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Délelőtt a gépek melett, délután az iskolapadjaiban... 

az országot a szegedi dolgozó iskolások 
Huszonegy en ülnek a kis zöld 

padokban. Fiatal leánvok ős fi-
uk, idősebb üzemi dolgozók, él-
nunkások, iparostanulók, kol-
légisták. Azok, akiknek a mult 
rendszerben nem jutott hely az 
iskola padjaiban. Március hu-
szadika óta minden délután 
szorgalmasan eljárnak a Ma. 
gvar Dolgozók Általános isko-
lájának Szent Györgv-téri épü-
le'ébe. Tanulni akarnak, tag-
jai akarnak lenni az uj népd ér. 
telmiségnek. 

" Szorgalmasan róják a betü. 
ket. Néhány órával ezelőtt még 
kalapácsot, vésőt markolt ke-
zük, most a ceruzával, betűkkel 
és számokkal birkóznak. Itt is 
éppúgy megállják helyüket, 
min! a gépek mellett, mert a 
munkásosztály, a munka és szi-
lárd helyiállás fiai és leányai. 

ötször kücnc=nei!yvenöl 
Csécsei Imre elv'árs kabátján 

élmunkás jelvény csillog. A 
villanyfény visszatükröződik ró-
la s a fényes villanás találkozik 
szemének ragyogó sugaraival. 
Csécsi elvtárs szoroz: ötször -
kilenc negvvenöt, maradt négy. 
Igen, Csécsei elvtárs számol. 
Jól érti mesterségét, hiszen eqv 
élmunkásnak ezt is tudnia kell. 
De majd jérmek nehezebb fel-
adatok is. Csécsei elvtárs azo-
kat is megoldía. A géppel is 
meg kell birkóznia, meg a szá-
mokkal és a betűkkel is. 

Eltelik a negyvenöt perc. rö-
vid szünet következik. Meg'lén. 

' kül az oszlálv. A tanulást még 
a szüne'hen sem hagyják abba 
a számolás mesterségét. 

Magyar órán Brát Klára 
elvlársnő, gvufagvári munkás 
•zámol be egvszerü, színes sza-
vakkal »A fehér ló fia* cimü 
•íomeséről. Nemcsak a tartal-
mát ismerteti. A mese mélyére 
ha'ot, igvekszik kihámozni be-
f ő t a mélvebb értelmet, a nép 

• "Vn- és gondolatvilágát. Fe-
szi' l en fig- elnek mind a hu-
azoiiegyeu. 

lUesel a harmadik pad 
TTogvan tanitotiak és kiket 

tanilotlak az elmúlt rendszer-
bon ? Hogyan jutottak most el 
az. iskola padjaiba? Miért van 
szükség a tanulásra, az uj né-
pi értelmiség kinevelésére? 
Ezekről a kérdésekről beszél-
getnek a dolgozó iskolások a 
szabad beszélgetési órán. 

Kmbcrsorsok, a dolgozó mil-
liók keserű sorsa elevenedik 
meg ezen az órán. 

— Miért nem tanulhattam? 
Édesapáin akkor is gyárimun-
kás volt. Taniítatni szereteti 
volna, d'e amint kinőttem az 
elemi iskola padjaiból, el kellett 
mennem kenyeret keresni, hogy 
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meg ludjunk élni valahogy. Ti-
zenháromé ves koromban már a 
fagyárban dolgoztam — meséli 
az egyik üzemi dolgozó olt a 
harmadik padban. 

Az ut az egyetemig vezet 

Lenézlek bennünket már az 
elemi iskolában is Kivételt tet-
tek szegény és gazdag között. 
Elgáncsollak bennünket, ne-
hogy mi is továbbtanulhassunk. 
De . . . d'e jött az uj világ és ez 
a miénk. Az iskola is a miénk. 
Miénk lesz a tudás birodalma 
is — hangzik a negyedik pad-
ból. 

Csak továbbra fs ilven szor-
galommal — hangzik a biztatás 
a katedráról. — öt hónap alatt 
elvégzilek a négy osztályt s 
azután lehet tovább tanulni. Az 
ut az egyetem padjaiig vihet. 

Huszonegyen hallgatják csil-
logó szemmel a biztatást, hu-

Bolgár bizottság 
Magyarországon 

A szófiai bolgár-magyar bi-
zottság részéről Budapestre ér-
kezett Csendov Neno, a bol-
gár külügyminisztérium osztály-
vezetőié. Kíséretében több ki-
tűnő bolgár tudós és művész 
van. A küldöttség egyebek kö-
zött a magyarországi Kossuth 
relikviákat, tanulmányozza, hogy 
tapasztalatait felhasználhassa" a 
Sumen városban felállítandó 
Kossuth-muzeiim berendezésé-
néi. Sumenben töltötte Kossuth 
száműzetésének egy részét. 

KuKursnfcét 
és sportbemutaló Baján 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa »Iíulturát a vidéknek* 
mozgalma keretében Baján áp-
rilis 2- és 3-án nagyszabású 
kulturális és sportbemutatót 
tartanak. Szombalon este Ste-
inbeok világhírű színmüve a 
• Mélyek a gyökerek* kerül be-
mutatóra, mig másnap, * va-
sárnap délelőtt knllurankétot 
rendeznek a városházán. Dél-
után a sportbemutatón olim-
pikonjaink és válogatottjaink 
Csik Tiborral az élen szere-
pelnek torna, vívás és Súly-
emelés bemutatásával. 

szonegyen szinezik maguk előtt 

a biztató jövőt, a dolgozó nép 

jövőjét. Huszonegyen ebben az 

osztályban. De erről beszél-

getnek most a többi osztá-

lyokban is. összesen száznyolc-

vanan vannak a nép soraiból. 

És az oszlályok mindinkább 

bővülnek. Április elsején jön. 

nek a többiek. Megmutatják, 

hogy ők is tudnak tanulni. Dél. 

clőlt a gépek mellett, délután 

pedig az iskola padjaiban épí-

tik a dolgozó nép országát'. 

f 'F. J.) 
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A k i s v a s u l m u n k á s a a b é k é é r t 
A Szegedi Gazdasági Vasút dolgozói szertkín a kővetkező 

határozatot hozták: 

»A Szegcdi Gazdasági Vasút dolgozóinak közgyűlése üd. 
vözli a Szakszervezeti Tanácsot abból az alkalomból, hogy 
a Szakszervezetek XVII. kongrosszusának határozata értel-
mében a Szaktanács utasításának megfe'e'ően megválaszt-
ja az u j üzemi bizottságát és a fejlettebb üzemi szerveit 

A közgyűlés minden erejével támogatni kivánja a Szak-
szervezeti Tanácsot mindazoknak a céloknak elérésében 
amelyet a XVII. kongresszus a szakszervezetek számára 
kijelölt. 

A közgyűlés csatlakozni kíván a Szakszervezetek Orszú-
gos Tanácsa Központi Vezetőségének a béke megvédése ér . 
dekéhen hozott ha'.ározatához. Igyekezni fogunk termeié, 
sünk fokozásával és ha kell fegyverrel is megvéileni a bé. 
k£s építés lehetőségét és nép i demokráciánk függeflensé. 

Ít 

A Szegedi Gazdasági Vasút 

Nincs velőmaghláiiv Szegein 
A Népi Bizottság a közigazgatással együtt mindenütt feüesifi 

a dolgozó parasztság vetéstervére vonatkozó iogos kéréseit 

A Nagyszegedi Népi Bizott-
ság pénteki ülésén a bizottság 
elnöke, Ambrus István elvtárs 
számolt be a tavaszi vetésterv 
ellenőrzéseiről. Az MDP javas-
latára ugyanis az elmúlt héten 
a Népi Bizottság tagjai mentek 
iki a falvakba, hogy meghallgas-
sák és orvosolják á dolgozó pa-
rasztság esetleges panaszait, ké-
relmeit a vetéstervre vonatko-
zóan. A Népi Bizottság ellen-
őrzi majd az < r̂ves helyi köz-
igazgatásokat, hegy valóban or-
vosolta-o azokat n bajokat, 
amelyeket a dolgozó parasztság 
az ellenőrzés során előterjesz-
tett. 

A vetőmazvak leszállítása je-
lenleg is folyamatban van és 
vetőmarhiány" nincs Szegeden. 
Ha valahol mégis hiány mutat-
koznék, akkor az érdekeltek 
ezt azonnal jelentsék, hogy két-
három napon belül biztosíthas-
sák a vetőmagot. 

Megállapította a bizottság, 
hogy a termelési versenyben 
eddig különösen a dorozsmai 
járás mutatott fel szép eredmé-
nyeket- Felszántottak 3100 hol-
dat, ebből 550 holdat a deszki 
traktorok szántottak fel. A be-
vetett terület tavaszi árpából 
1235, zabból 359, napraforgó-
ból 1332, borsóból 80, olajlen-
ből 32, ujlucernából 293, zabos-
bükkönyből 1G6 holdat. A to-
rontáli járásban is szépen meg-
indultak a munkálatok és e 
hét folyamán jelentős javulást 

Április 3-án, vasárnap délután a Dolgozók Klubjában « 
szokásos előadás elmarad. 

Április 3-án, vasárnap délutáni 5 órakor a városháza köz-
gvülési termében a szegedi irók előadást tartanak. Kérjük a 
Dolgozók Klubjának tagjait és Szeged dolgozóit, hogy ezén 
az előadáson minél nagyobb számban jelenjenek meg. 

flprHs 4-án méltán ünnepeljük 
a (elszabadulás negyedik évfordulóiái 

A ország népe április 4-én 
ünnepli a felszabadulás negya-
ilik évfordulóját. Április ,4lén 
négy éve lesz, hogy a Szovjet 
Hadsereg dicsőséges felszaba-
dító elónyomutósa folytán az 
ország egész területe megszaba-
dult a német fasiszta hordák-
tól és nyilas béreneeitől. Négy 
éve annak, hogy uj korszak ka-
pnja nyitott meg a magyar nép 
történelmében és a munkásosz-
tály vezetésével hozzákezdhet-
tünk egy nj életforma megte-
remtéséhez. 

A Bzegedi dolgozók ia jelen-
tőségéhez mérten méltón ün-
neplik az emlékezetes napot. 
A Függetlenségi Népfront nagy-
szegedi bizottsága hétfőn dél-

előtt kegyeletes ünnepséget 
rendez a Széchenyi-téren levő 
szovjet hősi emlékmüveknél. 
Délután az Állami Nemzeti Szín-
házban ünnepi nagygyűlést tar-
tanak. 

A részletes műsort' a vasár-

napi lapban közöljük. 

_ i w m — i 11 " 

Szeretett édesapánk 

i d . C z l n e r ü u ' a l 

mutatnak a mult hetivel szem-
ben. 

A Népi Bizottság felhívja a 
figyelmet arra, hogy a dolgozó 
parasztság közül ha valakinek 
igaeröre, vetőmagra, vagy hi-
telre van szüksége, azonnal je-
lentkezzen a helyi Népi Bizott-
ságoknál. Mindenféle gazdasági másnak. 

felszerelést tudnak a Népi Bi-

zottságok kiutalni. Rendelkezés-

re állanak a deszki traktoráll.*-

más gépei is. Jelenleg Alsókös-

ponton 3, Lenpvelfeápolnán 2. 

DotoZsmán 2, A1 gyón egy trak-

tora dolgozik a deszki gépáílo-

„Rákosi zászlót66 kaptak 
a s z e g e d i F ö l d v á r y - u t t ö r ő k 

Szerié az országban ötezer ut- Jték színessé ezulán a bcns'ísé. 
törőcsapat folytatott lelkes és ges ünnepséget. Megható volt 
komoly versenyt a legnagyobb az ünnepségnek az^ a jctenp;^ 
kitüntetésért, amit ma általános 
iskola kaphat: a iRákosi zász-
lóért.* És a zászlót szegedi csa-
pat, a Szent Imre általános fiú-
iskola 551. számú Földváry Ká-
roly úttörőcsapata nyerte el. 

Az úttörőcsapat gyönyörűen 
feldíszített otthonában csillogó-
szemű pajtások, boldog szülők 
gyűllek össze, hogy tanúi legye, 
nek a nagy kitüntetés ünnepé-
lyes átadásának. Az u'.törőpaj-
lások lelkes éljenzés közepette 
vették ájt a Rákosi elvtárs nevét 
viselő díszes lobogót. Mozgal-
mi dalokkal, szavalatokkal tel-

amikor a iegkftcbb pajUiScsa. 
Iád csöppségci fejezték ki jlT-" 
kívánságaikat a nagyobbaknak. 
Egyben fogadalmat tettek, hoey 
hü követői lesznek az uitörők 
eszményképének: Rákosi elv. 
társnak. 

A zászló ünnepélyes átadása 
után kiosztották a szegedi ál-
talános iskolák kiváló tanulói-
nak a jótanulási érdemrendet. 
Varga Ida, Dohai Ilona, Virág 
István, Virág József, Csaba An. 
tat. Nyilasi Péler és Ércköví 
László kapták meg a legjobb 
tanulóknak kijáró k'tüntetést. 

I 
74 éves korában elhunyt. 

Temetése 2-án délután 
4 órakor a gyevi temetőből. 

Gyászolják gyermekei, 
menyei és unokái. 

- wíobhiimm—ÍWMP 
l l 

Tere-Fere espressó és söröző 
m a m e g n y i l t ! 

Itégi és uj vendégeit szeretettel várja G l r o 
K l a u z á l - t é r 8 . Wagner-cég mellett. 

Uj rend V 

a munkaközvetítéseknél 
Az Országos Munkaerőgaz-

dálkodási Hivatal Szegedi Ki-
rendeltsége (volt Munkaköz-
vetítő Hivatal) Marx-tér 20. 
tudomására hozza az iparvál-
lalatok és a munkaadóknak, 
liogy az azonnali kiközvetíté-
sek április 1-ével megszűn-
nék, Az iparvállalatok és a 
munkaadók munkaerőigénylé-
süket a hivatalhoz küldjék be 
és ott az igénylés beérkezésé-
től számitolt 4T5 órán belül 
végzik a kiközvetítést. 

Az Országos Munkaerőgaz-
dálkodási Hivatal egyben érte-
siti a munkanélkülieket, hogy 
1919 április 4-től jelentkezé-
sek csak azoknak vannak, kik 
munkanélküli nyilvántartásba 
felvetetlék magukat 

A már nyilvántartásba vett 

munkanélküliek kiközvetítését 

a hivatal ezentúl posta utján 

levelezőlap értesítéssel látja el. 

— FEKETEVÁGÓK A bajai 
törvényszék ifj. Dám János dá-
vodi lakost sertés feketevá-
gásért 4, Kiss Mária ugyan-

! csak dávodi lakost feketevá-
j gásért 3 hónapi fogházra Ítél-
te. 

x Vasa'álaszcn minden 
mennyiségben kapható Szené-
sinél (Vitéz) Partizán-utca 28. 

fl bajai dl i i löJiz ,o$3'! 
versenyfe lh ívása 

Baján a dülöti tosok értekez-
letet lartot'ak, hogy megvitassák 
az időszerű mezőgazdasági kér-
déseket. Az értekezlet verseny-
felhívással fordult Bácsalmási 
Nemesnádudvar és Sükösd dűlő-
biztosaihoz. A versenyfelhívás 
feltételei: a tavaszi vetési mun-
kálatok mielőbbi elvégzése, a 
szerződéses magtermelés teljesí-
tése és a gépi erők fokozottabb 
kihasználása. A három bácskai 
község a versenykihívást és azok 
feltételeit elfogadta . 

A H Ő M É R S É K L E T 

N E M VÁLTOZ IK 

Várható időjárás: Mérsé-
kelt délkeleti, déli szél, válto-
zó felhőzet, a hőmérséklet 
alig változik. (MTI) 

VESSEN MAGÁRA, 
ha nein vesz 
Osztálysorsjegyet, 
mert most 

Minden sorsiegy nyer 
Enélkül nincs remény, 
nincs 

F Ő N Y E R E M É N Y ! 
Sorsjegyek kaphatók 

3SVBTH USZl-ú főárusitónál, 
Kállav 0;o!t HidVu'ca 


