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. m A HÉT KÖNYVEI 

Szikra könyvkiadó. Sztálin: Beszá-
moló a SZK(b)P Központi Bizottsá-
V'nak munkájáról. A XVIHL párt-
tkon gr ess roson. (Marxi x mus-teni niz_ 
W i s kiskönyvtár 77 arám). 64 oldal 
'fűzve 2 forint. 
1 Kádár János: A Pár! Irányító 
•szerepe a szocializmus építésében, 
'az állami és gazdasági szervek irá-
nyításában, A tanácsokról (MDP 
'pártfőiskolájának előadásai 10 sz.) 
28 oldal fűzve 0.80 forint 
*' A harmnteéves Francia Kommu-
nista Párt (Nemzetközi kérdések 49. 
•sz.) 84 oMo! fűzve 2 forint 

Y Varsói Békekongressrna. 260 
oldal fűzve 9 forint 

Az amerikai imperializmus ide-
ológiája és politikája. 390 oldal fűz-
ve 12, kötve 18 forint. 

Szépirodalmi könyvkiadó. Karé-
jt «s Mihály: Endas Matyi (szépiro-
VIalmi kiskönyvtár 40 oldal fűz-
ve 2 forint. 

Móricz Zsigmond: Válogatott el-
beszélései (Magyar klasszikusok) 
"J00 oldal, kötve 30 forint 

Sándor Kálmán: Szégyenfa (re-
gény) 832 oldal, fűzve 18.50, kötve 
24 forint. 

t . 

Szabadság, magyar írók antoló-
giája. A Magyar Dolgozók Pártja II. 
kongresszusának a magyar írók. 
412 oldal, fűzve 17-50, kötve 27.50 
forint. 

Uj magyar könyvkiadó. A. Tolsz-
toj: Kenyér 3. kiadás. 278 oldal, 
kötve 15.50 forint. 

Van ilye® párt. (Versantológia) 
136 oldal, fűzve Ml forint. 

Ifjúsági könyvkiadó. Szuedi 
György: A forradalom katonája. — 
Verses elbeszélői 64 oldal, fűzve 5 
forint 

Fagvejev: Az ifjú rJwK. 536 
dal kötve 24 forint. 

Hős pionirok (elbeszélósf '(út-
törő kiskönyvtár). 64 oidfil fűzve 
1-50 forint. 

Pantyelejer: Bogdtnevs Harcos if-
júság (elbeszélések. Uttöró kis-
könyvtár) Fűzve U O inr iat 

Művelt nűp könyvkiadó. Ragyis-
csev: Utazás Pétervárról Moszkvá-
ba. 252 oldal, fűzve 17. kötve SZ fo-
rint. 

Tartós békéfirf ft háborús 
gatók ellen (B. Jefimov rajzai). 126 
oldal, fűzve 20, kötve 30 forint. 

A városi tanács pénzügyi osztálya 
jói végzi feladatát 

id. Komócsin MihdsLy drtórs felszólalása a legutóbbi 
tanácsülésen 

V Városi fanács legutóbbi ülésén 
jdöschb Komócsin Mihály elvtárs a 
yégreliajtó bizottság pénzügyi osz-
tályának vezetője is felszólalt. Fel-
szólalása elején, megállapította, hogy 
a tanácstagok és az állandó bizott-
ságok munkájában a hiányosságok 
fö oka abban van, hogy munkájuk-
ban nincs meg a kellő szervezett-
ség. tervszerűség. Egymástól függet-
lenül és nem összeműködve. pezu 
ggyöntetflen végzik munkájukat. 

A továbbiakban kifejtetta, hogy 
a t anácst a goknafc a l'ogndóórákoa 
nem csupán az is feladatok, hogy 
panaszokat vegyenek M , hanem 
az is, hogy a dolgozókat javaslatok 
megtételére, h*r.4**ményenó«* aev-
kentsék. 

fi végrehajtó bizottság oSvökének 
jelentése szerint a pénzügyi osztály 
jó munkát végzett, mind a takaré-
kosság, mind az adóbehajtás t « é n 
t— folytatta Komócsin elvtárs. De 
ahhoz, hogy a pénzügyi osztály 
még jobban végezhesse munkáját, 
gz szükséges elsősorban, hogy a nép-I 
pevelök, avagy éppen a tanácstagok 1 

ne kerüljenek K nfrárfSozök uszá-
lyába. Nem egyszer jönnek tanács-
tagok is a pénzügyi osztályhoz az-
zal a kéréssel, Hogy töröljük en-
nek, vagy annak nz adóhátralékos-
nak az adóját. A szőlőbirtokosok, 
tehál az úgynevezett ^nribirtokosok' 
meg ügyvédek tttjáx. kérik több 
éven át felszaporodott adóhátralé-
kuk törlését. A pénzügyi osztály 
senkinvk nem engedheffi el adóját, 
mert m adófizetés a nép államával 
szemben teljesítendő alapvető kö-
telesség. Ez vonatkozik trrmészeto-
se» a Speyer-kölcsönlWfl flriépített 
házak tulajdonnwúra K, «k9c eddig 
még Ogyáltaláx nem fizettek adók 
Ezek a háztulajdonosok megválthat-
ják adójukat, rta adóelengedésről 
ezen a téren «em lehet n á . 

Befejezésül Komócsin elvtárs 
mégegyszer rámutatott annak szük-
ségességére, hogy a tanácstagok ós 
az állandó bizottságok teremtsék 
meg maguk között az együttműkö-
dést, mert csak így, jól megszerve-
zett együttes munkával szolgálhat-
ják a dolgozó nép érdekeit. 

Nagy érdeklődés mellett folytatódik 

a szegedi szovjet jogi tanfolyam 

Előadás a szovjet állam- és jogelméletről 

A saegedí szovjet Jogi tanfo-

lyami 3- előadását dr . Anta l f fy 

György elvtára egyetemi taoár , 

dékán tartotta meg ,.Szovjet ál-

lam- és jogelmélet" címmel. A 

Tudományegyetem nagytermét 

zsúfolásig megtöltötte ae érdek-

lődő hallgatóság. 

Előadásában rámutatott arra, 

hogy a szovjet ál lam- és jog-

elméletnek legfőbb sajátossága,' 

hogy a legszorosabb kapcsolatot 

tart ja az államépítéssel és olyan 

haladó -elméletre támasdkodilk, 

mint. a marxizmus-leninizmus, 

Marx, Engels, Lenin és Sztálin 

-tanítása. Részletesen foglalko-

zott az alap- és felépítmény kér-

désével, Sztálin ú jabb, a nyelv-

tudománnyal kapcsolatos megál-

lapításai a lap ján , kifejtve, hogy 

ezek a megállapítások nemcsák 

a szocialista építés tapasztala-

tait általánosítják, hanem -egy-

ben fényt derítenek azokra a 

Szépművészeti múzeum 
a Donyec-medencében 
VorosilovgTádban megnyílt az 

Ár ty óimról elnevezett szépművé-

fer.eti múzesum. A múzeumnak 

három osztálya van. A z egyik 

kootvjet, a másik orosz, a harma-

dik nyugati művészeti alkotá-

sokat mutat be. A kiállított mű-

alkotások száma eléri az ezret. 

A múzeum három termében 

K vorosilovgrádi művészek, 

szobrászok és a város müvész-

fekolájálbaai tanuló növendékek 

Atfiveií á l l í tották k i i •;"" 

különleges farmákra, amelyek-

ben az általános fejlődéstörvény 

a szocialista építés korszaká-

ban megvalósul. A szovjet, ál-

lam- és jogelmélet a sztálini 

tanítás nyomán kiemefí a fel-

építmény aktív jellegét, amely 

hatalmas cselekvőerőként hozzá-

járu l a lapja megerősítéséhez, a 

régi a lap megszüntetéséhez. A 

szovjet jogtudósok, köztük Vi-

sinszki akadémikus e területen 

már i s jelentős kutatásokat ér-

tek ei. 

A felépítmény szerepének meg-

határozása adta meg a jogtudo-

mány számára is azt a mérle-

get, amellyel a jogi felépít-

ményt, az adott jogrendszer 

megfelelő vagy kevésbbé megfe-

lelő voltát mérhet jük , aszerint, 

hogy jogi lag szolgálj a-e az adott 

társadalmi rendszert, vagy sem. 

A továbbiakban kifejtette az 

előadó, hogy éppen az élen-

j á ró szovjet állam- és jogelmé-

let segítségével vagyunk képe-

sek felmérni állam- és jogtudo-

mányunk pozitív és negatív ol-

dalát. Foglalkozott előadásában 

Antal f fy György elvtárs a mi 

népi demokráciánk jogtudomá-

nyának problémáival rS és meg-

állapította, hogy jogtudósaink 

*gyrészénél még találkozunk 

dogmatikus és formalista szem-

lélettel- Előadása végén felhív-

ta a figyelmet az építő krit ikai 

szellem meghonosítására jogtu-

dományunk terén. 

A Szovjet jog? tanfolyam leg-

közelebbi előadását dr . Beer 

János egyetemi tanár tart ja 

á l lamjog* pmmeL 

Kübekházán a dolgozó parasztok 85 százaléka 
belépett a termelőszövetkezetbe 

Kübekházán tovább folytatódik a 
dolgozó parasztok belépése a terine-
b'ícsoportokba. A felfejlesztésben 
versenyben állnak a termelöcsopor-
tok a Sarló kalapács, az Uj Élet 
és a Viharsarok, Valamennyien .el-
fogadva a kiskirálys'ági Ifjú Gárda 
termelőszövetkezel felfejlesztési ver. 
senykihívását, nagy lelkesedéssel 
végzik népnevelő, íelxilágosítő mun-
kájukat n csoportok tagjai. Pénte-
ken legszebb eredményi a három 

a napon újabb 86 csatlakozott. 
477 holdról 1022-r» emelkedett 

a tcrmelőe.soport területe. 
Szombaton tovább folytatódott a 
dolgozó parasztok áramlása a ter. 
melőcsoportokba. Délután 3 óráig 
isméi újabb 90 dolgozó p.-r-vsz* lé-
pett • termelőszövetkezeti gazdál-
kodás útjára. 614 Héddal lett na-
gyobb a szövetkezeti gazdálkodásba 
bevitt földterület Kübekházán. Ezen 
a napon is az Uj Élet csoportbeliek 

csoport versenyében az UJ Étet én-1 érték el a legjobb eredményt. Lel 
te el. Ikes felvilágosító munkájuk nyomán 

A Wftport W tagja mellé ezen I újabb 78 dolgozó paraszt lépett cso-

portjukba. 
Ezzel a csoport tagságának szá-

ma 228-ra emelkedett. 
Tíz dolgozó paraszt a Viharsarok 
és ketten pedig a Sarló kalapács-
csoportba léptek be. 

A népnevelők közül legjobb ered* 
ményt érték cl Bali József, Í4. Nagy 
Pál, Bozó András, Szűcs József, ifj. 
Pöpity János, Bodó Istvánná cs 
Suti Istvánné. A szombati nap 
•redményeképpen Kübekháza dolgo-
zó parasztsága 85 százalékig belé-
pett a termelős.röriikc7eti csopor* 
tokba. 

1 . 

A béke megvédése a mi kezünkben van 
Két f ütőházi dolgozó beszélgetése Sztálin elvtárs nyilatkozatáról 

Sztálin elvtárs rzffTTatkozata, amely örömmel és bizakodással 
töhöt'e el a békeszerető milliókat és ugyanakkor elkeseredett dühöt 
váltott, ki az imperialistákban, eljutoH a világ minden részébe. Milliók 
és milliók olvasták a nyilatkozatot, milliók és milliók vitatták meg, 
hogyan harcolhatnánk még elszántabban, még erővel a 
világ békéjének biztosításáért, 

Szerkesztőségünkben a* napokban érdekes vita zajlott le. 'A MÁV 
Fűtőház két dolgozója: Bán Károly, a Délmagyar ország levelezője és 
Kristóf János elvtársak megvitatták Sztálin elvtárs nyilatlMzatát és 
megbeszélték, mit kell tenniök « saját munkaterületükön a békeharc 
sikerének fokozása érdekében. Igen lelkesen vitatták meg az elvtársak 
az egyes kérdéseket, azzal az alkotni akarással, szilárd hittel a béke 
erőinek győzelme iránt, amely minden öntudatos dolgozót eltölt és kü-
lönösképpen eltölt most, a kongresszusi munkararseny er-úu. 

Á s alábbiakban néhány tíatf-

fetefc közlünk srról , hogyan vi-

tatták meg az elvtársak Sztálin 

elvtárs nyi latkozatát Többek 

köfeött felvetődött az a kérdés, 

milye* következtetéseket kell le-

vonnunk Sztálin elvtársnak ab-

h/ift f, megállapításából, hogy az 

Imperialisták koreai interva*-

ciója okvetlenül vereséggel vég-

ződik s nem azé r t mintha as 

amerikai tábornokok és tisztek 

rosszabbak lennének, m in t a ko-

reaiak és kínaiak. 

Kristóf elvtárs ezzel a kér-

déssel kapcsolatban így beszélt: 

— Miér l is harcolnának 

olyan elszántsággal nz amerikai 

katonák Koreában, amikor ma-

guk is érzik, hogy igazságtalan 

ügyért harcolnak. Ez t -<gyre 

több amerikai látja be, hiszen 

amint az újságban ifi alvadhat-

juk, sokan átá l l tak már a ko-

reai néphadsereg oldalára. Nem 

egyszer olvashattunk arró l is, 

hogy fogságba esett amerikai 

katonák felszólították társaikat, 

hagyják abba a keresi nép elle-

ni harcot, mert * r egyáltalán 

nem érdeke az amerikai népnek-

Hiába j ók az amerikai táborno-

kok és tisztek, ha a katonák 

nem az igazság tudatában for-

gat ják a fegyvert. 

Bán elvtárs így vélekedett: 
Sztálin elvtárs nyilatkozatának 

ez a része is bizonyltja, hogy Sztálin 
elvtárs nem beesüli le az ellenség 
erejét, de nem is becsüli azt túl. 
Az imperialisták katonai ereje csak 
látszólag értékes. Egi.rrésze bandi-
tákból áll, akik a. legaljasabb csele-
kedeteket hajtják végre Koreában. 
Olvastunk például arról, hogy ezek 
a bérgyilkosok egy koreai faluban 
példaul 500 férfit és nőt összezsú-
foltak, benzinnel leöntötték és mcy-
gyujtoBák őket. Vagy megcsinálták 
azt is, hogy ártatlan gyermekeket 
elevenen elástak a földbe és mint 
a céltáblákra., lövöldöztek rájuk... 
Az ilyen emberek akarnak nekünk 
kultúrát hozni?! A katonák másik 
része akarata ellenére fogott fegy-
vert. Vgyanúkkor a. ltoreai néphad-
sereg katonái és a kinai önkéntesek 
öntudatosan, hősies önfeláldozással 
szállnak szembe a túlerővel én har-
colnak addig, arnig az utolsó ellen-
séget is ki vem űzik Korea földjé-
ről. 

Kristóf J ános és B á n Ka-

roly elvtársak megbeszélték a 

nyilatkozat által megjelölt fel-

adatokat Í& Bán elvtárs abból 

indult ki, hogy amint Szitálin 

elvtárs mondotta: „ A Szovjet-

unió továbbra is tántoríthatat-

lanul folytat ja a háború elhárí-

tására és a béke megőrzésére 

irányuló pol i t iká já t . " 

— E z a mi felad'a tűnik ?s — 

mondotta Bán elvtárs, ma jd 

Kristóf elvtárs hozzátette: 

— Sztálin elvtárs nyilatkozata 

ú j lendületet adott a Kongresz-

SMISÍ Héten a Fűtőház dolgozói-

nak is. Még hétfőn röpgyűlésen 

beszéltük meg a nyilatkozatot s 

ennek hatása meg is látszott a 

tel jesítményekw. A * « feteda-

trrdk, hogy munkánkkal minél 

t i&ább támcgasfnk a békéért 

küzdő erők harcát. 

Bén ei7iá»v így folytaJfiTjt: 
•— Nagyon helyes, amit Kristóf 

elvtárs nvAzdtét. Nekünk most első-
sorban a. termelés emelésével kell 
erősítenünk a béke frontját. Fel-
adülank, hogy « Kongresszusi Hé-
ten síért jó teljesítményeinket 
megtartsuk, sőt tovább fokozzuk. 
Fontos, hagy azok a dolgozók, akik 
jó eredményt értek el a pártkon-
gresszus *iszteletére tett felajánlá-
saikban, továbbadják munkamód-
szereiket, tapasztalataikat. Meg kell 
becsülnünk azokat a dolgozókat is,1 nyilatkozata. 

akik csak 10—20 százalékkal emelt 
ték teljesítményüket. Az is épp-
olyan értékes, hiszen a Párt iránti 
szeretetből fakad. 

De vem szabad elhallgatnunk, 
hanem ki kell javítanunk a Kon-
gresszusi Héten felmerült hibákat 
ia. Példáid mi történt nálunk? Tasi 
Mihály sztahanovista mozdonyveze-
tő felviHe Budapestre a 779-es 
irányvonatot. Megtakarított 10 ton-
na szenet, de ebből csak hat tonna 
maradt meg népgazdaságunk szá-
mára. Miért.? Azért, mert Szolnok-
tól Szegedig rakomány nélkül jött. 
Ugyanakkor egy másik vonat Sze-
gedről Budapestig egészen kevés ra-
Icománnyal ment. Az a feladatunk, 
hogy a szervezetlenségből adódó 
gépvonatokat kiküszöböljük, mert 
ezzel is elősegíthetjük a béke meg. 
védésé*, 

ifir 
Bán Karoly ós Kristóf János 

elvtársaknak igazak van. A bé-

ke megvédése a mi kezünkben 

van, E s a béke megvédéséhez 

adott most ú j abb lendületet 

mindannyiunknak Sztál in elvtárs 

rfe tmfbecíntt&hius ocstzágaibót 

EgyesMt Államok 

Az amerikai Monopol trösztök 
szakértőket küldítek Franco Spanyol, 
országába azzal a megbizatásml, 
hogy állapítsák meg, milyen meny. 
nyiségű wolfram-ércet szállíthat 
Spanyolország az Egyesült Álla-
moknak. Franco hajlandónak mu-
tatkozik arra, hogy az ország egész 
wolfram-érc termelését Amerika 
rendelkezésére bocsássa. 

Jose. Fcrrer portoricői Tanárt 
meghívták a new-orleansi egyetem-
re, hogy előadássorozatot tartson a 
spanyol nyelvről. Megérkezése után 
tudomására hozták, hogy mivel né. 
ger, nem tarthatja meg előadásait. 
A tanár tiltakozó levelet tett közzé 
a lapokban. 

Pfyugal-Németoraaég 

Bochunból, a Ruhr-vidék egyik 
legjelentősebb városából jelentik, 
hogy a szénhiány miatt valameny. 
nyi isikolát be kellett zárni. De a 
többi ruhrvideki városokban is 
ugyanez a helyzet. Ez annál is in-
kább jellemző, mert tudvalevőleg a 
Ruhr-vidék a német széntermelés 
központja. 

A bonni kormány pénzügyminisz-
tere bejelentette, hogy nz adólkat 2 
milliánd márkával emelik. Az adó-
emelést a fegyverkezési program 
teszi szükségessé. 

Németország amerikai és angol 
megszállási övezetében az elmúlt 

napokban 805 háború9 bűnöst bo . 
csátottak szabadon MacCloy ame-
rikai kormánybiztos rendeletére. 

Dánia 

Dániában jelenleg 128.679 a mun-
ka.nélküliek száma. Ez annyit je-
lent, hogy Dániában minden ötö-
dik munkás munkanélküli. A bőr-
iparban dolgozó munkások fele ke. 
reset nélkül van. 

Svédoroxáf 

Svédországban az árak tovább emel 
kednek. A cipő, a kenyér cs más 
é'elmiszerárak például az elmúlt 
hetekben 50 százalékkal drágultak. 

Kuba 

Havannában a rendőrség hasaér-
kezésekor megmotozta Lazaro Pe-
nát, a kubai munkásszövetség főtit-
kárát, aki résztvett a varsói Béke-
világkongresszuson. Elkoboztak tő-
le néhány hanglemezt, amelyre 
szovjet dalokat vettek fel. A rend-
őrség eljárást indított ellene „ál-
lamellenes" cselekmény miatt. 

A kubai kormány megtiltotta. 

hogy a dolgozók gyászünnepély* 

rendezzenek Julio Antonio Mélá-

nak, a Kubai Kommunista Párt 

megalapítójának halála évforduló-

jának alkalmából. Mélát ezelőtt 22 

évvel gyilkolták meg az imperin. 

listák bérencei. A tilalom ellenőri 

az emlékünnepélyt megtartották. 

Dícsőségtáblák hirdetik Szeged utcáin 

a Kongresszusi Hét élenjáróinak eredményeit 

A szegedi üzemekben a dolgozók 
óráról-órára emelik teljesítményei-
ket, hogy még több és még_ jobb 
munkával ünnepelhessék Pártunk 
I I . kongresszusát. 

A verseny nyilvánosságának ki-
szélesítése érdekében az üzemekben 
felállított versenytáblákon kívül a 
Kongresszusi Hét idejére a város 
különböző helyein is nyilvános di-
csőségtáblákat állítottak fel, hogy 
a város valamennyi dolgozója érte-
süljön az üzemek dolgozóinak ered-
ményeiről. 

A híd szegedi részénél például a 
Szegedi Kenderfonógyár élenjáró 
dolgozóinak neve és eredménye lát-
ható a dicsőségtáblán, amely büsz-
kén hirdeti, hogy az üzem dolgozói 
40, SQ, sőt 100 százalékos túltelje-. 

sítéssel harcolnak a béke megyédé-
séért ós a kongresszus sikeréért. 

A PICK SZALÁMIGYÁR ifjú-

munkásai a legutóbbi politikai is-

kolán ígéretet tePek, hogy terme-

lési százalékaikat és a tanulmányi 

eredményeiket a kongresszus után 

is tovább fokozzák, 

A SZEGEDI MÁV dolgozói lel-
kes munkájának hozzájárulásával 
elkészült a MÁV szegedi rendelőin-
tézetében a röntgen-osztály. A kor. 
szerűen felszerelt röntgen-osztálli-
bán szakorvosi kezelésben részesül-
nek a vasutas dolgozók. Az első 
rendelés a pártkongresszus napjak 
kezdődött. 


