* A Nemzetközi
Demokratikus Nőszövetség
V é g r e h a j t ó Bizottságának
felhívása a világ asszonyaihoz
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OT EV
1945 tavaszán még Berlin utcáin harcoltak a Szovjet Hadsereg katonái s vállvetve velük a
lengyel haderő. Ekkor — 1945
április 21-én — kötötték meg
a lengyel-szovjet barátsági, kölcsönös segélynyuitá-i és együttműködési szerződést. A lengyel
nemzet ennek a szerződésnek a
fontosságát évről-évre jobban
látja s minden úi politikai vagy
gazdasági sikere nyomán hívebben és 'úvebben értékelheti ki.
Bierut. köztársasági elnök két
évvel ezelőtt ezeket mondotta:
„A szerződéseknek és egyezményeknek, amelyeken jelenleg a
Szovjetunióval való kölcsönös
együttműködésünk alapszik, Lengyelországra ni-zrve az a történelmi jelentősége, hogy Lengyelország megszűnt az imperialista
erők játékszere lenni és törekvéseiben, alkotó munkájában
és
történelmi fejlődésében ezentúl
sohasem marad magára."
Ezek a szavak, teljes mértékben visszatükrözik a
lengyelszovjet szerződés tartalmát
Az elmúlt öt esztendő bebizonyította, hopv milyen l é n y e g bevágóan
különbözik Legyeiországnak a Szovietunióihoz
és a népi demokratikus államokhoz való viszonya, a kapitalista
államokban uralkodó helyzettől.
Amerikának a marishallizáit államok számára nyújtott úgynevezett segítsége saját érdekeik
ellen irányuló politikai eszközeivé teszi őket, amely politika az
ő biztonságuk ellen s ezzel együtt
a német agresszív erők újjáélesztésére irányul. Érdemes összehasonlítani Lenygelország helyzetét. mert abból derül ki igazán, hogy mit hozott Lengyelország számára a Szovjetunióval
•aló szövetség.
Közvetlenül a háború
titán
Lengyelország reakciós erői arra
törekedtek, hogy visszaállítsák
az országban a nemzetiközi tőke
uralmát, Lengyelország természeti kincsei és a lengyel nemzet
felett. Ezek a törekvések azonban kudarccal végződtek, mert
az idegen beavatkozás nem volt
képes szuronyaival elérni Lengyelország területét. Görögország
területére szabad belépésük volt
Churchill és Truman uraknak.
Görögország földje öt esztendő
óta vértől ázik. Lengyelország
nyugodtan dolgozik, mert a lengyel-szovjet szövetség Lengyelország felé elvágta az idegen beavatkozás útját.
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UTAN
A Szovjetunió segítsége nélkül a lengyel nemzet nem lett
volna képes hazáját ilyen mértékben újjáépíteni. Az 1948 januárban, a hosszúlejáratú és nagyon kedvező feltételekkel megkötött szerződés többek között
arról szól, hogy a Szovjetunió
450 millió dollár értékű ipari felszerelést szállít Lengyelország
naik. Az öt évre szóló áruszállítási
szerződés Lengyelország
gyapotszükségletének 62 százaié,
kát biztosítja. Ez a szám tisztán
mutatja ennek az együttműködésnek tendenciáját. Az említett
beruházási szállítások lehetővé
teszik pL a lengyel nehézipar kifejlődését, ami egyet jelent azzal, hogy megszilárdítják Lengyelország gazdasági függetlenségét.

Ebből az alkalomból hálatelt köszönetünket fejezzük k i a MagyarSzovjet Társaságot támogató munkájukért Nagymértékben ennek a
támogatásnak köszönheti
társaságunk, hogy a nagy Sztálin
által
vezetett, a kommunizmust
építő
Szovjetunió s a szovjet nép harcait, munkagyőzelmeit, tapasztalatait meismerhettük, hogy azokat a
szocializmust építő
Magyarország
dolgozó népének átadhattuk.
A
ban
unió
tét,

A békefelhívás aláírása hazánkban
is megkezdődött. A felhívárt elsőnek
RÁKOSI MÁTYÁS
miniszterelnökhelyettes, a Magyar
Dolgozók Pártja főtitkára írta alá.
Ezután a következő aláírások szerepelnek:
Szűcs Lajos, a MINSz elnöke,
Dr. Balogh István r. k. lelkész, a
Népköztársaság Elnöki Tanácsának
tagja.

gármestere.

Az újjászülető német revizionizmus ma az amerikai nagytőke eszköze és ügynöksége, a
Wall-Street urai nem sajnálják
a pénzt a hitleri epigonoktól. Bizonyára nem sajnálják tőlük a
lengyel földekrt sem.
Nem sajnálnák tőlük, ha módjukban volna a lengyel földekkel rendelkezni. De nem rendelkezhetnek, mert lehetetlené teszi ezt a lengyel-szovjet szövetség, mert Lengyelország határa
a .Szovjetunió számára ia a béke
határa.

25 éves fennállása alkalmából

„Fennállása 25 éves évfordulója
alkalmából legmelegebb üdvözletünket küldjük a VOKSz-nak és a
VOKSz dolgozóinak.

A „Megvédjük a békét" mozgalom Országos Tanácsának kedden megtartott békegyülése felhívással
fordult a magyar néphez, hogy támogassa aláírásával a Béke Hívei Világkongresszusa Állandó
Bizottságának stockholmi konferenciáján hozott alábbi felhívását:
„Követeljük feltétlen betiltását az atomfegyvernek amely az emberek tömeges
megsemmisítésének
szörnyű fegyvere.
Követeljük szigorú nemzetközi ellenőrzés létesítését abból a célból, hogy biztosítsák e rendszabály
megvalósítását.
Ügy véljük, hogy az a kormány, amely elsőként alkalmazza az atomfegyvert
valamelyik
országgal
szemben, bűnt követ el az emberiség ellen és háborús bűnösnek tekintendő."

— Ha ezt a kelet felől emelt
Farkas Mihály honvédelmi migátat ikiegészátiük a nyugat felöl niszter.
Apró Antal, a Szakszervezeti Tafelállított
korlátokkal, vagyis
nyugati barátainkkal kötött szö- nács főtitkára,
Losonczy Géza népművelési álvetségekkel, akkor bátran megállapíthatjuk, hogy a német ag- lamtitkár,
ressziót
guzsbakötöttük úgy,
hogy azt nem egykönnyen lehet
abból feloldani... i

Az MSzT távirata a VOKSZ-hoz
Á Szovjetunió Külföldi Kulturális
Kapcsolatokat
Ápoló
Társasága
(VOKSz) megalapításának
25. évfordulójához érkezett. Ebbő' az alkalomból Bernáth György, a Magyar-Szovjet Társaság főtitkára a
Magyar-Szovjet Társaság nevében
az alábbi táviratot intézte a VOKSz
vezetőségéhez:

Megkezdődött az atomfegyver betiltását követelő
békefelhivás aláirása

Ez az első és alapvető különbVeres Péter Kossuth-díjas író,
ség az imperialista „segítség" és
Péfer János református püspök,
Mihályfi Ernő, a Kulturkapcsolaegy szocialista állam segítsége
tok Intézetének elnöke,
között.
Dr. Vető Lajos evangélikus püsA másik alapvető különbséget
leginkább Sztálin elvtársnak a pök,
Horváth Márton, a Szabad Nép
szerződés aláírása alkalmával
mondott szavaival lehet megvilá- felelős szerkesztője,
Pongrácz Kálmán, Budapest polgítani:

E
szavakkal szembeállítva,
milyen jellemzően hangzik a
francia külügyminisztérium szervének, a Le Monde-nek megállapítása:
„Függetlenül attól, hogy tetszik-e valakinek, vagy sem —
Németország felfegyverzése éppen úgy benne rejlik az atlanti
paktumban, mint ahogy az élet
csirája benre van a tojásban."

különböző
szemléltető
formában
tolmácsolhattuk tömegeink felé.
A legmelegebb köszönetünket fejezzük kj azért, hogy a MagyarSzovjet Társaság kulturális csoportját a VOKSz meghívta a Szovjetunióba és ott háromhetes tanulmányúton közvetlen tapasztalatból,
a helyszínen ismerkedett
meg a
szovjet élettel, a szovjet emberrel,
a szovjet alkotásokkal. Igy nyílott
alkalom arra, hogy e tapasztalatokat a szocializmust építő Magyarország javára értékesíthetjük.
Tudjuk, hogy a VOKSz további
munkájában is segíti a MagyarSzovjet Társaságot.

Május I . ünnepének küszöbén állunk.
E napon a világ
dolgozój
harcos békeakaratukat
nyjlvánítják. Erre a harcra mozgósít a Magyar-Szovjet Társaság is. A VOKSz
munkája támogat bennünket, hogy
a nagy Sztálin és a Szovjetunió ált a l vezetett békeharc lobogója alatt
VOKSz volt segítségünkre ab- törhetetlen
elszántsággal,
szilárd
is, hogy a hatalmas Szovjet- egységben, együtt meneteljünk a
tudományos életét, művésze- világ dolgozóinak győzedelmes sekultúráját írásban, képekben, regével".
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Rusznyák István,
Kossuth-díjas
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
Somlay 'A'rtur, Kossuth-díjas színész,
Zgyerka János, a Bányász Szakszervezet főtitkára,
Kenéz István, a Szabadságharcos
Szövetség főtitkára,
Dr. Michailich Győző, Kossuthdíjas egyetemi tanár,
Devecseri Gábor író, az írószövetség főtitkára,
Pozsonyi Zoltán,
Kossuth-díjas
sztahánovista,
Major Tamás, a Nemzeti Színház
Kossulh-díjas igazgatója,
Kisfaludi-Strobl Zsigmond, Kossuth-díjas szobrászművész,
Dr. WeiI Emil, Kossuth-díjas orvos, az Orvosegészségügyi Szakszervezet főtitkára,
Muszka Imre, Kossuth-díjas sztahánovista,
Szabó Ferenc, Kossuth-díjas zeneszerző,
Szabó István vezérőrnagy,
B'ernáth Aurél Kossuth-díjas fes' Jó'ború Magda, az MNDSz főtittőművész.
kára.
Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter,
Sárfi Rózsi, az MNDSz vezetőségének tagja,
Mészáros
Ágnes
Kossuth-díjas
színész,
Panyi
Ferencné,
Kossuth-díjas
sztahánovista,
Gáspár Sándor, a Vasas Szakszervezet főtitkárhelyettese.
Bernáth György,
a MSzT főtitkára,
Major Konstantin, az ország legjobb szerszámkészítője,
Öveges József, Kossuth-díjas piarista paptanár,
Kadosa Pál, Kossuth-díjas zeneszerző,
Andics Erzsébet,
Kossuth-díjas
egyetemi tanár,
Szakasits Árpád, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke,
Bereczky Albert református püspök,
Szőczei Sándor, Kossuth-díjas ko-

Egyre hatalmasabb
mértékben
bontakozik ki a nemzetközi
békehare

A moszkvai lapok több cikkben foglalkoznak az egyre erősödő és növekvő békeharccal. Az
Izvesztija írja:
— A háborús uszítóknak napról-napra meg kell győződniök
arról, hogy a béke híveinek sokmilliós tömegei egyre fokozottabban küzdenek a háborús terveik ellen. A kapitalista országok kikötő-munkásai,
szállítómunkásai, gápkocsivzetői, tengerészei és egyéb dolgozói megtagadják az Egyeült Államokból
a támadójellegű atlanti szerződés
értelmében érkező fegyverszállítmányok kirakását.
A Trud'ban Bab® rámutat árva, hogy milyen óriási szerepet
látszanak a Szovjetunió vezette
békefrontban a népi demokratikus országok.
A Komszomolszkája Pravdában Kotov ismerteti azt a hősi
harcot, amelyet a kapitalista^ országok ifjúsága folytat a békéért.
VARSÓ
A béke lengyelországi hívei a
következő határozatot
hozták:
1. A lengyel békemozgalom
legfőbb feladata soraiba tömöríteni mindazokat, akik nem akarnak háborút.
2. Ki kell terjeszteni a békevédelmi bizottság hálózatát
az
üzemekben, iskolákban, intézetekben és állami
birtokokon.
3. Minden lehető eszközzel
népszerűsíteni kell a stockholmi
békehatározatokat.
PRÁGA
58 csehszlovák egyetemi tanár és tudós írta alá azt a kiáltványt, amelyet április 7-én vezető csehszlovák tudósok
tettek
közzé a stockholmi
határozat
támogatására.
BUKAREST
A Román Népköztársaságban
az aláírások gyűjtése a stockholmi felhívásra az ország történelmének leghatalmasabb tömegmozgalmává fejlődött. A helyi békevédelmi bizottságok minden faluban gyűjtést rendeznek
és a lapok sok levelet közölnek
az ország minden tájáról,
melyekben a dolgozó parasztok teljes szívvel támogatják a stockholmi határozatokat.

BRÉMÁBAN
a Német
Kommunista Párt
munkakonferenciája határozatot
hozott, amelyben a brémai dolgozók megfogadták, hogy csatLalkoznak a békéért vívott harchoz és nem raknak 1r' Fi Hanyagot A nürnbergi nagyüzemekben élénk ütemben halad a békeáláírások gyűjtése. Az eddigi
jelentések azt mutatják, hogy a
lakosság több, mint 70 százaléka
szolidáris a békeharcosokkal.
PEKING
A
Pekingben
megjelenő
Szdemnin-Dzsibao című
lapban írt cikkében Liu-Ning-Ji.
az Összkínai
Szakszervezeti
Szövetség elnöke kifejti, hogy
a szovjet-kínai szerződés nemcsak tartós biztosítéka
Kína
gazdasági és politikai fejlődédésének, hianem olyan mérhetetlen erőt képvisel,
amely
meghátrálásra
kényszerítheti
a háborús uszítókat
TOKIO
A tokiói békekongresszuson
résztvett 106 japán tudós nyilatkozatot tett. „A japán tudósok elhatározták, — mondja
a nyilatkozat, — hogy harcolni
fognak a békéért, a háborús
uszítás, a katonai támaszpontok építése
és a békeszerető
emberek üldözése ellen."
RIO DE JANEIRO
A fasiszta
Dutra-kormány
rendőrterrorja ellenére az ország minden
demokratikus
szervezet© megkezdte az aláírásgyűjtési mozgalmait
LONDON
A Daily Worker
jelentése
szerint Liverpoolban
nagy
békegyűlést tartottak, amely
határozatban bélyegezte meg
a háborús uszítókat. A skót

szakszervezeti tanács egyhangú határozatban ígért támogatást a békemozgalomnak. A
határozat felszólítja az angol
kormányt, követelje az Egyesült Nemzeteknél
az atomfegyverek eltiltását
és
az
atomenergia nemzetközi ellenőrzését.
HÁGA
Hollandia városaiban az első eredmények azt mutatják,
hogy a szavazásban résztvettek 85 százaléka a stockholmi
békehatározatok
mellett foglalt állást. Zaandam város kikötő-munkásainak
abszolút
többsége a békére szavazott.
RÓMA
Az Unita közli, hogy Reggio
di Calabria városi tanácsa jóváhagyta a stockholmi békevédelmi javaslatot a keresztény demokraták
kivételével
az összes pártok képviselői a
javaslatok mellett szavaztak.
HELSINKI
Kedden
ismertették a finn
népi demokratikus szövetség
vezetőségének
határozatai,
amely hangsúlyozta a háborús gyújtoga,tók ellen folytatott harc fokozásának szükségességét.

A vietnámi népi hadsereg
ujabb támadásokba kezdett
A francia expedíciós hadsere? legutóbbi közleménye elismeri, hogy a
vietnámi hadsereg Bienhoatól északra, Saigontól 30 km-re újból megtámadta a franca állásokat
A vietnámi szabadságharcosok
ismét elvágták a haifongi vízvezetékeket.

Ünnepi
díszelőadás
L e n i n s z ü l e t é s é n e k 80.
a Zeneakadémián
A Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetősége 1950 április
21-én este 7 órakor a Zeneakadémia nagytermében V. I. Lenin.
a szovjet nép halhatatlan vezA
rónék, a szovjet állam megala-

n

pítójának 80. születésnapja alkalmával ünnepi díszelőadást rendez.
Ünnepi szónok Horváth Márton elvtárs, az MDP Politikai
Bizottságának tagja.
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Szombat,

A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának
üdvözlő távirata a Spanyol Kommunista Párthoz
A Szovjetunió
K o m m u n i s t a 30. évforduló ía alkalmából
(bolsevik) P á l i j á n a k
Központi
A
Szovjetunió
kommunista
Bizottsága a következő ü d v ö z l ő , (bolsevik) P á r t j á n a k
Központi
táviratot intézte a Spanyol KomBizottsága a Spanyol Kommunismunista P á r t Központi Bizottsáta P á r t n a k — a spanyol demogához:
krácia élcsapatának — sillereket
„ A Szovjetunió
Kommunista
P á r t j á n a k K ö z p o n t i Bizottsága kíván nehéz, de dicső m u n k á j á lestvéri köszöntését és szerencse- ban.
kívánatait küldi a Spanyol KomA
Szovjetunió
Kommunista
munista P á r t i a k
fennállásának P á r t j á n a k Központi Bizottsága."

A Spanyol KP üdvözlő távirata a SzK(b)P
Központi Bizottságához
A Spanyol Kommunista Párt
Központi Bizottsága a következő
üdvözlőtáviratot intézte a Szovjetunió Kommunista (bolsevik)
Pártjának Központi Bizottságához:
„A Spanyol KP Központi Bizottsága pártv.nií fennállásának
30. évfordulóján testvéri köszöntését küldi a Szovjetunió nagy
Kommunista Pártjának. A nevezetes évfordulón megindultan
emlékezünk, hogy pártunk a
nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása alatt fejlődött és
erősödött. Lenin—Sztálin Párt-

jának, a bolsevikok dicső Kommunista Pártjának példája lelkesítette.
A spanyol nép hisz bennünk
és napról-napra világosabban látja. hogy a Kommunista Párt az
egyetlen politikai erő. amely képes kivezetni a spanyol népet a
fasizmus sötét éjszakájából és
elvezetni a béke, a haladás és a
jólét új, széles útjaira. Továbbra
is kitartóan latbavetjük minden
erőnket, hogy a legpontosabban
é3 legmélyebben tanulmányozzuk
és széles körben alkalmazzuk
Marx—Lenin—Sztálin
elveit.

hogy Pártunk tagsága körében
és a forradalmi népben szilárdítsuk a törhetetlen hűséget és szeretetet a Szovjetunió, a Bolsevik
Párt és Sztálin elvtárs iránt.
Dicjő Dolores Ibarrurink veze.
tésével a béke, a demokrácia és
a szocializmus Szovjetunió irányította és vezette táborának
végső diadalába vetett szilárd
hittel harcolunk tovább.
Megsokszorozzuk
erőfeszítéseinket, hogy az imperialisták ne
ránthassák be népünket a bűnös
háborúba, melyet a Szovjetunió,
a népi demokrácia országai és a
világ békeszerető népei ellen
készítenek elő. És ha Spanyolországot a nép akarata ellenére, az
imperialisták szolgálatába, mégis háborúba taszítják, akkor —
mint Dolorez Ibarruri elvtársnő
kijelentette —, éppúey, mint
1936-ban, a béke é3 Spanyolország függetlensége védelmében,
népünk életének és becsületének
védelmében harcba indítjuk népünket Franco és gazdái, az angol-amerikai imperialisták ellen
és a bűnös háborút nemzeti felszabadító harccá változtatjuk."

fl bresti szakszervezetek küldöttsége a letartóztatott képviselők
és szakszervezeti vezetők szabadonbecsátását és a kormány
lemondását követeli a köztársasági elnöktől
Brestben még mindig feszült
a helyzet Mozének, a munkásosztály mártírjának
felejthetetlen
temetése után. Csütörtökön hajnalban küldöttség indult Brestből Parisba. Ez a bresti dolgozóknak a temetés után
hozott
határozatát viszi a köztársasági
elnökhöz. A hat*1— — '-t a három
szakszervezet vezetői irták
alá
és ebben követelik a
Brestet
megszálló rohamrendőrök visz-

A nemzetközi

szavonását,
a bebcrtönzöttek
szabadonbocsátását, a dolgozók
bérkövetelésének kielégitését, a
véres eseményekért felelős kormány lemondását és olyan francia
kormány
megalakításét,
amely kenyeret, békét és szabadságot biztosít a francia népnek.
A bresti szakszervezeti központba még mindig százszámra érkeznek a
tiltakozó táviratok
Franciaország minden részéből
és külföldről.

proletár szolidaritás

Szakszervezeti körök becslése
szerint többmillió francia munkás vett részt szerdán este
a
nagy tiltakozó megmozdulásban.
A legtöbb vidéki városban 20—
30 perces munkabeszüntetésekre
került sor. Majdnem teljes volt
a tiltakozó mozgalom a
párisi
iparvidék gyáraiban. A marseillei kikötőben 22 hajó legénysége
több, mint 80 százalékban csatlakozott a mozgalomhoz.

nevezetes

évfordulója

A feketetengeri francia flotta lázadása
'Április 19-ért volt 31 éve
annak-,
hogy a francia
imperialisták
áda 1
a feketetengeri
Szcvasztopol
kikötőjébe küldölt
két francia
hadihajó:
a „La Francé"
és a „Jeanne
d'Arc'
legénysége
fellázadt,
partraszállt
és
a Vörös Hadsereg
katonáival
együtt
vörös lobogók
ala't
tüntetett
az intervenciós
háború
ellen.
A francia
kormánynak
nem maradt más választása,
minthogy
viszsrahivja
a két hajót.
Visszaérkezésük után a francia
kikötőben
zendülés tört
ki. Több hadosztály
ta-

gadta
meg az
engedelmességei,
amidőn
megtudták,
hogy az
expedíciós
hadtest
keretében
Oroszországba
akarják
őket küldeni.
A lázadás
kiterjedt
a tuniszi
és
bizertai hadikikötőkben
állomásozó
katonákra,
s a görögországi
francia
haderő
kötelékeire.
A
munkásáruló
francia
szociáldemokrata
kormány
sietve visszahozatta
az
anyaországba és leszerelte
őket.
— A francia katonáknak
ez a magatartása
kimagaslóan
hazafias
voH
— mondja
a moszkvai
rádió
hírma-

gyarázója
—. Ezzel hozzájárultak
a
fiatal Szovjet
Köztársaság
védelméhez és megerősödéséhez
és egy negyedszázaddal
később
a
szovjet
fegyverek
ereje,
volt
az,
amely
Franciaországot
megmentette
a fasiszták
igája
alól.
André Marty
és Charles
Tillon a
Francia
KP mai kiemelkedő
vezetői,
ma is élén haladnak
annak
a
népi mozgalomnak,
amely
Franciaország
függetlenségéért
és
nemzeti
biztonságáért
s ezzel
együtt,
a~egész világ békéjéért
száll
síkra.

Á Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség
Végrehajtó Bizottságának felhivása a világ
asszonyaihoz
A Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség Végrehajtó Bizottságának szerdai ülésén a
következő, a világ asszonyaihoz szóló felhívást fogadták
el:
..Asszonyok, anyák, nővérek! Komoly veszedelem fenyegeti gyermekeink életét és
boldogságát, családi tűzhelyeinket.,

Az

amerikai

imperia-

listák és kiszolgálóik lázasan
v) világháborúi
készítenek
elő, atom- és hidrogénbombákkal fenyegetőznek, fegyvereket szállítanak a marshaUizált
országokba és mielőbb véres,
pusztító háborút
igyekeznek
felidézni.
A Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség a világ asszonyainak tízmillión nevében csatlakozik a Béke Hívei
VÜágkongrsszusa állandó bizottságának felhívásához és teljes
mértékben
támogatja azt a
követelést, hogy haladéktalanul tiltsák meg az atomfegyvert, ezt a támadó és tömeg
pusztító
fegyvert és nyilvánítsák hétborús bűnösnek azt
n kormányt, amely először al-

kalmazza
az
atomfegyvert
bármely orzság ellen.
A Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség
Végrehajtó Bizottsága hozzátok fordul, világ
asszonyai: írjátok alá a Béke
Hívei Világkongresszusa
állandó Bizottságának ezt a felhívását, szervezzetek aláírásgyűjtést
minden
véircsban,
minden üzemben és családban.
Támogassatok m'nden intézkedést amely a fegyverkezési
verseny
megakadályozására
irányul,
küzdjetek az ellen,
hogv
ameriai
fegyvereket
szállítsanak eayes országokba,
hogy katonákat és fegyvere-

15.

LENIN
- A SZOCIALISTA VERSENY LELKESÍTŐJE
V. I. Lenin, a világ dolgozóinak
lángeszű vezére azt tanította, hogy
a népek felszabadítása a kapitalizmus bilincseiből, beláthatatlan teret
nyit a társadalom
termelőerőinek
fejlődése előtt. A szocializmus győzelme a Szovjetunióban és a népi
demokratikus országokban
végbement szocialista átalakulások, teljes mértékben igazolták Lenin e tételét.
Lenin, amikor körvonalazta a fiatal szovjet
köztársaságban
folyó
szocialista építést, rámutatott arra,
hogy a szocializmus győzelme szempontjából döntő jelentősége van a
kapitalizmusénál
jóval
magasabb
munkatermelékenység megteremtésének. A gyors gazdasági fellendülés
és a munkatermelékenység állandó
emelkedése egyik legfőbb mozgatójának a szocialista
versenyt tartotta.
zt tanította, hogy
az új, az
élenjáró, a régi szokásokkal és
hagyományokkal vívott elkeseredett
harcban születik. „Amikor az új
éppen csak megszületett, a régi bizonyos ideig mindig erősebb az újnál, ez mindig (gy szokott lenni a
természetben és a társadalmi ételijén egyaránt. 'A' csúfolódás az újnak zsenge hajtásain, az intellektuelck olcsó kétkedése és más efféle — mindez lényegében a burzsoázia osztályharcának módszere a
proletáriátus ellen, a kapitalizmus
védekezése a szocializmussal szemben. Gondosan tanulmányozni kell
az új étet hajtásait, a legnagyobb
figyelmet tanusitsük
irántuk, minden eszközzel segítsük növekedésüket és „ápoljuk" ezeket a zsenge
hajtásokat." (Lenin, Válogatott Müvek II. kötet 582. old.).

A

Lenin a proletárforradalom egyik
legfontosabb és legnehezebb feladatának tartotta az
új, szocialista
munkafegyelem kinevelését, a munkához való viszonyban
mutatkozó
régi
csökevények
kiküszöbölését.
Fontos feladatnak tartotta olyan becsületes és öntudatos viszony kinevelését, amely megbecsülést parancsol az állami tulajdon, az egész
nép tulajdona
iránt.
Lenin
azt
mondta, hogy az élenjáró emberekre, a becsületes dolgozók tömegeire
támaszkodva, kíméletlen harcot kell
kezdeni a naptopók
és semmitlevők, a henyélők, az üzérkedők és a
társadalom minden élősdije ellen,
akik akadályozzák az új élet építését.
enin, az új. szocialista fegyelem kinevelése,
az emberek
munkaszemléletének
átalakítása
egyik legfontosabb eszközének tekintette a tömegek szocialista versenyét. A verseny eredményeinek
nyilvánosságra hozatala — tanította — a munka hőseinek propagálása, meggyorsítja a technikai haladást, megkönnyíti az emberek munkáját és előmozdítja a munka termelékenységének szakadatlan emelkedését.
Sztálin minden vonatkozásban továbbfejlesztette Leninnek a szocialista versenyre vonatkozó elgondolásait és a gyakorlatban is megva-

L

70.000

fiatal

lósitotta azokat. Sztálin meghatározása szerint a szocialista versehy a
szocializmus építésének kommunista módszere, a dolgozók milliós tömegeinek maximális aktivitása alapján.
A Bolsevik Párt szem előtt
tartva e tételt, minden
eszközzel
fejlesztette és buzdította a tömegek
alkotó tevékenységét és e tevékenységet a szocialista építés legfontosabb feladatainak megoldására irányította.
ikor elfogadták a népgazdaság
fejlesztésének első ötéves tervét, a SzK(b)P XVI. konferenciája
felhívással fordult valamennyi munkáshoz és dolgozó paraszthoz: bontakoztassák ki a versenyt az ötéves
terv teljesítésére és túlteljesítésére.
A felhívás forró támogatásra talált
a dolgozók körében. A munkások és
parasztok milliói kapcsolódlak
be
a versenybe.
A tömeges verseny
eredményeképpen
a
Szovjetunió
egész arculatát álalakíló első ötéves
tervet határidő elölt, négy év és
három hónap alatt teljesítették.
A következő évekhen a népgazdasági tervek határidőelőtti teljesítése
hagyományos, törvényszerű vonnia
tett "a szovjet társadalom fejlődésének.
'A' második ötéves tervet is
négy év és három hónap alatt teljesítették. A harmadik ötéves terv
teljesítése — amelyet félbeszakított
a hitleri Németország szerződésszegő támadása
—, ugyancsak hasonló ütemben folyt.
z emberek munkaszemlélclénok
megváltozása
a szovjet nép
hősies munkájában jut kifejezésre.
A munka kényszerű
kötelezettségből — ami a kapitalizmusban volt
—, becsület és dicsőség,
tisztesség
és hősiesség ügyévé vált. A szocialista verseny
a
Szovjetúnióban
nagy és dicső fejlődési utat tett
meg az első kommunista
szombatoktól a tömeges Sztahánov-mozgalomig, a szocialista verseny jelenlegi legmagasabb formájáig. A« szocialista verseny jellemző vonása
a
Szovjetunióban ma mindenekelőtt a
versenynek a dolgozók egész tömegére kiterjedő népi jellege. Az egész
szovjet népet nagyszerű alkotó lelkesedés hatja át. Az előrehaladásra
irányuló fáradhatatlan törekvés, a
kommunizmus győzelméért
folyó
harc tömeges hősiességnek, alkotó
erőfeszítéseknek és bát«»r újításoknak ad életet a munka területén.

M

A

'A' szocialista versenyre vonatkozó
lenini eszmék a szovjet nép hősies
munkájában, lángoló szocialista hazafiságában öltöttek testet. Meggyőző bizonyíték ez, hogy csakis olyan
társadalmi rendszerben nyílik tér a
népben rejlő szervező tehetség és
képességek megnyilvánftására. mely
megdöntötte a tőkések és földesurak uralmát és teljes egészében,
mindörökre felszámolta az embernek ember által való kizsákmányolását. Amiért Lenin küzdött és élt,
a szocializmus megvalósítása lehetővé lelte az emberek
millióinak,
hogy megismerjék a szabad, alkotó
munka örömét, a szocialista rendszer erejének és legyözhetetlenségének legfőbb forrását.

vesz

részt

A KONGRESSZUSI KULTURVERSENYBEN
Eddig csaknem négyezer ifjú- eddigi eredményeiket a versenysági kultúresoport nevezett be a ben való szerepléssel tovább fejMINSz által meghirdetett orszá- lessze.
gos ifjúsági kongresszusi kultúrA kul túrversenyre az ország
versenyre. Ezeknek csaknem fele minden részén lelkes munkával
ifjúmunkás-csoport. A benevezé- készülnek a fiatalok. A salgótarsek terén a legjobb eredménye- jáni acélgyár SzIT ku'.túrcsoportket Pest, Borsod, Szabolcs é3 jai sorra járják a környékbeli
Vas megyék érték el. Pest ntegyé.
bői 242, Boscd megyéből 202, falvak dolgozóit é3 műsorukba
Szabolcsból 190. Vas megyéből olyan számokat illesztenek he,
184 ifjúsági kultúresoport vesz amelyek az ifjúsági egység megteremtésével kapcsolata feladi*
részt a versenyen.
A közel 400Ö kultúresoportbín | tokát tárják a falu dolgozó pa«
70.000 fiatal k é; zül arra, hogy I rasztfiataljai elé.

ket
szállítsanak a gyarmaii
és küzdő országokba, Nyújtsatok mindenkeppen segítséget a sztrájkoló kikötőmunkéisoknak és vasutasoknak, ak'I:
nem
hajlandók
kirakni "S
szállítani a fegyvereket. Minden erö'ökkel segítsetek azoknak, akik a békéért, a szabadságért
és
a demokráciáért
küzdenek.
A férfiak és nők száz mii ién
emeljék fel május 1-én hatalmas hangjukat és zengjen fel
ez a hang minden világrészben, félelmetes intelemként ü
A {elszabadító néphadsereg délCserig.Kai-Sck, és az imperialisháborús úszítók felé.
nyugatkínai
főhadiszállása
kö z 'i, ták nagy reményeket fűztek S74Egyesül jelelt az elet r d el- hogy kifüstölték a kínai szárazföl- kang tartományban maradt erőikmére!
dön lévő szervezett Koumintang-el-

Megsemmisült a Kuomintang
utolsó szárazföldi maradványa is

üfabb partraszállás Haítian szigetéit
Az Associated Press jelentése szerint a Hainan
szigetén
partraszállt népi
fölszabadító
csapatok több hriyen öt mérföld
mélységben behatoltak a sziget
belsejébe. A
r.épi
csapatok
mintegy 180 méiCöld hosszúságú partvonalat tartanak kezükben.

1950. április

Ugyancsak az Associated Press
jelentése szerint a népi hadsereg újabb nartraszállást hajtott
vévre é*
"tebb hidl
.'.st
biztosított. A Kuornintang-hadiielcrttés be'smeri, hogy a Kuorrntang-csapatok helyzete „igen
komolyra fordult."

lenállás utolsó maradványait Az e
csapatok megsemmisítésére
indított hadműveletek 14 napja alatt
több m!nt tízezer Koumintang-katona esett eí, vagy került fogságba.
Szicsang környékén jelen*ös menynyiségű hadianyagot
zsákmányoltak, közte három repülőgépet.
A
fogságba esett tisztek közölt
egy
hadtestparancsnok,
egy vezérkari
főnök és két hadosztályparancsnok
volt,

hez. Hu-Csur.g-Nan,
Kuomintangtábornek külön repülőgépen érkezett Hiinan szigetéről január 28án, hogy átvegye a déínyugatkínaí
banditák vezetését. A felszabadító
néphadsereg március 27-én
már
e'fog'alta Szicsang városát, további 11 nap alatt ped g a hegyekbe
szorult
Kuomintang-csapatokat
őrölte fel, a harapófogó két szára
gyűrűbe fogta a rémült
Kuomintang-csapatokat.
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Kecskéstelepi választóinak tartott
képviselői beszámolót ifj. Komócsin Mihály elvtárs
Kecskéstelep dolgozói igen nagy
érdeklődéssel várták ifj. Komócsin
Mihály elvtárs, az MDP szegedi
pártbizottsága titkárának képviselői beszámolóját. A dolgozók a beszámoló időpontjára zsúfolásig megtöltötték a kecskéstelepi kultúrházat. Párttagok, pártonkivüliek, férfiak és asszonyok egyaránt megjelentek és ott voltak közöttük valamennyien a kecskéstelepi termelőcsoport dolgozó parasztjai is.
Komócsin
a

elvtárs

képviselők

beszámolóiában

válszatóik

iránti

köte-

Részletesen
foglalkozott mindazokkal a problémákkal, amelyek a kecskéstei'epi
dolgozókat különösen érdeklik, de
ugyanakkor rámutatott azokra a
nagy feladatokra is, amelyek
egész dolgozó népünkre várnak az
ötéves terv fotyamán. Foglalkozott
Pártunk időszerű feladataival is, a
vezetőségújjáválasztás kérdéseivel
lességeire

mutatott

e s megvilágította,

erősítése

rá.

hogy

érdeke

a Párt

a

meg-

pártonkívüüek-

nek is. Hangsúlyozta a kritika és
önkritika helyes alkalmazásának
döntő fontosságát további fejlődésünkben.
A telepi dolgozók nevében Drinóczki Szilveszter elmondotta, hogy
igen nagy az érdeklődés a külpolitikai kérdések iránt K°mócsin
elvtárs

ezért

bi

részletesen

kitért

beszámolójában

kérdésekre
ben

a

és a békeharcra,

minden

továbkülpolitikai

dolgosónak

amelyegyaránt

érdeke
résztvenni.
A megjelentek
lelkes helyeslése közben hangsúlyozta beszéde során, hogy a Szovjetunió példamutatása nyomán Pártunk, Rákosi elvtárs vezetésével
biztosan haladhatunk előre a® ötéves terv megvalósításában, a dolgozók jólétének biztosítására.
A

kecskéstelepi

ször

hosszan

uniót,

a Pdrtoit

majd

sorra

elvtársnak

dolgozók

éltették

Szovjet-

el

Komócsin

és Rákosi

mondották

több-

a

kérdéseiket,

elvtársat,
kéréseiket

kérte,
hogy a termelőcsoport gyűléseire
minél sűrűbben küldjenek ki előadót. Újra szeretnék szervezni a

egyaránt.

Imre

Sándorné

szemináriumot és ide is előadót
kérnek. Ifjctrkovicsné
a kultúrház
megjavítását kérte, mert a nagyteremben a rossz tetőn keresztül
befolyik azi eső. Ördögh István elpanaszolta, hogy a házhelyek után
az adóhivatal nagy összegeket vetett ki és nyomban a zá'ogcJást is
viszik. Emiatt többen megijedtek
már a telepen és le akarnak mondani házhely juttatásukról. Párkányiné
kérte, hogy az Adai-sorhoz
vezessék be a villanyt és kutat létesítsenek. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy a telepen is igen nagy
szükség van minél több jól képzett
vezetőre és éppen ezért őrül, hogy
most az új pártvezetőségben ilyen
elvtársak vannak. Varjasné szóvátette, hogy olyan hadirokkantaktól
vettek el nyugdíjat adminisztrációs
hibák miatt, akik pedig dolgozni
nem tudnak. Ugyancsak Varjasné
kérte, hogy tejelosztót
létesítsenek
Kecskéstelepen
és ne keíljen<a tejért
a városba menni. Nagyon kellene
újabb kút is a Szondi-utca másik
sarkára.
Zsótér
József
konkrét példákon
keresztül világította meg, hogyan
igyekezett az ellenség beférkőzni
a szövetkezetbe és más fontos helyre. Pártszervezeteink vezetőségei leleplezték az ellenséget, eltávolították ezekről a helyekről, felszólalásában egyúttal kérte, hogy biz-

Csúcs

Mihály

termelőcsoport

tag

azt panaszolta el, hogy a termelőcsoport tagoknak sürgetéseket visznek ki az adóhivataltól és árveréseket Írnak ki, holott már tisztázták
a mult évi adóhátralékukat. Ugyancsak az adóhivatalra panaszkodott
Görög József azért, hogy
ebadót
vittek ki neki, pedig nincs is kutyája.
Barna

Istvánné

Varjasnéhoz

vezését

kérte

rosba
a

a telepre,

messzire
és

ne

termelő

hogy

vinniök

a

veszítsenek

munkából.

—

ne kell-

tejet

a

vá-

annyi

idöl

Schulcz

Fe-

renc aziránt érdeklődőit, hogy a
kormány hogyan gondoskodik
az
öregekről és mi van a kormány programjában azokra vonatkozóan, akik
nem OTI biztosítottak. Fekete János elmondotta, hogy a rampának
csak az egyik oldalára
szereltek
villanyt, de szükségesnek tartaná a
másik oldalon is. Csonka István rámutatott az adóhivatali panaszokkal
kapcsolatban arra, hogy szerinte ez
a rossz munkamódszer és a munkafegyelem meglazulása miatt fordulhat
elő. — Többször
tapasztalta,
'tositsanak
kutat
a
Hattyas-telepre
is, valamint
a Kamarásés
Zentai- hogy a tisztviselőnők közül többen
utca sarkára
kifolyóUgyancsak a munkaidő alatt magánügyekkel
kifolyót kért Kecskeméti
József
az foglalkoznak és nem is végzik folyamatosan munkájukat.
Apatinl-utcába.
Hévízi elvtárs, a termelőcsoport
párttitkára nagy lelkesedés
közepette és helyeslő tapsok kíséretében
mondotta el, hogy a dolgozók ne
csak problémáikat és kéréseiket
mondják el képviselőiknek, hanem
mondják el számára mindazokat az
eredményeket is, amelyeket elértek.
Nyomban be is számolt a kecskéstelepi „Táncsics"
termelőcsoport
eddigi fejlődéséről és hálával emlé-

I f j . Komócsin
den

egyes

Mihály

válaszolt

kérdéseire,

ígérte

is, hogy

azt

elvtárs

hozzászólónak

terjesztett

min-

részletesen
egyben

megkeresi

kérések

megaz

elő-

megoldásának

lehetőségét. A
beszámoló gyűlés
után is igen sokan körülvették még
Komócsin elvtársait és egyéni problémáikat mondották el neki. A választók és képviselőjük kőzött valóban közvetlen kapcsolat
alakult
me
kezett
É
arról
a hatalmas
segít- ki ezúttal is, amely a további rendsorán
ségről, amelyet
a Párttól
és népi de- szeres képviselői beszámolók
mokráciánktól
kapott.
K i j e l e n t e t t e , még jobban elmélyül majd.

A szegedi üzemek dologzói magas
teljesítményeikkel
járulnak
hozzá
május elseje méltó megünnepléséhez,
•az ötéves terv sikeres megvalósításához. Az üzemekben több kiváló
dolgozó válik sztahánovistává. Újításaikkal és magas teljesítményeikkel állnak példaként a dolgozók
előtt. Sokan követik már a példájukat; ennek eredménye, hogy mind
több és több dolgozó túlteljesíti,
vagy magasan túlszárnyalja a kitűzött normát. Igen sok azoknak a
száma, akik átlagos 150 százalékot,
vagy kétszáz százaléknál nagyobb
teljesítményt érnek el. Nem ritkaság, hogy sokan megközelítik a 300
százalékot, vagy túlhaladják azt.

az elmúlt héten már 177 százalékos sitják. A brigád tagjai Sebők Káteljesítményt értek el.
roly, Sebők Miklós, Szabó Jenő és
Kispéter Gyula elhatározták, hogy
A Szegedi Kender eddigi erdeményeiket még tovább
fokozzák, hogy minél előbb 300-as
dolgozói
ifi-brigádot tudjanak alakítani. Raj
is ki akarják venni a rájuk eső részt tuk kivül Slisszer Adolf és Márta
a szocializmus építéséből. Az elmúlt Mihály szintén 200 százalékon felül
héten 62 dolgozónak volt 150 szá- termelnek.
)••••.
zaléknál magasabb teljesítménye.
Igen sok dolgozó érte el és túlA 200 százalékon felüli teljesítők
között Koszorús István jár az élen. haladta a 150 százalékot.
Bata József, Nővé Elek, Tápai
Április negyedikére még 227 százalékot teljesített, az elmúlt héten pe- Nándor és Keszej Lajos április nedig már 326 százalékot ért el. Rajta gyedike előtt még alig érték el a 130
kivül még nyolcan termelnek
200 százalékot, most pedig már túlhaladták a 150 százalékos teljesítést is.
százalékon felül.

A Dohánygyárban

Lele Ambrus és Bürgés István 205
százalékot teljesítenek már május
l-re. Április negyedike előtt még ők
sem igen érték el a 200 százalékot.
Most azonban a szabad május 1 örömére egyre fokozzák teljesítményeiket.

Ezideig 21 olyan dolgozója van a
gyárnak, aki 150 százalék átlagon
felül termel. Ezek közül is legkiválóbbak Bugyi Mihályné 194 százalékkal, Ország Barnabásné 197 százalékkal és Csiszár Jánosné 193 szá
zalék teljesítménnyel.
Ungi Mihálynénak és Szalma Mihálynénak a felszabadulás
ünnepe
előtti legmagasabb teljesítménye soha
nem haladta meg a 134 százalékot.
Most május elsejére olyan lendületlei és lelkesedéssel dolgoznak, hogy

i

/
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Különösen a május 1-i munkafelajánlások óta emelték sokan teljesítményüket. Gráf Nándor
például
április negyedike előtt 228 százalékot
teljesített, most pedig már elérte a
236 százalékot. Gál József 220 százalékról 249 százalékra fokozta teljesítményét.

Az újszegedi Ládagyárban
most alakították meg az, első SzlT
200-as brigádot. Tagjai már hoszszabb idő óta állandóan 200 százalékon felül termeltek és úgy döntöttek, hogy teljesítményüket állandó

Vasárnap

Szeged

ifjúsági
A nagy ünnep közeledtével
egyre fokozódik az ifjúság május 1-i előkészülete. Vasárnap 10
szegedkörnyéki faluba mennek
ki ifjúsági kultúresoportok, hogy
szórakoztassák, neveljék a dolgozó parasztságot.
Vasárnap este 7 órai kezdettel Szeged három helyén tartanak a fiatalok tábortűz-ünnepséget. A Petőfi-telepen: a Zárdatéren, Alsóvároson: a Szabadságtéren és Újszegeden: a ligetben

A Pick-szalámigyárban

A
szalámigyár
sztahánovistája,
Czirok Elek is jó munkájával igyekszik május elsejét méltóképpen megünnepelni.
Átlagteljesítménye 157
százalék, rajta kivül még négyen
termelnek 150 százalékon felül.

három

MEG

KÖNYV-KIÁLLÍTÁST

Mint már hírül adtuk lapunkban, a szegedi Egyetemi Könyv,
tár Lenin születésének éívfordulóján, április 22-6n, szombaton délben nyitja meg az ez alaklomból
rendezett szovjet könyvkiállítást.
A kiállítás Lenin elvtárs műveinek nagyobb gyűjteményét mutatja be orosz nyelven, magyar
nyelven és néhány más nyelven,
valamint az Egyetemi Könyvtár
legújabb szovjet tudományos és
szépirodalmi
könyvszerzeményeit. Bemutatja azokat a tudományos fordításokat, melyeket a
szegedi Tudományegyetem egyes
intézeteiben oroszból magyarra

és magyarból oroszra fordítottak. Megtalálhatjuk a tudományos anyagban Liszenkó, Micsu.
rin és Pavlov műveit, a szépirodalmi anyagban pedig remekbekészült illusztrációkkal ellátott
olcsó orosz klasszikusokat, gyönyörűen illusztrált szovjet meséskönyveket láthatunk.
A kiállítást április 22-től április 28-ig tartják nyitva az
egyetem aulájában naponként 10
órától délután 6-ig. A szovjet
könyvkiállítást ünnepélyes keretek között nyitjákj meg szombaton délben.

ha-

sonlóan ugyancsak tejgyüjtő megszerjen

NYITJÁK

A SZOVJET

tudják, hogy sokan figyelik munkájukat és sokan a
termelőcsoport
eredményeitől teszik függővé, hogy
áttérjenek-e a közös gazdálkodásra.
Éppen ezért a Párt vezetése mellett
munkájukkal
példaképül
akarnak
szolgálni.

— EGYRE MAGASABB SZAZALÉKOKKAL.
május
elseje
megünnepléséért

nemrégen alakítottak két 300-as brigádot és azóta is jól teljesttik a brigád tagjai a 300 százalékot. Vastag
Ferencné, Gyöngyi Ferencné „Május
1" nevet adták brigádjuknak. Komócsin Daiázsné, Engi Illésné MSzT
300-as brigádot alakítottak, ezzel is
azt akarják bizonyítani, hogy máll ó k a Magyar-Szovjet Társaság tagságára és a szovjet nép barátságára.
A Dohánygyárban hét dolgozó állandóan 200 százalékon felül termel.
Ezek közül a legkiválóbbak Katona
Jenőné 229 százalékkal és Dömök
Lajosné 225 százalék
átlagteljesítménnyel.

HOLNAP

helyén

tábortűz
gyűlik össze a fiatalság tábortűz mellett, hogv dallal, tánccal
ünnepelje a közelgő nagy munkásünnepet, május elsejét. Kifejezze, hogy kész harcos kiállásra a béke ügye mellett s egyben
kifejezze az örömét, hogy egyre
közeledik az idő, amiker a magyar ifjúság egységes hatalmas
táborban menetelhet, építheti a
szocializmust.
A szegedi ifjúság a tábortüzekre minél nagyobb számban
elvárja Szeged dolgozóit.

A csongrádi „Táncsics" termelőcsoportnak
május
2-1
munkafelajánlása
A csongrádi „Táncsics" termelőcsoport dolgozói méltóképpen akarják megünnepelni a munka napját,
s ennek az elérésére a következő
.munkafelajánlásokat tették; Maszlag Lajos üzemi párttitkár vállalja,
hogy minden nap ebédszünetében 1
órai sajtókiértékelést és felolvasást
tart; Gyovai János vállalja, hogy a
csoport tagjai közül azokat, akik
gyengén számolnak munkaegységgel,
megtanítja őket munkaegységgel szá.
molni.
Nagyistók József elnök vállalja,
hogy a területeket felossza a brigádok között a a munkacsapatokat

megtanítja a helyes munkára.
Az
EPOSz-isták közül Magony Margit
vállalja, hogy a kultúrtermet Ízlésesen kidekorálja.
Gera
Istvánné,
Gyovai
János, Stzebelédi László,
Jesszer Franciska. Pölös Erzsébetéi
Magony Margitka
vállalja,
hogy
betanulnak egy egyfelvonásos vígjátékot, amelyet május 1-én adnak
elő. Tatár József, Gulyás
István,
Gyovai István vállalja, hogy a csoport cukor- és
takarmányrépáját
megsarabolia és kiegyeli. Deák Teréz vállalja, hogy a melegágyak
gyomtalanítását 150 százalékig teljesíti.

A „Hámán" tszcs dohánytermelési
versenykihívása
'X szentem Hámán Kató termelőszövetkezeti csoport dohánytermelési versenyre hívta
ki az ország valamennyi dohánytermelő szövetkezeti csoportját.
A versenykihívásban megállapítják,
hogy
általában
kat. holdanként 6 q-ás termés
eredményt szoktak elérni. Ezt
a 6 q-ás terméseredményt kat.

holdanként 3 q-'ával akarják
túlteljesíteni a „Hámán Kató"
termelőszövetkezet tagjai.
Ugyanakkor versenykihívásukban leszögezték, hogy a dohánytermés tiszta jövedelmét
a csoport továbbfejlesztésére
fordítják. Ez a felajánlás egyik
pontja a 6. szabad május 1
méltó megünneplésére való
előkészületeknek.

Vörös nyakkendő
A Belvárosi Mozi csütörtökön
mutatta be a „Vörös nyakkendő" című szovjet filmet A mozi
a szokásos előadások mellett ifjúsági előadások keretében is
bemutatja ezt a filmet. Az első
ilyen ifjúsági előadás szombaton
délután fél 4 órai kezdettel lesz.
•
A Szovjetunióban mát egészen
kicsi korától kezdve, gondoskodnak
a gyemnek szocialista neveléséről,
hiszen az ovóda, iskola, a családi
környezet alakítja ki a fejlődő
gyermek jellemét, világnézetét. Az
egyik legfontosabb neve'-őszerv,
amely úgyszólván az egész szovjet
fiatalságot felöleli, — az Úttörőmozgalom, amelynek szerepéről
szól a film.
Valéri Visnyakov, az osztály legjobb tanulója. Nagyszerű rajzoló,
remek tornász, de elbizakodott, beképzelt, közösségi munkában nem
vesz részt. Amikor egyszer nyíltan
megtagadja, hogy a faliújságba rajzot készítsen, kizárják a csapatból.
Valérit, aki nagyon hiú, — bántja,
hogy kizárták, de azt gondolja,,
hogy könnyen vissza fogják venni,
jó képességei miatt. Kis idő múlva
kéri visszavételét a mozgalomba,
azonban a vezetőségi ülésen, amelyik visszavételét tárgyalja, legjobb
barálja, — Sura Badejkin, — felvétele ellen szólal fel. Sura árva
fiú. — a háborúban vesztette el
szüleit, Valériéknél lakik. Valéri
úgy gondolja, hogy barátja elárulta
őt, mert ellene szavazott, összevesznek és Sura elköltözik tglükValéri lassan belátja, -hogy magatartása miatt mindenki elfordul tő-

le, megérti, hogy nagy hibát követett el. Rájön, hogy nem minden
a tehetség, sőt, — ha valaki tehetséges, annak még több kötelezettsége van a társadalommal szemben
Most már boldogan vállalja a faliújság szerkesztését, a 'ap nagyszerűen sikerül és Valéri most már rájön, milyen öröm a társadalom
számára végzett munka. Surával is
kibékülnek, s mikor most, újra
kéri felvételét az úttörőkhöz, —
senki nem szavaz ellene.
A fi'm megmutatja .az Úttörőmozgalom jelleimalakító erejét, a
szovjet társadalom szerepét, az
egyén formálásában. Ha valaki hibát követ el, mint Valéri, megkapja a jól megérdemelt büntetést, de
ez a büntetés olyan, hogy egyben
már utat is mutat a javulás felé.
Megismerjük az Igazi barátságot
is, amely nem abban nyilvánul
meg, hogy mindent elnéz, sőt a
legjobb barátunkat kell a legkeményebben kritizálnunk, hiszen ezzel
segítünk neki, hogy leküzdhesse hibáját. Meglátjuk azt is, hogy a
szovjet társadalomban a legértékesebb ember az, aki a legjobb munkát végzi a társadalom számára.
Megismerjük a szovjet fiatalok
vidám, boldog életét
Egészséges
szórakozását, sportját, — meglátjuk, milyen a viszonyuk a családhoz, az iskolához, a munkájukhoz.
Megértjük, hogy a szovjet társadalom a legnagyobb segítség ahhoz,
hogy a fiatalok igazi, szocialista
emberré nevelődjenek- A mi Úttörőmozgalmunk és a felnőttek is sokat
tanulhatnak ebből a filmből.

Tanulmányozzuk
a Szovjetunió

hatalmas

eredményeit

és h a s z n á l j fel szocializmusunk

építésében
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PÁRTÉLET

Nyolcvanezren tiltakoztak a bresti temetésen

*

Milyen munkát végzett a Belváros V. pártszervezete
a vezetőségválasztó taggyűlés óta
Körülbelül három héttel ezelőtt
tartották meg a Belváros V. alapszervezetében
a vezetőségválasztó
taggyűlést. A régi vezetőség három
tagját újra megválasztották, s Így a
vezetőség tagjai inost a következők:
Láng Károly elvtárs titkár, Kormányos Imre elvtárs elnök, Verba
József elvtárs, Lakatos Edit elvtársnő agitációs felelős, Szűrs Rozália
elvtársnő oktatásfelelős, Király Imre elvtárs szervező és Becker József elvtárs gazdasági vezető. Az ú j
vezetőség a vezetőségválasztó taggyűlés után azonnal munkához látott. Maga a vezetőségválasztó taggyűlés ís, amely igen jól sikerült,
nagy segítséget nyújtott nz új vezetőségnek, hogy munkáját megjavítsa és kiküszöbölje az eddigi hibákat. A határozati javaslatok olyanok voltak, amelyeket az új vezetőség azonnal napirendre tűzhetett
és hozzákezdhetett azok megvalósításához.
Népnevelömunka a vezetőségválasztó
taggyűlés előtt

'A' párlszervezcl vezetősége elkészítette a kisgyűlésckre vonatkozó
ütemtervét. A terv szerint hetenként hat kisgyülést tartanak. Egy
hónapra előre már be is osztották
az előadókat.
A pártszervezet tagjai most a jövőheti taggyűlésre készülnek. Ezen
a taggyűlésen az új vezetőség beszámol eddig végzett munkájáról, a
pártszervezet vezetősége az eddigi
eredményeket továbbfejlesztve arra
törekszik, hogy a taggyűlésen
a
tagság teljes létszámban résztvegyen.
A régi vezetőség munkája
A pártszervezet
tagsága igen
nagy örömmel fogadta, hogy az új
vezetőségben helyet kaptak a fiatalok is. A régi vezetőség tagjai
közül Rarlosné elvtársnő, a volt
agitációs felelős, minden támogatást megad az
új vezetőségnek.
Mindjárt a vezetőségválasztó taggyűlés után kérte, hogy
pártmunkát végezhessen, s jelenleg mint
népnevelő csoportvezető működik.
De vannak a régi vezetőségi tagok
között olyanok is, mint Ritter Józsefné elvlársnő, a volt oktatásfelelős, akinél
bizonyos
sértődöttség
mutatkozik, amit bizonyít az is,
hogy mindjárt a vezetőségválasztó
taggyűlés után másik pártszervezethez kérte az átigazolását. Nem adta
át a reszortját Szűcs Rozália elvtársnőnek, mindjárt a vezetőségválasztó taggyűlés után, s fgy az ú j
oktatásfelelős
munkáját nagyban
megnehezítette.

— a pártszervezet tagsága a vezetőségválasztó taggyűlés óta mégjobban összekovácsolódott.
A Párt és a tömegek kapcsolatának
megszilárdításáért
*

Maga a tagság is világosan látja,
hogy a vezetőségválasztó taggyűlés
óta egyre inkább javul a pártszervezet munkája.
— A vezetőségválasztó taggyűlés
is bebizonyította, mennyit fejlődött
a pártszervezet Rákosi elvtárs beszéde óta — mondja Vince Jánosné elvtársnő, népnevelő. 'A' tagság
bizalommal fogadta az új vezetőséget. Hogy mennyire megnövekedett
a tagság aktivitása, bizonyltja az
is, hogy a tegnapi pártnapon a nagy
eső ellenére is
hatvanan vettek
részt, pedig először azt gondoltuk,
hogy a rossz időjárás nagyban befolyásolja majd a pártnap sikerét.
Biztos vagyok abban, hogy a vezetőség és a párttagság további együttes jó munkája nagyban hozzájárul
majd pártszervezetünk további fejlődéséhez.

A
vezetőségválasztó
taggyűlés
A Belváros V. pártszervezetének,
előtt a pártszervezet népnevelő gáraz új vezetőségnek háromheti mundája igen gyengén működött.
Az
kája bebizonyította, hogy az új veegyidőben nagy létszámú népnevezetőség és a tagság is megértette
lő gárda széthullott, a népnevelőRákosi elvtárs beszédét és a Közmunka szervezetlen volt. 'A' vezetőponti Vezetőség határozatát. Egéségválasztó taggyűlés előtt például
szen bizonyos, hogy a pártszerveegy-egy népnevelő értekezleten alig
húsz népnevelő jelent meg.
Hiba
zet népnevelő munkája, amely mostvolt az is, hogy a kerület dolgomár sokkalta szervezettebb és akzóit nem térképezték fel megfeletívabb, nagyban hozzájárul majd a
lően és igen sok család volt, amePárt és a tömegek kapcsolatának
lyet a népnevelők sohasem látogatmegszilárdításához, amely igen fonlak meg. Papiron hatvan népneveA pártszervezet tagsága nagy bilője volt a pártszervezetnek, de a zalommal fogadta az új vezetősé- tos előfeltétele Pártunk további sivalóságban ezeknek csak igen kis get. s amint Láng elvtárs mondja, keres harcának.
hányada végzett
akti?
népnevelő
munkát. A rossz szervezés következtében megtörtént az is, hogy egy
családot két népnevelő is lelátogatott, ugyanakkor, amikor igen sok
családot egyáltalán nem látogattak
meg.
'Alig egy hét választ él bennünket attól, hogy a mi párt-

A Dohánygyár tizescsoportvezetöinek levele
a vezetőségválasztó taggyűlésről

I vezetőségválasztó taggyűlés óta
A határozati javaslat célul tűzte
ki, hogy a népnevelők számát negyvenre emelik fel. úgy, hogy ezek
mindegyike szervezett, aktív
munkát végezzen. A jó szervező és felvilágosító munkának meg is lett az
eredménye, mert a legutóbbi népnevelő értekezleten körülbelül negyven népnevelő vett részt. A népnevelőket három csoportba osztották
és minden egyes csoportot egy csoportvezető irányit. Mindegyik népnevelő csoportvezető a legfejlettebb
népnevelők közül kiválasztott magának egy helyettest. A népnevelök
rendszeres családlátogatásokat végeznek, — most már szervezetten
—, mert a pártszervezet vezetősége
pontos kimutatást készített a kerületben lakó családokról. A csoportok beosztását úgy végezték
el,
hogy a népnevelők a kerületben lakő minden családhoz eljussanak.
A vezetőségválasztó taggyűlés előtt
a Szabad Nép Baráti Kört, amelyet
megszerveztek ugyan, és egy ideig
működött is, elhanyagolták. A határozati javaslat célul tűzte ki a
Szabad Nép Baráti Kör újjászervezését. Most a Szabad Nép
Baráti
Kör minden kedden megtartja ülését és azon legutóbb
harmincan
vettek részt, köztük
pártonkívüli
dolgozók is.
Kisgyülések
A határozati javaslat értelmében
megszervezték a kisgyüléseket
is,
amelyeknek megtartását az utóbbi
jdőben szintén elhanyagolták.
Az
első két kisgyülést
most, hétfőn
tartották meg az Alföldi-utcában és
a Rokor-utcAban. Az egyiken tizenheten, a másikon pedig
harminckilencen vettek részt. Á pártonkívüliek igen nagy érdeklődést
mutattak a kisgyűlés iránt és aktivan
kivették részüket a hozzászólásokból. Hogy milyen szeretettel viseltetnek a pártonkívüli dolgozók
is
a kisgyülések iránt, bizonyltja
az,
hogy uz előadónak, Baricz elvtársnőnek virágot helyeztek az asztalára, s mivel az udvarban hideg
volt, takarót is adtak neki.

Máju*
l-re
késxulnek
ax assxonyok
A megye

dolgozó

asszonyai

nagy lelkesedéssel készülnek má-

jus 1 méltó megünneplésére. Az
asszonyok kultúrelőadúsok tart á s é t és olvasókörök megszervezését vállalták. A tápéi MNDSz
csoport május l-re kultúrműsort
tanul be, ezenkívül május
l-ig
két olvasókört szerveznek a község dolgozó asszonyai között. A
szentesi, nagymágocsi és a makói MNDSz csoportok is kultúrelőadást tartanak május 1-én.
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szervezetünkben is megtörténjék a vezetőség felfrissítése, a
vezetőségújjáválasztó
taggyűlés. Én, mint tízescsoportvezetö
minden szabad időmet arra fordítom, hogy elbeszélgessek a
hozzám beosztott elvtársakkal, felvilágosítsam őket a vezetőség újjáválasztásának
jelentőségéről.
Munkámban
mindenekelőtt Rákosi elvtárs beszédét tar
tom szem előtt, A vezetőségválasztó taggyűlésen az lesz; az
egyik főfeladatunk, hogy helyesen alkalmazzuk a kritikát
és az önkritikát. Erre felhívom az elvtársaknak
figyelmét,
megmagyarázom nekik, milyen a helyes kritika és önkritika.
De elmagyarázom azt is, hogy a Szervezeti Szabályzat
a párttagság részére biztosította a jogot, hogy megvitassa
a pártszervezet életének min/len egyes problémáját és javaslatokat tegyen. Ha ezt helyesen tudatosítjuk, máris biztosítottuk a taggyűlés
aktivitását.
Megmagyarázom
az
elvtársaknak azt is, hogy a vezetőségválasztás minden párttagnak és minden dolgozónak
közös érdeke, mert a vezetőségválasztó taggyűlések
nagyban elősegítik Pártunk további fejlődését.
Ha helyesen és jól oldjuk meg feladatainkat, és a vezetőségválasztó taggyűlés előkészítésében is követjük a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának
példáját, akkor
biztosak lehetünk abban, hogy jól dolgoztunk és ez a vezetőségválasztás is igen eredményes lesz majd. De nemcsak
a vezetőségválasztó taggyűléssel, hanem a termelékenység
emelésével is hozzájárulhatunk
pártunk megerősítéséhez.
A vezetőségválasztó taggyűlés és a termelés között igen
szoros összefüggés van, mert ahol jó a pártszervezet vezető
sége, ott könnyebb, vidámabb és szervezettebb a munka. A
két feladat, a vezetőségválasztó taggyűlés és a május elsejei
munkafelajánlások
teljesítése, szorosan összefügg egymással. Mindkettő Pártunk erősítését szolgálja és ennek érdekében nekünk, tízescsoportvezetőknek igen jó munkát
kell
végeznünk.
Komócsin Balázsné
tízescsoportvezető,
Dohánygyári pártszervezet.

Bidaulték munkásgyilkos politikája ellen
„Egység a gyilkosok ellen" cí- akik a legutóbbi vasutassztrájk
mű vezércikkében a l'Humanité szervezésében résztvettek. A fekiemeli annak a ténynek a fon- gyelmi bíróság munkástagjai kitosságát, hogy a francia mun- jelentették. hogv nem mennek el
kásság egységfrontja politikai a fegyelmi bíróság ülésére addig,
vonalon is megvalósulóban van. amíg a két pályaudvar környémiután a 3000 frankos általános kéről nem távolítják el a rohavi bérpótlék "érdesében a gaz- hamrendőrséget.
dasági egységfront kialakult.
Egész Franciaországban a laA lap részletesen beszámol a kosság élénk érdeklődése és aktív
bresti tüntetés halálos áldozatá- részvételével folyik t- népszavanak temetéséről, amelyen több zás a béke mellett, és \z atommint 80.000 ember vett rész-. A fegyver betiltásé/ • Kommunistemetés időpontjában pár percre ták és a Béke és Szabadság Híaz egész országban megállt a vei házról-házra járnak és százmunka. A gyárak, üzemek, ban- ezprszánuTa szerzik meg az alákok, a közigazgatási hivatalok írásokat, melyek a stockholmi
dolgozói néhánvoerces munkabe- békefelhívást
támogatják
A
szüntetéssel és sok-sokezer ha- francia békemozgalom vezetőjétározat elfogadásával tiltakoztak nek Thorez elvtársnak, 50. szüa Bidault-kormány munkásgyil- letésnapja megünneplésére nagykob politikája ellen.
arányú előkészületek folynak.
Párisban a lyoni és az orleansi Páris egyik külvárosában, Ivrypályaudvarok vasutasai hatalmas ben, szombaton nyitják meg a
felvonulással tiltakoztak a vas- kiállítást, melyen a Thorez elvúttársaság igazgatóságának az társnak küldött ajándékokat álellen az eljárása ellen, hogv fe- lítják ki és amely szintén a bégyelmi bíróság elé utalta azokat I kéért folyó szervezett harc egyik
a szakszervezeti megbízottakat, •szakasza.

A CGT május

elsejei

felhívása

Franciaország dolgozó népéhez
A CGT május l-e alkalmából vel szállnak szembe ezekkel az
Küzdenek,
hogy
a következő
felhívást intézte állapotokkal.
a
Franciaország dolgozó népéhez: neghátrálásra kényszerítsék
„Franciaország dolgozói! 1950
m á j u s l-ére a CGT
egységes
harcra hív fel benneteket a vil á g m i n d e n proletárja
oldalán,
akik közül több, mint 75 millió
t ö m ö r ü l a Szakszervezeti Világszövetségben. M í g a Szovjetunióban és a népi demokráciákban a
népek felszabadultak a kapitalista elnyomás alól, élvezik a szabadság és m u n k á j u k gyümölcsének jótéteményelt s kormányaikk a l közösen egyetlen
tömbben
védik a békét, a lraptt-ti'sta országok dolgozó
nénelnek
élete
mind nehezebbé válik. A nyomor
súlyosbodik, a
szakszervezeti
jogokat és a
szólásszabadságot

mindinkább fenvepet'k. a háborús
veszély egyre nő, az a g g o d r ' — í
és a gond behatol minden otthonba. A dolgozók minden kapitalista országban egyesült erő-

háború fenyegető rémét.
Férfiak,
asszonyok,
fiatalok
és öregek! Szervezett és szervezettlen dolgozók!
Támogassátok
a k i k ö t ő m u n k á s o k hősies harcát.
Tagadjátok meg
a
hadianyag
gyártását, raktározásét és szállítását. Követeljétek a
háborús
ipar átállítását békés termelésre.
Egyesüljetek,
harcoljatok, tüntessetek békés termelésre. Egyesüljetek. h""o<\M*>to'' ^tetessetek
tömegesen ezen a m á j u s 1-én a
nvomor, a fasizmus és a h á b o r ú
ellen.
Kövessétek a
Szakszervezeti
Világszövetség és a C G T felhív á s á t és harcoljátok ki - kollektív szerződéseket,' harcoljatok a
nyomor és a háborús
törvények
ellen, az atombomba betiltásáért,
a világ békéjének
megvédéséért
és a vietnámi h á b o r ú
haladéktalan megszüntetéséért."

A szoviet leöltök Nazim Hikmet
szabadonbocsátását követelik
Szovjet költök egy csoportja a
„Lityeraturnaja Gazjeta" című irodalmi folyóiratban közzétett
levélben követeli Nazim Hikmet török költő kiszabadítását a börtönből. A levél hangoztatja, hogy a

Budapesten

csaknem

török kormány már 12 éve tartja
börtönben Nazim Hikmetet, a tö^ök
nép dicső fiát, a békeharcost,
a
lánglelkü költőt. 1938 augusztusában a katonai bíróság 28 évi és 4
havi szabadságvesztésre ítélte
a
költőt.

sxúxexren

nézték

meg

A „SZOVJET GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSTí?

Március 4-én nyitották meg a mára igyekszik lehetővé tenni a
Nemzeti Szalonban a „Szovjet gra- grafikai kiállítás megtekintését.
fikai kiállítást", amelyet a MagyarA szovjet grafikai kiá'litás auguszSzovjet Társaság rendezett. A kiál- tus 31-lg még a következő Vidéki
lítás egy hónapig volt nyitva
és városokba jut el:
Hódmezővásárezalatt az idő alatt 92-800 ember hely, Szentes, Orosháza, Békéscsa*
tekintette meg.
ba.
Ezekben a városokban
egy,
É n most beszámolok arról, h o g y a n végzem a vezetőség újjákettő,
illetve
három
hétig
i'ehet
A
Magyar-Szovjet
Társaság
az
választással kapcsolatos agitációs m u n k á m a t . Mindenekelőtt
ki- .
ország valamennyi dolgyzója szá- megtekinteni a kiállítást.
hangsúlyozom, hogy a vezetőségválasztó
taggyűlésen
szorosan
szem előtt kell t a r t a n u n k P á r t u n k ú t m u t a t á s a i t ,
R á k o s i elvtárs
beszédét és a K ö z p o n t i Vezetőség határozatát. Felhívom az elvtársak figyelmét a r r a , h o g v b á t r a n f e d j ü k fel a h i b á k a t , ne a m o s .
dóban t á r g y a l j u k me<* azokat, mert ha az egész
párttagság
a „Szabad Föld Téli Esték"
elöadássoroxatait
előtt hozzuk felszínre a hibákat, akkor a vezetőség is jobban
m e g l á t j a . — ilven h i b á k a t k ö v e t t ü n k el és azok kijavításával
a
A Szabad Föld Téli Esték elő- zei munkákról és az agrotechnikai
pártszervezetünk megerősödik.
adássorozatai november hó köze- kérdésekről szólók. A dolgozók szeD e azt is figyelmükbe a j á n l o m az elvtársaknak, h o g y neesak
pétől' márejus végéig tartottak. Az retetét m u l a t j a a Szovjetunió iránt
a h i b á k r ó l , hanem az eredményekről is beszélgessünk, mert akkor
MDP segítségével a népművelési
világosan l á t j u k , h o g y a n t u d u n k még nagyobb eredményeket elaz az érdeklődés, ahogy a szociabizottságok megalakítása után jaérni A vezetőségválasztó t i erevülésen foglalkozni kell a termenuárban a Szabad Föld Téli Esték lista mezőgazdaság élenjáró eredléssel is, m e r t íev a vezetőségválasztó taggyűlés elősegíti a munszáma 3000-re melkedett. Az
egy ményeinek ismertetéséről szóló előka m e g j a v u l á s á t is
előadásra eső hallgatóság átlagszá- adásokat kísérték.
F e l h í v t a m az elvtársak figvelmét arra.
hogv
a
tagsági
m a a novemberi 50 főről 97 főre
könyvben lévő Szervezeti Szabályzatból is m e g l á t h a t j u k , mik a
emelkedett. November óta ötmillió
j o g a i n k és kötelességeink, amelyekkel é l n ü n k kell ezen a vezetőember hallgatta meg az előadásoA párlépités
munkájának
ségválasztó taggyűlésen. A vezetőségi tagok
űjjáválasztásával
kat, 80—90 százalékban dolgozó pakapcsolatban felhívtam az elvtársak figyelmét,
hogv
mindenki
nélkülözhetetlen fegyvere
raszt.
szóljon hozzá a jelölőbizottság javaslataihoz és ügyeljenek arra,
(
hogv olyanok kerül jenek be a vezetőségbe, okik j ó m u n k á i n k Nagy érdeklődést és sok hozzákal eddig is ?>ebizoiivftották. h o g y méltók erre a feladatra. Munszólást váltottak ki azok az elők á n k a t akkor t u d j u k jól elvégezni, h a mindenkor Sztálin elvtárs
adások, melyek szorosan összefüggtanítását. R á k o s i elvtárs ú t m u t a t á s a i t t a r t j u k szem előtt.
nek a dolgozó parasztság mindenR á e z I g n á c , tízescsoportvezető
OLVASI)
TERJESZD
napi élet vével: így a tavaszj med o h á n y g y á r i pártszervezet

Ötmillió ember hallgatta

I
a m i H S
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MEGVÉDJÜK A BÉKÉT!

Több, jobb

munkával,
összefogással
harcolnak
a szegedi
a háborús gyújtogatok
ellen

dolgozók

JTzrek és ezrek hallgatták Szegeden is rádión keresztül a keddi budapesti békenagygyűlést, ezrek és ezrek olvasták az újságokból a békegyűlés felszólalásait, azokat a
szavakat, melyet a nagygyűlés felszólalói az egész nép neveben kiáltottak oda az új há
borúra itszító imperialistáknak. Szocializmust építő népünk egységesen sorakozik fel a
béketábor soraiba, melynek élén a nagy Szovjetunió áll, s amelynek 800 milliónyi tagja
ismételten és ismételten bizonyságát adta, hogy nemcsak akarja a békét, hanem harcol
is a béke megvédéséért. A háboríts gyújtogatok minden agressziójár a csattanós feleletet
ad azáltal, hogy újabb és újabb, nagyobb munkaeredményekkel erősíti az országát. Nem
egyszer kapták meg az imperialisták ezt a feleletet a magyar dolgozó néptől s ezen belül
a szegedi dolgozóktól is. A szegedi dolgozók is még fokozottabban ki akarják venni részüket a béke megvédéséből a munkapadok mellett, gyárakban, földeken, íróasztalok mellett, laboratóriumokban, a szocialista kultúra, művészet eszközével, az ifjúság az iskola
padjaiban még jobb tanulással. A stockholmi békekonferencia fehívása alá ezer- és ezerszámra kerülő szegedi nevek mellett, ezek az eredmények beszélnek arról az elszántságról, mellyel Szeged dolgozói is odakiáltják a Trumanoknak, Bevineknek,
Churchilleknefe: Megvédjük a békét! Erről az elszántságról, a budapesti békegyűlés hatalmas mozgósító erejéről szólnak az alábbi nyilatkozatok, melyben különböző foglalkozású szegedi dolgozók, fiatalok, idősebbek, férfiak, nők beszélnek a közös nagy ügyről: a béke megvédésének ügyéről.

Ohatt Pál
sztahánovista,

Szénaii ÍZoltánné
é!munkál,
a Dohánygyár dolgozója

a lemezipari szakma legjobb

— 20 év óta dolgozom itt ebben a gyárban. Azelőtt azt se
tudták, hogy a világon vagyok-e,
én nem számítottam,
csak a
munkám kellett. Ma megbecsült
tagja vagyok a társadalomnak,
élmunkás lettem, rólam vesznek
példát mások, a lányom gimnáziumba járhat, most az idén fog
leérettségizni, a másik — 5 éves
— kislányomnak is most már
módomban van megadni
mindent, a férjem is dolgozik, szép
lett, boldog lett a mi
életünk.
Ezt az életet szeretnék tönkretenni az imperialisták,
lerombolni azt a békés otthont, amit
mi, dolgozók a felszabadulás óta
felépítettünk, újra ki szeretnének
szolgáltatni bennünket a tőkés
kénye-kedvének. Aki ezt tűrné,
saját fejét dugná bele a hurokba. Fel kell valamennyiünknek
sorakozni a Szovjetunió vezette
béketábor mögé, többtermeléssel
kell megadnunk a feleletet _ az
imperialistáknak. En állandóan
180 százalékot teljesítek, de még
emelni szeretném- ezt a teljesítményt, hogy ezzel bizonyítsam:
én a béke katonája vagyok!

i

dolgozója
<— Hosszú időn keresztül rángattak bennünket, dolgozókat az
urak, úgy, ahogy nekik tetszett.
Kényszerített bennünket az éhség, hogy nyakunkat belehajtsuk
a járomba s megvoltak az eszközeik az uraknak, hogy kihajtsanak bennünket a csatamezőkre is, ha az érdekük úgy kívánta. A munkapad mellett hullatotft /verejtékünk éppúgy, mint
a harctéren hullatott vérünk, az
ő zsebüket h i z l a l t a . Ezt a
világot szétverte öt évvel ezelőtt a Vörös Hadsereg. Miénk
a gyár, magunknak termelünk, a
magunk szebb, jobb életét,
a
szocializmust építjük. Miénk az
ország is, mi magunk irányítjuk
sorsunkat Mi pedig
békében
akarjuk építeni a mi és a gyerekeink életét. Elni tudtunk a kapott szabadsággal, szép
eredményeket értünk el eddig s minden eszközzel megvédjük ezeket
az eredményeket. Többet, jobbat
termelünk, még jobban magszorítjuk a munkaszerszám nyelét.
Az én teljesítményem állandóan
Dr. Fodor Gábor tudás,
150 százalék körül mozog.
Ez
alá sohasem süllyed. De
még Kossuth-díjas ee-vetemi tanár
fokozni akarom ezt a
teljesít— A tudomány dolgozói a legményt. Igy védem a béke fronthatásosabban úgy tudják a békejának rám eső szakaszát.
frontnak rájuk eső szakaszát
Tóth Mihályné,
megvédeni, ha erejüket megfea „Felszabadulás" termelőcRoport szítve, a tudomány területén hozzájárulnak a szocializmus építétagja
séhez. A konkrét feladata a gran— Amig a tennelöcsoport meg diózus ötévas terv érdekében kinem alakult a kulákoknak dolgoz- építeni a tudomány és gyakorlat
tunk, úgyszólván semmiért. Még a eleven kapcsolatát. Tudásunk legvérünket is kiszívták volna ezek az javát kell átadnunk a fiatalságingyenélök, ha módjukban állt volna. Az apám a világháborúban oda- nak és ezáltal jó szakkádereket
veszett, a férjem pedig nyomorék kinevelnünk a szocializmus épílett, addig amig a kulákok a hábo- tése számára A mi munkánk tarúban is itthon gazdagodtak, zsíro- laja a béke. éppen ezért minden
sodtak. Mind betegnek tettette ma- tudósnak kötelessége belekapcsogát, amikor katonaságról volt
szó. lódni aktívan abt>~. a harcba, me.
Beszéltek, hogy így a haza. meg
lyet a világ dolgozói folvtatr.ak
úgy a haza. Persze az ő hazájuk,
mert akkor még ez a haza nem a békéért, az ú j háború előkészívolt a mi hazánk. Csak a felszaba- tői ellen, ügy tudjuk legjobban
dulás óta lett a miénk. Békés, bol- nyilvánítani békeakaratunkat, ha
dog, nyugodt lett az életünk a ter- még nagvobb eredménveket tumelőcsóportban. Hát hogyne véde- dunk elérni tudományos
munném én ezt az életet azok e/len, kánkban.

Koós Olga színművésznő
— Er
a döntő problémáról,
mely most az egész haladó emberiséget megmozgatta,
n-ihez
egyéni szemszögből beszélni. Fz
800 millió ember és az egész vilán- dolgozóinak közös ügye. Dolgozó országunkat és ragyogó jövőnket építő emberek millióiról
var. szó. akik egv emberként állunk ki családunkért, országunkért és a szocializmus építéséért.
Ui. fiatal színészek, akik átérezzük hivatásunk nagyszerűségét. mindazokat a csodálatos lehetőségeket és feladatokat, amelyek országunk kulturá.iának fejlődésével ránk is várnak, nem
akarunk és nem is fogunk lemondani arról, hogy a
békét
minden
erőnkkel megvédjük.
Minket is magával ragadott a
béke-gyűlés lelkes hangulata mi
is felsorakozunk a béketábor harcosai mögé, hogy munkánkkal,
fejlődésünkkel sikerre vigyük a
békéért folytatott harcot.

Hajdú
István
ifjnmunkás,
a DÉMA-cipőgyár dolgozója

— Huszonegyéves vagyok. Mint
árva fiú, gyámnál nevelkedtem
s már eddigi életem során is sokat hányt-vetett a sors.
Egy
fényképészhez mentem el tanoncnak, de ott mindent kellett végeznem a mosogatástól kezdve a
súrolásig, csak éppen azt nem,
amiért odamentem: a szakmai
munkát. Nem tudtam tanulni, ott
kellett hagynom a szakmát ós
egyik munkahelyről a másikra
hányódtam- 1948 januárjában
kerültem ide, a cipőgyárba, és
itt végre kikötöttem. Naprólnapra jobban kezdtem látni a
végső célt. azt, hogy az új rend,
a szocializmus elsősorban
nekünk, fiataloknak épül, tehát nekünk kell az építésben is előljárnunk. Harc kérdése a szocializmus építése, mert látjuk, hogy
az imperialistáéi Rajk Lászlókat,
Vogelereket, kémeket, szabotálókat küldenek országunkba, gyújtogatják az új háború csóváit.
Tudom azt. hogy a békét meg
tudjuk védeni, ha mindannyian
akik erre akarnak törni. Hogyne
fokozottan
vesszük ki részünket
védeném 4 gyerekemet
az utolsó Takó Zsuzsanna diák,
a termelőmunkából, a szocializcsepp véremig.
a Közgazdasági Leánygimnázium mus építéséből. Ezért igyekeztem
fokozni termelékenységemet és
Sugár Miklós
mérnök
tanulója
elértem azt. hogy állandóan 150
A béke jelenti
számunkra
a jólé—
Mély
felháborodással
értesül- —160 százalék között teljesítek.
tet,
biztonságot,
teremtő,
alkotó- tünk
az imperialisták
újabb
provo- Azzal akarok választ adni
az
készségünk
teljes
kifejtésének
lehe- kációjáról,
arról,
hogy egy
amerikai imperialistáknak,
hogv
ezévi
tőségét.
Helyzetünk
ma már
lénye- repülőgép,
felrúgva
a
nemzetközi
tervemet két és fél hónappal
gcsen más, mint a múltban
volt. Ak- szabályokat,
berepüli
a
Szovjetunió előbb, október 15-re befejezem.
kor,

ha

egy

állásba

bejutottunk,
a tőkés

előtt

elismerését
becsült
nak,
a

tagjai

tőkések

gilag

kapjuk

meg,

hogy

lehetséges,

az

ségemnek

tartom,
abban

aláírások

be

az

anyaÍgy
Tudom

csak
ezért

hogy

aktivan

a mozgalomban,

az

az

továbbfejleszteni

éppen

nyítja

tásait.

munkánkat.

építőmunka

majd
világ

hanem

képességeinket.

ben

az

szolgálják.
nemcsak

van

azt,

húzni

nem

hanem

jólétét

is jutalmazzák

vegyek

társadalom-

újításunkért

tudásunkat,

érzi,
talista

meg~

millióival

imperialistáknak,

béke'

és olt

hogy

az

és

kánk,

a béke

a tanulás

terén

érünk

szek

részt-

béke

s

vagyunk

bizo-

munkafegyelmet.

hogy

hazánk

dolgozói

keresztül

tudják

ke

a háborús

gyújtogatok

számí-

nak
len

frontján
kicsiny,

tokozott

ered-

való

tekintet

tanulóifjú-

nak

közös

a naha-

hogy kéáldozatra

akarjuk,

bástya

legyen

diákok,

kemény

jelenti,

Éppen

a

e

és

a

bástyá-

emelkedik.
és

nélkü 1
és
est

építhetjük

a szocializmust,

gondtalan

iövő

gyok

is

az. egész
tudjuk
togatok

világon

tehogy

nyugodt,
gyermekeinkre.

továbbra

is élni

minden

akarok.
hogy

alkotó,

jelenti,

vár

kívánok

abban,

kötelessége,

az

azt

érdekében

nemre

mindannyiónk-

érdeke
ami

béke

életszínvo-

pártállásra

békét,

Békében
a! a béke
hogy dolgozni

törhetet-

hogy

megvédjük

remtő

a

munkalehető-

jobban

ezért

Még

a bé-

azt,

egyre

hogy

számára

gondtalan

mun-

sorainkban

s mi,

építőkövei.

is ezt

Mindannyiónk

nyugodt

napi

a

érdekében.
Azt

de

séget

kijelentjük,

szilárdítjuk
valóban

Mi

békeértekezlet

megvédése

job,ban

—
a

nalunk

minden

mely

háborúszembeta-

csatlakozunk

lezajlott

tározataihoz

köteles-

kapi-

akarjuk

el. Mi,

lelkesedéssel

pokban

Uj

erejét

hogy

öze. JCofpáái
Slemérni,
a városháza dolgozója

erőfe-

erőivel.

azáltal,

ményeket
ság,

a

mindenütt

a béketábor

növelpi

van

kétségbeesett

de

magát
erőt,

a szov-

imperializmus

próbálkozik.

spekulál,

lálja

nyitott

Az

széthullóban

rend

szítésekkel
ra

tüzet

repülőgépekre.

Ma

növelik,

nép

módunkban

a

a

területére
jet

eredményét,

eredményei

hasznát

elismerést

kellett

zsebre.

vagyunk

dolgozó

Egy-egy

mászni

s munkánk
ő vágta

fáradozásunk

egész

nagynehezen

csúszni,

Bizonyos
ha

mi,

és

erőmmel
vadolgozók

összclogunk,

meg

a háborús

gyúj-

akadályozni
szándékait.

üz osztályellenség elleni fokozott harchoz
segít hozzá Komócsin Zoltán elvtárs
vasárnapi előadása
Napról-napra nagyobb dolgozó tömegek
érdeklődnek
Szegeden
Komócsin Zoltán elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Agitációs Osztálya vezetője vasárnapra hirdetett előadása iránt.
Komócsin Zoltán elvtárs vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel ,.A
kommunista pártok harca az osztályellenség ideológiai és
szervezeti
behatolása ellen" címmel mulatja meg azt a létfontosságú küzdelmet,
amelyet a dolgozóknak meg kell vívniok szocialista építésünk rombolói ellen, az osztályellenség
legkülönfélébb
formában
megnyilatkozó
aknamunkájával szemben. Minden dolgozónak világosan kell látnia ebben a döntő kérdésben és ehhez a világos látáshoz, de egyben az osztályellenség ideológiai, szervezeti behatolása elleni gyakorlati küzdelemhez segít hozzá Komócsin Zoltán elvtárs vasárnapi előadása. Az előadást a Belvárosi Moziban rendezik me|J és arra minden érdeklődőt
szívesen látnak.

„Köszönjük

Rákosi

elvtársnak,

hogy gyermekeinket fováhhfaniftafhaijük!"
Az MNDSz központban értekezletet tartottak, melyen a torontáli, tiszamelléki és dorozsmai szülői munkaközösség elnökei vettek részt. Márki Andrásné ismertette. Pártunk Központi
Vezetőségének
határozatát
a
VKM munkájával kapcsolatban
és rámutatott, milyen
súlyos
szabó tázscselekményeket követtek el a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban meghúzódott ellenségek. A szülői munkaközö=sé„ megyei előadója. Ábrahám Jánosné kiértékelte az eddig végzett munkát és rámutatott a hiányosságokra, valamint
megjelölte a szülői munkaközösségek további feladatait. A megjelentek ezután hozzászólásaikban megvitatták a felvetődött
kérdéseket, rámutattak, hogv saját területeiken hogyan éreztette hatását a VKM szabotőreinek és bürokratáinak
kártevő
ténykedése.
Elhatározták, hogy munkájukkal igyekeznek minél jobban
emelni az általános tanulmányi
színvonalat. A szülői munkakö-

zösségek az iskolákban tanulószobákat kívánnak a tanulók és
pedagógusok számára, melyekben
a pedagógusok foglalkozhatnak a
gyengébb eredményt felmutató
gyerekekkel. A szülői munkaközösségek felveszik a küzdelmet a
lemorzsolódás ellen, valamint a
jövő évi sikeresebb tanulás érdekében elősegitik az
úttörők
nyári táborozását. A szülők vállalták, hogy az iskolákat május
l-re. a dolgozók nagv nemzetközi
ünnepére kitakarítják, kicsinosítják.
Az értekezleten célul tűzték
maguk elé a szülői munkaközösségek elnökei, hogy elősegítik a
szülők továbbtanulását. A szülők iskolájának befejezése után
továbbtanulhatnak a szülők. A
dorozsmai központi iskolában már
meg is kezdődött az orosz nyelv
tanulása.
Az értekezlet ezután egyhangú lelkesedéssel határozta el,
hogy táviratot küld a magyar
nép nagy vezérének, Rákosi elvtársnak. A távirat szövege a következő:

Í

„Rákosi Mátyás elvtársnak!
A Magyar Dolgozók Pártja Országos Főtitkáráriak, Budapest
A Csongrádmegvei Szülői Munkaközössévek ezúton mondanak köszönetet Pártunk nagy vezérének. Rákosi Mátyás elvtársnak, hogv a VKM-ben történt szabotázsakciók I-leplezésével lehe.
tővé tette, hogv mi. munkás és dolgozó parasztszülők, gyermekeinket továbbtaníttathatjuk. ígértük, hogv továbbra is taníttatni fogjuk gyermekeinket ezáltal biztosítjuk Magyarországon az
új értelmiség kialakulását.
Csongrádmegyei Iskolák és Óvodák Szülői Munkaközösségei."

Egyre nő a%
érdeklődés
a „Szovjet Grafika" kiállítás iránt
Szeged dolgozói, iskolás tanulói
és a környék dolgozó
parasztjai
mind
nagyobb számhan
tekintik
meg a Magyar-Szovjet Társaság
székházában a „Szovjet Grafika"
kiállítást. Az üzemek, iskolák
és
intézmények
csoportos
látogatói
mellett tömegesen érkeznek
más
látogatók is. De nem egy alkalommal ugyanaz a látogató visszatér
a kiállítás megtekintésére. Kz azt
bizonyítja, hogy nemcsak tanulságot nyújt a látogatás, hanem felejthetetlen élményt is.
Valóban
megállapítható,
hogy
több szempontból is tanulságos a
kiállítás megtekintése. A kiállított
rajzok, képek, fametszetek
megmutatják a szovjet grafikai
mű-

vészet fejlettségét, életteljes ábrázolási módját. Másrészt elénk tárják a szovjet nép élet-ét, de végig
vezetnek bennünket a Bolsevik Párt
hősies küzdelmein és győzelmein is.
Nagyon lekötötte a látogatók figyelmét Finogenov: Sztálin és munkatársai
(Paulusz
bekerítésének
tervezése) című kép, amely a szovjet hadvezetés csodálatos módszerét és magabiztos fölényét mutatja meg. Érdeklődéssel állottak meg
„Lenin Rozlivban" című
sorozat
előtt is. Dolgozó parasztjaink a kolhozok életét ábrázoló képeket és
metszeteket tanulmányozták különös figyelemmel. De a természet
ábrázoló képek és rajzok előtt is
állandó volt a csoportosulás.

Örömmel készülnek

szovjet műsoros délutánjukra
a pedagógiai leány gimnazisták
(Tudósítónktól.) Nagy lelkesedéssel folyt egész évben a szegedi pedagógiai leánygimnázium
minden
osztályában az orosz
nyelv tanulása. A három felső
osztály önkéntesen kérte, hogy
vezessék be náluk is az
orosz
nyelvórákat. A Szovjetunió szeretete és iránta vájó érdeklődés
azóta állandóan fokozódott.
Bebizonyosodott ez a szeretet
az elsősök munkájában is, amikor a századik orosz órát ünnepély keretében tartották
meg.
Egész órát kitöltő orosz nyelvű
műsort és értékes képkiállítást
rendeztek.
Április 4-én érlelő Jött meg az

a gondolat, hogy határtalan szeretetünk még nagyobb kifejezésére, nagyrészben orosz nyelvű
műsoros délutánt
rendezzünk.
Örömmel készülünk most az előadásra, mert itt mutatjuk meg,
hogy mit tanultunk eddig. Ezáltal jobban megismerjük a szovjet kultúrát és az érdeklődő közönséggel is megismertetjük és
mégjobban megszerettetjük.
Mindenkit szeretettel várinak
erre a műsorra a
Pedagógiai
Leánygimnázium növendékei vasárnap délután 4 órára az alsóvárosi kultúrterembe.
Kurunczi Etelka,
Pedagógiai Leánygimnázium
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Én kicsi fa vagyok. Örülök az
V A R I I A T O I D C ' \S
életnek, örülök annak is, ha megMérsékelt délkeleti-keleti szél, növök, büszke, nagy fa leszek.
változó felhőzet, többfelé újabb De jöttek a rossz gyerekek, ösz.
sze-vissza téptek, dobáltak Jött
cső. Az enyhe idő tovább tart.
végre néhány jólelkű ember, ők
A szegcdi filmszínházak műsora; elkergették őket, de alig hogy elBelvárosi Mozi 6 és 8 órakor:
mentek. jöttei- vissza a rossz
Vörös nyakkendő.
gyerekek, s folytaták csúnya jáKorzó Mozi 6 és 8 órakor;
tékukat.

Ú j tűz.
Fáklya (Széchenyi) Filmszínház 6
és 8 órakor:
Magyar híradó. — Atom
Tomi.
— Felszabadult ország. — 125 éves
Moszkva kis szinháza. — Felvevőgép szeme. — Száll a dal.
SZINtlAZ:
Pén'.ek délután 5 órakore Tamás
bátya kunyhója. Ifjúsági előadás.
Szombaton: Dohányon vett kapitány. Ságvári Endre bérlet
Vasárnap délután: Dohányon vett
kapitány. Bérletszünet.
Vasárnap este; Dohányon vett kapitány. Dózsa György bérlet
Hétfőn: Dohányon vett kapitány.
Puskin bérlet.
Kedden; Dohányon vett kapitány
Táncsics bérlet.
Előadások kezdete délután 3 és
este fél 8 órakor.
MUZEUM
nyitva
vasárés
ünnepnapokon 9 órától
13 óráig
hétköznapokon 9 órától 14 óráig.
A S O M O G Y I K Ö N Y V T A R nyit-

va köznapokon 9-től 18 óráig.
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTAR
reggel 8 órától este 7 óráig van
nyitva
köznapokon.
Könyvköl-

csönzés d. e. 8-tól 1 óráig.
Szolgálatos

gyógyszertárak;

Gerle Takács: Klauzál-tér 3. T.:
35-03. Juszt Frigyes: Petőfi Sándorsugárút 59. Telelőn 42 48
Török
Márton;
Csongrádi-sugárút.
Telefon 33-32. Selmeczi Béla; Petőfitelep IX- 489.

Egy hónap múlva az egyik
gyerek derékba eltört engem,
kis ártatlan fácskát. Utolsó kérésem az, hogy a többi fácskát
ne bántsátok úgy, mint engem.
Kesselyák Mifcálv
ált. isk. Hl. oszt. tan.
SZEGEDEN a „Dózsa" termelöszö
vetkezeti csoport ifjúsági brigádja
elhatározta, hogy május 1-ét a csoportban eddig még soha nem látott
eredmények
elérésével
ünneplik
meg. Elhatározásuknak híven, nagy
lendülettel kezdtek . a munkához,
amelynek már jelentős eredményei
is mutatkoznak. Az ifjúsági munkacsapat
a tavaszi palántázásoknál
220 százalékot teljesített. A munkálatokban kitűntek: Kovács Péterné,
Kócsó Erzsébet, Kőeső István, Kócsó Ilona és Dénes Franciska, akik
-5 ezer darab palántát szedtek ki
és ültettek el egy nap alatt
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ősszel a Vasutas-stadionban fs a
Textiles győzött, bár a helyi csapat a mérkőzés legnagyobb részében támadott, de a Textiles védők
kitűnően játszottak. A mérkőzés érdekessége, hogy mindkét csapat be
akarja biztosítani bennmaradását s
igy nagy harcot vívnak majd egymással. A helyi pálya a Textiles
győzelmére enged következtetni, hiszen a Textiles játékosai nagyon

megszokták már a kisméretű pályát és nem egy komolyabb ellen
felet győztek már le. 'A' mérkőzés
eredménye attól függ, hogy a nagyobb képességű és technikásabb
Lokomotív játékosok mennyiben találják fel a kisméretű pályán magukat
Természetesen nem
szabad figyelmen kívül hagyni
azt
sem,
hogy a Textiles csatárok eddig sokkal több gólt rúgtak, mint a Lokomotív ötösfogata, ami azt bizonyltja, hogy a vasutas védelemnek nem
lesz könnyű dolga ezen az összecsapáson. Reméljük, sportszerű keretek között zajlik le a mérkőzés
és egyik csapat közönsége sem az
ellenfél játékosaiban, vagy a játékvezetőben keresi majd egy-egy rossz
leadás, vagy gól okát. A mérkőzés
valószínűleg döntetlen körüli eredménnyel végződik.

A magyar válogatott súlyemelői is résztvesznek a vasárnapi
szegedi súlyemelő bajnokságban
Vasárnap délután
2 órakor bonyolítják le Szegeden Szeged város
súlyemelő bajnokságát. A bajnok
ság iránt országszerte igen nagy az
érdeklődés és
a legjobb magyar
súlyemelők is bejelentették már indulásukat.
A benevezettek
között
találjuk
Porubszkit,
B. Nagyot,
Ambrózit, Tóth Györgyöt, Téglát is.
A szegedi versenyzők is nagyban

készülődnek a küzdelemre, amelyen
előreláthatólag nagy harcot vívnak
majd a versenyzők az első helyért.
A szegedi súlyemelők
nem
sok
eséllyel veszik fel a legjobb magyar
versenyzőkkel szemben a küzdelmet, de reméljük, hogy több helyezéssel tesznek bizonyságot a szegedi súlyemelés fejlődéséről.

össze a magyar—eset mérkőzésre a jelentkezőket és- adják
le a névsort az IBUSz-traiL
Ma: Postás—Előre
N B . I . nő! kosárlabdamérkőzés
Ma délután fél 6-kor játszák le a
rókusi tornacsarnokban
az elmaradt Postás—Előre NB I. női kosárlabda mérkőzést. Az összecsapás
igen nagy küzdelmet fgér. A második és harmadik helyezett találkozójából
bármelyik
kikerülhet
győztesként. A Postás csak akkor
győzhet, ha sokkal Jobban játszik,
mint a Szolnok ellen.

Az FTC SzIT

labdarugószakosztálya ifjúsági
és mezítlábas toborzót
tart
ma, pénteken délután 4 órakor
a felsővárosi MINSz-pályán.
Jelentkezni
kinn a pályán,
Konkoly János
intézőnél lebet.
Ökölvívás

Tisztasági Hónappá bővítik Szegeden

ben hárman teljesítik azt a mun-Vasárnap nehezebb ellenféllel kekát, amit eddig öten végertek el
Bánsági Imre, Bartos István
és
Oláh István udvari munkások pedig a telep fásítását és parkírozását végzik el.

Felhívás
Felhívom az érdekelt háztulajdonosok figvelmét, hogy az Április 4.-útja és Lenin-utcában új
névtáblákat helyezünk el.
A házszámtáblák felszerelésével Füsti Molnár Béla
céget
bíztam meg. Az érintett háztulajdonosok. illetve megbízottjuk kötelesek az új házszámtáblák árát
— a felszereléssel együtt —,
összesen 17 forintot, azaz Tizenhét forintot a felszerelés alkalmával fenti cég megbízottjának
azonnal kifizetni.
Polgármester
HIRDETMÉNY

Felhívom az érdekelt gazdákat, hogy a Földművelésügyi Mi_
Csehszlovák tilm
•
niszter rendelete értelmében folyó évi május hó 15-ig az engeAz uj tűz
délyezett irtószerrel, az előírá,«cn.-nv
FA&LYA iMniszinhftz sok szerint kötelesek földjükön
az ürgét irtani és azt szükség
i lüLtl-OlN 04
esetén nyári és őszi hónapokban
Április 2o-ig, sierdaig
1. M A G Y A R
H I R A D O megismételni. Az ürge megjelenését és kártételét az I.
fokú
2 S Z O V J E T
H I H A D Ú
Közigazgatási Hatóságnak (Vá3. F E L S Z A B A D U L T O R S Z Á G
Dekámén film n felszatndulas 3. ev- rosi Bérház II. em. 17. ajtó) az
tordulo)«rn.
érdekeltek azonnal jetenteni kö4. 125 É V E S
A
MOSZKVA
telesek. Aki ezen kötelezettségéKIS SZiNHAZA
nek az előírt határidőben nem
5. P E l . V F V Ö G É P S Z E M E
tesz eleget, az ellen a kihágási
cJoaduoK mindhárom moziban
eljárást azonnal megindítom.
nétkiznap c» f órakor.
c

Vasárnap délután izgalmas mér
kőzésnek lehetnek tanúi a szegedi
szurkolók. A Textiles és a Lokomotív küzd egymással a bajnoki
pontokért. A két régi rivális mindig nagy küzdelmet vfvott egymással a bajnoki pontokért. A Textiles
elődje, az UTC, nem egyszer szerzett már kellemetlen meglepetést a
vasutas csapatnak, még akkor is,
mikor a Lokomotív az NB. II. élén
állott és az NB. I-be jutásért harcolt.

sükben vállalt munkák végrehajtáigen
sával készülnek
május elsejére. Vasárnap a szegedi csapat
gyengén
játszott
s
ezt
még
csalt
Frank Ferenc, Virág János és Stefanov Gábor gépmunkások a jövő- alátámasztotta
elbizakodottságuk.

Z U

Telefon Aut. 33—44

Vasárnap: Textiles—Lokomotív NB Il-es
labdarugómérkőzés

Az ÉDOSz Móra vasárnap1
délelőtt fél 11 órakor Gyulával méri össze erejét, a bajnoki pontokért. A mérkőzés igen
érdekesnek
ígérkezik.
Az
ÉDOSz Móra teljes csapatával
Csak az ÉDOSz Móra játszik itthon
áll ki az összecsapásra.
Az
a szegedi NB lll-as csapatok közül
ökölvívó
rangadót
igen
nagy
Parkírozzák a Tiszamenti GőzA' szegedi NB III. csapatok közül szegedi csapattól döntetlent várnak érdeklődés előzi meg a szegedi
fűrészek szegedi telepét
szurkolók körében. A bajnoki
vasárnap az ÉDOSz Móra Szege- a szurkolók.
mérkőzést fél 11 órakor játA Tiszamenti Qözftirészck szege- den, a Honvéd Dorozsmán, a Pos- Üzemi sportfelelősök figyelem
szák
le a rókusi tornacsarnokdi telepének dolgozói a Magyar tás Jánoshahnán játszik. Az ÉDOSz
Az üzemi
sportfelelősök
Kenderrel kötött versenyszerzödéMóra ellenfele a Szentesi MTE lesz még ma 12 óráig gyűjtsék ban.

A TTSZTIFÖORVOSI HIVATAL értesíti g. város területén
dolgozó népegész3égőröket, hogy
folyó hó 24-én délután 5 órai Május l - r e készülnek
kezdettel a Zsótér-ház VAOSzgépállomás
nagytermében a
Tisztasági a csongrádi
Hét kérdésével kapcsolatban érdolgozói
tekezletet tart. Megjelenés kötelező.
A csongrádi gépállomás dolgozói üzemi értekezletükön kiértékelték április 4-i felajánlásuk
Szakszervezeti hirek teljesítését és újabb felajánlást
tettek május l-re, a munka ünA házfelügyelők helyi
csoportja nepére. A
gépállomí- dolgozói
április 22-én délután 5 órai kezdet- vállalták, hogy május l-re mintel taggyűlést tart Tekintettel a den javításra szoruló erőgépet
tárgy fontosságára, mindenki jelen- kijavítanak, a közbeeső munkálatoknál 5 százalékos üzemanyag
jen meg. A vezetőség.
A fimunkás szakszervezet he- megtakarítást érnek el. Népnevelyi csoportj.. április 23-án reg- lő és felvilágosító munkát végezgel 9 órai kezdettel taggyűlést nek a dolgozó parasztság között
tart Tekintettel a tárgy fontos- és május 1 megünneplésére még
ságára, kérjük, hogy
minden jobban kiszélesítik a gépállomáson belül az egyéni és a brigádszaktárs jeleniék meg.
Vezetőség versenyt.

Közhírré teszem, hogy a mező- és erdőgazdasági ingatlanok
forgalmának szabályozása, vagy
az ingatlanok felajánlása tárgyában felvilágosítást ad naponkint
10 órától 12 óráig, kedden pedig
8 órától 16 óra 30-ig a Congrádmegyei Ingatlanforgalmi Bizottság (Hódmezővásárhely, Sztálinit. 9.)

14.

hálta'

Polgármester

A TISZTASÁGI

rülnek szembe. A szentesi együttes
sincs formában, de képessége meszsze túlhaladja

a vasutas együtte-

sét. Az ÉDOSz M ó r a csak akkor
győzhet, ha sokkal

komolyabban

veszi a csapat a mérkőzését, mint
vasárnap.
Dorozsmán igen izgalmas mérkőzésre van kilátás. A Honvédot látja ekkor vendégül a helyi csapat.
Ez a találkozó nagy mértékben befolyásolja az elsőség kérdését. Az
összecsapás esélyese a
hiszen

Dorozsma,

Dorozsmáróí kevés

csapat

hozott el pontokatA Postás Jánoshalmán játszik. A
kiesés ellen küzdő helyi csapat kemény ellenfél lesz a vasárnap gyenge játékot mutatott Postásnak. A

Olcsó,

gyors

szállítás

LÉGI UTON

Küldje áruját,
ajándékcsomagját

MASZOYLET
repülőgépen

Szállítási díjtétel kilogramonként:
Szeged—Budapest
Szeged—Debrecen
Szeged—Győr
Szeged—Miskolc
Szeged—Pécs
Szeged—Szombathely

40
90
70
80
90
90

f.
f.
f.
f.
f.
f.

Budapesten házhoz szállítunk
Árufelvé'e1, felvilágosítás

M A S Z O

HETET

Lapunkban többször ismer- szerűen foglalkozó szervek vétettük már azokat a célkitűzé- geznek.
A Tisztasági Hónap követseket, melyekkel Szegeden is
megindult a Tisztasági Hét. kező szakasza az ellenőrzés,
Tekintve, hogy Szeged a Tisz- vájjon megvalósultak-e azok
tasági Hét eredményeképpen a célkitűzések, melyeket ebben
olyan kérdéseket akar meg- az időpontban maguk elé tűzoldani, amihez kevés egy hét, tek. A Tisztasági Hónap nem
hogy ennek az
a rendezőség elhatározta, hogy azt jelenti,
abbaa Tisztasági Hetet kibővíti és időnek az elmúltával
Tisztasági Hónapot
rendez hagyják ezt a megkezdett hahanem azt,
Szegeden. A Tisztasági Hónap talmas munkát,
első szakasza a széleskörű ne- hogy állandóvá teszik a köTr
velő és felvilágosító
munka, tisztasági és közegészségügyi
amit az orvosok, szülői mun- kérdésekkel kapcsolatos munkaközösségek,
védőnők
és kát, odahatnab, hogy minden
egyéb, a köztisztasággal
és I szegedi dolgozónak szívügyévé
közegészségüggyel
hivatás-I váljék ez a kérdés.

ík MEZŐGAZDASÁGI VERSENY
CSOHGRÁDMEGYEI HÍREI
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI „Lenin"
termelőszövetkezeti
csoport
tagjai is nagy lendülettel veszik ki
részüket a mezőgazdaság szocialista munkaversenyéből. A versenyben
máris jelentős eredményeket értek
el. A növénytermesztő brigád a napraforgó vetésénél átlagosan 125 százalékot teljesített, a női munkacsapat, amely a kertészeti
munkálatokban vett részt,
120 százalékra
teljesfteft, a facsemete kiiiltetésénél
Rácz Ferenc brigádja is 120 százalékra teljesítette átlagosan a normát. A csoportban megindult
az
egyéni versenyzés is. Az egyéni versenyben kitűnt
Sehovák Ede és
Kiss Imre, akik 150—150 százalékot tel jesíteti ok. A legszebb eredményt Kiss Piroska érte el 200 százalékos teljesítménnyel.

és szőlőtermelő brigádja a azőlőmetszésnél 180 százalékos teljesítést
ért el.
A csoport tagjai ígérik,
hogy május 1 tiszteletére teljesítményeiket még növelik.
BAKTÓ: Az „'Alkotmány" termelőszövetkezeti csoport tagjai is versenyben végzik a tavaszi palántázásokat. A kertészeti brigádban Szabó Antalné 30, Molnár Ilona pedig
25 százalékkal teljesítette túl a normáját.

CSONGRÁD: A város egyénileg
gazdálkodó dolgozó parasztsága követve az állami gazdaságok, a termelőszövetkezeti csoportok példáját,
nagy lendülettel végzi a tavaszi vetési munkálatokat.
Lelkes munkájuk eredménye, hogy a kukoricát
55, a ricinust 25, a rostkendert 40.
RUZS*A'JARA.S: AZ „Uj Élet" ter- a burgonyát pedig 100 százalékban
melőszövetkezeti csoport gyümölcs- elvetették.

V L E T

APROHIRDETES

Ufas- és áruforgalmi Iroda
Len n-u. 14. Telelőn: 31-32.

DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó:
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY.
Szerkesztő:
BÓDAY l»AL.
Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4.
Telefon: 35-35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6.
Telefon: 31-16. és 35-00.
'A'z x-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.
Felelős vezető: Koncz László.

|

ADAS-VETEL

LAKÁS

|

E L S Z A K A D T uyl 0 n esőkabát tökéletes javítása. Fehér gumttalpu
bőrciptk kerékpár, szandál-gumik
javí ása. Uj gumi szandál kapható.
Kemény, Bajcsy-Zsilinszky-u. 11.
BÚTOR nagy választékban. OICSÓD
az Asztalosmesterek Bútorcsarno
kában. Szegeden Dugonics-tér 11.
500 kg-os mázsa súlyokkal együtt,
négykerekű kézikocsi és
talicska
stb. eladó. Tudakozódni délután I
—5-ig Báró Jósika-utca 32 szám.
Háztulajdonos.
3474
FÉL háló. használt, és több bútorok eladók. Pacsirta-utca 12 szám.
Háztulajdonos.
'17Ö

FELSŐVÁROSI olcsóbérfl nagy szoba-konyhás, mellékhelyi:,égű lakásom elcserélném 2 szoba-konyhásért. Jelige: „Konyhás".
3470
|

KÜLÖNFÉLÉK

fi

'A" 25-ös Népboltban felejtett valaki
egy könyvet, igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.
KÁLVÁRIA-utcai
szegény egyetemi
hallgató félpár fceztyűt elvesztett,
kéri a kiadóban leadni.
TALÁLTAK egy félpár bőrkeztyűt,
igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.

