
Teslvéri üdvözlet a hazánkat felszabadító dicsőséges Szovjet Hadseregnek és a Szovjetunió hős népeinek 

Szombaton estig 

Közel 700 békebizottság 
kezdte meg működését 

Szegeden 
Az üzemekben mindenki aláirta a békefelhivást és határtalan 

lelkesedéssel folyt az aláírás a hivatalok, kerületek dolgozói között is 

Napról-napra újabb dolgozó tömegek csatlakoznak Szegeden a 

békefelhívást aláírásgyűjtő-mozgalomhoz és egyre több és több békél el-

hivási iv telik meg a dolgozók aláírásaival. Üzemekben, hivatalokban és 

a város minden kerületében tollforgatók és íráshoz nehezen szokott ke. 

zek egyaránt írják nevüket az ivekre. mert a béke mindenkinek foglal-

kozásra, felekezetre, nemzetiségre való tekintet nélkül közös érdeke. 

Szombaton a késő délutáni órá-
kig már 50 ezer körül járt az alá-
írások száma Szegeden, de ekkor 
is még tovább tartottak a város 
minden részében az aláírásgyűjté-
sek és a dolgozók tömegesen írták 
alá mindenült a nevüket. 

Az aláírásokkal együtt mindenütt 
megalakultak az elökészftőbizottsá-
gok, de igen sok helyen már béke-
bizottságok is alakultak. 

Szegeden a számtalan előkészí-
tő bizottságon kívül, szombaton 
estig inár közel hétszáz békebi-
zottság kezdte meg működését. 

A békebizottságok a város különbö-
ző pontjain nyomban röpgyűléseket 
is hívtak össze és ezeken a házak 
és háztömbök lakói kivétel nélkül 
a béke megvédése mellett foglaltak 
állást. 

Városszerte igen lelkes és bizako-
dó hangulat mutatkozik a békefel-
hivási aláírásgyűjtés nyomán. 

A jelentősebb gyárakban és üze-
mekben mindenütt kivétel nél-
kül minden egyes dolgozó alá-

irta az ivet 
ís legtöbbjük külön is kijelentette: 
„most már termelésem még továb-
bi fokozásával igyekszem megerősí-
teni ezt az aláírást". 

Párttagok és pártonkívüliek egy-
aránt ezen a véleményen vannak 

és örömmel beszélgetnek a népne-
velőkkel, akik a dolgozókat laká-
saikban felkeresik. Jellemző a dol-
gozók hangulatára, hogy például a 

Szegedvidéki Téglagyárak Nemzeti 
Vállalatnál a dolgozók családtagjai 
meg sem várták, amig lakásukra 
elviszik a békeíveket, hanem saját 
maguktól elmentek az üzembe, hogy 
minél előbb aláírhassák az atom-
bomba betiltását követelő felhívást. 

Az egyes kerületekben Is meg-
történt nem egy helyen, hogy 
már az ntcán várták az alá-

írásgyűjtő íveket. 
Móravárosban például egy idős, 

beteg asszony az ablakon szólt ki a 
népnevelőnek, hogy keressék fel őt 
is, mert alá akarja írni a békefel-
hivást. 

Az aláírásgyűjtésben igen nagy 

Igyekezettel és lelkesedéssel ve-

szik ki részüket a fiatalok ls, 

élükön az Ifjúmunkásokkal. 

— Minél több aláírást akarunk 

gyűjteni — mondják az ifjúmunká-

sok —, mert tudjuk, hogy elsősor-
ban a mi jövőnkről van szó. Hadd 
lássák az imperialista háborús 
gyújtogatok, hogy népünk egj-sége-
sen kiáll a béke frontján. 

Százával és ezrével csatlakoznak 
városszerte a békefelhfváshoz. Igy 
például Móravároson szombaton a 
kora délutáni órákban két és fél-
ezren, a Petőfi-telep első kerületé-
ben 900-an, a Rókus első kerületé-
ben is kétezren felül írták alá a 
békeíveket, de ezek a számok órá-
ról-órára növekedtek. 

A Szegedi Közkórbázbnn a be-
tegek is örömmel fogadták az 
aláírásgyűjtőket és boldogan Ír-
ták alá az Iveket, amelyeken 
követelik az atombomba betil-
tását. A Közkórházban lévő 
apácák ls Johanna nővér fő-
nöknő vezetésével mind a 23-an 

aláírták a békeivet. 
Szeged minden becsületes dolgo-

zója egységesen kiáll aláírásával és 
munkájával a béke frontján. Méltón 
csatlakoznak fel a szegcdiek az or-
szág, sőt az egész világ békét kö-
vetelő dolgozói mellé a Szovjetúnió 
által vezetett hatalmas béketáborba. 

Ma: pedagógus aktíva értekezlet 

Vasárnap délelőtt tíz órakor Sze-

ged kommunista pedagógusai aktí-

va értekezletet tartanak. Itt meg-

tárgyalják Pártunk Központi Veze-

tőségének határozatát a VKM-ben 

folyt szabotázzsal és hiányosságok-

kal kapcsolatban. . Az aktíva érte-

kezleten Pamuk István eM-árs, a 

szegedi Pártbizottság agit.-prop-

titkára tart referátumot, melyet 

az aktíva értekezleten résztvevő 

kommunista pedagógusok vitatnak 

meg. 

Impozáns keretek közt vonulnak fel 
a szegedi dolgozók ezrei 

május 1-én 
Lázís készülődés, mozgolódás mu-

tatkozott az elmúlt napokban Szeged 

minden üzemében május elseje meg-

ünneplésére. 

A délelőtti órákban előre meg-

határozóit sorrendben gyülekeznek 

a felvonulásra a város minden részé-

ből, üzemeiből a dolgozók, hogy 

sorrendben átvonuljanak az újsze-

gedi ligetbe, amelyet még a termé-

szet is szépen felöltöztetett erre az 

alkalomra. 

A fegyveres alakulatok átvonulása 

után Szeged üzemeinek, közületei-

nek dolgozói, valamint a tömeg-

szervezetek, vonulnak át Újszegedre, 

Az üzemek élén a Lemezgyár dolgo-

zói haladnak, egyforma ruhákban, 

az iparügyi minisztériumtól kapott 

hafméieres 

gyönyörű vörös 
selyemzászló alatt 

vállukon Sztálin elvtárs embernagy-

ságú arcképével, melyet friss virág-

gal öveznek körül. Utánuk jönnek 

Szeged legjobb üzemei, a Magyar 

Kender, Szegedi Kender és a töb-

biek. 

A Magyar Kender MNDSz asz-

szonyai mindannyian egyforma sö-

tétkék szoknyákban, világos blúz-

ban, vörös zászlócskákkal a kezük-

ben, élükön az üzem 16 tagú zene-

karával vonulnak fel. Hogy szebbé 

és érdekesebbé tegyék a felvonulást, 

a fiatal dolgozó lányok tarka ruhák-

ban menetelnek a sorban. A SzIT-

esek is magukra öltik egyenruháju-

kat ezen a nagy napon és 

lelkes mozgalmi 
indulókat énekeive 

vesznek részt a felvonuláson. 

A Szegedi Kender minden üzem-

részének asszonyai és leányai kü-

lönböző színű egyenruhákban vonul-

nak fel és Lenin, Sztálin. Rákosi 

elvtársak arcképeit viszik. A zene-

kar is hetek óta készül erre a nagy 

napra. Most aztán minden örömüket 

és tudásukat beleadják a hang-

szerekbe. 

A Pick szalámigyár dolgozóit bár-

ki megismerheti a menetben, mert 

amúgy ia fehér kabátjuk és sapká-

juk, még hófehérebb lesz a felvo-

nuláson. 

Az Első Szegedi Cipőgyár dolgo-

zói is kitesznek magukért. A dolgo-

zó nők mind egyforma sötétkék 

egyenruhában, kezükben piros tuli-

pánnal és 

vörös 
zászlócskákkal, 

a férfiak pedig ingben és piros 

nyakkendővel mennek Újszegedre 

a sokezer újjongó dolgozó között. 

Az újszegedi Ládagyár férfi dol-

gozói majdnem kivétel nélkül sötét-

kék munkaruhában, a nők pedig 

egyforma szoknyákban vonulnak 

fel. 

Az ünnepi menetet ezer és ezer 

tarka ruha teszi színesebbé de a ka-

bátok és blúzok alatt minden dol-

gozó szive egyforma, a boldog, sza-

bad május l-nek őrülve dobog és 

sokezer dolgozó kiálltja azt, amit 

a Jutafonó dolgozóinak felirata :s 

hirdet; 

„Éljen Sztálin elvtárs, a kommu-

nisták példaképe"! „Éljen nagy 

vezérünk, Rákosi elvtárs"! „Éljen 

a Magyar Dolgozók Pártja"! 

A nemrégen államosított Jutafonó 

dolgozói is 

boldogan, szabadon 
örülnek május l-nek. Piros, fehér 

pettyes ruháikban, kezükben vörös 

zászlókkal mennek ők is sorban a 

többi szabad, öntudatos dolgozókkal. 

Az Erdőgazdasági NV. dolgozó 

asszonyai és leányai egyforma zöld, 

fehér pettyes ruhákban vonulnak 

fel. A szegedi MÁV fűtőház dolgo-

zói is igyekeznek szebbé és hangu-

latosabbá tenni a dolgozók nagy 

nemzetközi ünnepét. Ennek érdeké-

ben versenyre hívták ki Szeged 

valamennyi utasszállító vállalatát. 

A versenyfelhívás legfőbb pontja-

ként a vontaáó és szállítóeszközök 

szép feldíszítése szerepel, hogy 

május 1-ét ezzel is szebbé és felejt-

hetetlenebbé tegyék minden dolgozó 

számára. 

A sakkvilágbajnokjefötiek 
küzdelmében a tizedik forduld 

után az állás a következő 
7 pont : Boleszlavszkij. 
5 és fél pont : Keresz (1 fü"-

gő) . 
5 pont : Bronstein (1 f üggő ) , 

St&hlberg (1 f üggő ) . 

4 és fél pont : Kotov (1 füg-
gő) , Szmiszlov (1 függő) . 

4 pont : Li l ienthal (1 f üggő ) , 
Na jdor f (1 f üggő ) . 

3 és fé l pont : Szabó (1 füg-
gő ) . 

3 pont : F lohr . 

A művészeti detpozóU 
szakszervezete ma, vasárnap délelőtt 

11 órakor mutatkozik be az egyesü-

lés óta első alkalommal nyilvános 

műsorral Szegeden. A Belvárosi 

Moziban rendeznek igen színes 

műsorral májusi matinét. A mű-

sorban a Szegedi Nemzeti Színház 

művészei, valamint a szegedi legjobb 

zeneművészek és a mozik kisfilmek-

kel szerepelnek. Az előadásra egy-

ségesen 2 forint a belépődíj. 

Az MSzT Rókus IU. 
szervezete 

műsoros ismerkedési ertet ren-

dezett. A műsoros estet Szi lágyi 

rendőrhadnagy elv[árs vezette 

be, ak i az MSzT feladatairól és 

a vi lág dolgozóinak közelgő nagy 

ünnepének jelentőségéről tartott 

előadást. A műsorban szerepelt 

a Késárugyár ku l túrgárdá ja , — 

műsor u t án pedig az egyetemi 

dolgozók zenekara szórakoztatta 

a még sokáig eyüttmaradt dol-

gozókat. 

Csejtei Pá l 

fl báztaitási alkalmazónak 
máius elsejei fölvonulása 

A háztartási alkalmazottak szak-

szervezete felkéri tagjait, hogy má-

jus elsején, hétfőn reggel 8 órakor 

jelenjenek meg a szakszervezet 

székházában, ahonnan együttesen 

vonulnak fel , 

KEDVES VARGA SZAKTARS! 
Nem mulaszthatom el ennek a levélnek megírását, különösen fon-

tosnak tartom ezt most, amikor egész dolgozó népünk, — 
közöttünk te ls — legnagyobb uemzetközi ünnepünkre, a szocialista 
alkotó munka napjára, május elsejére készülsz. Tudom, hogy te Is nagy 
sikerrel hajtottad végre az április negyediki raunkafelajánlásodat. Most 
a szovjet dolgozók, a szovjet sztahanovisták segítségével újabb sikerek, 
ujabb győzelmek kivívására készülsz. Tudom, hogy biztosan sikerül cél-
kitűzésed, mert mindenben mögötted áll a Párt, továbbra is példát mu-
tatnak a szovjet dolgozók, közöltök Nikoláj Kosszijszkij is. akiről le 
nemrégen nagyon helytelenül, meggondolatlanul azt mondtad, hogy ar. 
ő munkamódszerét te már 1924-ben az „Egyesült Izzóban" alkalmaztad. 

Nemrégen egy ebédszünet alkalmával azt mondtad, hogy te már 
semmit nem tanulhatsz Rosszijszkijtől, mert mindent tudsz, amit ő az 
clinult évek folyamán nehéz, verejtékes munkával ért el a moszkvai 
„Kalibr" gyárban. Varga elvtárs, amikor te ezt mondtad, önkéntelenül 
is ellentmondásba kerültél saját magaddal. Nem vetted észre, bogy 
amint az előfoiiógépckct szerelted, mögötted is ott állt Rosszijszkij jó 
példájával, s ott áll ma is. Kosszijszkijnak köszönheted azt, hogy rövid 
idő alatt 180 százalékról 210 százalékra tudtad fokozni teljesítményed, 
mert megtanultad Rosszljszkljtól, hogyan kell jól megszervezni a 
munkát. 

CTbben a tevéiben azonban nemcsak a le elismeréseddel, jó mun-
káddal akarok foglalkozni. Nem akarom különösen részle-

tezni, milyen segítséget kaptál te Rosszijszkijtől, hiszen ha átgondolod 
az elmúlt hónapok eseményeit, magad is belátod, hanem néhány sor-
ban meg akarom világítani, annak ellenére, hogy te jó párttag' vagy, 
milyen rossz a viszonyod a Szovjetunióhoz. 

— Huszonöt évvel ezelőtt, amikor az Egyesült Izzóban dolgoz-
tál, mint kizsákmányolt munkás, a Horthy-rendszer egyik rabszolgája 
voltál. A gyárhoz semmi közöd nem volt, — a gyár tőkések tulajdona 
volt, akikről jól tudod, liogy u profit növelése érdekében, ha kellett re-
mekül meg tudták ,„szervezni" u munkát. Láttad, érezted magad mö-
gött a hajcsárokat, akik teljesítményed növelése érdekében, az erőszak 
és a fenyegetés eszközeivel dolgoztak. A tőkés megragadta a Ich'ctösé-
get, hogy újításokat vezessen a munkába, melyeknek segítségével az ő 
zsebe dagadt, te pedig dolgozótársaid sokaságával az utcára kerültél 
feleslegessé váltál. De ezeket ligylátszik. Varga elvtárs, most e'felcjtct-
tcd. Nem is csodálkozom ezen különösképpen, hiszen ma már jó mun-
kád után teljesén gondtalan életet élsz, julétedhen erőt vett raiied az 
önteltség, most azl hiszed, hogy te talán többet tudsz, mint Nikoláj 
Rosszijszkij a moszkvai „Kalibr" gyár sztahánovista művezetője, aki új 
szocialista munkamódszerek kikísérletezésével műhelye minden dolgozó-
ját élmunkássá nevelte. 

I J gy látszik, nem jut már eszedbe, milyen siralmasak voltak 
azok n „sztahanovista módszerek", melyeket te 1924-ben al-

kalmaztál. — Varga szaktárs, én még emlékszem rá, nekem is volt 
benne részem, én is gyártottam a tőkéseknek az ágyút, a tankot, én is 
a tőkéseket szolgáltam, — mert azl kellelt tennem,' — hogy valahogv 
szűkösen megéljek. Ezt tetted te ls. Elfelejtetted, hogy önkénytelenül 
is saját ellenségeidet szolgáliad, s jólétedben most nein tudod értékelni 
kellőképpen szabadságunkat, nem érted kellőképpen, mit jelent az, hogv 
tiéd a gyár, nem a tőkést gazdagítja már munkád, nem háborús célokat 
szolgál termelésünk, hanem népünk jólétét emeli, és a béke iigyét szol-
gálja minden tevékenységünk. Nem latod tisztán azokat a nagyszerű 
eredményeket, melyeket Pártunk vezetésével értünk el a felszabadulás 
óta, s ezen keresztül nem értékeled a saját munkádat sem, nem látod 
azt, bogy milyen nagy számban nevelkednek kl újabb és újabb szta-
hánnvisták. Pedig azt magadon ls érezheted, bogy nem állnak már mö-
götted n hajcsárok. 

Warga elvtárs, te jó szakmunkás vagy. Szakmai vonalon még al-
v landóan most is továbbképzed magadat, a Rosszijszkij példát 

is alkalmazod, bár nem tudom mi okod rá, hogy ezt letagadd. De az 
elméleti szinvonalad emelésében alaposan lemaradtál. Meghallgattad te 
is Rákost elvtárs február 10-1 beszédét, hallottad, hogyan kell védekezni 
nz önteltség ellen, dc mégsem vetted észre, hogv magad is öntelt vagy. 
Rákosi elvtárs beszédéből pedig megérthetted, hogy milyen súlyos be-
tegség ez. Ezzel tulajdonképpen félkézzel az ellenség szekerét tolod 
előre. Nem vetted észre azt sem, bogy te tulajdonképpen lebeesülted 
azt a hatalmas áldozatot, melyet a hős Szovjet Hadsereg hozott értünk. 
Akkor, araikor ilyen összefüggést keresel a szocialista és a kapitalista 
icrmclés között, feleslegesnek minősíted az ötéves terv végrehajtását, s 
nem akarod életszinvonalunk állandó emelkedését, öntiidatlannl tagadod 
munkafclajánlásod értékét ls, amelyet a felszabadulás ötödik évfordu-
lóján te magad is nagy sikerrel hajtottál végre. 

Kedves Varga elvtárs, nem akarom tovább részletezni ezeket a 
kérdéseket. Te párttag vagy, már ezekből ls megértheted, miről van 
szó. Dc különösen megérted, ha mégegyszer végiggondolod, hogyan épiiit 
Scl a Textilkomblnát, s elképzeled Rosszijszkljt közöttünk, nki meg-
fogta a te kezedet is és felvezetett a 210 százalékig. Ha ezeket a sza-
vaimat megfogadod, belátod, hogy még ml esak gyerekcipőben járunk, 
a kezdet kezdetén vagyunk, s még jobban kell szeretnünk a nagy szov-
jet népet, Sztálin elvtársat, aki mindenben nagy segítséget nyújt ne-
künk 

Varga elvtárs, most, amikor teljesíted ixajd május elsejei fel-
ajánlásod, munka közben gondolkodj ezeken n kérdéseken. 

Ha elolvasod levelem, talán haragudni fogsz ram, de tudom, hogy mire 
az utolsó sorokat olvasod, azt fogod mondani: Igazad van Gesicz elv-
társ. gyerekcipőben járunk, én ls abban járok. Tudom, hogy rövid né-
hány perc alatt újra megtanulod még jobban gyűlölni a lökéseket, a 
megtanulod szeretni igazán a szovjet népet, tiszta szívből mondod majd 
el- szeretem Rosszijszkljt, segített felszerelni a Tcxtllkombinátot. 

Gesiez Mihály 
gyűrűsfonó szerelő. 

. . . Ilyennek képzeltem a Szovjetúniót... 
Apuka elvitt három testvéremmel 

együtt az ,,Arany kaícsocska" cimű 

mesefilmet megnézm. A filmet lát-

tam, amikor Buretino felnyilotla a 

Boldogság orszá/ft kapuját és ott 

megtalálta az élet könyvét. Kinyi, 

totta és az első lapon a Kreml tá-

rult szemei elé. Lapozott és a másik 

oldalon egy vitorlás léghajó volt. 

amely a boldogság országa embe-

reit vitte. A könyvben a hajó meg-

mozdult és szállni kezdett. Végig 

szállt az egész föld felett, ott lebe-

gett a rengeteg ember fölött, hogy 

felvegye azokat, akik boldogok akar. 

nak lenni, vagy segítsen azoknak, 

akik segítséget kérnek tőle és igaz-

ságot szolgáltasson ott, ahol az el-

nyomás és kizsákmányolás uralko-

dik. 

Azt hiszem, hogy a Szovjetunióra 

ez a kép a legtalálóbb, mert a Szov. 

jetúnió a béke, a megelégedettség, 

a boldogság országa. A filmben 

megértettem azt, hogy az a hajó 

a Szovjetúnió, amely felveszi a fedél-

zetére mindazokat'.t akik szerelnének 

olyon boldogok lenni, m nt szov-

jet emberek. szeretnének békében 

élni, dolgozni, termelni, építeni a 

a szocializmust. A Szovjetunió az 

a hatalom, amely egyedül képes 

komoly segítséget adni a világ dol-

gozóinak és megvédeni őket a ki. 

zsákmányolástól. Orcosolja sérelmei-

ket és felszabadítja Okel az urak, a 

tőkések elnyomásától. 

Én mindig ilyennek képzeltem a 

Szovjetúniót és örülök annak, hogy 

amit elképzeltem, de kifejteni nem 

tudtam, azt ilyen szépen és világo-

san láthattam a moziban. 

Mos már könnyebben tudom sza-

vakban önteni és kifejezni elkép-

zelésem a Szovjetunióról. Most már 

pajtásaimnak is könnyebben tudok 

a Szovjetunióról, a szocializmusról, 

a kommunizmusról beszélni. 

Éljen a Szovjetúnió, a boldogság 

országa! Éljen annak lángeszű ve-

zére, Sztálin! 

SUHA1 ANNA 

Móravárosi általános iskola 

I I I . Otut. 


