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%üjos nevében Dénes T>eó elv-
társ köszöntötte a temesvári 
vendégeket. Beszédében rámu-
tatott arra, hogv a két város 
barátsága nem ujkelotü. A szov-
jet hadsereg felszabadító há-
borúja után 'Szeged és Temes-
vár nemsokára megtalálta egy-
mással a kapcsolatot. 

Romániában ís a haladás 
élharcosai a kommunisták 
Pátos Romulus, n budapesti 

román követség titkára a két 
teép fejlődését ismertette. El-
mondotta, hogy a felszabadu-
lás éta Románia megváltozott. 
Hosszú harcok után a Tárt ve-

zetésével a nép megdöntötte a 
királyságot és kiszorította az 
államhatalomból a burzsoáziát, 
valamint a burzsoázia ügynökeit 
és elindult a békés fejlődés ut-
ján, 

A Román Munkáspárt temes-
vári titkára, Nikolaj György elv-
társ, az ünneplő közönség nagy 
tapsa közepette lépett a mik-
rofonhoz. Elmondotta a szegedi 
dolgozóknak, hogy Romániáiban 
is ugyanugv, mint Magyarorszá-
gon és a világ bármelyik részén, 
a haladás élharoosai a kommu-
nisták. Élesen elitélte a szo-
cializmus ügyét eláruló Titoék 
klikkjének aljas mesterkedé-
seit ! I , • I 

Megkoszoruzíák a szovjet hősök emlékművét 
A beszédek u t ín a szegedi 

Izemek dolgozói és a román-
magyar társaság tagjai meg-
ijándékozták a temesvári ven-
dégeket. Hatalmas virágcsokro-
kat és rengeteg különféle em-
!é' tárgyakat adtak a romániai 
kiildöftség tagjainak. Ezután a 
hatalmas tömeg felvonult a 
fcié-henyi-téren és megköszö-
ni ta a szovjet hősök emlék-
művét. akiknek mindkét ország 
Bn hódsága köszönhető. 

Az ünnepség után a vendégek 
szállásukra hajtottak. majd 
»sto 1 órakor megtekintettek a 
Szegedi Nemzeti Színházban a 
•Dohányon vett kapitány* cimü 
izovjet "operettet 

Mai program 
A vendégeket ma, vasárnap 

fe"gel 7 órakor rendőrzene-
kar és a honyódzm-ip.Vir z»-

nős ébresztővel köszönti. Dél-
előtt 9 órakor a csoport a 
városháza előtt gyülekezik. 
Tnnen városnézésre indulnak. 
Megtekintik a múzeumot, a 
lózsef Attila népi kollégiu-
mot, az ú j Faragó-utcai bér-
házat és az épülő Kálvária-
úti textil-kombinátot. Délután 
5 órakor, jó idő esetén az új-
szegedi szabadtéri színpadon 
rossz idő esetén pedig a Nem-
zeti Színházban a temesvári 
kul túrgárda és a szegedi 
üzemi kul túrgárdák szerepel-
jek. A z előadás díjmentes 
Utána este 8 órakor a MINS7 
márványtermében (volt Ipar-
testület) tánccal egybekötött 
estet dendeznek a román ven-
riórrek tiszteletére. 

Semmi sem tsrlieti meg a világ dolgozóinak 
egységes harcát a békéért és szabadságért 

KUZNYECOV NAGY BESZÉDE A SZAKSZERVEZET? 
VILÁGSZÖVETSÉG KONGRESSZUSÁN £ 

A Szakszervezeti Világkon-
gresszus szombati ülésének ki-
emelkedő eseménye Kuznyecov-
nalc, a szovjet szakszervezeti 
szövetség elnökének viharos 
tapssal és lelkes é'jenzdsseí fo-
gadott nagy beszéde volt. Kuz-
nyecov a Világszövetség általá-
nos poliliká iáról, a szakszerve-
zeti egységért* a béke és a de-
mokratikus jogok megvédéséért 

Békéért és a demokratikus szabadságjogokért 

folytatott tevékenységéről szá-
molt be. 

Kuznyecov 9 pontian fog-
lalta össze a Szakszervezett Vi-
lágszövetség feladatait a béke, a 
nemzetközi szakszervezeti egy-
ség megszilárdítása 6* a demar 
krafikus szabadságjogok védel-
mében. A 9 pont lényege a kó-
vetkező: 

1. A Világszővetséfinek és a 
hozzá tartozó szakszervezetek-
nek a legszélesebbkörü tevé-
kenységet kell kTejteriök a bál-
borus uszftók elleni harcban a 
munkásmozgalmon belül. Hnr-
r-olniok kell azért, hogy a nép 
mozgalma egyre nagyobb ará-
nyokat öltsön a demokratikus 
lógókért és a békéért folvtatotl 
küzdelemben. A marshaliz'H or-
szágokban harcolni kel'i a nem-
zeti függetlenségnek az ameri-
kai monopolisták javára való 
elkótyavetyélése elten. A gyar-
mati és függő országokban, a 
békéért folyó harcot össze kell 
kötni a felszabadulásért folyó 
küzdelemmel. Amerikában és 

kenységüket a " munkásosztály 
létérdekeiért ' i ír 

5. Pi Világszövetség és a de) 
mokratikus szakszervezetek kU 
sérfék éber figyelemmel a mattJ 
kásosztály egysége ellenségeinek 
tevékenységét, leplezzék le a szaJ 
kadárokat, akik el akarják szigeJ 
telni a dolgozókat a Világszövctj 
ségtől. R Világszövetség töre-í 
kedjék arra, hogy teljessé tegy§ 
8 szakszervezeti egységet 

Rövid időn belül kisöpörjük az ellenségei 
Kina egész területéről 

ü kiaai felszabadító hadsereg ISparancsnakSnak szózala 
Csu-Te tábornok, a néphadse-

« , ; ooarancsnoka, a kinn! kom-
it i '"t párt megalakulásának 
fiö. évfordulója alkalmából rá-
diészózatot intézett a néphad-
ter v.ihez és az egész kinai nép-
be?. 

Kina legnagyobb részét már 
felszabadítottuk" és diadalmas 
al'Tk befejezése márcsak rövid 
Idö kérdése — mondotta. Ezt a 
harcot az egész vonalon a kl-
n ü kommunista, párt vezetékével 
vívtuk. Ma már mindenki látja, 
hony a kommunista párt és nagy 
vezetője Mao-Ce-Tung nélkül 
nem lehetett volna ilyen eredmé-
nyesen vezetni a kinal szabad-
ié pharcot. 

kommunista párt marxlsta-
l i t « elvek alaolán át'. <~.vX. 
T <•• r-n '-.ét ténpt blzonutt. 
P e^yik ez uji i az iliazl ha-
r'r'i iss elválaszthat-nmn az 
h ' -rnaciona'Izinus gond latétól. 
Az imperializmus einyomta, ki-
zsnkmányolta nemzetünket, gyár-
in tlá felte országunkat. A szo-
cialista Szovjetunió az, amely 
m 'lettünk öli az imnerlaltzmus 
elten! harcban. A kinal népnek 
e lövőben Is a Szovjetunió által 
vr ptett antiimrerlallsta tábor-
Don kelt tömörülnie. A másik 

bebizonyított tény 8Z, hogy a 
kinai munkásságnak, kispolgár-
ságnak és haladó értelmiségnek 
egységfrontban kell tömörülniük. 
A kinai nép szabadságharca 
csak akkor végződik teljes és tar-
tós győzelemmel, ha a munká-
sok és parasztok, az egységfront 

munkásság viszi a vezető szere 
pet. 

Még sok feladd) áll előttünk, 
de rövid időn belül kl fogjuk 
söpörni az ellenséget Kina egész 
területéről és eredményesen fog-
juk teljesíteni a ránkváró fel 
adatokat. Igazságos ügyünk vég-

legfontosabb tényezői és ha a sö győzelme biztos. 

ÍS szegedi iii»nk8S9\ ís csatlakozik 
a Ganz-3YÉri sziiesek verseny'e'Sívásáiioz 

fi szegeti iliusóg 
hópzfimiivószc.l kiállítása 

A Világifjúsági Találkozó 
alkalmából a MINSZ Buda-
psaten nagyszabású if júsági 
í• •-'"•művészeti kiállítást ren-
é 'üzen a munkás, paraszt 
é i.tkifjúság képzőművészeti 
r I rotáaait, rajzait , festménye 
i Alítják ki. Szegeden is 
•• pdeznek ha.sonló kiállítást 
i a legjobb alkotásokat in-
nen kiválogatják, hogy fel-
te'd-ék az országos kiállítás-
re A szegedi fiatalok képző-
művészeti tár la ta ma nyílik 
még a Klauzál-gimnázium 
l -.'/termében és három na-
r a keresztül díjmeulesen 
n.^ /tekinthető. 

A nagyszegedi SzIT titkárság 
és a szakszervezet által há-
rom hónappal ezelőtt elindi-
tolt brisádzászlőverseny har-
madik kiértékelését kedden 
őbéiulán tartják meg a MINSz 
'teltházban a szegcdi üzemek 
' enrc lés i felelősei, versenytit-
kárai és a zászlóért való ver 
*©nyben résztvett brigád tagok. 
Az elért eredmények összeha-
sonlítása után ezerszáz meghí-
vott, üzemi dolgozó elbírálja 
a legnagyobb e-c+mön—t e'é-1 

brigád jó munká'át Utána át 
nyúj t ják a brigád vezetőiénok 
a kiérdemelt kis vörös zászlót 

E ' al' a 'o rmal ü n n e é ' e en 
csatlakoznak a bodaoerti Ganz 
gyári sziles ifjtimunkárok Vi-
lágifjúsági Találkozó sikeréért 
b i -dete t t tVcrsenyrehivásához. 
Megteszjk munkafe!a;án'á ukat 
s meeigérik, hogy még foko-
zottabb erővel dolgoznak ők 
is a budapesti nagy találko-
zó emlékezetesebbé tételéért 

Tanu lmány i tá jékoz ta tó inoda 
lé 'es ' i l Szegeden 

Angliában a munkásoknak 
nOvelniök kell a harcot a fegy-
verkezés csökkentéséért és nyo-
mást kell gyakorofniok orszá-
guk kormányköreire, hogy 
hagyjanak fel a támadó politi-
kával és térjenek vissza a be-
csületes nemzetközi együttmű-
ködés útjára. A Szovjetunió és 
a népi demokráciák szakszerve-
zetei a legnamiobb hatékony 
sáppal fo'yfafiá'e a harcot a 'lé-
kéért és a demokratikus sza. 
badsápjopokért. 

2. A kongresszus helyesli és 
támogatja a békemozgalmakat. A 
szakszervezeteknek élen kell 
hatedniok a béke harcos védel-
mében. Az egyes üzemekben bé-
keblzottságokat kell alakítani, 
amelyek állandó kapcsolatban 
álljanak a különféle országok 
béketbizottságaival. Az üzemi 
bizottságoknak a békéért folyó 
harc motorjaivá kell válniok. 

Hütnzslkilzi békéiédelmi nap 
3. A Világszövetség javasol-

ja a hékeviláokongresszus állrn 
dó bizottságának, hogy rendezze-
nek nemzetközi békevédelmi na-
pot és ezt valamennyi ország-
ban kössék össze hatalmas néni 
tömegtüntetésekkel, amelyekre 
tiltakozni kell a oörög és spanyol 
nyol fasiszta rendszer ellen, vn 
lamint az indonéziai, vietnami 
és malájföld! gyarmati háború 
elten. Tiltakozni kell a szakszer-
vezeti jogok megsértése ellen és 
állást kell foglainl a béke, a de-
mokrácia, a munkásosztály nem-
zetközi eoysége mellett. 

4. A Világszövetség hlvla fel 
valamennyi szakszervezet figyel-
mét, hogy erősítse meg tevé-
kenységét a szakszervezeti jogok 
védelméért, amelyeket a fasiszta 
országok lábbal tiportak. Emel-
jék fel szavukat az imperialista 
terror következtében börtönben 
sínylődő szakszervezeti vezeték-
ért. Pi kongresszus üdvözölje Gö-
rögország, Spanyolország, Portu-
gália, India és mindazon orszá-
gok szakszervezeteit, amelyek Il-
legalitásban is folytat'ék tew* 

Julius 5-én tanulmányi tájé-
koztató iroda nyílik a naqysze-
gedi MINSz titkárság Horváth 
Mihály-utcai székházában. Ennek 
a hivatainak hatáskörébe tartoz-
nak majd az összes szegedi né-
pi kollégiumok, egyetem és va-
lamennyi általános iskola ls. Az 
lesz a feladata, hogy a paraszt 
és munkásfiatalok soraiban fel-
kutassa a tehetséges fiatal dol-
gozókat és eljuttassa őket a sza-
kosított középiskolák és egye-
temek padjaiba. 

Aszerint látja ms«d el az is-
kolákat hallgatókkal, ahogy azt 
az uj ötéves tervünk magébafog-
lalja. Kiküszöböli ez azt az es-
hetőséget. hogy a jövőben egy-
egy szakmából szakemberhiány 
legyen, a másikban pedig esetleg 
több legyen. A hivatal vezetősé-

gét a nagyszegedi MINSz leg-
különbözőbb szerveinek a veze-
tősége közül választották ki. 

A DahAnygyár riolnoióinah 
onke.es mim ája 

Hirt adtunk, hogy a városi 
tüdőgondozó épületében ujabb 
modern tüdőbete;iendelőt léte. 
sitenek gyermekek számára. 
Erre a munkára többezer fo-
rintot irányozlak elő, de a 
pénz fölhasználására nem ke-
rült sor, mert a szegedi Do-
hánygyár dolgozói önkéntes 
munáaíöiajánlássaí le je-.en in-
gyen végezték el ezt a nagy 
munkát. A jövő hét folyamán 
nur át is adják az uj rendelőt 
hivatásának. 

A Világszövetségnek 
nle kell tevékenységét, 
uiabb tagok lépjenek be a Vi-
lágszövetségbe. Meg kell erősí-
teni a nemzetkőzi szakszervezeti 
egységet a Szakszervezeti Világ-
szövetség kapuit szélesre kell 
tárni minden szakszervezeti cso-
port előtt, amely még nem tar-
tozik a Világszövetséghhez. An-
glia, Amerika és más országol 
munkásai ls megtalálják majdí "jt 
módot a Világszövetséggel vak 
együttműködésre. 

7. A Világszövetség kísérje 
K5nös figyelemmel a gyarmati 
és függő" országok szakszervez® 
telnek fejlődését, és nyújtson h í 
tékony segítséget ezen ors2ágoj 
dolgozóinak. 

8. A Világszövetség ipari 
osztályai fontos tényezői te' 
nek a nemzetközi munkás* 
ségért vívott küzdelemnek 
hathatósan hozzá járulnak a m' 
kásegység megszilárdításához.^ 

9. A Világszövetség in tézz^ 
fríhivás1 az egész vilá.g munkúw 
aótrához, hogv erősítsék harc-új 
k i t a tartós békéért az u j ha 
bem uszitói ellen. Fokozza 
harcukat a demokratikus szd 
h.-,d-'.<rjncrokért, a munkápd 
létérdekeiért s a nemzetkoJ 
--kszervezeti mozgalom egy« 
géért. \ 

- 5mi!?g'<YM8üliazegYSé 
a szervezettség é* a szolidari táj 

mondotta Kuznyecov. -
Mindaddig, aroic egyséeresek Ka 
cvunk, semmiféle ellenségtc 
nem keh félnünk. Egyesülte 
és szolidárisán meg tudjuk 
deni jogainkat. 

Knznveeov vééül azt a meg 
jvőződését. fejezte ki, hogy 
Szakszervezeti Világszővetsé 
eervesiteni tudja maid a mun 
kósosztólvt s a világ össze 
dolrrozóit" a béke harcos védel 
méért és a háborús uszitók el 
len. Hidd tudják meg az impe 

ilisták és lakájaik, hocrv sem 
mi sem törheti m.o;r a világ dol 
Tozóinak azt a szilárd elható 
rozósót. hogv egvesült erővé: 
küzdjenek a békéért, a szabad-
ságért és életbevágó jogaikért 

Éljen a Szakszervezeti Világi 
szövetség, a tartós béke s a 
nér-ek közötti barátság tevéken.] 
' - 1. hoíVMIOn ».c következetes harcosa. 

Ismét ólitzem a Vágóhíd 
R Szakszerve/elek Országos 

Tanácsa értesítette a Sertés- és 
Zsiradékforgalmi Nemzeti Válla-
latot, hogy jurius hónapban el-
ért kiváló eredményéért a Sze-
gedi Közvágóhíd Ismét a2 első 
helyen áll, vagyis élüzem lett. 

A munkásság között percek 
alatt szétfutott a hir, akik őröm-

A HŐMÉRSÉKLET 
EMELKEDIK 

Mérsékelté szaki, északkeleti 
szél, vállozó felhőzet, egyes he-
lye'en záporeső, ese'.leg zivatar. 
A hőmérséklet lassan emelkedik. 

mel vették tudomásul, hogy 
elvesztett »ötágu ezüst csillag^ 
ismét felkerül a Vágóhíd ham* 
lokzatára. Szorgalmas munkájuk^ 
kai érték el a vágóhidi munkásod 
ezt Délben kis csoportokban vej' 
rődve beszélgettek és megigéW 
ték egymásnak, hogy ezután job-
ban vigyáznak az élüzem jelvény-
re és munkájukat még szorgal-j 
masabban végzik el. i y 

Az Élüzem jelvényt ma má£ 
fel is tették, amely fényesed 
csillog és büszkeséggel tölti el 
a vágóhídi munkásokat 

E r ő s í t s d a p á r l s a f i ó í ! 


