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felelősség ennek az ütésnek 
félbeszakításáért. Hawley 
ezrede s, amerikai kiküldött 
az ülés folyamán nemcsak 
kategórikusnn visszautasí-
totta valamennyi szovjet ja-
vaslatot, hanem viselkedé-
sével megszegte az udvari-
asság legelemibb követelmé-
nyeit Minden komoly indok 
nélkül elhagyta az üléster-
met s ezzel a magatartásó-
val lehetettenné tette a szov-
jet kiküldött számára a tár-
gyalások folytatását. 

S/id o'ovg'kl] tábornok *e-
vc'éhen mé , ' ,»rannak ml-
nősltetle H z'ey ezredes 
vlso'kpd-"-éí 

és tiltakozott • e'len, hogy 
amerikai rés ői a/ Ilyen vi-
selkedés lehetetten né teszi a 

szövetséges parancsnokság 
za artalan munkáját. 

A három nyugati megszál-
lási övezetben megkezdő-
dött a pénzcsere Sok he-
lyen 5—7 óráig kellett ácso-
rognlok az embereknek a 
beváltó hivatalok előtt 
Több városban a sorok 
hosszúsága elérte az öt kt-
lómétert Münchenben sok 
ember 10 óra hosszat állt 
sorba Hamburg an 10 óra-
kor kezdték meg a pénzcse-
rét a megígért 1 óra helyett 
és emiatt a feldühödött tö-
meg át' örte a záróvonalat. A 
c ' ízesére előtti napon még 
Kenyeret sem lehetett vásá-
rolni a régi pénzért. 

Nvugntnfanetország népe 
drágán fizet meg a ráerő-
szakolt pénzügyi reformért. 

£ fermott>si mozqalmaknak 
tovább kell tolytatódniok 

Kedden déiulán hatalmas 
érdeklődés mellett tartotta 
meg a szakszerve rti szék-
házban a tervmegbi zottak, 
üzemi versenybizottság! ta-

f;ok és niunkásvállalatveí ••-
ők részére, rendezett tanfo-

lyam első előadását Lakatos 
Béla elvtárs, az Országos 
Munkaversenyiroda vezető-
le. 

Ismertette u munkaverse-
nyek politikai tartalmát, po-
litikai fontosságát, eddigi 
eredményeit, a jövőbeni 
tennivalókat és rámutatott 
annak egyes hibáira is. 

— Azt, hogy a munkaver-
stenyek ilyen hatalmasan 
bontakozhattak ki — mon-
dotta —, a gazdásági és po-
litikai helyzet tette lehetővé. 
\'esz( delnies és téves nézet 
Sz, ami egyesek közölt el 
van terjedve, hogy a mun-
kaversenv csak augusztus 
l-ig tart. I la néni Is lesz or« 
pnágos mukaverseny, 

a lermelésj mozgulmufc-
rak tovább kell lartaitfok, 
meri ezek n*n< enek dá-
tumokkal befejezve, ha-
nem a szocializmus meg-
valósításáig' keli foftylalódi 
nlob. J 

A munkaversenyek felada-
tairól szólva rámutatott arrn. 
hogy a munkátegertem ős a 
mennyiség termetes mell< it 
arra keli irányt veuut, hogy 

a selejtr sirkke a (és és az »n-
btfftsésesHkkenlés terén mi-
nél nriíyeMi ereáményebet 
tmljuitt, elérni. 

Hogv ezt ét tudjuk érni, a 
munkásságot közvetlenül kell 
bekapcsolnunk a mur aver-. 
senvbe és a versenvt kl-oló-
gjailag ts tudatosítanunk kelt. 

Az érdekes elöadiL 'égén 
a mezőgazdasági lernu tesi ver-
sem rőt emtókc-ett meg, amely 
a legjobb kifejezője annak, 
hogy n magyar parasz.tt dolgő-
zök öntudatra ébredtek és az 

] üzemeik dolgozóival együtt küz-
I deiw-k az ország gazdásági fel-
iemelkedéséért. 

Dolgoznak a iövfi iparosai 
Évi mankójukat mutatják be kiátütáaukon 
az iparoztanonciskolai növendékek 

Vasárnap óta igen nagy az 
érdeklődés a szegedi Iparos 
tanonciskola, kiállítása Irtint. 
GémnodeliekNuttnlstür ipar-
cikkek az fskolaÍTiiiinkák gaz-
dag sorozata gyönyörködteti a 
látogatókat. 

— Forr már a víz. vlgyází a 
Csapra! — hangzik Izgatottan. 
Amint odapillantunk. látjuk, 
hogy már müködfk Is Sőrrtfi 
Sándor géplakatos. Perjést Kú 
roly szaktanár növendékének 
miniatűr RÖtgépe. 

A gőzgép mellett egész Csa-
pat kis modell díszlik még, 
amelyet szorgalmas tanoneke 
zek készítetlek Különösen ki-
emelkedik közülük Tóth MI 
bálv szólöprése. 

A szerelóiparosoik trlillttási 
részében Kovács Károlv szak-
tanár növendékeinek munkái 
fcózűl Terhes Ferenc ekekp-
pdja. Pólh lózser szaklanér 
Iparművészeti tervrajzai. Tart 
Antal tiszai ladikja és Csépi 
Jöeser gyalupadja hív fa fel a 
Xlgvelmei. A Sott Árpád tanár 
vezetésével njiáépitett íirikai 
szertár is spk érneklődőt vonz 
«nnga köré. Sokan gvőnvöricöd-
nek Boros Hona rajztanár mű-
vészi portréiban ős növendé-
kei rajzaiban Is. Az élrlmlsrrr 
és d1sz"Őlpai1 csoportban Tóth 
Mihály. Rtisni Ferenc cégtáh-
lát, Kálmán Ferenc ötvösmun-
kái. a bőripari kiállításon Áb-
rahám Balázs miniatűr dpői, 
* nőt ruházati c'xkeknél Nagy 
Andrásáé növendékeinek mun-
kál a legszebbe*. Nem Is le-
het felsorolni mindazt ff aok 
szép és ériékes munkát, ame-

lyei az iparostanonc* skota nö-
vendékei. a Jövft Iparosai vé-
gezlek. de a látottak vala-
mennyiünket bizakodással tölt-
hetnek el a magyar ipar jö-
vője feleli. / 

PóHhirek 

OktatásfelelősöJt, meminá-
riuinbizaJniiak értekezlete 
24-én. csütörtökön este 8 óra-
kor a Kálvin-téri székház nagy-
termében. A tárgy fontosságá-
ra való tekintettel az elvtár-
sak feltétlen és pontosan je-
lenjenek meg. Okta'ásl osztály 

Kizárások. A Magyar Dolgo 
zók Pártja a következőket zár-
ta ki: 

Nfmrrti Imre többeket mec 
fenvegetett a felszabadulás 
élőit, hogv elviteti őket a Ge 
stapóval. Erkölcstelen, törtető 
magatartása miatt nem lehet 
tagja a pártnak. 

H»A« Jakab volt alezredes a 
pártot megtévesztve, saját latk-
holyélőt távol eső pártszerve-
zetbe Iratkozott be. ahol rouJt-
U'h magatartását nem Ismer 
lék. 

Kutast Tibor többeket meg-
károsított és ezzel a magatar-
tásával a párt hitelét rontotta. 

LeháriJ.) .11!bálv kalauz ál-
4ami vállalatot Károsított meg. 
Pintér György részegeskedé-

dései miatt a munkásösszejö-
vetelek alkalmával összefér-
hetetlen magatartást tauosi 
lott és ezzel méltatlanná vált 
arra. hogy a párt tagja tegyen. 

Munkában a v á r o s h á z i 
nén i koU*(?'sfA!( 

Beszámolt a Délmagyaror-
szág arról a kezdeményezés-
ről. amely a városházán a köz-
igazgatásnak népi elemekkel 
való felfrissítését célozza. A 
polgármester ugyanis a népi 
kollégiumokból Iial NP.KOSz-
Istát hívott be városi szolgálat-
ra. akiket különböző ügyosztá-
lyokon helyezeit el. Az elnöki 
osztályra Koczxa Julianna, a 
gazdasági ügyosztályhoz Mar-
tonosi István! a kö ellátáshoz 
Molnár Zsuzsa, a knltiirügy-
osztályhoz Szabó Pál. a nép-
jólétihez dr. Varga Géza, nz 
árvaszékhez dr. Hegyes La-
jos és az elsőloku közigazga-
táshoz Sztlágvi György kerüli. 

Beszélgettünk az elnöki osz-
tályra beosztott Koczjka JnPan-
n&val. aki harmadéves jogász 
és Petőfi kollégista. - Nagy 
kedvel érzek magamban — 
mondotta Kordia elvtársnő —. 
hogv a közigazgatásban minél 
előbb megszerezhessem a szük-
séges gyakorlatot. Annak elle-
nére. hogy még csak két hete 
dolgozom ilt az ügyosztályon, 

a IriMffarAatásI apnaráhist 
nehézkesnek és merevnek 
látom. Sok feladat vár arra. 
séttt azért helyeztek most a 
kőziíazcalásha hojv azt fel-
frissítse. 

A jelenlegi bürokráciában m'n-
denkinek nagyor meg van köt-
ve a feeae. ügyláiom önállóan 
nem működhet. 

— Ez a véleniénve a város-
házán működő töbhi kollégájá-
nak Is? — kérdeztük. 

— Miüd",nvian egveiértünk 
ebben —vábszoft Korzika Ju-
lianna —. *le robrtnmyiaji 
szívvel-lélekkel szolgáljuk a 
népi és demokratikus közigaz-
gatást. 

K u t a t t o k a do 'pozAk 

ére t tséd l b lzot iv l fvánvul f 

A Baross Gábor gyakorló-
gimnázium dolgozók iskolájá-
ban ez évben került soi* az 
első érettségire. Az érettségi-
zett dogozók föl sikerült ün-
nepség keretébén vették át n 
belkereskedelmi Igazgatóság 
dísztermében btzonvttvánvuknt 
Dr. Firbás Oszkár igazgató 
mondott ünnepi beszédet a bi-
zonvttvápvek dlnvujtásakor és 
elismerését fejezte Id a doi-
gozók tanulási kedve felett. AB 
érettségizettek nevében Stücs 
István, a* önképzőkör elnöke 
mondott köszönetet a nevelők-
nek és n rért demokráciának, 
hogv lehetővé tette továbbta-
nntlsnlrat As MDP nevében 
Parrtí Gyftrgv efviárs. or-
szágg- ölési kénviselő üdvözöl-
te az első érettségit tett dol-
gozókat. a Nemzzeti Paraszt-
éért nevében Gváni Imre fő-
fsrrin. a Szakmaközi Bizottság-
tól Szűcs László elvtárs, a 
MAV dolgozó Iskolásai részé-
rő! pedig Hegedűs Jenő kö-
szöntötte őket. Az ünnepség 
keretében szén műsor ts zaj-
lott te dr Téglás Béla tanár 
rendezésében Ennek során az 
énekkar Kodálv-dnlokat éne-
kelt. Szél Pál dolgozó Iskolá-
licgedöszámmal szerenelt. Ba-
lázs Mihátvné Mosberger Kál-
mán és Kocsis Gvörgv p<-dig 
József Attila. Ady és Jubásv 
Gyula ve^yet szavalt. 

Az állam és a város r | b e k ö t ő 
utakat épit Szeged kornyékén 
Igy teszi jóvá a népi demolir cia az eióift 

korszak mulasztásait 

Béayej Alajos közlekedés-
ügyi miniszteri osztályfőnök, 
dr. Szinte László titkár és 
Lfrs/ér Imre számvevő tár-
saságában Szegedre érke-
zett ás kedden megvizsgálta 
a város ut 'a n költségveté-
sét. Az érfeke/.lelen a várost 
Breinovies Vilmos, a mér-
nöki hivatal vezetője, to-
vábbá dr Mihályffv László 
ás Rózsa Jenő képvise'te. Az 
ulalaDi költségvetés első ré-
sze auíTiisziustól decemher 
végéig 548.000 forinlol, má-
sodiik része pedig' az egész 
1949-es esztendőre 1.310000 
forintot tesz ki. A községi 
nlak fentarlásán kivitt 

u ! niunhv a BS z' c— 
kőznonE né.gv hjfomé'eres 
és a városianya' egv kllo-
méteres bekölő meffép'-
UiM. 

A letűnt korszak szörnyű 
mulasztását a parasztsággal 
szemben, igy teszi lépésről-
lépésre jóvá a népi demo-
krácia ígen fontos munka 

lesz a dorozsmai nt ujra-
! ienperelése. 

B szólt nk Bényei mírisz-
terí • azlá'yfőnökkel a'<i el-

J t a hogy a ko Hiány 
u.' álla ni i tak fen a tására 
Szeged környékén augusztus 
t-ig 800.000 forintot költött. 
A \árosi köiteépi'etésen felül 

a Ter Krabi l a három-
éves lerr kero'éb n én"tl 
?89flfp forJrt MB-é^te! a 
h:u.tház' 2 W'otré>-'• • be-
kötő utat, ugv ne> k a 
Tervh'vaial költséuen ké-
szül Szeged és Aftőmös kö-
zött kél áteresz. 

Kereken félmillió forint esik 
Szeredre a még hálralévő 
'élévbon és a jövő évben a 
hároméves terv utépitő és 
•a\itó beruházasair.:. Jelen-
'ős összegez, ha tudjuk azt, 
hogy B" építési kóllséf?ek 10 
százalékát' leszik ki és iev a 
munkák a munkanélküliség 
-sölckentését is jelentős mér-
tékben szolgálják. 

A fehértói halgazdaság versenyre 
hívta ki a ke1eh*cí tógazdaságot 
Emeikadlk a me iögs idasáa i irunkavetsenyen 

résx ivevófe s z á m a 

A szegiedii ~és .szegedkör-
nyéki mezőgazdasági ver-
senybizottságok nagy ütem-
ben végzik muuKájukat 
Versenybizottság alakult ed-
dig a szegedi belterülethez 
tartozó földeken, va'amint 
Röszkén, Alsókőzpoiton, 
Felsőköziponton, Ruz>a:árá-
son, Kinályhalmon, Csenge-
lén, Szalymazon, Szentnvi-
hálytelken, Nagvszék sóson, 
Feketeszélen. A kimutatások 
szerint (158 gazda vesz részt 
az egyéni versenyszámok-
ban, de ezenkívül igen nagy 
a községek közötti verse-
nyek száma. Ujabban 

a Szeged-fehértói: linlifaz-
(lasáfi !s versenyre Ittvla 
kJ a kelebiul lógazitosá-
4fot. a szegedi hegyközségi 
tanácsot pedJíl a szombat-
helyi hegyközségi tanács 
hJvía vcr-rayre. 
A belterületi földekről ke-

rült ki a legtöbb versenyző, 

Művészet 

(") Zeneakadémiai fe*v«ll»ág 
vizaigAxialatt • heirzervatérfum 
ten. Hétfőn és kcíbk'ii az Or 
szógos Zenemű vészeli Főlsko 
la néfptagu bizottsága Szege-
den vizscáziati i a I oazc-va 
tórium akadémiai tagozatának 
növendékeit. A bizottság tag-
jai voltak Závodszkv Zottán. 
az Ismeri Wagner énekes. Já-
sbó OvórgvTié énrtrtanfirnő. 
Ambrözv Béla zongoralanár és 
di- Gárdonyi Zoliim elmélet-
protesszor. 

de a szegedkörnyékiek kö-
zül Szatymaz áll első he-
lyen. Nyomban utána követ-
kezik. a jelentkezők számát 
tekintve Szentmihálytelek, Ki 
rálvhalom. A szegec'köi-nyé-
ki versenyzőig íejgragyobh 
része kertinövények ter-
mesztésére nevezett be. utá-
na a szántóföldi termelés 
következik, majd a szölő-
és bortermelés, állattenvésa-
tés és végül a gyümölcster-
melés liránt mutatkozik ér-
deklődés. Tenné«z"tesen egy 
egy versenyző többfajta ter-
melési ágra is benevezett. 
A versenybizottság a talaj-
viszonyokat, esel fettes elemi 
csapósokat is beszámítja a 
birá'ásnál, úgyhogy e miatt 
senki hátránvban nem ré-
szesül. Előreláthatóan a 
csénlésnél még tiiabb lKine-
vezések is lesznek iua ;d, fő-
ként a minőségi verseny te-
rén. 

B i t a ' o n s z á r s z é n 
a v a r á n a k a M a s v a r 

Kende? m n n k á s a l 
A Magyar Kender nyaral-

tatási akciója megkezdődött. 
Az első csoport számszcrinl 
38 dolgo tó janiim 5-én in-
dult el Korsó Sándor elv-
társ, bizalmi vezetésével Ba-
latonszárszóra ahol négy 
villában helyezték el a pi-
henőt Alánosán kiérdemlő 
elvtársainkat. Két hétig 
üdültek, fürödtek, szórakoz-
tak a Balaton- partján. Ki-
rándultak Tihanyba és ju-
nius "20-án a 9 féífiből és 27 
nőből áttó csoport visszaér-
kezett Szegedre, bog}' he-
lyet adjon a már tegnap el-
indult 47 főből álló transz-
portnak, amelyet Sarlay Já-
nos elvtárs vezet Az első 
csoport 38 tagjából csak 
négy fizette meg a rendki-
kivül ménsékell napi 6 fo-
rint ellátási dijat, míg 34-en 
teljesen díjmentesen nyaral-
hattak Balatonszárszón. 

F e ^ v a h p k 

Ladváns'kí Jízset 
s 

A szegedi építőmunkások va-
sáraan a Gyevi-temelőben fel-
avatták szaktársuk. Ladvánsz-
fcí József, a munkásmozgalom 
harcosának emlékére emelt 
sirkövet. A sírnál Török János 
országgyűlési képviselő, az 
épllőlpari szakszervezet orszá-
gos főlilicára. Szeged polgár-
mesterének kéjjvisetóje, a Ma-
gyar Dolgozók Pártja nevében 
Papdi Gvórgv országgyűlési 
képviselő, a szakmffiiözi bizott-
ság nevében Kerepesi Ferenc, 
az épitőmunkásou nevében pe-
dig td Komócsin Mihály szak 
szervezeti megyei titkár mon-
dott beszédet. Majd a MEMOSz. 
központja és szegedi csoport-
ja nevében koszorúi bel vertek 
a sírra A Magv-ar Dolgozók 
Pártjának koszorú lát dr Zöld 
Sándor országgyűlési képvise-
lő helvezte el A város, a* 
MDP somogyitelepi szerveze-
te a hidé|>itő munkálok is 
koszorúval adózlak LadvAnsz-
fcí elvtárs emlékének. A. be-
cvele'es ünnepséget aMFMOSe 
énekkar dalai feje/lék be. 


