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Felhívás! 
Ugy érzem, liogy fonlos kötelességet 

teljesítek akkor, «mikor — mint beik-
tató beszédemben mondottam — a jövő 
magyarjainak, a gyermekeknek sietek 
tegítségére és ebhez a munkához váro-
10ni minden rendű és rangú, de külö-
nösen a tehetősebb polgárainak, a 
gvárak üzemi bizoltsásrainak és a poli-
tikai pártoknak a hathatós támogatá-
sát kercm Meg kell menteni a gyerme-
keket, akik az épülő, uj demokratikus 
Magyarország legbiztosabb zálogai. 

Juttassuk ruhához, kis cipőhöz és 
életemhez kicsinyeinket, szenvedő édes-
anyák arcáról tőröljük le a fájdalom 
könnycseppjcit és bizonyítsuk be min-
denki előtt, hogy nem szóvirágokkal, 
hanem komoly jeliekkel sietünk a nem-
i d virágoskertjének, a gyermekeknek 
megmentésére A kormány és az ifjú 
demokrácia rendkívül nehéz helyzetben 
van, ne várjunk onnan támogatást, ha-
téin fogjunk össze és segítsünk önma-
gunkon. Nem azoktól kérek, akiknek 
nincs, hanem azoktól, akiknek vau. 
Személyesen akarok meggyőződni, hogy 
ki mennyit és mit ad. 

Ezért kérem, hogy az értékeket hi-
vntalomhoz juttassák el, pénzaüomá-
•vokat pedig a Szeged-Csongrádi Taka-
rékpénztár és a Szegedi kereskedelmi 
és Iparbnnknát nyitott „Főispáni nyo-
morcnyhilö akció" elnevezésű folyó-
azámlára fizessék be, a természetbeni 
adományokat pedig (ruhanemű clehni-
azer) a városi szeretelház vezetősége, 
Szeged, Moszkvai (Hcrlini)-körut 11—13. 
az. veszi át elismervény ellenében. 

A felajánlott készpénzadoniányok 
befizetésére szolgáló postatakarékpénz-
tárt csekkbefizctési lapok a főispáni 
hivatalban (Városháza, I. 18.) a hivata-
los órák alatt díjmentesen kaphatók. 

Kérő szavammal Hozzátok fordulok 
aenicsszivü munkások és polgárok, 
értsétek meg a rendkívüli idők körül-
ményeit és adjatok, hogy adhassak. 

Yöriis Jézscl főispán. 

Vigyázz ! jön az 
Afrikai őrjárat! 
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India forrong! 
(London, november 12) Az Obser-

vrr indiai munka!ársa írja. hogy In-
diában a politikai feszültség elérte 
legmagasabb fokát. Olyan robbanás 
fenyeget, ainelv a nagy indiai lázadást 
leszámítva, példátlan az indiai törté-
nelemben. (MTI) 
(London, november 12) A független 

munkáspárt országos tanácsa határoza-
tot fogadott cl, amely megkívánja liogy 
azonnal vonjanak vissza minden had-
•rőt Indiából, Ceylonból, Burmából és 
a Maláj földről. (MTI) 

A varos lelálliija a községi 
élelmiszerüzemet 

A közellátási hivatal átszervezése 
kapcsán a város vezetősége elható 
kozfa, hogy felállítják a községi élei 
miszorüzemet, amely árubeszerzéssé 
és eladással foglalkozik. A közellátási 
hivatni csak mint adminisztratív szerv 
működik lovábl) 

Jugoszláviáin vasárnap lezajlottak 
a választások 

A nyolcmilliónyi választónak mintegy 80 százaiéira 
leszavazott 

(Belgrád, november 12) Jugoszlá-
viában vasárnap tartották: meg az u j 
alkolmányozó nemzetgyűlés válasz-
tásait. A nyolcmillió fnjosi láv válasz-
lónak több m i n i 8 0 százaléka szava-
zott. Egyes helyeken, köztük Ttto tá-
bornagy szülőfalujában Is minden sza-
vazásra jogosult Icadía s z a v n i l í t . A 

jugoszláv nők most kaptak először 
szavazali jogot és majdnem vaTinvmy-
nyicn éllek is vele. A vál i iz l is t az 
egész országban az ünneplés nap 
jává tették. A jelöltek valamennyim; 
Tito tábornagy nemzeti frontjához tar-
toztak, az ellenzék pedig nem votl 
részt a választásokon. 

Az angol rádió a csehszlovákiai 
magyarok üldözéséről 

Az oroszok közbelépnek a magyarok érdekében 
London, november 11) A Iondoni 

rádió már többször beszámolt arról a 
nyilatkozatról, amelyet Ilaire labour-
párli képviselő Magyarországról való 
visszatérése után tett. Most a News 
Statcsman megegyszer idézi Hairo sza-
vait: Utazásom során meggyőződtem 

arról, hogy Csehszlovákiában folytató-
dik a magyar lakosság deportálása és 
hogy Szlovákiában gyüjtötáborokat ál-
lítanak fel. A hirhedt Hlinka-gárda 
tagjai elhurcolják a magyarokat a la-
kóhelyükről. Az oroszok itt-olt közbe-
lépnek a magyarok érdekében. (MTI) 

J goszlávia befogadja 
a volf magyar hadifoglyokat 

IMozi? műsora 
Korzó Mozi 
Ma és- mindennap az izgalmas ame-

rikai filniuidonság lluinphrey Boyurt, 
Raymond Masscy és Alan Iíale szen-
zációs főszereplésével. Az óceán bősei. 
A rendkívüli hosszú műsor miatt az 
előadások kezdete fél 3, fél 5 és fél 7 
órakor. (Telefon 621.) 

Belvárost ilozi 
Ma és mindennap az orosz filmmű-

vészet fcdiönleges filmrcmeke: Este 
7?,?í .7 h a b o r u " 'án. Énekes, zenés 
kollőfilni. Főszereplők: Maria Lagui-
nina és Jewgcmjin Szcmoljov. Azon-
kiyul: lleli Krónika, Előadások 3, há-
romnegyed 5 és fél 7 órakor kezdődnek. 

Szec.ieuyi Filmszínház 
Ma és mindennap bemutatjuk a 

l y o " v " r u "I amerikai lilmreuiekct• 
fs .nV'T',?8 a B 2 y a l a - A vad vágyak rá fölfutott szenvedélyek filmjében a 
M/ir^ í-, a . 9cx-appeal királynője: 
Mar enc Dielrich játsza. A többi szere-
f i'" : , !™cc Cabof, Roland Young 

Univcrvii* r.,er- 1en,l«te Clair. » . ' , , " i n Azonkívül: Lyukai 
kczdete f ' h , , i r i»d ó- E ' "adások Kczdelc J. háromnegyed a és fél 7-kor. 

(Budapest, november 12) A népgon-
dozó hivatal a napokban nagyfontos-
ságú megállapodást kötött a budapesti 
jugoszláv misszióval. A megállapodás 
értelmében i 

<i hadifogságból hazatérő magyar 
nemzetiségű jugoszláv állampolgá-
rok hazatérése elé a jugoszláv haló-
ságok semmi néven nevezendő aka-

dályt nem gördítenek. 
Értesülésünk szerint, most vau ala-

kulóban Hódmezővásárhelyen az a 
gyüjlőtábor, ahol összegyűjtik a Jugo-i 
szláviába hazatérni kívánkozó voltl 
hadifoglyokat. Az eredeti megállapodási 

az, hogy a jugoszláv állampolgárokat 
203-as csoportokban telepitik vissza. 

A jugoszláv hatóság előzékenysége 
viszont a kisebb, 30—40-cs csoportok 
hazaszállítását is lehetővé teszi. 

A népgondozó hivatal ezúton is fel-
hivja a magyar nemzetiségű jugoszláv 
állampolgárok figyelmét, hogy 

vagy a hódmezővásárhelyi gyűjtő-
táborban, vagy pedig Budapesten 
a népgondozó hivatal központjában 

(Sas-utca 12.) jelentkezzenek. 
Minden szociális segitséget megkapnak 
és mielőbbi hazatérésük biztosítva van. 

o n o 

Megnyílt az ország elstt szövetkezeti 
vezetőképző tanfolyama Szegeilen 

(Szeged, november 12) A Délvidéki 
Szövetkezeti Központ rendezésében hét-
főn reggel szövetkezeti vezetőképző 
tanfolyam nyílt meg Szegeden A tan-
folyam megnyitása ünnepi formák kö-
zött vasárnap délelőtt ment végbe a 
kereskedelmi és iparkamara nagyter-
mében. Vörös József elvtárs főispáD, a 
Szövetkezeti Központ elnöke megnyitó-
beszédében rámutatott a tanfolyam je-
lentőségére, amely annál nagyobb, mi-
vel ez lesz az első ilyenfajta tanfolyam 
nz országban. 

Tihanyi Gábor elvtárs, ügyvezető-
elnök üdvözölte a város képviseletében 
megjelent Dénes Leó elvtárs polgár-
mestert, valamint Kalona András elv-
társ, ipartestületi elnököt. Ezután Dé-
nes polgármester elvtárs emelkedett 
szólásra. Kifejtette, hogy a modern 
társadalomtudomány szerint a gazda-
sági étet fejlődése u közösségi gazdál-
kodás irányóban halad. 

Ennek a fejlődésnek egyik lépcsője 
a szövetkezeti gazdálkodás. A szövet-
kezeti gazdálkodás gyakorlati példája 
annak, hogy a közösségi munka moz-
dítja elő az egyén érdekét. 

Példának hozta fel Dénes elvtárs a 
dániai tejtermelő szövetkezeteket és n 
Szovjetunió kolhozait. Azután a szövet-
kezet értékesítő formájáról beszélt Dé-
nes elvlárs, majd arra hívta fel a tan-
folyam hallgatóinak figyelmét, hogy a 
közösség érdekeit tartsak mindig szem 
előtt szövetkezeti vezető korukban. 
Végül javasolta, hogy a lantotvani ve-
zetősége társadalompolitikai kollégiu-
mot és iktasson órarendjébe heti két 
órában. 

A polgármester beszéde után érke-
zett meg a megnyitó ünnepségre Kará-
csonyi Ferenc elvtárs, Csongrádmegye 
és Hódmezővásárhely főispánja, akit 
Tihanyi elvtárs üdvözölt A főispán vá-
laszában kijelentette, hogy örömmel 
üdvözli a lantolva n megrendesését és 
a maga részéről szívesen támogatja azt. 

Lóránt Gyula elvtárs, iparügyi mi-
niszteri biztos K/.iulén támogatását he-

lyezte kilátásba és elmondotta, hogyan 
alakította meg a tulajdonosai által el-
hagyott hódmezővásárhelyi Korom-tex-
tilgyár munkássága a textilmunkások 
szövetkezetét és hogyan vezeti tovább 
a gyárat szövetkezeti alapon, 

Dr. Lehel Pál kamarai titkár, a szö-
vetkezeti tanfolyam vezetője ismertette 
ezután a tanfolyam célját, tanrendjét 
és tanmenetet bejelentve, hogy kész-
séggel fogadia el Dénes polgármester 
indítványát cs a tanrendbe társadalom-
politikai előadásokat is beiktat, majd 
Tibanyi Gábor a szövetkezeti mozga-
lom történetéről tartott érdekes elő-
adást. 

Az ünnepség dr. Lehel Pál lanfo-
lyamvezetö záró szavaival ért véget. 

A hétfőn reggel több mint ötven 
résztvevővel megindult tanfolyam no-
vember 27-ig lart, az előadók" délután 
2-től 7-ig oktatják a hallgatókat köz-
gazdasági ismeretekre, kereskedelmi 
jogra, iparjogi ismeretekre, az áru üzle-
tek üzemtanára, a szövetkezeti könyv-
vezetés alapelveire, számvitelre és más 
fontos tudnivalóra. 

Előadók: dr. Kréngi Bertalan> 
dr. Lehel Pál, Szánló Béla, Lichtcinstein 
Dezső, Turi József, dr C.serzy Mihály, 
dr. Csáti Ferenc, dr. Pleskó András, 
dr. Wcntzel Ágoston, dr. Iszlay István 
és dr. Tamás Miklós, 

Tisóf és kormányát 
Pozsonyban őrzik 

(Pozsony, november 12) Tiso volt 
szlovák államfőt és kormányának tag-
jait az amerikai hatóságok átadták a 
csehszlovák korniánvnak és inost Po-
zsonyban őrzik őket, ahol rövidesen a 
népbiróság dönt sorsukról. Kzt az al-
kalmat a sz'ovuk önkormányzat hívei 
arra használták fel, hogv titokban ter-
j esz le II röpcédulákkal fejtsenek ki ayi-
tációt. A szlovák rendőrség országszer-
te sok embert letartóztatott. (MTI) 
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KI A MAGYAR? 
A • kisgazdai/jak« ujabban aiL 

magyarázzák, hogy 5k magvetőkké 
lettek az országban és azt állUjik. 
hogy mi utánozzuk Őket a íemzet i 
színek használatában. Kijelenthet-
jük, hogy mi nem pusziin ós első-
sorban a sziliek használatában lát-
juk az igazi nemzeti érzés kifeje-
zését, hanem elsősorban a lettet* 
ben. Nagyon jól tudjuk, áogy az el-
múlt rendszer vezetői országvesztő, 
népgyilkoló politikájukat éppen a 
nemzeti színek leple alatt végezték. 
Nem balnak meg bennünket azok 
a szép szólamok sem, amelyeket 
egyre Inngozfalnak kisgazdakörók-
bcu, hiszen ezeket is hallottuk mán 
llőnianéklól Fmrédyékig, a zöld in-
get viselő politikusoktól eleget. Ml 
nem szépszavakban láljuk a ma-
gyarságot, hanem abban, hogy U 
mit lesz a magyar népért. Azt tart-
juk, hbgy a ntinzcti színeket Is csak 
valóban nemzeti tettek után van 
joga valakinek kitenni ős magáé-
nák vallani. Ha pedig a Kisgazda-
párt megkérdi tőlünk, hogy mi aúl 
lettünk a magyarság ér iekében, 
árra Is meg tudunk felelni. 

Minden dicsekedés nélkül állA-
pilbaljuk meg ugyanis, hogy ed-
digi munkánk alapján hü méltán 
viselhetjük a nemzeti színeket, 
mert a MnDISz-tagok ott voltak 
az u j demokratikus nemzeti had-
sereg első ónként jelentkezett tagjai 
sorúban és á legveszélyesebb Idők* 
ben ott láthattuk őket a demokrati-
kus rendőrség sorai kőzött Is. Al 
MaDISz számos tagját küídto vi-
dékre a földreform végrehajtásá-
hoz Is és mindenhova, ahol a ma-
gyar népért kellett dolgozni. Ugyan-
akkor azonban ml is megkérdezhet-
jük, hogy amíg a MaDISz igy dol-
gozott , hol voltak a F f t t f e t l e i lt fo-
s ig tagjai? A válasz nem nchér, 
mert hiszen tisztában vagyunk ve-
le, hogy'legnagyobbrészt Németor-
szágban voltak vagy idehaza búj-
tak meg, mert féltek, hogy számon-
kérésre kerülhet sor a Turulban 
és a többi fasiszta bajtársi egye-
sületben végzett (hazafiast kárte-
vésük miatt. A magyar demokrácia 
ezzel szemben váratlanul elnéz® 
volt irányukban és ők ezt kihasz-
nálva mind bátrabbá kezdenek vá'nl 
és a legnagyobb magyaroknak, leg-
nagyobb demokratáknak tüntetik 
fel magukat. 

A Szegedi Hírlap cikkírójának pe-
dig azt üzenjük, hogy söpörjön In-
kább a saját háza táján, hiszen 
van ott söpörnivaíő ós ue gán-
csolja azokat, akik dolgozni akar-
nak. Hogy kt a magyar, annnk 
megállapítását pedig bízza azokra, 
akik valóban dolgoznak n magyar-
ság érdekeiért. ígérjük, hogy ha 4 
Független Iljuság is komolyan dol-
gozik majd hazánk újjáépítésén, a 
magyar ifjúság égető kérdéseinek 
megoldásún és népünk feladatain, 
akkor nem lesz bajunk egymással 
és egymásra találva, egvült fog-
juk szolgálni sokat szenvedett ma 
gyar hazánkat. 

A Magyar 
DrniakraGkss ll ju-ágl SíSrefsé} 

szegődi szervezete. 

Az amerikai kommunista 
párl első törne gtüntetéfe 

(Ncwyork, november 12) Az amerikai 
kommunista párt, amely három évig 
be volt tiltva, pénteken rendezte első 
nagy tömeggyülését Newyorkban. A 
tömcggyülés tiltakozott amiatt, m-rt az 
amerikai kormány Kínában beavatko-
zási politikát követ el Csangkaisek 
javára. (MTI) 

Vigyázz ! jön az 
Afrikai őriárat! 

Bútorozott szobát keresek h-nelő* 
leg a Belvárosban, élelemért Jelige 
iPénzlárosnőc 


