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700 dolgozó paraszt nagy lelkesedéssel logadía 
a DÉFOSz szegedi szervezetének megalakulását 

Több mint 700 szegedi és sze-
gedkörnyéki dolgozó paraszt 
részvételével tartották meg va-
sárnap délelőtt a szakszervezeti 
székházban a DÉFOSz szegedi 
szervezetének alakuló ülését, flz 
ünnepélyes alkalomra feldiszitett 
termet zsúfolásig megtöltötte a 
környék dolgozó parasztsága. 

Kerekes Mihály elvtárs nyitot-
ta meg ez alakuló nagygyűlést. 
Üdvözölte a központi kiküldötte-
ket, a pártok képviselőit és a 
megjelent dolgozó parasztokat. 

Egységben 
a lulu jobb jövőjéért 
Széli Sámuel elvtárs a Ma-

gyar Dolgozók Pártja Nagysze-
gedi Pártbizottsága nevében üd-
vözölte az alakuló nagygyűlést. 
Beszédében méltatta a DÉFOSz 
megalakulásénak jelentőségét, fl 
magyar dolgozó parasztság egy-
ségbe tömörül — mondotta —, 
hogy meg tudja oldani a népi 
demokrácia elé tornyosuló fel-
adatokat. fl DÉFOSz jelentősé-
ge, hogy dolgozó parasztságunk 
egységesen készül a falu jobb 
jövőjének kialakítására. Ez a 
fsorasztegység éppen ellenkezője 
annak, amit Nagy Ferencék 
ekaríak létrehozni, fl továbbiak-
ban rámutatott arra, hogy dol-
gozó parasztságunk ma már 
megérti, hogy a kulákság a falu 
legtöbb ellensége. 

A DEFOSx-at a kizsák-
mányoló katáhoh cílsn 

Kell, fco; j megmutassuk az 
utat parasztságunk felemelkedé-
séhez — mondotta a továbbiak-
ban. — fl felemelkedést csakis 
akkor érhetjük el, ha együttesen 
vesszük fel a harcot a falu ki-
zsákmányolói ellen, flz uj Füg-
geílonségi Frontról szólva kije-
lentette, hogy az uj paraszti 
íőmegszervezet ennek szilárd 
alappillére lesz. fl DÉFOSz fel-
adatait ismertetve rámutatott ar-
ra, hogy az uj lömegszervezet-
nek legfőbb feladata megértetni 
dolgozó parasztságunkkal a szö-
vetkezés fontosságát és utat mu-
latni a szövetkezeti rend kiépi-

' térében. 
Juhász János NPP beszédé-

ben kijelentette, hogy az egye-
sülés dolgozó parasztságunknak 
nagy ünnepet jelent. 

—• flz eddig széttagolődott és 
különválasztott ujgszdákat, föld-
munkásokat, középbirtokosokat 
eggyé kovácsoljuk azért, hogy 
felvehessük a harcot a kizsákmá-
nyoló kulákokkai szemben 
mondotta többek között. 

A jelenlévők nagy lelkesedés-
sel fogadták Széli Sámuel elv-
iárs és Juhász Jénos beszédét, 
írsejd Kelemen István elvtárs, 
központi kiküldött emelkedett 
szólásra. 

Felemelkedésünk bizto-
sítéka a lalu egysége 
— Dolgozó parasztságunk 

egyesülését abban a tiázban 
mondották ki, amely háznak a 
mult rendszerben még a kő-
telébe sem mehettünk. Ez Is Iga-
tolja, hogy ez az ország a dol-
gozók országa — mondotta be-
vezetőjében Kelemen István elv-
társ. fl továbbiakban rámutatott 
arra, hogy dolgozó parasztsá-
gunknak eddig két szervezete 
volt, de ugyanakkor ezen a két 
szervezeten kivfil sokan voltak 
olyanok, akik nem tartoztak az 
egyik icz sem. — Nekünk pedig 
arra kell vennünk az irányt, 
hogy minden becsületes dolgo-
zó paraszt egy nagy töacgszer-

vezethez tartozzék — mondotta. 
— Különösképpen középparaszt-
ságunk széles rétegei voltak ed-
dig szervezetlenek, flz agrárpro-
letároknál sokszor felvetődik az 
a gondolat, hogy nincstelenek s 
ugy gondolják, semmi közük 
azokhoz, akik földtulajdonnal 
rendelkeznek. Azonban ezt a 
kérdést nem ebből a szempont-
ból kell nézni. Nincstelen pa-
rasztságunk felemelkedésének 
egyedüli biztosítéka a dolgozó 
parasztság egysége, fl további-
akban rámutatott arra, hogy dol-
gozó parasztságunknak az elmúlt 
rendszerben nem volt érdekkép-
viselete. flz OMGE-be is azok 
tömörültek, akik az agrárprole-
tariátus és a középparasztság 
verejtékes munkájából kovácsol-
tak maguknak tőkét. 

A szövetkezés 
biztosítja az életszínvonal 

emelkedését 
Ismertette ezután a dolgozó 

parasztságunk előtt álló felada-
tokat. Igaz, hogy ma már sok-
kalta előrébb állunk, mint köz-
vetlen háború után, de nem 
mondhatjuk el azt, hogy minden 
teljesen rendben van. Meg kell 
szüntetni a falu elmaradottsá-
gét, mezőgazdaságunkat fejlesz-
teni, korszerűsíteni kell. Szövet-
kezni kell, mert ettől várhatjuk 
életszinvonalunk javulását, ft 
szövetkezés lehet csak biztosité-
ka a kulákság elleni eredményes 
harcnak, fl továbbiakban ismer-
tette a nemzetkőzi és a kleriká-
lis reakció népi demokráciánk 
ellen irányuló mesterkedéseit. 
Részletesen beszámolt Mindszen-
ty áruló tevékenységéről. 

Lakatos István FKP beszéde 
és a hozzászólások után a jelölő 
bizottság javaslata alapján meg-
választották a DÉFOSz szegedi 
szervezetének vezetőtagét. E/nök: 
Keresztes Mihály MDP, alelnök: 
Nagy Sándor NPP, titkár: ör 
dögh István MDP. fl jelenlévők 
nagy lelkesedéssel fogadtők az 
uj vezetőség megválasztását. 

Ezután ünnepélyesen kimon 
dották a DÉFOSz. szegedi szer 
vezetőnek megalakulását, ame-

A l g y o s p é ' d a 
a m ü k e d y e ü ö k t i ^ k 
Mollere »A fősvény* cimü 

vigjátékot adta elő Algyőn a do-
rozsmai Szabadság Harcos Szö-
vetség. A szövetség vezetősége 
igen jól fogta meg a színjátszás 
lényegél, azt, hogy nemcsak az 
a lényege*, hogy hogyan, ha-
nem az is, hogy mit játszanak-
Elismerjük a sok és eredmé-
nyes munkát, amelyet végeztek, 
bár néhol még követelmények 
vannak. Mégis inkább látunk 
némi technikai hiMval előadott 
jő darabot, mint időszerűtlen, 
szenzáció hajszoló, sőt lélek-
rentó tákolmányokat. 

De n'ncs szó arról, hogy nem 
sikerült az előadás, sőt annyi 
volt az érdeklődő, hogy sokan 
az ajtókon k'Vül szorultak. Mo~ 
liere elképzeléseit és vélemé-
nyeit igen jól domborította ki 
a gárda. És ugy látszik, a 
falu lakossága is megértette a 
darab lényegét, megértette azt 
a szatirikus hangot, mellyel 
Moliere ostromolta kora bur 
zscá kizsákmányoló nemessé-
gét. At algyői népet és a Sza-
badság Harcos Szövetséget egy 
ujabb erős kötelék fűzi össze 
ezzel a kuUureseménnyel. 

T- G. 

lyet a jelenlévő 700 dolgozó 
paraszt felállva, a megalakulás 
jelentőségét átérezve, nagy lel 
kesedéssel fogadott. 

flz alakuló nagygyűlés végül 
határozati javaslatot hozott, 
amelyben üdvözli a kormányt 
Mindszenty letartóztatása alkal-
mából és kéri a hazaáruló pél-
dás megbüntetését, fl nagy lel-
kesedéssel fogadott alakuló gyű 
lés a Himnusz hangjaival ért 
véget. 

Dororsmóa is Ahvőn 
is megalakult a DEFOSz 

Ugyancsak vasárnap tartották 
meg Kiskundorozsmán és fllgyőn 
a DÉFOSz helyi szervezeteinek 
alakuló gyűlését, fllgyö és Kis-
kunderozsma dolgozó parasztsá-
ga nagy érdeklődéssel és lelke-
sedéssel fogadta az uj paraszti 
tömeqszervezet megalakulását, 
flz algyői DÉFOSz elnöke Bus 
Ede. titkár Vidács István, Kis-
kundorozsmán elnök lett Tóth 
Imre NPP, titkár Takács János 
MDP. 

Lenin az amer i ka i impe r l a i z i i r i s r á l 
Ezekben a napokban — 

irja Evsejev, a szovjet tájé-
koztató iroda munkatársa, — 
az egész világ dolgozói meg-
emlékeznek Leninről, a kapi-
talista rabságból való felsza-
badulásért vívott küzdelem 
zseniális harcosáról. Lenin 
munkáiban számos nyilatko-
zatot találhatunk az amerikai 
imperializmusról. Ezek nap-
jainkban épp oly időszerüen 
hangzanak, mintha ma írták 
volna le őket. 

Lemn az első világháború 
eredményei alapfán rámuta-
tott arra, hogy az amerikai 
milliárdosok a hadszíntértől 
távol a legbiztonságosabb 
földrafzi helyzetben éltek, 
még a leggazdagabb országo-
kat is a maguk függvényévé 
tették és sokszáz milliárd 
dollárt harácsoltak. Minden 
dollárhoz szenny és vér ta-

pad• Milyen időszerűek ma 
is Leninnek ezek a szavai. 
A dollárokhoz ma a görög, ffi 
kinai, az indonéziai hős ha-
zafiak, a francia bányászok 
vére tapad. tS-ázszoros meg-
vetést érdemelnek — irfc, 
Lenin — a nemzetközi szoci-
alizmus szemetei, a burzsoá 
morál lakáfai.t Ezek « ha-
raggal telt szavak minthe 
csak egyenesen a munkás-
mozgalom mai angol és ame-
rikai bomlaszfó'val szemben 
hangzottak vo'na cl. " Heti-
nek és Aitleelc, a Rtumok, a 
Greenok. a Careyk és társaik 
ellen .akik saját hasznukért 
elárulták népeik érdekeit. A 
nagy Leninre való vtss-aem-
lékezésnrk ezekben a napfai 
ban a világ dolgozói még 
jobban tömörítik soraikat 
Lenin és S-táíin dicsőséges 
és legyőzhetetlen sászt -fa alá 

E l k é s z ü l t a x u j F ü g g e t l e n s é g ! 
F r o n ! p r o g r a m j a 

Az újjáalakuló Függetlenségi Front előkészítő bizottsága 
hétfőn ülést tartott. Elfogadta az nj Függetlenségi Front 
programját és szervezeti szabályzatát. Elhatározta nz élőké-
(telt6 bizottság, hogy az nj Ffigüetlentagi Front ideiglenes or-
szágos tanácsa február 1-fin, a köztársaság tliuiepén atnkul meg 
és hozza nyilvánosságra programját. 

e n e z ssapaioic eiVi 
lek k ü z l e k e ü é s i v s i i f a l ! 

A Times"batavai tudósítása 
szerint Jáva szigetén a parti-
zánliarcok hatalmas méreteket 
öltöttek. A szabadságharcosok 
elvágták a közlekedési utvona-
lakat. Több helyen visszaszorí-
tották a hollandokat Szumatrá-
ban is erős partizántevékenység 
folyik- Az indonéz csapatok 
több hidat felrobbantottak és 
elvágták a hollandok közleke-
dés1 vonalait-

Szandi Arábia tiltakozásul a 
hollandok indonéziai támadása 
ellen, nem engedi meg többé, 
hogy holland repülőgépek az 
ország területén leszáltjanak. 
Ennek következtében az amsz-
terdam-d; sokdzsakartai léglvo-
nal megszakadt. 

Fohozóéih n b o m l á s i 

j o I y a n i a f K o a m í n í a n ó 

Kínákon 
Az AF? nankingi tudósítója 

szerint Mao-ce-tuug kiáltványa 

és az Egyesült Államok, vala-
mint Anglia elutasító válasza 
a közvetítő szereppel kapcsolat-
ban uj fordulatot adott a poli-
tikai hályzet alakulásának Kí-
nában. Csangkaisek és politikai 
munkatársai lázasan tanácskoz-
nak, mialatt NanHngban bo-
rúlátás és zűrzavar uralkodik. 
Egész Kuomintang-Kinában to-
vább folyik a bákepropaganda. 

A ttnnkingí és sanghai városi 
tanács ujabb felhívást bocsá-
tott kl a fegyverszüneti tár-
gyalások megindítására. 

A tartományi kormányok és az 
egyes tábornokok szémmellát-
hatóan igyekeznek elszakadni a 
központi kormánytól. 

A kormánvosapatok utolsó 
védelmi állása most már nem 
egészen BO km-re van Nauting-
tól. 

A főváros kiürítése tovább 
folyik, részben Formoza-szi-
getére, részben Kantonba. , 

Csangkaisek kormánya elsősor-
ban az összes elmozdítható ál-
lami javakat szállította el a 
városból. 

H é t f ő n kezdődöli a nagy ametíkai 
hommunteia per 

A newyorki esküdtbíróság 
hétfőn kezdte meg a 12 ame-
rikai kommunista" vezető peré-
nek tárgyalását. Az a vád el-
lenük, hogy marxista-leninista 
elveken alapuló pártot szervez-
nek és vezetnek. Ha a. bíró-
ság bűnösnek mondja ki őket, 
10 évi börtönbün totóst kapnak 
és 10—10 ezer dollár pénzbir. 
ságot kell fizetniök. 

IIz a nagy kommnnteta per 
& náci Reickstag felgyújtod 
perének mintájára készült. 

A WalJ-street urai az impe-
rialista háborús politika nem-
zetközi ellenzékére akarnak csa-
pást mérni. A történelemben 
még nem fordult elő, hogy nme. 
rikai bíróság politikai filozófia 
felett ítélkezett volna. 

A per megindítása nagy lé-
pés a fasiszta parancsuralom 
leié, a mara«ztaló Ítélet pe-
dig az USA kommunista párt-
jának törvényen kivtil helye-
zését jelentené. 
Az egész világ demokratikus 

közvéleménye élesen tiltakozott 
a per megtartása ellen. 

Az amerikai művészek, tú-
dósok és szabadfoglalkozásnak 

unió hatalmai raunkússierveze. 
teivel. 

A Dnily Warher 

a Mindszenty fiéyrőí 
A Daily VVorker a Mind. 

szenty-üggyel foglalkozva meg. 
állapítja, hogy Mindszenty jel. 
legzetes védő je a magyar arisz. 
tokráciának', hevesen, ellenezte & 
földreformot és az uj közök, 
tatási rendszert, amely egyéb, 
ként éppen olyan sok jogot biz. 
tosit a katolikus egyháznak az 
iskolákban, mint az angol köz. 
oktatási törvény. Olyan állítás, 
hogy bíborosok képtelenek ha-
zájuk ellen szőtt cseiszövények-
re, mind az angol, mind az 
európai történelem mélységes 
nem ismerésének a jele. 

25 százatáhos bíreuslésí 
kövafolnek a friRcia ito'sjízöíi 

A párizsi sajtó egyöntetű bi-
zalmatlansággal és kétkedéssel 
tekint a Queuille-kormány úgy-
nevezett árcsökkentés! bejelen, 
tései' elé. A Humanité vezér, 
cikkébeu kijelenti, hogy nem 
fog sikerülni a munkásság harci 
kedvét letiporni. TliáVn alkal. 
máznak rendőri erőszakot velük 
szemben, amint a múltban sem 
használtak a Blutn-félo hazug-

nemzeti szövetsége nyilatkozat- ságok és terror a sztrájk ellen, 
ban tiltakozott az amerikai KP 
12 vezetőiének bíróság elé ál-
lítása ellen. Amerikában min-
denütt ttömeggyüléseken is 
ugvanilven tiltakozások hang-
zottak eí. 

MsefeeizlöeISíf a Szak-

szervezeti VtSáffszSvet' 

nég VótirehaÜó Rizoit-

ságánnh ülése 
Hétfőn reggel megnyílt a 

szakszervezeti világszövetség 
végjeliajtó bizottságának ülése. 
A végrehajtó bizottság tár-
gyalja" Nagybritannia küldött-
ségének azt a javaslatát, hogy 
függesszék fel h. világszövetség , 
működését. A Ce Soir ezzel! adatuk elvégzése után 

most sem tuitholik el a dolgo. 
zókat a 25 százalékos béremelés 
követelésétől. 

Bem a keresztény ízii''.szerve-
zetnek, sem a szakadár Ouv-
riernek nem sikerülhet meg-
téveszteni ft dolgozókat. Á 
munkásosztály tudja, hogy a 
25 százalékos bérkövetelés 
csatáját az egész nép érde-
kében kell végigvívnia 

és megnyernie és tudja azt is, 
licgy a győzelemhez csak az 
egység segíthet. 

A (áörap s r o f f f l í l í é j j " 
harcosok sikerei 

A szabad görög rádió jelenti, 
hogy a görög szabadságharcos 
csapatok Naussza városát fel-

főpa-
kapcsolatban azt irja, hogy rancsnokságuk utasítására is-

a munkásosztálynak s z ü k s é - : mét kiürítették. A szalmdság-
ge van olyan "szakszervezeti harcosok 3 napig tartották meg-
világszüvetségie, amely nem szállva a várost és ez alatt a 
adja el magát dollárokért (következő veszteségeket okoz-

ás amely együtt dolgozik a n é p i ták az ellenségnek: 3G0 halott 
demokráciákkal nés a Szovjet- ; 590 sebesült és 352 fogolyi 

< » 


