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SZEGEDI DOLGOZÓ, 

SZEGEDI IFJÚ! 

i Vegyünk részt a március 15-eI kapcsola-
tos kétnapos ünnepségeken. Csak igy hó-
dolhatunk méltón a száz év előtti ma-

gyar szabadságharc, Petőfi, Kossuth Tán-
csics emlékének! 
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II francia nép sohasem lesza háború eszköze 
— mondotta Duclos a parlamentben 

A nyugati államok szövetsége súlyos veszélyt jelent a béke szempontból 

Brüsszelben Langenhove 
.belga fődelegálus bejelentette, 
hogy lényegében már létre-
jött a Nyugati Blokkról szóló 
tiz pontból álló szerződés 
Nagybritannia, Franciaország 
és a Benelux-államok (Bel-
gium, Hollandia és Luxem-
burg) közöli. Ez a blokkszer-
ződés, mint ismeretes, hiva-

jtalálja, hogy a nyugati álla-
mon* m o k katonai szövetsége su-

talosan is közvetlen amerikai v á k kormányalakítással ka]>-
taá^tae oif I ^ P r T fel csolatos sértő magatartása irányítás alá rendeli a meg- „ „ • , , „ „„ . . 
egyezést kötő országokat l , ™ } ^ ™ 1 k aP c s o l a t-

nevezni. 
— A francia nép . „ . -

dotta - sohasem fog belív lyos veszélyt jelent a beke és 
egy ezni abba, hogy a hábo- a demokrácia szempontjától 
ru eszköze legyen és*ha kell, egyaránt, 
emialt szembe száll a kor-
mánnyal. 

Duclos megvádolta Bidault 
külügyminisztert a csehszlo-

flz első tavaszi hadifogolyszerelvény 
Nagyváradra érkezeit 

Jelentés érkezett, hogy Foksániból magyar hadifoglyok-
kal szjerelvény indult el a napokban. A hadifogolyszallil-
mány tegnap Nagyváradon volt. Ezzel a szerelvénnyel/ju-
goszláviai magyarok jönnek tizenegy vagonban. A szerel-
vény ma délben halad át Biharkeresztesnél a magyar ha-
láron. Érkezésüket a kora délutáni órákban várja a debre-
ceni hadifogoly átvevőáilomás. 

biztosítja az amerikai áruk 
beözönlését Nyugateurópába, 
ami, egyben a szerződést kö-
tő országok Iparának elsor-
vadását is jelenti. 

A francia páriamentben he-
ves vita volt a nyugati blokk-

ban kijelentette: 

a népeknek joguk van a 
szocializmus felé. menetelni, 
akár tetszik ez a plutokra-
táknak, akár nem. 
A francia Kommunista Párt 

A 43-as márciusi hangulata szakszervezeti összvezeigségj ülésen 

Szeged valamennyi számotlevő üzeme 
munkaversenyre hivta hi a vele rokon 

szegedi és vidéki üzemeket 
Pénteken délután a szákszer-1 den számottevő gyár beje-' A pénteki összvezetőségi ülé-

vezeti székházban összvezetőségi Jenlette versenytcJhiv'ását, Tóth sen bebizonyosodott, hogy a 
ülést tartottak. Gyólai István 

politikai bizottsága csütörtö- nyitotta meg az ülést és beszá-
szerződésről. Duclos kommu-, kön ülést tartott. A^ ülés után ^ K r a i ^ t a 
nista képviselő hevesen tá-
madta a kormányt, mert ka-
tonai szövetséget is köt anél-
kül, * 

kiadott Mvataíos jelentés M^ íy^sMbadka í ' ul tapasz-
ul egál lapítja, hogy a politikai lalatairói és a jugoszláv szak-
bizottság a nemzetközi hely- szervezetek munkájáról számolt 

hogy azt nevén merné z>Qtet vizsgálta. A bizottság ugy be. 
A beszámolók ulán a szak-

szervezeti székházban 48 már-
ciusára emlékeztető hangulat 
alakult ki. Budapesten akkor a 
Pil vax-toí v éház b a n tartott gyű-
lésen a fialalság az elhangzóit 
gyujló szónoklatok hatása alatt 
egymással versengve kellek fel 
helyeikről és hangos szóval hív-
ták harcba a nemzetet és adták 
az ölleleket a forradalom 'kivivá-
sára. A szegedi üzemek képvl-

Kossa ih példája megtanít: 

A nemzet sorsát nem szabad 
elvénhedt rendszerekhez kötni 

előadása az MKP szegedi politikai Mód elvtárs értékes 
akadémiáján 

Pénteken este a városháza 
közgyűlési termében nagy ér-
deklődő közönség elölt az 
MKP politikai akadémiája ke-
relében Mód Aladár elvtárs, 
országgyűlési képviselő dAi 
1848-as forradalom öröksége: 
címmel tartóit értékes törté-
nelmi előadást. Előadásában 
é,rdekesen világította meg a 
48-as szabadságharc mozgató-
rugóit és rámutatott azokra 
az okokra, amelyek ezt a küz-
delmet feltétlenül szükséges-
sé telték a magyar nép szá-
mára az akkpri európai re-
akció főbástyájával, ne Habs-
burgokkal szemben. Kiemelte 
Kossuth fonlos politikai sze-
repéi. akinek megvolt a bá--
torsága ahhoz a válságos pil-
lanatban. hogy szövetkezzen 
a baloldallal, aniely a pesti 
népet mozgósilolla és amely, 
a pesti népre lámaszkodolL 
Megvolt Kossuthnak a bátor-
ságú ahhoz, hogy szövelkoz-
fccn a forradalommal és szö-
vetkezzen a néppel. A nemzet 
világosan látta, hogy a meg-
alkuvás nem vezethet ered-
hiénvre és bebizonyosod itt, 
hogy csak öntudatra emelke-
dett nép és nemzeti függet-
lenségét megvédeni kész nép 
biztosíthatja jogait. 

Mód elvtárs tárgyilagos, 
minden részletre kiterjedő 
előadásában rámutatott azok-
ra az okokra is, amelyek a 
szabadságharc elbukásához 
vezettek, majd előadása vé-
gén a következőket mondot-
ta: 

— Ahogvan annak idején 
Kossuth felismerte, hogy a 
nemzet sorsát, jövőjét nem le-

ja, ha cgyült működik a mai 
szabadság korszerű 'képviselő-
jével: az ipari munkássággal, 
mer szftkilani a kapitalizmus 
elvénhedt rendszerével és nem 
köti sajál, valamint a nemzet 
sorsa' a hanya'ló, válságban lé-
vő kapitalizmushoz. Ez an-
nak a kialalkuló nemzeti egy-
ségnek alapja, amely a mun-
kásság, parasztság és a ha-
ladó értelmiség szövetségében 
biztos utat nyit számunkig 
előre! 

Mód Aladár elvtárs nagy 
tapssal fogadott előadását dr. 
Sztodolnik László elvtárs ve-
zette be és köszönte meg. 

selői ugyanígy egymással ver-
sengve jelenielték be az általuk 
képviselt dolgozók nevében a 
különböző m un ka versen veket és 
versenyre való kihívásokat. 

Tóth Béla ü. b. elnök a Dél-
niagvarnrsz,á;«' cipőgyár nevében 
a Wolfner cipőgyár munkásait 
hivta versenyre. Török Gábor 
a szegeik tenilerfonó megbízá-
sából az ujszegedi kendergyárat 
hivta ki. Az újszeged!" kenáer-

£ r n / a P o l t á k kőtélgyár meg- v ö r ö s Csepel aolgozóinak oi szá-
bazásábói a Varga kolélgyarat g o s s z6 z a l a komoly visszhangba 
Itivta -ki. A gázgyár munkásai 
a miskoici gázgyárhoz, a szeged* 
pályateniilartá*' részleg pedig 
ugyancsak a miskolci vasúti pá-
lya'enn'arlókhoz intézlek ugyan-
ilyen felhívást. 

talált Szegeoen is. A reakciósnak 
hitt Szeged ipari munkásainak 
törekvése, szorgaima és öntu-
data nyomán lassan épdtő Sze-
geddé alakul át. 

Truman esélye az újraválasztásra 
n?pról-napra csökken 

A nevyorki rádió hírmagya-
rázói csaknem egyértelműen 
megállapítják, hogy *Trunian el-
nök esélye az utolsó 30 nap 

aiatt nagyon csökkent. A Qo 
szervezet és Pepper szenátor 
Trumanl meg akarják győzni 
arról, hogy vissza kell lépnie.. 

Gerő Ernő: 

IS munkaverse ny a demokratikus Magyar-
ország újszerű megnyilvánulása 

A közlekedésügyi tárcához 
tartozó dolgozók küldöttsége-
pénteken délután felkereste 

gvár dolgozói viszont az Angol- Gerő Ernő közlekedésügyi mi-
Magyar Julafonó munkásait szó- nisztert, hogy bejelentsék a 
ti tolták sorompóba. A szegedi minisztériumnak az országos 

s z ó l Ö jnunkaversenyhez. való csat-
iéi. termelési erőkifejtésre.' Lel- [akozását. A kozlekedesugyi 
kes hangmat aia'kuit ki s ami- tárca-mintegy lőfl.OftO dolgozó-
kor már ugy látszott, hogy min- ja — vasutasok, postások, ha-

Az olasz választásokra kibővitik 
a rendőrség létszámát és ujabb 
megszálló csapatokat küldenek 

Kiközösítéssel fenyegette a pápa azokat, akik népfrontra szavaznah 

A pápának az olasz válasz-
tási hadjáratba való' beavat-
kozása és kiközösítéssel való 
fenyegetőzése aZok felé, akik 
a népi arcvonal listájára sza-
vaznak, tulajdonképpen az 
amerikai külügyminisztérium-
nak Speelmann bíboros meg-
hallgatása után a Vatikánhoz 
intézett keményhangu üzene-
tének az eredménye. Marshall 
külügyminiszter szinte na-
ponta értesül olaszországi 
konzuljaitól és titkos ügynö-
keitől a népfront növekvő vá-
lasztási esélyeiről és arról, 
hogy megfelelő ellenintézke-
dések hiányában a népfront 

het és nem szabad elvénhedt fölényes győzelmet arat a par-
rendszerliez kölni, ugyanúgy lamenti választásokon. Mivel 
ma a parasztságnak és a mai a Marshall-terv keretében 
magyar értelmiségnek is fel Olaszországnak az amerikai 
kell ismernie, hogv a nemzői kongresszus előreláthatóan a 
jövőjét, szabad és önálló fej- tervezettnél kisebb összeget 
iödését csak ugy bizlosilhat- 6zavaz meg, az amerikai kül-

ügyminisztérium a Vatikán se-
gítségével most ezt az »uj 
módszert:: alkalmazza politi-
kai céijai érdekében. 

300 ezer rendőr 
a „választásokra" 

A Tanjug tudósítója jelenti 
Rómából: AJ: olasz belügymi-
nisztériumban tervet dolgoz-
tak ki a rendőrség kibővítésé® 
re. Ezt a rendőrhadsereget 
akarják az áprilisi választá-
sokon a nép ellen felhasznál-
ni. A választásokig a rendőr-
ség létszámát 300.000-re akar-
ják emelni és a? legkorszerűbb 
fegyverekkel felszerelni. Az a 
hir, hogy az amerikaiak pol-
gári ruhába öltöztetelt mint-
egy 2 hadosztály katonát is 
küldenek Olaszországba. 

Az olasz baloldalt sem ezek 
a jelenségek, sem az olasz ki-
kötőkbe irányított amerikai csa-

tahajók nem rettentik meg és 
felveszik a küzdelmet Gasperri 
»agyonlámogatott« kormányával. 

jósok, autósok, hidászok, épi-
lők, i bs j ekr t és a légi forga-
lom dolgozói — elfogadta a 
csepeli munkásság versenyre 
való kihívását. A versenyben 
minden igyekezetükkel részt 
vesznek és a lehető legna-
gyobb teljesítmény elérésére 
törekszenek. 

Gerő Ernő miniszter vála-
szában rámutatott arra, hogy 
az országos munkaverseny a 
demokratikus Magyarország 
egészen újszerű megnyilvánu-
lása. A njunkaverseny módot 
ad arra, hogy megállapítsák, 
kik az.ok, akik az élen halad-
nak és kiválnak munkájukkal 
a dolgozók közül és igy módi 
lesz majd arra, hogy ezek a 
kiváló dolgozók megfelelő er-
kölcsi és anyagi kitüntetések-
ben részesülhessenek. 

Ehrenberg, Pervomajszkij és Szimonov 
Szegedre is ellátogatnak 

- # 

A március 15-iki ünnepségekre Vorosilov marsall veze-
tésével szovjet küldöttség érkezik Budapestre. Velük érke-
zik a Szovjet írók Szövetségépek háromtagú bizottsága 
is. A bizottság tagjai ismertek a magyar művelt olvasókö-
zönség előtt is: Ili ja Ehrenburg, az európai hirü regényíró 
és publicista, Pervomájszkij Leonid, aki Magyarország fel-
szabadulásában mint katonatiszt vett riszt, Petőfi kiváló 
ismerője és fordítója és Konsztantin Szimonov költő, aki-
nek »Az orosz kérdés* c. színmüvét nemrég látta váro-
sunk közönsége. 

Ebből az alkalomból a szovjet Írók Szegedre is eilalogatnak. 
Legújabb jelentések szerint a küldöttség tagjai" Vorosilor 

tábornagy, a Szovjetunió minisztertanácsának emöxhelvettese, 
Grecsuha, az ukrán szocialista szovjet köztársaság legfelsőbb 
tanácsa elnökségének elnöke, Volgin, a szovjet tudományos 
akadémia aleinöAe, Ieonov iró, a Szovjetunió legfelsőbb taná-
csának tagja, valamint Ivanov titkár. 


