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Magyar államférfiak üdvözlőtáviratai a koreai nép 

felszabadulásának ötödik évfordulója alkalmából 

Ma délelőtt 19 órakor a városházán tartja meg 
alakuló ülését Szeged Városi Tanácsa 
Szeged dolgozóinak életében nagyjelentőségű esemény les? 

a Városi Tanács megalakulása, amely ma délelőtt tiz óra. 

kor a városháza közgyűlési termében tartja meg alakuló ülését, 

A megyei, városi és járási tanácsok megalakulásával szocialista 

fejlődésünk ujabb jelentős állomásához érkeztünk el. A Városi 

Tanács megalakulása döntő fordulatot jelent a szegedi dolgo-

zók, de Csongrád megye városai és járásai számára is, ahol 

ugyancsak ma tartják meg a tanácsok alakuló ülését. 

A Szeged Városi Tanács alakuló ülésén a Népfront Bizott, 

ság nevében Zombori János elvtárs, a Szegedi Pártbizottság fit, 

kára. a Megyei Tanács nevében Lövő Ferenc elvtárs, a Szegedi 

Pártbizottság részéről pedig Bite Vince elvtárs üdvözli a mcgala. 

kuló Szeged Városi Tanácsot. Az alakuló ülésen résztvesz a bel. 

ügyminisztérium képviselője is, ezenkívül felszólalnak a szegedi 

üzemek, tömegszervezetek legjobbjai. 

SZÁZAN AZOK KÖZÜL, 
akik uj életet akarnak kezdeni 

Alsóvárosi és kecsfeéstelepi dolgozó parasztok látogatása 
a baktói „Alkotmány" termelőcsopoitban 

„Kim-Ir-Saen elvtársnak, a 
Koreai Munkáspárt elnökének, 
Phöngjang. 

A koreai nép felszabadulásá-
nak ötödik évfordulóján a ma-
gvar kommunisták, az egész ma-
gyar dolgozó nép forró elvtársi 
üdvözletét küldjük. 

Öt esztendővel ezelőtt szaba-
dította fel a hatalmas Szovjet-

A „Rabotnicseszko Delo", a 
Bolgár Kommunista Párt köz-
ponti lapja megállapítja, hogy 
az utóbbi időben mind sűrűb-
ben érkeznek Jugoszláviába ame-
rikai és angol vendégek. Köztük 
van Noel Baker angol tüzelö-
anyagügyi miniszter és Botton-
ley külkereskedelmi miniszter, 
továbbá Davies helyettes külke-
reskedelmi miniszter. 

Az amerikai imperialisták már 
koncessziókat kaptak Jugoszlá-
viában a nem vastartalmú fémek 
kibányászására a villamosipar_ 
ban, a légiszállitás terén stb. 
Lassankint kiszívják a jugoszláv 
közgazdasági élet nedveit. Az 
angolok, kik némileg lemaradtak 
a jugoszláv közgazdaság ki-

Prágában a Nemzetközi Diákszó. I 

vétség II. kongresszusának előkészí-| 

tésére a Nemzetközi Diákszövetség 

tanácsa szombaton ütést tartott. Az 

ülésen 120 kiküldőt vett részt 58 

ország képviseletében Az előkészí-

tő tanácsülés napirendjén a jugo-

szláv ifjúsági szervezet kizárásának 

ügyében hozandó határozat, vala-

mint 25 új országos diákszervezet 

tagfelvételi kérelme szerepelt. 

A tanács Jugoszlávia kizárását 

két szavazat kivételével clhatá. 

rozta. 

A kizárás elten Nagybritannia és 

Dél-'ATrika képviselője szavazott. 

Ugyanez a két küldött tartózkodott 

a szavazástól az új tagok felvételé-

nek kérdésében, amihez a tanács 

egyhangúlag hozzájárult. 

Van Zeeland kapott megbízást 
a belga kormány megalaxitasára 

Baudouin — mint a Reuter 

jelenti — vasárnap megbízta 

Van Zeelandot. a lemondott 

belga kormány külügyminisz-

terét, alakítsa meg az ú j kor-

mányt. 

unió a hosszú rabságból a koreai 
népet, mely most hősiesen és el-
szántan védi szabadságát az új 
agresszorok, az amerikai impe-
rialisták ellen. A magvar dolgozó 
nép. mely a nagv Sztálin-vezctte 
hatalmas béketábor szilárd tag-
ja, mély felháborodással látja, 
hogv az amerikai imperialisták 
újra bilincsbe akarják verni a 

osztásában, most sittnek ezt a 
hátrányt behozni. 

Az imperialista „vendégek" 
jugoszláviai látogatásai katonai 
célokkal függnek össze. Titóék 
Jugoszláviája az imperialisták 
balkáni agressziójának bástyája. 

Noel Baker egyébként Athén-
be is ellátogat. Utja kapcsolat-
ban ált Titóék és a görög mo-
narchofasiszták viszonyának ren-
dezésével. 

Titóék most fokozzák provoká_ 
cióikat a szomszédos népi de-
mokráciákkal szemben, Jugosz-
lávia népei azonban nem engedik 
meg Titóék tervének megvalósí-
tását, hogy Jugoszláviát az im-
perialista kannibálok bástyájává 
változtassák. 

Az ülésen Tom Madden. a Nem. 
zetközi Diákszövetség titkára han-
goztatta. hogy 

a kongresszus munkájának bele 
kell kapcsolódnia a béke meg. 
védését célzó világmnzgalomba. 
Holstead Holman, a tanács ame-

rikai tagja elmondotta, hogy a kon-
gresszusra érkező amerikai küldött, 
ség egy részét a nyugatnémetorszá-
gi megszálló hatóságok feltartóz, 
tatták és Bécsbe kisérték. Azóta 
nem érkezett hfr sorsukról. 

Giovanni Berlinguer, a Nemzet-

közi Diákszövetség főtilkára a ju-

goszláv diákszervezet kizárásának 

indokolásánál 

rámutatott a jugoszláv hatósá-

goknak a haladó diákokkal 

szemben hozott terrorlntézkedé-

sére. A jugoszláv diákszövetség 

reakciós vezetősége pedig ahe. 

lyett, hogy szembeszállna az ül-

dözéssel, támogatja azt. 

A kongresszusra egyébként már 

több mint 80-0 küldőit érkezett 

Prágába Megérkezett a szovjet kül-

döttség második része is Jevsova, 

a lenini Komszomol titkárának 

vezetésével. A csoportban van 

Alekszandr Matvicjev kulturális 

együttese. 

korcaj dolgozó népet, újra gyar-
matosítani akarják Koreát A 
magyar dolgozó népet megdöb-
benti az a barbár embertelenség. 
mellyel az amerikai agresszorok 
a békés falvakat, kultúrépítmé-
nyeket pusztítják s az ártatla 
nok, gyermekek ezreit gyilkolják 
le olyan kegyetlenséggel, amelv 
Hitler fasiszta bandáinak duta-
sát is felülmúlja. 

A magvar dolgozó nép lelkes 
rokonszenvvel és csodálattal kí-
séri azt a hősi harcol, melyet a 
koreai nép az ön vezetésével 
folytat. Legyen méggyőződve ar-
ról. hogy az egész haladó embe-
riség a koreai nép szabadságá-
nak ügyét támogatja. Kívánunk 
Önnek és hősi népének az ame-
rikai barbár támadók elleni sza-
badságharcában teljes sikert és 
győzelmet. 

Budapest. 1950 augusztus 14. 

RÁKOSI MÁTYÁS 
a Magyar Dolgozók Pártja 

főtitkára." 
• 

„Kim-Du-Bon-nak, a Koreai 
Népi Demokratikus Köztár-
saság Legfelsőbb Nemzetgyű-
lési Elnöki Tanácsa elnöké-
nek, Phöngjang. 

A koreai népnek a Szovjef-
unió állal történt felszabadí-
tása ötödik évfordulója alkal-
mából fogadja a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Taná-
csa és a magam forró iidvör 
letét. 

A maOyar nép hatalmas 
lelkesedéssel Iciséri a hős ko-
reai nép sikeres harcát az 
imperialista támadók ellen. A 
koreai nép fényes győzelmei-
vel súlyos csapást mér a har-
madik világháború kirobban 
fására készülő imperialista, 
háborús uszítók terveire és 
ezzel nagymértékben erősíti a 
Szovjetúnió-vezette sokszáz 
milliós béketábort. 

Szabadságharcuk gyors és 
győzelmes befejezéséhez kívá-
nok Önnek és az egész koreai 
népnek sok sikert. 

Budapest, 1950 augusztus 11. 

Rónai Sándor 
a MaGyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

elnöke." 
• 

„Pak-Hen-Ennek, a Koreai Né-
pi Demokratikus Köztársaság 
külügyminiszterének, Phöngjang. 

Legnagyobb nemzeti ünnepük 
alkalmából fogadja forró szeren-
csekívánatainkaf. A magyar nép 
őszinte csodálattal és testvéri 
együttérzéssel kíséri a koreai 
nép hősi harcát az imperialista 
agresszorok ellen, azf a harcot, 
mely nap-nap után kivívott fé-
nyes győzelmeivel a szabadság 
és békeszerető népek legyőzhe-
tetlen erejéről tanúskodik. 

Szilárdan meg vagyunk győ-
ződve arról, hogv a hős koreai 
nép felszabadító harcát nemso-
kára teljes siker koronázza, s a 
baráti koreai nép nemzeti egy-
ségének és függetlenségének tel-
jes birtokában folytatja küzdel-
mét a Szovjetunió-veze'te hatal-
mas béketábor közös ügyéért, a 
békéért. 

Budapest. 1950 augusztus 14. 

Kállay Gyula, 

a Magvar Népköztársaság 
külügyminisztere." 

• 

Az MNDSz távirata a Ko-
reai Noszövetséghez: 

Koreai Nőszövetség, 
Phöngjang. 

A magyar asszonyok milliói 
nevében legmelegebb üdvöz-
letünket küldjük a hősies 
Szovjet Hadsereg által történt 
leszabadulástok ötödik évfor-
dulója alkalmából. Kívánjuk, 
hofJy teljes győzelmet arassa-
tok országtok felszabadulásá-
ért és egységesítéséért folyó 
harcotokban. Ígérjük, hogy 
lübb és jobb munkával foly-
tassuk harcunkat közös célun-
kért, a Szovjefuníó-vezette bé 
ketábor győzelméért. 

MNDSz Országos Központ. 

Vasárnap reggel. Nagy a sür-
gés-forgás a baktói Alkotmány 
termelőcsoport udvarán. Díszí-

tenek, locsolnak, nagy munkában 
van a csoporc apraja-nagyja. — 
Vendégeket várnak. Dolgozó pa-
rasztokat, parasztasszonyokat, 
olyanokat, akik kíváncsiak a cso-
port eredményeire, működésére 
és ök maguk is új életet akarnak 
kezdeni, 

8 óra felé érkezik meg az el-
ső auló. Utána a másik, harma-
dik. Jönnek az alsóvárosi, kees-
késtelepi dolgozók, hogy saját 
szemükkel győződjenek meg a 
nagyüzábii gazdálkodás előnyei-
ről, a csoport tagjainak jobblé-
téről, amit aránylag igen rövid 
idő alatt értek el. 

A látogatók több mint százan 
vannak. Hosszú sorban mennek 
végig a csoport földjén, a cso-
porttagok a lá'ogatók közé ve-
gyülve magyarázzák munkáju-
kat, 

első évi eredményeiket. 

Kezdetben kevesen voltak, kevés 
volt a munkaerő is, mégis szép 
eredményeket értek el. Minden-
felől megelégedettarcú csoportta-
gok jönnek — beszélnek a jöve-
delmükről és arról, milyen nyu-
godtan néznek a jövő elé. 

Itt egy ártézi kút. Körülállják 
vagy tízen. Nincs ebben semmi 
érdekes, hiszen mindenki látott 
már ártézi kutat. Az érdekes az. 
amit Nagy Sándor beszél. El-
mondja a csoport tervét. Jövőre 
hatalmas területen akarnak kony-
hakertészettel foglalkozni. Az 
idén nem volt kellő munkaerő, 
mégis szép eredményeket értek 
el. De jövőre? Aranybányát akar-
nak csinálni ebből a jó, zsíros, 
bak tói feketeföldből. 

— Nótával indulunk és nótá-
val dolgozunk — mondja Nagy 
Sándor. — Örülök, hogy a cso-
portba léptem. Nem kell látás-
tól-vakulásig dolgozni, mégis 
megvan 

a tisztességes megélhetésem, 

szép jövedelmem. 

Egy másik csoport közepén 
Horváth Lázár magyaráz. Mind-
össze két és fél hónap óta van 
a csoportban, de ha nem szólna, 
csak az arcára néznénk, altkor is 
láthatnánk, milyen megelégedett. 

Nézzük, mit kapott Horváth 
Lázár két és fél hónap alatt. 
Az ő és a felesége fejadagja 4 
mázsa 40 kilogram búza, már a 
padláson van, jövőévi kenyere 
tehát biztosítva van. Kapott egy 
öltözet ünneplő szürke ruhát. 
Élelmezésre 70 filléres áron kö-
zel száz liter tejet, azonkívül 
cukrot, zöldségfélét, burgonvát 
és egyéb élelmezési cikket. Rá-
adásul még 200 forint készpénzt 
is kapott. 

A látogatók minden szót fi-
gyelmesen hallgatnak. Szé'pál 
István alsóvárosi dolgozó kispa-
raszt arcán látszik, az eredmé-
nyek láttán nagy kedvet érez ah-

hoz, hogy ő is termelöcsoportbq 
lépjen. El is határozza, nem te. 
lik bele egv hónap se, 

ő is uj életei kezd, 

belép a termelőcsoportba. 

— Most már látom, hogy ered. 
menyi, még hozzá szép ered. 
ményt lehet elérni közös mun-
kával, egységes irányitással. Én 
hat és fél hold földen az apám-
ma! gazdálkodom, bizony soha 
nem tudnám megvalósítani azt, 
amit itt, a csoport közösen meg-
valósít — mondja Szélpál István, 

Amerre járunk, mindenütt as 
eredmények mutatják a csoport 
tagjainak megfeszített munkáját. 
Szép a dohány, gyönyörű a ken-
der is, a cukorrépa is szép ter-
mést igér. 

Sietve érkezik Szabó Ferenené 
is. Két családja van, akiket o t-
honhagyott Petőfi-telepen, de ha 
rövid időre is. mégis eljött a 
csoportba, hogy a látogatóknak 
elmesélje, milyen eredményt ért 
el eddig. Férje a Gázgyárban, ő 
a termelőcsopcr.ban dolgozik. 
Eddig 70 munkaegysége van. A 
család fejadagja már a pad'á-
son van, a csoport minden fő-
zelékfélével. sőt pénzzel is ellát-
ta. Igy a férje koresetéből ta-
vasz óta 

4903 forintot tudtok 
megtakarítani. 

A háztáji használatra kapott főid 
terméséből pedig, azonkívül amit 
elfogyasztottak, külön ezer fo-
rintot árult Szabó Ferenené. — 
Szinte neim is szeret arra az idő-
re visszagondolni, amikor még 
nem volt a csoportban. 

— Olyan szegények voltunk az-
előtt. min,;. a templom egere. De 
a csoport egyre jobb és biztosabb 
megélhetést biztosít számunkra 
— mondja. 

Sok csodálója akad a marha-
törzstenyészetnek is. A deszka-
korláton keresztül szeretge ve si-
mogatják meg a bámészkodó, 
gyönyörű, fiatal borjúitat. Le-
hotai Kálmán kisparaszt meg is 
jegyzi: 

— Ilyen eredményeket produ-
kálni csak nagyüzemi gazdálko-
dással lehet,. Mi, egyénileg soha 
nem tudnánk ilyen eredményeket 
megvalósítani. 

Minden látogatón látszik az 
eredményeko'kozta megelégedés s 
már szinte 

közösen tervezik 
a csoport tagjaival, mit kellene 
és mit. lehetne megvalósítani 
hogy többet, jebbat tudjanak 
termelni, hogy még nagyobb 
eredményeket tudjanak elérni. 

A látogatás végén megvitat-
ták az eredményeket, hibákat és 
látszott dolgozó parasztjainkon 
hogy a látogatás nem volr hiá 
bavaló. Ujabb lépés volt az új 
éle; felé, melyet a még egyénileg 
gazdálkodó dolgozó parasztjaink 
is meg akarnak kezdeni 

Az Albán Munkáspárt Központi Bizottsága 
és a z Albán Népköztársaság minisztertanácsa 

megvitatta az állami terv 1950 első hat 
hónapjában elért eredményeket 

Augusztus 11-én és 12-éu 
együttes ülést tartott az Al-
bán Munkáspárt Központi 
Bizottságának nyolcadik plé-
numa és az Albán Népköztár-
saság minisztertanácsa, hogy 
elemezze az állami terv telje-
sítésének eredményeit 1950 
első hat hónapiában. Az ülé-
sen Mehmed Sehu miniszte:-
efinöhelyettes, a Párt Központi 

Bizottságának titkára tartott 
beszámolót a terv teljesítésé 
ről. A terv teljesítésének elem-
zését az egészséges bolsevik 
bírálat és önbírálat szelleme 
hatolta ál. Az ülés határoza-
tot fogadott e| a lépésekről, 
amelyek a lerv 1950 második 
felében va|ó teljesítése és a 
kétéves terv -megvalósítása 
érdekében szükségesek. 

liíóék imperialista vendégei 

Az Angol Kommunista Párt felhívása 

a fegyverkezési programmal 

kapcsolatban 

Az Angol Kommunista 
Párt nyilatkozatot tett közzé, 
amelyben rámutat, hogy a 
parlamentet a katonai tervek 
megvalósítása céljából hívják 
egybe. 

A Kommunista Párt felhív-
ja a munkásmozgalom min-
den tagját és minden béke-
szerelő embert, hogy szeptem-
ber 9-én és 10-én vegyen 
részt abban a tüntetésben, 
amelyet egész Ang]ia térülő-

ién szerveznek és hozzák a 
parlament valamennyi tegjá 
nak tudomására határozatok 
táviratok és küldöttségek út-
ján, hogy a nép szembehe-
lyezkedik a támadó imperia-
lista háború esztelen előkészü-
leteivel. 

„Le a katonai szolgálati idő 
meghosszabbításával! Le az 
újrafegyverkezési program 
mai ! " — fejeződik be a nyi-
latkozat. 

A Nemzetközi Diákszövetség tanácsa elhatározta 
a titóista diákszervezet kizárását 


