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A föld népe választ 
A magyar demokrácia első cs 

vitathatatlanul legforradalmibb 
•seickodelo 'a nagyDirtok szél-
•sztása volt. Egvcsapásra meg-
változott a magyar vidék gazda-
Sági és politikái /.épe. A föld-
birtokost, az ispínt, a durva 
gazdasági intézőket, -rt" szolga-
bírói és a csendőrt elsöpörte 
a felszabadulás. A földet maga 
a parasztság — lcgtöofi helyén 
u Magyar Kommunista Párt út-
mutatása alapján — felmérte, 
felparcellázta, szélosztotta. A 
politikai változás magában a 
parasztságban nem volt és nem 
lehetett olvnn mély, mint a 
gazdasági Változások, mert / a 
földosztást nem előzte meg mé-
lyenszántó politikai harc a 
földért. Az infláció idején guzs-
bakötött gazdasági életünk sem 
volt alkalmas talaj a paraszt-
ság teremtő energiáinak itifej-
tésére és arra, hogv a paraszt-
ságot véglegesen a demokrácia 
íeié fórditsa. A jó pénz meg-
teremtése után a feladat az 
vott, hog.v a kiosztott földet — 
a teiekkönyvezés utján -- vég-
leg megszilárdítsuk a parasztság 
közelien és a parasztságot se-
gítve biztosi Is uk az akadozó 
közellátáfit. C S Í K a liáromcves 
tervvel sikerült megindítanunk 
a komoly munkát abban az 
irányban, liogy a parasztságot, 
elsősorban az iíjgazdáknl fel-
emeljük, a mezőgazdaságot fel-
virágoztassuk és ezzel a demo-
kráciának véglegesen megnyer-
jük. F. munka oroszlánrészét az 
Í7*j Főldhözjutiatotiak Országos 
S/óVí-'.sege. rövidén az UFOSz 
vállalta és a főtitkárával, Dögei 
Imre elvtársunkkal az élen 
végzi. \ teiekkönyvezés szorgal-
mazásával egyéves fennállása 
éta komoly sizert ért el. Az 
UFOSz február Utón tartott or-
szágos választmány) értekezlc-
lén Dögei -elvtárs beje len lőtte, 
liogy a tclok'könyvezés az or-
szág 2540 községében, tehát 90 
százalékban IKifejeződött. Nagy-
szögeden o/ az arányszám még 
jobb. Az UFOSz jogvédő irödái 
éles harcot vívták azalatt az 
idő alatt azokkal a földbirto-
kosokkal. akik a 'koalícióba tó-
fű rakodott reakció segítségével 
akarlak vissza perelni földjeiket. 
A hároméves lerv most befeje-
ződő első félévétón az UFOSz 
szerv czelck rendkívül fontos 
feladatot töltöttek be a gazdák-
nak juttatóit segítség mcgszervc-
zésótón. Ez a munka meglát-
szik nz UFOSz tagságának nö-
vekedésében is. Uj és régi gaz-
dák egyre nagyobb számban 
lépnek tó ebbe a szervezetbe. 

Ma már az UFOSz-nak 2800 
szervezete van 400.000 taggal, 
Nagyszegeden 18 szervezet kg. 
400Ö Tagggal. 

Az UFOSz eddigi munkájával 
tehát megnyerte a parasztság 
tekintélyes részének a bizalmát. 
Ez azonban csak' kezdet. Az 
igazi munka most kezdődik el, 
amikor a szervezeti hálózata 
már kiépült és a termelés, va-
lamint az értékesítés problémái 
nyomulnak előtérbe. Az utolsó 
évben az ország politikai és 
gazdasági viszonyai a munkás-
ság és parasztság számára ked-
vezően megváltoztak. Az ország 
a miénk! Nemcsak a nagybir-
tokosok tüntejk el, hanem a "nép-
nyuzó bankok is, az államosított 
és a szabotáló reakciótót meg-
tisztított gazdasági gépgyárak, 
műtrágyagyárak és más a pa-
rasztság számára fontos üzemek 
egyre szélesebb folyamban ön-
tik a falura a nélkülözhetetlen 
szerszámot és üzemanyagot. A 
parasztság a bányászok és a 
nagyipari munkások mun'kaver-
senyén felbuzdulva szintén ne-
mes versenybe kezd a terme-
lés felemeléséért, minőségi meg-
javításáért. Az ÚFOSz vállalja 
ennek a vetsenynek a lebonyo-
lítását. 

" A jó termelés és a falu felvi-
rágoztatásának előfeltétele a 
f ö 1 d m ü v e sszö ve I ke zc tek kiépi -
tése. A kormányintézkedések 
mellett az UFOSz-nak fesz a 
legnagyobb szerepe ezen a té-
ren is, ' 

Az UFOSz szorgalmazza a ta-
vaszi vetőmagvak beszerzését, 
traktorállomások felállítását és 
a szükséges üzemanyag beszer-
zését. 

Ezek az uj megnövekedett fel-, 
adatok, a taglétszám gyarapo-
dása szükségessé teszik az 
UFOSz községi, városi, megyei 
vezetőségeinek újjászervezését, 
újraválasztását. Á választások 
ma zajlanak le az egész ország-
ban. Most fogja kimondani a 
föld népe, kik azok, akikben 
eddigi munkájuk alapján meg-
bízik. kik méltók arra. hogy a 
jövőben is igazgassák fontos 
figyelt s megvédjék minden fon-
dorlattal szem tón. A Magyar 
Kommunista Párt eddig is teljes 
arnyával állott az UFOSz-szer-
vezclek mögött és a jövőtón 
is azon lesz, hogy az UFOSz-
szervezetek taglétszámban, mun-
kaképességben gyarapodva mi-
nél jobban tólöíthcssék hatal-
mas feladatukat, a virágzó me-
zőgazdaság és a*jómódú ma-
gyar parasztság megteremtését. 

M o s z k v á b a n m a r a d é s 

lemondott állásáról a mos?ltva' amerikai 
nagykövetség egyik ü s z t r s e ' o n o j e 
Az Üniled Press jelenlése szerint az Egyesüli Álla-

modban hivatalosan közölték, hogy már hosszabb* ideje tit-
kos egyezmény áll fenn Kínával. Csangfeajsek reakciós kor-
mánya több mint ezer elsővonalbeli repülőgépet kap, kö-
zöttük nehézbombázókai, vadászgépeikéi. A közlemény sze-
rint 936 repülőgépel Csangkaisclk már át is veti. 

• lifttt iuhijii 

R Szoc áldemokrata Párt vidéken fs 
femonda ia lokboídall vezetőségei 

A Világosság értesülése sze-
rint a vidéki városokban is 
erősen megindult a Szociál-
demokrata Párt belső tisztu-
lási folyamata. Igy eddig 
Győr, Esztergom, Soproii. 
Pécs, Szombathely, Debrecen, 
Miskolc/ Diósgyőr, Nagykani-

' ~ " Dorog, zsa, Eger. Salgótarján, Dorog, 
ózd, Makó, Pápa, Hódmező-

vásárhely, Pereces, Szolnok, 
és Szeged szociáldemokrata 
párti végrehajtó bizottságai 
mondtak le. 

A párt központi vezetősége 
a legtöbb főispánt, alispánt, 
p ol gármes lerí 1 em ond ásra 
szólilolta fel. illetve vissza-
hívta. 

Anglia az események ellenére 
elismeri Goftwaid kormányát 

Csehszlovákiában tovább 
folyjk a tisztogatás. Különbi-
zottságok vizsgálják felül a 
külföldön működő diploma-
ták munkáját. A színházakra 
és az egyetemekre js kiier-
jedt a tisztogatás. 
" A prágai rádió közölte, hogy 
a cseh és szlováki1,rádió, között 
egyesülés jött létre. A prá-
gai rádió egyébként bejelen-
telte, hogy megalakult az uj 
szlovák kormány.Husak veze-
tésével. 

A prágai kormány vissza-
utasította a bárom nyugati 
nagyhatalom jegyzékét a vá-
lasztások ügyében. Csehszlo-
vákia kétséghevonja azt a jo-
got, hogv- más államok bele-
avatkozzanak Csehszlovákia 
belügyeibe — mondja az ál-
lásfoglalás. 

Anglia különben már visz-
szakozik, mert Bevin külügy-
miniszter fogadta a cschszlo-

ü c i v í s a ^ e i 

a Sz T első déímagvar-
orszagt kon fererc 'd i án3k ! 

Az MKP Nagyszegedi Vég-
rehajtó Bizottsága harcos üd-
vözletét küld; a SzIT konfe-

"..-.a, a "vayv . 'i.tie-
kásmozgaiem legszilárdabb 
alapja az üzemek ifjúmun-
kássá ga. A felszabadulás óta 
hatalmas fejlődésen meni ke-
resztül a szakszervezeti ifju-
miinkái mozgalom. A magyar 
Ifjúság e legjelentősebb tö-
mege niár a felszabadulástól 
kezdve egységesen harcol az 
Ifjúmunkások jobb éleiéért. 
Az egységes Szí T-nek politi-
kai jelentősége abban rejlik, 
hogy az üzemek ifjúságát a 
magyar reakció semflven pro-
pagandája sem tud'a megszé-
díteni s az ifjumunkásság 
döntő többsége a népf demo-
krácia mellett foglal állást. Az 
egész magyar demokratikus 
ifjúsági mozgalom az ifjú-
in unkásságnak politika slag 
fejlett, harcrakész tömegeire 
támaszkodik és a SzIT ennek 
a feladatának meg is felel. Az 
elmúlt heteikben adta k? a 
Szakszervezeti Ifjumunkás és 
Tanonemozgaloin azt a tör-
téneim; jelentőségű felhívási, 
amelyben a paraszJifjuságot 
felhívja, hogy az ífjumunkás-
ságlioz hasonlóan alkossa 
meg a maga egységes szerve-
zetét. a SzIT sok /ütadeul tu-
dott kivívni a (anoiic'fjuság 
számára is. Ezek. közöl a leg-
fonlosahb a TlOSz-na'k a meg-
alkotása. Ujlrpusu lanortCotl-
honokat építettek, ahol szak-
májukban képzett, demokrá-
ciához liü szakmunkásokat 
képeznek k? a magyar ipar 
számára. Eddig a soÖ szép el-
gondolást csak pagyon nehe-
zen lehetett megvalósítani, 
mert a Bán Antal vezetése 
alatt álló. a demokráciának 
nem megfelelően dolgozó 
iparügyi minisztérium elgán-
csolta a munkásifjuság jogos 
követeléseit. Bízunk abban, 
hogy ez a jövőben megválto-
zik 'és ehhez jő munkát kí-
vánunk a SzIT konferenciá-
jának. 

MKP Nagyszegedi 
Végrehajtó Bizottsága 

vak nagykövetet, akivel kö-
zölte, hogy nem arról van 
szó. hogy Anglia esetleg nem 
ismeri el az uj kormányt, 
azonban a fejleményekkel 
kapcsolatban meg akar ta vizs-
gálni a két állam kapcsolatait 
és további állásfoglalását a 
helyzet alakulásától teszi füg-
gővé. 

Morgan Philiphs, a brit 

munkáspárt főtitkára ugy nyi-
latkozott, hogy nem szakít-
ják meg kapcsolatukul a cseh-
szlovák szociáldemokrata párt-
tal. Zilliakus, a halszárny 
képviselője a munkáspártban 
kijelentette, hogy a keleteu-
rópai nétnek világosan vála-
szollak Churchill és Bevin an-
tikommunista kirohanásaira. 
A brit munkáspártnak érdf-
ke, hogy jó viszony alakuljon 
ki közte. Déljteleteurópa és 
nz oltani munkáspártok kö-
zött. 

Az UNO balkáni bizottsága 
elhagyja Görögországol 

A szabad görögök rádiója" jelenti, liogy a ballíáni bizott-
ság képviselői egymásután hagyják el Görögországot. A bi-
zottság "legutóbbi ülésén elhatározták, liogv egyidejűleg meg-
szüntetik az összes albizottságokat. A balkáni 'bizottság bu-
kása a görög demokratikus erők és a szabad nép demokráciák 
ellenállásának kövelkezménye. 

Da i l y Worker : 

Nagy Ferenc ás társai visszaélnek 
az amerikai venrfégjoggal 

A Daily Worker írja, hogy az 
ország hemzseg az o'.yan férgek-
től, mint Mikotnjczyk, Nagy Fe-
renc és Dimitrov. Áz utóbb; m:-
nup azt mondotta az amerikai-
ellenes tevékenység bizottság 
előtt, a Szovjetunió amerikaiakat 
képez lei arra. hogy átvegyék a 
kormányt. Ezek az urak nem 
merték tóvárm a fertőtlenitési 
eljárást hazájukban, hanem ide-
jöttek és beavatkoznak Ame-

rika belügyeibe. Némelyik "még 
állampolgárságot is kap. Azt hi-
szik nyilván, hogy itt most 'tó-
képzőst kapnak árra az időre, 
amikor reményük szerint ameri-
kai katonák segítik őket otthoni 
jjozieióbn, miután előbb erő-
szakkal felborítják a népi kor-
mányokat. Ideje lenne ezeket 
a patkányokat kidolmi innen, 
akik az amerikai" vendégjogfínl 
csak visszaélnek. 

Három nagyszabású szoviethiálltíás 
nyílik ma Szegeden 

Három nagyméretű kiállítás 
nyílik meg ma délelőtt a vá-
rosi muzeumban a szovjet hét 
keretében. Az egyik a harminc-
éves Szovjetuniót, a másik a 
800 éves MosZKvit* mutatja tó 
gyönyörű fényképfelvételekben. 
a harmadik kiállítási anyagban 
ped'ig a szegedi Somogyikönyv-
tár nagyérlékü szovjetorosz tár-
gyú könyvanyagából szemlélhet-
jük meg a legszebb darabokat. 
A magyarnyelvű anyagban a" 
legkülönbözőbb társadalomtudo-
mányi, történelmi, földrajzi, 
művészeti, szépirodalmi anya-
got találhatjuk a szovjet írók, 
tudósok munkáiból, de a sor 
végén ott látható Szekfü Gyula 
legfrissebb könyve: »A foiTadíf-
lom Ailánc címmel, amely mél-
tón illeszkedik ehhez az anyag-
hoz. Az orosznyclvü munkák 
hasonló gazdagságot mulatnak. 
Ezeket a moszkvai VOKSz küldi 
rendszeresen a Somogyi-könyv-
tár számára és már eddig több-
száz érkezett Szegedire. A kiűf-
litást a legújabb küldeményből 
állította össze a muzoum és a 
könyvtár kiváló igazgatója: 
Szőke Mihály, aki a másik két 
hatalmas kiállítást is ízlésesen 
rendezte el a muzeum földszinti 
nagyterménen. 

»A harmincéves Szovjc1i-:irú« 
cimü monumentális fénvképki-
állitásön pompás, művészi fel-
vételekben szomlélhelj fy'c végig 
ennék a hatalmas, gazdag ©r-
sff 
ÍZj-tst 

szágnak. minden szép részletét, 
tudományos, ipari, mezőgazda-
sági kultúráját. Szovjet embere-
ket," népeket, épüleLekct és mfi-

j emlékeket figyelhetünk a fény-
1 képes táblák érdekes során át. 

A Balti-tengertől a Pamir-fen-
sik hófehér csúcsáig láthatjuk 
ennek a tájnak minden szépsé-
gét, amint az egyik tabla hir-
deti, másutt a smoszkvai sík-
ságtól a távolkeleti tundrákig.-, 
vagy a Káspi-lengertől Kiíia 
határáig'-. , 

Ugyanilyen gazdag élményt 
jelentő anyaggal találkozunk »A 
890 éves Moszkva«-kiállitáson is 
Az ötletesen csoportosított táb-
lák bemulatják énnek a nagy 
világvárosnak minden jelentős 
megnvilhtkozásál. Láthatjuk a 
moszkvai nagy tudományos in-
tézeteket, a főiskolák mezőgaz-
dasági intézményeit, a muzeumo-
kat, kiállításokat, népi tánccso-
liortok beihutatóit, színházakat, 
szórakozóhelyeket, mozi, rádió, 
és filmstúdió vívmányait, a 
sportéletet, a dolgozók pihenési." 
üdülési alkalmait (195 sport-
csarnok, 832 sporttelep és 56 
lornatelopük van), a gyermek-
védelmi és nevelésügyi intéz-
ményeket, az egészségügyi" in-
tézményeket, a kereskedelmi 
életet, a közlekedési berende-
zéseket és igy sorolhatnánk még' 
tovább. Külön lábiák tárják 
elénk a Kreml falait és életét, 
amely a »nép agya és akarata®. 

Biztosak vagyunk benné, hogy 
ez a kiállilás — amely egy hé-
ten át reggel 9-től este 6-i'g díj-
mentesen megtekinthető — él-
ményt jelent minden szegedi-
nek, minden gondolkozó, dol-
gozó embernek. 


