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A szegedi békeharcosok színpompás seregszemléje lesz 
A MAI BÉKENAGYGYÜLÉS 

• Szeged dolgozói m a békenagy-
gyűlésre jönnek össze délelőtt 10 
óraikor a Klauzál-téren. Jóború 
Magda elvtáxsnő, államtitkár 
beszédét hallgatják meg éa a 
Magyar Békekongresseus sze-
gedi küldötteit választják meg 
ezalkal ómmal. 

Ritkán látott nagy lelkesedéssel 
és szorgalommal készültek erre 
a gyűlésre üzemekben, hivata-
lokban egyaránt. A kora reggeli 
órákban az üzemek dolgozói pa-
pírral, lemezzel kezükben siettek 
munkahelyükre, hogy még újabb 
feliratot, kisebb vagy nagyobb 
transzparenst készítsenek, vagy 
ecsetihúzást tegyenek még az el-
készült plakátokra, faliújságok-
ra s a többi díszítésre. A do'gozó 
nők minden szabadidejüket ki-
használták s szorgalmasan készí-
tették a vörös meg nemzeti szí-
nű lóbogócskákat, hogy a béke-
nagygyűlés felvonulásán minél 
több dolgozó lengethesse kezében 
a győzelem zászlaját, s ezzel még 
színesebbé, ünnepélyesebbé te-
gyék harcos békekiállásukat. 

A Textilkombinát dolgozói is 
lelkes szorgalommal készültek a 
békenagygyűlésr-. A felvonulá-
son valamennyien részt vesznek. 
Ki vörös, ki nemzeti színű zász-
lót lenget majd kezében. Erre az 
alkalomra nagyméretű, dombor-
művű pártjelvényt is készítettek. 
Ezt viszi majd két dolgozó a 

Textilkombinát felvonulóinak 
élén, majd hatalmas békegalam-
bot hoznak zöld ággal övezve. 
Az üzem dolgozói a Kálvária-
téren gyülekeznek sámap reg-
gel és a kora reggeli óráktól az 
üzem kultűrgárdája szórakoztatja 
a felvonulásra készülő dolgozó-
kat. 

A Magyar Kender munkásai 
az üzemi zenekarral s a kultúr-
gárdával vonulnak fel. A felvo-
nulás közben a tánccsoportok 
népi táncokkal szórakoztatják a 
dolgozókat. Az üzem dolgozó rői 
erre az alkalomra 50 darab két 
méter hosszú s több kisebb vö-
rös és nemzeti színű zászlót ké-
szített. U j feliratokkal, s transz-
parensekkel díszítették fel a kü-
lönböző üzemrészeket is. Az üze-
mi MSzT-szervezet igen ötletes 
díszítést készített a Békekon-
gresszusra. Két hatalmas méretű 
fát festet+ek: az egyik a Szov-
jetuniót és a népi demokratikus 
országokat .ielkéoezi, másik a 
korhadó, rothadó kapitalista or-
szágokat. 

Szeged dolgozó asszonyai, az 
MNDSz tagjai a kerületi és 
üzemi pártszervezetekkel vonul-
nak fel. Ott viszik majd az 
MNDSz zászlait a többiekkel 
együtt. Felvonulásukkal is bi-
zonyítani akarják, hogy a dol-
gozó nők szorosan felzárkóznak 
Pártunkhoz, a Szovjetunió ve-
zette béketáborhcz. Huszonnyolc 

MNDSz-asszony pedig a béke 
gyűlés keretében ezer békega 
lambot enged majd fel. 

A város öt pontjáról indulnak 
el vasárnap reggel az ifjúság fel 
vonuló csoportja. A Békét kifő 
jező nagy transzparenseket, vö 
rös és nemzeti színű lobogókat 
lengetnek majd kezükben- Min 
a tanácsválasztás napján, a bé 
kenagygyűlés alkalmával is ifjú 
sági ének- és tánccsoportok szó-
rakoztatják majd a szegedi dol 
gozókat. Az if júság régen nerr 
látott lelkesedéssel készül a va 
sárnapi békegy illésre, mert e? 
alkalommal ismét kifejezésre jut-
tatnák harcos béke akaratukat s 
gyűlöletüket az imperialista 
agresszorckkal szemben. Ismé 
telten megmutatja Szeged ifjú 
sága, hogv mindenben követ 
Pártunk. Rákosi Mátyás elvtárs 
iránytmutatását s egységeser 
kiáll a béke védelme mellett. 

A DÉMA, Szegedi Kender, Lá-
dagyár, Cipőgyár s a többi üzemel 
is mind-mind lelkesen és egysé-
gesen vesznek részt a vasárnap 
békenagygyűliésen. Harcosan ki-
állnak a béke szent ügye mellett 
A gyűlés keretében megválasz 
tot-t bék.eküldöttei pedig majd 
az Országos Békekongresszusor 
tolmácsolják Szeged dolgozóina'' 
békeakaratát s gyűlöletét az úí 
háborút kirobbantani akaró im-
perialistákkal szemben. 

Háborús uszítók váltófutása 
„Európa marshallizált országaiban eleinte a náci Gőring jel-

szavát kezdték prédikálni : kevesebb vajat , tübb ágyúti Mint-
hogy ezekben az országokban eddig sem sok vajat fogyasztot-
tak, a jelszó most az: kevesebb kenyeret, több ágyút!" 

(Rákosi elvtárs 1950. okt. 27-i 
beszédéből). 

Egyre erősebben hangzik Rákosi elvtárs szava... 
Alsóváros I. békebizottsága lelkes örömmel szervezte meg Rákosi elvtárs beszédének 

csoportos meghallgatását 

I. 

Alig verte el a falióra reggel 
7 órát, hallatszott, ahogyan az 
újságkihordó becsúsztatta az 
ajtó alatt a Délma.gyarországot. 

Bacsa Elemérné, az alsóvárosi 
I. pártszervezet I. számú béke-
bizettsági körzetének titkára kí-
váncsian emelte fel a lapot a 
földről. Azonnal szemébetünt az 
plső oldalon, bekeretezett 

kedves hir: 
„Rákosi elvtársnak az MDP köz-
ponti vezetősége október 27-i 
ülésén tartott beszámolóját a rá-
dió ma. szombaton este 7 órakor 
közvetíti." 

EbbőJ a kis hírből is tudta, 
hogy mint jó békebizottsági t i t-
kárnak, kötelessége megszer-
vezni Rákosi elvtárs beszédének 
csoportos meghallgatását. 

Még a délelőtt folyamán be-
szélt a békebizottsági tagokkal. 
Felosztották egymás között a 
körzetet és megszervezték, hogy 

a körzet minden lakosát 
felkeresik és megbeszélik velük, 
hogy az alsóvárosi MNDSz-helyi-
ségóben este 7 órakor csoporto-
san hallgatják meg Rákosi elv-
társ beszédét. 

Kora délután elindultak a bé-
kebizottság tagjai, hogy körze-
tük minden lakóját felkeressék. 
Ahol csak bekopogtattak, szere-
tettel és örömmel fogadták őket 
és megigérték, hogy elmennek 
az esti rádió hallgatásra. 

Este 6 óra felé 
egyre többen sietlek az alsóvá-
rosi MNDSz helyisége felé. A 
termet piro3 és piros-fehér-zöld 
drapériákkal diszitették fel és 
ugy várta a dolgozókat. 

Az Április 4-utján sietett vé-
gig Bacsa E'-emérné is, hóna 
alatt a rádióval. Ahogy belépett 
az ajtón, szeretettel köszöntöt-
ték asszonytársai és azonnal se-
gítettek beszerelni a rádiót. Né-
hány pillanat múlva már kedves 
zene töltötte be az egész szobát. 

Egyre sűrűbben adták egymás ke-
zébe az aj tó kilincsét a környék 
lakói. Különösen 

sok asszony jött 
el meghallgatni Rákosi elvtársat , 
mer', amint többen is mondják, fér-
jeik az üzemekben, munkahelyükön, 
hal lgat ják még Rákosi elvtárs be-
szédét Nem kis számmal vannak 
itt gyermekek is. Mintha otthon 
lennének. — játszanak, nevetgélnek. 

Az asszonyok körben ülnek, van 
aki köt, vagy horgol. 

Nevetve, szeretettel köszöntik az 
Alsóváros I. pártszervezet elnökét ' 
Cserba Sándor elvtársat, amikor az 
fázósan belép az a j tón . Az újon-
nan jövőknek mosolyra 

derül az arcuk 
amikor belépnek, hiszen kellemes 
zene fogadja őket. 

Most már sűrűbben néznek az 
órára. A terem egészen tele lett . itt 
van a körzet minden békeszerető 
dolgozója. Már fél 7. még soká 
kezdj meg Rákosi elvtárs a beszé-
det. Addig az MNDSz kultúrcso-
por t j a vidám szovjet dalokat és 
csasztuskákat énekel. 

Éppen arról énekelnek, hogy a 
dolgozók milyen szép lehér kenye-
ret tudnak vásárolni és milyen li-
nóm szövetruhákban járhatnak, ami-
kor Bacsa Elemérné 

a rádióhoz lép 
ég bekapcsolja . Mindannyian kíván-
csian ülik körül a készüléket és 
csendben vár ják , hogy megszólaljon 
Rákosi elvtárs. A mély csöndben 
egyre eresebben hangzik Rákosi 
elvtárs szava; 

' .Kedves Elvtársak! Központi Ve-
zetőségünk ülése olyan időre esik, 
amelyet a nemzetközt helyzet foko-
zódó feszültsége és egyben a nem-
zetközi békemozgalom erősödése 
j e l l e m e z . . . " (nógrádi) 

Ujabb 25 újítási javaslatéi nyuiteffali be 
a szeged! Gázüzem dolgozói 

A szegedi Gázüzem dolgo-
zói ötéves tervünk érdekében 
ismét jelentős újításokat nyúj-
tottak be az üzem újítóbizoft-
ságának. i 

Vaskó Józilsf üzemlakatos a 
kioksztölitő gép zsírozó fedelénél 
vezetett be újítást. Ezzel meg-
gátolta, hogy a forgó részek-
hez kokszpor, vagy egyéb káros 
anyag kerüljön bele, amely lé-
nyegesen megrövidítené a for-
górészek ég a csapágyak élet-
tartamát. Az újítási bízotté ág 
ezt a javaslatot elfogadta és 
Vaskó József üzemlakatost száz 
forint jutalomban részesütefcte-
Czut József kovács a retorta fe-
delek kengyeljeinél vezetett be 
újítást. Az új í tás bevezetésével 
lényegesen meghosszabbította a 
retortaf edelek ''let tartamát s 
ezért az újítóbizottság 150 fo-
rint jutalomban részesítette. 
Szanka, Béla a felszálló csőnél 

tömítő dugót alkalmaz, amely-
nek segítségével kiküszöbölhe-
tik a téglatömítést, amely eddig 
az égetésnél nagy helyet vett 
igénybe és nem is volt mindűg 
tökéletes. Szanka Béla a felszál-
ló csőnél tömítő dugóit alkalmaz, 
amelynek segítségével kiküszö-
bölhetik a tégla tömítést, amely 
eddig az égetésnél nagy helyett 
vett igénybe és nem is volt min-
dig tökéletes. Szanka Béla a fel-
szálló csővet egy lemezből ké-
szült tömítő dugóval tömíti, 
amelynek segítségével nagy-
mennyiségű tégla és cement-
anyagot takarítanak meg. A bi-
zottság 150 forint pénzjutalom-
ban részesítette. 

Ezeken az újításokon kívül 
még 22 újítást nyúj tot tak be a 
Gázüzem dolgozói, amelyeket 
legnagyobb részben elfogadtak, 
jutalmaztak, vagy az újítási 
központba terjesztettek fel ki-
értékelés végett. 

Egyházi lapok a Népfront győzelméről 
és a magyar békekongresszusró) 

Az „Uj ember" című katol ikus 
he t i lap inegáHapit '3, hogy „szoros 
és sz i lá rd egységben szavazot t le 
az ország népe a Népf ron t ra" . A 
lap k iemel i , hogy a katol ikus egy-
ház püspökei és pap ja i a néni á l -
l ammal kötöt t megál lapodás szelle-
mében szavazatukkal is t anúságot 
tet 'elt teljes együt tműködésükrő l a 
nagy célok tekintetében. 

,.Az ú t" c imű re fo rmátus he t i l ap 
a m a g y a r bákekongresszussal foglal-
kozva i r ja : 

A béke közös ügye a vUág ösz-
szes békeszerető népének. A ma-
g y a r békekongresszus,i a való készü-
lődés egyesí t i a b e l e minden be-
C 'üUtes hivét, va ' l ás ra , foglalko-
zásra , ko r ra és nemre való tekinte t 
r.élkül. A m a g y a r békekongresszu 
son — i r j a „Az út" — ott lesznek 
a r e fo rmá tus egyház képviselői is 
és együtt t anácskoznak m a j d azok-
kal, akik minden jóravaló ember re ' 
együt t békét a k a r n a k a fö 'd népei 
számára, 

Symington, az amerikai biztonsági erőforrások országos 
vezetőségének elnöke egy laptudósitónak adott nyilatkozatában 
kijelentette, hogy véleménye szerint Amerika nem képes jelen-
tős mértékben fokozni háborús termelését az életszínvonal 
csökkentése nélkül. Symington hosszabb munkanapot, maga-
sabb adókat javasol. Az amerikai nép — mondotta — „bele 
kell, hogy egyezzék életszínvonalának csökkentésébe." 

Symington az árellenőrzés bevezetése ellen foglalt állást, 
noha az árak emelkedése a tömegek életszínvonalát szorítja le. 

Jelentések beszámolnak arról, hogy az Egyesült Államok 
kormánya ujabb lépéseket tesz az ipar háborús termelésre 
való átálllitására és bevezeti a hitleri módszert — a „vaj he-
lyett ágyuk" termelését. 

Szeged dolgozóíoak harcos békeakaratát 
bizonyították a békebizottságí beszámolégyfilések 

Szegeden a dolgozók harcos 
békeakaratának ujabb megnyi-
latkozásai voltak a béke-
bizottsági beszámológyülések. 
Jellemző a nagy érdeklődésre, 
hogy csupán pénteken több, mint 
tízezren vettek részt rajtuk. 

A békebizottságí titkárok tul-
nyomórászben jól felkészültek 
beszámolóikra. A kapott útmu-
tatások alapján helyesen hasz-
nálták fel a pártsajtó érveit : be. 
számoltak elvégzett munkájukról 
és rámutattak az u j feladatokra. 
A békekölcsönjegyzés, a tanács-
választás, a második Béke Vi-
lágkongresszus és a szegedi bé-
kenagygyülés szerepeltek főként 
beszámolóikban. 

A titkári beszámolókat a leg-
több helyen nagyszámú felszóla-
lás követte és komoly felajánlá-
sok is hangzottak el. 

A MAV Igazgatóság szerveze-
tében például felajánlották, hogy 
az őszi forgalmat meggyorsítják, 
illetve megszervezik az őszi for-
galom zavartalan lebonyolításá-
nak feltételeit. A MÁV szerelési 
műhelyének békegyülésén Ma-
gyar József kovács felajánlot-
ta, hogy eddigi teljesítményét 
tiz százalékkal emeli, a hegesz-
tőbrigád pedig 8 százalékos túl-
teljesítést és a selejtnek három 
százalékkal való csökkentését 
ajánlotta fel. A MAV Osztály-
mérnökségének békegyülésén Je-
néi György elvtárs javaslatára 
elhatározták, hogy két vándor-
zász ót létesítenek, amelyet min-
denkór a békeverseny két leg-
jobbja kap majd meg. 

Igen élénk é3 lelkes hangulat-
ban folyt le a Vizmütelep béke-
gyülése is. Itt 19-en szólaltak 
fel. 

A móravárosi békebizottság 
gyűlésén Juliász Józsefné felszó-
lalásában felhivta a figyelmet 
arra, hogy le kell leplezni az im-
perialisták belső ügynökeit, akik-
igyekeznek széthúzást, zavart 
idézni elő a béke híveinek tábo-
rában. Fel kell sorakoznia min-
den becsületes békeszerető em-
bernek a Magyar Dolgozók Párt-
ja vezetésével küzdő magyar bé-
kemozgalom mögé, amely szoro-
san zárkózik fel a Szovjetunió 
mellé. Ennek a pártszervezet-
nek egyébként igen jó békefali-
ujságja van. 

Az OTI bőkenagygyülésén ha-
tározatot hoztak, hogy a „Béke 

és Szabadság" terjesztéséért 
széleskörű felvilágosító munkát 
folytatják. A Ruházati Nemzeti 
Vállalat dolgozói békegy ülésükön 
kimondották, hogy minden csü-
törtökön békemüszakot tartanak, 
az üzem egész műszaka pedig 
átlagos teljesítményét 112 szá-
zalékról 115 százalékra emeli. 

Lelkes hangulatban folyt le a 
Szegedi Zene-konzervatórium bé-
kegyülése is. I t t Rácz József ja-
vaslatára felajánlották, hogy no-
vember hetedikére három DISz-
szervezettel ismertetik meg a 
szovjet zene lényegét. A Cipő-
nagykereskedelmi Állami Válla-
lat dolgozói napi átlagteljesít-
ményük 20 százalékos felemelé-
sére tettek felajánlást békegyü-
lésükön. 

Megállapítható egyébként, 
hogy a pártszervezetek minde-
nütt segitséget nyújtottak a bé-
kebizottságoknak a gyűlések 
megrendezésében. Igy Rókus I. 
pártszervezete minden egyes bé-
kebizottsághoz három népneve-
lőt osztott be a gyűlés előkészí-
tése érdekében. Ezeknek a gyű-
léseknek azonban a legnagyobb 
értéke abban van, hogy újra 
hitet tettek a dolgozók mindenütt 
arról: egységesen sorakoznak 
fel Pártunk mögött a Szovjet-
unió által vezetett békeláborban. 

Szlovák népművészeti kiállítás 
Szegeden 

Igen érdekes és látványos kiál-
lítás nyilt meg a szegedi múzeum 
egyik termében. „A bckés-csanádi 
szlovák népi eszközei és művész, 
kedései" címmel. Szlovák dolgo-
zóink közismert, szinességet ked-
velő ízlése nyilvánul meg azon a 
számtalan haszndlas'i tárgy díszí-
tésén, amelynek színpompájában 
és eredetiségében gyönyörködhe-
tünk: ládák, padok, székek, ká'ék, 
tükrök, edények, varrottasok, ere-
deli népművészeté'' láthatjuk. A ki-
állítás megérdemli mind a közüle-
tek, mind a dolgozók érdeklődését. 
A kiállítás megnyitásával kapcso-
latban este fél 7 órai kezdettel ..Ze-
nei beszélgetés" cimrnrl dr. Pé-
czely AHVa veze'ésével a szomszéd 
népek népzenéjének előadásában a 
szlovák nép dalait és láncait él-
vczho'jük zongorakísérettel. 


