
Előre, a Magyar Dolgozók Pártjának 
vezetésével ötéves tervünk megvalósítá-

sáért, a békefront magyarországi 
szakaszának megszilárdításáért, 

a szocializmus építéséért! 

vi i . é v f . 98. szám A R A 50 F I L L É R PÉNTEK, 1950. ÁPRILIS 28. 

Óriási tömegmozgalommá vált 
Szegeden a bókefelhivási aláírás-

gyűjtés 
As üzemek dolgozói versengve irják alá az iveket és termelésük fokozásával 

erősitik meg aláírásukat 

Tovább folyik a szegedi üze-
mekben és hivatalokba® a béke-
ívek aláírása. Má r ezrekre megy 
azoknak a dolgozóknak a száma, 
akik névaláírásukkal is bebizo-
nyították harcos békeakaratukat, 
követelik az atombomba betiltá-
sát és kifejezik izzó gyűlöletü-
ket a háborúra uszító imperia-
l isták eUe®. Öráról-órára ú jabb 
és ú jabb százak csatlakoznak a 
békefelhiváshoz, s igen sok 
üzemben már minden dolgozó 
a lá ir ta a békeíveket, még azok 
a dolgozók is, akik betegszabad-
ságon vannak. A betegeket 
ugyanis munkatársa ik felkeres-
ték otthonukban, hogy ot t írhas-
sák alá a békefelihívást. 

Az Orion bőrgyárban is egy 
emberként ál l tak ki a bé-
ke mellett a dolgozók. Az 
előkészítő bizottságban egy. 
aránt résztvettek az üzemi 
pártszervezet és a vállalat-
vezetőség mellett az üzem 
legjobb, kiváló munkásai, 
pár t tagok és pártonkívüliek. 

Va jda Sándor pártt i tkár , Kaku-
szi Ferenc elnök, Nagy Géza vál-
lalatvezető, Lengyel Lőr inc pár-
tonkívüli tisztviselő, Polczner 
Gyuláné, Agócsi Gyula elvtársak, 
Kulcsár István, Berkes Lajos és 
Kukovecz József, termelésben ki-
váló pártonkívül i dolgozók. A 
békeharcban egy sorban mene-
tel minden becsületes dolgozó, 
f ia ta l és öreg, nő és férfi egy-
aránt. 

A Gyufagyárban is befejez-
ték tegnap a békeívek alá-

írását. 

Elsőnek az előkészítőbizottság 
tagja i , akik között ott voltak 
az üzem é lmunkásai : Albert An-
tal, Orosz Teréz, Bertók István-
né és Csamangó Istvánné, va-
lamint Gémes Már i a kiváló 
munkás. 

A D É M A cipőgyár dolgozói 
is egymással versengve nyil-
vánították békeakaratukat. 

I t t először a délutáni műszak-
ban dolgozók ír ták alá az íve-
ket, ma j d a tegnapi nap folya-
mán a délelőttösök. Nem volt 
egyetlen dolgozó sem az üzem-
ben, aki k imaradt volna, s ne 
nyi lvánította volna k i békeaka-
ratát . 

A Szegedi Falemezgyár dol-
gozói is büszke öntudat ta l 

írták a lá az iveket. 

E z a nagyjelentőségű esemény 
egybeesett az üzemük élüzemmé 
nyilvánításával. A Lemezgyár 
dolgozói azzal a jóleső érzéssel 
írhatták a l á a békeíveket, hogy 
ők már eddig is igyekeztek a 
legalaposabban kivenni részüket 
a cselekvő békeharcból, a ter-
melés fokozásával. Dudás M. Ist-
vánné, a szélmarató br igád 
egyik tag ja ezt mondotta az ív 
aláírásakor: 

— Tudom, hogy nekem is, 
társaimmal együtt most még 
jobban kell fokoznom a terme-
lést békénk érdekében. Minden 
elért siker, nagyobb százalék 
egy-egy ökölcsapás az ellenség-
re, amely mindig dühödtebben 
támad, mert l á t j a hatalmas 
eredményeinket, ötéves tervünk 
sikerét. 

A rönkiéri dolgozók csatla-
koztak elsőnek a Lemezgyár-

ban a békefelhíváshoz. 

Dobó Ká lmán , a rönktér egyik 
dolgozója kijelentette: 

— Boldogan írtam a lá a neve-
met a békeívre, mert ezen ke-
resztül is kifejezésre juttathat-
t a m gyűlöletemet az imperialis-

ták, a tőkések ellen, akik né-
hány évvel ezelőtt még kényük-
kedvükre kizsákmányoltak ben-
nünket. 

J ó l akarunk gazdákodni a 
nagy szovjet néptől kapott 
szabadságunkkal, meg akar-
juk mutatni , hogv amilyen 
mértékben nő az imperialis-
ták agressziója, annál sok-
kal nagyobb mértékben nö-
vekszik részünkről az ellen-

állás. 

A Magyar Kender dolgoaói kö-
zött sem akadt senki, aki ne 
akarná aláírni a békefelhívási 
ívet. Je l lemző az üzeim dolgozói-
nak békeakaratára, hogy amikor 
rádión keresztül meghal lot ták a 
békefelhívás a já í rásának meg-
indulását . már is azzal a kéréssel 
fordultak sokan az üzemi párt-
szervezethez. hogy ők is szeret-
nék m á r aláírni a nyi latkoz l tot . 

Tizenhét előkészítő bizottság 
a lakul t a Magyar Kender-
ben. a párttagok és kiváló 
munká t végző pártonkívül iek 
sorából Röpgyűlésck alkal-
mával a dolgozók egymással 
versengve, tolongva igyekez-
tek az elsők között a lá írni az 
iveket. Már eddig is több-
száz dolgozó nyi lvánította ki 

ígv békeakaratát. 
Bugyi Józsefné is alá írta m á r a 
békefelhívási ívet, mert nagyon 
tud ja , mit jelentett az elmúlt 
háború és vi lágosan lá t ja , mit 
jelent a béke. Férje a háború 
során örökre' megnyomorodott, 
mint 75 százalékos hadirokkant 
került haza a frontról. 

— Két családom van — mon-

dotta Bugy i Józsefné — nem 
akarom, hogy hasonló sorsra 
jussanak, mire felnőnék. É n bé-
ke* akarok és kész is vagyok 
harcolni érte, mer t csak ez biz-
tosítja jó létünket, boldog jövőn-
ket. 

Bugy i Józsefné tettekkel is bi-
zonyltja, hogy a békéért dolgo-
zik. Most tért á t nyolc gép ke-
zelésére, s az előirányzott 270 
ezer vetés helyett 350 ezret 
ért e l 

Nagy Teréz is az elsők között 
volt, aki alá írta a békefelhívási 
ívet. A békeharoot ő maga is j ó 
munkáva l igyekszik minél job-
ban elősegíteni, e második ne-
gyedévi tervével m á r 21 nappal 
van előre. 

A bókeív aláírásakor megfo-
gadta. hogy a jövőben még 
több termeléssel a minőség 
fokozottabb megjavításával 
j á ru l hozzá a béketábor 

megerősítéséhez. 
Huszonhárom éve dolgozik 

Dekker Béláné az üzemben. Ö 
is az elsők között csatlakozott a 
felhíváshoz. 

— Szenvedés volt az életem 
egészen a felszabadulásig — je-
lentette ki — , szeretem ez üze-
met, ahol úgyszólván az egész 
f iatalságomat eltöltöttem. M i épí-
tettük fel a háború u t á n a ro-
mokból, s most. hogy a mténk 
lett, minden eszközzel megakadá-
lyozzuk, hogy mégegyszer le-
rombolják. Most m á r nemcsak a 
kenyérkereseti lehetőséget veszí-
tenénk el. hanem a saját tu'aj-
donunkat is. Éppen ennek tuda-
tában voltam én is az elsők kö-

zött, akik a békefelhívási ívet 
aláírták. A jövőben munkáma t 
még jobban megjavítom, csök-
kentem a selejtet, s minden 
egyéb eszközzel is hozzá akarok 
j á ru ln i a béketábor erősítéséhez. 

Hasonlóan a többi szegedi 
üzemekhez, a Textilkombi-
nát dolgozói is tömegesen í r . 
iák a lá a békeíveket. A Pa-
mutipar i N V nagyszámú i f j ú 
dolgozója különösen tudatá-
ban van a békeharc jelentő-
ségének. mert vi lágosan lát-
ják , hogy nem kisebb dolog-
ról, m in t a saját jövő jükrő l 

van szó. 1 

Szilágyi Imréné amikor a lá ír ta 
az ívet, t isztában volt vele, hogy 
ezzel is, m in t egy csepp, a ten-
gernyi békevágyó ember hatal-

szik meg azonban azzal, hogy az 
Ivet a lá ír ta , hanem munká j áva l 
is igyekszik bebizonyítani, hogy 
a békéért dolgozik. 102 százalé-
kon átlagteljesítményére 10 szá-
zalékot a j án lo t t fel. s ezt m á r 
eddig is 118 százalékra teljesí-
tette. Munká j á ban örömet talál , 
hiszen öröm is békében, ilyen 
gyönyörű , modern gépeken dol-
gozn i 

— A háború csak baj t , szen-
vedést hoz nekünk. A z impe-
rial istáknak meg üzletet, a 
m i vérünk árán. Ezt megaka-
dályozzuk. ha kell. harccal 

is. 

É n nem akarom, hogy még egy-
szer fe ldúl ják családi életemet, 
hogy fér jem évekig szenvedjen 
idegen érdekekért. É n dolgozni, 
építeni akarok — mondotta Szi-
lágyi Imréné. 

A békefelhívásihoz való csatla-
kozás hatalmas tömegmozgalom-
m á fe j lődöt t Szegeden is. E g y 
emberként ny i lván í t j ák k i a sze-
gedi dolgozók is békeakaratukat 
és elszántaágukat az imperialis-
ták elleni harcra. É s ezt a harc-
készséget nemcsak alá írásaikkal 
pecsételik meg, hanem napról-
napra bebizonyít ják a szebbnél-
szebb termelési eredményekkel, 

mas békeakaratának megnyí lva. I melyekkel má j u s l-re, a dolgo-

nulásában vesz részt. N e m elég- I zók nagy ünnepére készülnek. 

ÚJSZEGED MÁJUS 1-ÉN 
Hírül adtak már, hogy a május 

1-i ünnepségek zöme Újszegeden zaj-

lik le. Ide vonul az ünneplő hatal-

mas tömeg, itt szórakozik egész nap 

önfeledten Szeged dolgozó népe. Már 

most látni az ünnepi előkészületek 

nyomait, már most megállapítható, 

hogy Újszeged olyan tesz a hatodik 

szabad május l-re, amilyen még soha 

nem volt. A ligetet valósággal újjá-

varázsolták, üdén zöldéi a pázsit, 

mindenütt virágok, gyönyörűen rend-

behozott utak. Itt is, ott is szorgos 

kezek munkálkodnak azon, hogy elő-

készítsék Újszegedet az ünneplő 

dolgozók fogadására. Már épülnek a 

ligetben a sátrak, büfték, mutatvá-

\z egész világ figyelemmel kísérte a béke híveinek stockholmi értekezletét, ahol a dolgozó 
emberiség nevében elhatározták, hogy hatalmas demonstrációkkal, aláírások szervezésével mutatják meg 
a világ dolgozóinak kívánságát: tiltsák be az atomfegyvert és nyilvánítsák háborús bűnösnek az atom-
fegyvert elsőnek alkalmazó kormányt. A hősies francia munkásosztály a Kommunista Párt irányításával, 
sztrájkokkal és tüntetésekkel harcol az amerikai imperialisták zsoldjába szegődölt Bidaiilt-kormány hábo-
rús politikája ellen. Amint képünkön láthatjuk, Páris dolgozó népe hatalmas méretű tüntetéssel tiltako-
zik a vietnámi háború ellen és követeli azonnali beszüntetését. Dolgozó népünk is egyemberként sorako-
zik fel a stockholmi határozatok melle. Aláírások millióival tesz hitet a béke nagy és szent ügye mellett, 
tettekkel bizonyítja, hogy hazánk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján. 

nyos bódék, hajóhinta, körhinta, cél-

lövészek, a bábszínházak helye s az 

utolsó simításokat végzik a Vigadó 

újjáépítésén. Akármerre néz az em-

ber, mindenütt építenek, szépítenek, 

díszítenek, úgyhogy nem kell túl-

nagy képzelötehetség ahhoz, hogy 

már előre elmondjak, milyen lesz 

Újszeged május elsején. 

A felvonulás 
Megindul a felvonulás végelátha-

tatlan emberáradata a hídon. Az üd-

vözléseket túlharsogja a vidám ének-

szó, egymásután vonulnak az öröm-

től kipirult arcú dolgozók, vörös, 

nemzetiszínű zászlók alatt, jelmon-

datokkal, Sztálin, Lenin, Rákosi 

elvtársak képeivel. Győzhetetlen erő 

árad a színes forgatagból, ezer és 

ezer torokból száll az ének: „A bé-

ketábor legyőzhetetlen, a béke út ja 

biztos út..." Elől haladnak a Hon-

védség és a többi fegyveres alakula-

tok, azután sorban az üzemek dol-

gozói, élükön a sztahanovistákkal, 

élmunkásokkal, kiváló munkásokkal. 

Kiválnak mindenütt az ifjak és a nők 

egyenruhás csoportját, majd a fel-

díszített jármüvek, melyeken ötlete, 

sebbnél-ötletesebben ábrázolták a 

dolgozók, mit jelent számukra a ha-

todik szabad május 1. 

A l i g e t 

Ezer színnel örül, lelkesedik, ün-

nepel egész nap ez a tömeg Újsze-

geden. Éneklő, táncoló csoportok le-

pik el a ligetet, hatalmas tömeg áll. 

ja körül a büfféket, sátrakat, étellel, 

itallal kínálgatják egymást az em-

berek, vidám kacagás a mutatványos 

bódék körül, sikongás a hintákon, 

ámult gyermekszemek követik a báb-

színházak nézőterén „Okos Kata" és 

a többi kedves bábfigurák minden 

mozdulatát, óráról-órára új és új 

tömegek töltik meg a szabadtéri 

színpad nézőterét, ahol még sötéttel 

is folyik a szórakozás. Csak most 

színpad helyett a mozivásznon ele-

venednek meg azok a mondanivalók, 

melyek tartalmat adnak ennek az 

ünneplésnek. 

* 
.. . Még három nap van az ünne-

pig. Most még csak az előkészületei 

folynak a fentieknek. Egyre nagyobb 

sikerekkel folynak az üzemekben a 

május 1-i versenyek, egymásután ka-

nyarodnak a nevek ezrei a békebi-

zottság felhívása alá, készülnek a 

dekorációk, jelmondatok, hogy há-

rom nap múlva külsőségekben is ki-

fejezhessük, mit jelent nekünk a ha-

todik szabad május, az ünneplés oz 

újjávarázsolt Újszegeden. 

A 


