hasznosságát.
Shumann
rádóbeszédében
régen kijelentette, hogy
•-" ENSZ csupán ábránd ma-

A hivatalos lap közli
A Magyar Közlöny mai izőközli a kormány rendeletét
• közszolgálati és egyéb közüfe'i alkalmazottak második állá65
ak és mellékfogla'kozásának
bályozásáról.
A kultuszminiszter rendeletét
8
gimnáziumi érettségi vizsgál;
módosüásáről.
A népjóléti miniszter renileJe!,-t a községek állal észlelt eí.
Jla?.yo!tsági esetek Lejelentése
tói
'gyában.
A földtnivelésügvi miniszter
porteleiét a gyümölcsfák por.
P aval és permetezésével kap.
Cv
>latban, a kormány rendeletéi
8
Magyar Nemzeti Bank egyy':"11:> rendjébe kapcsolt álla1
vállalatok egyes tartozásai,
na y rendezéséről szóló rendelet
" p o r t á s á r ó l és kiegészítéséto3

A nyugati politikusok azon- egyenesen ellent mond az
ban észrevették,
hogy az ENSZ alapokmánya elveinek
ENSZ elleni
aknamunkájuk és céljainak.
nagyon is nyilvánvalóvá váAz imperialisták az ENSZ
lik és ezért kezdték hangozsegítségével és a szervezet
tatni az utóbbi időben, hogy
keretében nem tudták megaz
északatlanti
paktumot
valósítani azokat a célokat,
azért
tervezik, mert meg
amelyeket
az
északatlanti
akarják szilárdítani az Egyetömb angol-amerikai
szersült Nemzeteket. Mindenkivezői maguk elé tűzlek.
nek
látnia kell' azonban,
hogy
támadó
katonai Ezért játszottak össze a színtömb szervezése nem alkalmas falak mögött és kerülték meg
módszer az ENSZ megszilár- az ENSZ alapszabályait. A
dítására. Az ilyen szervezke- népek azonban nem akarnak
dés eredménye nem lehet más, j,háborút és ezért elítélik az
mint az Egyesült Nemzetek északatlanti szerződést, mint
aláaknázása.
A
szerződés a háborús bujtogatok eszkönemcsak hogy nem járult zét. A népek erre a háborús
hozzá a béke és biztonság szövetségre hatalmas békemegszilárdításához, ami min- védelmi mozgalommal váladen tag kötelessége, hanem szolnak.

Nagy meg'.isztelés éri ez év
nyarán a magyar fiatalságot.
Budapesten rendezik meg a Demokratikus Ifjúsági Világ Szövetség Il-ik kongresszusát: a
világ demokra'ikus, haladószcllemü ifjúságának nagy találkozóját. Ez azt jelenti, hogy a magyar népi demokrácia tekintélye nemzetközi
viszonylatban
megnövekedeit és vele a magyar ifjúsági mozgalom is komolyan fejlődött.
Az elmúlt évben a kongreszszust Prágában tartották meg
Ide a gyarmatokból is jöttek fiatalok. Ezek azt a többezer kilométernyi utat gyalog
tették
meg, mert a gyarmati ifjúsági
szervezetek nem tudták biztosítani azokat a költségeket, amelyek szükségesek lettek volna
kiküldötteik lek. Ez bizonvitéka
annak a nyomornak, amelyben
élnek a gyarma'i népek és különösen a fiatalság, amely a legjobban kizsákmányolt rétege a
kapitalista társadalomnak. Ezek
a gyarma'i fiatalok végigjárták
a népi demokráciákat,
látták
azokat a lehetőségeket, amit egv
1
szabad ország tud biztosítani
fiatalságának.
A közelmúltban két amerikai
ifjúsági vezető: Walace haladó
mozgalmának ifjúsági de'egációja járt Szegeden. Elmondották,
hogyan élnek a nyugati demokrácia hazájában a fiafalok, elmondták, hogy óriási méreteket
ölt náluk a fiatalok Között
a
munkanélküliség "és igen nagv
számú a fiatalkorú bűnöző. Példának említették az USA egyik

A l&ldmüvelésügyl minisztérium
összeesküvői a NOT előtt
A NOT Jankó Péfer tanácsa
csütörtökön délelőtt kezdte tár.
gvalni másodfokon a földmiveíésügyi minisztérium összeesküvő és panamázó tisztviselőinek
bűnügyét. A 79 vádpontos bűn-

ügy anyagát Horányi Nándor
dr. NOT bír6 ismerteti, a vádha'ó.ságot Polonyi Jenő népfőügyészhelye', tes képviseli. A tár.
gvalás előreláthatóan több napig tart.

20.000 mozi u orosz töderác'ó
falvaiba® és városaiban
Az Orosz Föderáció falvaiban kb. 13.000 filmvetítő készülék működik. A falusi áramfejtesztőtelepek épilkezése tette lehetővé, hogy az utóbbi
három év folyamán töb'oezer
kolhoz-mozit rendezzenek be.
A köztársaság területén számuk már eléri a 4800-at. At
idén a falvak közt 4528 hangos filnivetitő készüléket, 3500
mozgó áramfejlesztő állomást
és 075 teherszállító gépkocsit
osztanak szét. A filmszínházak
hálózatának kiépítéséire; ,112

A

Hatat

millió rubelt utaltak ki. Ez
év végéig az Orosz Föderáció
városaiban és falvaiban körülbelül 20.000 filmvetítő készülék fog működni, csaknem
kétszer annyi, mint a háború
előtt. A falusi filméilet élenjáró dolgozói Moszkvában értekezletet tartottak, amelynek
keretében A. P. Kopitov, az
Orosz Föderáció filmminisztere számolt be a lilinesités terén végzett munkáról és jelezte a legközelebbi jövőben megvalósítandó feladatokat.

m i c s u r l n í s t á k

A moszkvai Lomonoszovról
nevezett Állami
Egyetemen
megnyílt a főiskolai hallgatók
tudományos darwini-micsurini
értekezlete. Ez voltaképen a
moszkvai és a leningrádi egyetem. a Szovjetunió két legnagyobb egyeteme
diákjainak
közös tanácskozása. Az értekezlet, első fele már be is
fejeződött Leningrádban.
A
folytatólagos moszkvai értekezletet I. I. Prezent akadémikus nyitotta meg rövid be-

é r t e k e z l e t e

széddel, majd Nyikolajeva, a
biológiai fakultás egyik kiváló
hallgatója tartott előadás »A
materialisták harca az idealisták ellen a moszkvai egyetem
falai közt* cimmeL A következő előadás Timirjazev harcát ismertette a darwinizmus
mellett, majd egy másik előadás megvilágította azt a szerepet, amelyet az
élenjáró
orosz tudósok töltöttek be a
biológia materialista irányzatának fejlesztése körül,

is
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A szövetkezeti központ felhívást intézett az ország összes
földmüvesszövetkezeteiliez, hogy
a népi szenekkel karöltve szervezzék meg az ócskavasgyüjtést.
A szövetkezeti központ szakemberei műszakilag felülvizsgálják a szövetkezet tulajdonában
roncs vagy használhatatlan állapotban "levő juttatott mezőgazdasági gépeket és kijelölik
tagokat a. roacsgépeket, meiyeket
a MOSzR jóváhagyása után az
akció részére felajánlhatnak a
Vas- és
Fémhulladékgyüjtő
Nemzeti Vállalat részére hatóságilag megállapított áron.
A mezőgazdaságnak érdeke,
hogy az üzemekben megindult
ócskavasgyü jtéshez
csatlakozA GF rendeletét a kén árá- zék, mert áz ócskavas gyűjténak
ujabb megáll ini'á-áról.
séi íi nemzetgazdaságunk szá-

mára tetemes valuta megtakarítását tesszük lehetővé. Acélgyártásunkhoz nagymennyiségű
ócskavasra van szükségünk és
az ötéves tervünknek megvalósítása is elképzelhetetlen anélkül, hogy az ócskavas gyűjtése
terén a legnagyobb gondosságsággal ne járjunk el.
Az összegyűjtött vashulladékokból az utszeleken fekvő, még
mindig a bábomra emlékeztető
roncsokból a béke termelése
számára u j traktorok, vetőgépek és ekék készülnek és kerülnek vissza a mezőgazdaságba, hogy a dolgozó parasztság
munkáját megkönnyítsék. Ezért minden egyes "dolgozó parasztnak érdeke, hogy résztvegyen a szövetkezetnek ebben
a "munkájában.

legnagyobb városát, Csikágót,
ahol az ifjúsági
szervezetek
mocskos, piszkos kis helyiség,
ben dolgoznak, mert lehetőségeket nem tudnak biztosítani a
maguk számára. Nemhogy támogatják, hanem ahol lehef
elnyomják őket. Elámulva nézték a magyar népi demokrácia
ifjúságának lehetőségeit.
Ebben az évben a magvat
ifjúság gvüjlést Indított annak
az érdekében, hogy az anyagi
feltételeket bizto-i'ani tudja a
gvarma'okből jövő fiat dok szúmára. Országszerte megindult a
verseny, megyék, városok versenyeztek egymással, ki tud több
fiatalt vendégülRftni, ki tudja
több fiatal számára azt a felejthetetlen két hetet biztoritani, ami ezon, a kongresszuson
való részvételt jelenti. Nagvsze.
ged és Makó ifjúmunkásai, paraszt és diákfntalága kulturmegmozchilá*okal és gvü'téscket
rendez annak az
érdekében,
hogy biztosítani tudják azt az
összeget, ami egv gvarmati fiatal költségeit jelenti. Nagvsze.
ged ifjúmunkásai
munkaidő
után ajándékokat készítenek a
gvarmati fi tatok számára, cmlékekel, melv azért is értéke,
sebb bárminél, mert saját kezük
munkája. Ifjúságiink ezzel az
akcióval is hi'et lesz amellett,
tudja jól, hogy csak a dob
gozók nemze'fcözi összefogáséval lehet , igazán eredményesen
harcolni az imperializmus ellen,
a s-ocialisía társadalom felépi.
léséért.
Sárvári György S:1T)

A deszhi gépáílomvs
fásítási versenyt indított
A deszki gépállomás versenybizottságának legutóbbi ülésén
elhatározták, hngy háromhetes
tavaszi faültetési versenyre hivják ki az ország minden gépállomását. A verseny április 21én fejeződik be.
Versenyünk célja az — mondották a gépállomás dolgozói,
— hogy az állomás telephelyét
és annak környékét
széppé,
kellemessé, a dolgozók számára
ériékessé tegyük. Ezeknek a céloknak megfelelően
állítottuk
össze versenypontjainkat.
A versenypontok értelmében
a gépállomások területén 25

gyümölcsfát, valamint 75 disz.
és szerszámfát kell
elültetni
ugy, hogy azok kifakadását 95
százalékban biztosítsák is. A következő pont célul tűzi ki a ím ár
beül'etett területek hiánvainak!
pótlását és a heteg fák ápolását. A versenykihívás a gépállomás bejáratának és az iroda
környékének diszitését is előírja.
A versenyhen résztvevő gép.
állomások május 1-Ig a megvalósított versenynontokat az Állami Mezőgazdasági Gépállo.
más versenyirodájával közölni
kötelesek.

Odessza vidékén mindenül ms^ezdődisk
a vetési munkálatok
A Fekete Tenger partvidékén húzódó sztyeppén már beköszöntött a tavasz és mindenütt teljes lendülettel megkezdődtek a vetési munkálatok, A földeken éjjel-nappal
dübörögnek a traktorok, trágyázzák a vetéseket, boronálják a szántást. A beljajevi körzet két kolhozában
Vaszilij
Puskarev és Ivan Gava gépés traktorállomásai már végeztek a zab és a napraforgó
vetésével. Ezeknek a brigádoknak a traktorístái 140 százalék erejéig teljesítették normáikat, Áz ovidiopoü körzet
földművelő brigádjai versenyeztek Mihajl Krivcsenko
traaktorbrigádjával, s ehlien a
versenyben több mint 1100
hektárnyi felületet boronáltak
meg, elvetették a tavaszi búzát és a többi korai gabonaféléket Az utolsó két nap alatt
a terület déli részén a kolhozok többezer hektárnyi területet vetettek be Babonával.

A sokéves füvek mag-proliié,
májának megoldása
végett
mindegyik kolhoz most kord
tavasszal egy-két hektárnyi területen füvet vet el, nyárra
már ebből elegendő magot
kapnak és azután nágy területen kezdhetik meg a sokéves
füvek nyári vetését. Ennek a
füves vetésforgó általános bevezetése szempontjából van
jelentősége.

Leszállítják a rézgáüc árát
A kormányzat a földműves,
szövetkezetek utján a DÉFOSz
ellenőrzése mellett hozza forgalomba a gazdák számára a
rézgálicot, melynek árát leszállítják. A tavalyi 7 forint helyett
lényegesen olcsóbb, 4.50 forint
lesz a kiutalt rézgáüc ára az
idén. Egyéb védekező szerek !i
olcsóbban állnak majd a gazdák rendelkezésére.

Féritek, 1919 április 8.
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A Munkára Harcra Kész aportmozgalom
irnepflvgs megnyitójára vasárnap délután
erüí BOT Szegeden. A hatalmas és jelenőségében minden eddigi sportinegmozduist túlszárnyaló esemény elókészltése a
portíeltigyelóségen lázas (itemben folyik.
A VIB eheti megbeszélésén a technisl felügyelő beszámolt az MHK eddig
.eérkezett nevezéseiről, amely pontosan
2.700 főt tesz ki. Legtöbb nevezés az
Ittölők részéről fuutottak be 3000, ezt
söveti a szakszervezet 2300, a SzIT 2200,
Diákszövetség 1833, a MEFESz 906, az

15 e z e r
nevezőinek

EPOSz 869, Rendőrség 417, MSzSz 175,
MNDSz 39, DÉFOSz 29. Az egyéb nevezések száma 883. Ezek a számok nem
foglalják magukban a Honvédség nevezését, amellyel együttvéve a 15.000 körül mozog máris ni MHK szegedi résztvevőinek azáma. Bár a nevezések határideje hivatalosan már lezárult, még mindik sokhelyen vannak kint uevezőlapok,
amelyek beküldést folyamatban van. tgy
a végleges lezárásra minden valószínű,
ség szerint elérjük a tizenötezres létszámot.

iz MHK ünnepi megnyitójának műsora
A vasárnapi megnyitó ünnepséget elósalakpálya és ügyességi verseny,
-észitó technikai és szervező bizottság 11. Tornász
bemutató.
<^rda esti ülésén véglegesen
elkésziAZ MHK ÜNNEPI PRÓBAINAK
etíék a műsort. Ez a következői
BEMUTATÓI:
VASUTAS STADION: 2 ŐRA:
Férfiak: magasugrás, súlylökés;
1. Tömcgszervezetek diszszázadainak bevonulása,
t Himnusz,
3. MHK-t Ünnepélyesen megnyitja Varga
Pál elvtárs, aporttelügyelü,
t Ünnepi beszéd: Dénes Leő elvtárs,
polgármester,

száma

fegyelmi bírája is, Mai kő Lajos a BTK
ség viselésétől a i egyesületben egy évi időtartamra. Ezenkívül sportszerűtlen magatartásukért a Battonyai T K - M E F E S z ellen
szerepelt valamennyi Játékosát eltiltotta 4
hónapra, amit hármai csoportokban kell
nekik kitölteniük 1950 junius 14-ig. Kovács István kecskeméti lakos a partjelző
megsértéséért pedig a DLASz Ö3szes pályáinak látogatásától őrökre eltiltották,

INNEN - ONNAN
A Városi Gözfürdó és a Belváros! SzIT
ökölvívó csapata vasárnap este 7 órakor
a VAOSz Zsótér-liázl otthoniban b a rátságos ökölvívó mérkőzést rendez.
A i Úszószövetség versenyre hívta ki a
Tirsszövetségekct az Előra pedig a s p o r t egyesülettket, az ócskavasgyűjtésben,

Ax MKSx déli kerülete vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel országos háztömbNők: talajtorna, magasugrás.
körüli versenyt rendez Hódmezővásárhe12. Sportbemutatók: vívás, ökölviiás, bir- lyen a kerékpáros sport népszerűsítése
kózás, súlyemelés, röplabda, kosár- érdekében.
labda, a labdarugó- és salakpályán,
A DLASz felhívja az egyesületek fiteke a tekepályán és céllövészet a
gyeimét, haladéktalanul jelentsék be hány
céllövő
pályán.
mezítlábas csapatot foglalkoztatnak és miVégül Szeged NB II. NB Itt. válogatott kor kezdik meg szak edzését.
—Délküzép válogatott labdarugó mérkőNöl labdarugó mérkőzést játszottak Sozés.
A megnyitó iránt az érdeklődét óriási, roksárod, ameyen 1500 néző volt.
a jegyek már csak korlátolt azámban
Polyák Gyula a Szeged edzője lemonkaphatók 50 filléres és 1 forintos áron dott tisztségéről, utóda Hornyai
Tibor
a »DclmagyarorsZág« kiadóhivatalában.
leit.
A kapukat fél 3-kor bezárják az ünAz ahptoku röplabda bajnokság nevezési
nepélyes megnyitó clStt. Mindenki ezért határidejét április 10-ig meghosszabbították.
még addig foglalja el a helyft.
Brnó-ban Budapest válogatott kosárlabda
csapata 38—36 arányban vereséget szenvedett.

ü 3a!a~Hal@csa~K3C8l vasútvonal
ui@gl[í!fi$§i Kéri Haja közgyűlése
Régi kívánsága Bácskának
és Dél-Pestmegye községeinek, hogy Baja—Kalocsa—
Kecel között
vasútvonalat
építsenek. A Bajáról kiinduld
személyvonat vasúti összeköttetéshez juttatná Bácska
környékének egész sorát.
Baja legutóbbi közgyűlésén
Csanyilc József elvtára sürgette felszólalásában a v a s ú t vonal megépítésének kérdését. A vasútvonal megépítése
— mint mondotta — kedvező hatással' lenne a város
gazdasági életére és annak

Szakszervezeti

Hírek

Felhívjuk a zenészszakszervezet tagjainak figyelmét, hogy. a
vasgvüjtést megkezdtük. A vas
átvétele Szent -Miklósra. 9. sz.
5. MHK mozgalomban résztvevők fogaalatt Káté szaktársnál.
datomtétcle,
Április 8-án, pénteken dél6. MHK igazolványok kiosztása,
7. 15x200 m. váltófutás,
után Ö órakor KlOSz fűszer8. Kerékpáros salakpálya verseny,
szakosztályi taggyűlés lesz a
9. Diákszövetség—SzIT válogatott labdaszakszervezeti székházban.
rugó mérkőzés,
!0. A mérkőzés szünetében
klsmoloros
Április 8-án, pénteken délutáp G órakor a házfel ügyi ők
szakszervezete rendkívüli tagJobban szerepellek
szerdán
a magyar
sakhozóh
szakszervezeti
Az MSzSa vasárnap Orosházán rendez gyűlést tart a
A Budapest—Moszkva
sakkniérkőzéa Ferenc budapesti akost a játékvezető ter•zerdai 12. fordulója sokkal izgalmasabb hőre elkövetett becsületsértés é s könnyű salakpályaversenyt, amelyen a szegedi mo- székházban.
alt .mini az eddigiek. A magyarok ezúttal testisértés vétsége miatt 2 hónapi fog- torosok Is rajthoz állnak.
Április 8-án, pénteken délóbban játszottak mint a z elsó három házra. Gede András sportegyesületi inA Szeged MB csapata vasárnap Kecs- után C órakor kulturfelelősök
•rdalőban és megszerezték Moszkvában tézőt becsületsértésért 200 forint pénz- keméten játszik barátságos mérkőzést a értekezlete a szakszervezeti szék' r elsó győzelmet is.
büntetésre é s Agárdi Sándort becsület- KMTE-vet,
házira n.
A Flórán Bronstein játszmában a játszania
sértésért, könnyű testisc'rtés vétsége miatt
A DLASz tfiblzottsága szombaton este
Munkanélküli mérnökök és
iggőben maradt. Flóriánra
előnyösebb
2 hónapi fogházra Ítélte. Erélyes Íté- 6 órakor tartja ehtvi értekezletét.
technikusok
jelentkezzenek hollássál. A Szimagin—Szabó játszma k o leteket hozott hasonló esetekben a DLASz
Az SzMTE NB II-e» labdarúgócsapata
libriul egyenlő kilátásokkal maradt félbe,
nap, szombaton délután -l—G-ig
helyettes intézőjét tiltotta el minden tiszt- vasárnap Komlóbányán
vendégszerepel.
t. Otctcben Kotov játszma döntetlenül végti Vasas helyi csoportnál a, szak• idc.lt. Dr. Szily kénytelen volt
telszervezeti székházban összeírás
in: a 27. ípés után után Sznriszlovvat
végett.
zcmfcert a játékot. A FioIir—Tipari jitszUjabb
„favágó"
A Magánalkalmazottak Szak3 bonyolult állásnál függőben maradt,
i úggőhen maradt a
Uenltő—Averbach
Jji-napok:
szervezete értesiti tagjait', hogy
kulák
a
bíróságán
-tszina is. A Ragoz'n—Fuster játszma
április 9-én, szombaton délPéntek: Ladagyár délután 4
iBktleuül végződött. Barcza—Liiientatlal
után le
féi
A
bajai
rendőrkapitánysá
<)
> 7 órakor .rendkivüli
óra: Varga Sándor. KecskésteewVcu meg szerezte az első magyar győtaggyűlést
tart a szakszervezeti
biiutetobírája
Angeli
Mátyás
lep
délután
7:
Seres
László.
' aknet Aloszkvában, miután bástya áldoszékházban. Egyben ezen a naattat eyalogosf nyert és vezér végjáték- DEM A cipőgyár fél 3: Váradi bácsbokodi ötvenholdas kulá- pon minden
tanfolyam elmaai criítl ci matt áí á-ba szorította Lilienta!
Mihály, ösotnogyitelep 7: Pász- kot engedély nélküli fakiter- rad.
irályát.
A szegedi Szakmaközi Bizott30 napi elzárásra
A mérkőzés állása most már 57.5:30.5 tor László. Belváros 7: Horváth melésért
termelési osztálya a nagyMoszkva javára.
Endre. UVfi fél 6: Seres László. és 4000 forint pénzbüntetésre ság
szegedi pártbizottsággal és a
Iparostanulóiskola
6:
Ladányi
SzIT nagyszegedi titkárságával
ítélte.
RAJAU A IHTD A SPORTegyüttesen összevont termelési
Benedek. I. Szegedi G. 4: Kad-$
PAf-YAK RENDHONTGIEA
aktivá keretében ünnepi brigádtiai László. VAOS/. 6: Leipni
értekezletet rendez a SzIT székSpor'.ékfílnk zavartalan fejlődésének Wzoátísára tö'ck zik ní,.i t'enokréciárk min- ker Péter.
házában (volt ipartestület márGörög
gyermekek
Bácskában
rn rendelkezésre S i ó eszközzel. Remélványterme) április :10-én, vak, ezek a rendszabályok
hamarosan
fl Magyarországon üdiilő gö- sárnap délelőtt 10 órakor. Az
Szeged
városi
köakórbáz
legsziintctik azokat a visszás helyzeterög gyermekek
elhelyezésére államosított üzemek vállalatveit, amelyeket egyes önmagukról nteg- Kossuth Lajos-sugárút 42., Tel.: 40-70.
Bácska községet is lelkes segítő- zetőinek, az üzemi bizottság elW k e z e t t »sporíemberek« teremtenek. Ez- 100—1940. ikt. sz.
készséggel csatlakoztak. Máris nökének és termelési felelősé•1 kapcsolatban néhány példát említünk
eg. A budapesti büntető
járásbíróság
több község vállalta a gyerme- nek, a versenybizottságok titkáPályázati hirdetmény
eeáiilet'sértésért és könnyű tésíisértés vétrainak és valamennyi < agjárni k,
Nyilvános pályázatot hirdetek a vezető- kek egy-egy csoportjának elhe- él munkásoknak,
ég e miatt
Kárárszk
l á s z l ő budapesti
brigádvezetőklyezését,
hogy
nyugalmas
otthont
iem
alatt
álló
SzegedVárosi
Közkór.
kost . 3 hónapi fogházbüntetésre, Frey
nek és a. brigádok minden egyes
háznál üresedésben lévő:
biztosítson számukra.
tagjának megjelenése kötelező.

szir-HmEK

ozegesi Aiiaíiii Memzati Színház
m ű s o r a

Április 8-áti este 7 órakor;
Trubadúr. »Lh-Iréiiet 7.
ipriiis 9-én délután 8 órakor:
Csárdáskirálynő. ifjúsági előadis.
ipriiis 9-én este 7 órakor;
Kispolgárok. »A«-bériet 1(5.
ipriiis lo-én délután 3 órakor:
Tosca. zKí- és »Ms-bériet 8.
április 10-én este 7 órakor:
A s/nbin nők elrablása* síkbérlet 15.
ipriiis 11-én este 7 órakor:
Ei-polgárok. sTs-béríet 11.
ipriiis 13 én este 7 órakor:
A s/abin nők elrablása. »1V
bérlet 15.
Április l.'l-án este 7 órakor:
Kispolgárok. »S-bérlet 15.
ipriiis 14-én este 7 órakor:
TíiiHibaux r. >;Os bérlet 7.

í m é g m e g v e h e t i , nem k é s ő

1
1
2
1
1

s/ülésr.nőgyójjyászi rendelő főorvosi,
laboratóriumi rendelő főorvosi,
segédorvosi,
gondnoki,
élchnezőtiszü állásra.

Az állások javadalmazását

a 4900,1943.

Korín, ez. rendelet szabályozza.
Az álláit elnyerni óhajtók szabályszerűen febéiyegzett kérvényüket ezen hirdetménynek a Magyar Közlönyben történt megjelenésétől számított 28 napon
belül, a népjóléti miniszterhez címezve,
nálam nyújtsák be.
Az orvosi állásra pályázóknak kérvényükhöz a szánrüsta 1—12 pontja alatt
lista 1, 2, 3, 4, 9, I I pontja alait felmezőliszl! i'lásorka pályázóknak a számlista 1, 2, 3, 4, 9, II pontja rrslatt folsorolt okmányokat, valamint iskolai végzettségűket (érettségi, államszámvitellani ál
lair,vizsga) igazoló bizonyítványokat kell
csatolni. Akinek államszám viíeltaiü államvizsgája nincs, ezt a kinevezésétől számított 2 éven belül köteles letenni.
Ha a pályázó közszolgálatban áll, ugy
a: 2, 3, 4, 5, és I I pontokban előirt okmányokat nem kell csatolni, ilyen esetben
azonban a pályázó törzskönyvi lapját
köteles mellékelni.
Szeged, 1910 április 6.
Dr. Debrc Péter igazgató

töorvos.

E l s ő r e n d ű

OsjfáJy s o r s j e g y é ?

Osváth L é s s i ó

i'őát usitónál
S z e g e d , Kálíay (Hid)-u. 8.
Minden sor»iegv n ver!

Tenger. 85*50 q.
H 4 B 1

minden mennyiségben
Földmfvosszcvotkezet
Szent Mihálv-utca 6. sz.

további
fejlődésére. Bekapcsolná a falvak egész sorát
is a vasúti közlekedébo, arai
a községek közötti forgalom
és a városbajutás lehetőségeit nagyban elősegítené.
A közgyűlés Csanyik elvtárs indítványát elfogadta.
Átiratot intéznek Kalocsához
é3 Kecelhez, hogy együttes
kérelemmel
forduljanak a
kormányhoz
a vasútvonal
megépítésnek ügyében. Előre,
láthatóan erre az ötéves terv
keretében sor is keriil.

Agyonverte az
látogatót

éjszakai

Horváth Militicsi György
tompái lakost lakótársa, Kiss
Lajos felébresztette álmából,
hogy egy idegen férfi — akiről kiderült, hogy Klein Kálmán volt —• behatolt házuk
udvarára és betörni készül.
Klein Kálmánt
menekülése
közben Horváth utolérte a
szőlőben é s egy felkapott
szőlőkaróval agyonverte.
Horváth Militicsit a bajai
törvényszék kétévi börtönra
ítélte.

Sa]a válaszlóinak száma
17.918

A városházán
befejezést
nyertek a választói névjegyzék helyesbítési munkálatai,
A véglegezett eredmény szerint
B a j a összválasztóinak
száma 17.918. Ez az 1947-ben
választásra jogosult 16.82T
fővel szemben
emelkedést
mutat. E z t az 1928—29-ben
születetteknek felvétele és a
B a j á r a költözötteknek a névjegyzékbe való felvétele eredi
méiivezte.

Serlései-lábl'^fl
forintért kapható szerdán és
szomba'onaPiCi(S7aiaiBÍil7árl»»l

HIRDESSEN

a

Défma§yar8?szág*»

Apróhirdetések
ltarmó*
Eeminston ZONGORÁT, orgonát,
<4 F O G B A L K O Z T T V K1 FOGÁSTALA N
irodai írógép eladó. Juhász Gyu- niumoc tökéletesen hangol, jaJöla főző, bentlakó mindenest la-utca 33.," I. 4.
vít Ealrovszky, az Állami Nem-*
azonnalra felveszek. Kálváriazeti Szlüháa é« a Zenekonzaar*
MÁZSA, jégszekrény, hordók, vatórium hangoló ja. Br. Jő"
u t c a 21.
MEGBÍZHATÓ gyermekszerető, talíeska, kerti szerszámok, taka- síka-utca 31. Telofon: 40-0G.
lehetőleg egyedülálló, bentlakó réktűzhely olcsón eladók. Meg- FELHÍVOM azt a fiatalember^
leányt keresők. Jelige: » Ügyes*. tekintheti délután: Ligefc-u. 3. aki va.sáinap hajnalban az ipari
KIFOGÁSTALAN Állapotban le•4
A D A S - y ti T 11 L » > vő gyerroeksportkocsi eladó. — testületből elvitte felöltőmet,
hogy sürgősen adja la a goridi
KELEMENNÉL OKU
utal. Szentháromság-utca 12., I, 4.
noknak. Vörösmarty-utaa G.,
ványra rádiók 18 havi rész- ölő- 6.5 cseresznyerönk eladó. mert személye ismert és eljá'etre, kerékpárok kedvező rész- Dugonics-tér 8..
rást indittatok ellene.
létre kaphatók. Kelemen-utca JöHANGG l-h2-ös Standard rá- SZEREZZEN örömet magának.
11. szám.
dió olcsón eladó. Hétvezér-utca Csináltasson dauert Pusztasze*
NAGY modern íróasztal, álló- 60. Megtekinthető délelőtt 10— rinéi. Kclemen-utca 12. Szolid
árak.
lámpa, szekreter eladó. Gim a 12-ig, délután 4—6-ig.
RCGTDIYATU. jó erős ebéülőkiadóban.
D£r. MAGYARORSZÁG
NAGYKOCSlJU írógépet, szá- íőhutör, ;».'kiények, 2x3-as sző.
politikai napilap.
mológépet, Stencilgépet meg- nyeg és egyéb bútordarabok elFelelős szerkesztő és kiadó:
vételre keresünk. Nemzeti tej- adók. Jnhá'S Gyula-utca 33.,
I. emelet 4.
ifj. KOMÓCSIN MIHÁLY
vállalat Párisi-körnt 16.
Szerkesztő: BÖDAY PAL
TÖLG Y FARÖNK, 100 cm. hoszTTKTÍT
Szerkesztőség: Jókai-utca 4szu, 30 cm. átmérőjű, eladó,
vagy elcserélhető. Tisza Lajos- CRES szobát különbejáratta], Felelős szerkesztői telefon: 35:3fl
körút 20., Ifi., 8.- alsó csengő. vagy szoba-konyhát
keresek. Szerkesztőségi telefon: 30-03.
Nyomdai szerkesztőségi teleioal
MAGAS alakra drapp tavaszi •Azonnal H.<
este 8-tól 35-06.
£é Ifi öltöny eladó. Juhász Gyula- KÜ Lö NB E JÁR Al'ü bútorozott
Kiadóhivatal Káxász-utoa 6.
utca 33., f. 4.
szoba ágynemű nélkül kiadó.
K O M B I N Á L T szoba,
villany- Bajza-utca 2„ lépcsőház.
Telefoa: 31-16 és 85-00
gramofon, 4 ajtós szekrény,
Az
x-szel jelzett közleménye*
rekamiék és egyéb háztartási ^ j T T T u N P A L E K
díjazottak.
_____
dolgok eladók, Érdeklődni: TI- PÍAN1N6, jóhangu, bérlreadó.
sza I.aios-körut 21.. háznies- Gáspár illatszertár, Széchenyi- A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
lAv 7,
Felelős vezető: Kuncz Lászlő.
térnél.

>

