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A pwfcssxM u-i oluat! 
Csütörtök délutánra a Szegedi Egye 

temi és Főiskolai Hallgatók Szabadszer-
vezete tájékoztató nagygyűlést tervezett, 
hogy rendezhesse végre közös dolgait, 
hiszen számtalan megbeszélni való van az 
egyes karokon, az igazolisok, a tandíj, 
menza körül és másutt is. Az iljuságnak 
legelemibb demokratikus joga, hogy kér-
déseit egymá8között megvitassa és szer-
vezetén keresztül a panaszokat orvosolja. 
Valamikor Ilyen nagygyűlések alkalmával 
egész délutánra szUnetet szoktak kérni, 
de az újjáépítés nehéz munkájából 
a szegedi egyetemi itjuság sem akarja 
kivonni magát és Így az egyetem rektorát 
távolléteben helyettesítő dr. Rtesz Frigyes 
protestortól csait annyit kértek, deután 
5 órától adjon szünetet, hogy a nagygyű 
lés előtt még a menzán le, yen idő a va-
csorára, mert utána már nincs kiszolgá-
lás. A főiskolán nem is gördítettek semmi 
akadályt a kérés elé, de a prorektor ur 
minden indokolás nélkül megtagadta az 
ifjúság méltányos, jogos kérését és amikor 
az ifjúság elnöke, Páter Lászlö udvariasan 
megokolta, hogy későbbi időpont a távol-
lakók miatt nem alkalmas, a protektor ur 
ismét minden indokolás és magyarázat 
nélkül, a hallgatóság érdekeivel mit9em 
törődve csak annyit jegyzett meg: 

— Monimár hagyjon kérem olvasni I — 
és újságjába mélyedt 

Nekünk sajnos nem ismeretlen ez a 
hang I Évekkel ezelőtt a szegedi „egye-
tem fura ura" már eltanácsolt innen egy 
fiatal magyar költőt, mert szólni mert má-
sok érdekében. Az egyetem mai „fura ura* 
ugy látszik még mindig nem akarja tudo-
másul venni, hogy még az ő vezetése alatt 
sem működhetne sehol egyetem hallgató-
ság nélkül. Márcsak ebből is nyilvánvaló, 
hogy először is az egyetem van a hall-
ga óságért, igy tehát azok jogait is illik 
figyelemben tartani. Elismertük, hogy a 
prorektor ur esetleg kitűnő tudós a maga 
szakmájában, de ugyanakkor és talán első-
sorban professzor is. Márpedig, ha tanár 
ilyen messze áll tanítványai tói, akkor való-
színű, hogy oktatása körül is kifogásnak 
kell lennie. 

Egy nemrégen nálunk megjelent cikkel 
egyűit pii is csak azt kiváltjuk, hogy jöj 
jenek végre közelebb a professzorok a.-
ifjúsághoz, hogy a demokrácia meghoz-
hassa ezen a téren is a maga eredményét. 
Lehet, hogy Riesz prorek or ur ezzel nem 
törődik, neki nem fontos az ifjúság ér-
deke, csak saját ügyeivel szeret foglal-
kozni, de akkor mondjon le arről, hogy 
• magyar demokrácia fizetéséből éljen. 
Ne feiejtse el Prorektor ur, hogy nem 
mindig az az ur, aki felül van I 

bclligyminiszter által előirt, az 1938-aa 

lé'.szám alá apasztását, hogy az a po-

11 ilkai megbízhatatlanokon kívül csak 

olyanokat érintsen, akiket anyagilag 

nem tesz lehetetlenné az efbocsájtáa, 

Kérte a polgármester a városi tiszt-

viselőket, hogy a bekövetkezett intéz-

kedéseket fogadják nyugalommal és 

megértéssel és azok, akik továbbra is 

megmaradnak a közélet szolgálatá-

ban. fokozott erővel teljesítsék kö 

telesságiiket. 

A szakszervezeteknek részt kell veraniök 
az Egyesült Nemzetek szervezel ében is 

Roosevelt birtoka 
az amerikai népé lesz 

Az amerikai külügyminiszter közölte, 
hogy Roosevelt hydeparki birtokát április 
12-en adjak át ünnepélyes keietek közölt 
az amerikai népnek. Az elhunyt e/nők há-
zát és birtokát Truman elnök fogja a nem-
zet köztulajdonává avatni. 

Truman elnök Roosevelt 'halálának év-
fordulója alka mából a Hyde-parkban be-
azél. Az amerikai rádió középeurópai idó 
szerint 20 óra 30 perctől kezdve közvetíti 
a beszédet. 

Dénes polgármester előadást 
tartott a városi tisztviselőknek 

a létszámcsökkentésről 
és a racionalizálásról 

(Szeged, áprili3 11.) Déne> Leó elv-

társ, polgármester csütörtökön délben 

a városháza közgyűlési termében elő-

adási tartott a létszámcsökkentésről 

és a közigazgatás racionalizálásáról a 

városi tisztviselőknek, akik zsúfolásig 

megtöltötték a közgyűlési termet. Dé-

nes elvtárs a városok kongresszusán 

és a belügyminisztériumban megtar-

tott polgármesteri értekezleten el-

hangzott előadások Jtapcsán ismer-

tette azokat az irányelveket, amelyek 

szerint a városi tisztviselők létszá-

mát csökkenteni kell és Végre kell 

hajtani a .közigazgatás egyszerűsíté-

sét. R?Jk László elvtárs, belügyminisz-

ter és Vas Zoltán elvtárs, államtit-

kár beszédének kivonatos ismertetése 

után a polgármester kijelentette, hogy 

a város lehetőleg ugy óhajtja végre-

hajtani a iétezámaKlkü; ntésnek a 

(Párizs, április 11.) A francia szak-

szervezetek 26-i értekezletének szer-

dai ülésén hangoztatták, hogy uj gaz-

dasági politikára, elsősorban a leg-

fontosabb nemzetgazdasági ágazatok 

államosítására van szükség. A kor-

mánynak szoros kapcsolatokat kell 

fenntartania * szakszervezetekkel. A 

szakszervezeteknek azonban az Egye-

sűit Nemzetek siíervaaebében is kép-

viseletet kell kapniok és a szakszer-

vezeti világszövetség kiküldötteinek 

fontos szerepet kell betöltenie az 

Egyesült Nemzetek szervezetének 

munkásságában. 

A demokratikus pártok szabad 
parlamentje 

Horváth Már ton elvtárs e lőadása a Kommun i s t a Pár t béke-
e l f t k é s x l l é s é n e k m u n k á j á r ó l 

(Budapest, április 11.) Az első ke-

rületi demokratikus pártok szabad 

parlamentjének első ülésén »A héke-

előkéezttés munkája Magyarországon* 

citnmel a demokratikus pártok elő-

adói tartottak beszámolót nagyszá-

mú közönség előtt. Horváth Márton, 

a »Szabad Nép« felelős szerkesztője, 

a Magyar Kommunista Párt részéről 

vázolta a békeelökészitést. A Kom-

munista Pártnak az az álláspontja — 

mondotta hogy a magyar reakció 

elleni harccal és olyan künoütíka ki-

alakulásával, amely a szomSzédáUa-

'.nokkal. elsősorban a Szovjetunióval 

baráti jóviszonyt teremt, készülhe-

tünk legjobban a békére. A Szovjet-

unió politikája a leghatározottabban 

és tegcéltudatosabban a békére és éa-

ját biztonságára van beállítva. 

Ugyanakkor, amikor nem akar a 

szomszédos államok függetlenségéhez 

hozzányúlni, ragaszkodik ahhoz, hogy 

a szomszédállamokban olyan rendsze-

rek legyenek, amelyek biztosítékul 

szolgálnak arra nézve, hogy a békét 

megőrzik. A magyar béke előkészíté-

sének is, ha reállisan akar számítani, 

akkor ebbe a környezetbe kell bele-

illeszkednie. A határon kivül maradt 

magyarság nemzetiségi jogaiért nem 

vagyunk hajlandók eltűrni, hogy Cseh-

szlovákiában magyar parasztokat, de-

mokratákat, akik ott születtek, átte-

gyenek a határon. 

Lfcnárt Iván, a kisgazdapárt szó-

noka, bevezetőjében hangsúlyozta, 

hogy a főbb kérdésekben teljesen 

egyetért Horváth Mártonnal. A re-

vizionizmust csak demokratikus át-

neveléssel lehet kiirtani a magyar 

köz vélemény bői. Kossuth és Petőfi ha-

zafiasságára van szükség. 

Dr. Jócslk Lajos államtitkár, a 

nemzeti parasztpárt részéről hangsú-

lyozta, hogy nem a magyar demokrá-

cia vesztette el a háborút. A csehszlo-

vákiai magyarüldözésekről megemlé-

kezve kijelentette, hogy a demokrácia 

egy és oszthatatlan az egész Duname-

Játszóteret 
ü j s f y e r m e k e k n e k i 

Teljes bizonysággal megjött végre 

a tavasz és ilyenkor fűzfapoéták és 

költői lelkű ifjak szokták üdvözölni 

a áöldiombu fákat és az első meleg 

napsugarakat. Az idén azonban a há-

ború pusztításai után elsősorban a 

jövő élet, a magyar gyermekek nevé-

ben örülünk orrnak. hogy végre meg-

Itophatják a téli szobák egészségtelen, 

sokszor fagyos levegője után a nagy 

•központi folóriaszolgáltatás éltető 

melegét. A gyermek azonban azért 

gyermek és azért fiatal, hogy fej-

lődjék, mozogjon és erősödjék. Sajná-

lattal látjuk ezért, hogy a város még 

mindig nem gondoskodott megfelel® 

gyermekjátszóterek létesítéséről és a 

legjobb esetben is o»ak a kopár par-

kokban, a poros földön kénytelen 

hancúrozni, különösen a külváros Sze-

gényebb gycrmekseroge. Valamikor 

néhány évvel ezelőtt gyermekjátszóte-

reket létesítettek, hintával, inászúkü-

Vc lekkel és póznákkal, tornaszerekkel 

Stefánián, a Rákóczi-téren, a Sza-

badság-téren és még egynéhány he-

lyen a városban. Vidám gyermekcso-

portok játszottak akkor eteken a he-

lyeken, de az első tél után eltűntek 

onnan a játékszerek és azóta sem lát-

juk őket, csak itt-ott mered csonkán 

az ég felé egy-egy tornaszer csupasz 

|í oszlopa. A váras hatóságának gon-

doskodnia keltene arról, hogy a tél 

folyamán amúgy is legyöngült aprósá-

gok a friss levegőn játékokhoz, egész-

séges tornaszerekhez jussanak és 

megerősödve, megedződve várhassák 

az uj telet, amely reméljük kevesebb 

nélkülözést tartogat mindannyiunk 

számára. 

A megfelelő játszóterek létesítés;: 

nemcsak egészségügyi,v de pedagógiai 

szempontból is igen nagyjelentőségű 

lenne. A nyár folyamán ugyanis a 

gyermekek legnagyobb része felügye-

let nélkül marad az iskolai szünet 

idején. A gycrmekjátszóhelyek léte-

sítésével viszont kitűnően megoldód-

na ez a kérdés, mert a szünet alatt 

szabadságon levő tanítói és óvónői 

kar biztosan szívesen vállalná a gyer-

mekek összetartását és a szhbad leve-

gőn, megfelelő felszerelés mellett test-

ben-'étekben egyaránt nevelődhetné-

nek, fejlődhetnének. 

(Szeged, április 11.) A szegedi gaz- Várjuk tehát a város minél előbbi 

dasági rendőrség állaadó munkával I intézkedését és reméljük, bftrmllytw 

deneében. \ magyar külügyminisz-

térium tisztviselői karát meg kell tisz-

títani a reakciós elemektől és Ma-

gyarországot a külföld felé csak olya-

nok képviselhetik, akiknek * mnltjuk 

teljesen tiszta. 

Dr. Csécsi Imre, a Magyar Radi 

kális párt elnöke, hangsúlyozta, hogy 

a Dunamedencében étő népek végisges 

békéjét csak a konföderáció valósit-

hatja 

M W S S S H I 

a külügyminisztérium az ipari 
foglalkozású orosz hadifoglyok 

hazahozataláért 
(Budapest, április 11) Az iparügyi mi-

nisztérium össreallitja az orosz hadifog-
ságban levő ipari alkalmazottak adatait, 
mert ezeknek hazahozatala érdekében » 
külügyminisztérium eljár a szövetséges 
ellenőrző bizottságnál. Az iparügyi minisz 
térium ezért felhivta a munkaadókat, hogv 
a GyOSz es az IPOK utjsn a hadifog-ág. 
ban levő alkalmazottaik névsorát küldjék b: 

Paprikacsempészebei 
fogott el 

a ga&dasági rendőrség 

igyekszik segítségére lenni a város 

kőzellátásának olymódon, hogy min-

den alkalommal, a legszigorúbb eszkö-

zökkel igyekszik megakadályozni a 

város közönségétől élelmiszert elvonó 

csempészek működését. A legutóbb 5 

tagu paprikacsempészhandát leplez-

tek le. Sánta Szilveszter, Acs Sánta 

János, Hajdú Géza, Farkas Szilvesz-

ter, Farkas Géza és Klri Kálmán 

röszkei lakosok szállítási engedély 

nélkül akartak őrölt paprikát kivinni, 

összesen mintegy hatvan kiló őrölt-

paprika csempészését kísérelték meg. 

A szegedi gazdasági rendőrség azon-

ban tettenérte őket és a paprikát el-

kobozták tőlük. A csempészek ellen 

eljárást indítottak. 

ösv Varga Mih&lyné 6n a Varga-család 8*sz«s tagja fájda-
lommal tudatják mindazokkal, akik szerették, 

Vargfa M i h á l y n a k , 
a Varga Mihály cég senior főnöke, a szegedi Zsidó Hitközség volt 

alelnöke, a Kereskedők Szövetségének elnöke, 

számos szociális intézmény alapitóji és támogatója 1945 január 10-én Bu-
dapest ostrománál tört nt tragikus elhuny át. Drága halottunkat, csa'ádun-
büszkes gét, kit örökké gyászolunk és siratunk, Budapesttel hazahozzuk és 
12 én délulán 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a szegedi zsidó temető 
családi sírhelyébe. 

Fennkölt jóságos lelkének emlékét mindörökké őrzi 
a gyásxbaboralt család* 

Részvetlátogntások mellőzését kér ük. 
Különvillamos fél 3 ko' indu' a Dugonics-térről. 

szerény formában is, d« hamarosan 

megjelennek játszótereinken az uj já-

tékok és a legszebb lárma: vidám, 

kipirult arcú, játékos gyermekek zsi-

vaja veri fel az aanugyis csöndes 

szegedi utcákat éa tereket. 

Dz UNRRR-kUldOttség vezetője 
Rákosi elvtársnál^ 

(Budapest, április 11.) Stanley ^ominer, 
az UNRRA magyarországi küldöttségének 
vezetője és Frank Weiser, UNRRA taná-
csos szerdán délután tisztelgő látogatást 
tett Rákosi Mátyás elvtárs miniszterelnök-
helyettesnél, akivel egyórá3 megbeszélést 
folytatott az UNRRA magyarországi tevé-
kenységéről. 

Aspergilín.az uj orosz gyógyszer 
jobb, mint a penicilln 

(Moszkva, április 11.) NlkohJ Kra-

szilnyikov tanár, szovjet tudós uj 

gyógyszert talált fel, amely különb 

mint a a penicilin. Az Aspergil innék 

elnevezett szert már kipróbálták éa 

jelenleg is kipróbálás alatt áll Mosz-

kvában, Leningrádban és más szov-

jet városokban. Ezt az uj gyógyszert 

olyan betegségek csiráinak elfojtására 

is fel fehet használni, amelyek eddig 

a penicÜinnel szemben közömbösek! 

voltak. Igy fel lehet használni a gu-

mókor, vérhas, hagymáz és kolera 

Jelien ia. ' 


