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A béke védelméről szóló szovjet törvény 
"ülágvisszhangja 

X szovjet emberek mindenütt 
lelkes örömmel fogadták a Leg-
ĵ lsg Tanács által jóváhagyot t bé-
üevédeimi törvényt. 

Jevgenvij Tarle akadémikus töb. 
jek között ezt mondot ta a törvén y-
,51: „A szovjet emberek büszke-
séggel fogadták a békevédelmi tö r -

és állithatjuk, hogy jelentős 
lépés ez abban a küzdelemben, 
melyet a haladás és a civilizáció 
,1'ji,"folytatnak a reakció eilen." 

Leningrád üzemeiben, a hivata-
lokban és iskolákban mindenütt 
megbeszélik a Legfelső Tanács 
Ülésszakának eredményeit. A le-

ningrádiak ismétlik Sztálin „agv 
szerű szavait: * 

a béke fennmarad és tartós 
lesz, ha a népek kezükbe ve. 

, S 2 ' k a béke ügyét 
bZOFIA. A Zemedelszko Znam» 

cmiu iap szerint a béke védelméről 
szóló szovjet törvény a nagy Szov-
jetunió hozzájárulása, a békéén 
folyta to t t egyetemes harchoz. 

VARSÓ. A Trybuna Ludu a 
szovjet nép méltó válaszának te-
kinti a békevédelmi törvényt a Bé-
ke Hivei II. Világkongresszusának 
felhívására. Sztálin vezetésével a/ 
egész emberiség a jobb jövő, a bé-

állapitja ke diadala felé halad 
meg a lap. 

RÓMA. A Pácse cimü lap kieme-
hogy a Szovjetunió Legfelső 

Tanácsa a háború propagandáját 
az emberiség elleni bűncselekmény-
nek nyilvánította. 

HELSINKI. A Nytid cimü lap 
megállapítja.. V - a háborús pro. 
paganda bír: .mennyé nyilvá-
nitása fonto ,.ís a tartós, egye-
temes béke útján, „Vegyék tudo-
másul a háború propagandistái 
hogy cselekedetük a legsúlyosabb 
bűncselekmény és nem kerülik e] 
a felelőságrevonást." 

Párisbutt csak a Szovjetunió törekszik 
a béke megmentésére 

A külügyminiszterhélyettesek szerdai ülése 
A négy hatalom külügyminisz-

lerhelyetleseinek március 14-i ülé-
lén Parodi, Franciaország képvise-
lője indítványozta, hogy a napirend 
első kérdéseként a három hatalom 
tlső pontját vegyék fel. Ez a pont 
tsak általánosságban érinti „az Eu-
rópában fennálló feszültség okait"'. 

Gromiko elvtárs ezzel kapcsolat. 
bt> kijelentette, hogy 

i Szovjetunió küldöttsége ru-
gaszkodott ahhoz, hogy Német. 

ország (leuiilitarizáiásáuak és 
a négy hatalom fegyveres erői 
csökkentésének kérdését önálló 
napirendi pontként tárgyalják. 
Amit a három hatalom képvise-

lői elleneztek, mire a szovjet kül-
döttség újra szövegezte Ez a pont 
így hangzik: ..A Németország demi-
iitarizálásáról szóló potsdami 
egyezmény végrehajtása * négy ha-
talom által". 

A szegedi halárban 
z szorgalmas munka nyomán egyre 
iotb tavaszi vetőmag kerül a föld-
be. Tegnap d-űlöfelelöseink ismét je-
itntellék, hagy számos dolgozó pa-
uszt végzett a tavaszi "árpái-éléssel. 
Hí/emk például Hegedűs Mihály 
MCSA-telepi lalcos. aki 800 négy-
tfögil, Sója fmre Felsővárosi fé-

keiéi öldek 19.1. szám alatt lakó 11 
holdas középparaszt 2000 négyszög-
öl, Szanka József ugyancsak Felső-
városi feketeföldeken lakó dolgozó-
paraszt 800 néjfy*sőg6t, Förgeteg 
Mihály Bihari-utcai lakás egy hold 
árpát. — ezenfelül pedig 2400 négy-
szögöl zabot vetett el. 

Hitler és Mussolini sorsa vár Franeora 
Változatlan erővel tart Barcelonában az elkeseredett 

munkások sztrájkja 
A barcelonai dolgozók tízezrei 

változatlanul állják a sztrájkot. A 
fancia lapok szerint a fasiszta 
Wóságok eddig már több mint 
kétezer sztrájlcolót letartóztattak. 

A londoni rádió jelentette, hogy 
1 spanyol kormány munkafelvé-
Wra szólította fel a munkásokat és 
ulasitást adott arra, hogy a 
sztrájkban résztvett munkáso-

kat bocsássák el. 
Barcelona legnagyobb gépgyárában 
bonban a munkások megtagadták 
1 munkafelvételt. Más londoni hi-
;fk szerint 150.000 barcelonai mun. 
®8 addig sztrájkol, mig szabadon 
®m bocsátják a letartóztatotta-
kat, 

A francia dolgozók szolidaritást 
falnak a barcelonai dolgozók-

Határozatokban tiltakoznak 

a Franco-fasiszták megtorló intéz-
kedései ellen, amelyeknek halálos 
áldozatai is vannak. 

Szerdán egymás követték a 
francia munkások tiltakozó 

küldöttségei a spanyol követségen 
és konzulátuson. 

A nemzetgyűlés külügyi bizott-
ságának ülésén Biscarlet kommu-
nista képviselő javaslatot ter jesz . 
te t t be, amelyben üdvözölte a bar-
celonai sztrájkol ókat és felszólítja 
a kormányt, hogy vonja vissza a 
békeharcosok spanyol-nyelvű folyó-
iratának betiltó rendelét. 

Paul Eluard költő, a Francia-
Spanyol Barát i Társaság elnöke 
ki je lentet te : 

a Franco-rendszer éppen úgy 
össze fog omlani, mint Musso-

lini és Hitler rendszere. 
A spanyol nép ismét harcban áll. 

*Á szovjet küldöttség már többiz-
ben hangsúlyozta, — mondotta Gro-
niiko elvtárs — h o g y önálló napi-
rendi pontként tárgyalják meg a 
négy hatalom fegyveres erői csök-
kentése haladéktalan megkezdésé-
nek kérdését. Ez a követelés telje-
sen indokolt és igazolt. I)e a há-
rom hatalom képviselői ezt is elle-
nezték. A szovjet küldöttség hozzá, 
járult e pont újraszerkesztéséhez, 
mely így hangzik: „A jelenlegi eu-
rópai nemzetközi feszültség okai-
nak és a Szovjetunió, valamint az 
USA, Nagybritannia és Franciaor-
szág közötti kapcsolat igazi és tar-
tós megjavítása biztosításához szük-
séges intézkedések megvizsgálása, 
beleértve a négy hatalom fegyveres 
erői csökkentésének kérdését is." 

A szovjet javaslat" második ponl-
ja, - mely Németország -egysége és a 
Németországgal kötendő békeszer-
ződés kérdésére vonatkozik^ a szov. 
jet küldöttség március 12-én új 
megfogalmazásában terjesztette be 
Kihagyta a német békeszerződés 
megkötésének siettetéséje és a meg-
szálló csapatok Németországból való 
kivonására vonatkozó szakaszokat, 
melyek „elfogadhatatlanok" a há-
rom hatalom képviselői részére. A 
nyugati hatalmak képviselői erre 
nézve a legközelebbi ülésen nyilat-
koznak. 

Kiosztották az 1951. évi 

Kossuth-díjakat 

PÉNTEK. 1951. MÁRCIUS 16. 

K OSSUTH-DÍJASAINK 
Tegnap, az 1818—19-es sza-

badságharc évfordulóján osztot-
ták ki népünk legkiválóbb tudó-
sainak, művészeinek, a szocialista 
építőmunka hőseinek a Kossuth-
díjakat. Nagy megtiszteltetés ez 
azoknak akikel, népköztársasá-
gunk minisztertanácsa kitüntetett 
ezzel a megtiszteltetéssel, de raj-
tuk kivül öröm és büszkeség tölt 
el minden becsületes magyar dol-
gozót. amikor olvassa a kitünte-
tettek neveit, olvassa a termelés, 
a művészet, a tudomány terüle-
tén végbevitt hőstetteiket. Ebben 
a kitüntetésben az is benne van 
— és elsősorban az —, hogy az 
alkotó munkát, a haladási, a fej-
lődést előrelendítő dolgozókat Pár-
tunk megbecsüli és elismeri. Mert 
a nép állama, a többi között ezt 
a nagy kitüntetést, a Kossuth-
díjat is Póriunk javallatára ala-
pította). 

.4. kitüntetettek neveit a ma-
gyar nép túlnyomórészt jót is-
meri. Alexias Györgyről, Szabó 
Pálról, Ék Sándorról. Háy Gyu-
láról, Somlay Artúrról, Ajtai 
Zoltánról, Tóth Béláról, Pioker 
Ignácról — és még igen sokuk-
ról közülük nenitfgysz&r hallot-
tunk, nem egyszer olvastunk az 
újságokban. A szoedalisia építés 
és alkotás hőstettei fűzőének ne-
veikhez. 

Nem. egyszer hallottuk a most 
Küssvlh-dijjal kitüntetett művé-
szek, tudósok, írók. sztahanovis-
ták és kiváló munkások szájából 
azt, hogy minden eddigi sikerei-
ket. minden eddigi eredményüketI, 
amivel a nép államát erősítették, 
a béke bástyáját szilárdították — 
a Szovjetuniónak köszönhetik. 
Szovjet emberek jöttek el hoz-
zánk, Magyarorszó-giu, elhozták 
magukkal mindazt a felmérhe-
tetlen kincset és tudást, amelyei 
a szocialista állam felhalmozott 
és amelyet Sztálin népe hökvzüen 
ad ál a magyar népnek is. Mikor 
mi magyar Sztahönov-mozgalom-
ról beszélünk, mikor a természet 
ellen harcoló és a termés'zel fe-
lett győzedelmeskedő tudomány-
ról beszélünk,' .mikor új, a nép 
nyelvén szóló művészetről,. a szo-

cialista-realista művészeiről be-
szélünk, mikor a tömegek óriási 
méretű kulturális mozgalomról, 
kultúrforradalomról beszélünk 
—, akkor elsősorban a Szov-
jetunió útmutatásáról kell szól-
nunk és szólnunk kell Pártunk és 
vezérünk, Rákosi elvtárs bölcs 
irányításáról. A szovjet tapazs-
talatok a. szocialista építés min-
den területén é.ppenágy eljutnak 
a dolgozók tömegeihez, mint el-
jut Pártunk, Rákosi elvtárs sza-
va is. N 

Pártunk II. kongresszusán 
mondotta Révai elvtárs: „Kultu-
rális és ideológiai területen is 
megkezdtük a felzárkózást a po-
litikai és gazdasági téren elért 
nagy eredményeinkhez." És Ré-
vai elvtárs azt is kijelentette, 
hogy államunk és Pártunk min-
dent elkövet, hogy a magyar tu-
dománynak és a magyar tudások-
nak fordulata a nép, a gyakorlat, 
a szocialista építés felé, a tudo-
mányos kutatás anyagi és szelle-
mi feltételeinek legszélesebb ki-
bontakozását jelentse. Ha meg-
nézzük a Kossuth-díjas tudósok 
listáját és megvizsgáljuk ered-
ményeiket, látjuk, hogy ennek <•, 
kibontakozásnak komoly eredmé-

. nyei vannak. 
És végül, amikor mi Kossuth-

díjasokról beszélünk, nem sza-
bad elfelejtkeznünk arról, hogy a 
kitüntetett sztahanovistáki mépf 
nőkök. mezőgazdaságunk kiváló 
dolgozói, művészek, írók, tudó-
sok mellett ebben az országban 
egyre több lesz a sztahanovista,-
egyre több lesz jó mezőgazdasági 
szakembereink, agronómusaink 
számúi, egyre többen és egyre in-
kább a szocializmus építése feli 
fordulva végzik kutatásaikat tu-
dósaink, egyre többen írnak, fes-
tenek, dalolnak, muzsikálnak «• 
dolgozó nép nyelvén, A most ki-, 
tüntetett KosstUh-ilíjasok kifeje-
zik munkájukkal és eredményeik-
kel a magyar dolgozók alkotó 
millióinak nagyszerű erőfeszíté-
seit, 'akik — mint ők is — n 
nagy Szovjetuniótól tanulnak és 
híven követik Pártunk iránymu-
tatását. 

ünnepélyesen fogadták Pekingben a Koreából hazatérő 
magyar egészségügyi csoportot 

Az elmúlt év júliusában Koreába 
T-wdt magyar egészségügyi cso. 
wl Magyarországra hazatérőben 
®írcius 13-án Pekingbe érkezett. A 
'.'Portot az állomáson a kinai 
ölliSymmisztérium keleteurópai 

gályának helyettes vezetője, to-
a kínai egészségügyi minisz-

"mm, a k j n a ) Vöröskereszt és az 
'"kinai Békebizottság képviselői 

fogadták. A fogadáson jelen voltak 
a Koreába induló kinai egészség-
ügyi önkéntes osztagok parancsno-
kai. a pekingi magyar nagykövet és 
a nagykövetség tanácsosa. A haza-
iélő magyar csoport munkáját ú j 
magyar egészségügyi személyzet vet-
te át amelv megérkezett Koreába, 
ahol ünnepélyesen fogadták őket. A 
csoport inár megkezdte működését. 

A Textilkombinálban már minden gépre 
megkötötték a megőrzési szerzödest 

szegedi Textilkombinátban a 
""Sresszusi verseny idején indítót 
' el a vállalat vezetősége a Na-
!°rova-mozgaimat. A mozgalom el-
^"'ásának első percétől a gépen 

élénken érdeklődtek a 
^ "aki vezetőktől, hogy mi a 
J M o * célja, feladata, kik és 
jJoan köthetnek szerződést. Az 

® műszaki vezetői igyekeztek 
'szíi s z® l o s e b b körben megmagya-
w'"' megismertetni a Nazarova-

Hfelmat, Faliújságokon tudatosí . 

lőttük- honnan indult el a mozga-
lom s ismertették, hogy rövid idő 
alatt milyen -hatalmas' jelentőségre 
•tett szert nemcsak a Szovjetűníóban. 
de a népi demokratikus országok-
ban is. A jó és széleskörű felvilá-
gosító munkának hamarosan meg 
is lett az eredménye, A Kongresz-
vzusi Hét idején 20. majd áz azt 
követő napokban március 15-ig az 
üzem valamennyi gépen dolgozo 
munkása megkötötte gépére a .szer-
ződést. 

A Magyar-Szovjet Barátság 
Hónapja műsorából 

Ma, pénteken délután 6 órakor az 
MSZT-Székház nagytermében a 
„B3ke"-zenekar hangversenyez. 

Szombaton délután 6 órakor „Is-
merd meg- a Szovjetuniót" cimü 
előadást tar tanak a Belváros I„ II.. 
III . IV. alapszervezetek részére a 
Magyar-Szovjet Társaság székhá-
zában. 

Délután 4 órakor Szeged váron 
abszolút villám-sakkba jnokságóc 
t a r t j ák meg az MSZT-székházban. 

Vasárnap délelőtt 11 órakor a 
szegedi városi zenekar ad hangver-
senyt a Szegedi Állami Nemzeti 
Színházban. Vezényel Vaszy Vik-
tor. Közreműködik Garai György 
és Kollár Livia, a Nemzeti Színház 
művészei. 

Délután fél 3-kor NB I.eg és 
NB Iles labdarugói mérkőzés, majd 
utána sakkmegfejtési versenyt ren-
deznek Szeged város bajnokságáér t 
a Vasutas-pályán. 

Szaporodik az újítások 
száma a Késgyárbau 

A szegedi Késgyárban a kongresz-
szusi verseny óta 7 újítási javasla-
tot nyújtottak be a dolgozók az 
újítási bizottságnak. 

Kiss Rudolf elvtárs javasolta az 
üzeni vezetőségének, hogy az üzem 
tulajdonában lévő több mint húsz 
mázsa kocsirugót újítás bevezeté-
sével- használják fel vésők készíté-
séhez. Tántya József művezető és 
Bovnvik József közösen egy szer-
számot készttettek, amely segítségé-
vel a csipőfogófej kalapácsolását 
kézi erő helyett géppel végezhetnék. 
A többi újítási javaslatok is anyag-
takarékosság és rejtett tartalékok 
felhasználása szempontjából értéke-
sek. 

Nyolc év helyett öt év alatt beköltözhetnek 
a szövetkezeti lakásokba tulajdonosaik 

A Lakásépítő Szövetkezei kereté-
ben Szegeden is rövidesen megkez-
dődnek az építkezések. Pártunk és 
kormányunk messzemenő gondosko-
dása nyilvánul meg abban, hogy a 
dolgozóknak lehetőség nyílik épít-
kezésre kamatmentes állami köl-
csönnel. Rövidesen két ilyen szö-
vetkezeli társasház építkezése kez-
dődik meg — amint már megírtuk 
— a Hajnóczi-utca. Marx-tér és az 
'A'ttila-uica által határolt telken. 
Mindkét ház háromemeletes lesz. 
Ezenkívül a G ed ónál 20 családi ház 

épül. A kormányzat az építkezés 
költségeinek fedezésére 20 évre tör -
leszthető kamatmentes kölcsönt biz-
tosít. 

Jelentős az a könnyítés, amely-
lyel a kormány legújabb rendelete a 
lakáriioz-jutás várakozási idejét 
csökkentette. Az eddigi 8 évi határ-
idő helyett a társasházban épülő 
lakásoknál 1—5, a családi háznál 
1—ti év alatt minden szövetkezeti 
tag beköltözhet a saját tulajdonát 
képező lakásba, házba. 

MÁRCIUS 18-IG MEGTEKINTHETŐ 
A „KÖZLEKEDÉS ÉS BALESETELHÁRÍTÁSI KIÁLLÍTÁS' 

Nagy érdeklődéssel fogadták 
Szegeden a dolgozók a néhány nap-
pal ezelőtt megnyílt közlekedési és 
balesetelhárítási kiállítást. Az üze-
mek dolgozói, az iskolák tanulói 
csoportosan látogatják és érdeklő-
déssel nézik végig az igen tanul-
ságos képeket. A rajzok, fény-
képek felhívják figyelmünket arra, 
hogy a közlekedés terén elkövetett 
legcsekélyebb szabálytalanságból is 
súlyos szerencsétlenség történhet. 

Szemléltető képeken láthatjuk a 
helyes és helytelen közlekedést. 
Eredeti felvételeken mutat ják be, 
hogyan járnak azok. akik nem tö-
rődnek a közlekedés rendjével. A 
,.Harger"-kászülék megállapítja, 
hogy a járművezető ittas állapot-
ban teljesiti-e szolgálatát. Ennek 
megállapítása fontos, hiszen a bal-
esetek nagy száma i t tasság mia t t 
történik. A kiállítást március 18-ig, 
vasárnapig ta r t ják nyitva. 

Héttizeddel emelkedett a tanulmányi átlag 
a szegedi egyetem jogi karán 

A szegedi Tudományegyetem jo. 
gi karán az elmúlt tanévben a t a -
nulmányi átlag 3.5 volt. Ez az 
eredmény az első félévi vizsgák 
után 4.2-re emelkedett. Emelkedés 
azonban csak a rendszeresen járó 
hallgatóknál mutatkozik, a mezei 
hallgatók tanulmányi színvonala nem 
emelkedett, továbbra is 3.5 ma-
radt. 

A mezei hallgatóknak két cso-
port ja van: a vidékiek, akik nem 
tartózkodnak Szegeden. illetve 
azok a szegediek, akik dolgoznak, 
tehát nem tudnak eljárni az elő-
adásokra, A még meglévő mezei 

hallgatók tanulmányi színvonala 
érdekében a vidékiek számára ha -
vonkint konzultációkat szerveznek, 
amelyen számot adnak az elvég-
zett anyagról. A helybeli mezei 
hallgatók részére hetehkint két 
délután összefoglaló előadásokat 
tar tanak, hogy igy biztosítsák a 
rendszeres tanulást . 

A mezei hallgatók száma azon-
ban egyre csökken. Az első évesek 
közül minden hallgató rendszeresen 
j á r az előadásokra, A mult évben 
43 elsőéves hallgató közül 27 m e -
zei hallgató volt. ebben az évben: 
viszont egyetlen elsőéves sent tanul 
mezei ü t e m 


