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Sztálin elvlárs távirata 
Groza miniszterelnökhöz 
Románia felszabadulásának évfordulója 

alkalmából 

Sztálin elvtárs a következő szövegű táviratot intézte 

Petru Groza dr-hoz, a Román Népköztársaság miniszterelnö-

kéhez: A 

„A szovjet kormány és a magam nevében kérem Minisz-

terelnök úr, fogadja a Román Népköztársaság kormányával 

együtt szerencsekívánataimat Románia felszabadulásának ha-

todik évfordulója alkalmából, s baráti kívánságaimat a ro-

mán nép további sikereihez". 

Az MDP Központi Vezetőségének üdvözlő távirata 

a Román Munkáspárt Központi Bizottságához 
„ A Román Munkáspárt Központi Bizottságának, Gheorghiu Dcj 

elvtársnak Bukarest. 

A Bonián Népköztársaság nagy nemzeti ünnepe, Románia fel-

szabadításának hatodik évfordulója alkalmából forró elvtársi üdvöz-

letünket küldjük a román kommunistáknak, a román munkásosztály 

nak és az egéss román dolgozó népnek. Veletek együtt valljuk, hogy 

népeink egyre mélyülő barátságának alapja a hűség küzös felszabadí-

tónk, a Szovjetúnló és nagy vezére, Sztálin elvtárs iránt, a vállvetett 

harc a szocializmus felépítéséért országainkban és a közös helytállás 

a békefrontban az imperialista háborús uszítók ellen. 

£|jen és virágozzék a Román Népköztársaság! 

MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA 

KÖZPONTI VEZETŐSÉGE". 

A szovjet nők üdvözlik a román nőket 

„Békebizottságok! Mozgósítsátok Szeged dolgozóit 
a békeharcra!" 

Megalakult a „Megvédjük a békét"-moxgalom Sxeged Városi Bizottsága 

Ünnepi gyűlésre ültek össze szerdán este Szeged dolgozói. 
Zsúfolásig megtöltötték az MSzT székházának nagytermét, hogy 
megválasszák a „Megvédjük a bákét''-motzigalom Szeged Városi 
Bizottságát. A gyönyörűen foldí szítéit teremben, a béke jelszavai 
alatt gyűltek össze munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek, 
hogy részesei legyenek a békeharc újabb jelentős állomásának. 

A szocializmusért folytatott harc egyet jelent 
a békéért folyó harccal 

1 A Szovjet Nők Antifasiszta Bi-
zottsága táviratot intézett a Ro-
mán Demokratikus Nőszövetség-
hez a román népnek a dicsőséges 
Szovjet Hadsereg által történt 
felszabadítása hatodik évforduló-
ja alkamából. A Szovjet Nők An-
tifasiszta Bizottsága hangsúlyoz-
za, hogy a szocializmust építő 

román nép tevékenyen erősíti a 
béke ügyét. 

A távirat további, még na-
gyobb sikereket kíván a Román 
Népköztársaság első ötéves ter-
vének megvalósítása és a ro-
mán és a szovjet nők barátságá-
nak megszilárdítása terén. 

Brassó uj neve: Sztál in város 
Brassó város dolgozói levelet 

intéztek a Román Munkáspárt 
Központi Bizottságához és a Nép-
köztársaság kormányához. Ebben 
a vasutasok kezdeményezésére 
azt javasolták, hogy változtas-
sák meg városuk nevét és nevez-
zék azt el a világ dolgozóinak 
lángeszű vezéréről, a forrón sze 
relett Sztálin elvtársról. A levél-
ben hangsúlyozták. foKV a város 
lak iesága nem kíméli erőit az 
ország politikai, gazdasági és 
kulturális felemelkedéséért, a bé-
kéért, a szocializmusért folyta-
tott harcban, hosrv méltó legyen 
erre a megtiszteltetésre. 

A Román Munkáspárt Központi 
Bizottsága és a román kormány 
közölte, hogy javasolja a nagy 

nemzetgyűlés elnökségének; 
Brassó dolgozóinak vágyát telje-
sítve, változtassa meg a város 
nevét és nevezze azt el Sztálin-
ról, a román nép szeretett barát-
járól és felszabadítójáról. 

Brassó város nevének megvál-
toztatásáról a nagv nemzetgyű-
lés elnöksége az alábbi rendeletet 
adta ki: 

„Jelen rendelet nyilvánosságra 
hozatalától kezicl ve Brassó várcs 
Sztálin városnevet fogia viselni, 
Joszif Visszárionovícs Sztálinnak, 
a dolgozó emberiség lángeszű 
vezetőjének, a szovjet népek ve-
zérének és a román nép felszaba-
dítójának és szeretett barátjának 
tiszteletére " 

Megalakult 
a budapesti békebizoiiság 

A budapesti Béke Bizottság 
ezerdán délután tartotta alakuló 
gyűlését a „Megvédjük a békét"-
rnozgalom Országos Tanácsának 
helyiségében. 

Az ülést Pongrácz Kálmán, a 

Fővárosi Tanáes Végrehajtó Bi-

zottságának elnöke, a „Megvéd-

jük a békéf'-mozgalom Országos 

Tanácsárak taria nyitotta meg. 

Majd Mester Erzsébet, a „Meg-

védjük a békót"-mozga!om Or-

Bzágos Tanácsának titkára mon-

dott beszédet. 

Ezután Papp Lőrincnó javas-
latára megválasztották a buda-
pesti Béke Bizottság elnökségé-
bek tagjait: Szerényt Sándor 

vasmunkást, Zalka Margit textil-
munkást, Dezső József, az MSzT 
budapesti titkárát, Benke Valé-
riát, az MNDSz budapesti titká-
rát, Kádas Istvánt, a DISz tit-
kárát, Döbrentei Károlyt, a tex-
tilszakszervezet titkárát, Benjá-
min László, Kosguth-d;jas irót, 
dr. Gombás Pál, Kossuth-dijas 
tudóst, Ormai Arpádné, Kossuth-
dijas lextilmunkást, dr. Tarnó-
czi Jánost, a Bazilika plébáno-
sát, Pongrácz Kálmánt, a Fővá-
rosi Tanács Végrehajtó Bizottsá-
gának elnökét. Az elnökség tit-
kárává Szerényt Sándort válasz-
tották meg. A megválasztott el-
nökség tagjainak nevében Pon-
grácz Kálmán szólalt fel. 

A Magyar Szovjet Társaság 
énekkarának műsorszámai és 
Kovács Júlia szavalata után Dé-
nes Leó elvtárs, a szegedi Váro-
si Tanács végrehajtó bizottságá-
nak elnöke, nyitotta meg az ün-
nepi gyűlést s rövid beszéd ke-
retében visszapillantást vetett 
azokra az eredményekre, melye-
ket eddig a szegedi dolgozók el-
értek a békéért folytatott harc-
ban. 

Igen jelentős eredmény volt 
többek kö ött az. hogy Sze-
geden a stockholmi bckefel-
bívást 80,000 ember írta alá, 
80.000 ember tett hitet amel-
lett. hogy cselekvően akar 
harcolni a békéért, »z új há-

ború ffvujtogatói ellen. 
Dénes elvtárs megnyitója után 

Bernáth György, elvtárs, a „Meg-
védjük a békéi"-mozgalom Or-
szágos Tanácsának tagja tartot-
ta meg beszédét. • 

Részletesen elemezte az ameri-
kai imperialisták koreai provoká-
cióját, 

rámutatott az USA és a csat-
lósállamok fegyverkezési lá 
zának mozgatórugójára: a 

profiléhségre. 
Csakhogy már a kezdet-kezdetén 
hiba csúszott be a harmadik vi-
lágháború kirobbantására irányu-
ló kísérletekbe. Nem számoltak 
arra, hogy a béke erői egyre ha-
talmasabbak és képesek arra, 
hogy keresztülhúzzák a halálgyá-
rosok mesterkedéseit. A Szovjet-
unió vezetésével a béike tábor egy-
re nagyobb eredményekkel har-
col a békéért, egyre hatalmasabb 
csapásokat mér a háborús uszí-
tókra és provokátorokra. 

Bernáth elvtárs a továbbiak-
ban konkréten meghatározta a 
„Megvédjük a békéi" mozgalom 
Szegedi Városi Bizottság tenni-
valóit. 

Fel kell figye'ni a Bizottságnak 
minden jó kezdeményezésre. Oda 
kell hatni, hogy munkájuk min-
den dolgozóhoz eljusson és a dol-
gozók öíjszessége harcoljon a 
külső ellenséggel szöveíséges bel. 
ső bitangok: a jobboldali szociál-
demokraták, a klerikális reakció 
ügynökei, a rémhírterjesztők, 
szabotálok, munkakerülők, pánik-
keltők ellem. 

— Valamennyiünknek fel kell 
zárkóznunk a mi nacv Pár-
tunk és vezére. Rákosi elv-
társ mögé — mondotta be-
fejezésül —, építenünk kel! a 
szocializmust, m0"4 a szocia-
lizmusért folytatott harc 
egvet jelent a békéért folyó 

harccal 

A gyűlés résztvevői ezután hosz-
szan éltették a Pártot, Rákosi elv-
társat, eddigi győzelmeink szerve-
zőjét és további sikereink zálogát. 
Farkas Istvánné elvtársnő tett ez-
után javaslatot arra vonatkozóan, 
hogy kiket válasszanak be a városi 
békebizottságba. Javaslatát a gyű-
lés egyhangú lelkesedéssel tetje 
magáévá és a bizottság tagjai n 
következők lettek: dr, Lakatos Im-
re. Lacsán Mihályné, a DÉMA ci-
pőgyár élmunkása, Reszta Miklós 
városi DISz titkár, Dékdny János-
né, a Magyar Kender dolgozója, 
Koszorús István, a Szegedi Kender-
fonógyár sztahánovistája, Korek 
Józsefné. Csóti Mihályné MNDSz, 
Juhász József kisiparos, Nagy Ist-

ván országgyűlési képviselő, dr. 
Szőkefalvi Nagy Béla Kossuth-díjas 
egyetemi tanár, Bakó Láezló refor-
mátus lelkész, dr. Ábrahám Amb-
rus premontrei kanonok, dr- Lev?n. 
del László orvos, Karlik ímréné 
országgyűlési képviselő. Csúcs Mi-
hályné termelőszövetkezeti cso-
porttag, Tenczer Ernő kiskereskedő 
és Kovdcs Lajos termelőszövetkezeti 
csoporttag. 

A „Megvédjük a békét" mozga-
lom Szeged Városi B'zolt ágának 
elnöke dr. Lakatos Imre, titkára 
pedig Lacsán Mihályné lett. 

Építsük a báke útját! 

Mint a békebizottság egyk tagja, 
dr. Ábrahám Ambrus premontrei 
kanonok szólalt fel ezután, 

— Hive vagyok a békének, hive 
vagyok a haladásnak — mondotla 
többek között — hive vagyok a 
szocialista építésnek, a munka árán 
való értékelésének és elitélek min-
den háborúskodást, minden véron-
tást Követelnünk kell, hogy az 
érdekelt felek a koreai konfliktus-
nak minél hamarabb vessenek vé-
get, emeljük fel szavunkat a töme-
ges bombázásokkal szemben, me-
lyeknek a védtelen lakosság százai 
és ezrei esnek áldozatul. 

Befejezésül a következőket mon-
dotta Ábrahám Ambrus; 

— Az idők mindannyiónkfól ko. 
moly, becsületes, áldozatos, egye. 
nes, odaadó munkát követelnek. 
Legyünk résen itt Szegeden és min-
denütt. Dolgozzunk, építsük, védjük, 
ápoljuk a béke útját és lankadatla-
nul harcoljunk érte. 

Sebők Antal szólt ezután a dol-
gozó parasztság nevében- Kihang-
súlyozta, hogy a szegedi dolgozó 
parasztok minden erejükkel harcol-
ni akarnak a békéért. Ezt tették 
akkor is, amikor versenyben vé-

gezték el az aratást, cséplést s e s t 

teszik a jövőben is, amikor a kö zös 
gazdálkodás útjára való áttéréssel 
akarják megteremteni a szocialista 
mezőgazdaságot. A szovjet paraszt, 
ság harca lelkesít bennünket —• 
mondotta — és tudjuk azt, hogy 
csak úgy tudjuk sikeresen védeni a 
békét, ha mindenben követjük a mi 
kedves vezérünk, Rákosi Mátyás 
útmutatását Ezt fogadom meg itt 
a szegedi do'-gozó parasztok nevé« 
ben! 

Zöldi Imréné, a Szegedi Kender-
fonógyár dolgozója szólalt fel ez. 
után és hitet tett amellett, hogy az 
üzemi dolgozók ezután is méltó. 
képpen kiveszik a részüket abból a 
békeharcból, mely a gépek mellett 
folyik, több, jobb áru termelésével, 
az új normák túlteljesítésével, as 
Cifenséges elemek leleplezésével-

Tanccr E nő a dúgo 6 k'se be-
itek békeakaratát tolmácsolta, ki-
jelentve, hogy a dolgozó kisembe-
rek minden erejükkel készek meg. 
védeni a békét, készek, ha kell 
fegyverrel a kezükben is küzdeni 
azok ellen, akik fel merik emeint 
kezüket a béke ellen. 

Dr. Lakatos Imre, a Városi 
Békebizottság megválasztott ve. 
zetősége nevében tett ígéretet, 
hogy feladataiknak legjobb tu-
dásuk szerint eleget tesznek. 

— Bizonyos vagyok benne — 
mondotta —, hogy a Városi Bé-
keb'zottság vezetésével Szeged 
egész dolgozó népe egy szívvel, 
egy akarattal összeforrva foly-
tatja harcát a békéért, a nagy 
Sztálin vezette béketáborban, 
nagy Pártunk utmutatása sze-
rint a béke legelső magyar har-
cosának, Rákosi Mátyás elvtárs-
nak vezetésével. 

A nagygyűlés befejezésül el-
határozta. hogy táviratot külde-
nek Rákosi elvtársnak és a 
„Megvédjük a békét"-mozga!om 
Országos Tanácsának, majd az 
újonnan megalakult Városi Bi-
zottság a következő folh'vással 
fordult Szeged város dolgozói-
hoz: 

Fethi vás Szeged dolgozóihoz! 
Szeged dolgozói felháborodással 

értesülnek arról, bogy háborús 
kalandorok, élükön az Amerikai 
Egyesült Államok vezető köreivel, 
milyen kegyetlenkedések sorozatát 
viszik véghez a szabadságszerető 
koreai nép ellen. 

Az amerikai imperialisták a hit-
leri fasizmust megszégyenítő mó-
don ölik halomra a védtelen em-
berek ezreit, gyermekeket, apókat 
és anyákat, koreai hazafiakat, kik 
féltő gonddal arra nevellék a né-
püket, hogy az éljen a szovjet 
hadsereg adta szabadsággal, szi-
lárdítsa meg a békét és a'Korea 
felszabadulásáig elnyomott és bor. 
zalmas nyomorban élő emberek: 
szabad hazában, szabad emberként 
éljenek — mint mi is. 

Az amerikai imperialisták az 
északkoreai nép ezen szabadságát 
akarják elvenni, azért, hogy 
újabb dollármilliókat szipolyozza, 
nak ki belőlük! 

Az amerikai imperialisták ezért 
ölnek, gyilkolnak golyóval és véd-
telen városok agyonbombázásával. 

Korea földjén azok rombolják le 
a föld színéig a kultúrintézménye-
ket, a kórházadat, akik oly sokat 
beszélnek az „amerikai kultúrá-
ról". 

Az amerikai imperialisták gyil-
kolás és rablás-sorozatuk fedezé-
sére az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetét, annak Biztonsági Tanácsát 
használják fel 

'A' Biztonsági Tanácsban külön-
böző mesterkedésekkel már hetek 
óta húzzák, halasszák a koreai 
ügy békés rendezését. 

Szeged dolgozói csatlakoznak a 
„Megvédjük a békét" - mozga. 
lom Országos Tanácsa tiltakozásá-
hoz, melyet az Egyesült Nemze-

tek Szervezete Biztonsági Taná-
csé nak juttatott el az amerikai és 
a csatlós haderők garázdálkodásá-
val kapcsolatosan. 

Szeged dolgozóit Emlékezzetek 
vissza a második világháború vé-
res borzalmaira, a Csaba utcai 
bombázásra, hfdaink lerombolásá-
ra és egyes bombatámadások után 
az apák, anyák és gyermekek szá. 
zainak kiömlött pirosló vérére. 

Emlékezzetek erre és emeljétek 
fel tiltakozó szavatokat Ti is a 
barbárság ellen — az amerikai 
imperializmus ellen. 

Tömörüljetek a kerületi és üze-
mi hékehizol tságok köré. Ivákcbi-
zottságok! Mozgósítsátok Szeged 
dolgozóit a békeharcra, amelynek 
élén a Magyar Dolgozók Pártja 
halad. 

Szervezzetek békegyűléseket a 
város minden részében, készítse-
tek faliújságokat, „békevillámo-
kat" — végezzetek politikai fel-
világosító munkát a békeharc si-
kere érdekében. 

Szeged dolgozóit A munka ter-
melékenységének fokozásával a 
koreai műszakban elért eredmé-
nyek megszilárdításával és tovább-
fejlesztésével a begyűjtési kötele-
zettség teljesítésével, a termelőszö-
vetkezeti csoportokba való belé-
péssel adjatok választ a háborús 
uszftóknak 

Támogassátok a magyar béke-
harc élenjáró harcos csapatát, a 
Magyar Dolgozók Pártját 

Sorakozzatok fel a nemzetközi 
békeharc Szovjetunió vezette tá-
bora mögé, melvnek élén a láng-
lelkíi Sztálin áll! 

„Megvédjük a békét" mozgalom 

Szeged Városi Bizottsága. 


