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A dolgozók országa 
megbecsüli legjobb fiait 
A Szegedi Kenderben, a Dohánygyárban, a MEMOSz-nál, az 
Ujszegedi ládagyárban folytatódtak az élmunkás-ünnepségek 

A dolgozók országa megbecsüli a legjobb fiait. Ezt pél-
dázza az az ünnepség is, amit a Szegedi Kender fonógyárban 
tartottak a gyár hat uj élmunuásának tiszteletére. A szocialista 
munkaverseny lázában egymást igyekeznek túlszárnyalni az 
elvtársak, most boldogan és büszkén ünnepelnek, mert az uf 
élmunkásokon keresztül egy kicsit a gyár minden dolgozó/ál 
kitüntetés érte. 

HIREK 
A HŐMÉRSÉKLET 
NEM VÁLTOZIK 

Mérsékelt, helyenként élén-
kebb északkeleti, keleti szél, ki-
sebb felhőát vonalások, csapa-
dék nélkül. A hőmérséklet alig 
változik. 

n a p i r e n d 
Péntek, március 25. 

Nemzeti Színház este 7 óra. 
kor: Tartuffe. »Et-bérlet 14. 

Belvárosi Mozi 4, 6 és 8 óra-
kor: Dr. Firogov. 

Széchenyi Mozi 4, 6 és 8-kor: 
Jön a kanyar. 

Korzó Mozi fél 4, háromne-
gyed 6 és 8 órakor: 

Muzínm nyitva: hétköznap 
9-től 14 ftráig. vasár- és ünnep 
nap 9-től 13 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva van 
hétköznapokon 9 órától 19-ig. 

Egyetemi könyvtár reggel 
tí órától este 7-íg van nyitva 
hétkőznapokoa. 

S/olgitIntos gyógyszertárak: 
Barcsay Károly: Tisza Lajos-

körut 32; Bulcsu Barna: Kál-
vária-tér 7; dr. Löbl őrök. B. 
Lázár Jenő: Klebcisberg-tfr 4; 
Sclmeezy Béla: Somogyitclep 
IX. utca 489. 

— A pénzügyminiszter Róna 
Béla elvtárs, városi tanácsno-
kot, n szegcdi pónzügvigazga-
lóság vezetőjét a VI."fizetési 
Osztályba pénzügyi főtanácsos-
sá kinevezte. 

— A vallás- és közoktatás, 
ügyi miniszter dr. Székely 
István egyetemi tanárnak nyug-
dijhavonulása alkalmával a sze-
gedi t udomán vegye tem prorek-
tori tisztségéről való lemondá-
sát tudomásul vette. Az 1948— 
49. tanév hátralevő részéré dr. 
Sehneller Károly egyetemi nyil-
vános rendes tanárnak a tiszt-
ségre történt megválasztását 
tudomásul vette és ebben a mi-
nőségben megerősítette. 

x Halálozás, özv. Joó Jó-
zsefné éleiének 65-ik évében 
elhunyt. Temetése március 25-
én fél 5-kor a Dugonics (e-
nietíiben. 

— LAZÍTOK A NÉPBIRÓSÁG 
KLOTT. A szegedi népbiróság 
Mészáros Mih.álv makói keres-
kedőt kétévi. Virág István kis-
zombori volt csendőrőrmestert 
práig két és félévi börtönre 
ilélte. Mindketten izgattak és 
lí/itottak népi demokráciánk 
ellen. — Ugyancsak népi de-
mokráciánk és a földreform el-
len izgatott dr. Pávei Lajos 
hódmezővásárhelyi orvos. A sze-
gedi népbiróság másfélévi bör-
tönre és 2000 foriut pénzbün-
tetésre ítélte. 

— A MAGYAR SZABADSÁG-
IG RCOS SZÖVET ÉG nagys-.e. 
f.rüi csoportja vasárnap dél-
előtt 10 órakor az Ipartestület 
nagytermében rendkívüli tag-
gyűlést tart. Erre a Szabadság, 
harcos tagokat meghívja és el-
várja a Vezetőség. 

Iskolák U< velem! Pelőri, 
Kossuth, Táncsics képek kap. 
halók a kiadóhivatalban. 

— FEGYVERREJTEGETÖ 
KULÁK. A rendőrség őrizetbe 
vei te Balog József csengelei és 
Vigh Péter kisteleki kulákot. 
Mindkettőn engedély nélkül 
használtak fegyvert. Á fe<»vver-
rejtogefő knlákokat átadták nz 
iieyészsógnek. 

— PETEK ÁRPÁD Szálasi-
és Horthy-nótákat énekelt ittas 
• Ha pótban. A népbiróság két-
• vi börtönre, ötévi hivatali és 
politikai jogvesztésre Ítélte. 

— HIZő" ISTVÁN orosházi 
lakos csizmavásárlás üriigyc 
alatt elcsalta lakásáról Czibolya 
Mihály szegcdi lakost és annak 
távollétében kifosztotta lakását. 
Nagyobb mennyiségű kukoricát, 
rozsot és lisztet szállított eí 
• '/.ibolya kocsiján. A furfangos 
tolvajt átadtak ez éllam-
>• jyés/ségnek. 

Gáspár Islván clvlárs, ver-
senytitkár údvözőllc az élmun-
kásokat, majd Hatvani Jenő 
elvtárs, a szakmaközi bizottság 
nevében átnyújtotta az élmun-
kás jelvényeket. Hangsúlyozta, 
hogy a Szovjetunió sztahanovis* 
Iáinak példáját követő magyar 
munkások minden elismerési 
megérdemelnek. Nyilasi Péler 
clvlárs a nagyszegedi pártbi-
zottság nevében beszélt és rá-
mutatott arra, hogy az egyre 
erősödő oszlályharcban a kül-
földi imperialisták és Jiaz.ai re-
akciós cinkosaik mindent meg-
lesznek, hogy a délkcfetourópai 
országokat fejlődésükben meg-
akadályozzák. Amikor most az 
uj élmunkásokat ünnepeljük, 
tudni kell, hogy a munka az a 
fegyver, amivet a népi detno-
krác'ák utján a szocializmus 
felé vezetjük és ez egyben biz-
tosítéka a világ békéjének is. 

Tóth elvtársnő a gyár mun-

— SZABADEGYETEM. A sza-
badmiivelődés szabadegyetemén 
pénteken délulán 6 órai kezdet-
tel dr. Kalmár László egyetemi 
tanár „Matematika és dialekti-
ka* dmen tart előadást a tudo-
mányegyetem aulájában (Dugo-
nics-tér). Belépődíj nincs. Min-
denkit szivesen látnak. 

— DOHÁNYTERMELŐ ÉR-
TEKEZLET. Szombaton dél-
elölt 10 órakor a szegedi Do-
hánygyárban a dohánytermelés 
időszerű kérdéseiről előadást 
és megbeszélést tart a kiskun-
félegyházi beváltó kiküldötte. 
Minden dohánytermelő érdeke, 
hogy ezen megjelenjék. 

— AKIK a Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság sakk-tan-
folyamán részt akarnak venni, 
pénicken fél G-kor jelenjenek 
meg Vörösniarty-ulca 7. szám 
alatt. A tanfolyam díjtalan. 
Ezen első összejövetelen hatá-
roznak, liogy hetente hány al-
kalommal és mikor legyenek a 
sakk-órák. A sakk-tanfolyami 
órák ulán szimultán játékok 
lesznek. Akik ezen résziakarnak 
venni, sakkfelszerélést hozzanak 
magukkal. 

kása: nevében köszöntötte az 
élmunkásokat és egy-egy virág-
csokrot nyújtóit át nekik. A'ri-
zsán Ferenc, Kasza János, Zs'-
ga Ferencné, Cserép Szilvesz-
ter né, Körösi istvánné és Ro-
lóid ÍMjosné elvtársak megha-
tottan köszönték mog a kitün-
tetést és egyben Ígéretet tettek 
arra, hogy a gyár homlokzatá-
ról rövid időre lekerülő élüzem-
jclvényt hamarosan újból visz-
szaszerzik. 

Hasonló ünnepségen osztot-
ták ki a Dohánygyárban is az 
élmunkás jelvényt. A dohány-
gyári alkalmazottak országos 
központjának nevében Szűcs 
István elvtárs üdvözölte az él-
munkásokat. Péterfi István, 
Rúduly Lajos és Sarnyai Ven-
del elvtársak beszéltek még. A 
Dohánygyár kul I u rgárdá jának 
műsora után osztották ki az él-
munkás jelvényt Csányi István,' 
Balázs Teréz, Kéri Ferencné és I 
Dobó Józset elvtársaknak. ' 

* 

A MÉMOSz-nAl Katona Fe. 
reno elvtárs elnöki megnyitója 
utón Nyilasi Péter elvtárs be-
szélt az MDP Nagyszegedi Párt-
bizottsága nevében. A Szakma-
közi Bizottság nevében Fábián 
Noémi elvtársnő osztotta ki az 
élmunkás jelvényt Cziner An-
tal és Dönczi András elvtár-
saknak. Az átadás után Rácz 
Károly elvtárs vállalatvezető és 
Vetró Mihály elvtárs, verseny-
titkár üdvözölte az üzem uj 
élmuukásait. 

* 

Az Ujszegedi Gőzfűrész és 
Ládagyárban Sári István elv-
társ a'Szakmaközi Bizottság ne-
vében adta át a jelvényt Klein 
Árpád élmnnkásnak. Áz ünne-
pélyen Hertelendi Lajos, Vin-
eze Antal, a Tiszamenti Gőz-
fürészek Nemzeti Vállalatának 
igazgatója szólalt fel. 

* 

A Winter kefegyárban Dok-
tor Lajos elnöki megnyitója 
után Tedniczki Pál elvtárs a 
Szakmaközi Bizottság nevében 
emlékezett meg a nap jelen-
tőségéről és adta át az élmun-
kás jelvényt Mészáros Katalin 
elvtársnőnek. 

Az ünnepségeket mindenütt 
műsor tarkította. 

Városi nyugd jasok 
Je'entkozéso 

A polgár meste- felhívja a 
városi nyugdíjasokat és kegy-
díjasokat, hogy C-YI-tagsá-
guk igazolása végeit a városi 
számvevőségnél (Városháza, 
fsz. 5. sz. alat t) azonnal je-
lentkezzenek. 

A Szabad Nép házának 
felópilévére a kővetkező fel-
ajánlások érkeztek: 

Közigazgatás alkalmazóitól 
1500 forint, Ósomogyt'e'ep 218 
forint, Belváros IV. 433 forint, 
Rókus L 180 forint. 

Párlhíreh 
Oltári*' Instruktorok figyel-

mébe- Felhívjuk nz oktatási 
instruktorok figyelmét, hogy 
25-én, pénteken este fél 6 
órakor az oktatási osztályon 
jelenjenek meg. 

Az üzemi plrtszervezeti és 
szakszervezeti propagandisták 
ma este 6 órakor a Kálvin-
térea összevont értekezletet 
tartanak. 

Taggyűlések 
Péntek, március 25-én: 
Kunsági szövőüzem délután 2: 

Bakaity Mária. Vizmütelep dél. 
után fél 3: Ilava.Iecz Istvánné. 
Köztisztasági telep 3: Pintér 
Géza. Pick szalámigyár délután! 
3: Róna Béla, Varga kötélgyár 
délután fél 4: Salamon Ferenc. 
Szőregi petróleum délulán 4: 
Barto Béla. Rendőrség délután! 
fél 5: Dani János. 

Felsőfokú kétéves egyéni 
tanulók f igye lmébe! 

Felhívjuk a kétéves egyén! 
tanulásban résztvevő elvtár-
saink figyelmét, hogv a so-
ronkövetkező konferenciát 
március 27-én, vasárnao reg-
gel fél 9 órakor tartjuk az 
oktatási osztályon. A konfo 
rencia anyaga a oárttörténei 
első két fejezetéből megadott 
kiselőadások. Az egyéni ta-
nulók az alant felsorolt há 
rom kiselőadásból válasszanak 
ki egyet és annak vázlatát n 
konferenciára hozzák el. A 
kiselőadás időtartama kh. 15 
perc. A kiselőadások címe 

1. Az elmélet jelentőség! 
a munkásmozgalomban. 

2. Miért jelent az ökono ] 
mizmus burzsoá osztálypoli 3 
tikát és milyen szerepe van aj 
nemzetközi munkásmozgalom I 
ban? 

3. A párt, és a munkás 8 
osztály proletárdiktatúra rend E 
szerében. 

Szegedi AÜani Nemzeti Szinliáz 
miikora 

Március 25-én este 7 órakor: 
Tartuffe. »E«-bérlet 14. 

Március 20-áu délután 3 kor: 
Tartuffe- Ifjúsági előadás. 

Március 2G-án este 7 órakor: 
Csárdáskirálynő. Bérletszűaet. 

Március 27-én este 7 órakor: 
Othello. »0»-béi!ct G. 

Márciu3 28-án: Nincs előadás. 
Március 29-én este 7 órakor: 

Tartuffe. „lVbérlet 11. 
Március 30-áu este 7 órakor: 

Hovansesina. »S«-bér!et 14. 
Március 31-én este 7 órakor: 

A szabin nők elrablása* Be-
mutató 15. 

Zs Tiieszo] gállgtás a hónap 
v é g é i g 

A polgármester felhívja a 
gazdálkodók figyelmét, hogy 
földterületük után kivetett 
zsirt március 31-ig fe'tét'eniil 
szolgáltassák be, mert ellen-
kező cselben ellenük az el-
járás megindul. 

Uj városi hirdetmény?'* 
A mesterséges termékenyí-

tés népszerűsítése, valamint 
a tavaszi műtrágyaakció fel-
tételeinek módosítása és a 
boszorkányszigeti csónakát já-
ró bérbeadásáról szóló rész-
letes hirdetmény megtekint-
hető hatósági hirdetőtáblán, 
Dérház-kaou alatt. 

F i zess e l ő « 
ű é l m a g y a r o r s z á g r o 

Sorsjegyek 
k a p h a t o k a Pető Bankházban HIRDESSEN 

a 

Délmagyarország jan 

Uzsorára adott ki 
660.000 forint célhitelt 

P O R T I K L A J O S , a szegedi MOSzK volt veze'oje 
EJözeles letartóztatásba he-

lyezték Porlik Lajost, a szegedi 
MOSzK kirendeltség volt veze-
lőjét, aki Szegedről Berettyóuj-
falura kerül 1. Itt, mint a 
MOSzK vezetője dolgozott, de 
különböző szabálytalanságok 
miatt leváltották. Az ellene in-
di'olt bűnügyi nyomozás során 
kiderült, hogy Portik a Be-
reltyóujfalu kirendeltség ré-
szére juttatott célhitelből 000 

ezer forintot magas kamatokra 
kiadott a helybeli és környéki 
terménykereskedőknek, akik 
ezzel a tőkévet különböző spe-
kulációkat folytattak. A célhi-
tel másik és nagyobb részén 
Porlik rengeteg tort, cukrot és 
tollat szerzett to és azzal saját 
hasznára kereskedett. 

Porlik Lajos a debreceni 
munkásbiróság előtt felel nép-

iellenes tetteiért. 

Hirek az angol fonf devalválásáról 
Londoni pénzügyi körökben 

ismét a font értékének csök-
kentéséről beszélnek. „Suyder 
amerikai pénzügyminiszter két 
hónappal ezelőtt kijelentette: 
Meg kell vizsgálni az amerikai 
támogatásban részesülő álla-
mok pénze értékcsökkentésének 
kérdését- Akkor ennek a nyi-
latkozatnak nem volt vissz-
hangja. De azóta ujabb tények 

A Szegedi Állami Védönőképző intézetben március 
végén üzemi munkáslányokat vesznek fel. Az intézet nö-
vendékei kétesztendeig tanulnak és állami zöldkeresztes 
diplomát nyernek. A végzett növendékeket a népjóléti mi-
nisztérium állami állásokban elhelyezi. A tanfolyam tél-
iesen ingyenes. Az intézetben teljes ellátásukról, koszt-
ról, lakásról és ruházkodásukról gondoskodnak. Jelentkez-
hetnek 18-tól .10 éves korig munkáslcányok. A kérvényes 
inéletrajzot március 27-ig Szegedre kell beküldeni a 
"UNSZ tanulmányi tájékoztató irodájához, Szeged, Hor-
váth Mihály-utca 6. 

Nem minden második, hanem' 

MINDEN SORSJEGY NYER 
az osztálysors játék húzásain! 

Egy sorsjeggyel J/j millió forintot lehet nyerni! 

merültek fel. Elsősorban oz, 
hogy estek az amerikai árak, 
másodsorban Anglia 1948. évi 
külkereskedelmi mérlege súlyos 
hiányt mutat, főként az Egye-
sült Államokkal szemben. Mint-
hogy az amerikai árak esnek, 
a>. angolok mind nehezebben 
és nehezebben tudjík eladni 
termékeiket az amerikai piaco-
kon. Tehát csak két megoldás 
marad, hogy az angol cikkek 
eladhatók legyenek, első a fi-
zetések csökkentése, második a 
font értékének csökkentése. 
Tgaz, hogy Cripps kijelentette, 
nem lesz értékcsökkentés, de 
mint londoni körökben kijelen-
tették, minden pénzügyminisz-
ternek az a feladata, hogy az 
utolsó pillanatig titkolja a pénz 
értékének csökkentését. 


