í
MCGVSZDCDÍEÍT

o vállalgfocxelői beszámolóit
az

Sicsie^cfl

Jói halad

a

Rákos!-hfd

festése

t349 májas 24, H2dí

Ara ÖO íiiSór

CL. ÉTI. 119. sssm.

Ál EDO A SZOVJETUNIÓT

tv

3
V

''OŐ

9
Ö.

3"

rÁ külügyminiszterek .hétfőn
Sélután négy órakor ültek
fesze Parisban Talleyrand-Périgord hercegnő palotájának
márványtermében. Ez a külügyminiszteri értekezlet az
1045
augusztusában
aláirt
postdami egyezmény óta a hatodik. Legutoljára tizennyolc
K i i apai ezelőtt
Londonban
üléseztek a külügyminiszterek
B szintén a német békeszerző,
dós előkészítéséről tárgyaltak
1947 november óta bebizonyosodott, hogy csupán a szocialista Szovjetunió törekedett
következetesen arra, hogy a
postdami egyezményt tisztelet
ben
tartsa a külügyminiszterek tanácsán
keresztül a
Németországgal kötendő békeszerződést előkészítse. Anr.ak idején Molotov a Szovjetunió külügyminisztere
a
londoni értekezlet kudarcáról
és az imperialisták politikájáról a következőket mondotta:
Vl'ovábbra ts fenntartva mostani
rendezetlen
állapotot,
(.melyek alapján még fennáll
a hadiállapot
Németországgal,
minden
lelkifurdalás
nélkül
elő Isiiéi irni a németeknek
bármilyen
receptet a német
gazdasági
élet
gyógyítására,
rá lehet róni
a németekre
bármilyen
kötelezettségeket,
ezért az úgynevezett „segítségért" való fizetség fejében
Egy békeszerződés...
szemlátomást nem illik bele a mon. tani úgynevezett „segélytervbe".

Az idő a Szovjetuniót igavolta. A nyugat-európai országokban, ott alioi a lakossága a I-larschal segély *áldásait« élvezi, a munkanélküliek száma rendkívüli mértékben megnövekedett. Eizón iában, a nyugat-németországi
zónákban a német tömegek
sorozatosan utasítják vissza
azokat a kísérleteket, amelyeket cz ameriaisk
kiagyaltak
Németország alkotmányos ketlészatí'.ására. Az angolszászok
háborús politikája Nyugat-Németországban Is szemmellátliatóan kudarcbafulladt, ami elsősorban
anak
köszönhető,
liogy az erőviszonyok világviszonylatban is eltolódtak a
fcóketábor javára.
Tegnap délután négy órakor, amikor a három imperialista állam, Amerika, Anglia és Franciaország
külügyminisztere leült a Szovjetunió megbízottjával tárgyalni
a francia hercegnő
márványtermében,
föltétlenül
arra
gondolt, hogy a
fenyegető
gazdasági válság egyre lobban tornyosul országa fölött.
Amerikában a Ford gyárak
Százezernyi munkása harcot a
szemérmeden
kizsákmányolás ellen, Kínában é3 távolkeleten összeomlófélben van a
brit világbirodalom és Amerika ravaszul kiépített imoeríalista iffietre.t Az angol dominiumk is egymásután igyekeznek kiugrálni az imperialisták zátonyra jutott hajójából. Írország utón mostaná-
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ban Délafrikán és Indián van
a sor. De nemcsak Bevin.
Schuman
is
rosszkedvűen
kezdhette el az
értekezletet.
A francia parlamentnek csak
a vasárnapról hétfőre virradó
hajnalban sikerült rendbeliozni
a költségvetés óriási deficitjét. Ebbe a s munkába* a kormány majdnem belebukott.
Zsukov, a Pravda párisi tudósítója az értekezlettel kapcsolatban a követezőket Irja:
^Franciaországban —
éppen
ugy, mint szerte « világban
— a közvélemény enyhüléssel
fogadta a hitt, hogy a nyugati
hatalmak a Szovjetunió
következetes békepolitikájával
szemben
kénytelenek voltak
feladni
a
külügyminiszterek
tanícsámk bojkottjátA
francia sajtóviszhangokkal foglalkozva a Pravda
tudósítója
megállapítja azt is, hogy a
párisi nép nem sok reminyt
fuz ahhoz, hogy az angol és
a franca küldöttség az értekezleten függetlenségét bármilyen formában is kinyilváníthatja. A z amerikai tervek
keresztezik ugyan
Nagybrilóuia ós Franciaország érc'.ufceit, a diplomaták
azonban
mégis u g y ugrálnak, ahogy
Washington fütyül.
Ameiika
nemigen törődik a szövetségeseivel, csak saját gazdasági
érdekeinek megmentésén spekuláL
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Az angol nép a Szovjetunióval
a nyugatnémet
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t*aló megegyezést !onío»ahbnak

farija

„alkotmánytervezetnél"

A négy nagyhatalom külügyminisztereinek
értekezlete hétfőn délután pontban három őrekor
megkezdődött. Az ülésen Schuman francia külügyminiszter elnökölt
A kűlögga-iniszterek értekezletéről irva az Obrana Lldu, a
csehszlovák hadsereg napilapja
megállapítja: ezen az értekezleten látjuk majd meg, vájjon a
nyugati hatalmak valóban demokratikussá akarják-e tenni Németországot, vagg pedig
csak
ujsbb mcsterkedésről van szó,
amelynek célja, hogg Bevin és
Acbeson még hosszú időre biztosithassák az amerikai katonák
számára a középeurópai tartózkodást Csak az egységes és népi
demokratikus Németország tenné
lehejővé a békés }őszoais2édj vi-
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szony kialakulását és ezért Németország jövőjének
kérdése
számunkra reudkivül fontos.
Londoni jetenlés szerint
a
News Chronkle inti a nyugati
hatalmakat, tartózkodjanak a negatív magatartástól. A béke nemcsak azt követeli, hogy Németország egységes és szabad legyen, hanetn azt is, hogy a háborúhoz vezető utat őrökre elzárják.
A Datly Express vezércikkében
azt irja: mindenki azt kívánja,
hogy a tanácskozás eredményt
tiozzon, a külügyminiszterek ta-

látják1 meg .a békét, mert a viláj
megcsömörlött a gyűlölködéstől.
A
megegyezésnek önkéntes
hozzájáruláson kell alapulnia —
írja a Daity Workcr. Az angol
nép a Szovjetunióval
köteiióa
megegyezést ezerszer fontosabbnali tartja a toldozott-folőozoíí
nyugatnémet alkotmánytervezetnél. Az angol nép békét és nagyobb kereskedelmet kíván és
jaj azoknak, akik ennek útjába
mernek állni.
Párizst jelentés szerint a HMtranité többek között ezeket i r ! «
A francifi nép keserves tapasztálatok alapján tudja, hogy t
béke legfőbb biztosítéka a uo««
sdaml egyezményekhez
történi
visszatérés, valamint Németország újjászervezése békés és d *
mokratihus alapokon.

érhezeii:

A négy hatalom külügyminisztereinek tanácskozása 'derülátó
hangulatban nyílt. meg az Avenua Malakoff sarkán lévő Rózsaszínű Márványpalotába^. A
|bejárat előtt, a palota udvaEgyedül a Szovjetunió kü-Jrán, valamint a lépcsőn a köz-

lugjmamteztere tilt le nyugodS f é / S e l g S ^ S
tan hétfon délután a paris: J ü a z érkezőket, A küldöttségek
tárgyalóteremben. Mögötte Mit gépkocsijai betűrendben motorlélekben 2ű0 milliós szocialista|kerékpárosokkal körülvéve érhazája, a felfelé törekvő aőpi í keznek. Elsőnek a*
amerikai
demokráciák minden öntuda-i^ügymimszter Acheson száll
(os dolgozója és az a sok száz- ^
^ l ^ r t k é s I S ,
fe
millió elnyomott, aki szabad-gkezik Bevin, aki látható fásáéra ós békére vágyik világ- § vadsággal megy fel » lépcsőkön,
szerte. A NÉPEK mindenfelé a IAzután Schuman francia külbéke megszilárdítását várják p S f
^
S
J
^
S
cttol az értekezlettől. M a n n m l d i s 7 e s a n t ó j á n a négy sor kitünmé]!án "állapítja a Pravdában gtetésos Csujkov
tábornokkal,

m t i
he
lenlévőket, fényképészeket
és
újságírókat, hagyják el a termet. Két perccel később zárt
ajtók mögött megkezdődött a
négyhatalmi tárgyalás. A négy
hatalom
külügyminisztereinek
tárgyalása párisi idő szerint 19

.
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_
óra e'őtt néhány perccel ért
véget A barátságos légkörbe*
lefolyt megbeszélésen megállapodtak a négyhatalmi tárgya*
ÍAs napirendjében. A tárgyaiésok továbbra is zárt aitök mögött fognak fezajlani

Már Sanghaj utcáin fo'ynak a harcok
A sanghaji helyőrség
parancsnokának jelantése szerint
Sanghaj belterületén elkeseredett harcok folynak. A város
délnyugati peremén a
néphadsereg osztagai elfoglalták
Csipao erősséget.
A szabad kínai rádió jelentése Szerint délen a néphad-

sereg elérte Htinnn larjomány
határát és a burmai utalfenyegeli.
A Sunday Times jelenlés®
szerint a népi Kina által felszabaditolt területeken a gazdasági helyzet jó és lókéul
sokkal jobb, mint ahogy azt
Angliában terjesztik.

A Pravda a külügyminiszterek értekezletét

»"
a nyugati hatalmak Né.(Sztálingrád hős védőjével, a némegelőző imperialista mosterícedásekrő!
^országbón
folytatott
politikája «
oroD/cfamoM'|risi szovjet nagykövettől. A
A külügyminiszterek tanácsá- Jügyminisztcrt értekezlet megvaló együttműködés
?! tjárol § négy külügyminiszter ezután be- nak hétfőn t'árij/an megnyitó nyitását, hogy a parancs cs
mos|
történt
letérés a
potsdami vonult külön-külön dolgozószo- értekezletével kapcsolatijai Zsu- kényszennódszorek hírei
bájába.
kov, a Pravda párisi tudósítója nem folyamodnak ahhoz a roprogramm
elutasítása, rt iácepthez, hogy »elfogaclják
a
A tárgyalóhelyiségbe először ezt irja:
madójetlegü
katonai
tömb a
francia küldöttség érkezett
Franciaországban — épp ugy, terveinket, vagy ne ezámit:afoJí
megalakítása, a nemzetközi fe. meg Schumann külügyminiszter mint szerte a világban, a köz- megegyezésre.*
szültség
felidézésére irányuló vezetésével. Bevin és Visinszbij vélemény enyhüléssel fogadta a
5z sngalak bsMIfoHáft
politika az egész v'ilágon soha majdnem egyszerre jött ki dol- birt, hogy a nyugati hatalmak a
Szovjetunió következetes bélrea kc5s'J as nva^atí aémel
nem tátott
tömegmozgalmai gozószobájából. Közben az ame- polifikájárat szemben kényteleidézett fel az uj háborús fe- rikai küldöttség tagjai már el- nek voltak feladni a külügymi- "űnzPÁzkftáüvísa'öissksisR
nyegetés, az nj
nemzetközi foglalták helyüket az asztal kö- niszterek tanácsának bojkottáEÚSZIÍS !RSGÍL8SZS3É5ÉT
rül. Visinszkij mosolyogva indult lását. PiVisban egyébként nem
kalandorok elten.
Hannoverben
Kelet- ós N g »
helye felé, majd amikor észre- fűznek eok reményt ahhoz hogy
Az elmúlt évek során több- j vette 8 tőle balra ülő Achesont, az angol és a francia küldött- gat-Németország különböző s2ot»
ször bebizonyosodott ruár azop- I felállt és szívélyesen üdvözölte. ség as" értekezleten függetlensé- vezeteinek ós pártjainak képviseban, hogy a Szovjetunió eltet) " Ezután Visinszkij Schumann kül- gét bármilyen formában is kiértekezlet nyilváníthassa. Bár sok ameri- lői első ízben tartattak közös
ilyen módszert nem lehet sike- ügyminiszterhez, az
házigazdájához
lépett,
aki egy- kai terv keresztezi Anglia és megbeszélést A kót első felszóresen alkalmazni. A világ békeFranciaország érdekeit, a brit
ben
az
első
napi
ülés
elnöke
is és francia diplomaták
szerelő dolgozói azzal a
remégis laló beszéde ulűn kézbesítették
és szintén üdvözölte.
Washington
politikájának
a az értekezlet elnökének az anménnyel vették tudomásul a
A fényképészek és filmesek nyomdokában maradnak.
gol katonai hatóság betiltó renkülügyminiszteri értekezlet megFrancia
eajtóbangok
után deletét.
nyitását, hogy az imperialistát valósággal kereszttűz alá vetés kapitalista híveik most nem ték az államférfiakat. Minden, itélvo, valószinii, hogy a háWilhelm Koenen, a német nfc
ki mosolygott, a hangulat fesz- rom nyugati ország képviselői
folyamodnak áh hoz a recepttelen és derült volt. Egyedül kísérletet tesznek majd" arra,
hez, amit az eddigi értekezlete- Bevin ült mogorva arccal cs hogy bizonyos »feltételeket« dik- pi tanács titkárságának vezetöji
kijelentette
ken oly szívesen alkalmazlak csak néha-néha erőltetett ma- táljanak a Szovjetuniónak. Már ezzel kapcsolatban
oVagtj elfogadják a terocinkcl gára egy-egy kényszeredett többször bebizonyult azonban, hogy a német demokratikus közhogy ilyen módszereket a Szov- véleményben felháborodást kclvflgg ne számítsatok megegye.\ mosolyt.
jetunióval szemben nem lehet
zésre
A
francia
külügyminiszter alkalmazni, A francia közönség íelfcaz angot,katonai hatóság elrn. u v.j protokoll-főnökc felkérte a je- azzal a. reménnyel vári* a kü. i á r á s a r .
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Még a jobboldali angol sajíó is elismeri,
hogy Eisler letartóztatása
szükségtelen Az ország ötszáz ipart üze- minden igyekvő, Decsületes mamében, köztük a szegedi, gyar dolgozó. Igy, a magyar nép
makói, mezőhegyest üzemekben, egészének javára és szebb jövőés helytelen volt
gyűlnek össze ezekben a napok
Az e'hui'cort Gei-hanl Eisler
Jgye világbotránnyá
dagadt.
Nemcsak a lialadószcllemii szervezetek és személyiségek tiltakoznak letartóztatása és elhurcolása ellen, hanem még olyan
•ngot jobboldali folyóirat is,
mint a Time and Tide megállapítja, hogy a: angol nagyközönség Eisler (elartóztaliísát s-üksé)'eie n és kegyetlen eljárásnál:
wjaA New Statesman azt írja,
lnirmi Jegyen is Eisler ügyének
jfci'demi vonatkozása, az a mód,
ahogyan nz angoi rendőrség a
letartóztatást fognnntosilotla, azt
a benyomást kelti, hogy Anglia
g:"rmnt, ame'ynek
kormánya
kény te'en saját országának h(i-\
yjományail félredobni, mihelyt
A meri f-a est a kívánságát kifnjilvánitja.
A párisi Lettres Frandiscs
jGerlinrd Elslemek a párisi béJekongresszws alkalmából irolt

nagy cikkét közli. Ebben a cikkben Eisler az imperialista szol
gálatba szegődött tollforgatókkal foglalkozik, akik a m u r x i z
must meghamisítva a szocializmus és a kapitalizmus végzetszerű összeütközését hirdetik.
Ezek a háborús
pszichódst
olyan mértékűre fokozták, hogy
egyesek már-már azt hiszik, a
háború elkerülhetetlen. Ebbe a
hibába esett Mindszenly is, mert
tnlságosan bízott abban, hogy
egy u j szent szövetség seregei
az atombombával felfegyverkezve, a Vatikán 'áldásával és az
amerikai imperialisták vezetése
alatt
visszaállítják Magyarországon a király és a katolikus
egyház uralmát. A marxistáknak azonban szilárd meggyőződé e, hogy a szocializmus diadalmaskodni fog az egész világon. A béketábor a Szovjetunió
iiányitása alatt elég erős ahhoz, hogit agy harmadik világ-

háború kitörését
megalcaddiyozz a.
A prágai PondeTnik cimü hétfői íap azt irja, hogy alig néhány nappal azután, hogy a. b i l i
parlament ratifikálta az atlanti
egyezményt, az angoí kormány
máris bebizonyította, hogy elveszett Nagybiitannia függetlensége.
„
Az AFP washingtoni jelentése
szerint az USA külügyminisztériuma hivatalosan felkérte
a
brit kormányt, hogy szolgáitas.
sa ki Gerhard Eislert az USAnak. A külügyminisztérium Eisíert iszökésben iévő körözött
egyrénnek« nevezi. Természete-,
sen mind az amerilcai, mind a
brit hatóságok jól tudják, hogy
Eisler nem bűnöző, hanem politikai menekült. De a valóság
elferdítésével
akarják alátámasztani a kiadatási kérelmet,
másrészt leplezni Eislcrr jogtalan letartóztatását.

A moszkvai
kiállítás vizsgatétele
a magyar teremtő erőnek
Kassa Estván eiifíárs nyitotta meg nyamdaipsrunR nyomEaiványkSálliíását
Szombaton nyilt meg Moszírtában a magyar ipari kiállítás.
vA magyar dolgozók nagy lelkesedéssel készültek a kiállításra.
Mindenki a munkája legjavát
jsdía. A magyar nyomdászok is
tríalmas teljesítményt nyújtotok.

tük a szabadságívni élni tndő
magynr szakmunkás alkotó kedvét. Knnek eredményeit mutatjuk bo a moszkvai kiállításon.
A magyar nép az elmúlt négy
év alatt átalakult, átnevelődött.
Éhben az átalakulásban a nyomtatott betűnek, a képnek is
nagv szerypo volt, de a további
fejlődéshez a jővőben még 'óbb
szerepe kell hogy legyen. Meg
keli találni grafikusainknak és
nyomdászainknak azt az ujat,

Hétfőn délután az Offset.Byomda épületében kiállításon
mutálták be azokat a nyomtatványokat és plakátokat, valam i n t , egyéb nyomtatott kiadványokat," amelyeket a moszkyai
k tllitás és a'választások alkalinúból készítettek.
A nyomtatványkiállitást' Kosba fstván iparügyi miniszter
•yitotta meg.
A moszkvai magyar Ipart killlitíts vizsgatétele n magyar
loremtő erőnek — mondotta —
Az albán munkáspárt közriz r a t / t e l e annak, hogy a Szovjetuniótól kapott szabadságun- ponti lapja Megbélyegzi a jukat nemcsak politikailag tudjuk goszláv kormánynak azt a jogW.ékchii. hanem megteremtet- ellenes rendelkezését, amely

azt a szocialista realitást, amivel a tömegek Ízlését növelik,
tehát azt a módot, amivel ezt a
nagy munkát eredményessé teszik.
Kossá elvtárs ezután a
Szikra és az Offset nyomdának
az iparügyi minisztérium »Jó
munkáért" feliratú aá szia ját adta á t a kiváló minőségű munkáért, illetve a moszkvai kiállítás anyagának kitűnő kivitelezőséért.

"A Tifó-klikk magszegi
a népi dsmokráciákHai kötött

IQL

HALAD

a Rákosi-hid festése
n munkások két héttel a kitűzött határidő oiött szeretnék befejezni

szerint a MASzOVLET Budapest és Tirana közötti közlekedő repülőgépeinek meg kell
szakítaniuk uljukat Belgrádban, ahol a jugoszláv lialóságok átutazó vízumot kövelelnek az utasoktól és a személyzettől. A lap
megállapítja,
hogy Tito ezzel a legújabb
kihívással megsértette a magyar-jugoszláv egyezményt és
bebizonyította, hogy nem tartja tiszteletben a nemzetközi
egyezményeket.

közelebbről
Mint n szines virágkoszoru a traverzekre. Innen
Belgrádi
tevéi
lóiig fején, ugg ivelödik az u)akarja megnézni a festést munTitó
rémuralmáról
Jtákosl-hld a mindég zavaros Ti- kát.
sza medre felett. A hidon sűrű
Lidsnhabáíoe
ur
A Rudé Pravo belgrádi lek o c s i s o r o k , embercsoportok húza görbe
bottal
velet közöl, amely beszámol
nak ndnden irányban. A villamos
Egy lődenhabátos ur ütközik arról, hogy Jugoszláviában az
hangos csengetéssel tör utat mabele. Kalapjánál nincs zergetoll, utóbbi időben nagyszáma legának a forgatagban. Hetipiacos de kezében még ott van a görbe tarlőztatús történt. Zágrábban
nap van . , .
bot. Görcsösen markolja a gör- letartóztatták Ziatlcs volt miKalmár János festőmunkás vi- be végét, szinte rikácsol, mikor nisztert, mert nem ért egyet
dáman fütyörész a lúd oldalához megszólal: Miért áll meg? Mit Titó politikájával. Letartózta,
szerelt állványon. Ütemre jár ke- bámul? Az embernek még arra tási parancsot adtak ki a beteg
sében a kaparó, halomra gyűl is kell vigyázni, hogy fel ne lök- Rubcsics, a horvát parlament
szerszáma előtt a rozsda.
titkára ellen. A parancs teljeleI
E z e k r e k e l l v i g y á z n i sítését Riban, rendőrségi veMintha egymást
kergetnék
zető Rubcsics betegsége miLőrlnczné megütközve néz rá.
— Simovics elvtárs. . . — halatt megtagadta. Néhány naplatszik a hid közepéről. — Küld- Arca elkomolyodik, most érti meg pal később Ribant halva találjön még egy embert, Állványoz- azt. amit a választás után hallott:
tát. cAprilis elején Ravnikar,
nak. Mintha egymást kergetnék Kisöpörtük ellenségeinket, a jöa haditengerészeli miniszter
* festők és a kaparók, ugy óll vőben azonban éberen kell fihelyettese arról értesült, hogy
kezükben: a szerszám. •— Sietünk, gyelnünk. i . Most mér tudja,
elmozdítják
állásából, mert
'éntius másodikára irányoztuk elb hogy kire kell ügyelni. Ezekre
* festés befejezését. De szeretnénkakik szívesen látnák Szeged gyö- rokonszenves a tájékoztató iroromokban, da határozatával. Itavnikár önelkészülni két héttel hamarabb — nyörű hídját Isimét
mondja Majtán
József.
a kettétört gerinccel a vtzbehull- gyilkosságot kóve'.etl el S :araMAVAG-tól kiküldött ellenőr.
va. Ezekre, akik azt Is irigylik, jevóban április eleje óta több
Lörlncz
Jánosné k ü b e k h á z a : ha a munkás, vagy a dolgozó mint 50 embert tartóztattak
parasztasszony megigazítja a fej- paraszt gyönyörköjfe abban, amit lé, az ottani főiskolákról pedig 67 diákot zártak ki,
k c n d ő l é L m i e l ő t t f e l n é z a vas- cnlictt,

jének elérésére jelentkezik ezekban a munkások, hogy meghallgassák a vállalatvezetők beszá- ben a napokban szólásra és dimolóját az 1999-es tervév első cséri meg, vagy bírálja el a most
negyedében végzett munkáról és vállalatvezetői felelősséget válalaposan megvitassák országépt- lán hordozó munkástársát.
tésünk legfontosabb területének,
A vállalatvezetői beszámolók
az ipart termelésnek kérdéseit. második pontjaként a legtöbb
A legújabb, már a szocialista üzemben a nyereségrészesedés
termelés szolgálatában álló kol- kérdése is szerepel. A dolgozók
lektív szerződésben
kötelezték széles közössége megvitatja azt
magukat a vállalatok, hogy ter- a tényt, hogy az állam, a dolgomelési eredményeiket, elvégzett zók országa a munka termelémunkájuk
minden mozzanatát kenysége fokozásában élen járd
időszakonként a
legszélesebb üzemek dolgozóinak az elöirány-'
nyilvánosság reflektorfényébe ál- zaton felül elért nyereségből, a
lítják és alkalmat adnak a gyár munka közvetlen gyümölcseként
tényleges gazdájának, a dolgo- bizonyos hányadot visszatérít. A
zóknak a munka kiértékelésére, i visszatérítésben részesülő üzea tapasztalatok felhasználására,] mek munkássága a vállalatvezeilletve a mutatkozó hibák megbt- tőt beszámolók után jóváhagyhatja, hogy milyen kulturáiis él
rálására és kiküszöbölésére.
szociális célokra fordítják majd
A
magyar nép világraszóló a visszatérítés 60 százalékát,
nagy választási győzelme után egyben pedig ellenőrizheti, hogy
éz az első alkalom, hogy a dol- a személy szerint élenjáró, kigozó parasztsággal szövetségben tűnő, elsősorban a termelékenyhatalmon lévő munkásosztály má- ség növelésében jó munkát végsodik otthonában, az Ipart üze- ző dolgozók részére juttatják-e ns
mekben teljes létszámban össze- egyéni juttatásra szánt negyven
gyűljön és a termelés frontják százalékot
kialakuló feladatait, az elért
Termelési kérdéseink kőznagy győzelem, a választási eredpontjába mindinkább az
mények szemszögéből megvizs- üzemek rejtett belső tartalékaigálja és a feladatok elvégzésére nak feltárása, ezzel kapcsolatban
felkészüljön.-A választáson a ma- az önköltség csökkentése, a gégyar nép legszélesebb tömegei pek1 nagyobb hatásfokának elérémindenki számára kézzelfogható- se, a jó munkamódszerek elméan, az urnákba helyezett szava lyítése, az észszerüsitések, újítózólapok millióival Ismerték el asok, a naponta elérhető apr4
munkásosztály és a Magyar Dol- megtakarítások fokozása nyomul,
gozók Pártja vezetőszerepét. A A vállalatvezetői beszámolók somunkásosztály tudja ezt és a vál- rán az üzem munkásainak ezelalatvezetői beszámolók után, e ket a kérdéseket nagyon szc
tényből eredő felelősségtudattal ügyre kell venniök. Az Ipart
és öntudattal lát neki az ered- munkásságnak mindinkább b»
mények megtárgyalásához és akell kapcsolódnia a szocialista
feladatok kialakításához.
termelés kiszélesítéséért és eredményesebbé tételéért vívott küzA magyar nép történelme so- delembe. És ezek az értekezlerárí még soha sem tapasz- tek ilyen cél elérésére kitűnő altalt szerves egységbe kovácsoló- kalmul szolgálnak majd.
dott ezen a választáson. A munkásosztály, Ipari munkásaink látA vállalatvezetői
beszámolok
ják ezt és ezeken a vállalatveze- megvitatása szorosan egybeesik
tői beszámolókon, a szocialista a világ szervezett munkásságának
termelés kialakításáért folytatolt nagy harci seregszemléjével, a
harcunk seregszemléjén már ugy milánói II. Szakszervezeti Világtárgyalnak, hozzászólásaikat már kongresszus előkészületeivel. A
ugy teszik meg, hogy szinte ér- magyar munkásság
képviselőin
zik, mögöttük a dolgozók többi keresztül egyrészt részt vesz a
rétegei Is ott ülnek. A DÉMA Világkongresszus, 76 millió szercipőgyár munkása érzi, hogy a vezett munkás számára prograszabászasztalon,
amin
ő n mot adó munkájában, másrészt
beszámoló alatt ül, ott van a pedig a hétköznapi tennivalók
zákányt középparaszt, a nagy- vonalán, a termelés frontján jákamarást ujgazda, a szegedi tu- rul a Világkongresszus sikerédományegyetem professzora, a hez.
i
makói szabó kisiparos,
tehát
Elsősorban a maga frontszac
kaszán tovább szélesíti a
szocialista termelést, munkájának
M Á J U S
2&
rendes munkanap termelékenységét ütemesen emeli,
hatalmát tovább erősiti, — s szo^
Illetékes helyről közlik: 1999. dalizmus megalapozásában folyévái május 26-a (áldozó csütörtök) tatott tevékenységét előrelendíti.
rendes munkanapnak tekintendő. Az ország, Nagyszegedt, A'nkő,
Ennélfogva ezen a napon mind Nagylak, Mezőhegyes Ipart üzemeiben tartott vállalatvezetői bea közhivatalokban, mind pedig számolók, az azok felett megina vállalatoknál és egyéb munka- dult és a lehető legszélesebbre
helyeken a rendes munkanapok- bontott vita, a beszámolói értera előirt munkát kell teljesíteni. kezletek tapasztalatainak feldolUgyanez vonatkozik a nyílt áru- gozása és gyakorlatban való alkalmazása döntő segítség
aa
sítási üzletekre és borbélymühe- ilyen célok elérésére is.
lyekre is.
Szeged, Csongrád,
Csanád
munkássága Igy indul a választáutáni első komoly termelési
Hivaiatos Toto-eredniények sok
seregszemléjére. És ha az érteAz embersportfogadás legutób- kezlet tennivalóiban a választáfolytatott
bi fordulójára 219.902 szelvény sok előkészítésénél
érkezett, felosztásra került 980 munkához hasonló öntudattal és
lendülettel vesz részt, ezek a
ezer 813 forint. 12 találatot tivállalatvezetői beszámolók vitazenhatan értek eí és 10.016 fo- tására összehívott
értekezletek
rintot nyertek fejenként. A 11komoly határkövet
jelentenek
találatosok száma 955, a nyere- majd a hároméves terv rövidebb
mény 360 forint. 10 találata volt idő alatti befejezésének és az
ötéves terv előkészítésének nagjJ
9251 pályázónak, ezek fejenként
munkájában.
37.50 forintot kapnaki
NÉMETH LAJTOS

Kedd, 1943 a r f ^ l
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DOROZSMAN:

SSE^SASSSA

Á következő állomás
a termelőszövetkezet lesz majd
Dorozsma boldog őrömben él a május 15-i diszilés, mindenki
« választások óla. A Népfront- bizakodva várja az ötéves tergyőze'em feívidámitolta az em- vet, az ország további gazdago
bereket, most már
mindenki, dúsát.
tudja, hogy miérnt dolgozik, az j A Földmű vesszővel kezet munuj parlamentben már a
nép táján és fejlődésén is meglátképvisolői ülnek, a hároméves I szik ez az általános fellendülés,
terv néhány hónap muíva dia-lA tagiéiszám rövid i d ő alatt
öalmasan befejeződik. Sok ab- i majdnem
megduplázódott. A
falcban még mindig leint van' dolgozó parasztok

egyre

jobban

léíjíh

a szövetkezés előnyeit és egymás után iratkoznak föl a különféle akciókra, amelyek jnind
az általános jóiét emelkedését
szolgálják.
— Á vármegye összes FöEtmüvesszövélkczete közül
miénk jár az első helyen a sertéshlríalásl és
állattenyésztési
akció lebonyolításában
—
mondja Milcsi János elvtárs elnök. A környékbelieknél száznegyvenöt serlés hízik. Huszonegy anyakocát is kiadtunk, hogy
biztosítsuk
az
állatállomány
megfelelő szaporodását.
A dorozsmai szövetkezet üzletében
SŰRŐ^AE'",

és

tapasztalják

•— Egyhavi forgalmunk lassanként már meghaladja a százezer forintot. Működésűnk a
mezőgazdaság minden ágazatára kiterjed — fejezi be Milcsi
elvtárs a Földmüvesszövetkezet
munkájának és eredményeinek
ismertetését.
A dorozsmai dolgozó sparasztok — nemhiába szavaztak a
Magyar Függetlenségi Népfrontra — sziwet-lélekkel kiállnak

népi demokráciánk
hatalmas,
épitőtervei mellett és '

elfogadják

a

Párt

irányítását
az élenjáró kommunisták irányítását. Ezt bizonyítja az a
kimutatás is, amely szerint —
a paprika és a dohány kivételével ezeket most palántálják —
a tavaszi vetéstervet s%áz százalékig teljesítették.
— A Földmüvesszövetkezet a
falu egyik erőssége — mondja
Tóth József kubikos. Biztositéka a tervszerű gazdálkodásnak
és az áruk igazságos elosztásának. AFandóan fejlődik, gyarapodik. Következő állomás a termelőszövetkezet
fesz
majd,
amely még ennél is jobban biztosítja a dolgozó
parasztság
számára az állandó fejlődést és
a jólétet.
'

forognak

»z emberek. Itt bonyolítják le
a hatósági lisztellátást, innen
tótják el a (községet burgonyával, kukoricával és lakarmánysvat Do ide Jut be a legtöbb
í m is. Lisztc-eretc'epct tartanak
fenn és ^fölvásárolják -a leütött
gabonát," Minden megtalálható,
Hmi"e a falunak szüksége van.

Vállalaívezetői

beszámoló

a Szegedi

Csengelei
mintagazda
a Szovjetunióba
meghívott
80 dolgozó paraszt
között
Néhány nappaJ ezelőtt a Szovjetunió egy nyolcvan lagu, saját földjükön dolgozó kis- és
középparasztságból, valamint a
gépállomások dolgozóiból, termelőszövetkezeti és DEFOSz-tagokból álló csoportot
hivott
meg a Szovjetunióba
a szocialista termelés tanulmányozására.
A nyolcvan tagú küldöttséget
a DEFOSz vezetősége már öszsze i3 éllitotta.

ZENEI

VERSENY

sok, énekesek, fúvósok és elméleti szakosok vesznek részt.
A döntő versenyek 34-én, kezdődnek. A bírálóbizottság
a
két intézmény tanári karából
alakult, Czövek Erna, a kultuszminisztérium
főosztálya
kiküldöttjének elnökié ével és
a budapesti Zenepedagógusok
Szakszervezete központi kiküldöttjének részvételével. Az első dij nyertesei 28-án délután
és este külön hangverseny kcretébeü mutatkoznak ba.
A
Konzervatórium igazgatósága a
három egész napon át tartó
döntő versenyekre állandó belépőjegyeket bocsát ki 3 forintos, a tanuló ifjúság részére
1 forintos árban. A díjnyertesek hangversenyeikre külön
Kenderben
jegyek válthatók a Konzervahivatalában,
Virágh János, Grósz Vera, Ta- tórium titkári
ahol aaz érdeklődők bővebb
nács József, Kovács
Imre,
felvilágosítási is kaphatnak.
Juszt József, Klivinyi Istvánná,
Pázdi Ferenc, Nagy Mihály,
DEMOKRACIA ELLENES i«Birkó János munkásoknak és
Mitásért és testi sértésért kétévi
munkásnőknek lelkiismeretes börtönre és 5000 forint pénzés szorgalmas munkájuk elis- büntetésre Ítélték pnpp János
meréséért a jutalmat.
Szegcd-csorvai lakost.

Az amerikaiaktól támogatott
Ugo sárga szakszervezeti szövetségnek a nyugatberlinl
vasúti
munkások közt szervezett kihívó
sztrájkja megbukott. A sztrájk
nak sok sebesültje van a berlini

„Május 1" napközloíthon
A mult héten fejeztték be a
Fodortelepi «Május 1« napközi
oltlion épitését. A hároméves
terv keretében Fodortalep dolgozói is Kaptak napközi otthont.
A
helyreállítási
munkákban
részt vettek fiz MNDSz asszonyai is. A hét folyamán megAz olasz békebizottság kiált- jelszóval az ifjúsági szövetség
kapja a napközi otthon még a vánnyal fordult az olasz nép- egyhetes békehadjáratot renszükséges fölszereléseket és *ha• marosan felavatják és átadják hez. Ebben sürgeti, hogy ju- dezett, amely vasárnap nyilt
nius 2-át, a köztársaság győ- meg Rómában és az ország
Fodortelep dolgozóinak.
zelmének nemzeti
ünnepét valamennyi nagy
városában.
avassák a béke védelmének és Az ifjúság az atlanti szövetség
b e l v á r o s i
• 19/A
az alkotmányos szabadságnak elleni tiltakozó
emlékiratra
1 etetőn • 40.
WHL
ünnepévé az atlanti
egyez- gvüjt aláírásokat. Rómában a
Mindennap szerdáig
mény elleni küzdelem jelszava békehadjárat szombati előkéJ. Strauss hatalmas zenéje
alatt.
szítő gyűlésén a résztvevők
I B Í Ü N E V É A "
>Az ifjúság s békéért* — hangoztatták az olasz ifjúság
Végig gyönyörű szines film.
Elöadásg'. fii 5. fél 7.1*1 9 érafcei
V a s á r n a p
ü n n e p
v o l t
k o r z
0
z-1&
Telefon Aut.: 33-44 SÉRTS?.
Mindennap szerdui;.
A Függetlenségi
Népfront suth Zsuzsanna népi kollégium
Ö E S & E V ^ S *
diadalmas választási
győzel- és a helyi kulturgárda szóra,
És az első szines magyar film
mét vasárnap ünnepelték meg koztatta szebbnél-szebb ének
19 40 V/l.
a dolgozók Kiskundorozsmán. és zeneszámokkal a dolgozó
ElSadfso't 4, 6 és 8 ÉISVOF.
A demokratikus pártok és tö- parasztokat. A tömegben renmegszervezetek, a kommunis- getegszer felcsattant a taps,
széchenyi
423'ís
Iák vezetésével vonultak fel a a hallgatóság kölcsönős szereTelefon Aut: 34-77
bérűit.
község főterére.
Mindenki leiben és megbecsülésben forrt
Mindennap keddig
szűnni nem akaró lelkesedés- egybe a honvédséggel és a
sel éltette az ország motorját, népi kollégistákkal. Az ünnea Magyar Dolgozók Pártját. A pély a Párt éltetésével ért
Két szerelmes asszony féltéfelemelő ünnepség a Himnusz véget. Este
táncmulatságot
keny harca a férfiért
elénöklésével
kezdődött. Ez- rendezték, amely a késő éjEI3adá íok íé! 5. féi 7 és (él S-fcot
utáa a honvédzenekar a Kos- szakai órákig tarlott.

megdönthetetlen
akaratát,
hogy szembeszáll a háborús
uszítókkal.
Togliatti Modenában mondott beszédében rámutatott az
atlanti egyezmény, ellen és a
bókéért folytatott
küzdelem
jelentőségére. Amikor
állást
foglalunk a háború ellen —
mondotta — elsősorban
azt
akarjuk, hogy
Olaszországot
egyetlen külföldi hatalom se
dönthesse rabságba. A jelenleg
hatalmon lévő párt játékszer
idegen hatalmak kezében és
Olaszországot az imperialista
politika zálogává teszi. Ennek
a politikának eredményeként
Olaszország elvesztette önállóságát és azt a
lehetőséget,
hogy megerősítse nemzetkőzi
tekintélyét. A béke ügyének
támogatása tehát döntő jelentőségű az olasz pép számára.
A római prefektus más városét prefektusaival
együtt
Scelba parancsára megtiltotta
a békealáirások gyűjtését. Róma rendőrfőnöke részletes utasítást adott az aláírásgyűjtés
elleni ha^jra.

— Tejüzemünkben
naponta
800 liter tejet tárolunk és dolgozunk föl sajttá, vajjá — olvassa ki az üzíc'i könyvekből
Pusztai István ügyvezető i az
eredményes
munka
adatait
Mostanában vesszük maid át az
Utalános Fogyasztási SzövetkeIct is. Ezzel íKiskundorozsma

tcforgalmesanb
helyén
Jévő, a fogyasztók érdekelt híven szolgáló nagy vegyes kereskedés olvad be a Földjnüvesszővelkezelbc.
Elkészült a

Fodortelepí

SiZ íilll

ÍZ aifiÉ

Áz örvény sodrában

lysziay

SZEGEDEN

A Szegedi Állami Zenekon.
zervatórium a hároméves terv
és a »Nevelj jobban* mozgalom keretében versenyre hivta
ki a győri Zenekonzervatóriumot. Győrből a legtehetségesebb növendékek közül 83 versenyző és 19 tanár érkezik
a versenyre. A versenyen az
összes tanszakok növendékei a
legalsóbb foktól a legmagasabb fokig: zongoristák, vonó-

emelik.
Ugyanakkor az
iujsztegcdi
magyar kendergyár
dolgozói
munkaversenyre hívják ki. Hatalmas tapssal
fogadták
a
munkások á Magyar Dolgozók
Párija nagyszegedi pártbizottsága kiküldöttjénél^,
Nyilasi
elvtársnak beszédét. Felállva,
hosszan, ütemes tapssal éltették Rákosi elvtársat és a Magyar Dolgozóik Pártját.
Lelkes ünnepség közepette
osztotta ki a vállalatvezető a
jutalmakat a dolgozók között.
Egymásután adta á t : Pribék
Tibor, Szűcs Jenő, Tóth IV.
Sándor, Széli Katalin,
Gulicska Ilona, ördögh Etel, Krizsán G: örgyné, Mánda'ri János,
Németíi Károly, Lányi György,
Kiri Ferenc, Száraz Imréné.
Zenyei János, Bitó Sándbrnó,
Balta' Antal, Lengyel László,

A szegedi
kenetei-fonógyár
kultúrtermében tartotta meg
Nagygyörgy Mária
elvtársnő
gyárvezetői beszámolóját
a
gyár munkájáról az 1949. év
első negyedéről. A gyár dolgozóin kivül megjelentek a Magyar Dolgozók Pártja, Szákszervezet, a Kender és Lenipari központ és a
Magyar
Kender- Len- és Jutaipar dolgozóinak kiküldötte is.
Nagygyörgy elvtársnő beszámolója után Krizsán elvtárs,
üzemi párttitkár és Németh
Imréné szólalták fel. Németh n é munkafelajánlási javaslatot
telt a szákszervezeti világszövetség második kongresszusára. A javaslatot az egybegyűltek egyhangúan
elfogadták,
mely szerint junius havi munkájukat mennyiségileg és mi
nőségi^eg is 1.5
százalékkal

A küldöttségben
KisovszkJ
Sándor csengelei
huszonnyolc
éves fiatal mintagazda is rész*
vesz.
Előreláthatóan a csoport 25én indul el virágokkal, feliratokkal díszített vonattal a Szovjetunió felé, ahol megismerkednek a világ egyetleD "szocialista
termelésével és hazajövet a látottakat és tapasztaltakat az itteni kis- 03 középpaxasztsíg
körében tud^ositják.

Msgliükott az enplsziszekfá! láiap'oíl
sárga szakszervezet i p p M i n i
vasutassztrájkja
munkások között. A német szabad szakszervezeti
szövetség,
amelg már több mint egg éve
kizárta soraiból az Ugo szakadáralt, leleplezte és egyben elitélte a jobboldali szocialistáktól
kezdeményezett szrájkot, amelynek célja uj összetűzések és fe
szültség keltése Berlinben
a
négy külügyminiszter párizsi értekezletének előestéjén.
Hétfőn
reggel a sztrájkoló
vasutasok nagyrésze újra jelentkezett munkára. Hétfőn déttg FIX
S-Bahn 13 vonalán indult meg
a közlekedés.
A Humarűté a berlini vasutas
sztrájkkal kapcsolatban
többek
között ezeket irja: JMerlinben
minden becsületes érzésű ember
felháborodottan ítélte el a széthúzás! kísérletet, amelynek célja
az volt, hogy kedvezőtlen légkört teremtsen a párizsi értekezlet előtt. Egybehangzó vélemény szerint a szovjet hatóságok
a legnagyobb megértésről tettek
tanúbizonyságot ebben az ügyben.
Ma nvitik

a Jflasvai-SzstrlBl Hsrtoiazi
A Magyar-Szovjet
^írsaság
szegedi csoportja ma este 8-kor
nyitja meg kertmoziját a Vörösmart.y-utca 7. szám alatt. A1
megnyitó előadáson az
»L'gy
nagy nép utja* cimü filmet mutatják be, valamint kulturfümeket és sport filmeket. A meg.
nyitó alkalmából rövid műsoros
ünnepséget is rendeznek a honvédzenekar
közreműködésére!.
Belépődíj nincs és minden érdeklődőt szivesen Látnak.
i
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Mennyi! ér az aoieÉai nagylolcásneís,

ha egy kommunistát
kidobhat az állásábóí

AZ ÜZEMEKBEN

Ma a 0EK3 cipőgyárban, a Konzsrvgyárban, a Magyar Ksndcrbsn ét a 6ya'agvárkM
tartanak baszámoíót
A koHektSv szerződések szellemében szombaton az ország
ipari üzemeiben megkezdőditek
a vállalatok vezetőinek beszámolói az 19i9-es terév első negyedének eredményeiről. Az órlekezletcn a dolgozók megvitatják, hogy a vállalat irányítói ós
mnnká-al mennyiben tettek eleget kötelességüknek a termelésben. Az értekezletek folvamán

Szörrgs
megbeszélik a legközelebbi fel- Kenderfonóban és a
Petróleumgyárban tartják meg
adatokat is.
d
beszámolókat.
Kedden a
A hónap folyamán többszáz DÉMA cipőgyár, az Első Kecsüzemben tartanak vállalatveze- keméti Konzervgyár szegedi tetői beszámolót, irtána a szak- lepén, a Magyar Kenderben, a
mák országos termelési konfe- Szikra Gyufagyárban, szerdán
renciát tartanak.
podíg a Dohánygyárban
és a
Szegeden május 23-án, liétfőn MÉMOSz Magasépítési Nemzeti
kezdődtek meg a vállalatvezetői Vállalatnál kerül sor a vállalatlxKíáinolók. Elsőnek a Szegedi vezetői beszámolókra.

Siköresesi folytatódik az olasz
mezőgazdasági munkások
sz
Az olasz mezőgazdasági dolgozók sztrájkja sikeresen folytatódik a l'ovölgyében, Lnziol>an éa Apuliaba.u. Több helyen összetűzésre került sor a
rendőrség éa a sztrájkolok között. A letartóztattak
6záma,
okik n tacdilini sztrájkol ók mogöléaóért szüntették l ő a munkát,
pddig 134, közülük 19 fiatalkora.
A medilial gyilkosság cTIcni
tiltnkoz!í«ul tüntetések voltok Milánóban és a vidéken
szombaton dólcICtt.
Ereken a helyeken a forgalom
teljesen leállt. Aa értelmiségi
liga milánói tanácsa határozatban tiltakozott a rendőrség eljárása ellen, követelve

munkaszervezet*
feloszlatáaáfc.
Ezt a szervezeten a földbirtokosok állították fel, hogy sztrájktörököt szervezzenek.
A mezőgazdasági mnnkápok sztrájkja
országszerte
terjed s a bét
folyamán
Szicíliát kivéve, egész DélOlaszországra ia kiterjed.
Az u j vezetés alatt álló olasz
szocialista párt szombati vezetőségi ülésen határozatot hoztak, amely szerint a párt tiltakozik a rendűri beavatkozás ellen,
amely nyíltan sérti a i alkot,
máiiyt éa beavatkozást jelent A
ezakszcrvcaeték
ügyeibe

azzal rt céllal, hogy megtörj® a
dolgozó nép ellenállását Az üléa
nyomán kiadott jeleutés kiemeli,
hogy a párt köteles hathatós támogatást adni a mezőgazdasági
»általinos dolgozóknak:

n ratrájkolrtk gyilkosainak
letartóztatását! a bebörtöaEütt dolgozók szatiadonboceátfisát
éa a« úgynevezett

Az amerikai hatóságok
letartóztatlak hét anSsSaszíszta
ú j s á g í r ó i

Hajsza a CIO vezetőségének
tialoldaiá

tagjai

A

eíten

A Cia vógreliajtóbizottságánák most belejeződölt tanácskozása
megmatatta,
hogy ennek a szakszervezelnek opportunista, jobboldali vezetői elsőrendű feladatuknak tekintik a szakszervezet haladó elemeinek
íildözósét. Elsősorban azokat üldözik, akik harcolnak
a magasabb bérekért, aTaftHnvtley törvény visszavonásáért, a
munkanélküliség
megszüntetéséért ós az amerikai imperialista!: külpolitikája ellen.
A végrehajtó bizottság n
CIO kötelékébe tartozó szakszervezetek vezetőit utasította, hogy kizárás
terhe
mellett szakítsanak H szakszervezeti világszövetséggel.
A végrehajtó bizottság kilenc tagja e határozat ellen
szavazott ós
kijelentette,
hogy nem tartja kötelezőnek
a határozatot. A jobboldali
vezetőség egyre ujabb határozatot fogadolt él, amely,
ben kijelenti, hogy a végrehajtó bizottság azon tagjai, akik nem értenek egyet
a CIO vezetőségének határozataival, azok husz napon
belül kötelesek lemondani.

'A The New Statesman and kommiitHzmus eléri célján?* —
Na fiam cimü angol lap szerint az aHogyan magyarázza azt
m
Amerikában folyó ahüség* jelül- tényt, hogy az ön lakásában
vizsgálás eddig 17,800.000 dollár- Paul Robeson albumát látták
ba került,
— allelyesnek találja, hogy a
A felülvizsgálatnál eddig ösz- néger vért külön válasszuk a
szesen 209-an leltek tkiszürve*. »Vörös Kereszt* vérgy&jtö álloNéhányan a szenátorok közül másain?* — •aMeghív ön négefelteszik a kérdést, vájjon meg- reket is néha lakására?* — algát
ér-e 89.000 dollárt egy-egy ál- hogy ön az »/. W. IV.« (egy pár
nem létező
munkásszervezet)
lami hivatalnok kidobása?
Ezeket az adatokat Gnshmann egyik tagja mellett lakott ét
egyetemi tanár (Cornoll Univer- ebből kifolyólag szoros baráísúgsity) említette az amerikai fizi- hat volt vele?*
kasoknak tartolt beszédében.
A kérdezett erre azt válaszol'Az amerikai atomfizikusok ki- ta, hogy ez igaz ugyan, de 5 altadványa kőzöl néhány kérdést kor csak 8 éves volt.
azok közül, amelyeket a agyaAz Inkvizítor erre igy felelt:
unsz hivatalnokoknak lellek fel.
aGyermckekt nagyon ti tfolyásúikatók.*
Például:
Ai amerikai
alelkíismereO.
aSok könyvet olvas ön?* —
»Milyen könyveket olvas?* — szabadság* lincselő lovagjainak
»Milyen) folyóiratokat olvas ön?* megér 89.000 dollárt, ha egy 9
— aMilyen újságokat olvas, vagy éves korában ily mádon abejomilyen újságokra fizet elő?* — lyásolt* embert a fekete listám
alltsz abban, hogy az
orosz tehetnek.

a üMlitt sz m & iínusriaüsiák szolgálatid
óílüöüa a liori rézbányái
A Szovjetunióban élő jugoszláv politikai mfcneküitck lapja,
a ^Szocialista
Jugoszláviáért*
második számában' »Igazság a
bori bányáról* cimü cikkében
azt irja: jngoszláv
hivatalos
helyről közölték, hogy
Jugoszlávia rözet szállít Amerikának.
Ez rávilágít Jugoszlávia éa az
imperialisták közötti
viszony
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igazi jellegére. A jugoszláv hivatal oá lap még marcias 13-i
számában közölte, hogy a Ivori
bányát törölték az
általánost
nemzeti fontossága
vállalatok
sorából. Ez azt bizonyítja, hogy
a bánya már ztom áll a jugoszláv népek szolgálatában, tusnem az amerikai imperialistáklat
szolgálja.

Szántó Zoltán elvtárs felszólalása
az európai gazdaságifcizolísiggsnli íüőséa

Az ENSZ európai gazdasági
bizottságának ülésén a szovjet
küldöttség javaslatára napirendre tűzték a munkanélküliségnek
egyes európai országokbau ész-FFE*
lelhető növekedésének kérdését.
A magyar küldöttség
részéről
ESŐ, ZIVATAR
Szántó Zoltán elvtárs, követ szóMérsékelt, időnként élénkebb lalt fel és rámutatott arra, hogy
szél, változó felhőzet, sokfelé a régi Magyarországon a munujabb eső, zivatar. A hőmérsék- kanélküliség állandó kísérő jelensége volt a nagybirtokosok és
let alig változik.

Az amerikai bevándorlási ha- Egyesült Államokban megjelenő
tóságok letartóztatlak Ilariaszi- idegen lapok szerkesztői közős
disz görög származású haladó nyilatkozatban felháborító kísérújságírót és ki akarják adnt Gö- letnek minősítették a letartózrögországnak. Hariaszldtsx
32 tatást a nemzetiség^ csoportok
évvel ezelőtt vándorolt ki
az sajtószabadságának elfojtására.
Egyesült Államokba, amerikai felesége van és két gyermeke született Amerikában. Az Idegsrtszármazású
személyeket védő
amerikai bizottság undorító igazságtalanságnak és terrorista cselekménynek bélyegezte meg a le•
la-ió-.t itásl és kő. elélte Hariaszl- A z amerikai magyarok lapja, az Amerikai
Magyar J ö v ő (Hungárián Daily Journal)
üisz szabadonbocsátását.
eikfco beszámol arról, hogy az amerikai báA bevándorlást hatóságok ki- nyák katasztrofálisan rossz állapota a báulasitásra javasolták Snlcrnot, a nyászok életét veszélyezteti, ezért, valamint
Ncwyorkban olasz nyelven meg- elviselhetetlen élelemezési és lakásviszonyok
jelenő helilap szerkesztőjét. Sa- mialt a bányászok hoszabb sztrájkra készüllernot, alti Mussolini rémuralma nek. A cikk szószerint a következőket í r j a :
elöl menekült 25 évvel ezelőtt • Yorkv. ille, O. — A z Ohióvölgyi szénbányáéz Egyesült Államokba és adatén szok hosszabb sztrájkra készülnek, mely
amerikai felesége és Amerikában valószínűleg junius 30-án, a most még érvényben levő szefződés lejárta után fog beszületett gyermekei vannak, még
következni. A bányászok kijelentették, hogy
szeptemberben letartóztatlak. Az
a bányabizottság rosszabb, mint valaha volt
és a bányatulajdonusok ahelyett, hogy megjavítanák, egyre jobban elhanyagolják. Minl!a!a!nias
den pillanatban katasztrofális sulytólégrobkoiJiraista eiireiörés
banásra vagy árnaomlásra lehet számítani. A
bányatulajdonosnak fontosabb a
nagyobb
a cyprüsi váiasziásoíon
A Cypnts szigntf-n vasárnap profit, mint a mulcás élete.
tartott községi választásokon a
A z U. S. Steel tulajdonában lévő National
kkoramunisták — uz elűző választás eredményéhez viszonyít- Tűbe Co. munkásai határozati javaslato fova — erősen előretörtek. 19.000 gadtak, el, mely szerint. támogatják a báválasztó közül 9000 szavazott a nyászok nagyob biztonsagára törekvő kövebaloldali jelöltekre. Faraagusta
teléseit".
városában a kommunista jelölA cikk a továbbiakban megállapítja, hogy
tök 200 szótöbbséggel győztek.
A választásokkal kapcsolatban a bányászsztrájlc elindítására a bányászla- hivatalos jelentés szerint — kások tűrhetetlen rossz állapota, valamint a
170 «rnt»crt letartóztattak.
silány élelmezés ia okot ad.
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Mig Amerikában,
de általában
kapitalista
befolyás alat álló egész nyugaton egyre roszszdbb a bányászok életszínvonala, egyre veszélyesebb körülmények
között
dolgoznaJt,
addig nálunk a bányák államosítása
a dolgozó nép által
vezetett népi
demokratikus
társadalmi rendszer fokoatosan emeli a többi
dolgozó rétegekkel együtt a bányászok életszínvonalát is.
-

a tőkések politikájának. A fví
szabadulás óta a munkanélküli
súg nemcsalt csökkent, hanem
közeledik a végleges felszámoláshoz. A nyugati országokba*
ezzel szemben a munkanélküliség növekvő irányzatot mutat é»
egyes országokban ez a Icgsalyosaob kérdéx A felszabadutl
Magyarországon a legfőbb termelési ágban túlhaladta a ter*
melés a háború előtti szintet él
a munkanélküliség 'helyébe
kérdés, a munkaerőhiány kérdései lépett Ez a hatalmas civd>
mént) azoknak a mélyreható g a *
dasági, szociális és politikai ,-á!>
tozásoknak köszönhető,
atn®
tyeis az ország életébon a felsz®
badulás óta végbementek.
A Szovjetuniónak köszönhetjük, hogy a hároméves tervet I
év és öt hónap alatt fejezztl
be és hogy 1950-bett megkezd
hetjük az ötéves terv megvalé
sitását.
Befejezésül felhívta az eur4
pai gazdasági bizottságot, foglai.
fon állást az amerikai nőnapé)
liumok terjeszkedése, a
Matt
shaU-országok gazdasági életéit
történő amerikai
beavatkozó^
valamint a nyugat és kelet g*0i
dasági szembeállítása ellen.
A gazdasági bizottság Ü!£#
szombston befejeződött

Tatabányán,
Várpalotán, Dorogon,
Komlón,
Oroszlánon
és
más
bányavidékeken
a hároméves terv keretében már eddig is
sok uj
banyászlalcás
épült,
amelyek az
építőipar legújabb vívmányainak
megfelelően
készültek el. Az ötéves terv során 9000 új bányászlálcást építünk, ebből magában Borsódban
R i oszíráX kcrtníin?
1500 létesül. A hároméves terv során már edaz nntsriksía!; zgyenes uíasit
dig is 130 linyaszivattyvt
juttattunk le a bák?szií£ite RéceUEBaí
nyavidékekre. A munka megkönnyítésére 18 uj
GAZDASÁGI INLÉZLTADÍSOH
légsűrítőt, 600 fejtőkaUpácsot,
.96 rázó csillét
Az Osterreicliische Volksstir*
adtunk a bányászoknak A csiTlcparkot 9600 uj
me leleplezi az osztrák Marshal
csillével növeltük.
tervi lizottság titkos megegyező,
sót az osztrák kormánnyal M
Az ötéves terv során 1600 millió forintot for. közölt okmányból kiderül hogj
ditiínk a szénbányászat fejlesztésére. 80 uj mo. az osztrák pénzügyek ugynevo*
dern napközi otthont, egészségházakat, gyógy- zett szanálásának tervét, omolt
fürdőket létesítünk.
De ki tudná
felsorolni leszállítja az osztrák dolgoz*
nép életszínvonalát, az amerikai
mindazt, amit a népi dernkrácia alktott a bá- hatóságok egyenes utasítására
nyászok számára? ...
Nálunk
egyre jobb és készítették elü ég léptették életbe.
ertvre szebb a bányászok élete.
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— SZOMBATON és
A moszkvai rádió jelentése szenap este a Bőripari SzlT és a
MEFESz jogászkörének egye-rint az Orosz Szocialista Tanácssített színjátszó csoportja nagy köztársaság legfelső tnnácsátihk
sikerrel játszotta Szimonov: harmadik ülésszakát május 21-re
Orosz kérdés cimü színművét liivták össze.
a szakszervezet kultúrtermében. A színmű valamennyi szereplője teljes átérzéssel játszotta szerepét és a többszáz
főnyi közönség lelkes tapssal A 23-tól 29-ig tartó héten az
köszönte meg a szereplök ki- összes kerületi, hivatali, üzemi
és falusi szervezeteinkben tag:
Mi:zft;m nyüvi: Wtkímap 0-tAI 14
fogástalan játékát,
gyűléseket tartunk.
Kerületi
Jírálj, va.dr- ía ünnepnap 0-tól 13 őriig.
szervezeteinkben szerdán, hiva— AZ ORSZÁGOS BŰNTE
Somogy) könyvtár nvitva: hftkörnapoTŐINTÉZET levélben kérte a tali és üzemi szervezeteinkben
k jn reggel 8 őritől este 7 őriig.
vezetőségét, pedig csütörtökön, falusi szerEgyetemi könyvtár nyitva: reggel 8 DÉFOSz megyei
szombaton este.
jőrátúl este T őriig.
hogy a DÉFOSz tagok fiai kö- vezeteinkben
Felhívjuk az alapszervezetek vezül küldjön be fegyőrf állásra. zetőségének figyelmét, hogy gonSio!«á!alos gyŐ^yszertiraS:
A DÉFOSz vezetősége már meg dosan készítsék elő a taggyűléBorbély őrök. b. ügry I.: Ti- is tette a szükséges intézkedése- seket.
j !
,tza Lajos-körut 20. Leskő Vil- déseket és rövidesen Szegedről
mo3: Újszeged, Vedres-utca 1.
A Belváros IV. pártszervezet
ifaery övök, k. dr. Ilangay: Bol- és a környező falvakhói 15 fia- Szabad Nép baráti kör összetal
kerül
be
fegyőrnek
a
kisés
Jogasszony-sugárut 31. Zakar
jövetelét kedden délután 6 óra5B. örök. k. Máthé Mihály: Va- kqzépparasztság soraiból.
kor' tartja meg. Az elvtársak
léria-tér 1.
X A DEMOKRATIKUS AL- megjelenését elvárjuk, vendégeLAMREND ellen izgatott aGcsa ket szivesen látunk.
' — NAGY SÁNDOR elvtárs, János battonyai lakos az Ar
Kedden délután 5 órakor az
a xDíimagyarország* munka-mentesítő hivatal tisztviselője. összes üzemi és kerületi oktatársának felesége, egészségesEgyévi börtönre és fél vagyo- tási felelősöknek, valamint ok
nának elkobzására itélték.
tatási bizottsági tagoknak Kál
fiúgyermeknek adott életet.
vin-tér 6. szám alatt értekezletet
—
'A
MEFESZ
zeneszakosztátartunk. Minden elvtárs ponto
— AZ ORSZÁGOS Szövetkesan jelenjen meg.
- jti Hitelintézet (OSzII) néhány lya pénteken Beethoven-estet
rendezett, Az első szánt a Krcut( apon belül könyvelői tanfolyamot inr'dt Ezen a tanfolyamon zer-szonáta volt, majd Beethoven
> dolgozó kisparasztság
fiai egy ^evéssé ismert müvét ját- MegliiusuH az angsiszász
szakszervezetek aknaVesznek részt és elvégzése után szották, a Hármas koncertet hetoint könyvelők nyernek elhe- gedűre, zongorára és csellóra. raasUéja a szakszervezet}
Szünet után a 11. szimfónia kölyezést.
[
viiágszüvelzég ellen
vetkezett. A közönség számára
— ROMÁN NYELVTANFO- Lénárd György tartott értékes isA
moszkvai
rádió hírmagyará!
LYAM. A Magyar-Román Mű- mertetőt.
I
! M •! zója megállapítja, hogy az anvetődést Társaság szegedi csogolszász szakszervezeteknek a
porttá román nyelvtanfolyamot
szakszervezeti világszövetség' elindít \'örösmarty-utca 7. számSzakszervezeti
htreh len irányuló egységbontó aknamunkája máris meghiúsultnak
platti helyiségében. Kezdők számára kedden 7—8-ig, haladóknak A szakmai f j üzemi oktatási felelősek tekinthető. Az egységbontási
pedig pénteken 7—8-ig tartanak részére kedden délután 6 őrakor értekez- kísérlet éppen olyan tisztulási
nyelvórát. A nyelvtanfolyam tel- letet tartunk a szakszervezeti székházban. folyamatnak nyitott utat a világszövetség kebélében, amely
Megjeleni* - kőtelező.
jeseit díjtalan és minden szegedi
Kedden délután 6 őrakor aportakadé- lehetővé teszi, hogy a világszödolgozó részt vehet rajta.
vetség még nagyobb odaadásaiia a szakszervezeti székházban.
munkásosztály
x KÖZPONTI
TEJIVŐBAN A Házf.lügycisk Szakszervezete szerdán sal küzdjön a
délután 6 őrakor taggyűlést tart a szak- egyetemes érdekeiért, a békéért
Hj>npel)éd 2.80 Ft. Egységes mó- szervezeti
székházban.
és a demokratikus szabadságjoka: lsvce. sült körettel, tészta
6.80 Ft. Kellemes, olcsó reggeM ú j p 24-én, kedden dél- gokért. A világszövetségnek ma
Uzöhely.
után b órakor a szakszervezeti több mint 60 országból 67 millió tagja van, azaz 3 millióval
— DEMOKRACIAELLENES székházban spotakadémia lesz. ttöbb, mint 1945-ben, az BIEPÉrtesítjük
a
szakmai
és
üzemi
izgatásért egy éri börtönre
pitáskor.
és fél vagyonának elkobzásá- oktatási felelősöket, hogy 24-én
6 őrakor a szakszerver a itélték Muszka Sándor sze- délután
zeti székházban oktatási felelőgedi lakost,
sök részére értekezletet tartunk,
-engedély
nélkül hasz. amelyen a megjelenés kötelező.
pált olajüt őt id. Márton Gyula
A Házfelügyelők szakszervezetsanádapácai lakos. Háromhavi te szerdán déiutájü. 6 órakor tagfogházra Ítélték.
gyűlést tart a
szakszervezeti
\ Heláloztfe. Szabó József eim- székházban.
A hároméves terv eredményeA szállítómunkások: szakszer- képpen készülő Norton-kuttal
festősegéd Szabó Domonkos fia
hirtelen elhunyt. Temetése 24-én vezete május 26-án délután 6 szemben van Üdósén — azelőtt
délután 5 órakor a Belvárosi órákor taggyűlést 'tart a szak- Árpádközpont — az EPOSzszervezeti székházban.
temetőben.
otthon. A tágas, tiszta helyiségx Cseesémőke'engyét, selyemben ping-pong asztal, piros fügftarisnyát, női fehérneműt, zseb- Szegsái Sl'aiai taeti Színez
gönnyel felszerelt színpad áll' és
kendőt, divatsálaknt, esernyőt
várja a szórakozni ós próbálni
jól vásárolhat Pollák Testvérekkészülő fiatalságot.
nél' Csekonies-utca 6.
Május 24-én, kedden este fél 8 őrakor:
NAPIREND

R

~

Kedd, május 24.
Nemzeti Színház este fél 8
fcrnkor: Figaró házassága. »8:í
US. előadás.
Belvárosi Mozi fél 5, fél 7
is féi 9 órakor: Denevér.
Korzó Mozi 4, 6 és 8 órakor:
jDenevér.
i
Széchenyi Mozi fél 5, fél 7.
fél 9 órakor: Az örvény sodrájían.

Pérthlrek

E

kistemptamfanyai vita
R

eredménye:

'

*

Á
Oit ben* a homokon, Kistemplomtanyától nem messze
fokszik Márta Mihály kisparaszt tanyája. A tanya mellett
egytagba fekszik az az 56 hold föld, melyen Mihály bácsi fia
gazdaikodik. út, is a népi demokráciánk tette önálló kisparaszttá. Mint béres ember kezdte az életét és később a berlí
parasztok keserves kenyerén tengette életét A kis tanya:
komondor éles osattogásara, Mihály gazda alakja tűnik elő o
tanyaajtóba. Epp hogy letettem a kapát — mondja csendesen
Bent a konyhában kellemes meleget áraszt a csutka tővel megrakott tűzhely.
Most értem be a kapálásból. Egy kicsit meg is áztam
— mondja — miközben vizes- kiskabatját felakasztja száradni. l>e nem baj — qsak hadd essen. Minden csöppje aranyai
ér. Egy pillanatra megáll a beszéddel. Maga elé néz. Majd
újra kezdi.
—Éppen azon gondolkoztam, hogy milyen jő! tettem azt
bogy idejében befejeztem a tavaszi vetéstervemet. En már április 20-án cak-pakk készen voltam a munkálatokkal.
Igyekeztem, mert ugy éreziem, hogy ezzel nemcsak ma
gamnak, hanem az országnak is nagyobb hasznot hajlok
De nem mondhatom, a szomszédaim is befejezték időre...
Hát ami igaz, az igaz. Amikor először hallottunk arról — iÚ
a tanyavilágban, hogy tervgazdálkodás lesz, meg ütemlen
szerint kell dolgozni, egy kicsit idegenkedtünk. Össze i:
jöttünk itt a szomszéd tanyában a környékbeliekkel
émeg hánytuk-veleltük a dolgot. Jó közmondás az — folytaijaj hogy több ember többet lud. De igy is van.
ftíiogy vhalkosíunk a dolgokról, rájöttünk, hogy vég-'
eredményben az ütemterv is meg a tervgazdálkodás is t
mi hasznunkra is válik. Mert valóban eddig olyat is ter
meltünk itt a homokon, ami bizony nem ide való volt é;
majd csak éheu nem hallunk télen. Most pedig a terv gaz.
dálkodással azt termelünk, ami ide a legjobban megfelel ca szerződéses alapon való termelés pedig biztosítja a meg
felelő árat.
Az ütemterv pedig azért is jő, hogy kellő időre befejez
jezze mindönki a munkálatokat. Úgy mint most. Annyi elő
nyünk lelt belőlfe, hogy amikor megjött az esőzés, már min
den gabona a földben volt. így aztán lehet jó termést vár
ni. Lesz sok élelmiszer a városnak — még hozzá olcsói
— és lesz nekünk is jó szerszámgép ami megkönnyíti
munkát. Ebben azután megállapodtunk mindnyájan. Mire i
beszélgetést befejezték, mindenki megérlelte az ütemtervet
meg a tervgazdálkodást. így azután mindenki szivvel-lé
lekkel belefeküdt a munkába. Jó magam is. Láttam, hogy
a népi demokrácia támogat bennünket. Tersze nemcsak ebbéu, hanem sok minden másban.
Egyik barf Jersmány jött a másik után, — mondja órönj
'
mel. Rákosi Mátyás elvtárs javaslatára felszabadultunk a te
rület utáni zsiroeszolgáltatástól, örültünk is neki mindngájasi
Tegnap, meg hallottuk, hogy a fejadagon felül 25 kiló búzát őröl
telünk. Ezzel az intézkedéssel azután végleg
beblzcngosodot
előttünk, hogtj a népi demokrácia mindenben támogat beniiün
ket.' Ma már senkinek sincsenek kételgeL Ami azt illeti — ezt
a választások is megmutatták — fejezi be Márta bécsi. Kint ujbó
megcsordul az eresz. Lassan szemerkélve hull tovább az aranya'
érő májusi eso.
I
(— gesztesi —,

Árpádközségnek nemcsak a neve változott meg

— hanem az élet is változik9 alakul

— A MunkaCrőgazdálkodási
IT! vajai szegedi kirendeltsége
felhívja a munkanélküli vasbetonszerelőket és a vasltetonsz-rclési munkában jártas
lakatosseg'édeket, hogy Marxtér 20. s/ám alatt mielőbb
jelentkezzenek.

r

x Kar- é3 zsebórákat, régi
iüstöt magas árban veszek,
ischcr ékszerész Szeged, Klautói-tér 3.
x Pollák Testvéreknél jól vásárolhat (Csekonics-utca G) férfikalapot, férfifehérnemüt, férfisapkát, nyakkendőt, nadrágtartót' harisnyát, nyári inget.
x Az Izraeiiia Nőegylet kedflen, 21-én délután ő órakor
Ssszejövetelt tart fontos megbeszélésekkel.

Figaró házassága. »S« bérlet 13.
Május 25-én, szerdán esle fél 8 órakor:
Különös házasság. >Ps bérlet 18.
Május 26-án, csütörtökön este fél 8 őrakor:
Furfangos özvegy. »E< bérlet 13.
Május 27-én, pénteken este fél 8 órakor:
Eladott menyasszony. Bemutató bérlet
20.
Május 28-án, ezombaton délután fél 4 őra:
Különös házasság. MINSz ifjúsági bériét.
1. előadás.
Május 2S-ln, izombalon este fél 8
Különös házasság. »U< bérlet 18.
Rendes belyárak.
Május 29-én, vasárnap este fél 8
A furfangos özvegy, »I« bérlet
adás. Rendes helyárak.

őrakor:
előadás.
őrakor:
18, elő-

Május 30-án. hétfőn este léi 8 őrakor:
Különös házasság. >T< bérlét 18.
Május 31-én, kedden este léi 8 órakor:
Eladott menyaasszony. »A« bérlet 20.
Junius 1-én, szerdán este fél 8 őrakor:
Különös házasság. >Et bérlet 19.
Junius 2-án, csütörtökön este fél 8 órakor:
llrl muri. Bemutatőbérlet 21.

Az MNpSz
iparosasszonycsoport
ma délután 6 órai kezdettel
m ű s o r o s

n

ő

n
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o
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az ipartestület
nagytermében.
Előadók: HAVALECZ ISTVÁN NE, Dr. HÁMORI
ART IIU R egy .tanár és a KIOSz kulturgárda szerepel

ső délutántól pedig az EPOSzban dolgoznak és szórakoznak.
—• Mindenben segítünk, amiben tudunk — mondja Maró ti
Jancsi.
,
L

... vidámabb,
életet
éljen

boldogabb

— Nemcsak
szórakozunk,
csirizes meg dolgozunk, de tanulunk is
— mondja Túri Pista
EPOSz
— Lelkes kulturgárdánk van titkán, — amitől a multh-an el
— újságolja Lovászi Sándor". — voltunk zárva, A napokban inMolicre Fösvényét mutattuk be
nemrégen. Forrás kúton is előadtuk. Mindannyian komolyan
dolgoznak, mert tudjál;, hogy
a népért dolgoznak.
Maióti Jancsi cipészsegéd érkezik most, köpenyben, csirize3
A tengerészeti kórház hivatakézzel.
,
L
los közlése szerint
Forrestai
— Délután segíthetek valami- nem saját betegszobájának abben? — kérdezi
lakából ugrott ki, merh*ezen
— Gye"e csak Jancsi — vála- vasrács volt, hanem az egyik
szol Lovászi Sándor, — rövidé szomszéd szoba ablakából. Erősen nyaka köré hurkolva találsen meg kell lennie a fulballpá ták
hálókabátjának
elszakadt
íyánknak. 1000 köbméter földel
mozgattunk meg, de ez
nem
minden. Hengerelni kell, kapukat szerelni.,.

Köpenyben,
kézzel

UUésen

dul meg a szemináriumunk Kismária Magdolna tanárnő vezetésével. Máris rengetegen je
(entkeztek. Mindenki örömmé!
jön, mert tanulni akar.
A közeljövőben tagtoborzás!
tartanak. Eleinte bizalmatlanok
voltak a fiatalok, de most "mái
seregestül jönnek, mert látják
azt a komoly munkát, amit a:
üllési EPOSz végez és tudják
hogy mindez őértük van, hogy
a dolgozó parasztífjuság h vl
dámabb, boldogabb életot éljen

Fortéstul öngyilkosságának
ifjabb részletei
övét. Kiderült, ho^y Forrestal
az ablak mellett levő fűtőtesthez erősítette ezt a zsinórt és
az ablakon kilépve akarta magát felakasztani. A zsinór azonban elszakadt és Forrestal a
tizedik emeletről a mélységbe
zuhant.

KÉiiíliáza! avaM az újszegedi SzlT

Mindenben
segiíünk...
Negyvennyolc tagja van ennek az ifjúsági
szervezetnek.
Mind lelkes, munkára kész fjaial fiu és leány. Napközben
mindannyian végzik a munkájukat a földeken, műhelyben, ké-

A SzlT újszegedi szervezete
szombaton este műsoros ünnepség keretében avatta fel a közelmúltban rendbehozott kultúrházát. A műsor keretében nagy
sikerrel szerepelt az egyetemi
énekkar és a SzlT énekkar, valamint a rendőrzenekar. Itren

sok tapsot kapott az AVI. tánccsoportja is. Lakatos Ilona és
Kapronczay Amália szavalata:
és a SzlT fiatalok ügyes jelenete egészítette ki a műsort.
Avatóbeszédet Vecsernyés Mihály gzIT-titkűx mondott

Kedd,

6

Már négy pont hátránya van a Szegedneklj
Kispest—Szeged 7 : 0 ( 5 : 0 )
Az Ullői-uton vasárnap lejátszott mérkőzésen a c i n j e napot Jtilogott aze•adl védelemmel eremben, különösen ar
V ) tfUJÖben J<5I játazó Kispesti támadó.
ar könnyen érte el nagy gólarinyu j y ő .
relinit. A szegedi csapat csak a második
iéRdőben nyújtott ellogaóhatő játékot, amisor a Kispest engedett az Iramból. A
szeged ekkor egy 11-est b kihagyott
öreged errel a vereségével négy pont
hátrányba keriitt az előtte álló Tatabánya, Selgótarján és Szombathely mögött,
amit már aligha sikerűt behoznia. Igy
elkerülhetetlennek látszik a kiesése.
A j NB I . többi mérkőzésének eredmény*: lüpeat—Kid.ext t»:t (0:1), SzACMATEUSz 2:1 (1:1), MTK—SalBTC 4:2
(1:1), Ferencváros—Vasas 7:2 (3:1), GSE
- ETO 1:0 (0:0), Tatabánya—Saoksár 1:0
(0:0), Szombathelyi Lokomotív—Csepel 1:1

Az NB. I . állá-wn

!.

Fcrcncviro*
I . MTK
3. Kiipeet
4. l'jpeit
SíAC
0. Vataa
7. Cscpeá
8. ETO
0. MATEÖSz
fc>. Soroksár
I I . Szombathely
12. SalBTC
13. Tatabány*
M.
15. Kisteal
16. USE

&.

Értékes

25125:10
26 83:37
25 81:34
26 79:45
26 38:41
26 61:44
26 59:62
26 54:80
26 57:51
26 36:58
25 44:48
26 44:61
26 46:72
26 33:72
26 36:88
26 22:80

•>
,
'>

pontot

47
21
35
34
31
30
20
26
22
22
21
21
21
17
41
9

II.

államügyészségbe

népügyészség

üjsáairé—szisiészinérhBzés Tizenhárom énekkar

A Lokomotiv nyerte az atlétikai
versenyt

Ea a 12 találatos szelvény

Vasas—Ferencváros
A Szegeden megrendezett Országos III TSC—Soroksár
•aztályu csapatbajnokság ekő lordulója mi- MATEOSz—SzAQ
nimálta szegedi győzelmet hozott. Bár a MTK—Salgótarján
Lokomotiv győzött, versenyzői egyetlen ÜSE—ETO
első helyet sem szereztek, a bajnoki Csepel—Szombathely
pontokat 7 második, 2 harmadik, 1 ne-Kispest—Szeded
gyedik és 1 ölödik hely révén érték el. Újpest—Kistext
A pontverseny állása: 1. Szegedi Loko- LMTK—Oázgyár
motiv 48, 2. Egyetértés 44, 3. MAVAQ Polgári—MAORT
42, 4. Gyula 39, 5. Békéscsaba 37, 6.Pécsi L.—Pécsi CTC
Makó 15 ponttal.
NVSE—Szív ári L.

SKCrzotl

A közigazgatási

t í Mázai a:

2 (2:7)
1 (Ifl)
2 (1:2)
! (4:2)
1 (IX)
X (1:1)
1 (7:0)
1 (9:1)
1 (2:1)
2 (2:4)
1 (3:0)
1 (3:1)

Már tizenegy városi napközink van

Az NB II, vasárnapi lordulóján jól
aztrepeltck a sregedi csapatok. Az SzMTE
A közigazgatási
bizottság
megerőltetés nélkül gvőzte le a KAC-ot, szombaton délelőtt 10 órakor
az MKUMTE második lélidcl nagyobb
lendületével biztosan verte a Pliőbust, ülést tartott. A polgármesteri
a Szegedi Lokomotiv pedig az első tél- jelentés szerint április hónap,
Időben már 3:0-ra vezetó Szolnoki Loko- ban 98S esetbén utaltok k i
motív lói vette el az egyik pontot, de
15.300 forint é r .
a győzelmet is megszerezhette volna, ha a küzsegélyt
3:1 állásnál Böjtös a 1 l-est nem hagyja tókbeu. A város szegényeinek
ki. Az eredmények alakulása lolytán a 4795 forint gyorssegélyt folyótáblázat kieső zónájában igen szoros a
sított.rk. Ugyaucsalí*óprilis hóhelyzet. Az eredménvek a következük
SzMTE—KAC 2:0 (1:0), Szolnoki Lo napban há. o n aij nafikö i ottkoaioilv—Szegcdi Lokomotív 3:3
(3:0), hont iiuliíoltak meg, mellyel
MKUMTE—Phóbus 4:2 (0:t),
ElireMVSE 6:3 (3:2), M. Textilé-Mezőtúr 3:1
UM>), Drasche -Szolnoki MTE 1:1 (1:0)
KM IE-Békéscsaba
3:0 (2:0),
OMTK
a-CsMTK 4:0 (2,-0).

NB.

az

a szegedi

Az igazságügyminiszler leg- ezentúl az államügyészségek lásasszíban 3:1 arányban győzi Zsabka Endre
Szegedi kerékpárosok
(MEFESz) nyerte Lévayva! (Postás) szemújabb rendelete elrendeli, hogy sák eh A rendelet- érinti Széf.
Budapesten
ged nép-ügyészségét is, amely
ben, mindkettőjüknek 0—6 győzelme van.
a működő népügyészségek ha- junius cl-ö napjától kozdődőca
Az Előre, vasárnap Budapesten meg3. Jávorkay (Postás) 5, 1. Kiss (HTVE)
utfdt
tennivalókat az államügyészségbe olvad.
5, 5. Mómis (HTVE) 4, 0. Birling (Pos- rendezett országos országúti kerékpáros táskörébe
tás) 3 győzelemmel, 7. Rozsnyai (MEFESz) versenyén azép czáinmal veitek reszt a
8. Török (HTVE), 0. Vadász (Postás). szegcdiek. A verseny során a Lokomotív
és a Postás versenyzői a következő heElmaradt az öbőlvivű-mérközCs 'vezéseket érték cl: Ifjúsági vaskcrckcsy
•dv 40 km. 38 indulő: 2. ífj. Kiss PosA vasárnapra kitűzött MKUMTE-Vásár, tás, 3. Kőeső Postás holtversenyben, 6.
Pünkösd vasárnap hatal- rendet hangversenyt május 23hely kerületi ökölvívó csapatbajnoki mér- ilj. • Kopasz Lokomolir 1 ó.-a 8 perccet,
mas sportcscfh enyhe u lesz árt, szombaton az Ady-téri egyekőzés a vásárhelyiek távolmaradúsa folv óraátlaguk 35.316 km. Felnőtt vashererésze a szegedieknek. A Vas- tem nagy előadótermében.
ján elmaradt. A győzelmet a bajnoki kes verseny, táv 60 km. 55 induló, holtA
utas pályán délelőtt 10 éra- hangversenyen azok az éne kitúszabályok alapján 12:4 arányban Igy aversenyben 6. Kasza Lokomotív, 18. Laci
szegedi csapat javára írják.
Lokomotív. U. osztályú fakerekes verkor a szegedi uujságirók és rok szerepelnek, akik rész/vessseny, táv 180 km. 35 induló; 7. Okrész
szinészek mérik össze ere- nek majd pünkösd két napján a
Izikomotiv 5 óra 30 pere, AIII. osztályú
Kosárlabda
jüket a futballban. A k é lHódmezővásárhelyt tiagysz-zbdsM
verseny, táv 100 km. 32 Induló 8. KoMAFC-Postáa 55:47 (28:27). A va Szürs Lokomotiv, 7. Fekete 35.313 km.
fcsapat összeállítása a legna- kerületi zenei ünnepségen. A rniU
sárnap Szegeden lejátszott NB ). Úrfi őraátlaggnt, 14. Kisa Lokomotív. Felnőtt
gyobb titoktartás
mellett sort este fél S-kor kezdik, le(mérkőzésen nem rnen
fajáték a rap- és ifi verseny, 60 km. 22 indulő 3. Komég most folyik, de előre- gyek a kerülét hivatalos helyi 4szodikusan szereplő honi csapatnak.
csis Lokomotív 35,004 km. éraátlaggal.

a Lokomotív

Az

Beotvad

bizottság

ütése

11-re emelkedett a városi napközi otthonok létszáma. A polgármesteri jelentés beszámolt
számolt arról is, hogy a Szeged-alséközponli
szülőotthon
áprilisi munkálataira
15.000
forintot fordítottak. Ugyanakkor közmunkákra 150 ezer forintot ruháztak be, inig
a
munkanélküliek rés szóve 80
O-' er forintot utaltak kJ.

Befeie2@s elBtt az aleöbalásfyavüszeszélti nagy csatorna

láthatóan számtalan megle- gében, a szakszervezeti székházpő léssel szolgálnak. Különö- fan kaphatók, valamint a resztsen a Szegedi Nemzett Szín- vevó énekkarok taglalnál.
ház
művészei
készülnek
nagy izgalommal, hogy végre ők is »visszarúghassanak«
Cso'ifi ení
az újságíróknak.
a terlőző
betegségek
sjóma

Uj uicsnévlóbiák
Szegeden

A városi tisztiorvosi hivatal
jelentése szerint április hónapban összesen csak 138 esetben
észleltek fertőző megbetegedést
A város egészségügyi színvonala emelkedett, melyet ab! .fii
lehet leginkább következtetni,
hogy a fertőző mcgbctegsd.'-svk
száma negyvenöttel volt kevosebb áprilisban, mint az előz*
hónapban.

Uj utcatáblák kerüllek fül
Szeged több .utcájának-és le
rónék házaira. Igy uj táblákat
toptak a József AUita-rakpor
ton, Dózsa
György-utcán,
Roosevelt-téren, Somogyi Bélu-tórcn, Táncsics Mihálv-utcán, Kiss Ernő-utcán. Juhász
Gyula-utcán, Ady Endre-téren, Móricz Zsigmond-vakparA köiigazgatásn bizottságnak
ton, Marx Károly-téren, Parti21-én megtartott ülésén a vázán-utcán,
Bajcsy-Zsilinszky,
utcán,
Moszlkvni-körulon^ rosi tisztiorvos beszámolt arSágvári Endve-utcáu, Gullcii- ról is, hogy Szegeden és körbevg János-utcán. Bem tábor- nyékén a BCG-oltások a legnanok-utcán, Klapka-téren, Haj- gyobb rendben folytak le. üsznóczy - utca n, Véri an ük - terén, szesen 33.GG7 személyt VÍZFOÜIKatona József-ulcíi(:J(, Tompa tak meg és ezek közül 11.0*27
Mihály-utcán, Kállai
Ödön- személy kapott védőoltást. A
utcán, Aradi
vé-rtanuk-terén, szűrővizsgálatok
továbbra i»
Vaspálya-ulon,
Szövetkeze ti- folynak.
ulon, Fővám.közön.

Befejezés elölt áll az Alsó-}és alsóhatártvai
kisparasztság
A polgármester felhivj#9 fibnlástyát és Oszeszéket össze- munkája. Eltudják hárítani az
kölő három kilométeres hosszú-' eddig már több ízben
megjs- girelmet arra, hogy a háztuságu 12 méter széles nagy ta-' méllődő aszályt. Juhász György lajdonosok az u j ház számláb.
lajvdzgyüjtő csatorna. A csator- öszeszéká újgazda boldogon m a Iákért felszereléssel egj-ült 7
nán 100 munkás másfél hóna- gyarázza — ennét nagyobbat és
forint "80 fillért kötelesek kipig dolgozott. A költségek 32 többet egyelőre még nem tufizetni.
ezer forintot tesznek ki.
dott volna actní a hároméves
— Igen nagy jelentőségű ez a terv a Icörnyékbeh dolgozó pacsatorna _ mondják a/, ösce- rasztságnak- Biztosítva lesz {érszéki és az alsébahistyai dolgo- mésünk, boldogan néztünk öt^redménycs
zó parasztok. Arviz cselén leve- éves tervünk Jé. TAljuk, hogy
zeti a fölösleges talajvizet, nem vidékünk fellege az elkövetkező
a Etírdel&s
A Móra gvfeclmét hozta az NB. ismétlődhetnek meg újra aZ években gyökeresen mcgviílto194-0
és
U
cs
evek.
Kern
hőm.
nk.
I I I . ezrgedi rangadöja
a Oé!m«üyarországbiin
pötyög többé földeinken kereszHárom NB III. mérkőzést játszottak
Szegeden vasárnap. A hiroin közül ke.t- tül a lavasa hőié, mint ahogy
tő helyt győzelmet, cgjr döntetlent ho- az a nruflbm többször megtörzott. A Mőraváros a rangadót inc-ér- tént. Nem feszt rommá a házadetnel'.tn nyerte a fegyelmezetlenség miatt
9 emberre .olvadt Postással szemben. A hat, s nem rqnlja IJf a vetéseRákóczi lölf.iTeítn \cric a Szentesi MTE-t. ket az árvíz.
* 3 T o 7 T l A L K O'/.k 8
lLONA-ulea 19. stámu ház clSzerencsével tartotta Idehaza egyik bajEgy másik nagy jc'cntősége a
^
ad.6.
noki pontját a Honvéd az első íélidóbwl
OKA- ea ékszerjaritísok pon- EGY vajszínű mély gyermekkocsatornának,
hogy
a
két
oldalán
már 2:U-ra vezető Bácsalmással szemben.
tosan kásaülnek felelősség mel- csi sürgősen clado. Ifajós, BoAz eddig bcérkezettt eredmények: Mórává, elterülő többszáz hold föld, szíLett. Öras2crkezxbet veszek. — kor-utca, 2.
rw—Postáj 3:2 (2:1), HTVE—Jánoshalma vattyugépek segítségével ötitözTóth órú.n. Kárász-utca 13.
0U, Rákóczi—SzMTE 5:1 (3:1), Honvíd—
hclővé
válik.
Nem
lessz
többé
MAGANOSNAIz háztartás ve- Kit? családi húz eladó TanitóiViáewtlmás 3:3 (0:23.
küéve az asfálvnalc az ószcszéki zetését, munkát vállalok kis dí- kiskertek 17. Érdeklődni Civ-ertyáuaos-utea G., házfelügyelőnél.
A kerületi bajnokságok
jazásért. sliendskerelőa.
VILÁGOS
hálószobabutor elGEPPEL
fát
fűrészelek,
rolgdrcrcdményoi
adó. Gyerbyáiaos-utca G. Erduk§ ? 3 F O 3 Í ? S 3 F C Í ! A R C Q S HIÍS'RF ntoa 1., Nagy.
(. osztály; DKMTE—Mindszent 5:2 (1:1),
lődni a házfelügyelőnél.
SzAK-KAC 2:1 (1:0), SzATE-LokomoBEJARÖNÖT keresete a.délelőt- IBÖGEP — kifogástalan RoKerületi azibadságharcos napok májún
UV 1:1 (I .-0).
ti
órákra
koszt
uélkiil.
Tisza
La23-tól niájua 27-ig.
mington, táska — eladó. OroszII. osztály: Húsos—Pilspöklelc 2:1 (1:1),
Csütörtök dúprtáu 7 órakor Rókus Arany, jos-körut 91., I. 2.
Várostanya—AlsőkOzpnoZ 2:1 (1:0), Do- szarvas. F.'őadő: dr. Gárdonyi István. Dét- FASZENK1HOBDÖ kerékpárral, lún-útca 6., Ferenci fáspince.
ELSŐRENDŰ retortáfaszín minháuygyár—Tápé 5:0 (l.-O), Houvéd-Fel- után 8 órakor Móraváros kultúrház. Elővagy kézikocsival métermáz3án- den mennyiségben kopható SzeKóközpont 2a) (2:0), Móraváron—Algyó adó: Batkí Pá!.
ként
fizetendő
díjazás
mellett
2:1 (0:1), Rákőzzi—Oszcntiván 5:0 (2:0),
Pénteken e- te 9 órakor Alsóváros Ránesinéi, Partizán (Vitéz)-u. 23.
Dczk-MKUMTE 2:2 (2.-J).
SzMTE— kóezi-utca 11. Előadó: S.alai Lajos.
kerestetik. Partizán-utca, 28.
EGY jó áUapotban lévő kéta jtós
KA3E 108) (9:0), FTC SzIT-UjszentSzom'#>i!i este 7 órakor BGváros kőzA H A -S - V7s f lá L
jégszekrény otadó. Cscrzy Miivin 13.-0 (9:0), SzAK—SzATE 5:2 (3:1). pont. Előadó: dr. Szabados Ferenc. Este
hily-utca 13.
ILUjnokság: Postás—Húsos l á ) (0:0), 7 órakor Somogyltelep zá Jaépület. ElőKET ajtószárny, csiszolt üveg- _ tTJ, vagy teljesen jó állapot!wm
S/MTE—FTC SzlT 4:1 (1:1), MKUMTE— adó: Pintér Ferenc.
Rákóczi 7:0 (3:0), UKMTE-Honvéd 8:0
Május 24-én este 7 órakor kerületi gel, feliér lakkcsiszolt hálószoba, lévő svájci vagy angol balbeverő, konyhaszekrény, feliér lonkabát közép termetre meg<1: ). SzAK-Mő'S.i-os 3:0 (2:0), S. ATE- előadók megbeszélése a központban.
I oWumotiv 1:0 (1:0), SzMTE—Postáz 1:8
Május 23-én es'.c 7 órakor kerületi székek eladók. Tisza Lajos-körut
vételre kerestetik. Korona-u. 17,
(1:0).
megbízottak megbeszélése a központban. 42a., I. emelet.
szabóság.
Május 25-ín este S órakor motoros KÖNNYŰ kézikocsi, jó tűzhely,
Alapfokú (Fi mocitlábas: Lokomotiv—
ttönzke 12:0 (6:0), SzMTE—SzATE 1:1 szakosztály gyűlése a központban.
iMútmérleg, íróasztal eladó. — 250-es moforlu-rékpár eladó. —
(1:0).
Május 27-én este Ifi 6 órakor »Sza- Csongrádi-sugárul 10a.
Szabó, Szent György-utca 12.,
Barátságos mérkőzés:
Rösrkei-utea- b d.ágharcost lap bazitl -köre a közdélutáu 4 órától.
pontban.
Szcnuniliulytelek 7:1.
órás és ékszerész
Május 27-én este léi 7 órakor rezetőKárász-utca 14. sz.
Zaabka a kerület kardbnjnoka ségi ülés a központban.
Május 25-én este 7 órakor a Szabad- Keresek k:ir- és zsebórákat (Vekbrilliáns SZOBA-konyháx lakás clcserélVasárnap bonyolították le Szegedno Dél- ságharcos Szövetség üzemi' megbízottéinak Irerórát is), ezüstöt,
kerület karó egyéni bajnokságát. A baj-, megbeszélése a központban. Megjelenés ékszereket' magas áron.
Nagy hető Nagyallomás környékivel.
ookl címet nagy küzdcleat ulán a döntő "kötelező.
óra- és ékszérjavltó mühaly. Fürcdi-utca 3., földszint '7- (Lochner-térné],')
1.
1.
2.
4.
9.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11.
U.
16.

Előr*
Szoln, LokomotV
Drascho
Békéscsaba
Szolnoki MTE
KMTE
SzMTE
Phőbus
M. TcxUl
OMTK
KAC
MVSE
MKUMTE
Szegedi Lok.
CsMTK
Mezőtúr

26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
25
25
25
20
26
26

1919 május 24

91:19 46
00:25 39
61:34 33
66:53 30
41:31 23
67:43 28
Ö3S6 28
52:37 27
53:59 21
37:38 23
41:48 23
39:47 20
39:50 20
36:59 19
32:79 14
381139 11

s z i r . H m £ ü
Olttatásl írlche/lctel tartunk m i est*
7 órakor a MINSz központban. Honá-Jt
Mlháty-ulca 3. szntn.
Sporivezctői írtckezlet 7 órakor
•
MINSz központban.
A lalujáró felelőn értekezlet ezen •
héten elmarad.

Ifi-napok:
Kedd: Felsőváros délutín 7 órakor, 0:-»[agyár délután fél 4 órakor, SzcgeS
kender délután 2 órakor, ösomo;",'.:-. le?
délután 8 órakor. Első szegedi cipő,:yát
délután 2 órakor, Konzervgyár déldí*
fél 3 órakor.

Apróhirdetése

<
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KÜLÖN BEJÁRATÚ butorozoll
szoba konyhahasználat fal 'riadó. Wertlieirnka3szo e'.adó. Dagonics-utea 38., emelet.
<3~~K I T T T Á T Y T U T I R

*>

ELVESZETT vasárnap sátorkarók Vásárhelyi-sugárul tél T'ÜM
pök-utc4ig. A megtaláló jtda*
lomban részesül. Róna-utca 39.
ELVESZETT a Oendör'ano^Ktály nőstény, sárgaszínű farkiskutyája. A megtaláló, vagy aki
tud róla, értesítse a fanosztályt,
Moszkvai-körut 12—18.. a Storotetházzal szemben.
Telefoni
40-04.
EGY Wertheim-knlcsot talál)ah
a Valéria^tóren. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóhivatalban.
DELSIAÜY AKI )1!SZ

AG

politika' napilap.
Felelői iterkeszló (* kiadót

ifj- KOMOCSIN MIHALT.
Szerkesztő: BODAY PAL
S7crke«Iősí^! Jőkalutcz 4,
Felelői «7erke:ztói telelooi 35-3l»
Szerkesztősígl te'elon: 30-03.
Nyon-.dal tzerkeiztósőri telető*!
C5t* 8-tól 35-06.
Kiadóhivatal: Kárúsz ulca 9.
Telefon: ÍJ-15 U 354XL
* « I-stel jel/ett köelemínrek d i j a i t * . .
A Hírlapkiadó Kft. uvomá'í.
FELELG3 VEZEf(V v n w , i . i i Z I ft

