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itmttiafatian kivel vagyunk a felszállttá
uiilának és a marxHenia! tanítás
szeliemében a szocializmus falé iialadiifiM

A Humntíité
megállapítja,
A négynapos
diplomáciai
tárgyalások után níiud világo- hogy a nyugatiak kő ött lényesabban alakul ki a nemzetközi ges nézeteltérések vannak és
A Csehszlovák KP kongresszusának pénteki ülése
közvéleményben, hogy a pá- nagyhangú kijelentéseik elleri i értekezleten a diplomáciai nére korántsem megy mindbe
A csehszlovák kommunista párt vezetője moadoít üdvözlő üeszé- jetanióval és a népi demoksákezdeményezést szilárdan
a' jól az imperialista táborban. | y I e n c c d i k kongresszusának pán- d e t ,
ctáhhel az imperializmus őzeiI 1
t
A gyakran
mrnírrr.n jólérlesült
íólórtouítt P
er. I . . .
.
. . .
.
. . .
_
szovjet delegáció tartja kezéA
Ter
Beszédében többek között rá- méi ellen. Meggyőződésünk, hogg
teki napján Aáalenkov elvtárs, e
ben A niagya"ázcieiY0 a nem. tinax a jobboldali Francé So- Szovjetunió Kommunista (bolse- mutatott arra, hogg Csehszlová- a csehszlovák Kommunista Párt
eclközi megfigyelők
szerint ir'oan ezt irja: »Ugy látszik, vik) Pártja politikai bizottságá- kia népe és a csehszlovák Kom- a marxi-lenini tanítás alapjás
egyszerű: mindeddig
csupán mintha a tanácskozás egyhely. nak tagja, a szovjet küldöttség munista Párt együtt küzd a Sxov- a proletár nemzetköziség szelVisinszkij terjesztett elő pozi- ben topogna, de a megegyezés
lemében megoldja az etette álló
tív, világos és összefüggő ja- a négy hatalom között bizofeladatokat és kiépíti a szódavaslatokat a német
kérdés nyos leriilolen lehetséges.*
lista térsadalmt rendet
httpxárlahoT
érhezcíit
A lap különben
szenzációs
megoldására. A szovjet delegáEzután Santiago Carllle elvció javaslatainak éles logiká- tálalásban közli Pertinax ciktárs, a spanyol küldöttség vezeja már az eddigi előcsaiározá- két, amely valósággal megerőtője üdvözölte a kongresszust*
sox folyamán is előnyös hely. fcitl a le Monde csütörtöki nagy
hogy a do!térimEz azonban a pénteki ülésen Hangsúlyozta,
A külügymiitisalerek értekezfeltűnést
kettő
jelentését,
ameiy
telet teremtett a szovjet deszerint szó lehet Németország letének pénteki ülésén Visiosz- nem történt meg. Bevdo az egé t períaüsták csak az árulókat né*
legáció számára. Nagy nemzet- semlegitéséről é3 az igy semlöKij válaszolt a három nyugati ülés alatt egyetlen megjegyzést súrolhatják meg, de sohasem tud*
közi tárgyalásoknál mindig az gesitett Németország nem vála
szabadságkülügyminiszter előzó
napi sem kockáztatott meg." A két fák megvásárolni
a íél diktálja a tempót, amely- hatnék az atlanti szövetség megjegyzéseire, majd felszóÜ- másik nyugaii külügyminiszter szerei J spanyol nép szivét is ronek konkrét és álgondolt ja- tagjává. Ez a . formula sok páV a J n t 4 o <-„,,„_
mesterkedésbe konszenvét.
tolta Achesont, Bevínt & Scha pecKg időhúzó
vaslatai vannak.
risi megfigyelő szerint a franAz osztrák Kommunista Pórf
kezdett Visinszkij a vita foinannt
tegyenek
pontos
és
kézMelnyi'kov, a szovjet tájé- cia hivatalos álláspontot iát- zelfogható módosító
újra
nyomatékosan üdvözletét Frartx Hcnner alvtárf
indítvá- lyamán
'
szik
kifejezni.
koztató iroda tudósítója aláA harmadikutas Comhat sze- nyokat, illetve terjesszék elő sa- hangoztatta, hogy, a Szovjetunió tolmácsolta. Az albán Kommün**
húzza, hogy a szovjet javas- rint az a hír terjedt el, hogy ját tervezeteiket, ha nem érte- mindent megtesz a tárgyalások l a Párt üdvözletét Frifty elvtnr*
latok teljes mértékben megfe- gazdasági sikon lehetséges, lesz nek egyet a. Szovjetunió javas- sikere érdekében és ismételten a párt központi
bizottságanelf
lelnek a szövetségesek Jaltá- modu3 vivendit találni.
lataival a német egység, a négy- haíározott javaslatolrat leért a tagja tolmácsolta. A flr-.n ttom
ban és Potsdamban elfogadott
A Liberation azt irja, hogy hatalmi ellenőrzés és a német három nyugati külügyminiszter- munista Párt nevében pedig Afa
történelmi
döntéseinek. A a színfalak mögött már meg- áilamianács kérdésében.
tanén Mi no szólott fel.
től.
A
potsdami értekezlet rendelke- kezdődtek a tírgyalásók.
Nosok elvtárs a febzöls ósdll
elismeri,
zései értelmében a
német Franca Nouvello is
után bejelentette, hogu a mj»hogy
a
Szovjetunió
az
egész
problémát a külügyminiszterek
gatnémeíországi
Komin imlsfct
Á kínai kommunista párt
tanácsának keli megoldania. A német kérdés megoldását kíPárt küldöttsége az angol-amevánja, . mégpedig a
potsdami
kü 1 ügy
-- m i uiszterek
. tan ács a.esryezmény szellemében.
Most ü d v ö z l ő t á v i r a t a
rikai katonai hatóságoklót neop
a
n é p h a d s e r e g h e z
négyhatalmi nemzetközi szerv. ! m i r a nyugati hatalmak írtIá skn;l*3 meg a khitazási engedélyt*
Ennélfogva tcrmészeícs, hógy foglalásától függ, hogy milyen
A tdnaz kommunista párt központi Iázott ága táviratban Bejelentése után a kongresszus
üdvözölte az arcvonalakon küzdő győzelmes néphadsereg csa- -ászt'.evfi felháborodottan megnem fogadhat el >kiindulőpon.- eredményekre vezet a négyhapatait. A távirat leszögezi, hogy a néphadsereg és a lakosság
tul* olyan háromhatalmi dön- talmi tanácskozás.
mindenütt tovább folytatja harcát az egész kinai nép fel- bélyegezték az angol-amerikai
téseitől, amelyek a négy hataAz angol lapok közül a konszabadításáért és a» elleniora dal mi erők végleges megsem- •Imperialista i demokráelneltxnM
lom potsdami
egyezményei- zervatív "Daily Telegraph párimagatartását.
misítéséért.
3
nek megkerülését jelentik. Ki- si levelezője azt irja, hogy a
A pekingi Tádiő szerint a néphadsereg osrtagai elfog tatNősek elvtárs a kongrcsszul
induló pont csupán a jaltai és megfigyelők nem értik, a nyutűk Miusiea kikötőt, Sanghajtól 820 kilométerre délre. A pá- tagjainak telkes helyeslése kJ*
potsdami értekezlet
döntése gati hatalmak miért nem terria
sajtó
nagy
érdeklődést
tanusit
a
kínai
események
i
r
á
n
t
jesztettek elő határozott tervelehet. Az egész német kérdés ket, vagy legalább kiegyezési
A Liberation »Űj Kina született Sanghajban* cimü vezércikké- ben jelen 'ette be Eisler szabm
donbocsátdsát.
megoldása attól függ, milyen javaslatokat egész Németország
ben méltatja, a város felszabaditá sIÁ
mértékben tanusjjanak jóaka- got illetően. A levelező megA Newyork Herald Tribuno kínai beszámolójában hangsúA pénteki ülésén mondotta A
ratot a külügyminiszterek ta- áHapitja, hogy az
lyozza, hogy «a kommunisták becsületesebbek és tiszt&bbke- beszáeiolóját Siroky lelvtárs Szto*
esténként
züek, mint bármely más párt, amely valaha is Kínában ural- vákla iparosi Lázáról.
nácsának összes résztvevői
a tartott szovjet sajtóértekezleten
mon volt.* A tömegek hihetetlen lelkesedéssel é3 tisztelettel
jaltai és potsdami elvek be- adott felvilágosítások tárgyilaEzután megkezdődött a vita «
veszik kőiül a kommunista párt vezetőit, akikről dicsőítő kölgosak. Meg lehet — mondja
tartása tekintetében.
kongresszuson elhangzott beszfe
temények születnek — irja a lap.
végül —, hogy néhány nap mulA párisi sajtó mai kommen- ya tsiztázódik a helyzet és kimólókról ,
tárjaiból visszatükröződik az a derül, hogy meddig tarthat az
Majd Cietneatis külügtrninlsazavar és meglepetés, amelyet értekezlet.
ter mondott beszédet Hangon*
v szovjet javaslatok zárt logitatia, hogy a csehszlovák Koaat
Pénteken ismét a kormánykája és épilő széliemé a nyu- párti Daily Herald volt
az
munista Párt nyolcadik kongresn
gati diplomácia táborában ki- egyetlen lap— akárcsak Leon
szasa óta eltelt idóstckban kii
váltott.
JÚuui lapja, a Populairo
—
fiz Oslerrei.hische Volkstímme a Marshall-terv ueretéoeis
ka- Osztalt Csehszlovákia horizonti
amely
pesszimisztikusan
Ítélte
A jobboldali Maiin keserűen
különféle bizonyítékok
alapján pott
áruszállitmányok eladási w **
állapítja meg, hogy a nyu- meg az értekezlet esélyeit. E leleplezi, hogg Amerika durva
árának 5 százalékát az említett
két
lap
pesszimista
.jóslatairól
Clomor.tis ezután rftmut®!
gatiak, mivel hárman vannak,
egy diplomáciai
megfigyelő médon beavatkozik Ausztria bel- bizottság rendelkezésére bocsát- tort arra, hogy a februári gy<5(
aem tudták megállapodni egy csak ennyit jegyzett meg: ugy ső ügyeibe. Gibbona, a Marshallfon'.os, félreérthetetlen állás- látszik, á jobbóldali szociálde- terv ausztriai bizottságénak ve- ják. Ez az összeg az idén már zelarn óta lehetővé vált az
áldatlan
foglalásban.
Visinszkij
ezt mokrácia ^pesszimisztikus jósla- zetője és Fiegei kanccliár tit- 150 millió schillingre emelkedett h o g y lezárjuk régi
Magyarorszá
azonnal kitűnően ki is hasz- tainál a vágy a gondolat szii- kos levelezésé!(őt kiderült, hogy és ezt elsősorban amerikai pro- vitáinkat
pagandára fordítják.
nálta.
•löje.
amely felszabadulása
ie*
mokratikus köztársasági , ott
és amely a Magyar Dolgozóit
Pártjának
vezetésével magCL
A h o l ' a n d d o l g o z ó k s o h a s e m
o m o l n é k
'epően gyors ütemben számoL
'a fel a múlt maradványait és
ugyanilyen
gyors
ütembcíi
fegyver* a S z o v j e t u n i ó
e ü e n
épiti a szocialista jövőt. Népe,
A szovjet szakszervezetek leznünk a háborús uszítókat és
A háborusbünös von ítuud- nagy meglátogatja
rokonait. ;uk ó'rdekoi közösei. E g y arán!
Moszkvában tartott 11-ík kon- nyíltan ki kell
jelentenünk, slelt náci tábornagyot csütörtö- Rundslelt ügyében a brit kor- ragjai vagyunk a demokrata
gresszusán résztveit
holland hogy Hollandia dolgozói soha- kön a hamburgi brit katonai mány máius 5-éu ugy dönlött, 'tus béketábornak,
egyaránt
kiküldőtlek
Amszterdamban sem emelnek figyvert elvtár. kórházból szabadonbocsátották. hogy egészségi állapota intett fálorithatatlan
szövetségesel
töiueggyülésen számollak
be saik, a Szovjetunió dolgozói Az ügyében kiadott hivatalos nem indit bíróság tárrgyalást vagyunk a felszabadító SzovSohasem
harcolunk közlemény szerint a náci tábor- ciíeue.
tapasztalataikról. A szónokok ellen.
jetunónak
és a marxi-lenini
kiemelték, hogy a világ első olyan ország ellen, amely hatanítás szellemében
egyaránt
szocialista állama békére tö- talmas áldozatokat hozott Hol<i szocializmus felé haladunk,
rekszik és bekéseu együtt ki- landia felszabadításáért.
A prágia kommunisták és a
rán működni a többi ország-vehszlovák főváros egész dob
A nagygyűlés résztvevői hagal. Blokzeil előadó kiemel- rozalukban lelkesen üdvözlik
Az Egyesült államokban az tefc, 13 millió. Ezt ma ju* < mi . ozó népe
pénteken este 3
te, hogy a szovjet népek élet- a szovjet nép sikereit, ígérik, utóbbi Időben 8
százalékkal egy
iruma.il ".•ténehni nevezetességű óvácgy sajtókonferencián
sajtói
színvonala
nagymértékben hogy minden erejükkel meg- csökkent a termelés és tovább gazdasági tanácsának elnöke is
•ccí térre vonultak,, h"-ev ki.
munkanélküliek
emelkedett. El keli mélyíteni védik a békét és elmélyítik növekedett a
beismerte.
é. iezték szerttei'üket és hólá*
száma
és
azoknak
az
amerikai
kapcsolatainkat a Szovjetunió, a kapcsolatokat a SzovjetunióAmerikát ujabb
sztrájk hu í
dolgozóknak a száma, akik nem
h'kat a csehszlovák
)••>» M.
vak hangsúlyozta, le kell lep. val.
~
dolgozzák ki a télies muakahe- hím öntötte ej.
párt iráni

H kBlügyialBiszferek pénteki ülése

Amerika durván
beavatkozik
Ausztria
belii^yeihc

Szabadon bocsátották
a háborús bűnös RuiiÉtett
náci tábornokot

m
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Bromnati, t u i u május 28,

Á világ közvéleményének nyomására
szabadlábra helyezték Eislert

A francia náp erélyesen visszaveri
a szabadsága ellen irányuld
amerikai támadásokai
Marcel Cachin a Humanitéi®en válaszol arra a célzásra,
(amelyet Braoe araerikai nagykőVet tett egy beszédében, miszerint az USA (belső támadás
leseién csapatokat küldene Franciaországba*. A francia nép —
irja Cachin — a hagyományos
Vendégszeretettel és
kötelező
udvariassággal veszi körül az
idegen diplomatákat, de nem
tűri, hogy kezet emeljenek szabadsága ellen. A francia kormány amerikai hitelezőinek utasítására egyre vadabb kommunistaellenes politikát
folytat,
i'.ruoe nagykövet tapasztalhatja,
hogy a francia nép milyen erélyesen v eri vissza ezeket a támadásokat. Hitler beleluikott a
kommunistaellenes
politikába.,
amely Kínában sem
aratott
nagy sikert és még kevesebb
sikerre számíthat
Franciaországban.

A bíróság pénloken tárgyalta Gerhard Eisler ügyét, akit
mint ftmereles az amerikaiak
kiadatási ké. elmére Southamplonban letartóztatlak és erőszakkal elhurcoltak a Báthory
nevü lengyel óceánjáró fedélzetéről.
,
A bíróság rövid tárgyalás
után kénytelen volt felmenteni és szabadlábra
helyezni
Ei.slert. Az ítélet indokolása
megállapítja,
(Amerikának
nem sikerült
bebizonyítania,
hogy Eisler bűnös olyan cseekményben, amelyért őt
ki
kellene adni.*

Jútszc.n'í

lanulnak...
Három napos bábját ékkópző
tanfolyam indul a Szabadművelődési Tanács rendezésében
Szegeden vasárnap délelőtt 9
érakor. A tanfolyamra tizen
két szegedi üzem egy-egy
munkást, a szegedi bábcsopor•tok hat, a
szegeikörnyéki
tanyavilág
községei tizenöt,
Oongrád
megye
tizenöt,
Cfianádmegye pedig tizennégy
résztvevőt küld. A három napig tartó tanfolyamra az országos
bábszinházegyesiilet
két előadót a V K M pedig egy
előadót küld ki Szegedre. Á
tanfolyam hallgatói az előadásokon elsajátítják a bábjáték
technikai részét, de
ezenkívül ideológiai oktatást
Is kapnak.

Ké! nagy anno! szakszervezet
«!utasi'otta a sza-ts/erveieii kongreszszi!3 Somniünislaollanes határozatát

Gerhard Eisler sorsa jellemzi a ma uralkodó
amerikai
rendszer tevékenységét — irja Grigorjev a
moszkvában
megjelenő Liternalumaja Gazetlaban. Ugyanakkor, amikor
Eislert Amerikában elitélték
és internálták, az amerikai birák Nürnbergijen Krupp felmentését készítették elő. A
háborús bűnösök közül
az
amerikaiak szabadon bocsátották a többi között Schachtot.
Rundsiedtet és Flicket,
de
Eislert, a fasizmus áldozatát,
mint ellenségei üldözték.

(N. L.) Az elmúlt két hétben
tap mint nap hatalmas tömeg
verődött össze London legforgalmasabb terein. Férfiak, nők,
ipák, anyák, ezek karjukon gyermekeikkel gyűltek össze és tűn'ettek. A fiatalabb férfiak nvakokba táblát akasztottak. Az idősebbek zászlót lengettek a Thenu
se-röl kelt szélben. A táblákon<
•ász ókon, tran zparenseken azonos végződésű szöveg volt: Rele*
ise Eisler! Engedjétek szabados
1 islert! Eislert, a szabadság és
tz emberi fogok harcosát, akit
az amerikai kalandorpolitikusok
íhajára, minden nemzetközi jogot és szokást megcsúfolva, a
táthory nevü lengyel hajóról eU
hurcoltak és börtönbe zártak.

A kiáltás: eresszétek szabadott
islert — egfl&őben hangzott el
i legkülönbözőbb nyelveken a vU
ig minden táján, ahol a békél
fhajtják és a szabadságot féltik,
4 társadalom minden rétegéből
felszabadító hadsereg világra- zár na ó becstt'et-s emberek ha/t
szóló győzelme erősen nyugtala- sogták a londoni bíróság felé,
nítja a nyugati hatalmakat, fő- ihol az Egyesült Államok szeként Amerikát, amely jegyzékben
mérmetlen nkiadatisl«* kérelmét
szólította fel nyugati partnereit
'árnyalták
és igy Eisler sorsa
és több csendesóceáni országot,
hogy a Mao-Ce-Tung Kínának 'eleit döntöttek.
elismeréséről ne folytassanak küA bíróság, az angol burzsoázia
lön tárgyalásokat. A lap ugy véli,
'"•egyőpesedett osztálybirósága
hogy a nyugati hatalmak, élükön Amerikával, elvben nem zár- "étiteken 'összeült és knrla-furják ki az uj Kína elismerésé- ••a tárgyalás után kénytelen volt
nek lehetőségét, csak az kétsé- — felmenteni és szabadlábra he*
ges, hogy erre az elismerésre vezrtl Eislert. Az elnök fogail
mikor kerül sor. A népi hatósá:zü:a olvasta fel az Indokolást:
gokkal való kapcsolatok rendezése most már nagyon esedékes Amerikának nem sikerült bebizonyítania, hogy Eisler bűnös
— szögezi le a lap.
i'van cselekményben, amelyért ők
íi kellene adni.*
\
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A msxHfőí be'iigyminíszler
nem engedélyez! a &nmmun:s!a párt
feüépísá! a K"ir>e",rá!-.s!iís2tcn
Ncwyorklia érkezett jelentések szerint a mexikói belügyminisztérium nem
engedélyezte,
hogy a mexikói
kommunista
párt országos pártként felléphessen a junius 3-i képviselőválasztásokon. A határozatot fizud indokolják, hogy a párt nem
feiel meg a (törvény* előirásaitak».
A le Voz de Mexikó, a kommunista párt lapja különböző
szervezetek és kiváló értelmiségek nyilatkozatát
közölte,
amelyekben követelik, bogy a
kormány ismerje el a kommunista párt fellépési jogát a választásokon.

Ez bizonyosan igy van, de
az is kétséges, hogy a bíróság
ha táró zalában
döntő volt a
világ közvéleményének nyomása és igy Eisler szabadlábrahelyezése a nemzetközi
haladó közvélemény győzelmét
és az angol-amerikai reakció
vereségét jelenti.
Eisler a bíróságról távozva
a következőket mondotta az
újságíróknak: — Boldog vagyok, hogy az amerikai reakciósok vereségét szenvedtek.
Az a szándékom, hogy lehetőleg minél gyorsabban Német,
országba menjek.

Amerikának
nem sikerült

ujből

A fclnal néphadsereg pénteken
reggelre teljesen
megszállttá
Sanghájt, minden
külvárosával
egyetemben. A néphadsereg csapatai folytatják a tisztogatást a
Szucsau-öböltől északra és a város környéllén. A Kuomintangcsapatok részéről itt már egyáltalán nem találtak ellenállásra.
A szétszórt kisebb egységek rövid tárgyalások után megadták
magukat.

megindult
rongállak meg. Rohambrlgádokkal a legnehezebb körülmények
közölt is elvégezték a néphadsereg alakulatai a javítási munkálatokat a kitűzött határidőre.

Mi van az amerikai
ícgyzékbsn?

fi felszabadult kinal területeken megszilárdultak az árak, ami
óta bevezették az uj pénzt, fi
parasztok az ország felszabadult
részében minden erejükkel azon
vannak, hogy az Idei termés jó
és bőséges legyen.
Pénteken hajnaltól kezdve az
fi kir.ai népi kormány elismeégsz városban helyreállt a for- résének kérdésében a le Monde
galom. Az üzletek nagyrésze ki- vezércikke azt irja, hogy a népi
nyitolt. A városi tanács hozzálátott a pénzügyi kérdések megoldásához.

Kiüriük íían'oni

fi táviróforgalom Peiping és
Sangháj között már helyreállott.
Egész Kína vasutvonalainak 83
százaléka a népi hadsereg kezében van. A kínai vasutasok hősies, önfeláldozó lelkes munkával
közvetlenül a hadmüveletek befejezése után üzembe állítják a
vasutakat, ami annál figyelemreméltóbb, mert a visszavonuló Koomintang-csapatok több
mint
3800 km. vasutvonalat
lettek
tönkre és mintegy ezer hidat

élei

i algSriai kognasilsta pár

A Reuter Iroda hongkongi JeCsütörtökön délelőtt
kezdőlentése szerint Sangháj elestével
bezárult a néphadsereg déli elő- dött az ajgerirai kommunista
kongresszusa,
amelyen
retörésének első szakasza. Ugy párt
vélik, hogy a néphadsereg most résztvesz a francia, a tuniszi
és a marokkói kommunista párt
nyugat felé nyomul előre Hu- küldöttsége és képviselteti manan tartományban és ezzel egy- gát az afrikai demokratikus töidejűen folytatja támadását
a mörülés.
tengerparton Kanton felé. Ugyan
Larbi Buhali elvtárs, az alcsak a Reuter jelenti Kantonból, gériai kommunista párt főtithogy a Knondnt mg-kormány ki- kára beszámoló iában kiemelte;
a
pári,i
békovilágürül Kantont, mihelyt a névhad- hogy
nagy
sereg megindítja legközelebbi tá- i kongresszus rendkívül
madását. A kormányi
állítólag visszhangra talált Algírban. 21
Csungkingba megy, mlg a tör- algiri tömegszervezet csatlakové-yhozó testület Formózára menekül.

E Xüünfl kínai v a s u t a s o k

az

zott a
békemozga lomhoz. A
kommunista párt befolyása állandóan növekszik a benszülött
lakosság körében. Az algir: dolgozók szem beszállnak a gyarmati elnyomással és tiltakoznak az
ellen, hogy a francia kormány
algíri csapatokat küldjön Vietnamba.
A kongresszus lelkesen ünnepelte Sztálin generalisszimuszt.
a Szovjetuniót, a népi demokráciákat és a kommunista testvérpártokat.

Londonban a nyugati valuták
15 százaiékos leértékeléséi tervezik

Nemhivatalos brit
pénzügyi
körökben ugy vélik, hogy az
angol kormány, miután
azt
hangoztatta, hogy a fontsterlinget nem fogják leértékelni, móst
olyan megoldást keres, amely
presztízsveszteség nélkül lehetővé tenné a leértékelést. Ugy
tudják, Cripps pénzügyminiszter hajlandó arra, hogy a nyugateurópai pénznemekét a dollárhoz
Viszonyítva 15 százalékkal
leértékeljék,
feltére,

Két nagy angol szakszervedet, amely most lartolla kongresszusát elutasította az angol szakszervezeti
kongresz»zus legutóbbi hivatalos ajánlását, hogy a kommunistákat
távolítsák el a szakszervezeti
vezető állásokból. Az
egyik
szakszervezet, a kistisztviselők
pzŐvétsége, amely kisfizeléses
állami tisztviselőket tömörít,
a n:ásik a nagyfontosságú villamosipari s akszervezet, amelynek 181 000 villamosipari dolA Ford gépkocsigyár üzemé- ajánlott élelmiszereket. A sztrájk
gozó tagja van
oka,
ben a munkát az utolsó mühely- kirobbanásának közvetlen
futószalag
ben is beszüntették. Ezzel teme- hogy a vállalat a
tői csend borult az óriási gyár- amúgy is túlságosan gyors üteNEM. VÁLTOZIK AZ IDÖ
telepre. fi sztrájkolok száma el- mét még fokozni akarta. Üzleti
Várható időjárás:
Időnként érte a 102 ezret. A munkások körök szerint a sztrájk a legkedmég élénk lesz a nyugati, észak- hosszú, kemény küzdelemre ké- vezőtlenebb időben következett
nyugati széL Felhőátvonulások szülnek. Ötezer sztrájkőr telje- be a vállalat számára, mert most
indult meg a tavaszi vásárlási
jönnek, több felé fesz még zá- sít éjjel-nappal szolgálatot a bejáratok előtt négyórás váltásban. idény és a kereskedők mindeporeső. A hőmérsékletben lé- Az élelmezési osztagok 300 gép- nütt uj kocsiszállitásokat sürgetnyegesebb változás nem
vár- kocsin viszik a sztrájkőrök szá- nek. Az eddigi termelési vesz6
mára a szakszervezetek által fel- teség meghaladja a 65.000 kocsit
W

ÍG2.QQ0 munkás
sztrájkot
az amerikai Ford
gyárban

hogy ugyanakkor a dollárt az
aranyhoz
viszonyítva
három
százalékkal szintén leértékelik.
Ezt ugy hajtanák végre, hogy
egyidejűen az arany hivatalos
árát megfelelő mértékben emelnék. Kevés a remény azonban
ahhoz, hogy az amerikaiak elfogadják ezt a megoldást, mert
az amerikaiak inkább az arany
hivatalos árának
leszállítását
ajánlják.

flz amerikai atomtadlsik lilla^oznsk
a kommunista lüttösükka' szemben
alkalmazó'! hátrányos meqklilöRböflatasérl
Az amerikai atomtudósok szövetsége csütörtökön
erélyes
nyilatkozatban tiltakozott
az
ellen, hogy az atomkutatás céljait szolgáló ösztöndijak kiosztásánál kommunistákat hátrányos elbánásban
részesítenek.
Az ilyen eljárás elkedvetleníti
ezeket a kiváló szellemi képességekkel rendelkező em!>ereket,
akik olyan jeleDtős mértékben
járulnak a tudományos kutatások mun kárához.

Igen, Amerikának nem sikeült. Nem sikerült bűnt bizonyinni olyan esetben, ahol a sgyavisltott* a legfénylőbb igazságot
hordja pajzsán egy harcos, küzielmes életen keresztül. Amerikának, a valótlanságok, ámitá*ok, trükkök, szemfényvesztések,
í hókusz-pókusz és csindnralta
nagymesterének sem sikerült va'ami ostoba bűvészmutatvánnyal
rt makulátlan fehérből feketét va•pzsolnl, a fénylő n apot az égről
'etagadnl. Pedig a »közönség« a
eakció, maga ez a londoni feketetalláros nagyérdemű bíróság
ie szívesen látta volna.
Release Eisler! — a világ dolrozinak ez az uj csalakáltása
elsöpört, eleve megelőzött,, lehetetlenné tett minden mesterkedést ott a londoni tárgyalóteremben. A haladó, demokratikus közvélemény nagy nyomása ellen az Eisler elvtárs ügyét
tárgyaló londoni bíróság
máf.
nem merte őfelsége kormányának példáját követni és — mini
először, Eisler elhurcolásánál tör•ént — az óeeánontuli füttyszóra,
minden nemzeti önállóságot jelidva — törvénytelenségre vetemedni. A szovjet kolhozokban
traktort vezető, a lengyel bányákban szenetjejtö, Lyonban
szövőszéket irányító, Newyorkban
kocsit mosó, a Missourrl mellett
gyapotot szedő, a Tisza mellett
naprikájdt öntöző, vagy éppenséggel a mult héten Londonban
tűntető kisemberek, a béke közkatonái Eisler elvtárs szabadonfocsájtásával az angol-amerikai
reakciónak odasújtva, ujabb győzelmet arattak
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„ü szocializmus szellemében hell
a közigazgatásnak
dolgoznia,
hogy Szeged dolgozó népe javára
eredményesen iudfon
közreműködni"
A

törvényhatósági

A város törvényhatósági bizottsága pénteken
délelőtt
közgyűlést tartott. A megje
lent törvényhatósági bizottsági tagokat Cyáni Imre főispán üdvözölte m a j d utána
ismertették a
polgármester
jelentését.
A
jelentés foglalkozot a
magyar politkai élet legfontosabb eseményivei,
köztük
elsősorban a választás kérdésével mind
országos, mind
pedig szegedi
viszonylatban.
Rámutatott azokra a változásokra, amelyek Szeged politikai életében is végbementek
tz utóbbi időben. Kiértékelte
* jelentés a közgazgatásnak
& választásokkal kapcsolatos
Munkáját, rámutatott azokra
i hiányosságokra
Í3, amelyek ebben a munkában előfordultak. Foglalkozott a jelentés számos közigazgatási
kérdéssel, többek között Röszke, S-atymaZj I.engyelkápolua,
Alsó-központ,
Várostanya,
Ssongele,
Felsőközpont
és
ituzsajárás közigazgatási kirendeltség területénél fekvő
helységek önálló nagy köztéggé nyilvánításának kérdésével.

b'zotfság

közgyűlés©

Ez a választási győzelem nekünk szegedieknek bebizonyította ismét azt, hogy a rcakciós Szegeddel szemben, amely
a haladás ellenségeinek szilárd
támaszpontja
volt a
múltban — most már a haladó,
demokratikus Szegedről
beszélhettünk, amely a népi demokráciának, a szocializmus
építésének lett szilárd bázisa.
Ez a választási győzelem továbbá azt is jelenti,
hogy
Szegednek és Szeged környékének a fejlődése ezután még
gyorsabb iramban és még ]>izlosabban haladhat előre.
TraMsrálionrts

Dsrozsaián,

ESsűHözjisnftn
és

Sza-ymnzsn

Ambrus István elvtárs fólszólnlásában rámutatott arra,
hogy a kormányzat a Magyar
Dolgozók Pártja kezdeményezésére Nagyszegednek
ismét
ujabb trakíorállomásokat juttat. Igy már a közeli hetekben
felállítják az uj traktorállomást Alsóközponton. Felkérte
a város vezetőségét, hogy gondoskodjanak
Alsóközponton
megfelelő helyiségek létesiíóséről. Ambrus elvtárs bejelentette, hogy a Magyar Dolgozók
Pártja Nagyszegedi Pártbizottfl m ' i c i á BásfyáláSőJ
sága vezetésével bizottság járt
— a B a i a J J s feástfdja isi? Szatymazon és Dorozsmán is
ahol megvizsgálják a traktorSzsgeil
Rámutatott arra a jelenségre, hogy milyen nagy jelentőségű kulturális esemény volt
Szeged számára a szovjet műrészek és sakkozók látogatása.
Az
egyes
ügyosztályok
Munkájával is részletesen foglalkozott a jelentés, melynek
tapcsán részletesen ismertette
i törvényhatósági
bizottsággal az elért kulturális, szociilis, mezőgazdasági, közegészlégügyi, pénzügyi és közigazgatási eredményeket. A minién részletre kiterjedő jelentés igy Végződött:
»A közigazgatás jól végzett
munkája
előmozdítja az ötéves terv megvalósítását, a
béke megerősítését. E z lebegjen minden közigazgatási dol
gpzó előtt. Ma még vannak
hiányok az ideológiai képzettségben, egyesek lelkesedése
Bok kívánnivalót hagy maga
után, mégis a nagy többság
már megtalálta az utat, amelyhazánkat a szocializmus felé
vezei. Ebben a szellemben
kell a közigazgatásnak dolgoznia, hogy Szeged dolgozó népe
javára eredményesen
tudjon
közreműködni*.
A jelentés felolvasása után
elsőnek Simovics István
elvtárs szólalt fel és kihangsúlyozta a május tizenötödiki
választások fontos szerepét
a magyar népi demokrácia
fejlődésében. Rámutatott arra, hogy ez a választási győzelem egyúttal a Szovjetunió
cszettc hatalmas
béketábor
győzelmének is egyik eredménye. E z a győzelem is bebizopyitot'a — mondotta Simovics elvtárs — hogy Magyarerszág nem rés, hanem erős
bástya
a
béke
frontján
amelybe minden bizonnyal beletörnék az imprialisták bicskája.

állomásnak alkalmas helyeket.
A következő felszólaló Nemes Lajos kérte a város vezetőségét, hogy a város lőutvonalain — elsősorban
a
Kossuth Lajos-sugáruton csináltassanak
kerékpáru'akat,
amivel megkönnyítik az egyre
szaporodó kcrékpártulajdonosok közlekedését és elejét veszik sok közlekedési balesetnek. Ezenkívül felhívta a város vezetőségének
figyelmét
arra, hogy a Damjanich-utca
környékén javíttassák meg a
lefolyót és a
Zálkány-ntoát
töltsék fel salakkal.

Zahanyiardő l e s z
Párthireh
a DEMA-banSzombaton délután fél hatkor

A Déma cipőgyárba? a dol- körrzeti káderegek részérő Kaitgozóknak zuhauyrürdőt lélesi- hyány-utca 4. szám alatt érte.
lenek. Erre a célra már át is kezletot tartunk.
alakították az egyik épületet.
A fürdő egyik termében a nők, A/. E G Y E M TANULÓK FI.
GY ELMEIIG!
a másik termében a férfiak
Felhívjuk az tfeszes egyéves
zuhanyozhatnak majd. A füregyéni tanulásban
résztvevő
dőben a nőknek és a férfiak- elvtársakat, hogy a soron kővetkező konferencia 29-én, vanak 5—5 zuhany szolgálja az
-árnap reggel fül 9 órakor lesz
egészségét, felfrissülésüket és
a Klauzál gimnáziumban. A
tisztálkodási lehetőségüket. A
régi egyéves konfercuciát a
tOldszinten baloldalon, a IMrtzuhanyfürdőt a közeljövőben
•örtéucti konferenciát a földátadják rendeltetésének.
• zinten jobboldalon tartjuk.
A Déma cipőgyárban ha ma.
Konzultáció és jefryzetbemntatáfl a konferencia kezdése
rosan berendezik a munkás öltözőket, külön a férfiaknak, előtt lesz.
Oktatási osztály.
külön a nőknek.

kt
uiM

a szahnialioz] titkárság vezetését

A szegedi szakszervezeti szak-| több személyi változás tőrtént
Tóthpál Mihályné a dohánygyár környékén lévő szemét- ntóközi titkárság vezetését Ko- I Antali Sándor elvtárs vette át
gödrök kérdését vetette föl jós váca Ferenc elvtárs vette át. I a propaganda, Pintér
Jánoa
felhívta a város vezetőségét,
Ugyan
altkor
á
titkárságon
is
elvtárs
pedig
a
káderügyeket.
hogy utasítsa a köztisztasági
"hivatalt, hogy az odahordott
szemetet minden alkalommal
fedjék le homokkal, nehogy
esetleg ez a szeméttelep valamilyen Jcrlőzás középpontja
legyen.

Három teremmel kibővítik

a Szegedi Kenderfonó bő csodéjét,
napközi otthonát

A felszólalásokra Dénes elvtárs részletesen válaszolt és
megígérte, hogy az előterjeszMegkezdték a Szegedi Ken.
téseket és a kérelmeket a le- ddrfonó bölcsődéjének, napkőhetőséghez mértén a legrővi- zi otthonánax bővitdsi munkádebb időn belül orvosolják.
latait. A meglévő szobák mellett ujabb három szobát renA közgyűlés ezután sok —
deznek majd be a napközi ottszámszerint kilencvenöt —ap- hon és a bölcsödé céljaira. A
róbb javaslatot tárgyalt meg Szegedi Kenderfor.ó
minden
dolgozója beadhatja gyermekét
és hozott benne döntést

ULIC5KA ILONA E L M O N D J A
a

4 í m i

H

fiáóONZftdtijr \nuítját
Nyereségrészesedésről
Kenderfonó
és a

Szemével kitekint a szürke köépülelre. Ott beat, a termekben
a szövőgépek zajongnak szüntelenül. Mellettük sokszáz munkás áll. Ulicska Ilona, a Szegedi Kenderfonó élmunkásnője elfordítja arcát az épületről, nagy,
mély! íélekzeteket vesz. S a mondataival egész történelmet mond
eb
I • ' IVisszamegy s múltba, Tlzenegg éves kora óta dolgozik az
üzemben, 32 év óta áll a gépe
mellett, de emberi életet, derűset, boldogat és megelégedettet
csak a felszoboduláls után kapott
A

muU

io

beszél a DLM/Í,
posta egy—egy

a

jcíénét
Szegedi
dolgozója

Cseng a telefon,
Mindenütt
vezetékek. Teljes erővel dolgozik a javitö.
— En is kaptam nyereségrészesedést, 200 forintot — mondja leállítva festékezőgépét, Pamrk József. — Olyan boldog
voltam, hogy ki nem tudom
mondani. Csak azt mondhatom,
mert érzem az életemen, hogy
ennyi jóban soha nem volt részem. mint most, a népi demokráciában. Ha jobban
dolgozóink. ml látjuk a hasznát. A
pénzből malacot szeretnék venni. Az elismerés n j erőt ad nekünk a további munkához. Kézzelfogható bizonyíték a nyoresögríszesedfia is arra, hogy valóban miőok az ország.

barázdák elsimultak az arcán,
szemébe ragyogás szökött, amikor jelenéről, a munkásosztály
mostani sorsáról szólott,
—! Hogy miért jobb most, mint
a millibart? Erre csak néhány
esetet említek. Soha r.eat * történt meg a múltban, hogy a dolgozók a fizetésükön felüt — a
fizetés a múltban éhbér volt —
ajándékot kaptak. Most — a fizetésünk elég az emberi megélhetésre és olykor szórakozásra
is jut — ajándékot adtak nekem,
meg több munkástársamnaü. 'A
nye eségriszesedésbBl kaptam 220
forintot. Tőrödnek velünk. 'A
pénz is jól jött, de még jobban
esmt az, hogy elismerik a munPapp János műszerész is
kánkat, megbecsülnek bennünket. közbeszól, ö is kapott nyereTudja itt minden munkás, hogy ségrészesedést.
— Megbecsülik a munkánkat!
mit köszönhet a Pártnak, a népi
demokráciának. Az utunk mindig
Szorgalmasan
szebb lesz, javul az életünk.

— 'A Ielszabadulás előtt — beszéli a szürke munkaköpenybe öltözőit Ulicska Ilona — nem igen
vettek emberszámba bennünket.
Csak éltünk és ha jelszólaltunk,
bért követelve, a büntetés volt
S azután elmesél egg másik
osztályrészünk. Kizsákmányoltak
esetet is. Május 29-én Indul a
bennünket.
tiszta levegőjű Galyatetőre pifl gépek zaja még ide, az iro- henni. A múltban sohasem volt
dába is elhallatszik, ahol a nap üdülni
(
aranytallérokat dobál a falakra.
— Először ugy volt, hogy a
Ulicska Hona megigazítja szőke kapott pönzon karórát veszek,
hajának egyik rakoncátlan fürt- de megváltoztattam ezt az elhajét és mondja tovább:
tározásomat. A pénzen ruhát és
— Nem volt szabadsága, nem más egyebeket veszek.
Ennyit mondott el Ulicska
volt kenyere a munkásnak. De
a
tudtuk, hogy egyszer vége lesz íTIoua. Majd indult vissza
szárazfonó terméiie, hogy dola szenvedésnek!!
gozzék a snég szebb életért.
Nem egy ember, nem egy munP.la'ncol
szerelnék
kás életét mondta el Ulicska
Ilona
ver,ni
Pamuk József a posta miiszaA boldog
i'cíes
. ki igazgatóságának
távírda
fl multat visszapergető mun- J munkása dukkófestékkcl vonja
kásflö arca komor volt. De a be a kijavított alkatrészeket.

iparkodj

tovább!

Farkas Józsefné, a
DEMA
cipőgyár szőkehaju munkásnóje
300 "forintot kapott a nyereségrészesedésből. Ebédszünet közben mondja el, nem is gondolt
arra, hogy pénzt kap. Az őszszeget este boldogan vitte haza. "Otthon volt már a férje is
a Gázgyárból. Sokáig beszéltek
akkor" este a
munkásosztály
mostani életéről. A pénzből ruhát vásárolnak.
Akkor
este
mondta neki a férje: .-Szorgalmasan iparkod] tovább, mert
láthatod, van ertelme«.
S másnap reggel még
nagyobb akarattal végezte két ember a munkáját: az egyik a
Démában, a másik a-Gázgyárban.
(Mv.)

* bölcsödébe, napközi o Uh ónba, ahol cllálásukról és gondozásukról a lehető legtökéleselebbcn gondoskodnak.
A három uj terem berendezéséhez rendelkezésre állanak
x felszerelési tárgyak. Az otthonban a pöllömnyi apróságoktól kezdve egészen az iskolás gyermekig gondozzák a
dolgozók f i ú t , lányait. A bői.
esőde és a napközi otthon bővítési munkálatait » közeljövőben befejezik és a bároia
lennel is átadják rendeltetési,
nek.

h ü m ' } ááialütl nyílik !S3]
a szaval éjiilászati kiállítás
A szovjet építési (kiállítás
vasárnap, május 29-én "délelőtt
tizenegy érakor nyilik meg a*
ipartestület márványteVmébea,
A szovjet építészet legujnblr
eredményeit és az egész vi.
Lúgot csodálatba ejtő remek,
müvek modelljeit és fényké.
peit mutatják ilt be. A kiálli.
tást a Skovjet-Magyar Társa,
ság rendezi. Az érdeklődő kik.
zönség május 29-e és juniu®
7-e közötti időszakban reggel
9 órától este S óráig tekintheti
meg. Belépé-s díjtalan.

saaratsvwesB

s e l v a r o s í
28
kértet, j
telefon 49.13
Mindennap szerdáig
Üj msgyar filmvígjáték
J A N I Ü 4
Taraylda, La1abir, Mazmy SAáeim
és Sza>ó Sándor

ftaatas.i't «. ? 4c. 8 íre'teT.
k o r z
o
228 1
Telefon Aut.: 33-44 hértat. |
Mindennap szerdaia
Legújabb magvar filmvigjáták
j
•% n * ?4
a
Humor, bonyodalom, vidámság
ít ta tása'-; lé! 5.fél 7. f ! 9 érakor
sassnss ssTscara,jas
széchényi
421'b
Telefon Aut W-77
tértet.
Mindennap keddig
Victor SarJeu regénye filmen
i r u í ó
a s s z o n y
Pierre R'anchard föszplésével
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II Szovjetunió tapasztalatai
utmutatás!
szánt MfZ
Apró Antal elviárs besxAmo ója a szovjo! szakszervezetek
tizedik kongresszusáról

Csütörtökön délután az ünnepi zászlóiliszbe üllözött sportcsarnol.ot zsúfolásig megtöltötték a szakszervezeti funkcionáriusok
üaru-tyíl Jó»sct eb társ elnöki megnyitójában rámutatott
óira hogy a Szovje'.iuiió szakszer; e-.elei példáit
mutálnak
nekünk abban, hogy a szocializmus épllésének korszakiban
müven megváltozott ' uj végrehaj'á'a vár a szerverrtt di'forókra. a
szakszervezetekre.
"J'i'vlaz,
amit a Szovjetunió
szakszervezeti végeztek és véjgezre':, felbecsülhetetlen értékű
Iskola, a tanulságok lí-ueriíllteteltei kincsestára a mi
számunkra.

A szovjet szakszervezetek tize tik kougre szusa tanácskozásait nagy figyelemmel kísérte
az egész világ. Ez érlhető is,
mert a szovjet
szakszervezeti
mozgatom a világ legnagyobb,
legdemokratikusabb,
Icykulturá/tabb .szakszervezeti mozgalma. ame'tf ? 6és fél millió dói.
gozót tömörít soraiba.

Az etnöki megnyitó után hatn'mas ünneplés közben kezdte
iric; be zámolóját Apró Antal
elvtárs,
Megtiz'etö feladat jutott osztályrésafii. amikor a
magyar
azakszervezetek. a magyarr s erve c t munkásság
Irápvisele'éhe.i a Szovje unió szakszervezeteinek kongre szusán résztvettünk. A kongresszuson
megmondottuk, hogy mi egy olyan
tJÍrszág dolgozói nevében üdvöröljük a liiciik szaks'orvczcU
kongresszuson kerresztül
a
•zovjet né] ct, amelynek kezétől a bilincset a
Szovjetunió
verte le és ezzel me>,nyitotta
trSz-ruunk, népünk előtt a feltrre'kcdis útját a szocializmus
leié.

ftí a n t l ó

ntíisorszámoh

KOSSUTH:
6.00'Faluiédi\ 6.30. Hajnali tnnzsikn. 7.00
llirek. lapszemle. 7.20: Iteyge.
ii zene. 12.00 Haransszó, hitek. 11.00: Hírek. 11.45: Ilirek szerb nyelven. 16.00. Rádióiskola. 16.55: Műsorismertetés.
17.00 llirek. 17.50: llirek oro.
•zul. 18.00- Hírek szerb nvclven.
20.00: llirek. 20.16: llirek németál. 22.00: Hírek, Hanaos Újság. 24.00 Hírek magvarul. —
21.10:
IHrek franciául.
0.20
llirek angolul.
PETŐFI:
5.30:
Hajnali
muzsika. 6.45: Reggeli torna
7.00. Reggeli zene. 8.00: Hírek
10.00: llirek. 10.50: Rádióisko
fo. 16.30. Hangos Ojság. 21.00
Hírek. 21.15 Tíz perc sport
£1.25: Mit hallunk holnap)
K'ltA m.'jra 30.
KOSSUTH RADIO
M 5 : 1818 ellctcjtett hősei. 8.00: Magyar
Bőlák. 11.30 Dalok. 11.15 A prágai » l n M i . Egri Viktor előadása. 12.15: A háziegyüttes Jíuzlk. 13.00: Asztali muzsika.
14.15: Tánczene 1500: NŐI szemmel. Asznonyrovat. 15.30: jószomszédság muzsikája. 16.40: Marxlsta-Leninlszta negyedóra.
A Szovjetunió Kommunista
(bolevik)
Pattja történetének tóhb kérdései- A bitálat és önbírálat szerepe a
Bolsevik
Pártban. 11.10: Szovjet napok, Szovjet
emberek. 17.20: Rádiót a dolgozóknak.
Séta a Rá tóban. 17 35: Termelési híradó. 18.15: Dalol) velünk. A Itarlók BálaIzövelság dal-negyedórája. 18.30: Kovács
Sándor elkésett! 18.40: Sziv küld! szivnek
uivesen. 10.30: Falurádió. A Falu hangja.
10.53: Magyar muzsika. Közreműködik a
Budapesti Vonó-hármas, Ney Tibor (hefedi:). Sólymos Péter (zongora) ás Jeney
Zoltán tuvola). Kodály: Triószonáta. Szer.
' váns.ky: Szonáta Kósa: Trio. 23.00: Rgvcl: Zongoraverseny. Előadja a Székesfővárosi zenekar. 23.35 Tánczene. 0.30:
Hírek eszperantó nyelven.

PETŐFI

RADIO

A szovjet szakszervezetek nevelik tagjaikat a szovjet hazafiság, a munkához, a lársadalml, a szocialista
tulajdonhoz
vaió vi zonv szellemében, folytatják a ífolgozók kommunista
n e c'é
azon feladat megváló' Fására, hogy a
munkások
kulturális, technikai színvonala
a mü-zaki értelmiség színvonalára emelkedjék. Fejlesztik a
szakser vezeti tagokban a prole'árne nzelközi ég
érrzéscit,
harcolnak a nem-e közi ftiunlcásmozgalom egységéért, a tartós békéért és a demoluáciáért
az egész világon. ^
Apró Antal elmondotta, hogy a
szovjet szakszervezetek tizedik
kongresszusának első delegátusává az üzemekben és gyárakban óriá i lelkesedéssel Sztá.
'int választották meg. A tizedik
kongresszus külöttfei sorrában
i
zámos minisz'er foglalt
helyet és o tt voltak a szovjet tu
domány legjobbjai.
— Amikor a magyar demokrácia eredményeiről
beszéltem,
számos esetben nagy tapssal helyesekéi; munkánkat, eredménye-

Nagyszabású kulturális események
lesznek pünkösdkor
Pünkösdkor Magyarország valamennyi városa és
falum
nagyszabása kdtturális események színhelye lesz. A fővárosban és li nagyvárosban zenei ünnepségeket rendeznek, az ország többi helyiségében ezen a napon tart fák az országos kulturverseny záróünnepségét. Több ilyen ünneoség-n megjelennek
a DIVSz budapbsli végrehajtó bizottságának rézlvevöÁ is. A
kulturverseny záróünnepéh/ei a festi-ál e'ö'é züf lek jegyében
zajlanak le. A MINSz kulturosztálya azolxtt a csoportokat, melyek legjobban készütnek fel a festivál műsorában való részvételre, xFcsiivál Csoport* cimmel tün'eti H.

inket. 'Amikor Rákost Mátyás nevét megemlítettem, a hatalmas
tanácsterembem dübörgő taps tört
ki. A Szovjetunióban jól ismerik
a magyar demokráciát, eredményeinket, ismerik pártunk vezetőit is. Sokat láttunk és tapasztaltunk kinttartózkodásunk alatt.
Ezeket a tapasztalatokat idehaza
hasznosítani fogjuk. A Szovjetunió eredményeit, a szovjet szakszervezetek- munkájának taraszlaAz épülethelyreállitási
köflatait tanulmányoznunk kell, mert
csönakció keretében adott olyan
ezek számtalan kérdésben haszkölgsönök után, amelyek követnos utmutatást jelentenek a mi
keztében lakást állítottak helymunkánkban is. te
re, április 1-től kezdődőleg 5.5
— Tanulmányozzuk ezt a moz- százalékos kamatot ke'l fizetni.
galmat és használjuk fel tapaszAz olyan munkálatokra, ametalatainkat, hogy ml is. Pártunk, lyek nem járnak lakbrrsznporua Magyar Dolgozók Pártja veze- lattal, valamint a dolgozók csatésével, Rákosi Mátyás útmuta- ládi otthona akció
keretében
tását követve olyan szakszerve- engedélyezett kölcsönök kamatzett mozgalmat fejlesszünk ki or- téíele a fenti időponttól évi 3.5
szágunkban, amely a párt köré
tömöríti a dofeo ók millióit, a
szocializmus építéséért.

Csökkentették a helyreállítási kölcsön
kamattételeit

Apró Antal nagy figyelemmel
és hatalmas lelkesedéssel kisért
beszámolója után Harustyák József mondott záróbeszédet, melyben bejelentette, hogy a Szovjetunió szakszervezeteinek
X.
kongresszusán résztvett magyar
szakszervezeti! küE'ö'tek beszámolókat tartanak az ország minden
szervezett dolgozójának a Szovjetunió életéről és eredményeiről. A nagygyűlés végén egyhangú határozattal üdvözlő táviratot
küldött a szovjet szakszervezetek központi tanácsának.

Autőt bocsátanak a tudósok rendelkezésére,
és ingyen nyaralást biztosítanak számukra
Népi demokráciánk lehetővé tette, hogy a tudósok anyag*
gondok nélkül élhessenek. A kutatók és tudósok jóval magasaMr,
fizetést kapnak, mint a kapitalista országokban, legújabban pe-í
dig a Tudományos Tanács biztosította a tudósok pihenését,
autót is bocsát rendelkezésükre. Mátraházán és a Balaton mellett két gyönyörű nyaralót adtak át a Tudományos Tanácsnak
a tudósok számára.
A Tudományos Tanács uj szociális osztálijt létesít, amely n
tudósok személyi ügyeivel foglalkozik és már eddig Is sok
olyan ügyet intézett el, amilyet a múltban hivatal sohasem intézett. Bármilyen panasszal, vagy kéréssel fordul egy tudós «4,
osztályhoz, azt a lehetőség szerint elintérik.

HETI RÁDIÓMŰSOR
IHMíMH I * • • • • • I M M M ' '^-"z
lólia z v t e Játszik. I.adányi Hona énekel.
27.30: Hitrpián hí a !ó. 20.45( Professzor ur
téved Dr. Szalai Sándor rádlóvltája. 21.35:
Mi történik a világgazdaságban?
Ádám
György előadása. 21.50 Kíváncsi mikrofon.
22.10: Magyar nóták. Qéczy
Dümötőr
énekel Lakatos Vince zenekars kíséretével.
Kedd. májút 31.

KOSSUTH RADIŐ
7.45: Az orotz klasszikus zene megalapítója. 8 00: Könnyii dallamok, 11.30 Haydn
müveiből 12.15 Jazz együttes. 13.00: Asz.
táti muzsika. 14.15: Hont Erzsi és Nemes
Zoltán énekeL 15.00: Ifjúsági énekkarok
műsort. 15.30: Szórakoztató zene. 16.40:
A Vöröskereszt közleményei. 17.10: Szovjet nzpok. szovjet emberek. 17.20: Századunk hangja. Irodalmi antológia. 18.15 Rádiót a dolgozóknak. Uj traktorállomáe.
Zenés műsor. 19.00: Sziv küldi tzivnek
szivesen. 19.30: Falaridió. 20.50: Szegények és gazdagok. Rádiódráma. 21.50:
Jarz-számok hanglemezről. 23.00: Engel
Iván zongorázik. 23.30: Szórakoztató zenekari müvek. 0.30: Szerenádok.

PETŐFI

RADIÖ

7.20: Többet ésszel, mint erővel. A dolgozó nó oí.hona. 7.30: Szórakoztató muzsíka. 8.10: Operarészletek. 9 d » : Szalonzenekar. 10.15 Délelőtti hangverseny. 14230:
A tudomány úttörői. Eseményjáték. 15.00:
Kiss Ferenc hegedül. Túrán László zongorázik. 15.20: Gyermekrádió. 164)0: Az
orgonairodalom remekei. 17.^)0: Magyar
szerzők tinczene-mdvei. 18.00: Verssel, dallal, szerszámmal. A Szakszervezeti Tanács
kulturosztilyának műsora. 18.30: Jóbb későn. mint soha! 19.00: Rádiót a dolgozóknak! Cigánybáró. Studióoperett. 20230:
Rádió szabadegyetem. A Tanácsköztársaság
hibái és tanulságai. Réti László előadása.
Beszéljünk szépen magyarul. Deme László
előadása. 21.40: Zcnepotámia X X . díszhangversenye. Hanglemezekkel
Szerda, Junius 1.

KOSSUTH RADIŐ

7.20: Mii főzzünk? 7.30: Szovjet köt:y7.45: Egészségügyi negyedóra. 8.00: Ré•yfl zene. 8.10: Heti zené, kalendárium.
gi nagy skerck. 11.30: Gllnka müveiből,
9.0J: 1. houvédkerülct szimlóiiikus és fúszüléteésének 145 évfordulóján. 12.15: Opevószenekaré. Vezényel: Pongrácz
Qéza.
rarészletck. Hanglemezek. 13.00: Asztali
10.15: Üéielötti muzsika. 14.30: Magyar
egyi t es bécsi kerin ő' et játszik. 15.00: Az
Muzse könyvnapi száma. 15.00: Szigeti
muzsika. Hanglemezek.
14.15: A
házi
Marx Erika ét lakács Aliee hegedül.
14.0*1: Haydn műsor, halálának 140. év- Ifjusá hvng;a. 15.30: Az opera műhelyéből.
fordulójára.
Közreműködik a Jancsin vo- Beszélgetés Vargs Líviával. 16.40; Marxistanósnégyes. 17.00: Tánczene. 18.00: A meg- Leninista negyedóra. A szocializmus épíernésiteti Fautl. Pusrtay Ernó előadása. tése falun: Munkás-paraszt szövetség. Dö18.00: Jobb késón. mint soha! A Rádió gei Imre előadása. 16.55: KÖZERT-hiradó.
•ígskolája. 19.30: Konnvü dafamok. Me- 17.10: Szovjet napok, azovjet emberek.

17.20: Rádiót a dolgozóknakl Séta a Rádióban. 17.35:*TermcIési híradó. 18.15 Sza.
bad Népek Hazája: A dolgozó parasztság
utja. 1900: Hajdú Anna népdalokat énekel. 1925: Falurádió. 19.553: Totó hirsdi.
20.50: Rá Hőt a dolgozóknak! A Rádiózenekar Játszik. 23.00: Jchudi Menuhtn hegedüL 23.25: Május hónap rádiókrónikája.

PETŐFI

RADIŐ

7.20: Hogyan főzzünk és mit együnk?
7.30; Csárdások és keringők. 8.10: Szórakoztató muzsika. 9.00:
Miivésziemezek.
9.50: A Vöröskereszt közleménvel. 11.15:
Könnyű muzsika. Madaras Oizella fütyül,
Bódy József éneke!. 14.30: A srhőnhrunnf
merénylet. Rádiójátgc. 15.00:
Konkoly
Oitta énekel. 15.23: Szabad hazában. Barabás Tamás összeá'ütása. 16.00: Hanglemezek. 16.15: A füldkerekség euvhatndán.
Szovjet híradó. 17.00: Tén-l-mezek. 18.00
A Rá Ró aportfóruma. 18.15: A Bartók
Pé'a Szövetség kénviseletéhen. A Homeros
énekkar énekel. 18.45: Zenei élő újság.
19.00: Jobb késón, mint soha! A Rádió
népiskolája. Orosz nvrlv. 19.30: sHárnm
szerelem*. Zenés hsrgképek Chonln éta
téhöl. 20.31: Realizmus a müforditásbah.
21.35: A Rendőrzenekar Játszik. 22.35 Sziv
küldi szívnek szívesen.
CstlförlRk, Jnnltn 2.

KOSSUTH

RADIŐ

százalék. A főútvonalon
Iév8
házak tatarozása esetében a kamattétel 3.5 százalék. A kamaU
té'e'ek tehát a gazdasági kormányzat intézkedése következtében lényegben csökkenlek. «
takáshe'gre 'Mitási kölcsön után
fl-e'endö k-amat például az akció kezdete óla 13 százalékról
5.5 százalékra, tehát kevesebbre. mint a fe'érc csökkent.

Gyermekrádió. 17.10: Szovjet napok, szoys
let emberek. 17.30: Tánczene. 18.15:
W
dám zenét hétvége. 20.50: Rádióvarleté,
23.00: Mozart, Schumann és Wagner
vet hanglemezről. 0.30: BölcsöJalolc.

PETŐFI

RADIŐ

7.20: Egy dolgozó nö naplója. 7.30: R-jp
hangverseny. 14.30: A mai zene irányai. A
geli hanglemezek. 8.10: Az opera barátaié
Pedagógus Szakszervezet zenei tagozatának
nak. 9 00: Könnyű zene. 9.35 Oötdg ég
műsora. 15.20: Szórakozta'ó muzsika. 16.00:
macedón gyermekek műsora. 9.50: A V f i
Sziv küldi szivnek szivesen. 17.00: Táncröskereszt közleményei. 10.15: Elfér Ver*'
zene. 18.00: Szovjet zenemüvek. 18.30: Áru- zongorázik, Nagy József énekei. 14 064
lók. Mesterbázy Lajos rádiódrámája 19.10: Dalok és hangszerszólók. 15.00: Sziv k ü k |
Mozart: D-dur (párisi) szimfónia. Hang- szívnek szivesen. 1600: Balalaika-egvütte*,
lemez. 19.30: Falurádió. Az
amerikaiak 17.00. Közvetítés a Pesti Színházból: >E»«
meg a r e u m a . . . Vidám jelenet. Egv falu lenségeks. Oorklj színmüve három feJ*
—egy nóta. 20.00: Tánc és muz ika. Hang- vonfoban. 19.35: Vits arról, amit hailofo
leme ek. 20 30: Rádió szabadegyetem. 21.10: bank. Az »El!enségek« c. szinmürő! beszéú
Csütörtök e s t e . . . Rádiót a dolgozóknak! getés. 20.00: Népnece ők negycdóiája. 20,1*
Operarészletek. 2140. Falurádió.
22 O t *
Könyvszemle. 22.00: Magyar nóta hangi
Péntek. |untai 3lemezek.

KOSSUTH RADIŐ

7.45: Egy néger raüyész vendéglátéka
Pesten a Ba.h-korszak alatt. Előadás. 84)0:
Orosz muzsika. Hanglemezek. 11.30: Bizet
müveiből. 12.15 Szalonzenelear. 13410: Asz.
tall muzsika. Chopin-müvek.
14.15: A
Vlarh zenekar látszik. Közvetítés a prágai
rádió műsorából. 15.00 Kalandozások a zenetörténetben. Offenhach. 16.40: Marxistaleninista negyedóra. Elméleti taná-sadás
17.10: Szovjet nanok, szovjet emberek.
17.20: Hangszerszőlők. 17.35 Termelési hír.
adó. 18.15: Színészek ellenállnak. Eseménvjálék. 19.15: Keringök. 19.30: Falurádió
20.50: A Rádiózenekar játszik. 23.00: Tánclemerek. 0.30: Hirek eszperantó nyelven

PETŐFI

RADIŐ

«
Vasárnap, Juntua 5.

KOSSUTH RADIŐ
7.00; Reggelt zene. 8.00: Hírek. M i i a o *
Ismertetés. 8.20: Sziv ksldi szívnek szfa
vcsen. 9.00: Schubert-dalok. 9.30: Evaw
gélikua vallásos íélóra. 10.00: R. Strausee
müvek. 10.45: Külügyi negyedóra. 11.001
Orosz
ballettrészlctek.
11.15: Kanixr*.
zene. 12.15: Bach: Magnliicat.
13.004
Könnyű
dallamok.
14.15:
Hanglemezek,
15.00: Magyar nóták. 16.00: Az Etiróp*
hangversenyzenekar. 15.30: Bcncze Mitoc
lós énekel.' 17.10: Tánczene. 18.09: Szí*
küldi szivnek tzivesea. 18 30 Falurádió,
19410: Haydn: Q-dur szimlonia. 29.501
Perrichon ur utazása. Komédia. 22.15*
Hangképek a pünkösd sportjáról. 23.00C
A Rádiózenekar játszik. 23 50 Jazz-számoh^
OJO: Hírek eszperantó nyelveo.

7.30: Okosan szeressük a gyermeket
7.45: Ujllók nyomában. P ő a d l s . 8.00:
7.30: Dcrüt percek. Hanglemezek. 8.10
Szabadegyházak vallásos fétórá|a. 11.30:
Szórakoztató muzsika. 9.00: Langer Harry
Ballettrészlefek. Hanglemez. 11.40: Húsvéti
PETŐFI RADIŐ
együttese. 10.15: Könnvfl muzsika. Sípos
kirándulás. Elbeszélés. 12.15 A házl-együtErzsi énekel. Hlasznv Béla harmonikázik.
8.00: Orosz muzsika. 8 30: S-abadegf<
•es játszik. Vafds Júlia énekel. 13.00: Asz14.30: Népek zenéje. Fiscb Józser énekel. házak váltásos félórája. 9.00: Halász Bél*
tali muzsika. Kamarazene. 14.15 Overmek14.55: A király m u l a t . . .
RidiősrlnmO
orgonál. 9.40: Hogy v o l t . . . Hanglemezei*
rádiő. 14.50: Jazz hanglemezek. 15.90: Nő!
16.05: Jazz-kamarazene. 174)0: Tánrzene. 10.00: Fejtörő sáta Zenopotámiában. 11.0®
szemmé!..- A Rádió asszonyrovata. 15.30:
18.00: Az Ifjúság hangja. 18.30: Női vo- Zenopotámia postája. 11.15: Kis riportok (
Fodor l ás'lő furulya-együttese. 16.40: Marnósnégyes. 19.09: Jobb későn, mint soba! képzőművészet világából 11.30: Magyaí
xista-leninista negyedóra.
A hrm'ncévea
19.30: Rádiót a dolgozóknak! Operettrész. nóták. 11.40: Móricz Zs.: Százszinselvefo
Kommunista Párt hirea a nemzeti függetletek. 20 30: Gépe!'és a bányákban. 20.50: keszkenő. Drámai jelenet. 12.00 MAV s/lnuo
lenségért: A feh'rterroortő! a Párt ttjiáMagyar nóták. 21.40: Kíváncsi mikrofon. íónikus zenekar. 13.00: A Néphadsereg,
szervezéaélg. R ' t i László előadása. 17.10:
21.55: A svéd rádió a|ándéklemczeL 22.355: híradója. 13.02: Holéczy jazzegyüttese jáfo
Szovjet napok, azovtet emberek. 17.20:
Sziv küld! tzivnek szivesen.
szik. 13.45: Világirodalom klncaeshíza. P u »
»A dult ország szebbnek énthr Versekkin. 14.15: A házi-együttes játszik. 134Xh
dalok az nf Alhániáról. 18.15: Hurrikán
Szombat Junius 4.
Nagy elbeszélők. 15.20: Sándor René z o «
híradó. 1815: Szomszédaink — barátaink.
gorázlk. 15.15: Vasárnapi krónika.
KOSSUTH
RADIŐ
Knlbtrhlzadó a szabad rének országaiból
Rádiót a dolgozóknakl
17.00: Magys*
18.50: Kőzvetl'éi az Oneraházhól. Bee7.45: Az Elet és Tudomány műsor*. 8.00:
Parnaaszua. 17.40: Komoly zene — vidi*'
thoven: Fidclio. 23.03: Szórakoztató zene.
Könnyű
dallamok. 11.30:
Vonósnégyes.
zene. 18.30: Diadalmat asszony. Rádiót
0.30: Chansonok. Hanglemezek.
12.15: Magyar nóták. Szabó Mária énekeL
operett. 20.00: Koncert zenekar.
20-39
13.00: Asztali muzsika. 14.15: Ml van
Vasárnapi szerenád. 21.15: Francesco Vár
PETŐFI RADIŐ
egy mondat mögött? 14.30 Zenei kaleidosz.
lentino énekeL 21.30: Totóhiradó. 21.49
7.30: Szépség, egészség. 7.30: Szóra- kóp. 15 00: Magyar Enciklopédia. 15.30:
Rícz Aladár d m b a l m o ú k . 22.10: S z i a *
koztató muzsika. 810: Magyar nóták. Tibor Zoltán énekeL 16.00: Útravaló nélszőtte*.
9-00: Szórakoztató zene. 10.15: DélelótU kül, h Rílliú loljriatásai Játéka. 16.20:

9
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0! év elet! tffiet haladt a liip^lszal,
Jóváhagyta a iiiiiifirliiics
mint az ulolso ölra svlien
ieíllipÉsf
a magyar-cselisziovak y a ^ ^ia!i «rejun»)
IIj rendelkezések

a születési

bizonyítványok

h'tadásánál

- SzigOHiail ilUntetík

A hévisi orvoshét résztvevői táviratban
üdvözölték
Rákosi Mátyás és Apró Antat
elvtársakatt

A hévizi orvoshét
pénteki
12 áramlopás! - M e g s z ű n i k a z á t t e l e p í t é s i k o r m á n y b i z t o s s á g — Terület- előadáséi során dr. Sántha Kálmán debreoeni professzor
az
rendezési intézetet á l l í t a n a k fel — A m n e s z t i a ! kapnak akik
1943-ban,
ideg- és elmeszakcsoportban a
fejfájásról tartott előadást. —
vagy azelőtt
követtek
el jövedéki
kihágás!
Ezen a téren az utolsó 10—ló
Az iqazságüggminiszter
elő- az országos jelentőségű részletes év során nagyon sokat hajadA kormány Dobi István mlMszterelnök elnöklésével pénte- terjesztésére "rendelettervezetet tervek elkészítései
tak ismereteink — mondotta,
A kereskedelem- és szővetke. * Egyik legfontosabb felismeréken minisztertanácsot tartott. A fogadott el a kormány
minisztertanács a belügyminiszaz áramlopás szigorú bünteté- zetügyi miniszter előterjesztésé se, hozy a fejfájások legnare a kormány
gyobb részében a fájdalom nem
ter előterjesztésére
elrendelte,
séről.
i
a magyar köztársaság és a a koponvaüre^en belül, hanem
kogu az anyakönyvi kivonatokon
A földművelésügyi
miniszter
csehszlovák köztársaság között azon kivüi keletkezik, a másik
favül — kívánságra —
előterjesztésére a kormány ela
gazdasági kapcsolatok ren- pedig az, hogy a fájdalom ela gyermek születésének anya- határozta
i
dezésére 1949 április 23-áti kö- sősorban a fejütőereivel kapcsokönyvi bejegyzéséről születési
az áttelepítési kormánybiztoslatos. *
tött megállapodást.
bizonyítványt kell a jövőben
ság megszüntetését.
A TBO szakcsoportlian PúA
pénzüayminiszter
előterjcszkiállítani.
egyetemi magánAz épiíés- és közmunkaügyi tésére a kormány
elhatározta,, der Sándor
tüd&yógyászat
legfonfl születési bizonyítvány örökbefogadás esetébén a gyermek szilr miniszter előterjesztésére a kor- hogy az egyes ,ovedeki k.hagá- t 0 s a b b p r o b íémáivai fogtalko>' !
soknál az azokat elkövetők ellen
k-iként az örökbefogadó szülőket mány
területrendezési intézet felál- folyamatban lévő eljárást megfogja feltüntetni.
lítását rendelte el.
szünteti.
A tüdőtályog
gyógyítása
A születési bizonyítvány
a
Az intézet hatáskörébe fog tarA rendelet következtében a jö- a tüdőszonda bevezetése óta töszülők életkorát, valamit/t a
vedéki kihágást 1948-ban, vagy kéletesnek mondható. Rámutatzülük és gyermekek vallására tozni a területrendezési terveaz elölt elkövetők tömegesen tott arra, hogy az utóbbi 6 év
vonatkozó adatokat nem jogja zést előkészítő tárgyalások, műszaki vizsgálatok lebonyolítása és
amnesztiában részesülnek.
alatt a tüdőgyógyászat többet
tartalmazni.

Szerdán délelőtt
kezdődött
foeg A prágai iparpalotában
Csehszlovákia kommunista pártfának kilencedik kongresszusa.
Prága már a kongresszust megelőzően is ünnepi diszt öltött,
Hzonyitva a csehszlovák dolgozó népnek a kommunista párt
kezelésével elért engedményeit.
A kongresszusra
huszonkilenc testvérpárt küldte el ótvenftt képviselőjét. Kína, Spanyolország és Görögország kommunista pártjának képviselői is ott
róttak a népi demokráciák tesirérpárrljainák küldöttei
mellett. A kongresszus 2000 kiküldötte a Magyar Dolgozók PártIának kiküldötteit és — Rákosi
Mátyás elvtársat, a magyar nén
vezérét hatalmas lelkesedéssel
fcnncpette.
A kongresszust a csehszlovák
kommunista párt központi bit ó t ávga nevében Nősek elvtárs
teyi'oita meg, majd megválasztották a óisre'nököket: Sztélln.
kololov, Ráko t Dimitrov, En~
per Hodzsa, Fierut Anna Pauter, Ixi PaSsionsura, Mao Ce
Turtrj és Zahaüadesz
elvtársak
Személyében. Majd a Csehszlovák Nemzett Arcvonal pártjai®ak
képviselői üdvözölték a
kongresszust, utána Zámbrowld
• Lengjél Egyesült Munkásnárt
Öt kára szólalt fél, a külföldi delegátusok közül elsőnpk.
Azután Farkas Mihály elvÖ r s honvédelmi miniszter lépett a szószékre vezérezredesi
•gyenruhábfin. A kongrresszus
résztvevői perrceidg ünnenellék őt. Farkas elvtárs tökéletes
eseh kiejtéssel cse hnyelvenbe»zéIL Először a Magyar Dolgoí ó k Pártja nevében" üdvözölte
Csehszlovákia dolgozóit és veidőjüket Clement Gottwald elvtársat.
— Nálunk ís győzött a leninífcrtálini nemzetiségi politika. A
Srovjelnrió és a népi demokráciák bebizonyították —, mon.
dotta Farkas elvtárs, — hogy a
népek közötti barátságot
és
tagyültmüködést csak a leniniSztálini tanítás b''ztoSÍthatfa.
Hangoztatta, hogy a cseh, a
Szlovák és a magyar dolgozók
löbbé nem egymás ellenségei,
banem szövetségesek és barátok.
— Felszámoltuk a Bacfonalizpmst ós ma együtthaladunk a
legyőzhefelíenül hatafmas békearcvonallal. amelynek vezére
kzereéett elvtársnnk Sztálin. A
magyar néni demokrácia. í j j á -

gyar Kommunista Párt vezeíésével szétzúzta a belső reakciót
és a Magyar Dolgozók Pártja
vezetésével elindultunk a szocializmushoz vezető uton- 1949ben országunkban végleg győzőit a népi demokrácia. A választás eredménye arról tanúskodik, hogy a magyar nép a
maga rendszerének tekinti,
s
mindenkivel szemben megvédi a
népi demokráciát
Hangsúlyozta Farkas elvtárs,
hogy a Szovjetunió
hősies
harca a fasizmus ellen, a nagy
Októberi szocialista forradalom
tette lehetővé országcink szocialista átalakulását.
— A Szovjetunióhoz, Sztálinhoz tán torithatatlan hűség fűz
bennünket, szövetségünk a Szov-

jetunióval megbonthatatlan.
Majd beszéde végén a magyar dolgozó nép vezetője, Rákosi Mátyás elvtárs üdvözletét
ad'la át a kongresszusnak. Farkas elvtárs igy fejezte be beszédét: vttljen a Csehszlovák Kommunista Párt kilencedik kongresszusai Crők barátságot
a
csehszlovák és a magyar nép
Mzöttt Éljen a mi
barátunk
Sztálin elvtárs.« A kongrreiszus
résztvevői felállva
hosszasan
élteilék Sztálint és Rákosi Mátyás elvtársakat.
Azután Togliatti elvtárs, az
otasz kommunista párt főtitkára, Luca elvtárs, a román munkáspárt titkára, Potlitt elvtárs,
az angol kommunista párt főtitkára és Pieck elvtárs, a német

szocialista egységpárt képviselője szólalt fel. Szerdán délután
Clement Gottwald elvtárs,
a
csehszlovák kommunista
párt
elnöke szólalt fe* és hangoztatta, hogy Csehszlovákia külpolitikai helyzete
megszilárdult,
Csehszlovákia és a Szovjetunió
viszonya ma a becsületes és
őszinte együttműködésen alapszik.
Tudjuk, jóban, rosszban kire
számithalunk.
Elsősoi ban a
Szovjetunióra és nagy
barátunkra, Sztálin
elvtársra- További baráti
együttműködési
folytatunk, a népi demokratikus
országokkal, akiket szintén a
Szovjetunió szabadított fet, s
amelyek szintén a szocializmust
épi'ik. Célltink a
szocialista
Csehszlovákia megteremtése,
A kongresszus résztvevői a
beszéd elhangzása után lelkesen
éltették Gottwald elvtársat.

haladt, mint azelőtt 60 esztendő alatt.
A szemészeti szakcsoportban
dr. Kettesi Aladár professzor
ártott előadást a szaru hártya
átültetéséről és a rövidlátás kérdéseiről. A szaruhártya átültetés a hírneves szovjet profesz•;zortól, Filatovtól
származik,
cinnek alanyin
a szemészek
most akkor is vissza tudják
tdni a látást ha a szaruhártya
elszürkült, mert helyére az átlátszó szaruhártya korongját ültetik. A magyar szemorvosok
most munkaközössó-jben foglalkoznak a FUatov-fele eljárás
alkalmazásával éa kiértékelésével.

A micsuritii
biológia
alkalmazása
a szemészetben
A rövidlátás
problémáiéval
foglalkozva rámutatott
úrra,
hogy a Micsurin-Liszenko-féle
biológiai örökléstani
törvényszerűségének
megismerésével
tudtuk meg, hogy az, irás éa
olvasás semmiesetre sem okozhat rövidlátást. A penicillinnek
a szemészetben különös szerep*
van a műtét és sterilizáció biztosítására Nagy szerepe
van
abban is, hogy azonnali hatáSJJ a szemben kifejlődött gyullad fisra,
A nőgyógyászati szakcsoportban Hirsiehler frnre a méhnyakrák korai felismeréséről tartott
előadást. A méhnyakrák mik*
ros zk ópikns vál adekvizsgála t tal
már 7 évvel a tünetek meg jelenése előtt felismerhető és iwi
ennek gyógyítása száz százaié'
kosnak mondható. Ez a felismerés kétségtelenné tette, hogj
a betegséget a B-vitamin h i
ány és a gyulladásos megbetegedések okozzák. A hévizi ot»
voshét ezer résztvevője ezutfil
üdvözlő táviratot küldött Rákot
si elvtársnak. Üdvözlő táviratot
küldtek Apró Antal elvtársnak
is.

de az irodában dolgozó Lő.
kös brigád pontos munkája ií
hozzái-egiíett az
eredményei
eléréséhez. A zsákolók brigád*
j a , a Boros brigád pedig elérte azt, hogy so em volt tor.
lódás a szállítmányok körül
nagy megtakarítás lenne, ha a még akkor sem, amikor cgj
teherkocsikeréicpárok vagonba ízben 28 órát kellett egyfolyemeléséhez futódarut készíte- tában dolgozniuk.
nének.
A VÁLLALATVEZETŐ
be.

év munkáía
A MAV

műhelyben

Tőth

malomban

Az ország minden részében a napokban valamennyi üzem
munkásai nagyszabású értekezletre gyűlnek össze,
hogy
meghallgassák vállalatvezetőjük beszámolóját az
1949-es
tervév első negyedében végzett munkáról és az eredményekből, valamint a hibákból leszűrve a tapasztalatot előadják saját észrevételeiket, Amelyek a munka megjavítását
szolgálják. Makón legutóbb a MAV javítóműhely és a Tóth
malom dolgozói vitatták meg az idei év első negyedében
A TóTtI MALOM vállalatvevégzett munkájukat.
zetője, Szalai Árpád elvtárs,
negyedévi
beszámolójában
süket megáll apithatjd, hogy a
eredményekkel teli munkáról
teljesítmények növekedése, a
szólhatott. Elmondotta, hogy
jobb százalékok párhuzamosan
A MAV JAVÍTÓMŰHELY- jönnek létre a politikai fejlő- januárban és februárban még
BEN Szabados Dezső mü- déssel, az öntudat megszilár- nem tudták az előirányzatot
teljesíteni, de márciusra már
helyfőnök beszámolójában
a dulásával.
megszületett a jé munka nagy
száraz statisztikai' adatok, az
BIZTOSÍTÉKOT adott
a eredménye. Az év harmadik
elvég ett munka százalékokban
való kifejezése is érdekes ké- mérleget készítő gyűlés arról hónapjában már 25.55 százapet adott arról a hatalmas is, hogy a fejlődés továbbha- lékban tul is teljesítették a
fejlődésről, amely még most lad s nem lesz megtorpanás. tervet. Az április hónap még
munka jobb eredményt hozott s enis állandóan tart a műhely- A legjobban végzett
ben. Januárban még száz szá- mellett is akadnak még hiá- nek bizonyítéka az a két vánorzalékon alul, februárban már nyosságok, ezt bizonyították a dorzászló is, amely az
felszólalások, amelyek
azon- szág legjobb malmát illeti és
109.2, márciusban pedig 132.5
ban biztosítékot adtak arról amely ma olt disziti a Tóth
százalékban végezték el
az
is, hogy ezeket ki is küszö- malom f a l á t
előirányzatot. Április teljesítbölik. Oláh Sándor 8 kocsivizsménye pedig 15-7 százaiéikos
SZALAI ELVTÁRS beszámogálók pontosabb
munkáját
rekord.
kérte. Ruk György javasolta, lójából kiderült az is, hogy a
vándorzászló elnyeréséhez el.
MINEK AZ EREDMÉNYE hogy vékonyabbra gyártsák a
sősorban a j é brigádmunka seez? A beszámolóból kiderült, lemezeket, ugy mint azt előírgítette hozzá a malmotA
ják,
mert
ez
is
nagy
megtakahogy igen nagy részben
a
aagy
megtakaritast
jelentő
munka j ó megszervezésének, rítást jelent.
tőb'bletkiőrlési és a minőségaz állandó ujabb és
ujabb
HALÁSZ ELVTÁRS javasol- javítást fokozó versenymunkáésszerűsítéseknek.
ta, hogy készítsenek műhely- kat is az Erdős brigád végezte.
B E AKI ISMERI a műhely kocsit, mert a futó javítások- Nagymértékbe® csökkentette
munkásait, eljárt
szeminári. nál sok időt veszítenek a szer- az önköltséget a kázánházban
umaikra, résztvett velük a vá- szám hordozással. Czene edv- elért jelentős energiamegtakauumkákban és figyeli fejlődé- társ felhívta j f figyelmet, hogy rjhíssál a Bórcsök brigád is,

számolója után egymás utáa
hangzottak el a legkülönbözőbb javaslatok a munka további megjavítására. Gépek javítását, csuzdák építését javasolták. Sorra jöttek javas,
tataikkal és ezekből is kide.
rült, hogy a Tóth malom azzal, hogy első helyre került
az ország malmai közölt még
nem végezte el minden fel.
adatát. Még mindig vannak
hátra racionalizálások még va*
a malomnak szük keresztmet.
szele, amin a j ó munka ér.
dekében váltóztatni kell
éi
még mindig van olyan munkahely is, ahol erősebb öntudat:
tal sokkal
eredményesebi
munkát lehet végezni.

ü magvat aszíalitaniszszSS
a vilájfaajjHsia úlén
A nemzetközi
asztalitenia*
szövetség összeállította a világ,
ranglistát, amely a következőt
férfiaknál 1. Magyarország, 3
Csehszlovákia., 3. USA, 4. Anglia, 6. Franciaország. — Nőknél
1. USA 2. Magyarország, 3,
Anglia, 4. Csehszlovákia,
5
Franciaország.
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Szombaton kezdődik
a DIVSz végrehajtó
bizottsági ülése

^TLiXiTJ^Tic;

A DIVSz végrehajtó bizott!H
sági tilése szombaton délután
kezdi meg tanácskozásait
a
parlamentben. Az ünnepélyes
megnyitáson Non György, a
MINSz elnöke és Guy de Doissuu, a világszövetség elnöke
Mintha valami kellemes virágmondanak beszédet.
illat. terjengne a levegőben, oltjan
élvezettel szívják a DÉMA cipőgyár dolgozói az uj kultúrteremKibővítik
a Szegedi K c n d c r f o u ó ben a friss fesíékszagot, Kettős ünnep számukra ez a nap.
kultúrtermét
Első alkalommal tarthatnak köA Sze e II Kenderfonóban az zős értekezletet saját kultúrterflzem munkásainak kibővült a mükben s ma tartja az 1949. év
kullurlermct. Az
átalakítási első negyedéről — a munkásból
munkálatokat már meg is kezd- lett vállalatvezető — Tóth Béla
ték. A jelenlegi kultúrházat há- elvtárs vállalatvezetői beszámoromszorosára bővilik ki. Lesz lóját.
!
külön sakk- és olvasóterem,
Minden szempár a színpadra
könyveket szereznek be, hogy figyel, amikor Tóth elvtárs bekielégítsék a dolgozók kulturá- szélni kezd. Tudják, hogy a Tielis és szórakozási igényeit Az gyerlévenként tartandó vállalataj kulturliáz kibővítése a közel- vezetőt beszámoló határkő
az
jövőben befejeződik.
üzem életében. A múltban csak
a tőkések sziikkörü igazgatósága
• o vett részt az ilyen megbeszélétöeniiy'sSsian! elöatássorazal
seken. Most igazoiva azt, hogy
n üzem! muif'ássáii részire a gyár a dolgozóké, a munkásokkal együtt tárgyalja meg a válA Bolyai János Matematikai
"ársrlar és az egyetemi B61yai lalatvezető az üzem problémáit.
intézet mennyisé tani előadássorozatot rendezett a szegedi Szép és eredményes
üzemi munkások részére. Az előadások ,amelyeken a legfonto- munkáról számol be Tóth elvsal>, alapvető matematikai mű- társ. A hallgatók boldog mosolyveletekre tanítják meg a hall- lyal, a jól végzett munka tudatáfságot, hat hétig tartanak* ban gondolnak vissza az elmúlt
megnyitó előadás május 30- negyedévre J ó és eredményes
én, hétfon délután háromnegyed
fi-kor lesz a Bólvai iDtézét t. termelésük fényes bizonyítéka a
ezámu tantermében, az Ady-téri gyár kapuja fölött díszelgő élüzemjelvény és a bőripari közegyetem I I . emeletén.
pont vándorzászlaja.
—o—
Nagy fejlődésen ment kereszNagyszabású
hangtül a gyár. Uj gépek, ujabb munversenyt rendez ma este kások után ujabb eredmények
a Bartók Béta Szövetség születtek. Januárban nyolcezer
A Bortól: Béla Szövetség sze- pár, juntusban pedig már tizenged! csoportja ma, szombaton hatezer pár cipő készül majd el
esto fél 8 órakor tartja az Ady- — mondja Tóth elvtárs. Sikerek,
téri egyetem nagytermében da- eredmények után felszínre kerüllos hangversenyét,
amelyen nek a hibák Is, A helyeslés móelőadásra kerülnek a TTódmező- raja fut keresztül a termen, mivásáárhelycn junius 5-én és kor rámutat a termelést akadá6-án, pünkösd két napján tar- lyozó körülményekre.
'lanctó országos zenei ünnepségek kórusgzámai. A nagvsznb- Lelkes taps
básu hangversenyen a külön- csaltam fel, amikor a szezonmunböző szegedi énekkarok
hu- ka végleges megszűnéséről beszonegy számmal szerepelnek, szél. Tudják mit jelentett szaamelyeken Bcesky Balázs, dr. mukra. Rossz emlékekkel gonEndrődi Ferenc, Hajabács Ernő dolnak vissza
valamennyien
ezekre az időkre.
és Kertész Lajos vezények
—oNem tudja befejezni a mondatot, amikor a Párt, a magyar
kommunisták segítségéről beszél.
S s S M M R E K
Lelkes tapssal éltetik Rákosi elvKérjük azokat nz ifjúmunká- társat és 'a Pártot,
sokat, akik bármilyen idegen
nyelvet tudnak és "tolmácsnak
a fesliváha jelentkezni akarnak
Zsemberi Sándor és Nagy
a SzIT központion jelentkezze- Pélcrnó elvtársak egy kőhajinek mindennap 5—7-ig Horváth
tásnyira laknak
egymáshoz.
aai.újy-ulcu, 3.
Mind a kettőjüknek a falu küTitkári értekezletet
tartunk zepén van a háza. Zsemberi
ma este 7 órakor a MINSz-szék- elvtárs elnök, a közösen ter.
hfizhan. Kérjük az
elvtársuk
meló szövetkezetben.
Nagy
pontos megjelenését.
Ma esto érdekvédelmi fele- Pólerné elv társnő pedig a falu
lősök részére érdekvédelmi órát asszonyainak ügyes-bajos dolgát intézi az MNDSz-ben.
tartunk 5—G-ig.
IFI NAPOKi
Szombat: Gáagvár dél a tón fél
1-kor: Tóth Dczsó. Mairínalk.
délután fél 7-kor: Iíoffmann
Károly, rosta fél 7-kor: Vukszán László. Felsőváros délután
8-kor: ltépási Fcreno.

Mindenki isme: i őket a falubnn. A kicsinyek Sándor bá.
csinak — meg Nagy néninek
hívják őket. Az idősek pedig
egyszerűen elvtársnak,
vagy
szomszédnak nevezik a két
népnevelőt.

HIRDETMÉNY
Értesítem
az
érdekelteket,
hogy a szegedi főűllnmiigvfszség a bűnügyekre vonatkozó iratait 1924. év gégéig, az igazgatási ügyekre vonatkozó iratait 1938. év végéig a megonge
dett kezelési könyveket pedig
1914. év végéig bezárólag sclejti. A selejtezéssel kapcsolatos
esetleges kérelmeket nz érdekel
tek e hirdetmény közzétételétől számított 15 nap aJatt terjesszék be hozzám.
Szeged, 1949 má jus 25.
Dr. AfdWíth K. Dezső sk. fő-

Ilogy is nö ismernék őket
— hiszen a választások előtt
végigjárták ugy a
felvéget,
mint nz alvéget. Sokhclyt megfordultak és elbeszélgetlek a
jövőről
a megélhetésről és
a közelgő választásokról. Elmentek Kormányos Józsefék.
hoz is, akik olt laknak a falu
szélen, a szatyniazi kerületben.
Éppen esteledett.
Kormányosáé vacsorát főzve beszélgetett Nagy N f é l é m é elvtársnővel, a békéről és arról, hogy
ezt a Lékét meg kell védeni

állaiDÜayésZ.

dorozsmai Rívok

A dorozsmai íőldművesszővotkeaet hétfőn reggel egy tűt>*
W
kalapácsos darálót indít megk
amely naponta huszonöt métermázsa terményt darát. A darálót a szövetkezet tagjai haszHálhatják. A eertéshizla'.ók (m
tenyésztők terményelt kedve*,
ménycson darálják meg. A sröA lelkesedés és az éljenzés lett, Szavaikból világosan kitű- vetkezet megkezdte • bor felcsak fokozódik, amikor a válla- nik, tudják, miért
dolgoznak. vásárlását la.
latvezetői megkezdi a nyereségré- Tudják, saját tulajdonukkal gazszesedésből jutalmazásra kerülő dálkodnak, Pálfi Imre az iroA jővó hét folyamán isméi
1014 forint kiosztását. Nagy és dai és üzemi dolgozók összefogá- megindul a naposcsibeakció. A
nehéz! feladat volt a DÉMA clpő- sáról, Rózsahegyi Ferenc az üze- szövetkezeti tagok a vérvizsgáU
Qyár dolgozói közül kiválasztani mi konyha létesítéséről, ujabb
csibéket 1.10 filléres, a nem
azt a három dolgozót, akik kö- gépek beállításáról beszél,
törzskönyvezett baromfitól szárzött kiosszák a jutalmakat, mert
Alexin Mihály a Llcliman-clmazókat
90 filléres árban kapvalamennyien jó munkát végez- pögyár versenykilrtvását Ismertek,
teti, amelyet a szakszervezeti vi- ják meg előzetes igénylés utján.
Elsőnek Bozókl Ferenc élmun- lágszövetség II, kongresszusa al- Ab igénylést a MOSzK termelési
kás veszi át a jő munkával ki- kalmából intéztek a DÉMA dol- osztályán kell benyújtani.
érdemelt 400 forintot tartalmazó gozóihoz.
— VASÁRNAP reggel 8 Araborítékot*
|
Egyöntetű
kor a dorozsmai DÉFOSz heh/tKönnycseppek gördülnek kézfclnyujtással
ségében hegyi és mezőőri értearcán, amikor a vállalatvezető fogadják el valamennyien. •Al- kezlet tesz a verseny termelésed
elismerő szavait hallja.
Vele tunk elébe minden kihívásnak* kapcsolatban.
együtt örül többi munkatársa Is. — hallatszik a hátsó sorokbóL
Dorozsmáa a cukorrépa
Néhány hete került a válla- De ez a véleménye mindenkivetés huszonöt százaiékát «
lathoz a második jutalmazott, nek,; ezt bizonyítják a telkes, moszárazság következtében njoi
Jávorka Gyula szabász. Rövid solygó arcok,
vetették. A vetéepőtlást méj
munkássága mintaképül szolgál
A DÉMA dolgozói jól megállaa esőzések előtt végrehajaz üzem minden dolgozójának. ták helyüket az elmúlt negyedtották és az elvetett cukorrA
Jutalma 319 forint
évben. Ugyanígy meg fogják állFarkas Jőzsefné a harmadik, nii a jövőben is. Bizonyíték erre,
pamag már ki is kelt.
a legeredményesebb munkát vég- hogy május liónap utolsó hetéA Jég több helyen kórt oko
ző nő, Sokoldalú
munkájával ben nemcsak túlhaladták az előbármelyik férfitársával felveszi a irányzott tertaelést, hanem el- zott a gyümölcsösökben. A meversenyt. Régi munkás. Jutalma érték a napi 700 pár átlagot, zőgazdasági igazgatóság s-afe
értői több környékbeli faluba*
3C0 forint.
amely már a junlusra előirány- helyszíni szemiet taitottak H
Egymásutánt jelentkeznek a fel- zott 16.000 pár havi átlagának megállapitottók, hogy a srvtb
szólalók, Jáger Lászlőné, Becski felel meg. Ezeknek sz eredmé- mölcsök valóban
megsérültei^
Hoffner Ferencné, Mind arról nyeknek tudatában reménytelje- de az esőzések folytán annyin!
beszélnek, hogy
sen dolgoznak a DÉMA dolgo- megerősödtek, hogy a károforil
nagyobb részben * kiheverik H
zót Lelkes és szorgallmas mun- csak náíryon kM részük h u *
megvalósultak
kájukkal építik a szebb és bol- la.
Rákost elvtárs szaval. Az urak dogabb Magyarországot,
(Nagy Pál.)
— A DOROZSMAI
né/ú bb
országából a dolgozók
hazája
zoliság legutóbbi ülésén elhai
tározla, hogg a köz-égben tév$
K é t
wvodgyesegyházi
r n i n J a g a z d a
serlések legeltetésére csürhét(
létesítenek, legeltetésre a . M*
g y a p o t o t m a t a z
ossz©!
ség 12 tejelőjét haszndljáák.
A fénylő ötágú csillagot,
a kor az idén egy kis darab fölDorozsmin az esőzések ek'.tí
mintagazda kilünfetést nem ad- dön gyapotmagot vetett.
csak egészen
jelentéktelen
Lehet, hogy az ősszel még
ják akármiért. A medgyesegyházl
kárt okoztak a rovarok. Á
Megyeri Istvánná és Ráük And- nem lesz nagy a termésük, de
kiadós eső az egész határba*
rás ts jő munkát végeztek — annál biztosabb, több lesz rajta
teljesen elpusztította a rovaamire mindenki büszke lehet —, a kaszort, mintha a darabka fölrokat s a vetések szépen fejvolna.
míg mellükre tűzték a nagy ki- dön kukoricát vetettek
lődnek.
'
Most igen szép a gyapotuk és
tüntetést. I
A
sertéstenyésztés
érdekéi
e*
Igen jó példát szolgáltat a két bíznak, hogy kedvező lesz ennek május 12-én a dorozsmai jérifoj
mintagazda a tavaszt munkák el- a növénynek az időjárás ls, Ha 24 tenyészkant kapott. Májul
végzésében és megmutatják a2t jól silserül, az Őss2el zsákszámra 25-én pedig tia
tenyészbikái
is, hogy Igen sokszor helye van arathatják a fehér gyapotot: s Máliitottak lo a Járásnak és r<i
a termelésben is a közmondás- Megyeriné kilenc gyermefeemár zel biztosítva van a dorozsm*
nak, »többet ésszel, mint erővel*. a sa/dtlermésü gyapotjából ké- járás állatállományának fe|frtoi
sité.se.
Megyeri Istvánné és Rálik And- szült gyapottal takaródzhat a tárás jól használta az eszét, ami- lén, V

Vállalatvezetői

r
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ZSEMBERI
— mert, mint ahogy Nagynó
elv társnő mondotta — nem az
imperialisták liarcmerejére neveljük fiainkat. Mint két csalúdját szerelő anya ebben meg
is egyezlek. Kormányos gazda pedig szövetkezetről hozta fel a szót.
Arról a közösen termelő
szövetkezeiről, mely felemeli
a dolgozó parasztot a nyomorúságból. — H á t ami azt illeti, bizony csak ez az egyetlen u t van amely kivezet a
a paraszti nyomorúságból —
fejezte be a beszélgetést Kormányos gazda.
Zsemberi és Nagy elvtársakat mindenki
megszerette.
Mindenütt azzal váltak el tő.
lük, hogy a választás xilán is
eljöjjenek.
Ilt leszünk — mondogatták
mosolyogva. De maguk is jöjjenek el arra mifelénk
—,
hogy együtt mehessünk szavazni — szólt Zsemberi elvtárs. Mi is olt leszünk — bizlátták őket.

DÉMA-han

És most, a választások ulán
újból megjelent a két népnevelő. Megtartották Ígéretüket.
Eljöttünk, megköszönni
azt,
hogy a Népfrontra szavazlak
— mondogatták boldogan fct
falu parasztjainak. Mi
azon
dolgozunk — szólt, Zsemberi
elvtárs —, hogy még több szegény kisparasztnak tudjunk le.
hető-égot adni a felemelkedéshez.
Maguk azzal, — hogy
a
Népfrontra szavazlak a sajátra aguk és az egész parasztság jobb jővőjének lehetőségét
mozdi tolták elő. Hogy a mi
törekvéseink valóra válljanak
ahhoz az szükséges, hogy a
jövőben is még határozottabban mellénk álljanak. Segítsék a Magyar Dolgozók Pártját — mely motorja volt ennek a nagy választási győzelemnek — fejezte be Zsemberi elvtárs népnevelő".
Most pedig gyerünk a községháza elé. Nagy örömünnep
lesz ott ma este. Győzelmi
ünnepet ül a falu apraja és
nagyja.
f- fiesztest -)

KISTELEKI jWIRÉKI
A kisteleki Szabadságharcod
Szövetség vezetősége a helyi
szabadságharcos zenekar felszerelésének beszerzésére vasárnap délelőtt »S a'.adsá jhar,
cos napot* rendez. Ennek köretében vasárnap délelőtt U
órától 12 óráig a község főterén térzenét adnak, önkén tea
felajánlás mellett. Délután
kilóméteres távon kerékpár*
versenyt rendeznek. Az e l s l
három helye/ellet érőmmel díjazza a szövetség. A versenji
után kedvezményes
mozielőadás! tartanalt. Bemutatják U
^Talpalatnyi föld* citnü rilmatj
—o—
Kislelek község, szarvasiuaA,
ha állományának felfrissítés^
érdedében kérelemmel fordulj
a földmüvelésügyi miuísztért
um illetékes osztályához, leél
tenyészbika juttatásának ércfa
kében. A földművelésügyi mlí
nisztériuin Kistelek
közséj
elöljáróságának kérelmét h®
lyesnek találta, Szerdán déli
előtt a két tenyészbika m i i
meg is érkezett a község'*©.

Szombat, 1949 május 28J

A gázgyár íiz dolgozójának átadták
a nyereségrészesedésből származó
jutalmakat

t.-wia w •smm>

I TÖRTÉNT
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ES H l TÖRTÉNIK?

— FELHÍVÁS! Az összes
munkanélküli kádárok jelent*
JUájus 28. szombatfeez/.enek az OJ1H szegedi kiNemzeti Színház: délután fői
rendeltségénél, Marx-tér 20.
1: Különös házasság. MLNSz iffiz e!s3 ne^yeűévlsen iő ersűmé^valtel értsk 0! a m t t ú
— A MAGYAR
KÖNYVRAJ
júsági bérlet. I.
RÁTOK
Kulturegyesületének
Tegnap délután a Gázgyárban után az üzem dolgozói szólaltakEste fél 8-kor: Különös há1300 tagja látogat el vasárnap
Romola János elvtárs megtar- fel és nagy lelkesedéssel kinyil- zasság. »U» bérlet 18.
Htotta vállalatvezetői értekez- vánították akaratukat: tovább
Sze edre, hogy megismerkedjen
Belvárosi
Mozi.
4,
8,
8,
Jaletét, majd utána átadták az csökkentik a költségeket, véga várossal• A pestiék délelőtt 10
özem dolgozóinak a nyereségré- zik a munkaversenyt, a még- nika.
Arakor, különvonattal érkezenk
jobb eredményekért. Balázs BéKorzó Mozi: fél 5, fél 7, fél
szesedéseket.
meg. Zárt sorokban
vonulnak
la
elvtárs
a
vasas
szakszervezet
>:
Janika.
A gázgvári kulturház termét
be
az
Aradi-vértanuk
terére,
kiküldötte,
a
vasasok
üdvözlefeldíszítették. Az üzem minden
Szécehnvi Mozi: fél 5, fél 7,
— BŐZSÖ JÁNOS mélykúti ahonnan városbemulató sétádra
dolgozója: asszony és férfi ott tét tolmácsolta. Utána a Gáz- "él 9: Arató asszony.
lakos
az
elmúlt
év
nyarán
egy
volt a vállalatvezetői beszámo- gyár tiz dolgozójának átadták
Wuzeun,
,>iva:
nítkVznap 9-Mt 14 iraktora',bntrészt
javítás céljá- ndulnak. Megtekintik n MuzeMolnlr
lón és hozzászólásaikkal bizo- a nyereségrészesedést.
fajár- la ünnepnap 9-től 13 őráig
ból
Budapestre
vitt.
A trak- umot és Sze ed nevezetessége'
nyították, hogy résztvesznek a József 310, Dobra Kálmán 285
S ü n o ^ A kSnyvt ír nyitva: hétkőtnap>
tor
tulajdonosától
összesen
5000 <t. majd ebéd után.'a Zenekonr
termelés irányításában, a gyár Orosz Mihály 240, László Pál
,n rejgjel 3 órától aate 1 óráig.
zervatórium nagyterm b n iroforintot
vett
eb
holoít
a
javíügyeiben, az "üzemi demokrácia 320, Sciymes Imre 300. Kalapi
Eijyeteipi könyvtár
ayitvat
reggel 3 tás 900 toriníba
került.
A jatmi és zenei délutánt hallgatL legteljesebb mértékben érvé- Menyhért 280, Nógrádi Béla 200
ától est e I óráig.
pénzt Budapesten szórakozásra nak végig. Az esi órákban, elnyesül a Gázgyárnál. A Köztár- Frigyes Sebes ivén 250, Málik
költötte. Amikor
elszámolásra utazás előtt még autóbusz körMargit
220,
Bcllovai
Antal
20í
lásági indulót a gázgyári zeneSietjítaSas ®yőíy szer tárak:
kerüU a sor, azt állította, hogy
torint
nyereségrészesedést
kaéiül rendeznek a. részükre.
kar játszotta, majd iíomola JáBorbélv örök. b. JLferv L : Ti- a pénzt a vonatban ellopták
f
nos elvtárs megtartotta a vál- pott.
— NAGY ENDRÉN© lép
tőle.
A
szegedi
törvény;
•
áza Lajos-körut 20. Leskó Villalatvezetői beszámolóját.
A megjutalmazottak nevében mos: Újszeged, Vedres-utca 1. uzsoraegyes tanácsa Bőzsó JáÁbrahám Istvánná
szegedi
Az első negyedévben a
Orosz Mihály beszélt és hang- Vagy örök. k. dr. Hangay: Bol- nost hathőnapi börtönre ítélte.
lakosok a tél folyamán a
villanytelep 4.0 százalékkal,
súlyozta, hogy a jövőben mée dogasszony-sugárut 31. Zakar
Haladás nyomdából nagyobb
e viiianvíclep elocztő ré— A TISZATÁJ cimü fofokozottabb mértékben végzik 8. örök. k. Máthé Mihály: Va
mennyiségű papirt és
raeze 16.4'százalékkal túltellyóirat
köré
csoportosuló
írói
munkájukat és azon
lesznek, őria-tér 1.
gasztót loptak. Nagy Enctjesítette az előirányzatot. A
munkaközösség a jövőben hahogy eddigi üzemi tapasztala-1
rénét ölhónapi,
Ábrahám
erén felhasználásánál
a
vonként egyszer a Dolgozók
taikat átadják a többieknek.
Farkas István elvtársat,
a
Gázgyár dolgozói 19.090 foKlubjában irodalmi délntánt
Istvánn'él
négyhónapi
fogA lelkes értekezlet az Inter- mnnkásmozgaltfm régi harcosát,
rintot takarítottak meg.
rendez. Az első ilyen délutánházra ítéllek.
nacionálé
eléneklésével
ért
véala hosszú ideig a lapunkat
A vállalatvezetői
beszámoló
ra jnnias első felében kerül
— LOPOTT tárgyakat vett
get.
előáHitó nyomdában tevékenysor.
át eladásra özv. Somogyi Jókedett, a szegedi Postaigazga— EGÉSZNAPOS
fun'á'ist zsefné. Orgazdaságért öi hóna pl
! óság I I . jogügyi és vizsgálati
• osztályának vezetőjévé nevezték rendez junius 5-én, pünkősd- fogházra Ítélték.
— KET kabátot
lopott
'.o ái-napfán a Magyar Dolgozók
Mezőhegyesen ifj. Nagv IstPártjának R.-gárdájn az ujsze— A
MEZŐGAZDASÁGI gedi lige'bzn. A nagy népünneván tápéi lakos.
Öthőuapi
igazgató-ág me/kezdte a bo- pélyre kivonulnak a szegedi
fogházra Ítélték.
rok felülvizsgálását- Szigorú- üzemek dolgozói. A szabadtéri
x A S/fegod-á!!«enáson elan ügyelnek arra, hogy azok színpadon kullurgárdák szere- veszett W i m e r Benő' utóda,
országnak.
A
Földtani
IntézetA szegedi Tudományegye.
a borok, amelyek közfogyasz- pelnek, ° honvéd zenekar mu- Salgó Dezsöné felírású cégbéffcm Földtani Inlézele országos ben tol- tátott ki é letek ennerí
tásra nerrt aHxtlmasak. ne ke- zsikál. Délután és este <* vigadó- 1 végző. Kérek mindenkit, kijelentőségű eredményeket ért a tetemes összegnek a meglarülhessenek forgalombanél ilyen bélvegzős nyomással
ban táncmulatságot tartanak.
ti a timföld ipari fölhaszná- karilását jelentik, sőt jelentékiszolgáltatásért valaki jelent- A TERMÉNYFORGALMI
lása terén, ami nagymértékben keny expo; Lehetőségét is Ígér— A SZEGEDI ÜGYVÉDI kezik, azt értesítésem mellett
megkönnyíti és olcsóbbá teszi nek. Az ubajta gá-tis litő-mas NEMZETI VÁLLALAT szegedi
KAMARA fegyelmi bírósági tagadja meg Wizjier
Benő
kirendeltsége
a
hét
folyamán
fc hazai gázgyártást. Gúzgyára- sat az intézet munkaközössége
most tárgyalta Kasza
Fe- u lód a.
feíknak az utóbbi időt,en prob- kísérletezte ki. Ezt a fontos -ezdte meg a kereskedők, földrenc ügyvéd ügyét, aki a
— VASARN\P délelőtt 11
lémát okozott a magas kéntar- anyagot timföldből állítják e'ő .nüvesszövetkezetek elszámolmúltban fasisztabarát volt
tatását.
Az
elszámoltatásokkal
órakor
ünnepélyes
keretek
talmú hazai szenek kéflíe'érii- Á vizsgálatok most abban az
Az ügyvédi kamara fegyelmi
kapcsolatosan minden osztály
kőzött nyitják meg ° volt
lése, mert az ehhez szükséges irányban folynak tovább, hogy
bírósága
Kasza
Ferencet
kimegkezdte
az
1918-as és
Népszava Kárrász-atcai heúgynevezett lux-massa
kifo- az uj gáztiszlitó-massa álía!
zárta az ügyvédi fealmara
1919-es mérlegének felállítályiségében megnyíló •Háziis
lyóban van. s külföldről nem elnyelt kén mennyisége
táagjai sorából, örökre eltilsát is. A kirendeltséghez taripari KiátVtási.« A kiállítást
trerezlielő be. Az eddig kül- visszaszerezhető legyen, ami- tozó raktárépületek rendbehotották ügyvédi gyakorlatáSzeged város h aíős iga és a
lőidről importált
gáztisztitó ből Magyarország teljes kén- :ását is megkezdték, hogy az
tól.
szegedi Építésügyi Igazgatópassa évi 1 és fél millió de- szükségletét is biztosítani le- idei termés befogadására al. — A J ö MAGYAR BESZÉD
ság megrendezésében tartják
»jza veszteséget jelentett az het majd.
versenyének dönfőjére
junius
kalmasak legyenek.
meg május 29-től junius 6Jg.
1-én délután fél 4-kor kerül sor
— AZ ÁLLAMI felsőipar- az Ady-téri egyetemeri. Minden
— ARATÁSI ÉRTEKEZLET.
ískolában (Kálvária-tér) kes- versenyző egy két és félper- Junius 4-én az ara'ási és csépkenyfilm vetítőgép
kezelői ces kötött szöveget, Rákosi elv- iési munkákká! kapcsolalban a
tanfolyam indul junius 1-én társ április 19-i
beszédének DÉFOSz sze ert titkárságán érdélután
5 órakor. Részvételi részletét és szabadon választott
1
íá
di] 150 forint. Tartalma négy szöveget olvas föl A nyertesek 'ekezletet tartanak. Az értekezle en az irodavezetőknek, litkáhét.
a e o torint jutalmat kapnak.
rroknak,
bizalmiaknak és tera
jólétnek
megvalósítását,
meBecker Vendel apátkanonok,
* Jnnína 12-í M a g y a r — O l a s z
x PetO György hegedüe tje az
tói a választások előtt aláirta lyet lelkesedéssel ígér.
válogatott labdarugómérkőzésre Izraelita Nőegylet jótékonvcélu melési feletősöknek felí'étlenüJ
meg kell jclenniök.
Szívesen elismerem
magyar sport-különvonat indivi. RészvéI katolikus egyházi étet számos
hangversenyének keretében mádemokratikus
kormányzatunk
teli
dij,
állóhelyre
érvényes
beA SZEGEDI FÖT.DMŰrezetőjével együtt a választási részéről azt a jóindulatu megjus 30-án, hétfőn este 8 órakor
lépőjeggyel együtt 33 forint. Je a hitközség dísztermében. KözVESSZÖVETKEZET 29-éjtr,
felhívást, a napokban
egyik értést, melyet a panság anyagi tentkezéseket
'a részvételi
dij
vaasárnap délelőtt 10 óra•budapesti barátjától*
levelet ellatásanak biztosítása iránt és ocvideiü befizetésével junius 2 reműködik Gál Klára (zongora).
egyidejű befizetésével junius 2 Műsoron Bach, Corelli, Caesar
kor a szakszervezeti székkapott. A levélíró, aki ,Csodál- megrongált, soklielyen rornba- ig fogadéi az IEUSZ-MAV. IIIV
házban (Kálvária-utca l O j
kozó barátod*, aláírással küldte dölt templomaink helyreállítá- Menetjegyiroda, Klauzál-tér 2. Branck, stb. müvek. Ilelyigénylés Déry gépüzletben.
taggyűlést tart.
íl a levelet, többek között meg- sának segélyezése iránt .mutat.
— AZ ORVOS EGÉSZSÉG— A
MAGYAR-SZOVJET
lllapilja, hogy az apátkanonok Bízom benne, hogy demokra— ENGEDÉLY NÉLKÜL váazáltal, hogy a vá!a ztást felhí- tikus kormányzatunk irántunk, ÜGYI szakszerrezet sebész szeik-TÁRSASÁG kertmozijának fel- gott ki fákat Nagy Sándor sökatolikus
papok
és
hívek
iránt
|c.sonor
íja
pünkösdkor
Szegeden
avatását, amely a rossz időjárás vényházi lakos.
vást aláirta, elfordult az egyEgyhónapi
akkor is jóindulatu megértést Srendezi első t i éld vándorgyü- miatt elmaradt.
szombaton,
háztól. Becker Vendel apátka- tauusit, amikor Egyházunk és i,
28-án este 8 órai
kezdettel fogházra ítéli ék.
-lésre
ém
A vdn y
i en
Conok ismeretlenségbe burko- ddemokratikus
— A SZEGEDI és győri
emokratikus
kkormányzatunk
ormarívzatnnk 1
,
, ,
, ,, ,
tartja a Vőrösmaty-utca 7. szám
lódzó barátjának az alábbi le- között igazságos megegyezésről sokan érkeznek a fővárosból és alatti székház kerthelyiségében.
zenekonzervató iumok
köve'et írta és megkérte a sajtói iárey;u Püspöki Karunk és de- az orszáj maj'nen
zötti tanulmányi
versenyek
minden oá A vetítés előtt a honvédzenekar
1
a levél közlésére:
mokratikus kormányunk. Ezen rosából a vezelő sebészek kö- hangversenyez. A kertmozi avapén'e en este befejeződtek. A
zül. A vendégek pünkösd szom- tásra M S z í tagjainkat, vendékülönböző osztályok legjobAláírásod
nélkül
levelet megegyezés alapja a kölcsönös
me- batján este a menetrendszerű geinket és az érdeklődőket szeküldtél és tudakolót, miért ir- tisztelet és megbecsülés,
ban szereplő növendékei ma
lyet egyrészt a katolikus pap- gyorsvonathoz csatolt különko- retettel várjuk.
ka
délután 5 órakor és este fél 9
ság
és
hivek
a
demokratikus
csin jönnek Szegedre. A vánm alá a Népfront-választó &
— A JUNIUS 15—19-e kö- órakor a ze ekonzervalórium
fetti kapcsolatban a katolikus hí- kormányzattal és intézmények- dorgyűlés résztvevői két napig
nagytermeben
hangversenyt
zött megrendezett könyvn°kel szemben, másrészt az 1944 '°rtózkodnak Szegeden és ezvekhez intézett felhívást?
rendeznek. A dijak átadására
pokra a sze.edi könyvkeresMagyarorElőrebocsátom,
hogy
még óta rombadöntött
alatt a sebészeli klinika tanteris itt kerül sor.
kedők
számos meglepetést
gondolatlan sem
óhajtottam szág újjáépítéséért kemény küzegyházunk tanításától
eltérni. delmet vivő magyar demokrácia mében igen gazdag és változatartogatnak a könyvbarátok— VILÁGHÍRŰ fizikus tart
híveivel, tos előadások keretében beszéd
Őszintén
megvallom
Neked, egyházunk jogaival,
nak. A Szikra Mikszáth Kál- ma előadást Szegeden. Ma d.
örültem Püspöki karunk a vá- törvényeivel és intézményeivel tik meg a korszerű magyar se
mán és Móricz Zsigmond no- e. 11 órakor az egyelem kilasztással kapcsolatos állásfog- szemben viseltetik.
bészei problémáit.
Vasárnap
velláit 1 forintos áron árusít- sérteti, fizikai tantermében dr,
lalásának. örültem a magvar
Ettől az igazságos megegye- délután a rendezőség a. Dolgoja majd ki- Elsejétől kezdve Jánossy Lajos, a magyar szárdemokrácia katolikus
magyar zestől reméljük mind katolikus, zók Klubiában műsoros estet
a könyvkereskedések
már mazásu, világhírű fizikus, g
népünknek sikerének, melyeket Egyházi életünk, mind demo- ad a vendégek tiszteletére
veszne p fe i előjegyzésekel a dublini egvelem
az ország újjáépítése köriÜ ki- kratikus állami életünk további
professzora
leitett. Magara is szívesen tá- — most már harmonikus fejlő- azon a szegedi Nemzeti S-Jnhái
könyvnapi könyve're.
tart előadást a kozmikus suművészei
és
a
Zenekonzervatómogatom azokat a törekvése- dését.
X Kar- és zsebórákat, régi gárzásról. Az előadást bérki
rium tanárai szerepelnek.
A
ket, melyek az ország javát és
Ebben a meggyőződésben irezüstöt
macras árban
veszek. meghallgathat ja,
természetemagyar népünk életszínvonalá- tuk alá én, katolikus paptársa- vándorgyűlés
résztvevői hétfő
nak emelését szolgáliák. Általá- im és — feltételezem — kato- délutánig maradnak Szegeden Fischer ékszerész Szeged, Klau- sen teljesen díjtalanul.
zál-tér 3.
ban örömmel állapítom meg a
— VASÁRNAP délelőtt 11
x Pollák Testvéreknél jól váx Csecseniőhclcncyít, selvem
magyar demokrácia becsületes likus hivek is a választási felórakor
I engyetkápolnán, Táhívást.
aarisnyát, női fehérneműt, zseb- sárolhat (Csekonics-utca 6) férerőfeszítését rombadöntött orpén, Dorozsmán,
öszeszéke
Csodálkozó Barátomnak: kendőt, divatsálakat, esernyőt fikalapot, férfifehérnemüt, férszágunk talpraáilitása
körül.
pedig délután fél háromkor
Becker Vendel
jól vásárolhat Pollák Testvérek- fisapkát, nyakkendőt, nadrágP. zn lommal várom az
ötéves
DÉFOSz taggyűlést tartanafe.
apátkanonok.
tariófe harisnyát* nyári inget.
terv végrehajtása során annak /
nél) Csekonics-utca

fflia mümM. masszát Msérlefezef! HP
a szögeli egyetem Föliifanl lolézete

lecSer

el apá Ifanenelc kn\n
^etfáflozl fearáfiáfiei

NAPIREND

— A SZEGEDI
mezőgazdasági vegykisérteti intézet megkezdte á rendelkezésére álló 12
fajta gyapottal a kísérletezési
munkákat. A kísérletezés célja,
hogy ° meg'évő gyapotfajtából
kiválasszák azt, amely a muryarországi éghajlatnak legjobban megfelel s amelynek terméshozama a lehető
legnagyobb.
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Ma este villanyfényes uszó
és vizilabdamérkőzés lesz Újszegeden
K mkszervc.'cti M T E rendezésében ma
w fél 8 óraikor veszi kezdetét a S/aid Nép székháza Javára tartandó kétna-s uszó és vizllzbd,torna, a i újszegedi
zodában. A versenven aa Elóre nagy
<rüá|a mellett a M A V A O úszói is teljes
tazámban rés 'tvesznek, amely
Szeged
'zóaportélelénck legnagyobb Idei eseménye
;». A legjobb magyar úszók
kftzill
t lesz az olimpikon üyöngyó3Í, Mitró,
s Német, azonkívül Bánki, Útikért, Orói, Kassai, Kádár, Farkat. Péter ét az
•én befutott hatalmat tehetség, az II•sági Tutupck it. A (óvárosi versenyzik
é'.utiu érkeznek Szegedre tirsasgépkosin és a mai számokban valamennyien
.izbeizállnakt. Így érdeket összecsapásokau lehet része Szeged uszósportkedve» közönségének. Az úszóverseny után a
zakszerve/etl M T E * csapata a M A V A Q
ryülteséve! jétizik villanyfénye* esti yiiabdaniérközéat A verseny előreláthatóan
ste 10-ig tart.

la (lflutAu kezdődik Csongrád
jegye asztali teniszbajnoksága

7.000 lonsa k i érkezet
a szegedksrnyák! beköíáala^
épiiásáí!

Iléiczcr tonna Követ szállitoltak már eddig lo a dunánÁz alapfokú labdarugó bajnokság tuli és felvidéki kőbányákból
mai műsora:
a cscngclei, városianyai, alsókőzponli bekötőutak megápiléHnnyadl-Hr: 4 óra Köztlsrtaeágt telepLádagyár, 6 óra Oázgyár—Szórcgt EPOSz sere. A szállítós még tovább
tart. Hamarosan ujabb 7000
OrtszÁgoa bajnokságot nyert a fölnőtt cipós mérkőzések.
leány kereskedői mi
kosárlabda MKUMTE-pályai Rákóczi-Sziliért uttó- tonna követ szállítanak majd
ró, délután 4 őrakor.
csapata .
az ulépiléshez.
Postás-pálya: 3 óta Klauaál-Mőra D ó

mentes szállást és eitátást kapnak, az utazási költségek azonban
őket
terhelik.
Írásbeli jelentkezések, lak.tin, személyi adatok (eltüntetésével, Önéletrajz és tómegszerve'eti ajánlással junius 5-ig a sportfelügyelőségen Ffajnóczy-utca 20. szám alá
adhatók le Nagyszeged területéről.

Oláh, Klein — Csúcs
lósi. Csere: Szabó.

A szegedi kereskedelmi
leinykőzépiikofa kosárlahdarsapsta szerdán
csütörtökön játszotta le Budapesten az országos bajnokság döntőit. A szegedi lányoknak két budapesti iskola, a Szent László
gimnázium és a Dobó Katalin kereskedelmi, valamint a pécsi Szent Erzsébet
középiskola csapata volt az eilenieie. A
kercskeácluii.ták ttttndh'roa ellenfelüket fölényesen győzték le, igy másodízben szerezték meg az országos bajnoki elmet.
A csapat ebben az összeállításban játszott

zsa ifi mezítlábas.
Cserepes-sor: lét 6 Kcnder-FTC SzlT
felnőtt cipős.
Stadion: 4 óra O s z t
mérn.—Nemzeti
Színház lein. cipói.
Vasuías külső pálya: 6 óra Villamos—
ÉMOSz felnőtt cipős hajaokL

Szakszervezeti

hírek

A nagy érdeklődéssel várt csongrádtneyei asztalitenisz egyéni bajnokságok közelmei ma délután léi 3-kor kezdődnek
A Háztartási Alkalmazottak Szakszeri rókusi tomacsarnokiian. A nagyarányú
nortcsemfnyre eddig 11(1 nevezett küld- vezeti nta délután 8 órakor a szakszervezeti
piékh.írban
kulturcMet
rendez,
ik be. H u s i r.ő és kilencven térfl neveti be. A küzdelmek torán eldöntésre amelyre mindenkit szeretettel vár a veterül a megye férfi, női, felnőtt, ifi, úttörő zetőség.
gyéül, párot és vegvespárot bajnoksága,
A Famunkáa Szakszervezet
vasárnap
k mai megnyitóverseny alkalmával a sc- délelőtt 10 őrakor tisztújító közgyűlést
rjtezókre kcrill aor az eló- ét közép- taVt a szakszervezet! székházban. A Faidőtökre vasárnap reggel 8 órai kezdettel munkás Szakszervezethez tartozó kisüzeirtják, mig a döntőket vasárnap délután mek és műhelyek azerezett dolgozói tag1 órakor kezdik meg. A verseny dijta- sági könyveikkel együtt feltétlenül jelenanul nézhető végig. Itt hívjuk fül azok jenek meg.
igyelmét, akik nevezésüket még nem ódVasárnap üéfelőtt 19 órakor a Földműák le, hogy a helytzincn Is leltet nevei Szövetkezet taggyűlést tart a azakreznl, a ma délutáni kezdésig.
szervczetl székházban.

—

örményi,

Sik-

Tenyásfállalíelvásár'ásolíra (szariasmariia, seri és, iu!i) elöissuzésaS

a bemu!3tdferó! elöze'es tájékazódős
A Tenyészállat forgalmi NemSlai'.ion: 4 óra Lokomotív—Móraváros zeti Vállalat a tenyészállat felvásárlásokat meg fogja kezdeni.
lérfi NB II. mérkőzés.
és bemutató csak
Szakszervezeti pálya: 4 óra Konarv- Felvásárlás
yár—D. Motorosok kerületi bajnoki.
azon a helyen lesz, ahol kellő
Újszeged. Szllór pálya: léi 3 MKUMTE számú jelentkező ( legalább egy
—Móraváros B. kerületi bajnoki.
vagon rakományig)
összejön.
Felhívás a rőpfcbda játókvezo- Akinek eladó, illetve felvásárolható továhbtenyésztésre alkaltőkhőz
mas állatuk van, jelentsék a heA röplabda szövetség ma délután 4
lyi Földműves Szövetkezet he
ó n i kezdettel játékvezetői értekezletet tsrt
iyiségéban Bemutatóra és előa Sportleiügyeióségen (Hajnóczi-utca 20.)
Valamennyi játékvezető pontos megjele- jegyzésbe kerülnek a szimentáli
jellegű fajtahibátlan középidejü
nését kérik.
Tekebajnokság

mai

mérkőzései

vagy wojiii fiatalabb tehenek,
üszők, választott bika és üszá
Isorrjuk.
Scrtéseknél mangalica, fehér,
lius, berkshirei nnyak, kocasüldők; és kanmalacok. Juhoknál
fésüsmerinói cigája racka fajtója anyák, tokjok, jerkék éj
kosok. Á* állattartó gazdák a
földművelésügyi miniszter állal
megállapított mindenkori telje a
teuyész vételárat kapják sulylevonás nélkül. Az állatok vételárát átvétel után készpénzbea
teljes értéklven kifizetik. Sulylevonást kizárólag abíoan az
esetben eszközöl a bizottság, ha
bemutatott állatokat abnormálisan etetik, vagy itatják. Ki fizetéshez adóbizÓnylat szükséges.
A megvásárolt állatokat heteben állatorvosi
vizsgálatrak
vetik alá és csak azok az állatok kerülnek átvételre, amelyek tbo. Ixitegségro nem reagáinak. Kevés létszám esetén
több község csoportosulhat.
Jelentkezési határidő: junini
3-án déli 12 óra.
EGY vagy kettő=zobás társbérleti lakást keresek elsejére vagi
15-ére. Pénzügyigazgatóság, Tl
emelet 3.7

A o :r ^ In S r -<l e t é ^ e
GYAPJÜ
tropikál férfiöltöny
(liarna) jó állapotban eladó. —
MegteKinthető délután 2—6-ig.
Bocskai-utca 6., I. 7.
ANTIK sublótot, jó állapotban
vennék. Juhász Gyula-utea 33.,
L emcist 4.
ELADÓ Pásztor-utca 7. számú
uy ház. Érdeklődni Szent Antalutca 12. szám alatt.
VESZEK indiátron festésű hibátlan zászlót. Bvüsszeli-körut
9., Finta
ELADÖ 3-! l-es Philips
kifogástalan rádió, kis használt tűzhely. Topolva-sor 7., földszint 3.
FEHÉR mély gyermekkocsi matraccal eladó. Megtekinthető Polgár-utca 18., földszint, délelőtt
KÉT frigs fejőstehén, bőtejü,
két erős fiatal igásló, istállótrágya eladó. Dobó-utca 15.
FEHÉR mély gyermekkocsi eladó. Madách-utca 15., Balogh
3-!-l-(Pt jó'nangu rádió eladó. Petőfi Sándor-sugárut 62., földszint 2.
ELADÓ u j 2—3 méteres, colos
deszka. Somogyitelep V. utca
236. Használt "épületfa TápéiuGtca 6.
EREDETI Singer Ccntr.ál-Bobin
TI varrógép eladó. Hullám-o. 8.
1. emelet 7*.

K

<i"üLAWg1i:ÉK"~
A
VÖRÖSMALOM reggel 5-ig:
BITTOR elsőrendű diófa, fényenyitva. Jazz-trió muzsikát Hűzett
kombinált
szekrény
és
háA
Kereskedelmi
Alkalmazottak
SzakV'ttóAinap indnl az alapfoka röpsítő itoJok.
szervezetének üzletszerző szakosztálya va- lószoba olcsón eladó. Szakmá•
labdába jnoknág
ELE 1110 mü fogak, fogtömé.,
sárnap délelőtt fél 11 órakor taggyűlést ba vágó munkát vállalok. Öveges
foghúzás felelAsségsrel, olcsó
A hiten készült el a Csongrád megyei tart a szakszervezeti
székházban.
müaszlalos,; Deák Ferenc-utca
ifapfoku rüptabdabajnokság sorsolása. A
árban. Ráca Géza fogása, MikA HfMclGgjcI'.k Szakszervezete hétfőn 25. szám.
bajnoki küzdelemre csupán Szegedről 30
száth Kálmán-ntca 12.
délután 6 órakor taggyűlést tart * szakFIGYELEM! Most vegyen gunöl és 60 térti csapat adta le nevezését,
MENYASSZONYI ruhát keresek
szerezeti székházban.
miszandált Hódynál, mig a készunelyek hat csoportban veszik fel egykölcsön junius 12-ra
maga*
A Magánalkalmazottak
Szakszervezett
mással a küzdelmet. Az uj sportág rendlet tart. Kelemen-utca 12.
alakra. »Divat03« jeligére.
szeres kultiválása közel ezer főnyi ifjú- felhivja azokat a tagokat, akik valamilyen HALOSZOBA BÚTOROK,
egyes
TÜNDÉRI gyöngy kollekció étkomunkásnak és értelmiségi fiatalnak jeleni hangszeren játszanak, hogy személyesen
bútordarabok még mindig leg.
sportolási lehetőségit. A bajf.okl kiizdel* vagy telefonon sürgősen
Jelentkezzenek
zett. Tizenkét forinttól száza- yyolosóbban
Spitzer
asztalosnál,
a nagyobb létszámú V — V I . csoportban (esetleg levlapon történő értesítéssel) Pévenig. Dr. Bcrényinéhez. Ki aJfargit-utoa
Í2már vasárnap megkezdik, a nőknél és a ter László' helyi titkárnál * szakszervezetzál-tér 9.
többi cso, or okban perig Jvnliis 12-én indul ben, illetve az Országos Takarék Ilók- EI'ÜLETANYAG eladó lelxmtásKAMŰV ESMUNKAT
kézjpesozvg a versengés az elró-.géért.
jónál. (Tel.: 31-40.)
sal. Dugonics-tér 8. Italmérés.
sen kisiparossal, kedvező fizet é»
A vasárnapi torduló idö és pályabeoszA kisüzemi vegyipari dolgozók Ibi/almi
sel, díjtalan terv és költsfgve.
órás és ékszerész
tása a kővetkező:
tagjai részére kedden délután 6 órakor
tes. ilathiáaz László kőművesA.WJ Kárász-utca 14. sz.
AUÍ'T.Sz üdüli); délután 2 óra R e n d ő r - bizatml értekezlet lesz a szakszervezeti
mester, Kereszt-utca 13.
Keresek kar- éa zsebórákat fvekMEFESz I., ugyancsak 2 óra VI. Rend? székházban. Megjelenés kötelező.
ÖCSKA kalapját ne dobja el,
örtanosztály II. - MEFESz It., 4 óra CV.
kerórát IÍ), ezüstöt, brilliáns
pünkösdre Meni kalapos uij.ávos szakszervezet—Vendéglátó szakszerveékszereket magas áron. Nagy
iét.
festi. Dugonics-tér 2.
óra. és ékszerjavitó műhely."
MINSz üdülőt délután 2 óra Felsőipír
AZ a höigy, aki a pénzét egy
H — F T C SzlT III.
könyvesboltban elvesztette, .jeFEKETE faragott ebécUő elFelsővárosi MIN'Sz pályás* 2 óra Uj«olentkezzék érte.
adó.
Kárász-utca
17.,
Levendum jus végén esedékes
nogyitelepi SalT-lfjszegedl SzlT, 4 óra
la virágüzlet.
TÍPUSÉT!ED 2.80 forint a KözFelsóipar I — F T C SzlT I I , 6 óra Nyom11. szí ma Központi Ve- 125 kbc. DKW motorkerékpáponti Teiivóban. Kiadós,
jódász Szakszervezet-FTC SzlT t.
ízű, táplálós.
Petőfi tanelá otthon: 2 óra Magánalzetőségünk ülése miatt rom elcserélném nagy motorért.
kaluia/ott S z l T - M ó r a SztT.
Algyő, Kanai-ntca 14.
SZEMÜVEG
Optifónál. OTTTaníts kOllégl.MJ: Vcgyésiell középiskola
csak juniu3 elején Jele- FÉRFI és nöi príma állapotban
OTBA-szálIitó, Szeged, Kávás*.
—Tanító kollégium.
ban lévő kerékpárokat veszünk.
utca 16.
nik m e j
Vasutas stadiont 2 óra Állami líceum ét
Délmagyarorszá'g kiadóhivatala.
FELHÍVÁS!
Örkény táiiorc ál
tan. képző.—A4AV fiúnevelő, 4 óra Bel350
kbc.
Trinmph
motorkerék1945. évben autókara niból t,ko<
városi SzlT—Rókusi SzlT, 6 őre VAOSz
pár
príma
állapotban
eladó.
tért. Felkérem az autón utazóSzlT—Fodortclcpl SzlT.
TTkTT
teái
Állami Senizüli Színez Pásztor-utca 17., üzlet
kat, hogy elmüket, közölni szíUjabb II. oeztrtlyu
labdarugó
HASZNÁLT férfi és női kerék- FIGYELEM! Belvárosi három- veskedjenek. Kováts, Csen
párrokat (rroncsokat) ismét ma- szobás összkomfortos lakásomat di-sugárut. 3.
eredmények
m ü 4 o r t »
gas áron veszek, gumi nélkül is.
Dohánygyár-Püspökidé 6:0 (3:0),
SlájiH 2S-án, szombaton délután fél 4 óra: Csongrádi-sugáxut 25., műsze- elcserélném iiudaepsti kétszobás- ELVESZETT hétfőn este osontrostnnya -Tápé 3:0, Postáa-KASE
U2
keretes fekete szemüveg. MegtaKülönös házasság. MINSz üjuaági bérlet.
sal. Cim a kiadóitan.
rész .
(3:0), Rákóczi—SrAK 3:0 (2.0).
1. előadás.
BÚTOROZOTT szoba két fér- lálója jutalom ellenében adja
Jókai-utca 5., szabómühely.
Júniusban röplabda segídokfa- Május 23-án, izombalon este tél 8 őrakor: MAGÁNHÁZ beköltözhető, al- finek kiadó. Széchenyi-tér 7.
ezerért KÉT férfinek különbejáratu szo- FIGYELEM! Nylon esőkabá'
töképzö tanfolyam indnl Bók&s- Különös házasság. »U« bérlet 18. előadás. kalmi vétel, tizenegy
sürgősen eladó. Farkas-utca 12. ba fürdőszobahasználattal
Rendes helyárak.
ki- kéletes javítása nycwca nélkül,
eeabdn
Május 20-én, vasárnap este fél 8 órakor: ELSŐRENDŰ
retortafaszén, adó. Vidra-utca 3., L 2. ajtó. gumisaandáljavítás és kerék; ár*
( A Sportvezető és Sportoktatóképző In.
A (nrlangns özvegy. >!• bérlet 18. elő- minden mennyiségben kapható BÚTOROZOTT
szoba
szolid javítás. Kemcny Gyula Szeged,
tézet az OSH megbízásából junius 20adás. Rendes helyárak.
Szenesinél, Partizan-utea 28.
férfi részére kiadó. Cim a kiadó- Ba jcsy-Zsil inszk v-n Ica 11.
•tói julius 6-ig kéthetes, egésznapos, bentMájus 30-án. héttőn este fél 8 őrakor: FESTETT hálószoba eladó. —
ban.
lakásos röplabda segédoktatói tanfolyamot
ELVESZETT kísnövésü fekete
Különös házasság. >T« bérlet 18.
Püspök-ntca 8., Csizmár.
rendez Békéscsabán a Békét, Csanád, BiBÚTOROZOTT szoba
kiadó nősténymacska. Nyomra vez?' ö
bar és Csongrád tuegyei jelentkezők ré- Május 31-én, kedden este tél 3 órakoe: JAKABBAN lévő sportkocsi elházaspárnak, vagy fiatalember- nek 20 forint jutalom. Marért
Eladott meayaass/ony. »A« bériét 20. adó. Bécsi-körut 31., II. 9.
tiére.
2x3 méter gyapjú torontáli sző- nek. Szent Miklós-utca 4. Fe- utca 26., földszint 2. ajtó.
A tsnlolysmon olyan 18 éven (előliek junius 1-én, szerdán este fél 8 őrakoet
DR. BERTALAN József mérnöki
vehetnek részt, akik röplabdában megKülöaöa házasság. »E« bérlei 19.
nyeg eladó. Csongrádi-sugárut keténé.
felelő gyakorlati
tudással
rendelkeznek. mnlits 2-án, csütörtökön este tét 3 órakor: 2a., L em. 3.
BÚTOROZOTT szoba
kiadó, eiiánirodája fertőtlenítéseket »
A kétbíten tanfolyam vidéki hallgatói díjlegolcsőbhan vállal. M;iros-u. 15
Url m u r i
Bcmutatóbérlet
21.
FIGYELEM! Szopós csikó és konyhahasználattal. Damjanieh- CSISZÁR Gézáné arcképes igautca 11., özv. Tatár Mihályné.
hízott
lóhus
kapható.
TombácÁrieszúilitós!
Megtálátó
bútorozott zolványa elveszett.
nál, a Tábor-utcai
lóhusesax- KÜLÖNBEJÁRATU
szoba kiadó. Bajcsy-ZsilinszKy- kéretik Tisza Lajos-kümtfc 48.
nokban.
alá leadni.
EÍLADÖ szürke férfiöltöny, jó utca 22., II. 11., Patkósné.
Kclmeiefitő - Vegyllízliló
szoba
kiadó, HöFEHÉR törhetetlen üveggel*
állapotban, közép alakra. 'Erd.: BÚTOROZOTT
Tábor-tá. 4.
S82inczr-a. 14.
ítlebehberg-tér
3.
Dobrai bádogos, Mérey-utea 12. ágynemű nélkül, nyugdíjas fér- elegáns lesz ismét órája. Stop:
áe'ulon . SS 1$.
fro't Girel'a-fór)
FÉRFI és női
kerékpárokat, finek, nyugdíjas özvegynek. Pe- pert veszek. Tóth órás, Kárá'*.
használt állapotban
állandóan tőfi Sándor-sugárut 46., L em- utca.
bal.
S í c A i ' í - p A l y a
U f s z e g e d veszek. Kovács müszerése, ApDEUMAÜYARORSZÁO
ponyi-utca 15.
EGY bútorozott szoba magányos
^ :•••'• wplbfs
125' kbc. motorkerékpár eladó. nőnél dolgozó nő részére kiadó.
1919. m ú j u s 29-én d é l u t á n 5 ó r a k o r
Szepeg, Rózsa-utca 438.
Járdiné, Valéria-tér 6., I. em.
Pckifls ,zer!te«zM is
TIZENKÉT darabból álló zöld 2. aitó.
ff). KOM ÖCSIN MIHÁLY
lakkozott szobabútor, jő állapot- KÜLÖNBEJÁRATU
bútorozott
őzerkesztő: B 0 D A Y P Á L
ban lévő fostett vaságy,
kis. szoba kiadó. Tavasz-utca 11a.,
3zcrkíszt4,«j:
jdkti-utse
4.
asztal, két virágállvány, elköltő-, emelet, Kispál.
Pe!e!6» o r k c z ' ö l t t i d o n N. B L O. bajaoki mérkőzés
zés miatt nagyon olcsón el- HÁROMSZOBÁS hall03 közponSzerksírtösí-f tcizton; 30-93.
adó. Juhász Gyula-utca 33., I. ti fütésea lakásom elcserélném
Elolle egynegyed 4 ő r a k o r
Nraradíl izerkfirtéstg) tsetrwi
emelet 4.
etf* 8 t « 1 35-06
2 szobás modern belvárosiért.
FŰRÉSZPOROS kályha
tartá- Lázár iroda, Attila-utca.
KtadOMvstil: KárMz-vrtc' 8.
S z e g ő d i i . — D o r o z s m a F .
C .
rzleiofl- 31-16 í j
34-00.
lyokkal, csöyekkcl,
asztalok, HÁROMSZiÍBAS összkomfortos
!
kerületi I. O. rangadó mérkőzés.
székek, szekrény, csillár, kézi- lakásom elGserélnéni 1—2 szo- A, T Í7-I tftfft* r-«,tcn'--v 4 !l*<Mf*
el- básért^ Manarit-ukca 3. l em
UlSkeíy 0, fl!!thelv4, H ü l g ^ g y * , S í a k s z s í v c z e U á l l ó 3 Fi máíigoi'ló, üvegfal, a j t ó t
k (iiziyiki^íü KH. bjwsu
adók. Aradi-utca 6., Reitzemé. a. ajtót.
FEfcEt JK VÚMSFOtetvKr-' v
* '
Jegyek a Délrnagyarorszáa kiadóhivatalában klphatók.

9 „Pártmunkás"
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