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J/íz \w\-utl az indulás cí'átt 

A váróterem félho-
mályában csomagok-
kai, bőröndökkel meg-
rakott utasok üldö-
gélnek. Vannak, akik 
sietnek kifelé, hiszen 
nemsokára már indid 
a vonaluk. Közel az 
ajtóhoz hátizsákos, ol-
dccltarisznyás, mun-
kdskiilsejű csoport be-
szélget. 

— Megvan a he-
lyünk a vonaton? — 
kérdezi egyikük egy 
kintről besiető fiata-
labb társukat, 

— Jó lenne, ha 
már beszállnánk — 
mondja a fiatalem-
ber és a beszélgetés 
lassan abbamarad, 
hogy berakodjanak, 
hiszen lesz még éppen 
elég idő a beszédre 
az úton. 

Munkába indulnak 
valamennyien, Mind 
a tizenheten Hernád-

'-^"tibe, ahova a 
aerőlobo-rzás ke. 

oen kötöttek igen 
yös szerződést a 

onúlépilő Vállalat-

— Nagyon meg-
örültem, amikor ha l-
lottam a munkaerő-
toborzásról — meséli 
el még tus indulás 
előtt Bajer Ferenc. 
— Egy évre kötöttem 

meg a szerződést s 
becsülettel és tisztes-
séggel akarok dolgoz-
ni a népi demokrá-
ciáért. 

— Úgyszintén 
mindannyian — vág 
a szavába Krónicz 
Lajos és csakugyan 
mindnyájuk vélemé-
nyét fejezi ki. Mind-
annyian hálásak Pár-
tunknak. népi demo-
kráciánknak, hogy ál-
landó munkához, biz-
tos kenyérkeresethez 
juttatja őket. Vári 
János például moto-
ros favágó volt, de 
belátta, nem sok ér-
telme van, hogy egye-
dül küszködjék, mun-
ka- után járjon és 
szívesen telt eleget a 

munkaerötoborzási 
felhívásnak, 

— Nekünk is jobb 
•— mondja most —, 
de az országnak is 
segítünk vele. Biztos 
a keresetünk és, ha 
jól dolgozunk, hama-
rabb felépítjük a szo-
cializmust. Ez pedig 
meginlcsak a mi ér-
dekünk, 

— Rajtunk múlik 
— jelenük ki többen 
is —, hogy mennyi 
lesz a keresetünk. Az 
alapórabér 2 forint 20 
fiUér, de ehhez járid-

nak a szociális jut-
tatások s ezen felül, 
ha jobban dolgozunk, 
akkor több a kerese-
tünk. 

Bizakodók, derűsek 
az arcok, jókedvűen 
indulnak új, biztos 
munkahelyükre. Kinn 
a sinek felett, a sötét-
beborult vágányoknál 
piros szikrák pattan-
nak ki az indulásra 
kész mozdonyból. Nem 
messzire innen, alig 
néhány kilométerre, a 
Tisza alsófolyásánál 
gondok és kétségek 
gyötrik az embereket. 
Tito Jugoszláviájá-
ban nyomor és mun-
kanélküliség a dolog-
ra vágyó nép sorsa. 
Itt, az indulási jelző 
füttyszónál vidáman 
mondja Tóth József: 

— Nálunk csak az 
nem dolgozik, aki nem 
szeret dolgozni. 

Felrakják gyorsan 
az útiholmit és be-
szállnak, mert a 
hangszóróból már jó 
néhány perce elhang-
zott : 

— Személyvonat in-
dul Kiskundorozsma, 
Kistelek. Félegyháza, 
Kecskemét, Cegléd, 
Budapest felé a má-
sodik vágányról. 
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MOZI 
Szabadság 6, 8: Különös házas-

ság. 
Vörös Csillag 6, 8: Tűz és fer-

geteg. 
Fáklya 6, 8: Dicsőség Leninnek. 

A Fáklya Moziban vasárnap dél . 
előtt 9 és 11 órakor fi lmmatiné. 
Bemutatásra kerül a „Csárdás-
királynő" cimű film. 

S Z Í N H Á Z 
Péntek: Az élet h í d j a , ,Tolsztoj-

bérlet. 
Szombat: A Magyar-Szovjet B a -

rátsági Hónap alkalmából „Házas-
ság hozománnyal," Bérletszünet. 

.» Az élet hídja 
Vasárnap délután: „Dózsa" -hér-

Jét. 
Vasárnap este: .,B la ha".bérlet. 
Hétfő: „Vasvári"-bérlet, 
Az előadások kezdete délután 4 és 

este fél 8 órakor. 
TÁJSZINHÁZ 

Március 16-án, pénteken este 7 
órakor Őföldeák: „Házasság hozo-
mánnyal." 

* 
IDÖJARÁSJELENTÉS: Változó 

felhőzet, néhány helyen újabb eső, 
Mérsékelt, időnként élénkebb dél-
nyugati, nyugati szél, A hőmérsék-
let alig változik. • 

A MOZGÓKONYHA MNDSZ-
dolgozói a napokban „Béke"-olva-
sókört szerveztek, s április 4_ie 
vállalták, hogy a „Béke" cimű cikk-
és versgyűjteményt áttanulmá-
nyozzák. 

A RÁDIÓ MAI-MÜSORA 
MÁRCIUS 16, PÉNTEK. 

Kossuth-rádió. 
7.05 Rádiózenekar, 7.15 Hang-

szerszólók. 8 Operett-kettősök. 11.30 
Petőfi, mint szerkesztő. 12.30 Ma-
gyar-Szovjet Barátság Hónapja. 
Az Államvédelmi Hatóság határőr-
ség zenekara játszik. 13.15 Tarka 
muzsika. 14.10 Úttörő híradó. 14,25 
Szi/íes melódiák. 15.30 Hangleme-
zek. 15.55 Bartók Béla műveiből. 
17.10 Dolgozóknak zenéről. 17.40 
Előadás. 18 Alapfokú politikai is-
kola. 20.30 Szomszéd népek táncze-
néje. 21 A Filharmónia Társaság 
és a Fővárosi Zenekar játszik. 
22.25 A Budapesti Zenekar játszik. 
23.20 Esti muzsika. 

Petőfi-rádió. 
7 Román zene. 7.15 Állami válla-

latok hírei. 7.35 Tíz perc tudo-
mány. 7.45 Dalck. 8.15 Könnyű ze-
nekari muzsika. 9.20 Iskolások rá-
diója. 10.10 Az Óvónőképző Intézel 
zenekara. 10.40 Gordonka és zongo-
ra. 11 Óvódások műsora. 11.20 Da-
lak. 15 A MÉMOSZ népi együtte-
sének műsora. 15,40 Könnyű dalok. 
16 Könnyű dallamaik, 17 Szív kül-
di szívnek, 17.30 a Falurádió ne. 
gyedórája, 17.45 Operaáriák. 18 
Gárdisták' előre! 18.40 Magyar-
Szov.iet Barátság Hónapia. A mosz-
kvai rádióénekkar műsorából. 19 
előadás. 19.15 Hanglemez. 19.35 
Egy faíu — egy nóta, 20 Falusi 
jelentés. 20.30 Könnyű zene. 20.43 
Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. 
Magyar művészek orosz dalokat 
énekelnek. 21.30 Színes muzsika. 
22.15 A magyar rádió szórakoztató 
műsora a lengyel rádió hallgatói-
nak. 

E G Y ' N A P országokon át 

VÁROSSZERTE 

M i 8 8.isla.ibe n március 20-ra 
tűzték ki McGé-nek, az ártatlanul 
halálra ítélt néger fiúnak kivégzé-
sét. Amerika haladó szervezetei 
még bíznak a néger fiú megmenté-
sében. Megmentésére kampány 
mozgaloni indult. Washingtonban 
nagy női tüntetés volt az elítélt 
megmentése érdekében, ilyen felira-
tokkal: „A náciknak •megbocsáta-
nak, a négereket pedig lincselik!" 

Olaszországban a Fiat-
művek munkásai és sok kikötő dol-
gozói nagyszabású tüntetéssel fe-
jezték ki szolidaritásukat a Barce-
lonában sztrájkoló spanyol munká-
sokkal, 

K o r e á b a n két amerikai tök-
haj tásos bombázó repülőgép busz 
percen á t bombázta az egyik hadi-
fogolytábort, ahol csupa amerikai 
hadifoglyok vannak. A brutális tá-
madásnak több áldozata van, A 
foglyok sokszáz levelet intéztek 
Trumanhoz, amelyben elpanaszol-
ják, hogy sa já t bombáik ölik meg 
őket és követelték az USA kormá-
nyától, hogy vonja ki csapatait Ko. 
reából. 

T r i e s z t Kommunista Pártja 
gyűlést tartott, amelyen többezer 
ember vett részt, hogy tiltakozzék 
De Gaspcri londoni tervei ellen. 
Anglia ugyanis rá akarja beszélni 

'iszországot, egyezzék bele, hogy 
swaet szabad-területét csatolják 

Jugoszláviához. E z a balkáni Ges-
tapo kiterjesztését jelentené Triszt. 
re. ami ellen a laksosság elkesere-
detten tiltakozik. 

P á r i s b a n katonai b'iróság ele 
állítottak 7 békeharcost, akik t i l ta-
koztak az indokínai háború fo ly ta -
tása ellen. A bíróság — a jelenlevő 
hal lgatóság és egész Franciaország 
nagy felháborodására — két, három 
és négyévi börtönre Kélte a béke 
hiveit. A tárgyalóterem közönsége: 
„Osztályitélet" — kiáltással fe jez , 
te ki fe .háborodását az Ítélet ellen. 

H o l l a n d i á b a n közel kéthó-
napos va júdás után megalakult az 
ú j kormány. A miniszterelnök 
Drees, szociáldemokrata vezér lett, 
tagjainak többsége pedig a nagy-
tőke képviselőiből ál,. 

J u g o s z l á v i á b a n a kikötő-
munkások megtagadták az Ameri-
kából érkező fegyverek kirakását 
és sorozatos sztrájkokkal tiltakoz-
nak az ország háborús készülődése 
ellen. Az ifjúság megtagadta a ka-
tonai bevonulást, az építőmunkások 
pedig nem hajlandók katonai épít-
kezéseken dolgozni. Hasonló a han-
gulat a hadseregben is. A maribo-
ri katonák falra mázolt jelszavak-

jkal tiltakoznak Tito rémuralma el-
;len. A küzdelmet az újjáéledő Jugo-
szláv Kommunista Párt vezeti. 

Szegedi DÉFOSz-
szervezeteinknek 

most uz a feladatuk, hogy irá 
nyíísák, szervezzék a dolgozó pa-
rasztok jó tavaszi mezőgazdasági 
munkáját. Hogy ezt végre tudják 
hajtani, ahhoz feltétlenül sziiksé. 
ges, hogy a területükön lévő párt. 
szervezettel szoros kapcsolatos 
tartsanak fenn, a pártszervezetre 
t á m a s z k o d j a n a k , Persze 
a támaszkodás n e m jelenti azt, 
hogy a pártszervezetet m a n k ó -
n a k használják, nem jelenti, 
hogy a pártszervezettől elvárják, 
az ő munkájuk elvégzését Is. Ha-
nem azt jelenti, hogy meghaügas. 
sák és a gyakorlatban h a s z n a , 
s í t s á k a pártszervezet tanácsait, 
útmutatásait. Ugy mlut például 
Baklón, ahol a DÉFOSZ.szervezet 
valóban jó kapcsolatot lar| a párt-
szervezettel. A pártszervezet veze. 
tőségének tagjait meghívják a BE-
FŐSZ vezetőségi ülésekre, a párt. 
szervezet a DfiFOSZ vezetőségét, a 
dülőfelelősöket különös figyelem-
mel osztja be a pártoktatásba. Ha. 
sonló jó kapcsolata van a DÉ. 
FOSZ-nak a pártszervezettel Új-
szegeden ls. Nem mondhatjuk ezt 
el Rókusra, ahol azért nem megy 
a munka jól, meri a DÉFOSZ ve-
zetősége, — de a Rókus III. párt. 
szervezet vezetősége sem — for-
dított kellő gondot a kérdésre. 
Ugyancsak igen rossz a helyzet 
ilyen szempontból Felsővároson, 
ahol a DÉFOSZ vezetősége úgy 
akarna a pártszervezetre „támasz-
kodni", hogy — minden munkát 
ráhárítana. 

Szegedi DÉFOSZ.szervezeteink 
vezetöiségeink tehát, ahhoz, hogy 
a tavaszi mezőgazdasági munkák 
irányítását jól tudják végezni, 
még szorosabb kapcsolatot ke!l te. 
remteui a pártszervezetekkel, még 
fokozottabban Igénybe kell venni 
a pártszervezetek útmutató támo-
gatását. 

Egy fiitdés — 40 fillér 

Március 17-én nyí-
lik meg a• Kálvária-
utca 86. szám alatt 
az új népfürdő. A 
városi tanács rend-

behozalta a helyisé-
geket, ahol 30 zu-

hanyozó áll majd a dolgozók ren-
delkezésére, A fürdés személyen-
ként 40 fülérbe kerül, A fürdő nők 
részére szombatonként 9-től délután 
2 óráig, férfiak részére pedig 
ugyancsak szombaton délután 2 
órától este 6 óráig lesz nyitva. 

Tavasz a városi kertészetben 

A városi kertészet . 
telepén nagy ü tem. % 
ben folynak a tava-

szi munkálatok. A 
különböző kora tava 
szí és üvegházi vi-

rágokat különös gonddal ápolják. 
Két-három hél múlva m á r a virág-
üzletekben á ru l ják a virágzó hor-
tenziákat. Anyák napjára külön 
készülnek a kertészet dolgozói, 
hogy olcsó virággal lássák cl a 
gyermekeket. 

A virágokon kívül uborka, kara-
lab és igen nagymennyiségű pa ra -
dicsompalánlát „cserepezlek be", 
hogy ezekkel a főzelékfélékkel mi-
nél hamarabb el tudják látni Sze-
ged dolgozóit. — A városi kerté-
szet dolgozói is tettek egyébként 
kongresszusi vállalást és ezeket 
szép eredménnyel teljesítették is. 
Az összes fe la jánlások összege pénz-
ben több mint 11 ezer forintot tesz 
ki. Jó munkát végeztek Hegyközi 
Ferenc, Horváth Ferenc a fanye-
sésben, Szelesi Mátyás a rőzsevá-
gásban, Gikó József, Kisbodri Pe-
temé. Samu Erzsébet, Nagyhaska 
Mihályné. Labanc József és Bubo. 

Antal a melegágyak körüli mun-
kában, Kiss I-stváa a cyklámenne-
velés, Fekete János pedig a tuli-
pánt- és j ác in tha j ta tás terén. 

Megalakult a legeltetési 
bizottság 

A szegedi városi tanács mező. 
gazdasági osztálya megalakítot ta 

. a legeltetési bizott-
í ságot a DÉFOSZ 

a szegedi termelő-
szövetkezeti c sopor - | 
tok, a földműves-
szövetkezet és az 
egyénileg gazdálko-
dó parasztok kép-

viselőiből. A bizottság feladata, 
hogy a szegedi legelőket tervsze. 
rűen és jól használja Szeged szö-
vetkezeti, de egyénileg dolgozó 
parasztsága is. 

Csapataink újabb erőpróbára készülnek vasárnap. A H0míj 
Idehaza Salgótarján ellen, a Petőfi a Szombathelyi I.okoinntivval ^ 
meg a bajnoki pontokért. Képünkön a 2:2 eredménnyel végződött he. 
lyl rangadó mérkőzésre Gyuris és Fodor csapatkapitányok vezetésévelj 
két helyi NB I.es csapatunk kifut a pályára. 

Megérkeztek Budapestre a Szovjetunió 
válogatott birkózói 

A Csehszlovákiában vendégszere-
pelt szovjet birkózó válogatott, a 
Magyar-Szovjet Barátság Hónapja 
keretében csütörtökön reggel Buda-
pestre érkezett. 

A Keleti-pályaudvaron a szovjet 
válogatottak fogadására megjelent 
Hegyi Gyula elvtárs, az OTSB el-
nöke. Sebes Gusztáv elvtárs, az 
OTSB elnökhelyettese, Bernáth 
György elvtárs, az MSZT országos 

titkára, az OTSB és az MSZT több 
képviselője. "A szovjet nagykövetség 
részéről Hosev kulturattasé jeleni 
meg az ünnepélyes íogadtatásou. j 
magyar birkózó válogatott a S:ov. 
jet válogatott ellen a következő; 
Lepkesúly: Szilágyi, légsúly: Ben! 
cze. pehelysúly: Sipos, könnyűsülv: 
Gál. váltósúly: Szilvássy, középsúlv: 
Buricg, félnehézsúly: Ko /ács Gy 
nehézsúly: Bóbis. 

.Szeged város kerékpáros 
terepbajnoksága 

Vasárnap rendezik meg Szeged 
város kerékpárps terepbajnoksá. 
gát. Indulás délelőtt 10 órakor a 
Széchenyi-térről Sándorfalva felé, 
majd Sárulorfalvát megkerülve, a 
nemzetközi úton, a Kossuth Lajos-
sugárúton beérkezés a tűzoltólak-
tanya elé, a déli órákban. 

Edzőmérkőzések 
Sz. Honvéd—Sz. Dózsa 6:1. Az 

Sz. Honvéd csütörtökön délután 
háromharmados edzőmérkőzésen 
gyors, ötletes csatárjátékkal köny-
nyen érte el góljait. Sz. Petőfi— 
Sz. Lokomotív 3;0. Az Sz. Petőfi 
csütörtök délutáni edzőrnérkőaásén 
meglátszott, hogy erőnléte nem a 
legjobb. 

Két negyei mérkflzés a Hunyadi-
téren 

Vasárnap délután fél 2-kor Sz. 
Dózsa—MVSK. fél 4_kor Sz. Pos-
tás—Sz. Petőfi II. mérkőzéseket 
tartják meg a Hunyadi-téren. 

Vasárnap délelőtt fél 11-kor tart-
ják meg a felsővárosi pályán az 
Sz. Honvéd II Sz. Kinizsi me-
gyei bajnoki mérkőzést. 

Az Sz. Honvéd jóképességü ököl-
vívó csapata vasárnap Martfűn a 
Ciktával csap össze barátságos mér-

kőzés keretében. A visszavágj 
mérkőzésre 25_én, vasárnap fe. 
rül sor Szegeden. 

ASZTALITENISZ 
Szombaton és vasárnap Győrbeg 

országos textiles asztalitenisi vet. 
senyei) a Szegedi Kender két wi 
és egy férficsapattal vesz részt; 

TEKE 
Szombaton és vasárnap Kefüe, 

meten megrendezésre kerülő orszs. 
gos tekeversenyen Csongrád mt, 
gyét a következő versenyzők kép. 
viselik: Férfiak: Ónodi (M. Lok.). 
Fodor (Sz. Kinizsi), Lehotai (SÍ 
Kinizsi.) N&k: Bálóné (Sz. Épi, 
tök), Tápainé (Sz. Lok.), Barbiaá 
(Sz. Petőfi.) 

Csongrád megye ifjúsági ökölvívó 
bajnoksága. 

Vasárnap tartják meg Hódmezé, 
vásárhelyen a megyei ifjúsági ököl. 
vívó bajnokságokat, melyeken Sze-
gpdről több jóképességü ifjúsági 
versenyző vesz részt. Eddig 65.es 
neveztek be. 

Országos súlyemelő bajnokság 
Dunapentelén. 

Vasárnap Dunapenfelén megren. 
dezésre kerülő országos súlyemeld 
bajnokságon Szegedről Gera. a Sz, 
Postás jóképességü könnyűsúly! 
versenyzője indul. 

TALÁLTAK egy kis csomagba be-
csomagolva selyemrojtot. Igazolt 
tulajdonosa átveheti a kiadóban. 

| KÖVÉR szamár- , f r i s s ióhúsok, 
! kolbászáruk kaphatók. Lóhuscsar-
nakban, Valér ia- tér 10. 20384 
ELÖFÜTÉSES, t a r tós gépet meg-
vételre sürgősen keresek. Herczeg, 
Sztál in-korút 20. II . em. 3. 
ELADÓ rekamié, szőnyeg. 2 sze. 
mélyes dunna. Április 4. ú t j a 20. 
I. em. 1. 20399 
KÉT ló, kocsi, anyakoca, süldő, 
malac eladó. Szögi. Teréz-utca 45. 
Ú J S Z E G E D E N Szöregi-út 37. sz. 
beköltözhető magánház, 600 négy-
szögöl gyümölcsöskerttel, 120 da -
rab 6 éves termő gyümölcsfává., 
16.000 fo r in t . 20361 
TALÁLTAK egy leányka-kerék-
pár t . Igazolt tu la jdonosa jelentkez. 
zék kiadóhivatalunkban. 

Kalmár Tibornéért semmi fe le-
lősséget nem vállalok. 

Ka lmár Tibor, 
T a r j á n . u t c a 15. sz. 

77.455 
forintot nyert 

e héten 

a 12 találatos 

1010 -szelvény 

Megyei fogadónapok 
Szegeden 

Szegeden a dolgozók köretet 
igen nagy népszerűségnek orvat* 
denek a tanácstagok fogadó.napjm, 
Ezentúl nemcsak a városi, hanem 
a megyei tanácstagok is tartan® 
fogadó-órákat Szegeden. Ezeknek 
a fogadó-óráknak az a céljuk, hogy 
azokon a dolgozók megyei vonat-
kozású kéréseiket, közérdekű ia' 
vaslataikat, esetleges p a n a s z a i k a t 

is előterjeszthessék. Az első 'J® 
megyei fogadó-napot Róna ,lElie' 
megyei tanácstag- most vasárnap 
délelőtt 10—12 óráig tartja a 
nácsháza (városháza) 102. saúwi 
tanácstermében 

„VEGYÉSZEINK feladatai « 
ötéves tervben" cimmel ma. pánté* 
ken délután 6 órakor dr. Szaü«r 

Tamás, a Magyar Kémikusok Egye-
sületének főtitkára tart előadási' 
Szerves Kémia tantermében. M 
előadásra minden érdeklődőt rár" 
nak. 

DÉJ.MAOY.S BOR67AG 
po ' i l i lo l nocllop. 

' e l e l e ló i R « r k » , „ t 4 t , Uodól 

ZOMBOIu TÁNOS 
SZ*Ah.M: 

BCDAY PAL 
S t e r l e i i f ó t ó g , 5 z . g , d . l .nín-u. H-

t a l a j o n : 35-35 é l 30 - ' J3 . _ Éjjeli 
talofon e v > . g 34.38. 

Kiadóh iva ta l : Szeged, lentn-u ó 
tatafon : . 31-1Ó *t 35-00. ^ 

Défmagyarorc. Nyomda, Szegői 
eelelóz van 04; pmkin iőndat. 


