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Jlia nyitják meg. 

ez izeytdi cAlkoimáng tsz 

nap.közi otthonát 

r 'K szegedi Alkotmány tsz tagjai 
H mai nagy napra jó munkával is 
készültek. Természetesen a május 
1-j — mai — felvonuláson ott van-
nak a tsz tagjai, fellobogózott, fel-
díszített kocsikkal is. A felvonu-
lás után közös mulatságot is ren-
deznek központi tanyájuknál. 

A mai nagy ünnepnapon nyitják 
meg az Alkotmány tsz idényböl-
csödéjét, napközi otthonát, — köz-
ponti tanyához néhány száz mé-
terre lévő szép épületben. Az 
:dény bölcsödében, a napközi ott-
honban már minden szükséges fel-
szerelés rendben és várja a kis 
lakókat. Gyerekégyak, evőeszközök, 
aztán különböző játékok biztosít-
ják e „kis magyarok" nyugodtsá-
got, szórakozását, A gyerekek a 
napköziben bőséges ellátást kap-
nák és két óvónő vigyáz majd rá-
juk. 

Szorgalmas asszony Szabó Já-
íiosné és Szénási Györgyné is. A 
nagy munkák idején ők is, — mint 
sokan a tsz tagjai közül — gyer-
mekeiket a napközi otthonba ad-
ják. Szabóné és Szénásinó is há-
rom-három gyermeket ad a nap-
közibe, s tudják, hogy ott szerető 
gonddal vigyáznak rájuk. Az 
idénybölcsödébe, napközibe a nagy 
munkák idején az egyénileg gaz-
dálkodó dolgozó parasztok is elvi-
hetik kis gyermekeiket, s ott félt-
ve, szeretettel vigyáznak rájuk. 
Az Alkotmány tsz tagjai így is 
segítenek abban, hogy az egyéni 
leg gazdálkodó dolgozó paraszt 
szülők nyugodtan végezhessék 
munkájukat, s gyermekeik gondos 
elhelyezést nyerjenek. 

Az Alkotmány tsz-ben az idény-
bölcsőde, napközi otthon megnyi-
tása még örömtelibbé, boldogabbá 
teszi a mai napot. 

Május 1-re elkészült 

az új női fürdő és öltöző 

Már korábban hírt adott a „Dól-
magyarország" arról, hogy a Szőr-
me- és Bőrruhakészítő Vállalatnál 
rövidesen befejezik a női fürdő és 
mosdó építését. Ez a munka most, 
május l-re már befejeződött, Üze. 
íniink energetikusa, Ilaris László, 
itki figyelte a fürdőópítés munká-
latait, azonnal értesítette a veze-
tőséget, amikor a kazán építői 
megkezdték a próbafűtést. Ez 
stzonban nem volt tökéletes. Ujabb 
szigetelési munkálatokat kellett 
elvégezni. A második próbafűtés 
már eredménnyel járt, s rövid időn 
belül melegvíz folyt — örömmel 
vették tudomásul ezt a női mun-
kások. 

Rövidesen a férfi fürdő ós zuha-
nyozó építését is megkezdik az 
üzemben. Ez újabb örömet jelent 
majd, mert a dolgozók a kor-
manyprogramm megvalósulását 
látják üzemünkön belül is. 

•f-r : i l í t » l Nagy Sándor 

fiatat szegedi Uöttolc májusi Icaszdntaie 

A M Á J U S : B É K E 
Shelley: <5 tc szil 

késhet a Tavasz, ha már itt a Tél?" 

Május: földobolt az időnek árja 
ismét, — tarajos, sósízű habot, 
mintha szivünkből szökkennél világra, 
mintha agyunkból lennél gondolat. 

Van é ki néked most megálljt kiáltson? 
s töressen tüskés halárok közé? — 
levél-zászlókat lobogtat a fákon 
Újszeged és a Place de Liberté. 

Zászló ma minden. 'A reménnyel hordott 
a vizes falak közt elvetélt gyerek, 
vágyak és könnyek, nászágyak, koporsók, 
kín cs születés, sziken nőtt hitek. 

Zászló ma minden. Zászló itt az élet, 
mely jó gondok közt im hazára lelt 
és hatalomra, hogy élni ne féljen 
s képére gyúrjon jövőt és jelent. 

Zászló ma minden. És hiába jönnek 
sűrű csapatban kései fagyok, 
gyávák, fecsegők, emberfejű szörnyek, — 
ellophatják a májusi napolf 

A május: láng, S köpjék hazugság-nyállal, 
kioltani azt már sohasem lehet: 
tűz tűzre lel, láng egyesül a lánggal, 
egy szívvé forrnak ma itt a szivek. 

A május: béke. A virág gyümölcsre, 
az élő ember boldogságra vár. 
A mi dolgunk, hogy vágyait betöltse 
s ha itt a tavasz, késhet e a nyárt 

NÁGAI GYULA 

Gyoz az élet! 
TV/Tegint íavasz van. Nézz körül: 

A fán a barka tarka, 
Könnyű pihéjo fényesül, 
És nézd, az égen, ott felül 
A gyár fölött a füst elül, 
S fejét a napba tartja 
Egy karcsú, dús-zöld jegenye. 
Ragyog a házak teteje, 
A könnyű ég dalolva 
Néz ránk, a kópé nap nevet, 
S a városháza tornya 
Ezer bolondos fényjelet 
Bocsát a földre. Hopp ! . . . Hahó ! . . . 
Tavasz van ismét! Élni jó! 
Reggel dalolva ébredek, 
És bámulom a ragyogó 
Pompába burkolt kerteket. 
Május! Te szent, szép, nagy Tavasz! 
Május, ragyogj rám, nézz reám! 
Csalj titkos útra, vén kamasz, 
Vezess keresztül o hazán, 
Hívj ós mutasd meg, hogy igaz, 
Hogy jő a nyár és szép az élet, 

Hogy nem hazugság a tavasz, 
Ó, mutasd meg a Mindenséget! 
Mutasd az utat, hol ragyognak 
A legszebb rózsák, s csillagok, 
Terítsd elém a holnapot, 
S hirdess halált a gyilkosoknak! 
Langy lég, virágok, fény cs illat, 
Május, kísérj cl, jö j j velem, 
Es adj szárnyat az álmaimnak, 
S hirdesd a végső gyűzelem 
Nagy ünnepét! Im, én hiszek, 
S tudom, hogy győz az Élet, 
Mert hősök nálunk a 6zívek 
S ctti semmitől se félek. 
Tudom, hiába gyárt botot, 
S törvényt sok sanda féreg, 
Az Élet úgyis föllobog, 
Az Élet úgyis győzni f o g ! . . . 
Ö, búgjatok csak a szivemben. 
Zenéljetek csak százszor szebben. 
Májusi, boldog himnuszok! 

farkas lászló 

A Szovjelunióba utazott 

a Magyar Jogász Szövetség 

főtitkára 

Kovács István, a Magyar Jogász 

Szövetség főtitkára, a Demokrati-

kus Jogászok Nemzetközi Szövet-

ségének főtitkárhelyettese a 

VOKSZ jogi osztályának meghívá-

sára pénteken Moszkvába utazott. 

Kovács István Moszkvában részt 

vesz a május 1-i ünnepségeken, 

majd a Demokratikus Jogászok 

Nemzetközi Szövetsége titkárságá-

nak tanácsülésén, 

fl munkásosztály büszke lehet 
az április 28-i sztrájkra 
— állapítja meg a CGT 

Párizs (MTI) A CGT közle-

ményt adott ki, amely hangsúlyoz-

za az április 28-i sztrájkmozgalom 

sikerét. A munkásosztály büszke 

lehet erre a sztrájkra — állapítja 

meg a közlemény. — A munkás-

osztály — bízva egységében rejlő 

erejében — még szorosabbra zárja 

sorait, hogy győzelemre juttassa 

követeléseit. (MTI) 

A Magyar-Szovjet Társaság 

országos vezetősége 

május 1, a dolgozók nemzetközi ün-

nepe alkalmából az MSZT tagsága 

nevében üdvözlő táviratot küldött 

a magyarországi szovjet nagykövet-

ség tagjainak, a VOKSZ-nak, az 

Ukrán, Bjelorussz, Gruz, örmény, 

Azerbajdzsán és Kazah SZSZK 

külföldi kulturális kapcsolatokat 

ápoló társaságainak, továbbá a 

szovjet sajtó magyarországi képvi-

selőinek. 

cA mai ünnepi miiior 

Elérkezett május elseje, a mun-
kásosztály nagy ünnepe. Május el-
sejének méltó megünneplésére nagy 
lelkesedéssel készült Szeged dolgozó 
népe, az egész világ békeszerető dol-
gozóival együtt. Üzemi dolgozóink, 
dolgozó parasztjaink munkafelaján-
lásaik teljesítésével ünneplik a 
nagy napot. A feldíszített házak, a 
gyönyörű kirakatok májust köszön-
tik. A kultúresoportjaink, sportoló-
ink műsoraikkal már hónapokkal 
ezelőtt készültek, hogy még felejt-
hetetlenebbé tegyék ezt a napot. 

Ma reggel Szeged népe zeneszóra 
ébredt. Az üzemi zenekarok kö-
szöntötték a város dolgozóit, a 
munkában élenjáró dolgozókat. 

Délelőtt fél 9-kor kezdődik az 

ünnepi felvonulás. Az úttörők nyit-

ják meg a sort — elsőnek mennek 

át a Rákosi-hídon Újszegedre. 

Az újszegedi ligetben hagy ké-
szülődés folyt az elmúlt héten. A 
Vendéglátó, az Élelmiszerkiskeres-
kedelmi, a Szegedi Kiskereskedel-
mi Vállalat, a Földművesszövetke-
zet, Szeged nagy üzemei sátraikat 
készítették. Közel 70 sátor várja a 
dolgozókat finom ünnepi ebéddel, 
különféle élelmiszerekkel, sütemé-
nyekkel, hűsítő italokkal. Csak a 
Szegedi Szálloda és Vendéglátó 
Vállalat italboltjai és sátrai számá-
ra a Sörgyár 170 hektó sört biz-
tosít. 

Délután 2 órakor kezdődik a kul-

túr- és sportműsor a szabadtéri 

színpadon. A műsor első részében 

a MÁV zenekara, tánccsoportja, a 

Szegedi Cipőgyár, Üzemélelmezési 

Vállalat tánccsoportja, a balettisko-

la és a Közalkalmazottak Szakszer-

vezete balettiskolájának növendé-

kei, s a Petőfi laktanya kultúrcso-

portja szerepel. 

Délután 6 órakor folytatódik a 

kultúrműsor a szabadtéri színpa-

don. A Belügyminisztérium Cson-

gródmegyei Főosztályának zenekara 

a Konzervgyár, a Szegedi Kender-

fonó, az Orvostudományi Egyetem 

tánccsoportja és a Szegedi Állami 

Nemzeti Színház művészéi: Ambrus 

Edit, Bánki Judit, Kovács Mária, 

Inke László, Káldor Jenő, Kátai 

Endre, Károlyi István, Nagy Sán-

dor, Németh János, Váradi Árpád 

és Vágner József lépnek fel. 

A November 7. Kultúrotthonban 

május 1-én és 2-án délelőtt 9 órá-

tól egésznapos folytatólagos film-

bemutató lesz. Vetítésre kerül a 

közelmúltban Szegeden nagy siker-

rel bemutatott „Rejtelmes sziget" 

című szovjet film. 

Este fél nyolc órai kezdettel a 

nemzeti színházban a „Boci-boci 

tarka" című nagysikerű operett ke-

rül bemutatásra, 

BOLDOG MÁJUS ELSEJE Cok örömet hoz a ta* 
^ vasz az embereknek! 

Milyen áldásos ez a csodá-
latos évszak, amikor körös-
körül minden új életre kel. 
Rügyeznek a fák, zöldéi a 
fű, gyengéden simogat a 
napsugár. A levegő része-
gítő illattal van teli. A ta-
vasz és a szerelem győzel-
mi éneke, a boldogság és a 
béke dala csendül az áradó 
vizek zúgásában, a mezei 
virágok illatában, a mada-
lak énekében és az első 
nyári záporokban, a gyer-
mekek mosolyában és az 
ifjúság színes ábrándjaiban. 

E csodálatos tavaszi na-
pok között is van egy, 
amelyet a világ dolgozói a 
legörömtelibbnek, a legra-
gyogóbbnak tartanak. Má-
jus elseje, a mosoly és a 
szín, a harc és a remény, a 
barátság és az összetartás 
napja. Bárhol is éljenek 
dolgozó emberek, bármilyen 
szinű is a bőrük, ezen a 
napon legszebb ruhájukban 
lépnek az utcára. Munká-
sok és parasztok, tudósok 
és írók, férfiak és nők, if-
jak és gyermekek egyaránt. 
Mindenütt, minden nyelven 
dalok és üdvözlő szavak 
hangzanak fel A Szovjet-
unióból és az Egyesült Ál-
lamokból, Kínából és 
Angliából, Vietnamból és 
Franciaországból, Koreából 
és Japánból — az egész föl-
dön boldogságot és békét 
kívánnak egymásnak a dol-
gozó emberek. 

Minden ország népének 
megvannak a maga örömei, 
tggcei us úlmgi. uctgyoma^ 

nyos, hogy ezekről beszél-
jenek a tavasz ünnepén, a 
népek egységének és barát-
ságának napján. Nyíltan, 
semmit sem titkolva be-
szélnek róluk a szovjet 
emberek is. A május 1-i 
felvonulások sokmillió rész-
vevője a békés alkotás 
nagyszerűségét, a dolgozók 
nagy barátságát, a fényes 
holnapba vetett biztos hitet 
hirdeti. A béke gyümöl-
cseit mindenütt megtalál-
juk. A hamuból újjáépült 
Sztálingrádban, a romokból 
újjáéledt Minszkben. Eltűn-
tek a háború romhalmazai, 
minden újjáépült és min-
den szebb lett, mint volt. 
Még hatalmasabb lett Kiev 
főutcája, a Krescsatik, s a 
tengerész dicsőség új em-
lékműveként áll előttünk a 
csaknem teljesen újjáépült 
Szevasztopol. A Driszvjati-
tavon, a Bjelorussz, a Lit-
ván és a Lett Köztársaság 
határán épült erőmű a 
szovjet nép egységének és 
barátságanak szimbóluma. 

Drága a béke a szovjet 
emberek számára. Az el-
múlt háború hétmillió éle-
tet oltott ki. Hogyan is le-
hetne felmérni a szeren-
csétlen anyák, özvegyek és 
árvák fájdalmát? 

Nem! Nincs szükség rá, 
hogy megismétlődjenek a 
múlt borzalmai! Ezért zúg 
a bővizű folyó szenvedélyes 
dalt május elsejéről, s a 
békéről. Az emberek bol-
dogságáról beszélnek * 

végtelen ország minden ré-
szén. De nem hiába, mert 
a mi országunk olyan or-
szág, ahol minden az em-
berért van. A fővárosi 
Metró új állomásai, az üz-
bég gyapottermelőknek ké-
szült új gépek, az ország 
legszebb gyógyhelyein a 
szanatóriumok, s vájjon 
nem az ember boldogságát 
szolgálja az is, hogy csupán 
az utóbbi négy esztendő 
alatt két és fél ezer új 
ipari vállalat gazdagította 
az országot új árucikkek-
kel? 

TAedig amit eddig elér-
tünk, még~ nem a 

végső határ. A szovjet em-
berek új feladatokat tűznek 
maguk elé S még soha 
nem fordult elő, hogy a 
szovjet nép ne teljesítette 
volna terveit. A szántóföl-
dekre most új traktorok 
indulnak, amelyek 13 mil-
lió hektár földet forgatnak 
meg és több mint 1 milli-
árd pud gabonát takaríta-
nak majd be róla. 

Dolgozz, szelídítsd meg a 
természetet, teremts egyre 
újabb és újabb anyagi és 
szellemi gazdagságot, békés 
munkád százszorosan meg-
térül. Igy beszélnek a szov-
jet emberek és igy is dol-
goznak. 

Vájjon ki ne ismerné el, 
hogy a vaj szükségesebb cs 
jobb, mint az ágyú, hogy 
jobb a kövér nyájat legel-
tetni, mint cirkálókat épí-
teni, hogy jobb, •iskolát 

vagy kórházat emelni, mint 
bombavetőket gyártani? 

Vájjon szükségünk van-e 
arra, hogy a viszály és a 
háború érdekében összébb 
húzzuk nadrágszíjunkat? 
Nem jobb-e új házakat épí-
teni, jobban étkezni, szeb-
ben öltözködni? A szovjet 
emberek tudják, hogy ez 
jobb, s készek versenyre 
kelni a jobb életért. A ke-
reskedelmi kapcsolatok erő-
sítik a népek barátságát és 
elősegítik a gazdasági hala-
dást. Ez hasznos a népek-
nek és egészséges hatással 
van az országok gazdasági 
vérkeringésére. 

Ehhez azonban minde-
nekelőtt békére van szük-
ség. A Szovjetunió olyan 
világosan mutatja az utat 
a békéhez, mint amilyen 
világos a tavaszi nap. Ez 
az út: a fegyverkezési haj-
sza megszüntetése, az atom-
fegyver betiltása. Az embe-
riség hatalmas felfedezései 
— mint például az atom-
energia — könnyítsen a 
sokmillió éhező és kisem-
mizett szenvedésén, segítse 
elő, hogy az emberiség biz-
tonságban élhessen. Ez az 
út: felszámolni Európa két 
ellenséges táborra osztott-
ságát, megteremteni az 
európai államok békés szö-
vetségét. Ez az út: átalakí-
tani az északatlanti szerző-
dést az agresszió fegyveré-
ből a béke védelmének és 
a népek biztonságának 
jegtjverévéj 

A Szovjetunió a széles-
körű kultúrkapcsolatokért 
küzd. Számára nemcsak a 
Tretyakov-képtár, de a 
Louvre képei, London mú-
zeumai, Rórfia palotái, In-
dia templomai is egyaránt 
drágák. A szovjet emberek 
szeretik vendégeiket. Lel-
kesen tapsolnak a csehszlo-
vák énekeseknek, a „Co-
médie Francaise" művészei-
nek. A szovjet nép örül 
Dávid Ojsztrah buenosairesi 
és a többi szovjet művész 
angliai és indiai sikerének, 
az Argentinéban és Uru-
guayban járt szovjet sak-
kozók győzelmének. Láto-
gassák meg egymást gyak-
rabban az egyszerű embe-
rek, a kultúra és a művé-
szet és a sport képviselői. 
Sok érdekeset és szépet 
látnak és a tavasz öröme 
még jobban megerősítik a 
föld népeinek barátságát. 

A tavaszi szél, május el-
seje szele élettel van teli. 
A természetet virágba bo-
rítja, termővé teszi és a 
népeket barátságra, együtt-
működésre, haladásra ösz-
tönzi. Berlin után Genf. 
Találkozzanak gyakrabban 
a nagyhatalmak, váljanak 
szorosabbá közöttük a po-
litikai kapcsolatok. Ez a 
béke javára válik. Az em-
berek emlékeznek e hatal-
mak együttműködésére a 
fasizmus elleni harcok ide-
jén. Vájjon miért ne vi-
rulhatna ez a barátság a 
békés napoltban is? Ezt-kö* 

veteli május elsején 
Moszkva és London, Pe-
king és Párizs, Róma és 
Varsó, Delhi és Phenjan, 
ezt követelik az egyszerű 
emberek New-Yorkban és 
Ottawában, ezt követelik 
mindazok, akik örülnek a 
tavasznak, a szereltnesek 
boldogságának, a gyerme-
kek mosolyának. 

ILI indenki óhajtja a bé-
i U két. Béke kell az új 

Kínának, az ötszázmilliós 
tehetséges és munkaszerető 
népnek, amely most törté-
nelmének reményteli új 
szakaszába lépett. A békét 
óhajtják Csehszlovákiában, 
ahol nemrégen fejezték be 
az első ötéves tervet. A bé-
két óhajtják lengyelek és 
magyarok, románok és bol-
gárok, albánok és mongo-
lok, kik a béke nevében 
vívják ki hatalmas munka-
győzelmeiket. 

Csodálatos a tavasz, s a 

virágos május elseje, amikor 

minden békét és megújho-

dást hirdet. Ragyogó ez az 

ünnep. Büszkén lobognak 

zászlóink az ünnepi tünte-

tők kezében, s a zászlókon 

a világ minden részén ezek-

kel a jelszavakkal üzcnr.e't 

egymásnak a dolgozók mil-

liói: 

— Éljen május elseje, a 
dolgozók nemzetközi ün-
nepe! 

— Éljen a népek cgys:g« 
és barátsága! 

— Éljen a béke a földön 

L, Jakovlcv 


