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Sanghaj körül

300.000 Kminianp katonát fosott gyűrűbe
á néphadsereg
- .
A kínai néphadsereg csapatai
t>ckcíiletiék Sanghajt és gyors
hadmozdulataikkal
gyűrűbe
fogtak 300.000 főből álló Kuomintang sereget.
Sanghaj helyőrségének
pa.
rancsnoksága jetcnleite, hogy
szerdára virradóan a néphadsereg Csangszutól északkeletre
is átkelt a Jangcén. Egyes népi
csapatok most déli
irányban
Kiangszu és Csekiang tartományok felé törnek előre.
A végső összeomlás elölt álló
Kuomintang
rendszer -még
utolsó kétségbcccsett intézkedésekel tesz. Pedig málr a Kuomintang rendszer összeomlása
washingtoni hivatalos körök nézete szerint is helyrehozhatatlan. Már Washingtonban js elismerik. hogy a kínai nép szemben áll a Kuomintang kormánnyal és Csang-Saj-Sek eltékozolta az amerikai segítseget.
Az amerikai hírmagyarázók
egvhehangzó megállapítása szerint a h.mai néphadsereg dia-

dalmas előnyomulása a nyugati
hatalmak igen súlyos veresége.
Ez igazi válasz az atlanti egyezményre és a Truman-elvre. A
.'Newyoi'k Times hangsúlyozza,
hogy a Jangce folyón törtéül
átkelés történelmi fontosságú
esemény és hogy a nyugati ve.
zetők nem tudják megmenteni
a régi kinai rendszert.
Kína demokratikus kormánya felszólította a kinai .vizeken horgonyzó angol és amerikai hadihajókat, hogy sürgősen távozzanak .meri addig nem
lehet szó a diplomáciai kapcsolatok felvételéről. A kormány a
külföldi állampolgároknak
is
biztosítja a teljes vagyonbiztonságot.
A felszabadító hadsereg niost
a déli tartományok, Ilunan és
Kiangszu felé menetel. DéJkina lelkesedéssel fogadja a demokratikus köztársasági hadsereg katonáit. Az imperializmus összeomlása
távol keleten
hozzájárni a .világ arculatának
megváltoztatásához.

A párisi
békevilágkongresszus
megacélozta
a népek
százmillióinak
elszánt
békeakaratát
A céke.itágkongresszus óriási
sikere megacélozta, világszerte a
né, ek százihil Hóinak elhatározását. hogy elszántan küzdjenek a
békéért és az imperialista háborús uszítók ellen. A béke hivei
a világ minden részén egyöntetűen helyeslik a kongresszus
ha'áro?atslt. A szovjet szakszer*
re/etek X. kongresszusa 28.5 millió szovjet dolgozó nevében üdvözölte táviratban a békevilágkongresszust. A belga Drapeau
Rcuge megállapítja, hogy a pári s! kongresszus félreérthetetle-

amerikai imperialisták és görög
monarchol'asiszta
kiszolgálóik
távolabb vannak
kívánságaik
megvalósításától, mint két évvel ezelőtt.
A Newyork Times megállapítja, hogy az Egyesült Államok görögországi
politikája
zsákutóba jutott és a monarchofasiszta rendszer válságából
nincs kiut.

Amerika l é i
Ztlliacusfól
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma, mint ismeretes
megtagadta a belépési
engedélyt Pierre Cot volt francia
minisztertől és ZiUiacus angol
képviselőtől. A két államférfi
Párisban közös sajtóértekezle.
ten fejtette kl véleményét
az
amerikai külügyminisztérium eljárásáról. Pierre Cot bejelentette, hogy panasszal fog fordulni
a francia külügyminisztériumhoz az eljárás miatt. ZiUiacus
rámutatott arra, hogy -a történelemben most fordul elő először, hogy az ango' képviselőház egyik tagjától megtagadják
a belépési engedélyt Amerikába. Ez annál félháboritóbb,
mert minden amerikai képviselőnek joga van Franciaországba, vagy Angliába menni. Az a
viszony, amely most Amerika
és Franciaország, illetve Anglia
között fennáll, arra a viszonyra
emlékeztet, amilyen valaha «
gyarmatosító hatalom és gyar.
mafai között fennáUotit.

nül megmutatta a népek szilárd
békeakaratát. A dán Land og
Folk »Soha sem harcolunk Sztálingrád hős védőinek népe ellen* címmel vezércikkben méltatja a kongresszus jelentőségét.
Prágában kitörő
lelkesedéssel
vetlek körül és üdvözölték a bé- A svéd nép tiltakozik
kevilágkongresszus prágai tagoaz északatfanli
zatának külföldi vendégeit.
A
egyezmény ellen
kongresszus mindennél szemlélA szovjet tájékoztató iroda
teié ben megmutat'a, hogyan vé -munkatársa megállapitja, hogy
lekednek a népek a háborúról a Marshall-terv végrehajtása
során a svéd nép világosan
és a tekéről.
felismerte, hogy' valója ban mi
az amerikai imperialisták /jüté.
Három napia lomboi
konykodása«. Két év sem telt el,
hogy a svéd kormány aláirta az
görög szabadságharc
legnagyobb
úgynevezett /kétoldali Marshaflcsatája
Grammoszon
•eeyezményt* és a svéd gazdasági éjét máris a Wall-Street
A demokratikus görög hadse- a súlyos csapásokért, amelyeket hálójában
vergődik. Az egyezreg főparancsnoksága legújabb a harminc órája tartó csatában mény korlátozza Svédország kül1
jelenté él en megállapítja, hogy az ellenségre mérteit.
kereskedelmi politikáját és füga grammoszi arcvonalon április
getlenségét. Az Egyesült ÁllaGörögország
mok tőkései könyörtelenül ki25-én megkezdődött ütközet a
szorítják Svédországot az amebétoru eddigi legnagyobb csa- nem az Amerikaiaké
1917 áprilisában — írja a rikai í'üldréss piacairól és siketája. A monarchofasiszták ujabb
szovjet tájékoztató iroda mun- resen versengenek az európai
kétségbeesett kísérletet
tettek katársa — három olyan ese- piacokon a svéd exportáruk>cyas ma-aslcti állások elfogla- mény játszódott le, amely a kal. Az amerikai nagytőkések
lására. Ot dandárt és egy hegyi reakció^ sajtó véleménye sze- arra akarják
rákényszeríteni
"ohamzászlóaljat vetettek harc- rint eldöntötte Görögország to- Svédországot, hogy bekapcsora és támadásukat a rendelke- vábbi sorsát: Az Egyesült "Álla- lódjék a Szovjetunió és a népi
zésre álló egész légierő támo- mok é3 Anglia között egyez- demokráciák ellen az amerikai
gatta. A hadműveletek irányitá- mény jött létre, amelynek értei tőkésektől szervezett gazdasági
móben az. angol csapatok Görög- blokádba. Egyben Svédországot
sáhan Van Fleet, amerikai fő- országban maradtak és katonai még nagyobb gazdasági függőparancsnok is résztvett.
műveletekbe kezdtek, trónralé- ségbe akarják hozni az Egyesült
pett az arc erikai bérenc I. Pál Államokkal szemben. A " svéd
A monarct o'a -tszták veszte-é- király és végül az amerikai sze- közvélemény egyre szélesebb kögő már az első két napon több nátus jóváhagyta azt a tör- rében terjed az elégedetlenség
mint kétezer halott, sebesült és vényjavaslatot," amelynek segít- a Wall-Street tőkéseinek poliségével egyoldalúan beavatko- tikája ellen. A svéd kormányfugo'y- Négy repülőgépüket le- zott Görögország és Törökország nak, amikor felszólították, hogy
északatlanti
lőttek és egy egész hadosztály ügyeibe, azért, hogy elfojtsa a csatlakozzék az
demokratikus mozgalmat és Gö- egyezményhez, számolnia kellett
teljes felszerelése a demokrati- rögország©- a Szovjetunió és a áz ország "közvéleményével, t^ply
kus hátisereg kezébe került.
népi demokráciák ellen • hídfővé egyre döntőbben az "imperialis".
alakítsa át. A reakciós athéni tak politikája ellen fordul. A
A
hadseregföparancsnokság sajtó annakidején /megállapí- svéd nép akaratán meghiúsult
li .a'alos közleményé :ek elis ne- totta*, bogy 1948 áprilisára ezek az angol-amerikai imperialisták"ését fejezi ki a Grammoszon a célok megvalósulnak. Azóta nak áz az első kísérlete, hogylarcoló
szabadságharcosoknak már 1949 áprilisának végét mu- Svédországot rábírják az egyezjálor he'idállásukért
azokért tálja a naptár, de az angol- ményhez való csatlakozásra.

építése

A világ dolgozás május 1-án
hatalmas tüntetéseken fejezik ki
békeakara'ukai
Az idei május 1-ét a dolgozók világszerte a békéért folytatott liarc jegyében ünneplik
meg.
Párisban május 1-én szünetel
a közúti közlekedés. A keresztény szakszervezetek és a szakadár Eorce Ouvriere tagjai is
egyre világosabban látják, hogy
vehetőik elárulták őket és csak
azért törekedtek a munkásosz.
tály részekre bontására, hogy
a kisebb csoportokon könnyebben uralkodhassanak. A kollektív szerződések körül folyó
harcban a három nagy szakszervezet tagjai ettől a felismeréstől vezetve már sok helyen megértettek a cselekvési
egység fontosságát Kenyerünkért a békéért és a szabodságért tüntetünk május 1-én
az egység jegyében — irja Erachon, a CGT főtitkára a le
Peuple vezércikkében.
A nyugatnémetországi kommunista párt felhívást intézett
a három nyugati övezet lakosságához, hogy május 1-ét tegyék hatalmas béketüntetéssé.

Az idei május 1-ének a néniétországi békemozgalom kiindult
pontjának kell lennie.
Bulgária lakossága eísősor.
ban a munkaversenyt fokozás.,
minél előbb akarja végrehajtom
az ötéves tervet. Ennek -jegyében folyik május 1-ének megünneplése is.
A moszkvai Pravda rámutat
arra, hogy a Szovjet Kommánista Párt máju3 1-i jelmondatai körvonalazzák azokat a
harci feladatokat, amelyeket a
szocialista, ipar dolgoztának «
kell végezniük.
A szovjet dolgozók nagyrészt
kötelezettséget váltalt arra, hog)
az ötéves tervet három é3 léi
vagy négy év alatt teljesíti.
Igazolódott Sztálin előrelátása
Amikor ugyanis az ujabb ötéves terv megindult, Sztálin ezt
mondta: meggyőződésem, hogy
a szovjet emberek a kommunista ' párt vezetésével erőt e*
fáradságot nem kiméivé teljesitik, sőt túlteljesítik az ötéves
tervben megszabott
feladatokat.

Ismét áll Széchenyi
A Dunaparton szerdán délután. hatalmas tömeg nézte régig
azt a jelenetet, amikor beemelték a Lánchid déli oldalán az
utolsó főtartót. Tapsvihar
és
örömujongás tört ki a partonállókból. amikor a beemelési munka bete'eződött. Csütörtökön reg-

Lánchidja

gel az északi főtartót emelik oe
A iauükg 19 uappul a kitűzött
határidő előtt készült el, ami azt
bizongitja, hogg a hídépítő munkások épp oly szívvel-lélekkeí
végzik
munkájukat, amilye®
örömmel figyeli a htd építését
Budapest és az ország egész népe.

A C G T leleplezi
a francia kormány áruló
politikáját
A Trud a szovjet szakszervezetek lapja ]e Leapuak, a
francia CGT főtitkárának nyilatkozatát közli ».\
francia
munkásosztály a bókéért vívott harcban* címmel. Az elmúlt IS hónap alalt a CGT
szüntelenül leleplezte a francia kormánynak azokat az intézkedéseit, amelyek ujabb lépéseket jelentenek a lváhoru
előkészítésére. Franciaországnak mindeddig csak egy százalékot juttattak abból a jóvátételi összegből, amelyhez
törvényes joga van. Az amerikaiak megtagad t ilk például
ötvenezer esztergapad
viszszaszillitását Franciaországba,
holott ezeket a németek hurhurcolták el
Franciaország
megszállása alatt- Ennék oka
az, hogy az amerikai tőkések
a nyugateurőpai társaik egy uj
háború előkészítésére és
a
P.uhr-vidék ipari termelőképességének újjáélesztésére tórekednek. A francia nép tudja, hogy a német ipar feltámasztása komoly fenyegetést
jelent Franciaország gazdasági
életének újjászületésé ellen. A
CGT leleplezi a kormány politikáját, amely az országot
szerencsétlenségbe sodorja, A
CGT leleplezte a támadószel.
lemü nyugati szövetséget ós
az északatlanti
egyezményt,
amely nem más, mint burkolt
támadószelleuiű egyezmény a
Szovjetunió ellen. A CGT kitarló harcot folytat a katonai
\

kiadások csökkentéséért, a si
elnami testvérharc
azonnali
beszüntetéséért és a világ békéjének megőrzéséért.
A»
egész világon
napról-nr. a
erősödnek a béke és demokrácia erői, amelyek a Szovjetunió köré tömörülve ellenáH
nak a háborús bujtogalókn-J*
és megvédik az eeész vílá#
békéjét.

A bolgár kormány
visszautasította
a z E N S z beavatkozásé'
a bolgár bolügyekb*
Vaszil Iíolarov helyettes miniszterelnök és külügyminiszter táviratot intézett az ENSa
főtitkárához. Ebben közti: *
bolgár kormány a leghatározottabban visszautasítja
a«
ENSz politikai bizottságának
felhívását, hogy Bulgária vegyen részt a kémkedés miatt
elitélt bolgár protestáns lelkészek ügyéről szóló
vitában.
Megállapítja, hogy o kérdés
napirendre tűzése ellentétben
áll az ENSz alapokmányával
A bolgár kormány,nem hajlandó résztvenni olyan vitában
amelyet külföldi államok fotv.
tatnak Bulgária belügyeiről.
A továbbiakban hangoztatja
hogy Bulgáriában a vallásszabadságot minden felekezet részére teljes mérlékhon bizU>
sitjík.

Csütörtök, 1949 április 2b.

Párthireh
Felhívjak az Osssos esti
tnnfolyanmwtff elvtársakat,
hojiy osfltftrtükön délután fél
4 órakor értekezletet tartónk
a Kálvin-téren. Pontos megjelenést kérünkCsütörtökön (28-án) délután
(> órakor falu járó felefős értekezletet tartunk a Kálvin.téri székház kistermében.

A Szabad Nép székház javára
A Szabad1 Nép székházának
(elépítésére a kővetkező ujaid)
felajánlások érkeztek:
Sző regi petróleum
570.— F
s :öreg
78.- F
Ktihekházn
30.-F
avála
19-F
I >omaszék
180 — f
Alsóköz pont
112—F
Várost anya
1 0 0 — f
Lengyelkápolna
95—F
Nagyszéksós
60—F
Feketeszél
1 0 — f
Ru/sajárás
94—F
Vizniülelep
96— F
Városi kertészei
70—F
Városi nyomda
94—F
Gyufagyár
452— F
Felsőváros IL
190—F
KccskéslelCp
, «
55—F
1 le:váras I.
900.-F
Kolió'e'ep
100—F
Pénzügy
1921— F
J'Ümalkalinazotlak
51—F
N'viyszegerfi Pártlnzoltság
1045.összesen :
6228.-

lizeniítévi íeyyiiázra ítélték
a gyilkos fasiszta őrnagyot
A szegedi népbiróság hétfőn
és kedden Békéscsabán tárgyalta
Bukos Zoltán volt hivatásos őrnagy répelíencs és háborús txi illemét.
A fasiszta őrnagy 1911 hus\vi;;in, mint a 20. határvadász

a munka ünnepén kigyúl a fény
Sándorfalván és Oszentivánon
Megkezdődlek

a villanyvezelési munkálatok
és Röszkén is

A v szegedi üzemek munkásai
aa ország többi gyárátioz és üzeméhez hasonlóan az idei május
elseje megünneplésére még fokozottabb munkával
készültek
fel. A május elsejei niunkafelajánlások mindenütt a gyárak,
üzemek dolgozóinak megnyilvánulását fe ezlé't ki a l ároméves
és az ötéves terv mellett, de egyben legtöbb helyen, igy Szegeden is kifejezői a munkás-paraszt szövetség gondolatának.
A szegedi Gázgyár munkásai
elhatározták, hogy a kitűzött határidő

e'őtt

készítik

el a

J^lsóközpoirtori

mindenkinek kinyilt a szeme

Alsóközpont népe lázasan készülődik a vasárnapi nagygyűlésre, hogy hitet tegyen a Ma.
gyar Függetlenség
Népfront
programja mellett, a három,
éves terv, az ötéves terv és a
béke mellett. A
demokratikus
pártokban és tömegszervezetek,
ben mindenfelé készülődnek a

Amikor estefelé a napi munparancsnokhelyettese ka elvégzése után a falu utcál-elsőlagy községben több polgá- ira (dűlnek az asszonyok és az
ri s/.emélyt agyonlőtt, többeket
emberek néhány szóra beszélpc »7 alárendeltjeivel
végeztegetni, rendszerint akkor is az
tett ki,
építés nagv kérdései vetődnek
Bakosi Zoltán a két napig tar- föl.
ló tárgyaláson tagadta bűnös— Mindannyiunknak
egyforségét, de a tanúvallomások alapmán emelkedik
az
életszínvoján beigazolódott a fasiszta volt
nala — mondogatják a gazdák
őrnagy minden kegyetlenkedése.
egymásnak, — a város egyre
A szegedi népbiróság tizenöttöbb, egyre jobb és egyre olért fegyházbüntetésre ítélte.
csóbb árut
Most már

A szegedi Mezőgazdasági Igazgatóság- felhívja a gazdák figyelmét hogy a rovarkár által kipusztult" vetések pótlására, illet"*> uira bemunkálására vonatkozó
ké ésüket a belgl Népi Bizottságon keresztül sürgősen jelentsék
az Igazgatóságnak (Szeged Klauzál-tér) írásban.

belvárosi

Telefon 40.75

Mindennap

1 0

a

bériéit.

szerdáig

Legnjabb német fiml

Vidám

kísérlet

AApófiel: Balázs Bála

Fószi H . n s N l

Uen.TIIIy Lauentteln

KOR 2 0
216/a
Telefon Aut.: 33-44 hérlnt
Mindennap szeidáig!
A szezon k magasló szovjtlftlm alkolisi

S Z V E R D I O V

„Ar .le5 szocra!/, B ÓUnm , 1*6 ámbár

rmxh- M,d.l„,.„
póMá'mufafó
éUl.nok ófotrogáwyo.

SZÉCHENYI

Telefon Aut 34-77

'Ma éa

417/g

hér'et.

mmd.nnap

A bátorság mintaképeit

A szabadság szerelmesei.
Rohanó események zuhataga!

i H a r c
riftaiteso

a

s í n e k é r t

9 f, s fes 8 érshw.

111 ugy nap mél.ó megünneplésére. Próbáznak a kuíturcsoportok, tanulják a verseket és az
yndülókat az Ultörők.

szállít

a

megszűnik

falunak.

majd

falu

várja

nát — újságolja Józsa

Sándor,

megkezdődtek
« fuhi
halálában az útépítések,
a
tavaszi
munkálatoknál
is egyre
több
és ifibb munkaerőre
lesz szükség-

Alsóközponton jókedvűek és
bizakodóak az emberek. A népi
demokrácia

máris rengeteget
adott a falunak, az építkezések
pedig az ötéves terv során egyre fokozódnak. A dofgozó pax Tánc ma az ipartestületben.
x A Colleginni Miislenm IX.
bérleti estje április 29/én. pénteken este 8 órakor
Littasy
Gvorgy ária- és dalesfje. Zongorán kisér B. Rácz Lili.
— Ntgyszéksóa lakossági is megértette
a BCG oltás fontosságát és a harmadik
csoportban több rni.it ötszázan jelenthez,
lek BCG oltásra.

KÉT darai) kifogástalan klubfotelt veszob Ci:r
<»' kiadóba,
kérem.

a

Függetlentáborába,
a
táborába
Sora-

ezt a

— Az

Já-

emberek

rasztok érzik, hogy törődik vetük az ország. Ütemesebben
folynak a termelési versenyek
és a dülőbiztosok szorgalma,
sabban végzik a munkájukat.

előkészületcin, az iskolákban, az
EPOSz-ban és az MNDSz-ben
békedalokat, verseket tanulnak
és énekelnek a fialalok és az
öregek. Az arcokról jókedv és
bizakodás sugárzik, mindenki
lúsz az ország jövőjében, fefemelkedésében.

15-én a Függetlenszavazunk, meri
meg az alsóközponti dolgozók tudjuk, hogy a haladó erők itt
— mindenki bizakodik. Nem fe- nálunk is, de szerte a világon,
érdekeit
képviselik
lejtik azonban el, hogy az épí- a dolgozók
téshez, a felemelkedéshez
béké- — mondja Tóth Ferencné. De
re van szükségünk.
Afsőközpon- ezt gondolja az egész Alsóköz.
lon nem akarják
a háborút
az pont, az egész falu és a szétemberek- Mindenkinek
kinyilt a szórt tanyák népe mind.
— Mindenki

munka

rájött

izére, —

az

alkotó-

— Május

magyarázzák ségi Népfrontra

órakor:
órakon
órakor:
órakor:

Muifum
nyitva: httköznap
9 tói !\
óráig, vasár- és ünnepnap 9-tól 13 óráig,
Somogyi könyvtár nyitva: hétköznapokon rrgge' 8 órától este 7 óráig.

Egyetemi
órától este

könyvtár
1 óráig.

Siolj-álaln*

nyitva:

reggel
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égy szertárak:

Apró J. k. dr. Apró L. Kossuth Lajos-stigárut 59., Nyüassjr A. örök. k. Bokomé Római-körut 22., Dr. Kotsis J.
En<lríné!

Jor

'

Földmives-ulca I7.,
1)ui!0r s Ur
im

'' "

Frankó

Ali-

"

— A polgármester telhivja t
város lakosságának
figyelmét
arra. hogy a törvényesrendelkezések értelmében az. aki a
hivatalos
választási
hirdetményt vagy a Népfront választás: hireit. falragaszokat eltávolítja, megrongálja, vngv olvashatatlanná teszi. vétséget
követ el és a büntetése hathónapi fogház.
x A polgármester közli, hogy a 3.720—
1949. Korm. sz. rendelet írtelmében mindazoknak a lakóházaknak kapuját, amelyeknek rárvatartási idejét valamely jogszabály előírja, — egész éven át este tizenegy órától kell zárva tartani.
— A Ca-cgródmegyci Földhivatal Szent,
mihálylcleki házhelyigcnylök
igénvjogosultsigának megállapítására hozott 1.51 1949. II.
sz. véghatározatát
helyesbíti
1/97—1919. II
sz. véghatározata
májul
14-ig megtekinthe'ö a hirdetőtáblán, bérház kapu alatt.
— A Magyar Kémikusok
Egyesfileto
szegedi osztálya április 22-én eimara !t
előadását most, pénteken délután 6 órakor
a Szervetlen Kémiai Intézetben a D ó m .
téren tartják meg. Ez alkalommal
dr.
Bácskai Gyula egye e.ni tanársegéd: Oxidáció és korroziő, dr. Cselnek! Erzsébet
ipariskolai tanár: Az aininoesoport mezomériája, dr. Hyross JÖ/set egve'enii ta.
segéd: A tjehiit-bázisok fényelnyelése c nimel tart előadást.

X Retortafászén kapható Sze.
ncsinél, Partizán (Vitéz)su. 24.
x Autósok, motorkerékpárosok
figyelmébe! Benzin ismét kap.
ható, díjtalan
léprcompressor.
használattal. Alföldi Gépkeres,
kedelmi Vállalatnál,
Szegőd.
Bajcsi-Zsilinszkv-utca 22.

Fokozódnak az előkészületek
május 1 megünneplésére
f

Szegeden és környékén

a munkanélküliség
is, a DÉFOSz
amióta
megalakult
a
munkás.
Külön
kis festőműhelyeik
tagozata, a földmiinkások
érde- alakultaik egyes szegedi üzekeit is kellőképpen
képviseli.
mekben ezen a héten. Tény— Lassanként
mindenkit
el- leg »festői*
rendetlenségben
helyezünk
valamilyen
munka, festékesedények,
vonalzók,

a DÉFOSz gazdasági vezetője —

szeme, mindenki
lenségi Népfront
béke, a munka
kozik főt.

A férfiak, az asszonyok és a
Ciatalob egyöntetűen óhajtják a
uo*né elvtársnő, az MDP alsó- békét.
központi. szervezetének titkára.
A vasárnapi gyűlés
— Az egtsz

napot — mondja Tandari

szeretnék már pontosan luöni
azt, hogy mit hoz a
hároméves
lerp néhány
utolsó hónapja
is
az ötéves terv a községnek. Az
eddigi eredményeken
felbuzdulva, mindenki
találgatja,
hogy
Atsókózpont
mit kap majd a
nép államától,
népi
demokráciánktól.

NAIMKKMI)
Csütörtök, április 2S.
Nemzeti Szinház e<tc fél 8
[iovanserina. »T* bérlet 16.
II Belvárosi Mozi 4, 6 és 8
Villám
kísérlet.
Kor ró
Muri
4,
6
és
S
Szvérdlov.
Széchenyi Mozi 4, 6 és vfi
Harc a
ékért.

elsejei felajánlások
keretében Szentmihály telken és Röszkés is
Sándorfaivá
és Ószentiván
vil- megkezdte- szerdán működését a
lanybevezetési
munkálatait.
El- viUany'Azottság. Legelső teendő-

határozásukat meg is valósítot- jeként a villanypóznák helyének
ták és ennek következtetőn má- kijelölésé ;ez fogott hozzá. Alajus elsején ebben a két község- kosság boldogan vette tudomáben ünnepélyes
keretek
között
sul. hogy több évtizedet vágyát
gyul jel a villanv. Ez az eseteljesiti a népi demokrácia és
mény különösen felejthetetlenné
teszi a sÉndorfalviqji és ószent- örömmel szemlélik a villaníjveivánjak számára az idei május zetési munkálatokat. Rövidesen
lerakására
elsejét és kézzelfogható bizonyí- sor kerül a páznák
tékát adja dolgozó parasztsá- és a \C eték'k fels:>et;eléie után
gunk számára a munkásosztály a mult rendszer e két mostohán
segitségének.
kezelt falujában is villanyfény
május
A hároméves
terv
keretében világitja meg az utcákat.

zászlóalj

Rovarkár által kipusztult
vetések jelentése

Szentmihálylelken

HIREK

a fehér blúzokat. A népünnepélyen külön gyermekszínpadot állítanak fel, ahol a napközi otthonok apró kis lakói
lépnek fel.
ecsetek hevernek
szerteszét Hétezer
kifli
és a falakon kifeszítve hatal- csak a
gyerekeknek
mas
transzparensek száradAz apróságok május 1 örönak. Készülnek május l-re.
A felvonulásra és az egész- mére e héten minden napköziben új ruhát kapnak. Az
napos népünnepélyre.
A tömegszervezetekben
is MNDSZ asszonyok varrták.
lázas készülődés folyik. Ez az Az ötezer gyermek megvenélénkség már átcsapott a vá- dégelésére már készítik a
ros minden rétegére. A
Ká- szükségeseket. Többek- között
rász-utcai
papirkereskectések- hétezer kiflit s ü t n e k . . . A
nőszövetség lelkes tagjai kübe egymásután nyitnak be:
— Dekorációs anyagot ké- lön sátrakban óriási fánkokat
rek ...
Színes papírt...
Le- sütnek, amit 70 fillérért vásárolhatnak
az
ünnepély
het ptakáloka» kapni?
résztvevői.
Vérvörös
tulipán
Ifjúsági
diszszázadok
a fehér
ingblúzokon
A Vöröskereszt elsősegélyeA tömegszervezetek
közül ssi is felvonulnak. Két sátrat
az MNDSZ-ben
uralkodik a állítanak fel a népünnepélyen,
legnagyobb élénkség. A felvo- ahol például negyven medinulásban külön rendezőgárda- kus és ugyanannyi ápolónő
küMtoiítménnyel vesznek részt. teljesít majd szolgálatot. A
Színpompás látványt nyújta- Szabadságharcos
Szövetség
nak majd a kék ruhák. Az tagjainak egyrésze egyenru3gyes asszonycsoportok egy- hában vonul fel. A Magyar
forma ruhában: sötét aljban, Ifjúsági
Népi
Szövetség,
fehér blúzban vonulnak fel. SZIT és Diákszövetség díszVérvörös túlírtán rlí-szíti maid századokat. formál. IJevancsnk

a M3NSZ már szombaton este
Újszegeden a József Attila
üdülőben
pompás, műsorra)
egybekötött tábortüzet rendez
Külön
negyed,
a
mutatványosok,
körhintások
részére
A többi szervezetekben is
nagy a készülődés. A kiskereskedők például arra a napra kirakatversenyt rendeznek.
A népünnepélyre külön negyedben összpontosítják
a:
összes mutatványos, bazárosbódékat, céllövöldéseket, körhintásokat. A gyermekek részére különösen felejthetetlen
lesz ez az idei május 1.
Fokozódnak a május 1 megünneplésére az előkészületeit
Szegeden, de a környéken is.
A szegedi dolgozók kivétel
nélkül megjelennek a szombat
esti »élő« ünnepélyen, a május 1-i, vasárnapi
felvonuláson és az egésznapos űjszegedi hatalmas, Jenvüeözö nénünnepélyen. Igy akarják kidomborítani az ötödik szabad
május első jelentőségét
és
egyben felsorakozni a Magyar Dolgozók Pártja áltaJ
vezeiett NéDfront mögé.
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Rákosi
t t írja levelében a többi körött egyik elvtársunk: sBüszke
i aoyok, hogy népnevelő lehelek.
1 cm csak azért, mert látom az
c'r.Vem álló feladat szépségét —
•i •nunkástársalm felvilágosítását
s nevelését —, hanem azért is,
j
érzem a felelősséget, mely
• i'n hárul. Megmondhatom, ml;<>r elkezdtem ez esti tan/olyarot, azt gondoltam, hogy feles'eges az agitáció most, a választások) elólt, most a válasziásl felí a akat, e hároméves terv eredményeit, ex ötéves tervet és e
békét nem kell népszerűsíteni.
Népszerűsítették etek e felszavak saidt magukat — a tények,
a kézzelfogható eredmények.
Most, hogy beszélgetek elvtágakkal és pártonkívüli dolgozókká!, látom, hogy milyen fontos szerepünk van nekünk, népne élőknek a választások előtt.
Nemcsak arról van szó, hogy választási ielszavakat népszerűsíteni kell, — ez a kisebbik feladat. mert ezek valóban néps-etiiek. A nagyobbik az, hogy
k•elégítsük a dolgozó társaink
érdeklődését, magyarázatot adtunk nekik egyes
kérdésekre,
amelyek még homályosak náluk.
Tehát — hogy ugymondjam—
a tömegek egy fontos szükségletét elégítjük ki.

(totudják feladatukat
mint a dolgozó társaink megbecsülését. Azt jelenti, hogy nem
kicsinyeljük le azt a komoly érdeklődést, amely minden irányból megnyilvánul a népi demokrácia eddigi eredményei felé.*

Ezt meg keli magyarázni

A Szilléri-sugárúton lévő
iskolában két helyen is folyik az oktatás. Az egyik terein szinte kétfelé választó
dott. A jobboldalt teljesen
megtöltötték a nők, a baloldalon a férfiak ülnek a nem
számukra szabott padokban.
A nők első padsorában öthatéves kislányka ül édesanyja mellett. Kezében ceruza,
előtte papírlap, ákár a na
gyotfcnál. Nagyos komolyság
gal hallgatja az előadó szavait és az utána kibontakozó
vitát Amikor a dolgozók jobb
életéről, a megváltozott oktatásról esik szó, szorosan
édesanyjához furakszik és
súg valamit. Látszik az ar
cán, hogy szeretne valamit
mondani, ő még kislány, de
és az, hogy mi az esti isko- látja, tudja hogy az iskolálán olyan alaposan és részlete- ban nagyon jó. Ezt meg kell
sen megtárgyaltuk a kérdéseket, magyarázni a többi néniknek*
UHa'(ionképpen nem jelent mást, és bácsiknak.

Hát ide hallgassatok elvtársak
Az újsomogyi telepi iskolában .tartott előadások hallgatósága igen váltakozó képet
nyújt — külsőleg. Parasztasszony,
egyetemi
altiszt,
gyári munkás, köztisztasági
telepi alkalmazott,
postás
egymás mellett. De az arcok
csillognak, amikor a demokrácia fejlődését, a változott
körülményeket, a nép államának előnyeit beszélik meg.
Sziporkáznak az ötletek, hogy
mivel kell meggyőzni a pártonkívülieket, a tévesenlátófcat.

hatunk, még jobb lesz közös
életünk.
Különböző ruhát viselnék,
különböző helyeken dolgoznak, a népnevelésre, választási munkára készülők az Ujsomogyi-telepen. De mindnyájan egyek öntudatban és felelősségtudatban.
Nemcsak Szegeden, hanem a
környező falvakban és tanyaközpontokban is összegyűlnek esténként, bogg megbeszéljék, tisztázzák az előttünk álló fontos
kérdéseket.
Hat óra előtt pár perccel a
Hogy mit adott a demokrá- Kunsági Szövőgyár emeleti kulcia? Mit segített a Párt —• túrtermében élénk mozgolódás
kérdi önmagától és a jelen- la a ut l' aló. Pl os, sárga és kék
lévőktől hangosan az egyik
munkásinő. — Hát idehallgashereiek
satok, elvtársak! A mi üze- Ünnepélyes
münkben napközi
otthont,
bölcsödét állítottak. Itt van
a fizetett szabadság, az OTT.
Nálunk egyforint húszért bőséges ebédet kapunk. Ezt és
még sok mást kaptunk.
Felszólalásából
kicsendül,
arcáról látszik, hogy kint, a
többi emberek közt forgolódva valóban meggyőzően tudja
pártja, osztálya igazát bizonyítani. ö az eleven tanúság,
az élő példa rá. Saját életén
tapasztalta.

Ahogy a
parasztságnak
nyújtott segítségről beszélnek a felszólalók, látszik, hogy
belemélyülnek a dolgozó parasztság problémáiba. A helyzet felmérésén, a dolgozó parasztságnak juttatott segítség számbavételén
keresztül
sgészen közel érzik magukhoz
ezeket. Szinte hús- és vérEmberként érzik ott maguk
mellett az egész ország dolgozó parasztságát és a munkától kérges tenyerükön mutatják nekik: íme, ezt és ezt
• .piálok a mi "
pár' ordító, a népi demokráciától.
L v és így segítettünk rajtatok. Álljatok még szorosabht.i
nifllónk. Szavazzatok a
Népfrontra és még többet ad-

füzetekkel ke.ükteii fiatal lányok — az üzem munkásnői —
csoportokba verődve beszélgetnek. Kezdődik.
Először megbeszélik az előző
napi előadás kapcsán felmerült
kérdéseket. Mindenkinek van valami mondanivalója, mert amiről szó van — az eddigi munka
eredményei, az ötéves terv távlatai és feladatai, a felemelkedést
biztosító béke — ott a dorozsmai gyár kultúrtermében is min
denkit érdekel és
mindenkit
érint.
Év miközben megbányják-vetik
a dolgokat, felteszik és megvá
laszoiják a kérdéseket, lent az
üzemben zugnak a gépek.
Monoton zúgás — annak, aki
nem ért a gépek nyelvén. De
akik ott fent vannak most a kultúrteremben — lányok, asszonyok és néhány férfi — mást
mondanak: a szövőgépek zúgása
is felelet a fenti kérdésekre.
Szavazat az alkotó munka, az
újjáépítés mellett.

pajtás
segit a tanulásban

Hódi Imre, a móravárosi általános iskola VII. osztáilyos
tanulója feszült figyelemmel hajoi számlanfüzete fölé.
Egy
hármasszabállyal birkózik: »Ha
14 munkás elvégez valamityen
munkát 25 nap alatt, hány nap
alatt végzi el ugyanezt a munkát 19 munkás?* Amig Imre
számol, édesapja a
Szegedi
Kenderben dolgozik a hároméves terv sikeréért. Hódi Imre
nem akar elmaradni édesapja
mögött aki élmunkás.

Amikor a tanulmányi segély
kerül szóba, abbahagyja a számolást, megcsillan a szeme:
— Nagyon szép volt az ün.
népség. A móravárosi iskolások részére én vettem át a segélyt.
— Bizony neliéz feladat volt
a múltban az iskoláztatás —
mondja az édesanyja. — Nem
volt meg a nyugodt, zavartalan
lehetősége a tanulásra, igy azután nem is lehetett olyan jó
az eredmény.
— Év végén már nem négyeÉseim lesznek, mint félévkor,
hanem ötösök meg hatosok —
Hiába pumpálják
mondja magabiztos öntudattal a
kis Imre. — Tudom, most már
a maximot
mindig segít nekem Rákosi paj
Hol a tanfolyam?
tás a tanulásban. Ilogv mi le
Innét 300 méterre.
szek? Azt még ne mtudom, de
Ez a párbeszéd Kistomplom- tovább tanu'ok. az már biztos.
tanyán történt este háromnegyed
Hódi Imre édesanyja sem
9 után valamivel.
tudja még pontosan, mi lesz a
Vagy 10-en ültek az utcán a
langyos áprilisi
sötétségben fiából. De azt tudja, hogy a
tanulás lehetősége biztosított és
Azok mondták.
(ehet Imréből mérnök, orvos,
300. méterre meg is találtuk a tanár, ami éppen megfc'el majd
tanfolyamot. Éppen airót beszélneki. Ilódüné leánya a Bemtek, hogy az ötéves terv hatalmas gépesítési programja mit kollégiumban tanul, a láseb
ad a falunak. Meg arról, hogy a bik fiu ötödikes. Tanul az egész
tanyaközpontok fejlődése szem- Hódi-család. A kendergyári élpontjából mit jelent az ötéves munkás gyermekeibői öntudatos, építő értetmiségi dolgozók
terv.
lesznek majd. Olyan öntudaA lámpa közben erősen pislákolt és egyre sárgult a fénye. tosak, mint édesapjuk, az élmunkás.
A mellettem ülő megjegyzi:
•Beadta a kulcsot a maxim.« Valaki leakasztja és elkeseredetUllórö óráról érkezett haten pumpálja. Hiába, nem megy.
sd Veress Ilonka, VIIP osz~ Majd a villany... — jegytályos általános iskolai tazi meg valaki hátul. — Azt nem
kell pumpálni.. .
nuló.

hozott

V/ Megkezdték a Faragó-uteai
ujabb munkásbérház építését

Szerdán délelőtt ünnepélyes
keretek között kezdték meg a
Faragó-utcai munkásbérház másik nagy épületének építkezési
munkálatait. Az ünnepélyes alkalomra a telek bejáratát nemzetiszínű, vörös és a város színeit viselő lobogókkal díszítették feL
Az ünnepségen megjelent az
MDP Nagyszegedi Pártbizottsága képviseletében ifj. Komócsin
Mihály elvtárs, a pártbizottság
titkára ts. Dénes Leó elvtárs,
polgármester beszédében a hároméves terv eredményeit ismertette az egybegyűlt
dolgozók
előtt. Azokat az eredményeket,
amelyeknek egyik példája a már
felépített ötven lakásos munkásbérház. Hangsúlyozta, hogy a2
ötéves tervben tovább folyta'ják
a munkáslakások építését, ugy
bogy a Faragó-utcán és környékén mindenütt
munkásházakat
építenek majd.

A nagg lelkesedéssel fogadott
beszéd után Dénes Leó elvtárs,
polgármester az első ásónuom-

mal megindította az építkezési
munkálatokat. A VAOSz-kórus
énekszámokat adott elő.. Az ünnepség után nyomban nagy igyekezettel láttak munkához a dolgozók, hogy minél előbb felépítsék az uj háromemeletes munkásbérházat, amely hasz munkáscsaládnak nyújt majd szép,
egészséges lakást.

A Faragó-utcán, közvetlenül az
uj munkásbérház mellett ismét
megindult az építőmunka, hogy

még a hároméves terv során felépüljön az uj, modern bérház.
Az ötéves terv során ujabb öt
munkásbérház épül 80-80 lakás-

sal. Népi demokráciánk igy kívánja egészséges, kényelmes lakásokhoz juttatni azokat, akik
az elmúlt rendszerben egészségtelen pincelakásokban
voltak
kénytelenek meghúzódni s csak
vágyakozó szívvel, kívülről gyönyörködhettek a kiváltságosok
modern, szép házaiban.

Választási nagygyűlés lesz
Alsőközponton május 1-én
Alsóközponton május elsején, ;/e délelőtt 11 órakor kerül sor,
a úrnap'a Magyar Fücget ensé- a központi kiküldött, Horváth Já
gi Népfront választási nagygyű- nosné ismerteti majd a dolgolést tart. Az ünnepélyes nap reg- zók előtt azt a programot, amivel a Népfront a választásokon
gel 7 ódakor zenés ébresztővel indul. A délelőtti nagygyűlést
kezdődik, a délelőtti nagyszabá- közös ebéd követi, majd délután
sú gyűlésre .felvonulnak a de- sport- és kulturmüsort rendezmokratikus páriok, a tömegszer- nek az atsoközponti tömegszervezetek és Alsóközpont egész vezetek, amely reggelig tartó
dolgozó népe. Az ünnepi beszéd- tánccal ér véaet.

— Kimondhatatlanul
botdog voltam, amikor megluatom, hogg én is kapok segélyt — mondja örömtói su-

gárzó arccal. Sokan aztmondolták, én nem fogok kapm
meri édesapám tanító s nekem nem jár, csak munkásszülők gyermekeinek.
Megcsillan a *zeme, tálszik, valami szépet akar mondáid. _
Nekem az tetssál
legjobbin, hogy a népt demo' krádábna
meybccsülik
nz
ember munkdfdt, meg a diákokét is. Igazán érdemes jót
tanulni. Igyekszem is mii tér
szebb eredményt elérni, hogg
ha felnövök, minél
többei
tudjak használni a dolgozóknak.

#
Elöltük könyvek és füzet Clr
larka összevisszasága, érettségire készülnek. A kereskckelmi
középiskola
tanulói
Erdei
ttona szorgalmasan köt és figyelmesen hallgatja barátnőjét.
Török Máriát, alá felolvas.
Tegnap ők is olt voltak
#
Klauzál-gimnáziumban a segélyek kiosztásán. 80 80 fo "intőt
kaplak.
— Édesapám a lippai gőzfürész-te.'eperi dolgozik Eddig
nagyon nehéz körülmények közölt tannl'am — mondja Er.
(lei Ilona Most, "hogy a tanulmányi segélyt megkantam, nehéz problémám p'dódott meg
Ki tudom fizetni 'íz érettségi
költségeit.
— Én meg most már biztosra
veszem — szól közbe llörök
Mária —, hogy elmehetek az
érettségi uján országjáró kirándulásra A segélyből ki tudmn
fizetni az érettségi dijat.
Bizony a muilban nehéz volt
fariulni a munkásszülők gyer.
mekeinek — veszi ál a saőt
Erdei IEona. — Ma a demokráciában gond! fanul tanulhat
mindenki, akinek kedve van
hozzá. Hirle'en felderül az ar
ca, eszébe jut valami.
— Éppen ma olvaslak fel egy
körözvényt az iskolában* hogy
a segélyt ezután is kapni fogjuk
— mondja lelkesen s szemükben a jövő szép tervei csillannak meg: Előre az egyetemek padjai felél
f

1'

f)

fl szegedi kdSturcsosorto*
kulturgárdái vasárnap igen nagy
sikerrel szerepeltek a környezi*
falvakban fo tanyaközpontokban Huszonnyolc városi kultwcsoport indult utunk már reg.
gel 7 órakor. A csoportok nemcsak jólsikerült műsort mutattak be, hanem beszélgettek u
falu (Jolgozóivai és nj#g szorosabbá kapcsolták n munkás,
paraszt-értelmiségi szövetséget.
A pártszervezetek, szakszervezetek, gyárak, üzemek kultur.
csoportjak a rendörz-enekar, n
MEFESz, Gyufagyár. Villamos.
ffo a Gazdasági Vasút vett rész)
ebben a nagy kultnrakcióbaliA fels/ahadultságnak. n z indo.
kolt derűlátásnak hangulata töltötte el mindenütt a hallgatóságot s mindenütt kérték a
csoportokat, hogy ne csak egy szer-egyszer, hanem minél többször iátogas.sanak
hoz/, ájul
hogy szórakoztassák őket s tanulhassanak a haladámüvés/ct
legszebh risrahinlbdl.
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[ "Tartós békéért
népi demokráciáért"
legújabb számúnak »A béke és
temokrdc'a erőinek hatalmas
seregszemléje* cimü cikke foglalkozik a békéért folytatott
harc és kiállás nagtj nemzet*"j kőzi megnyilvánulásával, a párisi nemzetközi békekongreszszussal. Révai József elvtárs
V/'i/ó az Atlanti-blokk ki'tllúgja* cimü írásában rámulat
irra. hogy Tilóék, miközben
teljesítik azt a feladatot, amivel az ímeprialistők a háltoru
előkészítésében megbízták,
iáját népük elölt alibit próbity.
•uik bizonyítani. Reszámol
a
\ 'Op a
Francia Kommunista
.1 Párt országos
értekezletéről
es a Bolgár Kommunista PM
központi bizottssigának üléséről. Carlos Rafael Rodriguez
Latin-Amerikának a marsbailizálással szemben tanúsított
állásfoglaláséról ír.
Két oldalon foglalkozik
a
lap a világszerte megnyilvd-fj
nuló békemozgalmakkal, tüntetésekkel és békenyilatkozatokkal. Az olasz doh/Ozó parasztság haraínV a
földreformért
pielro Grifone irt cikke/. Sléndrichovskg a n épi demokráciák dolgozó tömegei élet.
s zinvonalának emelkedésével
foglalkozik. A
fekctelcngcri
lázadás 30. évfordulójáról An.
•Jrc Marig emlékezik meg,
Sztálin elvtárs
klasszikus
müvéről: »A leninizmus nlaplaü-ről Prof. V. Kruzskov Irt
cikket, a könyv megjelenésének 25. évfordulóján. A szovjel népnek a békéért folytatott harcéiI A. Szurkov ismertett. Jan Marék »A háborús
uszítás ulazó ügynökei« cimü
•'ikkiben 'RhircliiU és
Rrvin
bábomra uszító
politikáját
leplezi le. Foglalkozik a lap
íz Olasz "Kommunista
Párt
Központi Vezetőségének teljes
ülésének
eredményeivel, a
Komszomol A/, kongresszusával a május 1-t e/őkészüle'ékkel, a Szldlm-dijak kiosztásával és a mogypr népgaztaság fejlesztésének
ötéves
lei vével.

A z angol v a s u t a s o k
béremelést
kövelelnek
Ar. angol vasutasok szövefíérének küldöttsége másfölórás
Megbeszélést folytatott Isács
Munkaügyi miniszterrel a vasifssok ivrunkabércmelési fcöve•'U'sciről. A küldöttség figyelmez tel te a minisztert, hogy a
sztrájk vagy munkalassítás ki.
mondását csak a kormány váa szúnak közléséig függesztették
i 1. A miniszter azt felelte,
.lögy a csütörtökre hirdetett
ulgygyüléí előtt közli a kornáiiy álláspontját a szövetség
kiküldöttei előtt. Tlir szerint a
kormány ragaszkodik a munka:«érrőgzítés elvéhez.

Rovottmiillu feavVlerre teqeJfit
nevezlek ki katonai kerületi
parancsnokká Finnországban
\ finn köztársaság elnöke a
<•_ y vérre jtcgetö itnappana vezérőrnagyot katonai kerületi jialuncsnok'ká nevezte ki. Kaappaiiát a jeg felsőbb katonai bíróság nemű-égen itélto cl /szolgálatban elkövetőt t bűncselekmény
miatta bathónapi börtönre.
A C G T ujabb
győzelme
Franciaországban
a CGT w Anvergne és ha-ses
klpos megyében a bányabizton.
'•igi küldőitek választásán a
»'.:• vázátok 70 százalékút kapta.
Kedden a francia villany,
gáz üzemek le n több munkafélbeszakítás történt, hogy a
lojgozók érvényt szerezzenek
'érkövotoléseiknek. Három nagy
zázgvár dolgozói' kedden oégv
árúra te-Vtlottak.
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ISKOLÁKAT

népi kollégiumok és általános
iskolai internálusok
felállításával gondoskodnak a dolgozó
parasztság gyermekeinek elhelyezéséről. Makón egy £iu és
egy leánykollégium létesült. A
két kollégiumban több mint betven tanuló nyert
elhelyezést.
Népi kollégiumot
álliltoltunk
fei Battonyán, Mezőhegyesen
pedig általános iskolai internátust.
Szegeden többszáz tanuló étkezik a diákmenzán. Az általános iskolások löbbczer forint
tankönyv- és
irószersegélyt
kaptak. Az egyetemen bevezettük a progresszív tandíjat, mely
A tanítás eredményességé- a hallgatók anyagi körülménye,
nek érdekében Csanádmegyében inck megfelelően állapítja meg
is az egytanerős iskolákat két- a tandíj nagyságát.
tanerősré bővítettük. Míg a felszabadulás után a megyében
Ebben a tanévben 37.842
405 tanító működött, ma inár forint egyszeri és 25.000 fo562 pedagógus biztosítja a ta- rint rendkívüli" segélyt utalnulókkal való alaposabb
és tak ki egyetemi hallgatókeredményesebb foglalkozást.
nak. 146-an ösztöndíjban réMegszakítás nélkül folyik pe- szesültek, 15.400 forint érdagógusaink átképzése is. Sze- tékben. Menza kedvezmények,
geden most fejeződött he négy kollégiumi segélyek, ruhaseszakmai és világnézeti átképző gélyek. biztosítják a tanulás
tanfolyam, amelyen százhúsz anyagi alapját. Többezer álpedagógus veit részt. Az elmúlt talános iskolás tanuló kapott
nyáron 150 nevelőt képeztünk a téleu ebédet és uzsonnát.
át. Csanádmegyében Makón és
Népi demokráciánk külöMezőhegyesen szerveztek
át- nös gondot fordít arra, hogy
képző tanfolyamokat.
azok, akik a múltban anyagi
Az átképzés már ével: óla nehézségek miatt nem tanultart s czulán még fokozottabb* hattak, most pótolni tudják
mértékben gondoskodunk peda- íz elmulasztottakat. Nemrégőgusnink szakmai és ideofó- gen nyílt meg Szegeden a
giai átképzéséről.
Dolgozók Általános Iskolája,
ahol üzemi munkások, ipari
Népi demokráciánk
gon- tanulók, parasztfitalok
isdoskodik arról is, hogy biztomerkednek
meg
a
tudománysítsuk a nevetők utánpótlását,
'rmlnkás- és parasztszármazá- nyal, amelyet a múltban elsu pedagógusokat képezünk ki. zártak előlük.
A hároméves terv során SzegePántunk
kezdeményeden létrehoztuk a Pedagógiai zésére nemrégen indult meg
Főiskolát. A Révai-iskolán har- a segélyezési akció, amelynek
minc munkás- és parasztfiata' célja megszüntetni a lemorkészül, hogy nevelője tegyen az zsolódást, biztosítani a touj népi értelmiségnek.
vábbtanulást a
munkások,
A másik döntő fordulatot
Döntő fordulatot
jelentett dolgozó parasztok és értelmiiskoláink államosítása, az
uj
közoktatásügyi reform bevezeté- közoktatásunkban az iskolák ál- ségiek tehetséges gyermekei
se jelentette. Uj szellem alakult íamosítása. Az . államosítással számára. Nagyszegeden 273
kt iskoláinkban, megváltoztak a biztosítottuk közoktatásunk kor- VII. és VIII. általános iskotanítás és a tanulás körülményei szcrfisitésél és fejlődését. Ki- lai tanuló kapott tanulmányi
is, de jelentős változás állott be vontuk a diákságot a klerikális 65 tanuló részesült segélyben.
a pedagógusok, diákok és szülők reakció befolyása alól. Uj szel- Csanád megyében 250 dolgolem alakult kti iskoláinkban, le- zó paraszt gyermekének bizkaDCsolatáhart is.
hetővé vált az egységes tanítási tosították a segélyezéssel a
Harmadszor és nem utolsó módszer, bevezetése. Megjeíensorban biztosítottuk a tanulás lek az uj tankönyvek, amelyek továbbtanulás lehetőségét.
Ez a kezdeményezés azt
anyagi lehetőségét a dolgozók az életre nevelik az iskolák tagyermekei számára. Pártunk kez- nulóit. Uj nevelési módszer ala- fogja eredményezni,
hogy
deményezésére indult az a ha- kult ki. Döntő változás állott minden
dolgozó
gyermeke
talmas arányú segélyezési akció, be a diák és neVelő kapcsola. előtt megnyílik a lehelőség
amelynek célja, iskoláink szo- Iában ís. De megváltozott a szü- a továbbtanulásra, s ezáltal
ciális összetételének megváltoz- lőit és nevefők- kapcsolata is megváltozik minden iskolánk
tatása.
Ma m a szülők a szülői mun- szociális összetétele, kialakul
A felszabadulás után iskolá- kaközösségen keresztút aktivan az új népi értelmiség.
inknak cgyrésze romokban he- kapcsolódnak lie a
nevelés
Hároméves
tervünk eredvert. A többi iskolaépület is na- munkájába. Nevetők és szüményei
közoktatásügyi
téren
gyon elhanyagolt
állapotban lők kölcsönös munkája hizlovolt. Szegeden a hároméves terv silja a tanulás és a nevelés is döntő mértékben éreztetik
sorén külterületi iskoláink hely- eredményességét. Megváltozott a hatásukat. Ötéves tervünk a
reállítására 60.000 forintot for- tanítás és tanulás módszere is. fejlődés további távlatait nyitdítottunk. Ezen tulmenöleg kül- A tanulókörök munkája bizto- ja meg a magyar diákság
területen: rtlgyön, Sándorfal- sítja a jobb, eredményesebb tá- előtt. Ma már valóban könyván egy-egy, Tápén pedig két ti ujásl, de egy egészséges, kol- nyű diáknak lenni. Könnyű
uj iskolát lé'cilletlünk.
lektív iskolai szellem kialakí- tanulni abban az országban,
amelyben a
munkásosztály
Belterületi altalános, illetve tását is.
fiainak biztatása szól a makö é i kóláink 1 elyreállitására,
Számokban
föl sem lehet gyar diákság felé: XElőre az
illetve felszerelésük pótlására 1
egyetemre!* S amely országmillió '668.000 forintot költöt- mérni azt a hatalmas arányú
ban
háromszorosára emelketámogatást,
amelyet
népi
de.
tünk.
mokráciánk.nyújtott a három- dik az egyetemi ifjúság száEgy elemünk
uj júépf ésére éves tei'v során a magyar di- ma, hogy a dolgozó nép meszaz 1?49. é'.ig beaúrólag 5.6C9.W0, ákságnak. Célunk,' mindén áron szemenő támogatását élvezve,
fels:ereié ek pótlására 2,955.255 biztosítani a dolgozók gyerme- versenyben tanulva kinevelődkeinek továbbtanulását, meg. jék a jövő szocialista állaforintot fordilot unk!
szociális mának új népi értelmisége.
Csanádinegyei
viszonylatbcu változtatni iskoláink
is nagyarányú beruházások tör- összetételét .Népi kollégiumok,
Faragó Jenő
téntek az iskolák helyreállításá- állami in'e nálusok gondoskodra. A hároméves terv során két nak tanuló ifjúságiink elhelyeZÁPORESŐ.; ZIVATAR
uj iskolát és egy tanítói lakást zéséről Szegeden 290 főiskolás,
építettünk. Több tanítói lakást 325 középiskolás. 150 szakis! oMérsékelt szét. felhős idő,
rendi e' o tnnk illetve kibővítet- lás és V, 10 általános iskolás ta- többfelé eső, keleten záporeső,
tünk, főleg a megye keleti ré- nuló kapóit jelenleg kollégiumi zivatar. A hőmérséklet csökszén. Az ötéves tervben a tanya- elhelyezést.
Csanádn i egy ében ugyan csak ken, nyugaton alig változik.
központokban és a falvakban ui

„Előre az egyetemekre !
Előre az ötéves tervért!'* —
mondja az ózdi munkásdiákok
felhívása,
amely
szerdán
hangzott el a magyar tanulóifjúság
felé.
A felhívást
nyomiban
követte
Szántó
György elvtárs, a kultuszminisztérium főosztálya vezetőjének nagyjelentőségű nyilatkozata, amelyben bejelentette, hogy a következő tanévben háromszor annyi fiatal
fog tanulni az egyetemeken,
mint a Horthy-rendszerben.
Ez a nagyfontosságú bejelentés egyik újabb örvendetes állomása annak az útnak,
amelyet közoktatásunk Pártunk kezdeményezésére a hároméves terv során megtett.
Itt az ideje, hogy felmérjük
az eddig megtett utat, vázoljuk eddigi eredményeinket,
hogy a magyar tanulóifjúság
világosan lássa jövőjének biztató távlatait
s még fokozottabb szorgalommal készüljön az iskolák és egyetemek
padjaiban arra a feladatra,
amely a szocialsta társadalmi
rend felépítésében reá hárul.
A felszabadulás
után, a
hároméves terv során iskoláink
cletércn, a magyar közoktatásban döntő fordulatok állottak be.
Ma eddigi eredményeinket szemügyre \e-szük, megállapíthatjuk,
hogy szinte forradalmian megváltoztatták a mult rendszer
örökségeként ránkhagyott reakciós iskolapolitikát és annak következményeit.
Eddigi eredményeink három fő
e o. o f a sorolhatók. Mindenekelőtt flji ópitetlük, ilíelve helyreállítottuk iskoláinkat, biztosítottuk a lanilás eredményességét
iskoláink felszerelésének pótlásával, megfelelő számú és képzett pedagógus bevonásával.

iskolák és tanítói lakások épülnek.
Újjáépítési
eredményeinkben
nem kis része vau a dolgozók
áldozatkészségének. A •Dolgozók az iskolákért* mozgalom keretében száz és száz
dolgozó
ajánlotta fel munkáját iskoláink
rendbehozására.
Ugyanakkor, amikor iskoláinkat újjáépítettük, igyekeztünk ellátni azokat megfelelő számú és
képzett tanerővel. Szegeden harminc tanári képesítésű nevelöt
helyeztünk el az iskolákban. 90
uj tanerő kapott megbízást, akik
mind külterületen működnek.

A

jelszavakat
megvalósítjuk

A világ minden
részében
május 1 megünneplésére készülnek
a dolgozók. Arra a
napra, amely nagy seregszemléje lesz a dolgozók
harcos
erőinek, a Szovjetúnió
köré
csoportosult
hatalmas, többszázmilliós
béketábornak. Az
előkészületek napjaiban
több
fontos
megnyilatkozás
történt. A Szovjetúnió
Kommunista (bolsevik) Pártja Köeponti
Vezetősége
kiadta
r
május elsejei
jelmondatait.
— A bélce védelme a világ
valamennyi
népének
ügye
Leplezzétek le az új háború*
uszítók terveit, fogjatok öszsze minden erőt a tartós békéért és a népek
biztonsági
ért folytatott'horcban.
— a
Szakszervezeti
Világszövetség
pedig kiáltávány
bocsátott *
világ . dolgozóihoz. Meg keli
teremteni a háborús uszítókkal szemben a békéért falyd
küzdelem
világfrontját
—
cseng ennek
a felhívásnak
egy mondata.
Ezekhez
a
felhívásokho:
csatlakozott a Magyar Dolgo
-ók Pártjának
Központi Ve
zctösége a magyar nép szamára kiadott jelszavakkal. K
jelszavak felszólítják
dolga
zó népünket, hogy méginkőbb
zárkózzon fel a béke erőihez
erősítse
tovább
országát
amely Rákosi elvtárs szavaival — nem rés, hanem bástya a békefronton.
A Magyar Dolgozók
Pártja
utat is mutat a béke megvédésére, a békefront
megerősítésére
felhívó
jelszavak
megvalósítására:
Az clköve*kezendö
választásokon
szavazz a Népfrontra,
békére
szavazol. Hagyd jóvá a Magyar Dolgozók Pártja
által
vezetett
Népfront
program
ját, politikáját
és megerősíted országodat, a bástyát és
megerősíted a béke arcvonalát.
A magyar nép már
<t fcibocsájtás
pillanatában megértette a felhívást,
elfogadta
az útmutatást.
Ennek
bizonyítéka az, hogy országszerte
városokban, falvakban
egyr•
nagyobb ütemben készül május 1 megünneplésére,
arr*
az alkalomra, amikor országvilág
előtt
bizonyíthatóan
megtette az első lépést a békejclszaval:
megvalósítására.
Szeged és környéke, Csom
grád,
Csanád,
Makó
népe
szintén elfogadta és magáénak vallja ezeket a jelszavakat.
Ezért
készülnek
olu
szépre és lázas
igyekezettel
a transzparensek,
jelszavak
Szeged, Makó ipari
üzemeiben. Ezért meszelik újra fehérre, a hűsvét után lepörgött
vakolatot a
falusi
házakon
ötömöstSl
Mcdgycsegyházáio
Egyalcarattal
valljuk már
ezekben a napokban:
« jelszavakat
megvalósítjuk!

Kétezer szovjet váltain
már 1948-ban teljesítette
az ötéves terve1
A Pravda a* ölére- ícrvvel
foglalkozva kiemeli- hogy már
1313-ban több mint kétezer tói
lalat; teljesítette az ötéves ter
vet A lap megállapítja, hogi
inig a tőkéd országokban nan
ró( napra nó a munkanélküli
ség, az árak emelkednek és a
munkások életszínvonala h»
nyatlik, a Szovjetunióban meg
szüntették a jegyrenrtszert >'*
a népgazdaság állandóan tejlödik.

s

Ceii törlők, 1949 íprTl's 28/

Imperialista

a

kudarcl

Mindszenty-'úgyet

levették az ENSz napirendjéről
üjlivia, az Egyesült Allamoksugalmazására, a
Alindszentyügyben ujabb javaslatot nyújtott be az ENSz-liez. A bolíviai
javaslat azt Indítványozza, határozzák el, hogy a MindszentyBgyet csak az ENSz szeptemberi
ülésszakán fogják
napirenden
tartani. A javaslat célja világo«an az, hogy az imperialisták

számára oly kinos kudarcba fulladt Mindszenty-ügyet legalább
néhány hónapra elsüllyessze. A
javaslat mellett 31-en,
ellene
hatan szavaztak. Tizenegy nemzet tartózkodott a szavazástól.
Elutasították azt az ausztráliaikubait kiegészítő javaslatot, amely
megbélyegezte volna Magyarorszög magatartását és a kérdést

tanulmányozásra külön i oitság
kijelölését ajánlotta. A javaslat
ellen húszan, mellette öten szavaztak. Huszonhét ország tar
tózkodott a szavazástól.
Ezzel az imperialisták a számukra oly kinos vereséget jelentő ügyet levették a papirendről.

Á békevilágkongresszuson résztvett
egyházi vezetők felhivása
a keresztényekhez
A pálisi béke-világkongresz- megkerülni.
Ez
kötelessé•zuson részlvelt egyházi ve. günkké teszi megbélyegezni az
relők felhívást lioesátottak ki a atlanti egyezményt, mint a
keresztényekhez a béke meg. szövetkezési rendszer által létvédése érdekében. A felhívás rehozol! úgynevezett > egyenszószerinti szövege a követke- súly politikához* való viszző:
szatérést, amely a múltban
Isten országa a béke orszá- mindig háborúhoz vezeteti
ga. A keresztény nem imádKötelességünk ezzel elllcnközhalik azért, hogy Isten or- télben a kollektív biztonságéi.'
azága eljöjjön, hanem dolgo- vét támogatni és annak hatézik azért már itt, ezen a vilá- kony alkalmazása mellett kigon. Egy bizonyos propagan- állani. Végül pedig kötelesséda 1949-ben arra szólitja fel a günk követelni, hogy a gazdakeresztényeket, hogy helyesel- sági kapcsolatokat ne az Egyejék a háborút, amelyet a Szov- sült Nemzeteken kivül rendezjetunió elleni irányuló keresz- zzék. hanem őszinle nemzetközi
leshadjárat formájában akar- együttműködés keretében.
nak
kirobbantani.
Közös
Kötelességünk
kijelenteni,
urunk. Jézus Krisztus nevében hogy az egyelemes kereszténykérünk minden keresztényt ar- ség nem azonos n »nyugati
ra, értse meg, hogy egy ilyen
civilizációval*, amely
annak
hadjárat bün lenne az embemind kevesebb nyomát viseli
riség ellen és hogv ezt senki
és ezért kötelességünk megbénem veheii lelkiismeretére.

lyegezni a faji gyűlöletet, a
gyarmatok kizsákmányolását és
különösen az antiszemitizmushoz való visszatérést.

Előre az egyetemekre!
Az ózdi munkásdiákok felhivása
diáki fjusághos

Az ózdi munkásdiákok a magyar diákifjúsághoz intézett felhívásukban a többek között ezeket mondják:
Diáktársak! Még ebben a hónapban kiosztják az ösztöndíjakat. Nem lesz ezután olyan munkás- és parasztdiáktársunk, akiknek abba kell hagynia a tanulást, mert
nem győzi pénzzel. Mindnyájunk előtt megnyílt az út az
egyetemre. Népi demokráciánk a kollégiumokkal, ösztöndíjakkal minden lehetőséget megad a tanulásra. Nem lesz
gondunk az elhelyezkedéssel sem. Rákosi Mátyás, a magyar ifjúság szeretett tanítója
kijelölte
feladatainkat.
Többek között Íz—12.000 mérnököt,
ugyanennyi
tanárt
kell adnunk a hazának az ú j ötéves terv alatt. Ugyanígy
mezőgazdászok, közgazdászok, orvosok, jogászok,
irodai
alkalmazottak tízezreinek kell közülünk, diákfiatalok közül
kikerülni. Mi, ózdi diákok, látjuk,
hogyan
dolgoznak
apáink a gyárban, látjuk a mumkabrigádok
fontosságát
a termelésben. Nekünk, diákoknak is vannak brigádjaink,
a tanulókörök, ezekben akarjuk fejleszteni
tanulmányi
szinvonalunkat és még fokozottabban segítjük azokat a
munkásdiákokat, akiknek nehezen megy a tanulás. Munkásdiák nem lehet rossz tanuló, élen kell járnia a tanulásban. Tudjuk, hogy sokezer mérnökre és pedagógusra van
szükség és ezért elsősorban ezekre a pályákra feszülünk.
J ó munkánkkal akarjuk megköszönni a Magyar Dolgozók
Pártjának és Rákosi Mátyásnak, hogy boldog ifjúságot,
tanulási lehetőséget, biztos jövőt adott. Diáktársak, csatlakozzatok felhívásunkhoz, szervezzétek meg a jótanulást.
Mindnyájan előre az egyetemre, előre az ötéves tervért!

Kőle'ességünk ebben a világban, amely oly sok borzalmat látott és amely előtt Is.
ten jótéteményei éppen ma a
jólét hatalmas távlatait nyitják meg, örömmel üdvözölni
a jövőt és az embereknek küSzántó György elvtárs, milönbségtétel néfkül elvinni a
jó híreknek evangéliumát, a niszteri tanácsos, a kultuszmibéke és a remény üzenetét, nisztérium egyetemi főosztályáamelyeknek mi hordozód és nak vezetője, az ózdi munkástanúi vagyunk.
diákoknak a magyar diákifjuságA felhívást Boulier abbé, hoz inté ett félhívásával kapcsoNikolaj melropolitía, Hewlett latban ezt mondotta:
— A népi demokrácia kultuszJohnson canterburyi
érseki
helytartó, BereCzky All>ert és kormány :ata a legra-yobb örömVető Lajos püspökök, vala- mel fogadta az ózdi munkásdiámint Sumeyan örménysz^rtar- kok felhívását és a legteljesebb
mértékben támogatja azt a tölásu katolikus pap irta alá.
rekvést, hogy minél több munkás- és szegényparasztdiák kerülhessen az egyetemekre és főiskolákra. A kultuszkormányzat
gondoskodott arról, hogy mór a
jövő tanévtől kezdve lényegesen
— Arany Paszkál
premontrei
kanonok
nyilatkozata
nagyobb számban iratkozhassaa párisi
béheértehezletrőt
nak be az egyetemekre és főisArany János Paszkál kis- a mulasztást, amely az újból kolákra. Igy a műegyetemre 2500
kunfélegyházi premontrei ka- elszalasztott kedvező
alkatom a pedagógiai főiskolára 1800, az
nonok, a párisi békeértekezlet- következtében előállott.
agrártudományi egyetemre 1Ö00,
tei kapcsolatban igy nyilatkozott:
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Háromszor annyi hallgatót vesznek fel idén
az egyetemekre, mint a Horthy-rendszer idején

„Mi haladé egyházi emberek
nem adjuk fel a r e m é n y t . . . "

Ma a kommunizmustói való
félelem és á
kommunizmus
gvülöle'e miatt a keresztényeket az a veszély fenyegeti,
hogy elfelejtik: a gondolatot
nem tehet börtönrácsok mögé
rá mi és bombákkal megsemmisíteni.
Kötelességünk
kijelenteni,
a mi kereszténységünk! nevében, hogy számunkra nem létezik »vasfüggöny«, hogy a
különböző ideológiák békében
fejhetnek egymással a világban, A párisi békeértekezlet jő alhogy az osztályharc. a kapi- kalmat nyújtott volna a matalizmus mély igazságtalansá. gyar katolikusság legfőbb veIgának ez a keserű gyümölcse, zetői részére, hogy kifejezésre
Bem oldható meg nyers erőjuttassák a magyar nép milUVei, amely leveri a lázadást,
őinak
szivében élő békevágyat.
hanem egyedül az igazság utnagyon
ján. amely megvédi az elnvo- Ilyen megnyilatkozás
moltakat. a népek ama jogá- megkönnyítette volna az állam
nak fiszteletbentartása
utján, es az egyház egymásratalálását
•mely lehetővé teszi,
hogy
minden nép a neki megfelelő
gazdasági rendszert válassza.
Ml, haladó egyházit emberek,
Kölefességünk kiállni
az továbbra sem adjuk fet a reEgyesíilt Nemzetek
mellett ményt, hogg a híveink kóré•zok elleni a korijiánvok el- ben folytatandó
felv'.ldgos&ö
len. amelyek igyekeznek azt mu nMvat
helyrehozhatjuk azt

A moszkvai üzemekben -már
•agyban készülődnek május
Usejének megünneplésére. Máas elsején minden moszkvai
zem
legjobb
munkásait
aztahanovistáit küldi a Vöfös-tér nagy, békés, milliós
•eregszemléjére. A színházak
Is hangversenytermek ünnepi
estek műsorát hirdetik. Klubokban,
kultúrházakban az
es-télyek százait és százait
Izervezik.
A legnagyobb a készülődés
M Vörös-tér körül
ünnepi
Vöf-ös lobogókkal
öltöztetik

(

a természettudományi
karokra
SCO, a bölcsészkarokra 700, az
orvoskarokra 500, a közgazdasági egyetemre 500 elsőéves hallgatót vesznek fel. Ez azt jelenti,
hogy jövőre mintegy háromszor
annyi hallgctó kerül az egyetemekre és főiskolákra, hint
a
Horp-u-rendszer idején

Hatalmas építkezése;! a Szov.e'uníóiian
Kievben, Ukrajna fővárosában 120 magas házat építenek.
Mozgóképszínházakat és
más
kulturális és szoc'áüs intézményeket is létesítenek. Sztalino
kórnyékén, a Donec szénbánya
központjában több mint tizezer négyzetméter lakóterületet
állítottak helyre, Villmiust, a
Litván köztársaság
fővárosát
részletesebb kidolgozott tervek
alapján építik ujjá.

flz ötéves terv a dolgozó kisiparosok érdeke is
Mit várhat a szegedi, csanádi,
csongrádi
kisiparos
nemzetgazdaságunk
felemelkedésétől

Nincs a hazáinkban egyet- nagyobb keresetű dolgozók az
len ember, legyen kisiparos, emelkedő textiltermelésből több
kiskereskedő, vagy értelmiségi, ruhát készíttetnek majd magukaki ne találja meg a pyuga el- nak.
helyezkedését a népi demokráCIPÖTERMELESüNK
cián belül« — mondotta
Rá.
rohamosan
növekszik. A moskosi eívtárs anyalföldli beszétani hatmillió pár helyett kidét.
Az ötéves terv az Ipari mun- lencmillió pár készül. A dolgokáson, dolgozó paraszton kí- zók löbbet vásárolnak és jevül a többi dblgozó rétegek lentős mértékben a cipész kisszámára Is kedvező lehetősége- iparosoktól. A gyárakban kéket biztosit. A beruházások, a szült cipők pedig teljes mér.
minden eddiginél nagyobb mé- tékben a cipész kisipari műretű építkezések több megren- helyekben kerülnek megjavításdelést, fokozott munkaalkalmat ra.
Az általáinos
hoznak a szegedi, makói és
környékező kisiparosok számáÉLETSZÍNVONAL
díszbe a szákszervezetek há- ba is.
i
emelkedésével az eddiginél sokzát,
a Moszkva
szállót, aa
A DOLGOZOK
kal többet fordíthatunk lakáállami ellenőrzési
minsztérium
felhőkarcolóit,
a Lenin mú- az ötéves terv során egyre saink felszerelésére, díszítésére,
zeumot, és a történelmi mú- jobban élnek.
karbantartására.
Asztalosok,
Harmincöt százalékkal emelzeumot.
kárpitosok, parkettázök, festők,
A hatalmas vörös transpa- kedik a nép életszínvonala, töb- mázolók számára az eddiginél
renseken a Párt
jelszavai bet fogyaszt élelmi és ruházati
cikkekből. 160 millió
méter _ sokkal nagyobb lehetőségek kidíszlenek:
elkövetkezendő
gyapjúszövetet
termelünk
1949- "nálkoznak az
— Éljen május elseje, a világ dolgozóinak harcos sereg- 'ben. 1954-ben már 210 millió időkben
hatalmas
FÉLMILLIÓ
szemléje,
a
világ
dolgozó métert. Ebbői a
mennyiségből elegendő jut fel- rádiókészülék kerül az ötéves
testvériségének
napja.
dolgozásra a
tervben a dolgozók otthonába.
Testvéri üdvözlet á demoSZEGEDI ES MAKŐI
Ennek felszerelése, rendbentarkráciáért és a szocializmusért
kisiparos szabók részére is. A tása, javítása csak a rádiószeharcoló néneknek.

Moszkva készül
május elseje megünneplésére

a magyar

relő kisiparoso!n-a vár.
Szegeden és környékén máris
RENGETEG
kerékpár, motorkerékpár
fut.
Ezeknek javítása, alkatrészek,
kei való póllása a műszerészek
feladata lesz. Az ötéves ter*.
ben egymillió kerékpár kerül ki
a dolgozók közé. Ez a
HATALMAS
szám feltétlenül" biztosítja a
műszerészek becsületes megél,
hetését. A varrógépeknél
is
szükség van szakavatott kézre
különösen a javításoknál. Az
ötéves terv során 120 ezer
vatiógépet gyártunk.
BERREG .
ebbői jőnéhány Szegeden és
a környékén is majd. Minden
okuk megvan a derűlátásra az
ezzel foglalkozó ki-iparosoknak.
Nincs oly szakma,
amely
vagy ilyen vagy olyan módon
ne érezhetné az ötéves terv jótékony és áldásos hatását- A
Népfront választási' felhivása
erre világosan rámutatott:
A:
ötéves terv a dglgozó kisiparos
érdeke, mert virágzó népgaz.
daságban haszno d h alják mim.
kájukat, szakértelmüket.

CsuiovtoK, 1919 április w>

Nyolcvankét csapat nevezett a megyei
alapfokú labdarugó bajnokságra
Az alapfokú labdarugó bajnokságra, —
rmclyen keresztül népi tömegsporttá alakul a labdarúgás is és sz ötéves terv beruházásaival » legkisebb belységekbea meglesz a sportolási lehetőség — Csongrád
vármegye területén 82 csapat adta be
nevezésit az április 23-i batáridóig. A
nevezések közül csupán Nagyszegedről 56
nevezés érkezett, aini magasan felülmúlja
a várt létszámot. A nevezések a következőként alakulnak: Úttörők 10, ifjnságl mezítlábasok 18, felnőtt mezítlábasok 7, felnőtt clpósök 21, nagyszegedt viszonylatban.
12 mezítlábas felnőtt Vásárhelyről, továbbá
t mezítlábas, 6 úttörő Csongrád, Vásár-

helyről éa a megye többi részéről indul
együttesen.
A nevezések alapján a sorsolást is
megtartották és eljuttatták a résztvevő
csapatokhoz. A z áprilia
30-rt
kitűzött
rajtot azonban egy héttel ismét el kellett halasztani, mival ezen a határidőn
a kerületi bajnokságok előrehozatala folytán
az egyes sporttelepeken tulzsuffoltság keletkezett, ugyanakkor megfelelő számú játékvezető sem áll rendelkezésre. Éppen
ezért lehetséges, hogy az alapfokú bajnokság mérkőzéseit szombati napokon játszák le. Igy a rajira is már szombaton,
vagyis május 7-én kerül sor.

M á j u s 7 — 9 - 1 0 : szakszervezeti
bajnokság
Az idén nagv lendülettel halad az aszalitlnisz sportélet, ami a sikeres a'apoku bajnokságnak köszönhető.
Hétről-hétre
izövetsíg

rendezik

versenyeit,

nemcsak

hanem

a ' szak-

a különböző

íömegszervezetek dijversenyeit is. A legközelebbi
10

nagyszabású

versenyt, május 7-,

napjain Szeged szakszervezeti csa-

asztalitenisz

patbajnokságáért bonyolítják le.
Ennek
győztese a bajnoki cim mellett egy évre
védője lesz a Szakmaközi Bizottság ezüst
kupa vándordíjnak is. Az értékes díjért
előreláthatóan
nagy
küzdelem
indul a
kitűnő
formában
tévő üzemi
csapatok
között. A versenyek színhelye a Kossuth
Lajos-sugárúti
rendőrpalota
tornaterme
lesz.

Ma délulán jálszák le a Petőfi Serleg döntőjét
A

Móravfios

között
Ady
snak

és Lokomolir

ma délután

Endre-téren

kerül

együttesei

lejátszásra az

labdarúgásunk

utánpótlá-

legértékesebb dljmérkózfce a Petőfi

•erlcgvrt.

A

nagyjelentőségű

küzdelemre

mindkét egyesület részéről a legjobb ősz-

szetételü ifjúsági gárdával állnak kl, mert
az a csapat, amely ezúttal győz, egy
évig őrzője lesz a gyönyörű ezüst serlégnek, amelyet első izben a SzAK tartott birtokában. A találkozóra pontosan
fél 6 órakor kerül sor Korn Imre veze-tésévcl.

Minden
fO-ih szegedi
lakos
nevezeit
a MHK-ra
A >Muuk(ra Harcra Készt sportmozgae.nra jelentkezettek adatainak feldolgozása
most [olyik az Országos Sporthivatalban.
Annyi máris megállapítható, hogy Nagybudapesten a szakszervezetek járnak
az
éten, "meri a nevezettek 30 százaléka
szakszervezeti tag. Vidéken úttörők vannak
legnagyobb számmal a jelentkezettek körölt. Aránylag legtöbben
Nagyszegedröl
jelentkeztek, mert itt minden lu-ik lakosra
M k egy MHK-nevczés. A második helyen Borsod vármegye áll, ahol a lakosságnak 9.2 százaléka jelentkezett, harre ik Budapest 8.1, negyedik ü y ő r megve
6.3. ő'ödik Hajdú megye, Csanád megye a
t-ik he'yen átl 4.7 szá.alékkal.
a

sportfelügyelőség

liivatulu* közleménye

faarátinyal győzött, amilyennel bármely NB
csapatunkat verte volna ezúttal.

A bajnoki forduló részlet-es
eredményei
NB 11.: M a k ó - V A O S z 3036:3996, Csepel—Gázgyár
309-1:2921,
Móra-Nyíregyháza 2897:2877, Lokomotiv-SzAK
2990:

2893.

Kerületi t . osztály: Békéscsaba—Motorosok 2857:2637, Ilattonva—VAOSz 2872:
2787, Lokomotív—MKUMTE 2934:2839, Dohánygyár- Makó 3002:2993. '
Az f. osztályú bajnokságért pénteken
détután 4 órai kezdettel a Szakszervezet
Szentháromság-utca!
pályáján
a Móra—
SzATE
mérkőzés kerül
lejátszásra. A
mérkőzés biztos S/ATE gvözelinet ígér.

Pénteken ede 6 órai kezdettel az alapA* X'B ITL- táblázata
tőke röplabda és labdarugó együttesek
bevonásával értekezletet tartunk, Az. ér- Az NB I I I . tegnap között táblázatába
tekezleten a bajnokságokra benevetett csa- elírás tolvtán néhány hiba csúszott be,
patok intézői pontosan jelenjenek ineg a ezért azt kijavítva most újból közöljük:
Sportfelügyelőség Itajnőczi-iitca 2Q. alatti
1. KKVSf
23 82:32 37
he. ata 'os
helyiségében. Tátyjysoro/aton a
2. K M T K
23 67:33 32
bajnokságok elindítása.
3. Baja
23 53:37 31
4. Móra v áru,
23 66:57 29
5. Postás
23 48:33 27
'•WnhalOA kerettel megy
23 4243 27
CWli8zlovákiáltn Szegeti váloga- 6. I I M T E ,
7.
SzMTE
•
23 47:45 27
tottja
23 52:42 24
8. Honvéd *•
A szegcdi labdarugó válogatott
mint
9. Bácsalmás
23 40:43 24
ú r már tüblnzhen közöltük, április 30—
23 47:37 23
10. Rákóczi
május 1(1 között csehszlovákiai portyára
21 40:57 21
11. Jánoshalma
mC; v. Az együttes a túra során négy
23 26:15 18
12. MSzMTL
mérkőzést játszik, (ialánta. Zsolna, Zlin
13. SzVSE
23 31:41 18
és Ersckujvárott A portyán 10 játékos
23 42:52 16
14. K1TR
rész részt: Ve-zelovszky, Cserhalmi, Sza- 15. HTVF.
23 25:42 13
s •
aó, Berták, Kovács, Palatínus, Kakusai, 16. K A C
23 21:160 2
jzőcs, Gyurik, Szolnok, Böjtös, Csáki,
Ladám i. Rózsavölgyi, Nagy
és Héger
Tippjeínk s totóra
U. Az NB I I . játékosok Szegedről szombaton
este- utaznak
el hálókocsin és
A toto eheti fordulójára többé-kevésbbé
vs -űrnap csatlak inak az Újpesten sze- könnyűnek
látszik tippelni, így ezúttal
replő Szeges! tagjai. Az együttest Koncz sek nyerőre lehet számítani. A forduló
U t't Müve ségi társelnök, Vukszah László másik érdekessége, hogy a mérkőzések
Hjusági titkár és Kertes Alihálv szövet- szombaton kerülnek lejátszásra. Ennélfogyégi Kapitány kiséri et
va a pályázatokat is korábban kell leadni. A mérkőzések párositássi é* a szerintünk
várható
eredmények:
Tekebajnok-sug
MTK— Feencváros
. x
1 2
sz idegenben szereplő szegedi c ápátok Tatabányi-SzAC
I x
rz NB II. vasárnapi fordulóján baisze- Csepel—MATEOSz
l 1
"encsés küzdelemben valamennyien véré- GSE—Kirtext
ré ;ct szenvedlek. Csepelen a ( i á t , Makón Kispest—Soroksár
\
I x
• v a o s z szent edett vereséget. A kezű- Vasas—Szombathely >»
1 2
éi! L osztály Szegeden lejátszott mér- e ' r a - s i i B T C
t x
ározéseiböl két vidéki csapatnak sikerült l'écsi Lok.—Bp. Lok
1 1
győzelemmel hazatérni. Itt figyelemremél- Orosháza—Szolnoki Lolc.
1 2
t ó szép eredményt ért el a fiatal D o . Szolnoki MTE—Előre
2 I
Irán vízvár együttese, amely olyan magas Viseosa—Gázgyár
2 1
Pácéi-Dorog
2 1

Szakszervezeti

Hirek

Az összes üzemekben szaks'e vezeti napokat tartunk, melyre központi előadót
küldünk ki.

Minden tag jelenjen meg.
A A1AV nyugdijasok április 29-én, pénts.
ken délután 3 órakor taggyűlést tartanak a szakszervezeti
székházban.

A Bőripari
Munkások
Szakszervezeti
pénteken délután 6 órakor
taggyűlés)
Csütörtökön,
28-áni
sokra kötelesek pályáikat héiiöu és szomtart a szakszervezeti székházban. Megjebaton egész napon át, a hét többi napCipőipari szövetkezet délután 5 őra:'enés kötelező.
jain pedig délután 2 órától fél 5-ig a tő- Varjú Vine, Brukner vaskereskedés délAt
Élelmezési Munkások
Szakszerre
megszervezetek, iskolák rendelkezésére bo- után 4 óra: Sári István, Űjszegedi Láda- zele szombaton délután 5 órakor tag
csátani, akiknek a pályára szükségük van. gyár délután 4 óra: Bózső László, Posta gyűlést tart a szakszervezeti
székházAz O S H Nagyszegedi Sportfelügyelősé- I. délután 7 óra: Bogdán Imre, Posta ban. Kérjük
a tagok
minél
nagyobb
ge az üzemeket, iskolákat, tömegszerve- igazgatóság délelőtt 8 dra: Róna B'éta, <zámban való megjelenését.
zeteket írásos kiutalással fogja
ellátni. D osta műszaki igazgatósig délután 4 óra:
Ezt a felsorolt szervezetek kötelesek a ilj. Márté Mihály, Dohánygyár délután
pályatulajdonos egyesületnél bemutatni. Az 5 óra: Strak János, Kotrótelep délután
Fizess e l ő a
egyesületek ennek ellenében kötelesek pá- 4 óra: Mü'Ier Bálint Tisza malom déllyáikat, öltözőiket és sportfelszeretéseiket után fél 3 óra: Kurlik Imréné, Magyar O é l m a g y a r o r s z á g r ®
a fent
jelzett időpontban rendelkezésre Kendcrgyir délután I óra: Kővi Béta,
bocsátani.
Első szegedi cipőgyár délután 4 óra:
Minden egyesület jelöljön ki egy M H K Tóth Béla, Oyőrl kefegyár déli 12 óra:
felelőst, akinek nevét, pontos cimét és Csányl Mária, Bőrtön délután 5 őrat Jufoglalkozását sürgősen jelentse be.
hász Endre, VAOSz délután 6 óra: Klein
Sándor, Honvéd kórház délulán 2 őra:
Játél;Ofcírt ekedet a SzAK-ntt Olajos
A városi közJegelőkre uivál
Gyula, Városi szcreftffház délután
Szeged AK játékosai n u délután 5 5 őra: Bckaity Mária, Patzaucr borüzem iolt
állaloki
kihajt.isi ideórára az egyesület klubhelyiségében va- délután 3 őra: I.akő Piroska, Vakok injének meghatározásáról kiadok
lamennyien pontosan jelenjenek meg, fe
tézete délután 6 óra: Szente Imre, MAV
részletes
gyelmi terhe mellett igen fontos ügyben. állomás (Alsóvárosi kulturtercm) délután 10.898/1919. I. sz.
hirdetmény megtekinthető a haö óra: Hatvani Jenő, MAV Fűtőház dél
Bérház
s . . . a megtett fejlődés felér egy u j
után 3 őra: Farkas István, Lippai gőz- tósági hirdetőtáblákon.
honfoglalással. Csak most vetle bir- fürész délután 4 órai Ábrahám
Antal, kapualalt és a városházán
tokába hazáját a dolgozó nép, csak
Közkórház délután fél 7 őra: Geréb Tibor,
most nyílt meg előtte szabad jövő...«
Pick szalámigyár -délután 3 őra: Szűcs
László, Városi vimütelep délután 3 óra:
M"gje!ent
Nagy Oéza, Kunsági szövőgyár délután
Rovaia
2 óra: Kiss Mihály, Posta 11. délelőtt
9 őra: Lednitzky Pá!, Köztisztasági telep
Számlailleték
áthárítása.
A
Magyar
délután 3 őra: Homai Frigyes, Paprika Közlöny április 26-i számában kihirdeteti
címmel
beváltó NV délután fél 4. őra: Magyar rendelet szerint (70.575-1919. A.H'.) aa
Mátyás, MAV Os/tálymírnökség (Alsóvá- eladó a 0.5 százalékos
Rákosi Mátyás
számlailletékei
beszéde
rosi kulturház) délután 3 óra: Zsákai a vevőre teljes egeszében
áthárithatia
Béla,
Szövetkezeti
ellátó
NV
délután
5
A
vevő
a
beszerzési
önköltség
meghatáa Magvar Dolgozók Pártja angyalszáintailletr
5 óra: Salinky János, Posta építési osz- rozásánál a reá áthárított
földi választási nagygyűlésén 1919 áptály délután 3 őra: Bossáuyi György, kef, — amennyiben a s/ám'aüteték figyerilia 19-én.
Kertész téglagyár délután 3 ő r a : Imre lembevételére az árrendeletelc szerint jogo
A Függetlenségi Népfront minden
László, O T i délután
1 óra: Zimonyi sült, — teljes mértékben számításba »»
hívének olvasnia kel! ezt a füzetet,
Róbert, Erdőigazgatóság délután 1 ó r a :!ie,i.
bogy megismerje eredményeinket és
Sarnyai Vencel, Szóragi petróleum deia követendő utat, amelyet
Rákosi
iV.üjut
l-i felvonuláson
részvétel. 8
Mátyás, a Népfront elnöke mntat a
s t á n 3 óra: Vince Antal.
KISOSz teltúvja tagjait, ugy egyénileg
dolgozó magvar gépnek.
A Magánalkalmazottak Szakszerverete áp- Kiküldött meghívójával, mint ezúton is.
32 oldal, ára 30 (Ibér.
rilis 28-án, csütörtökön délután 6 órai bogy a május l-l felvonulásban teljeKapható: M D P pártszervezelekben
kezdettel a szakszervezeti székházban vá- számban vegyenek részt. Május 1 - én a
és Szikra bizományosoknál.
lasztási nagygyűlést tart. Előadó: Köves KISOSz a KlOSz-al együtt Újszegeden
közös sátorban lesz. Ebédet elő lehet jeMegrendelhető:
Propagandaanyag
András főtitkár,
g.iezqj az irodában, pénteken déli 12
Terjesztő,
Budapest, I V , Deák
A
Háztartási
Alkalmazottak
Szakszerveóráig. Az ebédjegy ára darabonküit »
Fer»nc-utca 15.
zete csütörtökön délután 6 órakor tag- fűt int,
gyűlést tart a szakszervezeti székházban^
i'agkönyvek álvét I : . Felhívjuk a K SOS.
Előadó: Futó Erzsi központi titkár. MinS z I F - H I R E K
den háztartási alkalmazott jelönien meg. mindazon kiskereskedőket, akik a tagsági
Ma, csütörtökön este C ára- A Szállítómunkások Szakszervezete csü- könyvre befizették a 6 forintot és még •
nem váltották
lei, 1
taggyűlést tagsági könyvet
kor a Szikra-terjesztők ülése törtökön délután 6 órakor
darab fényképpel együtt jelenjenek n t "
icíw
tíz ipartestület márvány- tart a szakszcneeetl székházban.
az
irodában
tagkönyvük
átvéle'e
végetf
Felhívjuk az üzeinl és szakmai propa
termében. Minden Sakra-ter- ganda
felelősöket, hogy csütörtökön délután iparigazola anyukat leíiető'en hozzak ma
jesztő pontos megjelenését el- 6 órakor a szakszervezeti székházban sukkal. Azon kiskereskedők, akik ta rkönr
vüket eddig nem váltották ki és a r o
várjuk. Szatmári.
tartandó értekezleten jelenjenek meg.
nem fizettek elő, a tagkőnvvet haladék
Propagandavezetők részére 6 őórakor
A Vendéglátóipart Munkások Szakszer
talamil
váltsák ki az irodában. (Arad.
a székházban értekezletet tartunk, ugyanott vezefe csütörtökön délután 4 órakor tagSzikra
terjesztőgirda
részére is 6 gyűlést tart a szakszervezeti székházban. utca 6.)
órakor megbeszélés lesz.
Az agitációs gárda részére a Vörösmartyútea
5. sz. alatt 6 órakor a A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete
megjelenti
kötelező.

Mikor hajtsuk ki
a jószágot?

Kiskereskedők

A Népfronttal a boldog, erős,
tiiqgetlen Magyarországért!

/. hó 28-án 6 órai kezdettel a Szakszervezeti

Ifi-napok:

székházban

VÁLASZTÁSI NAGYGYŰLÉST tart
Köves András

Csütörtök: Alsóváros I . déiutáa 8 óra:
Rádin Ferenc, .Alsóváros II. délntán 7
Előadó:
főtitkár
óra: Kiss Ferenc, Villamosvasút délután
• Minden irodai dolgozót szeretettel
várunk
2 óra: Varga László, Ujsomogyitelep délután 7 óra: Molnár János,
Újszeged
délután S ó r a : Martonos János, József Április 28 án, ma délután 6 órakor a szakszervezeti székház nagytermében •
Attila telep détután T óra: Savanya Ist- Metatlglobw
Fényértékesitő
NV igazgatóin. Arányi Árpád tart etfladást
ván, Ujszörog délután 7 óra, Fodortelep
ALIT Ml\l UM F ELH ASZNALAS
délután 7 óra: Répási
Ferenc, Rókus
délután 7 óra: Balogh /oltáu.
címmel, amelyre minden érdeklődőt sz ivesen látunk.

Apróhirdetések

FÜHZERÜZLET bérbeadó. Jel
ige: »Megélhctést biztosit*.
ÍIETJ három félnapra főzni taOLCSŐBÉRÜ helyiség üzletnel
dó „idősebb nőt keres Réctei,
vagy műhelynek az AppouyíTisza Lajos-körut 37utcában azonnal átvehető. Cijn
KERESEK heti két-háromnapi
a kiadóban.
állandó, bármilyen munkát. BeVILLANYOZÓGÉPET
mo-HP*.
csületes, megbízható nő. Ilonarozáshoe
bolcsönl)©.
esetleg
utca 10.
megvétrtne keresek. Dózaa Gy.utca 9., L 3.
4
A Ű A 3 - V fll'EL ~ •
ELVESZETT szemüveg Koma
ZÖLD lakkozott liármasszekbőrtokban. Kérem leadni a kirénjr, alacsony fehérnemüs szeké
l a k ! A s
•
adóban 25 Ft jutalom ellené,
rény, nagy é« egyajtós ruhás,
•
szekrények, egyéb bútordarabok TISZTA bútorozott szoba egy ben.
eladók. Juhász Gyula-utca 33. vagy két személynek olcsón ki- ÜZLETHELYISÉG kiadó. Tüfai
adó. Érdeklődni Foclor.utca 33,
I. emelet 4.
Lajos-körut 36., Kittkáné p»j>
KIFOGÁSTALAN
Remi na tónföldszint 2.
rikaüzlet.
BÚTOROZOTT
szoba
ágyneműirodai irécép eladó. Juhász GyuPótmérkőzésefc
KAI Imre újságárus elvesz
Dunakeszi -Budafok
1 1 la-utca 33., 1. 4.
v«l két rendesebb hölgynek ki- MA
Szegedi Állami Nemzeti Szinház Újpest-Szeged
tett egy csomó kulcsot. Kérjük
1 1 NAGY modern iróasiUd, álló- adó. Attila-utca 3., L e. 7. a.
a megtalálót, a Délmagvaror
Szombathelyi AK—Postás
2 1 lámpa, szekreter eladó. Cim a BÚTOROZOTT szoba kiadó l ürm ü « o r a
!
azág kiadóhivatalában adja Vi
Ny. Lokomotív—M. Lokomotív
1 1 kiadóban.
dőszobahasználattal.
Cim:
BajAj :illa 2 6 - á i v csütörtökön esle tél 8 óra:
PHOEYIX
körkötőgépet,
kifoosi-Zsilinszky-utca
9.,
I.
6.
Fitlovanscsiua. »T« bérlet
t b . (Rendes
Vittóki tőrbajnokeág
DÉLMAGYARORSZAG
gástalan üzeműt megvételre ke- scher.
helyárak.)
politikai nápilap.
Budapesten került lebonyolításra a vidéki resek. Cim a kiadóban.
Április 29-én, pénteken este fél 8 ó t a :
FÖBERLEH
udvari
nasry
szoFelelői jierkesctő & kiadó:
Kispolgárok.
>E« bérlet
16. (Rendes tórbajüokság. A férfi csapatbajnokság so- JO
állapotban levő sötétkék ba bútorral azonnal éta de kölfcrán a szegcdi Postás együttese a harhelyárak. >
mély gyermekkocsi eladó. Csu- ségmegtéritéssel.
ifj. KOMÖCSIN Ml HAL*
Honvéd-tér
Apii'is 30-;in, szombaton este fél 8 ó r a : madik helyen végzett, a női egyéni küz- ka-utcá 22.
Szerkesztő: BŐDAY PALÍ J
7/b., ajtó 4.
pedig
öt szegedi
versenyző
A szabin n ü k elrablása. >li bérlet 16. delemben
ért el helyezést. Stibi 8 győzelemmel 110 volt 25 ampére, váltóára.
Szcrkesilősfj: Jőkáf-ufei 4'
(Rendes
uelyárak.)
PÁNCÉLSZEKRÉNY
jó
állarnu agTegátort keres megvételMájus 1-én. vasárnap este léi 8 ó r a : a 2. helyen végzett, 6. Fürdők L
Felelői ixerkesitől tdcfO)i: 35-Jfc
potban,
szekrények,
festmények
F a l u i t b o r b é l y . — Román t á n c o k .
- gy., 8. Fürdők E . 5 gy., 9. Menning re a Szegedi Nemzeti Szinház.
Szerkesztőségi tdefoa: 30 01.
eladók. Ugyanott bútorozott szoEl k í né már i n c n n l . . . (Ingyen előadás) > g y , 10. Fürdők j. 2 győzelemmel.
r ó k á m é , két fotel, egy asztal,
Nyomdai szerkesztőségi tcletuM )
ba
kiadó.
Crá»
a
kiadóban.
M á j u s 2-án, héttőn este lét 8 ó r a :
jégszekrény sürgősen eladó. Szeesti 8-től 35-0«.
/
A DLASz felhívása
Hovanscslns. (Bérletszünet.)
ged, Széchenyi-tér 6., I. 9.
Kiadóhivatal: Kirász-utca
f>
4
K
U
l
.
O
N
F
á
L
E
K
fr
tfáius 3-án, kedden este tél 8 óra:
a pályatulajdonos sportegyesü- BICIKLIT veszünk, csakis pri.
Telefon: 31-16 és 354M.
- •
h i g a r ó h á z a s s á g a . »P< bérlet 17.
letekhez
ma állapotban. Kárász-utca 6 PROPAGANDA -rikka-nc sokat
Az x-szel jelzett közlemények dijáról!"*
Atájus 4-én. rz-rdán égte tél 8 óra:
Kiadóhivatal.
lapárusitásra felveszünk. DélA szabin nftk elrablása. Hérlets/ünct
A Munkára Harcra Kész mozgalommal
A Hírlapkiadó Kft, nyomása.
Május 5-én, c-ütöitököd este fél 8 óra:kaperótaíban közöljük az egyesületekkel, 34-1-e* világvevő rádió eladó. magyarorsaég kiadóhivate'e • Iá1
FELELŐS VE/.ETÖ: K O N C Z LÁSZLÓ
Kül'n'.'s i- - B.'mulató 1?
Sogy az MHK edzésekre és prőgázfafáBrd. Oroszán.utca 7., fodrász r á s z - u t ó a 6 .
4

f o g l a l k o z á s

•

BOR ELADÁS 25 1.-től. Domaszélc 181. Sárkányhegyi állomás,
Papp.
KERESÜNK
megvételre kéz
alatt 20—25 méter hosszú gumicsövet kertlocsoláshoe. Vakok
Intézete, Újszeged.
KL\DÖ szerény bútorozott szoba munkásnak, főzhet is, 1-ére
vagy 13-re. Feltámadás-utca 7.,
az udvarban.

