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Szombat

II Szovjetunió hosszúlejáratú kereskedelmi

egyezmények kötését javasolta
az UNO gazdasági különbizottsága ülésén

fa. gy.) A Magyarországon künk is olyan művészetre van
tartózkodó szovjet kulturális kül- szükségünk, amely egyben nevel
döttség első csoportja ma érke- is. Olyan művészet felé kell hazik Szegedre.
ladnunk, amely behatol az emSzeged dolgozói őszinte öröm- berek tudatába és további sikemel köszöntik annak a népnek res épitőmunkára, tettre és harcfiait, melynek hadserege felsza- rakész embereket nevel. Ahhoz,
A szovjet megbízott hangsú- csolatok kibővítésére, a hitelekAz. U N O európai gazdaság
élelmibadította hazánkat, \ árosunkat a hogy hazánkban is sikerre vi- bizottsága múlt év szeptemberé lyozta: a bizottság
feladata nek nyersanyagokkal,
fasizmus, az elnyomás alól.
gyük a szocializmus ügyét, olyan ben külöubizo'.Eágot küldött ki, olyan intézkedéseket kidolgoz- szerrel való törlesztésére.
Az amerikai megbízott kényÜdvözöljük a szovjet nép fialt, derűs művészetre van szükség, hogy javaslatokat készítsen az ni, amelyek kétoldali szerződéakik nemcsak csodálatos hon- amelg az emberekben élő aka- egyes államok közötti kereske- sek alapján kibővítik a gazdá- felen volt elismerni, hogy aa
védőknek, építőknek, hanem a rást és lendületet továbbserkenti delmi kapcsolatok előmozdítá- sági kapcsolatokat az egyes or- Egyesült Államok
külkereskekultúra, a tudomány és a művé- és nem destruálja, miként azt sára. E z a különbizottság a ina szágok között és lehetetlenné delmi forgalmában megkülönszet minden terén
élenjárók- leszi a burzsoá álművészet.
pókban Genfben összeült és a teszik a megkülönböztetéseket. böztetéseket alkalmaz a SzovInak, a haladás fáklya, ivőinek blegyezményeket jetunióval és a népi demokráDe tudósaink is sokat tanul- tanácskozáson résztvett Magyar Hosszúlejáratú
onyultak.
hatnak a szovjet tudósoktól. Csak ország is. A szovjet küldöttség kell kötni a kereskedelmi kap- ciákkal szemben.
államok
A szovjet kuliura
hónapja a materializmus elvein felépülő és a népi demokratikus
nagy segítséget jelent számunk- tudomány segitheti a ilolgozó né- megbiizot/ai azt kivánták, hogy
ra, mert r,z ntmutatást váró ma- pet. Csakis azok nevezhetők tu- a bizottság tárgyalásai
nyilváa Szlálin~;av3sfat
elfogadásáért
gyar népi demokrácia így kultu- dósoknak, akik tudják azt, hogy nosak legyenek, de az angolhadügyminiszter
igazolni próAz
amerikai-szovjet
baráti
tár.
rális téren is közelebb kerül a nem a holt gép, a természet az amerikai többség
kierőszakolta
saság és az amerikai munkás- bálta a kormány külpolitikáját,
Szovjetunióhoz.
tárgyalási. párt nyilatkozatban hivta fel
uralkodó tényező, hanem éppen a zárt ajtók mögötti
azonban
Az elkövetkező négy hét alatt az embernek kell győznie a terGenfi hírek szerint a titkári Truman elnököt-, fogad ja el Sztá- a gyiiléí résztvevői
élesen
tiltakoztak
a
miniszter
alkalmunk lesz, az eddiginél még mészet felett. A mi tudósainknak jelentés megvitatásánál a népi lin generalisszimusz békeajánlaKövetelték,
nagyobb, közvetlen
betekintést is vallaniok kell a mirsurlnt jel- demokráciák képviselői egy tát- A nyilatkozat aláírói kő- kijelentései ellen.
nyerni abba a kulturába, amely- szót: zNem várhatunk alamizs- liangulag megálíapilották, hogy zött szerepel 70 kiváló amerikai hogy a kormány vesse el a»
ről oly sok hazugságot terjesz- nát a természeltél; erővel kell az európai államok
normális tudós, újságíró, művész, pap és atlanti egyezményhez való csattett a letűnt rendszer és amely- elvenni tőle mindent — ez a gazdasági kapcsolatait az Egye- szakszervezeti vezető. Az ame- lakozás tervét és fogadja ei a
rikai munkáspárt február 21-én
re még ma is oly sok rágalmat I eladatunk.«t
sült Államok egész sor európai Newyorkban nagy békegyiilést Szovjetunió baráti jobbját.
szór a nyugati imperialista, kaállammal szemben alkalmazóit rendez.
Eizonyosak vagyunk
abban,
Az angol rádió szerint Lange
pitalista sajtó. Pedig e^gy soha
megkülőnbözletö poüt'kája akaa
parlament "keddi ülésén zárt
nem látott uj világ küldöttei ér- hogyha a dolgozó tömegek azt dályozza. E z az oka annak is,
Norvég
munhásoh
a
keznek ma Szegedre. Egy ma- látják, hogy a tudomány, a mű- hogy ezek az európai országok
ajtók mögött tartja meg beszászovjet
béheiavaslat molóját washingtoni és
gasabbrendü kuíturvilág követeit vészet, az irodalom végső soron nem vesznek részt a hirhedt
lonüdvözölhetjük városunkban, akik- mind a nép életkörülményeinek Marshall-tervben. A szovjet kielfogadását
követelik doni útjáról. Norvégia állásfognek országában 730.000-en ta- megjavítását szolgálja, akkor ná- küldött
lalásáról csak a jövő hé tea a d
ezzel
a
politikáA norvég vasipari munkások
nulnak a főiskolákon, 270.000-en lunk is hatalmas érdeklődés és
val szembeállította a Szovjet- oslói nagygyűlésén a norvég ki hivatalos nyilatkozatot.
végzik magánúton főiskolai ta- akliv részvétel fog kisérni min
unió gazdasági
szerződéseit,
nulmányaikat, ahol több mint ö t den tudományos megmozdulást,;
amelyek a szerződő fe'ek egyenmillió fiu és leány tanul a kü- — miként az a Szovjetunióban
jogúságán alapulnak és mindlönböző közép- és elemi Iskolák- van. Mert a Szovjetunióban a
két fél számára előnyösek. A
ban. Egy olyan ország fial lesz- kultura és a dolgozó nép már
Szovjetuniónak az európai állanek ma körünkben, amelynek mű- egybeforrhatott, ahogy azt Lenin
vészetét, irodalmi és tudományos elvtárs megmondotta: »Azelőtt az mokkal való kereskedelmi kapDimiter Ganev bolgár külke- Budapestre. A küldöttség
bővülnek.
sikereit olyan párt
irányítja, egész emberi szellem, annak min- csolatai mindjobban
reskedebni miniszter vezetésé- gvarország és Bulgária közötti
A
szovjet
megbízott
konkrét
témint a Szovjet unió Kommunista den lángelméje csak azért alnyeket sorol fef arra vonatko- vei pénteken 11 tagú bolgár ke- " kereskedelmi kapcsolatok kfrné(Bolsevik)
Pártja.
kotolt, hogy egyesek élvezhessék
tárgyalásokat.
zólag, hogy a z amerikai kor- reskedelmi küldöttség érkezett Ivitésére folytat
a technika és a kultura minden
R niacjijar népi demokrácia,
mánykörök vállait kötelezettséáldását, rnig másokat, a nagyflmely sohasem jelejti el, hogy
gük durva megsértésével mindtöbbséget megfosztották a legszellemi felszabadulását is a
jobban korlátozzák a szállításoszükségesebbektől.
Elzárták
cjöle
Szovjetunió t.aheregénck
és a
kat azokba az államokba, ameútját.
világ dolgozói nagy tanítómes- a művelődés és fejlődés
lyek nem hajlandók magukat
Most
azonban
a
technika
minden
terének, Sztálinnak köszönheti —
alávetni diktátumuknak. A Szovma már épiti a szocializmust. csodája, a kultúra minden vív- letuniő és a népi
demokráciák
Éppen ebből folyik, hogy az iro- mánya a nép tulajdona és mos- azonban gazdasági életüket siA hiboru folyamán elpusz- u j központot rendezett bd.
tantól
fogva
az
emberi
szelledalom és művészet terén is egykeresen jüggeUenitetlék az USA tult szegedi gépesített távbeA i u j gépesített távbeszélőre inkább fordul azon egyedül met s a lángelmét nem fogják és néhány ngugaleurópai
állam szélőközpont helyébe a bárom- központ üzembehelyezéso febtöbbé
az
erőszak
és
kizsákmálieiyes irányzat felé. melynek aléve* terv keretén belül a posta ruár £C-ról 27-re virradó éjkülkereskedelmi
politikájától.
kotásai megelevenítik harcos és nyolás eszközeként jelhasználni.v.
szaka megtörténik.
épilő korszakunkat, a dolgozó És ezt akarjuk ml is. Ebben
A gépesítés következtében «
9 t
9 t
távbeszélőállomások kapcsoláemberek munkájának srcszmei. ér- segit bennünket a szovjet kulsi száma megváltozik. Minden
telmét tárják jel művészi esz- turális küldöttség. Közelebb hozelőfizető u j számot kap.
za egymáshoz a szovjet és a
közökkela.
A távbeszélő-előfizetők:
p é n z ü g y m i n i s z t e r ,
R magyar munkások, dolgozó magyar népet. Segít lerombolni
az automata üzeinbehelyexéso
a
mesterséges
válaszfalakat
a
parasztok csak napjainkban élután c»ak n i u j négyszámhetnek azzal a lehetőséggel, hogy népek között. Erősíti a népek béjegyil kapcsolási szám tárcsávásávnl hívhatók.
megismerjék az igaz, a való em- keakaratát és egymás iránti szoközlekedésügyi miniszter
Egyes postaszolgálati és fonbert ábrázoló művészetet, amely lidaritását. Ezért köszöntjük igaz
tosabb közérdekű állomá,sok hítöbbé nem egy kisebbség mono- szeretettel a körünkbe érkezett
Fontos határozatokat hozol! a pénlekl
vószámai azonban kétjegyűnk.
póliuma, hanem egyre inkább a szovjet művészeket, az uj világ
Igv p l . tudakozódás céljám
küldötteit.
dolgozó tömegek tulajdona. Nea 08 számot kell tárcsázni,
a mentők a 01, a tűzoltók
A kormány tagjai pénteken délelőtt Dobi István minisna 05 számon hívhatók.
terelnSk vezetésével minisztertanácsot tartottak. A miniszterA számváltozásokkal kapcsotanács hozzájárult ahhoz, hogy a miniszterelnök felterjesztést
tegyen a köztársasági elnökhöz Gerö Ernőnek a közlekedés- latban a posta
a szegéül távbeszélő-előfize.
ügyi tárca vezetése alól való felmentésére és pénzügyminisztőkről" betűrendes távbcszélóterré történö kinevezésére, továbbá Bebrits Lajos
államtitnévsort ad kl.
kárnak közlekedésügyi miniszterré tortónó kinevezése
iránt.
Hozzájárult a kormány ahhoz is, hogy Sulyok Béla. a Magyar A holvi távbeszélő névsort u-s
Nemzett Bank vezérigazgatóbelyettc?e pénzügyminisztériumi nd- automata-központ üzembehelyazésével egyidőlien
miniszfrativ államtitkárrá neveztessék k i .
a helybeli előfizetők díjmenDobi István miniszterelnök a kormány nevében megköSzeged dolgozói, nz üzemek munkásai, szellemi és fizikai
tesen kapják annyi példányszönte Gerö Ernőnek a magyar közlekedés újjáépítése
terén
ban, ahány fővonaluk van.
közel négy éven keresztül végzett kiválóan eredményes mundolgozók egyaránt nagy lelkesedéssel készülnek a vasárnapi
Az ezenfelül szükséges példákáját, amelyet az egész nemzet csodát és elismer.
Népfront-nagygyűlésre. A Szegcdi Nemzeti Színházban vasárEzután a minisztertanács rendelettervezetet fogadolt el o nyok a Szeged 1. ss. postanap délelőtt 10 órakor n Magyar
Függetlenségi
Népfront
szállítmányozási vállalatok működésének szabályozásáról, rész- hivatalnál készpénzért megvánagyfontosságú gyűlést rendez. Losone/y Géza elvtárs, miletesen szabályozta a hirdetési jogot. Elhatározta mezőgazda- sárolhatók.
niszterelnökségi államtitkár és Bognár József, Budapest polsági tudományos központ létesítését. Tudomásul vette a miAz automata távbeszélőállonisztertanács, hogy a Magyar Cnkorrépatermelók
Országos más kezeléséra vonatkozólag nz
gármestere szól cz alkalommal a megjelentekhez. A beszédeSzövetsége kimondotta feloszlását.
ket nemcsak a szinház összes termeibe, de az utcára és a
1918. évi kiadású »Vidéki háA minisztertanács hozzájárult ahhoz, tio'y törvényjavasla- lózatok betűrendes távbeszéiőSzéchenyi-térre i» közvetítik. Minden békeszerető, szabadsátot terjesszenek az országgyűlés elé a községi' vállalatokról és névsorat I V . oldalán a tudnigért é3 függetlenségért küzdő dolgozónak ott a helye ezen
rendeletet fogadott el u közületek által
újjáépített,
illetve valókban részletes utmutatás taa fontos politikai eseményen.
lálható.
helyreáliitott épületek kezeléséről.

Békegyülést
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Bolgár kereskedelmi k l d a i f s á g
érkezeit Budapes're

f e b r u á r 26-ról 27-re v i r r a d ó éjszakán
megkezdi

működéséi

a szegedi automata telefonközpont

6 E R O ERNŐ elvtárs
Bebrifs Lajos elvíárs
minisztertanács

Minden békeszerető dolgozónak
ott a helye a vasárnapi
Népfront-nagygyűlésen

