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rikai monopolkapitalizmus ki-
alakulásának körülményeit, 
majd rámutatott arra, hogyak-
kor, amikor a Szovjetunióban 
és a néni demokráciákban min. 
dent elkövetnek a mezőgazda-
ság termelékenységének elő-
mozdítása érdekétjen, ugyanak-
kor Amerikában már 

hnrraine év óta halogatják n 
Missouri-folyó szabályozását, 

amelyet pedig már a szenátus 
is megszavazott. A monopol-
kapitalisták hatalmát bizonvit-
ja például, hogy a háború 
alatt az amerikai kormánynak 
valóságos béketárgvnlás'okat 
kellett folytatnia a tőkésekkel, 
hogy fegyvereket gyártsanak. Az 
amerikai kapitalistáknak a pro-
fi thajhászáson tul mélyenfekvő 
politikai törekvéseik vannak. Az 
állam pénzén épült vállalatok 
felett is hatalmat gyakorolnak 
s megakadályozzák, hogy fel-
vehessék velük a versenyt. A 
bankok felosztják egymás kö-
zött a területet. A főfelügyelet 
a Morgan-haiikház kezében van. 
,Száznyolcvanegy vállalat van a 
kezükben, képviselőik ott ülnek 
a szenátusban. 

Nincs még a világon egg or-
szág, ahol a korrupció olgan ha-
talmas méreteket öltene, mint 
Amerikában — mondotta Ries 
elvtárs előadása további során. 

Megvásárolták a szavazatokat, 
megvásárolják az embereket. 

Ali: !Iá dókat költenek a megv. sz-
tegeiésre. Sok helgen még a 
rendőrség ls az ő ke ükben van. 
fl sajtó ls teljesen az ő irángitá-
suk alatt éli, ezen keresztül ve-
xelik félre a tömeg-ket. 

Ries István elvtárs a továb-
biakban ismertette az amerikai 
munkásság helgzetét. 

Az aineniai családok negy-

venhét százaléka kevesebbet 
keres heti 35 dollárnál. 1945 
óta a reálbér 37 százalékkal 
csökkent. 1944-ben 2fiS4.000 
volt a munkanélküliek száma, 
1947-ben 8,200.000 munkásnak 
nincs állandó foglalkozása. 

• 

flz amerikai szakszervezeti 
mozgalom szintén a tőkések Irá-
nyítása alatt áll. Megvásárlásuk-
ra évi 80 millió dollárt fordí-
tottak. fl szakszervezetekben 
nincs demokrácia, a tőkések és 
nem n munkásság érdekeit kép-
viselik. Ismertette ezután Ries 
elvtárs a négerkérdést, ami min-
dennél ékesebben bizonyltja, 

nemcsak, hogy demokráciáról 
nem lehet beszélni az Egye-
sült Államokban, hanem egye-
nesen a fasizmus faji megkü-
lönböztetését gyakorolfák. 
Ries István elvtárs előadásá-

nak befejező részében rámutatott 
az öntudatra ébredt amerikai 
munkásságnak a tőkések ellen 
vivott harcára. Beszédének be-
fejező részében idézte Sztálin 
elvtársnak a háború után tett 
nyilatkozatát, amelyben megál-
lapította, hogy 

a szocializmus felé törö demo-
kratikus erők állandóan fej-

lődnek s nincs erö, amely ezt 
a fe/lődést fel tudná tartóz-
tatni. 
fl többszázfőnyi hallgatóság 

ütemes tapssal köszönte meg az 
értékes előadást, nmely meggyő-
ző erővel világította meg a mo-
nopóíkapitalizmus országának 
politikai, társadalmi és gazda-
sági rendszerét, amelyet az ame-
rikai kapitalisták demokráciának 
merészelnek nevezni. 

É'munkásf imnppeltek 
az Ujszegedi Ládagyárban 
éa hioarfoUáh az öihónapos munkaverseny jutalmait 

Az Ujszegedi Gözfürész és 
Ládagyár dolgozói csütörtökön 
délután 4 órakor, ahogy befe-
jezték a napi munkát, boldogan 
siettek az üzem kultúrtermébe, 
hogy megünnepeljék az öthóna-
|KJS munkaverseny megjulal-
niazottjait és a gyár két legré-
gibb munkását. 

Az ünnepséget Szilágyi József 
elvtárs, a gyár propaganda ve-
zetője nyitotta meg. Beszédé-
ben emlékeztette az államosított 
üzem dolgozóit arra, hogy a szo-
cializmus építésének időszaká-
ban élünk és hogy a munkás-
ság döntő feladata napjainkban 
a többtermelés. Beszéde után 
a gyár egyik legfiatalabb mun-
kása, Kiss Rózsa népdalokat 
énekelt, Rózsa Miklós, a Nem-
zeti Szinház zenekarának mű-
vésze pedig éneklő fűrészen 
játszott el néhány szórakoztató 
dalt. 

Ezután Dani János elvtárs, a 
Szakszervezeti Tanács kikül-
döttje átadta az 5 0 0 - 500 fo-
rintos jutalmat a ládagyár két 
legjobb dolgozójának, az él-
munkásjelvénnyeí kitüntetett 
Klein Árpád elvtársnak és Nóvé 
Elek elvtársnak. A munkaver-
senv győzteseinek az üzem dol-
gozói egy-egy csokor virágot 
ajándékoztak, majd Vincze An-
tal elvtárs vállalatvezető a gyár 
két legrégibb munkását, f-édc-
rer Ferencet és Lebák Feren-
cet aiándékozta meg egy-egy 
havi fizetésükkel. 

A jutalmak kiosztást? után 
Vas István elvtárs, a IJppaf fü-
résztelep munkása üdvözölte a 
rokon özemet ést a kitüntetett 
munkásokat. Majd a váltalatve-
zető zárószavaivaf és az Intei-
naráoná'é eléneklésével végetért 
a felemelő ünnepség. 

Megkezdik a tanyaközpontok 
kijelölését 

A Tanyai Tanács csütörtökön 
sajtófogadást rendezett, ame-
lyen Erdei Ferenc állammínisz* 
ler tájékoztatta a napilapok 
munkatársait a tanyaközpontok 
létesítésének jelentőségéről és a 
tanács eddigi munkájáról. 

Rámutatott arra, hogy Ma-
gyarországon körülbelül egy-
millió ember ét szélszórt ta-
nyai településeken. A miniszter 
hangsúlyozta, hogy huladékta-
iantil meg kelt kezdené a tanya-
központok kialak'tását, gátat 
kell vetni a további rendszerte-
cn kitelepítéseknek és tanyai 

. pitkezéseknek. Előkészítés alatt 
van a rendelet a külterületi 
pitkezések szabályozásáról és 
megtörténik a tanyaközpontok 

c tó csoportjának a kijelölése is 

Ezzel uj korszak kezdődik « 
tanyai lakosság életében: népt 
demokráciánk fóváteszi o régi 
rendszer évszázados mulasztá-
sait és embert életfeltételeket te-
remt a tanyai lakosság Számára. 

fl hároméves, majd az ötéves 
tervben jelentékeny összegek áll-
nak rendelkezésre a falu és a 
mezőgazdaság fejlesztésére 

A tanács eddig 34 tanyaköz-
pont kijelölését javasolta és 
hétről-hétre uiabb tanyaköz-
pontokat felől meg. 

Ezt a munkát a tanács március 
végére akarta befejezni — fejez-
te be ismertetését a miniszter. 

Párthlrek 
Taggyűlések 

Pénteken, 11-én: Kunsági 
szövőüzem délután 2 Bogdán 
Imre, Vlzmütelep délután féi 3 
Petri Ferenc, Köztisztasági te-
lep délután 3 Zsigmond Ró-
zsi, Pick szalámigyár délután 3 
Lombos István, Varga kötéfgvár 
délután féi 4 Prágai György, 
Szőregi petróleum délután ~ 4 
Haraszti László, Rendőrség dél-
után fét 5 Farkas István. 

F i z e s s e l ő a 
D é l m a g y a r o r s z á g r a 

A , , T u d o m á n y Napja" 
a Kolhozbm 

A Lvov vidékén lévő Leninről 
elnevezett mezőgazdasági szö-
vetkezet klubjának bejáratára 
szokatlan hirdetményt függesz-
tettek ki: /Ma tartjuk az első 
tudományos napot..* Azon az es-
tén a kolhozparaszlokkoz ven-
dégségbe érkezett L. Litvinov 
tanár, az élettani tudományok 
doktora. A parasztok nagy "ér-
deklődéssel hallgatták meg a 
tanár előadását Micsurinról, a 
természet nagy átalakítójáról. 
Az előadás végén levetítették 
/A tavaszi vetés agrotechnikája** 
cimü oktató filmet. A /Tudo-
mány napját* most már a köz. 
igazgatási terület számos kolho-
za rendszeresítette. Ennek sike-
réhez jelentékenyen hozzájárul-
nak a Politikai és Tudományos 
Ismereteket Népszerűsítő Társa-
ságnak azok a tagjai, akik a 
mezőgazdasági tudomány szak. 
értői. Eddig már 30 kolhozban 
tartották meg a «Tudomány 
napját./ 

Mit kel l f izetnfdk 
a lakóknak ? 

flz utóbbi Időben egyre gyak-
rabban hangzottak el panaszok 
a lakók részéről. Sok helyen még 
maguk a háztulajdonosok, ház-
mesterek sincsenek tisztában az-
zal, milyen dijakat kell fizet-
niük a lakóknak. 

fl lakók kötelessége megfizet-
ni a lakbért, a lakáshelyreállitá-
si munkából származó költségek 
tizenöt százalékát, fl közüzemi 
költségeket, nevezetesen a ké-
ményseprő dijat, a vízdíjat, a 
lépcsőház világítását, a közös 
helyiségek takarítását a háztu-
lajdonosnak kell fizetnie. 

fl Járdatakarítást a házmes-
ternek kell elvégeznie, ezért 
kapja a házmesterl dijat, flmeny-
nyiben a járdatakarítást házmes-
ter híján a háztulajdonos végzi, 
ugy a házmester! dijat neki kell 
fizetni. 

Csalt röviden 
A történeti adományi intézet 

nagy orosz-magyar szótárt és 
francia nyelvű nemzetközi fo-
lyóiratot ad ki. 

A brazíliai Nalal mellett le-
zuhant egy utasszállító repü-
lőgép 28 utassal. 

s e l v a r o s i 
leltion '<?S 

3. 
"•írtét. 

Vasárnapig minden nap: 

Csapek meséi 
Bún és igazságszolgáltatás. 

k o r z ö 
Telefon 

2 0 3 . 
bárlet-

Budapesttel egyidőben 
mutatjuk be: 

Kíváncsi vá egén* 
Kele'i történet, nagyszabású 

zenés, táncos lilmoperett. 

SZÉCHÉNYI 
Telefon 490. 

4oe/» 
Wr e». 

Csak ínég ma: 

Lázad a dzsungel 

Ma érkezik Budapestre 
a szovfe! kuHurde'egácio 

Onncpi hangulatban várja B 
népi demokrácia Magyarországra 
a szovjet kulturdelegáció érkezé-
sét. Egy hónapon keresztül is-
merkedik és barátkozik egymás-
sal a Szovjetunió és Magyaror-
szág művészete, irodalma és tu-
dománya De tul a kulturális je-
lentőségen alkalmat ad a szov-

jet kuitura hónapja arra ls, tiogty 
a dolgozók százezrei és a népf 
demokrácia minden híve kimu-
tassa együttérzését a nagy Szov-
jetunióval. 

fl szovjet kulturküldö'it ég tag-
jai előreláthatólag ma érkeznek 
a budaörsi repülőtérre. 

Magyar szakszervezeti küldöttség 
utazik Moszkvába 

A közelmúltban a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsához 
távirat érkezett, amelyben Kuz-
nyeoov, a szovjet szakszerveze-
tek tanácsának elnöke magyar 
szakszervezeti vezetőket hívott 
meg Moszkvába. A Szakszerve-
zetek Országos Tanácsa ugy ha-
tározott, hogy február közepén 
10 tagu delegációt kükl a Szov-

jetunióba. A küldöttség vezelő-
jo Mekis József elvtárs, a vas-
ipari dolgozók szakszervezeté-
nek főtitkára, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának alelnök*. 
A küldöttség előreláthatóan kél 
hétig tartózkodik a Szovjetunió-
ban a szovjet szakszervezetek 
munkájának tanulmányozására. 

A Í3'i Népszava-agitáció 
menetrendje 

LU,adások kezdete léi 4, .é '6 , féi 8 
Pénztár d. c. 11-12, d. u. 3 órá tó l . 

Vasárnap, február 13-án Nép- J 
szava agitációs napot rende-1 
zünk Sz.egeden, amelyre az üze-
mi agitátor elvtársak beosztását 
mellékeltea alant közöljük. Kér-
jük az üzemi szakszervezeti dol-
gozókat, hogy az agitáción mi-
nél nagyobb számban jelenje-
nek meg és jó munkát végezve 
tegyék ismertté és olvasottá a 
Népszavát, a Szakszervezetek 
központi lapját Szegeden is. 

Belváros I. (Kálvin-tér 6): Ke-
rület. Bőripari Szöv. Bőr. 
ipari szaksz. Vasas szaksz. 
Tömeg szervezet. 

Belváros II. (Szt. Mihály.n. 6): 
Kerület. MAV nvugd. MAV 
Ü. V. KISOSz. VÁOSz. MAV 
Rókus. 

Belváros I l f . (Kálvin-tér 6): Ke-
rület. Városházi pártsz. Köz-
igazgatós. Városi nyomda. 
Nyomdász szaksz. 

Belváros V.—VI- (Aradi vérta-
nuk-tere 3): Kerület. Postás 
szaksz. Textilesek. Délma-
gyar. Háztartási szaksz. Ru-
házatiak. Diák Szöv. 

Belváros IV. (Kárász-utca 9): 
Kerület. Tömegszerv. Orvos 
sz-aksz. NEKOSz. Vasutas 
szaksz. MAV Újszeged. 

Rókus I. (Kossuth Lajos-sgt. 
9): KeTÜleté Konzervgyár. 
Winter kefegyár. Ker. alk. 

Rókus II. (Kossuth Lajos-sgt-
26): Kerület. Konzervgyár. 
Pedagógusok. Polo cipőgyár. 
Tömegszerv. 

Rókus III. (Kossuth lajos-sgt. 
53): Kerület. Dohánygyár. 
Tanosztóly (rendőr). Lemez-
gyár. 

Móraváros I—II. (Móra-utca 3): 
Kerület. G y u f a g y á r . Démaci-

Íőgyár. "Márkus gőzfürész. 
Igébiségügy. Egyetemi párt-

szervezet. Szegedi Kender. 
Alsóváros I. (Róka-utca 21): 

Kerület MEMOSz. MAV forg. 
Gépkocsizók. Postások. Vágó-
híd. Tömegszerv. Rendőr psz. 

A l s ó v á r o s IT. ( F ö l d m ű v e s - u t é a 
és Szaliadsajtá-utca sarok): 
Kerület. FEKOSz. Kisvasút-
MAV pályafenntartás. Tisza-
malom. Malomipar. Ujszegedi 
gőzfiirész. Varga kötélgyár. 

Felsőváros I—II. (Postásott 
hon): Kerületé Gázgyár. Első 
Szegedi Cipőgyár. Orion bőr-
gyár. Ujszegedi Kendergyár. 
OTL 

Fodortoiep (Vásá-rhelyi-sugárut 
110): Kerület. Lippai gözf. 
Fásszaksz. Hidépités. Köz-
tisztasági telep. Angol-Ma-
gyar Jutafonó. 

Somogylfelep I - I I . (VII. u.) 
Kerület. Mérnök szaksz. Kot-
rótelep. Villamosvasút. Pick 

szalámigyár. Vizmütelep. Ver., 
déo látók. Tűzoltók. Mozisok. 
MALLERD. Zenészek. 

Ujsomogvltelep (iskolaépület V. 
Kerületé MOSzK. Hűtőház. 
Bankosok. 

Keeskéstelep (Csanta véri-utca): 
Kerületé MAV fűtőház. Oszt. 
mérnökség. 

Ujízeged (Népkert-3or 9): Ke. 
rület. T'imegszervezeté Ilon. 
védség. A. V. I. Szaksz. isk. 

Józseftelep (Jójárt-vendéglő): 
Kerületé Városi kertészet. 
A Szinház és a Magánalkal-

mazottak Szakszervezete a szak. 
szervezeti székházban gyüleke-
zik. 

Az agitátor elvtársak reggel 
háromnegyed 8 órakor jelenje-
nek meg beosztási helyükön. 

Az előfizetési lapot és a Nép. 
szava-példányokat vasárnap 
reggel hordjuk szét a kerüle-
tekbe. ezért kérjük a kerületi 
párttitkár elvtársat és a szak-
szervezeti kiküldöttet, hogy 
vasárnap reggel fél 7 órakor aa 
anyag átvételére a kerületi párt-
szervezetben ott legyenek. 

Az üzemek és a szakszerve-
zetek az agitáción résztvevők 
névsorát még a mai nap folya-
mán juttassák el a megfelelő 
kerületbe ls a Szakmaközi Tit-
kárságra. 

PARTKIADVANVOK: 
Megjelent a Mag var Dol-

gozók Pártja Politikai Aka-
démiája füzetsorozatlran (5. 
számú fűzett Háv László elv-
társ iA nemzet kőzi monopol -
tőke* cimü előadása. Háv 
lAszló elvtárs előadása pon 

Itos, számszerű adatokat tar-
talmaz, értékes anyagot szol-
gáltat az imperializmus ta-
nulmányozásához a szeminá-
riumi hallgatóknak, pártmun-
kásoknak. a párt és üzemi 
funkcionáriusoknak. 

Megjelent « falnst Nípne-
velő legújabb. 5. szánra. Tar 
tatomból: Sztálin nagyjelen 
tőségü békenyilatkozata. -
Rákosi elvtárs a népnevelők 
munkájáról. — A Magyar 
Függetlenségi Népfront a tá-
tiorála hív minden dolgozót. 
— Mindszenty a népbirósáa 
előtt. — Mire" jó a vetésterv1 

— Népnevelőmunkúval serit 
sük elő a cukorrépatermelést 

Színvonalas, gazdag túrta 
lommal megjelent az /Anvng-
é® Adatszolgáltatás* legújabb 
februári száma. A Rzeminá 
riunu hallgató, egyéni tanuló 
propagandista, stb. elvtársak 
ebben a számban is kitűnő 
anyagot kapnak a tanuláshoz. 


