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Az O'asz Kommunista Párt vezetőségének ülése Ha igazi harcosa vagyok a békelábornak 
— a iermelőcsoporiban a helyem 

A (Icsxki dolgozó parasztok 77 százaléka már rálépett a nagyüzemi 

gazdálkodás útjára 
.... Pártunk II. kongresszusa határkövet jelent a mezőgazdaság 

fejlődésében is. Rákosi elvtárs és a többi hozzászólók is rámutattak a 
kongresszuson arra, hogy mezőgazdaságunk kezd szocialista fejlődé-
sünk gátjává válni. Ez úgy következhetett be, liogy a mezőgazdaság 
nem tartott lépést iparunk fejlődésével, „Ma már sokkal több mező-
gazdasági termésre van szükség, mint azelőtt" — mondotta Rákosi 
elvtárs. S ezeket a megnövekedeti szükségleteket csakis a nagyüzemi 
gazdálkodásra való áttéréssel lehet kielégiteni. 

A dolgozó parasztság is egy-
re nagyobb számban ismeri fel, 
hogy csakis a szocialista gaz-
dálkodás biztosíthatja számukra 
a jobb életlehetőségeket, az élet-
színvonal állandó emelkedését. 
Fel isimerték ezt Szőreg, Gyála, 
Kübekiháza példája nyomán 
Deszk dolgozó parasztjai is-
Meggyőződitek erről a már eddig 
meglévő termelőcsoportok ered-
nványei láttán és a jó felvilágo-
sító munka nyomán. így vált le-
hetségessé. hogy február 23-án 
megalakították a község dolgo-
zó parasztjai Deszk község első 
l-es tipusú termelőcsoportját. 

' Példát mutatnak a tanácstagok 
Elsőnek Gárgyán Imre elv-

társ, a tanács végrehajtó bizott-
ságának elnöke lépett be a cso-
portba, majd Rusz Ljubomir 
délszláv középparasizt s velük 
együtt- a tanács minden tagja. 
Elnöknek Borka András 13 hol-
das középparasztot választották, 
aki eddigi példás munkájával bi-
zonyította be hűségét és szerete-
tet a nép államával szemben. 
Kedden már csoportosan kérték 
felvételüket a község dolgozó 
parasztjai a termelőcsoportba. 
Az első négy nap alatt 250 csa-
lád lépett a dolgozó parasztság 
számára egyedüli helyes útra: a 
táraasgazdálkodás útjára-

Rusz Miksa tízholdas délszláv 
középparaszt is az e'Sők között 
lépett be a tszcsbe. Amint el-
mondotta, kedden korán reggel, 
még fel sem kelt, mikor a fia 
eljött hozzá, kezében egy belé-
pési nyilatkozatta]. Nem mondta, 
mit akar, csak annyit mondott: 

— Én, apám, már rendbehoz-
tam magam, most magán a 
so'n 

Most már én la rendbo hoztam 
magam 

Az apja mindjárt megértette, 
miről van szó. Kivette fia kezé-

dologra lett figyelmes. A ta-
nácsházára felszerelt mikrofonon 
keresztül éppen egy újonnan be-
lépőt üdvö/óitck vidám induló-
val. Jó hangulatban ment be a 
tanácsházára. Odabent az elv-
társak kitörő örömmel fogadták, 

bői a nyilatkozatot, kitöltötte és Mindjárt megkérték, számoljon 

aláírta. 

— Most már én is rendbehoz-
tam magam — mondotta fiának-
Rusz Miksa élenjár a terménybe-
gyüjtés teljesítésében is. A 
begyűjtés túlteljesítése mellett 
beadott „C" jegyre 24 mázsa 
búzát. 

Vukoszávjev Nemanity hat és 
félholdas dé'Bzlév középparaszt, 
a Magyar Dolgozók Pártja H. 
kongresszusának küldötte már 
Pesten értesült arról, hogy 
Deszken is megindult a .terme-
lőszövetkezetbe való csoportos 
belépés. Rákosi elvtárs és He-
gedűs elvtársnak a kongresszu-
son elhangzott beszéde még szi-
lárdabbá tette benne az elhatá-
rozást: — Ha igazi harcosa va-
gyok a béketábornak és annak a 
hatalmas építő munkának, amely 
most országunkban folyik, ak-
kor a tormelöcsoportban a he-
lyem- . 

Beszéltem Rákosi elvtárssal 

be a kongresszus eseményeiről 
De ő nég mielőtt bs3zélt vol-
na, aláirts a belépési nyilatko-
zatot- Ezután beszámolt kon-
gresszusi é'ményeiről. Boldogság 
esengett ki hangjából, amikor 
ezt mondotta: „Beszéltem Ráko-
si elvtárssal!" 

Vasárnap Szőreg, Szeged, 

Szatymaz népnevelői látogattak 

el Desakre. Személyes agitác'ó-

val magyarázták meg a dolgozó 

parasztoknak a társasgazdálko-

dás e'őnyeit. Népnevelői munká-

juk eredményes volt. Vasárnap 

90, hétfőn délig pedig 34 család 

lépett be a termelőcsoportba. 

Hétfő délig Deszik dolgozó pa-

rasztságának 77 százaléka lé-

pett a felemelkedés útjára- U j 

l-es tipusú csoportot is alakí-

tottak „Előre" névvel. 

Jó uton halad Deszk dolgozó 

parasztsága: azon az uton, 

ROMA (TASZSZ). Az Olasz 
1 Kommunista Párt vezetőségének 
ülésén megvitatták a politikai 
helyzetet és a Párt feladatait a 
küszöbön álló községi választá-
sokkal kapcsolatban. 

Az ü'é3 kezdetén Luigi Longo 
elvtárs a vezetőség tagjai nevé-
ben testvéri üdvözlettel és for-
ró jókívánságokkal fjrdult To-
gl'atti elvtárshoz, aki visszatért 
munkájához-

Az ülésről kiadott közlemény 
többek közölt a következőket 
nondja: ,.A vezetőség megálla-
pította, hogy 

a helyzet a kormány hábo-
rús készülődései miatt és 
a monopoltőkés csoportok, 
valamint a külföldi imperia-
lizmus kiszolgálására irányutó 
politikája következtében 

rosszabbodott. 
Ez ellen a pol'tika ellen a la-

kosság minden, rétege és a sok-
féle politikai irányzathoz tarto-
zó dolgozók napról-napra határo-
zottabban t'ltakoznak. Tüntetések 

zajénak le a béke védelmében. 
A mutiká:ok ellenállása, a fo-
gyasztók és kiskereskedők ak-
ciói a drágaság ellen, az iparo-
sok tiltakozása, a mezőgazdasá-
gi munkások és parasztok har-
ca' egyre gyakoribbak én szé-
leskörű egység 'alapján bonta-
koznak ki. 

Dr Gasperi kormánya erre 
n népi és hazafias mo/'ra-
jomra fenyegetésekkel, erő-
szakkal és az alkotmányos 
jogok nyílt megsértésével 

válaszolt." 
A köz'emény a továbbiakban 

a küszöbön álló községi vá-
lasztásokkal kapcsolatban megál-
lapítja, hogy a választásokat a 
gyűlölet újabb hadjáratává 
akarják változtatni- Minden 
elasznak akarata még határo-
zottabb nyilvánításával kell vá-
laszolnia a kormány kihívására. 

Az Olasz Kommunista Párt 
vezetősége elhatározta, hogy a 
VII. országos kongresszust áp-
r l i s első felében hívja össze. 

amely a boldogabb élet, a szo-

.Tzornbaton délben, amikor ha-1 cializmus, majd a kommunizmus 

zaérkezcit, a községben különös I felé vezet. (v. é.) 

Szeged dolgozó női ünnepi nagygyűléssel 

köszöntik a Nemzetközi Nőnapot 

Szeged dolgozó női az idén is nagyszabású megmozdulások-: 

kai ünneplik meg március 8-át, a Nemzetközi Nőnapot. Kifeje-

zésre juttatják, készek elszántan harcolni a békéért a háborús 

uszítók aljas terveivel szemben. A béke melletti harcos kiál'.á-

sukat juttatják kifejezésre a Nemzetközi Nőnap szegedi ün-

nepségein-

Szeged dqigozó női március 7-én, szerdán délután 5 órakor 
lampionos felvonulással köszöntik a Nemzetközi Nőnapot. Csü-
törtökön délután fél 4 órakor a Szegedi Állami Nemzeti Szín-
házban ünnepi nagygyűlés keret ében tárgyalják meg a béke-
harccal kapcsolatos feladataikat. Szeged dolgozó női több és jobb 
munkával készülnek a Nemzetközi Nőnapra, amelyen a világ 
többi dolgozó asszonyaival együtt megfogadják: még szilárdab-
ban, még elszántabban harcolnak a világbéke biztosításáért. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 
KÜLÖNFÉLE 

BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül. Csordás 
börruhakészltőnél, Szt. Miklós-utca 
7 szám. 
LACZKö órás. Széchenyi-tér 9 
Zsótér-ház, Jó árat (izetek kar, 
zseb, ébresztő órákért és szerke-
zeteisért 
KÉPEIT kereteitesse Kárpáti kép-
keretezőnél. Mindenféle képek állan-
dóan raktáron Szálin-krt. 53. sz. 
FIGYELEM! ' A Baromfifeldolgo-
zó Vállalat szegedi keltetőjében 
(Kossuth-Lajns-sugárút, Ilona-utca 
sarok) a naposcsibekeltetés meg-
kezdődött. Naposcsibe elöjegyezhe. 
tő korlátlan mennyiségben minden 
nap reggel 8-tól délután 4-ig. 
MÁRCIUS 5-én gyorsíró, gépíró tan-
folyamok kezdődnek, Roscnbcrgné 
iskolájában. Sztálin-sétány 1, Múze-
umnál. 
FIGYELEM! Üzentek, irodák, egy 
„Siemens" villany-falióra, modern 
eladó, Bocskai-utca 6. földszint 4. 
ELVESZETT egy jobbkezes, barna 
férfikesztyü. A megtaláló 20 fo-
rint jutalom ellenében adja be Sza-
lay szabó. Somogyi-utca 24. sz. alá. 
ELVESZETT Fazekas Istvánné név_ 
re szólft gyári igazolvány. Kérem 
a becsületes megtalálót adja le Ma-
lom-utca 16. szám alá. 20056 
AZ EGYETEMI sportbálon elve-
szett egy baniR bőrtáska, fényké-
pes igazolvánnyal. Kérem a becsü-
letes megtalálót adja le a bőrgyó-
gyászati klinikára. 20039 
KÉT hold föld ki&haszonbérbe ki-
adó. Savanya János, Rókusi ff. 124. 
A Dohánygyár mögött. 20026 

FOGLALKOZÁS 
SZEGEDI középvállalat keres meg-
felelő gyakorlattal rendelkező bér-
elszámolási csoportvezetőt. Cim: 
Postafiók 18. szám. 20044 

BEJÁRÓNŐT, vagy bentlakó min-
denest felveszek. Jelentkezni: Haj-
bóczy-utca 22. (volt Korona-u.) 

J ó bizonyítvánnyal rendelkező, 
bentlakó mindenes főzőnőt keresek. 
Jelentkezés: Deák Ferenc-utca 20. 
I. em. 3. 12—l-ig. 20050 
TÖMEGFŐZÉSBEN gyakorlott in-
tézeti, vagy kórházi szalkács elhe-
lyezkedne. Cim: Partizán-utca 3. 
magasföldszint. 20009 

ADÁS-VÉTEL 
Jó állapotban levő tűzhely eladó. 
Mérey-utca 21. udvarban. 20033 
PÁNCÉLSZEKRÉNY, hálószoba, 
bútordarabok, apróságok, használt 
ruhák, mázsa eladó. Juhász Gy-
utca, fűszerüzlet. 20040 

ELADÓ: ágy. éjje.iszekrény, asz-
tal. íróasztalok, nagy tűzhely, tar-
tályos fürdőszoba-kályha, férfi át-
meneti kabát, fekete férfiöltöny, 
cipő, márványmosdó. Petőfi-su-
gárút 20. 19853 
KOMBINALTSZEKRÉNY, diópo.i-
túros, kifogástalan állapotban el-
adó. Csongrádi-sugárút 11. 20048 
JÓKARBAN jevö féderes paraszt-
kocsi eladó. Kovács. Török-utca 7. 
EGY magasnyomású permetezőgép 
eladó. Bécsi-körűt 18. 20049 
200 kg-os új mázsa súlyokkal 500 
fotintért eladó. Sztálin-körút 19. 
Fűszerüzlet. 20057 
FAJKUTYA eladó. Háromhónapos 
hím puli. Polgár-utca 18 20058 
KÉT igásló cs egy 40—50 mázsát 
biró, szeles gumiskocsi és egy teli-
ajtó eladó. Kálvária-utca 42. sz, 
ELADÓ hat darabból álló húlószo-
babútor. Megtekinthető: Gutenberg 
utca 19. Csányi festőnél. 19990 
KISEBBMÉRETÜ, használt bőr-
garnitúra, gyermekágy, ágymatra-
cok, lepedők eladók. Menyasszony" 
fátyol-kölcsönzés. Németh, Deák 
Ferenc-utca 6. 19992 
ÖKRÖSFOGAT olcsón eladó. Meg-
tekinthető: Török-utca 7. Kovács-
nál. 
MODERN ebédlőszókek eladók. — 
Kálmán-utca '2b. Délelőtt, 

ELADOM garantáltan tiszta, ke-
ményfa. szép bútoraimat elköltö-
zés miaftt. Konyha, háló, ebédlő, da-
rabonként is. Megtekinthető dél-
után. Cserepessor 19. 19976 
EGY dunna és két párna eladó. — 
Felsővárosi ff. 9. 20011 
KATONA-utca 50. sz., Farkas-utca 
22. sarokháznak a Farkas-utcai fe-
lerésze elválasztva, azonnali beköl-
tözéssel sürgősen eladó. Érdeklődni 
ugyanott. És egy 3 plusz l-es rá-
dió eladó. Király Sándor, Farkas-
utca 22. 19983 
EGY alig használt nagyobbméretű, 
féregmentes gyerekágy eladó- Kál-
vária-utca 42. 19753 
ELADÓ egy jókartan levő cipö-

| felsörész-varrógép 850 forintért és 
egy alig használt piros gyermek-
sporlkocsi. Dugonics-u. 11. udvar-
ban. 

HFTHETES berkshir malacok el-
adók. Újszeged, Kállai-fasor 3. 
ELVÁLASZTÓ deszkafal, ebédlő-
asztal. két hokedli, egy fásláda, egy 
kézi fatásika, egy gyalupad eladó. 
Petőfi Sándor-sugárút 36. aszta-
losnál. 20021 
ELADÓ ágy. rézüst, használt tűz-
hely, 36. dkg fehér angórafonál. — 
Hajós-utca 5. 20021 
HAT szék, egy asztal olcsón eladó. 
Váradi-utca 20. 20022 
FARKASKUTYA azonnal eladó. — 
Rigó-utca 14. I. em. 3. 20016 

OKTATÁS 
MAJOR gyorsíróiskola új kezdő és 
haladó tanfolyamot nyit március 
13-án. Bocskai-utca 4. 20000 

LAKÁS 
A Csongrád megyei Ingatlanközvetítő 

Vállalat (Szeged, Sztálin-körút 20.) 

közli: 
BÚTOROZOTT szoba fürdőszoba-
használattal kiadó. Mikszáth Kál-
mán-utca 14. II emelet 1. 20020 
ELCSERÉLNÉM szoba-konyhás 
lakásom 2 szoba, összkomfortosért. 
Bánkuti Sándor, Árva-utca 9. sz. 

Vasárnap különvonat indul Szegedről 
az „(Jj Kína" kiállításra 

Budapesten ezrek és ezrek tekin-
tik meg az „Űj Kína" című kiállí-
tást, amely a felszabadult kínai 
nép életét és munkáját mutatja be. 
A MÁV utazási kedvezményt biz-
tosít a dolgozók részére, hogy a ki-
állítást megtekinthessék. Szegedről 
március 11-én. vasárnap különvo-
nat indul Budapestre. így a szege-

di dolgozók 31 forintos áron, ked-
vezményes menetjeggyel utazhat-
nak fel a kiállításra és vissza. Ez-
úton is felhívjuk az üzemi bizott-
ságok figyelmét, hogy a menetje-
gyekre szervezzék meg a csopor-
tos igénylést. Jegyeket az IBUSZ 
kirendeltségnél lehet váltani. 

Újszeniiván 
iermelőszöveikezeii község leit 

Ujszentivánon 1949-ben alakult 
meg a III. tipusú Szabad Föld-
tszcs 36 taggal. A kivülál.ók állan-
dóan figyelték a csoport munkáját 
ég a jó eredményeik láttán ősszel 
már 64 család dolgozott közösen a 
csoportban. 

Rákosi elvtárs kongresszusi be-
Számolója után a csoporttagok 
elhatározták, hogy követve a járás-
ban lévő Gyálarét, Szőreg és Kü-
bekháza példáját, ők is termelő-
szövetkezeti községet létesítenek. 
A helyi pártszervezet irányításával 
a párt- és a tömegszervezetek nép-
nevelőivel szorosan karöltve még 
fokozottabb felvilágosító munkába 
kezdtek. A szervezésben a kommu-
nisták jártak az élen. Putnik Miklós 
délszláv középparaszt az újonnan 

alakult I. tipusú Petőfi-csoportba, 
— amelynek elnöke lett _ egyma-
ga 30 családot szervezett be. Lakó 
József dolgozó paraszt 20 családot 
győzött meg a szövetkezeti gaz-
dálkodás előnyeiről- Jó munkát vé-
geztek a tanácstagok, a tömeg-
szervezetek népnevelői is. A tag-
ság 25 százalékát a7 MNDSz.asz-
szonyok szervezték be. 

Néhány nap alatt a Petőfi mel-

lett még három I. tipusú csoport, 

alakult, Kossuth, Uj barázda és Uj 

térvár-néven. Ma már a községben 

valamennyi család tagja valame'yik 

csoportnak. 285 család 1718 hold 

földön folytat társasgazdálkodást.* 

A tagok között 78 középparaszt és 

több, mint 80 délszláv család van. 

Ünnepélyesen megnyitották a lipcsei 
tavaszi vásárt 

A lipcsei színházban rende-

zett hagyományos ünnepséggel 

vasárnap megnyílt az 195I-es 

tavaszi vásár. Az ünnepélyes 

megnyitáson jelen voltak Wil-

be'm Pieok elvtárs, a Német De-

mokratikus Köztársaság elnöke, 

Johannes Dieohmann elvtárs, a 

népi kamara ehiöke, Walter Ul-

bricht helyettes miniszterelnök 

és a Német Demokratikus Köz-

társaság kormányának tagja'. 

Nagy számban jelentek meg köz-

életi személyiségek, pártok, tö-

megszervezeteik, a kulturális, 

gazdasági és politikai élet ve-

zetői, élmunkások, munkások és 
munkásnők. 

Lipcse főpolgármestere meg-
nyitó beszédében hangsúlyozta, 
hogy az 1851-es tavaszi vásárt 
a világszerte folyó békeküzdelem 
jegyében rendezték meg-

'A' BOLYAI JÁNOS Matenialikai 
Társulat szegedi csoportja a Tudo-
mányegyetem Bólyai-intézetének 
tantermében (Táncsics Milnily-utca 
2. II.) március 7-én. szerdán dél-
után 5 órakor kezdődő ülésén dr. 
Rédei László e. ny. r. tanúr O. Ju. 
Smidt szovjet matematikusról tart 
előadást. Minden érdeklődőt szívc-
sen lát a Társulat. 

Szakszervezeti hírek 

A Textil-, Ruliázatiipari Dolgozók 
Szakszervezetének helyi csoportja 
értesíti a vezetőségi és bizalmi tag-
jait, hogy március 6-án 5 órakor 
vezetőségi és bizalmi-gyűlést tart. 
Pontos megjelenést kér a Vezető-
ség. 

A Szegedi Orvos-Fgészségügyi 
Szakszervezet tudományos csoportja 
március 7-én, szerdán délután fél 6 
órai kezdettel tartja a Bőrklinika 
tantermében 11. ülését. 

Á VB. elnöke közli: 

Mindazok a dolgozók, akik a jegy-
elosztó helyeken a megadott határ, 
időig élelmiszerjegyeiket valamely 
oknál fogva átvenni nem tudták, 
azok részérc folyó év március 10-
ig bezárólag a jegykiosztás határ-
idejét meghosszabbítom. Tehát min-
denki megfelelő körzetében élclml-
szerjegyeit március 10-ig reggel 8 
órától déhitán 4 óráig átveheti. 

VÁROSI BÉKEIRODA HÍREI 

Szeged város liéketllkársága fel-
hívja az üzemi és kerületi békctll-
kúrok figyelmét, hogy a Nemzet, 
közi Nőnap alkalmával n március 
7-én fél 6 órakor rendezendő fák-
lyás felvonulásra a területükhöz 
tartozó asszonyok a helyi MNDSZ-
csoportokhoz lamplonokkul felsze-
relve csatlakozzanak s onnan indul-
nak az MNDSZ központi székház 
elé. 

MNDSZ-HÍREK 

Az MNDSZ OTI-csoport március 
6-án este 8 órakor az MSZT helyi-
ségében műsoros nőnapot tart. 

'Az MNDSZ kerületi és üzemi ügy-
vezetők részére kedden, 6-án dél-
után 5 órakor értekezlet lesz a tit-
kárságon. 

DISZ-HIREK 

Ma, kedden este 6 órakor üzemi, 
kerületi és egyetemi DtSZ-titkárok 
részére értekezlet, 


