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fiz amerikai nép ez liSfi és a Szovjelatiié 
s p t f É i t í é s g n aiepii'o békél abajt 

\\ állat* országos békckörui-
befejezéséül a Newyorkban 

renvezett óriási tömeg gyűlésen 
ismertette a haladó párl béke-
fwlitikáját 

és a hallgatóság helyeslésétől 
kísér,* foglalt állást a* ni-
F'n.'t egyezmény és a hábo-
rús „szitás elten. 

Elmondotta, hogy gyűlésein a* 
úgynevezett egyszerű embirek 
ve'tek részt: 

» 

az amerikai nép, amely már 
kezdi megérteni a; a t lunli 
egyezmény jelentőségét és ez-
ért harcolni akar  a boldogu-
lását és szabadságát Ivészé-
lyezlető szerződés ellen. 

W'allacC hangoztatta, hogy az 
ámenkat külügyminisztérium 
másfér milttdrd dollárt kár fegy-
verkezésre és a fegyvereket ar-
ra akarja felhasználni, hoyy be-

leavatkozzék más államok bel-
ső ügyeibe 

Ez ujabb lépés a fasiznuis,  a  

háború felé. 

Az embereknek lakásra, tár-
sadalombiztosításra és mun-
kára van szükségük. 

Harcolni kelt az egységes világ 

békéjéért. 

Me egyezést heti létrehoznia 
Szovjetunióval, mert e z el-
engedhetetlen feltétele a bé-
ke bzlosilásának-

Az amerikai kormány képvise-
lőinek azért keh Párisba merr 
mők, hoyy ott jóindulattal meg-
találják a- megegyezést és részt-
veggenek olyan terv kidolgozá-
sában, anzi az együttműködés 
és a béke megoldására irányul• 

Az amerikai nép az USA és 
a Szovjetunió együltmfíkődér 
sén alapuló békél óhajt. 

fiz QSS-taa egyre m M é üiéreleke! ölt 
ez északatlanli egyezmény elíeni tsltekezás 

millió tagot számlál, kezdemé-
nyezésére' értekezletet hi\tak 
össze és az értekezlet élitélt 
.minden olyan katonai szövet-
séget, amely a Szovjetunió el-
len irányul. A növekvő béketnnz-
ROlom szaros kap "olajban >van 
az Egyesült államokban a hciső 
rtakÖKS tobzódása elleni karccal. 
Az USA-ban a kommunista párt 
és a többi baloldali mozgalmak 
törvény u kivül való helyezése 
nem sokban különbözik Hitler, 
Mussolini és Franeo hasonló in-
tézkedéreitől. A haladíszellepaü 
amerikaink előtt azonban nap-
ról napra világosabb, hogy a 
kommunista párt következetes 
harcot viv a békéért, a demo-
kráciáért egyesítve az ország 
haladószelIcniQ erőit. Az ame-
rikai nép nem álcár háborút és 
nem akar harcolni a Szovjetunió 
ellen. Még nem fejejtette el, 
hogv fiai életét a szovjet had-
sereg mentette meg. amikor vég-
legesen szétzúzta a német fa-
sizmust. 

A népek hatalmas béketörek-
víse — irja a szovjet tájékoz-
tató iroda munkatársa — nap-
ról napra növekszik az egész 
világon. Ebben, a békéért, a há. ' 
borús uszítók ellen vivőit szün-
telen harchnn az USA haladó-
szellemü erői egyre tevékenyeb-
ben vesznek reszt. 

Az Egyesült Államokban mind 
Ksélesebb méreteket ölt n tá-
i:i:idéi ne!lev, il •'•• z ikn'lnnU egyez-
mény elleni tiltni,oz,ún. Az amc-
ril'ní sajtó naponta beszámol 
Walla-é- nagysikerű békekörnt-
jAról, amelynek során mindenütt 
óriási tömegek gyűltek össze, 
kifej .'.ve, pz amerikai nép lel-
kes béketörekvéseit. Különféle 
haladóazellcmü társadalmi szer-
rezetek. képviselői egymás után 
emelik fel szavukat és itélik 
el az oilniiti egv zményt. 
A bi'díéért folyó harc a nép-
tömegek egyre -//leseid) rétegeit 
halja át. Legtöbb az amnriictii 
keresztyén egyházak protestáns 
szövetségi tanácsa, amely 35 

Ha hsszéük rnsg Szaqeden 
az egyetemek közöíti munkaversenyt 

Székács Is.vánné elvtársad, mi-
nisz'eri tanácsos is. 

Ma, csü'őrtökőn délben 12 
órakor a szegedi lu.lománvegyc-
ifr.n szerves kémiái intézetében,, 
n Dóm é en negb'szélesre gyűl-
nek össze a hudapesli, szegedi, 
pécsi és doh e 'cni tudomány-
egyetem kiküldöttei. Ré zlctes 
Cnkél ke "eléli n 1K> .zélik meg az 
egyetemek közötti munkaver-
seny pon jrit és további felada-
h it. A mertie /élésre Szegedre 
érkezik Szán ó György elvtárs, 
miniszteri osztálytanácsos és 

hogyan se2<!lis}jf<lt íel 

VÍSSZFKlSf tí; YB'ÓS'jlllie ? 

A száraz ősz. léi és tavasz 
után megjött a várva várt csö. 
Sok helyen a gazdák a száraz-
ság miatt vártak a Pélisó kiszó-
rásával. 

Ahol a buzn még nem szökött 
szárba, ott még a búzát is fej-
trágpázzuk Pét'sóval. ALmien-
képpen indokolt ta aszi kalászo-
sok oz és kapás tő-ínyekhez. 

Erre u cé'ra rerrielkezésre áll 
Pélisó mlr.dcn foidmüvcsszövct-
kezeti raktárban 73 százaiékos 
hitelre, amikor is átvételkor 23 
forint 7? fillért kell fizetni a ka-
mattal együtt, a többi ocdig a 
termés learitása után. szeptem-
•vr 30-ig fizetendő. 

Általában 50—80 dilöt alkal -
narzuak Csekély lefektetéssel 
« kis fáradsággal jelentékeny 
rnnésidhbietH tudunk elérni. 

Uj felszereli sí kepeit 
a Petőfi és Irinyi 
kollégium 

A szegedi Petőfi Sándor 
bölcsészkollégium és az Irinyi 
János lermés'ettu nányi kol-
légium felszerelését a kul-
tuszminisztérium 30 ággyal és 
80 matraccal bővítette"ki. A 
minisztériumnak ezzel az in-
tézkedésével megszűnt e két 
kollégium növendékeinek elhe. 
lyezési problémája. ígéretei 
telt a kultuszminisztérium ar-
ra is, hogy a közeljövőben uj 
ágynemüket is fog a kollégium 
részére juttatni. 

S z e g e d r e küldik munkáscseie 

kere'éüsn tanulni a ke! Isgio'sb 

nagylaki iíüiaanksssiit 

A hót elején 14 napos mun-
káscsere keretében Szegedre, 
az Ujszegedi Magyar Kender., 
Len- és Jutaipari Rt. telepé-
re küldték tanulmányútra T6-
zseczky Erzsébetet és Sjnjchó 
Máriát a nagylaki kendergyár 
két legjobb ifjumunkásuőjét. 
Tózseczky Erzsébet a fonó, 
Slajchó Mária pedig a finom-
fonó munkáját tanulmányoz-
za, hogy odahaza az idegen-
ben szerzett tudásukat érté-
kesitve még az eddiginél is 
jobb eredményeket tudjanak 
elérni és összehasonlíthassák 
munkamódszereiket a szegedi 
gyáréval. A munkáscsere ke-
retéi >en Szegedről is érkezett 
két kiválóan dolgozó ifjuinun-
kásnő Nagylakra! Első benyo-
másuk az volt a gyártelepen, 
hogy annak munká sága nagy 
mértékben részesült a há-
roméves tervből. Megtekintet-
ték ugyanis a kitűnő üzemi 
étkezdét, a nagylaki szülőott-
hont, a kultúrtermet, a mo-
zit és a szép napköziotthonos 
óvodát. A két szegedi mun-
káslány örömét fejezte ki, 
hogy a nagylaki dolgozók a 
szavazásokon valamennyien 
nyíltan adták le szavazataikat 
a Népfrontra. 

ZÁPORESŐ, ZIVATAR 

Aáérsékelt légáramlás, változó 

felhőzet, több helgen, főleg a 

délutáni és esti órákban zápor-

eső, zivatar. A hőmérséklet alig 

változik. 

A Wall Street érdekei 
akarnak győzedelmeskedni 

a nemzetközi együttműködés felett 
— állapit ja meg a Washingtonba összehívott 

értekezlet meghívója 

Most küldték szét a meghí-
vókat aira a békcértekezletre, 
amelyet május 20-án és 21-én 
rendeznek Washingtonban az 
amerikai kulturális,. tudomá-
nyos, társadalmi és egyházi 
élet haladó szervezetei az at-
lanti egyezmény el'ení küzde-
lem jegyében. A meghivó meg-
állapítja, hogy ncgy évvel az 
Egyesült Nemzetek szervezeté-
nek léíesilése után ismét veszély 
fenyegeti a tarlós és szilárd bé-
ke ügyét. Az amerikai atoW-
dip'omácio az atlanti egyez-
mény ktőpében veszélyezteti A 

békéi és a mail sfree érdeke* 
győzedelmeskedni akarnak  0  

nemzetközi egy ült működés erői 
feictt• Nem akarjuk elhinni, 
hogy végeredményben a pa 
rancsuralom erői győzedelmes-
kedhc nének, mert nem akarjuk 
hogy az Egyesült Államok biz-
tonságát egyedül katonai erő-
kifejtésének mértéke állapit, 
liassa meg. A békeértekezlet 
kezdeményezői megliivnak min-
den hatadószel'emü társadalmi 
szervezetet, működjék velük 
egy ült az igazi és tartós bóV 
biztosítása érdekében. 

Az olasz szocialista párt 

szorosaira fűzte az e p I t m K f e í 
a kommunista párttal 

Az olasz szocialista, párt fi-
renzei kongresszusán elfogadott 
baloldali határozati javaslat, 

amely a kommunista párt-
tal való együttműködés szo-
rosabbra fűzése mellett fog-

falt állást, 
követeli, hogy tisztítsák meg a 
pártot minclazoktól, akik nem 
vetik alá magukat a pártfegye-
lemnek. Elfogadták a baloldal-
nak azt a javaslatát, hogy az 
olasz szocialista párt váljon 
ki a Marshall-szocíalistuk 

COMÍSCO uak nevezett szervo-
zetcből. -

Az olasz szocialista párt — 
mondotta a javaslat — a 
béke frontján harcol, tehát 
perarai keresnivalója a há-
borús uszítók kiszolgálói tű-

zött. 
Ezek a határozó f ok azt muto tr 
ják, hogy az olasz szociáli s 
párt elhatározta, leszámol i 
munkásosztály egységének rm <r-
bontőival, a háborús uszítók la-
kájaival. 

Ontozhelcvé akarják tenni 

a maúyatcssmádi FegeíŐf 
AAanyarcsanád dolgozó pa-

rasztjai és a községi képviselő-

testület már hosszabb idő óta 

foglalkozik azzal a gondolattal. 

Iiogu a falu legelőjét öntözhető-

vé teszik. Az öntözéshez szűkséa 

vattyura. A nagykiterjedésű lege-
lő az öntözés következtében ai 
egész fato jószágállományát bő-
ven ellátná nyári eleséggel. A 
községi képviselőtestület és a fa-
lu gazdái a közeli napold,aa 
döntenek arról, hor;y az öntözési 

lenne a Marostól egy vizvezelü j valósítsák e meg még a három 
csatornára és egy "vizemelö szl-|éves terv keretében. 

Megkezdődött a kukorica k a p á l á s a 
Ér tekez ' c tc t t a r t o l l a k a d f i l ő b i z l o s ok 

Tegnap délelőtt a városháza 

ra;yt n áesfertré'cn értekezletet 

Balázs Béla tanárom volt 
n pesti Markó.utcai piros-
téglás reáliskolában, még az 
első ulágh ál Minit megelőző 
éveikben. Gyakorló tanár volt, 
a rendes tanárral együtt jött 
be órára Az ó' án egy szót 
sem szólhatott, mégis na-
gvon megszedtük ahogy ott 
ült, égő szemével, lobogó ha-
jával. Tekinte'éhől kiéleztük 
a barát megértését és a ne-
velő szeretetét. Az ő zsebei-
l>e soha sem csempésztünk 
lintás papjrgalacsint, széké-
nek ülésélie néni szurtunk 
alulról rajzszöget 

Egy n ipon az öreg tanár 
gyengélkedett, Balázs Béla 
egyedül jötl lio a magyar 
órára. Referáltam a niult óra 
anyagát, S'ent-Erzsébet le-
gendáját, aki élelmiszert vitt 
a sze fényeknek, de zsarnok 
férje kérdésér® ezt nem mer-
te bevallani Azt mondta, vi-
rágok vannak a letakart ko-
sárban. Es víjéban, a zsar. 
nok férj, lerántva a kendőt, ' 
illatos, friss rózsákat talált 
a kaskában Ekkor Palázs Bé-
la feltette a kérdést: »Mit 
gondolsz... igazat niondolt-
e, vagy füllentett Szent Er-
zsé!x>t?« 

DóMiont csend ült az egész 

Emlékezés Balázs Bélára 
osztályon, — én addigi éle-
tem legnagyobb dillemája elé 
kerültem. Egv füllentő 
szent, akit felsőbb hatalmak 
pártfogolnak ebben, még nem 

•fordult elő tanulmányaim-
ban. 

A fiuk felocsúdva az első 
meglepetésből kiáltozni kteztf-
tek: igazat mondot t . . . nem 
mortdoit igazat . . . Az osz-
tály két pártra szakadt, az 
izgalom egyelőre pad'nlatU 
rugdosásokban keresett leve-
zetést. 

Es akkor Balázs Béla el-
magyarázta, hogy Erzsébet 
nem mondott igazat, hiszen 
ő tette az élelmiszert a ko-
sárba, de mégis helyesen 
cse'c e tett. me t onnan, ahol 
sok van, erőszakkal és Csel-
lel is oda kell juttatni, ahol 
semmi sincs. 

Az izgalom azonban folyta-
tódott, a tizpcrcben is és 
átcsapott az egész iskolára. 
Feszülten vártuk a követke-
ző magyar órát, de Balázs 
Béla már nem jött be. 

E helyett kihallgatás volt 
az igazgatói irodában, ahol 
bennünket, diákokat faggat-
lak a történtekről. Rsdaz's Bé-

la ott ült egy széken, sápad-
tan, ajicait rágva, szótlanul 
tűrve az inkvizíciót. Elme-
nőben még udnsugtam: ne 
lessék félni tanár nr, mi na-
gyon szereljük . . . De akko-
riban még nem volt diákszö-
vetség és szeretetünket nem 
tudtuk érvényre juttatni. Ba-
lázs Béla eltűnt az iskolából, 
mint megállapítottuk »ki-
csapták*, de hatása maradan-
dó volt. Sokan beiratkoz-
tunk a Galilei-körbe, az ön-
képzőkörbe Ady és Petőfi 
forradalmi verseit szavaltuk, 
május 1-én együtt ünnepel 
tünk a munkásokkal és el-
szenvedtük a lovasrendőrök, 
az »cmeletes zsaruk* kard-
lapozását. * . 

Balázs Béla magyar órája 
hatással volt egész életemre. 
Megtanultam külöübségct 
tenni igazság és hazugság, 
clnvomás és szabadság kö-
zött. Most éljük át tanításá-
nak valóra válását, éppen 
most, amikor ő már nem ta-
nít többé soha senkit. 

Utolsó bucsuzóul liadd kö-
szönjem meg mégegyszer azt 
a régi magyar órát, a tanít-
vány hűségével, hálájával és 
szeretetével. 

Herén] i Árpád 

tartottak a dülőbtztosok és a kór 
zctvezetök. Beszámoltak arról, 
hogy a bőséges eső követke-ié-
ben rohamos fejlődésnek indul-
tak a búza és a kalászosok. Be-
jelentették, bogg a most íotyü 
gazdasági munkákat mindenki 
becsülettel és Idejében igyekszik 
befejezni. 

A kukoricák kikeltek és most 
végzik a makói határban, d« 
másutt is Csanádmegyéfjeil a ka-
koricák első kapálását. A dűlő* 
biztosok és körzetvezetők az idő-
szerű gazdasági kérdéseket be-
szélték meg a beszámolójuk után 

— — — — — — — • 

3 Magyar Ksnder Szil 
tánccsoporija 

különösen a május elsejei ün-
nepségen hívta fel a figyelmet 
munká jára. A legszebb cs leg-
nehezebb népi táncokat mu-
tatták be éa alci végignézte 
szereplésüket, felejthetetlen 
élménnyel gazdagodott. Nem-
csak itt, Szegeden, de a falt 
vakba is ellátogattak és miit* 
leviitt nagy silcert arattak. 
Szorgalmas munlcájukvak 
megvolt az eredménye és erről 
Szeged dolgozó népe újból 
meggyőződhet szerdán este 
6 órakor, amikor ez a fiatál, 
iclkcs csoport a győzelmi iiw-
nepség keretében mulat be 
néhány újonnan be.tc.nvt* népi 
láncot. 


