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„Népünk a Magyar Dolgozók P á r t j a
és Rákosi Mátyás irányításával halad etore"
PobI Islvén Ismeilelie a kormány programját nz országgyűlés eioii
vatott A Népgazdasági Tanács Népgazdasági Tanács
feladata várható. A rozsnál sem .es®
feladata lesz a tervgazdálkodás elsősorban a hároméves terv si- okunk panaszra, mert — bár
Irányítása és ellenőrzése, a gaz- keres befejezésének végrehajtá- a koratavaszi szárazság a rozs
dasági ügykört ellátó miniszté- sa és az ötéves terv végleges ki- fejlődését hátráltatta, — itt is
riumok és egyéb gazdasági szer- dolgozása az elkövetkezendő hó- a májusi eső hatására közepes
vek működésének egybehangolá- napok során. Hangsúlyozni sze- termés, körülbelül 6—6.5 mása. Ennek a tanácsnak az elnöke retném azonban, hogy a háromzsás termés remélhető Takarkormányom egyik
legkiválóbb éves terv sikeres bejejezését és
mánygabonában szintén j ó kő
tagja, Gerő Ernő államminiszter. az ötéves terv előkészítéséi ez
Bizonyos vagyok abban, hogy az egész kormány egyik legfonto- zepes termésre számítunk.
Kapás és takarmánynövéövénél jobb kezekbe nem tehet- sabb jeladatának tekinti s kortük volna le népgazdaságunk irá- mányom minden tagjának erőfe- nyeinknél rekordtermésre száAz ülésen Dobi István mi- ció ügynökei megakadályozták. nyítását. Meggyőződésem, hogy szítése arra fog irányulni, hogy míthatunk. H a az időjárás tosikerüli ebben a véleményemben osztozik ezeket a nagy nemzeti célkitűzé- vábbra is kedvező marad, ak.
jüszlerelnök ismertelte a kor- Amilyen mértékben
seket eredményesen megvalósít- kor tul fogjuk szárnyalni a 3
mány programját. Bevezetőjé- azonban megerősíteni a nép* az egész magyar nép.
ben annak a meggyőződésének demokráciát és kiküszöbölni az
éves terv előirányzatát. Ugyan
— Tisztelt Országgyűlés! A suk.
adott kifejezést, hogy az uj elmúlt két esztendő során a
ez vonatkozik a rizsre is. HuA hároméves
terv
eredményei
országgyűlés támogatásával a pártversengés szettemét, olyan
szonötezer holdnyi rizs terüleIkormány előtt álló feladatokat mértékben sikerült elmélyítem
A miniszterelnök
vázolta mennyiségű lucerna pedig ta- tünk ön minden valószínűség
Sikerrel oldják meg. A válasz- a demokratikus pártok közötti
a külföldi kölcsön lajjavító hatásán tul a takar- szerint elérjük a 18 mázsás
tási győzelemmel kapcsolatban együttműködést és megterem- ezután
holdankenti
termést, s ezzel
nélkül
megvalósuló
3 éves terv mányellátás
szempontjából
emlékeztetett arra, hogy a kö- tem. a közös lista politikai felnemcsak
hazai
rizsszükség le.
fontos. Cukorrépából 186 ezer
eredményekép- eddigi eredményeit.
zös lista gondolata már az elő- tételeitEnnek
tünk nyer kilégitést, hanem
— Ipari termelésünk 19^6 holdat vetettek s ezzel elérjük
ző két demokratikus választás pen a választási győzelem viszmár exportra is juttathatunk
során is lelve tőáött, de a Ma- szatükrözte a munkás-paraszt óta közel kétszeresére emelke- hogy a Horthy-Magyarország
ebből a felszabadulás
előtt
szövetség
hatalmas
megerősögyar Kommunista Pártnak az
dett és több mint 20 száza- szégyenletesen
alacsony tiz
nem
is
termelt
növényünkből.
egységes és közös
választási dését és a munkásosztály ve- lékkal magasabb az utolsó bé- kilót is alig elérő cukorfej— De termelünk a magyar
vitathatatlan keév: 1938 ipari termelésénél. adagja ebben a z eszendőben
listára való törekvését a nyu- zetőszerepének
földön más olyan növényeket
gáti imperializmus és a reak- megszilárdulását.
Bányászati termelésünk több m á r 22 kilóra lesz
elegendő.
is, amelyeket a felszabadulás
mint 30 százalékkal, vas-,
Győzelmünk
legfőbb
forrása
—
A
kenyérgabonatermés- előtt nem termeltünk. Az idén
fém- éíj gépipari termelésünk
a munkásosztály
éa
Pártja
66 szakaiakkal, viliamosener- kilátásai, különösen a búzánál kísérletképpen termelünk 65Ő
9 má- holdon gyapotot és a gyapotgia
termelésünk pedig 60 szá- kitűnőek, a Dunántúl
— A munkásosztály és párt- vése, hogy szilárd szövetséget
zsás
holdankinti
termésre
szá- vetések olyan szépen fejlődnek
ja, a Magyar Dolgozók Pártja, építsen ki a dolgozó parasztság. zalékkal nagyobb, mint a háu nemzet vezető osztálya s ve- gaL A múltban az imperialis- ború előt. Mig 1938 első ne- míthatunk, de az ország egyéb hogy minden jel szerint elérS mázsás
zető pártja, — mondotta Dobi ták és reakciós ügynökei igye- gyedévében 178 traktort gyár- részein is jó közepes, körülbe- jük a holdunkénfi
búzatermés magvas gyapo*t"rrr>ést
István, — Min alapszik tisztelt keztek éket verni a munkásság tottak, addig 1949 első negye- lül 7.5 mázsás
országgyűlés a munkásosztály- és a parasztság közé. Különös dében m i 500 traktort állí8.300 millió
forinf
beruházás
nak ez a vezető szerepe? Azon, elégléllel állapítom meg, hogy tottuk elő. Mig 1938 első nehogy a dolgozó nép legszéle- ezek a törekvések sorra, rend- gyedében 8 mozdonyt
— Iparunk és mezőgazdasá- as szinvonuiai. ipari
gyárlermeiesebb rétegei felismerték:
a re meghiúsultak, a munkásosz- tottak, m i 1949 első negye- gunk mellett vessünk egy pillan- sütikuen a termelőeszközöket előparasztság dében 49-et Kerékpártermelé- tást a háborúban különösen sú- állító iparágak aránya az 193%
munkásosztály és kommunista tály és a dolgozó
pártja tett legtöbbet a jelsza- szövelsége szilárdabb mint va- sünk 1938 első negyedében lyos pusztítást szenyedett köz- évi 28 százrdékró! " 49-ben 48
badulás óta az ország újjáépí- laha.
18.550 darab volt, 1949 első lekedésünkre is. A számok Itt százalékra emelkedik
téséért, népünk
jelemeléséért,
negyedében
eszel
szemben ls magukért beszélnek. Mig a
A nép parlamentje
nemzetünk függetlenségének és
háború előtt
vasúthálózatunk
M e z ö i a ? tíasasum
—i Kormányom — jelentette ki 43.355.
hossza 7650 km. volt, addig 1949békéjének megvédéséért. Demoszemezel)
változása
ben 7980 kilométer lesz. A vaskráciánk minden sikerének és a miniszterelnök — a munkás—
Ez
a
szerkezeti
átállítás
Kitünfi
terméskilátások
úti áruforgalom ma 35 százalék- mezőgazdaságunkban ts lelenlkeminden győzelmének
legfőbb osztály és a dolgozó parasztság
—• Mezőgazdaságunkban is kal magasabb, mint a háború
forrása a munkásosztály
és szövetségét tekinti népi demozik. Megindul a magyar mezőbefejeződött
a előtt és a személyforgalom is lépártja voltak, ez a magyarázata kráciánk legszilárdabb pilléré- lényegében
gazdaságnak a belterjes gazdálnek
és
rajta
lesz,
hogy
további
helyreállítás korszaka. 1948- nyegesen felülmulja az utolsó bé- kodásra való áttérése. - Ennek
vezető szerepének,
sikereket érjen el ezen a téren. baa kenyérgabnatermelésünk keév személyforgalmát. Elpuszegyik döntő eszköze az állaaé
— önfeláldozó
munkára,
maradt a tult hidjaink 95 százaléka 1949 gépállomások hálózatának kiépíRávilágított Dobi István arra, még ugyan alatta
szervezettségre,
fegyelemre, hogy a választási győzelmet kül- háború előttinek, de kukori- végéig újjáépül és ezek között
tése. Eddig 179 gépállomást álli-.
politikai előrelátásra s bölcses- politikai tényezők is elősegítet- ca, burgonya, cukorrépa és elkészül novemberben a Lánctottunk fel. Az év végére 220 gép
ségre, gazdasági és kulturális ték, igy annak felismerése, hogy különösen
olajtermelésünk híd is.
állomásunk lesz 3550 traktorral*
feladatainak helyes
megoldá- mennyit köszönhetünk a felszaba
— A hároméves terv folyamán 3400 vetögéppel és számos egyék
már lényegesen felülmulta a
sára a munkásosztály és nagy ditó Szovjetuniónak,
továbbá háború előtti évek átlagát. kereken 8300 millió forintot ru- mezőgazdasági géppel. A mttrá«
pártja mulatott példát: dolgo- azok a nagyszerű eredmények,
házunk be. Hároméves tervünk gyafogyasztás, am1 1947 tav»
zó népünk nekik köszönheti si- amelyeket a béke és a demokrá- Idei termésünk kilátásai pedig nem egyszerűen a magyar nem- szán mindössze lob vagon vo%
sokkal jobbak, mint a tavalyi.
tereit elsősorban a múltban és nemzetközl frontja ért el*
zetgazdaság háboruelőtti szerke- 1949 tavaszára 7556
vagonra,
Mezőgazdasági termelésünk a
elsősorban bennük látja zálozetét és arányait állítja helyre, azaz több mint tízszeresére emel.
— 'A választások eredménye- felszabadulás óta m é g soha hanem ujat is teremt. Bizonysá
gát további felemelkedésének és
kedett. Az öntözéses terület ecr
békés jövendőjének is. A vá- ként valóban a nép parlamentje olyan biztató képet nem mu ga ennek többek, között a mátra- ben az évben a háború előtti
Jött
létre.
Bizonyltja
ezt
az
a
tott, mint ebben a termelési vidéki erőmű, az uj, modern fo- nek kétszeresére, 50.000 holdra
lasztási győzelem megmutatta,
hogy népünk a Magyar Dolgo- tény, hogy a munkások és pa- éveben.
noda Pestszentlőrincen, a 220 emelkedett.
zók Pártjának és bölcs vezető- rasztok arányszáma a parlamentDolgozó paratszságunk száz gépállomás, a közel 500 faluban
— A demokratikus pártok a
ben
hetvenhárom
százalék.
A
nők
jének, Rákosi Mátyásnak
az
munkáskolóniák,
parasztházak, választás alatt sem rejtették véka
száz
százalékig
teljesítette
a
irányításával akar
dolgpzM, száma az elmúlt országgyűléssel vetéstervet, mert felismerte a kigyulladó villanyfény, az uj alá azt a meggyőződésüket, hogg
szemben szinte megnégyszerezőkórházak, napközi otthonok.
éptteni és előrehaladni.
csak a szövetkezés, a társas gazdött, az ifjúság
képviselőinek tervszerű gazdálkodás előnyedálkodás hozhatja meg dolguző
—
A
hároméves
terv
ipari
beit.
Az
úgynevezett
sulypontnö
A munkásosztálynak és párt- száma is sokkal magasabb, mint
vények közül elsősorban
a ruházásainak 85 százaléka szol parasztságunk szamára életszínjának mindig az volt a törek- bármikor a múltban.
vonalának további emelkeaéset,
napraforgó és lucerna vetését gálja a .termelőeszközök gyára városi kultura vívmányaival vatásának
fejlesztését.
Mig
1949,
A kormány
egyik
legfontosabb
feladata
t
még tul is teljesiették. Napben egész ipari termelésünk i ló ellátását. Ez a felismerés egya 3 és az 5 éves
terv
raforgóval 510 ezer, lucernáterv előirányzata szerint 27 szá re mélyebb gyökereket kezo verni
val 520 ezer holdat vetettek zalékkai lesz magasabb, mint a dolgozó parasztságunkban is. Ma
A miniszterelnök ezutan mél- dők alatt: Rákosi
Mátyásnak,
működik
tatta a Gazdasági főtanács tör- Gerő Ernőnek és Vas Zoltánnak. be. A napraforgó terület meg- háború előtt, addig a bányásza már többszaz helyen
i
ténelmi érdemeit. Köszönetét fe— Gazdasági fejlődésünk le- növekedése következtében nö- tt termelés 42 százalékkal, a termelő szövetkezeti csoport
ország
jezte ki azoknak, akik kezdettől hetővé és szükségessé tette, nogy vényi zsirellátásunk és hazai vas-, fém- és gépipart terme- aoigozo parasztsaguak
növényellátása lés 77 százalékkal, a vegyészeti szerte közel 300 uj helyen kerte
fogva, a Gazdasági Főtanács élén magasabbformáju gazdasági szer- vegyiiparunk
csooort
biztosított, hanem Ipar termelése pedig 55 száza- uj termelőszövetkezeti
állottak és akik olyan nagy mun- vet hozzunk létre: a Népgazda- nemcsak
kát végeztek az elmúlt eszten- sági Tanács felső Irányításra hi- még exportra is jut. A nagy. lékkal fogja felüThiulni az 1938- meoalakitásának engedélye

Zsúfolt padsorok előtt nytotta meg az országgyűlés keddi ülését Olt Károly elnök. Rákosi Mátyás elvtárs ét Dobi
István vezetésével a terembe bevonuló kormányt az orszógr
gyidés tagjai helyükről jelállva viharos tapssal üdvözölték.
]
Ezután az elnök a kormány kinevezéséről szóló köztársasá/ji elnöki elhatározást tartarlmazó miniszterelnöki átiratot ismertette. Amikor a jegyző felolvasta az uj kormány
névsorát, az országgyűlés tagjai helyükről felállva
percekig
tartó ütemes tapssal ünnepelték Rákosi Mátyás elvtársat, a
'magyar dolgozó nép nagy vezérét. Lelkes tapssal üdvözölték Dobi István miniszterelnököt és a kormány többi tagját is.

2
Iftindcn erővel azon leszünk, hogy széllem már a dolgozó parasztejlessriik meglévő termelöszövet- ságnak a terv érdekében véglezeteinket. Ugyanúgy, mint ed zeit munkájáról. Iladd mondkg, továbbra is ragaszkodni ki jak innen köszöneet azoknak a
énünk az öntevékenység elvé- miniagazdáknak és a termelő
lez. Komoly támogatásban ré• munkában kiváló földmiveslárízesítfük a termelőszövetkezete- saimuak, akik megértették
a
det és rajta leszünk, hogy azok a lerv jelentőségét s előbbre vitiölgozó parasztok, akik be akar- Jék a magyar
mezőgazdaság
tak lépni a szövetkezetekbe, az ügyét, ugyanakkor, anukor saIsszel meg tudják valósítani ezt ját boldogulárakat is elö->cgilell vágyukat.
lék.
— Nemzetgazdaságunk fejlőHangoztatta
a mirfisztcreltfése mutatkozik meg külkereske nók, hogy népünknek az eddigiéelnrt forgalmunk növekedésé! en nél nagyobb fegyelmei kell ta.
és szerkezeti változásaiban. En nusiiania a népi
demokratioek a szerkezeti átalakulásnak kus állam irányában,
hogy
egyik döntő tényezője,
hogy megvalósíthassuk ötéves
termindjobban növekszik külkeres- vünket. Vonatkozik ez a terkedelmi forgalmunk a tervgaz- ménybegyfijlésre is, amely bizdálkodást folytató országokkal, tosítja a dolgozók ellátását és
elsősorban a Szovjetunióval.
véglegesen letöri az itt-ott még
A miniszterelnök rámutatott felbukkanó
élelmiszerspekuerra, hogy a dolgozó nép
a iációt. A terménybeadási rengazdasági élőt döntő területei- delet lényegében nem különböről kiszorította a nagytőke kép- zik a tavalyitól. A legfőbb küriselőit. A nagyüzemi
jellegű lönbség abban áll, hogy mégközlekedés melleit a gyáripar, jobban szeme'ölt tartja a dolbányáászat és kohászat nyoic- gozó paraszlság érdekeit
ran százaléka is az állam kelében van. Külkereskedelmi for- Népköztársaság, a.kslmár.y
galmunk száz, belkereskedelmi
A választás utáni feladatok
forgalmunknak pedig
nyolc, sorába tartozik a népköztársaran százaiékát állami vállala- sági alkotmány megvalósítása.
ok bonyoiilják le.
Eddig
elért
eredményeinket
olyan alkotmányban kellene leII nemzet hál ája
rögzíteni, amely hü kifejezője a
az ipari munkásságnak
szocializmus felé haladó népi
az
- A hároméves terv sikeres demokráciánknak. Ennek
megvalósításához
azonban alkotmánynak bevezetésére közis
nindez nem lett volna elég. A társaságunknak formálisan
válnia.
Ieru előirányzatait dolgozó né- népköztársasággá kell
szabápünk öntudatos és áidozatkést Uj alkotmányunknak
• Ikotó munkája tette valósággá- lyoznia kell az állam és az
KormáIsmét alá akarom hu zaj a ma- egyház viszonyát is.
fyar ipari munkásság szerepé- nyom feladatának tekinti a katek rendkívül nagy jelentőségét tolikus egyházzal való megtervgazdálkodásunkban. A nem- egyezés előmozdítását
let hálája és elismerése Illeti
Kijlentette
Dobi
István,
tieg ipar* munkásságunk száz- hogy ez a kormány a béke akizreit lelkesedéssel és ón/elál- tív megvédésének kormánya,
iozássa! végzett munkájukért- honvédségünk pedig a békénk
i munkílsosz'ály mellett
be.
t>vik legfontosabb záloga.

Bzet-da, 1!H3 junius í&-:
nénk a sikertől. Az ellenség
nem alszik. Szüntelen éberségre van szükség, mivel az
ellenség arra törekszik, hogy
ecsempéssze ügynökeit a demokrácia táborába. Megtanit•a őket arra, hogyan kell a
leghatásosabban
álcázni magukat. Fél évvel ezelőtt, az
előző kormány
bemutatkozásakor tartott beszédemben azt
mondottam, hogy az éberség
nem lehet csupán egy párt

A választáson

utasítást

— Tisztelt Országgyűlés! Ugy
hiszem, mindnyájan egyetértünk
az előttünk álló feladatok tekintetében s egyetértünk abban is,
hogy ezeknek a feladatoknak sikeres megoldására szükség van
minden hazafias és demokratikus
erő összefogására.
— A jövendő .biztatóan áll
nemzetünk előtt. Lássunk hozzá
lelkesen, lendületesen a nagy feladatokhoz: a hároméves terv befejezéséhez, ötéves tervünkhöz és
békénk további megvédéséhez. A
választásokon nemcsak felhatalmazást, hanem utasítást is adott
a> magyar dolgozó nép. Mi pedig
a most kapott utasításnak megfelelően gyürkőzzünk neki az uj
feladatok megoldásának és haladjunk előre a
Függetlenségi

Píron

.nonopoliuma. Nem szabad elvesztenünk ébrségünket, sem
az imperialisták
közvetlqjj
ügynökeivel szemben, sem a
kulákokkal szemben, akik a
választások alatt megpróbáltak j ó demokratáknak mutatk o z n i A reakció elleni harc,
nz imperializmus ügynökei elleni harc, az éberség fokozása
minden vonalon
kormányom
r/rogrammjának
sarkalatos
vontjai közé tartoznak.

sen ünnepelték a nagy Darát!
Szovjetuniót
és bölcs vezérét,
Sztálin elvtársat.

Bejelentésen es javaslatok

Az ütés újbóli megnyitása után
Ries István elvtárs. Igazságügyminiszter benyújtotta az u) kormánynak adandó felhatalmazásról szóló törvényjavaslatot, melynek tárgyalására a sürgősség kimondását kérte. A Ház a sürgősséget kimondta.
Ortutay Gyula kultuszminiszadott a dolgozó nép
ter benyújtotta a gazdasági ét
műszaki akadémia
létesítéséről
Népfront és Rákosi Mátyás veze- szóló törvényjavaslatot.
tésével népünk további felemeléOrbán László elvtárs betersének, hazánk boldogulásának és
felvirágoztatásának felfelé ivelő jesztette a politikai bizottság jelenté ét a kormány által legutóbV
utján.
Az országgyűlés feszült figye- kibocsátott rendeletek utólagos
lemmel hallgatta a miniszterel- jóváhagyásáról. Az országgyűlés
nök beszédét s közben percenkint a bejelentést tudomásul vette.
csattant fel a képviselők
lelkes
Andics Erzsébet elvtársnő betapsa. A tapsvihar, az éljenzés terjesztette a külügyi bizottság
felfokozódott, amikor Dobi Ist- jelentését a csehszlovák-magyar
ván a magyar nép nagy vezérébarátsági és kölcsönös
segélynek, Rákost Mátyás elvtársnak
nyújtási egyezmény becikkelyezékifejezte köszönetét nagy nemséről szóló törvényjavaslat
bizetépítő munkájáért. Soha nem
zottsági tárgyalásáról.
hallott erővel tört kt a lelkesedés
Ezután megkezdték a kormánya képviselőkből, amikor a miniszterelnök a magyar dolgozóknak program feletti vitát, amelyhes
a Szovjetunió iránt érzett nagy a Népfront részéről Piros LászH
szeretetéről és mély
hálájáról elvtárs és Parragi György iratko
beszélt 1 kénvtsetok fergeteor »oft fel.

László:

Dolgozó népünk készen áll az e.őttünk lévő
feladatok megoldására

— A kormány programja
megfelel azoknak a célkitűzéseknek, melyeket a Függetlenségi Népfront a
választások
elölt dolgozó népünk elé terjesztett, — mondotta
Piros
László elvlárs, a Szakszervezeti
Tanács főtitkárhelyettese.
—
Az előttünk álló termelési feladatok végrehajtása érdekében
A békéért
v i u o w kaxdeleni
legnagyobb
kell fejleszteni a
szocialista
eroloriasa : a
Szovjetunió
munkaversenyt, a
brigádmoz— Békepolitikánk belső té- gyűlés holnap t o g j a targyalni gahnat, az élmunkások, az észszcrüsilök mozgalmát
lyezöi mellett meg kell emlé- és törvénybe
iktatni a Makeznünk külső tényezőkről is. gyarország és Csehszlovákia
Ezek a szocialista
munkaEzek között első helyen szere- között létrejött barátsági és módszerek hatalmas
mértékfel a dolgozó emberiség béké- kölcsönös
segélynyújtási ben fejlődlek. Például egy éva
brigádmozjének őre: a felszabadító nagy egyezményt, amely fontos té- vel ezelőtt
ga'om
még
ismerellen
volt haSzovjetunió. A Szovjetunió ba. nyezője
a
béke
ügyének
rútsága és támogatása
egyik Európának ebben a részében. zánkban. Ma több mint flzezer
legnagyobb erőforrásunk a hé- A szerződés nagy győzelme brigád vesz részt a munkaverezelőtt
léért vívott küzdelemben. Mint nemcsak a két országnak, de senyben. Egy évvel
élmunkái választás megmutatta, a ma az egész nemzetközi békefront mindössze kétezer
sunk volt, ma az élmunkások
jyar dolgozó nép a Szovjet- nak is.
száma meghaladja a tízezretunióban
egyformán
tiszteli
— Minél szorosabbá válik a 1948-ban 2298 ujilást fogadtunk
Jelszabaditónkat, békénk őrét, .lépi demokráciák országainali
e(, ez év első négy hónapjában
erszágunk
függetlenségének egymáshoz és a Szovjetuniópedig már 4198 az elfogadott
tó szabadságának legnagyobb hoz való viszonya, mnél in- újítások száma. Az újítások rébiztositékát. Az a barátsági kább erősödik világszerte a vén elérhető mo takaritás ösz;
b
kölcsönös segélynyújtási béke frontja,
annál kirívóbb szege 71 millió 212 ezer fotgyezmény, amely a Szovjet- az imperialisták déli szomszéd rint. Az elmúlt hónapban fiül ióhoz fűzi hazánkat,
csak ságunkban lévő rohamcsapa- zették be á'lamositott üzemeink
negerősiti népünknek azt az tának: Titonak és cinkosainak a nyereségrészesedést az 1949ikaratát, hogy még megbíz- magatartása.
A nemzetközi es tervév első negyedére. Az
hatóbb szövetségese legyünk bókefrontnak ezek a renegátjai erre az időre előirányzott nyei nagy Szovjetuniónak. A vá- provokációkkal, kémszerveze- reségrészesedést
üzemeink 16
lasztás utastiás volt számunk- tekkel, terrorcselekményekkel, százalékkal túlteljesítették. Dolgozó népünk továbbra is készen
ra, hogy országunk még biz- határőreink
legyilkolásával
áU az előtte álló feladatok megtosabb és meging athatatla- gyekeznek
zavart
kelteni,
nabb katonája legyen annak visszavetni erőteljes fejlődé- oldására.
a hatlms nemzetközi békefront sünket. Bizonyosak vagyunk
A hároméves terv sikeres benak, amelynek élén a Szov- abban, hogy nincs mesze az az fejezése melleit közvetlen feljetunió és a magyarság nagy idő, amikor a jugoszláv nép
adatunk az ötéves terv végleges
barátja, a békeszerető népek sorsát azok a munkások és pakidolgozása. A parasztság mái
lánges7.ü vezére: Sztálin ge- rasztok fogják újra
irányíta- messze tul tát a falu határán és
neralisszimusz
áll.
ni, akik ma is elkeseredett el— Kormányom nevében is lenségei az imperialista hábo- az ötéves tervből már nemcsak
a gépállomás vagy a mezőgazmegismétlem erről a hely- rús gyujtogatóknak,
akik a
ről Rákosi
Mátyásnak
az nemzetközi békefront katonái- dasági újítások érdeklik, hanem
a
hai m m á r szállóigéve lett kije- nak tekitik magukat és akik lelkesedéssel foglalkozik
lentését. hogy »Magyrország velünk együtt tiszelik és sze- talmas ipari glkotások problénem rés, hanem erős bástya retik a nagy
Szovjetuniót és máival is.
a béke
arcvonalán.*
Nagy bölcs vezérét: Sztálin generaA kormányt pártom, a Ma
gondot fordítunk arra, hogy lisszimuszt.
gyar Dolgozók Pórija, a Nép» népi demokráciák orszáTisztelt országgyűlés! Bár front pártjaival és tömegszergaival
kötött
barátsági a választási győzelem egyike
vezeieivel együtt teljes erejével
•rerződéseinket ls még inkább volt népi demoráciánk legna- támogatja.
rlmélyitsük és még szívélye- gyobb győzelmeinek, mégsem
Piros László beszéde után
sebbé tetrvhjc
Az
ország- lenne helyes, h a megszédül- Parragi Gvörgy szólall fel. Ki

emelte,
hogy a nagy gazda- tege előtt hatalmas perspefcS.
sági tervek népünk minden ré- vát tárnak feL

A

haladó értelmiség
a munkásosztály

természetesnek
tartja
vezető szerepéi

Az ipari munkásság u/jaépitő lentette, ha a magyar népi detényezője
lendü>ele, áldozatkészsége nél- mokrácia minden
kül nem épitliettük volna Jel a- Rákosi Mályásnak az értelmi.
országot — mondotta. — A sze- ség megbecsüléséről szóló szagény. és középparaszlsag ma- vait fogadja el zsinórmértékük
gárahagyatva nemcsak a demo- akkor a magyar érlel miségne*
krácia nagy vívmányait
nem minden oka megvan, lio^y biza«
kodóan tekintsen a jövőbe.
tudta volna megvédeni, de azt
A korinányprogamot
maga
a feladatot sem, amelyet a deés parija nevében elfogadja.
mokráciától kapott. A demokráA ház szerdán délelőtt tartja
ciát nem szavakkal, parlamenti
legközelebbi ülését, napirendrezoluciókkal kell megvédeni és jén a magyar köztársaság kor.
épileni, hanem szervezett erő- mánya részére rendeletek ki.
vel, amellyel csak a munkás- bocsátására adott felliatalina.
ság' rendelkezik. Ezért na, ha- zás meghosszabbításáról és t
ladó értelmiségiek, magéitól ér- magyar-csehszlovák
barátsági
tetődőnek találjuk a Népfron- együttműködési és
kölcsönös
ton belül a munkásosztály ve- segélynyújtási
szerződés bezető szerepét•
cikkelyezéséről szóló törvény.
Az értelmiségről szóba kije- javaslatok tárgyalásával.

k Szovjetunió véd bennünket
Panyuihin
Washingtoni szovjet nagykövet junius 11-én jegg^
zékben utasította ei az Egyesült Államok beavatkozási kísérleteit
Magyarország, Bulgária és Románia belügyeibe. A SzovRjetunió ezzel ismét bebizonyította, hogy élén jár a világ
béketáborának és hogy szivén viseli a népi demokráciák sorsátA Szovjetunió kiállása a mi országunk ügye
melleit
biztositék-a és eiőfeltétele békés fejlődésünknek. A nagy szocialista ország nélkül a magyar munkásság és a dolgozó parasztság még mimXj a kizsákmányolás hatalmát nyögné, ug§
mint ez napjainkban
nyugaton tóténik.
A Szov elmnió jegyzéke bizonyíték arra ts, hogy a szovjet
nép éberen őrködik a kis nemzetek sorsa fölött. Világpolitikai
összefüggésekben gondolkodva, nem véletlen az imperialisták
beavatkozási kísérlete, hanem tervszerű és aljas aknamunka,
amivel eddigi eredményeinket akarták tönkretenni. Nem vér
letten, hogy a dollármilliomosoknak
fáj a magyar, bo'gárés
román munkásság hatalomra
jutása és fő'emelkedése- Nem
vélet'e n ,mert ezek az urak a népi demokráciák erősödésében
saját ha'áfos ítéletüket látják.
A magyar nép vezetői több izben megállapították már, hog%
a világ két táborra szakadása nem országhatárok szerint történik. A szocializmus előőrseit Amerikában
is
megtaláljuk,
de ugyanakkor nálunk is még fellelhetők azok, akik a rérft
világot kívánják vissza s akik szivesen kiszo'gálják, — vagy
kiszolgálnált ai Imperialistákat.
A magvar dolgozók
sok példán okulva tanulták meg, fl
szocia ista Szovjetunió szeretetét• Fe'szabzdulásunkat. talpra,
állásunkat és fejlődésünket elsősorban a Szovjetuniónak kőm
szőnhetjük s most mindenki előtt szemmetláthatóan
bebizonyosodott az is, hogy nem vagyunk egyedül a nagnvilágban, hanem hozzátartozunk a Szovjetunió vezette hatalmas,
demokratikus táborhoz, a méla véd bennünket, és hn szükség
van rá. senit rajtunk.

Szenla, 1949 junius 16.
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1avették
Párt odaadó hivének
magukra, egyre

kérdései

Trockizmus, nacionalizmus:
az imperialista behatolás eszközei
(A Szabad Nép
vasárnapi paraszltcmferek felsorakoztatása
számából vettük ál Bethlen Osz- a munkáshatalom mellé, Trockij
és cinkosai •elméletet*
fabrikár elvtárs cikkét-)
káltak a munkás-paraszt szövetség gondolata ellen; amikor a
szocializmus felépítéséért folyt a
harc, — Trockij és cinkosai taMi a trockizmus? Talán vala- gadták ennek lehetőségét; amimi eltévelyedés, holmi
téves kor ugy látták, hogy küszöbön
•ideológiai iránya a munkásmoz- áll a fegyveres összecsapás a
galmon belül ? Nem, semmiesetre Szovjetunió és a kapitalista visem. A trockizmus nem •eltéve- lág között, — kémkedéssel, szalyedés?, nem »téves iránjw, ami- botálással, rombolással akarták
lyet kellő bírálat és önbírálat egyengetni ax imperialista hósegítségével vissza lehet terel- dítás útját, a szovjet dolgozók
ni a marxizmus-leninizmus ta- szabadsága vérbefojtásának útlajára- A trockizmus: a munkás- ját. Es minél erősebb lett a
mozgalom soraiba befurakodott szocializmus országa, minél győellenforradalom.
zedelmesebb a munkásosztály,
Kik a trockisták? Talán olyan annál inkább nyúltak a legbecstezemélyek, akik
egyik-másik telenebb eszközökhöz, a kárteorvgyilkossághoz,
kérdésben téves álláspontot fog- véshez, az
hatalmak
lalnak el? Nem. Az elhajlás a idegen imperialista
helyes marxista-leninista part- kémszervezeteiuek szolgálatához.
vonaltól rendkívül súlyos dolog
A trockistáknak tehát valóés kiindulópontja lehet a troc- jában nincs ideológiájuk. A burkizmusnak. De a
trockisták zsoázia zsoldosai, az ellenfornem tegyszeriia elhajlók, téve- radalom brávói ők, akik igyekezdek. A "trockisták pártütők a nek rejtve, a kommunista álarmunkásosztály, a
szocializmus cában megközelíteni
sorainkat
ügye ellen, az imperialisták, az és harci taktikájuk a tőrdöfés,
ellenforradalom oldalán. A troc- az orvtámadás, az árulás.
kisták nem megtévedettek, akik
átmenetileg kerültek
egy-egy
kérdésben burzsoá befolyás ala.
A trockisták dühödt ellenségei
a proletáriátusnak, a dolgozó
Azt mondtuk: az elhajlás a
népnek, olthatatlan, vak gyű- marxi-lenini vonaltól, — kiinlölet vezeti őket a szocializmus dulópontja lehet a trockizmushazájával, a
Szovjetunióval nak. Visinszkij elvtárs 1937-ben,
szemben és a kommunista pár- a ítrockista szovjetellenes köztokkal szemben.
pont* tagjai elleni biinper főállamüigyéizcként megállapította
Mi a trockisták programja, a vádlott trockistákról: •JelenIdeológiája? A szocialista épí- téktelen pártellenes frakció alatés győzelmes perspektívájának kításával kezdték... az
összes
tagadása? Szembenállás a pro- szovjetellenes csoportok és iráletárdiktatúra lenini elméletevei, nyok legfőbb szócsövévé s a
a munkás-paraszt
szövetség fasizmus élcsapatává
váltak,
gondolatával i A proletár-inter- amely a külföldi kémszervezetek
nacionalizmus szellemének taga- közvetlen parancsait
hajtja
dása, a
burzsoá-nacionalizmus végre*.
követése? Szembefordulás a belső pártdemokráciával, diktátori
Meddő dolog volna arról elhajlamok a pártszervezetek ve- mélkedni, hogy ennél vagy anzetésében? Igen, ez is, ax is, nál a troclcistánál mikor csapott
amaz is, mindez együtt és még át a partvonaltól való
•egymindezeknél is több. A trockiz- szerű* eltévelyedés a nyílt pártmus »programja«, a trockizmus ütésbe, osztály-árulásba, az ellen•ideológiája*, a forradalmi a forradalom tudatos szolgálatába.
marxista-leninista elmélet taga- Nem az a lényeges, hogy meddása minden vonalon. A troc- dig volt Trqpkij és
bandája
kizmus »programja«, •ideológiája*: a burzsoáziának, a kapita- •csak* a burzsoá befolyás képlizmusnak, az ellenforradalom- viselője a munkásmozgalomban
nak programja és ideológiája, és mikor lett tevékeny ügynö— hazug baloldali frázisokkal ke az imperialisták kémszerveálcázva. Valójában a trockizmus zeteinek. Nem az a lényeges,
programja: mindig és minde- hogy meddig volt Tito »csak»
nütt akadályozni a munkásosz- frakciós, meddig voltak »csak«
tály, a szocializmus
ügyének burzsoá nacionalista és egyéb
haladását: mindig és mindenütt antileninista elhajlásai és mix kapitalizmust, az ellenforra- kor állt át teljesen az imperiadalmat szolgálni — a munkás- lizmus táborába. Az a lényeges,
osztály soraiba
befurakodva. hogy a párthüség megszegése,
Amikor sorsdöntő volt a dolgozó az eltérés a marxi-lenini ideológiától: olyan meredek lejtő,
amelyről nagvon gyorsan lehet
az ellenforradalom, az imperializmus karjaiba csúszni. A trockista perek során kitűnt, hogy a
vádlottak között, a régi trockisták mellett mint Kresztinszkij,
Vasárnap ós hétfőn Párisban Rozengolc, Rakovszkij, — akik
tárgyaié- í'>lyt, amelyek mindazt idővel csaptak fel ellenséges
bizonyítják, hogy a Tito-klikk kémszolgálatok ügynökeinek, —
eladja az országot az imperialis- voltak olyanok is, mint Ratajtáknak, akik kinyújtják kezüket csák, a iiémet titkos szolgálat
Jugoszlávia árulói trió. Cannon ügynöke. Ilrase, a csehszlovák
belgrádi amerikai nagykövet hét- és Sarangovics, a lengyel kém,
főn Achesonnal találkozott. A akik már spionokként jöttek a
Jugoszláv fővárosban a Tito- Szovjetunióba és ott találkozklikk ős északamerikai nagyipa- tak össze a trockistákkal, ott
rosok között nyólDcütendő üzlet- lettek a trockista szervezet tagjai. Es ez a találkozás épp oly
ről tárgyaltak.
Mint a RCuter-iroda
közli, kevéssé véletlen, mint arnenyBenn megbeszéléseket folytatott nyire nem véletlen Velebitnek,
Iíí-ztícs párisi jugoszláv nagykö- az angol titkos szolgálat jugovettel. A Iraneia fővárosban "ugy szláv helyettes külügyminiszteri
tudják, hogy a tárgy,alánokon tisztségbe emelkedett ügynökéNagybritannia ós
Jugoszlávia nek ósszctalálkozása Titoval.
között kereskedelmi lehetősé- •Nem lehet vóletlenségnek tudni
gekről volt szó. Bevin Pealte- be azt, hogy a trockisták, buvel, Nagyüritannia jugoszláviai cliarinisták, nacionalista elhajnagykövetével tanácskozott. Je- lók, Lenin ós a Párt ellen harlentést nem adlak ki. Beavatott colva ugyanazzal végezték, amikörök tudni vélik, hogy az an- vel a mensevikek és eszerek —
gol külügyminiszter a Tito-klik- — a fasiszta kémosztályok ügykel kötendő kereskedelmi egyez- nökeire, Kernekké, kártevőkké,
ményről tárgyalt
gyilkosokká,
diverzánsokká,

m

A Titó Miki ariíj] ligcsájtja
Jugoszláviát és nyiiian paktál
az imperialisiáifkal

hazaárulókká lettek*. — irja a
Szovjetunió Kommunista (bolsevik)
Pártjának
Történetében
Sztálin elvtárs.
! i
Nem véletlen ez, mert' aki nem
a munkásosztállyal tart,
aki
nem a Párttal tart, aki frakcióharcot indit a Párt ellen, teret
engect elhajlásoknak,
nacionalista szovjetellenes nézeteknek,
— az törvényszerűen az ellenforradalomnál, az imperialistáknál
köt ki és ott is a legaljasabb,
legbecstelenebb csapatot alkotja. »Az események menete megmutatta — irja Rákosi elvtárs
a »TartÓ8 Békéért, Népi Demokráciáért* legutóbbi számában
—, hogy a jugoszláv árulóknál
nem az erők
túlbecsüléséről
vagy más érthető hiedelemről
van már szó. Tizenegy hónap
alatt a Tito-banda a szocialista épités és nemzetközi békefront 'ellenségeinek egyik legaktívabb rohamcsapatává változott Az imperialisták gyűlöletét a szocializmus
epitőivei
szemben a jugoszláv vezetőknél
még fütá az árulók rossz lelkiismerete és az a feneketlen aljasság és elvtelenség, amely a
trockista mozgalmat mindig jellemző.

hj
Nemcsak abban van törvényszerűség, hogy a
pártellenes
frakciók, a marxi-lenini vonal
árulói, a trockisták rohamlépésekben futnak az ellenforradalom táborába. Ax is törvényszerű, hogy a t
imperializmus
megkeresi és megtalálja a munkásmozgalom judásait- Az imperialisták is tudják, miJven kapukon kell kopogtatniuk, melyek nyílnak meg előttük. Ezért
épitette ax imperializmus már
1917-ben a trockizmusxa ellenforradalmi terveit »A nagy össszeesküvés* cimü könyvben írják Sayers és Kahn erről: »Ax
angol kormány ugy döntött
(1917-ben), hogy
megengedi
Trockij visszatérését
Oroszországba. Bruce Lockhart angol
ügynök emlékiratai szerint az
angol Intelligenoe Service
(a
kémszolgálat)
bízott
abban,
hogy esetleg kihasználhatja a
Lenin és Trockij közötti ellentétet.*
Visinszkij elvtárs 1937-es vádbeszédébea ax* hangoztatja a
pártellenes
csoportosulásokról:
Ezek a csoportok a főcsatornái
minden szovjetellenes hangulatnak, reménynek, és törekvésnek,
ők az a faltörő kos, amellyel a
szovjetek ellenségei rést akarnak ütni államunk falain, lc
akarják rombolni a szocializmusnak általunk felépített várát*.
Látjuk, az ellenség résen éli,
ugrásra készen, hogy kihasználja a legkisebb elhajlást a (marxilenini irányvonaltól, a burzsoá
befolyás minden
jelentkezését
és a "legkisebb résen, repedésen,
át, amely Pártunk egységének
vasfalán támad, — megkísérli,
hogy soraink közé hatoljon, belülről végezze bomlasztó munkáját

Mindebből világos, hogy
a
trockisták nem egyszerűen az
imperializmus zsoldosa, hanem
speciális feladattal
megbízott
zsoldosok, orvlövészek. Asz a feladatuk, hogy a munkásosztály
szivét sebezzék meg, a Párt
egységét, erejét próbálják aláásni. Feladatuk »a lenini vezetésnek belülről való megingatása ős megdöntése*. (A SzUK
(b)P Története.))
Ezért a trockisták jellemvonásához tartozik a kétkulacsosság, a képmutatás, az álarcviselés. »Hogy saját nyomorult csoportjukat a leleplezéstől s megsemmisítéstől megóvják, — irj a a Bolsevik Párt- Története —

álarcát
jobban
hajbókoltak a Pártnak, dicshimnuszokat zengtek neki, csusztakrnásztak előtte — ugyanakkor
megszakítás nélkül "folytatva
rejtett aknamunkájukat a munkások és parasztok ellen».
A Tito-banda is azzal igyekezett terroruralmát
erősíteni,
hogy a tömegek szemébe port
hintve, a Szovjetunió
odaadó
hivének tüntette fel magát, de
ugyanakkor minden
eszközzel
megpróbálta megtörni a jugoszláv nép szeretetét a Szovjetunió iránt
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A trockizmus a szocializmust
épitő népi demokratikus országokban is a kapitalista csökevényekltál, a burzsoá ideológiai
maradványokból
táplálkozik.
Sztálin elvtárs a Bolsevik Párt
X V I I . Kongresszusán
hangsúlyozta: »A kapitalizmusnak az
emberek öntudatában élő csökevényei jóval szívósabbak a nemzetiségi kérdés terén, mint bármely más téren*. A
Pravda
1948 szeptember 8-i számában
a Bolsevik Párt Központi Bizottsága cikket tett közzé: silóvá vezet Tito
csoportjának
nacionalizmusa Jugoszláviában*
cimmel. Ebben a cikkben hangsúlyozza:
•Olyan viszonyok között, amikor a ubrzsoázia hatalma megdőlt, a kizsákmányoló
osztályok és ügynökeik a nacionalizmus mérgezett
fegyvereihez
nyúlnak, hogy segítségévei viszszaállitsák a régi rendszert*.
Ezért lett a nacionalizmus az
ellenforradalom egyik
legfőbb
fegyverévé; ezért lett a nacionalizmus a trockizmus egyik legfőbb forrásává.
Miért elválaszthatatlan
a
munkásmozgalom soraiba beszivárgó nacionalizmus a trockizmustól?* Miért lett a trockisták legfőbb sideológiai* jellemvonása ma a nacionalizmus ?
Azért, mert a nacionalizmus
egyenlő a szovjetcllenességgel,
szembefordulást jelent a győzelmes szocializmus országával
és szembefordulást a nemzetközi munkásmozgalom élcsapatával, Lenin és Sztálin pártjával.
Azért, mert a nacionalizmus a
proletár testvérpártok közösségéből való kiszakadást jelenti;
a munkásnemzetköziség gondolatának elárulását Es aki nem
áll a
proletár-internacionalizmus, a (munkás nemzetköziség talaján, az nem áll a marxizmusleninizmus, nem áll a szocializmus táborában. Aki a nacionalizmus talaján áll, azzal már
bizton számolhatnak az imperialisták és ezek kémszervezetei.
Proletárnemzetköziség — vagy
nacionalizmus? Ex a kérdés a
próbaköve annak, hogy valaki
a munkásosztály oldalán, a béketáborban áll-e, vagy pedig ax
imperialisták oldalán. Titoékat
elsősorban nacionalista politikájuk tette szovjet/ellenessé, sülylyesztette az imperializmus hitvány zsoldosaivá. Es elkerülhetetlenül ax imperialisták partján
köt ki mindenki, aki a nacionalizmus fertőjébo téved és árulója lesz a proletár iuternacionalizmus marxi-lenini eszméjének. Ezért hangsúlyozza annyi
nyomatékkal a SzUK(b)P Központi Bizottság említett cik•Tisztában kell lenni
azzal,
hogy a marxizmus Ca a nacionalizmus nem fér meg egymással,
hogy a nacionalizmus, mint a
burzsoázia ideológiája — ellensége a marxizmusnak. Tisztában kell lenni azzal is, hogy a
marxizmus-leninizmus
nem
tűrheti meg a nacionalizmust,
vagy a nacionalizmus felé való
elhajlást a kommunista pártokban, hogy a marxizmus-leninizmus kötelességének tartja kiirtani á nacionalizmust, bármely
formát öltsön is, mert ezt követelik a dolgozók érdekei, ezt
követelik a népek szabadságának s barátságának, a szocializmus diadalmas építésének érdekei*.

meztetés nemcsak
Jugoszlávia
felé hangzott el. Mi sem feledhetjük, hogy a kapitalista világ
határán élünk és országunkban
is erős kapitalista elemek vannak még. Nem feledhetjük, hogy
a szocializmus építése náiunik
ezeknek a kapitalista elemeknek
fokozódó ellenállásával találkozik. Nekünk is szól Sztálin elvtársnak a Bolsevik Tárt X V I I L
Kongresszusán elhangzott figyelmeztetése:
» Ne feledkezzünk meg a kapitalista környezetről; véssiik
emlékezetünkbe, hogy a külföldi
kémszervezetek ezentúl is küideni fognak országunkba kémeket, gyilkosokat," kártevőket;
tartsuk ezt emlékezetünkben él
erősítsük meg a mi szocialista
felderítő szervezetünket, segítsünk neki rendszeresen abban,
hogy összetörje és kiirtsa a néy
ellenségeit.*
Nem először vetődik fel nálunk ex a kérdés. Közvetlenül
Tito és cinkosai árulásának lóleplezése után Rákosi elvtárs F
gyelmeztetett bennünket:
•Más elvtársak felvetik a kérdést, hogy nem fenyegeti-e a
mi pártunkat is hasonló veszély.
Nem történhetik-e meg velünk
is, mint a jugoszlávokkal, hogy
miközben vizet prédikálunk, bor*
iszunk. A felelet erre, kedvei
elvtársak, csak ax lehet, hogy
igen, minket is fenyegethetnek
ilyen veszélyek, ha letérünk a
marxizmus-leninizmus
utjáróL
Ilárom hónappal ezelőtt, amikor
Politikai Bizottságunk
először
szögezte le határozatilag álláspontját a jugoszláv kérdésbe^
utasitottuk a Politikai Bizottság
tagjait, hogy legyenek résen éa
csirájában íójtsaiiak el mindé*
olyan kísérletet, mely a felszabaditó Szovjetunió szereiének
lebecsülésére, vagy elhomóLrasitására irányulna, vagy amely
alkalmas volna arra, hogy zavarja és megrontsa azt az ószinte és bensőséges viszonyt, mely
Tártunkat és országunkat a fefc
szabadító Szovjetunióhoz, annak Kommunista Pártiához é*
nagy tanítónkhoz, Sztálin elvtárshoz fi;.7.<*» Rákosi elvtios telh vta *
figyelmet arra is, hogy >málunlC
is "megvan a veszélye annak^
hogy a burzsoá-nacionalizmul
belopódzik soraink közé. Nerc
szabad elfelejtenünk, hogy
a
felszabadulást
25
esztendő®
Horthy-rendszer előzte meg, * '
maga soviniszta-irredenta pro«
pagandájávai. 8 hogy e rendszer előtt meg éppenséggel a
magyar faji fensőbbség, a magyar szuprémácia tévtana fertőzte meg a magyar nemzedék*ket. öncsalás volna arra gondolni, hogy ennek a soviniomusnak mar nincs maradvány*
és nincs szükség vele szemtiaszállni.* (A nagvbadapesti párta
funkcionáriusok
értekezleté*
mondott beszédéből.)
Arra figyelmeztetik ezek a sarok Pártunkat, hogy mi sem lőhetünk tétlen szemlélői a »jug*r
szláv esetnek*; bennünket is fenyeget az a veszély, hogy az ellenség sorainkba csempe ízi hita
vány trockista ügynökeit; nekünk is fel kell venni ez eller
a harcot.
A harc az imperializmus u'uokista ágensei ellen elsősorba*
azt jelenti, hogy még jobbaW
elmélyítjük Pártunkban és egén*
népünkben a lángoló szeretetni
függetlenségünk és szabadni gu*H
oltalmazója, a népek szabadság
harcának utmutatója és példaképe, a Szovjetunió iránt

Azt jelenti ez a harc. nogyj
ínég jobban elmélyítjük soraink*
ban a proletár-internacionali**
mus szellemét, még kíméletlenek®
harcot folytatunk a burzsoá-MH
cionalizmus minden árnyalata,
minden maradványa ellen.
Azt jelenti ez a harc, hogy
még tovább fokozzuk sorainkban a határtalan odaadást é*
hűséget Pártunk iránt, Ráko©
elvtárs iránt, s Sztálin elvtár*
ut mutatás át követve »ngy őrizzük Pártunk egységét, mint a
Természetes, hogy ez a figyel- szemünk világát*
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Yass János és mezüheovesi uigazda társai az ésszel
"Siftgyarorsxág, I f a f g á r i a ,
mar saját föjdjuftön termelt gyapotból
készíttetnek paplan!
ISoiuúviía p o n í o § a i i végreliagífa
A mezőhegyosi földműves- amit a déd meg az ük apánk
szövetkezet irodájában néze- termelt. Hátha a gyapotot is
a békeszerződést
getjük a termelési szerződé- jól kihordja a föld. Több rajta

A Szovjetunió

jegyzéke

A TAStóz-iroda hétfőn éjjel nyilvánosságra hozta
a
Szovjetunió junius 11-i jegyzékéi, amely visszautasítja az
amerikai és angol beavatkozási kísérletet Magyarország,
Bulgária és Románia
belügyeibe. Az USA cs Nagybritamiia már áprilisban
megvádol la a bárom népi demokráciát a békeszerződés meg.
szegődével. Magyarország, Ito.
mánia és Bulgária kormánya
íkkor válaszjegyzékeikbea világosan kifejtette, hogy az angol /űs/. jegyzékben iogla.t vádak teljesen alaptalanok
és
Céljuk az országolt belügyeibe
való beavatkozás. Ennek ellenére az USA és Nagybritannia követségei május 31-én
ujabb jegyzékei nyújtottak át
A bárom uépi demokrácia kormányának, amelyben azt hangoztatják, hogy xvila támadt
i békeszerződés értelmezése
Szempontjából.* Ugyanekkor az
angolszász hatalmak a bárom
népi demokráciában tartózkodó szovjet nagyköveteknek is
Jegyzéket
nyújtottak
át,
amelyben a bárom nagyhalalom: Nagybritannia, az Egye•ült Államok és a Szovjetunió
diplomáciai képviselőinek őszfaxhívását javasolták ez állitúiagos vitás kérdések megvitatására. Hasonló jegyzéket
kapott a Szovjetunió amerikai
nagykövete az Egyesült Államok külügyminisztériumától.
Pan uskin washingtoni szovjet nagykövet junius 11-én
Jegyzékben válaszolt az Egyefailt Államok kormányának.
»A helyettes külügyi államtitkárnak a washingtoni szovjet nagykövethez 1949 május
81-én átnyújtott jegyzékével
kapcsolatban, nemkülönben az
Egyesült Államok
bulgáriai,
magyarországi és romániai követségeinek ama jegyzékeivé]
kapcsolatban,
amelyeket
(ngyanezen a napon adtak át az
euilitelt országokban a Szovjetunió nagyköveteinek, hogy
hívják össze a diplomáciai követségek bárom vezetőjét értekezlclre, és vitassák meg az
Egyesült Államok kormánya és
Bulgária, Magyarország^ illetőleg Románia kormánya közöli a békeszerződés értelmesé se körül támadt vitát — a
Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniójának nagykövetsége a szovjet kormány felhatalmazása alapján a kövelkcCőket állapítja meg:

megállapítja:

naa az Egyesült Államok kormánya állal ezekkel az prszá.
gokkal szemben felhozott vádakra, hogy megsértették
a
békeszerződéseket. Ezekből a
válaszokból kitűnik, hogy Bulgária, Magyarország és Románia kormányai pontosan leijesitik a békeszerződésekben
vállalt kötelezettségeiket, beleélt ve az emberi jogok és
alapvető szabadságjogok biztosítására vonatkozó kötelezettségeket is.
A bolg?kr, a magyar és a román kormánynak azok az intézkedései, amelyek miatt az
Egyesült Államok
kormánya
április 2-1 jegyzékében, •elégedetlenségét* fejezte ki, távolról sem jelentik a békeszerződések megsértését, hanem éppen ellenkezőleg az a
céljuk, hogy végrehajtsák a
békeszerződések
rendelkezéseit, melyek kötelességévé tették a nevezett három államnak, hogy küzdjenek minden
fasiszta jellegű szervezet
és
minden más olyan szervezet
ellen, amelynek célja az, hogy
a népet megfossza demokratikus jogaitól. Magától értetődő,hogy mindezek az intézkedések, melyeket Bulgária, Ma.
gyarország és Románia a bé.
keszerződések
cikkelyeinek

végreiiajtása céljából hozott,
tel.es mértékben a fenli országoknak, mint szuverén államoknak belügyeihez
tartóznak. A szovjel kormány ugy
vén, hogy az Egyesült Államok
kormánya mesterségesen vitás
kérdési akar csinálni ebből
az ügyből és ilyen
módon
egyenes kísérletet tesz arra,
hogy a békeszerződé-cket Bulgária, Magyarország és Románia belügyeibe való beavatkozásra használja fel és nyomást
gyakoroljon ezeknek az országoknak belpolitikájára.
Következésképpen a Szovjetunió nagykövetségét felhatalmazlák annak megállapítására, hogy a szovjet kormány
nem lát okot arra, hogy a
három ország dipomáciai kép.
viseleteinek vezetőit
ülésre
hivják össze azoknak a kérdéseknek megvitatására,
amelyekről a Bulgáriához,
Magyarorszéglioz és Romániához
ez év május 31-én intézett
jegyzékekben,
valamint az
ímierikiaá külügyminisztérium
ugyanaznapi jegyzékében szó
van.
Ez év junius 12-én Jerofejev londoni szovjet ügyvivő
a szovjet kormány utasítására
azonos tartalmú
jegyzéket
nyújtott át Nagybritannia kormányának.c

sek kartotékjait. Érdekes adatokat áruinak el a betűk, a
számoszlopok.
Elmondják,
hogy Mezőhegyes
területén,
természetcsen az Állami Gazdaságon kivül, körülbelül G00
ujgazda biztosított termelési
szerződéssel már előre jó piacol 23 féle növényzetének.
Az egyik nagy fehér kartotékon a következő felírás szerepei >gyapotlermelők.<
— Igen, már van nchány
az ujgazdák között, aki gyapotot termel a földjén termelési
szerződésre — magyarázzák a
szövetkezeiben. Ezek az első kísérletek a gyapot szántóföldi termelése terén
•

Az 51-cs majorban Vass János ujgazda az egyik ilyen
gyapottermelő.
— Az idén csak
kétszáz
300 százalékkal töübat
négyszögölön
próbáltam —
terme nek az uj szovjet
mondja — de ugylátom beválik. Jövőre vetek
többet.
sikcstszoló géppel
Mondják
a szövetkezetben,
a Magyar ficélban
hogy addigra lesz még jobb
A
napokban uj szerszámgépel
fajta mag, ami jobban birja
a mi levegőnket.
kaptak a Magyar Acéláruggái
— Aztán miért vetelt, ha dolgozót. A gépet a finommechanem volt biztos a j ó termés- nikai üzemben helyezték el. Ezzel
ben?
a géppel 300 százalékkal többet
— Azért, — mondja csodálközva —, hogy kipróbáljam. termel a Magyar Acél, mtnt a
1
Befellegzene nekünk, ha min- rég gépen, azonkívül a munka
dig csak azt
termelnénk, sokkal t'slztóbb, pontosabb rajta,

Visinszkij elvtárs a kiiiágyaiinisztersk
tanácsának legutóbbi illésén a német
békeszerződés előkészítésének meggyorsítását
követelte

A külügyminiszterek tanácsának legutóbbi ülésén Bevin elnökölt. A miniszterek a Németországgal kötendő békeszerződés
előkészítését vitatták meg. Elsőnek Visinszkij szólalt fel és válaszolt a nyugati minisztereknek. A szovjet külügyminiszter
egymás után cáfolta meg Acheson, Bevin, Schurnan érveit,
maja ntalt az amerikai külügyminiszternek arra a kisérletere,
hogy elvonja a tanács figyelmét a szovjet javaslattól, amely
a Németországban tartott megszálló csapatok kivonását indítványozza a békeszerződés megkötése után bizonyos rövid határidőn belül. Az amerikai külügyminiszter ezzel kapcsolatban
felkiáltott: »Mit jelentenek azok
a szavak, hogy a békeszerződés
megkötése után? Ez talán ötven
A szovjet kormány tanul- év múlva lesz-*
mányozta az emiilelt jegyzé— Nyilvánvaló, hogy ez a
kekel, szintúgy, mint az Egye- felkiáltás meghatározza az USA
sült Államok kormányának a valódi állásfoglalását a német
kérdésében
—
lolyó év április 2-án Bulgá- békeszerződés
fiához, Magyarországhoz
és mondotta Visinszkij. — A nyuhosszabb
Romániához intézett jegyzékéi gati hatalmak még
ideig nem akarnak békeszerzőamelyben az Egyesült Államok dést kötni Németországgal és
kormánya azzal vádolja eze- ezért alkották megszállási szaket az országokat, hogy meg- bályzatukat- Nem óhajtanak reásértenék a békeszerződéseket, lis lépést tenni a Németországkülönösen pedig a békeszerző- gal kötendő békeszerződés utján.
dések ama cikkelyeit, ame- Ami á békeszerződés előkészítélyek az emberi jogok és az sének eljárási módozatait illeti,
alapvelő szabadságjogok bízta, a Szovjetunió küldöttsége javasolta, hogy ennek az eljárási
kitásáról intézkednek.
módnak tervezetét a külügymiA szovjet kormány hason, niszterek tanácsában
pontról
tőképpen tanulmányozta Bul- pontra vitassák meg. Acheson
gária, Magyarország és Romá- és Schurnan indítványozta: Adni a kormányainak az Egye- ják át ez!t a kérdést á helyettesült Államok kormányához in- seknek, hogy három nnpou belül
tézelt válarzjegyzékeit. A Szo- a miniszterek tanácsa elé tercialista Szovjet Köztársaságok jesszék következtetéseiket és ja-v allataikat.
Uniójának kormánya ugy teEzután Acheson, az USA külkinti, hogy az említett hol- ügyminisztere szólalt fel és légár, magyar és román válasz- ayegében megismételte azokat az
le
v ek kimerítő választ ad-Jérveket. amelyeknek tarthatat-

lanságát Visinszkij előzőleg bebizonyította. Minthogy a szovjet küldöttség meggyőzően bizonyította a nyugati hatalmak áltál Trizóniára kényszeritett megszállási szabályzat valódi jellegét, az amerikai külügyminiszter igyekezett fehér romosai ezt
az -okmányt, amely a nyugati
övezetekben tartóssá, teszi a megszállási rendszert és nem engedi, hogy a német lakosság
önmaga döntse el sajátmaga sor-

a jövedelem s hasznos az or.
szágnak, mert nem kell majd
külföldről hozatni.
Vass János földjétől
nem
messze Köteles József ister.
mel már gyapotot a földjén.
— Jövőre még több helyen
virágzik majd augusztusban ez
az újfajta növény — mondja
s nevetve teszi hozzá, hogy
különösen akkor csodálkoznak
majd a szomszédok, ha meg.
látják milyen szép paplant készítetlek a saját földjükön ter.
melt gyapotból.
Vass János, Köteles Józscl
és a 47-es majorban, valamint
az Újtelepen lakó gvapoltcr.
melő társaik, akik rltem félnek az újtól erősen bíznak
abban, hogy jól terem ősszel
az uj növény.

sát. A következőnek felszólaló
Bevin szintén a szovjet javaslat ellen beszélt és ellenezte azt,
hogy a megszálló csapatokat a
békeszerződés aláírásához számított egy esztendőn belül ki
kell vonni ,NTémetors»ógból.
A nyugati hatalmak képvise
tőinek megjegyzéseire Visinszkij
válaszolt. Rámutatott arra, hogy
bár a szerződés aláírásához előbb
ész sor kérdésre feleletet kell
mégis a békeszerződésben

Megvédjük

viláco.-an válaszolni kell arra
a kérdésre is: incnnyl ideig maradnak Néjpetországban
meg.
szálló csapatok- Javasolta a békeszerződés
előkészítésének
meggyorsítását és báxomhónapos
batáridőn belül teljesen reális,
nak találta a békeszerződés ter.
vezetőnek előkészítését. Ezúton
újra az imperialista külügyminiszterek szólaltak fel. IIosszu
vita után az elnöklő Bevin kijelentette: »Nem jutottunk határozott döntésre és ugy tüaik,
kimerítettük ezt a kéid&t. Így
holnap áttérhetünk a napirend
következö pontjára, amely a j
osztrák szerződésről »zól.« Visinszkij ezt ellenezte. Végül elhatározták, hogy a következő
ülésen megvizsgálják a tárgyalások további munkarendjének
kérdését, majd teljes ülés utáa
szükkörü ülést tartottak.

a békét

A budapesti békekonferencia népszavozás lesz
az embeiiség legnagyobb kincse: a béke meíletl

Kedden este Rácz
Gyula,
Vető Lajos, Rusznyák István,
Mihályííy
Ernő és Parragj
György ankét keretében nyilatkoztak a rádióban az országos békekonferenciáról.

Rácz Gyula
a DÉFOSz főtitkára többek közölt a következőket mondotta:
A dolgozó parasztok és földmunkások országos szövetsége nevében üdvözöljük a békekonferencia öszehivását annál is inkább, mert azon a dolgozó parasztságnak is módjában lesz hallatnia szavát. Dolgozó parasztságunk
nemcsák
óhajtja a békét, hanem azt
meg is fogj védeni.

Votö Lajos

evangélikus püspök igy nyilatkozott: A párisi békekongresszus nagyszabású kezdeményezés volt abban az irányban, hogy egy uj háború rém-

híreivel szemben békesség legyen a jóakaratú emreknek a
földön. A párisi békekongreszszuson óriási tömegek fejzCék
ki békevágyukat és ellenszenvüket a háború
borzalmat
iránt.

munkájukat a háborús uszítók
szolgálatába állítják,

Mihály Ily Ernő

országgyűlési képviselő kije
lentette: Megvédjük a békét!
E z lesz a jelszava a magyar
békekonferenciának. Megvédj ü k a békét, akarjuk a békét,
Rusznyák István
mert
csak békében
tudjuk
Kossuth-díjas orvosprofesszor teljesíteni mindazt, ami az ötezeket mondotta:
éves tervben célul tüzünk ki,
A mi
békevágyurik
nem hogy boldog
és szsabad emgyengeség jele, hanem népünk berek országává tegyük Magyarszlárd elhatározása, hogy
országot.
engedi magát az újjáépítésben
és a szocializmus
felé
váló Parragi György
háfidásában
megzavartat rú. országgyűlési képviselő ezeket
Mi nem könyörgünk a béké- mondotta:
ért, hanem azt k i
fogjuk
Mint a haladó keresztény vikényszeríteni.
lágmozgalom egyik
magyarA
tudósoknak
különösen országi harcosa, büszke örömfontos szerepe van a békéért mel veszek részt a budapesti
folytatott harcban.
Minden békekonferencián- A
buda"
igaz tudós megvetéssel fordul pesti békekonferencián népszael azoktól, akik az imperialis- vazás lesz az emberiség legnata orszáeokban tudományos gyobb kincse: n béke mellett.

Ml

TORJENT

ES Ml TÖRTÉNIK? Szakasiis Árpád kihallgatáson Szabó Sándorné a szegedi asszonyok
* * rvmj.

— A GAZDANYILVÁNTARTOHIVATALBAN vidéken
a
Szerda, junius 15.
helybeli közellátásnál mindN e m z e t i S z í n h á z e s t e téJ
8 azoknak a szegedi és szegedórakor: U n muri. »T«-bérlet 20. környéki gazdáknak még ezen
Belvárosi Mozi. fél 6, fél t, a héten jelentést kell tenni,
fél 9 órakor: Varázskristáiy.
akiknek az elmúlt év óla földKorzó Mozi: féi 6, fej i, fél területük mennyiségében vál9 órakor: Hősök élén.
tozás történt. A gazdanyilvánSzéchenyi Mozi: Nyári szünet tarló könyvet azután ennek
Mujeum p/ÍIvm aétkraap *-től 14
megfelelően helyesbítik. Ugyan
6ritg, varit- it Snaepnap 4-től 13 őriig
csak be kell jelenleni itt a
Ssmogyl
tónwtii
avitra: nitkőzaapo
DÉFOSz-szal és a
Nemzeti
kon reggd 3 őritől eate I őriig.
egyetemi *5n»vtii
íjritvi: rege*; í Vállalattal szerződéssel lekö.
Vitot este I őriig
tött földterületek
mcnnyilégét is.
S ? n i s - l a t o s t y ő í . ) szertárak:
— A TALAJJAVÍTÓ NEMBarcsay Károly: Tisza Laioskörat 32; Bulcsu Barna: Kál- ZET1 VÁLLALAT megindította
vária-tér 7; dr. Lőbl örök: Kie- az ország különböző minőségű
belsltero-lér 4: Selmeczi Béla: íermőlalajának laboratóriumi
Somogyin
o A-- u t c a 4 8 9
megvizsgálását. A termőtalaj
omegvizsgálásának célja, hogy
megállapítsák, az ország gya— A/. OHsóAHUS KÖNYVpot termelésre
legalkalmaNAPOK kere.ébeu a
szegedi
sabbeterüleleit. A laboratóriKendergyár junius 17-én és IS*
umi vázsgálat eredményei dönán tartja üzeini könyvnapját.
tik aztán majd el, hogy a jöA könyvsátrakat a Bakay Nánvőben hol alakulhat ki a legdor- utca és a LondonL-körut
nagyobb területen gyapotterkereszteződésénél állítják fel. A
melés.
könjrvnapot ünnepélyes keretek
— A FARK/RÉTI
öntöző csaközölt 17-én negyed" háromkor
torna építése megkezdődött.
A
nyílják meg.
. u r i ULAU

— AZ MNDSz
rendőrségi
csoportja <* rendőregyesületlei
közösen ma este nyolc órakor
vacsorával egybekötött műsoros táncestet rendez a rendőrségi pártszervezet

kultúrtermé-

ben
A Koifc-exi

. . i ne / »». I ,

(Szeciiet: vi-tér u.j
ipn-diBzeseou ea iego..souo temetést.
Bzegéuy-temétest és vidéki szállítást, mint kiinik-'i szállító,
csak a Köz ági Temetkezesi intézet végezhet.

munkálatok elvégzéséhez a nagyszegedi DÉFOSz titkárság
száz
kubikost és negyven
döngölőmunkást közvetít ki. A kubikosok
és döngölőmunkások pénteken állanak
munkába.

— PUSZTAMÉRGESEN megtartották a DÉFOSz helyi csoportjának tisztujitó taggyűlését.
A taggyyülésen Makra Mihály
elvtárs, a nagyszegedi DÉFOSz
titkárság oktatási és káderfelelőse tartott politikai beszámolót.
A hozzászólások után a taggyűlésen megjelent mintegy 170 főnyi
földmunkás egyhangú lelkesedéssel választotta meg pusztamérgest DÉFOSz u) vezetőségét.

fogadia az országgyűlés iisztinarát
a stockholmi és washingtoni
magyar követe, ei
Szakasits Árpád köztársasági
elnök kedden délben kihallgatáson fogadta a
jelenleg
Budapesten tartózkodó Schőpflin Gyula stockholmi és Sik
Endre washingtoni magyar köveleket, majd az országgyűlés
újonnan megválasztott: tisztikarát: Olt Károly elvtársat, az
országgyűlés elnökét, Molnár
Imre elvtársai és Nagyistók
íózsef alelnököket és Mónus
Illésnét, az országgyűlés háznagyát, akik tisztelgő látogató on jelenlek meg az államfőnél

kiküldötte a budapesti békekonferencián

Lelkeshangu gyűlésen
választollák meg a Magyar Nők
Demokratikus Szövetségének
szegedi csoportja
küldöttét,
aki Budapesten a junius 17és 18-án összeülő békekonferencián a szegedi asszonyokat képviseli. A gyűlésen nagy
számban megjelent
MNDSz
asszonyok egyhangú lelkesedéssel választották meg Szabó Sándornét, hogy vigye el

Közös ovógy- sportuszoda
leiesüi a városi göz iirdöben
A dolgozók kényelmére u/itást vezet be a városi gőzfür.
dő. A külön női és i'éríi tisztasági, valamint gyógyoszlályok
melleit közös gyógy, és sport®
fürdőt létesít .Itt az Anna-forrás gyógyvizével töltött
tan.
gyos és meleg medencék, tusok,
va'amint napfürdő áll majd a
közönség rendelkezésére.
Junius 19-én nyitják meg az átépilett gőzfürdőt, amely naponta 11 órától este 7 óráig
lesz üzemben.

Párthirek

A belvárosi tüwegszemináxium
csütörtök délután helyett e héten pénteken lesz a szokott hetven is időben.
F e lhivjuk az összes kerületi
szemináriumok vezetőit és hall
gatóit, hogy a pénteki szemináriumok elmaradnak. Az öszszes szemináriumi hallgatók jelenjenek meg alapszervezetük
népnevelő értekezletén. Oktatási
nagyszegedi osztály.

— NAGY MÜSOKOS GYŐZELMI ÜNNEPSÉGET rendez
csütörtökön este 8 órai kezdettel
a Rókus i. pártszervezet a Kossuth Laios-sugúruti székházának
— A DÉFOSz
:(szabadten színpadán.
Minden munkaközvetítő irodája a Bodoérdeklődőt szívesen látnak. Mű- mi- gazdaságban
megindítandó
sor után tánc.
munkákra
20 kubikos
munkást
x Gázgyár 80 százalékkal le- közvetített ki. A husz kubikos
szállította a koksz árát jnlius munkáshoz még ujabb husz ku30-ig. Szerezze be téü tüzelő- bikost és Uz döngölöt közvetíanyagát.
tenek ki.
Felhívjuk az összes alapszervezeti oktatási bizottsági tagpkat, alapszervezeti oktatási feiclőökct, szemináiiumvczetőket, valamint a tömegszervezetek kommunista oktatási kádereit, bogy csütörtökön, 16-áu fél 9 órai kezdettel a városháza
közgyűlési termében aktivaértekezletet tartunk, melyen megjelenésük kőtelező. Párttagsági könyvét mindenki hozza magával Oktató-i osztály.

tSELVAROSl
leieton- 40.«

22
tárlat.

Mindennap szerdáig

Varázs ht síáiy

Énekes, táncos, izgalmas ke*
leti mese a szerelmes szivekről...

K O K á U

222
hértat.
Mindennap szerdáig.
Halált megvető bátorsággal a
Telefon Aut.: 33-44

Lelkesen folynak az előkészületek a MINSz-ben az ifjúsági világtalálkozóra. A j ó
[eredmény érdekében kulturversenyt indítottak a csoportok egymás között. A csereelőadások is ezt a célt szolgálják, hogy a kulturcsoportok megismerkedjenek
egymással s az előadás követő
vitában
ölesönösen
megtárg y a l j á k észrevételeiket. A versenybemutatkozó junius 26-án
a Nagyfa kiránduláson kezdődik el. Julius
hónapig feldolgozzák a csoportok az ifjúsági
világtalálkozó anyagát.
Az
előkészületek a juniusban megtartandó nagy ünepségen fejeződnek be helyi viszonylatban.
A versenyben a legjobb helyezést elért csoportokat jutalmazzák. Az egyénileg legjobban szereplőket kiválasztják a
i Fcsfivál* csoportba és ezek
képvis3lik n szegedi MINSz-t

az Ifjúsági Világtalálkozón.
Országos viszonylatban Sze
geden alakult meg először az
összevont SZIT
énekkar és
tánccsoport. A z énekkar vezetője Badár Béle
konzervato
riumi tanár,
a tánccsoporté
Perényi Oszkárné a táncszövetség vezetője lett. Az összevont csoportok még ezen a
héten megkezdk munkájukat.
Teljes ambícióval és lendülettel, hogy tudásukat olyan fokra fejlesszék, hogy a központi
kiküldött előtt j ó eredményt
tudjanak felmutatni és felmehesenek az Ifjúsági Világtalálkozóra.

fi szöv et szakszervezeteit útmutatásával
gyorsabban épiil a szocializmus
Beszámoló a vasutas stadionban a szovjet
szakszervezetek X. kongresszusáról

Kedden délután a
vasutas
szakszervezet nagygyűlést tartott a Lokomotív
feldíszített
sporttelepén. A
nagygyűlésen
löbbezreu veitek részt: a MAV
és a Villamosvasút
dolgozói.
A nagygyűlés megkezdése előtt
a vasutas szakszervezet szegedi zene- és énekkara adott szórakoztató műsort. Juhász Pál
szavalata után a köztársaságii
indulót énekelték el, majd Tóth
Péter elvtárs nyitotta meg
a
nagygyűlést,
Csuía Károly elvtárs, a Szakszervezeti Tanács
kiküldötte
számolt be a szovjet szakszervezetek
X.
kongresszusáról,
amely utat mutat a
magyar
szervezett munkásoknak, Nagyszeged vasulas dolgozóinak is.
— A szovjet szakszervezetek
X. kongresszusa — mondotta
a többi között Csuta elvtárs —
nagyjelentőségű
a
magyar
szakszervezeti mozgalom
további fejlődése szempontjából.
A szovjet szakszervezetein
a
nagy Kommunista
(bolsevik)
Part és vezére: Sztálin elvtárs
ulmutatása alapján érték el világraszóló eredményeiket.
A többezer ember lelkesen éltette Sztálin elvtársat.
— A szocialista Szovjetunióban — folytatta Csuta elvtárs

\ háromaves

terv

uia&ft

— a szervezett munkások
90
százaléka
raunkaversenyben
áíL Itt Magyarországon, a szovjet szakszervezetek útmutatása
alapján a munkafegyelem ennek a szocialista termeléshez
való viszonynak kell inégjobban megerősödnie. A
szovjel
szakszervezetek példáját
követve különösen a nőknek és
az ifjúságnak, de minden szervezelt munkásnak is szakmai
és polilikai téren tovább kell
nevelődnie. Tanulmányozni keli
a szovjet szakszervezeti mozgaiom eredményeit, hogy
az
MDP vezetésével, Rákosi elvtárs utinutalásaival gyorsabban
épüljön a szocializmus.
A megje'eniek szűnni
nem
akaró lelkesedéssel
kiáltották:
— Éljen Rákosi elvlárs! Éljen aPárt!
Csuta elvtárs beszéde után •
MAV és a Villamosvasút nagyszegedi dolgozói a
szaktanácson keresztül üdvözölték a junius 17—18-án Budapesten öszszeülő békekonferenciát,
a
Szakszervezeli
Világszövetség
milánói
kongresszusa előkészítő bizottságát és a szovjet
szakszervezetekeL
A nagygyűlés az Internacionálé eléncklésével ért vérét.

eredroanys

fe*l

Nagy központi
villamosmegálló
Hősök élen...
épül a Széchenyi-téren

Ezenkívül legfrissebb híradó,

Lázasan áészíiiodih a MINSz
az ifusági világtalálkozóra

a kouierencián valamennyiünk
békeakaratát.
— Örülök, — mondta Szabó Sándorné —, hogy én képviselhetem szegedi ' asszony,
társaimat a magyar dolgozók
budapesti
békekonferencián
azon
leszünk, hogy a kon
ferencián
élő szóval is
ki.
fejezést adjak asszonytársaim
me -jngat'n a la tl an békeakara tá nak.

előadások fél 5. léi 7 és fél 9-fcor.

SZÜC

HtNYí

Telefon Aut: 34-77

423'a
hériet.

Nyári szünet l

Újszegeden még alig fejeződtek be a villamosvasút meghoszszabbitásának munkálatai, máris
ujabb munkába kezdtek a gázgyár és a szegedi Közúti Vaspálya dolgozói.
Negyven munkás dolgozik a
Széchenyi-téren a törvényszék
és az államvédelmi
hatóság

Csax a S z o v . & í ü ü í o által lavasoit rendszas tudja
biztosítani Gsröpszag szabadságát es iüggstlensegéi
Partsalidis, a görög demokratikus kormány miniszterelnöke Yves Largo francia írónak és újságírónak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy
a görög demokraták véleménye szerint csak a Szovjetunió
által javasolt rendezés tudja
Görögország szabadságát
és
függetlenségét biztosítani
és
csak a szovjet javaslat elfo-

gadása hozhatja meg az annyit
szenvedett görög népnek

a

békét.
Hétfőn egyébként négy görög demokratát

végeztek

ki,

a múlt bélen tiz másikat halálra ítéltek Athénben. A monarcha a i s / t a rendőrség ismét
tömeges letartóztatásokat foganatosított.

Az Építőipari Munkások és Famunkások Szakszervezete

junius 15-én, szerdán d.u. fél 5 árakor a NemzeSi Sz nházban
budapesti előadóval a Szovjetunió X . szakszervezeti kongreszusról
amelyre kérik a agság minél nagyobb zámban valómegjelenését.

tart

beszámolót,

székháza elölt. Nagy központi
villamosmegállót építenek itt.
Erre a nagy nj központi megállóra futnak oe egyszerre a
város valamennyi fővonaláról a
villamoskocsik. A Suba-pince
előtt levő viliamosvégáilomás is
megszűnik és ide helyezik át.
Ide fut még be az újszegedi
vonalról is a villamos. A jövő
hónapban már nem keli kétszáz métereket futni az újszegedi villamosról az átszállóknak
a Fodortelep felé haladó kocsiig.
Az egy helyre csoportosított
megállók
nemcsak
kényelmi
e
sz mpontbói elónyösek, hanem
czeken a helyeken gyakran előforduló halesetek szama is ennek az Állomásnak a megépítésével lényegesen csökken majd.
Az itt előforduló gyakori balesetek többnyire gázolások voltak, amelyek nagyrészt az egyik
megállótól a másikig való sietségben fordultak elő.
Ez a nagyszabású építkezés
a hároméves terv ujabb eredménve Szegeden. Egybe® a munkanélküliség csökkentése szempontjából is jelentős, mert az
ott foglalkoztatottak legnagyobb
része az eddigi munkanélküliét
sorából került k i
Fizess e»ö &
|
j
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Szerda, TWS junius lt>.

lndit-e flanders szenátor

a kongresszus falai k ö r ü l . . . *
— mondotta.

A WASHINGTONI NYOMORTANYÁKRÓL

Vájjon amerikai nyomornegyedekben tett látogatás hely.
rebillenti-e Flanders szenátor
Lelki egyensúlyát?... Vagy inkább összehívja soronkövetkező
sajtóértekezletét, hogy
közhírré tegye uj tervét az amerikai élet gyönyöreinek oroszországi propagálásáról postagalambok,
vagy feleregetett
sárkányok segítségével, amelyeket " egyenesen a
washingtoni nyomortanytákról lehetne
elindítani? — Amerikában ez
is lehetséges I

postagalambokat a Szovjetunióba?

Az amerikai kongresszusban
szép számmal találunk olyan
•honatyákat*, akik a kapitalisták hűséges inkájaként, az
ó támogatásukkal kerültek a
törvényhozó testületbe.
Ezek
a szenátorok majd a nyakukat
törik nagy
igyekezetükben,
hogy gazdáik, a monopolkapitalisták terveinek megvalósítását elősegítsék. Kik alkalmasak az ilyen talpnyaló, szolgai
szerepre?.... Rendes, becsületes, tisztességes emberek a
legritkább esetlien kerülhet najf
ez amerikai kongresszusira. Annál több közöttük az idióta.

Idióta
szenátor
Nos, ilyen e mber
Jtalph
Flanders szenátor is, akit még
a mostani kongresszusban is
a nagy szószifytarok közé számítanak, Ez á »harcias« republikanos rövid időn
belül
több változatban terjesztett elő
javaslatokat arról, hogy
mi
módon lehetne a Szovjetunió
ellen »politikai támadó hadjáratot folytatni*. Egyiik tavaslata esztelenebb és provokatívabb, mint a másik. Flanders
többek között azt javasolta:
Gyártsunk
nagymennyiségű
röpiratot,
brossurát és más
propagandaanyagot,
rakjuk
meg ezekkel az amerikai repülőgépeket, amelyek azután az
pgész rakományt
elszórják
szovjet terület lelett. A szovjet nép, ha elolvassa az * amerikai
élet kellemetességeiről
szóló írntoknK (az ötletes szenátor elképzelése szerint) haladéktalanul beleegyezik, hogy
nvakára üljenek az imperialisták.

Mi legyen a

mintakép

Gyakorlati oldaláról
csak
nemrég merült fel a kérdés:
az amerikai élet melyik részét lehetne »mintnképül állítani a szovjetemebrek e l é ? . . .
A lakásépítésekről
folytatott
szenátusi vita —
amelyben
l'landers ís résztvett — világosságot derített az ügynek erre az oldalára is.
A szenátusi bizottság indít-

ványozta — már hányadszor!
— az Egyesült Államok uyomortanyainak felszámolását és
olcsó lakások építését munkádsok és farmerek részére. A szenátusi bizottság 1919. áprilisában ismét megállapitaliatta,
hogy lezidőszevint a városi lakosságból
csaknem minden
ötödik család
nyomortanyákon él, amelyek a betegségek,
büntettek és a gyerraekbünözés
kut forrásai*.

Nyomortanyák
Csikágó
mellett
A bizottság jelentése többek
között rámutat: »A népszámlálási adatok szerint az országban nyolc és félmillió ház
nélkülözi á legelemibb kényelmet is és alapos javításra szorul. Az ilyeu házak
száma
1900-ig 18 millióra fog növekedni. Paul Douglas szenátor
fényképeket mutatott Csikágó
nyomertanyáiró], ahol az úgynevezett nyomorkörzjetek 12—
20 négyzetmérföldet foglalnak
el. De nem különb a helyzet
más amerikai nagyvárosokban
sem. Atlantában, "Georgia állam fővárosában 137.000 ember él undorító, piszkos nyomortanyákon. Itt él a lakosság
39 százaléka s erre a körzetre
int a tüdőbetegek 09 százaléka és a kiskoíu bűnözők 72
százaléka.
Birminghamben
(Alabama államlran) a tuberkulotikus halálozások száma a
nyomortanyákon 507 százalékkal, a gyermekhalandóság 117
szúzalékka' volt
magasabb,
mint a város más részeiben.
Washingtonban, az
amerikai
fővárosban, nem messze a kongresszus épületétől olyan házak vannak, amelyekben nincs
fűtés, nincs világítás és nincs
vízvezeték. Vannak olyan mellékutcák, amelyekben "a lakosság kénytelen szabod ég alatt
megfőzni ebédjét...«

Helyrebillen-e
a
szenátor
telki egyei
súlya
Bemerészkedett a nyomornegyedbe maga Flanders szená-

tor is, egyenlőre abbahagyva
fecsegését az orosz nép •megmentéséről*. Azután felszólalt
a parlamentben: »Nem találok
szavakat, hogy feltárjam
a
szenátus előtt azlt a feneketlen
nyomort, amelyében
sokezren
élnek itt a közvetlen közelben,

Nem tesz többé
rosszulégő
cigaretta
Ax ipari kutató táborok meg*
szervezése során rövidesen tóé
terűi dohányipari kutató-labor,•»
tórium létesítésire Is.
Itt a dohány igökipességH
alaposam megvizsgálják. E% I
eredményezi majd, hogy a dok
gozók még véletlenül sem találnak arosszulégi« cigarettákat. ©
kutató-laboratórium másik
nm
gyon fontos feladata, hogy o k
csóbM tegye a nikotint

Csinálunk mi hasznot,
ha az urak nem is tudtak •
Lassan, egyenletesen permetezésszerüen hull az esö már
reggel óta. Kint a falvakban
mosolyogva néznek ki a parasztemberek házaikból.
Aranyat ér cz az áztató eső —
mondogatják. De annál mérgesebben tekint a szürkére zománcozott gépkocsi után Ká.
rolyi Ilona, a Póló-cipőgyár felsőrészkészilője.
Érthető haragja, mert felcsapta a vizel
ruhájára. Arckifejezése
megváltozik, mikor a Kálvária-utcáról befordul a Bus Páterutcára. Néhány lépés és benyit a Nágel és Társa »Póló<
cipőgyárba. Ez az 6 munkahefye.

Elfelejtette már
a rohanó gépkocsit,
mikor
munkaasztalához é r t Pár perc
múlva együtt mosolyog munkatársaival.
Néhány hete ritkán lehetett
ilyen jó hangulatban látni
az
üzem dolgozóit. Nagy változás
történt a Póló cipőgyárban. A
hét minden munkanapján dolZAPORESÖ,

gozik már az üzem. Még azelőtt csak két-liárom nap egy
héten. Uj vezetője van agyárnak. Tóth Lajos, aki ezelőtt is
itt dolgozott. Kivonultak Nágelék a gyárból, illliagyták a nagy
pénztárkönyveket, amelyek 19<17
óta állandóan haszon nélküli
termelésről adnak számot.
Csinálunk mi hasznot,
ha
Nágelék
nem is
tudlak —
mondja Tólli Lajos vállalatvezető.

Uj ílelet, uj szellemet
öntött a vállalatvezetői vállozá®

Újra szerveztük a munkát ebbe a néhány hete még kihall
Kétezer nyolcszázpár cipőrevaló
anyagidutalást kaptunk. És eb.
bői az anyagból j ó kalkulálással többet akarunk készíteni a i
előirányzottnál. Ez a célja itt
mind a negyvennégy munkásnak. Kü'önösen a
szabászok
szorgoskodnál; nagy
izgalommal. Fehér nubukbőrböl szabják a legdivatosabb cipőfelsőrészek anyagát. Forgatják, rakosgatják a mintákat, takarékoskodnak.
Alig1 tették kl lábukat Nágelék,

ZIVATAR

aa Arany Prága cimü regényből-)

— Hát ez igaz — mosolyodott el a harcos és tenyerével
eltakarta az arcát.
Csermjis Izgatottan folytatta:
— És ha átlovagoltál a Morván, akkor kitörsz a túlsó part
nagy síkságára és elsőnek érkezel oda, ahol már évek óta
várnak rád. Igaz, még soha
nem láttak, de azért réaóta non-

vet.

'

(Nagv Pált

a Szovjetunió
minisztertanácsának helyettes elnöki

JAGODKA MEGERTI
szem terád tekint, te jársz mindenkinek a gondolatában, hogy
például valahol az Uraiban egy
szép lány teljes 24 órát ült miattad a műhelyben. Temiattad
valahol a főhadiszállás megsürgeti a hadmüveleteket*
Ihogy
gondoskodjanak rólad és Jágodka gárdakatona ne vesszen el
oktalanul. A vezérkarnál éjszakékon át eszelik kl a legjobb
naditerveket, érted! Az utászok
miattad építik a hidakat! Meszszl útról elindulnak az ütegek,
hogy megvédjenek! Aki ebben
a döntő pillanatban megfeledkezik rólad, Jágodka közkatonáról, talán még hadbíróság elé
ts kerül. Hogyan mondhatod
hát, hogy árva vagy, hogy nem
kellesz senkinek. Hát melyik
apa, melyik anya viseli ugy szivén az ö Jágodkája gondját,
mint a Haza?

üzembe. Az u) szellem megszűr*
tette a munka robotjellegét, áfa
alakította öntudatos termelőerő*
vé. A Póló cipőgyár dolgozói
most már nem szolgál, hancis
ural lettek a gépeknek, szerszó.
moknak. A változás
hatalma®
erőt, lendületet kölcsönöz a dok
gozóknak munkájukhoz. Egy cék
ért, egy akarattal dolgoznak: sl«
keresen befejezni a hároméve®
tervet, hogy elindíthassuk a
cializmust megalapozó ötéves ter-

T e v o s z j a n lei?

Mérsékelt, időnként
élénk
A Szovjetunió legfelső tanáészaknyugati, északi szél Változó
csának
elnöksége Tevoszjant, a
felliőzet. Többfelé záporeső, zivatar. A hőmérséklet egy-két fok- Szovjetunió minisztertanácsa hekal emelkedik.
lyettes elnökévé nevezte ki és

A bucsu bánata beárnyékol- GONCSAR ALEXANDB.
ta Jágodka kék szemet. Mivel
lehetne megvigasztalni, hogyan
lehetne lelket verni ebbe
a
moldvai legénybe — nézett rá
Cscrnyis gardnhadnagy elgon(Részlet
dolkodva. Hogyan lehetne felátmégy
ide
a
tuisó
partra.
ébreszteni széles vállaiban, kemény kezében szunnyadozó ha- Ugyan micsoda most az a túltalmas erőt? Persze, nehéz... só part? Veszedelmes, idegen
De azért parancsnok,
azért föld. Ott kezdődik az osztrák
kommunista, hogy megtalálja terület, tele fasisztákkal. Azon
a Jágodka szivéhez
vezető a helyen kell hídfőállást teremteni. Nem nagy ügy* nem az
utat.
Kérdezgetni kezdte munká- egész világra kiható esemény,
járól, életéről. Es Jágodka za- de mégis tüstént száz 63 száz
vart pirulással elmondta, hogy más eseménv következik belővolt násztor, készített juhsaj- le, sok mindent megváltoztat,
tot, íiusz évéből
tizenkettőt egy egész sereg ember sorsát
napszámoskodott, robotolt té- megfordítja. Es mi lesz akkor
len-nyáron... Apja, anyja meg- veled? Lehet, liogy Jágodkával, aki most itt ül ebbenfa bohalt..'.
— Talán jobb is igy — mon- korban és elsírja nekem nagy
bánatát, lehet, hogy vele kevc-l
dotta Jágodka —, ha elesnék
itt a Morvánál, hát nem sir sen törődnek. De "akkor majd
utánam senki, nem
emleget valamennyien csak veled törődünk. Áz ellenség óriási ve,
senki...
— Már hogy mondhatsz ilyet szedőimet lát ma jd benned. Es
Jágodka — ellenkezett Csem- a bajtársaknak nagyon is szükségük lesz rád. De ucmcsali
nyiscv.
— Miért? Ilát nem igy van? hogy szükséges leszel, hane
En, hadnagy elvtárs, már ré- nélkülözhetetlen is, sőt drága
tben tudom," hogy énrám nincs Akkor majd megtudod, mck'-.o
szüksége senkinek. Ugyan ki- ra atyafisagod van. Az oge z
nek fájna, hogy a világon van ezred, az egész hadsereg cgszeriben megtudja, hogy egy
Jágodka, vagy sem?
morvamenti földdarabon megJ
Még reménytelenül legyintett
született a hídfőállás? De hois egyet, mintha gondolatban gyan? Nagyon egyszerűen. Jámár temetné magát.
godka gárdakatona, megvetet— Csupa ostobaság — monte ott a lábát. Jágodkát azoDdotta nyomasztó szünet után
nal 'segíteni kell. • Támogat 11
Ceernyisev. — Apátlan, anyát- minden áron.
lan, nem kellek senkinekl Ostobaság Jágodka elvtárs! Gon— El tudod képzelni, hányan
dold csak el: Teszem azt. mo-'
aoaódnak majd érted? Minden

megszületett az első észszerüsh
tés. A múltban késsel vágták a
rámabőröket, vagy készen, ba»
szonötméteres tekercsekben vár
sárolták, amelynek 3 forint vo$
métere. Most Pálinkás István ja*
vaslatára t\gyes szerkezetű ki®
gépet készítettek és ezzel vágjál*
az anyagot. Több mint ezerkéf-»
száz forintot takarítanak
moy
vele ebben a hónapban.

dolnak rád. De még mennyire
kellesz nekik. Hiszen maguk közé számítanak. Tudod hogyan
várnak? Hiszen láttad, hogy fogadlak minket
Szlovákiában?
Harangzugással,
virágerdővel,
ölelésre várt karral. A rég várt,
a legkedvesebb, a legdrágább
rokonuk leszet! Elös2ör neked
hálálkodnak! Először téged üdvözölnek! Tied a népek szeretetének zsengéje t Mert
élen
jársz az élharcosok között. Te
vagy a felszabadító!
A felhevült, lelkes Csernyik
elhallgatott. Jágodka bizonytalanul szólalt meg:
— Igaz, igaz gárdahadnagy
elvtárs... dehát... feltétlenül élharcosnak kell lenni ehhez?
— Hát azt hiszed, hogy az
élharcosok teremnek,
vagy
mindjárt
ugy
szüleinek?
Moszkvát sem épitelték egy
nap alatt. De éppen itt van
a mi hadseregünk fölénye.
Hogy hamar
tökéletesítjük
magunkat, növünk és erősödünk. Gyorsabban, mint mások. Te, Jágorka, ma egyszerű sorkatona vagy. De holnap már derék harcos leszel
és holnapután diadalmas hős,
a népek dédelgetőit kedvence

egyidejűleg felmentette a kohó*
ipart minisztert tisztségétől. ®
legfelső tanács elnöksége Ku»
mint nevezte ki kohóinari miniszterré.

— Csak a rohamban n «
nézzél hátra so.iasem — taná»
csolla nyugodt hangon Jágorkának Sesztakov. — Amirt|
hátranézel, elvesztél.
— De bajtársakról egy pillanatra se feledkezzél meg. kiV
lönben baj van — tette hoz3|
Boikö, A KI a harmadik ukrá®
hadseregtől jött a századho®
Amikor mi a télen kierőszakol*
tuk az átkelést a Duna vékonj
jegén, ugy tudtunk csak átA
menni tizenkettesével,
hogy
az egyik fogta a másik keze®
Ha az eevik alatt megrop;unt
a jég, mindjárt kirántottál
azok, akik kétoldalt mellett®
mentek. Nem engedték, bog*
elmerüljön. Ha akkor egyerM
ként megyünk, hát bizony so^
kan a jég alá kerülnek.
Jágodka figyelmesen Iinttgaj
tott- Aztán pergő moldvai nyéki
ven szót váltott földijével." (Jj
moldvai nyelvet ugyanolyan jól
beszélte, mint az oroszt.) h
moldvaiak meghallgatták Jágodkát éa mindenki láthatta,
hogv felélénkültek.
megvidá
modtak.
— Azt mondtam nekik —
magyarázta Jágódka Csernyisevuek, hogy mindig Í3 tudtam,
liazudik az én gazdám. Meri
mindennap arra tanított, hogtj
a legjobb a világon — egyedül
Hamarabb célhoz ér — mondotta —, aki egyedül indul el
és átgázol a többieken.
— Ilát ez aztán nagy hazugság — jegyezte meg Csernyi se*
—, mert a 06]hoz a íeggvoranbhan tnindie a közössé«
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Visszatérve hazánkba, beszáüio uaíc majd a magyar doloozáknalc
a szöv et nép hata!mas sikereire!, amelyeket a nagy Sztálin
vezetése alatt ért el
- M O N D O T T A k l R E S Z L E S M i H Á L Y ELVTÁRS, A MAGYAR
PAR\bZTkÜLDöTTSÉG V E Z E i ö J E A V O R O N i E Z S l E K N E K
Voronyezs lakossága meleg szeletéttel fogadta az odaérkezett
magyar parasztküldöttséget —
Irja a Szovjet Tájékoztató Iroda
munkatársa.
l'jetr Osszipov, a városi tanács elnöke, a kölcsönös üdvözlő beszédek elhangzása után
meghívta a magyar vendégeket
|t régi orosz város megtekintésére, amelyet a voronyezsiek a
irárost rommálövő német hordák
Után teljesen újjáépítettek.

embereknek ezt a tulajdonságé:
nu, magyarok a Szovjetunióban
tett ntazásunk alatt minden lépésnél látjuk és tapasztaljuk
Sohasem telejljiik el a szovjet
hadseregnek azt a dicső hőstetKeresztes Mihály elvtárs föld- tét, amellyel a magyar népet
müvelésügyi államtitkár köszö- a hitlerista megszállás alől telnetet mondott a meleg baráti szabaditotta. Mély hálát érfogadtatásért. Beszédében, me- zünk a Szovjctnnió iránt azért
lyet a rádió is közvetített, a a hatalmas segítségért, amelytöbbi között ezeket mondotta: ben napjainkban a demokrati— Voronyezs újjáépítését lát- kus Magyarországot részesiti.
— Visszatérve hazánkba, beva arra gondoltam, milyen szervezett. hatalmas erő hírtokában számolunk majd a magyar dolvannak a ezovj'et emberek, mi gozóknak a szovjet népnek azoklyen magas és tiszta bolsevista ról a hatalmas sikereiről, ameerkölcsök van ás milyen mély lyeket a nagy Sztálin vezetése
az emberszeretetük. A ezovjet alatt elért.
hogyan éltek a földművesek a
kollektivizálás előtt és milyen
jelentős sikereket értek el a
környékbeli kolhozok és a szovhozok napjainkban.

A népidemokrácia
a tömegek kulturális szinvonaláiak emelését, a dolgozó népből
származó értelmiség kinevelését
szolgálja. Nemcsak jogot ad fiallak a felsőbb Iskolai tanulmányok elvégzésére, hanem anyagi
segítséget ls azoknak, akik erre
rászorulnak. Ennek a segítségnek egyik formája az állami,
népi kollégiumok intézménye, az
állami ösztöndijak és tanulmányi
segélyek rendszere. A nép állama az MDP javaslatára a most
befejeződő tanévben 130 millió
forintot fordított a munkás- és
parasztfiatalok
továbbtanulásának biztosítására. Ez az összeg
a jövő tanévben jelentősen növekedik.

iskolapolitikája
koüéqium lesz. Ezek jelentősége
óriási.
A tanyai kollégiumok megszabadítják a 8—14 éves gyermekeket a sokszor többkilométeres gyaloglástól, biztosítják 8
nyugodt tanulást és megszabadítják a szülőket az iskoláztatással járó kiadások legnagyobb
részétől. Az állam havonta 350
forintot költ minden egyes kollégista ellátására. A kollégiumi
dij mindössze 30 forint, de akik
még ezt az összeget sem tudják előteremteni, azok kevesebbet, sokan pedig semmit sem fizetnek.
Azok a kollégisták, akiknek szülei már nem élnek, vagy
ellátásuk bármilyen más okból
hiányos, a jövö tanévtől kezdve
ruhát, fehérneműt, tanszereket és
havonta 30 forint zsebpénzt ls
kapnak majd a dolgozók államától. A jövő tanévben 15.000 általános iskolai tanuló kap Ismét
két iizben 40—80 forintos, továbbá 11.000 középiskolás diák 50
forintos, 2000 középiskolás havi
100 forintos tanulmányi segélyt
A főiskolai és egyetemi hallgatók közül minden rászoruló 100400 forintos ösztöndijat kap.

Az állami kollégiumok hálózata kiszélesedik, az ösztönA város megtekintése után a
dijak' és tanulmányi segélyek pemagyar parasztküldöttséget meghívtak a járási mezőgazdasági
dig rendszeresen és az eddigihivatalba. Itt Vasziiij Maszlov,
nél nagyobb összegeket juttathivatal vezetője elmondotta,
nak! a jó előmenetelő és segítségre szoruló diákoknak. Szeptemberre már 500-ra emelkedik a
népi kollégiumok száma, a kollégiumi diákság létszáma pedig 23
A dorozsmai volt Leln-fatelep hét traktorunk van, de jön még nek az uj gépekért s hozzák a ezerről 32 ezerre. A tanyaköz•agy nyitott szinei alatt trakto- hozzá négy. Ekevas is már hu- népi demokrácia segitségét Do- pontokban 140 általános iskolai
rok és vetögépek sorakoznak. A szonnégy megérkezett, de még rozsma dolgozó parasztjainak.
lelep másik oldalán vadonatúj küldenek hozzá. A fogasok, bohkéken csillan meg a napfény. ronák, tárcsák is megérkeztek
Ráég alig két hete, hogy a telep már.
bejáratára kikerült a tábla: 'ÁlHangosan felzug az udvaron
lami mezőgazdasági gépállomás*,
Ée máris tömegével keresik fel beszélgetés közben egy 20/22-es
fezt a helyet a falu dolgozó pa- traktor és egy teherpótkocslt huz
maga után. A traktor kormánya
Erélyeshangu
magyar jegyzék
Jugoszláviához
rasztjai.
mellől hangosan lekiált Szabó
A
Magyarország
és
Jugoszlágal
kötött
kereskedelmi
és
egyéb
i
ződik
be
a
jegyzék
— a magyar
Napi öt {ormiért
Imre elvtárs:
via között fennálló kereskedelmi gazdasági egyezményeket.
I kormány a teljes felelősséget a
A szerződésszegésért — feje- I jugoszláv kormányra hárítja.
bölcső, özzük a dolgozó paraszt— Megyünk az állomásra a egyezményt jugoszláv kereskeiágnak a lőkapát, a vetőgépet gépekért Hozzuk haza az uj sze- delmi szervek az utóbbi hónapokban számos esetben megsérmeg napi 8 forintért — mondja lektort.
tették és olyan intézkedéseket
Szepesi Mihály elvtárs, aki az
amelyekből
A pótkocsin néhány traktoros foganatosítottak,
ibudai hajógyár munkásaként
megállapítható, hogy Jugoszláközött
ott
mosolyog
boldogan
lolgozott, mielőtt itt a gépállovia szándékosan akadályozza a
más vezetését átvette. — A ku- Farkas Gizella és Dénes Vera magyar-jugoszláv
árucsercforDaily Grapliic jelenti Pá- angol személyiségeket sem tálékok harminc forintot Is elkér- elvtársnö.
galruat. A magyar kormány erérásból:
A francia
fővárosban jékoztatják.
lyeshangu
jegyzékben
hívta
fel
lek egy-egy napra, ba lókapát
arról,
K é l traktoros
lány
Acheson titkos megbeszéléa jugoszláv kormány figyelmét megbeszélések folynak
kölcsönözlek, de sokszor
még
liegyven forint árut kellett dol- ls. Az egyikük Mezőhegyesen, a a sorozatos szerződésszegésekre. hogy Jugoszláviái a Marshall- seket folytatott hétfőn a három
A magyar jegyzék rámutat ar- terv utján a nyugati táborba amerikai nagykövettel, akiket a
gozni hozzá nekik. A gépállomás
ra, hogy a jugoszláv szervek
megbe- jugoszláv kérdés
közelebbről
igen olcsóért végez majd tarló- máslkuk Székesfehérvárott végez- mind gyakrabban akadályozzák tereljék á t A titkos
hántást is, még pedig holdan- te a hathetes traktorista tanfo- meg, hogy Magyarország a szá- szélésekről még a magasrangu érint
ként 18 forintért
lyamot
mára szerződésileg biztosított
— A legtöbb gépünk és felsze— Nagyon szeretjük a gépe- fontos árucikkek birtokába jusson. Az utóbbi napokban Fraliolelésünk
már megérkezett —
kapcsolódik a beszélgetésbe Ka- ket — mesélik kipirultán. — Min- vo határállomáson a jugoszláv
ha István elvtárs, fögépész. — den vágyunk a gép és alig vár- hatóságok több esetben kirakatták a Magyarország felé irányíAz olasz mezőgazdasági mun- reniíürlerror elleni tiltakozásul 4fc
•áég várunk azonban több fel- juk már, hogy az ősszel kimen- tott uszályokból az árat.
kások a Pó völgyében már több, órás általános sztrájkba léptek.
szerelést is.
jünk szántani. Tárcsázni már vol- A magyar jegyzék pontos ada- mint egy hónapja állnak sztrájkAz olasz szakszervezetek vetunk is.
tok felsorolásával bizonyítja be, ban. A rendőrség fegyveresen zetősége ugy döntött, hogy szerreijes
kovácsműhelyt
hogy az 1949. év első öt hóés
szerelőműhelyt
Az utolsó szavakat elnyomja napjában Jugoszlávia tervsze- avatkozik be a íöldítiur.kások bér- dára egész Olaszországban ki"
harcába. Több sztrájkoló munIs akarunk itt felállítani. Most a meginduló traktor zaja. Men- rűen csökkentette, illetve be- kást meggyilkoltak és megsebe- hirdeti a mezőgazdasági munkások általános sztrájkját, tiltakoszüntette a szerződés keretén
belül Magyarországnak járó fon- sítettek. A bolognai Ipari mun- zásul a kormány terrorja ellen,
tos nyersanyagok szállítását. Igy kások a mezőgazdasági munká- valamint a tárgyalások megszaaz 1948. évi havi 34.800 tonna sok iránti szolidaritásból és a kítása miatt.
vasérccel szemben Jugoszlávia
1949 márciusában 24.400 tonnát,
áprilisban 11.300 tonnát, májusA trieszti községtanácsi vá- eredményt a választási szabály- ban pedig csak 6100 tonnát szállasztásokon a kommunista párt talanságok és az imperialisták lított le, mig az 1948 decembe•agy győzelmet aratott. 35.547 terrorja és erőszakosságai, elle- rében lekötött 600 tonna réz
fizaiazattal az összes leadott nére érte cl.
leszállítására jugoszláv részről
A bolgár kommunista párt
A bizottság teljes ülése hafiza vázátok 21.11 százalékát sze- Az összes többi párt. között mind a mai napig nem történt
központi bizottsága teljesülé- tározatot fogadott el azzal a
rezte meg és igy a keresztény úgyszólván a legkevesebb sza- intézkedés.
sén elhatározta, hogy Trajcso provokativ jellegű tevékeny,
flemokrata párt után mint Trieszt vazatot a ijugoszláv népi arctnásodik legnagyobb pártja, ti- vonal*, a Tito-pírti árulók kapA magyar kormány a jegy- Koszlov, volt miniszterelnök- seggel kapcsolatban, amelyet
•eyhárom mandátumhoz jutott. ták, akik — féktelen demagógiá- zékben rámutat arra,
hogy helyettest törli a bolgár kom- a Titó-klikk a Szovjetunióval
Az (Jnita és a baloldali olasz juk ellenére — 3957 szavazattal ugyanakkor, amikor Jugoszlávia munista párt központi bizott- a népi demokratikus államoklapok kiemelik a kommunista az összes szavazatoknak mind- tervszerűen és szándékosan csök- sága tagjainak sorából és ki- kal és különösképp Bulgáriápárt győzelmének hatalmas je- össze 2.35 százalékát tudták kentette szállításait Magyaror- zárja a pái lból. A központi bi- val és a bolgár kommunista
szág felé és ezzei mégszegte a zottság teljes üléséről kiadott párttal szemlien kifejt.
lentőségét, mert a párt ezt az megszerezni.
,
kereskedelmi
megállapodásokközlemény
megállapítja,
hogy
ban vállalt szállítási kötelezettCsütörtökön
déli 12-ig ségeit, Magyarország a szállí- ez a határozat a központi biföafi m ni egymiliö
A berlini vasutassztrájk
tásokat a szerződés előírásai- zottság legutolsó teljes ülétartanait
nyitva
közalkalmazott l*p sztrájkba
nak megfelelően folytatta és igy sén hozott halározatának fopolitinai
provokáció voil
Franc aorszagban
az
üzletek
adódott, hogy Magyarország a lyománya, amely elitélle KoszA
szabad
szakszervezetek
szöfolyó
év
első
öt
hónapjában
lov
súlyos
politikai
hibáit
és
A belkereskedelmi minisztériJunius lo-ea több mint egyvetségének vezetőségi ülése fogmillió francia közalkalmazott um közli, hogy Űrnapján, junius sokkal több árat vitt ki Jugo- pártelleiies megnyilatkozásait, lalkozott a berlini amerikai váfkait 24 órás figyelmeztető sztráj- 16-án, csütörtökön valamennyi üz- szláviába, mint amennyit onnan valamint annak, liogy Kosztov
kot. A sztrájkba minden szak- let déli 12 óráig nyitvatartható. kapott.
nem gyakorolt komoly
és rosparancsnok rendeletével, mely
előírja a berlini vasutassztrájNem
hagyható
figyelmen
kíszervezet beleegyezett.
Célja, A tiyitvatartás azonban
nem vül az a tény, hogy- ugyan- őszinte önkritikát.
kot irányító UGO szakadár szakhogy kikényszentse a közalkalA központi bizottság teljes szervezetnek, hogy szüntesse be
mazottak még 1947-ben megígért érinti az alkalmazottaknak a ebben az időszakban Jugoszlávia
végzett fokozta a tőkés országok felé a ülése azt ajánlja, hogy az al- a sztrájkot. Ez a parancs —
átminősítésének
végrehajtását, munkaszüneti napon
haláridő mondja a szövetség határozata
valamint a segéderők véglegesí- munkajának dijazása tekinteté- fontos nyersanyagok szállítását. kotmányban aláirt
tését.
ben biztosított jogait, vagyis ezen
tiszlelelbentarlása
mellett
még — bizonyítja, hogy nem a szakBefejezésül a magyar jegyzék
A közalkalmazottak sztrájkja a napon az alkalmazottnak kol- megállapítja, hogy a jugoszláv ez év vége előtt tartsák meg a szervezetek által elismert sztrájk21 órára teljesen megbénítja lektív szerződés szerinti pótlé- kormány folyamatosan megszeg- rendes nemzetgyűlési válasz- ról van szó, hanem politikai
provokációról.
kot! munkabért kell fizetni*
Franciaország életét.
te éa megszegi a Magyarország- tásokat

Zugnak már a traktorok

Dorozsmári is

Jugoszlávia sorozatosan megsértette
a magyar jugoszláv kereskedelmi egyezményt

Ujabb jelentés a Tito-klikk és

az amerikai imperialisták tárgyalásairól

Szerda reggelid! kezdve ál/aianos löidmunkas sztrájk
egész Oiaszorszaifun

0feofflíiiiiihsa párt nagy győzelme
a trieszti válasziásnMon

Koszftovol Kizárták
a bolgár Kommunista Pártból
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Szerda. m a

A budapesti Lokomotív birkózói is
résztvesznek a Népszava vasárnapi
sportműsorán
A M s í n u p sorrtkerülő nagyszabiau Ntip
llrt

sportműsor

ÍTfllL
®

A

ujabb

érkezik

a

komotív teFes birk-izógáriíja,
közöttük
három olimpikonnal. A tóvárosi együttes
'isieillitása a következő: Erdélyi, S/ilágyi,
tormád, Sípos, Uyérlatvi, N ú n c ü , Kovács, Cakk.

s/imma

8. válogatotton

labdarugó

Szegedre

érdekes

Dudapesti

ki
Lo-

Pénteken utazik Romániába a Szeged
Mult hét szombatján kellett volna a
•zegeduek Romániába utaznia, de a portya
Bchnlkai akadályok miatt elmaradt. LegIjabb birck szerint, ba a beutazási en

. gedélyt a piros-fekete csapat megkapja,
I pénteken reggel utazik el Temesvárra,
| ahol két mérkőzést Piakin pedig egv mér| kőzést játszik.

Kiváló eredményeket értek el a Lokomotív
atlétái Budapesten
Az egyesületi uaj.ioksa_.ok során
v.
i r r n p a (óvárosban szerepelt a Szegedi
lokomotív térti kinőtt és női íiigártája. Mindkét csapat az erős mezőny•cii kiváló eredményével hivta lel a tizeimet, aini bizonyítéka annak, hogy
i szakosztály az átszervezés óta elteit
övid idő alatt nagy lejlódésen ment keaeztüL
A szegediek eredményei s kővetkezők:
feírfi felnőtt csapatbajnokságban I. Széféül Lokomotív 52 ponttal, megelőzve a
indapesti Egyetértés és a M A V A U csapaát. Egyénileg a legjobb eredményeket
100 méteren Raly 21 uip., 800 méteren
Tornai 2.04, mint elsők, 10.000 méteren
izécsi 34.87 perc, mint második érték el.
A női iil egyesületközi csapatb íjnokág során a Szegedi Lokomotív budapesti
é 1E mögött 2 második helyen végzeit
0 ponttal, csupán egy ponttal marada le, mivel félreértés folytán gerelyctót nem indítottak. Itt egyénileg lüO
I. 2. Kovács 14.5 mp„ 200 m. 2. Naranlics 28.8 mp. kitűnő eredmény, SOO m.
.
Pataki 3.10, magasugrás
I
Pataki
35 cm., súlylökésben 1. Rcndcczkl 9.23
lei országos legjobb eredmény, diszkosz,
etésben 3. Reudeczki 25.00 m. élek
tsö dobására, 4x100 m. váltó 1. Lokorao
tv 57.3 mp., Dél kcrüicti csúcs.
Szegeden női, felnőtt és térti ifi egyeülcii bajnoki verseny volt, aiiiclyr.ek legobb eredményei:
Női felnőtt: 100 m. X Kör.nöczi 13.9,
00 m 2. Raly 29 mp., távolugrát 2.
taly 423 cm.
Eérfl ilibajnoki: Csapatversenyben X Lo;omotiv 47 ponttal Egyénileg 200 m. 1.
dajna 23.7, 800 ra. 1. Horváth 2.09,
ulylökés 1. Barna 11.42 m. magasugrás
i. bcncsik 100 cm., 4x100 m. váltó X
lokomotív 47.9 mp. Idóvck
A

Szn>>ad»ághar00B

Siöv*toég

céllüvűvereeny
redményet: Haladók: I. Papp Balázs, X
Cocsis István, X Hladek János. Kezdők;
„ Hullinanii Ferenc, 2. 1 óih Lá zió, 3.
Tlszncg Ernő. Női kezdők: 1. Somfalvi
tva, 2. Bacsa Zsuzsa, 3. Kendőt Kata
Csapatban: 1. Honvédség, X
Ujszegedi
tender, X
Deszk gépállomás. A dijak
úosztására ma este 7 órakor kerül sor a
Oövetség székházában (Petőit bcildor-su[árut 6.)
Celltörtökro
szegedi

hozták

NB

bujnolu

Il-es

éléire
csapatok

mérkőzéseit

A Népszava sportprogram miatt vasáraprót csütörtökre hozták előre a szegedi
Ili It-cs csapatok mérkőzéseit. A Vasutas
tadionban 2 órakor az SzMTE a Drasché• I , 4 órakor a Lokomotív a Békései*,
iával játszik. Újszegeden 6 órakor kerül
or az MKUMTE—Elóre mérkőzésre.

J ó l pzerepcltek a Lokomotív
kerékpárosai Budapesten
Vasárnap

az

MKSz

országos

országúti

üegedi Állami nemzeti Színház
miisora
Junius ld-fcji, ezerdán este féj
b órakor: Úri muri. »T« bérlet 20.
fuuius 16-án, csütörtökön este
fél tí órakor: U n muri. »Is
bérlet 20.
Junius 17-én, pénteken este fél
b órakor: ilovauscsina. Bérlctszüuct.
Junius 18-án, szombaton este fél
b órakor: Uri muri. »1'« bérlet 21.
Junius 19-én, vasárnap délután
0 órakor: Carmen. »JK-M« bérlet 11.
Junius 19-én, vasárnap este fél
b órakor: Uri muri. liórletszü
net.
Juutus 20-án, hétfőn este fél ö:
Tuskin-est.
Jnutus 2l-én, kedden este fél
b órakor: Higolelto. i'ailó Imre vendégteiiéptéveL
Junius 22-én, szerdán e3te fél
b órakor: Lri muri. »U« bérlet
21. előadása.
Junius 2J-an," csütörtökön este
fél b órakor: Különös házas.sás. »Ss bérlet 21.

kerékpáros versenyt rendezett a kecskestétl országúton, amelyen a Szegedi Lokomotív versenyzői n résztvettek és igen
jó eredményeket értek el, bt) km. távon
ző induló között a második helyet szerezte meg Joakhim, 4. Deák, X Kocsis,
öttől holtversenyben pontot szereztek még
Okrész és Barna. Az 1. III. osztályú
140 km. versenyt Szűcs géphiba miatt
feladta Fekete azonban pontozásos eredményt ért el. A felnőtt vaskerekesek kőzöl Kasza é* Laczi holtversenyben végeztek.

A Szegedi Lokomotív legyőzte
a Drascliét
Az Sz. Lokomotív—Drcher NB Jl. rangdó a vasutasok biztos győzelmével végződ ö t t A O á z VTC pesti ellenfele lemonda, illetve csütörtökre halasztotta a találkozót.
Részletes ereJményck: Sz. Lokomotív—
Drciher 3004:2826.' J ó k : Nsgyiván 395,
Kiss és Oláh 300 -390
(Lokomotív.) Zugló
-VAOSz
3054:2024. Jók: Török
407,
Urrek 390 (VAOSz). illetve Nagypál 451.
Makót VSE-SzAK 3152:3020. J ó k : Kiss
35, Vince 418, Lucskai 403 (Makó), illetve
Kopasz 427, Jenéi 397. Sz. .Dohánygyár
-Békéscsaba 2936:2974, J ó k : Gémes 392,
Csányl t'cter 391, Csonki és Veres 390—
9X (Dohinvgyár), ilictve Kóródy 414
s Szlávlk 389 ' (Békéscsaba). MKUMTE—
Konzerv 27073626. Oáz B)-Konzerv 2757:
600. A konzerveseknek a tavaszi idényben egyetlen gyöze'inct scin sikerült szerezniük.

LVik vereséget szenvedett,
Farkas g y ő z ö t t az oslói ökölvívó
Európa-bajnoUsúg t-'jaö napján
Héttón este nyitották meg ünnepélyesen Oslóban az ökölvívó Európa-bajnokságl küzdelmeket. Az c'.ső pap mindjárt nagy meglepetéssel kezdődött, mert
harmatsúlyú olimpiai bajnokunk, Csik pontozásos vereséget szenvedett a finn Seitoiatói. A
magyar
Farkai a
pehelysúlyú
mérkőzések során biztosan győzte le a
csehszlovák Kellr.ert.

Szakszervezeti

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete értesiti tagjait, hogy pénteken este
fél 7 órai kezdettel összevont taggyűlést
tart budapesti előadóval a szakszervezeti
székházban.

Bt'rugflétos és be ugrásét
BÖrmérkőzés
A Szegedi Városi-nyomda és • Hírlapkiadó K f t űrnapján délutáa 4 órakor ax
ujazegedl SzAK-pályán baráüágos
mérkőzést játszik. A szokástői eltérően majd
a labda berugásától függ, hogy melyik
csapat számára lesz a mérkőzés sőr mérkőzés és melyik csapat számára lesz beugrásos. Felállítás a következő:
Városi nyomda: Barőczi — Csurl, Kender
- Till, Lehotai, Méhes — Mészáros, Kakuszi, Kiss, Kovács, Bene.
Hlrlapkiadői (Válogatott keret): Koncz
- Bitzók, Lengyel - Oyapjas, Erményi,
Kádár - Wenner, Dékány, Engl, Nagvlván,
bzőczy. — ffj. Bagán, id. Bagán, Szüca,
Hézső, Cserhalmi. — Erményi megjelenése
teltétlen kötelező. Találkozás a posta előtti
Villamosmegállónál délután fél 4 árakor.

Felhívás
A Szeged AK felkéri azon 40 éven felüli régi SzAK vagy Zrínyi volt játékosait
akik az elmúlt 5 év óla MLSz bajnoki
mérkőzésen nein vettek részt, hogy a meginduló sVén fiuké bajnokság megbeszélése
és edzésre junius 16-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor a SzAK pályán jeler.Ienek
meg.

Felhívom tehát a Szeged thj. város teőrletén lakó összes gazdálkodókat éa földulajdonosokat, akik akár mint tulajdonosi
.aszonélvczó, haszonbérlő, vagy feles bérűként bármilyen művelési águ mezőgazdasági területen gazdálkodnak, vagy azt
jérbe adták, beleértve az állami éa közületi
jazdaságokat, továbbá L, I I * Ü L tipusu
termelő szövetkezeti csoportokai is, hogy
iz alább felsorolt körülményeket az iltcté,es hatóságoknál saját érdekükben feltet
cuül jelentsék be.
l . Ha az elmúlt évihez viszonyítva
i művelésűk alatt álló mezőgazdasági területen akár a tulajdonjogban, művelési
igban vagy az elmúlt évben általuk hatzíalt földterület nagyságában változáa tör
,.nt, ezen változásokat jelentsék be,
X Termelési szerződéssel lekötött tzánólerűlctüket.
X A beadásra nem alkalmas termények
ia az összes szántóterületük 25 százalék
tál nagyobb,
4. Az állami és közületi gazdaságok, :
risérleti és növényneme9Ítési célra ezolgáló
zántóteruletet.
X Akik bármilyen termelő szövetkezet;
soportba belépteié, azt, hogy milyen teruelöszövetkezeli csoport tagjak
A bejelentéseket junius 7-tól junius 20
g belterületi közigazgatáshoz tartozóknak
i gazdauyilvíntartó üivatainál Zsótér-ház
.1. cm. ól a tanyai közigazgatáshoz tartó
óknak az illetékes közigazgatási hatósá
jóknál kell megtennL Aki a bejelentési
lmulasztja, annak terménybeadísi kötelesege a hivatal rendelkezésére álló adatok
lapján lesz megállapítva
Figyelmeztetem a gazdálkodókat, hogy
.kik gazdalajstromban nem szerepelnek,
zagy oda magukat tel nem vétetik 1. gabo..alapra nem lesznek jogosultak és igy scin
iem csépelhetnek, sem pedig őrlési
'edélyt nem
kaphatnak.
Poléármeater

A Vasutasok Szakszervezetének szegedi
csoportja értesiti agy a tényleges, mint
nyugdíjas alkalmazott tagjait, hogy ma
este fél 7 órakor az MFTR iroda helyiségében (Maros-utca 7.) a budapesti központ által kiküldölt előadóval taggyűlést
tart. Megjelenés kötelező.

s z l t - h i r e k
IFI-NAPOK:
Szerda: Révai iskola délután 8 órakor:
Répási Ferenc, Móraváros este 8 órakor:
Máté János, KAOSz este fél 7 órakor:
Kiss Ferenc, Dohánygyár délután fél 5
órakor: Martonosi Jánosi

KisüeiesKeiloü H o v a i a
Füszerklskcreskedök flgydmcbzt Űrnapján a fűszer és vegyeskereskedők egésznap
zárva tartanak a szakosztály határozata
szerint.
A piaci rövidára szakosztály pénteken
délután 3 órakor Lectuier-tér 6. szám
alatt ülést tart.

x FIGYELEM! Felkérem azt
az illetőt, aki szombaton a Virágh-cukrászda ablakából elvitte ernyőmet, sürgősen adja le a
123-ÖB l'uch motorkerékpár és Délmagyurország kiadóhivataláÍrógép eladó, Kerékpárürcm, Vér- ban, ellenkező esetben megindítanuk tere (Klebelsberg-ter) 3. tom az eljárást. Nevét tudom.

- TÓTII JÓZSEF szegedi
lakos álkulccsal behatolt idtt.
ífen lakásokba és tőbb férfi
öltönyt lopott. A lopott holmit
azután eladta. 10 hónapi fog.
házra ítélte a törvényszék.
X Kar0rák, zsebórák pontos éa
gyors javítása. Fischer
órás,
Szeged, Klauzál-tér 3.
X ArvCréeá hirdetmény. I'fc
12558/1949. sz. 4715. F t becaórtékü bútorok Szeged, Margitutca 22/b. és Kállai Albert-n.
4. szám alatt 1949 junius 15-é»
délelőtt fél 12 órakor elárvereztetnek. Kuhn bír. végrehajtó.
— SZŐKE JÁNOS hódme.
zővásár helyi
lakos több
eselben idegen
lakásokból
férfi ruhaneműt lopott. A
szegedi törvényszék hathó.
napi börtönre ilélte.
x Meghívó a szegedi Lloyd
Társulat 1949. évi julius 3. n a p
ján, határozatképtelenség eseten
julius 10. napján délelőtt 10
órakor 3 Szécsűn-vendéglő különtermében (Vár-utca 2. sz.)
megtartandó évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: Jelentés a
társulat működéséről, zárszámadások bemutatása, ezek feletti
határozathozatal,
költség vet.il
megállapítása, tagsági dij" megállapítása, esetleges
indítványok. (Indítványok 15 nappal
a közgyűlés előtt írásban nyújtandók be.)

A Közalkalmazottak és Városi Alkalmazottak Szakszer,
vezete rendezésében junius 15-én, szerdán délután 4 órakor a Vasutas-stadionban tartják meg a Szovjetunió X.
szakszervezeti kongresszusának beszámolóját budapesti előadóval.
Arieszállitási
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— A SZEGEDI VASUTAS
SZAKSZERVEZET színjátszó
csoportja csütörtökön délutáa
4 órai kezdettel, 1 forintos
egységes helyirakkal az alsóvárosi kultúrházban ismét eljátssza Afinogenov »Kisunokámi cimü három felvonásoB
színmüvét. A színdarabot a
kulturcsoport már Székesfehérvárott, Röszkén, Kiskundorozsmán és legutóbb május
22-én Szegeden adta elő nagy
sikerrel.

£

MASFEL köbmétertől 6 köbmé- 35 q hordképességü iaposkocsi,
terig víztartályt keresek megvé- gyümölcsszáliitó és féderes patelre. Attila-utca 2., Szeles kár- rasztkocsi eladó. Török-utca 7.
pitos.
EGY komplett, 12 drb.-ból álló
BEFŰZÉSHEZ,
gyümölcsei te- hálószobabutor eladó. Somogyivéshez fiuom szeszt Haracsiuál, telep Vll. utca 347.
Vadász-utca és Leclmer-tér sa^
K Ü L Ö N F É L É K
rok.
TÖBB méhcsalád és raj sür- BÉRAUTÓ állomás megnyílt újgősen eladó. Török Lajos ko- ból a Hungária-szállóval szemCégt.:
vácsmesternél, Algyő, Rákosi te- ben. Telefon: 33—33.
Tarnoky Ferenc.
lepen, Tápéi rét mellett.
foghúzás,
HALOSZOBABUTOKOK. egyes ÉLETHŰ müfogak,
készüL
bútordarabok még mindig leg- fogtömés felelősséggel
olcsóbban Spitzer asztalosnál, intézeti gyári árban. Rácz Géz«
f00ász, Mikszáth Kálmán-u. IA
Margit-utca 12.
SZOMBATON elhagytam a viiHASZNÁLT
bútorok
vétele
és
fl
L A K Á S
•
eladása. Singemé, Török-utca 6. lamoson a nagy állomás tói a főpostáig kis bőröndömet 6 kulcsBÚTOROZOTT szoba 1—2 sze- Kapuval szembem
mélynek esetleg konyhahaszná- SZEKRÉNYEK, sublót, villany- csomóval és apróságokkai. A h.
lattai kiadó. Tavasz-utca 18., lámpák eladók. Somogyi-utca 7., megtalálót kérem, adja le a
Délmagyarország kiadóhivataláemelet, ajtó 2.
í. emelet bal.
ban.
ELCSERELNÉM
kettőszobás, SINGEK bobinos motoros varösszkomfortos, központi fűtéses rógép eladó, esetleg a motor A SZEGEDI Fakereskedők Termelő, Beszerző és Elosztó Szölakásom háromszobásra. Jelige: nélkül is. Tavasz-utca 18/b.
•Komfortos*.
KONYIÍAKBEDENC eladó. Meg- vetkezet® felszámolás alatt FelKÜLÖN BE JARATD
bútorozott tekinthető 3 éa 4 óra közöli. szólítja az esetleges hitelezőket,
hogy követeléseiket egy hóna.
szoba egyedüli komoly hivatal- Alföldi-utca 6., Illyés.
noknak elsejére kiadó.
Cson- UAZ szabadkézből eladó és egy pon belül jelentsék, be.
grádi-sugárut 7/a.
szoba-konyha kiadó. Csillag-u. EGY választási malacot adok,
aki három hónapra kölcsön ad
19. szám.
|
OKTATÁS
600 Ft-ot Jelige: sAzonnal*.
FÜRDŐKÁD, horgany, 150 foKATONA Lászlónó gyorsíró és rintért eladó. Othalom-utca 9., FIGYELEM! Nylon esőkabát tökéletes javítása nyefrn nélkül,
gépiróiskolajában (Kölesei-utca
.rumiszandál ja vitás és kerékpár10.) 15-én uj tanfolyamok kez- ajtó 1.
EGY
gyermekállóka,
egy
szobaavitás. Kemény Gyula Szeged,
dődnek.
elvűlasztófal és egy Singer var- áaicsi-Zsiliuszky-utca 11GYORiSIRO-gépirótanfolyamokra rógép eladó. Tisza Lajos-körut
A TEMESVAR1-KÖRUT 28. sz.
pótbeirások junius tizenhatodi- 37., földszint 3.
káig tartanak. Major szakiskola, UJ ház közvetlen állomásnál, alatt junius 16-án délután i
órakor konyhai hulladék árveBocskai-utca 4., Szeged.
400 D-öl bekerített szöllővel, rése lesz.
tanyaközpontban,
iparosoknak
E
A D A 8 - V B 1 E L
^
kiválóan alkalmas
kétszobás,
1RÖGETET — jó állapotban lé- modern, padolt és melléképüleDÉLMAG YARORSZAG
vőt — vesz a Nyomdász Szak- tekkel azonnal átadó. Érdeklődni
politikai napilap.
Felelős szerkesztő 6, Kiadó:
szervezet Ajánlatokat: Kovács, Ruzsajáráson, Nóvénál, KisvasVárosi nvomda, Kárász-utca.
itj.
K O M u 08 IN
M1UALT,
út.
Szerkesztő: B 0 D A Y
TAL
ráépített
órás és ékszerész VILLANYFUKÖGÉP
Szerkesztóseg: Jokai-u .4.
Kárász-ulca 14. sz. motorral, 6 és 3.5 lóerős vilKeresek kar- és zseuórakatfvek- lanymotor eladó. Cim a kiadó- Falusi rovat telefonja- Ja—
kerórát is), ezüstöt, brüliáns ban.
Üzemi rovat: 3 0 — 0 3 .
ékszereket magas áron. Nagy SZÖREG—Deszk közötti határ,
Eiieii szerkesztőségi telefon;
óra- és ékszer javító műhely. ban háromnegyed hold föld (kueste 8 - t ó l : 3 5 - 0 6 .
koricával bevetve) terméssel, v,
Kiadóhivatal:
h-ira-z-n
•>.
FENIKEi'KkUUEr veiei, csere, üresen eladó. Erd.: Deszk IN. u.
Telefon: 31 — 16 és :J5—00.
eladás, fotólaboratórium. Iheb- 36. szám.
cnann, Kglemen-utca 12.
ELSŐRENDŰ kivitelű u j diófa Az x-ei jelzett KöziemenvcK diiaznnak
nyh
ELADOK választási malacok, hálószobabutor és egy konyha
A Hírlapkiadó Kit
ívom. ..
300 k g - 0 3 mázsa. Ilévér. Sándor- eladó. Csongrádi-susárut 10. . ti-LUz.Vtxi
•*• " W 7
E»sZLO
ász tal 03 műhely.
utca 4-

rtf f"0 G A L K () Z A S £>
TlZE.NO'l i.Zl:it készpénzzel üzlet felújítására csendes társat
keresek. Ajánlatot »Közremüködés« jeligére.
1000 Ft-tal társat keresek gyors
lebonyolitásu üzlethez. Jelige:
»Pénz biztosítva*.
||fltrila(óii
feöxiem«ny«|t VAURODABA elmenne középkorú, teljesen magányos nő, aki
Felhívta a
guzdúlkouuküoz.
háztartási munka utáni ideA
ttUmüVelésügyi
miniszter 103.700
:49. K. H . sz.
rendeletével
199—50. jét a varrodában segédkezéssel
w tcruicny begyűjtés kivetését nyitiiutar- töltené. Fizetés majdnem semását rendelte ek
mi, C 3 o k a jóbánásmőd a fő.
Fénti rendelet szerint 1949—50. évi ter- Cim a kiadóban.
ncny beadási kötelesség a mult évi gazJalajstrotn alapján lesz megállapítva
f*
elvetve az Időközben történt változások
.igyclcmbevételévek

hírek

luiiius 16.

lacikó

