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í nagy parija a szavje! népet 
izelei viszi a kamísunizmusboz 

Március 21-©n ünnepeljük 

M«?iy hazafiság, a Kommunista Párt, a kormány, Sztálin irán i 
odaadó hűség ny i lvánul meg a szov'et költségvetés v i tá jában 

scről. fl Szovjetunió élelmiszer-
ipara túlteljesítette a háború utá-
ni ötéves terv első három évére 
előirányzott termelést, fl mult 

fl Szovjetunió legfelső taná-
csának nemzetiségi tanácsa fog-
lalkozott a Szovjetunió költség-
veiésével. fl felszólalók megál-
lapították, a nemzetgazdaság é s ;

é v j cukortermelés az előző évi-
a kultura lo;áb fe;lődé.tét aSzov-] , s z e m b e n 7 0 s z á z a l é k U a l , a z 
Jetunioban cs valamennyien a | é t o l a j t c r m e I é s 3 5 s z á z a i ékkal , a 

kenyérgyártás 39 százalékkal 
emelkedett, fl mult évben 600 uj 
élelmiszeripari üzem létesült a 
Szovjetunió területén. 

költségvetés elfogadása mellett 
szólallak fel. fl vita során Zotov, 
a Szovjetunió élelmezéslparl mi-
nisztere beszámolt a szovjet élel-
mezési ipar nagyszerű fejlödé-

Á szovjet nemzetgazdaság hatalmas 
tartalékokkal rendelkezik 

fl szövetségi tanács pénteken 
este Parfjonov elnöklésével meg-
kezdte a költségvetés vitáját. 
Kornyejev, a költségvetési bizott-
ság elnöke közölte, hogy a bi-
zottság megállapította az 19X9. 
évi állami költségvetésről, hogy 
az biztosítja a szovjet állam to-
vábbi fejlődését és erősödését, 
fl bizottság javasolja, hogy a 
szövetségi tanács fogadja el a 
költségvetést azzal a módosítás-
sal, hogy a bevételeket 835 millió 
300 000 rubellel emeljék fel. Rá-
mutatott arra, hogy az elmúlt 
év jelentős gazdasági és kultu-
rális sikereket eredményezett. 
Növelteitek a megtakarítások és 
e vállalatok egész sora lemon-
dott az állami támogatásról. Je-
lentős eredményeket értek el az 
önköltség leszállításában. Mind-
ez arról tanúskodik, hogy a szoi'-
jet nemzetgazdaság hatalmas tar-
talékokkal rendelkezik és ezeket 
felhasználhatja az ötéves terv 

még sikeresebb teljesítésének 
tii-tositásra. 

fl költségvetési bizottság je-
lentésének beterjesztése után 
megkezdődött a költségvetési vi-
ta. Kliscsov bjelorussz megbízott 
Bjelorasszia gazdasági és kultu-
rális építésének!' eredményeiről 
beszélt. Közölte, hogy a köztár-
saság ipara az 1943-höz képest 
majdnem háromszorosára emel-
kedett. fl veiésterület 1948-ban 
elérte a háboruelöttinek a 91.4 
százalékát, a gabonavetésterülete 
pedig meghaladta az ötéves terv 
végére 1950-re megállapított szin-
vonalat. 

Zsavoronkov kereskedelmi mi-
niszter a szovjet kereskedelmi 
hálózat tevékenységéről beszélt. 
Rámutatott arra, hogy az árufor-
galom különösen a jegyrendszer 
megszűnése után fokozódott. Kö-
zölte, hogy az 1949-ben széles 
körben fejleszti a szovjet keres-
kedelmi hálózatot. 

Á termelés és a doíqozók életszínvonala 
növekszik 

Korotcsenko, az ukrán legfel-
ső tanács elnökségének elnöke 
rámutatott arra, hogy a kapita-
lista államokban évről-évre csök-
ken az ipari termelés, növekszik 
a munkanélküliség és a dolgozók 
életszínvonala rosszabbodik. Ez-
zel szemben a Szovjetunióban a 
termelés és a dolgozók életszín-
vonala állandóan növekszik. 

Skvarcov, az állami mezőgaz-
daságok minisztere kifejtette, 
hogy az állami mezőgazdaságok-
ban 1945-ban 24 százalékkal nö-
velték a gabona vetésterületét, 
sikeresen teljesítették az állatte-
nyésztés fejlesztésére irányuló 
terveket is. fl nagyszabású ter-
mészetátaiakitó tervek több mint 
580 000 hektáron teszik szüksé 

gessé erdők ültetését. Javasolta, 
hogy csökketnsék öt évvel a vé-
doerdö övezetek ültetésére meg-
öl'api tolt térvek elvégzésének ha-

táridejét (ezeknek a terveknek 
az ehégzését, mint ismeretes, 15 
évben irányozták elő). 

Sikerek a kommunizmus 
építésében 

fl szovjet sajtó a pénteken kez-
dődött költségvetési vitával kap-
csolatban megállapítja, hogy 
minden felszólaló képviselő be-

í magyar Tanácsköztácsa-ág 30. 
évfordulóját. A magyar mun-
kásmozgalmi intézet sajtóérte-
kezletén Réti László igazgató 
méltatta az évforduló jelentő-
ségét. A magyar Tanácsköztár-
saság 30. évfordulója — mon-
dotta — az egész dolgozó ma-
gyar nép finnepe. Az ellenforra-
dalom a Tanácsköztársaságot 
»tör:éneimen kívülinek* igyeke-
zett beállítani, ezt az elvet val-
lották sokan a felszabadulás 
után is. Ez azonban a történe-
lem tudatos meghamisítása. 
Népi demokráciánk elérkezett a 
fejlődésnek ahhoz a ponljához, 
hogy most már végleg tisztáz-

szédél mély hazafiság, a Kom- «>k a Tanácsköztársaság törté 
munista Párt, a kormány és Sztá-
lin iránti odaadó hűség hatotta 
át. fl vita ujabb ékes bizonyíté-
kot nyújtott a Szovjetunió népei-
nek gránitszilárd erkölcsi és po-
litikai egységéről, törhetetlen 
barátságáról, a Kommunista Párt 
és Sztálin körüli tömörülésről és 
arról az elszántságról, hogy egy-
re ujabb sikereket érjenek el a 
kommunizmus épitésében. 

fl Pravda vezércikke megálla-
pítja, hogy a legfelső tanács 
előző ülésszaka óta eltelt Időszak 
alatt a békés építés frontján el-
ért hatalmas sikerek mutatják, 
hogy Lenin és Sztálin nagy párt-
ja a szovjet népet minden nap 
közelebb viszi a kommunizmus-
hoz. fl Kommunista Párt szerve-
ző és nevelő munkája mindjob-
ban emeli a szovjet dolgozók 
szocialista öntudatát. 

nelmi szerepet. 
Éppen ugv, mint a természet-

nek, a történelemnek is meg-
vannak a maga fejlődési törvé-
nyei, A történelem fejlődésében 
a forradalmak ugró pontot je-
lentenek, egy alacsonyabb tár-
sadalmi formából a magasabba 
való átmenetet. Az egyedül tu-
dományos történelemszemlélet 
alapján nézve kell értékelni a 
magyar Tanácsköztársaságot, 
amely része a magyar nép sza-
badságharcának ás 1948/49 
méltó folytatása és annak to-
vábbfejlesztése. 1919. a válto-
zott viszonyok között ugyanazt 
akarta megvalósítani, mint a 
48-as szabadságharc. Mindkét 
forradalomra büszkék lehetünk. 
Mindkét forradalom elbukott, 
egyrészt a külföldi erők túlsú-
lya, másrészt a hazaárulók 

miatt. Mindkét forradalom el-
bukása ellenére hosszú időn 
keresztül a magyar nép leg-
jobbjainak adott reményt. 

A Tanácsköztársaság hatal-
mas történelmi lépést Jelent 
előre azzal, hogy a dolgozok 
először lettek maradéktalan 
birtokosai a hatalomnak. A 
Tanácsköztársaság nagyszerű 
kísérlet volt a kizsákmányolás 
megszületésére, valamit füg-
getlen és önálló nemzet létesíté-
sére. Ezért fordultak az impe-
rialisták ellene, hogy megfojt-
sák a munkásosztály uralmát. 
A Tanácsköztársaság buká át a 
külellenségen és a munkásosz-
tály árulóin kivül belső hibák is 
elősegítették. És pedig a tapasz-
talatok hiánya, az elvtelen párt-
egyesülés és a földkérdé ben el-
foglalt hibás á'Iáspont is hozzá-
járult a bukáshoz. A magv ar 
Tanácsköztársaság 30. évfordu-
lóján számot keli adnunk, ho-
gyan gazdálkodtunk 1919. örök-
ségével. Ugy hisszük, hogy jól. 
Amiért akkor harcoltunk, az 
most megvalósult. Büszkén ün-
nepelhetjük tehát az évfordu-
lót. A hatalom ma szilárdan 
a munkásosztály és a dolgozó 
nép kezében van. 

A magyar nép — mondotta 
befejezésül — az u] szocialista 
haza építése közben büszkén 
emlékezik meg jelenlegi győzel-
mének főpróbájáról, a dicsősé-
ges magvar Tanácsköztársaság-
ról. 

Megszűnt a szene i Fliszei 
Szövelsége 

Szeoedi írők és m m i ú 
irodalmi dé'utónji 

a Láíigprlian 

A hivatalos lap legújabb szá-
mában kormányrendelet jelent 
meg, amely megszünteti a /Sze-
ged és Szegedvidéki Fűszerpap-
rika te i-mel fik Szövetségéi*, vala-
mint a /Kalocsai és Kalocsa-

nem n y e r e d a v e r s e n y t szóvá! 
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A Magyar Ifjúság Népi Szövetsége március 15-én este 
8 órai kezdettel 

MŰSOROS SZABADSÁG TÁNCESTET 
rendez a MINSz helyiségében (Vörösmarty-utca 5). 

Balfjár korüiánykiildliitség 
érkezift Budapestre 

Vasárnap délután bolgár kormányküldöttség érkezik Bu-
dapestre a Szófiában 1948 julius 26-án aláirt magyar-bol-
gár barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási 
szerződés ratifikációs okmányainak kicserélése céljából. A. bol-
gár küldöttséget Kolarov miníszterelnökhelyettes, külügymi-
taszter vezeti. 

Minden 30 évnél fiatalabb személyt 
BCG-oltással oltanak be Szegeden 
Szombaton megbeszélést tar. 

toltak a ufii klinikán a BCG-
oltást Szegeden lebonyolító or-
vosok és szigorló orvosok. Dr. 
Viola György tiszti főorvos sta-
tisztikai adatokkal bizonyította 
a tuberkulózis elleni védőoltás 
szükségességét. Dr. Waltner Ká-
roly professzor a védőoltás tu-
dományos fejlődéséről beszélt. 
Ez az, oltás teljesen fájdalom-
mentes és semmi utóhatása 
nincs. Közöl,íe, hogy minden 
harminc évnél fiatalabb sze-
mélyt beoltanak vele. Dr. Imre 
Mihály tisztiorvos a népi de-
mokrácia körültekintő egészség-
ügyi politikáját inéitatta, amely _ ,, , , 
torvénvheiktattn a qümőkór el- j Szily-játszmában Szily a 

A DÉFOSZ képviseli a paprikaiermelő 
kisparaszfság érdeheH is 

vidéki Füszerpaprikatermelfik 
Szövetségét is. A szövetségek 
érdekképviseleti tevékenységét 
ezentúl a Dolgozó Parasztok és 
Földmunkások Országos Szövet-
sége (DÉFOSz) veszi át, az 
eeyea igazgatási feladatokat pe-
dig a földművelésügyi miniszter 
által kijelölendő szerv végzi el. 

Ez a rendelet- igen jelentős 
a szegedi cs szegedkörnyéki pap-
rikaiermelő kisparasztság szem-
pontjából, akiknek az érdekét 
a legmesszebbmenően szem előtt 
tartja. A. fiiszerpaprikaterme-
lők szövetségében ugyanis Iiosz-
sza'ob idő óta a kulákok befo-
lyása érvényesült és ez tette 
szükségessé," hogy ezelőtt né-
hánv hónappal a demokratikus 
párfok és a DÉFOSz kiküldöt-
teiből álió bizottság vegye át 
a vezetést. Most " azután a 
DÉFOSz megerősödésével lehe-
tőség nyitott arra, hegy ezen 
a vonalon is ez az egységes 
nagy szervezet vegye át az "ér-
dekképviselet szerepét. 

A DEFOSz, mint a dolgozó 
kisparasztság legerősebb érdek-
képviseleti szervo, a leghivatot-
tabb arra, hogy a paprika ter-
melő kisparasztok érdekeit is 
képviselje. 

valósításában különösen nagy 
érdeme van az MDP-nek, amely 
átfogó egészségügyi programot 
nyújtott. 

Moszkva — Budanest 20:16 
Szombat délután a Bar-

cza—/éagozln-játszma függőben 
maradt. A Benkő—Szhnagin-já-
tékot döntetlenre adták, fl Fló-
rián— Sztniszlov-jatszmánál ugyan 
esak döntetlenben egyeztek meg. 
rt Gereben—Flóhr-jótckot dö;i-
tellenre adták, fl Bronstein —dr. 

24-ik 
leni védelem kötelezctté-éitét. En- i lépésben feladta a reménytelen 
nek a kérdésnek sikeres meg- játékot flJs Averbach—Szabó-. pe-1 

játszma függő állásban maradt, 
fl Kctov—Tikary-játszma függő-
ben maradt, Tibarynak gyalog-
előnye van a szovjet nagymes-
terrel szemben, rt Lilienthal—dr. 
Vajda-játszmába í a játék félbe-
szakítása után a függőállásban 
Vajdának gyalogelőnye van. 

rt c: a: atirérkö és állása szom-
baton s Mos/Kva 20 pont, Buda-

ponl. 

A Tiszatdj irói munkaközös-
sége hétfőn délután az Ujsze-
gedi Gőzfiirész és Ládagyir 
dolgozóit látogatja meg. Az 
irök nívós, tartalmas műsorral 
mutatkoznak be a gyár dolgo-
zóinak. Nagy Sándor Baurtt-
garten-dijas iró novelláját ol-
vassa fel, Koncz Antal és Lfldt 
Ferenc fiatal szegedi költök 
verseit pedig a Nemzeti Szín-
ház miivészei fogják elszaval-
ni. A műsoron könvvismcrtetti 
is szererei. Az előadás délután 
négy órakor kezdődik. A sze-
gedi művészek minden érd klón 
áőt szívesen Iáinak a Tiszatdj 
irói munkaközösségének üzemi 
előadásán. 

textih.ruti át. 
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