fl népi demokráciák nemzetgazdaságát
fejleszti
a Kölcsönös Gazdasági Segltö Tanács
A Szovjetunió
külkereskedelmi minisztériuma
és a
Moszkvába érkezett román kereskedelmi küldöttség
között
barátságos és kölcsönös megértés légkörétan lefolyt tárgyalások eredményeképen
aláírták 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 emelik. A Szovjetunió többek közölt ipari felszerelést,
gépkocsit, fémárat, mezőgazdasági gépeket, vasércet, gyapotot, Románia kőolajtermékeket,
fát,
mozdonyt, vasúti kocsikat, teherhajót, vegyi árat, husgyárímá nyolcat szállít.
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A Daily Worker moszkvai
udósitója jelenti:
Általában
ugy vélik, hogy a Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsának
megalakítása a hábora óta kötőit különböző gazdasági egyezmények észszerű folyománya.
Minél gyorsabban haladtak ti
népi demokráciák a szocialista
rendszer megalapitása felé, annál könnyebbé vált számukra
az együttműködés egymással és
a Szovjetunióval.
Szorosabb
gazdasági kapcsolatok folytán
gyorsan eltűntek azok a mesterséges politikai ellentetek, amelyekkel a nagyhatalmak Kelefeiirópa meghasonlását
fenn
akarták tartani.
Kelclcurópában nem lesznek olyan rivódások, mint amilyenek a Marshall-segélvt élvező
országok
között dúlnak. A gazdasági serélvintezkedcsek gyorsitani fog;
ák az újjáépítést és emelkedő
életszínvonalat hoznak
KeletMirópában a munkásoknak és
parasztoknak.
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bukaresti sajtó és rádió
njerál'apitja, hogy a Kölcsönös
oazdasági Segítség Tanácsának
megalakulása a Szovjetunió és
1
népi demokráciák országainak szoros
együttműködését
mutatja és ez az együttműködés a kölcsönös egyenlőségen
üapszik. A tanács megalakulása — mondja a bukaresti rádió
hozzájárul egyben a világ
békeszerető, haladó
erőinek
megerősödéséhez. A népi demokráciák országai, élükön a Szovjetunióval,
most még szorosabbra fűzik gazdasági dapcsolataikat és ezzel
fokozottabb
lendülettel folytatták újjáépítésüket és a szocializmus feléoitését.

Bolgár és 'esssjyel vé*emények
A bolgár lapok hangsúlyozzák, hogy a tanács megalakulásával még jobban megerősödik
» Szovjetunió állal vezeleít hatadó erők békefrontja és ugyanakkor hatalmas csapást mér a
Marshall-tervre.
A lengyel kűlügyminisztéri-
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tim szóvivője
megállapította,
hogy a Kölcsönős Gazdasági Segítség Tanácsának óriási
jetentősége van
Lengyelország

\ kínai

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

néphadsereg
Nanking

Párizsba érkezett hirek eze-'
rint a kinai néphadsereg Nanking külvárosaihoz érkezett. A
Kuomintang-csapatok fejveszt,
ve menekülnek. Egyes Kuomin.
tang-körök még folytatják mesterkedéseiket a kompromisszumos béke érdekétan, de a népi
kinai vezetők szilárdan kitartanak az eredeti feltételek mellett és ragaszkodnak a háborus bűnösök kiadatásához.

Moszhva
a nvurtofeuróaai
iparvidékek
egyesiléséről
A Novoje Vreraja azt irja,
hogy az angolszász
monopóliumok a Ruhr-vidék megkaparintása után most NyugatEurópa más fontos iparvidékeit is ellenőrzésük alá akarják vonni. A Ruhr-vidék acéliparához meg akarják szerezni
Lothaiingia és Luxemburg ércét is. Minthogy az amerikai
tervek erős visszatetszést szültek Nyugat-Európa közvéleményében, az amerikaiak elhatározták, bogy nem nagyon hirdetik, hanem csendben való-

külvárosaiban

sitják meg terveiket. Egyelőre
külön-külön igyekeznek
megerősíteni u ralin ukat a Ruhrvidéken és Lotharingiában, hogy
majd később egyesitsék őket.
Az amerikai tervek
nemcsak
arra irányulnak, hogy a nyugaté u ró pai iparvidékeket a szov.
jetellenes tömb fegyvertárává
tegyék, hanem arra is, bogy
gazdaságilag teljes rabszolga,
ságfca hajtsák.

Kudarcba

E

Anglia, Amerika és Franciaország képviselői napok óta tanácskoztak Londonban a nyugatnémetországi
úgynevezett
megszállási szabályzatról. Szerdán közölték, hegv az értekezletet 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 véleményét kiegyenlíteni a meg.
szállási költségek és a NyugatNémetországban létesítendő legfelső döntőbíróság kérdésében.

akar

szabadító küzdelme idején történt. Méginkább kidomborodik
az imperialista és reakciós jelleg,
ha szembeállítjuk a Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsának
megalakulásával. Ez a tanács
bizlositja a kelctenrópai országok gazdasági fellendülését, politikai és gazdasági függetlenségét az imperialista államokkal szemben. Az Egyesült Államok terveket kováícsol a világ
népeinek kizsákmányolására, de
terjeszkedő terveire kudarc vár.

A „Sárga Könyv"
Károlyi Mihály a »Sá rga
Könvv«-vel kapcsolatban sajtófogadást tartott a párizsi magyar követségen. A fogadáson
nagy számban vettek részt a
párizsi és a világsajtó képviselői. Károlyi Mihály részletesen ismertette a Mindszentyügy hátterét, kiemelve, bogy
a magyar kormány Mindszenty
esetébon korántsem a katolikus
vallást »üldözi«, hanem azok ellen az összeesküvő reakciós elemek ellen vette fel a liarcot,
amelyek ujabb háborút és idegen beavatkozást kívánnak Ma-

Lapunk más helyén, — az országgyűlési tudósításban —
beszámoltunk róla, hogy dr. Antalffy György elvtársat, a
• Déhiiagvavors-ágí fe'elős szerkesztőjét az országgyűlés behívta, mint a Csongrád-csanádi választókerület képviselőjét.
Antalffy elvtárs a szegedi munkásmozgalom ismert egyénisége. A felszabadulás után először főispáni titkárként, majd
mini helyettes polgármester dolgozott. Mindvégig a Szociáldemokrata Párt balszárnyát vezette. Jelentés része volt a jobboldali szociáldemokraták elleni küzdelemtan és a Magyar Dolgozók Pártja megteremtésének előkészítésében. Az egyesülés
óta a »Délmagyarorsz:íg« felelős szerkesztői munkakörét tölti 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

laltadl az im- AprLis elsőén meqsxümk a iojiegy — 3 0 ezerperialisták
( ó f g y o l ó s n 3 0 eaeor varon tűzifái és szenet biztosit a GF
9 hónapos rész etre a dolgozóknak

Amerika terjeszkedni
A moszkvai rádió hírmagyarázója megállapítja, hogy Truman elnök beiktatási beszédé,
tan az emberiségnek kezdetleges viszonyok között élő része
megsegítésének ürügyével kifejezte az Egyesült Államoknak
jazt a törekvését, hogy a gyarmatokat saját áruinak piacául
és nyersanyagterületeként szer.
vezze meg. Az amerikai terv imerialista és reakciós jellege aból is kitűnik, hogy meghirdetése a gyarmati népek fel-

Dr. Arttalffy György elvtárs
országgyűlési képviselő

Parisban

gvarországon, hogy elvesztett
javaikat visszaszerezzék. Mindszenty 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 megdönthetetlenek. A vádlott a bizonyítékok súlya alatt vallott.

A Gazdasági Főtanács csütörtöki ülésén elrendelte, hogy
a munkavállalók részére a folyó
évben 30.000 vagon aprított tűzifát és ugyanannyi szenet kell
biztositani. A vételárat kilenc
hónapi egyenlő részletben vonják le, a hitelt az Országos
Központi
Áruhivatal
Iroda
nvujtja a munkavállalóknak. A
tüzelőszert a TOKÉRT szállitja.
Az állami érdekeltségű biziositó vállalatok
életbiztosítási
tipuskötvényeket hoznak forgalomba. 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 öszszeqeket sorsolnak ki.
A GF határozatot hozott a
különböző ellenőrzésre
jogosult szervek munkájának összehangolására, bogy az ellenőrző
szervek a különböző hivatalokat és üzemeket ne zaklassák
feleslegesen.
A hivatalokban és üzemekben
ezentúl az állami ellenőrzési
központ tart általános vizsgálatokat.
Az Országos Tervhivatal előterjesztésére
találmányokat értékesítő nemzeti vállalat alakul.
A vállalat feladata a szaba-
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Tegnap este ünnepélyes kereA sajtófogadással kapcsolatban a Humanité részletesen is- tek között mutatták be a Belvámerteti Mindszenty hazaáruló rosi Moziban a magyar-szovjet
iümgyártás első közös alkotását,
tevékenységét.

flz 1949-es tervévben Szeged
város hárommillió forintot fordit
beruházásokra,
flz
Országos
Tervhivatal
közületi
osztálya
most jóváhagyta a beruházások
részlettervét, amelyet meghatározott ütemterv szerint hajtanak
végre az egyes ügyosztályok.
Aáájusban megkezdik a tanyai
közigazgatási kirendeltségek hekorszerűsítését,
lyiségeinek

Dolgozó Asszonyok

a z ö í é v e s í e r v
m u n k á l a i a i í
Ugyancsak tavasszal hozzáfognak
a háborús károkat szenvedett utcák burkolatának helyreállításához. Aszfaltozásra 201.600, kőburkolatra 245.000, egyéb utlieiyreállitásl munkálatokra 360.000
forintot ford itatiak. Ebben az évben befejezik a Földmüves-utrai
óvóda építkezési munkálatait 18
ezer forintos költséggel. Helyre'
állítják az export-hűtőházat
és

figyelmébe!

A Szakszervczcli
Szakszervezeti Nőbizottsúg
Nöbizollság és ia Magj'ar Nők Demokratikus Szótártr a Szegedi Nemzeti Színházban
vétsége N S n t s g y g y ű l é s t
ll áii,
l vasárnap délelőtt 10 órakor.
A nagygyűlés szónoka ACS ERZSÉBET, a szaktanács helyettes nőiitkara.
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Jóváhagyták Szeged 3 millió forintos
beruházási
etfervót
M e g k e z d i k

dalmak külföldi értékesítése és
a magyar ipar számára külföldi szabadalmak megszerzése.
Ez év tavaszán a GF rendelkezésére mintegy
50(1 vagon
sz.nuerfoszfátot,
4000 vagon péti-tat jnttatnak
a gazdáknak
kedvezménye*
áron.
A gazaák a szuperfoszfát műtrágyáért q-kint
jutazsákban
50 forintot, papirzsákban 48
forintot, a pétisóért pedig 80
forintot fizetnek.
A Í81dmüveié4ügyi minisztérium 58 hathetes traktorvozetöképző
tanfolyamot.
a«
állami mezőgazdasági gépüzem
Ifi hathetes gépáHomásvpzctőképző, a vasas szakszervezet
peclia 0 négv és félhónapon
gépállomásnu'sterképzö tanfolyamot rendez.
A GF erre a célrn fílfftlÖ forint hitelt engedélyezett.
Az Országos Közellátási Hivatal a tejjegy és a teiutalványrendszert ez év április 1ével meg,szűri te ti, miután a tejbeszolgáltatás
emelkedése
a
jegyrendszert feleslegessé
teszi.'
Az 1893-ban hozott iparfelfigyeleti törvény elavult, ezért
az iparügyi miniszter az iparfel ügyeleti szolgálatot megszünteti. '

e l ő k é s z i l ő
sertésakolt épitenek a vágóhídon
10, illetve 30 ezer forintos költséggel.

az *Uj Alagyarország* cimü dokumentfilmet, amelyet a Sztálin-dijas Lidla Sztyepanova rendezett.
fl bemutatót a rendőrzenekar a
magyar és szovjet himnusz hangjaival nyitotta meg, majd Dénes
Leó elvtárs, polgármester szólott
a közönséghez.
fl szovjet művészek ebben a
filmben bemutatják nekünk azt,
hogyan látják ök az uj Magyarországot — mondotta. — Éreznünk kell ebben a filmben azt.
hogy a munkásság saját életét
kovácsolja. Ez a film a mi életünket mutatja be s benne még
jobban megcsodálhatjuk a szovjet filmművészetet. Büszkék lehetünk erre a filmre, amely bizonyítéka az egyre erösödő szovjet-magyar barátságnak.

fl hároméves terv utolsó évének részletterve mintegy 60 pontiján sorolja fel az elvégzendő
feladatokat, fl fejlődés érdekében azonban már most hozzá kell
kezdenünk az ötéves terv előfl bemutaló előadás közönsége
munkálataihoz, hogy kellő idő a legnagyobb
gyönyörűséggel
álljon a pontos és részletes terv szemlélte a szovjet-magyar filmkidolgozására.
gyártás első közös alkotását.ElőEnnek érdekében a közeljövő- adás közben többször felzúgott
ben összehívják a terv előkészítő a lelkes taps, amely egyaránt
bizottságát, amelyben a város ve szólott a Htm megalkotóinak, d?
zetőin kivüt résztvesznek a köz- a film főszereplőjének, a dolegészségügyi, szociális, gazdasá-j gozó magyar népnek is és nem,
gi, kulturális, szabadművelődési, utolsósorban a baráti Szovjetépilési és sportszervek vezetői ls. uniónak.

