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A munkáspártok máravérosl egyesülésén 

Komócsin Zoltán bejelentette: Meg-
kezdik Móraváros csatornázását 

A m óra városi kulturházal 
ftsufotáuig megtöltötték a mó-
ravároslak, alsük az MKP és nz 
SzDP egyesítő ülésére gyűltek 
össze. Kiss Pál megnyitója 
ntán az SzDP részéről Széli 
Sámuel beszélt és hangsú-
lyozta, hogy fegyelemmel, ön-
tudattal tanulással legyünk' 
méltók a Magvar Dolgozóik 
Pálijához. 

Komócsin Zollán elvtárs, az 
MKP nagyszegedi végrehajtó-
bizoltságának titkérhelyettese 
beszéli ezután. 

— A mi pártunk a külváro-
sok népének, a fejkendős pa-
raszlasszonyo'knak és a kér-
ge skezü dolgozóknak pártja' — 
mondotta a többi közölt. — 
A Komnnmista Pártnak1 ezt a 
legfőbb ériókét büszkén viszik? 
ál a Magyar Dolgozók1 Páli-
jába és lia lehet, ez a párl 
még harcosabb képviselője lesz 
« külvárosokban lakó dolgozó 
kisembereknek, fippen ezért 
örömmel jelenthetem be: Dé-
nes Leó elvtárs, polgármester 
közölte pártunkkal: « legrövi-
debb időn tvetüi hozzákezdenek 
MóraVáwos csatornázásának 
rendbehozásához és ezzel több 
évtizedes jogos követelést való-
Aitaunk meg, \ munkát részi-
ben a szegedi egyetemi hall-
gatók végzik el önkéntes bri-
gádjaikkal, hogy ezizei. is éptf-
tfék a fizikai es szellemi dol-
gozók összefogását. 

A gyűlés közönsége nagy 
lelkesedéssel fogadta Komó-
csin elvláfs bejelentését. A 
titkári jelentések elhangzása 
ulán kimondták nagy lelkese-
dés közepette a kél párl egye-
süléséi es megválasztották' az 
uj vezetőséget. Elnök' Kiss Pál 
lelt, titkár: Zsák József, pro-
pitgimdavezelő. Rózsa István, 
fcádervezetö: Kopasz János, ok-
tatásvezető: Sebestyén Klára, 
gazdasági vezelö: Tgnácz Fe-
renc. ifjúsági vezető Kelemen 
Béla, nőszervező: Kopasz Jó-
zsefné, lömegszervező: Csóü 
Mihályné. Kongresszusi kikül-
döttek: Zsák József, Havalecz 
Istvánné, Ablaka György, Ko-
pasz József, Csótt Mihályné, 
Kiss Pál. Sebestyén Klára, 
Nérnelh Ferenc, Rózsa István, 
tgnácz Ferenc. 

A lelkes hangulatú egyesitő 
taggyűlést jólsilterült műsor 
egészitette ki, amelynek kere-
tében Polgár tbolvn Ady-ver-
sel sznvall, a Főiskolai Ka-
tnurakórus dr. Szeglív Endre 
ve/élésével művészi kórusmü-
vekel adott elő, a rendőr-
ré nck a r iudinókal játszolt, a 
móravárost knitungárda pedig 
vígjátékkal szórakoztatta a kö-
zönséget. Az ünnepség kereté-
ben az MNDSz m óra városi 
nsoporlja emlékzászlót nyújtott 
át nz egyesfut munkáspárti 
szervezeluek. 

Az egyetemi ifjúsági 
szervezetek egyesülése 

Az SzDP Szentháromság-
uleai székházánan igén nagy-
számú egyetemi hallgató jelen-
létében tartotta meg ünnepé-
lyes egyesitő taggyűlését az 

MKP és nz SzDP egyetemi if-
júsági szervezete. Á gyűlést 
Illés Lajos elvtárs, az egység-
blzottaág elnöke nyitotta: meg, 
majd nz SzfiiP részéről Perjést 
Károly elvtárs beszélt. 

Utána Komócsin Zoltán elv-
tára sZÓIt az egyetemi pro-
blémákról és kijelentette, hogy 
az Idei évtől jelentős fordulat 
következett be a szegedi egye-
temen: az egyetemi ifjúság 
megértette a népi demokrácia 
követelését és tömegeivel be-
kapcsolódott az építő mun-
kába. Hangsúlyozta, hogy az 
egyetemi ifjúság munkájában 
a diákság íommtinisla párt-
szervezete járt az élen, köszö-
netet mondott ezért a munká-
ért és kérte, hogy a jövőben 
együttes erővel még sikereseb-
ben dolgozzanak a diákság szo-
ciális helyzetének felemelése 
és B müveit ifjúság megterem-
tése érdekében. 

Ezután a két pártszervezet 
titkára: Gzipot Zoltán és Le-
vendel László mondta el be-
számolóját, maja az üj vaze-
tőség megválasztására került 
sor. Titkár Levelidéi László 
lett, helyettese F.zipol Zoltán. 
Oktatásvezető Illés Lajos és 
Fodor Timót. Káder vezető He-
gedűs Viktor, agitációs vezlető 
Csorba Lajos. szervező Várnai 
AttonZ, jegyző Szalóczf Márta. 
A kongresszusi kiküldöttek: 
Várnai Alfonz és Oripot Zoltán. 
Az egyesitő taggyűlés kereté-
ben nz Apáthy István medikus 
népi kollégium nagy sikerré! 
mutatott be 11 ént láncokat, az. 
állami védőnőképző intézet 
tánccSOporlja pedig orosz és 
magyar láncokkal szerepelt. 
Dévjd Knlaiin és Diószegi And-
rás bölcsészhallgatók Majakov-
szkij- és Ady-vferset szavaltak. 

Az egyetemen 
Az egyetemi alkalmazottak 

pénteken délulán tartottál* 
meg a kél munkáspárt egye-
sítő taggyűléséi. Dr. Záport 
Dezső megnyílójának elhang-
zása után Kövi Béla elvtárs, 
az MKP és Ha lik László elv-
társ az SzDP részéről mondott 
beszédei. A titkári beszámolók 
után megválasz.lolták a párt-
szervezel uj vezetőségét. Elnök 
lett dr. Medgycsi Endre, titkár 

1 
dr. Geréb Tibor, 'kádervezető j J l j M f l « ! t 9 | t r k Í S C S 
Molnár János, kutfurvetolő Va-j ü j l l lHBAf lB I B B W 
das György, proongimilave/ctő | 
soos uáiólv. szervező Telzli 
János, értelmiségi megbízott 
dr. Zápori Dezső, pénztáros 
dr. Feuer Gvőrgy. nőszervező 
Ketser GónAi Eruétet, ^ A* 
egyséigkonferwicta kizüldötfei: 
dr. Mcdgycst Euíre, dr. Ge-
réb Tibor dr. Zápori Dezső, 
Vadas György, Molnár János 
és Kiss Gy. Júlia. 

Ruzsajárás, Domaszék, 
Nagyszéksós, 

Szentmihályíelek 

Csütörtökön a rúzsa járási, 
domaszékl, nngyszéksóxi és 
szeritmjliálylelekí egyesitő tag-
gyűlésekkel Szeged környékén 
befejeződólt a két munkáspárt 
egyesítése. A gyűléseken nagy 
számmai jelenték meg a falú 
dolgozói és hitet tettek a Mqr-
gyar Dolgozók Pártja mellett 
Ruzsnjáráson Szilágyi András 
(MKP) és Száraz Ferenc (SzDP), 
DomaszékeirFrdős János (MKP) 
és Kuli Richárd (SzDP) Nagy-
széksóson Perjés László (MKPj 
és Jenei Sándor (SzDP), Szent 
mihálvte leken pedig Bedő Kál-
mán (MKP) és Szélt Sámuel 
(SzDP) voltak a munkáspár-
tok kiküldött szónokai. Az 
egyesülés ünnepélyes el-
fogadása után a négy vidéki 
pártszervezetben mégválasz-
tották az uj pártvezetőségéi és 
a nagvszegedt egységkon terén 
cia kiküldötteit. 

Egy munkáspárt 
a színházban 

A szegedi Nemzeti Színház 
egyesitő ülésén Pintér Géza az 
SzDP. Tombáct Imre az MKP 
nevében beszélt. Sugár Mf 
hály és Márki Géza titkári je 
lentése otán Danisa Győző s«t 
valta ei Petőfi a Nemzethez 
cimü költeményét, majd elfő 
gadták a két párt egyesülését 
kimondó határoznia javaslatot. 
Deák Sándor javaslatára a kő-
vetkező vezetőséget választot-
ták mfeg: elnök He-rczeg Vil-
mos. titkár Máriji Gézla, pro-
pagandista PjiiIW Béla, gaz-
dasági vezető Dési Rózsi, ká-
derveztető Salamon Ferenc, 
szervező Kolteí Károly és id. 
Ungvári István, knltürvezető 
Váradt László, oktatás felelős 
Sugár Mihály. 

Az egyséekonferencia kiiküi-
döttei: Dési Rózsi, Salamon 
Ferenc és MárkJl Géza. 

a m i w H a m s e n v t e i 
Mekis Józs9r*tfafása a " f 1 " ' 4 " * " * " 

síéhMiban 

Ma este nyílik meg 
a Hungária-ferrasz 

VIrány — Rácz Zene 

— ötezrelék a számlabé-
lycgilleiék. Május elsejei ér-
vénnyel rendelet jelent meg, 
Smely előírja, hogy a szám-
labélyegillelók ezenlul nem 
három, hanem ót ezrelék. 
Ez az összeg azonban nem 
hárítható'ál teljes egészéhen 
a vevőre, vagyis a vevőnek 
továbbra is csak a három 
ezreléket kell fizetnie. 

Traktorok, mezőgazdasági gépek 
szakszerű javítása. Fogaskerekek marása 

Deuísch József 
vau- •• icmönlódr gépműhely. - Cterzy-Mlhály-ulca 4. 

mí is a 3 éves terv sikeréért d o l g o z u n k 
Szegedvidéki Miiszaki Termelő, B e s z a r z ü t s Értékesítő 
S z ö v e t k e z e t , Kárász-utca 5. (Telefon 3-08) 

Hivatalos Közlemények 

A U c o ^ . : * ! elindult or-
c/.úgos munkaverseny moz-
galomnak nemcsak a terme-
lésre van döntő jelentősége. 
Nemcsak azt jelenti, hogy 
a dolgozíók erőfeszítéseket 
tesznek a mennyiségileg, mi-
nőségileg jobb munkára. 
Nemcsak, tömegeket mozgat 
meg, hanem egyénekre is 
külön kihatással van. 

A közösségi munkába való 
kapcsolódással, azzal, hogy 
egy nagy központi gondolat 
szolgálatára állnak a ma-
gyar munkások lelkiismere-
tesebben, nagyobb szorga-
lommal, több kezdeménye-
zéssel tevékenykednek, .jel-
lemvonásaik a közösség 
iránti odaadással, állhata-
tossággal, a nehézségek le-

Syőzésóre irányuló harcban 
nmegtagadással bővülnek 

és így egy u] ̂ mbei^ípuK _ 
alakul ki Magyarországoó," 
az öntudatos szocialista ópi-
tömunkáa típusa. i 

Az öntudatos szocialista 
építőm unkást jellemző u| 
munkaerkölcs a lárgya Me>-
kis József elvtárs mai elő-
adásának a Szakszervezeti 
Szabadegyetemem 

Az előadást szombaton e * 
le 6 órakor a szakszervezeti 
székházban tartják meg. Ex 
az első alkalom Szegeden, 
amikor az uj vállalatveze-
tők, élmunkások leljosszám-
ban megjelennek a közönség 
előtt és a számukra méltó 
helyen, az előadói emelvé 
nyen helyezkednek el. 

C j lz Ziii JLt. , . Both Béla szinfe.iz-
os t n t ux-r t lm ' j n avdsxe t ga t ó dr. Antal Jáuosnénak, ri 

buttusziminisztérium művészed 
főosztálya vezelöjéuck pénte-
ken atnynjtotta. A liáronihóua-
pos tervben Both Béla igaa-
gató részletes jelentést teli u 
elökéssülelben levő hal pre-
mierről (János vitéz, Mélvek 
a gyökeret Ae ész bajjal jár, 
Trubadür, Lohengrfn, Örök ta-
vasz). a színház gozdasági hely-
zetéről, a fokozott Inkarékos-
ságról. a leértetekről, áItalihaa 
a s z hí ház m innen aktuális 
ügyéről. 

Miretetinén v. FelMvom az ér-
dekelt gaZd'aMrsodataaal, hogy 
a nacvmérlékben elszaporo-
dott hernyók (bagolypille, ffti-
dibolha, drótréreá, stb.), va-
lamint gyotnok irtását, saját ér-
átekükben minden eszközzel vé-
gezzék el. I. foka Irfl/lg. ImM-
*ég 

Hirűefméav. Közlöm :te ér-
dekeit áflattulaidonosokikial, 
hogy a vérvizsgálatok a th 
egész területéin Defejeeést 
nyerlek. Marhalevét kötelezett-
ség alá eső forgalomba bocsá-
tani csak olyan fél évesnél idő-
sebb egypatás állatol lehet, 
amelynek marhalevelén a ta-
konykórral, illetve tenyész-
bénasággai való fertőzöttség 
megállapítására irányuló vér-
vétel megtörténte hivatalosan 
igazolva van. Dr. Te Mi sfc., t. 
tanácsnok. 

Megnyílt a szinház 
Napközi Otthona 

Csütörtökön ünnepélye*, ke-
retek között megnyílt a sze-
gedi Nemzeti Szinház Napközi 
Otthona, amelyet a Belvárosi 
Mozi első emeletén rendeztek 
be a színházi dolgozók gyer-
mekeinek. A megnyitó ünnep-
ségen megjelent Dénes Leó 
polgármester, Havaleczi István-
né és a színtársulat nagyszámú 
tagja, A Napközi Otthon je-
lentőségét Mailáth Máriu, az 
MNDSz színházt csoportjának 
elnöke méltatta: meleg ott-
hont biztosítani a színházi dol-
gozók gyermekeinek és nyu-
godt otthont biztosítani a dol-
gozó anyáknak. A Napközi Ott-
hon létesítése, amely első 
iiyenszerü intézmény az or-
szágban. ujabb lépése a demo-
kráciának és bizonysága a ma-
gyar demokrácia áldozatkész-
ségének. Az Otthonban 40 
gyermekei helyeznek el, akik 
a leggondosabb nevelésben ré-
szesülnek. Dénes Leó polgár-
mester, valamint Mecsér Béla, 
a Nemzett Segély titkára, tel-
jes támogatásukról biztosítot-
ták az uj Napközi Otthont, 
majd Páríos Erzsi, dr. Ocskay 
Kornél felszólalása után a köz-
hasznú intézményt átadták 
rendeltetésének. A vidám gyer-
meksereg finom uzsonnához 
ült: Csokoládéval, foszlós ka-
láccsal vendégelték meg az ap-
róságokat. 

o0o 
(•) A szeicdl NiemreU Szrtn-

h h munkatervé. Az állami 
színházak háromlvónapos mun-
katervet kötelese* bemutatni 
a minisztériumnak. Ez a mun'-
katerv Szegeden is elkészül!! 

(*) A szegedi rendőr/ené-
kar májuk 17-én, pünkösd 
vasárnapján rendezi meg ne-
gyedik fúvózenekar! hang-
versenyét a Belvárosi Mo-
ziban. A nemrég a rádióban 
is nagy sikerrel szerepelt 
rendőrzenekar a legszebb 
műsorral lép a szegedi kö-
zönség elé. A hangversenyre 
mindenkit szeretettel vár a 
rendezőség. Jegyek elővétel-
ben a Rendőrpalota I. em, 
30. sz. szobájában váll ha lók. 
b — « — • • iii wmiri'iv 

Nyiíttér* 

Fiam, 1-elc József lápéi la-
kosért semmiféle felelősségei 
nem vállalok. 

Id. Leié Antal Tápé. 

Feleségemtől, született Ré-
pás Magdolnától különvállaii 
élek, érte semmiféle felelős-
séget nem vALialök 

Lindák I»lvAn Aignerteleft 
Rengei-uföa 10/b. 

(• E rovatban közöltekéri 
sem a szerkesztőség, sem a ki-
adóhivatal felelősséget non* 
vállal. 

Szegedi Gazdasági Vasút menetrendje 
értesítjük utazóközönségünket, irogy május 9-tői, vasár-

napból a reggelt és déli vonatpárok menetidejének válto-
zatlanul lntgjTsa mellett, — kizárólag az e»H 26. és 25. sa. 
vonatoknál uj menetrendet vezetünk b«. . 

VONATOK INDULNAK: 
Roosevelt térről—Puszta mérgesre: 
Roosevelt térről—VáitostanyiárB 
Pusztamérgesről—Roosevelt térrö: 
Városlanvárói—Roosevelt térre 

7.55, 13 65 <* 19.11 
8.10, 14.10 és 19.11 
5.81, ll.:42 «s 18.31 
8.45, 11.45 és 19 M 

7.2t 13.28 u 20.30 
mm, 18.48 ü 20.30 

VONATOK LKKEZNEK: 
Várostanva felől Roosevelt térte 
Pusztamérges felől Roosevelt 

Felhívjuk utazóközőnségűiriH ftoy«hriÉt arra, tragy m 
26/126 sz. vonatok) RöoseveR-bSfTőr KunOwcmto. ujÉíj f 
25/125 sz vonatok Kunhaliombh ogyetahB kőBtdfadwA 

Részletes menetrend állomásw-ik hUvtotőtAMátti Att*> 
fcinfhelő Kapható ugyanott, ára 30 ffiMr. 

Uz le tvoxo tAség . 

Az Ipartrsiülei ésa KIOSz szegődi csoportjának előadássorozatában niújus 8-án. szombaton este 6 órakor 
nag>lennében KOVÁCS ZOLTÁN, az MKP Országos Tömcgszcrvezelek Oözlályának vezetője 

az Ipartestükéi 

K i s i p a r o s s á ! a n é p i d e m o k r á c i á b a n 
címen tart előadást Minden kisiparon ott legyen! Vendégeket alvesen látunk. 


