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fl népi demokráciák nemzetgazdaságát 
fejleszti 

a Kölcsönös Gazdasági Segltö Tanács 
A Szovjetunió külkereske-

delmi minisztériuma és a 
Moszkvába érkezett román ke-
reskedelmi küldöttség között 
barátságos és kölcsönös meg-
értés légkörétan lefolyt tárgya-
lások eredményeképen aláír-
ták az 1949. évi áruforgalmi és 
fi vetési egyezményt, valamint a 
Romániának nyujtandö műszaki 
sc lilségi'ől szóló megállapodást. 
A kölcsönös áruforgalmat a 
multévinek két és félszeresére, 
405 millió rubel értékre eme-
lik. A Szovjetunió többek kö-
zölt ipari felszerelést, gépko-
csit, fémárat, mezőgazdasági gé-
peket, vasércet, gyapotot, Ro-
mánia kőolajtermékeket, fát, 
mozdonyt, vasúti kocsikat, te-
herhajót, vegyi árat, husgyárí-
má nyolcat szállít. 

A Daitv WorJcer 
a Kölcsönös G a z d a s á g i 

Segítség Tanácsáról 

A Daily Worker moszkvai 
udósitója jelenti: Általában 

ugy vélik, hogy a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsának 
megalakítása a hábora óta kö-
tőit különböző gazdasági egyez-
mények észszerű folyománya. 
Minél gyorsabban haladtak ti 
népi demokráciák a szocialista 
rendszer megalapitása felé, an-
nál könnyebbé vált számukra 
az együttműködés egymással és 
a Szovjetunióval. Szorosabb 
gazdasági kapcsolatok folytán 
gyorsan eltűntek azok a mester-
séges politikai ellentetek, ame-
lyekkel a nagyhatalmak Kelef-
eiirópa meghasonlását fenn 
akarták tartani. Kelclcurópá-
ban nem lesznek olyan rivódá-
sok, mint amilyenek a Mar-
shall-segélvt élvező országok 
között dúlnak. A gazdasági se-
rélvintezkedcsek gyorsitani fog-
;ák az újjáépítést és emelkedő 
életszínvonalat hoznak Kelet-
Mirópában a munkásoknak és 
parasztoknak. 

az ENFÜFFROA^ÖDÉS 
aíicsSaüs e-y n'őségea 

RLAPSKIFE 
v bukaresti sajtó és rádió 

njerál'apitja, hogy a Kölcsönös 
oazdasági Segítség Tanácsának 
megalakulása a Szovjetunió és 
1 népi demokráciák országai-
nak szoros együttműködését 
mutatja és ez az együttműkö-
dés a kölcsönös egyenlőségen 
üapszik. A tanács megalakulá-
sa — mondja a bukaresti rádió 

hozzájárul egyben a világ 
békeszerető, haladó erőinek 
megerősödéséhez. A népi demo-
kráciák országai, élükön a Szov-
jetunióval, most még szoro-
sabbra fűzik gazdasági dapcso-
lataikat és ezzel fokozottabb 
lendülettel folytatták újjáépíté-
süket és a szocializmus feléoi-
tését. 

Bolgár és 'esssjyel vé*e-
mények 

A bolgár lapok hangsúlyoz-
zák, hogy a tanács megalakulá-
sával még jobban megerősödik 
» Szovjetunió állal vezeleít ha-
tadó erők békefrontja és ugyan-
akkor hatalmas csapást mér a 
Marshall-tervre. 

A lengyel kűlügyminisztéri-

tim szóvivője megállapította, 
hogy a Kölcsönős Gazdasági Se-
gítség Tanácsának óriási je-
tentősége van Lengyelország 

számára. A tanács a független 
országok egyenlőségének alap-
ján ÓU és célja az országok 
nemze! gazdaságának fejlesztése. 

\ kínai néphadsereg 
Nanking külvárosaiban 

Párizsba érkezett hirek eze-' sitják meg terveiket. Egyelőre 
rint a kinai néphadsereg Nan-
king külvárosaihoz érkezett. A 
Kuomintang-csapatok fejveszt, 
ve menekülnek. Egyes Kuomin. 
tang-körök még folytatják mes-
terkedéseiket a kompromisszu-
mos béke érdekétan, de a népi 
kinai vezetők szilárdan kitarta-
nak az eredeti feltételek mel-
lett és ragaszkodnak a hábo-
rus bűnösök kiadatásához. 

Moszhva a n v u r t o f -

euróaai iparvidékek 
egyesiléséről 

A Novoje Vreraja azt irja, 
hogy az angolszász monopó-
liumok a Ruhr-vidék megkapa-
rintása után most Nyugat-
Európa más fontos iparvidé-
keit is ellenőrzésük alá akar-
ják vonni. A Ruhr-vidék acél-
iparához meg akarják szerezni 
Lothaiingia és Luxemburg ér-
cét is. Minthogy az amerikai 
tervek erős visszatetszést szül-
tek Nyugat-Európa közvélemé-
nyében, az amerikaiak elhatá-
rozták, bogy nem nagyon hir-
detik, hanem csendben való-

külön-külön igyekeznek meg-
erősíteni u ralin ukat a Ruhr-
vidéken és Lotharingiában, hogy 
majd később egyesitsék őket. 
Az amerikai tervek nemcsak 
arra irányulnak, hogy a nyu-
gaté u ró pai iparvidékeket a szov. 
jetellenes tömb fegyvertárává 
tegyék, hanem arra is, bogy 
gazdaságilag teljes rabszolga, 
ságfca hajtsák. 

Kudarcba laltadl az im-
perialisták ( ó f g y o l ó s n 

Anglia, Amerika és Francia-
ország képviselői napok óta ta-
nácskoztak Londonban a nyu-
gatnémetországi úgynevezett 
megszállási szabályzatról. Szer-
dán közölték, hegv az értekez-
letet egyelőre elhalasztják és 
a tanácskozások folytatásának 
időpontját nem is tűzték ki. 
Az értekezlet csődjének az az 
oka, hogy nem sikerült a három 
nyugati hatalom ellentétes vé-
leményét kiegyenlíteni a meg. 
szállási költségek és a Nyugat-
Németországban létesítendő leg-
felső döntőbíróság kérdésében. 

Amerika terjeszkedni akar 
A moszkvai rádió hírmagya-

rázója megállapítja, hogy Tru-
man elnök beiktatási beszédé, 
tan az emberiségnek kezdetle-
ges viszonyok között élő része 
megsegítésének ürügyével kife-
jezte az Egyesült Államoknak 
jazt a törekvését, hogy a gyar-
matokat saját áruinak piacául 
és nyersanyagterületeként szer. 
vezze meg. Az amerikai terv im-

Eerialista és reakciós jellege ab-
ól is kitűnik, hogy meghir-

detése a gyarmati népek fel-

szabadító küzdelme idején tör-
tént. Méginkább kidomborodik 
az imperialista és reakciós jelleg, 
ha szembeállítjuk a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsának 
megalakulásával. Ez a tanács 
bizlositja a kelctenrópai orszá-
gok gazdasági fellendülését, po-
litikai és gazdasági független-
ségét az imperialista államok-
kal szemben. Az Egyesült Álla-
mok terveket kováícsol a világ 
népeinek kizsákmányolására, de 
terjeszkedő terveire kudarc vár. 

A „Sárga Könyv" Parisban 
Károlyi Mihály a »Sá rga 

Könvv«-vel kapcsolatban sajtó-
fogadást tartott a párizsi ma-
gyar követségen. A fogadáson 
nagy számban vettek részt a 
párizsi és a világsajtó képvi-
selői. Károlyi Mihály részlete-
sen ismertette a Mindszenty-
ügy hátterét, kiemelve, bogy 
a magyar kormány Mindszenty 
esetébon korántsem a katolikus 
vallást »üldözi«, hanem azok el-
len az összeesküvő reakciós ele-
mek ellen vette fel a liarcot, 
amelyek ujabb háborút és ide-
gen beavatkozást kívánnak Ma- tevékenységét. 

gvarországon, hogy elvesztett 
javaikat visszaszerezzék. Mind-
szenty abban reménykedett, 
hogy az amerikaiak háborút 
akarnak — mondotta Károlyi 
Mihály. — Aki elolvassa a 
»Sárga Könyv«-et. annak be kell 
látnia, hogy a Mindszenty el. 
len felhozott bizonyítékok meg-
dönthetetlenek. A vádlott a bi-
zonyítékok súlya alatt vallott. 

A sajtófogadással kapcsolat-
ban a Humanité részletesen is-
merteti Mindszenty hazaáruló 

Dr. Arttalffy György elvtárs 
országgyűlési képviselő 

Lapunk más helyén, — az országgyűlési tudósításban — 
beszámoltunk róla, hogy dr. Antalffy György elvtársat, a 
• Déhiiagvavors-ágí fe'elős szerkesztőjét az országgyűlés be-
hívta, mint a Csongrád-csanádi választókerület képviselőjét. 

Antalffy elvtárs a szegedi munkásmozgalom ismert egyé-
nisége. A felszabadulás után először főispáni titkárként, majd 
mini helyettes polgármester dolgozott. Mindvégig a Szociálde-
mokrata Párt balszárnyát vezette. Jelentés része volt a jobb-
oldali szociáldemokraták elleni küzdelemtan és a Magyar Dol-
gozók Pártja megteremtésének előkészítésében. Az egyesülés 
óta a »Délmagyarorsz:íg« felelős szerkesztői munkakörét töl-
ti be, ezenkívül a szegedi Tudományegyetem jogi karáu ad clö. 

An'aiffy elvtárs mindig Szegeden élt. Jól isineri a szegedi 
és környéki dolgozók problémáit. Minden adottsága megvan 
tehát ahhoz, hogy választókerülete dolgozóinak érdekeit jó! 
képviseli majd az országgyűlésben is. 

Traktor- és gépáttomásvezető 
tanfolyamok indulnak 

az ország minden részében 
AprLis elsőén meqsxümk a iojiegy — 3 0 ezer-
30 eaeor varon tűzifái és szenet biztosit a GF 

9 hónapos rész etre a dolgozóknak 
A Gazdasági Főtanács csü-

törtöki ülésén elrendelte, hogy 
a munkavállalók részére a folyó 
évben 30.000 vagon aprított tű-
zifát és ugyanannyi szenet kell 
biztositani. A vételárat kilenc 
hónapi egyenlő részletben von-
ják le, a hitelt az Országos 
Központi Áruhivatal Iroda 
nvujtja a munkavállalóknak. A 
tüzelőszert a TOKÉRT szállitja. 

Az állami érdekeltségű bizio-
sitó vállalatok életbiztosítási 
tipuskötvényeket hoznak forga-
lomba. Az életbiztosítás halál 
esetere 500 Ft-ról szól, elérés 
esetében, vagvis 15 év múlva 
1000 Ft keral kifizetésre. A 
kötvények birtokosai között 
minden hónapban jelentős ösz-
szeqeket sorsolnak ki. 

A GF határozatot hozott a 
különböző ellenőrzésre jogo-
sult szervek munkájának össze-
hangolására, bogy az ellenőrző 
szervek a különböző hivatalo-
kat és üzemeket ne zaklassák 
feleslegesen. 

A hivatalokban és üzemekben 
ezentúl az állami ellenőrzési 
központ tart általános vizs-
gálatokat. 
Az Országos Tervhivatal elő-

terjesztésére 
találmányokat értékesítő nem-
zeti vállalat alakul. 

A vállalat feladata a szaba-

dalmak külföldi értékesítése és 
a magyar ipar számára kül-
földi szabadalmak megszerzése. 

Ez év tavaszán a GF rendel-
kezésére mintegy 

50(1 vagon sz.nuerfoszfátot, 
4000 vagon péti-tat jnttatnak 
a gazdáknak kedvezménye* 
áron. 

A gazaák a szuperfoszfát mű-
trágyáért q-kint jutazsákban 
50 forintot, papirzsákban 48 
forintot, a pétisóért pedig 80 
forintot fizetnek. 

A Í81dmüveié4ügyi miniszté-
rium 58 hathetes traktorvo-
zetöképző tanfolyamot. a« 
állami mezőgazdasági gépüzem 
Ifi hathetes gépáHomásvpzctő-
képző, a vasas szakszervezet 
peclia 0 négv és félhónapon 
gépállomásnu'sterképzö tanfo-
lyamot rendez. 

A GF erre a célrn fílfftlÖ fo-
rint hitelt engedélyezett. 

Az Országos Közellátási Hi-
vatal a tejjegy és a teiutal-
ványrendszert ez év április 1-
ével meg,szűri te ti, miután a tej-
beszolgáltatás emelkedése a 
jegyrendszert feleslegessé te-
szi.' 

Az 1893-ban hozott iparfel-
figyeleti törvény elavult, ezért 
az iparügyi miniszter az ipar-
fel ügyeleti szolgálatot megszün-
teti. ' 
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fjízô üéka m ê yrs e r ő s l i l ö smíei-
mmm baráisápafc 

Tegnap este ünnepélyes kere-
tek között mutatták be a Belvá-
rosi Moziban a magyar-szovjet 
iümgyártás első közös alkotását, 

Jóváhagyták Szeged 3 millió forintos 
beruházási etfervót 

M e g k e z d i k a z ö í é v e s í e r v e l ő k é s z i l ő 
m u n k á l a i a i í 

flz 1949-es tervévben Szeged 
város hárommillió forintot fordit 
beruházásokra, flz Országos 
Tervhivatal közületi osztálya 
most jóváhagyta a beruházások burkolatra 245.000, egyéb utlieiy-

Ugyancsak tavasszal hozzáfognak 
a háborús károkat szenvedett ut-
cák burkolatának helyreállításá-
hoz. Aszfaltozásra 201.600, kő-

részlettervét, amelyet meghatáro-
zott ütemterv szerint hajtanak 
végre az egyes ügyosztályok. 

Aáájusban megkezdik a tanyai 
közigazgatási kirendeltségek he-
lyiségeinek 

reállitásl munkálatokra 360.000 
forintot ford itatiak. Ebben az év-
ben befejezik a Földmüves-utrai 
óvóda építkezési munkálatait 18 
ezer forintos költséggel. Helyre' 

korszerűsítését, állítják az export-hűtőházat és 

Dolgozó Asszonyok figyelmébe! 
A Szakszervezeti Nöbizollság és i 

vétsége N S n t s g y g y ű l é s t llrl 

A Szakszervczcli Nőbizottsúg és a Magj'ar Nők Demokratikus Szó-
tárt a Szegedi Nemzeti Színházban 

áii, vasárnap délelőtt 10 órakor. 
A nagygyűlés szónoka ACS ERZSÉBET, a szaktanács helyettes nőiitkara. 

az *Uj Alagyarország* cimü do-
kumentfilmet, amelyet a Sztá-
lin-dijas Lidla Sztyepanova ren-
dezett. 

fl bemutatót a rendőrzenekar a 
magyar és szovjet himnusz hang-
jaival nyitotta meg, majd Dénes 
Leó elvtárs, polgármester szólott 
a közönséghez. 

fl szovjet művészek ebben a 
filmben bemutatják nekünk azt, 
hogyan látják ök az uj Magyar-
országot — mondotta. — Érez-
nünk kell ebben a filmben azt. 
hogy a munkásság saját életét 
kovácsolja. Ez a film a mi éle-
tünket mutatja be s benne még 
jobban megcsodálhatjuk a szov-
jet filmművészetet. Büszkék le-
hetünk erre a filmre, amely bi-
zonyítéka az egyre erösödő szov-
jet-magyar barátságnak. 

fl bemutaló előadás közönsége 
a legnagyobb gyönyörűséggel 
szemlélte a szovjet-magyar film-
gyártás első közös alkotását.Elő-
adás közben többször felzúgott 
a lelkes taps, amely egyaránt 
szólott a Htm megalkotóinak, d? 
a film főszereplőjének, a dol-

sertésakolt épitenek a vágóhídon 
10, illetve 30 ezer forintos költ-
séggel. 

fl hároméves terv utolsó évé-
nek részletterve mintegy 60 pont-
iján sorolja fel az elvégzendő 
feladatokat, fl fejlődés érdeké-
ben azonban már most hozzá kell 
kezdenünk az ötéves terv elő-
munkálataihoz, hogy kellő idő 
álljon a pontos és részletes terv 
kidolgozására. 

Ennek érdekében a közeljövő-
ben összehívják a terv előkészítő 
bizottságát, amelyben a város ve 
zetőin kivüt résztvesznek a köz-
egészségügyi, szociális, gazdasá-j gozó magyar népnek is és nem, 
gi, kulturális, szabadművelődési, utolsósorban a baráti Szovjet-
épilési és sportszervek vezetői ls. uniónak. 


