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Nem várnunk kell a békét,
hanem harcolnunk kell érte

Á szegedi asszonyok

a béke és a demokrácia táborában

val készültek
fel. Ennek a jelszónak o szellemében
javítót Iá Ír
Megmoxéu lak a vi.ág asszonya! az imperia isla háborús uszitók elten
meg az üzemi munkásnők
a termelés eredményeit,
ennek
a
A Nemzetközi Nőnapot ünneplik S z e g e d asszonyai
szellemében
szerveztek
ujabb
kapnak. a
nagy- gatl vezérkari főhadiszállás elé
'A szegedi asszonyok
munka- kedvezményt
és ujabb brhfádokat.
Parasztversennyel,
többtcrmeléssel, szabású ünnepély műsora a kő- és ütemesen kiáltozta: Montgoasszonyaink
jobban harcoltok a
rnery menjen haza.
ajándékok
készítésével
és nap- vetkező:
szövetkezetekért
és a
tavaszi
kö i ot:honok avatásával
készülmezőgazdasági
munkálatok
ElHimnusz. Elnöki
megnyitó
nek
a Nemzetközi
Nőnapra,
A
deszki
asszonyok
is
végzéséért. Ennél.r a jelszónak «
Mária).
Bieber
március nyolcadikára.
A szak- (Nagygyörgy
szellemében
avatlak
szervezetenagy ünnsnséne! rendeznek
Ilona
eivtársnő
az
MDP
nevémaközi
nőbizottság
és
az
ink kullurotihono'at,
napközi
MNDSz
irányításával
az üze- ben üdvözli a megjelenteket.
otthonokat,
zászlókat
és készíA a nemzetközi nőnap alkalmával
fl deszki MNDSz asszonyai a
mekben, a hivatalokban
serény Függetlenségi
tettek ajándékokat
külföldi
aszNépfront
nevében
Nemzetközi Nőnap
alkalmából
munka folyik. Az asszonyok
díszonytársainknak.
Ezért
indítotÁbrahám Jánosné
beszél.
ünnepséget rendeznek, amelyen
szítik az épületeket, a nőbrigátak akciót a
szabadságharcban
A
szegedi
szakszervezet
aján- a dolgozó asszonyokon kívül részt
dok versengve
dolgoznak.
A
átló országok
megsegítéséért.
Bakaity Mária elv- vesznek az EPOSz és a DÉFOSz
hétfői napon az MNDSz
asz- dékzászlaját
Ez a sokfajta tevékenység,
mely
nötitk&r át- tajat, valamint a gépállomás dolszonvok felavatták a Dugonics- társnő, szakmaközi
népi demokráciánkat
és a világ
cso- gozói. flz ünnepség során
az
utcai általános leányiskola
hu- adja az MNDSz szegedi
béketáborát
erősítik,
ékes
biNagy- MNDSz megvendégeli az úttörőszonöt személves, a Csongrádi- portjának. A nagygyűlés
zonyítéka
annak, hoiff a maMária elvtársnő
záró- ket, majd este teaestet rendezsugáruti iskola negyven
szemé- györgy
gyar asszonyok
egyre
nagyobb
Internacionálé nek, amelynek jövedelméből ba
lyes és a Juhász Gyula-utcai ál- szavaival és az
számban
ismerik frt
feladataibakelengyét vásárolnak a szegétalános iskola hatvan
személyes ér véget.
kat és vállalják
kötelezettségei-Az ünnepélyen
az
összekötő nyebbsorsu deszki családok uj
napközi
otthonát.
ket.
eivtársnő, szülötteinek, fl Nemzetközi NőMa. március nyolcadikán
dél- szöveget Both Béláné
Eddigi eredményeink
tudatáután fél ót órakor a
Szegedi a Nemzeti Szinház MNDSz cso- nap emlékére a gyermekotthon
ban, népi demokráciánk
fejlőelnöknője
mondja. udvarán négy fácskát ültetnek.
Nemzeti Szinházfon
a Nemzet- portjának
désének tudatában
mi,
magyar
A mai napra, a
nemzetközi asszonyok
még Kömives Er- Vállalta ezenkivül a nőszövetközi Nőnap alkalmából
ünnepé- Közreműködik
me< fogadjuk,
éppen
a J a nemzetközi
lyes nagygyűlés lesz. Az ünnep- zsébet és Hortics Erzsébet sza- ség, hogy a XlII-as utcát 500 fa- nőnapra a magyar asszonyok
nőnap
alkalmá»Több és jobb munka« felszó- j val, hogy tovább fokozzuk
Nemzeti csemetével befásitják.
ségen résztvesznek
a
szegedi valatokkal, a Szegedi
munkánkat. Me-f naftájuk, hogy napis a szegedkörnvéki
dolgozó Szinház női énekkara orosz népbalettról-napra, szijne' nélkül,
állanasszonyok. F.rre az alkalomra a dalokkal és a szinház
dó felvilágosító
munkáml
harnők ötven százalékos
utazási kara.
colunk a háborús uszifók
elten, a bélcC erői-ek
me bontói
A magyar asszonyok eqvséqesen foglaltak állást
ellen. Leleplezzük
összes
belső
a háborús uszítókkal szemben
:a klerikális
reakMárcius 20-án indul Szegeden a dolgozók általános is- qtlenséneinket
kolai tanfolyama az MDP Nagyszegedi
Pártbizottságának ció bujkáló ügynökeit, a dolgoA nemzetközi nőnap alkalmá- lyozta, hogy a világ nőinek egyekezdeményezésére. A tanfolyamon bevált legjobb hallgatók a zó parasztságot
fojioya'ó
kvlá.
ból az ország számos helyén tar- sülniük kell, hogy minden erőRévai-iskolára kerülhetnek és innen egyéves szakérett-égi elő- kokat és mindazokat,
akik <z
tottak vasárnap nőgyiilést. Vala- feszítéssel küzdjenek a béke érkészítő tanfolyam után egyetemre mehetnek. Az általános is- régi rendel szeretnek
visszamennyi nőnyülé c en hitet tettek dekében. Nem várnunk kell a
kolai tanfolyamra üzemi munkásoknak az ü. b. elnököknél, hozni. Megfogadjuk,
hogy
ála t-éke mellet! és harcot hirdet- békét, hanem harcolnunk kell ér- a kisiparban* dolgozóknak pedig a tankerületi főigazgatóságon,
landó nk'atássat,
neveléssel szétek az tmoerializmus és a nem- te — mondotta.
Kazinczy-utca 3. szám alatt lehet jelentkezni reggel 9-től déla
zetközi reakció ellen.
ZalaegerFontainebleuban kétezer asz- után 3 óráig. A jelentkezési határidő március 10-én jár le. lesítjük azt a tábori, amelg
Népfront
progszegen Ortutay Gyuláné mondott szony vonult fel a Montgomery
A tanfolyamra Í7-től 35 éve3 munkások jelentkezhetnek, akik Függetlenségi
ramia alnpfán, a Magyar
Doleddig a TV. vagy V., VI. elemit elvégezték.
ünnepi beszédet, majd bemutat- tábornagy veze'ése alatt állónyugozók Pártjának
vezetésével
ták azt a gyönyörű nemzeti zászr
hazánkban
a bék 't, a jólétet, a
lót, amelyet a szabadságukért
kizsákmányolásnélicüli
életet
küzdő kinai asszonyoknak küldebiztosítja.
nek el.
Mi szegcdi asszonyok
mindjárt a felszabadulás
első perceitől kezdve nyíltan kiálltunk népi demokratikus
kormányzatunk, a dolgozók
orszdgépitő
programja
mellett, A
magyar
asszonyok
Cegjobbjai
élmunkások,
mintagazdák,
főispánok,
polgármesterek
már, mert
egyre nagyobb mértékben
fejlődnek, öntudatosodnak
és
vállalják a szocializmus
építésének
feladatát. A Nemzetközi
Demokratikus
Nőszövetség
H. világkongresszusa
felébresztette
a
magyar asszonyok
tudásvágyát,
a tanulás vágyát, a
nemzetközi
erőviszonyok
helyes
felismerésének vágyát. Ma már
hazánkban az asszonyok
tízezrei tanulnak. képezik manukat.
Az
üzemekben
bekapcsolódnak
a
mnnleaversengckbe,
brigádokat
alakítanak,
falun pedig
példát
mulatnak
a szövetkezetek
fellendítésében
és a falusi
osztályharc minden
területén.

Mertezdüek a jeSfitoése't
a dolgozók általános Iskolai tanfolyamára

Sopronban fl cs Erzsébet volt a
nagygyűlés színoka. fl beszéd elhangzása utín a brennbergi bányászok fehér galambot nyújtottak ál Acs Erzsébetnek azzal a
kéréssel, hogy a béke jeleként
nyújtsa át a francia bányászasszonyoknak.

„Ha ellenségünket is ugy kezeljük,
mint a k a p a n y e l e t . . "
A csengeleiek
tavaszi
mezőgazdasági
Nagyszeged
falvainak dolgozó

Borongós vasárnap
délelőtt
van. Csengelén ünneplőbe öltözött parasztemberek és asszonyok jönnek befelé a »sürgönyös« uton és a mellékdülőutakon. A DÉFOSz nagygyűlésére
jönnek. Ezen a
nagygyűlésen
tárgyalják meg az általuk elindított Szegedvidéki mezőgazdasági verseny problémáit.

ország dolgozói versenyben
vannak.
Ebből a versenyből
mi
már a mult évben is
kivettük
részünket.
A
rossz időjárás,
aszálykár
mellett is j ó eredményt tudtunk felmutatni. Jó
munkánk elismeréseképen
lehettünk minlaküzség.
Most pedig versenyre hivJuk ki Nagyszeged valamennyi dolgozó parasztját.
— Tudom jól, hogy a cengelei közigazgatási épület falán
ez a mezőgazdasági verseny és
nagyon 3ok más verseny után
továbbra is'ott fog díszelegni a
mintaközség jelvény. Erre
a
jelvényre a csengelei
dolgozó
parasztság mellett apai gondossáagai a dülőbiztosok
vigyáznak.
A csengelei dülőbiztosok
l»
versenyre
liivják ki
egymást,
jótanácsokkal
szolgálnak
gazdatársaiknak,
és vigyáznak
arra,
hogy minden
mezőgazdasági
szezónmunka
időben legyen elvégezve. A csenge'ci
DÉFOSz
már el is készítette ezévi költségvetését. 130.600 forintot
fordítanak különböző
beruházósokra. Hat darab
mezőgazdasági
kis gépet vásárolnak,
közöttük
szelelőrostát
és
magológépet.
Ezek a pépek a szövetkezet tagjainak díjmentesen állnak rendelkezésükre és igy tiszta gyommentes magot vethetnek, ami a
minőségi versenyt is
nagyban
elősegíti.

Szombaton Szombathelyen
a
város dolgozó nőt fáklyásmenetben vonultak a kulturházba, ahol
a szovjet kulturegyiittes nagyszabású műsort adott, fl nagygyűlésen határozati javaslatot fogadtak el, ll'tako-.va az imperialisták
háborús uszítása
ellen.
Tatabányán
Fáy Boris monTizenegy órakor már
tóbbdott beszédet,, maid a nagygyütés' elhVtárözta.' hogy "egy stépen' ®zá.z dolgoz* paraszt figyel
hímzett vörös' zászlótküldenek! {"Ugatja Ambrus István elvtárs
a Szovjetunió asszonyainak aján-i Y e s z e d é > A tervszerű mezőgazdékba és egy babakelengyét egy : dálkodásról és az ipari növémárcius 8-án születendő
gyer- nyek termesztéséről beszélt. Beszédében kiértékelte a csengemeknek.
lei parasztság múltév! megfeFranciaországban óriási szített munkájának nagy eredményét : a minlaküzség cini elasszonvfömeqek tüntet- nyerését. A sok kérgestenyerö,
csillogőszemü paraszt örömmel
lek a béke mellett
hallgatta. Sokan rántottak egyet
Vasárnap Párizsban és egész sapkájukon, mikor Ambrus elvFranciaországban óriási asszony- társ azt mondotta, hogy* a mostömegek tüntettek a béke mel- tani ezer mintagazda létszámát,
lett és a szovjetellenes háborús ami az országban van, az oruszitók ellen, fl párizsi és párizs- szágos mezőgazdasági
versekörnyéki asszoyok a
Bufallo- nyekkel jövőre tízezerre emelsportpályán gyűltek össze, hogy jük. — Bizonyos, hogy ebben a
hallassák tiltakozó szavukat a versenyben még nagyon
sok
háborús előkészületek elten. Vé- csenge'ci dolgozó parasztember
geláthatatlan sorokban vonultak tűnik ki és nyeri jó munkája
a:; asszonyok a
nagygyűlésre jutalma mellett a
iBékét Vietnámmal«, i>Béke, béke, béke,* ^Csökkentsék
a kacsillogó
mintagazda
jeltonai hiteleket«
felirata táblák
vényt is.
alatt. Franciaország valamennyi
Ezután Tisóczky Sándor, a
demokratikus szervezete képvicsengelei DÉFOSz titkára emelseltette magát a gyűléseken.
kedett-szólásra. A közönség lelEugene Cotton, a demokrati- kes tapssal foga !ta beszédét. —
Magyar Tóni bácsi most
pakus nők világszövetségének el- En jól ismerem dolgozó
feláll és elmondja hozzánem is kell künöke felszólalásában ismertette raszttársaimat,
fűznivalóját Tisőfzky elva decemberben
Budapesten
tar- \ tönösen kihangsúlyoznom,
mi
társ beszédéhez.
tett nemzetközi
nőkongresszus
látjuk napról-napra
és érezzük
— Különösen kitűnően fogja
nagyszerű eredményeit.
Hangsu- Jobban és jobban, hogy az egész föl a versenykérdést. Nivós hoz-

versenyre
hívják
parasztságát
zászólásaival igyekezik fölvértezni dülőtársait, mosolyogva simitja meg deresedő bajuszát és
boldggan mondja, győzni
fogunk, tudom biztos elvtársak.
Lippai Mihály elvtárs, dülőbiztos sem kételkedik a dülőverseny sikerében.
Elmondja,
hogy a megfeszített, tervszerű
munka melleit politikai önképzésben is versenyeznünk kett.
Tartsuk
magunk előtt a gyári
dolgozóknak
azt a
mondását,
amit
a
fölszabadulás
után
mondtak
nekünk:
»AHj a sarkodra paraszttestvér, földet kapsz és jól
vigyázz rá, mert sok az
ellenség, a kulák, a szabotázs, a feketéző.*
Mi ugyan már fölszámoltuk ellenségünk táborának jelentős részét, de azért még mindig van
közöttünk is lappangó ellenség.
Ha ellenségeinket is ugy kezeljük, mint a kapanyelet, akkor
csak ís tökéletes tehet
verseuyünk és meg is nyerjük azt.
Lippai elvtárs
hozzászólása
után örömteljes
helyeslések
hallatszanak a közönség felől.
Talán már sokan jelenteni szeretnék a verseny j ó
eredményét. '
A gyűlés - végén több izmos
parasztlegény a markába köp
Cs mondják, ma jd meglátjuk, ki
fesz a legény a gáton.
Csépi j.
Árleszállítás!

Me-fogadjuk,
hogy
különös
gonddal és lankada'lan
szorgalommal moz'ó-itjuk
a
magyar
asszonyokat
a legközelebbi
feladatokra: az üzemi dolgozó nőket az uj szocialista
munkaversenyben való részvételre, az ön*
költség csökkentésére,
az
uj,
igazságos,-szal>a'os
normák
túlteljesítésére,
falusi
asszonyainkat a tavaszi
mezőgazdasági
munkálatok
elvégzésére,
a mezőgazdasági
mun
lóversenyekbe
való bekapcsolódásra
és az őszszes magyar asszonyokat
pedig
a dolgozók gyermekeinek
taníttatására és a mi rang
szövetséoetségünk,
az MNDSz
továbbfejlesztésére.
A magyar
asszonyok öntudatos, harcos
mnnkif
sai a magyar népi
demokráciának, a szocializmus
építésének.
Kozocsa
Is/vánné,
MNDSz menyei
titkár.
A HIDEG MÉRSÉKLŐDIK
Mérsékelt, helvenkint
élénkebb szél.
Változó felhőzet,
több Télé, főleg délen és keleten havazás. A hideg kissé mérséklődik.
—
MUNKASZOLGALATO.
SOKKAL kegyetlenkedett Timár
Gergely volt csendőrtiszthelyettes. A szegedi népbiróság távollétében ötévi kényszermunkára és fellelhető vagyonának
elkobzására Ítélte.
x Halálozás. Fájdalommal kö.
zöljük, hogy Ha' Horváth József vend'-glósmoster
március
6-án elhunyt. Temetése kedden
délután 1 órakor a belvárosi
temetőtón.
Engesztelő szentmise szerdán 8 órakor a fogadalmi templomban.
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