Várnkozáwon íelüti
a gabonacsépíéseh
eredménye
Ara 6 0 fiitér

V. 6vt. 216. SZ*Ri.

Hrcos érte'm'ség

Szened, 1948 szeptember 19. Yasárnap

' fcu'ák-parasztok* Ezekkel szemben meg kell
védeni a dok'nzó paállhatja csak ineg helyét abban
rasztság érdekelt és leg• kflatélembon, amelyet a majobb védekezőeszköz a
gyar nép f ú j tat felemelkedéséföldműves slzöve'kezot
ért. békéjéé t, jólét'árt, szab-d.
amely a dolgozó pasá árét. A világ két táborra szarasztság szabad elhatákadt, az egvik oldalon elnyorozásából jön létre.
m á s háhorus uszítás, imperiaMeg kell szüntetni azt a*
lista terjeszkedési láz, a másiMegnyílt
a
Mezőgazdasági
Kiállítás
állapotot, hogy embereket
kon békés épités,
szabad-ág,
vagyoni helyzetük szerint
a n y á d télét és kiiltura célkitűA Mezőgazdasági Kiállítás miséggel. Es a kiállítás SzeUjtipusu dolgozó paítéljenek meg, mert a népi
zéseit irlák a hadi lobogókra. szombati megnyitó ünnepé- ged egész mezőgazdaságárasztság feczd kialakuldemokráciában minden emAz értelmiségnek döntenie kell, lyére felvonult a tanyátok a nak mintegy keresztmetszeni, amely egyre inkább
merre haladjon, hová kösse le környező falvak lakossága. tét adja.
kezdi eihagvnl az el- bert a közösség érdekeire®
kifejtett munkája
szerint
maeát Egv saját ellentmondá- Minlagazdákkal az élén paavult termelőeszközöket
Ezután Dögei Imre az
kell megbecsülni és értésai ádal halálraítélt, de az em- raszlküldöttség fogadta Döés
módszereket
és
moMDP központi vezetősége és
kelni.
beriség nagyrészére még
k t gei Imre elvlárs, országgyűdern termelőeszközök, a
mondhnta'lan sze"vodést jelen- lési képviselőt, aki dr. Zöld aiz UFOSz nevében üdvözölDögei elvlárs naa?* tszeagépek
használatára
kezd
tő és az egész világot állandó Sándor elvtárs, a nagysze- te Szeged város dolgozó nésel fogadott beszéde utárvkiáttérni.
pét
A
magyar
falvak
népe
háborúkkal fenyere'ő társadal- gedi pártbizottság titkárának
nyitották a postagalamlrek
Dögei Imre ezután arról kalitkájának ajtaját és a 174
mi rend felszámolásáról van és Dénes Leó elvtárs, pol- megmutatja ezen a kiállítászó az. aki a haladás és kultú- gármester kíséretében érke- son, hogy mire képes — beszélt, hogy a falun még galamb nyílsebesen
vágott
ra harcosának mondja magát, zett a kiállítás
területére. mondotta Dögei elvtárs. — mindig
fel ai levegőbe, jelezve, hogy
nem ké'clkedltelik, melyik ol- Utánuk zászlók
alattt az A hatalmas fejlődést amit
ott élnek és bujtogatnak
megnyílt a szegedi parasztdalra álljon Wroclaw-ban 45 UFOSz ujszegedi szerveze- elértünk, kénytelen elismerság mezőgazdasági kiállítása
a kizsákmányoló! tőkés
Ország értelmiségi
képviselői tének népes tábora sorako- ni barát és ellenség egyaránt.
Imár megad'ák a csattanós vá- zott fel.
laszt és megszabták azt a keA kiváló eredmények elA megnyitói ünnepségen
retei,"1 amelyen belül sikeresen
érését a mind szorosabFalusi összvezeffiségek értekezlete
Dénes Leó polgármester üdlehet megvívni a tudományos és
bá váló munkás-paraszt
vözölte Dögei Imrét, Zöld
ideológiai harcot az imperializA Magyar Dolgozók Párt- elvtárs a politikai helyzetszövetség lette lehetővé.
elvtársat, a mintagazdákat és
mus ellen, a béke védelmében.
falusi ről. az MDP Politikai Bia megjelenteket. Hangoztat- A dolgozó parasztság áldo- ja szegedkörnyéki
A magyar értelmiségnek már
zottságának határozatáról ég
összvezelőségei
ma
értekezzatos
munkája
nem
volt'hiáta, hogy dolgozó parasztsánem lehet nehéz a választás.
a
falu kérdéseiről, párlszcr*.
letet
tartanak
a
szakszervebavaló
és
immár
nagyobb
gunk ezzel a kiállítással a
Az uralkodó osztályok hosszú
néni demokrácia iránti bi- darab kenyér kerül az ipari zeti székház nagytermében. vrzeteink falusi munkájáról
évtizedeken kérésziül a maguk
zalmáról tesz tanúbizonysá- munkás asztalára. Most lát- Az értekezleten Zöld Sándor tart előadást.
haladást gátló, minden maga.
got és mezőgazdasági mun- juk, mennyire helyes volt.
sabbrendű törekvést elnyomó,
kaversenyek keretében dol- hogy újjáépítésünket nem a
történelmet hanihitó céljaik tágozik. hogy megteremtse a Marshall-tervre, nem külfölmogatására igyekeztek rábimi,
K é l é s fél ó r á i g farfoff
szoros kapcsolatot a mun- di kölcsönökre, hanem a há< kinevezték •tkózépesztályí-nak,
kássággá? éj a haladó értel- roméves terv.e réapoztuk.
MoJoíovná! a meübeszél^s
D i S g e l

I m r e

s

A mezőgazdaság kiváló eredményeit
a mind szorosabbá váló munkásparaszt szövetség l e t t e l e h e t ő v é

•nemzetfenntartó
elem«-nek.
Köz'ren megalázták, ki-sákmánynlték. szolgaiélekké tették. Az
ebből kivezető ut feltételeit megteremtette
a
felszabadulás,
neonban a bilincseket teljesen
lerázni és a mult minden fo.
sásának csökevénvét eltűntetni,
tez a feladat magára az értelmiBégre vár.,
De nem elég az állásfoglalás,
küzdeni is kell. A néni demofcraciáé-t harcoló értelmiségre
van szükség — áttanította meg
« minap Révai elvtárs. Miben
látthat ez a harc? ATli'sa az értelmiség tudá-ának minden erejét az u j világ meg'eremtésének
szolgálatába, tanulja meg, hogv
a tudás hatalom, amellyel a nép
szabadságát kell
szolgálnia.
Megkönnvltfk ezt a harcát azok
az u j erők fs, amelyek mind
nagyobb számmal a népből, a
munkásosztályból ós dolgozó
parasztságból kerülnek soraiba.

Az MDP Politikai Bizottságának határozata módot ad arra,
hogv a dolgozó magyar értelmiség a leghűbb, legmegbízhatóbb fegyvertársa legyen az u j
társadalom ftdépítésén fáradozó
innkásosz'^fnak,
Iegiobbjai
edig az élcsapaton belül vehesspk ki részüket a küzdelemből.

S

Mert küzdelemre van szükség
h rombolás erői ellen, akik nem
takarnak belenyugodni az uj világ eljöveteléire, akik
ujabb
Auschwitzot és vérontást akarnak.
A ma délelőtti szegedi nagv.
gyűlésen a hivatásának igazán
tudatára ébredt,
öntudatos,
harcos értelmiség tesz tanúbizonyságot arról, hogy munkáját valóban a nép, a béke és
haladás ügyének
szolgálatába
akarja állítani.

Debrecen
felhívását
a kongresszusi
versenyre
A szegedi üzemek és gyárak párltítkárai, vállalatvezetői, ü . b. elnökei, versenytitkárai tegnap este értekezletet
tartoltak, ahoi Debrecen üzemeinek versenyfelhívását vitatták meg. A gyűlés a versenypontok részletes megvitatása
után a következő határozatot hozta.
Debrecen vlros versenyben á l l ó üzemeinek kihivásál a szegedi dolgozók elfogadják, a kongresszusi verseny eredményessége céljából teljes egészében, az a lábMa k szerint kibővítve és
konkretizálva az egyes pontokat.
McgiálinpithatÖ, hogy az
előző négy és fólhonapos
munkaverseny
nem volt
kellő mértékben átpolitizálva, a hibát ugy kívánjuk kiküszöbölni. hogy üzemeinkben üzemrésaenkint minden
bélen rendszeresen tartunk
terme Tési értekezletet, melyeken nemcsak a szakirányú problémákat, hanem .a
munkáverreny ere'enkint leítnerülő po'ittkai kérdéseit ís
megvitatjuk.
Bevezetjük, illetve rendszereritiük a termelési ériekezreteken
az önköltségcsökkentés
lehetőségének
minden
alkalommal
való
megvitatásét.
A minőségi termelés érdekéhen
a versenybizottság
minden üzemrész gyártási folyamatát fe'ülvizs.gá'ia az
üzemi négyszög, illetve háromszög támogatásával és a
mutatkozó hibákat kiküszöböli.
illetve
rendszeresen
ellenőrzi.
i
Élm un kásáink szaktudásának
értékesítése
céljából
váltatjuk, hogy minden üzem-.

A bárom nyugati kiküldőit helyi idő szerint 19 órai 5f
perckor hagyta el a Kremlt. Molotovval folylatolt megs
beszélésük 2 és fél éra lioszszat tartott A három nyugat! kiküldött a megbeszélés után az amerikai nagykő*
vétségre ment. hogv megszerkessze a Londonba. Was
shingtonba és Párizsba elküldendő együttes jelentést

Sportlehetőség: a dolgozó nép számára

Szombat délután a népligeti
diákstadionban a . honvédség
sportünnepélyén
megjelentek
részbeii sae élmunkás ismer- a külföldi katonai küldöttsétetni fogja munkamódszerét. gek, ott volt Farkas Mihály
A propagandát ugy kíván- honvédelmi miniszter, Szelreni
belügyi
államtitkár,
juk erősitery, hogy minden Endre
rendőraltiüzemünkben egy ott még be Múnnich Ferenc
Egymás után vonem vezetett
propaganda- bornagy.
módszert fogunk kidolgozni, nultak tó a rendőrség, honvédség, a rendőrteányofc és a Szailletve bevezetnf.
badságharcos Szövetség csaÜzemi
versenytervünkbe patai.
bevesszük az exportlehetőség felkutatását is és ellenőrizzük, hogy a termelési
terveknél figyelőmbe vették-e ezt a szempontot ls.
VSI'afjuk, hogy a szegedi
Bernadotte halálának híüzemekben a munkafegyelrére az UNO
titkársága
met erősíteni fogjuk, a készombat
délután
rendkívüli
sést 'átlag fél százalékra
csökkentjük 100 főhöz vi- ütést tartott.
Gomulka lengyel miniszszonyítva.
Amellett, ho©v a fenti pon- terelnök a nyugati újságírók
tokat végrehaítfuk, minden hozzáintézett kérdéseire kiüzem ©vártájában kikeres- jelentette,, Lengyelországot
sük a legszűkebb kereszt- nem lehet elválasztani
a
metszetet és azt Tehetőség Szovjetunió és a népi deszerint kiküszöböltük. A versen vkíhlvás
elfogadásáról mokráciák arcvonalától.
Az Unttá
»Impcriaíista
minden üzem a debreceni
Szakmaközi Bizottságot és a rablók* cimü cikkében éleSzakszervezeti Tanácsot kü- sen támadja a nyugati halön értesíteni fogja.
talmakat, mert az olasz gyará
A négy és féínnnos kocsi- ma tok ügyében Bevin az
fordulót' e'ősegít.iük
azzal, USA támogatásával megakaliogy a M- és berakásra adott dályozta a megegyezést
időt
minimumra csökkentA csehszlovák külügymijük. Ezúttal elősegítjük a
nversanyag gvors és ideié- nisztérium az ott élő jugotanoncok ügyében
ben való szállítását. Ezen szláv
keresztül etér'űk. hogv üze- jegyzéket intézett a prágai
meink anyagellátása ' bizto- jugoszláv
nagykövethez,
sítva lesz.
amelyben kéri Popovics ju-

A zenekar eljátszotta a I l i n *
nuszt, majd Tanács Károly fö>
hadnagy, olimpiai bainok rno»
dött megnyitó beszédet. H a n *
súlyozta, hogy népi demokrA
tíánk a múltban uraltodó ós*táiyok tagjai által 'kisajátító*
sportlehetőségeket dolgozó n #
púnk fiai számára biztosítja
hogy ifjúságiink a tömegsport
bnn felüdülve és mogedzödv*
gvüitsön er őt országéphő miigká iához.

Külpolitika EGY

mondatban

goszláv nagykövetségi szó*
ciális titkár
visszahívását,
mert
további
működés*
Csehszlovákiában nem kívánatos.
Izraelben Bernadotte meggyilko'á'ával kapcsolatban*
szélsőséges Irgun- és Stern<
csoportok vezetőit letartó*
tatták.
Az angol megszálló hatóság Nyugatnémctországban
volt német, főleg SS-katonákat toboroz Görögország*
ban harcoló alakulatai meg.erősítésére.
A francia
nemzetgyűlés
szombaton
megkezdte a
Queuille-lerv vitáját közben
országszerte tovább tartanak, sőt egyre erősbödnek
a terv gazdasági intézkedései állal kiváltott tiltakozó
mozcalmak.

