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4 Népfront elsöprC győzelmével megválasztott uj országi.
ijyiVés szerdán tartotta első ülését. Megújhodott épület várta
iz aj országgyűlés tagjait. A parlament képviselőházi
részén
végleg eltüntették a fasiszta pusztítás nyomait. Teljes pompájában ragyog a kupolacsarnok az ülésterem és a folyosó. Ax
ünnepélyes ülés alkalmából a képviselők a főbejáraton át érkeztek az ülésterembe. A folyosókat már jóval az ülés előtt
ellepték az uj országgyűlés tagjai•
Először törtérák a magyar képviselőházban) hogy a képviselők nem pártok szerint megoszolva ülnek a padsorokban.
Ebben is kifejezésre jut a Magyar Függetlenségi Népfront szilárd egysége.
Tiz óra u t á n n é h á n y perccel
lép a terembe Rákosi Mátyás
elvtárs, akit a képviselők helyükről felállva, hosszantartó viharos tapssal ünnepelnek. Rákosi elvtárs néhány szót vált a
képviselőkkel, majd kimegy a
folyosóra, ahol az MDP vezető
tagjaival beszélget Fél 11 órakor megszólalnak a Ház csengői
s bevonulnak a kormány tagjai.
A képviselők csaknem
valamennyien jelen vannak.
*
Rákosi elvtársat újból perce-
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meg az uj

ö s s z e ü l
Ezután megválasztották
a
Ház tisztikarát Az országyülés
elnökévé Olt Károlyt választották meg. Ugyancsak közfelkiáltással
választották meg alelnökké, Molnár Imrét és Nagy
Istók Józsefet Háznaggyá pedig Mónus Jllésnét
Jegyzők
lettek: Kiss Károly, Czett József, Kiss Gergely, Szabó Piroska, Czéh József és
Vidoi
Rezső. A választás után a korelnök az ülést felfüggesztette.

kig
tartó tapsvihar fogadja,
Szünet alatt megteltek
az
Mőnus Illésné háznagy
megnyitja az ülést* majd
felkéri ülésterem karzatának a diploHarrer Ferencet, mint a Ház maták részére fenntartott pálegidősebb tagját, hogy foglalja holyai Ott volt Puskin nagy9i a korelnöki széket
követ és a szovjet nagykövetHarrer Ferenc elfoglalja az ség tagjaival az élen a budaelnöki széket és ki jel öli a kor- pesti diplomáciai íestü'et valajegyzőket: Horváth
Kálmánt, mennyi tagja.

Varga Károlyt, Kulin Imrénét
Az üiés újbóli
megnyitása
és Gosztonyi Jánost Azután a után a képviselők lelkesen ünn^egbizőleveieket vizsgálják ál nepelték Olt Károlyt, az
orés ennek tartamára az ülést szággyűlés u] elnökét Olt Káfelfüggesztik..
roly elnök jelentette, hogy •
köztársasági elnöktől
kézirat
Off Károly elvfáis c z országgyűlés elnöke
érkezett. A jegyző felolvasta a
11 órakor nyitották meg új- ság jelentését amelynek értel- kéziratot. A köztársasági elnök
ból az ülést Az egyik jegyző mében a megválasztott képvisekézirata többek közt • ezeket
előterjesztette a korelnökből és lők megbízóleveleit
rendben
mondja;
és a korjegyzőkbői álló bizott- találták.

A köztársasági elnök kézirata
Magyarország dolgozó népe
a május 15-i választásokon imponáló egyhangúsággal a Magyar Függetlenségi Népfront
mellett döntött. Ez a választás
széles, szilárd alap arra, hogy uj
országgyűlésünk, mint a népszuverénitás letéteményese, ingadozás nélkül
teljesíthesse
nagy- jeladatalt.
Történelmünk folyamán most
először valósult meg a dolgozók Magyarországának demokratikus nemzeti egysége és
ez óriási erőt adhat kormányzatunknak, hogy megalkuvás
nélkül és egyedül esak a dolgozók érdekeit tartva szem
előtt, utolsó betűig megvalósítsa a Függetlenségi Népfront
választási programját, a magyar nép akaratát.
'A magyar nép félreérthetetlenül kinyilvánította, hogy
helyesli azokat a forradalmi
Jelentőségű változásokat, amelyek hazánkban az utolsó két
esztendőben mind gazdasági,
mind társadalmi téren végbementek. Élete e változások során erőteljesen megjavult, emberségesebbé, biztonságosabbá
vitt, az országot tulajdon hazájának érzi, amelyben oly
szabadságban él, mint még sóba Éppen ezért szavazatával
helybenhagyta mindazokat a
bormánvzatt
intézkedéseket,
amelyek a nagybirtokos 'ás a
"agytőkés reakciónak és
a
nemzetközi imperializmus ügynökségének a politikai életből
'aló eltávolítására
vezettek
Minden kétséget kizáró helyesléssel döntött nemzett küggetteiségének megvédésére

mészetesen nem feletti elszigetelődést, mert Magyarország éppen a nemzetközi béke
biztosítása és megóvása érdókelt tartva szem előtt, minden néppel, amely nem fenyegeti szabadságát és függetlenségét, jó kapcsolatokra töreksziki
• *' j • :
|
A magyar nép májún 15én szavazatával
az ország
jövőjéről is döntött.
Ujjongó
lelkesedéssel,
egyhangúan
szavazta
meg hazánk
további fejlődését, iparunk és
mezőgazdaságunk
hatalmas
megerősödését,
a
magyar
kultura virágzását is a dolgozók életszínvonalúnak jelentékeny
felemelkedését
biztosító ötéves nemzetgaz
dasági tervet, amelynek végrehajtásával a
szocializmus
alapjai teremtődnék
meg
hazánkban.
Hasonló
egyhangúsággal
döntöttek a választók az uj
alkotmány
kérdéséről
is
Dolgozó népünk azt kivánja
az
országgyűlés
mielőbb
foglalja
törvénybe,
hogy
köztársaságunk
alkotmány
jogilag
is
népköztársaság
legyen, Az erről szóló alap
törvény örökítse meg és vé
Magyarország megrendithedelmével biztosítsa
mind
tet'en barátságban és zavartaazokat
az
eredményeket
é.
lan jóvis-onyban él a népi deforradami
vívmányokat
mokráciák országaival és néamelyeket népünk
felszabó
peivel Őszinte szövetség fűzi
badulása
óta kivívott és
hozzájuk és ez az egyre mémélyreható történelmi váto
lyüli fóviszonv Keleteurópa. a
sávnak szellemében, kizto
Öinameipnce békéjének, gaz\aő>:gi { kulturális 'ejlőiésé- sitsa. honv hazánkban
mi
vek na\~\ biztosítéka Ez ter- nél tök'lr'c-srbhen *r"~r

dolgozók orszdgépitö munkáidnak és szabadságának biztosítására irányuló békepolitika mellett és ebből a helyeslésből oly egyértelműen, mint
eddig még soha, a hűség, barátság és forró szeretet őszinte érzése áradt nagy felszabaditónk, a nemzetközi béke front
dicsőséges vezetőfe, a Szovjetunió felé. (Valamennyi képviselő felállva percekig tartó
lelkes, ütemes tapssal ünnepelte a Szovjetuniót és a szov
jet nép nagy vezérét, Sztálin
generallsszimuszt.)
Ez cgvnUal helybenhagyását jelenteire kormányunk külpolitikájának, amelynek lényege: szövetséges hűség és hálás
barátság a Szovjetunió iránt,
amelyben mi nemcsak országunk felszabaditóját tiszteljük
és szeretjük, hanem minden
népek békéjének és szabadságának erőskezű védelmezőjét
is, az igazságosság és emberiesség nagy és tántoríthatatlan harcosát. Népünk, kormányunk vezetésével a nemzetközi békeíront egyik erőssége
és az is akar maradni. Ez
szabta meg eddig és ez szabja
meg ezentúl is külpolitikánk
irányát, még pedig népünk osztatlan akaratából.

törvéuybirájánal

parlamentet

sk t* ét ®

vuljon a szocialista társa-'
dalmi rend.
Kifejezésre
juttatta dolgozó népünk azt az akaratát is, hogy jól felfegyverzett és igazi
hazafiságtól
s 0 munkásnemezetlzöziségeózriléjétől áthatott, a béke
védelmére
kiválóan alkalmas honvédsége legyen.
A dolgozók milliói egyértelműen a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály erőskezű,
kipróbált
vezetésére szavaztak és a választásokből mint vezérszó,
lam hangzott
ki
népünk
határalan
és
mélységesen
őszinte bizalma a
Magyar
Dolgozók Pártja, annak vesetője, a Népfront
elnöke
Rákosi Mátyás
iránt.
(Amikor a jegyző ezeket
a szavakat olvasta, az országgyűlés tagjai felállva,
percekig viharosan ünnepelték a magyar dolgozó nép
nagy vezérét.)'
A
Népfront
választási
győzelmének
titka
éppen
ebben a nehéz harcok során
megszerzett
és becsületes,
önzetlen, a dolgozó nép szeretetétől áthatott jó munkával
kiérdemelt
biálomban
rejlik. Ez örömteli megnyugvással töltheti el orszggyűlésünket, de roppant felelősséggel is terheli.
Mi valamennyien
abban a
meggyőződésben
elünk,
hogy az országgyűlés minden
tekintetben
megfelel
majd a dolgozó nép várakozásánák, olyan törvénye-

ket alkot, amelyek hazánkat és népünket
előre viszik a fejlődés utján a szocializmus felé. Éberen őrködik a demokratikus
nem.
zeti egység felett biztos tárna
sza lesz az ötéves terv sikeres végrehajtásában,
a béke megvédclmezésében,
a
belső és külső ellenségek le-,
győzésében.
Soha még magyar ország,
gyűlés nem érezhette maga
mögött olyan teljesen
at
egységes népakaratot,
sqbj
kedvezőid}
feltételek m el*,
lett nem
végezhette
törvényalkotó munkáját.
Az ujj
országgyűlésnek
ezt azzet
keU viszonoznia, hogy híveit
teljesiti
dolgozó
népünk
iránti kötelességét s egyet}
len árnyalattál
sem tér el
attól a pro grammtól, amelyi
álapján a nemzet
megvét
lasztotta.
Semmit a nép nélkül, a vAf
ellenére, mindent a néppé1,
dolgozó
milliók
jólétéért,
boldogulásáért,
hazánk fcl»
virágogtatásáért.
őszinte szívvel, forró
retetettél
kívánok
sikerei
eredményeiében gatdag, 7tí»
zánkat
és népünket
j<Sl
szolgáló munkájukhoz
erő{
és egészséget, övezze mun*
hójukat
mindvégig
a né||
bizalma és szeretete és

lei

gyenék mindig méltóak ddU
gozó népünk május 15-i tör;
ténélmi
jelentőségű
döntSí
sére, amely uj
szabad H
széles
utat nyit
hazánU
dicsőséges fejlődése
számár^

Ez a z uj országgyűlés a nemzeti e g y s é g
o i s z á g g y ülése
A nagy lelkesedéssel * fogadott elnöki kézirat felolvasása
ulán Olt Károly elvtárs bejelentette, hogy a kéziratban foglaltak érteimében az országgyűlés
megnyitása megtörtént Megnyitóbeszédében kiemelte, hogy az
uj országgyűlés a Népfront parlamentié. összetételben kifejezésre jut az a hatalmas változás, amely az országban az
1947-es választások óta végbement. Az 1917-es választások
óta újjáépült az ország,
az
ál'amapparáíusból kiszorítottuk
a nép ellenségeit állami élelünk vezető helyein csaknem
mindenütt a nép fiai, munkások, parasztok és a haladó értelmiség legjobbjai
állanak.
Gazdasági életünkben
meghaladtuk a háboruelőtti szinvonalat. A magyar nép néhány év
alatt évtizedek elmaradt fejlődését hozta be.
A régi oarfament betöltötte
hivatását és a hozzáfűzött reményeket mindenben beváltotta. 4 hatámas vo'itika! és gazdasági eredmények megváltó:,
látták a mn-yar doí-.ozó miliők
l sondn't odúés
cyre
na-

gyobb
követelés lett, hogy H
régi országgyűlés helyére « dét
mohraiikus nemzeti
egység^
jobban kifejező aj
országgá
lés kerüljön.
Ez az uj országgyűlés a n
zeti egység országgyűlése. Kif<
jez! az alkotó erőknek azt
összefogását, amelyre utat trurl
tátott a munkásosztály egysől
gének létrejötte, az országgyií?
lés legnagyobb pártjának,
fi
Magyar
Dolgozók Pártjánál
(lelkes taps) egy év előtti meg*
alakulása. A
munkásoszfáij
vezetése mellett létrejött Ma«
gyar
Függetlenségi Népfroní
még szorosabbra fogta a mat
gyar nép demokratikus egysSi
gőt és kijelölte a jövő útját #
munkásosztály nagy pártja,
amely ma 385 taggal vonult fifi
az aj országgyűlésbe — (hoszl
szantartó lelkes taps)', a demos
kralikns
nemzett
egységnet
legfőbb hordozója.
Ez a parlament abban is kii!
lönbözik a régitől, hogy nincs?*!
ellenzéki pártja, a képviselők t
Magyar Függetlenségi Népfront
nagy demokraikus öss-e'-c e.nlő vrvtó b-n
-
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Csütörtök, 1949 junius 9.
Az országgyűlés folytatása

lami életünket, uj alkotmányról
kell gondoskodni, amely megA nők egyenjogúsítása éiő valóság lett
nyitja az utat a dolgozók állama
174 munkás, 114 paraszt, 92 ja, hogy a népi demokrácia a felé, sor kerül az uj miniszté•fcrie'miségi foglal helyet áz or- dolgozó nép uj életerejét is tel- riumok felállítására, régiek átszervezésére, a Népgazdasági Taszággyűlésben. Soha ennyi mun- jesen mozgósította.
ti
nács felállítására, az ötéves terv
kás, soha ennyi paraszt,
öt
Ez az országgyűlés nem med- törvénybelktatására és a
törtoha ennyi nO sem fogfalt he- dő viták színhelye lesz, ez vavényhozó intézkedések egész solyei a magyar országgyűlésben. lóban a dolgozó nép parlamentrára «
l -y
A 71 nö mutatja azt a nagy té, a magyar nép akaratából
A
magyar
dolgozó
milliók
i*rthozást, ainely népi demokrá- nagy átalakulások szolgálatában
ciáink fejlődése során bekövet- áll, egyetlen végső cél érdeké- nagy várakozással tekintenek az
kezett A nők egyenjogúsítása ben, hogy a magyar nép to- uj országgyűlés munkája: a béke
Mő valóság lett a fiatal képrise- vábbi felemelkedését és boldog és alkotó munka parlamentje felé. Munkájuk alapja és feltétele
lök nagv száma pedig bizonyít- jövőjét biztosítsa.
valóban a béke és ezért az uj
magyar országgyűlés mindenek
Az országgyűlés ©lőtt az 5 éves terv
előtt forró szeretettel fordul a
magyar nép jelszabaditója, a bévégrehajtása áll
ke őre, a hatalmas Szovjetunió
Az országgyűlés előtt az or- utján a jómódú, erös és müveit jelé.
! i
azág felépítésének nagy felada- szocia'ista Magyarország felé ve- (A képviselők helyükről fel
ta áll: a hároméves terv végre- zet. Az ötéves terv sikeres vég- állva, percekig tartó tapssal ünhajtnsa, amely a népi demokrácia rehajtásáhozl át kell szervezni ál- nepelték a Szovjetuniót.)

Törekvésein!* azonosak a nagy Szovjetunió törekvéseivel
Az u) magyar országgyűlés
•tunkája klfb'pzésro fogja juttatni nz egyre szilárdabbá váló baritságot a nagy Szovjetunióval
és a népi demokratikus országokkal, minden törekvésével a
béke megvédésében, az ország
építésében, a nép felemelésében
ugyanazon az uton halad, mint a
nagy Szovjetunió. Halad azok
felé a célkitűzések felé, amelyek
e néni demokrácia utján uj Magyarország megteremtéséhez vezetnek. A béke és alkotó munka

szolgálatában fog állni és hűséggel szolgálja megbízóit, a dolgozó magyar népet Az országgyűlés és minden tagja a magyar dolgozó nép
bizalmából
azon lesz. hogy velük együtt minél boldogabb és virágzóbb Magyarországot építsen fel.

lést házszabályok lesznek Irányadók. Az elnök bemutatta a volt
országgyűlési elnökének és házna
gyánák jelentéseit a mult országgyűlés feloszlatásától mostanáig teljesített ideiglenes működésűkről, majd a javaslatra kimondotta a Ház, hogy legköze
lebW ülését csütörtökön délelőtt
Olt Károly elvtárs beszédét lel- tartja, napirendjén a bizottságok
kes tapssal és éljenzéssel fogad- tagjainak megválasztásával.
tők, majd elhatározta az országAz országgyűlés első ülése ezgyűlés, hogy az u) házszabályok
megalkotásáig a régi nemzetgyű- zel véget ért.

A foerlisii v á l a s z t á s o k k é r d é s é b e n
Wi®isi«s®!*i§ elwíárs Miegrainraísatfn
» »
A külügyminiszterek tanácsa
kedden Berta elnöklésével tel;jes ülést tartott, amelyen meg.
Vitatták a nauirend " második
ontját: »Berlin és a valutaérdést*. Visinszkij elvtárs szólalt fel először és elemezte az
gddig előterjesztett javaslatokat.
— A Szovjetunió küldöttsége
ivasolta már az egységes berni városi tanács visszaállitáfi&t, oivmódon, hogy a négy
•zövetséges parancsnok
ellcnCrzése mellett tartsanak szabad
városi választást — mondotta.
Az ellenőrzést ugyanúgy
kell
Végrehajtani, mint az 194G-os
úktóicn választások idején. S
minthogy a városi tanács a választások előtt nem működik,
németekből álló bizottságot kell
(szervezni a választások vezetőiére. A bizottságot nz egyenlőkig elve alapján kell összeállító ni, azaz egyenlő képviseletet
kell nyerni benne a szovjet városrésznek a nvugati övezetekkel.

r

Í

— A választások lebonyolításánál nagy fontosságú a jelölés
loga. — folytatta a szovjet külügyminiszter. A
szakszervezeteknek- a knltnrbnndnak a demokratikus nőszövetségnek, tehát; valamennyi Berlinben engedélyezett politikai pártnak és
társadalmi szervezetnek legyeh
jelölési joga.
Visinszkij elvtárs ezután javasolta a szövetségesközi
parancsnokság helyreállítását és
Ezt. hogy az ujonnnn választott
berlini városi gyűlés jogot kapjon Naaylierlin "uj alkotmánvá»;<k kidolgozására. Ezen túlmenően javasolta azt is, hogy a
pzövetségesközi
parancsnokság
működési feladatait korlátozzák
Olymódon, hogy'a kérdések tulnvomO többségét a városi gyüliís és a városi tanács intézze
pl. Visinszkij befejezésül a megszállási költségek kérdését érintett©. hangsúlyozva, hogy ezckot a költségűket négyliatalmi
©lapon megállapítandó módszerekkel, a "lehetőség
határáig
csökkenteni kell.
A szovjet
külűorvminisztcr
után Acheson szólalt fel. Kitartott amellett- hogy a választótok négyhatalmi
ellenőrzését
olyan módszerrel kell megszervezni, amely előnyösebb az USA

h e l y e s

i b a e g f o i d a s t

számára. Általában ellenezte Visinszkij javaslatait.
Acheson
utón Schunuin beszélt. Kijelentette. hogy nem kívánja elemezni a szovjet javaslato' at. Elvetette a szovjet küldöttség javaslatait és ugyanakkor csatlakozott Acheson
ólláspontjáBertn — Acheson és Schuman
nyomában — szintén igyekezett
a Szovjetunió
küldöttségének

j'avaslatAt olyan színben feltüntetni, mintha az a szövetségesközi parancsnokságnak gyámsági jogot jutt.ftha a városi "tanács
szervei felett.
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TAGJELÖLTJEINK

Pártunk Központi Vezetősége
legutóbbi ülésén Kovács István
elvtárs referátuma alapján letárgyalta a tagfelvétel kérdését
és nagyjelenlőségü határozatot
fogadolt el, amely világosan
megjelöli pártszervezeteink részére az uj tagjelöltek felvételénél köveiendő utat. Ezzel
a
határozattal jelentős lépést tetiünk előre ahhoz, hogy példaképünkhöz, a Szovjetunió Kommunista
(Bolsevik) Pártjához hasonulutink.
A határozat nem valami merőben uj, eddig soha nem halfolt irányelvek szerint
jelöli
meg a {ennivalókat pártszervező; e'nk részére a tagjelőltfclvé*
lel kérdésében .A dolgozók legszélesebb rélegeiben a tagfelülvizsgálat menete és eredményei a párttagság szociális ösz-*
szelételének megjavítása,
a
párttagságra méltatlan korrupt,
karrierista, oszlálvidegen elemek elíávolitása, valamint a becsületes, jóindulatú, de elméletileg képzetlen és pártmimkábau passzív tagok
tagjelöltté,
minősítése világossá tette, liogy
a Párt Szervezeti Szabályzata
érlelmcben nem mindenki, nem
akárki lehet tagja a Magvai
Dolgozók Pártjának. A felülvizsgálat is szemléltetően mulatta, hogy osztály és
Párt
nem egy és ugyanazon valami,
alátámasztotta a tényt, hogy
a Párt a munkásosztály és a
dolgozó nép élcsapata, vezetője, amely az osztály és a nép
legjobbjait foglalja
magában
V KözponiI Vezelőség uj halirozaia a tagfelúlrizsgálás eredményeinek szervezeti
megszilárdi'ását és továbbfejlesztéséi,
a szociális összelélel továbbijavitását je'enli, de egyutlal aváfaszíási győzelem
hatalmas
eredményeit is reattzálja Pártunk é'csapat jellegének tovább"cj1 esz lésé re.

Az idő előrehaladottsága miA határozat irányelvei még
att a kérdés vitáját a következő
szervezeit
napi ülésig elhalasztották, ahol világosabbá teszik,
Visinszkij elvtárs válaszol
a formába önlik Pártunk tagszervezési politikáját.
Konkréten,
nyugati külügyminisztereknek.
félreérthetetlenül
megjelölik,
hogy kik lehelnek jelöltjei
a
dolgozó ember számára legnagyobb kitüntetésnek: a kommunista pártlagcá:',nak. •Tagielölt csak az lehet, akit erre a
Párt méltónak talált — szegezi le a határozat
Kik lehetnoM
méltók ersabban felismerik, hogy az átirata egyezményhez való csat- re a kitüntető megbecsüléslakozás által a skandináv álla- re? Azok, akik a ország felmok közelebb kerültek a hábo- emelkedéséért, népünk sorsának felvirágoztatásáért a legrú veszélyéhez.

Francia-, Olasz- és Svédországban!
tZ'tahoznak
a dolgozó
tömegek[
az atlanti
egyezmény eV.cn
Azokban az európai államokban,, amelyek csatlakoztak az
atlanti egyezményhez, mind nagyobb és erőseblb lesz az atlanti egyezmény elleni
népi
mozgalom.
A francia országi
Montreuilbén most ért véget a franciaszovjet társaság negyedik évi
közgyűlése. A közgyűlésen hozott határozat kimondja, hogy
nz atlanti egyezmény eiterftéthcti áll a francia-szovjet szüvetségi szerződéssel, valamint a z
ENSz a'npokmínyávnl és kétségtelenül a Szovj'etnniO elten
Irftnynl. A Szovj'ctuniő szavakkal ós tettekkel is bebizonyította. hogy Sztá'ln generalisszimusz vezetésével következetcsen
küzd a világbéke megóvásáért
és megszilárdításáért.
Olaszországion a demokratikus békebizottságok
országszerte eredményes aláírásgyűjtési kampányt folytatnak az atlanti szerződés ratifikálása ellen. Eddig 3 millió aláírást
gyűjtöttek.
A stockholmi Ny Dag, a siód
kommunista párt lapja azt írja, hogy mérr a jobboldali skandináv "politikaisok is. ígv a szociáldemokraták is. mind világo— A VILÁGIFJUSÁGI lakd
koZó alkalmából Szegeden a
harminc éven a'uli képzőművészek Má'T'.ást rendeznek. A kiálli ás legjobban sikerült kompozícióit fölvKzik tnajd a budapesti ünnepségekre.

többet le.zik. Ei-ő o ban a oki
akik példát mutatnak k i v á l j
teljesítményeikkel a termelőmunkában, a
szocializmus
épilésélien: a munkásosztály
legáldozatkészebb, legönludatosabb fiai, az üzemi élmunkásök, újítók, jól dolgozó brigádvezelők és tagok, valamint
az üzemi szakszervezeti m u n .
kában kitűnt munkások
—
mint a határozat megállapítja.
Melleltük a földmunkások és
dolgozó parasztok legjobbjai,
akik a DfiFOSz-ban, a népi
bizottságokban, a falusi szövetbe etekben, főként terme,
lőszövetkezetekbodz példamutató munkát végeznek, mintaszerűen teljesítik kötelezettségeiket a dolgozók államával
szemben. Az értelmiségiek kői ü l a ok, a ik a népi c t e o k á cia építésében kitűntek. Külön felhívja a határozat a figyelmet a választási munkában kitűnt és felvételre jelentkező dolgozó asszonyokra
és ifjakra, akik közül a legaktívabbakat részesíteni kell
a lagjelöltóég kitüntetésében*
Ezek azok, akik számi Ihat <1
nak a tagjelöltségre. Termé,
szétesés azonban,, hogy nemcsak a termelő munkában, a
népi demokrácia kiépítésében,
a j ó választási munkában val ó helyiállás,
példamutató*
szükséges a tagjelöltség elnyeréséhez. Aki a Magyar Dolgozók Pártja, az élcsapat so-i
raiba akar tartozni tagjelólt,
ként, annak magánéletében is
kifogástalannak kell
lenni,
olyannak, hogy a
taiggyüléa
többsége méltónak találja a
felvételre.
Központi Vezetőségünk
nj
határozata tudatcmtj(4 Légiin
tanítását is: a párt tagság magasztos fogalom. Nemcsak *
tömegekben, nemcsak a felvételre jelentkezőkben,
(W
párttagságunkban is elmélyili
ennek jelentőségét. Újra ráirányítja figyelmünket arra a
tényre, hogy a párttagságot
mindennap, újra és újra ki
kell érdemelni azzal, hogy a
termelésben élen járunk, fáradhatatlanul végezzük a pártmunkát és emeljük elméleti
szinvonalunkat.
A határozat j ó végrehajtás®,
val Pártunkat erősítjük. Pár.
lünk erősítése a dolgozó néf
erösité ét jelenti, eredménye,
ink gyarapítását a szocializmus építése frontján. A határozat j ó végrehajtása
tehát egész népünk érdeke.

A m a g y a r paraszlküldöitsóg faágaira

mély benyomást felt a kolhozok
munkamódszere
R Szovjetunióban tartózkodó
magyar parasztküldöttség szombaton és vasárnap moszkvakörnyéki kolhozokat tekintett meg,
hétfőn pedig a Szovjetunió délnyugati vidékére utazott.
Erdei Mihály, a küldöttség vezetője kijelentette, hogy a küldöttség tagjaira, a dotgozó parasztokra mély benyomást gyakorolt a kolhozok dolgozóinak
tökéletes munkamódszere. A dolgozók ragaszkodását a kolhozhoz mi sem jellemzi
jobban,
minthogy a megtekintett kolhozok fennállása óta még nem fordalt elő, hogy egyetlen tag kilépett volna.
Rz egyik megtekintett kolhozban 70 hektáron olyan gyümölcsöket honosítottak, amilyeneket
azeiőtt az éghajlat: viszonyok miatt- nem lehetett termeszteni. Sikerült olvan naradicsomfaitát ki-

termelni, amely a kétjokos hideget is kibírja.
R megtekintett kolhozok dolgozói rendkívül kedvesen, vendégszeretőén és
barátságosan
fogadták a magyar parasztküldöttséget.
R küldöttség most két részre

oszlott, fiz egyik csoport Keresztes Mihály államtitkár vezetésével Voronyezs környékére utazik,
a másik csoport Erdei Mihály
vezetésével az azovl tenger vidékét keresi fel. R küldöttség
előreláthatóan junius 25—26-áu
tér vissza Moszkvába,

Előkészítő tanfolyamok
a műegyetemre készülő diákok
számára
Julius 10. és 31. között, a műegyetem! felvételi vizsgák előtt
a kultuszminisztérium a műegyetemre készülő diákok részére előkészítő tanfolyamot tart. R tanfolyamon való részvétel ingyenes, a résztvevők kollégiumi lakást és teljes ellátást fannak

Kérvényeket a diákszövetségi vezető tanár és a diákszövetségi
titkár véleményével, a szülök fog'la'kozását és vagyoni helyzetét
pontosan feltűntető önéletrajzzal
jun'us 25-ig kell beküldeni a
központ' felvételi irodába Budapest, Pázmány Péter-tér 1—3„
RRJ
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Nagyszegedi
párttagságunk
soha oíyan mértékben nem
aktivizálódon
mint a választások
alatt
A szegedi dolgozók lelkes ezrei vetlek, részt a dohánygyári összevont
pórtnapon és hallgatták Döbrentei Károlyné és ifj. Komócsin Mihály
elvtársak beszédét
Szerdán délután, már öt óra tájban megélénkült a Dohánygyár
környéke. Férfiak, asszonyok igyekeztek a Dohánygyár
felé, hogy részt vegynek
az MDP
összevont
pártnapján,
meghallgassák
Döbrentei
Károlyné
elitársnő,
MDP központi vezetőségi tagt országgyűlési
képviselőnő
beszédét.
Az ifjúság zárt sorokban vonult fel, mozgalmi
'dalokat
énekelve. A Kossuth Lajos-su gáruton közlekedő, villamosok
zsúfolva voltak, nem lehetett helyet kapni.
H a t óra előtt m á r zsufolá
megtelt emberekkel a Dohánygyár nagy parkja. Sokezren áltak
az árnyas
fák
alatt, de kint a gyár kapujánál is óriási tömeg várta a
gyűlés megkezdését.
A szinház diszletezői és a
Öobánvgyár munkásai díszítették fel az üzem kapuját és a
bejárattól néhány méterre na-

gyon kifejezően, ezt írták Tel
az oszlopra: »Szabadság, munka, béke.* A hatalmas víztorony falára vörös és nemzetiszínű zászlók lobogtak. A tűző
nap sugarai megcsillogtatták
az él munkás jel vényeket, több
asszony és férfi mellén. Az
összevont pártnapon ott voltak
a néphadsereg, rendőrség
tűzoltóság képviselői is.

Szeged a népi demokrácia erős vára
Ifj. Komócsin Mihály elvtárs, az MDP nagyszegedi pártbizottságának
ságának titkára, országország,
gyűlési
képviselő üdvözölte
elsőnek az összevont pártnap
eleién Dóbrenlei
Károlyné
elvtársnőt, az MDP központi
vezetőségi tagját, valamint a
megjelenteket.
— Szeged kommunistái Jó
mnnkát végeztek a választások
során, — mondotta a többi
közölt Szeged valóban a magyar népi demokrácia erős váí ó v á lett.
Komócsin elvtárs megnyitója után a szegcdi üzemek dolgozói szeretetük jeléül virágcsokrokat és ajándékokat adtak őt Döbrentei elvtársnőDck. Az emelvényen lévő asztalt szinle elborították a vér.
piros szekfük. Az első virágfcsokrot a doliánvgvár dolgozói
Bdlák át.
Dóbrenlei elvtársnő megköszönte az ajándékokat, de kijelentette, tudatában van anPak, hogy a szerelet és megbecsülés elsősorban a Pártnak

azután — megtamrrita gyűlölni
a multat, megtanulta szeretni a
Pártot, is vezérét: Rákod elvtársak
A sokezernyi dolgozó ismét
szűnni nem akaró lelkesedéssel
éltette a magyar nép nagy vezérét Rákosi elvtársat.
— A választások során
az
MDP által vezetett Népfront
mindent elsöprő győzelmet aratott A győzelmet első helyen
a Szovjetunió következetes í>ékepoli ti kajának és a Párt j ó
munkájának köszönhetjük.
— Éljen Sztálin! — zúgott
fel a tömeg.
j"t
— A munkásosztály vezetőszerepe ebben a választásban
megerősödött, megszi'árduult a
munkás-paraszt szövetség.
A
választás során döntölt a magyar né pés elfogaddia a Magyar Dolgozók Pártja vezetését.
A vd'asz'ás bebizonyította azt
is, hogy a magyar nép a felszabadító Szovjetunió iránt soha
ei nem muló hálát érez azért,
mert megadta a lehetőségét anSZ-1.
nak, hogy a kapitalista társaSzavai nyomán a dolgozók dalmi rendszerből ráléphetünk
hosszú percekig kiáltották:
a népi demokrácián keresztül a
— Éljen a Párt!
szocializmus útjára.
Beszéde további
részében
H rnsgysr elfogatna
hangoztatta, a választás bizonyította, hogy a magyar nép
— Szeged népe — mondotta meggyűlölte a háborút

sz S/13? vszsteséi

Es a kommunista képviselők a biztosítékai . . .
— A magyar nép a békéért A dolgozóknak még szorosabbszilárdan helytáll,
kifejleszti ra kell füzniök kapcsolataikat a
erőssé és ülőképessé a hadserp- Párttal, harcolni kell az osztályí'imket. Sokáig éltették a megje- ellenség ellen. A munkásosztály
leni ek a néphadsereget.
* és a dolgozó parasztság kizsákDöbrentei elvtársnő beszéde mányolók mindig ellenségek matovábbi részében
bejelentette, radnak. Az ut országgyűlés felhogy az uj parlamentnek 402 adata a népköztársaság ut alkotképviselője van, közüle 285 a mányának megteremtése, az ötMagyar Dolgozók Pártjának a éves terv törvényerőre emelése.
tagja. Ezek a képviselők első- Pártunk, Rákosi Mátyás elvtárt
sorban a biztosítékai
annak, vezetésével megvalösitfa a bolliogy az előttünk álló feladato- dog életet és a népi demokrákat megoldjuk és ujabb győ- cián keresztül elvezet bennünket
zelmeket aratunk. Az uj parla- a szocializmushoz.
mcinnek 71 nőképvíselője van.
Ifjú Komócsin Mihály elvtárs
köztük a szegedi Kurlik Imréné zárta be a pártnapot.
elvtársnő, akii az első napi ülé—- A váiasztási munka egyik
sen az egyik borjegyzői tisztet legjelentősebb eredménye az volt
töltötte be. Az uj kormánynak — jelentette ki —, hogy soha
női minisztere is lesz.
még ilyen mértékben párttagsáBejelentette/ hogy Révai József gunk nem aktivizálódott és ilyen
elvtárs nagyszegedi mandátumát nagy tömegben nem vett részt
a pártmunkában, mint a választartotta meg.
Egyemberként kiáltották vala- tási munka időszakában. Nekünk
most a Párt megerősítése érdemennyiét/;
*
r
— Éljen Révait Éljen Révai! kében első és legfontosabb fel•
— fl politikai nevelésre nagyi adatunk, hogy növeljük a pártgor.dot kel! fordítani — folytat- tagság aktivizálását,
pártunkat
ta tovább Döbrentei elvtársnő, —I ezáltal
valóban marxista-le-

ninista párttá tudjuk tenni és
minden egyes párttagunk harcos dolgozója legyen a pártnak.
Komócsin elvtárs szavait az
összevont pártnap minden tagja
hosszú tapssal fogadta, majd valamennyien közös lelkesedéssel
elénekelték az Internacionálét.

Párthír ek
Szemináriumvezetők figyelmébe! Felhívjuk a szemináriumvezető elvtársakat, hogy a párt
alapfokú és a párt tőmegszemiuáriumok anyaga az elkövetkezendő két hétben Rákosi elvtárs
Központi Vezetőségi ülésén elmondott beszéde lesz. Ugyanez vonatkozik a haladó-középfokú Párttörténeti szejpináriumokra is, azzal a különbséggel,
hegy itt egy hét alatt kell leadni. Az előadáshoz 87.ükséges
anyag a Szikrába megérkezett,
anyagfelelősök
haladéktalanul
vegyék át. Oktatás iosztály.
Kerületi és üzemi sajtófelelősöb részére 10-én, pénteken
délután 6 órakorr értekezletet
tartunk, Kálvin-tér 6. sz. alatt.
Megjelenés kőtelező.
Kerületi kulturfelelősök értekezlete a Pártbizottság kulturosztályán ma délután 6 órakor.
Az üzemi, kürze'i és hivatali
kádereseknek 10-éíh; Idélutám
fél 6 órakor káderértekezletet
tartunk a Batthyányi-utcában.
Ponlos megjelenést kér a káderosztály.

Solia nem lálett ünnep lesz
az idei szegedi

Szeged készülődik a könyvnapokra. A dolgozók várják tizenötödikét, amikor a Széchenyi-téren délelőtt
tizenegykor
ünnepélyesen megnyitják a demokratikus pártok, tömegszervezetek, iskolák és a város részvételével a magyar könyv ünnepét. A sátrakban ettől a pillanattói kezdve válogathatnak;
böngészhetnek az olvasók,
megnézhetik, hogy milyen
eredményeket értünk el nőhány esztendő alatt az nj,
népi kultura kialakítása terénTizenötödikén és tizenhatodikán a városban mindeneflé díszes könyvsátorban árusítják az
olcsó és értékes könyveket.
Az ujszegedi Kendergyár.
ban és a Dohánygyárban a
Szikra külön is árusit,
a többi üzembe hangszórós autók viszik majd M a Szebbnélszebb könyveket. A Széchenyitéren az esti órákban lampionok
és térzene mellett jtartják
a

könyvnap

könyvnapokat.
A könyvnapok alkalmával le
jönnek Szegedre a legjobb magyar irók, de belekapcsolódna!:
a mozgalomba1 a szegedi művészek is. A Tiszatáj cimü folyóirat köré csoportosuló fiatal népi származása tehetségek kint
az üzemekben árusítják majd t
demokratikus magyar könyvet
A könyvnnpokat kint a falvakban is megtartják.
Autók járnak majd ki a szegedkörnyéki községekbe, hogy a
dolgozó parasztság se maradjon
el a város mögött.
Soha nem látott, hatalmas ünnepnek ígérkezik az idei szegedi könyvnap.
»
A Szikra az eladott könyvek értékének tizenöt százalékát fölajánlotta a v falusi
könyvtárak fejlesztésére,
a diákság pedig a Délmagyarország hasábjain számol majd be
élményeiről a szegedi dolgozóknak.

Sing? elismeréssel nvüalHezsia^
tapasztalatairól a cseliszlevák
paraszHttildatfefc
A 12 taga csehszlovák paraasztküldöttség junius 1 óta
tanulmányozza (Magyarország
mezőgazdasági viszonyait és a
magyar nép életét. A küldöttség vezetője Frantise'k Vedslen
csehszlovák
földművelésügyi
miniszterhelyettes pnagyaror.
szógl benyomásairól szólva kijelentette, hogy a küldöttség
tagjai a legjobb tapasztalatokkai térnek vissza Csehszlová-

kiába, mert látták, hogy Mag v a o r s z á o n a kapila'istá gazdálkodást lépésről-lépésre szorítja ki a szocialista gazdgsá#
rendszer. Meggyőződtek a magyar parasztságnak a szövetbezelek iránti szeretetéről és arról, hogy Magj ai-országon éppen ugy mint Csehszlovákiában a legnagyobb
őrömmel
vállalják a szövetkezeli gazdálkodást.

Napról napra növekszik
m® ö v e t k e z e t e k tnbtoTm
T I

Szegeden
és hárnyékén
szövetkezeti
tagtoborzás}
A szegedi és szegedkörnyéki
dolgozó parasztság is egyre" nagyobb tömegekben látja be a
szövetkezetek jelentőségét
és
igyekszik bekapcsolódni a szövetkezeti életbe, a szövetkezetek munkájába is. Különösen
előmozdította a dolgozó
parasziság érdeklődését a Szövetkezetek Országos
JSzövetségének, a SzöVOSz-nak megalakulása, amely a dolgozó parasztság tijtipusu szövetkezetmozgalmi központi szerve.
— A Szeged belterületi körzetben májns közepe öta 913ről 1199-re emelkedett a szövetkezeti tagok száma — mondja
boldogan a szegedi földművesszövetkezet irodájában Baráth
Mária elvtársnő, a tagtoborzási
verseny egyik szegedi irányátója.
j i i i 1 , |i
Baráth elvtársnő
asztalán
ezenkívül Í3 számtalan

uj belépési nyilaütozat
sorakozik, amelyek napról-napra futnak be "ide. A tizenöt
igazgatósági tag is állandóan
újabb 03 ujabb kitöltött belépési nyilatkozatokat hoz. Ezekről az ujabb felvételekről mindig a hét folyamán döntenek.
A döntéseknél nagy elővigyázatosságra van szükség, nehogy
éppen a dolgozó parasztság ellenségei kerülhessenek be a szövetkezetekbe. A
szövetkezeti
élet tisztaságának megőrzése elsőrendűen fontos feladat. Igy
például a napokban is visszautasították a népbirósági eljárás alatt állt Alt Károlynak,
a kapitalista vasöntődés Fagler
Edének és a felsővárosi kulák

is óriási
verseny

lendülettel

lolyik

a

Huszta Sándornak belépési nyi- elvlársnö vezetésével.
A szegedkörnyéki községek
latkozatát.
Annál szivesebben fogadják ís szépen kiveszik részüket a
tagtoborzási munkáitól. A szea ttalgazó kis és
gedkörnyéki e odiuénvek kiérKiSzlpparaszioX
tékelését
most
végzik
a
jelentkezéseit. A
tagtoborzó SzöVOSz szegedi központjáverseny során a szövetkezet ban. Az eddigi adatok az.t murégi tagjai felkeresik a fal- tatják, hogy különösen jól vévak, tanyák dolgozóit és meg- gezték feladatukat a sándor magyarázzák nekik a szövet- falviat, ahol most ezernégykezet fontosságát.
Egy-egy száz tagja van a szőVütSöztetilyen látogatásnak igen nagy nck az áprilisi halszáz taggal
jelentősége és eredménye van szemben. Igen j ó ereomeny.
minden alkalommal. Legutóbb nyel működnek a dorozsmai,
például a szegedi földműves- szőregi és szatymazi szövetszövetkezet tagjai
SzenÍRil- kezelnél is. Szőregien a bérmáhályteleken jártak és felvilá- lom munkásai külön versenjrt
között,
gosító munkájuk nyomán cs», is indítottak maguk
pán egyetlen vasárnap alatt hogy ki tud tőbb tagot benyolcvan uj tag lépett a szö- szervezni. Az elért eredményeket faliújságukban teszik
vetkezetbe.
közzé.
A tagtoborzási verseny nagy
A szövetkezeti tagtoborzáslelkesedéssel tölti el a szövetkezetek
minden
tagját. ban a falusi dolgozó fiatalság
Nagy buzgalommal folyik a is tevékeny munkát végez
versengés, hogy ki tud leg- az E?QSz magvető gáfdában
több uj tagot szerezni és ezzel
leginkább erősíteni a szövet- Mindenütt felkeresik ők is a
kezeli mozgalmat. Szeged te. dolgozó parasztságot, hogy elszövetkezeti
rületén különösen élen jár a magyarázzák a
munkában Rinóczki Szilvesz- mozgalom jelentőségét. Eddig
ter, aki jelenleg a gabonavá- az üllési (árpád községi) EPOSz
sárlási tanfolyam hallgatója és valamint a pusztamérgesi és
kübekházi EPOSz fiatalok járlak elől leginkább a tagtoháram hét alatt öívenhai
borzásban.
u] tagot
A tagtoborzási verseny si
szerzett. A szövetkezet házi- kerét mindenütt élénk érdekipari csoportja ís igen szép lődéssel kiséri a dolgozó pa
eredményeket ért el. Néhány rasztság és az eddigi ered
nap alatt nyolcvan n j tagot mények biztató kóoet nynjta
szerveztek be Hegedűs Edit nak.

Csütörtök, 1919 juf s'is :t

A fiiiiszeréat
nőt
úttörője

szakma
. . .

ünnepélyes keretek között indult mei

INNEN— ONNAN

A mezőgazdasági igazgatóság
repülöbizollsáyának
lata
a la pán
kényszerhez
szonbériet alá vonják azokat «
Több szeged! kis- és nagg- fonóban tizenöt. Rókusi állomása terjesztésben nagy százalék-földterületeket, melyeket gtte
üzemben tartottak üzemi aktiva- nál nyolc, MAV, üzletigazgatódáik hanyagsága folytán gazosarányt érnek el.
értekezletet, amelyet külön kul- ságnál hét, Pedagógus szakszer- Egy keskcnyflimfelvevőgépet kap nak találnak. Ezeket a terülő*
túrműsorral tettek ünnepélyeseb- vezetben husz, Vegyi ipari szak- a legjobb eredményt elérő üzem. tekét a DÉFOSz titkárságának
bé. Az értekezleten felszólalók szervezetben hét
előfizetővel
Az eddigi versenykihívást elő- jaifislaia alapfán olyan dolgozé
beszédükben egyhangúan a Ma- emelkedett, a Népszavaolvasók bí- reláthatólag ujabb üzemek köve- parasztoknak adják át, akik ergyar Dolgozók Pártja Központi bora.
,,-j,
tik, mert az első nap eredmé- re érdemesek.
Vezetősége felhívása mellett fogÉrtékes Jutalomban részesül- nyei azt mutatják, Szeged szerlaltak állást, amit a szakszerA mezőhegyed mezőgazdanek azok az üzemek, ahol az vezett dolgozói nagy szeretettel
vezetek elé tűzött.
sági nemzoti vállalat részére
üzemi létszámhoz viszonyítva fordulnak'.a Népszava felé,..
egy korszerűen berendezed
t.Minden szervezett dolgozó
barom filelcpet létesítenek. A
llaikao, bizakodóén beszél
kezébe a szakszervezetek köztelepen tenyésztik ki a nál*
ponti lapját, a Népszavát.*
— Szeretem a foglalkozásom.
Iunk legjobban bevált fehérMinden vágyam az, hogy én is
Mindenütt lelkes,
egyhangú
parlagi sok hus és
tojái
komoly szakmunkát végezhessek. határozati javaslatokat hozták,
hasznú baromfi fajtát A kiMost a próbaidőmet töltöm, ha hogy az üzem részére előiránytenyésztett kiváló bajbaromfiSzombaton reggel negyed 8 tagjai ellátogatnak a tüzoltópamegfelelek, akkor három évre zott Népszava előfizetők létszáákat, tovább tenyésztési-e é»
őrakor
a
makói
tüzoltotanoszrancsnokságra,
a
városházára,
szerződők le tanulónak. Az utol mát megsokszorozzák a kampány tálv valamennyi tagja Szegedre'
tartásra, a dolgozó parasztokmajd
megnézik
a
muzeumot
és
só szavaknál a mellette ülő Fin- alatt.
j
nak adjak át.
utazik egy nagyszabású tanul- ellátogatnak a nagyobb üzemekdis La o:- mü 'oié-zmeslerre r.éz,;
mányi kirándulás keretében. A
Az
újszegedi
Gözfűrész
és
Lábe.
Este
a
Szegedi
Nemzeti
látszik kíváncsi tekintetén, sze-'
makói tűzoltókat az újszegedi
dagyár Népszava terjesztési állomáson ünnepélyes keretek Színházba látogatnak el, majd
Az épi'ósügyt miniszterin in. *
retué, ha biztatná valamire.
versenyre hivta ki a Lippal között a szegedi tűzoltózenekar előadás után á kulturvonattal szegedi főigazgatóságon kereszMestere szavaiból az ellenke- ' göz fii rés zgyúrat.
fogadja. Szegeden a tanosztály térnek vissza Makóra.
ted megkezdte Dckés község
zőket lehet hallani. — Inkább
valamint Keverni es-ujtelcp tíA verseny kapcsán a Ládafékezni kell, mint blztatnii Minpus óvódéinak felépítését. Ezek
dent egyszerre szeretne csinálni gyárban már az első napon hukel cigidében ugyancsak meg.
Még ebben a hónapban befejezik indult
és meg la nini. Nem könnyű szak szonöttel emelkedett az előfizea kétegyházi iskola évi<
mát választott, nehéz és komoly tők száma <
tése és Kaszaper nem
'ipát
az
52-es
majori
iskola
ópiféséf
szaktudást
Igényel munkája.
Több szeged! üzemben szép
óvód-'- 'óm'
é/dtése is.
Nemcsak a miiszerekkel, hanem eredményei mutatkoznak a teraz elektromosság törvényeivel is jesztési kampánynak. Az Angol- A mezőhegyeai 52-es majorban rintos költséggel teljesen átMég ebben a h 'na. ban
meg kell ismerkednie.
jelenleg
Magyar Jutafonógyárbon tizen- ahol a múltban egyáltalában építik. Az iskolán
meghall ják a szegedi Múzekilenc, a Magyar Kender Juta- nem volt iskola, iskolát -léte- folynak a munkálatok éa 8
Látát k e z e
rcoz.ását
um épülőiének helyreállítási
sítettek e£y kissé átrendezett
szép u j tantermet, valamint
és pucolási munkáit. A muncselédakásban. Az 'épület igy
amint szereli szét a villanyórákálatokra húszezer forintaí
h ó n s p p a *
azonban nem volt a legmeg- a két tanítói lakást még ebben
kat, hogy nemcsak akarata, de E q y
ulajt
ki az építésügyi f.'haza
hónapban
átadják
a
major
érzéke Is van hozzá. A
nagy
felelőbb iskola céljára, ezért
galóság.
akaratnak biztos meglesz az eredelhatározták, hogy 70.000 fo- dolgozó prasztságának.
ménye is. És a Gázgyár első nöl
Két szegedi természettudi-st
fizikai dolgozója komoly tudásu
Ünnepélyes külsőségek kőtüntetett ki a Magyar Tudomászakmunkássá válhat ott, ahol ed- zött adták át a diósgyőri dolnyos Akadémia a május 29-én
dig csak férfiak dolgoztok.
gozóknak az uj erőn iü telepet
tartott nagygjiillésén. Fodor GáMint apa a leányának, olyan az iparügyi minisztérium és
bor magántanár a szerves ve-,
gondosan magyarázza Flndis La- a Tervhivatal építkezői.
A KözelláHáel Hivatal ismé- mint a régi gabonalapot és az gyű'elek térkémiája terén végjos mester a szerszámok és a
Az ünnepélyen 10.000 fovinzett értékes kutatómunkájáért
niüszeralka (részek nevelt. A ta- tot oszlottak ki az erőmülclep telten közli a gazdáikkal, hogy ütemtervet.
az
Eötvös-érmet, Greguss M
nítvány, kit a műszerész-szakma építésénél kitűnt dolgozók kö- a gazdalap (gázdalajslrom) kiA Közellátási Hivatal rövi- egyetemi tanár pedig az uj nönöl úttörőjének nevezhetünk — zött. Az uj erőmű leiepet egy
desen megkezdi a gabonalapok
nagy figyelemmel kíséri szavait hónappal a kitűzött határidő állítása végett mielőbb, saját kiadását is, amely a régitől el- vénytani könyvéért a Kilmbé
Pál érmet Icapta me<i.
érdekükben
jelentkezzenek,
és mozdulatait. Mint mondja, jó előtt készttették el és ennek
térően teljesen mássziuü
és
szakmunkás akar lenni,
hogy az lesz a hivatása,
hogy mert a gazdalap kiállítása ju- nagyságú lesz.
A Szegedi Ncmzen
hasznos dolgozója lehessen
a a diósgyőri gyártelepek ener. nius 20-án bezárul.
ház junius 29-én tartja meg »
inag'yar demokráciának, (n. p.) giaszolgsillatását növelje és enAz, aki bérelt földön gazdál- TOVÁBB TART A MELEG
századik lájszinház előadá*
nek következtében több acélt,
kodik
a föld
tulajdonosával
bent Szegeden. Ez a'kalom
vasat, hengerelt árat juttatMérsékelt déli,
délnyugati
mai nem a színház művészié
Micsurin alapján kísérletei! hassanak a diósgyőri gyártele- együtt jelenjen meg és hozza szél, kevés felljő, száraz idő. A mennek
ki vidékre, hanem «
pek
fejlődő
iparunk
szániára.
magával
a
szerződést,
valahőmérséklet
tovább
emelkedik.
a gyapotiermciés hazai
falvak és a tanyák dolgozé
népe jön be a városba, hogj
mepsnasiiásáva!
megnzze a »Déohányon veti
A szegedi növénytani intézetkapitány* cimü szovjet opeGyorsasági módszerrel
ben állandó kutató munka, forettet. A környék
dolgozd
lyik a gyapottermesztés liazal
építenek Moszkvában parasztsága földíszített krr
mesebeli fényűzése msliett a iIgIoszüí milliéi
meghonosításáért.
Kísérleteik
Jóleg arra irányulnak, hogy
csikón,
a
iraktorállomáfedél nélkül tengődnekmértan
Moszkvában a Poszcsanaja Ulic&ban lázas
; megállapítsák, melyik gyapotsok munkásai pedig földíszíYajta lenne erre legalkalmasabb.
A monopolista felső réteg egyetlen ország- ütmében folyik az építkezés, H nagy, négytett traktorokon vonulnak hu
Eddig négy olyan orosx gyaez. alkalommal Szegedre.
potfajtát találtak, amelyek a ban sem él olyan fényűzően és költekezően, emeletes házal építenek itt zökkenőmentesen,
mint
az
Egyesült
Államokban.
A
dolgozók
'legmegfelelőbbnek bizonyul
a
egymáshoz csatlakozó gyorsasági munkamódiiazai termelésre. Most ezeknek véres verejtékén meghízott wall streeti karszerekkel. A házak kívülről különböznek majd
egymással való kereszteződésével kísérleteznek tovább. Pró- valyok tízmillió dollárokat szórnak el palo- egymástól, de építészetileg egységes képet
Minden iskolában junius 18
bálkoznak még öntözéssel és táik építésére és szeszélyeik kielégítésére. Az
pzuperfoszfát trágyázással
Egyesült Államokban, amelyet monopolisták fognak nyújtani. Ag építkezés helyére egy- án lesz az évzáró. Á diák if
Az idén pedig a Micsurin-féle megfizetett szócsövei »az egyenlő lehetősé- más után érkeznek a teherautók, amelyek juság nagy lelkesedéssel ké.
szül erre a napra, felejlhctet
figvnovezett vegetattv
hibrid
imodszerrrel, vagyis az oltási gek országának* neveznék a dolgozók mil- kész, összeállított részeket hoznak: ablak és Imi lesz ez a H3p minden szor
kereszteződéssel
igyekeznek liói öreg, düledező, elhanyagolt éa a legele- ajtókereteket, stb. A gyorssági módszrek al- gafmas diáknak. Az cvzáró ÜB
(eredményt elérni ebben a fom- mibb egészségügyi kövtelményeket is megnepéllyel kapcsolatban a jót*
kalmazásával egy-egy ilyen nagy hós meg- nulók ösztöndíjban részesülütos mezőgazdasági kérdésben.
csúfoló nyomortanyákon élninek.
építéséhez három és fél, vagy legfejebb négy nek. Az iskolai év befejezté
Nincs lakás
hónap szükséges. A most épülő házalt mind- vei az általános iskolások üt,
Közepes
iethajiás
A% Egyesült Államokban a lakások husz egyikében 35-40 * összkomfortost lakás lese. törő táborban mig a nagyobbá
és gyenge forgalom százaléka nyomortanyákból áll, és ezekben él a
Diákszövetségi táborban töltik nyári szabadságukata havi
allatvásaron lakosság egyharmada. Félmillió azoknak a
Nincs
munkanélküli
Szerdán havi állatvásár volt száma, akik gépkocsik pótkocsijain és haA Szovjetunióban a műszaki haladás nem
Makón. A vásárra
közepes sonló ^ideiglenes szállásokon* laknak. Csujelent egyet azzal, hogy munkásokat kivon- családban nsm íeme^l
volt a felhajtás és igen gyen- pán New-Yorkban 260.000 család van fedél
A KOBRÁDÉ FIOGÍ
ge volt a forgalom. Hivatalo- nélkül. A kormány semmit sem tesz a lakás- nák az iparból vagy megfosztják őket kenyeA napokban az egész megy*
san gazdát cserélt 45 ló, 150 kérdés megoldására. A z u j költségvetésben rüktől. A nemzetgazdaság állandó
fejlődése
sertés, 57 szarvasmarha, és 6 lakáséptésre a költségvetésnek mindössze 0.3 kövekeztében a nagymérvű gépesítés a Szov- területén kutatószolgálatot sze*
veztek, hogy megállapítsák M
kecske. Az árak a következők százalékát irányozta elő. A z ország tüdőbejetunióban a szükséges munkáslétszám növe- ország némely helyén mutatkovoltak: választási malac 180—
tegeinek 60 százaléka nyomortanyákon él.
kedésével jár. Igy például 19j8 harmadik ne- zó kolorádóbogár nem jutott-*
240, 4—5 hónapos malac 35i—500, 8 hónapos süldő 700— Ilyen viszonyok között él a leggazdagabb gyedében a munkások és egyéb alkalmazották ei hozzánk is. Megállapították,
hogy a megye területén sekoí
800, anyakoca minőség és kapitalista országban sokmillió dolgozó, olyan
száma a Szovjetunióban az előző év azonos sem található" kotoráctíbo^ár,
nagyság szerint 700-tól 1400 országban, ahol az utolsó háború egyáltalán
forintig,
marha 2.80—3.50 nem tett kárt és egyeten épüelt sem rongá- időszakához képest 2,1/00.0000 fővel emelke- amely learna'.yobb nnstf'i-' *
lódott meg.
fejőstehén 1600—2500
dett.
Sötétszürke kaoemjben ÜL E
munkaasztal mellett' a Gázgyár
műszerészmülielycben Zsiga Éva
tizenötéves leány. Szőke ha) övezi fejéi. A szemébelőgó kis fürtökéi észre sem veszi, annyira
munkájában. Villanyórán
foglalatoskodik. A csavarhúzó
még egy
mereven áll a kezéoen nem csoda, második napja Ismeri még csak a szerszámokat. Mull évben vége/te az általános iskdta nyolcadik osztályát

A NÉPSZAVA KAMPÁNY

Szegedre utazik tanulmányi kirázásra
a mak^i tüzoltolanoszlíly

a határidő e!Stl fe'éüSít
a fiősayOrl«] eronilteTeis
Junius 20-án bezárul
a gasdalapok ksáttltásö

A dottáftnittiomosok

Évzáró sz

fcsütörtök,
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1 békéért folyó küzdelem egyik fontos áütaási lesz

a bndaaesli békekonferencia
A z előkészítő

bizottság

néhány

Ja:, us 17-én és 18-án a parlamentben űl össze a matgyar nép békekongresszusa* amelynek összehívását
Rákosi
'Mátyás, az MDP központi vezetőségének május 31-t ülésén jelentette be. Az előkészítő bizottság néhány tagja az alábbiakn nyilatkozott a bckekon ferenciárról:

ádi Sándor
feiiiíbomagy kijelentette, hogy a
béke ma a nemzetközi politika
•toózponii kérdése. A béke megszilárdítása, a tartós nemzetió zi eqyüíimüködés megteremtése a célja a Szovjetunió külpolitikájának,
ezt a célt szolgálják a párisi külügyminiszteri
jfciekezleíen előterjesztett szovjel javaslatok, amelyek a nétne! kérdés és a berlini kérdés
megoldására irányulnak. A bétkéért minden becsiVetes emberesek harcolnia kell. A békéér!
$o!vó küzdelemben, — amelyBek egyik fontos állomása lesz
A most egybehívott békekonfetenc-ia — természetesen résztffeesz néphadseregünk is, metyftek elsőrendű feladata népünk
fczabodságának, országunk fügfenségének és nemzeti szuS®eréni!ásnnknak
biztosítása,
fcegv do'gozó népűnk békében,
szabadon építhesse uj szocia*si8 hazáját

körülmények közólt megvédik
a békét.

Szilágy; Rózsa
a MINSz leánytitkára így nyilatkozott:.
A MINSz-be tömörült ifju-ági sze n e "elek a termelésben
és a tanulásban élenjárt legjobbjaikkal, ötvennégy küldöttel vesznek részt a békekonferencián. A küldöttek
között
lesznek a legjobb ifjúmunkások, fiatal mintagazdák és a
diákság éltanulói. A magyar
fiatalok küldöttei az ifjúság
százezrei nevében
foglalnak
majd állást a béke ügye melleit, bitet tesznek arról, hogy
a magyar if'u á a bálor ha-co a
kíván lenni a békéért folyó
küzdelemnek és
szorgalmas
építő munkása a népek közötti
egyetértés és együttműködés
nagy ügyének.

Mlháfyfl Ernő

a kulturkapcsolatok intézetének
elnöke ezeket mondotta:
Raíkó Anna
Junius 17-én és 18-án Bup textilipari dolgozók szakszer- dapesten
folytatjuk azt
a
jjezelének főtitkára ezt mondot- munkát, amelyet Párisban a
«T:

I

A dolgozó magyar nők nagy
S&r önmei és lelkesedéssel fopadlák a békekonferencia öszbzehiyásának hírét. Tudatában
bonnak annak, hogy nem elég
áesak kívánni a békét, hanem
•Ktreolttl is kell érte, kemény
Moch és Queuüle
olyasmit
küzdelmet kelt vivni a
béke tett, amit 1939 előtt francia
megőrzéséért
kormány nem mert volna megtenni — irja az Humanité azzal
Rács Gyula
kapcsolatban, hogy Moch bel» DÉFOSZ főtitkára igy nyilat- ügyminiszter betiltotta a Bolsevik Párt története, Szovjetkozott :
unióban nyomott 20.000 példáDolgozó parasztságunk min- nyának terjesztését. A francia
*ten réiege nagy várakozással könyvpiacot szovjetellenes rátekint a békekonferencia elé és galmakat tartalmazó fércmüvek,
különösen nagy - az érdeklődés úiirodaltni termékek, amerikai
6. parasztnők körében. A békekon fereneia összehívásáról és
•rról, hogy a békekonferencia
megszervezésében a DÉFOSz is
kiveszi részét, a levelek százai
érkeztek szervezetünk központjába. Ezekből a levelekből,' mérv ékből a béke megvédésének
Az
olasz
földmunkások
harci elszántsága csendül ld.
sztrájkjában mintegy kétmilUjabb bizonyítékai annak, hogy
lió paraszt vesz részt.
Az
teV ozó parasztságunk egyetolasz dolgozók mindenütt tálen hatalmas táborba tömörülve
inogat.jáii a sztrájkoló
földszilárdan helytáll a béke front•
munkásokat. Velence mellett
fán. A DÉFOSz hatvan küldötaz egyik faluban
csendőrök
tének megválasztása junius 12géppisztollyal lőttek a sztráj.
én, vasárnap, ünnepélyes külsőkólókra. A helyzet rendkívül
ségek kőzött történik meg az
feszült. Modena tartományban
egész országban.
a csendőrség letartóztatta a

tagjának

nyilatkozata

Telfesinl a
nagykamarásiak
régi
kívánsága:
Állatorvosi kap a község

A
nagykamarásiak
régi
kívánsága volt, hogy önálló
állatorvosi körzetet szervezzenek a községben, amely ellátíá Almáskamarás és Bánkút
állategészségügyi
teendőit.
Eddig az érdekelt községek
Medgyesegyházához tartoztak.
Nagykamaráson
épen
ugy,
mint Almáskamaráson és Bánkuton komoly állattenyésztés
folyik és a nagyszámú állatállomány, a fejlett
állattenyésztés miatt, csak nagy nehézségekbe ütközött az állatok
zavartalan egészségügyi elláA békekonferenciáról nyi- tása.
Medgyesegyházán egy
állatorvos van, akinek körzelatkozott
tébe tartozik nemcsak MedBalogh István
yyesegyháza, hanem Nagykaa Független Magyar Demokra- marás, Almáskmars, Bánkút
Medgyesbodzás s az egész kör
ta Párt elnöke is. (
A béke egyedül tudja bizto- nyék.
sitani mindazokat a feltételeket — mondotta — amelyek
az emberiség
fejlődésének,
nyugodt boldogulásának alapai. Mi, magyarok, különösen
lelyeseljük és a magunk erejével támogatják azt a hékepoSzőreg képviselőtestülete kedlitikát, amelynek .előharcosa
a Szovjetunió. Velem együtt den este ülést tartott, hogy megminden hazáját és népét sze- válassza a község uj tőrvénybirelő magyar ember örömmel ráját. A törvénybirói tisztségre
és lelkesedéssel vesz
részt a Népfront Tori Józsefné etvminden, a békét fcélzó törek- távsnőt jelölte. A képviselőtestület valamennyi tagja egyhanvésben és mozgalomban.
gú lelkesedéssel fogadta el a jelölést és választotta meg Turiné
elvtársnőt törvénybirónak.
A megválasztás alkalmából a
Magyar Dolgózók Pártja szőregl
szervezete nevében Soltész István elvtárs köszöntötte az uj
törvénybirót, ezenkívül ugyanpornográf müvek árasztják el,
de betiltják annak a könyvnek csak üdvözlő beszédet mondott
a terjesztését, amely oly sok dr. Makiári Pál járási főjegyző,
francia hazafit ihletett
hősi Szeles László vezelőjegyző és
tettekre és oly sok embernek Kertész Antal a szakszervezet
gyújtott világosságot a fejében. részéről.
Amit a francia kormány csinál,
hü másolata a n n a ^ ami az
Egyesült Államokban történik.
De azok, akik számára a szabadsáv
fogalma szent, nem
hagyjak ennyiben a dolgot.

A nagykamarásiak rámutat
va a komoly indítóokokra kér
ték az u j állatorvosi
körzeí
megszervezését.
A
Magyat
Dolgozók Pártja
megértve a
nagrjkamarásiak
indokolt kérését és nehézségeit, segítségükre sietett és kezdeményezésére meg is
lett az eredmény.
A belügyminiszter tegnap ér
sitette a
megyei
közigazgatást, hogy
Nagykamaráson
uj állatorvosi kör szervezéséi
engedélyezi, amely
Nagykamaráson kívül
Almáskamarást és Bánkutot is ellátja. A
belügyminiszter rendelkezése
őszinte örömöt váltott ki az
érdekelt községekben és háta val fordulnak a M D P felé.
amely régi vágyukat teljesítette támogatásával.

A kinai néphadserg Honan
és Kvantung tartományok felöl tovább tör előre Kanton
felé. Noha a felszabadító hadsereg még többszáz kilóméternyire van Kantontól, a várost
m á r erősen veszélyezteti az
egyre jobban terjedő partizánmozgalom. Kanton környékén
jól szervezett és felfegyver-

zett partizáncsoportok zavarják a visszavonuló kuomfcntang hadsereget, megbontják
ellátása* és a közlekedést. A
parizáncsoportok magva dél
kinai
szabadságharcosokból
áll, de csatakozott
hozzájuk
sok átpártoít kuomintang katona is. A partizánok számát
többszázezerre becsülik.

bé'.eé teke leien m e + e tétünk.
Nemcsak nálunk, az egész vi,ágon a békeszerető
népek
nagy tömegei lelkesen vesznek részt ebben a munkában,
V kétnapos békekongresszusra
meghívtunk külföldi politikusokat és szellemi vezetőket,
akik ré ztves ne? a békéért vívott harcban. Igen nagy öröm
volt számukra Párisban
azt
tapasztalni, hogy a békéért
folytatolt munkánkat
mindenült ismeriic és méltányolják a szabadságszerető
népek.

Doboló asszony !©!!
S z ő r e g uj törvénybirája

E

A francia kormány betiltotta

a Bolsevik Párt lörlénetének terjesztése!

Kanton környékén

sztrájkoló

k'ekís Józsof
» Vasas szakszervezet főtitkára a következőket mondotta: A mi békevágyunk szóró nn összefügg ötéves
tervünkkel. A magyar néhézipar
dolgozói ezért akarják a béke
ügyét győzelemre vinni, hogv
a népünk felemelését, ors'zájt-unk felvirágzását biúositó ötéves tervünket
zavartalanul
vég-ehaühassuk. Szilárd megg>ő ö lésiünk, hogy a Szovjetunió által vezetett béketábor
e. ői diadalmaskodni fognak az
imperialisták és a háborús
uszítók felett. Azt
szeretnénk, hogy a beda pesti békekonferencia is
jelentősen
hozzá iára! ion a béke erőinek
győzelméhez. Ezért a magyar
nehézipar dolgozód
legjobbjaikat küldik a konferenciára,
hogy k i V c é i r e juttassák harfcos elszántságukat:
Minden

földmunkást

kommunista párt tisztviselőit
és a szakszervezeti titkárokat
azt remélve, hogy ilymódon
letörheti a sztrájkot. Válaszul
az építőipari munkások tiltakozó sztrájkba léptek. A P ó
völgyében a
nagybirtokosok
különleges fegyveres terrorisR belügyminiszter láttamozta'
ta bandákat szerveznek
a
a sarkadt méhészeti egyesület
sztrájkolók ellen.
alapszabályait.
fl belügyminiszter feloszlatta
a kiskundorozsma! MAV nyugdijasok egyesületét és a körösladányi polgári olvasókört
fl kormány elhatározta Középés Délnyugatmagyarországi Növénysajtoló Üzemek NV (Kunszentmárton) alapítását.
szemközt támaszpontokat lé
fl Magyar Közlöny (törvények
tesitenek. Pantellria és Lampedusa szigetét az amerikaiak és rendeletek tára) mai számában közli az 1949. évi XIV. törhaditámaszponttá építik ki.
vényt a magyar köztársaság és
A z önkormányzati választá- a román népköztársaság között
sok alkalmával a népi tömb az állampolgárság egyes kérdé
tárgyában
szavzatainak
száma erősen seinek szabályozása
megnőtt. A tömb Olaszország- Bukarestben 1949 február 10-én
kelt egyezmény becikkelyezésénak amerikai gyarmattá vál
ről ,
toztatása ellen harcol. Több
Közli a kormány rendeletét a
községben elsöprő győzelmet mezőgazdasági szolgálati jogviíratott
a
kormánypárttal szonyból eredő követelések érvényesítéséről.
'zemben.
fl földművelésügyi
miniszter
rendeletét agrobiológiai Intfoet
létesítéséről, valamint a sertés-

A lüvalalos !ap k ' i z l i . . .

fiz amerikaiak támaszpontoka! építenek
a Foidközi-tenger medencéjében
Az Egyesült Államok az
olasz uralkodó körök segítségével egyre
Inkább kiépíti
hadállásait a Födközi tengeren.
A legújabb jelentések
beszámolnak,
hogy Szicília
szigetének egész déli partvidéke amerikai felügyelet afatt
áll. A lakosságot különféle katonai létesítmények építkezésénél foglalkoztatják.
Londonban nyugtalanságot
kelt, hogy az
ameikaiak p
máltat
brit
erődítményekké'

Turf etvíájrsnő megválasztását a község minden dolgozója
örömmel fogad'la, hiszen ő maga is a dolgozó nép sorábóJ
került ebbe a fontos tisztségbe.
Felszabadulás óta
tevékenye*
résztvett Szőregen az MNDSa
megelégedéssel fejtette ld muftmegelégedesse lfejtelie ki munkásságát az MNDSz
titkára,
majd elnöknőjeként,

Százezernyi partizán

Sceliia véres terrorral próbál meotélesnütoi
kétmillió

Turi Józsefné elvtársnő köszönetet mondott a bizalomért
és ígéretet tett arra, hogy a Magyar Dolgozók Pártja
programjának szettemében a marxizmus-leninizmus tanítása szerint mindig a dolgozó nép igazát szolgálja.

E r & s i t s d a p&rtsari&di!

r

hizlalást és átadási kötelezettség
szabályozásáról, végül pedig a
nyaralók
élelmiszerellátásának
szabályozásáról,

Kélíála Scváliaplr és tiorfték
a postaliivafslakban

A közlekedésügyi
miniszter
rendelkezésére valamennyi po.-tahivatal kétféle minőségű, távolsági levelezésre használható
levél borítékot, valamint ugyancsak kétféle minőségű, csupéq
postakürtjelzéssel ellátott
éa
bárhová szóló levelezésre használható levélboritékot, továbbá
levélpapírt- hoz forgalomba.
A közlekedésügyi
miniszter
elrendelte ezenkívül, hogy a m i tatkozó szükségletek kielégítésére egyes postahivatalok kétféle minőségű, helyi levelezésre használható levélboritékot és
légi postai levelezésre használható levélboritékot, valamint
levélpapírt árusítanak

Csütörtök, 1949 juntái S

Ml TÖRTÉNJ

ES M! TÖRTÉNIK?

— SZEGE0 TERÜLETEN
eddig 13 Úttörő napközi ottCsütörtök, junius 9.
hon működik. Ezekben a napfelügyelet
" Nemzeti Színház este fél 8 közikben állandó
mellett végzik munkájukat a
órakor: Különös házasság. »I«
kis úttörők. A nyár folyamán
bérlet 19.
megszervezik azt, hogy minBelvárosi Mozi. féi 6. fél 7,
den általános iskola mellett
fél 9 órakor: VnrázskristáJy.
Korzó Mozi: fél 6, tél 7, fél legyen napközi otthon. Ez
nagyban segítségére lesz mind
9 órakor: Hősök élén.
a szülőknek, mind pedig a
Széchenyi Mozi: Nyári szünet.
tanulóknak. N
Murcum «} llvaj nltkórnap 9-től 14
A API KENU

:

•Írtig, vasár- ! | flntírpnap 9-lól 13 őriig
iomngyt könyvtár nvitvs! hHkőznapo
cm rtggel 3 őritől »,te ? őriig.
figycttml kőnvvtit
Írtról » t » I őriig.

Sn»l*4l,Hos

ayltvai

rtgg©

I

őjyszerlárak;

Apró J. k. dr. Aprő £.. Kossuth La
Jítr-Migflrut 59., Nvi'assf A. őrök. k. Bokomi, Római-kőrút
dr. Kotsla J
Endríní, Főldmüse-u'ca 17, Frankó An
dor, Dugonl.i.tér l .

— KISTELEKEN a mozefomjtlsztitó gödörben összeronssolva,
iiollan találták Nagg János hatvanhét éves kisteleki lakost, flz
öregember öngyilkosságot követelt el. Amikor lánya, Pr.cknlck
Ggörggné a halálhírről értesült,
elkeseredésében sósavat ivott.

Ma kezdődik a Magyarország -Svájc
Davis Kupa mérkőzés
Ai Európa zöm elődöntője sorún ma
áéiutin kezdődik meg Buda perien a híro.-n
napot igénybevevő nemzetközi találkozó:
I Gázmüvek sportpályáján. A mérközís
ránt orazlgszerte óriási az
érdeklődői éa azon a magyar csapat fölényes
győzelmét várják. Az elődöntő során ját.
szák la
Faranciaorsmzág—Csehszlovákia
Csile—Olaszország, Jugoszlávia-Svédország
mérkőzéseket is. A magyar csapat győzelem esetén a Francia—Csehszlovák győzlessel kerül szembe, a középdöntőben. 4

-dcje. Az ntolső fordulók következnek,
amikor a hajrá küzdelmek fzga'raával telnek
meg a játékosok éa azurkolők egyaránt
J.-yn izgalmakkal teli küzdelmet igér a
mai szegedi női ragadó is, amelyet a
VAOSz gárdája viv m e g • Lokomotív
együttesével az NB L ért a délután 5
órakor kezdődő taiilkozővai a VAOSz Rákóczi-tér! pályályáin. A találkozó esélye«
a honi környezetet véve a VAOSa csapata.

alapfoka bajnoki mérkőzésüket a játéMa
vezető távolmaradása folytán barálság«2
ként Játszották la éa az ottani E P O S a J
3.-0 arányban győzték le.
Asztalitenisz. A Budapesten mejrend©
zett vidéki bajnokság aorüa nz eg-ütteS
nem kísérte arerencsc, már az clőküzdelniá
ben kiestek, mivel a Soproni Postást®
3:0-ra kikaptak. Az egyéni számokban M
bahzerencsa
htsérta
mind
a nókc*
mind a férd versenyzőiket, akik m ^ m
csak az elődöntők során kiestek a fovábtf
Egy I. osztálya mérkőzést is játszanak
Ma délután NB. I . nffi teke ma délután a férfl ajnokságért a Szak- küzdelmekből.
A sakkozók ezzel szemben az alapfok*
rangadó a Stadionban
szervezet pályályán a 4 órakor kezdő- bajnokság középdöntőjében 4:2 aráidba*
Lassan befejeződik a teke tavaszi fél- dőr Konzerv-Gáz BR) csapatai kőzött legyőzték a Kereskedelmi Iskola csáapatiHi

Szombaton

indul

romániai

a
A magyar—olasz válogatott mérkőzéa
niait vasárnap nem lesznek NB t-cs mér-

portyájára

Szeged
nye az eddig elhanyagolt tekézők sport-

A jövő hiten nyílik meg «
Sportkcreskedeimi Nemzeti Váfc
Inlat
A Kárász-utal Sportszcrkereskcielmi N *

helyiségében, kettőzött mur.ki fo'; i®
— MEGINDÍTOTTAK a sze- kőzések. A Szeged vezetősége kihasz- szerüsitése, amelyet házibajnokság révé,n dj
kívánnak elérni. AJ közeli napokban a hogy a jövő héten meg lehessen nyit,
red! ártézikutak javítási mun- nálja ezt a kis időt éa román por- vállalat
ni
az
üzletet. Az tizlelbcn labdarugóba- ííd|
sportbizottsága
a
VAOSz
pá- 0—
iit- A munkálatokat az Epités- tyát kötött le a csapat részére. Három lyára hatos csoportok részére házibaj- kajakig minden sportfelszerelést kapni Lhm
A
Délmazyaroi&záo
?yi Főigazgatóság
mérnökei városban szerepelnek a piros-feketék. Ma- nokságot irt ki, ami várakozáson felül] s ezzel a sportolökd beszerzési munk©
.rányitják. Á munkálatok során rosvásárhelyen, Déván és Piskin. Tizen- sikerrel járt, mert nemkevesebbd mirrt ját erősen megkönnyitiUk.
kiadóhivatala
kért o'valóinkul kerül sor az eldugult ártéziku- őt játékos utazik a csapattal a tlz na- 6 csapat nevezett be rá, mégpedig:
ha
szabadságra,
nyaralásra tak kikotrására is. A kutak ta- pos útra. Ir.duláa szombaton reggeL
Simitő, Javítóműhely, Köté'gyár, Raktárak,
Ma röptenisz bajnoln
mennek, ugy azt jelentsék be
rozSsi munkáira ötvenezer fo- Hám tekebajnokságot rendéi n Iroda és egyes csapat
A Petőn Sándor ipari tanulőoóttiiosl
A labdarugáa terén a gyár tüzoltő kertjében ma délután 5 órai kezdettel
kellő időben a kiadóhivatalban> rintot fordítanak.
Szegedi Kender
az Angol Magyavr tűzoltóival lejátszott játszák le a MEFESz—Kender IL bajé
hogy <* lap példányait utánuk
A találkozónak
ai
— BEFEJEZŐDTEK az orMindinkább élénkül a sportélet a Sze- barát :á,;os mérkőzést 10:1 arányban meg- noki mérkőzést.
tehessen küldeni. Az elküldött
szágos kullurversenyek. Sze- gedi Kenderben. Enr.ek legújabb eredmé- nyerték. A vasárnapra Tápéra kisorsolt Kender a favoritja.
lapok postai diját a kiadóhivageden
a záróünnepségeket
tal fedezielőreláthatóan a jövő hét ele—o—
Szishszeroezelí
hírét
jén tártjáig meg, ahol a nyerMély fájdalommal megtört szívvel tudatom, hogy for— fl MAGYAR-SZOVJET Tár
tes csoportoknak, a Szakrón szeretett felejthetetlen drága jó feleségem
saság város! titkársága ma délA Fanum'/ás Saaksr-rvexet értesíti taf»
szerzezet, a Szút, a Mcfesz, a
vit, hogjr tagdíj befizetés csak mir '.e*
után 7 órakor Vörösmartg-utca
Diákszövetség^ a Ivisosz, a
ífí. D u n a i
J é s s e ' n á
•ét seombat délután 3 - 6 őriig lesz.
7., a Társaság, székházában hu
Szegedi Kendergyár, a GázA Magánalkalmazottak Szakszcrve-e'c HM
s z ü l . G y a p j a s Srénke
dapesti központi kiküldött részidus
9-én délután fél 7 órakor i j , M
gyár, az Ujszgeddi Kendertragikus körülmények között 7 heti boldog házasságunk
véteiével aktiva "ülést tart. fl?
szervezeti székházban taggyűlést tart. r ;4«
gyár, a Posla és a rendőrség
után 18 éves korában elhunyt.
adó: Bajai Ferenc kartárs Budapes: L
alcsoportok titkárainak,
üzemi
kullurcsoportjtoak
ünnepéA tárgy fontosságára való tekintet e .ér*
Temetése junius 9-őn délután 6-kor. A Gyevi temető
menhizotlaknak, vezetőségi tajük a kartársak ponton megjeleni í'.
lyes kecelek közöli osztják kl
halottasházából helyezzük örök nyugalomra. Az engesztelő
goknak és aktiváltnak a megjeA Kereskedelmi Alkalmazottak S -aí
az e'ismerő díszokleveleket.
szentmise férje felgyógyulása után lesz.
lenés kötelező.
vezetínck tüszerszakosztálya junius 1 ; í<
pénteken
délután 6 órakor taggyűlést n |
Olyan
könnyű
legyen
neked
a
hant,
mint
amilyen
ne— HIRDETMENY. A marha— A KAPITÁNYSÁG letartóz- -ögölv kőtelező irtása tárgyáa szakszervezeti székházban.
héz nekünk a fájdalom.
Ifj- Dunai József
A! Népbolt nemzeti vá'la'a'ok aikalratatta Fuhrbáeher József, Poln- ban kiadott részletes
hirdetós a gyászoló család.
tai részére junius 10-ín, pénteken d-b.'ád
reezti József, Krajcsik József mény megtekinthető
hatósági
7 órakor értekezlet lesz a szaks- :• --e®
ts ördoch Imre szegedi lakoso- hirdetőtáblán, Bérház
kapu utm
székházban.
kat. akik a Somogyi Béla-téren alatt- Polgármester,
lévő vízvezeték kútját használRendszeres iizleiióMga'ésl
— A BEM TÁBORNOK és
hatatlanná tették és vasalkata Dpcronics kollégiumok épütészeit leszerel(6k. Hatvanezer
Telefon - 49.M
hfef'--. I
m l l s a r a
és íalojűrást szervaz
letének helyreállítási és taforint értékű kárt okoztak romJlindcunap
szerdáig
Junius
9-én,
csütörtökön
este
tarozást
munkálataira, az
bolásukkal. A rendőrség átadta
a szabadságharcos színpad
fél 8 órakor: Különös házasépítésügyi minisztérium tiz-ti2
i bűnösöket az ügyészségnek.
hr?s1 áiv
ság.
(1*
bérlet
19.
fl Szabadságharcos Szövetség V a r á z s
ezer forintot utalt ki. A munÉnekes, táncos, izgalmas keJunius 10-én, pénteken este fél szeged1, központi kulturcsoportja
— KiSKVND0R07.SM.iN
jukálatok megindultak.
leti mese a szerelmes :>z 8 órqfcor: A furfangos özvegy.
nius 19-én rendezik meg a Pus— VOLT OTBA biztosítottiagg sikerrel szerepelt a móravekről...
(P« bérlet 20.
kin emlékünnepélyt. Délelőtt 11 tak figyeluiébel Ertesitem, hogy
Junius
ÍW'U,
szombaton
este
városi
kerület
műsoros
estjén.
órakor díszközgyűlést tartanak a szegedi ker. pénztár illetefí
1 222^1
fél 8 órakor: U n muri. Bér- Vszjevolod Ivanov: Kosztga báközségházán, délután pedig a kessége alá tartozó valamennyi
Telefon AuL: 33-44 | héflel j
letszünet.
honvédzenekar rendez térzenét volt OTBA 4 biztosítottat, hogy
Junius 12-én, -vasárnap este tgánk és Csehov: Háztüznézők
Mindennap szerdái"
és zenekari hangversenyt. Este csak a ker. pénztár beutalásáfél 8 órakor: A Furfangos dmü színdarabját adták elő nagg Halált megvető bátorsággal a
segélyezési
műsoros ünnepséget rendeznek' val és megfelelő
özvegy. »Us bérlet 20.
tetszés mellett Ugyancsak sok
ahol a világhírű költő verseivel megbízással jelentkezhetnek az Junius 13, hétfőn: Filharmóh i o s ö k ésés^—
intézet
budapesti
szakrendelétapsot kapott a honvéd
népi
niai hangverseny.
ismertetik meg a hallgatóságot.
sein. A kerületi pénztár ügyJunius 14-6n, kedden este fél tánccsoport is. flz előadás előtt Ezenkívül legfrissebb híradó.
— db MINSz részére a kul-vezetője.
8 órakor: Eladott menyasz- Tombácz Imre elvtárs, elnököd" Hí adások 1615. !éi7és fé! 9- r..
tuszminisztériumból
ötszáz
szony. »S« bérlet 20.
— JUNIUS
há 1-én minden
IMW'I »l • • ! • ••
vözölte a közönséget Bejelenforint érkezett tanulmányi kiDÉFOSz
megyei
titkárságon Junius 15-én, szerdán este fél
tízüchenyí
Í23 3
tette
beszéde
során,
hogy
a
szarándulás megszervezésére.
k
8 órakar: Uri muri. »T* bérTelefon Aut :t4-77
megalakították
a
szociálpolitibadságharcos
színpad
tagjai
let 20.
kai Ossziánt.
A
beválasztott
— MÖRAVAROS mélvfekszociálpolitikai
felelősök,
akik Junius 11-án, os ü törtök ön este ezentúl rendszeresen meglátogatvésü lakásait- nem veszélyezteti töblrn a tavaszi 09 őszi árfél 8 órakor: Dohányon vett nak majd műsorukkal egy-egy
egyben a szakszervezeti feleviz. A fölösleges viz levezetévett kapitány. Bemutatóbérlős tisztéi is betöltik,
állandó
üzemet vagy községet
sére zá portó roló csa tornát épílet 22.
kapcsolatot
tartanak
fenn
a
tenek. Egy hónap múlva kész
szakszervezeti
titkársággal
és
is lesz a csatorna. Móravárosa szociális
felügyelőséggel.'
nnk rendl«bozzák a gyalogjáróit is. Hamarosan el is kezdik
— FÜNKÖSD vasárnapján és
az ntak rendbehozását a Re- hétfőjén tartották meg Nagyszemény-, Hajnal- és a Iiépás-ut- red több községében a DEFOSz
VENNÉK kétpárevezős, guru- ELVESZETT kulcskarika ká
cában.
helyi csoportjainak
taggyűléjuniui
lóüléses csónakot, kifogástalan nagy, egy kiskulccsat
— fl MAGYAR-SZOVJET Tár- sét. A taggyűléseken kiosztot- MINDENES főzőnőt éves bizo- állapotban. Ajánlatok Nagy Ist- 8-án reggel. Megtaláló j'.italoa
ellenében adja le dr. Reich, K j
saság ezentúl minden csütörtö- ták az uj DEFOSz igazolványo- nyítvánnyal felveszek.
Jelent- ván, telefon: 40—59.
kat is. Ugyancsak a gyűlésen
gyó-utca 1.
kön és szombaton mozielőadás' tárgyalták meg az aratási és kezni délelőtt 10-12 óráig Tá- HAZAT vennék örök lakással,
gyermekteirt®
vagy eltartással. — (Rendes csa- MEGBÍZHATÓ
rendez a Széchengi-téri
(volt •séplési munkákra
vonatkozó bor-utca 6., Scheer.
lád* jeligére a kiadóba kérem. idősebb házaspár egy kis szaj
Pesti Magyar Bank ház) kert- munkabéreket is.
A I) A S - V e 1 K L
^ 3+1-os Standard superrádiő el- blért vállal takarítást és raSl
helyiségében. Az előadások éregyéb munkát és kerti munk®
adó. Gyöngytyuk-utca 25.
dekes és tanulságos jeleneteket
—
'A
Szabadságharcosok 0RA. és ékszerjavitások ponhoz is ért. (Mária* jeligére.
CSALADTAGNAK elmenne idM
mutatnak be a Szovjttunió éleLAKA 8
Szövetsége junius 26-án nagy- tosan készülnek felelősség mel- ^
nő 170 forint.nyugdijával. Ea
iéről. Az érdeklődőket szeretettel
szabású Pusldn-emlékünnepsé- lett. Oraszerkezetet veszek. —
3 szoba-hallos magánház átadó deklődm Lehoczkyné, Búke-utOt
várja a rendezőség.
get rendez az Ipartestületben, L'óth órás, Kárász.utca 13.
lakást 1. szám.
_
KUTYÁKAT vásárol a Belgyó- Kétszobás elsőemeleti
melgeni
a
Nemzeti
Színház
tagkeresek. Lakásügynökség, Kölx Gázgyár 30 százalékkal legyászati
klinika.
jai és a szabadságharcosok
DELMAGYABOKSZAG
szállítót fa a koksz űr á t július
vendéglői esei-utca 10.
kulturgárdája Puskin müveiből J 0 állapotban lévő
politikai nipllap.
30-ig- Szerezze be tél itüzeléközel
székeket nagyobb mennyiségben NAGYALLOMASHOZ
anyugát.
*
adnak elő ,
íl '
Felelóa aierkesztő ts kiadő:
vásárolunk. "(Készpénz* jeligére szép szoba-konyhás lakásom elcserélném hasonlóért. Cim
a
|tj. KOMÓCSIN M I H A t a
a kiadóba.
x Karörűk, zsebórák pontos és
kiadóban.
I
Szerkesztő: BODAY PAJ
gyors javítása
Fischer
órás
KISEBB
beköltözhető
kertes
s z i r - h i r e s i
Srerkes?tőiéj: Jókai-utca C ,
Szeged, Klauzál-tér 3.
magánházat keresek megvételre Q
ÍTc L 0 N KfiL É K - >
Falual rovat telefonja: 3 S — *
J
12.000-ig. Jelige: Lakáscsere is
x Árverési hirdetmény. Pk.
Urcml rovat: 30-03.
IFI NAPOKi
ELVESZTETTEM szerdán Vérlehetséges.
I-350G/19-19 sz. -1210 forint bccsÉjjeli arerkesrtősígl telefe*
tanuk-tere körül iratom. Kérem
Csütörtök: Alsóváros délután 8 órakor: FEHÉR mély
eate 8-tól 35-06.
,
értékü irodai berendezések, íróKiadóhivatal: Kárász-utca Ol
gép, pínztá.r.szekrény és egvéb Hormann Károly, Ujsomogyltclep délután 8
gyermekkocsi el- a becsületes megtalálót, hegy
Telefon: 31—16 <« 35-410.
in-rók Szeged. Alsóvárosi-fóker órakor: Halmai Tivadar, Újszeged délután 8 adó. Ilétvezer-utca 66., L em. a pénzt megtarthatja a töbSzabó Imre, József Attila tebit a Délmagyarkiadóba kérem. Kt T-e! jelzett kőzlemányck d i j a w ^ M
' teföldek 67. szám alatt 1949 órakor,
EGY
strandkabin
sürgősen
ellep délután. 3 órakor: Hegyesi Mihály,
TÍPUS EBÉD 2.80 forint a Közjnnjus 11-én délelőtt 10 óra- hotortelep délután 8 órakor: Répásl Fe- adó. Madách-utca lb.
A Hírlapkiadó Kft. nyouiíra.
\
kor elárvereztetnek- Kulin bir- rtne, Rókus délután 7 órakor: Radnai EGY 3.5x4.5 m. ai-gamentsző- ponti tejivóban. Kiadós, jóizü,
F E L U O S VtZETO: KONCZ
Lk>OXÍi
vqgrehajtó
iát aló.
nyeg eiadő. Remény-utca 19, tápláló.
az udvarbaj

?zesedi SÜ331! HemzsSi Színház

BELVÁROSI
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Nyári szünet I

Apróhirdetések

