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A Novoje Vi'emja iA bt ke
Védelméről
és a nenizelközi
t •' ú tműküdés* cimü vezéreikkében többek között a követliezőke' irja:
A
háborús uszítók nagyon
túlbecsül ék erejüket és inéginká'ib lebecsül ék azoknak a népeknek erejét, amelyek szilárdén elhatározták, hogy megvédik a békét. Az
északalianti
t ,.< ezmény e'Jen irányuló tille.l.o-ó mozgalom a
nyugati
• demokrácia* támasztotta
sortra os akadályok et'enére hatalmas arányokat öltött-mindazokban az államokban, ame1
vzc'ői az egyezményt
c'áruik. A Hitler,
Musso'ini
és fii o'a-íéle hírhedt antikotsvn'.ern egyezmény óla epvet1 n ehhez haso'Mó egyezmény
t vii kc'le'd a sziles
néplömctel.h.n il-.-cn aránvu tm'CallanI:ó

tást.

Az a tény, hogy a nyugati
lemondtak a nemzetik á egyúdműkődés alapelvéről,
r u 'íitcnsá; ot keltett és tnegroVn'tn a nemzeiköa kapcso-'
l.i'okat. Megkezdődtek a háborús előkészületek,
amelyekkel
fr: e v.ben a népek szilárd ellená'mst fejtenek U. Az együtt mfiLótáé hdt visszavezető ut még
m i ' v a á-'l a nyugati hatalmak
ttárnára, mert a Szovjetunió —
most is, mint mindig — tái' o.sl mihiCen komoly lépési
ebben az irányban. A közvélemény széles rétegei, amelyek
me'egen üdvözölnek minden, a
nemzetközi feszültség envhüláré"e irányuló lépést, a 'berlini
kérdésben létrejött négy'iatalmi megállapodást igen nagy jeJvi : Urak

Írja a

Novo'e

Vremja

!en tőségéinek és olyannak tekintili, amely megnyithatja az
utat a kérdések szélesebb körének rendezése felé.
A szovjet közvélemény mindig éles határvonalat vont és
von továbbra is a háborús uszítók kicsiny csoportja és a nyugati országok népei kőzött, mer!
e népednek a béke
ügyével
szemben tanúsított
odaadása
nem kétséges. A nagyhatalmak,
együttműködése helyreállításának u!]a világos. Jóakaratra és
a népek békéje és biztonsága
érdekében megnyílván "ló munka'éz.égre van szükség.
' Ami a német kérdést illeti,
c a k a jaltai ós potsdami egyezménvek figyelembevételével lehet kielégítő megoldást találni.
A Szov'elunió vákozatíanuí* ezt
tartja, hogy a berlini kérdést
é? az egész német problémát is
csak a no'sdami egyezmény áltat e célra létesített külügyminiszteri tanácsban
lebonyolítandó négyhatalmi tárgyalások
és megegyezés titán lehet megoldani.
Kétségtelen — fejez? be a vezércikk, — hogv az r emények
további menete, amely
összekapcsolódik a német kérdésééi
magára vonja az egész világ
közvéleményének
legszélesebb
érdeklődését.
A nemzetközi
egv fltmüfcödés feibo' itására irá
nvuló cselekedetek az egész vílámn növekvő ellenállásra talá'nak. A nének e'ég erővel rendelkeznek ahhoz, hogv kényszerítsék kormányköreiket, számoljanak a népek szilárd elhatározásával amefy a tartós és szi!á"d béke elérésére irányul.

munkaerő

emelik fel szavukat az ilyen
törvények ellen. Ez a mozgalom egyre szé e ebb tömegese:
hat át és nem lehet rendőri
terrorral, börtönbtin le Léssel,
könnygázbombávftl, vagy gumibotokkal elfojtani az amerikai népnek ezt a növekvő kifakadását.
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a Gerliaril Eís^erl éri a í a s
snerésiylel e'fea
Az egész világou egyre növekszik a felháborodás az angol—arne ikni
imperialistáknak Gerhard Eisler haladó német újságíró elten elkövetett
aljas merénylete mialt. Ez a
felhábo odás julolt kitejezésre
azon a tiltakozó nagygyűlésen,
amelyet a Magyar Értelmiség
Nemzeti Bizottsága és a Szakszervezetek Országos Tanácsa
rendezett csütörtökön délután
az újvárosháza közgyűlési terntében.

A nemzetiszínű és vő ó- dr.u
a pSí!ün!«3!ü!i etíeazéNsf , r _riákkal disritelt termet zsúfolásig megtöltötték az érdekAz angol munkáspárt végre- lödők.
hajtó bizottsága
elhatározta
A nagygyűlést Mekis József
Ziliiacuss és Sellcy baloldali a vasas szakszervezet főtitkára
munkáspárti képviselők
ki- nyitói ta meg. El jöttünk
—
zárását és a kormány Írországi mondotta
hogy tiltákozjavaslata ellen szavazott
öí
miniszteri titkár elbocsátását
A moszkvai rádió hírmagyaKitmgtgrt
rázója ennek kapcsán megállapítja, hogy a munkáspárt vezetői az utóbbi időben minden'
eszközzel fokozzák nyomásuk
A kínai demokratikus néphada kormány külpolitikája elsereg tovább folytatja gyors előlen irányuló bírálat elhallgat- renyomulását
A Kuomintangtatására, vagy legalább
is csapatok visszavonulnak Snngcsökkentésére a párion belül. , háj 1 külső körzeteiből. Nagy harAngol baloldali lapok politikai cok folynak Tunsau körül, Bagszerkesztői arról adnak hirl, üajTÓi ttitelo kilonr'tcrre ésmkra.
hogy a munkáspárt vezetősé- Nnnking és Han-gkaa között a
ge nemcsak azok ellen a i«5rt- néphadsereg elfoglaltaTajungkitagok ellen intézi hadjáratát." kötőjót é« ujabb jelentős erőket
akik a kormány ellen szavaznak, hanem azok ellen is, akik
tartózkodnak a szavazástól.
99
f e z c í S s i g e sí akarja némítani

zunk a magyar s-ervc/elt dőlgozóik és a haladó értelmirój
nevében az amerikai és angol imperialisták ujabb desr.ofcráciaellenes merénylete ellen, amelyet Gerhard Eisler
elrablásával követlek el. Ezután Darvas József miniszter
mondott beszédet.
— Az egész haladó emberiség mély felháborodással és
megvetéssel tekint az amerikai kormánykörök és béren,
ceik, a Gestapó-módszerekkel
dolrozó nngol
munkáspáiti
kormánykörök felé. Az egé;.z
magyar nép is
egyöntetűen
követel elégtételt a nemzetLóri jog megsértéséért, elégtételt és szabadságot Gerhard
Eislernek — mondotta töbljck
között.

61
városából
59 m r a népU'uhergg
hszé:«

van

vetett á t a Jangce déli part j'ra.
Délen három hadsercOTaopcrlj
nyomul előre Kanton felé. K ; ngsz.í tartomány 61 városa köziit
59 már a felszabadító hadsereg
kezében van.
Kantontól
350
kilométerre
északkeletre ecy teljes Kuominfan?-had seregcsoport átállt a
néphadsereghez.

Ksztagaiís" a ^Ikersal fisáserej^a

Mic-ssréStSk a magyai-romáe
áiSamqataársági
raíH&éciés

egvezrcéity
okmányait

A közelmúltban a Déli;orcából az északkoreai közt^rsar.ági csapatok oldalára átpár'olt egyik csapategység parancsnoka a föng-Jangi rádióban elmondotta, liogy LáSzin-Han
hadseregében
az
utóbbi- időben több m m t 3100
katonát tartóztattak le állítólagos xkommunista érzelme*
miatt. A letartóztatott katonák legnagyobb részét meggyilkolták. Li-Szin-Man reakciós
hadseregében, naponta
történnek szökések. A kato-

Csütörtökön délben a külügyminisztériumban
Rajfc
László külügyminiszter
és
Malnaseanu román követ kicserélték az ezév február 10Ke'etnémeforszcg a német egység me!?elt
én Bukarestben aláirt magyarromán állampolgársági egyezszavazott
mény ratilikációs okmányait
A német népi tanács válasz- vehessen a választá okon.
és aláírták az erről szóló jegy1á i e é lményei a
választók j A néme'országi demokratikus zőkönyvet.
n g. arányú ré ívé leiéről t nus-. sajtó a választást a német népi
kodimk
arról, hogy a szov-j kongresszus nagy sikerének ne5z oszlfáli fío'geiölí
je' öt c e t német lakosságának' veza. Idézik a német népi taksftaány
ké; harmad része szavazott Né-'.nács főtitkárának
kijelentésétEJ9Híif:á]a ff'lsn
mr'o" zág egysége, 'az iyazsá- ez a választás a még erőteljeHálózatban megállapította, hogy
fos béke és a megszá'Ió ctapa-j sehb harc kezdete, a népi taA hécsi munlcásság hatalmas a »bér-áregyezmóny« és az uj
tok kivonása mellett. Majdnem nácsnak a békéért és Néme'or- tömegtüntetéséről ujabb részle- .törvényjavaslatok a
fegsulyoS
millió ember nyila1 kozott | szág szuverenitásáért
vívott teket jelentenek, amefvek mutat- sabb " teriieket róják a dolgoe eknek a céloknak nmgvalósi-'küzdelmében.
A
Neues ják, hogy cz volt a legnagyobb zókra, mig ugyanakkor a tőkéI á d é r t küzdő
demokratikus; Deutschlnnd szerint a válasz- fcl vonatás az utóbbi évek so- sek és spekulánsok óriási nyepár ok és szervezetek
tömbje: Sás eredménye bizonyítja, mit rán. Legalább 170.000
ember reséget vágnak zsebre. A dolmelle' t,
Nyugat-Néme'.ország-' akar a német nép> s egyben kő- gyűlt össze a városháza előtti
gozók azonban felveszik a harbán és Berlin nyugati övezetei-, moly figyelmeztetés az amerikai hatalmas téren. A kommunisták,
cot létfontosságú érdekekért és
ben a haló ágok nem adtak en-j expanzió és a német egység el- szociáldemokratáig és pártonezt a harcot akkor is folytatge iéhí. hogy a lakosság részt- lenvégei számára.
kívüliek, munkások, kisiparosok, ják, ha a parlament né{>ellénes
Iiáziasszonyok együtt tüntettek
többcége törvényerőre emelné a
a gyalázatos »bér-áregyeztnény»
Nem -ehet gumibotokkal ©ífoíianí
javaslatokat
és a kormány népellenes pohti'
cz amerikai RSP tiltakozását
kája elten. Ilonncr kommunista
S SFancia nép íiHakozik
A hírhedt Tafl-IIartley tör- J r n m a n t megválasztották, de képví- elő a tüntető tömeg vivény — irja a szovjet" tájé- igéi eleit mindeddig nem lel - haros helyeslése közben megSí
Szarzőilás elífia
koztató iroda munkatársa — je -i'e!le és semmi sem mutat liélye.ezte a kormánypártok és
Számos francia gyir és üzem
az Egyesült Államok rnono- arra, hogy az amerikai uralko- a szakszervezetek
jobboldali szerdán
munkaniegszüatctcssel
po'is Iáinak a kényszermunka dó körök hajlanak erre a tőr- vezetősége magatartását.
tiltakozott az. atlanti egyezmény
fenntartására irányuló törcfc vénynek megszüntetésére. Az
Rámutatott arra is, hogy
a becikkelyezése elten. A ix'ke és
vését tükrözi Az amerikai rao Egyesült Államok képviselőhá- Marshall-terv
bevezetése óta szabadság harcosai szövetségénopolisták a munkások Ivcbór- za május 3-án jóváhagyta az állandóan süllyed az
osztrák nek szajnarr.ent: értekezlete hatönzé-ére az állami közigaz- úgynevezett Wóod- törvényja- dolgozók életszínvonala, növek- tározatban emelte fel szavát az
gazgatás. a rendőrség és a bj vaslatot, amely nemcsak meg- szik a drágaság és fo'-oz.ödik a 1atlanti egyoiiriériy ellen. Szám
U'au t'ranciaors* íigi város és
róság felhasználásával
»iogi őrzi a Tafl Haríley törvény munkanélküliség.
Fizessenek j község lakossága levelet intézett
alapot adnak* Az elnökválasz- minden pontját, hanem sok már v é r e a gazdagok, a dolgo- választókerülete
képviselőjéhez
tás előtt az amerikai vezető pontban túltesz azon. Az Egye zó nép éppen eléret áh'o'oU — és felszólította, "z/itljon szembe
körök megígérték, hogy elve- sült Államok haladószellemü mondotta.
az aüanti szerződés-sí a nemzet
tik a Taft Havtley törvényt loiyocói egyre
erélyesebben
A tömeggyüíés egyheugu ha gyűlésben.
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nák átallnak a partizánok oldalára és magukal viszik ki*
-tüiső amerikai fegyvereiket.
A
Li-Szin-Man
hadsereg
bomlása nagyon nyugtalanítj a a dél koreai amerikai meg*
széRő hatóságokat.
A Isg*
újabb jelentések szerint s-t
amerikai megszállók
rövidé*
sen hozzákezdenek a délköreaJ
hadsereg egysegeinek felülvizsgálásához, azaz
»Hsxtogatásához*. A hadseréből eltávolítják azoírat, akik nem
j feltétlenül
megbízhatók*,
vagyis kommün i s ta gyanú s a kJ

E3?ro s í ü á n í a b S á

kG¥$c3ü?í?Sik a ffBRtfe
Az algériai és marokkói gás*
és riiiamossági tf-.unbások csatlakoztak franciaorszógi saaktácsaik bérharcához. Az északfrunciaorsvógí binvavidékca 1100
t'ányász 24 órás figyelmezte 1,9
sztrájkot rendezett. Á franci*,
posta dolgozói
küldöttségbe*
keresték fel a pénzügyminiszteri
helyzetük javítása erdekében.
A párisi tőzsde alkalmazottai*
nak 'sztrájkja változatlanul tovább tart. A sztrájkolók elvetették a tőzsde igazgatóságának
javaslatait. A francia kommunista képviselők és városi tanácsosok mozgalmat indítottak
a
muukanélküiiek
érdekébea.
i'apinaud kommunista képviselő
javaslatot nyújtott be a nemzetgyűlésben, amelyben a kormánytól munkanélküli segélypénztár
felállítását és munkanélküli
géiv biztosítását követáltó.

d

Mosf már magunknak

Párthireh
Ma délatAn 4 órakor az összes
•MntÁsi instruktorok érteke/Jete
I * M i n d e n elvtárs pontosan
Jelenjen meg.
Kedden délután 6 órakor az
feszes üzemi és kerületi oktatási felelősöknek, valamint oktatási bizottsági tagoknak Kálvin-tér 6. szám alatt értekezletet
tartunk. Minden elvtárs pontosan jelenj® meg.
Hétfőn délután 6 őrokor KiUvin-fér 6. Mám alntt nz esti agitációs iskolák volt vezetői feltétlenül jelenjenek meg- Párttagsági könyvét mlndeuki hozza
(magával.
A kerületi, nzemt és hivatali
pártszervezetek káderesei részére
t ombaton fél fi órakor értekezletet tartunk Badthyány-utea 4.
ezára alatt. Pontos megjelenést
körünk. Káderosztály.

Nagy

JFSÍÍÍ'pts
R2 összes

egyéni

ia^u'ó'zhoz
1
Az őwszofl egyéni tanulélt
folytassák tanulmányaikat a
kiadott tananyagok alapján.
A következő konferencia
Időpontja:
I. A régi középfokú tanfolyam: május 29Anyaga: Ráköpi elvtárs beszéde a Központi Vezetőség
március *-i 8lésén, Rákosi
elvtárs társzava én Rákosi
elvtárs hozzászólása n pararztkérdés
tárgyalásához:
részletek Sztália »A leninizmus kérdése* clmQ müvéből.
(Kiadva Sztálin: »A Szovjetunió agrárpolitikájáról* elmü
LönyT formájában.)
IT- Bolsevik Párt. Története
középfokú tanfolyam: május
29.
Anyaga: A Párttörténet II.

fejezete.

III. Bolsevik Párt Története felsőfokú tanfolyam: jnUÍU3 19- (A régi és uj felsőfokú egyéni tanulók összevont
konferenciája-)
t , , Anyaga: A Párttörténet IIT.
fejezete 63 a IV. fejezet első,
i rmrolik, negyedik és ötödik
pontja.
Oktatási osztály.

Hintának fel

,

kefegytírban

Üzemi konyha

felállítását

vet-

t e l e ' V b c « W l n t e r - k e f c g y á r ü zo-

kni

bízoltá^a.

A

felvetett

l e ' ot az ü z e m dolgozó*

javas-

lelkesed-

Netn k e l i erután
dolgozni a i n u n k é o l o r a k , vagy óz e b é d t d e j ü l a d
f ő z é s s e l tölteni. Az e b é d e l t e t é s !
ttkció
június l-vel
kezdődik
meg és 1.50 forintot k e l t m a j d
fiec'ni a kiadós é s ízletes e b é d ve

Kistelektől mintegy hét kilométerre száznégy hold föld van
egylagban. Valamikor ez a terület is hatalmas földbirtoknak
volt része, ahol még néhány évvel ezelőtt a kistelek! és kör
nyező falvak nincstelenjei dolgoztak az uraságnak Iátástól-vakulásig 80—90 fillér uapszámért.
Most ez a terület a Kisteleki
Földmüvesszövetkezet tulajdonát
képezi a rajta lévő épületekkel
együtt.
Ez év márciusában ezt a száznégy holdat nyolc kisteleki fiatalember és három fiatal nő bérbe vette a szövetkezettől és március 24-én harmadfokú szövetkezeti csoportot alakítottak. Azóta szorgalmas
munkájukkal
olyan eredményeket értek
el,
hogy a környék csodájára jár.

Itt a szántóföld mellett van
egy legelőnk is, ahol legelhetnek a jószágjnink — mondja Rehák Péter. Lassan, de
biztosan gyarapodunk.
Jobb
igy dolgozni magunknak, mint
az uraságnak nyolcvan fillérért naponta. A szővetkezeli
gazdálkodáson keresztül több
haszna is van az embernek,
mintha a maga pár holdacskáját művelné egyedül.
— Bizony, hogy jobb — szól
ismét Kleczli Mária — köny.
nyebb is a munka, mert közösen végezzük. Eső is esett
jócskán a környéken. Lesz már
jő termésünk is. Disznókat is
házlalunk és mindennel fog.
lalkozunk majd amivel csak
lehet.
j

N y o l c s z á z kiscsirke

Ezalatt a két hónap alatt mi
tizenegyen ugy összeforrtunk,
mintha csak egy család lennénik. Közös a munka, közös
lesz a munkánk gyümölcse is.
Közösen beszéljük meg a terveket is. Azt pedig, hogy ezaIaatt a két hónap alalt szép
eredményeket ériünk el bizonyítja a környék falujaiból
jövök serege,' akik megcsodálják azt, amit eddig elértünk.
Erre büszkék is egy kicsit
valamennyien, de joggal. Ok
Kistelek környékének úttörői

Mint egy nagy család

A különböző gazdasági épületekkel, ólakkal körülvett udvaron
nyolcszáz csirke szaladgál le-fel
vidám cslpogással. A csibék nagy
csoportja veszi körül Kleczll Máriát, aki az etetéssel van elfoglalva.
— Ezeket a szentesi keltetőtelepről hoztuk — mondja moso-*
lyogva. — Szeretek velük foglalkozni, mert tudom, hogyl nagy
hasznot hoznak a csoportnak.
Most az ut felől Lengyel Sándor érkezik kerékpárral. Kisteleken volt a csoport ügyében.
— Ez lesz a tm paradicsomunk — szól s ez előttünk elterülő föld felé mutat, ahol a
vetések %öldülnek. — Van itt
kukorica, méznéd, kender, napraforgó, cukorrépa, borsó, dinyAx ENSz közgyűlése szerdán
nye, sütnlvalő tők és a konyha- délután folytatta as olasz gyarkerti veteményeknek minden faj- matok kérdésének vitáját. Bevin
tája. Van még egy hold gyümöl- és Sforza megállapodásának elcsősünk is.
vetése után a közgyűlés két lehetőség előtt állott: vagy elhaKét é r a alatt egy á l l ó
lasztja a kérdést a legközelebbi
ülésszakra, vagv ideiglenes binap munkáját
zottság elé utalja. Az első megA konyhakerti veteményes felől oldásra Lengyelország tett jaRehék Péter jön. Az Htolsó sza- vaslatot, mig Rulyv, Uruguay,
vak hozzá is elérnek és hamar Costarica a második megoldást
bekapcsolódik a beszélgetésbe.
javasolta. A latinamerikái álla— Bizony kell, hogy hasznot mok indítványa mögött álló anhozzon, mert nagyon sokat dol- gol-amerikai ímpenalistákat a
goztunk már eddig is a földdel. szavazáskor ujabb kudarc érte.
Amit csak lehetett, megpróbál- A közgyűlés 27 szávazattal 21
tunk észszerüsitenl. A kukorica ellenében — 11 állam nem szaekekapálésát nem lóval végeztet- vazott — elvetette Kuba, Urutük, hanem a traktorállomás gumikerekű traktorja után öt ekekapát akasztottunk és ezzel két
óra alatt annyi munkát végeztüuk el, mint amennyit egy lóval lehet egésznapos munkával.
— Én nagyon elégedett vaAz egyetemeken folyó mungyok ezzel az eredménnyel .—
szólal meg Ismét Lengyel Sán- kaverseny egységes elvének
dor. — Igaz, hogy ehhez hozzá- megbeszélése végett csütörtöSzeged® értekezletet
segített bennünket a traktorállo- kön
más, meg a földmüvesszövetkezet. tartottak, amelyen a VKM
A traktorállomás a gépi munká- részéről dr Szántó György
latokat hitelbe végezte el, a szö- elvtárs, miniszteri tanácsos
vetkezettől pedig 150 forintos és Székács Istvánné elvtársszemélyi kölcsönt kaptunk. így nő, valamint a budapesti, debindultunk el márciusban.
rec®i, pécsi tudományegyete— Van még öt szarvasmar- mek Ó3 a budapesti műegyehánk és egy csikónk is. Az álla- tem kiküldöttei vettek részt.
tokat már ugy hoztuk össze.
A munkaverseny
kezdemé*3ESan»B5H!EEgES2SM: EEI3S33 nyezése Szegedről indult ki,
az MDP egyetemi pártszerFájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legvezete és a szakszervezet tájobb édesapa,
uogatásával. A versenyt dr
•Fodor Gábor elvtárs, magánanár szervezte meg és az
mükertész
Szegeden március elején még
eletének 73. évében elhunyt.
s indult. Az értekezlet során
Temetése május 2Ü-"án
?. kéthónapi
tapasztalatok
[ ariutón 6 órakör az ujUcgodi temető ravatalozó-1 alapján kiértékelték a szegedi
ysryetem eddigi
munkáját.
iüiv?4 történik.
Unnék eredményeképpen pilDemeter-család
lana'nyil&g az első helyen az

harmadfokú

és egyben példát mutatók a
kis és középparasztság felé,
akik még nem látják liszlán
a szővetkezeli gazdálkodás előnyeit
Biztosítottuk a békét
és a felemelkedést
A langyos szél a falu felöl
a déli harangszól hozza felénk.
Meghallják ezt a föld másik
végén dolgozó elvtársak
is.
Egyszerre teszik le a szerszámot és egyszerre indulnak befelé. Lengy, Sándor, kezével
integet feléjük. Azok egyszerre
intenek vissza.
— Otc jönnek mindannyian
— mondja örömmel Rehák Péter és sorolja neveiket. —
Faragó Antal, Gémes Elemér,
Lengyel Sándoraé, Daru Sándomé, ifj. Dallos Péter, Fényvesi László, Simon Béla és
Daru Sándor: Mindannyian fiatalok vagyunk. Szerelünk dolgozni Különösen most, amikor már érdemes. Most már
magunknak dolgozunk...
— Bizony magunknak — erősíti meg lengyel Sándor. És
magunknak is dolgozunk *zulán mindég, mert a Függetségi Népfronlra leadott szavazatunkkal biztosítottuk a békét és a felemelkedést.
(-kürti-)

fogadták.

fzáiazkosrton

jfri.

Húszezer
forint
gyermehnyarattatásra
A gyermeknyaraltatási akcióra
ta város költség vetésébe 20 ezer
Acrintofc vettek fel. Az mttörök
fcófilék, hogy ezt az összeget az
jő nyaraltatasi ikra fordítsa a vá* :. A tanácsülés a gyermekektr k oda is ítélte a pénzt. A
cr ári nyajultatásoin így 60 árja '.íázl gyermek is résztvehet.
h i r c k

V Famunkás Szakszervezet
n ; » m a p délelőtt 10 órakor
U (gyűlést tart a szakszerveké i székházban a kismühe0 ekben
dolgozó
famunkás
k.-rrts/ei vezeli tagok részére.

CSottim igeaoless
. i W K a H i a a

á r o n

kaphaló
minden mennyiségben

Wn he.-isi lesivére
fatelepéntferx-fi
Telefon: 35—24.

?.

1913 őszén a Gazdasági Főtanács az ország több részén Munkaerögazdálkodási Hivatal feláilifisát határozta el. . Szegeden,
is teljesen átszerveződött a Marxtér sarkán levő Munkaközvetítő,
moralakult k Mnnkaerőgazdálkodási Hivatal. Az intézmény
célja közreműködés a munkanélküliség meglövő maradványainak teljes felszámolásában,
a tervgazdálkodás folvamán jelentkező
munkaerészükségjeti
megállapítása az utánpótlás biztosítása és tervszerinti kielégítése.
A Munkaerőgazdálkod^si Hivatal legfontosabb feladata a
szakmunká s -ul ánpótlás biztosítása. Tervgazdálkodásunk során
már nem a munkanélküliség felszámolása okoz fejtörést, kanéra
az, mikéut biztosítjuk az ötéves terv során mutatkozó munkaerőszükségletet.
A máris mutatkozó szakmunkás hiány kielégítésére a szegedi
Felsőipariskolátan az
egyes
iparágak részére átképző tanfolyamok folynak.

Uj
személyzeti
osztályvezető
a Szegedi
Kenderben
A Szegedi Kenderfonó személyzeti osztályának élére Keresztes Jánosne elvtáxsnőt, aa
üzemi szakszervezeti bizottság
titkárát nevezték ki.
fidy-ssíet
a

rsEiási

Sio.iíádséD

ha'íurgáfdála

Június 4-én a szegedi honvédkerületi parancsnokság kultúrtermében Ady-estet rendez a
honvédség kuTurgárdája. Az
ünnepi eslen a honvédségén kívül a rendőrség és az államvédelmi osztály is résztvesz. A nívós műsorral tarkított Ady-est
tulajdonképp® azt a céh szolay és Costarica indítványát. gálja, hogy a fegyveres erő köégüli? a lengyel inditvány mel- zötti bajtársi szcrcielct minél
lett 61 állam szavazott. Az in- jobb® elméíyitse.
'
dítványt senki nem ellenezte és
6 állam tartózkodott a szavazástól.
Az ENSz közgyűlésének 3-ik
ülésszaka, amely a mnlt év szeptemberében Parisban kezdődött,
A város csütörtöki tanácsüléezzel Laké Snccessben véget ért
Közvetlenül áz ülésszak elnapo- sén felvetődött az a gondolat,
lása előtt a lengyel delegátus hogy a városi közkórházhoz küjavasolta, hogy a közgyűlés sür- lön gyermekek részére tüdőbeteg®
gősen vizsgálja meg Gerhnrd osztáíjt állítsanak fel. Ez közEisler ügyét. Evatt, a közgyűlés egészségügyi szempontból lenne
elnöke, ki jelentette, hogy az ügy igen szükséges., A szociális felnem tartozik a közgyűlés napi- ügyelőség megteszi a szükséges
rendjére, a nyugati szavazőgé- intézkedéseket és előreláthatóan
pezet jóvá is hagyta az elnök hamarosan megvalósul a gyermekosztály.
döntését
\

tysimA üidUtetepjzláiyí
lélesüefti a feaikérl

Munkaverseny-értekezlet

z u t e z e r v e z e t l

Már működik
MunkaerSgaidéfkodásí
Hivatal S z e g e d e n

veit olasz gyarmatok kőrisé!
Senayel i n i v l n p csak ősszel tárgyalták

Ü z e m i k o n y í t út
a Wfnler

bizakodással
néznek a jövő elé a kisteleki
szövetkezeli csoport tagjai

. Péntek, 19-19 május OT.
MRaanoBnaassEzaataaaaxamaem
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a Szegedi Tudományegyetemen
egy® karokon a szerv® kémiai és a Bólyai-intézet, az
ókortudományi intézet, a belklinika és a kórtani intézet
áll. A vezető intézetek kitüno
szereplésüket annak köszönhetik, hogy
nagymértékb®
sikerült bevonni a tudomán y ® munkába a fizikai dolgozókat. A verseny már eddig is jótékony hatással volt
a közösségi szellem kialakulására és a munkaerkölcs megszilárdB fisára. Távotóbbi célja
az értekezletnek az volt, hpgy
az *
összes
magyarországi
egyeteknek egységes® kapcsolódjanak be a munkaversenybe, amely biztosítja az ötéves
terv folyamán szükséges szocialista szakkáderek kiképzését. A munkaverseny egyben
válasz is az MDP által megvalósított tudományos státusra.

Uj

nap'nöal

PusilBmárgeson

az Iskolaév befejezése ulán kettőtől ötéves ko ig ötvenkét gyermek számára
napközio'dhont
állil®ak fel
A napköziolthonh® a gyermekekre gondosan felügyelnek
és azok teljes ellátásban részesülnek.

Munkaversenyhen
a szegedi honvédek
Lázas munka folyik a szegedi
III. honvédkenületi nevefőcsoportok és a különböző oszlúlyok katonái kőzött A versenyt
győztese az a csoport lesz,
melynek tagjai a politikai fejlődés, a bajtársi és közösségi
széliem, a szakszervezeti munka, a kalonai továbbképzés és a
bárd érlék emelése terén a legtöbbet tudja elsajálitanL A verseny győztesének az Újszegedi
Kender fonógyár dolgozói egy
piros selyemből készült
k;s
zászlót ajánfoítak fel. — melyet
junhis 2ö-án adnak át a győztes
b.igáihak.
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Péntek, 1949 május 20.

MEGOLBODIK

SZEGED

VÍZELLÁTÁS

A

Az Arpád-uíca közepén, a Szemklinika mellett
már fúrják az uj, 540 méter mélységű kutat
Mint felkiáltójelek merednek
* £ ég felé o Vizmütelep központi
épületének a háború után megmaradt részei. Falai sötétbarnák, a beszakadt tető rikitóvörös
cserepekkel kijavítva. Mint egy
tavaszi kaiap borul a házra. Még
tgu is élesen emlékezteti a Tlszsparion elhaladó embereket a
múltra. Ez a rombolás és puszh.dás maradványa.
A romokból kikerült tégláktól
hsrom tr.éter magas Ideiglenes
fa! épült, amely egészen a Szemíliíulra kerítéséig húzódik. Füg$2,*yszerüen takarja el a kivánisi szemek elől a mögötte lévő
szorgos rr.uukáscsoportct. Nemrégen még utcarész volt itt, most
hatalmas, huszméteres fúrótorony
emelkedik; a magasba hosszú vascső /ek. szivattyúk és egy gőzgép
társaságában. A fúrótorony csúcsán messze látszik az ötágú vörös csillag.

Le a föld gyomrába
Állandó munka folyik, három
csoport dolgozik felváltva. Napról-napra mélyebbre Jutnak
a
vascsövek.
— Háromszázhúsz
méternél
iciriunk, még keltőszdzhusz van
hátra — mondja Dicső Lajos
elvtárs, csoportvezető, miközben
cagij figyelemmel- Lisérl az anya-

A Szfue^í

DESZKEN

ErOSai

Májtis 15-én,, a választás napJ9n kellemesen szórakoztak a
Beszk! gyermek csont és tbc.
gyógyintézet kis ápoltjai is. A
fcsőregi ErOSz-ifjuság szavalatokkal, ének- és humoros jelegetekkel vidította fel a gyer
Kekeket, A betegek narrv örömr.f 1 és szeretettel fogadták szóte.Vozfutóikat és a vidám nevotfcélés közben szinte el is feled
iák, hogy betegek.
A
deszki
gyógyintézet
Bpitóse nagyon ezepen halad,
aemélhetói hogy őszre modernül felszerelt 150 ágyas kórház
iayujt m-VTot és lehetőséget a
ha! vő? betegségben
szenvedő
gyermekeknek.
SeíJeezményes

nvaratáso'z

SZefeden

A hároméves terv gondoskodik a dolgozók olcsó nvaralásáSil is. Hamarosan megindulnak
Elegeden is az üdültetések. KütSnbözö vidékekről már bejelentették a dolgozók, hogy Szegedin jönnek üdülni. Ezek a csojportos nyaralók olcsó autóbusz-,
tmrtEiirdő- és gőzfürdőjegyekert
Kapnak majd. Nemcsak a "vidéki
slolgozók részére biztosítja az
alcsó üdülést a város, hanem a
helybeli dolgozóknak is lehetőséget teremtenek majd a partÍSruő kedvezményes használa
tára.

Ifi
|-

BELVÁROSI

Telefon 40-Tí
Mindennap szerdáig
J. Strauss hatalmas zenéje
D e n e v é r
Yógig gyönyörű színes film.
Báaéíssk 1515. fái 7. f ii 9 árakor

KORZO

Telefon Ant.: 33-44

218
bérlet.

és a következő napokon
D e n e v é r
& az első színes magyar film;
1 9 1 9 V/I.
ittad'sok 4, 6 és 8 éiator.

SZÉCHÉNYI
Telefon Aut 114-77
Mindennap péntekig

42D'S
tértei.

A
f ^ r t c o s n í S
Egv nagy szerelem lőrténele
EI6a<fácok íeí 5. ié! 7 ás fél 3-t m

cső leeresztésével foglalkozó társait. Szakszerűen, nagy tapasztalatai dolgoznak valamennyien.
Munkájuk nyomán
egymásután
kapcsolódnak össze a 159 milliméter átmérőjű csövek és lassan,
óvatosan ereszkednek le a föld
gyomrába.

Hat vízrétegen
keresztül
Nagy feladatra vállalkoztak u
Vizmütelep munkásai, már eddig
hpt vízrétegen hatoltak keresztül napi huszméteres furásátlaggal. A cél: több mint félkilométerre van a föld mélyében egy
olyan vizréíeg, amely
ezideig
Szeged és környékén még nincs
megcsapolva.
Nyáron minden évben komoly
vizhiány volt Szegeden. A há-

roméves terv ezt megszünteti,
mert a most épülő kut Szeged
legnagyobb! vizhozamu kútja lesz.
Juliusi 31. a kitűzött határidő,

A határidő előtt
A munka menete azt mutatja,
hogy előbb üzembe lehet majd
helyezni. Valóra válik a kútfúrók
terve és egy hatalmas lépéssel
halad előre a város vízellátása.
Nehéz, fárasztó munkát végeznek a Vizmütelep dolgozói. Kivették részüket az építkezésből.
Több kut, kifolyó, vízvezeték és
csatornahálózat megépítése hirdeti munkájuk eredményét. A háború pusztítása rombadöntötte a
szeged! Vizmütelepet, az ötéves
terv során nemcsak újjáépül, hanem tökéletesebbé, korszerűbbé
fejlődik majd kL

Minden ajándéknál

többet

ér...

KitünS eredsiányl ér'ek e) a gázgyár doigozái
az üzemdeksráSási verss.iysn
4.

Gázgyár

valamennyi dolgozója
négy
nap óta a mindent elsöprő
választási győzelem
lázában
ég. Alig lehet mást hallani
a műhelyekben, irodákban, de
ez a beszéd tárgya az udvaron
tornyosuló szénrakásoknál is.
A telep dekorációja még majd.
nem teljesen meg van. Este
hatalmas világító transzparens
löveli a fényt végig a Kossuth
Lajos.sugárulon.
Százhetven
villanyégőből rajzolódnak
a
messziről látható betűk: Éljen Rákosi.

Ez a
felirat
ékeskedik fehér betűvel a közel ötven méter magas vaskéményen is. Gázmécses világítja meg szürkület beálltával az épület utcai oldalán
Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársak arcképét. Az udvaron

A

s z e g e d i

m á r

tfíés^iiffsek

különböző feliratok láthatók
szines táblákra festve.

Rajzszeggel
kitűzött kis papircédulát lebegtet a délutáni szellő a fekete falitáblán. Géppel irott
szöveg olvasható a levélkén:
Magyar Dolgozók Pártja nagyszegedi pártbizottság propagandaosztályának dicsérő elismerése a Központi Gáz- és
Villanytelep dolgozóinak a választás napján gyönyörűen feldíszített üzemükért.
Napi
munkájuk
befejeztével haza induló dolgozók állnak a tábla előtt néhányan kétszer is elolvassák
nemtudnak betelni vele. Érzik
és tudják valamennyien, hogy
a párt dicsérete többet ér minden ajándéknál. Szinte egyszerre buggyan k i szájukon a
szó: Éjjen a párt.

S i l T

Szeged város
valamennyi
SzIT szervezetében már folynak
az előkészületek az augusztusban Budapeslen megrendezendő nagy világifjusági fesztiválra.
Az iparostanulóiskofa
fiataljai
versenyben vannak, készilik a
szebbnél-szebb ajándékokat
a
gyarmati fiatalok részére, meiyIyei emlékezete sé teszik majd a
vendégülfálott fiatalok számára
a nagy augusztusi találkozót, A
konzervgyári SzIT is nagyban
készül. Augusztusban innen Afrikába vándorol a szegedi papucs és a jobbnál jobb szegedi
konzerv.
Ehhez a Budapesten megrendezendő nagy augusztusi vendéglátáshoz pénz is kell. A szegedi
fiataloknál ez sem akadály.
Már hónapok óta szorgalmasan

a

S l a l a f o k
F e s z t i v á l r a

gyűjtik
a filléreket, amelyek
már eddig is több százforintra
szaporodtak.
Az ujszegedi Magyar Kender
ifjúmunkásai kasszájába eddig
már 450 forint gyúlt össze, de
a szőregi peíróléumgyári SzIT
sem hagyja magát.
A maroknyi Winter kefegyári
SzIT mutatja még eddig a legfőbb példát. Eddig 65 forintot
gvüjlőttek össze, ami a tagsághoz arányítva igen j ó eredmény.
A szegedi fiatalok elhatározták, hogy saját pénzükön őt,
vagy tiz gyarmati fiatalt vendégelnek meg. Már ez a
korai
n
liiy előkészület ia bizonyttja,
hogy ez a találkozó felejthetetlen lesz ugy a szegedi fiatalok
számára, mint a látogatóba jött
gyarmati fiafalok részére.

Ujabb két szegedi üzem
számára
juttattak
nyereményrészesedést
A Tiszamenti Fűrészek NV kö- forditják, a fennmaradó hatvan
telékébe tartozó Lippai gőzfü- százalékon a Lippaiéknál felszerész és az Orion bőrgyár dol- relési tárgyakat vesznek a meggozói a tervezettnél magasabb levő üzemi fürdőhöz, az Orion
arányban fizettek be nyereséget gvárban pedig a kultúrterem,
az államnak. Ezért a befizetett illetve a színpad részére u j tárnyereség összegéből egy bizo- gyakat szereznek be. nyos hányadot visszajuttatnak
a két üzem dolgozóinak. A Lip- ZÁPORESŐ, ZIVATAR
pai gözfürész 1054 forint, az
Gyenge déli-délnyugati szél,
Orion bőrgyár 1000 forint visz- változó felhőzet, sokfelé, főleg a
szatéritésben részesül. Az összeg délutáni órákban záporeső, zivanegyven
százaiékit
mindkéti tar. A hőmérséklet alig váltoüzemben
egyéni
juttatásokra zik
'

DALOLO, TANCOLO SÜEGED
Az utóbbi néhány hónapban uj sonlőan ifjúmunkásaink, középképpel, érdekes színfolttal gaz- iskolás vagy egyetemista diákdagodott Szeged élete is ezen jaink, a kollégisták is bárhova
keresztül szinte uj fellege szüle- mennek, harsány dallal frissítik
tett ennek a városnak. Nem va- magukat.
lami döntó nagy eseményről van
Mindezeken tul azonban neméppen szó, de
olyasvalamiről, csak ilyen — mondhatnánk szeramely visszatükrözi egy-egy vá- vezeti keretekben megnyilatkozó
ros, község lakóinak életét, ma- — éneklőkedvvel, vidámsággal'
gatartását, életfelfogását.
találkozhatunk, hanem a sponEzt az uj érdekes színfoltot tán előtörő öröm hangfaival is,
pedig azok a daloló, vidám cso- Gyakran tűnnek fel az utcán
portok adják, amelyek ma már egymásbakarolt daloló fiak és
egyáltalán nem ritkák, egyálta- lányok, amint széles karajban
lán nem szokatlanok, vagy meg- jönnek gyűlésről, vagy közösen
lepők, a szegedi utcákon. Sokszor néztek meg egy-egy uj filmet,
szerették azelőtt
Szegedet az hogy utána tanulóköreikben meg»Alföld metropolisának« nevezni, beszéljék a tapasztaltakat. Ifjúde mégis inkább álmos csendes- munkások és diákok egyaránt taség, poros nyugalom, fásult hét- lálkoznak ezekben a kis csoporköznapok jellemezlék ezt a vá- tokban.
rost. Most viszont nem múlik el
» Ajkunkon vidáman, uj nóta
olyan nap, hogy fel ne csendülne csendül, ..« — éneklik vidáman
az utcán a vidám énekszó és ki- az indulót, vagy bármi mást s
pirult arcú fink, lányok ne fúj- csakugyan az uj nóta nyomán,
nák az indulókat, munkásmoz- uj élet is születik. Felszabadult
galmi dalokat, népdalokat. Egy- boldog élet születik, amely egyszeriben mozgalmas, derűs és re jobban megmutatkozik ezekhangos lett ez a város.
ben a külső jelekben is. Azelőtt
jelentett
Ebben a derűben és hangos- talán csendháborítást
ságban valóban elöljárnak a fia- volna ez az éneklő merészség,
talok, akik előtt ott áll most a de ma boldogan szemléli minboldog jövő lehetősége, de eb- denki a mosolygóarcu fiatalokat.
ből a derűs életigenlésből és
És a napokban még ujabb
életörömből kiveszik részüket az kedves szokás is kezdett elteridősebbek is. Munkába siető vagy jedni, különösen a nagy győzemunkából hazatérő dolgozók fel- lem, a választás napjától kezdve.
üdülten hallgatják, sőt sokszor Már a választás napjának meleg
együtt fütyörészgétik a dalokat, verőfényében, de későb9 is az
amelyek az utcai hangszórókból esti órákban, vagy most szeráradnak. Mindenki jóleső érzés- dán a győzelmi ünnepség után
sel látja és hallgatja azt is, ami- a Kárász-utcán,, Széchenyi-téren
kor dolgozó népünk őrei: az ál- és a különböző tereken üde tánca
lamvédelmi hatóság fegyelmezett ra perditette az ünneplöket
sorai, vagy honvédségünk, rend- boldog őröm. Egyre népszerűbőrségünk e&ségei hangos ének- bé kezd válni a nzakatolás*, az
szóval vonulnak fel. Hozzájuk ha- uj tömegtánc, népi körlánc, amelyet demrégen még ihfiább a kis
utlörők
kedveltek. Eltanulták
most tőlük a nagyobbak is • és
2 4 órával e l ő b b
magávalragadó jrissesége sok kite'iesitetto f e l a d a t á t
vet szerzett már számára. Csak
A MAGYAR KENDER be
kell állni a körbe és könnyű,
bérelszámoló brigádja
egyszerű lépéseit szinte percek
megtanulhatja.
A Magyar Kenderben a bér- alatt mindenki
elszámolók között május he- Benn a kör közepén pedig mintedikén külön brigád alakult a den versszak végén cserélédnek
kollektív szerződés alapján, az a párok és amikor a táncolók
üzem munkásainak visszame- huncutul éneklik, hogy i>ért a legnőleg kilenc hétre járó bérkü- szebb lányok közül téged válaszlönbözelek kiszámolására és talak*, — akkor az éppen maborilékozására. A vállalt mim- gános táncoló elragadhatja, aki
ikát a brirá 1 nyolcadi! án kezd- leginkább megmelegíti a szivét.
te meg azzal, hogy a munkát május 14-re befejezi. Hogy
a cé't e'érke sék, a brigád tagjai közül többen fél vagy teljes éjszakát átdolgozták.
A bérelszámoló brigád a célkitűzéseket már péntekre, május 13-ra, a határidő alatt
egy nappal teljesítette.

Uj támadásba Iiozdef? a gSrSg
dsmolirat&as badssrsg
Tftraciálnn
Thráciában a demokratikus
hadsereg u j támadó hadműveletbe kezdett. A szabadságharco
sok egyik hadosztálya behatolt
Motaxaclosz megerősített helységébe és több ellenséges századot
teljesen megsemmisített. Az ellenség ez év első négy hónapjában összesen 31.825 embert
vesztett, ebből 2836 a foglyok
száma.
Az ideiglenes demokratikus
görög kormány ujabb felhívással
fordult A viíág közvéleményéhez, vessen véget a monarchofasiszta terrornak. Macedóniában
több mint 10.000 embert zártak
gyűjtőtáborba. Az egyetlen vád
ellenük, hagy gyermekeik szabadságharcosok. A kivégzett ha
zafiak száma' egyre növekszik
és kezd félelmetes méreteket ölteni.

HIRDESSEN
a

Dilffissvamszás*"

Játékos, látszólag semmitmondó kis apróságok ezek. A mindennapi munka során tahin fel
sem tűnnek, annál is inkább,
mert lassan-lassan alakul ez igy
ki. Mégis rendkívül
jellemző,
mégis rendkívül biztató és nem
lényegtelen jelenség ez. Velejárója ez annak a nagy változás,
nak, amely népünk életének legdöntőbb eseménye: a felszabadulás után ebben az országban,
igy Szegeden is bekövetkezett.
Az eltakarított romokon a magyar munkásosztály és a magyar
kommunisták vezetésével dolgozó
népünk mindennél virágzóbb, derűsebb, boldogabb életet teremtett. Ez az élet az ötéves tervben még sokkal szebb, színesebb
és megelégedettebb lesz, mint a
mostani. Jogos tehát a vidámság és az öröm, jogos tehát «
dal és a tánc. örüljünk, daloljunk tehát mindannyian összefogózva, együtt az egész dolgozó nép. Van miért vigadnunk,
van miben reménykednünk és a
vasárnapi választások biztosítékát adják annak, hogy tovább*
közös, kemény, tervszerű munka állandó alapot teremt a soha
meg nem szűnő életörömnek, 'A
Párt, a dolgozók, a kommunis
tdk pártja uj utakon vezet vala
mennyiünket és ezen az utat
akad munka, tennivaló elég, dt
nem marad el az eredmény, nem.
marad el a jókedv és a vidám
megelégedettség sem.

aiökös.-
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Szociálpolitikánk
a 3 éves terv tükrében
»LEGFŐBB
ÉRTÉK
AZ ma, amely a legtöbb lehet
.EMBER* mondotta Sztálin 25 nap. A 18. életévüket be
elvtára. Nézzük meg, hogy nem töltött dolgozók fizetett
vélekedtek erről a Hortliy- szabadságának tartama 4 hét.
rcz&im uralkodó körei. TudKIK ÜDÜLTEK
azelőtt?
juk jól, mit jelentet a fasisz. Csak az urak privillégiuma
ta rendszerben
munkásnak volt, mert a dolgozónak sem
lenni. Egyet jelentett a meg- pénze, sem pedig lelie'őségé
aiázássaí és szolgasággal. A nem volt, hogy az egész évi
munkás nem volt más, mint megfeszített munka után fá»bér rabszolga*, akit úgy radt testét kipihentethesse s
vett a tőkés, mint más áru- így pihent erővel foghasson
cikket, liisxen volt
bclc# hozzá az alkotáshoz. Ma a
elég, ,
népi demokráciánk biztosítja
EZ AZONBAN gyökeresen a lehetőséget. Az ország legmegváltozott a felszabadulás szebb helyei várják a munka
után, amikor a dolgozók," a hőseit, hogy az évi megfeszímunkásosztály vette a hatal- tett munka után testben, lémat a kezébe 03 megterem- lekben felfrissítsék a dolgotette nz alapját a mai s/.o- zókat. • 1040-es évi költség
c i á 1 politikán knak.
Addig, eléri" az 53 millió forintot.
amíg 19SS-ban 850.000 bizto- Ebből 40 millió forintot a
sított 12.000.CC0 P táppénzt kormány utal ki, a fentmakapott, 1048-ban 801.000 biz- radt 13 millió forint a dolgotosított 74.0C0.000 forintot. tok hozzájárulásából tevődik
A mezőgazdasági munkások össze. 750 élmunkás nyarai',
számára a biztosítást is csak ingyen ' Bnlatonlellén, Bulgáa felszabadulás után a mun- ria éa Dalmácia legszebb üdüismerte
fcórosfctály uralma tette lehe- lőit 29 élmunkás
meg. 13-18-ban 20.000 tanonc
tővé.
üdült ingyenesen az üzemek,
A CSALÁDI PÓTLÉKOT a 3Z1T és " a OTT segítségéz
dolgozók 1339-fcen csak ott vel.
l.rp ak, ahol 20 munkásnál
többet
foglalkoztattak
és
A GYERMEKVÉDELEMRE
c ml: 14 éves életkorig. Ma különösen nagy gondot fordít
T. intkri dolgozót megillet
a különösen nagy súlyt helyez
c . "átlu.yávék a gyermek 10 a demokrácia. Fontos az,
éves káráig, amoiinyibca s hogy íi jövő dolgozói gondtaa ij:cr.T.elc tovább tanul, úgy lanul és egészséges körülme51 éves koi'é'g.
Havonta lyek között nőhesenek fel.
r. '.ÓCO py:v>;m'{ után 1.3 1045 előtt mindössze 12 naprr.'.bé forint c idádi pótlékot '•örj othnn működött, ugyanakkor ma, lOlC vcu már 227
u'
-r.pkövi
otthonban
13,172
"' A
r:";ftE3 SZABAD- ;yerraoket gondoznak.
SÁG
a ITerthy-rendszcrthin
Mindezek csak a hárome ;y évi -meg rakitásnélküii
rum'.a után 6 r.ap volt, 12 éves terv eredményei és a
lm: öltött év után 12 r.ap. A Népfront győzelmével a ma13. életévüket be nem töltő t yar dolgozók megadták a
mttfi&a vállaló '< srabad: igide- élhatalaiazást a Magyar Dolic 12 va p volt. í'ü a demo gozók Pártjának, a magyar
Kvéria a kol'e' ri.v szerződé- kommunistáknak, az ötéves
sen keresztül biztosítja, hogy rrv megkezdéséhez és az ötminden
13. évét
beültött éves tervben hatalmas lehető.inunk vállalónak, aki ' 6 hó- cégek nyílnak a szociálpolitinap éta d.rigoeik, fizetett kánk teljes kiépítéséhez, a
virágzó, szocialista
f-vibadecg jár, amely 1 év boldog,
után 12 nap és minden évben Magyarország megteremtésétov.'öti l-l rr.pnri növekszik. hez.
A fi-etot esubsd.átf időtartaBernát Béla

— Aayn, itt a Stobó bác,i! — c.'crdül a kiáltás az
ék-óvárosi
Düi'cib
utca
egy 11: árnyra udvarán. A
hátéves- Ilus kiáltja ezt s
iramodik a laxhapu felé,
hogy Irinyi":.?. Szabó elvtársat. a kerületi pártszervezet
népnevelőjét m -r jól ismeri.
Az elmúlt hetekben már
többszer járt náluk, meg a
ssom:„ód bárom házban is
és olyan jól elbeszélgettek
négyesben:
Szabó
bácsi,
anyu, nagyanyó, meg Ilus.
Igaz, hogy a nagyok mindég »komoly* dolgokat tárgyaltak: a megélhetést, a
keresetet, a jövőt
vitatták
meg, de Szabó bácr-i minden
alkalommal módot talált arra, hogy Ilus kunkorodó szőke copfját tréfásan meg
moghúzogatva magtárgynlja
az lakóiéban történteket, az
úttörő őrs bel ő életének izgalmas titkait.
• Az elmúlt vasárnap különösen megszerette Ilus Szabó bácsit. Reggel fél nyolckor megjelent már náluk,
anyu, nagyanyó ünneplőben
várta, bogy közösen elmenjenek a Mátyás térre szavazni A -vo Tüis' odnhnza akar
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Gercsov

— BOLGÁR MUNKÁSOK MAGYARORSZÁGON. Kossá István
iparügyi miniszter meghívására
71 tagú bolgár inunkáscsoport
| 7 ora |
érkezett Budapestre, hoiry hat
hónapig magyar nagyüzemekben
Vaszilij Gercsev erdőmunkás
dolgozva megis>morje a magyar
ipar teraieiésx módszereit és bő- ój.'e if: ekrénvéi é'es fcer; égés.
sel megszólal az ébresztőóra.
vítse technikai tapasztalatait.
7. óra, dünnyögi magában az
— A H I V A T A L O S L A P KÖZ- izmos férfi, aztán nagyot nyújLEM RNVEI. A Magyar Közlöny tózva, csontjait ropogtatva ki(hivatalos lap) csütörtöki száma
közli, hogy a magyar köztársa- ugrik az ágyból. Első ulja a
ság elnöke Cypriun Slimak ur- fürdőszobába vezet. Megeresznac, a csehszlovák köztársaság li a zuhanyt, vigan prüszkölve
Budapestre kinevezett főkonzuí- szappanozza magát a tépően
jának Mu:yarorsy.ág egész terű hideg vízsugár alatt. Mire vétetőre kiterjedő jogköiTef a mű- gez, felesége a padlós, szőködési engedélyt megadta. — nyeggel boriiolt, képekkel di— A NÉPJÓLÉTI MINISZTÉ- szitelt szobában már megteríRIUM 15 ezer forintot utalt tett. Gercsov jóé (.vággyal megki az aisóközponti szülőotthon reggelizik, vállára akasztja háépítésére". A munkálatok már a tizsákját, melyet felesége élehónap végén valószínűen be is lemmel töltött meg, majd elfejeződnek.
búcsúzva családjától, munká— MEGKEZDŐDÖTT A MA- ra indul, az erdőben.
GYAR TPZÁLLÖ TÉGLA GYÁRTÁS A. A miskolci üveggyárban
| 8 óta ]
sikerült olyan tűzálló tégl'át-előállitani, amely az üveggyárban
A faóriások köz.ött megindul
az üveg kádakhoz szükséges. Ezeket a téglákat eddig nagy ne- a munka. Az alkotás muzsikáhézségek árán valutáért hozták ját zugiák a fürészelő gépek,
bo külföldről. A miskolci üveg- csattognak a fejszék, mint szigyár rövidesen nz egész ország vendöfött óriások, zúgva, rehőálló tégla szükségletét fedezi. csegve dőlnek ki a hatalmas
— DEZERTÁLT A DÉLKO- fáit. Daruk emelik magasra suteherREAI BÁBKORMÁNY EGY HA- lyos testüket, óriási
JÓJA. Szöuli jelentés szerint a autók indulnak vissza velük
délkoreai amerikai bábkormány a város felé. Bútor, épület
»had ügy minisztériuma*
közli, lesz belőlük: otthon, a városi
hogy egyik amerikai gyártmá- dolgozóknak.
nyú hajója dezertált és 39 főnyi legénységével egv északko1 óra
reai kikötőbe futott be.

z a o o el
ta hagyni, mondván, hogy
ilyen gyereknek még nincs
semmi dolga ott a szavazásnál. Majd ha megnő.
Szabó bácsi akkor védelmébe vette Húst. A szavazóhelyiség ott van Ilusék iskolájában. Nagy épület az,
Ilus természetesen jobban
tudja ott a járást. A választás emellett olyan nagy ünnep, hogy annak öröméből
kell tjutnia minden »honpolgámak*, legyen az felnőtt
vagy kezdő úttörő. Szabó bácsi érvelésére a családi tanács megengedte, hogy Hus
velük tartson s még a szavazó helyiségbe is bejöjjön
és végig nézze, hogyan veszik át a borítékokat és a
lapokat, hogyan
mennek
anyuék a fülkébe s kijövet
miként teszik az urnába a
borítékokat.
Ilus sokáig »mm felejti el
ezeket a perceket. Azt a sok
embert, aki türelmesen, hoszszú sorba fejlődve állt a
Hl/a és riL'b előtti folyosón.
Az* a boldog
zsongást, a

— A DAILY TELEGRAPIT
Washingtonból jelenti: a FordMüvekben már körülbelül 100.000
munkás sztrájkol. A termelési
veszteség a hét végéra eléri a
30.000 kocsit.

Pihenői — süvölt végig a
kiáltás az erdőn. A fák közúl
előbukkannak a
munkások.
Kezet mosnak a mosdóhelyiségben és a
kulturhelyiség
eí óJlő'ében hozzálátnak az étkéréshez. Nain unatkoznak: az
erdei munkatelepnek rádiója
van. Először a legfrissebb híreket hallgatják. Mire befejezték az ebédet, a hirck elhangzottak. Még van félóra pihenő. Beszélgetnek nevetgélnek,
muzsikát hallgatnak. Már ed1dig, több, mint 500 rádióállomást létesilettek az erdei munkálelepeken

— A VEGYIPARBAN több
olyan öl járást dolgoztak kí, amelyek gazdaságosabbá teszik a
termelést. A foszfátgyári ásnál
felszabaduló flu.org áz eddig a
levegőbe veszett. Most nj tizem
létesült a Hungária Vegyiművek
telepén, ahol uj eljárással östszegyüjtik a felszabadult fluorgázt és abból a zománcipaxban
fontos anyagot állítanak elő. Eddig külföldről hozták be ezt az
anyagot évi 3—4 millió forint
értékű valutáért- A -trisogy árt ásái óra
ná I keletkező gipszet eddig mint
hulladékot eldobták, de ezentúl
Kürtszó hafsan, vége a munértékes foszfort? rtalrua miatt a
szikesek javítására használják kának. .Vz emberek mégsem
fel.
hazafelé indulnak. Visszalér-

ismét itt van
szavazás előtti pillanatokban. Nagyanyó derűs, könynyes mosolyát, ahogy a borítékot az urnába helyezte.
Emlékszik, odahúzta magához, végigsimított fején s
odaszólt Szabó bácsinak:

— Ar. Ilus jövőjére szavaztam ! . . , .
Nem tudja Ilus, hogy ez
a pillanat volt-e szebb, vagy
amikor a SZIT-esek, honvédek az iskola előtt, az uícán
a sZrkatol a vonata-ot táncolták, vagy amikor a kékruhás, fehérgalléros AVI lányok nagy csoportja munkásindulókat énekeltek, vagy
amikor Szabó bácsi és anya,
nagyanyó elbúcsúzlak
és
anyu azt mondta Szabó bácsinak: »Ne hanyagoljon el
bennünket, jöjjön el még
többször,
hogy tanuljunk
m a g á t ó l . . .<
Szabó bácsi, nem tudni
anyu kérésére, vagy másra e,
most újra itt van. Odanyújtja barna, inra kezét Húsnak
és együtt mennek a kony-

hába, ahol anyus, a varrodából hazajövet,
vacsorát
készít. Nagyanyó is bejíóa
a kiskertből, hamar lemossa
sáros kesét. Retket szedett
a második ágyúsból és még
elég puha a föld a multheti
nagy esők után.

eek a kulturbAzbn, megmosdanak, levetik munkaruhájukat,
majd hátizsákjukból
szia*
valamennyien gondosan álitótöLt csomagot vesznek
elő.
Könyv van benne. Hamarosan
megérkezik a mozgókönyv (ár,
ez a hatalmas gépkocsi. 50
van belőle a gorkiji
járásban, egy itíe is eljön mindfea
héten. Ilyenkor cseléinek a
munkások. Gercsov négy uj
könyvet visz haza. Egy politikai füzetet, ezt ő is meg a
felesége is olvassa. Egy szakkönyvet, ezt ő tanulmányoz**,
és két szépirodalmi könyvet a
feleségének
7 ót a
Gercsov feleségével eg
ö yútt
a község kultúrháza felé induL
Mindketten átö'l-Vznek. Jöies®
érzés ez a napi munka után.
A kulturház előtt már gyülekeznek az ismerősök. Mozielőadás lesz ma a nagyteremben,
nj szovjet filmet játszanak. 28
vándor rmjziautó működik a
kerületben. Kéthetenként tartanak itt is egy előadást, minden második hét
szerdáján.
Nemcsak a szórakoztató fii-

>

meket matatják be,
hajnenj
liiradóiklkal a Szovjetunió minden tájának éleiét megelevenítik a falucska lakói elölt
Oktató, tanító, tudományos rit
vidfilmeket is ve ütőnek.
9 óra
Gercsovéfa hazafelé ind db
nak. Az asszony gyorsan m t j .
térit, feltálalja a
vacsorát
Evés alán még olvasnak egy
kicsit, ismerkednek a ma hozott könyvekkel, azután még
hallgatják egy darabig a r á .
diót. 10 óra, mire lakúsukk
ban kialszik a villany. A boidog, gondtalan emberek nyugalmával alszanak, hogy máu*
nap frissen, kipihen Len foly.
falhassák munkájukat.
IBM II.II.HIMI. I . . I . I I I III wgj^g
tnásfél százalékkal felei*eí|
a termelési előirányzatot. Fif
viszonzás less a m a gyár népi*
nek...
*
— Maguk azzal, hogy
Népfrontra szavaztak, saj
maguk, meg Hus jobb életé
mozdították elő — folytatja
Szabó elvtára. Hogy mindé
valóra váljon, kell, hogy
elkövetkezendő időben m«
inkább mellénk álljanak,
gítsék a Magyar Dolgosé
Pártját, amelynek vezetés
vei elértük a vasárus ni nag
győzelmet és amelynek
nyitásával még újabb
zelmeket vívunk majd.

— Eljöttem megköszönni
maguknak a szavazást —«
mondja Szabó bácsi. — Maguk is hozzájárultak ahhoz,
hogy itt Alsóvároson, meg
Nagyszegeden olyan hatal— Most pedig menjünk,
mas
győzelmet arattunk.
Megköszönöm, hcvgy segíte- Széchenyi-téren nagy gyoze*^
rendeziiu
nek bennünket, üzemi mun- mi ünnepséget
kásokat a bároméves terv hat órakor. Ott osztják
gyors befejezéséhez, meg az az ú j képviselőknek a meg,
ötéyes terv elkezdéséhez... bízóleveleket. Egész SzftgeÜ
Az. üzemben tegnap röp a * ott lesz — fejezi bo S/abél
lést tartói tunk. Ott a válasz- bácsi.
tások eredményeit beszéltük
Ihis, mint a gumilabda ~at
meg s akkor elhatároztuk, pattan és rohan a szobábrij
hogy Nagyszeged
népének Már emeli is ki a szekrény*
ezt a vasárnapi szavazást, , bői a fehérpettyes kék ruK
ezt a nagy bizakodást úgy ' hát, azt, amit háromhete kaháláljuk meg. hogy még töb- póit. Ujjé, újabb öröm. I d *
bet termelünk. A ml brigá- is biztosan elviszik, mert itt
dunk a jövő héttől kezdve van S?.abó bácsi.
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Ketten Sítek a kis kerekasztal
teeliett: az ujságiró és Bazima,
í z őszhaju tanító. Barátságos beSsclgetésben elevenítették fel rég i közös emlékeiket, fi partlfeár.harcokra került szó, melyekben mindketten résztvettek. Ezer

amerikai

újságot

veszélyen, ezer nehézségen
tottak át szerencsésen.

ju-

— Várj csak egy pillanatra
— szólt az ujságiró. — Hadd olvassak fel neked valamik — A
zsebéből. lepedönagyságu

húzott

elö

Fellapozta és az utolsóelőtti ól- tem. A háború megrongálta az
lal egyik sarkából felolvasott egészségemet
zgy egyszerű hirt:
Bárníennyire is fájt,
>]ohn Smith féllába rokkant
ifítona, taniió lakásának padlá- az orvosok nem engedték, hogy
sán felakasztotta
magát.
Mini régi foglalkozásomat, a tanítást,
beesnie: elében irta, teltét állás- amit szívbéli hivatásomnak ér'talaaságábál eredő nyomora ml- zek, tovább folytassam. Annakellenére, hogy nem' . taníthattam
%ti követte el.«
éven
keresztül, • mint
K: ujságiró összehajtogatta a annyi
amennyit szerettem volna, az állapot.
— Bevallom" neked, baráton: lam gondoskodik rólam: teljes
nemcsak azért jöttem ei, hegy nyugdijat kapok, ami bőségesen
emlékeinket fölelevenítsük. Ez a elég a nyugodt megélhetéshez.
Hr adta az ötletet. Meg akarom Sőt: ahhoz is hozzásegítettek,
kezdhessek.
írni, hogyan él nálunk, a Szov- hogy gazdálkodni
jetunióban egy kiérdemesült har- Jöjj velem, megmutatom, hogy
sas, aki a fasiszták ellen vívott mi mindenem van.
karcban számtalanszor
kockáztatta az életét.
Bazima tanító mosolygott, azÚÉÍI beszélni kezdett:
— Azt tudod, hogy a fasiszták
teverése után ide, az én kis ukteín városomba, Dativ!-be költöz-

Bazima tanító először lakásába vezette vendégét. Tisztaságtól
ragyogó két szoba, függönyökkel,
szőnyegekkel, képekkel. Csempés
fürdőszoba, konyha,
mellékhelyiségek — bőségesen tágas lakás egy idős párnak.

A házból a kertbe indultak
A tanító büszkesége szemlátomást a gyümölcsös volt. A virághqborult falton dus alma, oaraek, körtetermés ígérkezett A
szomszédban, elkerített
helyen
méhkasok sorakoztak.
— Nagyon szeretem a méheket — mondotta a tanító —,
figyelem szorgos, munkás életüket, gondosan kezelem őket. No,
da a veteményeskertem se utolsó!
Bizony nem. Inkább kiváló —
gondolta az ujságiró, amikor végignézett a kétholdas kerten.

Hagymád] a paraálssomis
minden termett ott.
— Aztán ne hidd, hogy olyan
öreg' vagyok ám — mosolygott a
tanitó hamiskásan. — Volt partizán sose öregszik meg! A feleségemmel ketten müveljük
a
kertet.
'.!
Visszatértek a verandára, leültek újra az asztalhoz. Hallgattak egy pillanatig. Mindaketten
az amerikai városkában öngyilkosságra kényszerült
tani tóra
gondoltak. Bazima, mintha kitalálta volna barátja, az ujságiró
gondolatát, csendesen
megszólalt:
— Barátom, mi a szocialista
Szovfefanlóban élünk. ..

hlvfáh
össze
ttz u 'ostnetts megválasztott
német nép', tanácsot
M

yas

29-ee

A német népi tanács eleluök&égé csütörtökön Berlinben ülést tartott- Grotewohl,
a német szocialista
egységpárt társelnöke a most megtartott választások eredményével foglalkozva megáltnpitotta, hogy a keleti övezet lakossága túlnyomó többségben Németország egységének gondolata melleit szállt sikra
A
választás eredménye kél égtelenül befolyással lesz a kül-

ügyminiszterek párisi értekezletére, ameiynek
figyelembe
isell veuni a nép döntéssé!,
Az a körülmény, hogy a választás a legteljesebb szabad,
ság jegyélren és minden beavatkozástól mentesen folyl le
bizonyítja a kelet németországi
-endszer demokratikus voltát
Az elnökség
elhatározta,
hogy az újonnan megválasztott német népi tanácsot május 29-re és 30-ra összehívja

es szerves
össz'soreai Hemzet! Front rnsplÉÜásM javas®
HA?,
n

Az Észak-Koreában székelő
egységes Demokratikus Nemzeti Front központi bizottsága
levelet kapott a
délkoreai
munkás párttól, a Független
Demokratikus Néppárttól,
a
Szociáldemokrata Párttól,
a
Demokratikus Nőszövetségtől
és a Szakszervezeti Szövetség-

től. Az aláiró délkoreai s/crvezetek javasolják: Egyesüljenek egységes összkoreni Nem.
zeti Frontba és igy folytassák
a harcot az amerikai megszáll ó csapatok mielőbbi kivonásáért. A levél megállapítja,
hogy az amerikai megszállás
pusztulást boz a koreai népre.

Harmincan dolgoznak a Paieü SáüdöMiipriü
uj mankás-siériiáz aSpzásÉál

A Petőfi Sándor-sugárutl uj, is a MÉMOSz tervezte. Alsóváháromemeletes munkásbérház ala- roson, a Borbás-utcában is nc. jg
pozási munkálatai gyorsan ba- építkezés folyik. Itt a MAV kétladnak előre. Az alapozás befe- emeletes, korszerű bérházát fejezik be a jövő hónap második
jezése után azonnal hozzákezde'íelében. A hároméves terv utolsó
nek: a ház építéséhez. A gyönyö- hónapjaiban Szeged körmiekén
rű, modern épületben munkás- is fellendül majd a munka, jecsaládokat helyeznek majd el. lenleg az algyői Rákóczi-telepi
Az
alapozásnál jelenleg harmin- iskolát tatarozzák hugzersr foA Gazdasági Főtanács az uji- és ujitóköre eddig már G00 fo- dolgozik az njitók és élmuné ; élmunkás körök megsegí- rint segélyt kapott. Ebből
a kások munkakörévei. Ez a bri- can dolgoznak. Ezt a bérházat rintos költséggel.
tésére az elmúlt belekben száz- pé őzből is a befizetett nyere- gád már majdnem teljes egéfloosr forintot szavazott meg. Fb- ségrészeseilés vis':zalcapot* há- szében kiküszöböOe üzemükből
az összegből a szegedi uji- nyadából teljesen uj klubhelyi- a múltban gyakran előforduló
a
meg
Az
%8k és éhnun: áskörök is része- séget létestteltünk — magyaráz- szük keresztmetszeteket.
sültek. Több szegedi üzem uji- Iza Bánfi Károly elvtárs.
— üzem gépei és az ampermérő
665-öre megkapta
visszamenő- Közülünk több
bTigádvezetŐ, gondos ellenőrzésével már natakarítanak
leg az elmaradott három havi uftló, kiváló munkás és élmun- ponta negyedórát
A1 Növénytermelési és Növény- hajlatunk alatt és a nü öntöm
hogy nemesitő Kísérleti Intézetben a zési feltételeink mellett is szé(fttaláuyt.
Valamennyi szegedi kás szaktárs rövidesen
egy meg, ami annyit jelent,
jaagyazemből több újító és cl- vagy kéthetes vidéki üzemláto- most már naponta induláskor Kossuth-dijas Obermayer főigaz- pen teremnek. Azi ntázet ncnfe
«Btmká-, indul a közeljövőben gatásra indul. Több bőrgyárba és leálláskor negyedárával megy gató vezetésével jelenleg fontos régiben gyapottermelési utmuta®
az kísérletek folynak. Az intézet a tást adott ki a GyapottermcíÓ
felás vidéki üzemekbe tanulmá- és más cipőgyárakba
mennek, tovább teljes kapacitással
nyi útra, ujabb tapasztalatok helyettük onnan jönnek az oda- üzem, mmc még egynéhány hó- nemzeti vállalatokat és a terme- Nemzeti Vállalat utján a tcrtr_a>
Mentésére. Több ujiíó és él- való szaktársak
tanulmányozni nappal ezelőtt.
löket az elkövetkező hetekben löknek. Étiből minden gazda el®
ein uká "körben rádiót, értékes üzemünk életét.
látja el megfelelő minőségű rizs- sajátíthatja ennek a fontos éí
A lemez^yárlak újításét és gyapotmaggal, illetve palántá- drága ipari növénynek a gonckx
«za>.könyveket, különböző
foBánfi Ká 'oiy elvtárs nagyon
lyóiratokat vásárolnak.
val. Az intézet kísérlett telepein zását. Mezőgazdaságunk a meg®'
boldog, hogy ma már erre is más üzemek is átveszik
A DÉMA cipőgyár élmunkás adódott lehetőség.
A szegedi üzemek
legjobb mostanában főleg a rizsfajták honosított uj növényfajtákkal 4
ujttó és élmunkás kőre közé keresztezésével kísérleteznek. Az hároméves és az ötéves terv so*
Szegedi élmunkás Nagylakon, nagylaki Szegeden
tartoznak a í Lemezgyár ujitó idén honosítják meg Magyaror- rán jelentős mértékben megérő®
szágon a turkesztáni
eredetű södik, de Szeged könnyűipart
De ugyanilyen lehetőséget ér- Amint Vitusz György elvtárs, és éimunkásai is. Egyik nagy
dunghan-shali
és
arpa-shali
nevü is rengeteg belföldi nyersanyag®
ujüásukat
rövidesen
bevezetik
vérnek a többi üzemek dolgozói a
gyár újítási
megbízottja
rizsfajtákat,
amelyek
a
mi
ég- hoz jut majd.
j a — A Szegedi Kenderfonó újí- mondja — most már neptk is az ország másik két nagy let ó és élmunkás körének már sa- érdekük tanulni. — Vitusz elv- mezgyárában is.
Minden szegedi u j ü ő és élját könyvtára van, őket egyelő- társ azt is elmondja, mi volt az
munkás, kiváló munkás
azon
fe az üzem pénzéből segiiik, első
nagy lépés szervezetük
vr előreláthatóan röri l
időn
van, hároméves tervünk minél
megalakulása óta. — Gyárunk
belül sántán megkapják a kijobb eredménnyel fejeződjön be
a
F o r d - ü z e m e k b e n
mémöke'vei és szellemi dtolgo- és minél jobb körülmények kös'ait járulékot. —• Lányi
,ányi G
György
Máx 15 napja tart az amerikai a sztrájk
tóv'.árs, a kör vezetője elmond- ^ival
közösen technikus brí- zött kezdhessük meg ötéves terpolitikai
jellegét*,
ara r
amelyik
megjavítja Ford-üzemek sztrájkja. A det- Ford ugyanis politikai és neifl
|a. hogy náluk megkezdődött a'
b' ottunk,
mcjalaku- vünket,
roiti Ford-gyár miutegy 65.000 gazdasági sztrájknak minősiti *
aauukáscsere. A Szegedi Ken-j tísa 6 a ez szorosan karöltve mindnyájunk életét.
munkása magasabb bérekért és bérmozgalmat. A CIO részéről
1 11
Stwfon®a nemrégen négy él-'
• •
jobb munkafeltételekért lépett megállapították, hogy FordnnÜ
teunkás és kiváló munkás érke-j
sztrájkba. AJ egyeztető tárgya- ez az állító sa átlátszó hazugság*
®eít a csanádmegvel nagylaki!
lások eddig eredménytelenek. amellyel el akarja terelni a fi,
A n g l i á r a is é f t o r j e d a k a n a d a i
Ifjabb Henry Ford, a Ford-vál- gyeimet a sztrájk lényegéről. Aj
fcenöergyárból. Helyettük"" két!
lalatok igazgatója a newyorki newvorki központi hatósági köz<
szegedi dolgozó ment át Nagyf@ng©rész-5zfrájk
központi 1 La tó sági egyeztető bi .etitő hivatal értesítette Fordot,
lakra. Az elmúlt napokban 8
zottságot kérte be közbelépésre. hogy mielőtt a kormány beavat®
kötet uj szakkönyvet is vásáAz avonmouthi dokkok 1200 zülük kivezényeltek a hajó kiFord táviratban arra kérte a kozasát kérné, előbb áttanulmó®
íol'.ak. Szabad idejükben tanul- munkása szerdán
sztrájkba rakására, mind az 1200 rako- bizottság vezetőjét, wnérlegelje nyozza az ügyet.
ják a szőves-fonás és a szerelő lépett. A sztrájk oka, hogy a dó sztrájkba lépett.
Btt'.mka elméletét. Nemsokára kikötőbe befutott a Montreal
Az ANP hírszolgálat szerint
berendezik uj klubhelyiségüket, City nevü kanadai hajó 6000 a hollandiai matrózok és szál•hol még jobb szervezeti életet tonna gabonával. A hajó ten- lítómunkások szövetsége
is A n a p o k b a n á t k ö l t ö z i k a B é k o - u í c á b a
áinek majd a jövőben.
gerészeit az AFI-hez tartozó teljes szoliöarilást vállalt a
a makói városi b ő k s ö d e
nemzetközi tengerész
szak- sztrájkoló kanadai munkásokTechnixus brigád
szervezet tagjai, miután a ka- kal. A szövetség felszólította
a Magyar Kenderben
A városi bölcsőde — mint fák, nyíló virágok
vannak.
nadai tengerészi
szakszerve- a holland kikölőmunkásokat.
kiterjedő hogy bojkottálják a Kanadából ismeretes — a Demlie-épüle- Létesítenek az udvarban, kis
Igen szép eredményt muta'nak zet egész világra
lében működött. A
városi sétálókat is, a m á r járni tudó
már föl az újszegedi Ma«var sztrájkja következtében Kana- érkező hajókat.
Kender éimunkásai és ujitóiis. dában nem találtak legényséa napokban
Az angol szén bányavidéken bölcsőde most
.Ed,dig háromszor kaplak segélyt ge! a hajóra Az avonmouthi folyó sztrájk következtében a átköltözik a Béke-utca 8. sz. apróságoknak. Szó van arról
Mái* számos folyóiratot és szak- <'o' k r unká o ! ' a kara 'ni do'k- brit széntermelés az eimult házba. Az ú j épület tökélete- is, hogy az áthelyezett bölkönyve! rendeltek meg, mert munkások sztrájkját támogat- j 2 hét folyamán 319.760 tonna sen megfelel a bölcsödé cél- csödé gyermekeinek
létszáhí* akarnák m'ndenképen. fák. mert amikor ötvenet kö- veszteséget mutat.
jainak.
Udvarában
zöldelő mát néhánnyal megnövelik.

IMűködnek

a szegedi

élmunkás-

mórj

és

ujitókörök

Uj rizs fajtákat
Szeged

honosítana
környékén

T i z e n ö t rasp^a f a r i a

ssfrájk
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Elkészült a szegedi sportpályák beosztása
az MHK edzésekre és próbákra
isk., Tü/oltdság,
Kórház,
4 N t t m c c t o f i i " ' 1 o 15.-00 lót m t j - sugáiuü á l t
n ó g a t ó MHK p.-öMk h.imaroum meg- Házgyár, D É M A cipőgyár, Szikit gyux.-xilódnck. A iportpiWík hMsrUsávtl exen fagyár, Köztisztasági telep.
Mdravároai pálya. Cserepes eon Ta iltdi héten kés/ütick el, ami lehetővé leszi
Ipari leányközépiskola,
Margit
i versen<<ken résztvevők kellő Icki-siO- k p/ó,
•isit, a mq;feleló eJréa bistosltlrít U. gimn., Fóldmlves-utcal ált. l i k . Tisza és
Az MHK prúhlklt kc'» kM-••kt-»n bo- Faludi malom, Vigdhid, Téglagyár, Mőralyc-hijik le: Az első időszak (zeptem- városi ált. isk., Húsipari Szövetkezet.
MINSz sportt lep. Falidvárost Dőzna Oy.
a mísodik időszak de: ember véfiéált, isk., Szillóri á l t isk., Klauzál gimn.,
e -i-t.
AZ
ELSŐ IDŐSZAKBAN
bonyolítják Kereskedelmi Isk. Orioo hírgyár, Lipps!
le a U.hn'ka! sportá «k közül > kerék- gdzfürész, P k k szalámi, Pénzügy, Somoadr. kLInbdadoMat célba, > cíllcvíst, az gyltelepl á l t I s k . Szegedi cipőüzem, Pdata
Ü.vut'-lbSI a kislahdabajitist lévőim, a NV.
Az edzésekhez és prdbákhoz szüksége,
'rxlylok st, ta'ajtoránt. a ri'g„ryo»."djbdl a
• obairinal ipagas'trrdsí, a rohammal ti- szereket csak csoportoknak adja kl •
az ugrókötél prólHkat, a gyor- pályákon mitködő gondnok, ezért minden
cnfígből az 50 méteres úszást, az illő- esetben együttesen keressék fel az egyes
ké?.-s :.!2'o3l a 2C0 métete? iwzást, gyalog, pál; ókra kijelölt üzemek éa tőutegszer•itt, S' crilbSI a kötélibiszlst, a füg- vezetek tagjai a sporttelepet.
,'CS'leedést és • lekvótdiiiuz tolódást karA pályák hétfőn és szombatod délután
-lajl.tá;.)
teljes egészében, egyéb napokon csak a
lutd
és ugrő pályák állnak a prőbázdk
A M Á S O D K IDŐSZAK prdkál: Technixc, sl, aka.lálytorna, céllövés, repülóma- trendelkezésére A céllövéssel kapcsolatba:. > xc. ügy.-ssbs íeke. \o,a -rsdo -.a»
ru az MSzHSz ad lelvilágositást Az nsző
Jany.-i.ág, helyből tévougris,
gyoreaadg, előkészületek májusban délután 4 őritől,
yorskc-rcsolya, 60 és 100 méteres sík- juniusldl kezdve pedig 6 őritől 50 fillér
utís, í U l i í p ' . s i f g ,
1.530 m.
alklulís, lulnmenőrzésl dij el'enébeis az tiiszegedi
W0 m mezei futát, kajakozás; erO, husídakodís.
A próbázd tetszés szerint választhat
nin'e.i képe ségbdl ervet, de c;ak a mee•clslí idds/afc prdbllhdl. Ha a próbál;
(épességelnelc megtelelnek, az esd Időseakbsn 4 képességből h prdbázhat, ketil azonban I
második Időszakra kel!
nvyitia.
Ha
nem
lelel meg
Az ötéves terv első éveiben

Ru/sa'áris^ü, lengy^kápo'nán

és Cseuceén

B< í?ésií1^ózak éniiineSt

i -v lei alább kettőből prdbáznia kelt az
I 5 időszakban, a többit a misodikbdl
választhatja,
tls az első Időszakban valaki még az
alapfokot
sem tu-l a e'érln, ugyanazon
képesség m i i * i k időszakra kijelölt sportvjáből
is javíthat. Egy
képességből
'jy-vlként csak egy spo.tből leltet prá.

aizrd.

A prdi-.sk eldltészflletelre (edzésekre) a
óráddá? elkerüli e végett a pályabeosztások a kSvetkc/Őki
SzAK pálya UJszcgzdi Tanlldképzd és
gyakorid j: kólája. Vcdűi ,',képző, OőzKirész,
a Ládagyár, Ujszegedi
Pártszervezetek,
<isvasut.
MICLílTE pálya, L'JIZ (fd- Magyar Kender, Ujszegedi Alt. iskola, Városi kertéize", Újszegeden lakd egvéb prőbázdk.
MEFESz pálya, Adv-lér: Egyetem, Pedagógiai főijk ,1a,
l>.igonlcs gimn., Er
Zi-.'l'et glrpr.., Bchárosi ált. Isk., Pedagdgiai föl-k. ált. iskolája, VAOSz, MŰSzK,
l'ció eipö/yir
Vizmü, Városi nyomda,
Ntmze'l Színház.
V t v d a i stadion: V.vrut, P ,hánygylr, Szabadságharroa Szövetség, Műszaki Kőzépbkoja. Kereskedelmi leány isk., Rdkiisl
ált. isk., Villamos vasút, MNDSz, Konzervgyár, An ol Magyar JU'tttond.
Siaksz.-ivezeti ó l r a ,
II n - a ' l t í í i Juhász Gyula utcai ált. isk., Margit-, Dugonics-. és Madácb-uírai ált. isk., Rendóis-'g
B,--oa> Oábnr gimn., Oongrídi-

ftasedi jlliasai Benizeti Színez
m ú i $ o r € t
Május 21-in, pénteken ede tél 8 órakor:
A lurtangiX özvegy. sT« bérlet 17.
Rendes he! zárak,
álájut 21-én. Szombaton e te tél 8 őrakor:
Különös házas ág. »A« béri* 19. Rendes h e l y i n k .
Míjns 22-én. vasárnap i n. (él 4 őrakor:
Á- S'Zbén o l k elrablása. «K« és sM« bérlet 19. Mérsékelt helyárak.
áíé. US 22-én vasárnap este léi 8 őrakor:
Figaró hám sági. »l« bérlet 17. Kendet helyit uk.
a.élu
25-in, b'ttőn es'e fél 8 órakor:
Különö. házas: ág. »P? bé/let 18.
Mákia 21-én, kedden e;!e tél 8 őrakor:
OUtello, Bérletszftuet.
V."jus 25-én, s-e'din e-te fel 8

órakor:

Ktlönőa házasság. »L'« bérlet 18.
Májú-- 26-án. c.ü'.örtökön ette tél 8 órakor:
A furfangos Özvegy. »E« bérlet 18
tí áj::? 27-én, pénteken e;te fél 8 órakor:
Ctadott mec i's-onv. Femutatóbérlet X .
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Ruxsajácűson,
Lengve! kápolnán és Csengelén építenek kor
szerű egészségházat, melyben a
gondozó Inté'.eten Idvül'mégaz
oiteosoknak és védőnőknek is
lesz lakása. Az általános betege'tótás bevezetéséig összesen 39
o;"vospa és ugyanannyi védőnőre van szűkség, akik az egészségvédelmet s/o'iáűii fogják.

a harc

ökölvivá*
Hosszabb szünet után ómét megindulnak az ökölvívó csapatbajnokság tavasai
fordulói. Vasárnap Szegeden rendezik aacg
az MKUMTE—Vási: hely mérkőzést.
Ma délután ( dral kezdettel játszik le
a Poatis —SzMTE ifjúsági labdarugó bajnoki mérkőzést a Postás fc Kő városi pályáján.

Bencpesedieh
a

h&zlegelők

Megindnft a mait héten a
szarvasmarháinak a
közlegelőkre való kihajtá-sa. Minden tehenet kihajtós előtt megvizsgáltak és fűiét bélyeggel látták
cl. Minaen tehén után 30—50
forintig legelői dijat kell fizetni.
Ez a gazdák földmennyisége szerint van beosztva. Kell még fizetni 15 forint pásztordijat és
3 forint kutpénzt. A legelő állatoknak az esőzés óta kövér
legelőjük van.

'H1

ellen

ezt nem mulasztja ei, akkor védekezni tad a méh és emlő rák
alattomos lániadása ellenKi országban mindenfelé műkődnek anyavédelmi tanácsadók
az egészségházakban, ahol gyakorlott szakorvosok minden jelentkező nőt ingyen megvizsgálnak. Szegeden is még május
hóban két gondozókörben, «z
OTI-ban és a klinikán megindul a nővédelmi tanács.

Az egyelem

X

u j költségvetését készítik
Szerdán reggel érkezett haza Budapestről a szegedi Tudomántjegtjetem háromtagú
költségvetési bizottsága, mely a kultuszminisztériumban
folytatott
tárgyalásokat az uj költségvetés
összeáll Kásáról. A költségvetést
a klinika junlus elsejére már el
Is juttatja a minisztérium Illetékes osztályához, fii uj költségvetés már az ötéves terv előirányzatán épül fel és abban különbözik az előzőktől, higg karonként és klinikánként különkiiiőn feltűntetik a költségeket.

r trl e t é ^ e I c

- •.o.-MtMiiireti•«•«—n—Enn-w
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bejárattut
szép
I utocozott szoba kertes mngánHPJ.'.UÖXÖ felvétetik a délelőt- | házban kiadó. Zászló utca 11/a...
ti órákra. Cim a kiadóhivatíil- i emelet.
t>an
-<«

A Vivőszöveteég Déli Kerülete rendezésében vasárnap Sze-redan a rendőrpalota tornatermében (KI kerület 1919. éri
térti egyéni bajnokságát rendezik meg. A
bajnoki viadalon a kerület 30—25 legjobb
vívója vesz részt.

a rált

A tnéhrák és az emlőrák sok
asszony halálát okozta. Évente
közei 3000
magyar asszony
pusztul cl méh- és emlőrákbon.
A betegség többyire a 35—40
évnél idősebb nőknél lép fel.
Az orvostudomány ma már
mindkét betegséget meg tad.ja
gyógyítani, de csak akkori ha
a he!egek idejekorán, betegsén'ik legke.'detén kerülnek orvos!
kezelésre. Tehát a legkisebb panasz ese'én fs orvoshoz
keli
forttulnl.
De gyakran ez sem elégi A
rák alattomos betegsé",
Iappangva, titokban fejlődik
és
gyakran cipk akkor olcoz pann ?okat, amikor már nemgyőgAÍthatö. A szakszerit
orvon
oirsgóM viszont már akkor is
felismeri a rákot- amikor az
még semmiféle r.anasTt nem
okoz a betegnek t< amikor még
btz'nsan meg lek-t or/óoiltlani.
Minden 35—40 ivnéi idősebb
nő. asszomj vor.y leány, rendszeres kiőkdzb n, évenként eOVszer vary kétszer Jelentkezzék
nfinnAnyászaft vizsgálatra. Ha
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F.L.V D O

söt-tkóL-

férfiöltöny

F EH FI V ABBOU ÉP RT bérbevennék. Deák, Tabán-utca 20.
EGY nagy kocsi disznótrágya
ingyen elvihetŐ Zá?zló-u. 10.

iv p » o

: OR.\. éí ékszerjavitóíok ponFP.RFIOS1ZMAT,
lekele-baruát tosan kéezülnek felelősség oicl.
41—lő-öat ve?zek. Dózsa Oy.- lelt- Óraszerkezet:t veszek. —
utoo 16., cipész.
Té'th órás. Kárász ntea 13.
lú

l'ogáftalnn állapotban. Érdekitklut Atérey-utca 12., IToltraj
o s v m y kerlheiyiséye
bádogos.
a mai napon, 20-án nyílik meg
GYLÍtMKtv.vGY eladó. Booskay
l!oldornsszony-sug.''-riil 12.
utca 4.. félemelet
Lg 1 te»p. i b-.lu-wilot találtak
f A K A jzerdin az tonepnésr alatt- Iga
iCL L O l.K hLMJM
uu touidZOlói
lakáeomaf keltőért, jóez.ágtor 'olt tulajdonosa át.vehoti a ki
tás*ni Hullám-utca 8..' cm. 20. - K l - ó h i v a f a í f ^ u .

— MÁJUS ELSEJE és a választások után a
harmadik
nagy alkalmat használta
ki
szerdán délután Szeged várcm
180 egyenruMs SzJT fiatalja.
Szerdán délután a vasárnapi
Népfront nagy győzelem me*.
ünneplése alkalmából vonul,
tak fel hadnmdszor egyen ruhában.
l
— AZ MNDSa népegészség
Muzeum
tijrUva: hftlcízrrep 9-161 M őrei részére, akik a Mérey-utőcálg, n s f c . fi ünuepozp 9-től 13 ő c ü f .
cai iskolába jártak tanfolyamSomogyi könyvtár ayHvi: hftKíoMpora vizsga megbeszélés kedden
con reggel 8 órától <*te T óráig.
délután 5 órakor az MNDSa
Egyelem! kSnvvtár «yttv»i rege* 8
központban. A KISOSz nép.
Kától ette T őriig.
egészségőrei megbeszélése hét.
főn délután 0 órakor ugyanSzolgálatos 4y6?yszertirak:
Gerle-Takica: Klanzál-tir 3. csak a központban.
Just Frigyes: Petőfi SóndorVALÓTLAN HIR TERsuglrut 4'1/b. Tőrök Rí irton: JESZTÉSÉRT Szatmári
Ed.
Csongrádi -súgó mt.
Sílmeezi
Sándor békésBéla: Somogyitelep I X . u. 489. rolyné és Törők
csabai lako s okat egy-egv bavj
foghú/ra Ítélte a szegcdi nép.
— KÖZGYŰLÉS. Május 23- bíróság.
án, hétfőn délelőtt 11 órakor
— A DEMOKRATIKUS Afa város törvén yható.sági bi7-qttsá.ga közgyűlést tart a vá- LAMREND ellen izgattak P
l
rosháza közgyűlés! termében. Szabó Sándor és Szabó
Ezt megelőzően 9 órakor kis- ítoszló dolxT'.i lakosok. A szegedi népbiróság mindkettő;A.
gyűlés lesz.
ket eg-zévi börtönre, kéth«r—
A MAGTAR-SÍOVJET mad vagyonuk elkobzását-e éa
TARSASAG Vőrösmaröiy-ufoa ötévi hivatali és politikai .'el4. szám, szombaton este. féí vesztésre iíéile.
*
9 órakor nyári mozihelyiség
— A BOR f PA Rí SzIT ós 9
avató ünnepséget rendez.
MEFESs ifjúsága néhány liA.
— A HÁROMÉVES TERV nappal ezelőtt fölvette a fettp,
utolsó szakaszában
Szeged csolatot egymással. Elhatározkörnyékén rengeteg utat éöl- ták, hogy ezentúl közös erővel
tenek. A nép állama jáváte- s vállvetve együtt fognak dolszi a mult bűneit. Jelenleg gozni a szebb és bpIdog-aLIÉ
Ralástya—Csengcle
közötti jövőért. A közSS
munkSaaK
szakaszon épült másfél kilo- már is nagy eredménye va»»
méternyi hosszúságban maka- Szimonov: Orosz kérdés cio
kúraut. Az útépítkezésnél ar m ű darabját tanulták
állam rengeteg munkanélküli melyet szombaton és varárnafl
kubikost foglalkoztat.
este mutatunk be a szaksz-w>
X Karórák, zsebórák pontoe vezet széJcliázában.
és evors lavitása. Fischer óris
- - AZ ALFÖLDI TUDOMJU
Szeged, Klauzál-tér 3.
NYOS INTÉZET vasárnap i l
e. 11 órakor nyilvános ftlévl
tart az Embertani Intézeil'na,
iramban ío'ysscH
az ntéji^ssh Az ülésen a Fehértó monográfia munkaközösség előaitásott
Március legelőjén ke, dodtek olvassttk fel. Minden érdek ! é.
meg a nag>obb útépítések. A dőt sz.ivesen látnak.
felgyő—tömörkényi
utat
is
— A BOLYAI JÁNOS Mkteelkezdték m á r akkor építeni, matikai Társulat szombaton á,
most a közlekedésügyi mi- u. fél 5 órakor a szegődi egyenisztérium újabb 40 ezer fo- temi Bólyai Intézet I . sz. taorintot utalt ki enneik a* út- tcrméLen (Ady-tér 1., II. « « $
nak
a
földmunkálataára. elősdó ülést t'aii. Erea Szőkét,
Nyolcvan ember dolgozik az falvi Nagy Béla tart előad*s#
útépítésnél, hamarosan ka io »Fonrier sorek abszolút feim>
fejezik már.
vergénciájáualr
kérd©
érdeklőig
A Csongrád—BudapeHE fit címmel. Álinden
vonalnál 100 ember dolgozik szivesea lát a társulat veafctaaz úthengerlésmél. Erre az sége.

NAPtRRMD
Péntek, májua 98.
S í M T E uszodában végezhetők aa MHK
Nemzeti Szinhia est® fél 8
Igazolvány kimutatása allauébtit.
órakor:
A furfangos özvegy. »T*
A pályák hwználaUra vonatkoző Írásbeli engedélyek* a tőmegszervezrtek. Is- bérlet '17.
kolák éa üzemek a Sportielügyelüségen
Belvárosi Mozi fél 5, Hl 7
kapják meg, amelyet kötelesek az illetéés féí 9 órakor: Denevér.
kes pályatulajdonos egyesületeknél bemuKorzó Movú 4, 6 és 8 órakor:
tatni.
Denevér.
,
Vasárnap: Délkerfllet kard ©gyíni
Széchenyi MoM 4, 6 «i 8 ómbajnokság S»geden
kor: Táncosnő.

az Ggy©fem®n és az OTI-ban
nővédelmi tanácsot áüifcmak f©S
Megindul

ÍREK

DELMAGYAUORS2AG
p:-i:t'K.
napilap.
Feielúa

aicika-ttó

Ifj. KOMÓCSIN
Szerkesztő

<«

kiadó:

MIHÁLY

BODAY

FAL

Szcrkesitősíg
Jókai utca 4.
Silílős arerkttztől telelőn: 35-55
Sx«(kea«Ő3ígt telelőn: 3 0 0 1
Nvoradal »tírke?x'/T-é^l teeton:
Siti 8-tői 35-04.
Kiadőhlva'.a! Káctax-utca *
Tele Ion-. 31 IC á
354».
A' * I- iel'en K ' ' . r c - n e k dt'axo'iaV
5 i-iíclepkiaao KI;, ovontdao.
F I LOS VFZETC K O N C Z U A Í Z L O

útra szintén 40 ezer forintot
— A SZEGEDI N É P B I R Ó $ « |
utal ki a közlekedésügyi mi szerdán hirdetett Ítéletet Konisztérium.
vács István és Huch Péter 14Hengerelési
munkalatok kösházi lakosok népelleuaa b-S»
folynak még a Debrecen— ügyében. Kovács István *>y«
Szeged útvonalon, ahol 140 évi, Huch Pétisrt halhóe-rjfll
dolgozó nyer alkalmazást. A börtönre Ítélték.
— Feketönvígé. .Takua lunK
szeged—orosházi úton 80 ember dolgozik. Ezen utak- han- csorvai lakos 1947-bnti két jajg
hot vágott ícketéa. A ,'»ogö4|
gerelésére 20—20 ezer forhi- törvényszék háxomhónapi f o *
tot utalt ki a közlekedésügyi háVraTés ötezSa forint péusbáli
minisztérium.
I tetősre ítélte.
*

Szélhámos katóal !§!t ^aliülaBua
a szegedi
A SZEGEDI RENDŐRSÉG
őrizelbevelte, majd átadta az
ügyészségnek Molnár Istyán és
Császár Lajos szegicdi állatkeresLedőket, közellátás érdekeit veszélyez.lelő bűncselek
mény mialt Molnár István és
Császár Lajos a Sertésforgalmj
NV bevásárlói voltak A saegedkőruyéki falvakban serté
sekeí vásároltak olcsó áron,
de azokat nem adták á l a
Nemzeti Vállalatnak, banemjó
ávoli értékcsilelték.
| A két
szélliámos kuper

rendőrség

Öszcnlivánon fa több doJa
paraszttól olcsó áron sedótaa.
ket vásárolt és azokat a v4aé<
ron jó áron
értéke ri telté*,
EzenkivűJ hamis járlatlevoi*
ket kés nettek, a Nemzeti Váfc
talat pénzét saját
céljaücr*
használták fel. Demokrtriifc*
rcndőrségtink azonban élier«|
őrködik, hogy dolgozó
jN*
rasztsígunkat semmi káros*,
dás sem érje, és ez alkalom.
tn:»l is véget vetett á ' k é !
pec esni'.s'M'-'i'-

