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N a g y érdeklődő közönség jelenlétében 

Megnyílt „A nagy Sztálin harcos élete" 
kiállítás Szegeden 

Vasárnap már kóra délelőtt sűrű csoportokban keresték fel 
a szegedi dolgozók a Magyar.Szovjet Társaság ünnepien fello-
bogózott székházát a Horváth Mihály utcában. „A nagy Sztá-
lin harcos élete" kiáUitás megnyitó ünnepségére gyülekeztek. A 
székház hatalmas márványtermében, de a földszint és az eme-
let föbbi termeiben is felejthetetlen kép fogadta a látogatókar 
A vörös drapériákkal, sarló-kalapács^ vörös zászlókkal feldi 
szített termekben a fényképsorozatok tömegein és a művészi 
festmények sokaságán nézhették végig a látogatók Sztálin elv. 
társ életének oly sok kiemelkedő eseményét és mindazokat az 
óriási eredményeket, amelyekel a világ minden dolgozója az ő 
munkásságának köszönhet. 

Munkások, dolgozó parasztok 
és Szeged értelmiségi dolgozói 
szemlélték sorra a képeket s 
beszéltek elragadtatással erről a 
méreteiben és t a r ta lmában egy-
a rán t gazdag kiállításról. Meg-
érkeztek a Magyar Rádió mun-
katársai is és helyszíni közvetí-
tést adtak a kiállí tás megayi tá - 1 

sáról. 
Tíz órakor a Rendőrzenekar 

előadásában fe lhangzot t a ma 
gyar és szovjet Himinusz, m a j d 
Sálamon Ferenc elvtárs, a Ma 
gyar-Szovjet Társaság nagysze 
gedi titkára üdvözölte a nagy-
számban megjelenteket. 

Ifj. Komócsin Mihály 
elvtárs icegnyitója 

I f j . Komócsin Mihály elvtárs, 
82 MDP nagy szegedi Pár tb izo t t 
ságának t i tkára kezdte meg ez-
u tán a kiállítást megnyi tó ünne-
pi beszédét. 

— Je len tős ünnepnap ez a 
mai — mondat ta . — Szeged és 
környéke dolgozói ú j a b b nagy 
a jándékot kap tak azáltal, hogy 
a kiál l í tás megtekintésén k e 
resztül megismerhetik annak a 
ki tűnő fé r f inak élete "történe-
tét, élete munká já t , akinek dol-
gozó népünk a legtöbbet kö 
Szöuliét, akinek mi szegedi dol-
gozók is felszabadulásunkat, ú j 
á l lamunkat köszönhetjük. Még 
jobban megismerhetjük ég meg 
szerethetjük népünk nagy barát-
ját, segítőnket, aki a nehézsé-
gek leküzdésével, népünk sza-
badságára törő imperialista ve-
szély elhárításával életünlc fel-
virágzásában állandóan mellet-
tünk áll. Mégjobban megismer-
het jük a kiáll í táson a békéért 
és szabadságért küzdő tábornak, 
a gyarmati milliók harcának ve-
zetőjét . Jobban megismerhet jük 
a kommunista munkások, pa-
rasztok, dolgozó értelmiségiek 
nagy tanítóját Jobban mégis 
merhe t jük élete munká jának és 
harcának gyümölcsét, jobban 
megismerhet jük az általa és a 
ha lhata t lan Lenin ál tal létreho-
zott Bolsevik Pár to t . Jobban 
megismerhetjük Lenin Sztálin 
nagy művét: a megvalósult szo-
cializmust, az épülő kommuniz-
mus országát, a nagy Szovjet-
uniót. 

— Sztálin elvtárs életéből mi 
szegedi dolgozók is nagyon so-
kat tanulhatunk — folyta t ta Ko-
mócsin elvtárs. — Megtanulhat-

juk és megtanul juk , hogyan 
kell harcolni az igazságért , ho-
gyan kell harcolni osztáyuink és 
népünk ellenségeivel szemben. 
Megtanulhat juk és megtanul juk, 
hogyan kell szeretni népünket 
és népünk szeretete által vezet-
ve hogyan kell építeni a szocia 
lizmust. Megtanuljuk, hogyan 
kell szeretni, kitartóan erősíteni 
győzelmeink szervezőjét, a dicső-
séges Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának példáját 
követő kommunista pártot: a 
Magyar Dolgozók Pártját-

Ezeknél a szavaknál különö-
sen nagy taps csa t tan t fel . A 
Szovjetuniót és a Pár to t éltették 
a megje len t dolgozók, m a j d igy 
fejezte be beszédét Komócsin 
e lv társ : 

— A szegedi dolgozók ezrei 
indulnak harcba a szocializmus 
építéséért, indulnak harcba Sztá-
lin elvtárs példáját követő győz-
tes Pártja, Sztálin élvtárs legki-
tűnőbb magyar tanítványa, Rá. 
kosi elvtárs vezetésével. 

— Éljen Rákosi! Sztálin, R á . 
kosi! — éltették hosszú percekig 
az ünnepség résztvevői a dolgo-
zók nagy vezéreit. 

A dolgozók köszönete 
Az ünneplés elcsendesedésévei 

Zombori A n d r á s elvtárs, a sze-
gedi Ju ta fonó sztahanovista esz-
tergályosa szólalt fe l és küszö-
netet mondot t a kiállí tás meg 
rendezéséét. 

— Köszönetet mondok a sze-
gedi ipari munkások nevében a 
Pártnak és a Magyar.Szovjet 
Társaságnak — mondotta — 
hogy ezt a szép kiállítást meg-
rendezte. Ígérem mindent el kö-
vetünk, hogy a Magyar-Szovjet 
Társaságból a legnagyobb tö-
megszervezet legyen városunk-
ban. 

Zombori e lvtárs hangsúlyozta , 
hogy kiváló termelési eredmé-
nyeiket Sztálin elvtársnak kö 
szönhetik. „A mi életünk szebb 
élet lett és tudjuk, hogy ezért 
hálával ta r tozunk. Ezér t vettük 
ki még alaposabban részünket 
a munkából és megfogadjuk 
Rákosi elvtársnak, azon leszünk 
a továbbiakban is, hogy a mun . 
ka termelékenységét tovább fo-
kozzuk." 

Göbölyös Mihályné elvtársne 
háromholdas tápai parasztasz 

sZony is felszólal t : 
— Mi dolgozó parasztok, pa 

Ujabb kommunista győzelem 
a francia pótválasztásokon 

Vasárnap zajlott i e Luzarehesben 
«2y megyei tanácsos megválasztó, 
sának második fordulója. A mult 
vasárnapi első fordulóban a Kom-
munista Párt Jelöltje 2431 szavazat-
tal az első helyre került. A gaul-
leisták 1726, a radikálisok 820. a 
szocialisták 590 szavazatot kaptak. 

A második fordulóban a Kommu-
nista Párt jelöltje a munkásellenes 

vezetőikben csalódott szocialista 
választók teljes támogatásával sza. 
vazatalnak számát 3133-ra növelte 
és ezsel megszerezte a mandá'u 
mot a jobboldali koalíciótól támo-
gatott de gaulleista Jelölttel szem-
ben, aki 3049 szavazatot kapott Pá . 
risi baloldali körök a gyözc'ember 
a kibontakozó népi egység egyik-
jelét látják. 

rasztasszotiyOk hálánkat és sze-
retetünket fejezzük ki a Szovjet-
unió nagy vezére, Sztálin elvtárs 
iránt, hogy lehetővé tette szá-
munkra a szabadságot és utána 
felemelkedésünket, politikai, gaz-
d"sági és kulturális téren is. 

Göbölyösné elvtársnő ígéretei 
te t t arra, hogy a kiállításon lá-
tottakat igyekszik a községé-
ben elmagyarázni és a r ra törek 
szik, minél többen megnézhes 
sék a kiállítást. Megígérte azt 
is, a legnagyobb tömegszerve-
zetté igyekeznek fejleszteni a 
Magyar-Szovjet Társaságot , hogy 
még jobban elmélyítsék a Szov-
jetunió i ránt érzett szeretetüket. 

A felszólalásokat is többször 
félbeszakította a lelkes él jenzés 
és taps. Végül az Internacionálé 
zá r ta be a megnyitó ünnepséget, 
ma jd a rendőrzenekar Varga Le-
hel e lv társ vezénylésével induló, 
kat és szovjet zenekari műveket 
játszott , miközben a megnyitón 
résztvevő dolgozók nagy érdek-
lődéssel j á r t á k sorra a kiállítási 
termekeit. 

ötezer látogató 
Vasárnap késő estig a szegedi 

dolgozók tömegei özönlöttek a ki 
állításra és hétfőn la egész napon 
keresztüli nagy tömegekben keres-
ték fel w. MSzT székházát. Hétfőn 
az Iskolákból 1$ jöttek, de csopor-
tosan érkeztek e DÉMA Cipőgyár, 
a Magyar Kender, e Szegedi Ken-
der és a Texiükombtaiit egy-egy 
üzemrészéből Csupán ezen a két 
napon máris több mint ötezer lá-
togatója volt a ki állításnak. 

A kiállítást továbbra ls minden-
nap reggel 9-től este 8-ig díjtala-
nul megtekinthetik a dolgozók. 

SzÉL/EO YZE1EK 

C a r e V , a CIO amerikai szakszervezet hírhed; főtitkár* a közel-
múltban kijelentette: „A kommunisták eüen a fasisztákkal U szövet-
kezűi" k" Ennek a ktjelen.ésnek a haíla1 ára, meiyné. gyalázatosabb 
még nem hangzott eí szakszerv sze. i veze tő ajkáról, megláthatja az 
amerikai munkásosztály, hová süllyedtek a Wall-Street szolgálatában 
álló vezetői Carey úr. a munkásmozgalomba befurakodo t fasiszta 
gengszter hamarosan tapasztalni fogja, hogy az amerikai nép nem 
azért harcolt a fasizmus elleti, hogy megvesztegetett vezetői most a 
Í E S Í S Z ákkal akarják őke egy táborba vinni. 

4 neeerhapun át lépett a templomba Glen Taylar amertcai 
szenátor'az Alabama állambeli Birmingham városában. Ezért a tetté-
ért az amerikai Ka'óságok 180 napi börtönre ítélték. A. fellebbezést 
bíróság is helybenhagyta az ítéletet. Taylor szenátor egyébként WaUace 
Haladó Pártjának tagja. Igy fesf a valóságban az amerikai demokrácia. 

Á m e g v e s z t e g e t e m francia tábornokok botrányával kapcso-
latban kihallgatták Jules Moch francia belügyminisztert Is. Moch Igye-
kezett azt bizonyítani, hogy a fnxe ia belügyminisztérium al ala irá-
nyított politikai rendőrségének Bemml köze nincs a botrányhoz. A té-
nyek ugyan mást muta rak, de mit törődik Moch úr a tényekkel. A 
hazugságnál csak egyhez ért jobban, a rendőrkutyás gyilkosságokhoz. 

Véres rendőrterrór 
Olaszországban 

Olaszországban a Soelba-pribé-
kek folytatják provokációikat. A 
nápollyi eseményekkel szinte egy-
időben több m á s városban is 
voltak rendőrprovokációk. 

Citta di CasteUo rendőrsége 
könnyfakasztó gázt használt a 
sztrájkoló dohánygyári munká-
sok ellen. Hait asszonyt súlyosan 
bántalmaztak gumibotokkal. 

Szombaton Cagliariban tíz em-
ber megsebesült és ötöt letartóz-
tattak, amikor a rendőrség rá-
támadt a munkanélküliekre. 

Olaszország több városában 
tiltakozó sztrájkok folynak. Ge-
novában három nap óta az acél-
ipari munkások részleges Sztráj-
kot fo ly ta tnak tiltakozásul a bér-
csökkentés ellen. 

Fokozódik a szabadságharcosok tevékenysége 
Délkoreában 

Déflcoreában tovább terjed a 
szabadságharcos mozgalom. Az 
Észak.Kenszan tartományban lévő 
Endek körzetében működő nagyobb 
szabadságharcos alakulat megtá-

madta Li-Szln-Man, a délkoreai 
bábkormány elnöke hadseregének 
egyik századát és elkeseredett har-
cok után nagy veszteségeket okoz. 

va visszavonulásra KényszerSetto 
az ellenséget. A Diriszán térségé-
ben harcoló szabadságharcos ala-
kulatok szétveriék Ll-Szm-Man 
hadseregének több osztagát. Észak. 
Kenszan tartományban a parasztok 
a szabadságharcosok támogatásá-
val mintegy husz nagybirtokot tá-
madtak meg. 

a vietnámi nép győzelmének 
dicsőséges napja 

— szögezi le a vietnámi szakszervezetek konferenciáin 
A Vietnami Demokratikus Köz-

társaság rádiójának jelentése be-
számol a Vietnámi Általános 
Munkásszövetség kötelékébe tar-
tozó szakszervezetek Januári nem-
zeti konferenciájáról. A konfe-
rencián több mint nyolcszáz kül-
dött egymillió munkást képviselt 
Megvitatták a munkásság harcát 
a bókéért, az ú j demokratikus 
népgazdaság építésének problé-
máit, a munkavenseny bevezeté-
sét a termelés növelésére A kon-
ferencia felhívással fordult a kül-
földön élő vietnámi munkások-
hoz és munkásnőkhöz. A felhí-
vásban leszögezi, hogy közeledik 

Véres kudarcba fulladt fasiszta 
provokáció esy párisi munkásnegyedben 

Véres kudarcba fu l lad t Páris 
munkáslakta 13. kerületében a 
gaulleisták fasiszta provokációs 
kísérlete. A Humani té jelenti , 
hogy vasárnap reggel teherko-
csin fas ' sz ta rohamcsapat — 
nagvrásze katonai egyenruhában 
— érkezett a kerületbe és meg-
szállta a kerület egyik útelága-
zását. A rohamcsapat tag ja i kö-

zött lengyel Anders-fasiszták is 
voltak, akik bojlerekkel és gumi-
botokkal inzultálták a járókelő 
ket. A dolgozók azonnal vissza 
vágtak és a fasiszta provokatő 
rök véres fej je l menekültek e 
felháborodott lakosság elől. A 
fasiszták Le Havreben és Rouen" 
ben is eredménytelen provoká-
ciókat kíséreltek meg. 

a győzelem dicsőséges napja. A 
konferencia — mondja a felhí-
vás — határozottan szembefordul 
a nemzetközi reakciósok tervei-
vel, akik segítenek a francia 
gyarmatosítóknak az igazságta-
lan háborúban és a r r a töreksze-
nek, hogy Vietnámot haditerület-
ként használják fel Délkelet-
Ázsia népfelszabadító demokrati-
kus mozgalmai ellen. 

A vietnámi munkások és az 
egész nép nevében a konferencia 
üdvözletét küldi a világ összes 
munkásának, különösen „ fran-
cia és á kínai munkásoknak, 

akik minden lehető estközzel se-
gítik a vietnámi nép sikeres el-
UnáUását, Leszögezték, hogy mi-
nél hamarabb győz a vietnámi 
ellenállási mozgatom, annál tar-
tósabb lesz az általános béke éa 
demokrácia. 

A vielnami rádió beszámol az 
örömteli viaszhangról, amelyet a 
Vietminh-kormánynak a Szovjet-
unió és a Kínai Népköztársaság 
részéről történt elismerése kel-
tett a vietnami nép körében. A 
„Nemzeti Felszabadulás" nevű 
lap rámutat, hogy az elismerés 
megerősíti a kormány nemzetkö-
zi helvzetét 

A G Y Ű R Ű K 
Ssergej Mironóvics Kirovnak, 

Lenin és Sztálin kiváló munka 
társánAk éles megfigyelőképes, 
sége volt. A nagyobb dolgok so-
hasem kerülték el fi gyemét, a 
legapróbb részletekről sem, min-
den munkát figyelemmel kísért 
elejétől végig. Akik környezeté-
ben dolgozlak, ismerték e tulaj-
donságát és ha bárhol valami 
nehézség merült fel, hozzáfordul-
tak tanácsért, segítségért. 

Több mint husz évvel ezejőtt 
történt vele Leningrádban ez a 
jelentéktelennek látszó, de még-
is nagyon jelentős eset. Abban, 

időben alapították a kolhozo-
dat. A párt elhatározta, hogy 12 
ezer traktort küld Szerte az or. 
szágba. 

A megrendelést annak a le-
ningrádi gyárnak adták, ameiy 
na Szergej Mironovics Kirov 
zevét viseli. A gyár addig még 
soha nem gyártolt traktorokat. 
De az ügy fontosságát minden-
ki átérecte: megértették, hogy 
a traktorokat el kell készíteni 

Teljes gőzzel nekiláttak a 
munkának. A gyár udvarán már 
halomban feküdtek a traktor-
':~rckek, vázak, fékszerkezetek. 
ta igazgató boldogan szemlélte 

\nz alkatrészhegyet, biztosra vet 
* a sikert és igrékezett erről 

Kirovot is meggyőzni: 

. — Meglesz. Elárasztjuk a fö-
lüt traktorokhál. 

De Kirov, bár szeretett volna 
hinni az igazgató véleményében, 
nem volt ilyen nyugodt. Amikor 
elérkezett a traktorok összesze-
relésének és leszállt fásának ide 
je, kiderült, nem hiába nyugta, 
lankodott. 

Szép sorjában álltak az udva-
ron a majdnem kész traktorok. 
Csak éppen a motorok hiányoz-
tak belőlük. 

Ezrével hevertek szép sorjá-
ban a raktárukban a majdnem 
kész motorok, csak éppen a du-
gattyúk hiányozták belőlük. 

Ezrével álltak a dugattyuk ké-
szenlétben, csak éppen a gyürü 
hiányzott róluk. 

A mechanikai műhelyben éj-
jel-nappál gyártották a gyürü 
ket, de nem illettek a dugaty-
tyúkra. 

Az igazgató elvesztette a fe-
jét. Sietett Kirov elvtárshoz. 

— Baj van — jelentette — 
nem készülünk el idejében a 
traktorokkal! 

— De elkészülünk — mondta 
Kirov. 

Vette a kabátját és Indult a: 
igazgatóval a gyárba. Végig 
ment a műhelyeken. Megszem 
'élt minden munkapadot és az 
ebédszünetben összegyűjtötte q 

műhelyben a munkásokat, mér-
nököket, mestereket. Tamdcsko-
zott az emberekkel és rájött, mi 
a teendő. 

A gyárban még a régi tapasz, 
tálatok alapján úgy gondolkoz-
tak, hogy ez a gyűrű apróság, 
lényegtelen részlet. Tehát a régi 
munkapadokon is lehet készíte-
ni valahogy... 

Pedig ezeken a munkapadokon 
nem lehetett elkészíteni a gyű-
rűket. 

— Megértették, elvtársaim? 
— mondta Kirov. — A mi 
munkánkban nincsenek lé-
nyegtelen részletek. Minden 
egyformán fontos. A Párt nagu 
ügyet bizott ránk. S a leningra 
di munkásoknak be keü bisonyi-
temiok, hogy méltók a Párt bi-
zalmára. 

Be is bizonyították. Kirov ta. 
nácsai szerint a legügyesebb 
emberek, a legjobb munkapado-
kon elkészítették a gyűrűket. 

A gyürük könnyedén rácsusz-
tak a dugaltyucsatornákra, a 
duga'tyuk helyükön álltak a mo-
torban a motorok a gépekben és 
a kész traktorok berregve meg-
indultak a pályaudvarra. Onnan 
r.ed'g eliu'ottak az egész or-
szágba a Volga mellé Kubán-
ba, Kazahsztánba — o kolhoz 

földekre. 


