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Vatikánváros, május 31. A 
84-ik eucharisztikus világ-
kongresszus 10 évesjubilen-
<m» alkalmából XII. Plns dá-
lia rádiószózatol Intézett Mu-
Igyarországhoz. 

A szózatot a kővetkező 
magyarnyelvű üdvözléssel 
vezeite be: Dicsértessék az 
Úr Jézus Krisztus. Kedves, 
(jó magyar testvéreim, az eu-
thariszlikus kongresszus 
emlékében szeretettel kö-
szöntelek benneteket. 

Ezután lattnnyelvü szóza-

tában megemlékezett a bu-
dapesti eucharisztikus kon-
gresszus magasztos ünnep 
ségéröl, majd az elkövetke-
ző megpróbáltatásokról, a 
háború gyötrelmes éveiről 
és a pusztulásról, amely Ma-
gyarországot, különösen fő-
városát sújtotta. 

A pápa ezu án felhívta a 
magyar hivők flgyelmiét. 
hogv hitben és jócselekede-
tekben bővelkedve készüsék 
elő maguk és gyermekeik 
számára a béke korszakát. 

Nem s z e r ü l a szakszervezet! 
v'láflczövefséQ eavségét megbontani 

Gábor Pál előadása a Szakszervezeti Akadémián 

A Szakszervezeti Akadémia 
szombati előadását Gábor Ital, 
« Szakszervezeti Tanács főis-
kolájának igazgatója tartotta 
illavc a nemzetközi szakszer-
vezeti mozgalom egységéért* 
Wmmei 

A fasizmus uraló inra jutása 
Ulán — mondotta többek kö-
zölt — a munkásság mind-
inkább összefogott. A második 
világháború nialt egysége erő-
tódött, igy 1915 tavaszán Pá-
fisbnn már a szakszervezeti 

világszövetség is létrejöhetett. 
A világszövetség megalakulása-
kor Európából, de a gyarma-
tokról is 71 millió tagja volt. 

Az imperialista és reakciós 
erők h szakszervezeti világ-
szövetségben szeretnének bom-
lást előidézni. Olyan tőkés ér-
dekek szolgálatában álló szö-
vetségek, mint az AFL gyen-
gítik elsősorban ezt a nagy 
szervezetet. De törekvésük a 
dolgozó tömegek ellenállásán 
meghiusut. 

A kisipari szövetkezeti mozgalom 
a népi demokráciában 

Az OKISz elnökének e lőadása Szegeden 

A KIOSz és az Ipartestü-
let előadássorozatában hét-
főn dr. Gelléri Gábor, az 
Országos Kisipari Szövetke-
zet (OKISz) lntézőbizottsá-

!
[ának elnöke beszélt a kis-
pari szövetkezeti mozga-

lomról a népi demokráciá-
ban. A demokrácia éppen a 
szövetkezeti törvény megal-
kotásával akarja a múltban 
sokat szenvedett és nélkülö-
zött kisiparosság Sorsát 
megjavítani. Az OKISz fel-
adata a nyersanyagellátás, 
az értékesítés, n közszállitá-

sok biztosítása, az export és 
import megszervezése, a ter-
melési szövetkezeteknek 
modern termelőeszközökkel 
való ellátása. Ezek o célki-
tűzések kapcsolják be a 
magyar kisipart a tervgaz-
dálkodásba. A kisipari szö-
vetkezeti forma négyféle: 
beszerző és ellátó, értékesí-
tő, feldolgozó, valamint ter-
melő szövetkezet. Nem elég 
azonban, hogy a kisiparos 
dolgozik, részt kell vennie 
az'ország újjáépítéséért és n 
reakció "ellen folyó küzde-
lemben is. 

Szeqeden i* megalakult 
a Radikális Demokrata Pártszövetség 

Az uj párl követeli 
uk iskolák azonnali ál lamosítását 

A Magyar Radikális Párt és 
n Polgári Demokrata Párt vu-
sárnap délelőtt tözös nagygvii-

_ lést tartott Szegeden. Beszédet 
mondott dr, Gorzó Nándor, a 
pestmegye! Nemzett Bizottság 
elnöke, dr. Halász Aladár, a 
Radikális Párt országos ügyve-
zető elnöke és dr. Kertész 
Béla A nagygyűlés ezután ki-

- mondotta, hogy 
a Hadikéra Itart és a Pót-
ján Demokrata Párl a Radi-
kális Demokrata Pártszövet-
ségben Szejeden ts e|ye«ftl, 

:A haladó polgárságnak ez az 
"«], egységes pártja cél fául 
tűzte ki a kormánypártokkal 
való szoros együttműködést és 
jogos kritikát is csak ugy ktván 
gyakorolni, hogy ne kerüljön 

Csalt röviden 
A pesti izraelita hitközség 

újonnan megválasztott kép-
viselő testülete vasárnap tar-
tott közgyűlésén elnökké is-
mét Stöckel Lajost válasz-
totta meg. 

A* angol szakszervezeti 
tanács yorkshirei szövetsége 
vasámán 500.000 munkás ne-
vében tiltakozott a kormány 
bérpolitikája ellen. 

Párfelran vasárnap ünnepel-
ték az 1871-es franda kom-
munista felkelés évfordulóját. 

Ac amerikai oakridgei atom-
gyár tudósai órabéremé lési kö-
vetelésüket lő centről 25 cent-
re emelték és sztrájkkal fe-
nvecetörnek 
' Frtjües Vwos volt né'net 

trónörökös kérte bofandlni bir-
tokalnak visszaadását, azonban 
elutasították kérését és birto-
kai a holland államra száli-
tak ét 

I z anool kBzwélenrénv 
a szovleteUeues 

kormSnvnolWkfl eHen 
London, május -31. A Gallup 

közvéleménykutalóintézet je-
lentése szerint az angol közön-
ségnek 68 százaléka »Nem«-
mét válaszolt arra n kérdésre, 
belyeslf-e az angol kormány 
politikáját a Szovjetunió Irá-
nyában. 

Íz egyetem szinvenaláf 
e s a k h a w d a m b z b s s é b ? 

I F m s í I emelfiefi 
Vasárnap este az ujszegedi 

József Attila üdülőben tartotta 
meg az állami Petőfi Sándor 
kollégium nagyszámú Ifjúsága 
évzáró ünnepségeit Székely 
Lajos igazgató tartalmas be-
számoló beszédében megálla-
pította, hogy az egyetemi ií-
jusáig színvonalát csak a bal-
oldalian gondolkozó, komoly, 
közösségi ifjúság emelheti Dr. 
Csajágjiv Istvánné, a leány-
kollégium igazgatója a kollé-
gium! tudományos pályazatok 
eredményét hirdette !d, amely-
nek nyertesei: Csillík Mihály, 
Hajagös Erzsébet, Szász Gábor, 
PákiozdI Veronika ás Ungár Ti-
bor lellek Az évzáró műsorá-
ban Sziki Vilma5Csonka Uszló, 
Donga János és CsílLik Mihály 
nagy sikeri'ci szavaltak Petőfi, 
József AttLla és Illyés verseket. 
Mozart Kis éti zene cimü da-
rabját Boda Janka, Péter Pál, 
Szabó András és Wambach 
Ferenc vonósnégyese adta elő. 
Végűi a Petőfi kollégium, nz 
Anáthy népi kollégium és az 
áirami védőnöképző intézet mű-
vészi népi táncokat mutatott 
be. 

F.LVI SZETT vasárnap a 
r'liusi körmeneten egy 

arany harcsat 
A becsületes megtaláló 
kéretik — mivel kedves 
emlék — Jutalom ellené-
ben szíveskedjék Pfalré 
körut «©v»'etre el-
bízni 

összeütközésbe a magyar nép 
vezető pártjaival. A Pártszö-
vetség egvuttai tagja kíván 
tenni a Magyar Nemzett Füg-
getlenségi Frontnak, a dolgozó 
magyar nép egységes, nagy tá-
borának is. 

Végűi határozatban 
követelte a nagygyűlés a fe-
lekezeti bsknlák mfnét előbb: 
álfamasttását. 

Megalakult 
AlsóközponioB 
Is a z M S f M T 

A Magyai'-Szovjet Művelődési 
Társaság rövidesen Alsóköz-
ponton is megalakul A köz-
gyűlést megelőzően vasárnap 
délelőtt ülést tartottak, ame-
lyen di7 Kulcsár László állator-
vos elnökölt és dr Erdődi Jó-
zsef, a társaság ügyvezető el-
nöke ismertette az" egyesület 
céljait ígéretet tett arra, liogy 
Alsúközpont könyvtárat kap, 
előadásokkal és mozábemuta-
tókkol fogják terjeszteni a 
szovjet kulturn vívmányait és 
erősítem a inam-ar-szöviet fcan-
csotatoknt 

h o r z ó - m o z ! 
Telefon: 824. 

Ma kedden ind'ui 
Minden Idők legszebb 
ÍUmmnekct 
Uj feldolgozást 

CHARLES BGYER 
és MRHGHRH SULL8VAH 

felejthetel len főszereplé-
sévé: 

Fannie ílurst >Back 
Street* cimü regényének 
második fiTniváltozata. 

Előadások: fél 5, fél 7. fél 9. 

Hatszáz szereplő a szened országos 
népi táncbemutatón 

A Magyar Ifjúság} Népi Szö-
vetség Junius 6-tófa nagysza-
hásu ifjúsága hetet rendez Sze 
geden. Az Ifjúsági hét tegld 
emelkedőbb eseménye a Junlus 
12-én este megrendezendő or-
szágos népi tánc díszbemutató 
lesz a Vasutas-stadionban, 
amelynek előkészületei dr. 
Drégely József rendőrezrodes, 
48-as megyei főrendező veze 
lésévei már nagy ütemben foly-
nak. Az országos győzteseknek 

ezalkaioinmai oszija ki Ortutay 
Gvnla kultuszminiszter a nagy-
dijakat Az élménynek Ígér-
kező népi táncbemutatón fcí-
vüi a legkitűnőbb szegedi ének-
karok Is bemutatkoznak, vala-
mint az egyesitett száztagú 
rendőr, honvéd és vasutas fú-
vószenekar. A műsorszámok 
mellett látványos tűzijáték is 
szórakoztatja majd a közöu-
séget 

A KiOSz védnöksége alá veszi 
a Szent József Tanoncotlhoni 
Budapest, május 31. A Kis-

iparosok Országos Szabad Szak-
szervezete védnöksége alá ve-

adásokat tart a tanoucollhon 
han, a kiváló tanoncokat jutal-
mazza és védelmet nyújt azok-

szl az egyház! vezetés alatt • nak, akikot aemokratikus ma 
álló Szent Józsel tanoncott- igatartásuk miatt egyházilag fii-
hont. A KIOSz szakmabeli elő- néznek. 

Né! H m alatt 1200 rfliütiiinhás 
esaflatozsti a Szlf-kez Szeneden 

A S z I T három megyei szervezete követelte 
Szegeden az iskolák ál lamosítását 

A Szakszervezeti Ifjúmun-
kás és Tanoncmozgalom (SzIT) 
Nagyszeged, Csanád és Cson-
grád vármegyei szervezetei kö-
zös, egésznapos választmányi 
ütést tartottak vasárnap Szege-
den a szakszervezeti székház-
ban. A SzIT közpouti kórusá-
nak Indulója utan Sárvári 
György nyitotta meg az érte-
kezletet. A város nevében Dé-
nes Leó elvtárs polgármester 
köszöntötte' az összegyűlt if-
júmunkásokat, ifj. Komócsin 
Mihály elvtárs pedig a szak-
maközi bizottság nevében meg-
ígérte a szakszervezetek támo-
gatását. Perjés! László a 
MINSz megyei titkára az If-
júsági szervezetek fejlődésé-
ről beszélt és hangsúlyozta, 
hogy a SzIT fiataljainak a pa-
raszt- és diákiíjusiiggal együtt 
kell haladnia az egységes, de-
mokratikus magyar ifjúság tá-
borában. 

Zalai Emil, a SzIT országos 
vezetőségi tagja részletes szer-
vezeti és politikai beszámolót 
tartott. Felhívta ennek során 
a figyelmet a nevelési és ok-
tatási munka fontosságára, 
ezenkívül az ifjúmunkások ér-
dekvédelmi kérdéseirőt szólt. 
Ladányi Benedek nagy szegedi 
SzIT titkár az eddigi eredmé-
nyekről tájékoztatta a megje-
lentekét. Közölte, hogy 

Szegeden már 29 SzIT alap-
szervezet inUküdik 1200 Ing-
tál. pedig kél hónappal ez-
előtt esak négv szervezel 
milk irt ólt. 

A nevelési nvunia terén is 
szépen haladtak előre: 90 fia-
tal vizsgázott le a másodperc-
tanfolyam anyagából. Külön 
megdicsérte » gyufagyári és 
a rókusi SzIT szervezetet, 
amelyek elöljárnak a munká-
ban. Varga Lajos csongrád-
csanddmegycl titkár a megyei 
szervezésről szólt és bejelen-
tette, hogy itt csak most In-
dult a SzIT, de máris kilenc 
szervezete van. 

Szabó Teréz felszólalásá-
ban bejelentette, hogy a ró-
kusi szervezet túlnyomó része, 
lányokból álJ, ami bizonyítja 
az ifjumunkás fiuk mellett a 
munkás lányok tevékeny be-
kapcsolódását. 

A választmányi ülés táv-
iratban üdvözölte Rákost Má-

tyás elvtársat és lovábbi támo-
gatását kérték. 

Egyhangú lelkesedéssel fo-
gadták ei azt a határozati ja-
vasiatot, amely 120 ezer ff-
Jiininnkás nevében követe'! a 
felekezeti Iskolák államosí-
tását. 

A nivós kultúrműsorban az 
Amrol-Magyar Jutafonó, a 
n o s z és a móravárosi SzIT 
szervezetei, valamint a SzIT 
központi kórusa szerepeltek 
népdalokkal, népi táncokkal, 
szavalatokkal és egy jelenet-
tel. 

fl Kálmány Lr» ©s Kör 
uiabb füzese 

Sares József tanulmánya Röszka 
papMkástársüdalsrá"! 

A Kálmán y Lajos Kör l'üzcl-
sorozatának "harmadik kis ta-
nulmánya jelont meg a na-
pokban Szegeden. Az első két 
értékes füzetet dr. Péter Jdísztó 
irta * Mai magyar népismeret*, 
és »Egyéniség a népkultúrá-
ban* címmel. A harmadik ki-
advány Seres József szabad-
művelődési felügyelő tollából 
jelent meg »A rösz.kei papri-
kások társadalma* címmel. Az 
alapos helyszíni, személyes és 
könyvtári tanulmányokon fel-
épülő társadalomrajz igen ér-
dekcsen mutatja líc ilüs/.kc 
múltját, majd azokat a vá|!#-
zásoíial, amelyeket a felszaba-
dulás, a földreform idézett 
elő. Foglalkozik a falu társa-
dalmi, 'gazdasági és szövetke-
zeti életévet, valamint műve-
lődési állapotával is. Megálla-
píthatjuk, hogy a Kálmány La-
jos Kör igen hasznos munkát 
végez a füzetsorozat kibocsá-
tásával és érdeklődéssel vár-
juk a további füzeteket is, 
amelyek Juhász Kálmán, Ka-
tona Imre, Lőfcös Zoltán. Ök-
rös László, Péczciy Attila Írá-
sai tesznek. 

ASSZONYOM! 
Nem keli a piacra menni 

BafORiRI,zH'd!ft?e éKsket 
nálam kell venni. 

Fodorné, 
élelmiszerüzlet, Kárász-
utca 8.. (Hosniaun-ház). 

Fizess oiő a 

DELMIGYSRORSZBGRB! 


