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a dolgozok m m m p r o i l e i m r i
A Magyar Dolgozók Páríjának
Központi Vezetősége a keddi napon ülést tartott, amelyen a diadalmas Népfront-választások értékelését és a politikai helyzetet
Rákosi Mátyás elvtárs, a magyar nép és a magyar kommunisták nagy vezére ismertette. a tagfelvételek szabályozásáról pedig Kovács István .elvtárs beszélt. A Párt központi vezetőségének ülését az ország
dolgozó népe határtalan érdeklődéssel várta. A párttagok, a pártonkivüliek és a más Dártbeliek
Is szerdán reggel az újságokban
Rákosi elvtárs beszédét, a Központi Vezetőség határozatait olvasták el először, mert népi demokráciánk fejlődésén ma már
v mindenki előtt világosan és kézzelfoghatóan
betízomjosodott,
hogy .Magyarországon az életet,
a fejlődést a Magyar Dolgozók
Pártja, a kommunisták pártja
Irányítja és viszi elcre.
A magyar ncp nagy tömegei
a hároméves terv hatalmas termelési harcaiban és a Szovjetunió oldalán a világbéke és a?
általános emberi haladás melletti harcokban fölzárkóztak a
fejlődés, a nyugodt és boldog
élet legkövetkezetesebb bajnokéi
mellé- a kommunisták mellé. A
dolgozók megértették, hogy a
béke ás az építőmunka védelme nem valami tétlen tneghunynuászkodás, hanem aktiv kiállás és kemény küzdelem az ideológia sikján ugyanugy, mint a
termelés vonalán. A magyar dolgozó tömegek a választások idején ezért fordultak a Népfront
felé és a Népfrontot vezető Magyar Dolgozók Pártja felé s ma
már ezért várja mindenki a Központi Vezetőség üléseit és határozatait nagy érdeklődéssel és
szere let tel,
I
Az ország elfogadta a Párt
vezetését, népi demokráciánk elmélyült és megszilárdult a parasztság, a nők, az ifjúság és
a kisemberek széles tömegeiben,
a munkás-paraszt szövetség gazdagabbá, átfogócbá ás tartalmasabbá vált s ezen a szövetségen
belül megszilárdult a munkásosztály vezetöszerepe. Ez a választások döntő sikerének egyik
legfontosabb jelentősége.
A nőszervezeteinkben,
üzemi,
kerületi és falusi pártszervezetpmkuen. aktíváinkban már szé-
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A külügyminisztered szerdán
megkezdték a berlini kérdés vllájjá!

pen, világosan látszanak ezek a
A külügyminiszterek érteke*- riíatnf, nd legyen a komman- gyalásával megbízott külügyms
jelenségek és alátámasztják Rákosi elvtárs savait. A tagság letének szerdai ülésén elsőnek datura hatásköre, de ráruházó nlszterhelyeltesek nem tudtak kd
aktivizálódott és ez az aktivitás, Visinszkij szovjet külügyminisz- hatáskörében a hommandaturá- zös jelentést készitenl a külügy
ez a tevékenység és tevékenyke- ter szólalt fel, A napirend első nak az egyhangúság elve alapján miniszterek számára, A szerdi
dés megmozgatta a pártonkívüli pontjában foglalkozott a német kell eljárnia. Az egyszerű több- esti sajtófogadáson a franda szó
el- ség elve helytelen, mert ennek vivő elmondta, Acheson feltette i
tömegeket is, az összes magyar egységgel és a négyhatalmi
1
lenőrzéssel*
I
!
"
I
N
alkalmazása valóságos diktatú- kérdést, ne tartsanak-e zárt ülést
dolgozót. Az emberek Szegeden,
I
Pavlov szovjet szóvivő egy ut*
Schuman e!őz5 napi megjegy- rát jelentene ,
Alakén, Dorozsmán és MedgyesAz ülés Acheson és Bevin fel- sági ró kérdésére válaszolva ki,
egyházán, vagy az ország akár- zéseire válaszolva elmondta, hogy
melyik részén már hozzászoktak a bonni rendszer, eltekintve ál- szólalása után ért véget. Az ér- jelentette, a Szovjetunió nem
ahhoz, hogy ügyes-bajos dolgai talános antidemokratikus jellegé- tekezleten a .t'tkárság bejelen- zárkózik el a tárgyalás mőd}<
kat, de ezen felül: az országos től, azért nem szolgálhat az egy- te, hogy az osztrák kérdés tár- elöl.
érdekű kérdéseket is, megbeszél- séges Németország alkotmányátúlságosan
jék a népnevelőkkel, a kommu- nak alapjául, mert
nistákkal és tudatosodott bennük nagy jogkört biztosit a német
és
a Magyar Dolgozók Pártjának tagországok kormányainak
vezetőszerepe s el is fogadták nem elég széles jogkört a központi kormánynak,
pártunkat vezetőnek,
Bevlnnek keddi kérdésére váy>A magyar dolgozó nép minKedden a wail Streeten is- ral z u h a n t SVali-streeli Itt!
kifejtette,
den problémáidra válaszoltunk« laszolva Visinszkij
mét erős árzuhanások voltak rökben azt hiszik, ez az áresél
— mondotta Rákosi Mátyás elv- hogy a Saufct'rtö változatlanul
amelyek az év eleje óta előtárs a Központi Vezetőség keddi kitart te/j y ^ f 'u ljusában és deannak tudható be, hogy n»
fordult legnagyobb
áresések
cemberébeír
a"
Külügyminiszterek
ülésén s ezzel megmagyarázta
acé]
termelés immátr
he led 3
közé tratoznak. Egyes részvéagitációs módszerünk jellegét és moszkvai és londoni értekezlehete
szünet
nélkül
csökké*
nyek
árfolyama
négy
dollár.
sikerét. Amikor a választások tén tett javaslatai mellett, ameelőtt a népnevelők serege kint lyek demokratikus alapokon álló
a szegedkörnyéki és csanádme- központi német kormány felálgijei falvakban, vagy bent a vá- •'itásál* célozták. A nyugati hatal- M a r i a szovial M 0 ® I M a M s I l i f i m i i l w
rosban sorrajárta a házakat és mak ezeket a javaslatokat anfelvilágosított mindenkit a ma- nakidején visszautasították A néi SzwelniSh á r M m w J
gyar kommunisták terveiről, az met államtanács felállítására vonatkozó
mostani
szovjet
javaslat
ötéves tervről és felsorolta edP2r]szíillli:tsá|3l
djg! eredményeinket, akkor az célja az volí, hogy megkömjHostsria szovjet
helyettes parasztságot. Hostaria résztt
emberekben tudatosodott a szo-* lyitse az általános megegyezést
miniszter tes választ adott a kérdé.-.ekn
claüzmus épl'ésének nagyszerűj Amennyiben a nyugati külügy- földművelésügyi
A magyar küldöttség tagjl
távlata s a meggyőzés és a szem- miniszterek az 1947. éri
" kedden fogadta a Szovjetuniómell átható eredmények nyomár let javaslatokat tárgyalás alap- ba érkezett nyolcvantagu ma- két csoportra oszolva tanul
elismerték vezetőül a munkás- jául elfogadják,} a Szovjetunió gyar parasztküldöUséget.
A mányutat tesznek Voronyezs fl
azokat ismét
Micsurinszk, illetve Ros tov vj
osztályt és annak élcsapatát, a természetesen kész
v
küldöttség
tagjai
felvetették
dókén. Mintaállattenyésztő 4
Pártot — s a kölcsönös beszél- megvitatni,
Befejezésül Visinszkij hang. azokat a kérdéseket, amelyek növnynemeritő telepeket, va
getések során maguk Is aktívan
nyugatiak a Szovjetunió mezőgazdaságá- lamint srovhosokat, kolhoz*
bekapcsolódtak az ország, a jö- ulvozta, hogy a
muít
hét
szombatján
tett ja- val kapcsolatban különöskép. kat és gépállomásokat tekiu
vő irányításába, a politikai életbe
A magyar dolgozó tömegek vaslata nein szolgálhat a tár- pen érdeklik a magyar dolgozó tenck meg.
pártunk következetes és egyre gyalások alapjául.
Visinszkij felszólalása titán
szélesebb körökben elterjedő nevelő munkája következtében po- Schumann azt javasolta, hogy
lépvlsill a Srateríszali
litikailag iskolázottabbá váltak. férjenek á t a napirend máso- flpra
a
Ismerik már tervgazdálkodásunk dik pontjának, Berlin és
kérdésének
szervezetét és részleteit s ezért berlini pénznem
ma már, amikor a
választási megvitatására. Visinszkij felAz elmúlt hónapokban töhb- dácsának főtitkárát bizta mef
örömünnepek folytatásaként dol- vetette a kérdést: Vájjon a na- izben bebizonyosodott, hogy a azzal, hogy a nemzetkőzi muu
gozunk, termelünk és alkotunk, pirend második pontjának tár- magyar szakszervezetek mun- kaűgyi hivatal junius 3-án kei
lehet-e
az üzemi, vagy a falusi elvtársak gyalása után vissza
káját a nemzetközi szakszer, dődö konferenciáján a v i i á j
vezetésével fokozottabb erővel és térni az első pontra.
vétséget képvisel ie.
A külügyminiszterek meg- vereti mo galo n vezető szervei
lelkesedéssel kapcsolódnak bele
Apró Antal szerdán reggí
nagyra
értékelik.
Ez
a
tény
jua szocializmus építésének nagy- egyeztek abban, hogy a má- tott kifejezésre abban is, hogy Vincze József, a
szaktanig
odik
pont
tárgyalásának
megszerű feladatába. Éberebbek az
sro'iálpoliükni osztályának
a
Szakszervezett
Világszövetimperialisták külső és belső ügy- kezdése után vissza lehet tér- ség Apró Antalt, a Magyar zetőie kíséretében
elutazol
Ezután
nökeivel szemben s a többi ha- ni az első pontra.
Szakszervezetek Országos Ta. Genfbe.
Acheson
beszélt
Berlin
kérdélaid népek táborába fölsorakozva
pártunk zászlaja alatt,. a Szov- séről. Elismerte, a berlini kérjetunió vezetésével, erősitik a dés rendezéséliez szükséges a
béke frontját.
N. L V• négyhatalmi ellenőrzés visszaállítása ós a kommandatura
tevékenységének újra megkezfesmelö szUvelfcszsli c s a p o s ? *
dése. Igyekezett azonban
a
kommandatura fela alltörét leiit
szűkíteni és támadást intézett
Kormányzatunk minden tö- kezelt önként biztosításra,
az egyhangúság elve ellen.
Schumann és Bevin felszó- rekvése arra irányul, hogy mi- családfő után biztosított css«
lalása után Visinszkij válaszolt nél tökéletesebben biztosítsa Iád tagok száma 11.513. A szer*
Achesonnak. — Acheson szük- nemcsak a városi, hanem a zőtiő tagok havi 6 forint bi tó,
hogy a yuan elutasította az el- ségesnek tartotta — mondotta múltban annyira elfcnyagolt silási dijat fizetnek. A nC-4
1
nök döntését.
í
Visinszkij — felsorolni azokat falusi dolgozók egészségét is. demokrácia kormánya, arneljj
Ezt a célt szolgálják a har- legfőbb értéknek az embert te,
A Gombát newycrki tudósítója a jogcímeket, amelyek alap- madik fokozatú
termelőszö- kinti, ezzel az intézkedésével
ián
a
nyugati
hatalmak
Berszerint az amerikaiaknak Maolinben vannak és nemzetközi vetkezeti csoportok dolgozói- előbbre vitte a falusi doígo*
nak az Országos Társadalom- ""/jókat a szocializmus felé v®,
Ce-Tungot győztesnek kell te- megegyezésre hivatkozott.
biztosító Intézettel
kötendő zelő uton.
kinteniök, vele kell tárgyalniok
Ka az Amerikai Egyesült Álszerződései. Az OTI
orvosi,
nemzetközi
és Csang-Kai-Seket sorsára kell lamok valóban a
kórházi kezelést és
ingyen
megegyezés
alapján
van
Berlinhagyni.
gyógyszerellátást nyújt nem.
ben, akkor ez kötelezi az EgyeDO!3]!I
Sanghajban a
Kuomintang sült Államokat arra, hogy aze c S a k a biztosított tagnak, ha.
rémuralom utolsó napjaiban az ket" a ' n ®izetköz'i*"egyrezméüj^ni p e m a feleségének, a 16* éven
áldozatok ezrei tűntek el.
Az ket tiszteleiben is
A. a i u ] i gyermekeknek és a 60
Szerdán délben diszközgyüiéi
. . tartsa.
.
állandóan keretében iktatták be Eger pofc
egyik nyugati városrészben 30 nemzetközi egyezmények értel- éven felüli vagy
megszenesedett holttestet talál- mében vissza kell állítani a munkaképtelen családtagoknak gármesteri székébe Balogh Ggi>
kommandaturát és a komman- is.
lak. A szerencsétleneket eleve- dafurába az egyhangúság elvét.
lánét, aki busz érig dolqozotl
Eddig 225 termelőszövetker
nen énették elA Szovlotunió hajlandó mea- zeü csoport 5372 tagja jelent- Budapesten, mtnt textRif«r*»v «'»l
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Csanpat hSran oldalról körülzárta
• a kinai népSiataeg
Honati tartomány északnyugati
részében kemény harcok folynak
a tartomány fővárosának, Csangsannak birtokáért. A várost már
három oldalról körülzárta a néphadsereg.
Kantonban, a Kuomin'ang Ideiglenes fővárosában egyre nagyobb a fejvesztettség. A yuan
nem fogadta el Li-Csung-Yen elnök és a Kuomintang politikai
bizottságának határoza.át, melyben Csu-Csenget jelölték miniszterelnöknek. Az alkotmány elfogadása óta első Ízben történt.

S/iiláiiá IsxiiiffliM'ifcflS
E]3r uj jioljírniístsra

Csütörtök, 1949 junius 2.

irislai ós a n a p i j l i i i:
fi pedaióitó fsrdilsak sioiei erejű
az Isltolált szociális isszaülelíBii leijavitásin
A pe iagőgus szakszervezetben szerdán értekezletre üllek
ö»sze Budapest, Debrecen, Szeged és az ország valamennyi
megyéjének szervezési, oktatási
és kulturális titkárai.
Bífci Ernő, a szakszervezet
főül kára beszámolójában megemlékezett a pedagóiUsok kiváló választási munkájáról A to
yábldnkban rámutatott a pedaeónisok nagy felelősségére az
iskolák szociális összetételének
megjavításával kapcsolatban. A
kétéves pedagógusképző tan Tolva m is azt a célt szolgálja.
hogy a munkálok és parasztok
— és közülük knlőnósen a nök
— minél előbb
bekapcsolódhassanak a nei e'O munkába. Az
ó évps tei'v minden alanot mega.l area. hogy a négyéves főiskolai nevelőképzést megvalósíthassuk.
Szendrő Sfnrtor a? TptAr^

ivözpont vezetője hangsulyoza, hogy az Úttörő Mozgalom a
városok:>an nagymértékben fejlődött és most már a falvakban
is me erősödött Ez nagyrész
a peda „ó^usok j ó munkájának
köszönhető.
Bi'ó Mihály a Szak-zervezcd
lanács üdvözle ét tolmácsolva
kemelle, hogv a pedagógusok
c eirnényes választási munkája
igéret arra, hogy a nevelés teén is olyan változás követkei k j j e , mint amilyen politika!
és gazdasági ételünkben végbement.
Kovács Pé'er, a Pedagógus
Szak zervezet szervezési iitkára
bejelen'ette. hogy f szakszerizezel 500 pelagó- nst diák vezetővé képez ki. Hangsúlyozta hogy
i pedagógusok nagyszerű eredményei
annak köszönHeiők,
hogy mindenben az MDP és
árnak nagy vezére ntnv'tnfdm)

Tápján jártak eL MegáPapiotta, hogy a tanulmányi segdyek nagymértékben megnövelek a bizalmat népi demokráciánk nevelésügye iránt.
Székely Béla, a , kultuszminisztérium középiskolai osztáivának vezetője felhívta a pedagógusokat, fordítsák minden
erejüket az iskoák
szociális
rs-eé'e'ének
megjavítására.
bejelentette, hogy
rövidesen
"cnde'et jelenik meg,
amely
szerint a népiskolák nyolcadik
osztályát végzett tanulók felvéeti inzsga nélkül mehttnek középisko'ába.

Serényi Andor, a szoriálpo'i
ikai oszlály vezetője közölte,
nogy ebben az évben körűibe'üi 6000 pedagöaurd nyara-tatnak
Mátraházán,
Dédesen.
K*szthe ryen és még négy más
ü<hv rl éh-én.
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—

Magyar

írók

kiáiliványa

Pi magyar Írók épp csoportja védségnél felbukkanó tehetségek
nemrégiben elhatározta,
hogy kibontakozásét előmozdítjuk. M i i
rendszeresen felkeresi a honvéd" honvédségünk gyökeresen különeég alakulatait,
megbeszéli a bözik a régitől. A honvédség
honvédekkel az irodalom és mű- ma már valóban nevelő iskola,
vészet főbb kérdéseit. Pl honvé- a munkásságot és a dolgozó padek nagy lelkesedéssel fogadták rasztságot nemcsak legyverjorelhatározásukat, nagy szeretettel gatásra, hanem szocialista fevették körül a körükben megje- gyelemre, emberi öntudatra, maleni irókat. Felkérték őket, hogy gasabb ku'turára tanítja. Ebben
ismerkedjenek meg honvédsé- a magasabb, szocialista kulturágünk éteti\-el és minél több al- an ott kell lennie a művészet és
kotásban foglalkozzanak békénk irodalom megértésének és szereis szabod Ságunk őrzőjével: nép- telének is. A nevelő munkának
ezt a részét nekünk, az irodalom
hadseregünkkel.
Ezek az irók most, a könyv- akliv művelőinek kell elvégezpap alkalmátó1 nyilatkozatot In- nünk. Felszólítjuk munkatársaintéztek a magyar írótársadalom- kat is, csat'okozzanak hozzánk,
hoz. Nyilatkozatukban
többek legyenek ök is nevelői, tanácsadói, jóbarátai
honvédeinknek.
között ezt mondiák:
A\i, magyar irók elhatároztuk, Dolgozzanak együtt néoünk és
felemelkedésében.
hogy népünk kuiturális nevelése irodalmunk
érdeké •en szoros kapcsolatot lé- Előttünk van a szovjet irók péltesítünk a ninhedsereg alakula- dája, akik a háborúban és béösszeforrtan,
taival, megbeszéljük a művészet kében népükkel
és irortaiom kérdéseit, Ismertet- tollal és fegyverrel is szolgáljük a mult és a jelen irodaimát, ták és szolgálják a népek szasegítünk a honvédeknek olvas- badságának ügvét.

az

irótársadmiomhoz

bor, Benjámin László, Gergely
Sándor, Illés Béla, Nagg Lajos.
Szabó Pál és Zelk Zoltán irta
alá.
A küiiijy

wnisztereh

párisi értekezleten — mint
ismeretes — a szovjet küi
döttség
javasolta,
hogy a
keleti és nyugati övezetekbe
jelenleg létező német gazdasági szervek alapján
létesítsenek
egyetemes német
állmtanácsot.
Ennek az államtanácsnak
gazdasági és
államépitési
területén kormányzati
funkciókkal
kell
rendekeznie,
de
olymódon,
hogy a szövetséges ellenőrző tanács hatalma
megmaradjon.
Az egyetemes né
met állami szerv létrehozására tett jvaslatával a szovjet küldöttség
a világ elé
tárta, hogy hiven kitart a
jaltai
és postdami
elvek
mdnvaih klálnsx'á<Anál, a honmellett,
amelyek egységes
A nyilatkozatot Barabás TINémetország
létrehozását
irják elő. Az egyetemes német állami szerv
létesítése
A zs^eszolpállatási fteávezrayljfia r é s z s s ' M
fontos feltétel
Németország
egységének
helyreállítására,
azo! a fo'im pauszig'?, M $ert8$i3izía!á$j
amelyet a nyugati
hatalmak
borítottak
fel. A nyugati
vagy seriéslcayésziősi s z e r z é s i keinek
hatalmak
németországi inAz Országos Közellátási Hi- elöljáróságnak bemutatni.
tézkedései, a postdami és a
• a i »l rendelete értelmében az
A községi elöljáróság a manémet kérdésben
korábban
a mezőgazdasági munkavállaló gán'ogyas7tás céljára levágott
létrejött
más
négyhatalmi
és az a gazdálkodó, aki akár serlés után
beszolgáltatandó
egyezményekhez
viszonvit•
közvetlenül, akár szövetkeze, zsirmennyi.séget a bemutatott
va lépést jelentenek visszalen keresztül koilektivc a Ser. szerződés figyelembevételével
felé. Nem Németország áltéshiztalási Nemzeti Vállalat- állapi!ta meg •
lamegységének
helyre&llitá
tal sertéshizlalási vagy a Serlé lenyé.ztési Nemzeti Vállasát seaitik elő hanem viszlattal sei léstenyésztósi szerzőszavetik Németországot abba
dért köt, a szerződés megkötéa korszakba,
amikor 30 és
b l m Gl'jnisiio
sétől számitolt egy évig a maegynéhány önálló
tollamra»
A Szovjetunió kormányának
• Rdnfogyasztásra levá tolt sermeghivárára 'csütörtökön déloszlott. Az egyetemes német
tések után
beszolgál tiltandó
előtt magyar kulturális küídöttállamtanács
megvalósítása
rslrmennyiségnek csak 50 szádöttség
indul
a
budaőrsi
repütényleges
lépés
lenne Né
zalélcát kötetes beszolgáltatni.
lőtérről a Szovjetunióba. A kid.
metoszág egységének bizto
A zsirbeszolgáltatási kedvez- döltség tájjal: Csillag Miklós,
tosilása felé. Ahogy Visinsz
méuy csak az után a serlés az MDP kultúrpolitikai osztákij mondotta, az egyetemes
ulán jár, amelyet a seri és- lyának helyettes vezetője, Osnémet
államtanács
azt a
hizlalást, vagy serié denyész- váth Júlia és Székely 'Mihály,
magot
jelentené,
amelyből
a
lési szerződés megikölése után az Operaház Kosssulh-dijas éne'további fejlődés során kifej.
-rágnak le.
ke ci, Fischer Anni Kossulhegység
A ren-clet értelmében
a dijas zongoraművésznő, Garal ' lődhetnék a német
biztosítására alkalmas szerv
•Bsirbeszolgáltntási
kedvez- György hegedűművész és SoA szovjet javaslat
kilátó c'
ményre igényt tartó mezőgaz- mogyi László karnagy.
nvuit
az
enész
német
kérdé*
dasági munkavállaló és gazA küldöttséggel ula ik Moszdálkodó kötéles a sertésvágási kvába Gergely Sándor, a Ma
megoldására.
Ezért a deItngouély kérése alkalmával a gyar írószövetség elnöke, aki
mokratikus
közvélemén
sertéshizlalási vagy sertéslc a Pu kin-ünneosé''ekcn a mamindenütt
nagy megelégejiyészLési szerződést a községi gyar írókat képviseli.
déssel fogadta.
•

Majyat kihüiiitidöilsíg ulazik

A béke erői az elmúlt héten
nz impe ia i ta mesterkedések —
ós esetenként nyilt
provokációk folytán — egyre inkább eifekélyesedő német kérdés megtárgyaló, ára zőliin sz tálhoz kényszerftették a nyugati nagyhatalmak külügyminisztereit. A párizsi Avenue Malakoffon lévő
rózsaszínű
márványpalotában
azóta kibontakozott "vita megvőző bizonyítékot
szolgáltatott a külügyminiszterek munkájára éberen figyelő világközvéleméuy számán^ hogy a Szovjetunió, az Egyesült Államok.
Anglia és Franciaország közül
melyik hatalom az, amely gyógyító kézzel nyul ehhez a fe.élyhez, melyik hatalom törek-zik a német kérdés igazságos
rendezésére, a német nép érdeleinek megvédésére és ezen keresztül jt világbéke tartós megzilárditására.

Visinszkij elvtárs világos és
épitő javaslatai tényleges, reális, megvalósítható
alapul
szolgálhatnak Németország demokratikus' alapon történő ujjáépitésére, javaslatának minden pontja szoros kapcsolatban
áll a világ l<ékéjének és biztonságának érdekével. A zöldasztalnál azonban bebizonyosodott
egy másik körülmény is: az,
hogy az imperialisták továbbra
is fenn szeretnék tartani a jelenlegi állapotot, sőt Németország politikai és gazdasági életében ínytátkozó törést tovább
akarják mélyít®ni s ezzel elvágni minden utat az egészséges kibontakozás előtt. — Számunkra
•ninden tekintetben jobb,
ha
ideiglenesen két
Németország
létezik — vallja be Acheson,
Bevin, Shumann — igazi álláspontját
a
tanácskozások
nyolcadik napján a Szovjetunió
nyílt, becsületes álláspontjának
meghallgatása után az óceárícntuli imperialista szócső, a Newyork Herald Tribüné.
Ez a két egymással ellentétes szándék: a "béke megvédésének, megerősítésének és tartós
biztosításának szándéka, valamint a béke lazításának, gyöngitésénefe", később teljefs meghiúsításának törekvése világosan érezhető és kirajzolható0 a
párizsi külügyminiszteri tanácskozás legutóbbi két-három napja alatt- a. világ különböző tájain lejátszódott eseményekben is.
Vegyük csak a Csehszlovák
Kommunista Párt hétfőn befejezett kongresszusát. Nem-e a
szocializmust épitő két ország:
-Magyarország és Csehszlovákia
népének zavartalan
.testvéri
együttélésére és a legtermékenyebb együttműködésre irányuló akaratát fejezte ki s igy
ujabb acélkapcsot adott a béke
láncához. Ugyancsak
hétfőn
mutatott rá a moszievai Pravda
a világbéke másik fekélyét képező görög kérdés megoldására, világosan körvonalazva
a
szovjet kormány
ilyenirányú
konkrét • és minden becsületes
ember számára elfogadható programját.
A vajúdó kérdések megoldására és béke erősítésének szándékában folyttá le
munkáját
Berlinben a harmadik német
népi kongresszus is. E/.ért, ilyen
szándékkal erősítette meg a Népi Német Tanácsnak a békeszerződéssel kapcsolatban
kinvilstkoztátott
álláspontiát,
többek között a német fegyvergyártási ipar teljes felszámolását, a német gazdasági és
társadalmi élet demilitarizálá3át, demokratizálását, a háborús bűnösök megbüntetését stb.
-Az igy kinyilatkoztatott elveket
ezérrt terjesztette a német nép
nevében a külügyminiszteri értekezlet eié.
Iiven célok alátámasztására
ült össze Budapesten a Demokratikus Ifjúsági
Világszövetvégrehajtó Bizottsága és
•zórt hozott kedden olyauértetnü határozatot, hogy a világ ifiusága nevélien támogatja a béke hivei világkongresszusának
kiáltványát s szorosabbra fűzi
kapcsolatait a
trtkcbizotts.ággai. A béke erősítésére mondotta el Ducios elvtárs a hét ele-
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jén nagy beszédét
Oramban,
tízezer algériai demokrata előtt.
Vigyázzanak az
imperialisták!
•nert rosszul járnak, ha a világ
békéjét megbolygatják — cseníult ki a francia kommunista
•árt parlamenti csoportja elnökének beszédétől.
|
Távirat számolt be
arról,
iOgy messzi Távolkeleten, -Jalánbaa az ottani kommunista
>lrt terveket ké-zitett a japán
•ar taípraáüitására és az egyes
parága.< fellendítésére. Ez
a
körülmény — Japán
valódi
nemzeti iparának megszületése
— azt jelenti, hogy hatalmas
ipari területek hullanának ki
i háliorus gyújtogatok karmaiö l és a beke ügye nemcsak
TávolIreieten, hanem
világméretben is uiabb győzelmet arat.
A béke védelmében bontakozott,
ki ék ter ed tovább többek között Amerikában a Ford-gyári
munkások sztrájkja is. — Nem
akarunk több traktort és gép«
or i ; gyártani a héborns uszítók számára — fehéredtek fel
a hetük a hét elején ifjabb
Ford betonko' orsó-zeni. munka,
termeinek falain. Ilyen célokért hagyta abba a munkát kedden ötezer munkás Anglia második legnagyobb
kikötőjében
—Liverpoolban.
Es ahogy nap, mint nap, a*
események sorozatában megmutatkoznak a béke erői —, ugy!
lelepleződnek a rombolás,
a
pusztulás hivei is. A béke megszilárdulásának ellensúlyozására
a legkülönbözőbb helyeken és(
módókon provokációkat robbantanak ki. A gyilkos
Scelbaj
olasz belügyminiszter rendőrsége Cremona mellett
Stagno
Lombardo városkában kedden
géppisztollyal támadt a parasztokra. Tiz ember súlyosan megsebesült. A hét elején a hírhedt, bolíviai Pattanó társaság
őnbánváibon. Cafadi
városkában letartóztatták Lechint, aa
ón bányászok
szakszervezetek
vezetőjét, több más szakszervezeti vezetővel együtt. A katonaság ezenkívül megtámadta a
tartőztatás ellen sztrájkkal tiltakozó bányászokat- Eredmény:
150 hatott Is 150 sebesült. Kedden és szerdán tovább folytak
a terrorcselekmények; a bányamunkásokra ágyut-üzet nyitottak. Az áldozatok számát most
még megállapítani nem lehet.
.A bánvákat bezárták, a fcommnnusti 'pártot betiltották, tágjait
törrvényefl kivül hellvezték és
deportálják. A pitovokáóiúk sorozatába
fényesert beillik a
harrmadik néniét népi konjeszszusra igyekvő Keimnann elvtársnak hét eleji újbóli elfogatása is. A Német Kommunista Párt közzételt nyilatkozata
világosan rámutat: az
angol
megszálló hatóságok ez az ujabb
terrorcselekedrte az
egységes
és független Németországért folyó egyre fokozódó tömegmozgalom gyengítésére, tehát közvetve a világbéke megszilárdítása ellen irányul.

Ahogy a párizsi tárgyalóSOTJ
mindinkábbb megnyilávánui a
béke ügyének felsőbbség®
és
fölénye, ugy kiviláglik az, a hét
elején lejátszódott
különféle
ceménvekbből is. A béke egyre inkább szívügye lesz a millióknak és ezért egyre harcosabban állanak ki a világpolia
tika porondján.
[
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felteid a csg^isz ovák
JMikaii-jyi min szlsrt

Erban csehszlovák munkaügyi
és népjóléti miniszter szerdán
délután fogadta Apró Antalj, a
Magyar Szakszervezeti Tanács
főtitkárát és Vlncze Józsefet, a
Szakszervezeti Tanács szociálpolitikai osztályának
vezetőjét*,
akik a genfi nemzetközi értekezletre vezető útjukban most Prá•óban tartózkodnak.

psütürtök, 194.? ••i<::u» a.

„
Elsíí lelt az
„Előre a szocializmusért"
brigád
A sövényházi gépállomás két
traktorbrigádja között verseny
indult ineg a minőségileg jobb
és mennyiségileg több szántásért. Most a verseny kiértékelésekor a két brigád közül első
lett az s Előre a szocializmusért '
nevű brigád, melynek pontozási
eredménye SS 11." 4 "Munkásparaszt szövetség* oovü traktorbrioáá. jx
iőK£
ponttal
második leit

Cyözeim:

ünnepség

Nagyszéksóson
Na.-yszéksőson a Magyar Dolgozók Pártja junius 5-én választási győzelmi ünnepet tart a
Népházban,
<
Az ünnepség délután 5 őrakor
kezdődik. Színes tnüsor kereté
ben ünnepli meg Nagyszéksós
dolgozó parasztsága a választás
nagy sikerét. R műsor keretében
énekszámok, népi táncok, szavalatok és egyfelvonásos színdarabok kerülnek bemutatásra. R
miisor után reggelig tartó bál
! :
lesz.
j : *!

3
»

Általános
mozgositássaí
ohmja
tetőmi
a bányászok
és vasutasok
sztrájkját
a bolíviai
kormány
Az ónbányák
munkásainak
sztrájkjával kapcsolatban
a
jobboldali bolíviai
kormány
általános ostromállapotot rendelt el teljes katonai mozg&sitással.
• T '1
Az ónbányák, amelyek Bolivia gazdaságának főforrását
ielenlik, amerikai pénzcsoportok érdekkörébe tartoznak. A"
bányászok jogos bérköveteléseit a bolíviai bányatársaságok és a kormány visszautast,
tolták és, hogy a bérmozgalmat letörjék,
letartóztatták
Lechint, az ón bányászok szakszervezetének vezetőjét, több
más szakszervezeti vezetővel
együtt. A munkásság
erre
sztrájkkal felelt. Erre katonaságot küldtek ki a catavii ónbányák munkásai ellen. A katonák fegyverrel tá?nadtak a
sztrájkoló bányászokra. Való•ágos ütközet
fejlődött
. ki,
ameivnek 150
halálos
és

igy

ugyanannyi sebesült áldozata
van. A katonaság tovább folytatja tevrorcselektedeteit.
A
•huszadik század* nevü bánya
munkásaira ágyutüzet nyitott.
Az ujabb áido atok szániát még
ae:n lehetett megállapítani. A
hangulat az egész országban
rendkívül feszült. A sztrájkmozgaloin terjed. Az USA tőkés köreit nyugtalanítja a bányászok szervezett fellépése. A
bolíviai csatlós kormány az állalános katonai
mozgósítás
mellett tömegesen tartóztatja
!e a munkásokat. A bányákat

Párosversenyra
A munkaverseny mozgalom
hatalmas fellendülését mutatja, hogy az azonos iparágban
dolgozó üzemek sorra hívják
ki egymást páros versenyre a
termelés növelése, az őnkólt-

volna...

Ebéd közben beszélik m e g a nnééponneevveellőö műnkét
et D o h á n y g y á r
dolgozói
Hangos, jókedvű
dolgozók
öiik körül a Dohánygyár étkezdéjében a hosszú asztalokat. Arany Tólh Erzsébet e!öí(
is ott gőzölög a finom huste.
ves. Nem eszik, várja barátnőjét Dávid Uafaelnét.
Egy
perc sem telik el, megérkezik
Dávidné. Munka közben nem.
találkoznak. Egyikük a válogatóba, a másik a rázóba dolgozik. Csak igy ebédnél jönuek
össze Itt aztán minden percet kihas nálnak a les élgetésre Evés közben beszélik meg
a vasárnapi népnevelőmunkái.
Három év óta falujáról. Mindig együtt, jártak. Szívesen és
élvezellel gondolnak
vissza
mttkájukra.

Mosolyogva
emlékeznek...
a cstngelei kulákra, aki már
előre kinyitotta a kaput, méa
oda sem értek. Azt gondolták,
hogy kedvesen fogadja őket, és
helyette két nagy kutyát uszított ráiuk. •
i A választások előtti héten
autóval
jártak
mindennap
munkájuk után a szegedi tanya világba, igy jutottak
ei
Zsombóra is. Most éppen arról
beszélnek, mikor Horváth I.ajo-né népnevelőfelelős melléjük ül.
— Falujáró
szompontból
'Zsombó olyan mint egy
uj
földrész, ahol teljesen idegen
emberek élnek — mondja Dáridnó. — Nincs pártszervezetük — folytatja Tóth Erzsébet.
A mult vasárnap is kint voltunk. A választási győzelem
felen tőségéről beszélgettünk a
dolgozókkal.

elli ül a lecsó és közben beszélgcinck a jövő vasárnapról.
— Sokat tanultunk a választás előtti hetekben — ismeri
el Tóth Erzsébet. Csak most
ismertem meg igazán az embereket. Jól mondja a közmondás, »ahány ház,
annyi
Megered a nyelvük szokást de ugy is van. Sok
hogy talán estig sem hagy- mindent kérdemek. Tanulok is,
nák abba. Horváthné meg is hogy mindenre meg tudjak feJ
állítja őket. — Egyelek, mert lelni.
beszéltünk, hogy öreg-apáink
ugyanígy nevellek volna száz
évvel ezelőtt, ha a rádióról
meg a -repülősépről hallottak
volna. Azt pedig fel is kelleti
találni. A Tisza vizét meg csak
oda kelt vezetni.

„IFJÚ

MUNKÁS,

becsülettel a Festiválért"

Lázasai hésziilötlniík a szsgsái fíataték
a vasáriispi sr e s i i v á 1 elitünnspségre
Még soha nem tátott lelkesedéssel készülődnek a
fiatalok
Szeged valamennyi SzIT-szcrvezetében, uttöröqíthonában, iskoláiban. egyaránt a vasárnapi Fesiiivál ünnepség megtartására,
Már egy hét óta esténkint
feltűnően hangosak a szegedi ifjúsági szervezetek
helyiséget.
Majdnem mindenütt próbáznak a
kulturgárdák, készítik a díszleteket,
Az egyik este megfigyeltük az
Ujszegedi Kender kultúrtermét.
Éjfélig is világítottak a lámpák
a terem egyik oldalában. Szorgalmas SzIT-esek festik,

fűrészelik, szögezik

a vasárnapi
transzparenseket.
Már több mint nyolcvan kis vörös zászló is készült el erre az
alkalomra. A helyiség másik-részében a kulturgárda tagjai a
legkülönbözőbb magyar- és népi
táncokat, színdarabokat gyakoMost már
könnyebb rolják,
Tóth László, a szervezet tita dolgunk, mint választás előtt kára nagy lelkesedéssel mondja
Akkor bizony nehéz volt. Nem eL hogy a vasárnapi ifjúsági napkarlak hinni nekünk. Nem pon már
hitték, hogy lesa
önlözőmü.
n i g ^ e i ' i á r s r o S i í f ?ia?a7
Kinevetlek egyesek,
amikor
n.ondlUK, hogy a Tisza vize vonulhat föl egyenruhában. Máeljut majd hozzájuk is. — Ak- jus elsején és a választások nap
kor ki is szárad a Tisza — ján, még csak huszonhárom egyen
mondogatták, mert a homok ruhánk volt. Nálunk a választáminden vizet elnyel. Megvál- sok óta eltelt két hét nagy hatózott nézetük, mikor arról ladását már ujabb busz öltönu

bizonytalan időre bezárták. A
kommunista pártot, a munkások forradalmi pártját, valamint a nemzeti
forradalmi
mozgalmat betiltották, tagjait
tói-vényen kivül helyezték és
tömegesen deportálják Chilébe. A sztrájkoló
munkásság
hősiesen ellenáll, több helyen
tusaként lefogta a bányaigaz.
gatókat ős egyik helyen'felrobbantották a rendőrparancsnokságot. Időközben a vasutasok
szolidaritási sztrájkba léptek
és sztrájkjuk már az egész országra kiterjed'.

hívják

ki

ség csökkentése, a minőség javítása érdekélxm. Sok helyen
már el is készüllek a versenyszerződé sete.
A vasipari üzemek nagy részében a vállalatvezetői beszámolökon hangzottak el
versenykihívások. A salgótarjáni
acélgyár és a diósgyőri ó-gyár
párosversenyében például az
őnköltségcsökkentéii tervelőirányzat 5 százalékos tul teljesítését határozták el. Versenyben állanak a W M egyes
üzemei az ózdi kohómüvekkei.
a diósgyőri gépgyárral és az
erőátvitelivel. Ezenkívül
10
nagy vasipari üzem dolgozói
már megállapodtak a versenyponiokbaa is,
,
A bőrgyárak közül a Woli'ncr és az első pécsi bőrgyár
kötöttek versenyszerződé-eke!
a többek között. A cipőiparban a Lichtmann és a DÉMA
cipőgyárak irtak alá Szegeden
ünnepélyesen ve senysrerző léseket. Ilasonlő szerződést kötnek a többi cipőgyárak is.
A vegyipari dolgozók is nagy
lelkesedéssel indították meg az
üzemek közötti páros verse,
n ve ket.

ava
az BíipM

P á r t m u n k á s
órtekoslelekat

tartanak ezen a héten
ála,
szervezeteink • Mindig
igen
fontos
mozzanata
volt ex
alapszcrvezeteink
munkájának, mert ezeken az értekezleteken, a legaktívabb pár
tagok jönnek össze és beszélik meg a közvetlen és távolabbi teendőket. Most különös
jelentőségük van ezeknek a
pártmunkás
érteltezleteknek
elsősorban
azért,
mert at
alapszervezet
aktivistáinak
választások alatti
munkájáról, ennek a munkának eredményeiről, hiányosságairól és
tanulságairól lesz szó. — De
ezen tul az értekezletek fontosságát és jelentőségét még
egy másik
lény, a napirend
egy másik pontja is aláhúzza; ez pedig az uj pártmunkások felvétele.
A választások alatt számot
párttagunk, olyanok akik atelőtt vagy egyáltalán
semmit, vagy csak esetenként végeztek pártmunkát
— megszokták és
megszerették a
pártmunka rendszeres végzését — és megtanulták
hogyan kell és miért kell pártmunkát végezni. A pártmunkás értekezetek arról dönte'nek most, hogy kit vegyenek
fel ezek közül a pártmunkások sorába, — hogy kit jutalmazzanak a választási csatában kitűnt
elvtársak
kc^iH
ezzel
megtisztelő
névvel:
pártmunlcás.
Ezek
az értekezletek is
viszatükrözih
pártunk ha*a 1*
mas győzelmét és megerö-ödését. Mert végső fokon, cseh
áz értekezletek azt jelentik;
ismét bővült aktiv
párttagjaiul: száma,
ismét többen
vannak azok az
elvtársaink,
akutonként
váltainak c.s kár*
nele pártmunkát,
—
több
pátmunkát,
mint
ar. egyszerű tagok.

a] Mm Ufókat
mai&ásiiázafóal; falcéi

Az An^ol-Magyar
Jutafonó üzemi párttitkár nyitotta meg,
munkásháza inak lakói
eddig majd Vincze József a munkáskb. egy kilométerről, a Vásár- telep lakói nevében
köszönt®
térről"'hordták a vizet. Most,
a hároméves terv egyik ered- meg a kutat) a Magyar Dolgozói
ményeként 212 méterre fúrt, bő- Pártjának és szeretett vezérének. Tóth György kútfúróméi*
vizű ártézikuthoz jutottak.
Az u j kutat bensőséges ün- ter ismertette a munka körülnepség keretében avatták fel. ményeit. Tiz nap alatt 212 méA munkástelep
apraja-nagyja terre jutottak le s ekkor előtöri
tisztén Isicscng megjelent a felavatáson. A kis a viz percenként 120 lifereg
ünnepséget
Bertalan
István mennyiségben.
hogy miért van a nagy készülődés. Buzdító és lelkesítő mondatok ezek. »If)umunkások becsületművészet
ismertetésére
tel a Festiválért.* Ez az egyik, A szovjsí
de sorolhatnánk még!
tovább.
»Ha dolgozol a Festiválért, az
ötéves tervért is dolgozol.* A lelkesítő jelmondatoknak a hatására már az üzem idősebb dolJuráus
11-én Szegeden, a nak meg a fi'mszinházak elő*
gozói is megígérték, hogy vaa)
sárnap együtt vonulnak kt az Belvárosi Mo:i etőcsawokában csarnokában s Ízlésükre
nyiílk üyen kiállítások nagy nevelő*
ifjúmunkásokkal. Együtt lelke- nagyszabású kiállitás
sednek majd az augusztusi' viiúg- meg. A kiállitás felöleli a Szov- hatást gyakorolor.ak. A művé*
jetunió művészeti ételének leg- szek közvel len tudomást szeres*
ifjuságt találkozóért.
változatosabb területeit, a fes- nek a dolgozó nép igényérőt,
9. I j g í t ö l a n ' j i j z ö b i a j á n d é k o k tészet, szobrászod,
építészet, bírálatáról s ez a további alko*
tömege készül a budapesti nyári film, színház terén elért ered- tó munkához feltétlenül szüksé*
ges.
nagy ünnenségre. Az apró kis fa- ményeiétBudapesten a Scala filmszínmetszetek, bronzszobrok tökéletesen tükrözik majd az idegen házban már rendeztek ilyen ki— feketevágásért 8
Finogenov, a hires
vendégek előtt hároméves ter- állítást.
hónapi
fogházra ítélték Csűszovjet
festőművész
megnyitóvünk nagy munkáját. Az elkérámutatott
ri Imre sAndorfalvi lakost, j
szült ajándékokat már vasárnap beszédében ekkor
megtekinthetik az ideérkező ven- arra, hogy a "mozi kiválóan alX A hitközség kéri tagjaiti
dégek s ha visszautaznak majd l.-atmas arra. hogy rajta kereszhogy
a templom feldíszítéséből
tül
a
művészet
áBandó
kapcsohazájukba, elmondhatják az ottani fiataloknak, mennyire készül latot tartson fenn azzal a kő* virágadományaikat csütörtökön
Szeged fiatalsága erre a kitvet- zönsfggef, amelyhez Szólani ki- reggel 9 óráig a templomban
vén. Hatalmas lőm&rek fordul- átadni szíveskedjenek
kező történelmi eseményre.
egyenruha igazolja,
'
Közösen fogalmazzák
Vasárnapra az fizom kapujára és a
munkatermek falaira
kikerülő
jelmondatok szövegét, Tóth elvtárs már munka közben kigondolt
néhányat. Föl is jegyezte zsebkönyvébe. Minden mondatból

Nagyszabású fááiiitás nyílik msg
a Belvárosi Mozi előcsarnokában
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V I S I N S Z K I J t

A nvucfafi h&fa!mak képviselői
e!u?as£fo!ták a fiaSadé német
társadalom h a n g j á n a k meghallgatását
A külügjtmtrtfszterek tanácsának keddi ülésén Acheson elnökletével folytatlak az első napirend! pont vitáját. Visinszkij beszéde elején a nyugatiaknak azzal az Indítványával
foglalkozott. hong a Washinqtonhan kidolgozott úgynevezett megszállási szabályzatot terjesszék ki
egész Németországra. Már előző felszólalásomban kijelentettem — mondotta —, hogy ez a
Javaslat elfoga 'hatatlan,
minthogy rolójában a német béltr
szerződés megtagadását és
E
megszállási rendszer meghoszszabbitását jelenti határozatlan
Időre.
I

formája. Ez nem többség, sem
egyhangúság, hanem az egyik
tél egyhangúsága. Ebben a rendszerben az ellenőrző szerv egyik
tagjának iroga. hogy valamennyi
helyett határozzon, jogos lenne
a szavazásnak eít a módszerét
xiollár-sza va zásvak* nevezni.

küldöttség nem fogadhatja
el
ezeket a javaslatokat
•
Nem érthet,egyet azokkal sem
egészükben, sem azoknak bármely különálló pontjával. Nem a
részletekről, hanem a tényekről
van itt szó, ezért vetjük el eze
ket a javaslatokat — mondotta.
— Ugyanakkor meg kell államA nyuffall h a t a l m a k a t
tant, hogy ezeket a javaslatokat
nem érdekli...
az a törekvés szülte, hogy három
Visins Kij befejezésül hangsú- fél akaratát ráerőszakolják a nelyozta. hogy a nyugati hatalmak gyedikre és megszilárdítsák Néjavaslatai a potsdami egyezmény, metország széttagolását.
a demokrácia elvei, a német nép
Acheson és Bevin nem tett
tedekei valamint a németorszá- megjegyzést Visinszkij
beszégi és európai békés
rendezés dére.
egészének szempontjából
elfoSchuman próbált röviden vágadhatatlanok. Ezért a szovjet laszolni. azonban egyetlen ujabb

érvet sem tudott felhozni a nyugati hatalmak javaslatainak védelmére.
Visinszkij megjegyezte, hogy
a harmadik német népi kongresszus kérésének teljesítése ellen felhozott érvek nem meggyőzőek Nem segithetne-e
a
meghallgatásuk a német kérdés
megoldásában? Végtére is a külügyminiszterek tanácsa nem állami intézmény, hanem hivatal.
Kormányok képviselőinek tanácsa ez. E .kormányok hivatása,
:iogy eldöntsék a német nép sorsát érintő kérdéseket. Ezért támogatja a szovjet küldöttség a
harmadik rémet népi kongreszszus kérését

^
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A nemzetközi munkaügyi 14
vatal jelentése megállapítja,
hogy kezdődő gazdasági dep*
resszió jelei mutatkoznak Bel
qiumbnn, Kanadában, Dántól
ban, Finnországban, Franciaországban, Iio s ágban, Svéd,
országban, Svájcban és
a*
Egyesült Államokban. Az emlilell országok gazdasági- ét
munkaviszonyaival
szembe*
kiemeli a jelentéss, hogy >mái
* A nyugati hatalmak kéovisc- eu óp-ii országokban* munkás
lői azonban k tartottak alaki ki- hiánv mulatja a
gazdaság)
fogáraik mellett és megtagadták stabilitást
a német népi kongresszus küldő't égének meghallgatását. Ezzel Németország jövője kérdéséTOVÁBB TABT A MELEG
nek eldöntésében elutasították a
Változó fefelhtoet, néhány h«
haladó német társadalom hang- lyen záporeső, zivatar. A mclej
jának meghallgatását.
idő tovább tart.

meggazdagodásának
hatalmm
A
f u t S á s
t ö b b é
n e m
a
k e v e s o k
k s v á H s á q a y
Visinszkij ezután utalt Bevir
hajtóereje.
Az anyagi és szellemi élet 14
előző u;>i kijelentésére. Emlékezh a n o m
a z e g é s z
c S o ' g o z ó n é p
k ö z ö s
k i n c s e
kéle e-, harmóniája, az ember,
tetett Bevinnek arra a kijelentéSzakosíts Árpád köztársasági
elnök megnyitotta
az ötödik szabad
magyar egyéniség szabad fejlődése, I
sére is, hogy .nem az a lényeg
tudományok és művészetek vl
könyvnapot
milyen szavakat írnak le, harágzása soha és sehol nem va.
teljesebben
nem. hogyan teljesitik azokat e
Szerdán
délelőtt
nyitották kezében.« Más felirat ezt mond- fcelyes ulon vezeti az országot, íosulholott meg
meg ünnepélycsen az
ötödik ja ; »Megszüntetjük a gazdagok
A munkásosztály jutott a feg. mint a szocializmusban. Nagf
valóságban.®
monopóliumát.* előbb tudatára annak, hogy a és lenyűgöző példa erre aSzou
•zabád magyar könyvnapot. A műveltségi
materializmusa jelunió, amelyben öröm az éle{
A békeszerződést
ivőnyv barátai már kora reggel Azonban nemcsak az utcákon kommunisták
nézegettél:'
és vásárolták a vannak könyvsátrak, de a gyár* nem tagadása a kulturának, ha- mert az alkotó munka ritmust
n e m lehet megszállási
á z a b ú l y z a l t a l (elcserélni könynapi újdonságokat. Soha udvarokon, hivatalok ehőcsarno- nem ellenkezően egyedül le- s a teremtő tudomány és müt
kapuiban, a hetséges bete'jedtöje és az em- vészel fénye és világossága tök,
még anm;i könyvsátor nem voll kaiban, üzemek
— E szavaknak mégis csak a budapesti utcákon, min* az külső kerületek
legforgalma- uért kultura soha nem
látotl ti be óriási térségeit.
megvan a maguk jelentősége — idei kőngvnapon. Egyedül
a sabb pontjain is ott állnak a
mondotta Visinszkij
— Más- Szikra húsznál több utcai sátrat sátrak, hirdetve, hogy a tudás
Uj k u l i u r a t e e m l ő d V
részi a megszállási szabályzat állított feí. A Szikra sátra hom- többé nem a kevesek kiváltsáellentétben áll az európai békés lokzalán felirat hirdeti:
amehs
De a mi kis országunkban is marxizmus-leninizmus,
»A ga, hanem az egész dolgozó nép
rendezés érdekeivel. Ilyen mórion leönyv fegyver a dolgozó
egyre szaporodó tények mutat, uj érteimet ad a munkának, á
nép közös kincse.
ez a szabályzat a demokratikus
ják, hogy a kuliura nincs ve- ff: éleinek, szárnyakat a szót*
elrok szempontjából, de még a
szendő sorsra szánva, hanem a lemnek
„ÍJ* >
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három hálálom közleménye szemnemzet egyik legfőbb ügyévé
Q \iZwr. f e s m r a tíolsotó*
pontjából sem bír kl semllyen
A Rákóczi-ut és a Nagykörút hangjai után Major Tamás elv- magasodott. A mi utunk a szelkezlte)
kritikát.
lemi
é'et
anarchiájából,
az
esetAttila
sarkán, a Nemzeti Szinház előtt, társ elszavalta József
Ezért
különös
örömmel j
— a
Visinszkij emlékeztetett Bc- a hagyományos helyen állilot- •Ars poe;ica«-ját majd Szaka, legességek zürzamrából
könyvkiadó
vánnek arra a kérdésére, hogy ták fcí az idén is a legnagyobb sits elvtárs mondott megnyitó- szabadság, a lo álca, a harmó- vözlöin a Szikra
nemes igyekezetét, hogy egyB
nia világóba vezet.
mivel helyettesíthető a megszól sátrat. Szakasits elvtárs délelőtt beszédet
lási szabályzat9
Véleményem 1 lómkor érkezeit a Szikra-sáAz eltiport, semmibeveit sö- szaporábban adja a magyar ofc
A könyvek ünnepén az üzeszerint — mondotta Visinszkij or elé, hogy ünnepélyesen megtétségbe, szolgaságba
taszított va ó közönség kezébe a mar.
mek és szántóföldek
dolgozó
leninizmuf
— a kérdésnek ez nem helyes nyissa az idei könyvnapot
tömegek felszabadulásuk
után xista müveket a
népére gondolok. Az ő áldoza- szomjúsággal fordulnak a tudo- klasszikusait, nagy
tudósok
megfogalmazása. A megszállási
A térséget hatalmas tömeg
örökbecsű
szabályzat a Németország meg- vette körül; ünnepelve a ma- tos, kemény és eredményekben mány, irodalom és
művészet nagy gondolkozók
müveit. Méltóan egészítik ki ezt.
adását követő négy esztendő alatt gyar nép, a Magyar Dolgozók gazdag munkájának köszönhető, felé.
a
tevékenységet az
állani
a
nem volt szükséges. Ez alatt az Pártja vezérét, Rákosi Mátyási, hóig a felszabadulás óta
Uj kultura teremtődik,
uj
Idő alatt a Szovjetunió küldött- Szaka i'uS Árpád köztársasági el- Icönyvnápok sátrai alatt évről- irodalom, uj művészet és uj kóngvk*n<!ók.
A dolgozók egyre . nagyoblf
sége ismételten igyekezett ke- nököt és a kormánynak Dobi évre gazdagabb termés
ggül tudomány is. A szel'eini
élet
értik
meg, hogj
resztülvinni a kiVügvminiszterek István miniszterelnök vezetésé- garmadába- A dolgozók ér! ették uagy forradalmának idejét éljük tömegei
teársá'nn. hogy tega'ább kezd- éi megje'ent tagjait, valamint meg elsősorban, hogy a magyar és ennek a forradalomnak gyö- a könyv fegyver a kezükben. ÉJ
jenek hozzá a Németországgal a magyar irodalmi és művészeti I kommunistáit a Magyar Dolco- nyörű vajúdásában is
benne az irók is megértik, hogy ezt s
kátendö békeszerződés előkészímunkálkodik
az
uj
eszme:
a fegyvert nemes anyagból kell
élet kiválóságait A
Htmnuszl'ók Pártja helyes, az eyedülkovácsolniok. Biztos
vagyok
téséhez. A dolog nem áll ugy,
abban, hogy irórnk nagy allcohogy mivel lehet a megszállási
tárakra képesek. Hiszek a ma*
sza'álvzulot /elcserélni, han.m
gi/ar irodalom jövőben, a maugy, hogv a békeszerződést nem
gyar kultura oha nem látott
lehet a megszállási szabályzatállami
ügy a
Szovjetunióban
Köztudomásra, hogy az áldott állapotban
virágzó áb -n és hiszek a dohjo*
fai felcserélni. A szovjet külA tadzsikisztáni szovjet köztársaság dolgo- zók mi'l öib'n, hogy
st-jité*
döttség már 1947-i-cn javasolta lévő anya táplálkozása befolyással van a szühogy haladéktalanul
lássanak letendő csecsemő fejlettségére. Azt azonban zónak egészségvédelme terén a mult évben je- gftkkei a ma yar szellemi élet
magasabbra
történt.
A
köz'ársaság minden eddiginél
hozzá a békeszerződés előkészí- •nár kevesen tudjak, hogy' az anya hiányos lentős előrehaladás
téséhez. Ha akkor ezt elfogad- 'áplálkozása a magzat komoly károsodásá', gyapotmunkásai
kötelezettséget
vállallak emelkedik. Ettől a hittől eltelve
nyi'.om meg az 1949. évi könyvták volna, akkor most nem lenne setleg egész életre szóló
nyomorékságát hogy 19J/9-ben 350 ezer tonna gyapotot ad- napokat ~
szükség megszállási
szabály
tak
az
államnak.
Az
orvosi
és
gyógyszeré
•kozhatja. Ezzel kapcsolatban a francia orzatrn
kötelességüknek
tartották
Kállai Gvo'a eWfts a Mara
•osi szaksajtó intő esetekről számol be. E g y szeti dolgozók
lírtn beszélt
rancia anya a gyermeke születését megelőz.ő hogy a nagy kötelezettséget vállaló gyapotNvwfaton
a
pofsdami
A
Szikra
Marx-téri könyv®
munkásokat
a
legalaposabb
gyógyintézkedéegyezmény
megsértése •vekben és a terhesség első hat hónapjában
sátrát
Kállai Gyufa
élvtár*
>ekkel segítsék
munkájukban.
dyan
sanyarú
anyagi
viszonyok
között
élt,
erónv
miniszter nyitotta meg. Hanbogy mire dajkaságba adott másik gyermeAz egészségügyi dolgozók az egyik kerü- goz, alta az idei könyvnap an— A megszállási szabályzatot kéért kifizette a havi járandóságot, csak
letben például grra vállaltak
kötelezettséget nak a világnézetnek diadalma*
— mondotta Visinszkij — azért
előbbre vivője a magyar polihoztok létre .hogy megszilárdít- annyija maradt, hogy napi egy liter tejre és hogy a falusi gyógyszerállomások
számát kétsa Németország széttagolását. A •óhánv szem burgonyára futotta. E z a hóna- zzeressére emelik. Arra törekednek, hogy min- tikai, tudományos és szépirodalomban, amelynek eddig elért
potsdami egyezmény elveinek napokon á t folytatott elégtelen egyoldalú
és szülészeti
segélyhely
saját nagyszerű eredményeinket kőmegsértését azonban a nyugati áplálkozás azzal a következménnyel járt, ién orvosi
rendelkezzék. Ezzel el- szönhetjük. Nem véletlen, hogy
hatalmak egyike sem bűnnek, ha- kogy az újszülött egyik szeme teljesen hi- gyógyszerállomással
a felszabadulás óta
minden
nem er, nynek tekintik.
érik,
hogy
az
esetleg
megbetegedett
gyavo''nyzolt és a másik szeme is teljesen fejletkönyvnapon ott van népünk veVisirs kij a
továbbiakban
gyógyszerekei l ő j é n e k , Rákosi
alkalmatlan volt. A csecsemő nunkások a legszükségesebb
MátyásnaH
éd lelte a nyugati ha almaknak en, látásra
munkahelyük
közvetlen
közelében
megkapják. egy-eiy könyve. R ' kosi Mátyáa
•sontrendszere
és
izomzata
is
több
rendelazt a javaslatát hogy a négyRévei
hatalmi ellenőrző szerv, a •leg- 'enességet mutato't. Az orvosok az anya táp- Ezenfelül 15 ezer elsősegély nyújtáshoz szük- és királő munkatársait
felsőbb bizottság® nem az eqy- 'é.lkozAsának »A« vitamin szegénységben ta- séges mentőszekrény
szétküldéséről is gon- rózs-ef é* Farkas Mihály könyvel a mam/ar demorácia ha*
ha inuság elvének
megfelelően, 'álták meg a b a j okát, mert a magzat nor- loskodlak.
ta'mas éptlö munkáidról száhanem szótöbbséggel hozza ha
mális fejlődéséhez ebből a vitaminból napi
moltak be és élő bizonyítékai «
tározatnit.
Igy
segítik
egymást,
igy
teszik
eredménye7000 egységre lenne szükség. A lap több hamarxizmus-leninizmus magitnr*
A szavazásiak ez a módszere
nem egyszerű parancsolás, ha- sonló példát sorolt' fel az anyák hiányos táp- sebbé és könnyebbé egymás munkáját a szov- országi térhódításának és dia*
i daluljánah
nem a finánc parancsuraiom egy 'álkozásának következményeivel kaacsolatban. jet dolgozók.

ilyen Jlélef tereiül a Marsial-seséiyA

kolhozparaszt egészsége
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Ugy dolgozunk
»
%idwszetü

munhaval
az>

c

víílőz6

„mintastsiactat**
uvmclőcsopoti

vaxÁz&otta&

Makó tornyai és a városszél
házai még idecsillannak a délutáni napsütésben. Az »Uttörői
csoport lanváján vigan folyik a
munka. A két kutya dühös uga.
iására előkerül Zsigó
Ferenc
elvtárs, a csoport elnöke. A többiek oda sem figyelnek, hiszen
gyakori itt a látogató, aki csodálkozni és tanu'ni akar.
— .4 búzát nézzük meg előtzbr — ajánlja Zsigó elvlárs.
Tizennégyholdas búzatáblájukat a szél is örömmel simo.
gátja, olyan szép.

ünnepségei

a

Uí-nt

sarokban egész halom könyv
hever, mert az úttörők bizony
sokat köszönhetnek a könyvnek a tanulásnak.
-r Hát most aztán
röviden
elmondom,
ha kivár esi,
hogyan
lettünk
zlsök a ver.
senyben és minek
köszönhetjük, hogy ősszel az osztozás
nál háromszor
annyink
írsz,
mintha
külön-külön
gazdálkodtunk volna — meséli Zsigó
bácsi.

Azok a Párttonéneti 1 éves
egyéni tanulásban
résztvevő
elvtársak, akik a vasárnapi konferencián nem vettek részt, 4-én
délután 6 órára az oktatási osztályon pótkonferencián jelenjeAz ünnepség a S2échenyi-téren nek meg.
zajiik le, hol az ünnepi beszédet
Kulturfelelősök részére érteSárfi Rózsi országgyűlési képviselő, az MNDSz budapesti köz- kezletet tartunk ma este 6 órapontjának vezetőségi tagja tart- kor a pártközpont kulturosztája meg. A zászlóavatás után este iyán, Bettinán r-utca 4.
nyolc órakor a Hungáriában műsorral egyoeköiött bálát rendeznek.
fiz a ^ a l báiyíszirt

rendez vasárnap délelőtt 11 órakor a Magyar Nők Demokratikus Szövetségéiiek szegedi szervezete.
|
mUic

tagjai

'A püspökielei országúton
alig jutsz néhány méterre tud
« z iskolán, az egyik dülőut sarkán kis tábla túnik a szemedbe. Arr° figyelmeztet: hO/y a búzatáblák
között haladó, nemrég még sáros, most nagy, kemény rögösre száradt földe it
vezet a makói »Uttörö« lermelöcsoport
székbe yére,
d uolt
Mandei-féle
tanyára.
Ugy nap emente felé a környék földje'reá sok parasztember veszi errefelé az útját, még akkor is, ha mindjárt
keriilő,
de igen kíváncsiak az uj termelési forma makói
úttörőinek
munkájára
s legfőképpen eredményeire• De nemcsak az az
érdé'es, hogy milyen eredményt értek
a közös munkává'»
érdemes megnézni- ho,y milyen v° lt a munka, hogyan szervezték meg- mert vasárnap Medqyeseqyházán kiderít't, h°gy az
Uttörö csoporttól az egész megye példát vehet. Hiszen
ők
nyerték meg a tavaszi mezőgazdasági
verseny első szakaszának
vándorzászlóját.

Páríhireh

Zászlóavatási

nak idejében elvégezni. H a
valamelyik
munkához
egy
nem elég, elvégzi négy-öt. Ha
aem bir a lóval egy, odaállnk ketten. Ha külön-külön
gazdálkodnak, lézabálta volsa'ias'n laiiia't s n a a l larmslni
na mindenüket
a kukac, de
— SZATYMAZ
község doligy közös erővel elkerülték a
szs'íis 2 leius
'íáinni dijaira
•
gozó parasztjai
termelési vernagy kárt.
Az
angol
bányász
szövetség
senyben
állnak
Sándorfalva,
skóciai szervezetének értekezleDorozsma,
Felsőköz- tén Moffat elnök' éles szavakkal
A csoport azon
tagjaival, Algyő.
paraszt- ítélte el az angol szakszerveakik még a városban laknak, pont község dolgozó
jaival.
Verseny folyamán
ki- zeti szövetség kilépését a szak"gyütt indulunk hazafelé.
község szervezeti világszövetségből. A
—
Hová-hová
szomszéd, tűnt, hogy Szatymaz
szól egyikük a földeken ke- dülőbizosai
ezideig
alegdere- .'""nkásosztály egysége - mon7.„„.rr . ...
, ... , . | lotta — «oha nem volt olvan
resztül baktató közeli tanyás- ..asaboan
kivettek részuket _a\ Metbevá-rőan fouto*. mint most
nak.
munkából A verseny
folyamán
gyáltalán nem kétséges, hogy
és vetés: d ellen irányul a háborús ké— Elhívom onnan a harma- a tavaszi szántási
jó mun- szülődés. Az" angol bányászok
dik tanyából a sógort — vála- 'erv végrehajtásában
az esők közé kerül- ohasem fognak szenet termelszolja dühösen, — mert nem kájukkal
Pál, ni a Szovjetunióban fo a kebírom magam
javítani
a ku tek Vetró Antal, Urbán
totenróprí or«z1cokban élő szoSándor cialista testvéreik ellen iránya*at. hiába nehéz igy
egvedül Széli Gvörgy és Papdi
parasztok.
Ift háborn céljaira.
fp.)

V
avatták a s^afiedl J ó z s e f Utiila

A héroméves terv ujabb eredményeként

Egyszerű az egész

E z is a k ö z ö s

m u n k a Nagy köztünk a megértés s
ugy dolgozunk,
mint IS testeredménye
vér. Megvan a heti tervünk, de
magyarázza — a szomszédoeste
is
átbeszéljük
a máskét k'étte a kukac, amott meg
mert
alkalmazaz 50 holdas Joó Samujé ala- napi munkát,
az
időjáráshoz
csony, ritk-a s teli van üszöggel kodnunk kell
De mi a-tán fe> is kellünk éj- is, de ezt is csak akkor tudha tervnek idején mérget szórni, a föl- uk megvalósítani
Azérf
de! vedig kétszer boronáltuk és szerűen megy minden.
utána meg ts hengereltük. 10 >s szebbele sokkal a' mi földmázsa pétisót is kiszórtunk fej. eink,
mert
csoportosítani
trágyának- Nem ts lesz sehol a ' adjuk az erőket.
megyében ilyen termés.
— Az is sokat jelent, hogy
A búzatábla mögött már bemind örömmel dolgozunk, hifejezték a munkát a kanások.
műveljük
\/aina Pál és Morvái
Sándor szen a sajátunkat
már előbb eljöttek, hogy meg- A Joó Samunál, aki ott csapja
ahol
tudja
öntözzék a palántákkal
teli Ke a napszámost,
melegágyakat. Zsigó bácsi a nem is csoda, ha fele ugy se
buza után
sorra mutalja a dolgoznak.
dinnye és a dohányföldet.
— No de itt mi minden este
— Ezeknél sincs szebb sehol ',eirjuk, hogy ki mit végzett
s
halárban, de Ián az egész s aszerint kap majd az elosz
megyében sem.
fásról.
A csoport tagjai egymásután
A. k ö l ö n b ö z ő tervekről
mosdanak meg az áriézikutnál
s azután mielőtt hazaindulná- beszélgetünk
ezután Zsigó
nak. elbeszélgetnek kicsit, len. dvtárssal.
Elmondja,
hogy
gyet Jó-sef- Czene Jón^s. lenei
most épül a dohánypajtájuk,
lóz'Cfné. Czu'ár MáUOtt ,
fíő!i
darálót is kapFe renc Halwka
f.njos. Len- i napokban
gve/ István és Pódi Ferenrné nak és szivattyút az öntözésvalamint
A. Kovács Antal, a hez, többszáz naposcsirkét és
bét póttag a vasárnap kapott ok minden mást.
vándorzászlórői beszélnek
fis mindenük közös. A ló.
a disznók, a csirkék, a tojás
. Nem engedjük
Veszekedés pedig nem hangelvinni i n n e n
úk el soha, mert csak az citzt a szép zászlót — m o n d j a vakodik akinek semmije sincs
Morvái, —
hiszen
szin'e ez rt.t tudják, hogy
mindannvijelképezi hogy a
nyomorból
•knak jut bőven, mert níne?
a
szegénységből
ki
tudunk -TT-OTI TTIV—VR r t t P ifl f r ! - s
vergődni,
boldogan
tudunk
élni. mert összefogunk.
Köz.ö
H rtíe m ^ n v
erővel,
tervszerű
munkával
egész
szigetet
varázsolunk
Kórhírré teszem, hogy a földművelésügyi
miniszter 8212—2—10-19. (112) F. M. sz.
ide a Lelei-ut mellé.
Igaza van. A z »uttőrő« cso
port földjei, a dohányuk. Í
búzájuk,
répamagjuk, zöldamely példát mutat minden
kinek.
«

Zsiga bécsi bevezet a házba. az irodába. Kis parasntSjoba. buboskemencével.
ké'
éo-o-vai őr egy
asztallal. A?
pn-trlou c é a z ••hivatal*. K : i
lö-höRo könwek. füzetök.
amire a leg
var, z.7. is.
h- .V-iV.Tvéndn?'v5czid, A.

-cnde'ete értelmiben a mezőgazdasági ingatlannak az a birtokosa, (haszonélvezőc, haszonbérlője, használója
stb.) aki
?10 négyszögölet megha'a !ő területen térneszt lucernát, vörtsherét, vagy bakaimot. köteles a lucernával, vagy vörös.eréael bevetett területnek
fele részét
: bahacimma! beve'ett területnek pedig
egynegyed részén magot termeszteni. Erre
a célra
lucernánál
és vörösherénél a
'lásodik kaszálásra termett növényállomány
>le részét, baltacimnál pedig az elsó kaálásra termett növényállomány egynerved részét keli meghagyni.
Részleles felvilágosítást a területileg illetékes k-.zig. haió.ágok, Illetve a mezőgazdasági igazgatóság nyújt.
A renüelke-és megszegése kihágást kései és 6 hónapig teriedhet* elzárást
von maga után. Pulosrm.stce

Szerdán este avatták fel Szegeden a József Attila népi kollégiumot, a hároméves terv ujabb
eredményeként. Az épület az avatás napján ünnepi díszbe öltözött. A magyar nép vezére, Rákosi Mátyás elvtárs és "a proletárköltő: József Attila képe díszítette a termeket. Az épület falá ra nemzetiszínű és vörös zászlók kerüllek.

és Rákosi Mátyás vezetésével valta el. Utána ti kollégium
még sok kollégiumavatási ün- több növendéke mondott könépségét akarunk tartani.
szönetet a Tártnak, a népi des.
Ortutay Gyula avatóbeszéde mokráeiánnk azért, hogy mejfc
után Ágoston György elvtárs, adla a lanulási lehetőségeiket
főiskolai igazgató az egyeiemi
A beszédek elhangzása után
pártszervezet nevében szólott, szines műsorral, népi táncokLódi Ferenc Révai-iskolás kol- kal és dalokkal szórakoztatták
légista pedig saját versét sza- a kollégisták a közönséget.

A felszabadulás utáni időben
/rtagyarországon egyetlen
népi
kollégium volt. A hároméves ter\
utolsó évére 120-ra emelkedett
a néol kollégiumok száma, mert
a dolgozó nép állama, a magyar kommunisták
vezetésével
megteremtette a munkás- és parasztfiataiok tanulási
lehetőségét .
i
A szegedi József Attila népi
kollégium az ország legjobban és
legtökéletesebben felszerelt kollégiumai közé tartozik. Kényelmes, nagynhlakos tanuló- és hálószobák, kulturterem áll az itt lakó munkás- és parasztfiatalok
rendelkezésére.
A népi demokrácia a közeljövőben kibővíti a
kollégium
könyvtárát.
A kollégium nagytermében
gyűltek össze az avatásra a
Pedagógusok, kollégisták és a
szegedi dolgozók képviselői A
megnyitó beszédet
Hegedűs
Viktor elvtárs, a
kollégium
igazgatója mondotta és han-g
súlyozta, hogy az uj kollégi
mn avatását az MDP eredményes munkája telte lehetővé

A Magyar Nők Demokratikus Szövetséginek
szegedi
szervezete junius 5-ón, vasárnap délelőtt 11 órakor a Széchenyi téren ZASZLÖAVATASI ünnepséget rendez. Ünnepi beszédet mond: Sárfi Itózsi orsz. évül. képviselő, az
MNDSz budapesti központ jának vezető tagja. Mindenkit
szeretettel vár a szeged'i M NDSz központ vezetősége.
Ennek folytatásaként este 8 órai kezdettel a Hungáriában műsorral egybekötött bálát rendezünk. Belépődíj 1i Ft.

Orlutay Gyula
kultuszminiszter avatta fel a kollégiumot.
— A felavatott kollégium —
mondotta — a népi demokrácia, a hároméves terv sikerét
bizonvitja.
Az ötéves terv során az MDP

|61
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g y o m i r t á s

többszörösen visszatérői
a főbb terméseredményben
C-ala István földművelésügyi' ja a minbz'er. A gyomok irtáminiszter körlevélben hivta fel sára évente sokmiUió munkaa
vármegyei mezőgazdasági napot fordit dolgozó parasztsáigazgatóságokon
ke'észtül a gunk. A jólvéqzclt
gyomirtás
dolgozó pa. a ztság figyelmét a nem hiábavaló munka,
meri
gyomirtási munkák nagy jelen- 'idol d jnjgnzssio
uosgjgzsqgg)
tőségére.
terméseredményben. A kártevő
Mezőgazdasági
termelésünk, gyomok irtásában a
Iegfonto.
nek évről-évre súlyos károkai sabb időszakhoz értünk." Több
okoznak a gvomnövínvek — ir. mint három és félmillió hold
lösszé skapásnövenyünk termésterfiiete és ennek a
hatalmas
•lELVAWJSl
23
területnek ápolá óról,
gyomte'é in 49.
mentesen tartásáról kell gonMinden iap szerdára
doskodni.
x
Hatalmas amerikai film!

5
?
F
á
dvás
0
m0
(
Fehérek és feketék a KuKlux-Klon karmaiban

rí O R fi O
221
Telefon Aut.: 33-44
Mindennap szerdau
A szlov :k filmgy ártás remekbe készfiit újdonsága

Fehér

h**má

v

Küzdelmesharc aTátra bércein

— AZ T. SZOCIÁLIS
kerűét, amelyhez Csanád megye.va-1
amint Békés és Csongrád meI etetőn Mit 14-7'
ér «'
gyék, továbbá Szeged, Hódme-'
A t i n d e n n a p a uiuiatsagos
idvásárhely és Békéscsaba tardán vígjáték:
oznak, ma, csütörtökön közös érekezletet tart Szegeden. Az ér.
i
ekczleten a kerület
szociális
Kitűnő iázz muzsika 1
költségvetését beszélik meg az
íd-a riso s.
j Pt !éf»!950-ik évre.
i

Csala István a továbbiakban
felhívta a mezőgazdasági igazga'óságot, hogv fokozott gondjai és fivie'emmrl
irányítsák a
'.apá'á t és a gyomirtást.
Rámutatott a legalább háromszori
kapálás fontossá ára. Szabályként
lehet
kimondani, hogy
annyiszor érdemes
kapásnővényelnket meglátná'ni,
ahányszor
azok
meg ajomosodnak.
vagy nanv°bb zdnoreső összeveri a talajt. A gyoinokat minél
korábban és mindenütt kell irtani.
Igen
fontos a legetők
gyommentes tartása is. Fosfon
össze demokratikus
földművelésügyi i azga/ásunk
dolgozó
parasztságunkkal
a
gyomirtót
fontos mániájában
is. * több
nagyobb termés e 1 érésére.
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MAJD MEG LATJUK
ki (eyz> a ic
...
Páros munkaversenyben

a szegedi

3Unai Mitiabái _

szoknya.

- és egyéb szemrevaló holmik
az

üzemek

állami

ipari

leányhkolm

kézimunkakiállitásán

Érdemes megnézni — tnilyen kével díszített tciitők
tómegi
ják ugy az egyik, mint a másik senv.®
léptek egymással
%
sok szép — éií már
másod- ötlik u nézők szemébe. Sokai
üzemben.
i i i. | u
gyűlés után
A szocialista munkaverseny,
szorra nézem meg. — Ezeket megállnak Hipszki Irén és Ma.
amely ma az üzemekben folyik, Páros versenyiáz
ieliet hallani az állami ipari hala Juliska c'ső osztályos ta.
aj szint, uj lendületet kapott a fogta el a művezetőket is. Kö- leányiskola (volt zárda) bonyo- nuiók díszes babapoíyáik elölt
páros versenyek megindulásá- ziűk nyolcan hívták ki egymást, lult lépcsőházában,
miközben De igen szemrevaló még Skufval. Ez az u j verseny egy lépés- hogy á gépállás csökkentése és
törtetünk föl a harmadik eme- tézi Irma hálóinge is. Tökélete,
sel előbbre, u j szakaszba viszi
a gép hatásfokemelésében na- lőire. — Tényleg érdemes meg- sen tükrözi vissza ez a formái
a dolgozókat — az ötévc3 terv gyobb eredményt érjenek el.
nézni — állapítja meg minden, ruhadarab a tanítók és a tabiztosításáért a szocializmusért
Mi sem hagyjuk magunkat,
nulók alapos munkáját. Látszik
folyó harcban.
mondja Adók Margit termelési ki, aki még először látja.
minden darabon, hogy menyfelelős a röpgyülés után a jegyA állatni ipari
leányiskola
nyire
kihasználták ezt az oL
A verseny
győztesei
mi
leszünk
zőkönyveket nézi. Mutatják ezek ezévi hézimunkahiátlitása
ez
mult tanévet
a papirravetett sorok, hogy a
A falakat művészies tervezeté
A szegedi kendergyár hatal- elsőbbségre terelődik a szó, Far- vállalat dolgozói tudják miért
mas csarnokában, ahol a vizes- kas Istvánné szól közbe. Meg- dolgoznak és mutatják, hogy a szépen festett szabásminták ta- A vendégek sorra nézegetik
fonó előfonó ós a nyujt^gépek fogadtuk, hogy mi leszünk az gyár, a termelőeszközök, amely karjdk. Alig lehet a terembe
vannak, két nap óta munkaküz- elsők és ebből nem is engedünk. az u j társadalmi rend, az u j beljebb lépni a sok látnivaló- Ferenczi Margit szabástervezeteit, szakrajzait is. Bentebb »
ben lv» egy kis idejük akadt, de Egy gondolaton vannak
vele Magyarország építésének alap* l ó i A legkülönbözőbb torockói,
helyiség egyre szebbé válik. —
főleg munka befejeztével össze- l'ászti Ferencné, Bacsónő és a iai, jó kezekben vannak.
mezőkövesdi, erdélyi liimzésű Ez a harmadik
osztályosok
bújtak a munkások. A páros többiek, akik egyéni párosver(Nagy Pál) babakelengyék, brüsszeli csip- munkája — magvarázza Dobóid
verseny megnyerése volt beszédük tárgya.
Gizella müliclyvczclőnő. A fal
mel'ett egymásulán sorakoznak
Most itt állnak az üzemi biaz évszakok. A sarokban apzottság irodájában, Nagy Józsefné Adok Alargit nynjtós, Orró vattaceomókból készített h ó .
dögh Etel, Zombori Vera cérnápelyhek esnek. Olt téi van, •
*ó munkásnők. Márki Mihály
hópelyhek alatt divatos télikavizesfonó és Juszt József előbátok, szoknyák, biuzok egéss
fonó művezetők. A most alakult
tömege.
hat u j brigád vezetői. Kezükben papír, frissen gépelt szöveg
A őszi ruhadivat
van rajta.
Sárközi Mária
japánszabása
Nyári forróság pörköli a ha- Mi is csak
csodálkoztunk gépeket is csak azért, hogy szoknyájával kezdődik. De oH
VersenyszcizGíés
Lártl A földeken szerte dol- András bácsi teljesítményén. elősegítsük a parasztokat
a van mellette László Marika kíMindjárt megalakulásuk után gozó parasztok sürün töröl,
Miközben András bácsi arca termelésben.
nai mintájú kulikabátja is. SzU
versenybe léptek egymással. A gelik izzadtságtól
gyöngyöző elmosolyodik — az elvtárs tojayujtóhrigádok
a
gillfonó arcukat. Szinte megkönnyeb- vább folytatja: — Ami igaz;
A „rongyos" kulák Török Dezső, az iskola igazga.
tója elmondja, hogy László Maanyaggal való zavartalan ellátá- bülés, amikor a mesgye végén az igaz. Valósággal irigykedve
Erről jut eszembe, hogy mirika a harmadik osztály egyil
sát Is a munkafegyelem meg- egy-egy árnyaiadó meggyfa alá
szilárdítását, a cérnázó selejt- ér a kapás. A falu is kihalt néztünk rá. Állandóan Csak azt lyen furfangos a kulák. Az ösztöndíjas tanulója. AOg vár.
hallottuk az egéssz faluban, biztos — emlékszik vissza az
csökkentést és a munkaerők
la, hogy megkapja j ó tanulásászázszázalékos
kihasználását Az utcák házai álmosan csuk- hogy igy a Döme bácsi, meg állomás vezetője is. Nem is ért jutalmat Előre elkészítette
Iák
be
abiaksszeinüket.
ugy a Döme bácsi. Mindenki, gondoltam volna; hogy ilyen
tűzték ki maguk elé, hogy igy
a tervezetét ennek a kabátnak
kollektiven maguk közötti verEgyedül csak a deszki gép- akinél egyszer szántolt meg- fondorlatos módon akar meg- A kapott ösztöndíjon vásárolta
sennyel segítsék eió a páros állomás telepén nagy a sürgés- szerette a munkáját.
téveszteni bennünket
Csánvi
meg az anyagát, nagyon s-e.
verseny megnyerését.
Naiiát azért nemcsak én dol- Ignác, akinek negyven holdforgás. Az egymás mellett soFutótűzként terjedt el a hir rakozó benzines hordók kö- goztam egyedül — szakilja fél- ja van ilt a deszki határban tett, hogy kész legyen a kin®,
tásra.
a gyárban, hogy még a vizes
be az elvtársat az idős trák- — folytatja András bácsi. Bonés előfonók művezetői és se- zölt olajosruhiáhs traktorislák
gyos ruhájában öltözve jött el
Sorra
dicsérhetnénk
gédmüvczctői is brigádba tö- serénykednek. Benzinnel töltik torista. Mindannyionk becsü- ide velőgépet kérni — és ha
talán egyénként az osztály minmörültek. összefogva egymássW meg az éhesgyomru vastartá- letes, és j ó munkájának kö.
versenyezre igyekeznek "a gépek lyokat. A műhelyben is lázas szönhető az, hogy áz elsők kö- nem vagyunk éberek, és én den tagját Mindjárt Háló Marmég gittal, Répás Klárival és Ábrahatásfokát, növelnff Suszter Já- munka folyik. Á kovács'kohó zött vagyunk — meg annak, nem ismerem fel, hát
nos brigád felel ős
izzó parazsa melegíti a haj. hogy mindig egymás segitsé- pénzt sem kértünk volna tőle hám Ilonával, meg Bodó Gizelsieltünlk.
Dolgoztunk a használatért. Ez bizony igy lával kezdhetnénk. Bodó Gizilitásra váró vékony kis vas- gére
büszkin beszól
pálcákat. A gépeket reperálják azért, hogy minél több földet van — mondják szinte egy- nek a sajtójelmcztervezete naszántsunk fel — hogy minél szerre a trakloristák. Ha mi gyon tetszik a nézőközönség,
kúlönösvü a művezetőktől. Mint
A cséplési szezónra készülőmondja, nemosak Szegeden, ha- dünk — mondja rövidem a több legyen a termés. Az biz- azt akarjuk — mondja befeje- nek. Érdekes dolog is cz. Ezen
nem országos viszonylatban is
tos, hogy megszerettek ben- zésül Döme András trákto i ta. a ruhalervezeten helyet fogfalgépállomás vezetője. A traktoez az első müvezetőbrigád.
végezzünk, nak a Szabad Néptől, a Délmanünket a dolgozó parasztok. hogy j ó munkát
rokat is ápolás alá vesszük
szántanunk gyarországtól a Ludas Matyiig
Már akár el is könyvelhetjük mint orvos a beteget — szól Sürün felkerestek bennünket a akkor nemcsak
ft versenyt. A verseny győztesei a beszédbe egy szurósszemü falu parasztjai, akik segítsé- kell, hanem vigyázni a kulá- minden újság. Az e?ísz öllörjj
mi leszünk — mondja Suszter
gért jöttek hozzánk. Adtunk kok mesterkedéseire is.
mintha ujságcimlapokbót 'lenJJánós. Ez a nagy győzniakarás legény.
ne összeállítva.
nm ia szegedi Kenderben uralNem vallánk szégyent
kodik, nehéz feladat elő állítDohóid Gizella elv társnő elja majd a Magyar Kender dolmondja, hogy amióta ismeri ezl
Ugye elvtársak jók lesznek
gozóit.
az iskolát, még ennyit sohasem
a gépek — szól az állomás
Az Ujszegedi Magyar Ken- fiatal vezelője á többiekhez.
tudtak produkálni a tanulói
dergyár dolgozói a páros verAzt is elmondja
Azt meghisszük — válaszolseny megindulásának
előestéjén a gyár különböző üzemeiben nak egymás szavába kapva a
hogy mi ennek a nagy eredröpgyiílé«ckre ültek össze, hogy traktorislák. Meg is nézheti
Már jól lent jár a nap, mt- áram került a vezetékben. Há- ménynek az oka. Az államosüfta
meglxjszéljék a verseny sikeres majd ezeknek a
munkáját kor Darőczi István kübekházai rom transzformátor szükséges óta itt gyökeresen megváltoztak
levezetésének feltételeit.
akárki. Azt hiszem nem fo- parasztember kapával
villán ahhoz, hogy a faluban kétszáz- a viszonyok, a tanulók és a taA szövőben az
expedíciós gunk szégyent vallani velük, megállt a falu szélén — a dup- húsz Volt világítson. Már ké- nítók
"között.
Tökéletesebb
üzemben egy emberként lelke- — szól újra a vezelő. Alig la oszlopra szerelt transzformá- szülnek a budapesti üzemekben szakemberek vették kezükbe t
sednek. Különös örömükre szol- hinném — válaszol vissza ke- tor alatt. Sehogy sem tudott el- a speciális
transzformátorok anilást és ezenkívül eddig mág
gál, hogy nemrégen még hatal- ményen Döme András elvtárs
igazodni rajta. Hogyan
lehet amelyekből csak keltőre tesz 250.000 foiínt támogatást
te
mas nehézségekkel küzdöttek és a géjvállomás egyik
legjobb az, hogy csak egy vezetéken szükség.
nyújtott a demokrácia ennek oa
most versenyképesnek mondhattraktoristája,
aki
nemrég
lelte
jön az áram és innen pedig A SZOVJETUNIÓBAN
iskolának. A szabómúheíyekbea
ják a gyárát Részleteiben tárgyalnak" meg minden lehetősé- zsebre azt a hétszáz forintot, már három szállal megy
to- tanulmányi uton járt Állami még meglátszik a faiakon
*
A vább a faluba. Néhány heie
get, ami a termelés fokozását amivel megjutalmazták.
villanyszerelés nyoma. Az át.
Villamosmüvek
dolgozói
hozták
szántás
idején
is
megálltuk
pecithoti elő. — Minden erőnkamikor oszlopozás közben hal- Magyarországra az uj szerelési lamo i'ás előtt egy-egy munkai
kel, tudásunkkal azon leszünk, mi a sarat -*• folytatja büszkén
lották, hogy majd csak egy szál módot, amit a szegedi gázgyár teremben csak két lámpa vol^j
hogy a versenyt a mi vállala- Döme elvtárs —
miközben
egyesek dolgozói valósítottak meg elő- ma pedig már minden munkatiunk nyerje "meg — mondja megveregeti traktorát. Olyan dróton jön az áram,
azt mondták: Ebből sem lesz ször Szőregtöl Kübefcházáig, 12 gép felett egy-egy nagy szA(3ági elvtárs.
ez — mondja — mint a szützas villanykörte ontja a kellesemmi
kilóméter hosszti vezetékkel.
fogndóú jószág. Ha ápol juk, jól
0 laUatoSfiiüfccSv&en
ötven százalékkal
otcsőbb mes fényt Kijavították a rt^
Most pedig már nemcsak az
dolgozik. Én pedig
ápolom.
Sugár elvtárs viszi a szót: (Felegy-egv falu
távvezetékének*) berendezéseket és ujakat ts rA
adatunk a versenyben a gé- Csau igy lehet j ó eredményt utcán, hanem a házakban is vi- költsége, ami azt je'enii, hogy tároltak.
pek ' karbantartása és őrködni elérni. Az ősszel egyedül egy- lágit a villany. Ilibe'ellen volt a jövőben, a falu villamosításra
Ennek az eredménynek okál
az üzem menetének biztosítása magam ötszázholdat hasigat- a kübekiele, de mások szá- előirányzott összegből
jóval
felett. Az előkészítőben a két tatn fel.
mára is.
több községben, több dolgozó talán egyszóval így mondhat
gyár dolgozóinak eddigi viszoIgy meg — ugy UJ VEZETÉSI MÓD F.Z
paraszt házába jut majd el a nánk eh Az ósdi regulák h e
nyáról és a most kezdődő verseny közös céljáról beszél Kiss
Ez így van — szól közbe Magyarországon az első. Hu- kultúrát, a magasabb életszin. Ivett itt ma már modern szaK
Sándor segédmester. Mikor a l hirtelen egy fiatal traktorísia. szonkétezer volt
oktatást nvernek a tanulók.
feszültségű vonalat jc'entő villany.

Vállalatvezetői beszámolók óta
• Szegedi Kendergyár és az Ujszegedi Kenderben nagy készülődés folyik a junius elsején
meginduló
páros versenyre,
amely december harmincegyig
tart. A két gyár dolgozói ezzel a
versennyel
rohamra in)_---_ utolsó
.-
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szágában nem törődtek az ilyes- csak jó lehet, mert ha nem
mivel. Más volt akkor a hely- is lesz eső, hát lesz termés.
Ceruzát papirt vesz elő és a
zet, mert...
csoport közül kiválasztja azoHatalmas
berregéssel kat, akiknek a földjük közel
az övéhez van, hogy megfelelő
megindul
a motor
jelentkező után a VízgazdálkoNem tudja oefejezni a. mon- dási Hivatal ott is felállítson
datot- A vízen hatalmas berre- >gy szivattyút.
géssel megindul a motor és hanNagyokat köhécselve —
gossá teszi a környéket. Az arcok egy pillanatra elkomolyodJuhász Jánosné mosolyogva
nak, 'aztán
mosolyra nyitnak az ajkak és a napbarnított igveli a csatornában felgyücsatorna
arcokon elsimulnak a ráncok. lemlő vizel, és a
A motor pedig mohón szívja fel egyik partián felszerelt kisebb
a vizet és a part-on átemelve •ecé Is ivalt ut, amely nagyoötven centiméter átmrőjü vas- kat köhécselve szívja ki a vicsövön ereszti bele a
széles zet a csatornából és ereszti rá
i-satornába.
a földekre.
— Olyan ez mint egy csoda
— Lesz már kenyér is meg
— szó! hangosan Balla János, kalács is — mondja — meri
miközben letörli homlokáról az nem marad szárazon a föld.
izzadteágcseppeket. FTiába más
A szivattyú elhallgat, mert
a világ. Itt már velünk tőröda próbának vége. Csend lesz.
nek és rajtunk segítenek.
Akár esik akár nem ...
Az embereit némán állnak és
Holnap már
vidáman valamennyien a mestersége eri
— Csakhogy már ezt is megfut végig
nedvessé tett földet figyelik,
értük — mondja Csonka Lajos
ahol egészen Felfrissülve ál!
—
Bizony
nagy
dolog
ez
—
kétnoldas kisparaszt —, hogy
akár esik, akár nem, lesz termé- hajtogassák többen a csoport a krumpli, borsó, buza és minban és boldogan figyelik mi- denféle ve lés.
sünk.
lyen gyorsan szaporodik a viz a
Valaki a csoportból megis— Lesz bizony — erősiti meg hatalmas és széles
csatornáJuhászné
szavait.
íietve Kovács Ferenc,
akinek ban. Végén még zsilip zárja el métli
másfél hold földjén borsó, iKfesc a felgyülemlő vizet, de holnap, »... lesz kenyér.« A szél pedig
hozza
és hasonló vetemény zöldül. — vagy holnapután már vidáman mintegy folyatásként
fut végig a bat kilóméter hosz- egészen hallhatóan az ujszeVége van már az aszálynak.
szu mettékcsatornákban és lát- gedi szövőgyár gépeinek csatParragi Antalné sem állja meg ja el nedvességgel a kisparaszttogását, ahol szorgalmas munszó nélkül ezt a nem minden- ság földjét.
kások dolgoznak és munkájuk
capos dolgot.
Itt van Molnár Béla is, aki- juk nyomán hatalmas mennyi— Ezt a múltban Is meg le- nek két holdacskáia kissé táségű ruhaanyag kerül el a dolhetett volna csinálni. Csak az volabb esik az öntözőmütől. ö
gozó kisparasztokhoz, (Iriirti)
wolt a haj, hogy a zsiványok or- is látja, hogy ebből a dologból

"R Tisza vizét erősen felbor-'
Volja a nyári szél. Felette a kék
égről forrón süt le a nap. Rz
ujszegedi parton — rtrnteqy 300
méterre a jutafonó gyártól —
egy 65—70 főből .álló csoport
gyűlt össze. Alattuk, mint a szára? földnek kiiógó nyélre, ugy
nyuük bele a vizbe az alig egy
napja e'készitett mólóra felszeleit szivattyú.
A környék klsparasztjai körten állva hallgatják a város, a
Mezőgazdasági Igazgatóság, a
Vízgazdálkodási Hivatal és az
egyéb szervek kiküldöttjeinek ünnepi beszédét, közben
csillogó
szemmel tekintenek a vizén lévő
szivattyúra.
A beszédek elhangzása után a
körülállók közfctt megindul a társalgás.
f

gyárak

más a szóbeszéd

mint

régen

és

szegedi

Már több mint egy hete tartanak a szegedi üzemekben a
választások utáni első termelési
seregszemlék — a vállalatvezetői
beszámolók. A szegedi
textil,
bőr és faipari üzemek dolgozói
vállalatuk vezetőségével, a szakszervezeti bizottságokkal karöltve legteljesebb egyhangúsággal
és odaadással mérik fel üzemük
első termelési
negyedévének
eredmé y it, a menetközben észlelt fejlődést — vagy a felfelbukkanó hibákat. Az eddigi
szegedi vállalatvezetői beszámolók, amelyek közül a legjellegzetesebbekről lapukban már beszámoltunk, az ottan kibontakozó felszólalások, — elhangzott
javaslatok bizonyítják, hoay a
szege ti dolgozók megértették az
üzemükben első izben megtartott,
tehát uj, szokatlan vállalatvezetői beszámoló jelentőségéi s célkitűzéseit. Megértették, hogy az
ilyen vállalatvezetői beszámolókra, csak a munkásosztály hatalomraiutása, a dolgozó parasztsággal szö etséges munkásosztály
hatalmának elmélyi'ése, többek
között a május 15-i ragyogó választási győzelem után kerülhetett sor.

A Magyar Kender, a Szegedi Kender, a Déma, a Pick, a
Gázgyár, Lemezgyár fizikai és
szellemi dolgozói tisztában vannak azzal, hogy a Szovjetunióbán már régen meghonosodott
vállalatvezetői értekezletek milyen nagy jelentőséggel bírnak
a hároméves terv rövidebb idő
alatti befejezésében, az ötéves
terv beindításában, egyszóval a
szocializmus aiaojainak a termetesen keresztüli lerakásával.
Az eddig Szegeden megtartott
vál'alatvezetői beszámo'ók ujabb
erősítését jelentik az üzemi demokráciának. A márciusban, áprilisban megtartott uj üzemi bizottsági vá!asztá~okon a szegedi
a szó közöttünk, hogy melyik munkaidő mellett. 1918-ban a munkások már igen szépen éltek
hetenként az üzemi demokrácia eszközeikocsmába megyünk inni a fi- gépetető átlagosan,
zetéskor. Most másról beszé- 140 forintot keres napi 8 órás vel, az azon belül nyílott lehelünk. Arról, hogyan
tudnánk munkaidővel.
tőségekkel.
jobb eredményeket elérni, hogy
Most minden egyes vállalat'A száritóban dolgozik Ábrakjuk gyorsabban a csilét. A
rahám Ferencné cserépberakó. vezetői beszámolót követő felszőmunka, az ország dolga érdehocy
Pártonkívüli, de 6 is a Nép- lalássorozat bizonyítja,
kel bennünket.
nemcsak
Jognak,
frontra szavazott. Gyorsan rak- •munkásaink
Mózes megint közbeszól.
ja a cserepeket, közben beszéli: hanem már kötelességnek fogják
— Minden reggel tartunk
fel a kérdések megvitatását, a
— Már most érzem, hogy
megbeszélést a termeléssel kaphozzászólásokat, sőt a kritikákat
jobb, mint régen. Azt akarom
csolatban, de persze — mosois,
én is, hogy nagyon szép lelyodik el —, azért a fizetéskor
A szegedi üzemekben az elgyen az élet. Ezért is szavazmost is megiszunk egy liter
múlt héten még inkább tudatotam a Népfrontra.
bort.
1
sodott a jelszó: r>Tiéd a gyárit
Tok István behordó és több
Maid azt mondják el, milyen
Igen, a munkásoké a gyár és
társa
most
szervezi
a
munkaöröm újjáépíteni. Mert az álezt a körülményt Pap elvtárs, a
lamosított Kertész-féle gyárból brigádot. A meleg kemencébe Pick vállalatvezetői értekezletén
szállítják például a téglát az viszik a nyers téglát, hogy ki- felszólalásában. Igy fejezte ki: »A
épülő gyermekklinikához, ame- égessék.
gyár már a miénk. A hasznát
lyet a repülök bombái pusztí— Vannak itt hibák is — már nem Pick fenő kártyázza el
tottak el. A téglagyáriak büsz- mondja —. Néhányan, a tégla- Montcarlóban, hanem üzmeünk
kék lehetnek erre.
gyáriak közül nagyon elmara- fejlesztésére ra szocializmus épí'A gyár irodájában, régi köny- dottak. Mondhatni elégedetle- tésére fordítjuk. Mi munkások
vekel lapozgatva igen figye- nek Követelőznek, mert azt hi- azt, hogy a gyár gazdáivá letlemre méltó adatokat kapunk, szik, hogy egyik napról a má- tünk, nem ugy értelmezzük, hogv
Pedig most már jogunk van egv-két
amely bizonyltja a szocialista sikra mindenük lehet.
most sokkal jobb nekik is, mint téglát a gyárból elvinni, hanem
termelési rend fölénvét.
a múltban volt. Felvilágosítjuk ugy, hogy még többet dolgozunk,
1938-ban a tégla- és cserép- tanítjuk őket és ha egy mód még inkább arra törekszünk,
gyártás a gépüzemben 2 mil- van rá, eloszlatjuk leikükből a hogy a termelést javítsuk, az önlió 990.000 volt. Ugyanazzal a sötétséget. Azokat — erősödik költséget csökkentsük.
berendezéssel, de természetesen meg a hangja —, akik kerékRz
ilyen
felszólalások seaz idők során megrosszabodott kötői lesznek a termelésnek és
génekkel 1938-ban 3
millió igy ellenségei a névnek, eltá- rege hangzott el ezen a hé400.009 léglát és cserepet gyár- volítjuk közütünk. Minden ren- ten a többi üzemekben is. A
legtöbb helyen a választáson eltották.
des ember azt akarja itt — ért nagy politikai győzelemből
mutat uijával körül —,
hogy vontak le következtetést a »gyár
'A téglagyárink ezévben 20
százalékkal akarják túlteljesí- minél több téglát adjunk a szo- iu'ajriOT'OS'U a munkásosztály
teni az elmúlt évi termelést. cialista Magyarország épületé- számára. Az ország, Nagyszeged
Az eredmények mind azt bizo- hez.
néoe egyemberként szavazott le
nyítják. hogy a téglagyáriak —
.. .'A gyár előtt kocsik zö- pártunkra, a munkásosztályra a
kevés kivétellel — felismerték rögnek. A téglát szállítják az választás napján. Egy egész ormegváltozott viszonyukat a ter- énülö gyermekklinikához, a fal- szág népe fejezte ki bizalmát
meteshez, magukénak vallják az vakba. A gyárban pedig: bá- velünk szemben, akik az országot
országot.
nyában, présházban és másutt vezetik és a három és később
végrehajtják.
Néhány adat a fizetésre vonat- dolgoznak a munkások. — Gye- az ötéves tervet
kozóan: 1938-ban a gépelető rünk, adiak a csillét! — fordul Rajtunk van az ország, Nagyszehetenként átlagosan 22 forin- újból társai felé Mózes, az öreg ged szeme. Ez arra kötelez ben•
(My.J nünket, hogy ezen az értekezletot keresett napi 10—12 óráé bánvász,

á városszéli Kortész téglagyárban
Melegen süt a nap. 'A városszéli, államosított Kertésziéle
téglagyár
bányáidban
Mózes István és őt társa lendíti a lapátot. Az agyag koppanva hull a rozsdától mart
rsitiébe. A bányászok 12 méter
v.elven dolgoznak, lábuk alatt
nedves a föld. Odább keskeny
szalagban Csörgedezik a talajvíz.
— Gyerünk, adjuk a csilléi
- lordul társai jelé Mózes István Az agyaggal
megrakott
csilléket nyikorogva húzza a
iehonágép...
Számtalanszor hasítanak bete na non la a csillogó élü ásók a
földbe. Mózes, az öreg bányász
nagyokat szippant cigarettájából, közben rakja a sárga és
kék agyagot a csillébe. Nincs
munka felügyelőjük, meri...
—... minek 'az — mondja
'Mózes —, elvégezzük a munkát becsületesen, sokkal jobban, mint máskor. Az ötéves
tervre szavaztunk, hát már előre is dolgozunk a szép életért,
meg azért, hogy jobb legyen.
Hogy jobban kell dolgoznunk,
mini a múltban? Hát az csak
természetes. Ha jól dolgozunk,
mi látiuk a hasznát. Nem a tőkésé a haszon, hanem a munkásoké, a né né.
Szólnak arról is a bányászok,
hogy Horthyék idején napi 13—
14 órát is dolgoztak, most meg
csak S órát töltenek munkával.
Bozóki Mihály is közbeszól:
aCsak munkával, többtermeléssel, áldozatok árán érhetünk
el eredményt.«
A megváltozott életükről, az
'öntudatra ébredésükről is szólnak azután a bányászok. Bozóki, István őszintén beszél.
— Máskor bizony arról folyt

a

dolgoznak

fejlődnek
g a z d á i

ten jól beszéljük meg eddigi és
jövöbeni munkánkat
És hogy a szegedi dolgozók
mennyire megértették és átérezték ezt az általános véleményt és
óhajt, Igazolja az ilyen felszólalást követő ujabb felszólalások
özöne.
Olyan felszólalásoké,
amelyek értékes magvat tartalmaztak: uj ötletet, javaslatot a •
hibák kiküszöbölésére, az eddiginél jobb eredmények elérésére. A Dohánygyárban az előadói
asztalnál he'.yetfoglaló vállalatvezetőség több érdekes javaslatot jegyezhetett fel. A Dáméban az egyik munkás az anyag
szállításának
meggyorsítására
tolókocsi ötletét vetette fel. A
Pi k szalámigyárban vita bontakozott ki a Hercz gyár munkamódszereinek átvételéről.
A
vita során Erős versenytitkár, a
nagy tapasztalatokkal rendelkező
Obradovics
sz lámimetei
meggyőzte Kiss elvtársat, a kőtő öbrigád vezetőjét az uj munkamódszer helyességéről és a2
eredmény: másnap a Kiss-brigád,
amelyik eddig nehezen
tudott
százszázalékra normát teljesíteni, a minőség megőrzésével jelentősen túlteljesítette a normát.
Számos üzemben a vállalatvezetőségi értekezleten számoltak
l>e arról, hogy mire fordítják
a nyereségrészesedésből
származó visszatérítést. A beszámolók után a fel-feldiibörgű taps
hallatára már egyetlenegy szegedi dolgozóban sem maradt kétely: a megszolgált visszatérítést jól osztották el. A hatvat?
százalékot szükséges jóléti célokra fordítják, a negyven százalékot pedig a leghelyesebben a
legkiválóbbaknak osztják ki jutalmul.
Több üzemben, igy a Magyar
Kenderben, a Kunsági Szövőben más napirendi pontja Is vott
a vállniatve etöl értekezlet raoirendjének. Az üzemek dolgozó!
párosversenyre hívtak rokonüzemeket, vagy azok kihívását fogadták el. Ezek a kihívások azl
mutatták, hogy a szocialista munka-verseny uj formája bontakozik
az egy üzemben dolgozók vagy
a rokonszakmákhoz tartozó üzemek• között.
Rz a feldübörgő taps, mivel a
Magyar Kenderben dolgozó szövőnők fogadták a Szegedi Kenderrel megkötött párosrerseny megállapodás bejelentését és ahogyan lelkesen csillogó szemekkel fordultak Nagygyörgy Mária
elvtársnö, a Szegedi Kender oti
tartózkodó vállalatvezetője felé
mindegy mondván: — nem hagyjuk magunkat, a versenyt mi
nyerjük meg — bizonyltja, hogy
uj egészséges alapokra helyeződött az »üzemi sovinizmus*. Eltűnt a háború előtti, a két textilnagyüzem
dolgozói
kőzött
fennálló torzsalkodás, helyette a
közösség számára igen értékes
rivalitás alakult ki, amely párosversenyben nyilvánul meg.
Mindent egybevetve: bár mutatkoztak kisebb hibák, az eddigi szegedi vállalatvezetőt beszámo'ók során nemcsak az derült kl, hogy szegedi üzemeink
a termelés vonalán mennyit fejlődtek, hanem kiviláglott az is
hogy a választás előkészítésében oroszlánrészt vállaló szegedi munkásság sokat
fejlődött
Nem elégszik meg azzal, hogy a
gyárat birtokbavette, hanem annak minden gondját-baiát vállalva, a hibák kiküszöbölésén
keresztül egy jobb életet biztosító, mtigasabbfoku szocialista
termelés és Jermelési módszerek elmélyítésére törekszik.
NEMETH LAJOS

&

Csütörtök, 1949 junias %

Ml TÖR I ÉNT
ÉS Ml TÖRTÉNIK?
»ll.M>H kfa-gkH
lúentíM)
C»8törtök, junins %
Nemzeti íázinliáz , este i'él 8
rakor: Uri murf.
•Bemutat ''
•órlet 21«.
Belvárost Mozi. fél ö, fél 7,
ét 9 órakor: Fáklyás lovasok.
Korzó Mozi: fél 5, fél 7, fél
i órakor: Fehér homály.
Szécehoyi Mozi: fél 6, fél 7,
ál 9: Megszöktem az esküvőmül.
f
Muzcum OJ l'.vll aftkSzmp 9-tót 14
rilír, Viilr- fi ünnepnap 0-tól 13 órlig
Somogyi kSnyrtlr nyitva: iiétkőznapoio reggel S ö.áU! este f óráig.
Pgvc'e.nl höurrtlf tiyftvat teggK 3
•ritól ejtt 1 áriig.

Szaknxeroezelí

hírek

A HázlírtSs! Alkalmazottait Szikizervt:te csütörtökön délutín ú őrikor tag— A SZÖVOSa
termeltet tvülízt
tart a szafcafene eíi izőkhízban.
osztálya felhívja azoknak a
\ Magyar Magínal!c»!anzo(;a.k Stab-d
gazdáknak figyelmét,
akik '/ikiZrfvcaote szegedi csoportja felköti
scrtőstenyfezttel te hizlalási idfibii vágy4 tagjait, hogy kedvezményes
szerződtet akarnak
kötoF iűiieífoük ügvében jaleutleeaietith Száhogy a szerződést
mielőbb non Mária üdültetési felelősnél Orsrígoi
kör-sík meg, mert ezen akció faksréhpéniíir NV fiókja Taltaréktár-utcj
ízícbenvl-tír -árok. Tel.: 31—43.
június 15-én bezárni.
A

Magin-jfkshtmoítak

SiakaaervtttU

Edzőtáborba megy a nyár foiyamán
harminc dé!kerü!efi ifi
M a Budapesten

fáissanah

A Honvéd Rákost Kupíf.-t ma korfii
lejátszásra az ótóo'tk forduló. A szegedi
honvédkcrülvt együttes* ezuttí! Budapesten játszik a Budapest L csapatával. A
szegediokntk ezea a mérkőzésen pontszerzésre nem sok esélyük van, meri a tóvárosi pgyztttóea nem kevesebb, mfrj
hét NB t. játékos — Sinka, Mészárol,
Borsik, Oynlai, Orasfts, Rákóczi 03 l ó t h
— szerepet

a szegedi

honvédek

motiv Mruőzóinek részvételével. A versea*
kezdete este lát 0 órakor lese.

FelhirAa t » alapfoka labdára,
gókhoü
FeiMvjuű az alapfoka

iabdarugőbaiuolt-

sÍBban résrtveró csapatok figyelmét arra,
— A SZöHEGI MOZI eddig teihivja azokat a tagokat, akik valamilyen
hangszeren Játszanak, hogy személyesen
bogy bajnoki mérkőzéseiket a pályaválasztó
magánkézen volt. Volt tulajdo- .-agy telefonon sürgőre* jelentkezzenek
csapatok iniézöl legkésőbb héttő estig
nosa nem találta meg benne a esetleg levlapon történő értesítéssel) Péjelentsék be a Labdarugó Szövetségnél.
•száiiulfísát* és öthónappal ez. er László helyi III kárnál a szakszervezet- Vaáámap délután tartják meg
ecu,
illetve
az Or.igoi Takarék dókAlapfoka fegyelmi ítéletek
a hűeítjuiüköriili versenyt
előtt leállította. Igy Szöreg la- ánál. (Tel.: 31-40.)
Az alapfoka bajnokság írgvehnl egjesbtkossága, h a filmet akar nézni, A k5vcr.ómankáao'[ -na déhián 4 órakor Technikai akadály folytáa a püiikflíd
be kellett jönnie Szegedre. A a szakszervezeti székházban taggüylcat tar- első napján lebonyolításra kerülő orazí- rája Tapp Q y u h SzMTE játékost szán :ékoi
gos háztöaibkörüti versenyt a Széchenyi, utánrugásért juniua 6-ig, Kováca Uvörgy
mull hólen a helyi földműves- tanak.
téren nem reggel 8 órakor, hanein dél- Távírda játékost a játékvezető ralvosabh
A
Magánalks'mziottak
Szakszervezete
szövetkezet vezetősége vette át i'iniiis első felében alapfokú szakszervezeti után egy órai kezdettel tárták meg. A ver- megsértéséért hat hónapra, november 22a mozi helyiséget és szombaton a; aintnárlumot é* evohtiképző tanfolyamot senyen, mint ir.ár közöltük riszt vesznek ig tiltotta eL
magyar élgárda legjobbjai éa a szege- A Délinatryarorttzág kiadőiAhaa
és vasárnap mintegy 50 főnyi Indít, jelentkezés Junius 4-ig a szakszerSrolgáUtes j y ó í y s i f r t í r a f t :
diek, köztük a vasárnap Budapesten megis te lehet adni a Totószelvte
közönség előtt mutatta be "a vezet hivatalos helyi-égében.
A Magínalka'inazottak és Pedagógusok sérült ifj. Kiss, a Postáa nagytehetségű
Leinzinger örökösök: Horváth •Győzedelmes visszatérés* cimü
nyeket
ifi versenyzője is,
Szaksiarvczslo
junius
11-én,
szombaton
•tili'üy-utca. 9., Tel: 32-13. Pó- szovjet filmet
Az eheti Toló szelvényeken aránylag
délután
3
órai
kczdct'et
gyorsiróversenyt
A DLASz bajnokságot fr ki a könnyű tlppeluL Legtöbb uiérkózirien a
a Balázs Kálvária-utca 1. Dr.
rendes a leánykereskedelmi iskolában (Mé»véníiu!« számára
•algó Eva és Tichy Béla Máhoni csapat az esélyei a mérközeszk
— PUSZTASZER
dolgozórei-utca). Jrtntkezni lehet Junius 4-én
yás-tér 4b., Seltneczi Béla So!2 óráig a magánalkalmazottak hivatalos
A fab 'ar.'gő zövct<ég leyu óbb megtartott fcntcBsíga és az erőviszony alakulást
parasztjai
száz
százalékig
telüogyitelep I X . utca 189.
k^tkezók:
helyiségében. Nevezést dij felnőtteknek 2
határozatot hozott, hogy az folytán. Tlppjeink a
jesítették a kirótt
területek forint, diákoknak t forint. Indulni lehet tanácsülésén
elmaraó
idén » labdarugó korból kiöregedett Já- Újpest—Vasas
MTK—Fcrencvároa
2 *
bevetését. Az a té».g, hogy a 100, 12Ó. 150 és 100 fokon.
tékosok részére avénfiukt bajnokságát ÍrPécsi Lokomotív—N. StAORT
1 Z
— VÉGÉTÉRT a KIOSz két- falu határán nincs
ja ki.
egy talp2 1
lónnpos világnézeti
tanfoiynA tanácsülésen egyébként határozatot Perutz—PBTC
1 l
UB. Több mint hetven szegedi alatnyi bevetetlen föld sem, a t m t ö Miami "esazel: Színliáz hoztak a nyári iti edzőtábor ezidei meg- Szombathelyi AK-Elektromoi
> *
rendezésére, amelyet junius 1- és augusz- KőáTE-SVSE
-ieiparos vett részt hatvan esti jól dolgozó dülőbiztosok muntus 10 között Szegeden, vagy Pécsett ö i i — D . LokomoÖ*
•lóadápon. A zürőcst után kö- kájának tudható be.
fnrKÁf^oríÁ
2 «
tartanak meg. A
játékosok
kijelölését NySzDSE—MAVAO
zte vacsorán vettek részt a I*aSVSE—Wolfner
1 •
— KEDDEN adtók át a Vá- Junius 2-án, csütörtökön este a közeli naapoktan ejlik meg.
•ddi-télo vendéglőben. A jövő gtfhia újonnan elkészült kultúrSzMTE—OMTK
Határozatot
hozott
a
tanács,
hogy
a
fél 8 órakor: Uri muri. Bemuaéten ujabb tanfolyam indul a
virrsaságl Kupáért, amit az MLSz irt Dunakeszi—M. A c 6
termét az iizom dolgozóinak.
tatóbórlet 21.
junius 12—19-én lejátszásra kerülő két FSE—Qázgyí
K.I 09b Horváth Mihály-utcai
* J
Az eddi,? knltor- te társalgó- Junius 3-án, pénteken este fél ki
mérkőzést a DLASz és a BLASz kőzött
aelyieégáhen.
PőtmérkJWzdB
terem nélküli üzenibon a mun8 órakor: Eladott menyasz- Vásárhelyen és Csongrádon rendezik meg.
STK-Ak Lokomotív
t I
kásaik nem tudtak kulturális
asszony. »Tz bérlet 19. Ren1
Bejelentette végül a szövetség főtitkára, DSZMH:—Pereez
*
— SZATY MÁZON
tervbe
életet élni- Az egyébként jó
des helyárak.
hegy az ócskavas gyűjtési versenyben NVSE—Postáa
2 I
vették egy uj gépállomás fel
vágóhídi kultnrgárdjj problé- Junius 4-én, szombaton este Szegeden a sportegyesületek közül a .V.ő- Postáo—Cs. Posztó női kézilabda
1 t
fél 8 órakor: Uri muri.. «A» raváros ért el legjobb eredményt 1610
állitását.
A szatymazi
népi
máj'a a terem
felépítésével
Jövőben nemcsak a postái, hanem a
bérlet 2t. Rendes bslyirak. kg. teljesitraénnyeL
megoldódott.
kiadóhivatal hivatalos Totó ládájába is tm
bizottság a gépállomás telep— A DÓZSA GYÖRGY ter- Junius 5-én, vasárnap délután Elmarad az FTC—SzTT jubi- lehet dobni a szelvényeket
helyének területét
már ki eis
fél 4 órakor: A furfangos öz- leumi ünnepe te az nttöró úszóDélkeriilet I . osztálya táblázata
jelölte. A szatymazi
és kör- melési csoport még ebben a
vegy.
Bérletszünet.
Renverseny
nyékbeli dolgozó parasztok a hónapban 19 fejőtehenet kap
21 73:31 33
des h o'y árak.
1. DKMTB
21 63:35 2t
2. NIVO
legnagyobb bizkodással tekin- fejősre és továbbtenyésztésre. Junius 5-én, vasárnap este fél Müsortorlódás miatt augusztusra 23-r*
a Felsővárosi SzlT jubileumi
21 59:39 2f
3. Mczóbegyaa
8 órakor: Uri muri, »S« bérlet elhalasztották
tenek
az uj
gépállomásra, Rövidesen megkezdi a tiz hold
i'xmepségét. Ugyanebből az okból
az
21 40:34 27
4.
SzATE
19. Rendes helyárak.
SzMTE egy héttel később rendezi meg
mely örök időkre megszünteti vcteményér.ek az öntözését is.
19 53:30 11
í . SzAK
Junius 6-5 n, hétfőn délután fél a vasárnapra kitűzött úttörő úszóver21 35:32 23
6. Battooya
Szatyrdazon és környékén a
x Karórák, zsebórák pontos
4 órakor: A szabin nők elrab- senyét az újszegedi uszodában.
21 33:44 21
7. KAC
kulákok
igauzsoráját.
Í3 gyors javítása Fischer órás
20 42:51 21
lása. — Bérletszünet. — Ren5. KMTK
A
Szolnoki
Lokomotív
is
részt
20 45 ö 26
Szeged, Klauzál-tér 3.
des helyárak.
9. KMTE
- A
KÖZELLÁTÁSÜGYI
vesz
az
í-'zMTF,
birkózó
verseny
én,
22 45:51 13
13.
Mindszent
Junius
6-ín,
hétfőn
este
fél
—
FÖLDM1VESSZÖVET20 39:54 i»
minisztérium
uj
rendeletei
8 órakor: Figaró házassága. A Szakszervezeti MTE rendezésében, t l . LokomotW
21 26:49 H
megkezdték a szeradott ki. A rendelet szerint ser- KEZETEK
<<T» bérlet 19. Rendes hely- szombaton este az újszegedi uszodában 12. CsMTK
21 22:62
pontszerző birkózóver eny kerül lebonyo- 13. MEFF.Sz
tésvásárlási joga a huriparosok- ződéses napraforgó és olajlenárak.
*
21 •r-6i
14. HMTE
lításra a szentesiek és a szolnoki Lokore
a
művelési
előleg
folyósítának vágás céljára megszűnt. A
Junins 7-én, kedden este fél
8 órakor: Uri muri. sE« bérrendelet értelmében a sertés- sát. Azok a gazdák, akik szerFelhívjuk az üzemi te szakmai Népszava-bizottaágoí.
let 20.
húst forgalombahozó hentesek ződéses napraforgót
és olajjait, (szakmai vagy üb. tiMiitr, oktatás- ós propajwm.sf 'vl' r-)
Junius
8-fi,n
,szerdán
este
fél
a hust csak hasított állapotban lent termelnek, jelentkezzenek
valamint a szakmai te ü/emi propaganda bizottsftgoka
«
S órakor: Furfangos özvegy. »U«
közvetlen a vágóbidról szerez- az illeékes földmivesszövetke- hérrlet 19.
N'ópszava sajtőfelolcsöket, hogy junius 3-án, peníCKen tu u- *
0 órakor a szakszervezett szók házban rtezükre aktivaérteke*.
he'.ik he. E/zel az intézkedéssel zetnél, ahol kataszteri holdan- Junius 9-én, csütörtökön este
letet tartunk. Megjelente kötelező.
a jövőben a vágóhidak nem a ként a napraforgóra
fél 8 órakor: Különös házas150, az
bérvágó jellegét fogják magu- olajlenre pedig 200 forint mii
ság.
bérlet 19.
kon vi cini, hanem a fevágolt vetési •előleget kapnak.
- FEKETÉN
VÁGOTT
sertések elosztásában is fontos
sertést
Böröcz
Jőzsefaé
szts.
— ARVAI SÁNDOR és feNyWttr
*'
szereiK! Költenek be.
lesége, sándorfalvi
malmoFüszcrkcrerkedok flgy lintbs! Ma, csügedi lakos. Kéthavi fogházra
— KIOSZTOTTAK a VágóhíTombácz László Szeged, Széchenyt-fért törtököu délután 6 órakor Lechncr-tér
sok feleién vágtak sertést. A
ítélték.
6. szám alatt a íüszerkiskercskedó szakdon dolgozó és Sertés-forgalmi
szegedi törvényszék uzsora vendéglősmestert jogszerű eljárása elle- osztály
gazdasági értekezletet tart. MegjeleNemzeti Vállalat alkalmazójánére megsértettem, melyért ezúton kérek
tanácsa 7—7 hónapi bőrtön töle bocsánatot.
nés kötelezőt
ban !6vö vágóhídi mnnkásoknak
DÉLVIDÉKI étkezde volt rfo
re, 2000 forint
pénzbünteMAROT1 ISTVÁN Arpádkőzpont.
nz uj csizmákat, ruhákat, kötöKISOSz, MNDSz asszonyok flgyetant rrj tulajdonosa megnyitotta
*
tésre és 1000—1000 forint va.
ket te a szerszámokat. Eddig a
( " E rova'batt közöltekért sem a szer- Junius 2-án, csütörtökön délután 6 órakor Napsugár étkezdéj/'t. Ueyaaot*
munkásoknak kellelt a szertaggyűlést
tartunk,
Aradi-utca
6.
szám
gyoni éle-tételre ítélte a fe- kesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget
Kelemen-utca 1- Olcsó á r a k .
alatt. Megjelenés kötelező.
számtól kezdve a ruháig minketevágó sándorfalvi matmo nem vállal.
dent beszerezni.
sokat.
— A HÁROMÉVES terv kere— DÉFOSz HÍREK.
Junius
%SL
- A
6-án a sándorfalvi
DÉFOSz tében Szőreiren ártéziknt fúrás
óvód a, iskola tataroz Vji, kutak
•.mi.iu.iiuc JILII.««» JSHHBSKEKSEWÍ*
délelőtt 11 órakor
taggyűlési rendbehozása. könyvtár és apatart. Junius 12-én délelőtt 11 állatok beszerzése, tiiznltófclszc- < j F 0 G L A L K O 2 A 9
HENTESÜZLET
berendezéssel pávérrt elcserélhető. Csongrádi'
átadó, gáztűzhely külön eladó. sugárut 7b., emelet jobbra
őrkor osztják ki ünnépélnyes reite, középületek rendbehozákeretek között
Alsóközponton sa és bikaistálló építése volt ORA- es ékszerjavitítsok pon- Érdeklődni a délutáni órákban JÚNGAH1A vagy Berkei gyot*
tosan készülnek felelősség oaei.
mérleget bérelnék. Tisza Lajoe.
az uj DÉFOSz tagsági köny- íervbevéve. A bikaistálló építé- lett. Oraszerkezetet veszek. — Kossuth Lajos-sugárut 77., hen- körat 19., füszerüzlet.
tesüzlet.
sét
is
megkezdték,
sót
rövidcveket. Pusztamérgesen
junius
FEHÉR mély gyermek sportko- JÖMENETELÜ üzlethez társai
sen tetű aia kerül és ezzel Szö- főtb órás, Kárász.utca 13.
12-én délelőtt
11 óakor
DB vessen a lírtromfvcs (érvben előcsi eladó. Kelemen-utca 11., H. keresek. »Tőke biztosítva* yv
A l.» A S - V 15 1 10 L
FOSz taggyűlést és vezetőség irányzott munkák szűz százalékligére.
19. ajtó.
BELGYÓGYÁSZATI
klinika
válaszfást
tartanak.
ban befejeződtek.
i A \t7tz
»
OKTATÁS
kutyát vesz.
>
— A SZATYMAZI földmü- VENDÉGLŐ Belváros
legfor- KÉTSZOBÁS komfortos
— KÉTÉVI BÖRTÖNRE ilél
első- IRODAI gyorsíró
gépirószafa
vesszövetkezet vezetősége el- galmasabb helyén elköltözés mi- emeleti belvárosi lakást keresek.
te a szegedi népbirósdg Tamás
vizsgákra hat elemitől előkés/.fi
határozta, hogy a községben att sürgősen eladó. Érdeklődni Szoba-konyhás lakás költségté- szakiskolánk. Tanfolyatnke'dte
János sándorfalvi papot
Ta
Drelicr
sörgyár.
eddig ve-zendöbe ment hulrítés nélkül átadó. Lakásügy- junius 7-én. Beiratás megkezdte
más János töbhizben a szószék,
lott és ütődött gyümölcsből MEGVÉTELRE keresünk jó ál. nökség, Kölcsei-utca 10.
dött. —
Bocskai-utca
4.
ről iz alolt a demokrácia ellen
— —
pálinkát főznek. A vezetőség lapotban lévő erős triciklit. Pá- BELVÁROSI szoba-konyhás laEgyébként ő volt az, aki a már
risi-körűt 16.
kás
bútorral
eladó.
Cim
a
kielhatározta, hogv a legrövi- WEKTI1 KIM-kassza, 2-es olDELMAGYAIIOUSZAG
izgató; ért és rémhírterjesztés
debb időn belül felépiti a csón eladó. Tisza I/ajos-körut adóban.
-i '
tapilap
ért korábban elitéit Mttos Zila
BÚTOROZOTT szoba kiadó. —
felelő, íterkeíZtó i» utadót
szeszfőzdét.
37.,
Lévai
posztóüzlct.
nővért támogatta és biztatta de
Konyhaha^ználaltal.
SomogyiIfj. KOMOCSIN M1HALI
— A SZEGEDI NÉPBTTtő- ELADŐ fél liálószobabutor. — utca 22., Selmeciné.
mokrádrel'enes cselekedeteinek
Molnár-utca 21., Felsőváros.
SAG
szerdán
tárgyalta
Rurkn?
Özerkeíztő: BODAY FAL
végrehajtására. A népbiróság az
3.5-es
jánoshalmi 74 holdas P R Í M A fényképezőgép,
K"T;"T7Ö~N K É Í. B K
Sterkeiztősíg; JSkat-utM 4.
izgató papot kélévi börtönbün György
lencsével,
önkioldós,
táskával,
kulák demokröriaellenes
bűnfelelői tzerltesz'.ől icletan; 35-3*
lelésre ítélte.
TAKARÍTÁSÉRT
lalcást
kerefénymérővel
eladó.
Baráth,
Boügyét. Burkus György, mint az
Szerkesztőlógl telefon: 30-01
sek, főzésben segítek. Cim a
Nyomdai szerkeszíósígt te'etoa:
beigazolódott, kor-utca 7.
— ÁRDRÁGÍTÁSÉRT kéthavi a' tárgyaláson
» ! e 4-tól 35-00.
kiadóban.
több izben izgatott a népi de- 2 drb. kényelmes fotel é3 egy
fogházra és egy évi hivatali és mokrácia ellen. A népbirőcág sezlon eladó. Sándor-utca 56. REGGELIRE igyon
Kiadótmatal: K4t(sz-utca 0.
haboskáIcleton- 31-16 4, 35-00
politikai jogvesztésre
itélték az izgató knlákot kétévi bör- OLCSÖBERÜ füszerüzlet, mo- vét,- vagy kakaót. Legolcsóbb
a: « <„•• 'el/ert közicm/nvek
'Kocsis Savanyu Imre feketeszéli tönre, kétharmad
vagyonának dernül felszerelve, berendezés- a Központi Tejivóban.
lakost. Kocsis a tejet 50 fillér elkobzására és 5000 forint néuzr használattal átadó, »Kis ház- FÉR FIK ERCKPÁR prima állaA
teftipluaiM
Kft- nvom»>i.öntettere itelte
zal* telicréro.
potban eiadó ,vagy női kerék- fELELŐS VETETŐ- K<:w '
tel drágábban lyllu el.
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