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Görőrv ás amerkaí fiatalok er*yüft 
ünnepeltéit a Tnnácsl?özfárs?ság 

kikiáltásának évfordulóját 
a szegedi tlatafokkal 

Vasárnap ünnepelte Szeged 
dolgozó ifjúsága a Tanácsköz-
társaság kikiáltásának évfordu-
lóját. A szegedi Nemzeti Szin-
ház zsúfolásig meglelt az ün-
neplő fiata'okka]. Az ifjúsági 
nagygyűlést Sárvári György, a 
SzIT nngyszeycdi titkára nyi-
totta meg. Üdvözölte a megje-
lent görög ós amerikai demo-
kratikus ifjúsági szervezetek ki-
küldötljcít. Beszédében rámu-
tatott arra, hogy — büszkén 
haladunk azon az nlon, melyet 
az eh ti Tanácsköztársaság nem 
tudott végigjárni és melyen ma 
haladva je'építjük a szocialista 
társadalmat• 

A megnyitó után a központi 
kiküldött szólt nz egvbesereg-
lelt lelkes ifjúsághoz és hang-
súlyozta a demokratikus i f f a -

sdgt szervezetek nemzetközi ösz-
szcfogásának szükségességét. 

Lelkesen és éljenezve fo-
gadta az ifjúság a görög és ame-
rikai demokratikus ifjúsági 
szervezetek kiküldötteinek be-
szédét, melyben beszámoltak 
azokiól az erőfeszítésekről, me-
lyeket az ifjúság mind Görög-
országban, mind Amerikában 
elkövet szabadságának kivívá-
sáért az imperia'istákkai szem-
ben. 

A nagy tetszéssel fogadolt 
felszólalások után Bonus Ró-
kus, az EPOSz titkára átnyúj-
totta a külföldi vendégeknek a 
szegcdi ifjúság ajándékát. Az 
ünnepség után a /Vitézek és 
hősök/ cimü darabot játszoliák 
el a szegcdi Nemzeti Szinház 
művészei. 

Háromévi fegyházra itéHék 
a hároméves fervef szaf iofáfo 

Mandler Ernő! és M a h l e r Gyöiő t 
fl munkásbiróság hétfőn foly-

tatta Mundler Ernő és Mandler 
Győző szabotáló bünperének tár-
gyalását. fl két vádlott a Délmn-
cjüarországl Textilmunkások csc-
repessori üzemének felelős ve-
zetője volt. 

rt munkásbiróság bűnösnek 
mondotta kl a vádlottakat a há-
roré e; terv s-a'oídldsának >ün-
letté'-fi és a közellátás érdekeit 
veszélyeztető hü 'cselekményben. 
I\ vádlottak az flnyng- és Arhi-
vatal által kiutalt Ipari szenet 
sajűt s/üktéqleleikre használták 
fel. 1997 őszétől 1998 tavaszáig I 
mintegy 4500 kiló gyapjat állan-

dóan vizzel locsoltak és nem az 
előirt minőségben hoztak for-
galomba. flz Üzemben nem jelöl-
tek ki tervmegbtzottat, felvásá-
roltak gyapjút olyanoktól is, kik-
nek erre iparigazolványuk nem 
volt. Ezenkivfil fiamis nevekkel 
vállaltak bérmunkát. 

fl munkásbiróság Aáandler Er-
nőt és Mandler Győzőt egyen-
ként háromévi fegyházra, 2000 
forint pénzbüntetésre, öté/1 hiva-
tali és politikai jogvesztésre, két-
hónapi kitiltásra, az Ipar gya-
korlásától tizévl eltiltásra és 10 
ezer forint vagyoni elégtételre 
Ítélte, flz Ítélet jogerős. 

HIREK 
EMELKEDIK 

A HŐMÉRSÉKLET 
Mérsékelt északi, északkeleti 

szó], változó felhőzet, egyes 
'helyeken, inkább csak keleten 
havazás, havaseső, eső. A hő-
mérséklet kissé emelkedik. 

NAI'IHKNI) 
Kedd, március 22. 

Nemzeti Szinház este 7 éra-
kor: Csodálatos mandarin. Ta-
vaszi komédia. Diótörő. Hű-
bériét 13. 

Belvárosi Mozi 4, 6 és 8 óra-
kor: A pénz ördöge. " 

Széchenyi Mozi 4, 6 és 8-kor: 
Test. ördöge. 

Korzó Mozi 4, 6 és 8 órakor: 
•Nyugtalan sziv. 

Múzeum nyitva: hétköznap 
0 tői 14 óráig, vasár- ás ünnep, 
nap 9 tői 13 óráig. 

Somogyi kónyvtAi nyitva van 
tiétközn.i[>okon » órától 19-tg. 

Egyetemi könyvtár reggel 
b órától este 7-u» van nyitva 
'iiMköziiajiokoa. 

S/otgiilutoe gyógyszertárak: 
Barcsay Károly: Tisza Lajos-

körut 32; Bulcsu Barna: Kál-
ária-tér 7; dr. Lóbl örök. B. 

Láz-ár Jenő: Klcbelsberg-tér 4; 
ttolmeczy Béla: Somogyitclep 
1 X.x utca 489. 

—o— 
— Akik orotu nyelvtanfo-

lyamra jelen ikezlek, megbe-
s,-élésre 23-án, szerdán dél-
után 5 órakor jelenjenek meg 
az MSzMT-ben. 

— A TOMPAIAKKAL ját-
szott a felsőszentiványi fut-
ballcsapat érdekes mérkőzést. 
A változatos küzdelem után 
• égül a felsőszent iványiak 
' : l - re megverték a tompaia-
l'.at. 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság a legközeleb-
bi napokban sakk-tanfolyamot 
nyit- Az oktatás dijíalan. Mind-
azok, akik ezen részt akarnak 
venni jclenlkezzenek délelőtt 
8—11 óra között titkárságun-
kon. Ugyanakkor jelent kőzhet-
nek azok is, akik szimultán 
játékon szeretnének résztven-
ni. 

— Értesítjük az érdekelte-
kéi, hogy az igényelt: Hogyan 
él a parasztság a szovjet kol-
hozban és a Budapest—Moszk-
va sakkcsapat mérkőzés füze-
lek titkárságunkon átvehetők. 
(Vörösmarly-ulca 7.) 

— A FELSŐSZENTIVÁNYI 
MDP szervezet a Tanácsköz-
társaság 30. évfordulóját ün-
nepi taggyűlés és falunap ke-
retében tartotta meg, ahol a 
párttagok mellett igen sok 
pártonkívüli is megjelent. A 
felszólalók kihangsúlyozták a 
Népfront fontos feladatait, a 
Magyar Dolgozók Pártjának 
vezető szerepét és rámutattak 
a DÉFOSZ előtt álló komoly 
tennivalókra. 

x Az IZT. Nőcjtylel össze-
jővelele ma délulán 5 óra-
kor, Margit-utca 2% 

xl'odrás/.ok! A március 23-
ra hirdclelt egészségügyi elő-
adás 28-án délután 6 órakor 
lesz a bőrgyógyászati klini-
kán. Megjelenés minden fod-
rászra kölelező. Elnökség. 

x Ar. Állami Zcnckonzcrvntó-
rinm szerdán este 8 órakor 
rendez: első nyilvános növen-
dékhangversenyét. Műsoron 
tarokk muzsika. Műsor, amely 
belépőül is szolgál, 1 Ft-ért 
igényelhető a titkári hivntnlbnn. 

P á r t W r e k 
Ma délulán 6 órakor tit-

kári értekezletet tartunk a 
Batthyány.utcai székházban. 

Ma délulán 4 órakor az 
aktíva részére értekezletet tar-
tunk a Szervezési Osztályon. Az 
aktiva tarajai feltétlen és ponto-
san jelenjenek mog. 

Ma, kenden délután (1 óra-
kor sajlőfeleos értekezletét tar-
tunk Kálvin-tér G. szám alatt, 
a nagvlerembcn a népnevclőfe-
leiősökkel együtt. 

24-én, csütörtökön este f> 
órakor falujáró értekezletet 
tartunk a Kálvin-téri székház-
ban. a kisteremben. 

Ma este 6-kor propaganda-
'rtekezletet tartunk Kálvin-tér 
6. szám alatt a kis előadóterem, 
ben. 

Ma délulán fél 5 órakor 
előadói értekezletet tartunk. 
Felhívjuk az előadó elvtársak 
figyelmét, hogv az értekezleten 
pontosan jelenjenek meg. 

s r n ^ í t f i r i t a r * ' ' hira\ 

'Az üzemi bizottságok haladék-
talanul jelentsék a szakmaközi 
titkárság termelési osztályán az 
élmunkás kitüntetések alkalmá-
val megtartandó ünnepségek pon-
tos idejét. 

Felhívjuk a sporiakadémia 
hallgatóinak figyelmét, liogy 
kedden, 22-én délután 6 óra-
kor a szakszervezeti székház-
ban rendes előadást tartunk. 
Feltétlen és pontos megjelenést 
kérünk. 

Felhívjuk az összes üzeme-
kéi, hogy a szakmaközi Sport-
tilkárság az OSII és a MUSz 
közreműködésével április ele-
jén uszó, vízipóló és műugró 
segédedzői tanfolyamot rendez. 
A tanfolyamon részlvehet min-
den úszni tudó ^dolgozó. A si-
keres elvégzésrőt a résztvevők 
oklevelet kapnak. Jelentkezni 
lehet folyó hó 25-ig szóban, 
vagy írásban a szakmaközi 
sportlilkárságon. 

Felhívjuk az üzemi dolgozó-
kat, hogy a szakmaközi titkár-
ság kulturosztályára megérkez-
tek a néprádió utalványok és 
átvehetők. 

Vasa-s vezetőségi ülés szer-
dán délulán 5 órakor a szak-
szervezeli székházban. 

Március 24-én, csütörtökön 
délután 6 órakor a házfelügye-
lők szakszervezete tisztújító 
közgyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. Minden tag ottle-
gven. < 

Kommunista előretörés a franciaországi 
részleges járási váfosziáso^oi 

Hétfőn késő délután még 
nem lehetett teljesen világos 
képet alkotni a franciaországi 
részleges járási választások ered-
ményéről. Az eddig közzétett 
eredmények azt bizonyítják, 
hogy a kommunista párt Fran-
ciaország legnagyobb pártja. A 
kommunisták az' eddig közzé-
tett számadatok szerint min-
denütt megtartották, sőt $zá-
tnos helyen megerősítették ál-
lásaikat. A hátfőn késő dél-
után közzétett eredmények szn-
irint a kommunisták eddig több 

mint 1,700.000 szavazatot kap' 
tak. A szocialista pártra eső 
szavazatok száma a. legutóbbi 
25 százalékról 15 százalékra, a 
népi köztársasági mozgalomra 
eső szavazatok pedig 12 száza-
lékról 7 százalékra csökkentek. 
A kormánypártok kommunista-
ellenes és amerikai imperialista-
barát, politikája a gaulleisták 
malmára hajtotta a vizet, 1 mil-
lió 820.000 szavazatot kaptak. 
A szélsőjobboldali szavazatokon 
kivül sok szavazatot vettek el 
a kormánypártoktól is. 

Megnyitó ünnepséget rendezett 
a szegeti Dolgozók Klubja 

Szombaton este ünnepélyes 
keretek között nyitották meg 
a szegedi Dolgozók Klubját. 
A klub dísze3 termeiben ott 
'áthattuk az üzemek dolgo-
zóit, élmunkásokat, Szeged 
dolgozó népét, 

Az ünnepséget Kövi Béla 
elvtárs, a szakszervezeti tit-
kár nyitotta meg. Ezután szí-
nes és tartalmas műsor kö-
vetkezett. A Szegedi Nemzeti 
Színház művészei énekszámo-
kat, tréfás é3 táncos jelene-
téket, a zenekon zervatórium 

művészei pedig zeneszámokat 
ultak elő. A Gázgyár kultúr-
*árdája Csehov: Háztfiznéz'! 
című vígjátékát játszotta 
íagy sikerrel. 

A műsor után kellemes szó-
rakozással töltötték az időt 
a szegedi dolgozók, akiknek 
most már nemcsak a gyár a 
rajátjuk, hanem birtokukba 
vették a volt Forum Klub dí-
zes termeit is, amelyeket az 

elmúlt rendszerben elzártak 
tiőlük s amelyekben csak ki-
váltságosok művelődhettek és 
—okozhat tak . 

ladu! a k u l ' u v e r s e n y 
Március 19-én az Országos 

Kulturverscny keretein belül Sze-
geden is megindultak a verse-
nyek. 

A benevezettek közül a Ma-
gyar Kender-, Len- és Jutaipari 
Rt., a Gázgyár, valmrint a MAV, 
Dunakeszi Mühelvtclcp ü cmi 
kultnrgárdája, szaks-ervez ti vo-
na'on pedig a llá-felügyrlök, a 
Várod A'kalmazoltak és az 
Égés-"4 ' g l Atka'ma ott kSza. 
fai S aks ervez ténck lulturgár-
dája Csehov és Moliére színpadi 
müveivel, Ma 'altovs-kj verseivel, 
népi táncokkal és énekkarol sze-
replésével. nagyszámú közön-,ég 
előtt vitték előre a kultura zász-
lafát. 

Árverési hirdetmény 
Közhírré teszi az adóhiva-

tal, hogv 1949 március 23-án 
reggel 9 órai kezdettel, foly-
tatólag 12 óráig Tábor-utca 3., 
és Püspök-utca 8. szám alatti 
adóhivatali zálograklárakban 
a kővetkező ingóságok kerül-

nek árverés alá: 
Fe-lmén• ck. 1 ó iselia ok. ivó. 

gép, üzletberendezés, aszta-
lok, arany karóra, kerékpár, 
zongora, ebédlő berendezés. 
szőnyeg, kendők és kaptafák. 

Ugyancsak folytatólag a 
helyszínen 9 órakor Kis> 
Menyhért-uIca 2. szám alatt 
üzletberendezés, 10 órakor 
Kossulh Lajos-sugárut 61. sz. 
alatt e.séplőgamitura, Szenthá-
romság-utca 2. szám alatt hor-
dók, Török-utca 1. szám alalt' 
vendéglői berendezés, dé'u'án 
2 órakor Szenlbáromság tiica 
45. szám alatt nsté dok, s té 'c ' , 
délulán 3 órakor Szc-ithárom-
ság-ulca 3. szám alatt ven-
déglő licrendczés, bordók, szé-
kek, asztalok. 

Az árverés sikertelensége 
cselén a felsorolt ingóságok 
a fonti helyeken és időben 
április 6-án n legtöbbet ígé-
rőnek készpénzfizetés méltóit 
el árverez lelnek. 

Szegen, 1919 március 21. 
Adóhivatal . 

130.000 kilométer javítás nélkül Rossz szénnel ioliíj iiatáslo't 

Bensőséges ünnepségen adták át 

a z é l m u n k á s - j e l v é n y t 
a Köztisztasági-telepen és a Faludi malomban 

Hétfőn a szegedi köztiszta-
sági telepen rendkívüli szak-
szervezeti nap keretén belül ad-
ta át Ensi elvtárs, o. Gépko-
csivezetők Szakszervezetének ki-
küldöttje Dávid Jenő elvtársnak 
az élmunkásjelvényt. 

Dávid Jenő két és félévvel 
ezelőtt egy 

teljesen roncs személygépko-
csit kapott, 

melyet Tolnai János elvtárssal 
sok.' fáradságos munkával meg-
javított. Közben a 14 és féllite-
res fop/Tisztását 11 és fél li-
terre csökkentette le. Kijavított 
kocsijával 

130 000 kilométert fntott le 
anélkül, hogy kocsija javítás-
ra szorult volna-

A fogyasztás csökkentésével 
3900 liter benzint is megtaka-
rított és ezért mind a szakszer-
vezet, mind az MDP és a sze-
gcdi Szakmaközi Bizottság ré-

széről meleg ünneplésben ré-
szesült. 

A szegedi Faludi-malomban 
szintén bensőséges keretek kö-
zött adták át Bozóki János gé-
pésznek az élmunkásjelvényt. 

Bozóki János a hnjtógép ka-
zánjának régi rendszerű rosté-
lyát átrendezte s igy 

nr. alacsony kalóriája és riV 
vidlángu szén gazdaságos fel-
liasználása és jobb hatásfok 
elérése vált lehetővé. 
Az élmunkásjelvényt Bocskai 

József, a Malomipari Központ 
igazgatási osztályának vezetője 
— volt szegedi malmi munkás 

— nyújtotta át. 
Az ünnepségen résztVcttek a 

szegedi ma'omipar összes képvi-
selői, ugy a ruun Ica vállalók, mint 
a vállalat vezetői, akik nevé-
ben Thernesz Vilmos és Elfér 
Miklós üdvözölték Bozóki János 
elvtársat. 

Gálosi József, a Faludi-m i-
lom TőmoJnára mondott beszé-
det, majd Bozóki János megha-
tói, tan köszönte meg a kitünte-
tést, mondván, hogy ez a ki-
tüntetés rajta, kivül sokszázen r 
becsületes magyar munkást is 
megillet, akik felépítették rom-
jaiból hazánkat... 

Árleszál l í tás! 
L U C Z 4 

K c í m c l e í t í í — v e i y l U z l I l ó 

Iáhar-atca 4, Kazinszr-iilci 11, áis'nls'nri-lir 3. 
(Tele'oi: 38 18) /—v maalta-ftr) 


