Javol a munka az április negyediki
munkafeialánlások teljesítése sorén
a szegedi Magasépítési Nemzeti Vállalatnál
Irányítja, szervezi a munkát a „Villám"
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A D O H Á N Y G Y Á R DOLGOZÓI

a z április negyediki munkafelajánlások
teljesülésében
Ujabb és újabb sikereket érnek el a termelés frontján a szegedi Dohánygyár dolgozói, a felszabadulásunk ötödik évfordulójára tett munkafelajánlások teijasítése során.
^Országh Barnabásaié, az
eiőkészítőosetúlv dohányválogatója
januárban még csak 59 százalékot tudott elérni. A felajánlások
idején már 176 százalék volt a
heti átlaga és ekkor megfogadta,
hogy április 4-re 200 százalékra
emeli termelését. Azóta már volt
olyan nap, hogy a 392 százalékot is elérte és 500 kiló gépi
ph^anentált dohányt válogat ot:
nyolc és fél óra alatt.
Börcsök
Józsefnó
vállalta,
hogy 20 százalékkal fokozza V r .
melését, 140-ről 160-ra, de ezt
a felajánlását
137 százalékkal
túlteljesítette és már elérte a
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I Eüfnisztertasiács rendelettervezetet fogadott el
április eiegyedibésielc nemzeti ünneppé nyilvánításáról
Rákosi Mátyás elvtársat a Magyar Munkaérdemrend
aranyfokozatára terjesztette fel a kormány

297 százalékot is. Jelenleg
már
április második felének terve1 őA minisztertanács Dobi István sa napjának nemzeti ünneppé gasló érdemei elismeréséül — a
irányzatát teljesíti.
magyar mnn.mérdemrend aranyelnökletével pénteken
délelőtt nyilvánításáról.
Török Júlia tíz százalékos ter- .... , , , ..
Elhatározta a minisztertanács, fokozatával való kitüntetésére.
melésfokozást ajánlott fel,
de
tartott.
hogy a Népköztársaság Elnöki
A belkereskedelmi miniszter
ezt már 95 százalékkal túlteljesíA minisztertanács a Népköz- Tanácsához felterjesztést
tesz előterjesztésére a minisztertanács
tette és a 257 százalékos heti társaság Elnöki Tanácsa elé ter- Rákosi Mátjás elvtárs miniszter, hozzájárult az ország egész teátlagnál tart, de volt olyan nap jesztendő törvényerejű rendelet- elnökhelyettesnek — a Magyar rületén a finom lisztjegy meghogy 298 százalékot is téliesített. tervezetet fogadott el április 4. Népköztársaság kiépítése és meg- szüntetéséhez és a finom'iszt telEngi Elérné és Gyöngyi Fe- nek, Magyarország felszabadulá- szilárdítása terén szerzett kiina- jesen szabad forgalmához.
rencné dohánykeverőnők is teljesítették felajánlásukat,
melyben vállalták, hogy március 31re befejezik április havi tervüket, Mindketten elérték már a
288 százalékot is Szénási
Zoltánné kézicsomagoló is teljesíti
felajánlását s volt olyan nnp.
amikor 104 ezer darab szivarká*
csomagolt be, szemben a sztálini
A Rákosi Mátyás Vas- és csepeliek kihívására.
A Martin gyűlésen vállalták, hogy a nagyműszak alatt elért
legnagyobb
fémművek
dolgozóinak
felhívásáH.
számú
kemencéjénél
a Gácsi- olvasztó május l-ig szóló tervét
teljesítményével, ami 90 ezer dara a Diósgyőri Kohászati
Üze- brigád felajánlotta, hogy 1950-es április 24-ére teljesíti. A vasönrab szivarka volt.
csepemek dolgozói röpgyii'ésekct tartót, évi tervét nem október
10-én, tő dolgozói vállalták, a
tak, amelyeken nagy lelkesedés- mint
ahogyan az április 4-ére lieknek azt a felhívását, hogy az
sel, örömmel elfogadták a kihí- tett felajánlásában vállalta, ha- április 4-ére felajánlott 30 százalékos megemelt
termelésüket
vást. A diósgyőriek annál inkább nem október 1-én fejezi be.
örülnek ennek a kihívásnak, mert
A Martin IV-es számú kemen- az év végére 20 százalékkal még
— mint a röpgyűlésen felszóla- céjének
ifi-brigádja
vállalta, fokozzák, az ötéves terv első évét
lók mondották —, így végre mód miután április 4-ére tett 20 szá- október 1-ével befejezik és a senyílik arra, hogy a Rákosi Má- zalékos felajánlását március 29- lejtet most 2 százalék alá csöktóereje legyen s április 4-ének, tyás vas- és fémművek és a Diós- ig teljesítette, ezt a
vállalását kentik. A 200-as magkészítő brifelszabadulásunk ötödik évfor- győri Kohászati Gyár között az május 1-ére még 5
százalékkal gád nevében Hofmaister János
dulójának megünnepléséből
az elsőbbség kérdését eldöntsék.
brigádvezető bejelentette, hogy
túlteljesíti.
ipar dolgozóinak példájára vegye
A kohók dolgozói már március évi tervüket augusztus 20-ra a
A megtartott műhelyi röpgyüki mindenki a részét.
alkotmányának
1950-es
évi Népköztársaság
léseken a diósgyőri dolgozók kon- 27-én teljesítették
Ezután Budai elvtárs, a köz- krét_felajánlásokkal feleltek
a első negyedévi tervüket. A röp- ünnepére befejezik.
ponti termelési felelős beszélt.
Kiértékelte a sztálini műszak tapasztalatait s mint
követendő
példát állította a kongresszus elé
a szegedi törvénvszék dolgozóit,
akik munkabrigádokat szerveztek
- mondotta Frederic Joliot-Curie elvtárs a Béke Hivei Világkongresszusa
s kifejlesztették a tapasztalatcsevezetőségének sajtóértekezletén
rét. Ezen & vonalon a Vízgazdálkodási Hivatal dolgozói is jó
A Béke Hivei
Világkon. helyreállítását. Ez a bizalom hogy Franciaországban a népi
munkát végeztek. Budai elvtárs greszusának vezetősége
az
atomfegyver
alapulna, küzdelem
Fre- azon az igazságon
szólt a helytelen míuikafelaján- deric Joliot-Curie elnökleté- hogy igenis, lehetséges a két használata ellen máris komoly
1 ásókról 8 felhívta a figyelmet, vel csütörtökön
rendszer
békés eredményekre vezetett. A legnagyszabású különböző
hogy fokozzák az egyéni fele- sajtóértekezletet tartott.
megmaradása egymás mellett. különbözőbb pártokhoz tartolősséget és a. takarékosságot
Akik az atomfegyver be- Ez azután lehetővé tenné a zó képviselők írták alá a pe_
Tordai Judit kultúrfelelős
a tiltásával foglalkozó javasla- hadiköltségvetések
leszállítá- ticiót, amely háborús bűnösszocialista Imltúra aktuális kér- tokat elutasítják, automatiku- sát, a hidegháború
befejezé- nek minősíti azt a kormányt,
déseiről beszélt, Krecsfen
Imre san leleplezik magukat, mint sét, a gazdasági kapcsolatok amely az atomfegyvert először
elvtárs szociálpolitikai felelős az a háborús úszítók
cinkosait* megjavítását és így közvetve használná.
üdültetéssel kapcsolatos lcérdé — mondotta
A bizottság
egyik titkára
Joliot-Curie. — a nép jólétének emelését. Be
sefeet ismertette, Oszvald Antal Ha viszont megegyezés jönne fogjuk bizonyítani a kétke- ezután bejlentette,
hogy a
bérfelelős pedig az új illetmény- létre
ezekben a kérdésekben, dőknek, hogy igenis, lehet cse- Béke Hívei legközelebbi konrendszer tisztázatlan kérdéseit a nemzetközi helyzet azonnal lekedni a béke érdekében.
gresszusukat
Olaszországban
világította meg,
megenyhülne.
Ez
lehetővé
Ezután
Gilbert de Cham- tartják meg az 1950-es év utolA kongresszus délután a belső tenné
a
kölcsönös bizalom brun
képviselő
kimutatta, só negyedében.
szervezési
kérdéseket
vitatta
meg. E í a kongresszus Is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
közalkalmazottak munkája egyre
inkább olyanná vál.ié]^ mely meg
tud felelni azoknak a
megnagyobbodott feladatoknak, milye,
ket az ötéves terv végrehajtása,
a szocializmus építése ró rájuk.

A Diósgyőri Kohászati Üzemek válasza
a Rákosi Mátyás Vas- és Fémmüvek
dolgozóinak versenyfelhívására

Az ötéves terv fel adatait vitatta meg
a szegedi
közalkalmazottak
szakszervezeti
konferenciája
A Magyar Közalkalmazottak
Országos Szakszervezete Szegeden egésznapos megyei konferenciát tartott a városháza '•" 'gyűlési termében. A konferencián körülbelül százötvenen gyűltek ösznze, hogy meghallgassák a központi küldöttek beszámolóit. Tasnádi Lajos elvtárs megyei titkár
megnyitója után Tasnádi Sándor
elvtárs, országos főtitkár tartott
politikai beszámolót. Beszámolójában rámutatott az eddig elért
eredményekre, azokra a
gátló
körülményekre, melyek még mindig akadályozzák a közalkalmazottak jó munkáját. Egyben vázolta mindazokat a feladatokat,
melyeknek elvégzése a közalkalmazottakra vár, ha eredményes
harcosai akarnak lenni a szocializmus építésének.
Tasnádi elvtárs
beszédének
tengelyét Rákosi elvtárs február
30-i beszéde képezte. Rámutatott,
mennyire előrelendíti a munka
eredményesságét a kritika
és
önkritika állandó
alkalmazása.
Csak ez teszi lehetővé, hogy ki
tudják küszöbölni a közalkalmazottak szakszervezeti munkájukból is a megmutatkozó szindikalista jelenségeket s így tudják
sikeresen felvenni a harcot
a
bürokrácia
ellen.
Felihívta
a
résztvevők .figyelmét, példamutatással hassanak oda, hogy
a
munkaverseny a közalkalmazottak munkájának is állandó haj-

Lehet esetehedui a hehe érdehében

„Rankovics jobban hazudik,
Gyílasz jobban, mint

de a hazugságokban Tito áll vezetőhelye!"

Szorgalmasan teljesiti
április 4-i munkafeiajánlásait
a megye dolgozó parasztsága
A dolgozó parasztság megyeszeríe nagy
igyekezettel
végzi a
tavaszi munkákat.
Különösen nagy lendületet ad
ezeknek a munkálatoknak az
április negyedikére vállalt felajánlások minél jobb teljesítése. í g y például a kiskirálysági
„Ifjú Gárda" termelőcsoport
versenyben végzi a munkát a
vásárhelykutasi „Petőfi" termelőcsoportlal a 200 mázsás
holdankénti
cukorrépaátlngért. A cukorrépa
vetését
március 17-re már befejezték
és most további jó,
pontos
munkával igyekeznek a 200
mázsás átlag elérésére.
A oerekegyházi állami gazdaság
dolgozói a kertészeti
munkák
terén érnek el szép
sikereket. . A „Micsurin" brigád Bodnár Mihály munkacsapatának tagjai 95 százaiékos eredést vállaltak a palántázásnál,
április negyediki
munkafelajánlásukban.

mint Gyilasz,
Göbbels,

'A levelényi állami gazdaság a rizstermelés terén akar
bekapcsolódni a versenybe,
ezért versenyre hívtále ki az
ország valamennyi
rizstermesztő gazdaságát. A levelényi állami gazdaság 700 holdon termel rizst és az elmúlt
évben holdanként 20 mázsás
átlagtermést értek el. Ezt az
átlagot most 26 mázsára akarják emelni.
Dorozsma dolgozó parasztsága is lelkesén dolgozik április negyediki felajánlásának
teljesítésére. Mindazokat a növényféleségeket, amelyek ve.
tését a minisztertanács határozata április 25-ig írja elő,
ők negyedikéig akarják teljesíteni. A kisparasztok
közül
különösen kitűnt Maróti János. aki az Árpán és a zabon
kívül
elvégezte a cukorrépa
és zabosbükköny vetését,
és
elkészítette a talajt a kukorica
; _
,-alá is.

A „Scánteia",
a
Román
Munkáspárt központi
lapja
„ A Júdás Tito árulásának 80
ezüstje" című cikkében rámutat arra az égyre jobban fokozódó belső ellenállásra, ami
Tito véreskezű terror uralma
ellen
Jugoszláviában
megnyilvánul.
Belgrád koránkelő lakossága
— írja a lap — nap-nap után
szórakoztató látványban
részesülhet. Egyes kerületekben
a házfalakon Tito karikatúráját láthatják, amelyen az elhájasodásban szenvedő fasiszta diktátor dagadt testét szuronyhegyeken pihenteti. Háta
mögött ugyanilyen
pózban
Pijade látható, aki véreskezű
gazdájának fülébe súgja: „A
Tito-rendszer egyre erősebb."
A karikatúra a következő magyarázó szö_veggel van ellátva: „A szuronyokkal mindent
lehet csinálni, csak rájuk ülni
nem lehet."
Ezeket
a
karikatúrákat,
amelyek minden reggel megjelennek a belgrádi házfalakon, Rankovics Gestapojának
szolgái nagy ecsetekkel igye_
kéznek eltüntetni.
Andh'ó Jjaguerre
francia

újságíró a közelmúltban Belgrádban járt és „Titotalitaria"
című, igen elmés cikksorozatában egy Belgrádban
élő
amerikai véleményét közölte
Titóról, aki szószerint a következőket
mondta:
>,Tito
disznó kutya, de az a fontos,
hogy
ez a kutya a mienk!"
Ebből az egyetlen, de találó
kijelentésből
is
kiviláglik,
hogy Tito az amerikaiak hűséges házőrző kutyája.
Tito
rémuralmáról a Bel_
grádban járt újságírók részletes beszámolókat adnak
és
még a nyugati lapok is elismerik, hogy
Tito rendszerét
csak a terroreszközök igénybevételével tudja fenntartani.
Titóról egyre több éles, de
őszinte bírálat forog közszájon. Ezek közül a legjellemzőbb a következő: Rankovics
jobban hazudik, mint Gyilasz,
Gyilasz jobban, mint Pijade,
Pijade jobban mint Göbbels.
de a hazugságok terén Tito
áll vezető helyen.
Tito kizsákmányoló
tevékenysége eredményeként külföldre indított
faanyagokat
tartalmazó vagonokra
ismeretlen tettesek a következőket

írták
fel:
„Jugoszlávok!
Ezekbe a vagonokba a mi
fáink és a mi ifjilságunk élete
van berakva! Ezek a vagonok
a mi koporsóink!"
Tito úgy hiszi, hogy uralmát tovább
folytathatja —
írja a Scánteia.
Rövidesen
azonban
meg
fogja tudni,
hogy a becsületes és öntudatos dolgozók milliói, akik fegy
vérrel a kezükben védték hazájuk becsületét, fizetni tudnak az árulóknak is.
Senki
és semmi nem tudja meggátolni őket az ítélet Végrehajtásában. Harminc ítélet sem
lesz elég ahhoz, hogy kiegyenlítse azt a harminc
eziistö'.
amelyet a jugoszláv népnek
ez a Judása kapott árulásáért.
GvPzöit a japán villamos
munkások sztrájkja
A japán
villamosmunkások
sztrájkja csütörtökön a munkások győzelmével végetért. A munkások megkapják a 16 százalékos béremelést, amelyet
követeltek.

El fen győzelmeink szervezője9 motorja: a Magyar Dolgozók
várost elfoglalt Manila körül

a Fiilöpszigetek népi felszabadító hadserege
Nagyobbszabásű
katonai akciók sorozatában a Fülöp-szigetek népi felszabadító hadseregének nagyobb egységei az elmúlt
öt napban több várost
megtámadtak és elfoglalták Manila főváros környékét. Manilából érkező hírek szerint a váratlan támadások átütő ereje pánikot vál-

tott ki Quirino
bábminiszterenök korrupt vezető klikkjében.
Ezek az események
megdöntik az USA „bolygó nagykövete"
Jessup által terjesztett híresztelést, aki januárban tett látogatása során azt állította, hogy a
Fülöp-szigetek az „amerikai demokrácia legbiztosabb
támasz-

pontja" a Távolkeleten. A z USA
három év alatt egymilliárd dollárt költött
a
Fülöp-szigetek
bábkormányának tiámogatására.
A felszabadító mozgalom előharcosa a nemzeti szabadságért
harcoló széles alapokra
helyezett nemzeti mozgalomnak.

Csehszlovák j e g y z é k e k a z U S A - h o z
a gengszter-módszerrel elrabolt
három utasszállító repülőgép ügyében

Pártja!

Több mint 2000 kiváló
tenyészállat
a mezőgazdasági
kiállításon
A csütörtökön ziegnyilt tavaszi mezőgazdasági
kiállításon
gazdag dokumentációs anyagot
mutat be a népművelési minisztérium. A z előcsarnokban grafikonok és képsorozatok szemléltetik
a kultúra terjedését dolgozó parasztságunk körében. A sajtópa.
villonban a mezőgazdasági sajtótermékeket mutatják be és
a
helyszínen felállított nyomdagépeken nyomják a Szabad Földet,
a dolgozó parasztság lapját.
^ Egyik legérdekesebb része a
vásárnak a tenyészállat kiállítás.
Több mint kétezer kiváló tenyészállat
bizonyítja
állattenyésztésünk hatalmas fejlődését.
Ez a kiállítás
kézzelfoghatóan
bizonyítja be, hogy a népi demokráciában az állami gazdaságok
ée termelőszövetkezeti csoportok
gyönyörű állatokat tenyésztenek.
Állatállományunk minősége ma
jobb, mint a felszabadulás előtt
bármikor.

A népi demokráciában
arra
vettünk irányt, hogy külföldről
csak annyi tenyészállatot
hozzunk be, amennyivel a szükséges
vérfelfrissítést végre tudjuk hajtani és a Micsurin—Liszenko-féle
biológia alkalmazásával
itthon
tenyésztjük ki azt a fajtát, mely
a mi viszonyainknak legjobban
megfelel.
A termelőszövetkezeti csoportok olyan teheneket hoztak fel
a vásárra, amelyek az országos
évi 1500 kg-os átlaggal szemben
6000 kg. tejet adnak. Látványosság a kiállításnak a
szentesi
„ITámán Kató" termelőszövetkezeti csoport „Baba" nevű tehene, amely napi 32 liter tejet ad.
Látványossága a kiállításnak a
420 kilós hatalmas hízó és
a
14 malacát nevelő anyakoca is.
Nagy sikere lesz előreláthatólag a mesterséges megtermékenyítésből származó egyéves gyönyörű csikónak is.

főkonzulátus részéiül kiállított
egyszerű utazási okmánnyal térhessenek haza és ragaszkodtak
ahhoz, hogy egyéni útlevelekkel
utazzanak, holott tudták, hogy
hazájuk területén belül utazó
csehszlovák állampolgároknak
nincs útlevelük.
A csehszlovák külügyminisztérium
megütközését és sajnálatát fejezi ki
afelett, hogy a merénylet
bűnös
végrehajtóit az amerikai biztonsági
szervek leszállásukkor nem tartóztatták le, sőt barátságosan fogadták
őket és jobban bántak velük, mint A' MASzOVLET Budapest—Sze- rendszeres bérletre tarthatnak
áldozataikkal. A jegyzék hangsú- ged között meginduló rendszeres igényt 15
százalékos
kedvezlyozza: nem létezik törvényes meg- légi járatának ünnepélyes
meg- ménnyel. Megindul az áruforgaokolás
csehszlovük
állampolgárok nyitása vasárnap,
április 2-án lom is. A z indulás előtt egy órámegmotozására, akiket akaratuk el- délelőtt
lesz. A z
ünnepélyes val feladott
csomagot
három
lenére és tudtukon kívül egyes egyé- megnyitásra vasárnap
reggel
nek bűnös cselekedele Németország- 9.20-kor érkezik a szegedi repü- órán belül házhoz szállítják Bufeladható
ba kényszerített. Miután ezek a lőtérre a közlekedésügyi minisz- dapesten. Ugyancsák
áru
Debrecenbe,
Miskolcra,
csehszlovák állampolgárok
azonnal
térium légügyi főosztályának ve- Győrbe, Szombathelyre, Siófokra
bejelentették hazatérési szándékuelvtárs és
a és Pécsre.
kat, nem lett volna szabad
őket zetője, Tarján
vezérigazgatója,
semilyen vizsgálatnak vagy moto- MASzOVLET
A légi utazás
nagy
előnye,
elvtárs. A hogy olcsó és kényelmes
zásnak alávetni. Ez a tény az ame- Andrej Bocskarov
volta
ünnepség
után a mellett az utazási időt
rikai hatóságok részéről törvényte- megnyitó
miniM
A
S
z
O
V
L
E
T
körrepülést
renlen cselekedet volt.
mumra csökkenti.. Amíg a gyorsgyerme- vonat' útja Szegedről Budapestre
Az amerikai nagykövetségnek át- dez, felnőtteknek 20,
adott csehszlovák jegyzék ezután rá- keiknek 15 forintos egységárral. és vissza 6 óra 40 percet
van
mutat, hogy
A
menetrendszerű
forgalom úton, a légiút oda-vissza minda vizsgálatot nem az amerikai
hétfőn, április 3-án kezdődik. A z össze 1 óra 40 pere.
megszálló hatóságok rendes bizelső gép hétfőn reggel 8 óra 50
A
MASzOVLET
egyébként
tonsági szervei hajtották végre,
perckor érkezik meg Budapest- április 4-től nyári
menetrendet
hanem a CIC tagjai.
ről Szegedre és délután 3 óra 5 léptet életbe. A Budapest—Szeegyidőben a BudaKarel Nejepinskyt, Jan Reznice perckor indul vissza Budapest- ged járattal
ket, Léopold Turnert és másokat ki- re. A menetidő 50 perc.
pest—Miskolc—Debrecen
és
a
kérdeztek csehszlovákiai
munkaköA menetdij Szegedről
Buda- Budapest—Siófok—Pécs vonalon
rükről, ügykörük viszonyairól, po pestig 50 forint, oda-vissza
90 naponta második járat is indul
litikai párttagságukról,
csehszlová- forint. A Nemzeti
Vállalatok meg.
kiai katonai ügyekről és sok más
Mao-Ce-Tung szerdán fogadta Safranko Emánuelt, a kinai marészletről. Megkérdezték tőiiik, hogy
gyar követet. A fogadáson jelen volt Csu-En-Laj külügyminiszNémetországban akarnak-e maradni,
mint menekültek? Amikor kijelenter is.
tették, hogy vissza akarnak térni,
As ti sernek április harmadiki
munkarendje
akkor az amerikai ügynökök megA felszabadulás ünnepére áp- megfelelő
kísérelték rábeszélni őket, ne térjemértékben
fizethető
nek vissza Csehszlovákiába.
munkaórákat
rilis 4-ére a belkereskedelmi mi- ki. A z elmaradt
Az amerikaiak fenyegetésekhez,
niszter rendelettel szabályozza a utólag ledolgozni nem lehet.
valamint az erőszak más forA délkoreai
szabadságharcosok sítette a felderítőket és felgyújtotta
nyílt árusítási üzletek záróráját.
máihoz folyamodtak
azokkal
miután meghiúsították Li-Szin-Man az épületet.
szemben, akik vissza akarnak
A felszabadulás ünnepén az üzbábkormánya téli megtorló hadműEgy másik szabadságharcos csatérni hazájukba.
letek nyitvatartására a
vasárveleteinek tervét, további csapáso- pat megtámadta a vasúti rendőrséVaclac Ivolarnak kihallgatása alatt napra vonatkozó rendelkezéseik az
kat mérnek a bábkormány hadsere- get, megsemmisített harminc rendgére és rendőrségére. A kenci tarto- őrt és felrobbantotta a rendőrség feltett kezekkel kellett állnia, arcmányban működő egyik partizán- épületét. Egy másik erős partizán- cal a fal felé, csak azért, mert til- irányadók. így tehát ezen a nafióosztag március 19-én behatolt Don- osztag megtámadta a bábkormány takozott az ellen a mód ellen, aho- pon a K Ö Z É R T és Tejért
gvucsen járási székhelyre — Szöul- hadseregének egy osztagát. A meg- gyan amerikai közegek csehszlovák kok, valamint a cukorkaüzletek
tól 30 kilométernyire. 'A' partizán- támadott osztagot teljesen szétver- állampolgárokkal bánnak. A jegyzék
időben
tartanak
osztag megtámadta a kormánycsa- ték, több mint harminc katonát és külön megemlíti 'A'ntonin Fialát, a ugyanolyan
patok felderítő osztagát, megsemmi- tisztet megsemmisítettek.
Szocialista Párt nemzetgyűlési kép- nyitva és állnak a közönség renviselőjét, akit minden személyes ok- delkezéséra, mint vasárnap.
mányától
megfosztottak, beleszáA három műszakban dolgozó
mítva parlamenti igazolványát
is,
amelynek minden
lapját kitépték üzemekben a felszabadulás ünneés csak a fedőlapját adták vissza pét megelőző napon, tehát ápneki.
rilis 3-án ugyanazok a rendelkeAlbániában március folyamán ma- talan szívélyességgel és barátsággal
A csehszlovák külügyminisztérium
zések az irányadók, mint karágyar kulturális
hetet
rendeztek, fogadta. A házakat Sztálin, Enver jegyzéke befejezésül megállapítja:
amelyen magyar küldöttség is részt- Hodzsa és Rákosi Mátyás arcképei
„Az amerikaiak magatartása sércsony, húsvét és május l - e előtvett. A küldöttség tagjai pénteken díszítették. A magyar hét minden
ti a nemzetközi jog alapvető
ti
napokon.
a
Kultúrkapcsolatok
Intézetében eseményén megjelentek
az
albán
szabályait és a Gestapo módszesajtófogadás keretében számoltak he politikai,
kulturális és gazdasági
reire emlékeztet.
Eszerint április 3-án az első
albániai tapasztalataikról. A sajtó- élet vezető
személyiségei, élükön
A csehszlovák külügyminisztérium
műszakban
beoszfogadáson megjelent Dimitri Lanni- Enver Hodzsával, az albán nép ve- követeli azoknak a végrehajtó szer és második
ni, a budapesti albán követség első zérével. A kulturhét keretében kiál- veknek megbüntetését, amelyek a tott munkavállalók
munkaideje
titkára is.
lítást rendeztek, amelyen bemutat jegyzékben felsorolt
cselekedeteket 6 — 6 óra, a harmadik
műszak
ták a magyar népi demokrácia fejFáy Boris a külügyminisztérium lődését. A küldöttség művésztagjai elkövették, visszaéltek hatalmukkal elmarad. A munkabér
csak
és kihasználták csehszlovák államosztályvezetője, az 'Albániában járt számos előadáson nagy sikerrel muténylegesen teljesített munkának
polgárok szorult helyzetét".
magyar delegáció vezetője beszá- tatták be a magyar kulturát az almolt az albániai magyar kultúrhét- bán közönségnek.
röl.
M E G J E L E N T
Somlyó György író és Petri Endre

'X csehszlovák
külügyminisztérium csütörtökön este két jegyzéket
adott át az Egyesült Államok prágai
nagykövetének az elrabolt és Németországban leszállott három csehszlovák utasszállító repülőgép ügyében.
Az első jegyzék
annak a nyolc léglbandltának a
kiadatását követeli, akik az akciót kitervezték és kényszerítették a közforgalmi repülőgépek
pilótáit, hogy irányt változtassanak Németország felé.
A második jegyzék tiltakozik az ellen a bánásmód ellen, amelyben az
USA hatóságai az akaratuk ellenére
amerikai övezetbe került csehszlovák állampolgárokat részesítették.
Az első jegyzék a többi között
ezeket írja: A három belföldi polgári forgalmi szolgálatot
teljesítő
csehszlovák repülőgép szökését egy
felforgató terrorista csoport előre
kitervezte. Ez bűnös
cselekmény
mind a csehszlovák büntetőtörvények, mind valamennyi civilizált állam törvénye értelmében. Vit Angetter és Kamii Mraz, az első repülőgép személyzetének tagjai, mindketten
a brit légihaderő volt tagjai,
n'sztolyt szegezve kényszeritették a repülőgép pilótáját, liogy
változtasson irányt. Amikor a
mióta tiltakozott, erőszakkal eltávolították üléséből és megkötözték.
Hasonlóképpen bántak el a személy-

zet másik két tagjával. Személyes
szabadság
jogtalan
korlátozásán,
életveszélyes fenyegetésen, az utasok életének veszélyeztetésén kívül
emberrablás bűntettét is elkövették.
A második repülőgépen Svetlik kapitány és Viktor Popelka, a repülőtársaság alkalmazottai — mindketten a brit légihaderő volt tagjai —
ugyanúgy jártak el, mint a fentemlített légibanditák.
A harmadik repülőgépen Oldrich
Dolezsal kapitány, Borivoj
Smid,
Stanislav Sacha, a személyzet tagjai
és Jan Kralovszky már előre kitervezték a cselekedetet és ezzel a büntetőtörvénykönyvben körülírt bűntetteket követtek el.
Mindezeknek a tanuk által megerősített tényeknek alapján a csehszlovák külügyminisztérium kéri az
USA nagykövetségétől, hogy Vit Angettert, Kamii Mrazt, Vladimír Svetliket, Viktor Popelkát, Oldrich DoIozsalt, Borivoj Smidet, Sztanislav
Sachát és Jan Kralovszkyt mint közönséges bűntetteseket adják ki a
csehszlovák hatóságoknak.
A második jegyzékben a csehszlovák külügyminisztérium rámutat a
németországi
amerikai megszálló
hatóságok magatartására. A müncheni csehszlovák főkonzulátus út
jába akadályokat gördítettek, amikor
érintkezésbe akart lépni honfitársaival.
Az amerikai hatóságok ok nélkül megtagadták az engedélyt
csehszlovák polgároktól, hogy a

Hétfőn megindul a rendszeres légijárat
Budapest és Szeged között

Mao-Ce-Tung fogadta
a pekingi magyar követet

Z Á R Ó R Á K ÁPRILIS 4 - É N

A délkoreai
sikeres

szabadságharcosok
rajtaütései

Áz a'bániai magyar kulturhéten részfveft
küSdöífség tagjainak beszámolója

Hangsúlyozta, hogy a magyar kül- zongoraművész is beszámoltak
dötteket az egész albán nép határ lejthetetlen élményeikről.

fe-

Felszabadulási emlékbélyegeket hoz
forgalomba a Posta
A közlekedés és postaügyi mi- 1, Győr 1, Miskolc 1, Pécs 1 és
nisztérium postifőosztálya közli, Sopron 1 postahivatalok a teljes
hogy hazánk felszabadításának 5. sorozatot e célra készült különleévfordulója alkalmából 40,
60 ges borítékra ragasztva 4.50 fofilléres, 1 és 2 forintos érték- rintért árusítják.
jelzésű címletekből álló
80.000
Április 4-én a mezőgazdasági
sorozat
emlékbélyeget
bocsát kiállítás és tenyészállatvásár alforgalomba.
kalmi postahivatala, a Szeged 1,
A mezőgazdasági kiállítás
és a Debrecen 1. Miskolc 1 és Győr
tenyészállatvásár alkalmi posta- 1 számú postahivatalok első napi
hivatala, a Szeged 1, a Debrecen bélyegzőt hasznáfnak.

április

4.,

iiazásik felszabadulásának ünnepe
című képes album.
Hazánk felszabadulásának ünnepére képes album jeleni meg az
MDP Központi Vezetősége Agitációs
Osztálya
kiadásában, mely
megismerteti dolgozó népünkkel az eltelt öt esztendő harcos múltját, eredményeit.
Megmutatja országunk építésében a hatalmas felszabadító Szovjetúnió segítségét, a Magyar Dolgozók Pártja vezető, irányitó munkáját, melynek eredményeképpen megváltozott, vidámabb lett dolgozó népünk élete, munkája.
A képes album 32 oldal. Ára 2 forint. Kapható az MDP pártszervezetekben.

Kiváló munkával ünnepeljük április negyedikét!
Szeged dolgozóinak szeretete, hálája mutatkozik meg

ÉPÜL A S Z O V J E T U N I Ó

az április negyediki előkészületekben
A z ünnepi nagygyűlésen Köböl József elvtárs mond beszédet

Mindenütt a városban azzal a kapott gépeken, termelik a fohatalmas készülődéssel találkoz- nalat, melyből több, jobb ruha
hatunk, amellyel április 4-ét, fel- lesz a dolgozóknak, hogy felszaszabadulásunk ötödik évforduló- badulásunk ötödik évfordulóján
ját belső tartalmában és külső- szebbnél-szebb áruktól roskadozségeiben egyaránt hatalmas ün- nak üzleteink kirakatai. í g y leneppé akarják tenni a
szegedi hetne folytatni ezt a felsorolást
dolgozók. Most az ünnep előtti oldalakon keresztül. Ezek a lenigyekezetnek,
napokban kapta legnagyobb len- dítői annak 'az
dületét ez a készülődés. A párt- amelynek az a célja, hogy Szeszép
szervezetek, közületek,
tömeg- ged ezen a napon olyan
szervezetek. üzemek, nemzeti vál- legyén, amilyen talán még sohalalatok már elkészítették dekorá- sem volt.
Folyik a készülődés a MINSz
ciós tervüket és már megkezdőés Szabadságharcos szervezetekdött a kivitelezés. Például
ben.
a MINSz újjávarázsol! szék- I
Ezréveil készülnek a fáklyák,
házának homlokzatán
már
melyeknek lobogó fényénél •
hatalmas vörö>s drapéria fevonul fel a város a
nagy
szül, Sztálin elvtárs képével.
ünnep előesté jén a SzéchenyiIgyekeznek
mindenütt
minél
térre,
szebben, minél ötletesebben díszíteni, hiszen versenyben
folyik azokhoz az emlékművekhez, meez a munka s a díszítéseknek lyekkel Szeged dolgozói a szovolyanoknak kell lenniök,
hogv jet hősök iránti hálájukat akarhíven kifejezték azt a sok-sok ták kifejezni, akik öt évvel ez'szeretetet, melv dolgozóink so- előtt az életüket áldozták ezért
rából felszabadítónk, a Szovjet- a mi mostani szabad életünkért.
unió és annak nagv vezére, Sztá- Április 3-án este 8 órára ér a
lin élvtárs felé száll. Benne van fáklyás felvonulás a Széchenyiezekben a lelkes készülődésekben térre.
a hálának az a szavakban ki nem
Április 4-én a város különböző
fejezhető érzése, amit íg'7 is ki helyeiről 9 órára ér a felvonulás
akarnak fejezni dolgozóink az öt az ünnepi nagygyűlés színhelyéévvel ezelőtt kapott szabadságért re. Megkoszorúzzák a hősi ems mindazért, amit azóta is kap- lékműveket, majd következik az
tunk a Szovjetuniótól: a szebbé
a pompás katonai ilíszfelvo]ett életért, azért, hogy Pártunk
nulás, amely egyik beszédes
vezetésével építhetjük a szociabizonyítéka lesz annak, hogy
lizmust, azért, hogy gyermeke
nemcsak felépíteni tudtuk ez
inik előtt megnyíltak az évszázaalatt az öt év alatt lerombolt
dokig zárt kapuk, hogy például
országunkat, hanem fegyvert
a Textilkombinátban vígan p e - j
is kaptak a dolgozók kezükregnek az orsók a Szovjetuniótól 1
be.

Épül az új Moszkva.
hogy meg tud ják védeni az imperialisták ellen az ország béké- Szmolenszki-téren épülő
jét, függetlenségét,
Különösen szépnek ígérkezik
az Államvédelmi Hatóság karhatalmi századának felvonulása.
A század élén azt a zászlót
viszik majd, melyet nemrégen ajándékoztak az Államvédelmi Hatóságnak a Magyar Kender dolgozói.
A z Államvédelmi Hatóság tagjai büszkén viszik századuk előtt
ezt a zászlót, mint legszebb jelképét annak a kapcsolatnak, mely
ma a fegyveres alakulatokat
a
dolgozó néphez fűzi.

rA

fel.
hőkarcoló acélvázát
szédítő
magasságban heggesztik
az
új munkamódszerekkél
dolgozó szovjet
építőmunkások.
Acél és betöm tégla és cserép,
fa, malter és minden építkezési anyag hallatlan gyorsan
'és nagy pontossággal kerül a
helyére a gyönyörű, új, derűt
sugárzó szovjet épületeken.

A fegyveres alakulatok díszfelvonulása után kezdődik az ünnepi nagygyűlés, melyen
Köböl
-József elvtárs,
az
MDP Központi Vezetőségének tagja, a MÉMOSz főtitkára mond ünnepi beszédet.
A nagygyűlés után az egéez
napot szórakozással, boldog ünnepléssel tölti el Szeged dolgozó
népe. Kultúrműsor, filmvetítés a
városháza előtt és a Klauzál-téren,
nagyszabású sportműsor,
bábjáték, biiffék, utcabál s a szórakozásnak ezerféle formája várja a dolgozókat. A Közúti Vacpálya dolgozói kelves meglepetést készítenek:
hangos
villamost. Ez a villamos egész napi
zeneszóval járja a várost s pótkocsijában meg lehet vásárolni a
haladó irodalom remeKeit.
AzJ
ünnepnap különböző
müeorszáó
mainak ismertetésére még visszatérünk lapunkban.

Húszemeletes
felhőkarcoló
acélváza sejteti az új Moszkva
méreteit Három taru és hatalmas munkássereg éjt nappalá téve

do'QOtatt

a

giganti-

kus épület acélvázának összeállításán. 'A modern szovjet
építő technika csodája ez az
épület, amely a szovjet főváros egyik legszebb háztömbje
lesz.

JA VUL A
MUNKA
aziprllis negyediki munkafelajánlások teljesítése során

A*SZEGEDI MAGASÉPÍTÉSI NEMZETI V Á L L A L A T N Á L
A termelés

fokozása

mellett

ügyelnek

Egyre/több
dolgozó
tér át
a
sztahánorvista
munkamódszerre
a
szegedi Magasépítési Nemzeti Vállalatnál is. Munkájuk nyomán meggyorsul
az építkezés,
rohamos
ütemben emelkednek az új épületek,
bázak falai. Alaposan kivették részüket az április 4-i munkafelajánlások 'teljesítéséből a Magasépítő
NV dolgozói is. A kiváló eredmények, amelyek egyre több dolgozónál megmutatkoznak, annak tudhatók be, hogy sztahánovista módon
szervezték meg a
munkafolyamatot.

a minőségre

is

— Hiába agitálnék és mondanám szakmunkásokkal együtt-.
Eldolgozó társaimnak, hogy termelje- mondotta, hogy azzal a szándéknek többet és jobban — jelentette kal kezdte meg itt is a munkáki öntudatosan Badarik elvtárs —. ját, hogy jó minőséget ér el és
ha magam nem mutatnék példáit s fokozza termelését, csak azt várnem hogy élenjárnék, hanem le- ja, hogy megismerje újabb munmaradnék a termelésben.
kakörét,
mert akkor konkréBizony, nagy feladatok várnak az munkavállalást is tud tenni
A Magasépítő N V egyik legépítőiparban dolgozó kommunistákszegedi
munkájánál
ra, mert a szegedi Magasépítő Nem- nagyobb
zeti Vállalatnál is sok pártonkívüli csaknem mindegyik dolgozó átdolgozó van akikkel
napról-napra vette már a sztahanovista munfoglalkozni kell, nevelni kell őket, kamódszert. De tudják azt a dolaz
Ha ez megtörténik,
akkor
szép gozók és elsősorban maga
eredmények következnek be, mert üzemi pártszervezet, hogy cz
az
egyéni
Ujabb és újabb téglasorok kerül- őket is fűti a lelkesedés a szocializ- még nem elegendő,
"
'
nek egymásra és mind magasabbra mus építése iránt, ők is méltókép- munkaversenyt
emelkedik a fal, melyen
Badarik pen akarják kifejezni hálájukat hatovább kell
szélesíteni
felszabadításáért a SzovjetIstván elvtárs, kőműves dolgozik zánk
és a felvilágosító munkát fokozMellette segédmunkás szorgoskodik unió iránt.
ni kell a dolgozók felé.
és végzi a Sztahánov-módszer szeKiss István kőműves például,
— A z előttünk álló nagy felrint ráeső munkafolyamatot. Munka aki pártonkívüli dolgozó, szintén
adatok végrehajtása érdekében
közben Badarik elvtárs tanítja dol- mindent elkövet, hogy eredméhatároztuk el többek között azt
gozótársát, megmagyarázza, hogyan nyesebb, jobb munkát végezzen
is — mondotta Szekeres István
végezze munkájáli, rámutat a fel- Ö 160 százalékot ajánlott fel áp
elvtárs párttitkár ---, hogy megmerülő hibákra is.
rilis 4-re, azonban ezt
javítjuk és fokozzuk a népnevelőmunkát. A népnevelő értekezlete— Ügyelj arra a malterterítésnél
lényegesen
ken kívül külön, személyenként
— mondotta, miközben a téglát a
túlszárnyalta
Í3 megbeszéljük népnevelőinkkel
megfelelő helyre készül letenni •—,
hogy ne maradjon hézag, mert ak- és legutóbb már 270 százalékot is a feladatokat.
Elmondotta Szekeres
el vtárs
kor nem lesz jóminöségű a fal.
elért a falazásnál.
azt is, hogy legutóbb a műszaki
Munkája közben még fokozottabÜgyes mozdulatokkal dolgozik
röpban ügyel Badarik elvtárs a minő- Albert Pálné MNDSz-tag is, aki értelmiségiek bevonásával
ségre azóta, hogy megtette és tel- a napokban jött az építkezéshez gyűlést tartottak, melyen megbeszélték, hogy
jesíti április 4-i felajánlását, mely- a Paprikabeváltó Nemzeti
Válben vállalta, hogy termelését
miképpen
nyújtsanak
lalatnál végzett
munkálatoktól.
támogatást
170
százalékról Szakképzettségét a néhány hőnapja elvégzett átképző tanfolya- a műszaki dolgozók a
190-re
emeli.
fizikai
Jobb, eredményesebb munkát akar mon szerezte. Ennek ellenére már munkavállalóknak. A röpgyulés
végezni azért is, mert tudja, hogy a korábbi munkahelyén is telje- során az üzem értelmiségi dolgoa párttagnak élen kell járnia a ter- sen egyenrangú jó munkát vég- zói megfogadták, hogy mégjobzett a férfi dolgozókon!,
régi ban összefognak a többi dolgomelésben.
zókkal és mindent elkövetnek,
hogy az április 4-d munkafelajánlások során elért eredményeket
ők is segítsék rögzíteni és továbbfejleszteni munkájukkal.
A z április 4-i munkafelajánlások teljesítése
során
javulást
A verseny pontjaiban üzem- mutat a szegedi Magasépítő N V
A Szegedi F a l e m e z g y á r N V
kenőanyag és t ü - munkája is az országos építőipari
erőműtelepének gépésze,
Ju- biztonság,
az konferencia óta.
hász I s t v á n és generátorfűtő- zelőanyag takarékosság,
Egyre világosabban látják és
je, Balogh I s t v á n
versenyre erőműtelep összes tartozékaikezdik végrehajtani azokat a felnak
és
tartalékkészletének
hívták l c i ^ z e g e d összes
erőadótokat, melyeket Pártunk mua karbantar- tatott meg s melyek az építőipar
műtelepeit és
N a g y b u d a p e s í karbantartása,
túlóra- eredményesebb termelésének elFaipari erőműtelepeinek dol- tásra engedélyezett
engedhetetlen előfeltételei.
keret-csökkentése szerepel.
gozóit.

II Lemezgyár gépészének és generálerfüfőiének versenykihívása

Épül Zsdánov-városa. Zsdánovban több mint íOO lakóház, iskola, és intézmény épül jelenleg. Az építkezés teljesen
gépesített. Daruk és munkagépek teszik könnyűvé a szovjet emberek munkáját. Gyönyörű új épületek teszik szebbé
a szovjet ember életét.

Ma fari előadási Szegeden
Anpilogov szovjet történész-professzor
Ma délelőtt érkezik Szegedre Anpilogov kiváló szovjet tör
ténész professzor, aki jüenleg a budapesti Orosz Intézet
előad'
tanáraként műköfók. Anpilogov professzor délben 12 órakor
a/
Ady-téri egyetem Orosz Intézetében a Szovjetunió népeinek történetéről tart előadást.
Szeged dolgozóinak most ismét alkalmuk nyílik, hogy tudásukat fejleszthessék és a szovjet történészek nagyszerű eredményein keresztül kapjanak világos képet a történelem eseményei
ről. A nagy Szovjetunió baráti segítsége t e szi lehetővé, hogy tudományos vonalon és a tudományos eredmények minél szélesebb
körben való megismertetése terén napról-napra újabb eredménye
ket érhessünk el. Ehhez segít hozzá a mai előadás is. Anpilogov professzor előadására a szegedi Orosz Intézet minden érdek
lődőt szívesen lát.

Nagy lendülettel indult meg
a faSuvillamositás
(Tudósítónktól.) A Gáz- és villanytelep dolgozói is munkafelajánlással készülnek április
4-e
méltó megünneplésére. A villanytelepi üzemfenntartó brigád első
felajánlását már teljesítette 150
százalékos
eredménnyel
és
újabb
munkafelajánlást
tett.
Vállalták, hogy az egyik turbina revizióját jóval
a határidő
előtt készítik el.
Április 4-nek méltó megünneplésére a Gáz- és
villanytelep
dolgozói szellemi és fizikai dolgozókból tanácsadó brigádot alakítottak. Ennek feladata
abból,

áll, hogy szakmai tanácsokkal
lássák el az
üzem
dolgozóit.
Ugyanakkor nagy lendülettel in
dult meg a munka a faluvillamo
sításnál is, hogy minél több fa
lusi házban gyúljon ki a fény a
felszabadulás ünnepére.
A z ifjúság is igen szép ered
ménnyel dolgozik és minden erejével, tudásával azon van, hogy
ugyanúgy, mint az idősebb dolgozók, felajánlásaikat
túlteljesítsék és az eredményt, amit elérnek,á április 4-e után is megtartsák.
Misán György

4

Szombat,

elfogadták
a
Szegedi
fl Textiücomb'nát szerelői egyre fokozódó Kender
versenykihívását
lendiiieitel teljesítik április 4-re tett
munkatelaiánlásaikat
A Konzervgyár

A szegedi Textilkombinát szerelésén dolgozó Beruházási NV ,,Április 4" brigádjának dolgozói körében
napról-napra fokozódik az a nagyszerű munkalendület, amellyel felszabadulásunk ötödik évfordulójára
vállalt munkafelajánlásuk végrehajtásán dolgoznak. Különösen kitűnt
a munkában Varga József szerelő,
aki közel négy hét óta egyedül végzi és irányítja a ,,Fleier" géposztály szerelési munkálatait. Azelőtt
ezt a munkát ketten végezték.
Brigádja megalakulásakor vállalta, hogy a lehetőség szerint megkétszerezi teljesítményét s a hozzá
beosztott segédmunkásokat
tanltja
és egyedül látja el két vezető szerelő feladatát. Teljesítményét már
egy héttel ezelőtt 180 százalékra
emelte s most vállalta, hogy április
4-e helyett már április 1-én bevégzi
a Fleier-gépek szerelését. Április
4-re már teljesen készen adja át . a
termelésnek
a még most munka
al^tt álló tíz gépét, akkorra már a

bejáratási munkákat és esetleges
javításokat is elvégzi.
A gyűrűsfonó részlegen dolgozó
„Malinovszkij" 200-as brigád tagjai
is óráról-órára fokozzák teljesítményüket, hogy valóban százszázalékig
•teljesíthessék április 4-re tett felajánlásaikat. Az utóbbi napokban
194 százalékot értek el a gépek
szerelésében. Most már biztosra veszik a győzelmet abban a versenyben, amelyet az összes szegedi üzemek dolgozóival kötöttek április
4-re.
Az asztalosmühely „Pétőfi" brigádja a szerdai nap folyamán újabb
felajánlást tett szabadságunk évfordulójára. A brigád tagjai vállalták,
hogy a gépek jobb kihasználásával,
a munka megszervezésével, teljesítményük fokozásával a még szükséges 450 darab feltűző állvány elkészítését a régi kétheti munkaidő
helyett három és félnap alatt végzik el s már pénteken 12 órára teljesítik április 4-re tett munkafelajánlásaikat.

N Ruházafipari NV dolgozói április 4.-ére
olyan széppé akarják tenni üzemüket,
amilyen még soha nem voit
A Szegedi Ruházatiipari
NV
dolgozói nemcsak többtermeléssel és jobb minőségi munkával
készülnek nagy nemzeti
ünnepünkre, április negyedikére, hanem ezalkalommal olyan széppé
és díszessé akarják tenni munkatermeiket és gépeiket, amilyen
még eddig soha sem volt.
Az üzem dolgozói külön munkai elajánlást tettek az üzem díszítési munkálatainak elvégzésére. Eddig már teljesen eltávolították az üzem falairól az eddigi díszleteket, s április negyedikére teljesen új díszítéseket készítenek.
A
festőműhelyben
mintegy másfél hét óta állandó-

an készülnek a különböző színes
festmények s díszes
jelmondatok, melyek szépen visszatükrözik az üzem munkásnőinek,
az
ötéves terv sikerébe, épülő szocializmusunkba vetett bizalmát.
Különösen kitűnt a munkában
Szőllősi József elvtárs, aki nem
kímélve szabadidejét, állandóan
dolgozik az üzem
díszleteinek
elkészítésén. De ugyancsak kitűnt
a munkában Bakaity József szabász is és Zádori F. József gépkezelő és Polgár Gyuláné
is.
Litomerczki Gyuláné elvtársnő
az üzem MNDSz szervezete
részéről tett nagyjelentőégü munI kafelajánlást.

Április 3, hétfő.
KOSSUTH RÁDIÓ.
11.30: Zongora.
11.40: Elbeszélés. 12.15: Á Vasutasok és Hajósok
Szabad Szakszervezetének zenekara.
13: Tarka
muzsika.
14.15:
Hanglemez. 14.25: A tavasz muzsikája. 15.30: Szvitek. 16.30: Rádiószeminárium. II. (.alapfokú). Szocialista hazafiság — proletár nemzetköziség.
(Szeminárium).
17.10:
Az Ifjúság hangja. 17.40: Hanglemez. 17.50: Orosz nyelvlecke
haladóknak. 18.05: Dalnegyedóra. 18
óra 20: Hangos újság. 19: Falurádió. 19.15: Zászlóvivők. Emlékműsor felszabadulásunk évfordulóján.
20: 'A Magyar Állami
Operaház
díszelőadásának közvetítése.
23.20:
Kórusművek.
PETŐFI RÁDIÓ.
6.05: Mit főzzünk? 6.16: Közvetítés Katowice-ból. 7: Hanglemezek.
7.20: Operarészletek.
7.55: Hanglemezek. 8.30: Heti zenés kalendárium. 9.20: Zenekari muzsika. 10.15:
Dalok. 10.30: Déry Tibor együttese.
11.10: Óvodások műsora. 15.40: Hegedű, zongora. 16.10: Regényismertetés. 16.40: Szórakoztató zene. 17.20:
A szovjet haditechnika a második
világháborúban.
17.35: A Magyar
Rádió műsora a Chinoin Gyógyszerárúgyár dolgozóinak. A Pjatnickijegyüttes hangversenye. Hangfelvétel.
18.10: Hangjáték. 18.40: A Néphadsereg híradója. 19.10: A Postás Fii
harmónia zenekara. 20: A Magyar
Állami Operaház
díszelőadásának
közvetítése. 21.20: Részletek Darvas
József regényéből. 22: Magyar nóták
22.20: Közvetítés Varsóból"
Április 4, kedd.
Felszabadulás Ünnepe.
KOSSUTH RÁDIÓ.
7: Magyar és szovjet indulók. 8:
Hangképek a felvonulásról. 8.15
Szovjet indulók és dalok. 9: Cigányzene. 10: 'A' Szovjetúnió Légi Hadereje Ének- és Táncegyüttesének
műsora. 11: Népi táncok. 11.30: A
Rádió ének- és zenekarának ünnepi műsora. 12.35: A Pjatnyickij és
Oszipov együttes műsorából. Hanglemezek. 13: A katonai díszszemle
közvetítése és hangképek a felvonulásról. 14.15: Cigányzene. 15.30: A
Magyar Rádió műsora
a Soproni
Selyemipari NV. dolgozóinak. Szórakoztató zene a moszkvai rádió
műsorából. 16: Úttörő hangverseny.
16.40: Uj magyar lemezeink. 17.10:
Balettszvit. 17.40: Szovjet napok —

Munkafelajánlással szervezik
a Belklinika dolgozói az elstt
Korányi Sándor vándorgyűlést
A z Országos Orvos-Egészségügyi Szakszervezet népi demokráciánk vezető klinikusainak és
orvos kutatóinak
részvételével
április 14—15-én Szegeden Korányi Sándor Vándorgyűlést tart.
Ezen a kongresszuson az előadók
új kutatásaik legjaváról fognak
beszámolni.

A „Pravda"
az ukrajnai
szovjet
írók,
művészek, a
Szovjet Hadsereg tagjai egy
esoportjának a szerkesztőséghez küldött levelét közli. A levél aláírói, akik annakidején
jugoszláv kitüntetéseket és érdemrendeket kaptak, többi között kijelentik:
Ugy véljük, hogy becsületünkkel és a nagy szocialista
ország állampolgárainak öntudatával
összeegyeztethetetlen,
olyan kitüntetések és olyan
érdemrendek viselése, amelyeket olyan emberektől kaptunk,
akik a demokráciaellenes táborhoz álltak át, ellenségekké

A rendezést a Szeged. Belklinika vállalta magára s valóban
a klinika dolgozói, Hetényi Géza
Kossuth-díjas professzor vezetésével április 4-i
felajánlásként
végzi rendes napi feladatai mellett a gyűlés
megszervezésének
és előkészítésének munkáját.

Brigádalakítással ünneplik
a Gyárépitési NV ifjúmunkásai április 4-ét
(Tudósítónktól.; A Szegedi Textilkombinát építkezésénél dolgozó
budapesti
Gyárépítő N V ifjúmunkásai is méltóképpen akarják
megünnepelni április 4-ét. Ezért
néhány nappal ezelőtt megalakították az első ifjűmunkásbrigá.
dot, amelyet a hős lenini Komszomolról neveztek el* A brigád
tagjai vállalták azt, hogy felszabadulásunk ünnepére teljesítmé
nyüket 140 százalékra
emelik
fel

váltak és új háborút készíte;
nek elő a Szovjetunió, a népi
demokratikus országok és az
egész haladó emberiség ellen.
Tudjuk, hogy Jugoszlávia népei kitartó harcot folytatnak
az érdekeiket eláruló fasiszta
Tito-klikk
ellen.
Mélyen
együttérzünk velük ebben
a
harcban és szilárd meggyőződésünk, hogy a harc a közeljövőben
meghozza
számunkra a győzelmet.
A levelet többek között Patorzsinszkij, a
Szovjetunió
Sztálin-díjas
népművésze,
Korszakov
repülős altábornagy ós Kozák altábornagy
írtjik alá.

Április negyediki ajándék a gyermekeknek:

uj

játszótér

Mi volt a felszabadulás előtt á gyermekek élete. Saját
életünkből tudhatjuk mindannyian.
A dolgozók gyermekei vagy levegőtlen bérkaszárnyák szűk udvarain' cseperedtek fel, vagy
a
perifériák úgynevezett „grunú"jain, ahol
a játék abból állit,
hogy vagy egymást püfölték a
gyerekek, vagy vigyáztak arra,
nehogy a rendőr rajtacsípje őket,
amiért „tilos helyen" játszanak.

A Gyárépitési N V ifjúmunká.
sai felajánlásukat a felszabadulás ünnepére igyekeznek túlteljesíteni, hogy méltóképpen ünnepelhessék a magyar dolgozók leg.
nagyobb ünnepét.
Csonka István

Április 4-e hozta meg a gyermekek számára is az igazi felszabadulási*. A dolgozó nép állama gondoskodott arról, hogv a.
meglévő gyermekjátszóterek töh.
bé ne lehessenek a kiváltságosak
gyermekeié és a dolgozó nép állama gondoskodott új játszóterekről, hogy ne szoruljanak ki
a munkások gyermekei a „grundokra".
I
Igen szépen példázza ezt
a
tényt — hogy április 4-e hozta
meg a gyermekek számára is az
igazi felszabadulásit — a városi
Kertészet dolgozóinak kezdemé-

HETI R Á D I Ó M Ű S O R
állandó

műsorszámok:

SOSSUTH-RADI0
ó.OO
6.20
5.30
6.00
6.30
7.00
7.20
7.40
7.46
8.00
8.30

Hanglemezek.
Lapszemle.
Hanglemezek.
Falurádió.
Hanglemezek.
Hirek.
Hangiemezek.
Műsorismertetés.
Hanglemezek.
Lapszemle.
Műsorzárás.

szovjet emberek.
17.50: Tánczene.
18.05: Az ifjúság hangja.
18.30:
Hanglemez. 19: Tánczene. 21: 'A
Rádió ünnepi műsora hazánk felszabadításának 5. évfordulóján. 22
óra 20: Tánc éjfélig.
PETŐFI RÁDIÓ.
8: Hanglemezek. 9: Dalol a szabad ifjúság.
10.15: Operettrészletek. 11.10: Óvodások ünnepi műsora. 14: Hanglemezek. 15: A Szovjet
Hadsereg dalai. 15.40: A Gyermekrádió ünnepi műsora. 16.10: A Pécsi Dohánygyár NV.
dolgozóinak.
17: Rádiójáték.
17.40: A moszkvai
rádió műsorából. 18.10: Színes muzsika. 18.40: Szív küldi. 19: A felszabadulás
hadműveletei.
19.15:
Hanglemezek. 19.30: Zongora.
19
óra 50: Rádiójáték. 21.30: Hanglemezek. 22: Hangképek
a Honvédség térzenéjéről. 22.35: Szít küldi.
Április 5, szerda.
KOSSUTH RÁDIÓ.
11.30: Gyermekzene. 11.50: Hanglemez. 12.15: 'Az Államvédelmi Hatóság
Határőrség
zenekara.
13:
Könnyű dallamok.
14.15: Hanglemez. 14.25: Gordonka. 14.45: Diákélet. 15.30: Ifjúsági Énekkar. 16.35:
Rádiószeminárium
II.
(alapfokú).
Szovjetúnió társadalmi rendszere. I.
rész. (Előadás és konzultáció). 17
óra 10: Hangfelvétel. 17.50: Falu
rádió. 18.05: Bolond Istók.
Petőfi
Sándor költeménye.
19: Zongora.
19.15: Rádiószeminárium. I. (alapfokú).
A Szovjetunió
szocialista
mezőgazdasága. II.
(Szeminárium).
21: Rádiózenekar. 22.20: Tánczene.
22.30:
Mozart.
Szobotka
Tibor
hangjátéka. Hangfelvétel.

12.00
14.00
14.16
16.00
1.700
18.40
20.00
22.00
24.00
0.10

í.

Ukrán irók, művészek és a Szovjet
Hadsereg tagjai visszaadták jugoszláv
kitüntetéseiket

dolgozói

A Szegedi Konzervgyár
NV
dolgozói nagy örömmel fogadták
el a Szegedi Kendergyár dekorációs versenykihívását.
A Konzervgyár dolgozói gyors
ütemben készítik elő a
dekorációs
anyagokat, hogy ebből a versenyből ők kerüljenek ki győztesen.
Az üzem dolgozóinak nagy százaléka vesz részt az anyag előkészítésében.

1950. április

Déh haragszó, hirek.
Hírek.
Hirek szerbüL
Rádióiskola.
Hírek.
Hirek németüL
Hirek. Hangos Újság.
Hírek.
Hírek.
Műsorzárás.

PETŐFI RÁDIŐ.
6.05: Nevelési tanácsadó.
6.15:
Közvetítés Varsónak. 7: Hanglemezek.
7.20: Operarészletek.
7.55:
Hanglemezek. 8.30: Kamarazene. 9
óra 15: Cigányzene. 10.15: Zongora.
10.45: Tánczene. 15.40: Vidám
rádiójáték. 16.10: Keringők. 16.25: A
földkerekség egyhatodán. 16.40: A
magyar nemzeti romantika. 17.15:
Kíváncsi mikrofon. 17.30: A rádió
esti iskolája. 18: Női szemmel. 18
óra 40: A magyar munkásmozgalom
története. 18.55: Szovjet tánczene.
1(9.15: Közvetítés Bydgoszcból. 20:
'A Magyar Szovjet Társaság műso
ra. 21.30: Szív küldi. 22: Tánczenekar. 22.45: Hanglemezek.
Április 6, csütörtök.
KOSSUTH RÁDIÓ.
11.30: Triószonáták. 12.15: Hangfelvétel.
12.45: Könnyű dallamok.
13: Könnyű dallamok. 14.15: Gyermekrádió. 14.45: Szomszédaink
baráfaink.
15.30: Női szemmel.
16.40: Szovjet napok
—
szovjet
emberek. 17.10: Rádió-énekkar. 17.35
Mőszerű elméleti kérdések.
17.50:
Termelési híradó. 19: A Rádió műsora a MAORT Mélyfúró NV. dolgozóinak. 21: Vidám óra sok mu
zsikával. 22.20: Tánczene.
PETŐFI RÁDIÓ.
6.35: Erő, egészség.
7: Magyar
nóták.
7.20: Operarészletek. 7.55:
Szovjet dallamok. 8.30: Szórakozta
tó muzsika. 9: Zenekari
művek.
10.15: Hegedű, zongora. 10.40: Szabadegyházak vallásos félórája.
11
óra 10: Gyermekrádió.
15.40: Igor
és társai. 16.30: Béres Ferenc előadása. 16.55: Regényismertetés. 17

PETŐFI-RÁDIÓ
5.30 MHK-negyedóra.
6.46 Termelési lapszemle.
5.65 Hanglemezek.
6.45 Műsorzárás.
I.000 Hirek.
II.30 Műsorzárás.
15.00 Rádióiskola.
18.30 Hirek szerbüL
21.00 Mi újság a sportvilágban í
21.45 Hirek szlovénüL
23.00 Hirek szerbüL
23.45 Hirek szlovénüL
óra 25: Szórakoztató zene.
18.05:
Eseményjáték.
18.40: Szív
küldi.
19: Egyéni tanulók konzultációja.
A lenini-sztálini tanítás a Pártról.
A pártépités elvi kérdései.
19.20:
Tánczene.
19.35: Operaközvetítés.
Április 7, Nagypéntek.
KOSSUTH RÁDIÓ.
11.30: Hanglemezek. 11.40: Füsi
József elbeszélése. 12.15: A Pénzügyőr Zenekar.
13: Könnyű cseh
és szlovák muzsika. 14.15: Hangié
mez. 14.25: Hanglemez. 15.30: Zon
gora. 16.40: 'A' Szovjetúnió a szo
cializmus országa. A Szovjet-ország
szocialista átalakítása
I. Az első
sztálini ötéves terv. 17.10: Fúvósegyüttes. 17.40: Hanglemez. 17.50:
Falurádió. 18.05: Szerkeszd te is
műsorunkat. 19: Rádió-énekkar. 19
óra 16: Rádiószemináriüm I. (alapfokú). A babonáról.
(Előadás és
konzultáció). 21: Rádiózenekar. 22
óra 20: Magyarok a lengyelekről.
23: A prágai
Pro Arte
Antipua
együttes műsora. 23.45: HanglemePETÖFI RÁDIÓ.
6: Női szemmel. 6.15: Közvetítés
Varsónak. 7: Szovjet filmzene. 7
óra 55: Kórusok.
8.30:
Délelőtti
muzsika. 9: Evangélikus istentisztelet. 10: Református istentisztelet.
11: Hanglemez.
11.10: Óvodások
műsora.
15.40: Délutáni muzsika.
16.10: Hanglemezek. . 16.40: Ének,
zongora. 17: Szív küldi. 17.20: Vietnam harcol. 17.35: Orosz népdalok. 18: 'A Faludi Kamarakórus énekel. 18.40:. Hanglemez. 18.55: Az ifjúság hangja. 19.20: Zongora. 19.40
Egy falu — egy nóta. 20: Magyar

nyezése. A Kertészet dolgozói április 4-re hozzák rendbe és varázsolják jólfelszerelt gyermekjátszótérré a Somogyi-kertet. Április 4-re befejezik a különböző játékszerek
szerelését,
csúzdák,
hinta s különböző játékszerek állanak majd a gyermekek rendelkezésére. A játékszerek szerelése
már megkezdődött, sőt már a befejezés előtt áll. Természetesen
a vidám gyermeksereg nem várta meg a munka befejezését, hanem máris igénybevette az elkészült játékszereket és az egész
teret birtokába vette. Naphosszat
vidám gyérmakzsivajtól hangos a
tér s méginkább az lesz április
4-e után, amikor teljesen befejeződnek a munkák.
Nem akarunk elébevágni
az
eseményeknek, bírálni a munkát
a befejezés előtt Csupán
egy
szempont, amit éppen a gyermekjátszótérrel kapcsolatos munka
befejezésének dátuma vet fel:
lehetne találóbb nevet is adni a
gyermekjátszótérnek, mint „Somogyi-kert".
népballadák.
2U.30:
Szomfúnikus
költemények. 21: Szovjet művészek
hangversenye. 22: Hanglemez.
22
óra 15: A Budapest Zenekar.
Április 8, Nagyszombat.
KOSSUTH RÁDIÓ.
11.30: Gyermekzene. 11.30: Hanglemezek.
12.15: Cigányzene. 13:
Tarka muzsika. 14.15: Könnyű dal
iamok. 14.30: Fele se tréfa. 15:
Zongora. 15.30: Szív küldi. 16: Az
Uttörök Rádiószinháza. 16.40: Tanuljunk énekszóra oroszull
17.10:
A Rádió műsora a Wolffner Bőrgyár NV. dolgozóinak. 17.40: Szovjet napok — szovjet emberek. 17
óra 50: Termelési híradó. 18.05: Falurádió.
19: A Rádió műsora az
Autótaxi NV. dolgozóinak. 21: Vidám zenés hétvége. 22.20: Tánc éjfélig.
PETŐFI RÁDIÓ.
10.15: Hanglemezek. 11: Könnyű
dallamok. 15: Tarka muzsika. 16:
Színházi közvetítés.
18.40: Balettzene. 19: 'A Rádió műsora a Nehézipari Minisztérium dolgozóinak.
20: Tánczene.
20.30: Magyar nóták. 21: Keringők. 21.20: Zongora.
22: Színmű.
Április 9, Húsvétvasárnap.
KOSSUTH RÁDIÓ.
7: Hanglemezek. 8.30: Szív küldi.
9: Fejtörő séta Zenopotámiában. 10
Cigányzene. 10.45: Külügyi negyedóra. 11: Távol Moszkvától.
11.25:
Zenés vasárnap délelőtt. 13: Zenés
posta. 14.15: ünnepi hanglemezek.
15.30: A Rádió műsora a Gallyatetőn üdülő élmunkásoknak. 16.30:
Szív küldi. 17.10: Baráti népek táncai. 17.40: A Falu Hangja. 19: A
Rádió műsora a Debreceni
MÁV
Fűtőház dolgozóinak. 20.55: Vígjáték. 22.20: A moszkvai rádió zenekara. 23.30: Tánczene.
PETŐFI RÁDIÓ.
8: Hanglemezek. 8.30: Falurádió.
9: Református vallásos félóra. 9.30:
Szórakoztató zene. 10: Evangélikus
istentisztelet. 10.45: Zongora. 11.15:
Miska bácsi lemezesládája. 11.30:
Hanglemez. 11.40- Az irodalmi szerkesztőség üzen.
12: Térzene.
13:
Nagy realisták.
13.30:
Tánczen?.
14: Verses, zenés mesejáték. 14.50:
Hanglemez. 15: Elbeszélés.
15.20:
Ének, zongora.
15.45:
Vasárnapi
krónika. 16: Gyermekszinház. 16.40
Kérdezz — felelek!
17: A Lélek
Mérnökei. 17.40: Szovjet népek dalai.
18.40: Uj
lemezeink.
19,30:
Színes szótfes. 20.30: Hat opereltfinaié. 21.30: Hanglemez. 22: Tánc-
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Az április 3 - i fáklyás felvonulás utvonala
A harmadiki fáklyás felvonuló
csoportok a város öt irányából indulnak ki és a Széchenyi-térre, a
szovjet hősi emlékművekhez vonulnak fel zenekarok vezetésével. A
fáklyás felvonulási csoportok indulási helyei:
1. Rókus állomástól.
2. Szeged állomástól.
3. Újszegedről.
4. Fodortelepről.
5. A Tiszamalom elől.
'A' csoportok
úgy
induljanak,
hogy 8 órára beérjenek a Széchenyi-térre. tehát a gyülekezések legkésőbbi időpontja 7 óra legyen.
Az április 4-i felvonulás útvonala:
1. sz. útvonal: Alsóváros,
Sárkány-utca, Földmives-u, Mátyás-tér,
Szent Ferenc -u., Boldogasszony-su
gárút, Gizella-tér, Jókai-u., Kárászutcán be a Széchenyi-térre.
z
Indulás: fél 8 óra. Induláskor a
Sárkány-u. és Földműves-u. sarkánál gyülekezés.
Az Alsóváros I., II. szervezete a
menetet
a
Mátyás-tér sarkánál
várja.
Háromnegyed 8 órakor alsóvárosi, általános iskola, zárda. A fclcsatlakozas minden alkalomkor hátulról kezdődik, tehát a felcsatlakozásnál az előlállók azonnal indulnak.
8 órakor
A Szent Ferenc-utcán
arccal a Boldogasszony-sugárút felé, MÁV Fűtőház, Tisza pályaudvar,
MÁV forgalom, nyugdíjasok,
Kisvasút.
Fél 9 órakor. 'A' Boldogasszonysugárút elején levő hősök kapujánál a Délmagyar pártszervezet, a
Belváros V., VI., OTI, Apáthv kollégium, kollégiumok, tanárképző főiskola, Piarista gimnázium, egyetemi
pártszervezetek,
Vízműtelep,
Honvédség.
A menet éle fél 9 órakor, amikor
az alsóvárosival találkozik, megindul a Jókai-utcán, Kárász-utcán keresztül a Széchenyi-térre.
2. sz. útvonal. Algyői
országút,
Vásárhelyi-sugárút, Szent Györgyutca, Sztálin-sétány, Vörösmarty-utca, Széchenyi-tér. Indulás fél 8 órakor az algyői országútról, Ujpetőfitelepről.
Innen indulnak: Uj Petőfi-telepi
MDP I. szervezet, Tölgyes-utcai sarok 8 óra 10 perc, Fodor-telepi
pártszervezet,
Felsővárosi
iskola,
Felsöváros MDP I., II.
8 óra 20 perckor a Nagykörút
sarkánál, Szilléri-iskola, Szt György
iskola, Dugonics polgári. 8 óra 40
perckor
Sztálin-kőrútnál
Klauzálgimnázium, Kereskedelmi fiú iskola.
Belváros I, TI, III, szervezet felcsatlakozása után 8 óra 50-re beérnek
a Széchenyi-térre.
3. sz. útvonal. Ó-Pctőfi-telepi vám-

ház, Felsőtiszapart,
Sztálin-kőrút, | Móravárosi ált. iskola, HonvédkőrDózsa Gy.-utca, Arany János-utca, f ház, egynegyed 9 órakor a KálváriaHorváth -M.-utca, Széchenyi-tér fel- 1 utca és a Nagykörút sarkán a Szemennek egész a postáig, a postánál gedi Kenderfonó, a Börtön és
bejönnek a Kárász-utcába.
Margit-utcai iskola csatlakozik, fél
Indulás a vámháztól fél 8 órakor. 9 órakor a Sztálin-kőrúton csatla
Indulnak: Ó-Petőfi-telepi MDP 1. koznak a szakszervezetek, MNDSz
II.
Kotrótelep, Tiszamenti
Fűré- és az OIvISz. 'A' Széchenyi-térre beszek szegedi telepe, Petőfi-telepi ál- érkeznek 9 óra előtt 10 perccel.
talános iskola, 8 órakor a Nagy6. sz. útvonal. A dorozsmai elkőrútnál csatlakoznak
Felsővárosi ágazástól,
Kossuth
Lajos-sugárút,
cipőgyár, Orion bőrgyár, Pick sza- Korzó Mozi előtt be a Széchenyilámigyár, Első Szegedi Cipőgyár, 8 térre.
óra 40 perckor a Felsötiszapart és
indulás fél 8 órakor a Lemeza
Sztálin-kőrút
kereszteződésnél gyártól.
csatlakozik hozzájuk a Pénzügy
Itt jönnek
Lemezgyár,
Magyar
igazgatóság, utána a KIOSz és az Juta, 8 órakor csatlakoznak rókusi
MSzT.
állomás,
Villamosvasút,
Konzerv
Hűtőház, 8
4. sz. útvonal. Kecskéstelep, Pető- gyár, Rosmann-gyár,
fi Sándor-sugárút, Dugonics-tér, Ká óra 15 perckor, a Gázgyár, Dohánygyár, Winter kefegyár, 8 óra 30
rász-u.
Indulás fél 8 órakor Kecskés-te- perckor a Nagykörút saroknál csatlakoznak a rókusi MDP I. II. III.
lepről.
a
Itt jönnek:
Kecskés-telepi MDP, szervezetek, a határrendőrség,
isk.
Kecskés-telepi általános iskola, há rendőrség, Csongrádi-súti ált.
romnegyed 8 órakor csatlakozik a Az Anna-kulnál 8 óra 40 perckor a
vágóhíd, 8 órakor a Tiszamalom, MÁV ÜV., Leány kereskedelmi, TűzFaludi malom, 8 óra 10 perckor a oltók. Csatlakozás n # r a rókusi páSzivárvány-utca saroknál Móraváros lyaudvarnál arccal a Kossuth LajosII., 8 óra 20 perekor a Petőfi-sugár- sugárút felé a jelzett időpontokban
út és Nagykörút saroknál Móravá- történik, hogy a hátulról jövők érros I., Déma cipőgyár, Szab. harc kezésekor induljanak.
szöv.
7. sz. útvonal. Temesvári-kőrút,
A menet a felcsatlakozások után Szőregi-út, hídon keresztül Széchea Dugonics-téren keresztül a Ká- nyi-tér.
rász-utcába megy.
Pndulás: 8 órakor.
5. sz. útvonal. Kálvária-tér, KálItt jönnek: ÁVI. Kertészet, Tani
vária-ír,
Dugonics-tér, Bajcsy-Zsi- tóképző, a Szőregi-út saroknál fellinszky-utca, Kigyó-utcán keresztül! csatlakoznak 8 óra 20 perckor, U jbe a Széchenvi-térre.
•
szegedi v 6őzfűrész és Ládagyár, MaIndulás a Kálvária-térről három- j gyar Kender, Ruházati NV, KISOSz,
negyed 8 órakor.
I Rostkikészítő NV., Ujszegedi MDP,
Itt jönnek: Textilkombinát, Gyár-1 József-telepi MDP, csatlakoznak fel.
éoílő NV. Háromhónapos
iskola, Beérkezés a Széchenyi-térre háromKésárű NV., Felsőipar, Gyufagyár,' negyed 9-kor.

A vezetőségválasztó
taggyűlések sikeréért
A vezetőségválasztó taggyűlések
helyes
levezetése nem
egyszerű
technikai kérdés, hanem igen fontos politikai feladat. Éppen ezért
minden egyes párttagnak ismernie
kell a taggyűlés helyes levezetésének módját, amelyet az alábbiakban közlünk:

levezetésére — a
3—13 tagú elnökséget és a taggyűlés jegyzőjét,
aki
a taggyűlés egész menetét
jegyzőkönyvbe veszi.
A
megválasztott elnökség elfoglalja a
helyét
I iJtK
3. Megválasztják a jelölő bizottságot, 2—6 jelölőbizottsági tagot,
akiknek feladata az új vezetőség,
és
a felsőbb pártszerv választói
értekezletére küldött elvársak személyére javaslatot tenni.

1 A pártszervezet jelenlegi
titkára vagy elnöke megnyitja a taggyűlésit.
Megszámlálják a jelenlévő tagokat és megáU'apitják. hogy
megjelent-e
a tagság kétharmad
4. A titkár megtartja
beszámorésze. Ha igen, a vezetőségválasz- lóját. A beszámoló a vezetőség ediigi munkájával
és a pártszervetó taggyűlést meg lehet tartani.
2. Megválasztják — a taggyűlés zet feladataival foglalkozik.
5 A titkár beszámolójához megindulnak a hozzászólások.

A magyar jog a szocialista fejlődés utján
F e r i S á n d o r elvtárs előadása
a szegedi Tudományegyetemen

A Jogászszövetség szegedi, csoportjának világnézeti előadássorozata keretében legutóbb dr.
Feri
Sándor elv;árs, a Legfelsőbb B róság tanácselnöke tartott előadást
a „Magyar jog a szocialjsta fejlődés ú ján" címmel.
Az előadáson résztvett
Pamuk
István elvtárs, a Pártbizot'.ság részéről' és megjelentek Szeged gyakorlati és elméleti jogászai majdnem kivé'el nélküb Feri
elvtárs
előadásában foglalkozott a szocialista
törvényességgel,
amelyek
szerjnt nem ellenkezik a szocialista törvényességgel az a nugatnr ás,
illetőleg intézkedés, amely a proletárdiktatúra
célki üzésének
az
irányában hat
A szocialista jognak egyik döntő
jellemzője, hogy népi jog, hogy a
dolgozó nép jogi meggyőződéséből
táplálkozik — mondotta a továbbiakban, majd érintette a szocialista jog legfontosabb
?rif.da'-ait,
amelyeket Alkotmányunk is megjelöl'. Foglalkozott a szociális'a jog
nevelő funkciójával is, amely szerint a Magyar Néoröz arsa a ág biSk

s z e g e d i

Mkv

Fűtőház

kiváló esztergályosa, Domonkos József elvtárs már teljesítette április
4-re tett első munkaíelajánlásáí. Uj
munkamódszert vezetett be termelésébe s ezzel 180 százalékra emelte
átlagos teljesítményéit. Most kétgépes rendszerre tért át s vállalta,
hogy új munkamódszerének tökéletesítésével
és
továbbfejlesztésével
április 4-ig 200 százalékra fokozza
átlagos teljesítményét s emellett valamennyi esztergályos szaktársának
fitadja munkamódszerét.

róságai nevelik a dolgozókat a társadalmi együttélés
szabályainak
megtartására. A jogászság egészének, de elsősorban a biráknak úgy
keh megragadni, felfogni és vérévé
tenni az Alkotmány által1 részére
kioszto t nagyszerű feladatot, hogy
.narad-.ktalanul meg tudjon felelni
annak, a dolgozók
társadalmával
szemben.
A jogászokon múlik, hogy a
Párt iránymutatását követve: a
dolgozó
néppel
összefonódva,
úgy dolgozzunk,
úgy tanuljunk
és tanítsunk, hogy végre kiharcoljunk magunknak a
legmegtisztelőbb nevet és helyet ebben
a szocialista országban; a szocialista jog munkása nevet
—
fejezte be előadását Feri Sándor
elvtárs.

A csongrádi Petőfi tszcs-ben
Tari István 250 százaiékos
eredményt ért eí
A csongrádi
Petőfi tszcs
április 4-re vállalta, h o g y a
tavaszi mezőgazdasági
mun.
kákát idő előtt
befejezi.
A
munkák ' időelőtti
befejezéséért a csoport
tagjai
egyéni
versenyt indítottak. A konyhakerti á g y a k
elkészítésénél
Tari István
250
százalékos
eredményt ért el.
E g y napi
munkaegységre 80 á g y esik.
Tari István 80 á g y
helyett
200 áBvat készített el.

A

páríépités

munkájának

nélkülözhetetlen

fegyvere

A PÁRTMUNKÁS
OLVASD'

TERJESZD!

6. A titkári beszámoló után
—
s a hozzászólások előtt — a jelölőbizottság tagjai kimennek
a szánukra fenntartott
helyre.ahol
íyugodtan dolgozhatnak.
Munkájuk befejezése után visszatérnek a
taggyűlésre.
7.
A
felszólalások
befejezése
itán a titkár válaszol a felszólaásokra és utána határozati javasa'tot terjeszt a taggyűlés elé
Javasolja: a) a beszámoló elfogadását; b) a vezetőség lemondásának
elfogadását; c) javaslatokat tesz a
további munka megjavítására.
8. A taggyűlés elnöke a határo-

zati javaslat

felett megnyitja

a

vitát. A tagság a vita alapián elfogadja,

vagy módosítja a titkár

á'taí előterjesztett

javaslatot

és

javaslatokat tesz a munka megja„
vitására.
9. A határozat elfogadása után
az elnök megadja a szót a jelölőbizottság elnökének, aki a jelölőbizottság által javasolt vezetőségi
tagok nevét
egyenként felolvassa.
A taggyűlés elnöke
minden
név
után megnyitja a vitát A vita során a jelölt is felszólal, elmondja
életrajzát.
Ha egy jelölthöz már
több hozzászólás nincs, a taggyűlés elnöke a jelölt megválasztását
szavazásra bocsátja.
A
szavazás
után a jelölőbizottság elnöke
felolvassa a következő jelö't nevét.
A megfelelő számú vezetőségi tag
megválasztása után a jelölőbizottság
elnöke
a felsőbb pártkonferencia küldötteire tesz javaslatot.
A küldöttek megválasztása ugyanúgy történik, mint
a
vezetőségi
tagoké.
10. A vezetőség
és a küldöttek
megválasztása után zárszó következik,
amellyel
a taggyűlés végetér.
11 A taggyűlésről készült jegyzőkönyvet a taggyűlés elnöke és a
jegyzőkönyvvezető aláírják.

Érdeklődéssel
A „VILLÁM"

szemtélik

KÖZLEMÉNYÉT

a Szegedi Kender

dolgozói

A Szegedi Kender dolgozói kot ért el. Teljesítményévél ö
az üzem, különböző részeiben is nagyban hozzájárult felévfor,>ViUám" faliújságot szervez- szabadulásunk ötéves
tek és állítottak fel. A „Vil- dulójának méltó megünneplélám"-on napról-napra feltűn- séhez.
Elvtársak, kövessétek péltetik azoknak a dolgozóknak
a nevét és eredményéit, akik dáját minél többen!
kimagasló eredményt értek el.
Schuszler Margit népnevelő
A dolgozók körében máris megjegyzi:
nagy népszerűségnek örvend
— Ezeken a közleményeken
a „Villám".
Napcmto sokan keresztül is láthatjuk, hogy
olvassák a kiváló
dolgozók ja dolgozók hogyan fokozzáK
nevét, teljesítményét és igye- teljesítményüket
az ötéves
keznek követni őket.
I terv megvalósítása
érdeké-

Ha egy-egy közleményt kitesznek
az üzemrészekben,
rögtön akadnak olvasók.
Lengyel Lajos
hangosan
olvassa a többieknek: ,,Szűcs
Istvánná a moiollán 112 százedékot
teljesített, felajánlotta,
hogy április negyedikéig öt százalékkal emeli teljesítményét. Felajánlását jóval túlteljesítette, mert az elmúlt napon már 132 százalé-

ben.
A Szegedi
Kender
után
már más üzemek is bevezették
a „Villám" alkalmazását, melyen keresztül időben
elébetárják a dolgozóknak a követendő példákat, tudatosítják a.
kiváló
teljesítményeket> az
egyéni és brigádversenyeredményeit. A „ViUám"-ot maguk a dolgozók, brigádtagok
és népnevelők írják.

Városi díszközgyűlés
a felszabadulás évfordulója alkalmából
Szeged város Törvényhatósági Bizottsága hétfőn 12 órai kezdettel az ország felszabadításának 5. évfordulója alkalmából ünnepi díszközgyűlést tart. A z ünnepi díszközgyűlésen ünnepi beszédet mond if j. K o m ó c s i n
Mihály elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártja Szegedi Pártbizottságának titkára.

Felhívás

Szeged

Hazánk felszabadításának ötödik évfordulója alkalmából a polgármester felhívja Szeged
város lakosságát,
hogy házaikat
lobogózzák fel és díszítsék ki.
Külön felhívják a házfelügyelök figyelmét arra, hogy a házak környékének,
gyalogjárója-

dolgozóihoz!

nak tisztántartásáról gondoskodjanak, a ház külsejét annak lakóival együttesen csinosítsák ki.
Mindenki járuljon hozzá,
hogy
legnagyobb nemzeti ünnepünkön,
április 4-én a terek és utcák külső képe méltó kifejezője legyen
ünnepi érzéseinknek.

Újításokkal ünneplik április negyedikét
a Jutagyár ujitói
(Tudósítónktól.) A szegedi Jutafonóban az április 4-i munkafelajánlások teljesítésénele biztosítását nagyban elősegíti az üzem
újító köre. Március hónapban ezideig húsz újítás érkezett
be,
amelyből eddig már tizenegyet el
is fogadlak és az üzemben már
be is állították azokat.
A z elfogadott újítások számítás szerint mintegy harmincezer
forint megtakarítást jelentenek
az üzemnek. A
leglényegesebb
ezek közül az újíások közül a
Papp-íéle
rázóporoló
újítás,
amellyel hatezer forint évi megtakarítást érünk el.

ma'zására 2500 forintot

fizetett

ki. A z újítókör továbbra is nagy
lelkesedéssel dolgozik azon, hogy
minél több

újítással

ünnepelje

meg üzemünk április 4-ét, amely
nagyban hozzájárul ötéves

ter-

vünk sikeres és idő előtti befeje.
.zéséhez,
Péterházi E m i l

nagyarányú lakásépítkezések
Szverölovszkfean

Március 15-én Szverdlovszlc
kujbisevi kerületében
újabb
hatalmas épülettömb építéséi,
Üzemünk aiz újítók megjutal- kezdték meg. A cskaiovi ke.,
rületben is újabb építőmunkálatok indultak. A
lakásépít"
Doigozóknak jé munkája
kezés egyre nagyobb méreteJő szövetből
ket ölt. A háborúutáni ötéves
terv ideje alatt SzverdlovszkJő ruhája
ban eddig 40 városnegyedben
kezdték
meg az építkezési
munkálatokat, ezer család költözött ú j lakásba. Munkások,
mérnökök és igyári tisztviselők egymás) után építenek salát családi házat. H á r o m iskola, könyvtár és sok áruház
is felépült. A városi közlekedés gyorsítása érdekébea
ú,j
villamosvonalat fektettek la,

G

y a p j u "

szövet!!

'
/
Szombat, "1950. á p r i f e T.
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Ml TÖRTEN!
NAPIRLHD
SZOMBAT, ÁPRILIS 1.
KISSÉ SZELES IDŐ
Mérsékelt,
helyenként
élénkebb
északi, északkeleti, később nyugati,
északnyugati szél. Változó
felhőzet.
Ma inkább csak a déli, hóinak a
nyugati-északnyugati
megyékben ki, sebb eső. A hőmérséklet alig változik.

•

*

Pártkirek

Háromhónapos színvonalon tanuló
egyéni
tanulók
részére
zombaton délután 6 órakor az
Építőipari (volt Dugonics) gimnáziumban tanulókör lesz. Oktatási osztály
AZ MDP TISZAMELLÉKI járási
Pártbizottsága eddigi helyéről Szeged, Arany János-utca 2. szám alá
költözött.

A szegedi filmszínházak műsora.*
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor:
M l N S z SzlT
H Í R E K "
Parttagsági könyv.
Korzó Mozi 6 és 8 órakor:
Ifinapok.
szombaton:
A nagy család.
Dohánygyár, 1 óra: ifj. Kovács
Fáklya (Széchenyi) Filmszínház
István.
6 és 8 órakor:
Szegedi Kender. 2 ó.: Száraz Pál
Magyar és szovjet hiradó. LóverPosta, 6 óra; Szerdahelyi Hugó.
senyek. Kaukázüsi őspark. Újra
Magyar Kender, fél 3 óra; Györe
látnak.
János.
S Z Í N H Á Z
Ládagyár, fél 1 ó.: Répási Ferenc.
Szombaton; Bécsi diákok. Bérletx Köszönetnyilvánítás. Mindazokszünet.
nak a rokonoknak és ismerősökVasárnap délután: Bécsi diákok. nek, akik felejthetetlen férjem te
Bérletszüneit.
metésén megjelentek
és virágadoVasárnap
este: Bécsi
diákok. mányaikkal fájdalmunkat enyhltet
ték, ezúton mondunk hálás köszö
Bérletszüneit.
Hétfőn; Bécsi diákok. József At- netet. özv. Szűcs Imréné és családja.
tlia-bérlet.
Előadások
kezdete délután 3,
este fél 8 órakor.
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTÁR
reggel 8 órától este 7 óráig van
MÁV nyugdíjasok taggyűlése ápnyitva
köznapokon.
Ködyvköl- rilis 1-én, szombaton délután 3 óracsönzé.s á. e. 8-tól 1 óráig.
kor lesz megtartva a Kálvária-utca
MUZEUM
nyitva
vasárás 10. szám alatti szakszervezeti székünnepnapokon 9 órától
13 Óráig
4
hétköznapokon 9 órától 14 óráig. házban.
Pedagógusok
labdarúgó
csapata
A SOMOGYI K Ö N Y V T Á R nyitszombaton
délután
4
órakor
mérkőva köznapokon 9-től 18 óráig.
zik az Államvédelmi Hatóság csaSzolgálatos
gyógyszertárak:
A szakmaközi
titkárság értesiti
Apró J k. dr Apró. L.: Kossuth
az üzemi oktatásfelelösöket és szeLajos-sugárút
59. Telefon
31-37.
mináriumvezetőket, hogy a szemiNyilassy A. örök. k. Tichy Béla;
náriumok jóvőheti anyaga az „ÜzeRómai-köriit 22. Dr Kotsis J. Endmi terv és annak végrehajtása".
réné: Földműves-u. 17. Telefon 36Anyag kapható a szakmaközi tit97. Frankó Andor; Dugonics-tér
kárságon,
Telefon: 34-22.
A zenész szakszervezet
felhívja
•
A MAGYAR-SZOVJET Társaság tagjai figyelmét, hogy április 3-án
Horváth Mihály-uftcai
székházában délután fél 7 órakor taggyűlést tart,
április 2-án délelőtt 11 órakor Illés megjelenés kötelező.
Béla „Fegyvert és vitézt éneklek"
BELVÁROSI
című könyvéből ankétot tartunk, Az
Telefon : 4 0 - 2 5
"térin*
ankéton mindenki résztveheft, aki
Április a-ig, szerdáig
olvasta a könyvet. MSzT szegedi
tik'ársá^3
Sacvjst Illa- I
X TENYÉSZTÉSRE a l k a l m a s
tyúkféléket vásárol a Baromfi TeTanuljunk éberséget a bolsevikoknyésztő Nemzeti Vállalat. A napi
tól
áron felül 25 százalék felárat fizet.
ezenkívül:
Az eladni szándékozók megbeszélés
a I c n j u b b Magyar Hiradó
végeit április 3-án délelótt 12 órára
jelenjenek
meg a Keltetőállo—ás
helyiségében.
K O R Z O
Telefon Aut. 33—44 kérte'
x ÁRAMSZÜNET. Április 2-án
reggel 6 órától déli 12 óráig javíÁprilis 7-ig, pmtekig:
tási munkálatok
miatt a Kossuth
A c elaS kínai játékfilm I
Lajos-sugárút, Nagykörút, Kálváriaút és Körtöltés közötti részen szünetel az áramszolgáltatás
Ezenktvü : a L-.Q'JJntíB H RSLJU
Felhívjuk a repülő-klub tagjainak
figyelmét, hogy a vasárnapi üzem
elmarad.
- zCchenv: FAtiLYA
lilmszlnház
HIHIIIIMWHMMBMII •!! • III • • IIIIIIIHIII HM 1
J TELEFON 34-77 |
~
DELMAGYARORSZÁG
MÁTÓL SZFRDÁ1Q:
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiiadó:
ifj. KOMÓCSIN
MIHÁLY
Szerkesztő: B Ö D A Y PÁL.
L Ó V E R S E N Y E K
Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4.
színes íi lm
Telefon; 35-35 és 30-03.
4. KAUKÁZUSI ŐSPARK
Éjjeli szerkesztőség telefon:
természeti film
este 8-tól: 34—38.
5 U J R A
L A T N A K
Kiadóhivatal: Szeged. Kárász-u. 6
orvostudományi film
Telefon: 31-16, és 35-00.
nioaiUsuit mindhárom nioziban
Az x-szel jelzett közlemények
' hétköznap t> és b órákor,
díjazottak.
vasárnap 4, b és 8 órakor.
Felelős vezető: Koncz László.
Pénztárnyitás d. e. tl-12-ig, d. u. egy óráDélmagyaror s zág Nyomda NV.
va' a? előadás ke-date elöli.
Szeged

Szakszervezeti hírek

Párttagsági könyv

A nagy

család

Magyar Hiradó
-• Szovjet Hiradó

A VII.

Csongrádmegyei

IXépbolt

a következő szakosított uj árudákat nvitotta meg:
BÖR- ÉS CIPÖKELLÉREK

BOLTJA

Mérey-utca 2 (volt Róth bőrkereskedő).

VÁSZON, SZÖVET ÉS SELYEM BOLT
Mikszáth Kálmán-utca 5 (volt Lőavinger).

CIPŐ SZAKÜZLET

Marx-tér és Mikszáth Kálmán-ulca

sarok.

FÉRFI ÉS NÖIRUHA BOLT
Nagy Jenő-utca 4 (volt Szécsi).

BÚTOR ÉS KÁRPITOSKELLÉKEK

Kárász-utca 6/a. (volt Linóleum).

BOLTJA

A Kisiparosok Országos Szaüadszervezete helyi csoportja

uj helyisége: Szeged, Széchenyi-tér 15 szám
1. emelet (Kiss Dsvid I á )
A helyi csoport uj telefonszáma

Április

Két pályán és egy időpontban bonyolítja le
a Lokomotív és a Textiles vasárnapi
mérkősését

ES Ml T Ö R T É N i K ?

8-13

4-én reggel negyed 9 árakor
gyülekezés
már as uj helyiség
udvarában

Mint ismeretes, a Lokomotív és a
Textil együtt akarta rendezni a vasárnapi bajnoki mérkőzéseit
Az
M.LSz azonban úgy döntött, hogy
nem engedi egy pályán lebonyolítani a kőt összecsapást. A döntés
természetesen a szegedi dolgozókat
sújtja. Ez viszont, úgy látszik, nem
volt szempont, a fontos, hogy a
Szolnoki
Lokomotív továbbra is
megőrizze vezetöheiyőt. Ehhez azonban az szükséges, hogy vasárnap
győzzenek a vendégek. A Szegedi
Lokomotív játékosai átérzik a mérkőzés fontosságát és a szolnoki
csapat taktikáját s ennek tudatában harcolnak majd minden labdáért. A közönségtől is sok függ.
Hiszen ilyen módon akarták ketté-

4

p

r

ó

szakítani a szegedi szurkolótábort.
Mindazok, akik vasárnap a Vasutas
Stadionba mennek ki, úgy szurkoljanak, mintha kétszer annyian lennének; mindenki buzdítson egy textiles, egy szakszervezeti
szurkoló
helyett is, akik Újszegeden figyelik
kedvenc csapatuk mérkőzését.
A három szegedi együttes egyéb-

férfi. Klauzál-gimnázium fél 5; Vörös Meteor—MÉMOSz férfi.
Vasárnap délelőtt 11 órakor kerül
Vasárnap
sor a Postás—Előre NB l-es férfi
délelőtt 11 órakor tartja a szegedi
kosárlabdamérkőzésre.
válogatott röplabdakeret első közös
RÖPLABDA
edzését az Ady-téren.
A z SzSzMTE Ifik
A mai röplabdamüsor: Rókusi
tornacsarnok 3: MNDSz—MEFESz. vasárnap reggel fél 9-kor mindany7: KASE—MSzSE férfi. 8; MSzSE nyian jelenjenek meg az SzSzMTE—ÁVH I. férfi. 9: SzSzMTE—EDAC pályán.
Kosárlabda

h

l

r

d

e

t

é

| RÖVID kereszthúros zongora eladó
| Pusztai asztalosnál
Szent Mihály2735
BEJÁRÓNŐT a reggeli órákra fel utca 7.
vesz Szentháromság-utca 17.
2748 FINOM szövetből készült világosabb
PERFEKT főzömindenest felveszek divatos felöltő középalakra
eladó.
Vásárhelyi-sugárút 98. Jó bizonyít- Hajnóczi-utca 17 szám, földszint 1.
vánnyal jelentkezni szombat és va2734
sárnap 12—5-ig.
2753 GYÁLARÉTEN özv. Terhes Istvánnénál takarmányszalma és takar|
ADÁS-VÉTEL
|
mánypolyva van eladó.
2698
UJ Osztálysorsjáték induF április LÉCAJTÓK
és parketták eladók
hónapban. Sorjegyek kaphatók Os- Bajcsy-Zsilinszky-u. 22, házmesterváth László föárusítónál: Kállay nél.
HÚSVÉTRA kiváló minőségű szaty(Híd) utca 8.
mazi olasz rizling Sándor-utca 14
MEINL húsvéti tojások, nyuszik szám.
2704
finom
é -csokoládéból
készülnek HASZNÁLT, modern bútorokért maSzeged, Kárász utca.
gas árat fizetek, Singemé, TörökREKAMIE, otomán, fotelok és min- utca 6 szám. Kapuval szemben.
2677
den kárpitozott bútor készítését és
javítását olcsón vállalja Szeles kár- EGY ajtó, egy üveges nagy ablak
eladó, Petőfi-sugárűt 55.
2685
pitos, Attila-u. 2
FÉRFISZÖVETEK
és bélésáruk 3 darab 10 hónapos, szép süldő
2700
Szöginél, Szeged. Klauzál-tér 3. olcsón eladó. Halász-utca 11.
HASZNÁLT tégla,
új tetőcserép
szám.
2500 darab, építéshez gerendák és
REKA MIÉ-állványok,
kombinált- akácfa-oszlopok eladók. Szilléri-suszekrény, hálószoba,
konyhabúto- gárút 57.
2714
rok készen
legolcsóbban
Spitzer OLCSÓN eladó Jorkshier hasas ko
Sándor asztalosnál, Margit-u. 12. ca, vagy harmadába kiadnám Mura
BÚTOR nagy választékban. OICSÓD utca 7. (Tüzérlaktanya mögött).
2692
az Asztalosmesterek BútorcsarnoSZÖLLÖVESSZŐ, gyökeres és sima
kában. Szegeden Dugonics-tér 11.
a legkiválóbb csemege és borszöllő
SZEMÜVEGJA VITÁSOK.
fajtákban kapható. Szeged, Teleki
utca 1.
2759
IPARI FÉNYKÉPEZÉS.
ELADÓ egy bőtejű kecske Bécsi
FOTOKÖPIA:
körút 8, Szőcsné.
2758
LIEBMANN.
MÉLY gyermekkocsi és egy új sportKelemen-u. 12. Telefon 48-53.
kocsi eladó, Kossuth Lajos-sugárút
2741
A Z UJ TERV szerint 250 forint a 20, emelet.
BONTÁSBÓL eladó prima használt
legkisebb, fél millió forint a legtégla, padlódeszka, ajtók, ablakok
nagyobb nyereménye az osztály cserép, faanyag. Érd. Kereszt-utca
sorsjátéknak. A legnagyobb nyere 13 szám.
2751
ményt is azonnal kifizeti a PETŐ HÉT hetes Jorkshier választási masorsjegyiroda.
lacok és egy Berkshier hasas koca
MAGÁNHÁZ
gyümölcsössel, ház- eladó. Felhő-utca 13.
2755
hely épületekkel kedvező lefizetés- ELADÓ: 1000 kg-os mázsa, vasgeablakok,
konyhakredenc,
sel eladók. Petöflrtelep, XVII. u, renda,
tűzhelyek.
Érdeklődni
874
2722 lépcsők,
ÜNNEPEKRE borhoz, likőrhöz ve- Szentháromság-utca 41, háztulajdonos.
2756
gyen sajtos ostyáimból.
Rostásné. ZONGORA eladó, körpáncélos, anKosuth-u, 15b. Telefon 49-79. 2719 gol mechanikás. Cím Sztálin-körút
GRAMMOFON
His meister volce 91. I. em. 4.
73 művész- és tánclemezzel eladó. 250 FORINT a legkisebb és félmilMegtekinthető Csányi villanyszere- lió forint a legnagyobb nyereménye
lőnél, Bajcsy-Zsilinszky-u. 22. 2721 a szenzációs új osztálysorsjátéknak
MAKÖI erőstúrő legolcsóbb,
leg- az 5. osztályon. Kevés készpénzért
nyerhet
osztálysorsjegyen
táplálóbb. 2.70 forint. Aradi-u.
5. sokat
Petőnél.
Viszonteladóknak árkedvezmény.
FÉRFIKERÉKPÁR, strapagép.
jó GERENDÁK eladók Szent Mihélv2762
állapotban eladó. Gutenberg János títea 3.
JÓ állapotban lévő sezlon
eladó.
(Margit) utca 28. 1. 9. Flamm 2717
Apponyi-Utca 4.
2768
TÁVOL-UTCA 6. számú háztelek ÉGY új rekaimé eladó BerkeCz Sáneladó. Tud. RÖszkei-u. 18. Alsóvá- dor Sebészeti Klinika, alagsor.
ros.
2716
2767
rNKÁBB
VEGYEN
osztálysorsje ERŐS üzleti szekrény eladó. Valégyet! Szenzációs
új játékterv. A ria-tér 6, házmesternél.
2763
sorsjegyeknek
több mint a fele
LAKÁS
nyer. Egynyolcad sorsjegy 5 Frt.,
szoba-konyhás
lakást,
egynegyed sorsjegy 10 Frt. Minden KERESEK
nyeremény
azonnal
készpénzben lehetőleg Felsővároson. Költségmegtérítéssel. „Biztos fizető" jeligére
Petőnél.
2718
EGL lóra való szerszám s egy öl olyva eladó. Paprika-u. 47. Alsóváros. KÜLÖNBEJÁRATU
utcai
szoba,
2715 koszttal vagy anélkül, azonnal
is
Női kerékpár príma állapotban el- kiadó, a Belvárosban. Arany Jánosadó. Rádióalkatrészt veszek. Szent- u. 5, II. 7,
272"
háromság-u. 15. rádióüzlet.
2731 BÚTOROZOTT szoba, ágynemű nélHORGÁSZFELSZERELÉST, ladikot kül, kanyhahasználattal, házaspár2715
veszek. Bálint Béla fodrász, Kos- nak kiadó. Zsótér-utca 3/b.
suth Lajos-sut. 3,
2730 KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szoKIS fajkecskék eladók. Róna-utca ba elsejére kiadó, Kossuth Lajos2709
8. szám.
2727 sugárút 8. III. em. 6.
NŐI tavaszi kabát kicsi, vékony HÁROMSZOBÁS, fürdőszobás, emeleti felsővárosi lakást adnék cseréalakra eladó. Roosewelt-tér 5. Do- be, 2 vagy 3 szobás fürdőszobás a
hányosüzlet.
2728 körúton belül másutt, vagy ÚjszegePÁNCÉLSZEKRÉNY 2 ajtós, tűzbiz- den levő lakásért. „Sürgős, azontos, kifogástalan állapotban
eladó. nal" jeligére.
' 2716
Cím a kiadóban.
2743 KETTŐ szobás, komfortos, társbérELADÓ ágy, ajtó, nagy
ablak, leti és egy szoba, konyha, kamrás
szárnyszivattyú, gramofon. Sztálin- különálló szép lakást "cserélek há„Május"
kőrút 90 szám, délután 4-től.
2742 romszobás komfortosért.
2739
39-eS fekete antilop teletalpú szan- jelige.
bútorozott
dál, szövetruha középalakra, hasz- KÖZPONTBAN, tiszta
nált ajtók, 60 literes démizson el- szoba, április 1-től, magányosnak,
olcsón kiadó, Széchenyi-tér 8 szám,
adó, Liszt-utca 19.
I. 10/b.
2737
FAJTISZTA',
pincsikutyát
veszek SZOBA, konyhát elcserélném buda2713
Rékási, Szent László-utca 25.
2757 pestiért. Cím Lechner-tér 7.
g

FOGLALKOZAS

ként a szokásos heti edzésekkel készült vasárnapra. A Lokomotivban
Csanádi lesz a jobbszélsö, más változás nincs a csapatban. A Textiles
valószínűleg
a vasárnapi
győztes
csapatával áll ki a mékrőzésre. Az
SzSzMTljLben még nem döntöttek
a vasárnapi összeállításról.
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ELCSERÉLNÉM
Petőfi-telepi magánházam rókusi
szoba,
konyhás
lakásért. Kifogástalan tangóharmónikát vennék.
Cím
Petőfi-telep
XII.-u. 765. Tóth.
2690
BÚTOROZOTT szoba férfi részére
kiadó,
esetleg
teljes
ellátással,
Oroszlán-utca 6., 6. ajtó.
2736
KETTŐ, vagy háromszobás,
összkomfortos lakást keresek, költségmegtérítéssel. Cím a kiadóban.
2694
|
KÜLÖNFÉLÉK
fr
UJ Osz-íálysorsjáték indul április
hónapban. Sorjegyek kaphatók Osvéth László főárusttónál: Kállay
(Híd) utca 8.
BARTOS Papír és Irószerüzlet K í gyó-utoa 1 sz. alatt.
ELSZAKADT nyl Q n esőkabát t ö kéletes javítása. Fehér gumítalpu
bőrcipők, kerékpár, szandál-gumik
javí'ása. Uj gumi szandál kapható.
Keméíny. Bajcsy-Zsilinszky-u. 11.
ÓRA átalakításokat, javítást vállalok Órákat veszek. Csiszár órás,
Kölcsey-utca 2.
(Royal-szállóval
Szemben).

Pianinóf

vagy rövid zongorát keres bérbe a DélmagyaroTszdg Nyomda
NV.
Ajánlatokat
déli
12—1
óráig Kárász-utca, 9.

MEGÜTHETI a főnyereményt, ha
vesz osztálysorsjegyet Petőnél az
I. húzásra
TÓTH ÓRÁS üzletét Klgyó-utcal
szám alá helyezte át. Órajavítások
jótállással ol'csóo készülnek.
L A C Z K Ó órásmester üzletét Széchenyi-tér 9 sz. alá,
Zsótér-házba
helyezte át. Órák javítását, régi
órák alakítását
jótállással vállalom
CSŰRI órás.
(oronyóra
készítő
új_ címe: Mikszáth Kálmán-utca 8
szám. Kar-, zseb- ébresztő- és faliórák javítása.
TELE van a város szerencsésemberekkel.
akik Petőnél
nyertek
o'sztálysorsjegyen.

ÍRÓGÉPET KÖLCSÖN VESZ
A KIADÓHIVATAL
HASZNÁLT óráiból divatos karórát készítek, óra ja vitást
vállalok egy évi jótállással. Szerkezeteket veszek. Koltai Sándor órásmester. Kiss Menyhért-u. 1
ELSZAKADT, molyrágott
ruháját
legszebben megstoppolja: Első Szegedi Műstoppoló,
Deák Ferenc-u25. szám.
2726
ÓCSKA kalapját ne dobja el, húsvétra Mencz-kalapos ujjáfesti és
formázza, Dugonics-tér 2. sz. 2631
8 MILLIÓ FORINT keresi gazdáját!
Ennyit fognak kisorsolni az új osztálysorsjátékon. Csak nagy nyeremények és a sorsjegyek
nagyobb
fele nyer PETŐNÉL.
EGY félpár barna, gyermek gumiszandál elveszett. Kérem a megtalálót, a kiadóba leadni.
2725
KÉRT 300 négyszögöl, felesművelésre kiadó, Nemestakács-utca 37, (Móraváros).
2732
JÓ megjelenésű, jó tnegélhetésű férfi magányos nő ismeretségét keresi
házasság céljából. Jelige: „Házasság".
'
2687
PAPL'ANOK legszebben
készülnek
Soós La.josné paplanüzemében Szeged, Deák Ferenc-utca 2.
2675
HÚSVÉTI ajándékul lepje meg magát osztálysors jeggyel Osváth István
föárusítónál Szeged, Tábor-utca 3.
2675
NÖI modellt keresek festéshez, ifj.
Müller Béla Szentgyörgy-u. 17. 2750
KOSSUTH
Lajos-sugárúton
vagv
közelében keres
Nemzeti Vállalat
kétszobás helyiséget
iroda céljára.
Jelige: „Sürgős".
SZEREZZEN
örömöt
magának,
csináltasson Dauert
Pusztaszerinél,
Kelemen-utca 12.
2764

