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Elmunkások a laktanyában 
Hadseregünk soha sem szakad el a néptől 
Kiosztották a honvédség munkaversenyének dijait 

V ;s ár nap délelőtt sakkt* r,y,ge.i)msabb volt a sze-
gedi Dózsa György l-tkiuttya, mint máskor. 

Mar kora reggel megélénkült & ct termek. Fiatal honvédek 
takarították szálláskörletüket. A hatalmas laktanyaudvar 
k 'pe is megváltozott. Kétszeres glédabam sorakozott itt 
minden. Olyan tisztaság és rend honolt a sárga falak kö-
zött, akár az ünneplő szobában. Egyedül csak az öreg 
re ztenyefák árnyéka tarkította foltossá a laktanyát. A 
fehérre meszelt folyosókon a katonaarcok szeme mosolygott. 
Az egyik falon elhelyezett hatalmas tükör előtt bajtársi 
szerettei igazgatták egymás ruháit. 

— Egy álljon, mintha rád-
öntötték volna — mondogat-

ták egymásnak a bajtársak. 
A tágas kultúrterem tizenegy 
órára teljesen megtelt. Egyen-
ruhás honvédek mellett — 
Kckatlan látvány a lakta-
nyában ' — ünneplőruhás 
munkások zsúfolódtak össze 
a padsorokban. Első szegedi 
őrzászlóalj a honvédek- kőzött , „, , , . . . . „ _ 
folyó munkavei. y befejez-  k e t  h oM 1° b b™ elmélgil-

át- Muníaversenyben dolgoz-
tunk nu «. Hogg munkaverse-
ngünk jó eredménnyel végző-
dött. az nem kevésbé köszön-
hető Kovács•• Szilveszter sza-
kaszvezető bajtársnakr de ezen 
tul az egész honvédségnek. 
Büszkék lehelünk mindannyian 
az elért eredményekre és az 
ipari dolgozóktól kapott aján-
dékok arra köteleznek benním-

tét ünnepelte ezen a ragyogo 
vasárna.p délelőtt. 

Négy honvédbrigád veteke-
dett egymással, hogy milyen 
eredményt érnek el' a kikép-
zésben, a munkában, a lak-
tanya rendbehozásában. 

A szegedi ipari munkások 
és a honvédek fogtak kezet 
e napon. Élmunkások jöttek 
el a honvédek közé, elhozva 
az ipari dolgozók szeretetét 
és ennek a szeretetnek apró 
kis ajándékait. Tizenegy- mú-
lott pár perccel, amikor fel-
csendült a Bonvédek ajkáról 
a T-Ximrmsz. 

Szoros kapcsolat 
ímív László hadnagy ünnepi 

be vedében párhuzamot vont a 
midi és a jelen honvédsége kő-
zött. Ez « honvédség — mon-
dotta — nem az elnyomó uri 
osztóig érdekeit .hanem a dol-
gozó nép munkáját és békéjét 
védi. Honvédeink az ipari mun-
krr«nk ból és dolgozó parasztok-
ból kerüllek ki. Hadseregünk 
som nem fog elszakadni a 
nép'öl. — mehiből származik. 
F.'r ült dolgozunk rm katonák a 
rv'r.pel és azokkal a munka-
mó * szerekkel igyekszünk elmé-
tyiieni « honvédség és a á'ot-

go ók közötti szoros kapcsola-
tot. — amely munkamódszert 
mi az ipari dolgozóktól vettük 

síik a dolgozók iránti szerele. 
lünket — fejezte be beszédét 
Imre László hadnagy. 

Az ajándékok 

Az ünnepi beszéd után az őr. 
zászlóalj parancsnoka üdvö-
zölte a honvédeket és az él-

munkásokat — majd kiosztotta 
a honvédeknek a Szabadság-
harcos Szövetség céllövő ver. 
senyén nyert kitüntetéseiét. A 
büszkeségtől és az örömtől 
csillogó szemű honvédek egy-
másutún vették át dijaikat ál-
landó lelkes tapstól kisérve. 

A kitüntetések átvétele után 
került sor az üzemi dolgozók 
ajándékainak átadására.. A Ma-
gyar Kender dolgozóinak ne-
vében Saljai Ferenc elvtárs, 
az Uj szegedi Gőzfü-ész dolgo-
zóinak nevében Klein Árpád 
élmunkás, a Picb szalámi dol-
gozóinak nevében Terhes Fe-
renc élmunkás és a Konzerv-
gyár dolgozóinak ne véljen Er-
détvi Józsefire élmunkás elv-
társak adták át a mtrnkaver-
senyben szép eredményt élért 
honvédeknek az ajándékot, 

Az ajándékok kiosztása után 
a honvédség . kulturgárdája 
munkásindulókkal és népi tán-
cokkal színesítette az ünnep 
műsorát. A nagy tetszéssel 
fogadolt ünnepség a Köztársa-
sági induló hangjai melleit 
ért véget 

Ma ujabb munkéshérháx 
építése kezdődik mag 

a Faragó-utcában 
Ma (tételott 10 órakar ünnepélyes kendek között kezelik 

még a Faragó utcai munkásbérház másik hatalmas épüle-

tének építkezési munkálatait Jeleni ős állomás ez a szegedi 

dolgozók számára, dc városunk :e lődésének szempont:ábói 

is. A szegedi dolgozók nagy örömmel veszik tudomásul., 

hogy népi demokráciánk még a hároméves terv folya-

mán ujabb tnuiikásbérház építésével igyekszik c 6>zséges é-

kényelmes lakásokhoz juttatni azokat, akik a i m u i l rendszer-

ben egészségtelen pincelakások mélyén húzódtak meg ne-

héz napi munkájuk után. 

Közös üzemi gyűlésen tett hi et 
Népfront mellett a Szegedi K«m !er. 
DEM A és G> ulaayár munkássága 

Lelkes hangulatu, közös nagy-
gyűlésen vettek részt hétfő* a 
Szegedi Kenderfonógyár, a Dél-
magyarországi Gpőgyár és a 
Gyufagyár munkásai a kender-
fonógyár ünnepélyesen feldíszí-
tett udvarán. Krizsán Ferenc elv-
társ, üzemi párttitkár megnyitó 
beszéde után a Szegedi Ken-
derfonógyár kulturcsoc :r'.ja sza-
valatokkal, énekszámokkal sze-
repelt. Anlos István elvtárs, ál-
lamtitkár beszélt ezután a több, 

« « 
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az ötödik május 1-re 
Felejthetetlennek ígérkezik a felvonulás 

és az u/szegea/ népünnepély 
Az egész ország boldog öröm-

mel készül az ötödik szabad 
május fi, megünneplésére. Bu-
dapest, a vidéki városok, fal-
vak zászló és virágdíszben 
úsznak majd ezen & napon, 
a munka pirosbetüs ünnepén. 
Az üzemi munkásság min-
denütt lázasan készíti a maga 
meglepetéseit a május else-
jei minden eddiginél kápráza-
tosabb, színpompásabb felvo-
nulásra. A falusi dolyo ók szin-
te versengenek a város dol-
gozóival abban, hogy miben 
tegyék feledhetetlenné ezt a 
május 1-et, amely megelőzi 

A műi iroÉ Mmím Maliknak és jsssimnÉ 
a M ü kérd Ml folylalolt nte§Méseir§i 

Az Utóbbi időben a külföl-
di. elsősorban az amerikai 
sajtóban közlések jelentek 
meg arról, hogy esteleg meg-
szüntetik a Németország nyu-
gati és keleti megszállási 
övezete közötti szállítási, 
közlekedési és kereskedelmi 
korlátozásokat. Ezekben a 
közlésekben a valóságnak 
meg nem felelő híresztelése-
ket terjesztenek. 

A TASzSz iroda szükséges-
nek tartja, hogy ezeket a 
nem helytálló, híreszteléseket 
megcáfolja és úgy ismertesse 
a tényeket, ahogy azok a 
valóságban vannak. 

Február 15-én Jessup, az 
USA-nak az Egyesült Nem-
zeteknél működő képviselője 
kérte Malikot, a Szovjetúnió 
biztonsági tanácsbeli képvise-
lőjét. magyarázza meg azt a 
körülményt, hogy Sztalinnak 
p berlini kérdésre vonatkozó 
Alíigfibury-Smith tudósító-
rn.k aeott válaszában, ahol a 

•ttTások megszüntetésé-

ről van szó, nem történik 
említés az egységes berlini 
pénznemről. 

Malik közölte Jnssuppal, 
hogy a pénznemnek meg nem 
említése valótlan és hogy ez 
a kérdés a német kérdés 
megvilágításakor megvitatha-
tó a külügyminiszterek taná-
csában. Jussup ezután fel-
kérte Malikot, világítsa meg, 
vájjon megszüntethetők-e a 
közlekedési korlátozások a 
külügyminiszterek tanácsá-
nak összehívása előtt. 

Március 21-én MaKk azt 
felelte Jessupnak, hogy ha 
megegyezés történik a kül-
ügyminiszterek tanácsa össze-
hívásának időpontjáról, akkor 
a tanács munkájának meg-
kezdése előtt megszüntethe-
tek lennének a kölcsönös 
közlekedési és kereskedelmi 
korlátozások. Ami a berlini 
egységes pénznemet illeti, ezt 
a kérdést a külügyminiszte-
rek tanácsa megvitathatja. 

politikai életünk döntő esemé-
nyét, a választásokat. 

SZEGEDEN IS már teljes 
erővel folynak az előkészüle-
l«k május I. megünneplésére. 
Az üzemek, hivatalok, a kül-
lelepiilések dolgozói ezer meg-
lepetést tartogatnak a szoká-
sos nagy május, elsejei felvo-
nulásra. Üzemi és kerületi 
kuliurgárJáte, zenekarok, ének-
karok próbálnak szorgalma-
san, hogy az egész napos uj-
szegecli népünnepélyen boldog 
derűt varázsoljanak az ünnep-
lő sokaság arcára. 

AZ EGYES ÜZEMEKBEN 
már megkezdődött a dekorá-
ciók festése. Másutt a teher-
autókat készítik elő. Nagy-
élénkség uralkodik a tömeg-
szervezel ekben. az MNDSz-ben 
a kiskereskedőknél, iparosok-
nál. Az MNDSz-ben például 
sokezer gyermeket vendégel-
nek meg Újszegeden. A kis-
kereskedők külön kirakatver-
senyt rendeznek, 

Á PÁRTOK, tömegszerveze-
tek, üzemek, intézmények már 

megkezdték az előkészületeket 
a sátrak felállítására. Valósá-
gos sátererdő épül majd a li-
get nagy tisztásán és más he-
lyein. A sátrakat felállitó szer-
vezetek vetélkednek egymás, 
sal, hogy meTyikük nyújt majcl 
olcsóbban, kedvezményeseb-
ben ételt és italt az ünneplő 
pihenő dolgozóknak, 

A lakosság minden rétege, 
férfiak, nők, gyermekek meg-
találják a maguk szórakozó, 
sát. A gyermekekre külön sok 
meglepetés vár. 

MAGA AZ ÜNNEPSÉG mái-
április 30-án este megkezdő-
dik. A külterületeken, a külön-
böző tereken Szeged összes 
fuvószenekarai, a népzenészek 
egyesi tett zenekarai térzenél 
adnak. Széchenyi-téren már 
szombaton este nyolc órától 
láncos mulatság lesz. Fény-
özönben úszik akkor este a 
város főtere. Másnap reggel, 
szintén zeneszóra ébred majd 
a város, hogy résztvegyen az 
ötödik május 1. felejthetetlen-
nek Ígérkező szegedi ünnepén. 

mint ezer főnyi munkássághoz.. 
Hangsu'gozta, nogy négg esz-

tendő munkáiéval oártunk veze-
tése alatt a maggar né ú demo-
krácia máris egy évszázad mu-
lasztását hozta be. A romország-
ból a virágzás apára vitte urak 
országából a dolgozók hazájává 
tette országunkat M -s! kidolgo-
zott ötéves tervünk a fejiedés, a 
felemelkedés soha neuí látott 
perspektíváját nyitja meg a dol-
gozó nép. különösen a munkás-
ság előtt. Megvédjük r.azsnk 
független-égét és a magyar nép 
óékéjsi az imperialista, háborús 
iszitók minden törekvéseivel 
szemben. A most következő vá-
lasztáson minden dolqozó ember-
nek érezni kell, hogy a Nép-
frontra szavazni annyit íelcnt. 
mint az ötévej tervre és a bé-
kére szavazni. 

Az összegyűlt munkások a be 
széd égén,hosszan éltették Sztá-
lin és Rákosi elvtársakat, a Ma-
gyar Dolgozók Pártját és a Füg-
getlenségi Nénfrontot. 

„>l Néofrontra sz avarunk' 1  

Tóth Ferenc, a szegedi ken-
derfonógyár munkása igy nytt 
latkozott a gyűlés után: 

— Többéit dolgoztunk itt s 
munka közben is valamennyien 
nagy figyelemmel hallgctiuk. 
Tudjuk, hogy a magunk ügyé-
ről, a szegedi dolgozók érdeké-
ről volt szó. Az ötéves terv cél-
kitűzése, amely Szeged Iparosí-
tását is jelenti, mindannyiunk 
legfőbb vácya. Minden erőnkkel, 
szívvel-lélekkel, egy akarattal a 
Magyar Dolgozók Pártja vezeté-
se, irányítása mellett meg ts fog-
juk valósítani az ötéves terv 
pontjait. A választáson a Nép-
frontra szavazunk, mert tudjuk, 
hocy ez a biztosítéka a magyar 
dolgozók fe'emelkedérének és a 
béke megvédésének. 

— Zsarclísírt c-vIxSnapí fogházra itcl-

lék Kf:s r.aío? pusztamérga i lakost. 

x Cardigan, női. babi, kö. 
töttáru — rendelésre Reichel 
gépkötőipar, Margit-utca 30. 

András és Regös Vilmos látják 
el. Műsoron korszerű éa moz-
galmi kórusok, magyar, orosz, 
cseremisz, kinai, horvát nép-
dalok, magyar szerzők haladó-
szellemű müvei és népdaífel-
dolgozásai szerepelnek. A hang-
verseny munkáját dr. Szeghy 
Endre professzor végzi. 

I szombathsJyi Pamitlloer do'gezóinak ^ o r a i d s é r e t e t p e d i g H e r b s i y 
hangversenye a szegedi Diákszövetség 

rendezésében 
Szombathely legrégibb kóru-

sa, a Pamut ipar Dolgozóinak 
Vegyeskara, Szegedre is ellá-
togat. A szegedi Diákszövetség 
vállalkozott arra, hogy a szom-
bathelyi dolgozók szegedi hang-
versenyét rendezze. A szegedi 
kendergyári vegyeskar gondos-
kodik ai énekesek fogadtatásá-
ról, elszállásolásáról s résztvesz 
a diákszövetségi központi ének-
karral együtt a szegedi hang-
versenyükön is. A Pamutipari 
Vegyeskar csütörtökön este 6 
órakor a MINSz Horváth Mi-
hály-utcai székházában (ipar-
testület) hangversenyt ad. Az 
egyes számokat dr. Endrődy Fe-
renc, Erdős János és Regős Vil-
mos karnagyok vezénylik, a 

X Meghívó. A Szegedi Hír-
lapterjesztők Hírlap és Könyv-
értékesitő Szövetkezete a ne-
gyedévenkint szokásos taggyű-
lését pénteken délután 5 óra-
kor tartja meg a szövetkezet 
üzlethelyiségében. Kigyó-utca 
4. szám alatt. Erre a tagokat 
ezúton is meghívja és pontos 
megjelenésükre számit az igaz-
gatóság. 

Mai BCG oltások 
Rókusi ovoda, rokusi iskola, 

aignertelepi iskola, somogyi-
telepi templomtéri iskola uj-
somogyitelepi iskola, belvái-osi 
iskola. Margit-utcai iskola, Szt. 
Imre. iskola. 

Lázár-iskola, Zöldfás-iskola, 
lengyelkápolnai iskola, Kraller-
iskola, Klebeisberg.iskola, fcis-
sori iskola, vedresszéki iskola, 
középsőgajgonvai iskola, felső-
körponti iskola. 

X Köszönetnyilvánítás- Mind 
azoknak a rokonoknak, jóbarü-
toknak, egyleteknek és ismerő-
söknek, akik jó anyánk, özv. 
Antalfi Antalné temetésén meg-
jelentek, koszorú- éa virágado-
mányaikka] fájdalmunkat eny -
hitették, ezúton mondunk fcü 
szönetet. Antalfi-. Gál- és Jó-
járt-család. 


