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Á béke terve
Néhány esztendővel a második világháború befejezése után
helyi enlíitoltuk országunk gazda-régi éle'et, a hároméves terv
utolsó szakaszaiban már ujat
épilünk. A tavasz beköszöntévei eddig soha nem látott építkezés indult meg Magyarországon. Csanád- és Csongródmeggél'cn, Szegeden és
Makón,
amerre csak nézünk ui utak, ui
házak, tanyaközpontok, kultiirházak. iskolák, kutak, traktorállomások épülnek, gyarapodik
az állatállományunk, szépül o
vetésünk, emelkedik a munkásság és dolgozó parasztság életszínvonala. Az ezerkilencszáznegyven kilences tervév első negyedében százhatvan kilenc millió forinlot fordít a kormánv
mezőgazdaságunk
fejlesztésére
ós háromszor akkora összegei
a vas-, fém- és gépipar fejlesztésére, mint az elmúlt esztendő
hasonló időszakában. Ebből az
Óriási összegből sok millió forint jut Csanád- és Csongrádmegyére. Szegedre és Makóra is.

megváltoztatja népgazdaságunk
arculatát és eltünteti a város és
a falu
közötti különbséget.
»jMegszűnik az ember és emoet
közötti távolság*, — magyarázzák a szegedi és csanádmegyei
gyárakban a dolgozók — tteljeseti megszűntük a kizsákmányo'ás. igazságos és virágzó lesr
az élet.*

A külföldi reakció irigykedve
és áskálódva tekint a fejlődő
Magyarországra s a
hozzánk
hasonlóan fejlődő népi demokráciákra és a szocialista Szovjetunlóra Az imperialisták és
csatlósaik az Egyesült Nemzetek ülésétől a háborús uszításig, a háborús szerződésekig, o
fegyverkezésig és a fasiszták támogatásáig minden
eszközt
megragadnak arra, bogy nagy.
szerű eredményeinket betnocs
kolják s ha lehet tönkrelegyék
Teleszájjal harsogják a rádiókban, az újságokban, hogy nálunk nincsen demokrácia, de
ugyanakkor az 6 házuktáján
verik agyon a négereket, a szd.
A természet tavaszi megújho- nes-bőrücket és az 6 házuktádásával Magyarországon
ma ián a legnagyobb, a legszembeegyiilt.jár az épilő emberi mun- tűnőbb az emberek közötti küka fellendülése. Amíg Nyugat- lönbség s orvig a gyárosok, a
Európa marshallizált országai- tőkések dusMlnak minden föld'
a
I>an rohamosai) nő a rnunkanél- jóban, addig a munkások,
fc fittek száma és Franciaország- parasztok kilátástalan nyomorhan, Olaszországban, Németor- ban sínylődnek. Háborús uszíkészülődéssel,
czág amerikai övezetében ijesz- tással, háborús
tően alacsony a dolgozók élet- a békés nének megfenyegetéséIszinvonala, addig nálunk, a leg- vel szerelnék elkendőzni saját
megeldugottabb falvakba, a Vihar- bűneiket, igy szeretnék
Sarok falvaiba is beköszönt a hosszabbítani haladó életüket.
termelőszövetkezeteken
és a
A világ dolgozói azonban átföldmű vess :öae/t, özeteken
belátnak az imperialista mesterke.
tesztül a jólét és a kallura. A
désen és fölsorakoznak a bé
munkásság éis a parasztság erő.
ke, az épités legfőbb őre mel
Böciib, gazdagodik és nem vélé, a Szovjetunió mellé. A maletlen az. hogy amíg az imperigyar munkásokat és a magyar
lalislák állal leigázott országok
parasztokat sem zavarja meg a
népe lázong és sztrájkol, addig
nemzetközi realoció buflogatimifelénk zavartalan, békés és
sa. Egyetlen magyar dolgozó
bizakodó az élet.
szive sem rebben meg a hábofenyegetésektől,
mert:
zMost már tudjuk, hogy mi- rús
iért doígozunk* — mondotta Bá- — * Ahogy helyt állunk a munlint Sdna0 r mezőhegyes! gaz- kapadok melleit, az Íróasztalok
szarvónál,
da, aki táblás-csoporton, hu- mellett és az eke
szonkilenc társával
közösen ugy állunk helyt a béke meg.
gazdálkodik és előre megtervezi védésénél is ha kelli« — monRaját jövőjét, — tmerí látjuk, dotta Isaszegt elvtárs, a mehogy semmi sem akadályozza zőhegyes! Nemzeti Vállalat ter.
fejlődésünket, látjuk, hogy min- mclési felelőse munkaközben. S
minden munkás és dolgozó paden miérettünk van.*
raszt igy érez és igy gondolkoIgy beszélnek a
dolgozók
dik most a hároméves
terv
szerte az országban, a Szegcdi
utolsó hónapiaiban, az ötéves
Kenderfonógyárban, a
makói
terv megkezdése előtt, orszáhivatalokban és a
battonyai
gunk soha nem látott felvirágFöldmüvesszövetkezetben.
A
zásának előestéjén.
magyar nép bizakodva tekint a
holnap elé, mert tudja, hogy
Rengeteg feladatunk, rengeainig az országban hercegek, bá- teg épHeru valónk van. Safát
rók, földesurak, gyárosok, ban- jövőnkőn munkálkodunk, szerkárok basáskodtak, addig esz- számra, békére, alkotásra httendő ilven arányú építkezést, vunk mindenkit, s ha valaki az
ópüést még nem hozott a nem- utunkban ált és ellenünk meszetnek s mindenki
elégedett, terkedik, ránk támad: fegyvermert a Magvar Dolgozók Párt. rel is megvédjük az igazunkat,
fa által elfogadott és meghirae- mert a fövő a miénk, s a törtétett ötéves terv még szebb és nelem minket igazol.
nagyszerűbb éveket
tartogat.
Nagy Vince

ü magyar öieíongressziisi delegátust közül
csak nyolcnak ad vizűmet a francia kormány
Illetékes helyről közölték a
Magyar Távirati Irodával: A budapesti francia követség szombaton közölte a magyar kük
ügymini-ztérinmmal,
hogy
a
«•gyven delegátus közül," aki-

het a magyar dolgozók a párizsi békekongresszusra kijelöltek, a francia kormány csak
nyolc delegátus résztvétclét hajlandó engedélyezni'

1949

flpnlis

10,

tervről

a rádióban
elvtárs

Vasárnap

T i b mint 500 millió ember csatlakozott már
a párizsi viiáskonaressznsboz
Az egész imperialista hírverő gépezet nagy zajt csap
az északatlanti
egyezmény
aláírásának »ünnepélyes* ceremóniája
körül.
Truman
:»történelmi« pillanatnak nevezte az aláírási
aktust és
igyekezett bizonygatni, hogy
az egyezmény
nem támadó
szellemű. Az ünnepélyes aláírási aktus résztvevői számtalanszor elismételték, hogy
az egyezmény csupán *védelmi« jellegű. Azt nem tudják azonban
megmagyarázni,
miért épít az Egyesült Államok határaitól sokezer kilométerre haditengerészeti
és
légi támaszpontokat,
közel
a Szovjetunió és a népi demokráciák
határaihoz.
Az
északatlanti egyezmény résztvevői nem tudják
megmagyarázni
azt sem, hogy az
Egyesült Államok miért utasította el a békét a Szovjetunióval és miért vetette el
azokat a szovjet
javaslatokat, amelyek
a nagyhatalmak fegyveres erőinek csökkentésére és az atomfegyverek betiltására
vonatkoztak.
A szög persze mindinkább
kibújik
a zsákból, a legkülönbözőbb helyeken.
A Wall Street Journal például nyíltan
elismeri, hogy
az atlanti
szerződés ellentmond az Egyesült Nemzetek
szervezete alapelveinek.
A
lap ezt a megállapítást abban a cikkében teszi, amelyben rámutat arra, hogy az
atlanti
szerződés
aláírását
nem véletlenül tűzték ki az
UNO folytatólagos
ülésszakának
előestéjére. A
lap,
amely egyébként a gazdag
tőkések és más üzletemberek
szócsöve, megállapítja,
hogy
minden propaganda
ellenére
az atlanti szerződés semmissé teszi as UNO alapelveit.

A kínai

néphadsereg

folytatja

diadalmat

előnyomulását

bébevédö szerepének megvitatása. A háborús hírverés megbélyegzése. A népek felségjogának és nemzetközi függetlenségének tiszteletben tartása. A
nemzetközi gazdasági kapcsolatok kérdése. A nók szerepe a
békemozgalomban. A béke hiveinek tömörítése. A békevédelmi
szervek létrehozása minden országban.
Ezután az egyes országok előkészítő bizottságainak működéséről szóló beszámolókra került
sor. Magyarország képviseletében Losonczi Géza államtitkár
szólalt fel, előadását nagy érdeklődéssel kisérték.

Változatlan
hevességgel
folyik a gramtnoszi
csata
R szabad görög rádió jelenti,
hogy a grammoszi arcvonalon
tovább tart a felőrlő csata. R
monarchofasls ták
kénytelenek
állandóan
ujabb
csapatokat
harcba vetni, igy legutóbb peloponézoszi egységeket szállítottak az északi arcvonalra. Az ellenség ellentámadási kísérletei
véresen összeomlottak és a szabadságharcosok eredeti kiindu-

ló pontjukig üldözték az ellenséget. A monarchofasiszták e harcokban 935 halottat és sebesültel, 84 foglyot vesztettek. A peloponézoszl harcokban Is sok foglyot, setesültet és halottat vesztettek a monarchofasiszták.
Athénben negyedik napja tart
a közszolgálati
alkalmazottak
sztrájkja. Szombaton a macedóniai közalkalmazottak ts beszüntették a munkát.

Megindul a légiíorgaioi
Budapest és Bukarest között
Április 13-án, szerdán megindwl a menetrendszerű
légi
forgalom Budapest
és Bukarest közölt. A
MASZOVLET
és a TARS gépei minden hét
szerdáján
felváltva
fognak
közlekedni. Budapestről
reggel 9 órakor indul a repülőgép és déli 12 órákor Buk**
restbe éi'kezik.

Magyar Fügieilens^i Népfront Tanácsának felhívása
a fügoeilenségi nyilatkozat 100. évfordulója alkalmaitól
Száz évvel ezelőtt, 1849 április 14-én a debreceni nagy.
templomliau iktatták törvénybe a nemzet nevében, Kossuth
Lajos előterjesztésére, a Habsburg-ház trónfosztásét, Magvar.
ország önállóságát és függetlenségét.
A függetlenségi nyilatkozat 1(10. évfordulója alkalmából s
magyar nép újra kinyilvánítja, hogy békében és szabadon akar
élni és függetlenségét minden eszközzel megvédelmezi.
A Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa április 14-én, a függetlenségi nyilatkozat
100. évfordulójának
megünneplésére emlékünnepélyt tart a debreceni
nagytemplomban. Az emlékünnepélyt a rádió közvetítiÁprilis 14-én helyezzünk 1618—49 dicső szabadságharcosainak sirjaira, Kossuth, Fetőfi, Táncsics emléktábláira, szobraira mindenütt virágot, koszorút.
Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa-

Április 12-re összehívták
az országgyűlést
Nagy Imre, az orszréggyű-1 den déli 12 órára az o n r f
lés elnöke, április 12-én, ked- j gyűlést összehívta.

Jcsang elfoglalása után a kínai néphadsereg gyors ütemben
folytatja előnyomulását. Elfoglalta Hua-Yuan várost, Hankautól 10 mérföldnyire északnyugatra és megfutamította a Kuomintang-hadsereg egyik
hadosztályát A Jangcén a hajózás már
téliesen megszűnt. Délsensziben
A minisztertanács
foglalkoa néphadseereg felmorzsolt egy zott a Magyar Függetlenségi
Népfront április 6-i ülésén hoegész Kuomintang-hadosztályt.
zott egyhangú
határozatával,
*
amelyben javasolta, hogy a korA békekongressznst előkészítő mány tegyen előterjesztést a
bizottság ülést tartott Joliot köztársasági elnöknek as ort.'urie, Ootton asszony és Fmilio Sereni elnöklésével. Az eddig érkezett jelenlésekből kitűnik, hogy már több mint 550
millió ember csatlakozott a kongresszushoz. A felszólalók nagy
számára való tekintettel a kongresszus tartamát egy nappal
A szovjet lapok napról-napra
meghosszabbítják. Egyhangúan
jelenléseket
köbölnek arról, hogy
elhatározták, hogy a i
alábbi
kérdéseket tűzik a kongresz- a szovjet dolgozók május elseje,
szus napirendjére:
a dolgozók nemzetközi ünnepe
A fegyverkezési láz és a hadi- alkalmából ujabb termelési köte
költségvetések elitélése. A világpolitikai helyzet megvizsgá- lezettségeket vállainak. Az uráli
lása és az Egyesült Nemzetek gépgyár dolgozói például elha-

A minisztertanács
előterjesztést tett
a köztársasági
elnöknek
a képviselőház
feloszlatására
szággyülés feloszlatására. A mJk
nisztertanács a Magvar Függetlenségi Népfront elnökségenek
javaslatát elfogadta és előterjesztést tett á köztársasági el.
nőknek az országgyűlés feloszlatására.

Á szovjet dolgozók
munkaversennyel köszöntik május 1-ét
tározták. hogy május elsejére oefejezik ötéves
munkatervüket,
vagyis három év és egy hónap
alatt teljesitik az ötéves tervet,
A Donyec-medencében lévő Gor.
lovka bányászai
elhatározták,
hogy május 1-lg a terven felül
204)00 tonna szenet bányászni.

2
P á r t h í r e k
Szeminárium vezetők, pártanyagfelelősök figyelem! Révai
elvtárs sportcsarnoki beszéde:
Megvédjük! a békét cimü azemi.
ná 'iumi füzet megérkezett és át.
vehető 50 fillérért a »Szikra«
könyvkiadó szegcdi lerakatában.
Megérkezett a
régi rendszerű
egyéni tanulók anyaga Is. Ara
3.70. Átvehető ugyanott.
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A
MOSzK
kirendeltségé
nek
bejárata
előtt
hangos
üdvözlés közben fog kezet két
csizmás, falust ember.
Kovács András, aki most lépett kl az épület kapuján, negyven év körüli, piros, egészséges,
12 holdas középparaszt, mosolyogva fog kezet a most érkező
Április 10-én (vasárnap) dél- Kószó Istvánnal.
előtt 9 órakor a Magyar Dolgo— Hát maga mit keres Itt,
zók Pártja tiszántúli és dorozs- Kovács bátyám? — kérdi Kómai járási bizottsága aktiva- szó és hosszan rázza meg a feértekezletet tart. A falusi pártszervezetek egész
vezetősége léje nyújtott kezet.
résztvesz. Az értekezlet SzegeK e d v e z ü é n n y e l hízik
den a Kálvin-tér 6. szám alatti
a disznó
kis előadóteremben, Dorozsmán
— Hallottam nálunk kint a
a heJy. szervezet székházában
lesz.
földmű e s ő etk- et e i ,
hogy
sertéshizlalási és tenyésztési akHétfőn délután fél 5-kor elő- ciót indított meg a MOSzK-on
adói
értekezletet
tartunk keresztül a Sertéshizlaló NemBa!thyány-u. 4. sz. alatt. Elő- zeti Vállalat. Bent jártam Szegeadó Gál Tivadar. Kérjük az elv- den, hát gondoltam, hogy oetársak pontos
megjelenését, nézek és felvilágosítást kérek.
Ihogy a kérdőíveket az elvtársak Kaptam is. Tudod, hivW
nem
idejében megkaphassák.
rosszak azok a kedvezmények,
Hétfőn délután 4 órakor az amit a tenyésztőknek, meg o
aktíváknak értekezlet Batthyány hizlalóknak adnak?
ulea 4. sz .alatt.
— No és mik azok a kedvezHétfőn délután titkári érte- nények?
kezletet tartunk 6 órakor Bat
— Hát, először Is: ha az emthvány-utca 4. szám alatt.
ber tenyészti a sertéseket és ha
Hétfőn délután 6 órakor pro- a süldő, amit bead, tia hizlapagandaértekezletet
tartunk lásra, akkor 5 százalék, ha toKálvária-tér 6. szám alatt.
vábbszaporltásra, akkor 10 száHétfőn délután 6 érakor nép zalék, ha pedig a süldő tenyésznevelő értekezletet tartunk Káltésre nlKaimas, akkor 20 százavária-utca 6. szám alatt.
Kedden délután 6
órakor lék felárat fizetnek érte a rensajtóértekezletet tartunk Bat- des napi áron felül.
thyány-utca 4. szám alatt.
3 0 0 forint k a m a t m e n t e s
Pőrinapl beosztás
hitel
Ezen a héten összes szerveze.
Kószó István kicsit gondolleinkben politilcai
párinapot
tartunk. Ezekre
előadót kül- kozik. aztán kezével feljebb tolja a kalapját és megszólal:
dünk -ki.
— Csakugyan nem rossz doKEDD: Nemzeti Színház 4 óra Bakos
0*xa. Poló cipőüzem 144 } Bartha Béla. log ez. Kezd már engem is érMAV. forgalom 6 Bieber Ilona. Városi
fürdő fél 7 Bakaity Mária. MAV. Újszeged
t éra Doktor Lajos.
SZCRDAr Lemezgyár: 2 Dani Jlnos.
Angol-Magvar Jutalom* 2 Bcssinvi Oy.
Mozik léi 3 Ezüstök Györgyué. Konzervlyír Ml 3 Dénes Led. MAV. Rókna
J
íra Boj-dán Imre. MAV. Osztályoérnökcég 3 Gera Piroaka. Orion Bőrgyár 3 íra Geréb Tibor. MAV. pályaIcnnlattis 3 Antallfy György. Délmagyar
aapilap 3 Havalecz Istvánné. Vlgöhid
líl 4 Imre László. Viroai kertészet 4
Kedves Andris. Déma cipőgyár Ml 5
Ke'etl László. Büntetóiiitézet (Börtön) 6
Lírik György. Bankok 7 Kuti Richárd.
Igazságügyi alcsoport (törvényszék) 6 Komócsin Halára. Alsóváros I. Ml 7 Kiss
Mihály. Alsóváros II. Ml 7 Lednle/dki
Pál. Belváros L Ml 7 Varga Pál. Belváros II. Ml 7 Molnár János. Belváros III.
Ml 7 Nagv László (postától), Belváros
(V. Ml 7 Németh Lajos. Belváros V., VI.
Ml 7 Nyéki Ferenc. Fclsövároa I. léi 7
Nagy László III. Felsóviros 11. Mison
Gusztáv. Fodortelep Ml 7 Ola|os Oyida.
Józscftc'cp fél 7 Pintér Géza. Móravátos
I. Ml 7 Retkes István. Móraváros II. léi
7 óra Róna Béla. ösomogyitclep I. Tél
I óra Ritler Jórset ösoinogyitelcp
II.
MI 7 Simon Béla. Rókus I. Ml 7
Slrak línos. Rókus II., III. Ml 7 Saltal
Ferencné. Újszegei léi 7 Salamon Ferenc.
Ujsomogyltelep léi 7 Szalontai István.
Pénzügv igazgatóság (adóhivatal) 6 Tombárz Imre.
CSÜTÖRTÖK! Szegedi kender 2 óra
Airtallly György. Újszege it kender 2 óra
Pamuk István. MAV. lütóház 3 Lovász
István. MAV. nyugdíjasok 3 NilsssI Péter.
Városi nyomda fél 4 Szilágyi Istvánné.
Kisvasul fél 4 Tóvölgyi Jenő. Winter
ke légvár Ml 4 Oenge Klímán. Dohánygyár i Szél Sámuel. Gázgyár fél 4
Vince Antal. Oyulagyár léi 4 Zsabkz
tndie. Kotróíelep 4 óra Homola János.
Ujszegedi ládagyár 4 Székely Mályii.
l.lppai gözlürész 4 Kcmenes Oyörgy.
Honvédség 4 Klein Sándor S e g é l i d . ögyír
Mison Gusztáv. Tisza-malom 4 Nagy L.
III. Villamosvasút délelőtt 9 Lovász István. Villamosvasút délután 5 Lcdnicki
Pál. Bőripari szövetkezet 5 Németh La|oa. HonvéJkcrülali örszizad 4 dr. Bakos
Balázs. MOSzK 6 Barla Béla. Város 6
lleasányl Oyörgy. Tűzoltók Székely Béla.
Posta Slrak János. Egyelem S Gál Tivadar
Eöldmüv. alcsoport Kcrons-u. 10, 6 óra
Lórik Oyörgy. Honvédkórház 4. Molnár
János.

PÉNTEK: Kunsági szövóüzea 2 Dénes
Leö. Vizmülelep Ml 3 Früstők Györgyné.
Köztisztasági lelép 3 Geréb Tibor. Pick
szalámigyár 3 Orra Piroaka. Varga katélgyár fél 4 Dani Jinoa. Szóregi petróleum 4 Bogdán Imre. Rendőrség lel 5
Simovlcs Mihály.
SZOMBAT: OTI 1 íra Lnklct Andor.
MAV. UVÉ. I óra Bessányi Oyörgv
Máiltrd I óra Kedves András. Kccské-,I.'ep lé i Simon t v .

Szir-HIREK
Káderesek ügyelőül Héllíit délután léi
6 írtkor értekeidet toriunk Horváth
Mihily-utcai székházunkban.

dekelnl. Ilyen kereseti lehetőség
még egyelőre bizony elkel az
öt holdam mellé.
— Ott van aztán a hizlalás!
akció Is — toldja tovább Kovács.
— Az ám, majd elfelejtettem: a
tenyésztésnél is van háromszáz
forint kamat r.entes hltelelöleg,
meg a hizlalásnál Is. Ezt a pénzt
három részlet eti kapja meg az
emter. Az elsőt akkor, amikor
aláírja a szerző ést, a másodikat
a hizlalás ! arma Tk hónapjai an,
a harmadlkat pedtg a hhizlalás
ötödik hónapjában. Itt Is van
mealnt kedvezmény. Ha az átadásnál a hizó súlya 126—136
kiló között van, akkor 3 száza
ék. ha 133-116 kiló között mo
zog, 6 százalék és ha 116 kiló
fö'ött van a súlya, 10 százalék
nrémium jutalmat fizetnek érte.
S a kupec, s e k u i á k . . .
— Hál ez Igazán jó. Kovács
látyám — mondja Izgatottan Kószó István —, ebből én sem akarok kimaradni. Szeretem a jószágot különben is és szívesen

iiizhtS

Is foglalkozom vele. Különösen
ha ezzel az országnak is.
meg
maga nnak is a javát szolgálom.
— No és a végén tudod ml a
legsze. b az egé z dolog an?
— Microfa. Kovás bátyám?
— Hát az. hogy ebbe az akció a sem kupec, szm pedig tiullk nem vehet részt. Azért
is
csinél ák tgy a földmüvesszövetkezeteken keresztül, hogy még
véletlenül se kerüljön bele ilyesmi.
Kószó István ragyogó szem
mei néz fel Kovácsra. Búcsúzás
női nagyot csap a kezére, majd
megjecy i:
—i Ohian disznókat hizlalok
Kovács bátgám, hogy maga még
nem lótott olyanokat.
—• Nem hiszem, hogy különrak teszruk az enyémeknél —
eti oda Kovács és nagyot pödör
Jus bajuszán.
— No. majd meglátjuk — fe
tel vissza Kószó és kalanját megemelve, büszkén megy tovább a
S écnenyl téren. . .
(kiirtl.

Ifeerii politikai M M t i I m M p g
sz MOP Hagyszegeü Pártfrlzoitsága akiiva-Mezíeléfl
A Magyar Dolgozók Pártja
Nagyszegedi
Pártbizottsága
szombaton délelőtt aktíva értekezletet hívott össze. Az aktíva
értekezleten
dr Zöld
'ándor elvtárs, belügyi
ál-

HÍREK
NAPIREND

Vasárnap, április 10.
Nemzeti Színház délután 3
órakor: Tosca. »K«- és »Mebérlet 8. Este 7 órakor: A
szabin nők elrablása. »E«-bérlet
15. Hétfőn este 7 órakor: Kispolgárok. »T«-bérlet 14.
Belvárosi Mozi 4, 6 és 8 órakor: Uj utakon.
Korzó Mozi 4. 6 és 8 órakor:
Szárnynélküli emberek.
Széchenyi Mozi 4, 6 és 8
órakor: Akiket nem lehet laigázni.

'amlitkár adott részletes poii.'ika tájékoztatót, m a j d i f j
Komócsin
Mihály elvtárs te
mertette a megoldásra váré
feladatokat. Mindkét
beszámolót vita követte.

ü Szabad Kii Székháza javára

a következő adományok érkéz'
tek:
Text ilszakszervezet
1 501
Háztartási Alk. Szoksz.
15
Gépjárművezetők szaksz.
40
Házfelügyelők szaksz.
30
Egészségügyi szaksz.
500
DéFOSz szakszerv.
100
Építőmunkások szaka*.
100
Vendég látóipari eziksz.
40
Vasmunkások szoksz.
50
l'ostásók szaksz.
150
Fodriszszaksz.
20
Élelmezési munkások szaksz. 100
Nvoocdászszaksz.
25
Városi alk. szaksz.
150
Közalkalmazottak szaksz.
100
l'atzaner cég dolgozói
44
KIOSz
317
Kossuth I-ajra úttörők 38.00
összesen: 1969.60 L't,
MNDSz

HÍREK

MNDSr
• csoportja 12 -én dífc
utín 4 órakor vezelóiígi ülést tort, 1 J-ir,
iél 5 órakor nó tapol tartunk.
Tűzoltó-csoport a laktanyába taggyűlési
tart hé: lón 6 írakor.
MNDSr todorlelepl csoportja uőnapol
:art a már Ismert napon és írában loníos
megbeszélések végeit a tagok kötelezi
megjelenését elvárjuk.
A Postás asszonyok MN'DSz-csopjrtja
tl-én, hétlón délután 5 írakor a postás.
otthonban nőnapot tart. Kérjük a tagok
oontos megjelenését.
Az MNDSa Rókus I. bélfóo délután
3 írakor nőnapot tart assronykör vizj«
jávai a rókusi iskolában.
A kereskedő asszonyok MNDSz-t-so.
»orlja hétfőn, U-én délután 5 órakot
aggyúlést tart nag/ou foulos ügybeig
lAegjelenés kötelezi.
A végzett és a most vizsgázó vaeged)
népegészségőrök halaszthatallsn
ügyben
negbcszélésra jelenjenek meg va.ámap
lélulán 4 órako-. Megjelenéa kóteezó az
VINDSz aézkházbai. Tisza Ujos-körut 57,
MNDSa kuliurlslelösök kedden 5-kot
:z MNDSa székházban hiánytalanul ]e>
rnjenek meg a húsvéti műsor megbo
/élése végett.

Színház

MNDSa belvárosi csoporti 10-ín d V
nán 6 őrai kezdetid műsoros uj heyiség-avató ünnepséget rendez
VörösFelhívjuk a közönség figyelmét, koge tnarty-utca 1. szám alatt.
a szlnhízi elöaáá,>k : áp. lis II-lói kerdve
Az MNDSa alsóvárosi csoportja a ke.
este fél 8 órakor keadüdnek.
vskedelml alkalmazottak caaportjíval AflN
lis
2-án zászlócseréve! egybekötött nőnapot
Ma, vasánap délután 3 órai kérdettél
mérsékelt helyirakkal Puccini népszerű rende/c I, amelynek tiszta jövedelmét, 167
o javára ajánlott l-l
operája a Tosca van műsoron. Fósze- loiintot a Szabad
rcpeit: Pócra Ella, Megvesi Pál, Érdy
:Fál és Fehérpataki Ervin éneklik.

5 a

Hétfőn, 11 én • nagy sikert aratoll
4 <4
Gork'j színmű a »KI,polgárok*
kerül
színre
a
»T«
bérlet
14.
előadásaként,
léi
Sportvezetők értekezlete délután 6-koi
Az országos Népi Alapíoku Sakkcsa8 órai kezdettel. Főszereplői: Deák Sánless megtartva.
palbajnokságba NagyszcgeJ terűidén l'iü
dor, Moőry Lucy, Kiss Ilona, Bvsse
IFI-NAPOK: Vasárnap: Szíregl petcsapat
nevezett be. A sakkozás tömegnyel Feren:, S/almárl István. Gáti PáL
róleum délelőtt 9 írakor Tóth Sándor,
Kömiv.s ErxÉL Bakos Gyula, Horváth sporttá való fej!e.zése megköveteli, hogy
Lemezgyár délelőtt 9 írakor Tápal Anna,
rfulia és Ho:ti Éva. Renderlei Horváth oklatá, terén sürgős Intézkedések történKunsági Szövőgyár délután 5 írakor Csijenek. Ezért a Magyar-Szovjet MűvelőJ-.nö.
pemzki István. — Hétfő Winter kefe
dért Társasig nagyarányú tömeg sakkdélniin Ml 4 Radnai László
oktatást rendez kezdők és haladók részére teljesen díjtalanul. Egyéni és csoX Kereskedők figyelmébe! Ki- portos jelentkezéseket még elfogad a titMureuum nvltvi: hétköznap 9-1Ő1 11
őriig, vasár- és ünnepnap 9-töl 13 óráig. váló minőségű jonathán alma kárság.
Somogyi kőnyvlár nvitva van: hétköznAz első előadás pénteken a Magyar
minden mennyiségben kapható. Szovjet Művelődési Társasig helyiségében
napokon 9 órától 19-lg.
Egyetemi könyvtár reggel S órától este Hűtőipari és Ker. Rt.-nél, Bocs- lesz délután 5 órai kez lettel.
A Háztartási alkalmazottak szakszer,
vezete április 10-én délután 5 órakor 7-lg van nyitva hétköznapokon.
kay-utca 5.
műsoros délutánt rendez a szakszerveSzolgálatos gyé'yszfrlárafe:
zeti székházban. Vendégeket szívesen láx Férf^alapot.
férfiinget.
tunk.
Gerle-Takács: Klnuzál-tér 3.

SzahszeroezBti

Hírek

Orvos-egészségügyi szakszervezet egyetemi csoportja április 10-én délelőtt 10
órakor közgyűlést tort a szakszervezeti
székházban. Minden tag ott legyen I
A Szegcdi Szakmaközi Bizottság termelési Osztálya a Nagyszegedi Pártbizottsággal és a SzIT Nagyszegedi Titkárságával együt'cm Bssaevont termelési
aktíva keretében ünnepi brigádérlekezletel rendez a SzIT székházban (volt Ipartestület márványt KIS:) épr'lis 10-én, vasárnap d.l lőtt 10 órakor. Államosított üzemek válla'alvezetölnek, az üzemi bizottság elnökének és termelési felelősének,
versenybizottságok titkárainak éa valamennyi tagjának, élmunkásoknak, brigádvezetőknek és a brigádok mindea tagjának megjelentse kötelezd,
A texti'es munkanélküliek sürgősen Jelentkezzenek a textiles szakszervezetben,
Kálvária-utca 10., a hivatalos idők alatt
A Hírlapterjesztők szakszervezete április 12-én, kedden délelőtt 10 írakor
a szakszervezeti székházban taggyűlést
tart.

Just Frigyes: Petőfi Sándorsugárut 41/b. Török Márton:
Csóngrádi-sugárut.
Selmeczi
Béla: Somogyitelep IX. u. 489.
—o — KINEVEZÉS. A kultuszminiszter Bán Sándor szegedi
zenetanárt a Szegcdi Állami Zenekonzervatórinm rendes tanárává az ötödik fizetési fokozatba kinevezte.

nyakkendőt, férfisapkát, haris
nyát, keztvüt, pyjamát, zsebkendőt: Po'ták Testvérektől.
x Halálozás.
Fájdalomtól
megtört szívvel tóduljuk, hogy
a legjobb férj, apa. Kővágó József szanpaniparos hosszú szenvedés után ájirilis 9-én elhunyt.
Temetéra április 14-én délután
5 órakor
a Oyevi-temetőlxm.
Gvászoló család.

— AZ UJSTTCGTCDIDtf FOR-t
vezetősége
értesiti
tagjait,
hogy ma, vasárnap
délután,
4 órakor nagygyűlést rendez
a katolikus népházban.

BELVÁROS!

x Cserseinőlielcn'yét,
selyemharisnyát,
divatkendőt,
e: ernyőt,
gyerniekharisnyát.
nőifehérnem üt. rövidárut. Pol- j
Iák Testvérektől.

U t u * 0 * * 0 1 1 (Pavlov)

le'e on

13.
•Vta*.

Ma ós mindennap
Budapeslel puyidőben mutatjuk be:

K O R / I O

213.

Telefon Aut.: 33-14
Ma és mindennap.

A

Dolgozók

Klubjában

vasárnap

délután í

tanár tort eláadást slHicsurin és a szovjet

ízléses
megbizlta'6

órakor dr. Greguss Pál egyelem-'

nüvénynemesltés> címmel.

BÚTOR

Nagv választásán
olcsó á r o n
r é s z l e t r e Is

A S Z T A L O S M E S T E R E K BUTOHCSARNOiíR
SzQnéronyi
cégné1,

S á z a

es

a d r s a i

D u g o n T c s - t é r 11.

Szárnynélküli emberek
envver nélkül,fegyverek ellen

SZÉCHÉNYI
414/fc
Telefon \ut 31-77
k é r *»•
Maésmindennap a fi dal hösÓK
iz ;almas filmje. Gerbatóv regénye:

Miket lista lehel Seipazni
Elöariásot 4. 6 és Béraxor.

A pártot épited,

ha a párlsajlJt

e r ő s í t e d !
— Anyakönyvi h r : k . Az clmott héten
szüleletl 28 liu éa 19 leány. — Házasságot kötőitek: Gór Mihály és Varró Eszter,
Juhász Islvin és Uyuric/a Mária, Kovács
Nándor és Forral Margit, Juhász Mihály
és Cszltos Eszter, Németh István és NéEmetU Veronika, Gáspár Sándor és Elek
Vranka, Oravecz Gyula és Halász Eva,
Hegedűs Islvin és Wirth Margit, Suba
Lajos és Bite Veronika, Kcrényi Károly
cs Jónás Éva, Törők György és Hcgcdúis
Itma, Rózsa Józsel és Sleiner Mária. —
Elhallak: Nagy Mitla 17, ZáViskl Ferenc
76, Heckl Jakab 08. Tóth Ferenc 80,
Wcgler Józ-.ef 68, Simon Jinosné 56,
jzv. Kucsora Jinosné 63, Gránási Luca
52, özv. Stefin Sindorné 45, Mily Jenő
58, Farkas mre 91, Király üynláné 66,
Kiss Ferenc 39, Börcsők Sándor 53,
Hegedűs Mária 41, özv. Kopasz. Laiosné
69, Kurcz Izraelné 75, Tombicz János
32 és Privinszki János 61 éves korában.
4l
— Bajai anyakönyvi hírek. Születtek:
Tatár Jenő és Szabados Máriának Olga,
Hornyák Millály és Füstös Juliannának
András, Szili György és Bakonyi Erzsébetnek József, dr. Golti Lajos és Szabó
tElclkának Tamás, Ze.atal Mátyás és Horváth Máriának László, Fumacs Józ,cl
és Hevert Jul annának Józsel, Stévó Istv n
éa Strasser Máriának Terézia, Símig Iamls és Bauer Jolánnak Julianna nevű
gyermekük. — Halálozás: Bock Dezső
á napos, özv. Hellciilwrth istvánné 6v,
Grttber Etel 79, özv. Polgár Sándorué 63,
Andris János 79, Horvváth Qyula cj,
Czeba Józsel 5 napos és dr. Gpil/v.-r
László 39 éves korában.
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Vasárnap, 1919 április 10.

cser
százezrei
készülnek...

H Fíigget ensígl ny l a t t a l századik
éviorífuiólán fnfaimas ünnepségek
(esznek Debrecenben

Április 14-én Debrecen városa zászlódiszbe öltözik a Függetlenségi nyilatkozat századik
évfordulójának ünnepélyes alinak a munkások is. A töltögép' készen állnak. Most éppen R á . kalmára. Az
emlékünnepély
szájából kibuggvanő téglaanyag kosi elvtárs arcképét szögezik délelőtt fél 12 órakor Nagy lmóriás nyelvre hasonlít. A gép, fel a szárító falára. Szakasits, re elvtárs, az országgyűlés elmintha nyelvet nyújtana vala- Gerő és Kossá elvtársak arc- nöke megnyitőszavaival kezdőkire. Egynéhány évvel ezelőtt képei már fönn vannak.
dik, majd Révész Imre reformég a dolgozókra nyújtotta a
Az üzemi bizottsági választá- mátus püspök mond üdvözlő
nyelvét, most azonban a volt sokkal már az államosított Ker. beszédet. Az ünnepélyen szetulajdonos kapitalistákra.
tész téglagyár dolgozói is fel- repel Major Tamás, ald egy
Ilárom tégta egy csapásra. készülnek az ótéves terv végre- részletet mond el Kossuth LaJól halad, állapítaná meg az em. hajtására. Hamarosan készül- jos emlékezetes beszédéből.
ber, pedtg ez még csak kezdet, nek uj téglák száz milliói
és
Az emlékünnepélyen
részt— vág közbe Fehér Mihály, mi- épül az u j szodalsita Magyaror- vesznek :Szakasits Árpád elvközbeni a nyers téglákat deszká- szág.
társ köztársasági elnök, a korra rakosgatja. Nem huszonnégy
mány
tagjai, az egyházak képCsépi
József
ezret csinálunk majd1 naponta,
ha kerékvágásba jövünk. Igaz,
ez is több ezerrel, mint Kertészék idejében volt ,sokszor a
szezón közepén.

fl tavaszi napiényften megindult a gyárifis a Kertész-téglagyárban

Feszül a vasiag sodronykötél, hajLik a vékony csillés in pár,
szűkölő kis kulva módjára vinyliyognak a csillék kerekei. Az
egyik rakomány agyagot, a másik salakot, s a harmadik cseféptörmejéket hoz föl a munkaterem padlására. Három munkás áll csülkön ugy várják az
ót'kező csilléket, mint disznóöléskor az akol előtt a kövér
ártányt.

Inguijukat könyé'íg gyűrték
fel, niire a vonlatócsiga kere.
kére felieké ed'ik a vontatóköléi, már teke ődhet vissza, mert
a kocsik már üresek. A munkások homlokán lomha
fényes
gyöngyszemek születtek a gyors
munkában. A csillék kiürítése
De több tesz, több teszi
mellett a darálógépet is siettetni
kell. Oíes szájából soha sem
Vass Sándor
vágómuubás
fogyhat ki a falat. Mire elnyeli elölt egyre ütemesebben csatpz ulolsót, már újra ott van a tog a szabdalógép .Minden csathárom szállítmány.
tanás után három téglával keIgy megy ez reggeltől estig az vesebb van hátra a huszonnégy,
Kllamort'.ott Kertész téglagyár- ezerből. A rekedt csattogásból
ban. Napi eredmény 21 ezer mintha ezt lehetne érteni, töbJégla és 18 ezer tetőfedő-cserép. bet, többet, többet. A szijjak pedig válaszolnak: több lesz, több
„Már termetnek uira a gyárak"lesz, több lesz...
A szabad
szárítók oldalán
— Lenn a munkateremben a
gépszijak sikongása eltompítja élénk pirossal festett plakátok
a lányok csendesen dúdoló éne. sorozata díszeleg. »Legjobb doljkét. A zajtól a dal szövege ért. gozóinkat válasszuk az üzemi
keletien, de a dallam
első bizottságba.* Az egyik. »Kez.
hangja beszökik az ember fü- dóskor mindannyian numkahelébe: »Már lennclnek újra a lyen vagyunk* — a másik.
A gyár udvarát hárman dlgyárak., .«
szilik: Sóber Károly élmunkás,
Ez az .induló nagyon időszerű Ábrahám Lajos és Gyuris Fe.
Kit. mert az államosított Ker- rencné. A választófülkék már
tesz téglagyár most kezd termein]. Még csak egy hete indult
meg. A tavaszi napsütés meghozta a téglagyártás szezónját is.
Ábrahám Erzsébet egynéhány
jtársnőjével a cserénformázógóp
lelőtt dolgozik.
Villámgyorsan
pzedi fel a lágy cserenekot s igy
pzól a többiekhez: Alig vártam,
Rogy indulhassunk. Kell a sok
tégla és cserép...

Jávai

a határidő

viselői, a Népfront és a politikai pártok vezetői, a honvéd,
ség, a rendőrség, tömegszerva,
zetek képviselői,
é/munkásol^
mintagazdák, Kossuth-dijas tu>
dósok, művészek. Minden ma.
gye 5—6 tagu
küldöttséggel
képviselteti dolgozóit.
A nagytemplom előtti térea
felvonulnak és meghallgatják aa
ünnepséget Hajdumegye dolgozó parasztjai és a városok dolgozói.
A Kossuth-rádió a debreceni
ünnepségről helyszíni közvetltést ad csütörtökön délután fi
órakor.

előtt lejezih

be

A SZEGEDI KENDERFONÓ
átállítását
Az ország egyik legnagyobb fonója lesz a teljesen átrendezett,
kibővített Londoni-körúti üzem

Bárányfelhők úsznak az égen.
Néha pajkosan elsötétítik a napot és ilyenkor fekete árnyékot
húznak a Szegedi Kendergyár
üvegtetős épületére. Éppen kocsi fordul ki a kapun, amikor
újra kisüt a pap. Az üzem
udvarán nagy a sürgés-forgás.
— Szakítunk az évtizedes
munkamódszerekkel és átállítjuk az egész gyárat — mondja
mosolyogva Lányi György mérnök. — üzemünk ezideig vertikális volt. Ez azt jelentette,
hogy a nyersanyag előállítástól
az exportig mindent mi végeztünk- Az ilyen termelés ma,

nnár másodikán kezdtük el K
augusztusra terveztük aa üzem
átállításának befejezését — folytatja az üzemmérnöke. — Időközben azonban brigádok alakultak, hogv a munkálatok idejét megrövidítsék. F.zt el is értük. Május egyre elkészülünk.
A gyár fonodájában folyik a
leglázasabb munka. A szerte
heverő alkatrészek között munkások éa munkásnők sürögnek.
Mindenki serényen végzi a ínunAugusztus I. hölyett
ké ját.
!
máius I.
— A géprészeket áttfsztogat— A kicserélt fonók és nj jnk — magra rázza Gazdag ragépek beszerelési muílkáit ja- jos né, aki szorgalmasan rakosgatja egymásra a tisztára törölt fogaskerekeket. "

amikor a szocialista munkamódszerekre akarnnk rátérni, rossznak bizonyult- Gépeink
nem
voltak észszerűen kihasználva.
Mindezt helyesen meglátta nz
Iparigá/gatóság is és lehetőséget adott a
racionalizálásra.
Üzemünk képe lényegeseit megváltozik. A jövőben csak fonoda
leszünk- Szövő- és fonógépeket
cseréltünk ki az njszegédi Magyar Kenderrel.

E6VALT0ZIK kl ELET

Amihöz félév kellett, most
napok alatt elkészült

a Kovács-majorbari

Sövényháza határában, a Kovács-félo majorban néhány hete megélénkült az élet. U j lakók költöztek az épületekbe. A környéken lévő földeken, amelyeket 1935 óta
Kulcsot ide gyorsan , , ,
nem művelt meg senki, mert gyakran
elöntötte őket a
— Hogy a nyavalya essen he.
víz, a hantházi gépállomás traktora húzza vidám pöfölé. megint egy sinszeg, — kiált
fel ingerülten Molnár Istvánné, géssel a négyes ekét.
f
formázógép
eíetőmimkása.
A Kovács-major és a szom- mintha
külön-külön
bajlódGyorsan átváltja a szíj fat a fu- szédos Sándor-major környé- nánk,
Jőkerekekldo s a (gép megáll.
kén
megindult
munkákról
A csoportnak
104
hold
és
Kisteleken szántója és közel 600 hold
— Kulcsot ide hamar, ne áll. Sövényházán
'fűnk sokáig. — A kis Faragó is sok szó esik mostanában. legelője van. A szántó vlzálMarika már bontja is a gép
lásos terület volt, de a száXiváncsian várják raz évek és a csatornázás
Tetejéről a pakolást. Tényleg sin.
szeg volt.
az emberek, hogy a nemrég lehetővé tették, hogy most
— _ Gyorsan.
gyorsan, — alakult hármas típusú terme- megműveljék. A közeli vízhmndjdJc mtamennyien egyszer- lőcsoport milyen eredménye- nek van egy nagy előnye is.
re.. Ma többet termelünk mint ket ér el. Különösen a sö- A hantházi gépállomástól a
szitegnap termeltünk. Kl akarunk vényházi kis- és középparasz- napokban m á r kaptak
tenni magunkért, hiszen
ma tok érdeklődnek a csoport vattyúkat s azoknak segítséüzemi bizottságot
választunk. tagjainál, hogyan is tudnak gével a csatorma vizével 30
Már indul is útjára a viztől fé. kijönni
a közösben, jobb hold földet öntözni is tudnyes cserép. Tik-fak,
tik-tak, lesz-e így, mint azelőtt, mert nak.
icsattog a vágógép drólkése Áb- két társuk, a kilencholdas
De lesz a csoportnak serrahám Lajosné kezében.
Gémes Elemér és a hétholdas téstenyészete ls.
Sándor is belépett
a
a Sándor-majorban
Három tégla egy csapásra Daru
csoportba.
van alkalmas ól elég. KapHát ezen a deszkafalon tul
— Daru
hozott
magával
mgyan mi lehet? Nagy munka két tehenet, Gémes pedig lo- nak az államtól juhokat is.
A 600 hold legelőn kövérre
folyhat ott is, mert a csillék
vat, két üszőt és egy tehe- hízhatnak majd, mint a duda.
lölivel, halával jönnek — mennet — mondja Német Sán— Már most az induláskor
nek ki-be a munkaterem ajtaján. Ittkészül a nyers tégla. A dor, a csoport elnöke s vidá- is nagyon biztató
a helyzenagy fogaskerekek" kíméletlenül man nézi az esőáztatta föl- tünk — mondja Lengyel Sántaposnak egymásba, ínég iz- deket. — Nagyon jól meg- dor — , azért is van ez így,
egymással, civódás mert
fcadnak is. Nagy cseppekben vagyunk
valamennyiönknek
egy
Csorog róluk az olaj. De izzad. nem esett köztünk még egy a célja:
azt akarjuk,
hogy
szónyi sem.
példánkat kövessék és boldoEgyiküiift se monlln, gabban éljen a falu. gazdaHúsvéti likőrkészitéshez
gabb, erósebb
legyen az or
hogy
többet
hozott vaijmiT I N 2 S T A
S Z E S Z T
száj.
vel a másiknál
Azt
nézzük
HARACSI
— Bizony eleg érdekes
hogy a legjobb munkát adjuk
szeszkereskedőtől vegyent
a földnek
s tudjuk jól, tízcsoport
megalakulásának
Y&DSSZ-Ü. és LECHNER-T R sarok szer annui lesz a
meséli az elnök.
hasznunk. története

— Jómagamat az öcsém vett
rá, hogy belépjek a csoportba. Az EPOSZ-ban
megmagyarázták
a fiúnak,
hogy
mennyivel
többet ér így a
munka.
Én is
gondolkodni
kezdtem a dolgon
s láttam,
hogy az öcsémnek igaza van.
A társak » jöttek sorra. Most
pedig már itt tartunk, hogy
javában végezzük közös erővel a tavaszi
munkákat.
Munka pedig akad minden
tagnak. Faragó Antal, Lengyel Sándor
és
felesége,
Fenyvesi László, Gémes Elemér, Daru Sándor, Hódi Mária,
Kliczli Mária,
Rehák
Péter, Simon Béla, és Dallas
Pál pedig tudják, hogy ennek
a munkának meg is lesz az
eredménye.

— Mi nem járunk ugy,
mint a szomszédban
alakult
első típusú
táblás
művelő
csoport
— mondja
Gémes
Elemér. —1 Azok
dolgozni
nem igen
akartak,
hanem
spekuláltak. De nem is volt
köztük háromnál
több rendes ember. Azután az önkéntesség
Jcörül is akadtak
ott
hibák.
Az egész csak
spekuláció volt, ami adóból is
kitűnik, hogy amikor a földből még
ki sem. kelt, suty1
•nnnban máris eladták vala• íluen
knprenek
22 hold
lucerna h'kut. Igy aztán nem
csoda, ha nem. ismerték el és
f
eloszlatták
ezt az álszövctkezést.

— A gépeket napok alatt ál«
litjak össze — jegyzi meg busákén Tóth Sándor, a lakatosbrigád vezetője. — Nem kel!
már fél esztendő az össze rakáshoz, mint a múltban — szól
közbe Pribék Tibor, aki a villanyszerelők
munkacsoport jál
irányítja. Ez a lendület nagy*
ban" hozzájárul a munka id5*
előtti befejezéséhez.
A

Be rg mami-csövek

szerelé-

sét Pribék Tibor és Virág Jáe*
nos csoportja végzi. Egymá*
utáa kerülnek fel a falakra a
vezetékek, hogy utána gombnyomásra elindulhassanak az OB*
sók.
— Örömmel tapasztalom —•
magyarázza Pribék elvtára —*
hogv mindenki becsülettel rég*
id á munkáját- Hogy miért®
Azért, mert itt mindenki érdi,
hogy eajátmngunknak dolgozunk.
— Uj élet költözik a gyárba
— L'gyri meg érces hangján
Ungi István, a lakatoscsoporl
vezetője, akinek csoportja öss*
szedolgozik Tóth IV. Sándorf
munkacsoportjával.
Lesz szép és olcsó ruha
a dolgozóknak — mondják al
elvtársak.
(geaztesl)

Demokratizáló
Közgyűlés

a bajai H i t e l s z ö v e t k e z e t ! ) !
A szövetkezetek
demokratizálódásának során most tartottá
rendkívüli közgyűlését a bajai
Hitelszövetkezet. Dolgozó parasztságunk nagy érdekJCJéaa
kisérte a közgyűlést. Elnökk*
Dobobai Ferenc elvtársat, . a»
AUami Áruház vezetőjét választották meg. Alelnök BogárdJ
Mészöly János lett. Az igazgatóság tagjai a dolgozó kis- éa
középparasztság soraiból került
ki. A felügyelőbizottság elnökévé Germán József e'vtáre- 'a munkást választották

Vasárnap, 1949 április 10.

BOB)

Erősödik a világ dolgozóinak
az Atlanti Szerződéssel

A Times
a magyar ötéves tervrö!

ellenállása
szemben

A Times behatóan ismerteti az ú j magyar ötéves ter»
vet és felsorolja a beruházási program pontjait, valamiül
az iparfejlesztési terv célkitűzéseit, kiemelve a termelés
nagyarányú fokozását, 1951-1°'

Tartalmas világpolitikai helyzetképet közöl
a „Tartós békéért, népi demokráciáért" legújabb száma
*Munkások, dolgozók, valamennyi haladó ember egyesül
a tartós békéért és a demokráciáért folytatott küzdelemre. Ennek a küzdelemnek az
élén a nagy
Szovjetunió
áll,
amely megmentete a világot
a fasiszta
barbárságtól« —
Írja a »Tartós békéért, népi
demokráciáért* című lap legújabb száma >Erősödik a békéért és szabadságért folyó
harc frontja* című vezércikkében. Tartalmas beszámolót
közöl a lap a lenini Komszomol X I . kongresszusáról. »A
szovjet ifjúság
egyöntetűen
helyesli a bélre és a nemzetek közötti barátság sztálini
politikáját és büszke rá, bogy
éppen a mi hatalmas, legyőzhetetlen nagy hazánk áll az
élen a demokratikus, imperialistaellenes erőknek* — idéz.
i cikk Mihajlovics elvtárs beszédéből.

a fegyveres ellenállás útja Gőrögország és népe szabadsága
és függetlensége
megvédésének egyetlen útja.*
»Az ú j terrorhullám, amelyet Francoék a demokratikus spanyol ellenzék elnémítására akarnak
felhasználni,
szoros kapcsolatban áll azokkal az előkészületekkel, amelyek Spanyolországot az imperialista
tábor
hadászati,
katonai és politikai bázisává
akarják kiképezni* — Írja
Fernando Claudin Franco véres terrorjáról. Edward Ochab
a lengyel szakszervezeti mozgalom legfontosabb kérdéseit
ismerteti. R . Palme Duit, az
angol K P elnöke »Az atlanti
egyezmény az amerikai
imperializmus fegyvere a világuralomért folyó harcban* című cikkében ezelcet í r j a : » l í a
az a legsürgősebb
feladat,
hogy a világ népeit az Atlanti
Egyezményből eredő veszély
tudatára ébresszük.. .< Vitezslav Fuchs a cseh K P osrtrovai szervezetének feladatairól
ír az ú j feladatok végrehajtásáért folytatott harcban.
Georges Cogniot a farneiaországi járási
választásokat
értékeli ki és megállapítja,
hogy a választások
eredményei a Párt erőinek növekedését bizonyítják. Cikket közöl a lap az
imperialisták
szolgálatában álló Tito-klikk-

ről. J a n Drda, a csehszlovák
írószövetség elnöke >A világ
népei nem akarnak háborút*
című cikkébon többek között
ezeket í r j a : »Mi már
nem
csupán aggódni akarunk a békéért. Eltökélten és tevékenyen küzdeni érte; szolidaritásunk, kemény ellenállásunk,
a világbéke megőrzésére irányuló megingathatatlan
eltöleéltségünk
pedig olyan erő,
amely ellen az imperialisták
minden eszköze tehetetlen.

\hmm®

tes&rmi

NM

tótó

igényi

a ü t e v a s s z a y f e e l s ' t és bársseplox
R földmű e s 5 etkezete':, Dér- ; ják. Trakioronklnt, illetve csép®
szántón és béresé; ;lok részére a tőgé. enkint leyf 1 e b 500 fonni
GF üzemanyag beszvrzés céljá-; hiieit lehet folyósi ani. A tavaszi
ból, bankhitel folyósításit enge- szántásra igényt,evett hitelt judéiyezle. A hitelt a hely! hitel-' nius 15-lg. a cséplési hitelt szepvé e i étiye/ő t>i ottság iavaslaté- tem er l-ig. az öszi szántási hlra az országos szövetkezeti hitel-1 telt decemoer lö-ig kell kamatintézet lagsző etkezetei folyósít-1 'é l és me'lett visszafizetni.

Egyházi vezetttk sz ötéves tervről
A Magyar Távirati Iroda
munkatársa
felkeresett több
egyházi személyiséget és megkérdezte
véleményüket
az
M D P vezetőségének az ötéves
tervről szóló közleményéről.

sához
mindnyájunk áldozat- Dr. Velő La'cs
kész és fegyelmezett munkáevangélikus püspök megállapíjára van szükség.
totta, hogy mint volt diósDr. Gaiasibos János
győri lakost különösen meg*
a Szent R i t a
egyházközség ragadta a budapest—miskolci
fővonal villamosításának terplébánosa
kijelentette, hogy
ve. Gyönyörű az öt Duna-híd,
ez a terv olyan,
amelynek
négy Tisza-híd ós a budapesti
megvalósításához
minden beföldalatti vasút terve is. Nagy
csületes magyar
embernek
örömmel
tölti él az aszály
hozzá kell járulnia
követkeményeinek
leküzdésére létesítendő
öntözőmvvek
Dr. Kies Ignác
terve.
erzsébetvárosi plébános ezeket mondotta: Csodálatosan
fteffl
szép és magasztos ez a terv.
Csak a legjobbakat mondhafeSejtelte el !
tom róla. A tervet feltétlenül
alkalmasnak
tartom
arra,
hainali 2 órakor
hogy biztosítsa sokat szenveóráját cgv órádett népünk
felemelkedését.
val előre r?azitani ?

D. Paletta »Az olasz nép
Bereczky Albert
az Atlanti Szerződés ellen*
református püspök kijelentetcímű írásában ismerteti
az
te, hogy az ötéves terv jelenolasz dolgozó nép tántoríthatősége még nagyobb, mint a
tatlan, meg nem alkuvó harci
hároméves tervé volt. Az ötkészségét az imperialisták beéves terv már a
szocialista
avatkozása ellen. »A parlatársadalmi rend alapjainak lementben és az utcán, Olaszrakása. Az egyház emberét az
ország gyáraiban és falvaiban
ragadja meg legjobban, hogy
az egyszerű emberek
milliói
az ötéves terv, amely a magyar
»nem*-et mondtak a Szovjetnép életszínvonala emelkedéséúnió-elleni új agresszió szernek bizonyítéka, az embert
ződésének, határozottan visztekinti a legfőbb értéknek. A
szautasították azokat a kötenagyvonalú terv megvalósítálezettségeket,
amelyeket az
amerikai imperialisták oíass
lakájai vállaltak* — írja D.
Paletta.- Benőit Frachon: »Az
osztályharc kiéleződése F r
ciaországban* című cikkébe
ymás után érkeznek a megrendelések Csanádból,
Csongrádból
Ismerteti a francia dolgozói
Egyre több könyvet olvas az ipari munkás és dolgozó paraszt
•légedetlenségeit,
a sztrájk
mozgalmakat, a
ezakadáro
R dolgozók kulturális színvonalának felemelésében nagy sze- gabb könyvektöL R legfrisebb
verségét és az opportunistá
repe
van a könyvnek. A könyvek árát ezért le kell szállítani, külföldi lapok, a .Tartós békéelleni harcot. >A francia dolhogy 8 széles tömegek számára éppen olyan fcozzáférhetők le- ért, népi demokráciáért* újság
gozók azért harcolnak, hogy
minden nyelven, marxista-lenigyenek, mint bármely más közszükségleti dkk.
országukat megszabadítsák az
politikai
A könyvárak leszállításában 8 Szikra könyvkiadó megalaku- nista tudományos és
amerikai gyámságtól, a marlása óta élen járt és az átlagos árat csaknem 50 százalékkal müvek, valamint a szépirodalmi
shallizálás politikájától, amely
könyvek nagy példányszámban
csökkentette.
m gazdasági hanyatlás
útjára
tatálhatók itt.
taszítja
az országot,..«
—
Alig busz napja nyílt meg ajdelölapok, a postára adott csoa
írja többek között.
S Ikra könyvkiadó szegedi fiók-'magok és az a sok ember, aszR .Szikra könyvek a haladást
ja. máris százával viszik a köny- szony és diák, akik reggel 8-tól
Harry Pollit, az olasz, kom- veket és brosúrákat az Iskolák, délután 4-lg áramlanak ide vá- szolgálják* — hirdeti a felirat
az ízlésesen berendezett kirakatmunista párt főtitkára az ím ititézelek és az olvasás után vá- sárolnl.
ban. Ezek a könyvek valóban
perializmus szolgálatába sze- gyódó munkások és parasztok.
nagy segítséget nyújtanak az uj
R
du-an
megrakott
polcok
rosgődött munkáspárti
vezetők
— Egy hét leforgása
alatt kadoznak a különböző szlnü kl- szocialista társadalom, az
uj
politikáját elemezi ki.
»A ISbh, mint 300 darabot adtunk
•ebb-nagyobb, vékony bb-vasta-' embertípus kialakításában,
jobboldali munkáspárti vezé- el a Tanácsköztársaság a!lámárek bűneit ismerniük kell az ból es közel 5 ezer brosúrát a
egész világ munkásainak é; kül'n'ö-6 beszédekből — monddolgozóinak. Ezek a bűnök ja Erndt Emil üzletvezető.
megmutatják
a
jobboldali
— Ez annak tudható be — maszociáldemokratáknak, az im- gyarázza Hajós Tibor —, hogy
perializmus
hű
szolgának itt ka-h ták meg először a legMa, vasárnap Szeged környé- órakor, Balástyán és Gyálán
valódi arculatát* — Írja. M. frisebb könvvek és
brosúrák, kén és Csanádmegyében njabb délután 2 órakor, Kübekliázán,
Parcalidisz ismerteti a görög mégpedig olcsó áron.
földmunkástagozatok alakulunk Nagyszéksóson és Domaszéken
nép harcát az agresszió ellen.
délután 3 órakor.
Az üziett-en éppen vásárló al- a DéFOSz-on belül. A szegedCsanádmegvében délelőtt 11
A népi tömegek meggyőződékörnvéki alakuló gyűlések sorsókö/ponll DÉFOSz-tagok, Tóth rend ja a kővetkező:
órakor tartják alakuló ülésüséről így í r : » Bármennyire is
lános és Somogyi János egyhanÚjszegeden, Feketeszélen dél- ket a földmüvestagozntok, mégtúlvosák a harc feltételei, a gúan bizonyítják ezt. De ezt Igapedig: Csanádpalotán, Pitvaronévi tömegek körében egyre zolják a Csongrádból, Csanád- előtt 10 órakor, Lengyelkápol- son, Medgyesegyházán, Kevernán délelőtt 11 órakor", Pusztaerősödik a meggyőződés, hogy ból a naponkint érkező megren- mérgesen és öttömösön déli 12 mesén és Nagykamaráson.

Megnyílt a Szikra könyvkiadó szegedi fiókja

M a uialib földmunkás tagozatok
alakulnak

A BEFOSz veszi át a volt hegyközségek tagjainak
érdekképviseletét
A minisztertanácson elfogadott rendelettervezet értelmében a hegyközségek és hegyközségi tanácsok megszűnnek és
vagyonuk az államkincstárra
száll. A vagyon felhasználásáról
a földművelésügyi miniszter a
pénzügyminiszterrel egyetértése n intézkedik. A hegyközségek
I és hegyközségi tanácsok által
eddig ellátott érdekképviseleti
AZ-ÁLIA Ml • H ITEuRO 0 A - UTALVÁNYAIT - A • NEPB01T - BEVÁITJA.feladatokat a DéFOSz, az ügyI körükbe utalt icazsratási felada-

tokat az ügyek szerint érdekelt
igazgatási szervek végzik.
ÉJSZAKAI FAGY
Időnként még élénk nyugati,
északnyugati s él. felhöátvonulá
sok, többfelé záporeső, záporszerü havaseső, vagy hózápor. Helyenkint gyenge éjszakai fagy.
A nappali hőmérséklet aliq változik.
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Illés Béla elvtárs a z j t h í i i a s i w *
vezérigazgatója
fl magyar köztársaság kormánya, a miniszterelnök előterjesztésére Illés Béla elvtárs, írót. az
»U) Szó- volt főszerkesztőjét az
Athenaeum Könyvkiadó Nemzett
Vállalat vezérigazgatójává
nevezte kt.

Szovjet filmrendezők
magyar kitüntetése
I'éuteken e-te a moszkvai ma»
gvar nagykövetségen
Moloáj
Erik nagykövet átnyújtotta a
»Demokratikus
Magyarország*
cimü film készítőinek a magyar köztársasági elnöktől adományozott kitüntetéseket. A fogadáson jelen volt Blaskov, a
Filmügyek minisztere és a külügyminisztérium több
vezető
tisztviselője.

A réfliiírósáq libáin iélie
a hírlieiH nyilas „ W á l h r i g á f
k é l v2Z2ti;él

A
népbíróság
J . Balogh
Mihályt és Tál Lajost, a városházutcai
nyilas
pártház
hírhedt halálbrigádjának volt
vezetőit, akik
az üldözöttek
százait hurcoltatták
el
é*
rabolták ki, halálra ítélte.

Angliai To-To n M á z í s e ' í
R To-Tóban szereplő
angol
mérkő é ek erednémje: Blackpoo!—Portsmouth 1:0, Liverpool
—Manchester 0:1, Huddersfield
—Rlrnitngham City 0:0, pótmér.
kőzés: Wolverhampton—Stoke City 3:1.
Szombaton este játszották 1*
a Kase—Sparta nemzetközi kosár labdamérkő/.ést a Nemzeti
Sportcsarnokija n. A mérkőzést
a Kase csapata nyerte meg al
csehszlovák Spartával szemljen
43:31 (19:11) arányban. A mérkőzés szerepel az e heti totólistán

Vasárnap, 1949 április 10.

1í r ő s f ö l d m u n k á s t a g o z a t t a l
a z ötéves tervért
Az elmúlt hetekben sorra alakullak meg Nagys/eged területón, Makó környékén és Csapádmcgyében a DÉFOSz föktmunkás tagozatai. Ezeken az
alakuló üléseken dolgozó parasztságunk mindenütt egyhangu lelkesedéssel állt ki a földmunkás tagozat megalakulása
melleit és ezzel az eddigi szerve/őmunka jelentős hiányosságát pótolta. A földmunkás tagozatok megalakulása jelenleg
ls tovább folyik nemcsak kürnvékünkön, de szerte az ország,
ban. Most vasárnap ls Szeged
környékén liz DÉFOSz szerveze ben alakul meg a földműnká« tagozat, Csanádinegyében
pe 'ig öt helyen.

küzíd a falu kizsákmdnyolói el- zessék, szervezzék, irányítsák az
len, eggben pedig előre mulat egész dolgozó parasztság: kisaz Igazi paraszti jövendő utján. és középparasztok közös boldo-

A földmunkás tagozatok megalakulásának Igen nagy fontossóna van a falusi munka, a mezöoazdasáq fejlesztése és álfáiéban a dolgozó
parasztság
éle'színvonalának
felemelésé.

A földmunkás
tagozat adfn
ötéves terv minden
eddiginél
sokkal nagyabb távlatokat nyit ezért meg a lendületet a falusi
méyf a falu dolgozói előtt. Gon- épi'Onmnkához. Megzabolázza a

ben. A DÉFOSz földmunkás taeozalaliak megalakítása amimkásoszlálv legmegbízhatóbb fafus| szövetségeseinek, földműn,
ká'oknak, szegényparaszloknak.
a gépállomások
dolgozóinak
megszervezését jelenti. Jelenti
le'iát a falvak legönlmfetosabb
ré'egét, akik leginkább alkalmasak arra, hogy vezelőerői legyenek dolgozó parasztságunk
KP séges, nagy tömegszervezelének- a DÉFOSz.nak.
Oíéves tervünk meghirdetése
is a jelenlegi tavaszi munkák
során különösen nagy figyelemmel kell fordulnunk Rákosi Mátyás elvtársnak március 5-én az
MrtP központi vezetőségi ülésén mondott beszéde felé, mely.
ben egyik legsürgősebb feladatként határozza meg a DÉFOSz
helyi szervezeteiben a
földmunkás taaozatok létrehozását.

Tervgazdálkodásunk sikeres
vitele, a békés épilömunka az,
amely ezt a boldogabb paraszti
jövendőt meghatározza. Már a
hároméves terv folyamán láthaltuk, hogy népi demokráciánk mennybe megvédle a dolgozó parasztságot,
igyekezett
pótolni
háborús veszteségeit,
sőt mindezeken tul töbliet adott
számára, mint amennyit azelőtt
évtizedeken keresztül fordítottak a népelnvomó kormányok
a" mezőgazdaság megsegítésére.

A békés építőmunka
EREDMIhlNYEr

gulásának
lehetőségét.
A
DÉFOSz földmunkás tagozatai
ezt a célt szolgálják elsősorban
és ezért állithatjuk, hogy ennek
a tagozatnak létrehozása és minél előbbi megerősítése az egész
dolgozó falu ügne. Az
egész

dolgozó parasztság érdekeinek,
eddig kivívott és elért jogainak
továbbfejlesztéséért
ugyanis
osak akkor tud eredményes
munkát végezni, ha ennek
a
munkának, harcnak vezetése,
tránvilása mentes minden ingaA korszerű mezőgazdaság klala- dozástól, vagyis ha abba a földkt'ásának útjára léptünk
há- munkásoknak és szegényparaszroméves tervünkkel, de az u) toknak döntő befolyásuk van.

doljunk csak arra, hogy az or- kulákok tulkanásait, visszaszószág ipa-osodásának meggyor- rt'ja a kulákság jorialan tövesi'ása mtlven nagymértékben se- téléseit, de ezzel égvidőben értőgít közvetlenül is a dolgozó pa- seriü a termelési versenyek, az
rasztságon. ötéves
tervünk ötéves terv előkésztésének és
egyik legjellemzőbb adata,hogy sikeres véghezvitelének rendkía lerv ulolsó évében három és vül fontos feladatát. Ebben a
félszer annyi mezőgazdasági gé. munkában természetesen topet, továbbá két és félszer any- vábbra is ott áll az egész dolnvi traktort gyártunk, mint az ' gozö parasztság melleit orszáidén. Nem lebecsülendő az a gunk, népünk vezefőereje. a Ma10 milliárd forint sem, amelyet gnar Dolno-ót: Pártja. A falusi
az öléves terv előirányoz; a fala pártszervezetek, — amclvek a
javára, hogy különösen nővénv. féloro'ctárok, kisparasztok legtermelésünk és ál'atlenyészté- haladottabb tömegeit egvesitik
soraikban, — minden ereiükkel
sünk hozamát fokozzuk.
támogatják a DÉFOSz földműnMa még bizony egyik Igen kás tagozatát s vele a dolgozó
égető kérdésünk a falusi mun. parasztságot. Nemcsak támokanélküliek űgve, amely éppen gatják, dé szervesen részt is
a földmunkások, a szegénypa- vesznek munká;ában, hogy a
rasztok kőzött mutatkozik. Az kommunisták által
vezetett
ötéves terv serit ezen is. Ha- földmunkás tagozat valóban eltalmas iparosítási
programunk érje kitűzött céljait.
végrehajtásához,
az uj és uj
örömmel ftgveljük ezért
a
munkáskezek
tömegére lesz Makón, Szegeden, Csanád- és
szükség. Uj gvárak, üzemek Csongrádmegyében, szerte az
nyújtanak ujabb és ujabb mun. országban ' alakuló DÉFOSz
kalebetőségeket az ugyanakkor földmunkás tagozatokat, ametovábbfejlődő eddigi
üzemek lyek
mindegyike eyy-egy kis
mellett. "De magukban a falvak- motora dolgozó
parasztságunk
ban is számtalan ujabb munka- szervezetének, de egvben egylehetőségek mutatkoznak majd. egy ujabb kapocs l» a munkás-

Nemcsak fontos tehát, hanem
egyben sürgős is ez a feladat.
Minél előbb szükséges ugyanis,
hogy a falvakban minden becsölelés dolgozó szervezetileg is
összefogjon, egységesen kűzd|ön a békéért, az épitő munká. Az ut- és csatornaépítések, vagy osztály és a dolgozó parasztság
ért ötéves tervünkért. Ehhez az egyre naayobb arányobit öl- között.
A
munkástagozat
pe Tg a DÉFOSz-on belül erős- tő falusi építkezések is sok dol- ugyanis a Szakszervezeti Tate. nács kötelékébe, a szervezett
kezű, következetes, határozott gos ember foglalkoztatását
jélkilüzésü munkás tagozatra szik lehetővé. Ezek között nem munkásság erős táborába tarfan szükség, amely meginnnt- kis számmal lesznek a sokat tozik és ezzel egvben a munialatlan kommunista céltudattal nélkülözött földmunkások, ku. kásosztályt is képviseli a falusi
bikusok.
munkában. Biztosak lehetünk
Uj terveink megvalósításá- benne, hogv következetes, erős
íránvitása
hoz. az eddigi munka sikeres munkája az MDP
továbbviteléhez
elengedhetet- melleit megteremti dolgozó nalen, hogv a falusi nincstelenek, rasztságunk boldog jövőjét, bizszegénvnarasztok, fólrttnunká- tos alapokon nvuivó életét.
sok előljárjanak a harcban, veLökös Zoltán.

Az Uj Világ
legújabb számában dr Szántó
Rezső »A szocializmus építése útján* című cikkében foglalkozik az ötéves tervvel.
»A példa: a sztálini ötéves
terv« címen ismerteti a lap
a Szovjetunió első ötéves tervét. »Makarenkóval a dunántúli internátusokban* címen
Erdőházi Hugó közöl érdekes
riportot. Egy egész oldalt betöltő fényképes cikksorozatban foglalkozik az »Uj világ*
a szovjet Komszomollal. »Az
iskola és a gyár* című fényképes riportsorozat a szovjet
és magyar iskolák életéve!
foglalkozik. Közli a lap Boulier abbé cikkét az Atlanti
Szerződésről. »Nézziik meg közelebbről . . . « című cikk leleplezi az imperialisták spanyolországi, olaszországi és
hollandiai
mesterkedéseit.
•Technika-tudomány* könyvrovat teszik élvezetessé az Uj
Világ legújabb számát.

A Szovjetunió minisztertanácsa és a kommunista párt
központi bizottsága ez év március |-én elrendelte a közszükségleti cikkek árának ujabb nagyarányú csökkentését. \z elmúlt
három évtizedben felépült hatalmas szovjet ipari városok, többek között a képen látható Iz*evs/k lako.sága és a kolhozok
dolgozó parasztjai n Sztálin iránti legnagyobb hálával fogadták ezt az njabb jelentős lépést, a tökéletes emberi jólét és
tökéletes boldog élet felé.
_

_

_

_

_
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z
ujabb árleszállítás pedig
az ötéves tervek és a szocialista
munkaversenyek sikerének, a
szovjet dolgozók öntudatának
iSifaKfS
^^Wt^pt^j
eredménye. A boldog ország
Dyí'b;Jjí,.
<Jf.- y&flipsW Bminden
egyes dolgozója élvezi
8Z0C
H n f e t ' - - *felÉíjgS^a
laiista termelés és munka
y&^fll*
eredményeit, de a legnagyobb
^
gondot, a legtöbb szeretetet a
szovjet gyermekek nevelésére éa
SSSÉjHffl*^^^? j r o ^ f ^ f í
gondozására fordítják. A szoví-.^g^í^j jet állam majdnem teljesen in*
TBBK*HSH
gyen tartja lenn a gyönyörű
gyermekotlhonalcat és a szülők
csak igen kis mértékben — keresetük arányé tan — járulnak
hozzá a költségek fedezéséhez.
A fényképen látható hároméves
Tanja mosolya Í3 bizonyítja,
ho^y a hatalmas aVörös Rózsai
gyar gyermekotthonában, ugy,
mint mindenütt a Szovjetunió*
ban, a gyennek a legjobb goa*
dozáaban" részesül.
Az életszínvonal emelkedése fokozatos a
Szovjetunióban,
Az elmúlt évben ls csökkentették már egtjizben az árakat. A
szovjet dolgozóknak az az árcsökkenés 86 millió rubel nyereséget jelentett. Az árak ezévi csökkentése 71 milliárd
rrbel
nyereséget jelent a dolgozóknak. Ennyivel többet tudnak
vi.
sárolnL A kép, amely a moszkvai 10-es
áruház egyik minden
jóval megrakott osztályát mutatja, az olcsó árak következtében megindult nagy vásárlást bizonyítja.

Rendeletek
a H i v a t a o s Lapban
A hivatalos lap szombati színia közli a
kormány rendeletit a közszolgálati alkalmazottak engedélynélkfill távolléte esetén
követendő eljárás szabályozásáról. Aki engedélynélküli távollét esetében a felhivásra nem jelentkezik, ezt ugy kell tekinteni, mintha állásáról lemondott volna.
A kormány rendeletet adott ki a vakokról való Intézményes állami gondoskodás
tárgyában. A gondoskodás a népjóléti
miniszter hatáskörébe tartozik.
Kormányrende'et intézkedik arról, hogy
a harmadik típusa mezőgazdasági termelő
szövetkezeti csoportok tagjaiknak és ezek
családtagjainak betegség esetére azóló ellá
tása céljából nz OTI-val megállapodást
létesíthetnek.
A kormány rendeleíe kiegészíti a talált
gyermekek és az Ismeretlen szülőktől
származó gyermekek azületésének anyakönywezésére vonatkozó jogszabályokat.
Rendeletet adott ki a kormány mezőgazdasági éa Ipari munkások, valamint
dolgozó parasztok részére nyújt főiskolai arinvonalu mezőgazdasági szakoktatást. Az oktatás Ingyenes. A tanulmányi
Időt, tanulmányi és vizsgarendet a kultuszminiszterrel egyetértésben a földművelésügyi miniszter állapítja meg.
Megjelent a kormány rendelete t hegyközségek éa hegyközségi tanácsok megszüntetéséről.
A kormány rendelet* értelmében * hatóságok elrendelik a juhoknak himlő elleni kötelező védőoltását-

Ezeket a hatalmas eredményeket, az életszínvonal ilyen
gyors emelkedését négy évvel egy pusztító hálioru után siketrült elérni. De ezen nem kell csodálkozni. A szovjet dolgo*
zók tervek szerint dolgoznak és tudják, kiért végzik munkájukat. A képen látható »A munka hatalmas nevü kolhozt is földig rombolták a fasiszta megszállók. A helységre ma máj
rá sem lehet ismerni. Teljesen felépítették.
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Miért volt drága és miért tesz o l c s ó b b A nép
a dolgozók ruházkodása
A magyar dolgozók egyik legnagyobb problémája mindig a
'Urizkodás volt. Erre futotta
iegKovésbbé a keresetükből, még
pedig azért, mert konfekcióipariak nagyon kezdetleges fokon
állott. Olcsón ruházkodni pedig fejlett konfekcióipar nélkül

mehet el csukott szemmel. Változtatni kell azon az állapoton,
amelyet szemléltetően mutat a
következő párhuzam: Belgiumban a ruhagyártás 95 szazaiéka a konfekcióiparnak, 5 százaléka pedig a Kisiparra esik.
Magyarországon viszont 5 szá-

~ 1 9 4 a VIII-xu.
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nem lehet. A nagy ipari álla- j zaléka esik a konfekcióiparra és
—.t-i....
~ szabóipar
— — - túlnyomó* 95 százaléka a kisiparra. A szamoktan a
lészben a konfeKció vonalún bóiparban nálunk 25.000 szadolgozott, nálunk pedig éppen bómester és önálló munkás, tofordítva állt a helyzeti A liá-' vábbá 10.000 segédmunkás doll oméves terv, amikar a dolgozók gozik, mig a konfekcióiparban
életszínvonalát akarja emelni, összesen 3000. Ezek a számok
emellett a kérdés mellett sem világosan mutatják, hogy a ma-

gas önköltség miatt drága nálunk a ruházkodás.
Ezekután természetes, hogy
erőteljesen fogtunk hozzá konfekcióiparunk felfejlesztéséhez.
Megalakult már a női Ruhaipari
NV., amely futószalagon gyárt
női ruhát és kabátot. Egy-egy
darab 3—4 óra alatt készül ei.
1919-ben 50.000 darab női ruhát és kabátot gyártunk, de ezt
a mennyiséget az ötéves terv során mintegy hatszorosra kivánjuk emelni, az egész konfekcióipar termelését pedig a duplájára.
1938-ban a fejletlen konfekcióiparunk 52.6 millió forint értéket termelt havi átlagban természetesen a tőkéseknek. 194647-ben a háború okozta súlyos
viszonyok következtében még ez
a csekélynek mondható összeg
is 15.5 millió forintra zuhant.
Az első tervévben is csak a háborúéi őtti szinvonal 67 százalékát értük el 35.3 millió forint
havi átlaggal. As 5 hónapos
tervben tovább javult az arány,
a havi átlagtermelés
értéke
42.5 millió forint lett, ami már
81 százaléka az 1938-a3 színvonalnak. 1949-ben végre túlszárnyaljuk a háboruelőtti termelest, a havi átlag előirányzata
61 millió forint és ezzel megvetjük az alapját annak a fejlődésnek, amely az ötéves terv során
megoldja a dolgozóknak ezt a
fontos problémáját.

fim g a szü.ők dolgoznék . . .

a „Mára

Dalolnak, játszanak,
tanulnak
6Í
Ferenc
napközi otthon úttörői

Nem is olyan régen még a kiváltságosok ' felcicomázott gyermekeinek szórakozóhelye volt az
úgynevezett »Belvárosi óvoda*.
Most uj felírás: rMóra Ferenc
napközi otthon* hirdeti a változást. Munkába induló aszezonyok vezetik ido csoportosan
gyermekeiket mindennap.

étvággyal fogyasztja el bősé- a szabadságról, Leninről, Sztálinról, Rákosiról beszélnek a
ges adagját.
gyermekek. Az nj, szocialista,
. . - Ede* álom
jövő épül itt.
T.assan elfogy az ebéd! s már
Késő délutánra jár az idő,
készitfk is a hálószoba fekte- amikor a szülők megelégedettőit. Alig telik ei néhány perc ten átveszik gyermekeiket s
s 60 egészséges gyermek édes megerősíti őket " küzdelmükben
álma felett őrködhetik az óvó- I3,z a gondoskodás, amit népi deA l'rissitő alvást délutáni mokráciánk gyermekeiken kaFehér köpenybe öltözött óvó- nő.
nő és gondozónők várják a gyer- beszélgetés követi. Ennek során resztül juttat számukra.
mekeket. A gyülekezőterembői
M
H Ü M
kiszűrődő gyermekkacagás, já- V
tékos csevegés derűssé hangolja
a szülőt és nyugodtan hagyja
itt gondozásra gyermekét
Pénteken este as Ady-téri csényi Waldapfej Tmro elvtárs
Oiöm nézni
egyetem auditórium maximumá- nyitotta meg, maid dr. Straub
ban több száz főnyi lelkes hall- Bruno elvtárs tolmácsolta a
Hegedűszó hivja reggeli tor- gatóság előtt Szántó György szegedi tudományos státuszba
ram a gyermekeket." Vidáman elvtárs, miniszteri osztálytaná- sorolt tudósok" köszönetét a
alakul a kör, körülfogják az csos tartott előadást az uj, tu- magyar dolgozó népnek. Szántó
óvónőt, vidáman száll az ének: dományos státuszról. Ez az al- György elvtárs nagy lelkesedés> Úttörő pajtások jói vigyázza- kalom egyúttal ünnep is volt, sel fogadott beszédében részletok*. Játék után énekszóval ünnepe annak a nagyjelentőségű tesen ismertette az uj tudomámennek vissza helyükre a gyér- kezdeményezésnek,
amelyet nyos státuszt és vázolta azokat
táejtek 8 jól esik "aztán a "tíz- Pártunk indított el a tudomány a feladatokat, amely népi deórai. A nagyobb gyermekek siet- kiváló harcosainak anyagi meg. mokráciánk tudósai előtt áll
nek segíteni a felszolgálásnál. segítésére. Az előadást dr. 'íren- nak.
Íveli, hogy munkára, ügyességié, önállóságra nevelődjenek
Még a bunker korszakban törináx ebben a kortan, öröm
nézni, milyen jó étvággyal fo- tént. Akkor már hosszú hetek
gyasztják ci á gőzölgő Ízletes óta éltünk a pincében, didereg(1945.)
kakaót, amit a gondozónők kő- ve, vaksin, elgyötörve, az utol3Ó mécses alamuszi lényénél, re és hozzáláttak a tábori teleÉ'itettek.
melynek életét cipőperuP-kanóc- fon felszereléséhez. Nikoláj volt
cal
próbáltuk meghosszabbíta- a parancsnok, nagy. marcona,
Csupa tűs lelkesedés
ni. Egyszerre kipattant a bun- alak, szurokszemekkel, döngő
léptekkel, ahogyan filmekben
Uzsonna után kis csoportok ker ajtaja és három orosz ka- alakítják
a vad kozákot...
tona
lépett
be
rajta.
A
hó
vasalakulnak. A gyermekek szabaA
telefon
működni kezdett.
tagon
ült
meg
vállukon,
megdon választanak játék- vagr
mvnknanyagot az óvoda szekré- rágták magukat és szétvetett Valami félelmetes és lenyűgöző
nyéből s kezdődik az önálló lábbal ültek köztünk... Ez, hát volt abban, ahogyan harsogva
munka. Csupa tüz, lelkesedés az a pillanat, az a torokössze- adták le a hireket. Semmitsem
boldogság, értettünk abból, amit mondtak
iil ki az arcokon. Itt kockákat s2orito, remegő
raknak ki, épilenek, ott agya- amelyre vártunk? — gondoltuk s mégis pattanásig feszült idegot gyúrnak, másutt rajzolnak elcsigázva. Ilyen egyszerű az gekkel követtük Őket. Már éjfél«i gyermekek. Egyszeresük ének- egész? Meggémberedve bámul- re járt, s még mindig meggémfogakboldogságnak taredve, összekoccanó
be kezd valaki; mind több gyer- tuk őket.... (A
meknél ablin marad a játék, a éppen az a titka, hogy jóval kal lestük Nikoláj ujját, mely a
munka, mind töbtan csatlakoz- előbb és jóval később érzi az térdén kiterített térképen körönak s nemsokára visszhangzik ember nem akkor, amikor meg- zött- S egyre harsogott a jelen•i terem a jókedvtől. Mintha történik s ugyanígy van a fáj- tés az utcák közti harcokról,
egy nagy család gyermekei vol- dalommal is.) Minden összega- arról, hogy házról-házra, emetalyodott bennünk. Hatalmas letről-emeletre folyik az ütkönának.
dörejek rázták me* a levegőt, zet s a szobák ablakaitan géptudlak, hogy odakint még ja- fegyverek csövei merednek BuTerítenek az úttörők
vában áll a harc, de mi idelent da felé.
A város
napközioitlionos » mélyben már szabadok vaHajnalodott. Nikolájtól Szer..konyhájából autó hozta pontos gyunk !
gej vette át a szolgálatot, —
időben az ízletesen elkészített
A liárora orosz rendezkedni mert akkor már névszerint isebédet, ötven munkásszülő jó- kezdett. Gyertyát hnztak ki a mertük mindegyiket, — s Nii tvágyu gyermeke veszi körül kabátzsebükből s a világosság koláj egy padra terítette köpaz asztalkát. A nagyobbak sü- ugy terjedt szét, mint meleg penyét, " hogy
végigfeküdjön
riignek. forognak, folyik a te- ital a dermedt testben. Azután rajta. De hirtelen megakadt a
rítés. Yaiaoiennyi gyermek jó dróthuzalokat fektettek a föld- szemel a kanárin, amely ott amh

Szántó György elvtárs előadása
a tudományos stáfuszrál

NIKOLÁJ

támogatásával

a haladó
Február 25-én, a Magyar Tudományos Tanács alakuló ülésén mondotta Gerő elvtárs: »Ha
azt aknrjnk, hagy nálunk a
tervszerű tudományos munka
teljes erővel meginduljon é3
eredményes legyen, gyökeresen
meg kell változtatni a tudományos munkával foglalkozók gazdasági helyzetét is. Ezért a
Magyar Dolgozók Pártja javasolni fogja a kormánynak —
s meg vagyok győződve arről,
hogy demokratikus kormányzatunk magáévá teszi javaslatunkat, — hogy ez a kérdés egy
hónapon beiül megoldódjék.*
Nem telt el egy hónap seiji,
mert a minisztertanács március
4-i ülésén mái határozatot is
hozott a magyar tudósok és kutatók anyagi helyzetének megváltoztatásáról.
Népi demokráciánk a Magyar Dolgozók Pártja kezdeményezésére ujabb tanúbizonyságát adta annak, hogy szavak
helyett tettekkel váltja valóra
mindazt, ami a nép érdekeit,
szolgálja. Tudósaink
jelentős
anyagi megsegítése, a haladó és
építő tudomány
fejlődésének
biztosítása is az országépitést, a
uép érdekeit szolgálja.
As országban összesen száznegyvenkilenc arra érdemes tudóst soroltak a Magyar Tudományos Tanács előterjesztése
alapján. y.U, illetve r,B« kategóriába. Szegeden tizenegy tudóst érint a fndománvos státus felállítása. X^m kell külön
kihangsúlyoznunk, hogy ez a
nagymértékű anyagi támogatás
mit jelent tudósaink
további
eredményes munkáját illetően.
Az elmúlt rendszerben tudósnak lenni, tudományos kutatást
folytatni egész életre szóló küzdelmet, a haladó
tudományt
970'g'ilni pedig sokszor meg nem
értést, sőt üldöztetést jelentettTudósaink ezentúl nem lesznek
többé nélkülöző és megfizetetten
áldozatot hozó munkásai a társadalomnak. Népi demokráciánkban tudósnak lenni
jól
megfizetett hivatást, életpályát
jelent.
A szoeializmns építése és a
tudomány fejlesztése, elválaszthatatlan fogalmak. A haladó tndomány minden vívmánya n*.
emberiség előrehaladását," tökéletesebb társadalmi forma ki
alakítását jelenti. A* igaz! tudomány nem öncélú, nem tudomány a tudományért, hanem az
épitést és a haladást szolgálja.
Akkor, amikör népi demokráciánk ilyen nagymértékű támogatást nynjt tudósainknak, mindennél jobban rácáfol a reakciónak az,okra a rágalmaira,
mintha népi demokráciánkban
a szocializmusban a® értelmiségnek nem lenne jövője- A S*ovbasztott két priori közöttt egj
kalitkában, A madár akkor mar
hetek óta néma volt, a sötétség, a léghuzat, a nyirkos hideg megártott neld. Tollait hullatta, tépetten, borzosan, kicsire húzódzkodva ült a kalitka
szegletében. Nikoláj hozzálépett
s kemény szájaszéle
füttyre
csűesörödött. Érdeklődve, dallamosan fütyült. S mert nem
jött válasz a hangokra, s a
madár gombostü.-:zcme álmosan
hunyorgott, aggódva, szinte tagolva fütyült... Aztán szájharmonikát vett elő a zsebéből s
madárfüttyöt utánzó,
trillázó
futamokat csalt ki belőle. Fáradhatatlanul, újra és újra.
Mint egy anva, aki tiizszer,
százszor elismétel egy-egy szót,
amig a gyermek utánamondja.
Kint zúgtak a repülők, a bomba robbant. Ö felváltva fütyült
és harmonikázott roppant figyelmesen, egyre jobban előrehajolva. mintha a madárka szívverését Iesné. S végre a kanári
piciny csőrén valami füttyhöz
hasonló gyenge nesz motoszkált
Az elkínzott torokból, melyet
oly soká gyötört az erőszak léghuzatja, kiröppentek a szabod
ság kezdő futtyjei...
Palotai Boris.

tudományért

jetunió példája is
mindennél
jobban igazolja, hogy a szo.
cializmusban a
tudósoknak
messzemenő anyagi támogatást
nyújtanak, hogy valóban a tu.
dománynak éljenek. Mindenki
előtt ismeretesek a szovjet tn.
domány hatalmas, korszakaiko.
tó eredményei, amelyek létre
sem jöhettek volna a tudó-ok
messzemenő anyagi támogatása
nélkül. Természetesen Pártank
kezdeményezése még csak a®
első lépést jelenti a magyar
tudományos élet felvirágoztatásában. Ismeretes, hogy a tn.
doniányos Intézményeken, egyetemeken, a dolgozó kntotó és
oktató személyzet és segéd-ze.
mélyzet közül töbhezren részesülnek lényeges fizetésemelésben- Az nj fizetési státus «
mnnkát jutalmazza,
teljesítménybére a tndomány harcosainak. Az uj fizetésrendezés
majdnem négyezer tudományáé
munkást érint. Ha összehasonlitjuk a mnlt rendszer és népi
demokráciánk költségvetéséne*
iaizt. a résziét, amelyet a tudományos élet, a tudomány munká.
sainak díjazására fordit, akkor
világosan láthatjnk, hogy nepi
demokráciánk támogatása százszorosan felülmúlja az elrnnlt
rendszernek a tndomány »fejle«zté»éért As támogatásáért*
hozott áldozatát.
Természetes tudósainkra ez a
jelentős támogatás fokozott
felelősséget ró, fokozott munkával és felelősségérzettel kell
szolgálniuk a haladást, a társadalom élenjáró, progresszív tényezői közé kell
tartozniuk.
Munkásságuknak, kutatásaiknak
az nj társadalmi forma megteremtését kell szolgálnia. Felelősséggel tartoznak tndősaink a
dolgozó népnek, annak a népnek, amely áldozatot hozott ér.
tük, ír.ert hiszen ma egy tialó*
fizetése jővai több mint példán!
egy szakmunkásé. A dolgozó nép
áldozatot hoz a tudósokért, d«
ugyanakkor elvárja tőlük, hogy
munkásságukkal o* ő érdekeit
képviseljék.
Még csak négy évvel vigyünk
a felszabadulás után s Tártnak
javaslatára életbelépett fizetés,
rendezés bizonyítja, hogy népi
demokráciánk mihelyt gazdasA
gl helyzete megengedte segítségére sietett a tudománynak,
a tndomány harcosainak. For.
dulőpontot jelent a magyar tndomány történetében tudóra irti
anyagi megsegítése. UJ távlatokat nyit előttünk, a fejlődés,
nek, az 'előrehaladásnak ma méf
szinte felbecsülhetetlen perspek.
tiváit. Bizonyítéka a tudósok fizetésrendezése annak a köveiké,
zetes és szilárd kultúrpolitikának, amelyet Pártunk ezen a IA
fen la követ.
Fokozott felelősségérzet, nagyobb munkakedv, a nép érdekelnek szem előtt tartása — «
kell, hogy jellemezze tndősaitj*
további mnnkáját. A dolgozí
nép tudja, hogy a» áldozat ne®
lesz hiábavaló." A magyar tudományos élet kiválóságai pedig
felismerik, hogy a dolgozó nép
segítségével « közön nagy célért. a szocializmus építésééi*
fáradoznak
Faragó

Lenin-renddel tüntetlek kl

a 30 éves Komszosal

A Komázol kongresszusánál
záróülésén felszólalt Svernik, •
Szovjetunió legfelső tanácsa el.
nökségének elnöke, akit a nagv
gyűlés résztvevői viharos tapí.
sál ünnepeltek. Svernik át nyújtotta. a Komszomolnak a Leninrendet Ezzel a Komszomolt 9C
éves jubileuma alkalmából kitüntették azokért a kiváló érdemekért, amelyet a szovjet ifjuság kommunista szellemben
való nevelése terén szerzett A
kongresszus résztvevői levelet
intéztek Sztálinhoz, a ízovje*
ifjuság nagy bwAttáhoa 4a
nitőme3tereh»-
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Ma indul Szegeden
a „Munkára Harcra Kész46 mozgalom
Nagy ünnepe ran ma Szeged sporíok'ínik. Ezen a napon Indul ünnepélyes
k retek között a legnagyobb magyar
laorimcgmozduUt, a
Munkára
Harcra
rportmozgalom, hogy megteremtse
P' jcdcn b n£pi demokráciánk u] iportjínak alapjait.
Ez a ir'rcte'b-n, jelertösígében és céljn'bati mVd:n eddigi mozgalmat tulszárn .15 hatalmas sportmegmozdulás nemcsak
sp rt,Hetünk kiemelkedő eseménye, nemí ak az Igazi népi tömegsport megteremtésének esz'ctiza. Több mint egyszerű
iportmegmozdulés: hatalnas lépés az uj,
• szocialista embertípus kialakítása leié
vezető uton. —

ígér, mert mindkét vonalon utánpótlásunk
legjobbjai vonulnak fel egymás ellen.
Motorverseny
A lahdantgdmérkdzés szünete sem marad kihasználatlanul, mert ekkor a kismotorosok vonulnak le a salakpályán
lebonyolítandó versenyük megtartására.
Az MHK ünnepi próbál
A labdarugómérkdzést követően végzik
el az MHK ünnepi próbáit, férfi és női
viszonylatban. A férfi magasugrás, suly•lökés, a nők talajtorna és magasugrásban
próbálkoznak.
Egvidöben

hat

sportág

bemutatói

MHK

Igazi tömegsportlátványosság
számba
rz a rövid Idd alatt u Ismertté ét nép- megy a próbákat követő hat sportág
szerűvé vilt három betű jelenti azt a bemutatója, ame'v a labdarúgópályán és a
sportmozgalmat, amely megmozgatja a vá- salakpályán egyldóben folyik le. A vivők
rosokat; falvakat és tanyák népét, örege- a tribün és az állóhely előtti salakpályán,
ke', fiatalokat és nőket egyaránt, hogy az a röplabJSsok és kosárlabdázók a labdatlkövetkeíd hdnapok során nemcsak ujabb rugópálya kapui előtt, a birkózók, súlyrzreket, de százezreket, az egész magyar emelők és ökölvívók pedig a pálya
dolgozd társadalom ősszeségét megnyerje közepén lebonyolításra kerülő versenyeikkel teszik szinessé és érdekessé a bemusz egészséges tömegsportnak.
tató számát.
A mai ünnepi megnyitd után még
néhány hét és több mint 300,000 ember
KÉT ÉRDEKES
egyszerre kezdi el az egész országban a
TEKEBAJNOKI
sport jelvényszerző prdbák sorozatát, amelyAz NB II-ért ma két igen érnek hatását és jelentőségét igazán csak
u elad év végén tudjuk majd felmérni. dekes és nagy küzdelmet ígérő
A

Vasutas stadionban

pontosan 2 drakor kezdik a színpompás
és látványos
sporteseményeket ielöleló
ünnepség a tdmegszervezetek diszszázadainak és a sportolók mezbeöltözött csapatainak felvonulásával, a rendőr és vas• as zenekarok közreműködése mellett.
A felvonulást követő megnyitó ünnepségek után kerül sor a fogadalomtételre,
ami: felállva együtt mond e! a sportolók
tábora és a nézők tömege. A fogadalom
tzövege:
Fogadom — bogy a Munkára Harcra
K- sz sportmozgalom — vállalt követelméijcit képességeimhez mérten — bccsülóesen igyekszem teljesíteni.
Fogadom — hogy fizikai erőmet és
i/iilemi tudásomat — hazám javára állandóan fejlesztem.

fcekehajnoki mérkőzésre kerül
sor Szegeden. Az egviket, a
Gázgvár—MVSE-t reggel 8 érakor kezdik meg a Szakszervezet Szentháromság-utcai pályáján. A másikat, a VAOSz—
Elektromos-t- délelőtt fél 11
órakor a VAOSz Rákóczi-téri
pályáján.
KERÜLETI II. OSZTÁLY
MKUMTE-pálya 4 óra: Józset Attila—Honvéd.
Vágóhídi pálya 10 óra: Hnsos
—Tápé.
Postás-pálya 10 óra: KASE—
MKUMTE.
Szabadság-tér 10 óra: SzATE
Rákóczi.

Fogadom — hogy a magyar dolgozó nép
további felemelkedéséért — erőm teljes
eirr leszitésével dolgozom.
Fogadom — hogy hazám függetlenségéért és szabadságáért — ha kell életemet
W feláldozom.
Az MHK Igazolványok kiosztása
A logadalomtétcl után kerül tor az
MilK igazolványok kiosztására a legjobb
src.lményeket elérő üzemek kőzött.
15x200 métere*

váltó

Az igazolványok kiosztást után kezdődik
neg az egész délutánt kitöltő változatos
sportműsor, amelynek első azáma a 15x200
avéterea váltófutás. Ebben hat Iskola 00
vr-vendéke versenyez egymással az elsőségért.
Kerékpárverseny
A stafétát követi a kerékpáros aalakpályaverseny az MKSz
versenyzőinek
(észvételével.
SzIT-Olákszövetség
Cihdarufómérkőzés 2x35 perces összecsapása s versenyek harmadik száma. A találkozó nagyiramu és érdekes küzdelmet

Színházunk ujabb nagy lépést
leit a realista színjátszás megvalósítása felé akkor, amikor
Gorkij •»Kispolgárok* cimü színmüvét a szegedi közönség elé
vitie. Szegetlen elég komoly réteg a kispolgárság, a szegedi
i ar kisü emi jellege közismert,
agyhogy. Gorkij darabja többeknek elevené'e iág városunkban.
Megmutatta ezt az a kép is,
ami az eiőadás után vita közben
lejátszódott a színházban. Gorkij valóban harcos szándékkal
irta meg müvét. Egy olyan korban, amikor a polgári értelmiség állásfoglalása döntő volt
«: orosz proletariátus szemp ntidból, mely az európai ipari
válság
következményeképpen
forradalomra, a cári rend megdöntésére készült.
A darab 1903-ban játszódik
Ur, amikor fokozódnak a sztrájk
mozgalmak, háromezer kis- és
nagyüzemet zárnak be is százezernél több munkás kerül as
utcára. A sztrájktevékenység fokozódott és Lenin a *Mi a teendőt és zEgy lépés előre, két
térés hát ax cimü müveiben egyre tisztábban fogalmazta meg
a
ko'sevikok
politikájának
» " -országi vonalát. A fokori ó eléged^fdensétr harminc-

Várostanva fél & óra: V.
EPOSz—Kisvasút.
Alsőközpont 4 óra: A. EPOSz
—Dohánygyár.
Lolle fél 4: P. EPOSz—Felsöközpont.
ITjswntiván 5 óra: U. EPOSz
—rostás.
IPARTESTÜLET 3 ŐRA
ÖKÖIJVIVÖ DONTÖK

Szombaton délután nagy érdeklődés mellett kezdték el a
Délkeriilet ifjúsági ökölvívó t>ajnokságának selejtezőit. Az igen
nagy küzdelmet ígérő döntő
mérkőzésekre ma délután kerül
sor az ipartestület márványtermében.
A bajnokin kívül még egy
ökölvivómérkőzést
rendeznek
ma. Este 7 órai kezdettel mutatkoznak be a Gőzfürdő és a
Belvárosi SzlT ujonrgárdái a
VAOSz Zsóíér-házi klubhelyiségében.
NB. II. válogatott-NB. III. válogatott
Kiemelkedő eseményt Jelent 1 sportműsor befejező azáma Szeged NB. II.
és NB. III. válogatottjainak egymás elleni
felvonulása. A találkozó nagy küzdelmet
ígér, mert az N a
HL-bell Játékosok
beakariák blzonvitanl, hogy az ő képességük ls van olyan, mint a felsőbb
osztályú társaiké. A mérkőzésre a két
csapat ebben az összeállításban áll fel:
NB. II.t Ébncr — Komlód!, Kázsmir
H - Pétervári, Hetesl, Oalgóczi — Hernádi, Bozóki, Tó h K., Héger I , Héger II.
NB. III. Kováes — Fodor, Lovászi,
— Machult, Ludas 11, Rechtenwald —
Rajrsányi, Baráth, Korom, Fodor, Máiton.
Az ünnepélyes megnyitóra 59 fillér és
1 forint a belépődíj. A helyárakhói befolyó tiszta bevételt a sSzabad Népr
székház építésére fordítják. A pálya megközelítéséről a villamos már 1 órától
•ürített járatokkal gondoskodik.

Kedden Prága nöi kosarasai Szegeden
látszanak
Most mér végleges, hogyPrá% válogatott női kosárlabdázói
zegedre is ellátogatnak. Az
együttes kedden játszik a szegedi Postás együttesével. A vendégcsapat hétfőn délután az
1 óra 66 perces személyvonattal
érkezik meg a Szeged -állomásra.
Itt ünnepélyesen fogadják őket.
Délután a várost nézik meg,

f

másnap üzemeket látogatnak és
a városházán tesznek látogatást. A mérkőzésre kedden este
fél 7 órakor kerül sor. Megelőzően a Postás férfiegyüttese
a Budapesti I.okomotivval játszik barátságos mérkőzést. A
csehszlovák női együttes a
moszkvai Dinamó ntán Európa
egyik legerősebb csapata.

A SZABAD NÉP SZÉKHÁZÁRA

Nagyszabású nuvésznatiné
vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi Moziban.
Fellépnek a Szegedi Nemzeti Színház művészei próza-,
opera- és operettszá mokkái.
Jegyek a Belvárosi Mozi pénztáránál kaphatók 1, 2 és 3 Ft-ért.

A Csiilag és Tiszatáj folyóiratok
irodalmi napja
Mull vasárnap jelentás irodalmi esemény színhelye volt
Szeged, mert irodalmi életünk
legnagyobb folyóirata, a Csillag, — mely tizenötezer példányiban jelenik meg s igy legnépszerűbb folyóirata az országnak — néhány képviselőiét, i/óját küldte le, hogy városunk Tiszatáj
folyóiratának
l/ó. munkáló ősségi el megtárgyal/a a mai\
magyar irodalom ielen problémáit.
Fiatal demokratikus irodalmunk a szocialista realizmus
megvalósítása előtt áll és a
marxista kritika már ebből a
sze.ns őg' 61 14 álta meg as irodalmi mü leket, melyek egyre
jobban tükrözik a fejlődő magvar társadalom uj valóságát.
A szoria'ista realizmus módszere azonban nem kaptafa az iró
számára, hanem éppen
ugy,
mint a marxizmus-leninizmus
elmélete, a dialektikus materializmus csak vezérfonal a
politikai
tevékenységben, a
marxista esztétika csak az irói
alkotás vezérfonala az iró számára. Napnál világosabb tehát,
a mai iró a fejlődésnek lehetséges ut.a. elsősorban magának
kell uj emberré, kommunista
emberré válni.
Ez a perspektíva azonban a
valósági an igen bonyolult problémákat vet jel az iró számára, hiszen az uj művészet
megteremtéséről van szó. Ilyen
probléma az iró és irodalomtudomány viszonya. Az
alkotó
spontaneitás már nem elég az
aj irodalom megteremtéséhez,
az írónak ismernie kell az iroda'om egész eddigi történetét,
a műfajok keletkezésének történelét, az esztétika egész történe/ét, a filozófiát, a lélektan
eredményeit, stb., melyek nélkül már nem lehet el egy tudós, szocialista realista alkotó. Ugyanilyen baj az ls, hogy
a dolgozó osztályok széles tömegeinek még nincsen biztos,
kiformálódott ízlése, még nem
tudják határozottan értékelni az
uj irodalmi termést.
Az iró csak a pcoleláriátns
élcsapatára,
a
kommunis ía
pártra számíthat, mert az vezeti a dolgozók harcát, az érzékeli az elsőrendű szükségleteket, azokat is, melyek a prolelóriátas nemzetközi harcából
kialakulnak-

Maxim Gorkij színmüve a szegedi Nemzeti Színházban
ezer sztrájkoló diákot állított
a proletariátus mellé.
Gorkij átfogó rajzát adja a
korabeli orosz kispolgárnak, a
garasos kapitalistának, akit a
féi/eudális cári rend elnyomorít és szinte jobbágyi, primitív
állapotában tart meg. Gorkij
azonban nem áll meg ábrázó•
lásá'an ennél az elnyomorodott
orosz kispolgárnál, hanem típusaiban minden kispolgár tragédiáját és komédiáját bontakoztatja ki ugy, hogy a megrekedtségböl már a kiutat ls
megmutatja.
'A szegedi színház megértette a szocialista realista Gorkijt
és az együttes Horváth Jenő
rende é ivel kitűnő munkát végzett. A közönség már az első
felvonásnál érezte a kispolgári
lakások ernyedt, unalomtól terhes levegőjét, az üresség ásliását. A to\ábbi jelvonások során ez a hangulat még fokozódott, szinte tűrhetetlenné vált.
Maea a néző is kellemetlenül

érezte magát, a daraJb kínos
hangulati terhe ránehezedett a
nézőtérre is. Megfájdult a fejünk a füUedtségüől s megundoritott bennünket minden kicsinyes alak. Különösen azért volt
éles számunkra a darab kontrasztja, mert a lá^as tevékenység korát éijük, elhaladunk a
meglévő kispolgárok mellett a
nélkül, hogy észrevennénk őket.
A darab viszont jetfedezte őket
újra számunkra ls. — Jó nekünk már — fejtette ki az egyik
felszólaló az előadást követő
vitában
mert most
már
leiünőben van az osztály. Fordított a helyzet nálunk,
mint
Gorkij x Kispolgárok «-já' an volt
Most nem a rendes emberek
hagyják el a szinteret, hanem
a kispolgár számolódik fel fokoa'osan iá-sa dalműnk ' an.
'Az előadást követő vita folyamán megbírálták az együttest is és a közönség viharos
tansal jelezték az együttes kolle' liv munkájának s k rét. Deák

Sán dor c^ahidjá'/an diktátor kispolgárján sokat nevettünk. Kőmi. es Erzsi kitűnő megérzéssel
alakította a feleségéi, akiben a
meg"áradt anyai vonások harmónikusan keseredtek a kispolgári a', gyermekeinek csodálatával és eggéb állásfoglalásaival. Gáti Pál játékáról az a
megjegyzés hangzott el, hogy
kissé tuliátszotta Pjotr figuráját. Szerintünk ez a vélemény
nem helytálló, mert a már
nagyvárost járt egyetemista fin
gváva türelmetlenségét
ilyen
erős, határozott alakítással kellett kihozni. Tatidna lányuk, a
kispolgári hamupippőke hiteles
alakot öltött Moóry Lucy felfogásában. Szatmári István mozdonyvezetőjének derűs optimizmusa viharos tansokra ragadta
a nézőt. Bakos Gyula Percsihinje az alak finomságával,
az
öregember tök letes ábrázolásával tűnt kl. Inkább ml Polja
alakján érzünk némi slmitanlva'ót. Szerelmi jelenetük a moz-

E sokoldalú problémáról uttatkoztak Csillag küldöttei és
Szeged irói. A Csillag megbírálta a Tiszatájat, de megbírálta saját maját is, folsorolva
a meglévő pozitivnmaH és hiángosságoir. A T's-atáj
pedig
saját tapaszt ilataiind hozakodott elő, melgek az iróközős.
lég kéthónapos munkája miomán ketelke-.fk. A munkaközösség érdekes kísérlet a magyár irodalom éleiében, mer,
először igyekszik
összehozni
egy ha'ározatl
munkaprogram,
mai.
feladatokkal, 'ervs-erü
munkával működő irói kötlek,
tlvát, változó
viszonyainkhoz
alkalmazkodó kulturális szervet. A szegedi írók felkérték a
pestleket, hogy k ö ö s e n harcoljanak egij eredményesebb
munkát és irányítást
kifejtő
írószövetségért, mely Irodalmi
életünket tovább, megfelelően
organlzálja.
öt órakor közős
Irodalmi
déüitán folyt le a városháza
tanácstermében. Itt az irodalom leguiabb terméséitel Ismer,
kedett meg a szegedi közönség. Déri Tibor Kossuth -dija*
iró a francia bánaászs-fráikol
játszó proligyerekekrői, Nagy
Sándor Kossufh-dijas Irő földéhes
szeqénypnrasz'okat ábrázoló kedves novellákat olvastak let. A fiatal kőUögeneráeió legújabb verseivel szerepelt.
A
pesti Zelk Zoltán
Kossuih-dijns, Kvczka
Péter
Bnmgarten-dijas költők és a
szegedi Takács Tibor és T.ődA
Ferenc nagyhatású verseit la p.
solta meg a lelkes közönség.
A magasszinvonalu irodaim*
nap megmutatta a szegedi közönségnek azl. hogy folyóirata,
a Tiszatáj, művészi szempnrrtból egyenértékű tóvárosi folyóiratokkal és Szegeden te komoly irodalmi fejlődés indult
meg, melynek eredményeit rö.
videsen meglepetéssel IdxérheO
szemmel.
x

Dioptriás

napszemüvegek

Kelletnél, Kárá.z-utca

Okulárium

3.

X Collígulm Musktmt VIII. bérlete április 13-án este 8 órakor Várnagy
hegedüestje.

Közreműködik

Kollár

Lajos
Pál

(zongora).
X Zenekonzervatórln.m L házi növendék
hangverseny* áprliU

12-én délután

6 ko»

Belépődíj nincs.

donyvezetővel kissé szentimentálisra sikerült, nélkülözte
a
fiatal pár friss, egészség-s közvetlenségét. Kiss Ilona 1 dénárja és a többi vidám alak, Bay
Gya'a. Hnt/y Éva, Vizy Piroska,
Duniss Győző. G. Bagossv Mária őszintén felvidámított bennünket. Ugy éreztük, hogy Tyetyerev, a templomi énekes flgurájába, akit különben jő átérzéssel alakított Bessenyei Ferenc — Jttég mélyebb társadalmi tipikusságot 'ehetne belevinni, hogy azok a szép gondolatok, amiket Gorkij ennek az alkoholistának száiá'a adott, mégj
szebben hangozzanak ki
Egészében véve a r,Kispolgároki a Szegedi Nemzeti Színház munkájának egyik legnagyobb eredménye, csúcsa.
A
pártszervezetek, a tömegsxerve*
zetek hassanak oda, hogy mindenki nézze meg ezt a darabot^
mert ebben a realista alkotásban nemcsak hiteles képet kap
a korabeli orosz kispolgárról^
hanem Gorkij művészetében szocialista realizmusra lát eleven példát: ez hazai művészetünknek mostani
legfontosabb
problémája ls.
^
1

7Ugy

sandoq

—TIMJV

i_ruh—í

vasarnap,

április la.

A p r ó h i r d e t é s e k
KABAGO-CTCA 13. sz. gazda- EGYSZOBÁS összkomfortos la- ORAJABOL modern karórát ké. N Y I L - U T C A 3 6 . sz. ház eladó HÚSVÉTI likőrök és párlatok
>gi jel légii ház nagy konyha- kást keresek, kisméretűt, lehe- szitok. Órákat olcsón javítok, és az egész ház elfoglalható, ér. kitűnő minőségben, legolcsób"
ban szerezhetők be Sándor Bél®
I deldődni ugyanolt.
erttel. Érdeklődni Szécsy Ru- tőleg a Belvárosban, lehet hu- Selmeczky órás, Marx-tér 1.
ital áruüzletében, a Főpostánáj.
torral is. Költségeket megfize
laréruház.
Ü G Y
0
ÍÜXI
IF A ^ V ^ ^ F Y
? ? ) KCLÖNÍÍEJARATU
bútorozott
kedden 11 órakor Kossuth La. „ ,
. .
,,„,, , B E ' ' V Á R O S I háromszobás összKELEMENNÉL OKH
utal- tem. »Csinos lakás« jeligére.
jos-sugárut 19,
I szoba fürdőszoba használattal komfortos
10-én
délelőtt
10
órakor
Gyála
lakásomat elcserélem
ványra rádiók 18 havi részJÓKAIIBAN
lévő
fehér
mély
egy
személy
részére
kiadó.
Ti. hasonlóért Jelige: »Mielőbbc
Becsei vendéglőben a mezőőrök
e e, kerékpárok ke lve*ő rész. fizetéséről nagygyűlés lesz. A gyermekkocsi eladó. Korona-u.! sza Lajos-körut 19. I. em. 2.
(Ilid-utca sarok.)
•elte kaphatók. Kelemen utca gazdik megjelenése fontos. El- 33., I. 3.
| ABLAKOK tokkal és egy ajtó
EGY hasas tehén eiadó vagy
t1. szám.
nökség.
ÍRÓASZTALOKÉRT,
modern tokkal eladó Hattyas-sor 41.
KIFOGÁSTALAN
Remington UJ ejtók, ablakok, Esslinwni bútorokért magas árat fizet Zin- GALAMBTARTÓK részére 1 m. vágóért elcserélem. Megtekintirodai ir'séD eladó. Juhász Gyu- rolók, konyhai fali vizkagvlók, gerné, Török-utca 6., a kapu-. széles< 2 m . hosszú cserény el. hető: Szappanos-utca 6.
FMmben
EGY jó állapotban levő 6 lám*
'a-utea 33.,' 1. 4.
faesillár, quarclámpa eladó. —
'.
. adó Haltvas-sor 41.
pásos rádió eladó. Tisza LaR E G I D I V A T U , jő erős ebédlő
Dr. Eeich, Kígyó-utca 1.
őhutor, . -ktények. 2x3-as sző. BSA 500-as motorkerékpár, el- rériy j u t ó ^ t o n e M ? ^ j EGY különbejáratu bútorozott jos-körut 37., flds*. 3.
ty'g és egyéb bútordarabok el- sőrangú állapotban eladó. Ér- gyi-utoa 3.
j szoba egy vagy két férfi részére •'Lf l-es Elit szuper rádió eladó.
id'>k. .Jnhá i Gyula-utoa 33., deklődni: Kossuth Lajos-sugár- ÉLADŐ uj tetőszerkezet csere-'kiadó Somr>gvi-u. 0. I. 3
Gyöngytyúk-utca 25.
ut 68.
I. emelet 4.
pezéssel 6.40x6.40 méretű és (NAGYMP.RET0 fehér áramvo- oOO-as motorkerékpár eladó,
\r.\GAS alakra drapp tavaszi .10 sportkocsi 90 forintért el- épülettéglák Római-körut 26. jnalas mélv gyennekkocsit ven. vagy elcserélhető kisebbért —
'élficJtöny eladó. Juhász Gyula adó Tisza Lajos-körut 7. Zoltán. ELCSERÉLNÉM kis szoba, „ék, címeket Pacsirta-u. 2L Csonka István géplakatos, Tiitoa 38., I. 4
BÚTOROZOTT szoba fiirdőszosza-malom.
KERÉKPÁR! Csepel motorke- báhasználattal kiadó. Bocskai- konvhás lakásom kétszobás naBELVÁROSBAN üres szobát k<*
S í ^ z e f í f f i S S r f i ^ í ^
" f ?
^
rékpárok összes
alkatrészei, utca 8a földszint 2.
resek, esetleg kevés butorraJ.
tagy sjjorthorgószcikk raktár HANGSZERERE hurt Steiner- MAGÁNHÁZ elköltözés
miatt T M Szabadkai-u. 2.
fi. Bruekner műszaki vállalat- nél, Kelemen-utca 7., újfajta, azonnal átadó, csekély hozzá- BÚTOROZOTT szoba konvhá- •leiige: »Dolgczó nő*.
olcsó II
HALOSZOBARUTOR. 2 szoba,
iái. az Anna-kútnál.
ássál. Ttod.: Lomnici-u. 49. val házasjiámak, magányosnak elköltözés
miatt azonnalra átINTÉZ MTI. és kisebb háztartá- PARADICSOMOS Rex befőt- járul
ÓNALLOAN
főző
mindenest,
azonnal
is
kiadó.
Széll-u.
51.
i takaréktüzlielyek Jegolcsób- tesüvegek, modern csillár el-bentlakót, május 1-ére felve- ÜGYNÖKÖT, aki seprő eladás, adó. Tisza Lajos-körut 33., IL
ián Kovács tiizíielyraktárában, adó. Megtekinthető ma Szent
szek. Eocskay-utca 7., az udvarjje v a n vezetve, keresek ju- emelet 6.
Jo'doja-s/ony-sugárut 65.
Györgv-utca 4., III. 7.
.
. . . . italokra. D. Kiss Pál Battonya, 350 kbc. Puch motorker&kpá®
FRATF.R borotva 24, metsző. JÓLFŐZÖ mindenes hosszú bí- M A J D X V F . M uj porszivőgép el. senr « ftzWT ,
ó gumikkal eladó. Géczi L a ^
>lló 13.70; önliorotvanenge 20 zonyitvánnyal magányos házas- adó^Kossuth I^jos-sugáxut
n
el.
Hstelek, Tanya 200.
I tér, zsebkés 3, olló 8, kösző- párhoz kerestetik. Cim a kiadó•ülés. javítás olcsón. Mikszáth ban.
MOTORKERÉKPÁR 350 kbc.
Érd. Konnányos-n. 26.
Kálmán-utca 5.
KÉTSZOBÁS, esetleg egyszobás Puch, prima, sürgősen Olcsón Varga.
üz Állán
részire
íöIIV NGU 4-k 2-es Standard rá- lakást keresek. »Dom-tér közelé- eladó. Bajcsy-Zsilinszky-u. 20. RUTOROZOTT szoba konyha- e n y é s z á l l a t o H a t v á s á r o l n a k
iió olcsón eladó. Hétvezér-utca ben* jelieére.
EGY fehér jokaiban lévő mély használattal kiadó, kevés bútort
a'anl közölt helven í , időben • (
10 Megtekinthető délelőtt 10— JOKÁRRAN lévő párevezős csó- gyermekkocsi eladó. Rókusi-fe- hozhat, Zoltán-u. 17.
állam részére a Tenyészállaliorgalml Nem,
12 lg. d'Sután
4—6
ig.
nak
eladó.
Árva-utca
6.
54
e
m
A
l
b
e
" /J'
'
í'
rádió eladó Rigó-u. 8. «z. zcli Vállalat tenyészsertéseket tenyésztésre
NAGY modarn Íróasztal, álló- TÖBBFÉLÉ konvhabutor eladó. JATEKOl V
fiusvétra,
nyuszit, T 6 n ;tv
alkalma* üszőket, teheneket és növendékámoa, szekreter eladó. Cim a Szilléri-sugárut 31.
bikaborjukat vásárol.
KCLVÁROSI Üzlethelyiséget ke- C T ^ U L E F ^ o l S t e n ' P A N E I . ÓS diólemez eladó Re.
dadóhan.
Felvásáilásra kerülnek IS hónapos üszők49
sz
KISF.RB családi liázat keresek resek május l-re »Jó forgalmún rokkantnál, Arany János-u. 10,
.
től f) éves tehenekig-, valamint 3 hőnapoe
jeligére.
nesrvételre készpéuzért. Jelige:
II. em. 5.
j BELVÁROSI komfortos, első. kortál lő hónapos korig növendék bika•Körúton belül*.
ELADÓ uj állapotban lévő 500- TÖLGY FARÖNK, 100 eh hosszú emeleli
négvszohás
lakás borjuk.
Mangotlca kanok 11 hónapot kort<H
FIGá EI.F.M! Most vegyen gu as hátsórugós Moto-Guzzi és .40 cm átmérőjű eladó. Tisza L. >Köl'ségmC'<térités* jelige.
•nisznndátt Hódvnál mig a egy 500-as Ulster-Budge motor- körút 20., III. em. 8., alsó csen. KÜLÖNBÖZŐ nagyságai liefőt- hu.scrtés kanok 9 hónapos kortól kerül
rtek felvásárlásra.
készlet tart. Kelemen utca 12 kerékpár. Szeged, Moluár-u. 28. 2 0 .
les üvegek eladók Partlzán-u.
A felvásárlásra bemutatott állatoknak
HASZNÁLT tanoskocsi, egylo- GYERMEK sportkocsi, etető- HATSZEMÉLYES
porcellán . .
, ,
törzskönyvezetteknek, vagy ha törzskönyvas, otesón eladó, ltibizsáx, Szt. szék, ágynak használható járór t m á ü y
'
| KÉZI szövőszék, fali óra eladó vczetlen, törzskönyvezésre alkalmasnak kell
ka eladó. — Hajnóczy-utca 6., 3 Í 1 S 5 . 5 S ^
ivörgv-utca 13.
lenni. A Nemzeti Vállalat a felvásárolt
EBÉDLŐASZTAL, ágysodrony Dufiomcs-tér 11. I.fem.4.
Z O N G O R A ) kereszthuros. cselló, földszint bal.
illatok vételárát még az elszállitáa elótt
er.is'/iitő. boxlabda eladók. Ap- E L A D Ö egy gj-ermekágv. Pető- és ágv eladó. Római-körut 16. BELVÁROSI szoba-konyhás la- kiűzeti, [eltéve, ha a tuberkulinozáire
hang fertőzésre vonatkozó állatorvosi
>onvi utca 25., I. era. 3.
fi Sándor-sugárut 52., földszint KEOSKÉSTELEP Adai-for 5. s*. kásomat elcserélném móravároL F . B O N T ASBOL épiiletanvag el- 3. ajtó.
egv fedeztetett üsző eladó.
I si szoba-konyhás lakásért, éi'd. vizspálat kedvező eredménnyel végződik,
Felvásárlásokat kötnek a következő be
ndó. Dugonics-tér 8., italmérés. C0 éves nvugdijas főtisztviselő LÉTRÁT veszek egy vagy két- Valéria-tér 6. földsz. 6.
S0t!-:is kardános BMW motor- teljes ellátást keres magányos águt Cim leadható »I.étra« je- 2 SZEMÉLYES modern urifod- Iveken:
1049 április 12-én 3 órától: Csongrád,
kerékpár. rr.int az uj, eladó. hölgynél, kinek jövedelme van.
mázsaházánál, — 11 órától: Szenti a t 7
iiX
rász berendezés székkel eladó, vásártér,
1f -.
Cim a kiadóban.
xKettesben könnyebben boldo- Jő
tes,
piactéren, mázsaháznil, — 2 órátólt
állapotban lévő asztaltuz.' .
. ,. _
,
'
Yll L < MOSM''G ILLÓNÁL blosó gulunk* jeligére.
hely eladó. Homok-utca 3.
|Mtklós drogéria Petőfi pSándor- Nagynrágoca Árpádtelep piacterén, — S
órától: Mindszent, községháza udvarit
házhelyek eladók. Érd. Mérey- FGY kisvason marlintrágya el- KERÉKPÁR-, varrógép javítás sugárut 7.
adó. Alsónvomássor 14.
ítea 6/b., zöld kapu.
jótállással. Varrógéptü, gumi, VESZEK használt Conlinentál, 1949 áprllla 13-án 3 órától: Hódmezó.
CJ festett kombináltszekrény, FŐZNI tudó mindenest felve- alkatrészek kaphatók. Trebitsch Trtumf vagy Remington táska, vásárhely, Vásárhelvkutas piacterén, — 12
Hófaszin. modern. rekaméváz. szek. Jelentkezni vasárnap 9-től müszcrészuél, Klauzál-tér 5., az írógépet. Madách-u. 1. Bálán, órától; Hódmezővásárhely, Pusztakőzpon^
- 3 órától: Hódmezővásárhely, vásártér,
iÁruázás nélkül sürgősen eladó 12-ig Kooh, Margit-utca 31.
udvarban.
I OLCSÓ vegves savanyu és szfl- 1949 április 14-én S órától: SzcgeóÉrdeklődni lehet szomliaton és KÉTSZOBAS, gviimölcsöskertes BÚTORT részletre vásároljon. v a i z k a p h a tó Pulc-u. 23.
vásártér, — 11 órától: Alsóköz.
magánház elköltözés
miatt Könyves butorraktár, Mikszáth HIVATALOS ügyek intézését és Rókus
hétfőn Liget utón 19.
pont, vasútállomás melle! ti téren, — 1
ELADD jó állapotban levő 500 kclts'égmegtéritéssel azonnal át- Kálmán-utca 19., ax udvarban.
órától: Kossuth-kut, — 5 órától Fel*Smázsa rsövestengeri l>efogadá- adó. Somogvitelep VI. u. 276. KÉZI és géphimzést, előrajzo- kisipart es kiskereskedelmi központ, közigazgatási énület e'őtt.
könyvelést
jutányosán
vállalok.
KOLONBE
JÁR
ATU
bútorozott
réra alkalmas kukoricagóré. —
lást jutányosán vállal Müller Cím a kiadóban.
íürdőszobaliasználattai Erzsi, Káról vi-utca 4.
VIegtekintbetö Csongrádi-sugár- szol>a
kétszobás KisKeteskedök H a v a l a
15-re
kiadó.
Bokor-utca
8.,
I.
1.
it vécén, Rtsedv-tanra.
PARTPALOVAT, 6-8 éves hi- NAPOS egy, vagy
VETöBrKKONY. vet őhurgonya, SZEGEDI modern kertes ház- Iréllant vesz a Hungária Szik* komfortos lakást keresek egy- A szegedi Kiskereskedők Egyesüleléneli
étkezési burgonya, takarmány- lian báromszobás összkomfor- vizüzem, Jósika-utca 27., hét- ezertől. »Május l.c
tos lakásomat elcserélném bu- főtől.
ÚJSZEG E D F N
szoba-konyha irodája és adóközösségl Irodája április
burgonya nagy választékban kap dapesti
U-étól, hétfőtől kezdve Arsdl-utca ő. szám
összkomfortos
egyszobakerttel
költségmegtéritdssel
át- alatti
ható. Mülter diótöröde, Bocs- hallossal. Jelige: sOlcsobériw a BÚTOROZOTT szoba fürdőszouj helyiségében működik. Bejárs®
adó.
Cim
a
kiadóban.
cny-nttn 8.
ba-, esetleg konyhahasználattai KECSKE kisfiával eladó. Sze- a Deák Ferenc-n'ca 25a, alatt.
kiadóba.
HONGOKAT, orgonát,
barnió
házaspárnak is kiadó. Érdekíiuniot tökéletesen hangot, ja EGY 7 hónapos süldő ehidó. — lődni Zárda-utca 13., fszd. 1. keres Jánosnál, SzentmiliályteFÖLDSZINTI
szoba-konyha, lek 435.
rit Rakovszky, az Állami Nem Újszeged, Kúllav-fasor 12.
Szegedi Miami Kemzeti Színház
speizos
lakást
keresek
költsé^- EGY szép kombináltszekrény és
KIS
szola-konyhás
lakást
átleli Színház ' és a Zenekonzer
mii^ora
megtéritéssel azounalra. Jel- egy kétszemélyes rekztmé eladó.
cetérinra Lángolója. Br. J ó adnám költségmegtéritéssel.
Széchenyi-tér "6., I. 9.
ige: í1500*.
xTiszta II.« jeligére.
sika utoa 81. Telefon: 40 00.
uj kombinált' szoba és EGY Berkei mérleg eladó. Ér- TARTÓS ondolálás, hajfestés Április 10-én délután 3 órakoO
M E G B Í Z H A T Ó g yennekszere tő, FG ESZ
Tosca. sK«- és »M*.bérlet 8.
lehetőleg egyedülálló, bentlakó konvhabutor, modern gáztűz- deklődni Juhász Gyula-utca 11. felelősséagöl Szántai fodrász- Április
10-én est® 7 órákon
nál, Dugonics-tér 11.
leányt keresek. Jelige: »Ügyes*. hellyel egész olcsón eladó. Ér- Szélpál András.
KIS
üzletemhez
független
nőt
A
szabin
nők elrablása* »E««
deklődni:
Hattyu-utca
30a.
2—3 szobás magánházat ke
J Ö K Á R B A N Ievö mély gyermektársnak keresek. —
bérlet 15.
szobát, kocsi eladó. Kecskeméti-utca 24. pár ezerrel
resek bérbe. Kossuth Lajos NAGYMÉRETŰ üres
fürdőszoba- és konvhaliaszná- B Ú T O R O Z O T T szoba kiadó für- Telisre »Itázasság is Iehetséges«. Április 11-én est® 7 őiakon
sugá'-ut 3. Bálinth fodrász.
Kispolgárok. »T«-bérlet 14.
ELCSERÉLNEM pesti 2 szof>a, fattai'keresek. Jelige: »Szinház dőszohaha sználattal. Fischerné, MEGBÍZHATÓ idősebb nő főBa jcsi-Zsilinszky-utca 9., I. 6. zést. könnyebb házimunkát mint Április 12-én est® 7 órákon
hallos, összkomfortos lakáso- közelében*.
mat szegedi központi fekvésű JÓKAIIBAN lévő mély, kék I N T E L L I G E N S nő idősebb fér- családtag vállal. Móra-utca 11. 'A szabin nők elrablása. »P«t szoba összkomforto ért. Ber gyermekkocsi eladó. Tisza La- fit keres élettársnak. Házam HERMES Babv táskairógép és
bérlet 15.
vau. Jelige: rideális öregség*. uj Rapid kötőgép eladó. Parti
tenczei Károlv Budapest, Szé- ios-körut 31.
Április
13-án est® 7 órákon
F
L
Á
D
Ó
:
galéria,
nudféderes
pakely B. utca 13.
zán-ntea 7/b.
MODERN rádió eladó. MegteKispolgárok. »S*-bérlet 15.
dozatnak alkalmas. Széchenyi- IIÁ'Z n a g v kerttel, 3 szobás
SZEREZZEN örömet magának kinthető Partizán-utca 16.,
tér 9., oinésziizlet.
Csináltasson dauert Pusztasze emelet 4.
lakás átadásával eladó. Érdek- Április 11-én este 7 órakan
Tannh;tn«er. »0«-bérlet 7.
rir.éi. Kelemen-utca 12. Szolid EGY használt kis Singer var- F É R F I R U H Á K és egy kézimán- lődni: Kálvária-utca 21.
árak.
rógép 300 forintért eladó. Ré szorló eladók. Dr. Bolgár, Ká- HASZNÁLT mély pvermekkoDELMAGYARORSZÁG
rász-utca 14., II. 8.
pás-utca 7. szám.
I esi olcsón eladó. Bajcsi-Zsipolitikai napilap.
ÓCSKA kalapját ne dobja el. GEPCSOHVZI lejárat tat búto- HÁZ, beköltözhető, eladó és l i n „ K V . U T C A 22., ITI. 28.'
FelelŐ3 szerkesztő és kiadó;
I J Ö K Á R B A N l e v ő mély gvermek
Mcncz kalapos húsvétra uj- rozott, szotia, fürdő- és előszobá- egy 2VÍ sátor. Farkas-u. 12.
ifj. KOMDCSIN MIHALt
járeslf és formázza. Dugonics val kiadó. Petőfi Sándor-sugár- ELADÖ 750-es BMW motorke- k0esi, barna, testett szekrény
Szerkesztő: BDDAY PÁL
tér 2.
ut 37a., I. em. bal.
rékpár és jó állapotban levő 0]aaó. Hóbiártl>asa-u. 25/b.
ZONGORA T. rendű, márkás, BELVÁROSI két szolia -konyliá s könnyű. 4-es traktoreko. Tápéi- yi Á G A N H A Z : Csanádi-utca 32. Szerkesztőség: Jókai-utca 4
Felelős szerkesztői telefon: 35:84
sürgősen jutányosán eladó, vagy lakásomat elcserélném kisebb
•• , r
t„ Bérházak: Deák F.-u. 8.. Zerge
magánházért. Kálvária-utca 18, EGYSZOBÁS összkomfortos
trérheadó. Kálvária-utca 19.
la- 1)fca „ 7 m ; t l d , n elfogadható Szerkesztőségi telefon: 30-03.
kást keresek a Belvárosban. - - rfirt e]a(Jdk- p r d . Mézemé in- Nyomdai szerkesztőségi telefoni
ELADÓ erős, szép keményfa- I. cm. 7.
aatlaniroda, a múzeumnál.
este 8-től 35-06.
szekrény, kettő
nagyméretű 150 n-ötes kertemet felesből Jelige: >Majusra, sürgős*.
..
,
..
Kiadóhivatal Kárász.atca 8.
kéjtránia. üveggel. Rigó-utca 16. kiadnám. Felsőváros, llolló-u JŐ állapotlwn Jevó két vagv
három karikás tűzhelyet ven- f^ADG uppLs^vrihől nöt
FGY házőrző és egy 7 hónapos 10. szám.
Telefon: 31-16 és 85-00
szol a kutyát elajándékoznék, t>e 12 basszuson tangóha rraónika, nék. I*eirüssal és ármegjelölés- koraturn kozéntermetre. selyem
Az
x-szel jelzett közleményelí
sel
együtt
kérem
a
cimet
le™ba,
33-as
férfi:
barnacipők.
vannak oltva. Somogyitelep 24. háromnegyedes férfikerékpár el adui a kiadóban.
díjazottak.
I Pánspkorut 39., félemelet 4.
adó. Debreceni-utca 12b.
utca 944.
ELADÖ egy 250-es motorkerék-] FEHÉR steppelt mély kocsi olCSALÁDI házat bérelnék bár- KÉTSZEMÉLYES rekamié fo- pár
vagy elcserélhető rádióért csőn eladó. Ui szeged, Pillich A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
uol. Szol a-konyhát adaélr ».Tól telekkel és dívánnyal olcsón el és kismotorért. Pásztor-u. 41.1 Kálmán-utca 12.
Felelős vezető: Konez I.ás/ló.
adó.
Béke-utca
4tizetőr jeligére.

