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Megnyílt Ber l inben az Európa i Munkásértekezlet 

Berlin (ADN). Berlinben ösz-

fcseült a Nyugat-Németország új-

rafeífegyverzése ellen összehívott 

Európai Munkásértekezlet. Az űze-

tni dolgozók Európa 18 országábó' 

Összegyűlt küldöttei három napon 

j t tanácskoznak arról, hogyan ko-

vácsolják össze az európai munkás . 

$ig akcióegységét Nyugat-Német, 

ország újrafelfegyverzése ellen. 

A megválasztott küldöttek mö-Eött a munkások és munkásnők 

lillio állanak. 

egyidejűleg orosz, francia, angol 

és német nyelven közvetítik. A 

kül- cs belföldi legjelentősebb hír-

ügynökségek, lapok, rádióállomá-

sok elküldték Berlinbe képviselői, 

ket. 

11 óra 40 perckor Kurt Hanisch, 

a berlini Izzólámpagyár dolgozója, 

a remilitarizálás elleni Európai 

Munkásértekezlet kezdeményező bi. 

zottságának tagja megnyitottnak 

jelentette ki az értekezletet. 

Beszéde után az értekezlet meg-
Az ülésen elhangzott beszédeteetválasztotta az elnökséget. 

Az elnökség rövid tanácskozása 

] után Kurt Hanisch beje'entette,; 

hogy az Európai Munkásértekezlet 

elnökévé Renee Six francia munkást 

! választották meg. 

I Az üdvöz'ö beszédek elhangzása 

; után az értekezlet egyhangúlag 

j elfogadta Renee Six elnök javas, 

latát az értekezlet egyetlen napi-

rendi pontjáról: „Az európai or-

szágok dolgozóinak cs szakszerve-

zeteinek akcióegységéről Németor-

szág remilitarizálása ellen." 

Levél a dorozsmai „Szabad Fökl"-termelőesoportból 

Xt'pi demokráciánk dolgozó parasztság számára nyújtott segít-
sége, amelyet a termelőszövetkezetek megalakításánál is biztosit — 
igen sokat jelent a felemelkedés cs a boldogulás útján. Ezl bizonyltja 
a Dorozsmán nemrég megalakult Jzahad Föld".tszcs tagjának, hagy 
Ferenc elvtársnak hozzánk intézett alábbi levele is: 

I j módszerrel támad nz ellenség, de 

nagy családként dolgozik a tavaszi munkák sikeréért 

a termelőszövetkezeti Szőreg 
'A-Deszk felé vezető országai melleit még a tél kopárságál vi-

seli magán a szőregi Tolbuchin-téi\ .4; országút szürkén fut tovább s 
(t környezel egyhangúságából csal; az MjS-as szőregi csata szép, fe-
hér emlékműve emelkedik ki. Nem sokára azonban diadalkapu áll majd, 
esen a helyen s vörös és nemzetiszínű-, zászlókat lengel a szél a frissen 
zöld térségen. Felszabadulásunk emlékére a község dolgozó parasztjai 
— valamennyien termelőszövetkezeti tagok — diszkapni állítanak ide 
« község bejáratához 'ős nagy betűkkel triák rá. hogy már messziről 
hirdess!-: „SZŐREG TERMELŐSZÖVETKEZETI KÖZSÉGA 
tsses-tagok szorgalmas keze nyomán ugyanakkor újonnan elültetett 
fák és díszkert üdíti fel az armjú rókát. 

A „Szabad Föld"-lsz'cs március 
17-én tarlolta első taggyűlését, me-
lyen a tavaszi ütemtervei beszéltük 
meg. A gyűlésen a tagok büszkén 
jelentelték, hogy a tavaszi kalászo-
sokat és a cukorrépát száz százalé-
kig elvetették. Ezen az értekezleten 
a tagok még bizakodóbbak voltak, 
mint az alakuló gyűlésükön, mert 
méginkább érezhetővé vált számuk-
ra a népi demokráciánk részéről 
nyújtott segítség. Saját tapasztala-
tukból győződtek meg, hogy köny-
nyebb és jobb közösségben dolgoz-
ni, mint egyénileg. Nagy megnyug-
vást és lelkesedést váltolt ki az :s, 
hogy a bizottság egyik tagja jelen-
tette: akinek vetőmagra van szük-
sége, jelentkezzen, azt megkapja és 

csak ősszel, a termésből kell vissza-
adni. Nagy segítséget jelent, hogy 
vetőburgonyát is adnak. 

Népi demokráciánk kulturális té-
ren is sokat gondoskodik rólunk. 
Igen sokat tanultunk a . Berlin el-
este" című filmből, amelyet a rend-
őrség vándormozija mutatott be Do-
rozsmán. Lálhaliuk, hogy az impe-
rialisták' milyen könyörtelen 
ellenségei a dolgozó népnek. Meg-
világította a film azt is, hogy Sztá-
lin elvlárs az. aki megmutatta a 
dolgozó népnek az utat, amelyen 
haladnia kell cs Sztálin elvtárs ve-
zeti a béketábor harcát a győzelem-
re. Ez jelenti a dolgozók szabad é» 
jobb életét. 

Aa öntudatot titei-íágok 

azonban tudják, hogy mindez hiá-
ba: aló lenne, ha nem minél jobb 
munkával igyekeznének megünne-
pelni április 4-ét, hogy czZet egy-
ben még boldogabb jövőjüket is 
biztosítsák. Ezért lelte meg felaján-
lását a Petőfi önálló termelőszövet-
kezeti csoport, hogy valamennyi ta-
vasziját legkésőbb április 4-ig el-
veti. ezenkívül 1(1 hold gyümölcsöst' 
is létesít. A tavaszi árpát, mákot 
máris elvetették. Minden időt ki-
használnak, liogy gyorsan haladjon 
a munka. Az elmúlt pénteken, 
szombaton különösen kihasználták 
»z 'alkalmas jó időt. 

A Petőfi, Micsurin 

ét m t éréi Rósm 

lermclőcsoport jár élen 'a vetési 
munkában. A két nap alatt 12 hold 
tavaszi árpát, öt hold leirt. 14 liohl 
borsót, 15 bojrt ipákat- 4 ho ldvö-
rös répát és I hőid takarmányré-
pát elvetetlek, ezenkívül 3 Jinld vö-
röshagymát elraklak és még ál) 
hold távaszi vetésnek aUsupitottak,-

Nyugodtan, bizakodón dolgozik a 
falu: gyarapodását, jólétét biztosít-
ja. Érthető, liogy nem jő szemmel 
pétik ezt kérlelhetetlen ellenségeik, 

a kulákok és szeretnék megzavarni 
a termelőszövetkezeti csoportok bé-
késen munkálkodó életét. 

Kígyói-békát kiáltottak 

még nem is olyan régen a termclő-
; csoportokra, hogy elriasszák onnan 
! a dolgozó parasztokat, Azoknak 
azonban esziikágálian sem volt, 
hogy rájuk hallgassanak. Inkább a 
Párt szavára figyeltek és már az 
eddigi eredmények is azt mulatják, 
hogy nem cselekedtek rosszul. Más-
képp ravaszkodnak most a kulá-
kok: azzal próbálkoznak, liogy ök 
is be juthassanak valamelyik terme, 
löcsoportba. Nem véletlen. hogy 
szinte mindennapos vendégek a ta-
nácsházán Lengyel Mátyás, Tótli 
András, Sebők Métlyhcrl Szőreg 
közismert kulákjai. Tolnai György, 
a volt eáendőr-kulák pedig felesé-
gét küldözgeti a tanácshoz s mind-
egyik azért. hogy kikunyorálják 
Bot lka-, elvtárs,', tanácselnöknél: 

hadd léphessenek ha 

tormiilöcsoporlba. Kuiáknák, elien-
séfeűek azonban nincs lielye becsü-
Ifct.esen dolgozó termelőszövetkezeti 
tagok között. Nincs helye még .ak-
kor sem. ha fondorlatosan sikerült 
kijátszauiok a kevésbbé éber dol-

gozó parasztokat, amint azt Gyer-
mán Ferenc kulák lette. Valami-
képpen befurakodott még február, 
ban a ..Békel'-termelőcsoporlba és 
ott próbálta aknamunkáját előké-
szíteni, ainig Lakatos Ferenc elv-
lárs, tánácsclnökhelycttcsnck, a 
Pelőfi-termelőcsoport tártának éber-
sége le nem leplezte. Igy azután 
Gyermán Ferenc kipenderült a cso-
portból. 

Intő es a példa 

cs különösen figyelmeztető a „Bé. 
ke".termelőcsoport tagjai '-'-inára. 
Magának Lakatos elvtársnak is —. 
bár nagyon helyesen, ö leplezte le 
a befurakodott ellenséget —. még 
éberebbnek kell lennie. Ot 's majd-
nem megtévesztették ugyanis azzal, 
hogy nem számit kuláknak, aki le-
adta a földjét. Egy pillanatra sem 
szabad elfelejteni, hogy a kulák 
mindig kulák marad és ha ki is 
csúszott a Iába aió! a talaj. akkor 
sem lesz a kutyából szalonna. 

A szőregi kulákok nanról-naprn 
keservesebben tapasztalják, hogy 
netn olyan könnyű már a dolgozó 
parasztok félrevezetése. 

Nagy családként 
dolgozik a termelőszövetkezeti köz-
ség s lia ni ég jobban megjavul a 
népnevelők fel világosító munkája, a 
pártszervezet és a tanács egyaránt 
kiküszöböli azokat a hibákat, ame-
lyek a szemléltető agitáció, a fali-
újságok és a versenytábiák '--zelése 
körül mutatkoznak. — akkor még 
gyorsabban növekszik a b- etelt te-
rület Szőreg határában s még ha-
marabb indulnak fejlődésnek az él-
tető tavaszi vetemények. 

É N M A R I S NYkRIEM 
Szeged dolgozói a tervkölcsönkötvénjeh második nyeremény-

sorsolása előtt 

CSAK EL KELL MENNI a „Táncsics"-tszcs istállójába 
Takarékosai!, adagolva kapják a takarmányt, mégis szépen fejlődnek, 

bő tejhozanuiak a csoport állatai 

Zúg a Traktor, vetik a lent tíz 
Jioldon a Táneáies-lemielöcsoport 
földjén. 

— Kicsit rögös a föld. mert új-
ból kellett szántani — m o n d j a Ka-
lona elvtárs, a csoport pánt l ikára . 
-— Az őszi szántás után kikelt raj-
ta a vadbúza az enyhe idő miatt. 

tél Itat, pontosan 

A tanyában bent nagy a sürgés-
forgás. Most etetik a jószágokat, 
türelmetlenül vár ják nz állatok 
gondozójukat. Az új. hatalmas is-
tálló egyik felében 12 ló, másik fe-
lében 20 szarvasmarha fogyasztja 
jp étvággyal a vacsorára kapott 
takarmányt. Az egyik tehén mellett 
háromhetes kis boci ügyetlenül, 
anyját utánozva a kukoricaszái'at 
rágcsálja. Mintha azt nkaná. bi-
zonyítani, hogy már ő is a „na-
gyok" közé tartozik. Aztán az any-
ját kezdi piszkálni. Az orrával 
meglöki: elég legyen a roteaalko-
clásból. Nemrégen, két hete vette 
meg a csoport ezl a tehenet. Na-
gyon megszerették már s j ó bőte-
jelő, naponta 14 litert fejnek tőle. 

Nagy feladat rár 

snosi az állatgondozó brigád tagjai-
ra. Takarékoskodni kell a takar-
mánnyal, de úgy, hogy a lojhozam 
ne csökkenjék, s a lovak is éppúgy 
birják a munkát, mint eddig. A 
brigád tagjai eddig igen jól oldot-
ták meg feladatukat a takarmány-
tpkarékoakoáás terén. Ezelőtt any-
nyi takarmányt adták a jószágok-
nak, amennyit felvett a villa. Nem 
egy esetben aztán ott állt az álla-
tok előtt a széna, csak beleturkál-
lak s elprédálódott. Most azonban 
adagolva kapják a takarmányt. A 
lovak egy etetésre két kiló szénát 
kapnak, reggel és este pedig 1—1 
kiló abrakot, amelynek fele kuko-
rica, fele zab. Most soha nem ma-
iad a jászolban egy szem kukorica 
sem. mindent jóízűen elfogyaszta-
nak. Munkabírásuk sem csökken, 
de most jobban kímélik is őket, 

mint eddig. A nehezebb munkákat 
a gépállomás gépei végzik. 

.4 teheneknél 

is hasonló a helyzet, A kongrerz-
szus tiszteletére a tejhozam emelésé-
re. tett felajánlásukat 200 száza-
lékra teljesítették. A takarékosko-
dás óla nemhogy csökkenne, ha-
nem még emelkedett is a tejhozam. 
Ehhez természetesen még az is hoz-
zájárul , hogy az ú j istálló sokkal 
tágasabb, világosabb, szellősebb a 
réginél. 

— Még elég sok polyvája van a 
csoportnak — számol be Hévizi 
elvtárs — s a polyvát silótakar-
mánnyal keverve etetjük. Nagyon 
szeretik ezl a keverékei a tehenek 
s éltől emelkedik a tejhozam is. S 
hogy változatos legyen a kosztjuk, 
tányérieahéjjat és borsószárat meg-
darálunk, összekeverjük. így mind-
járt nem olyan egyhangú. 

A Táncsics-lermelöcsoportban 
megértették, hogy 

nem lehet a takarmányt 
prédálni. 

Minden ludasukat felhasználják 
annak érdekében, hogy a takaré-
koskodás mellett ne szenvedjenek 
semmiben sem kárt az állatok. Ez 
egyben bizonyíték arra: ahogyan 
az üzemekben a nyersanyaggal ta-
karékoskodhatnak. éppen úgy a ter-
melőcsoportokban, de egyénileg dol-
gozó parasztjainknál is lehet "taka-
rékoskodni nemcsak a takarmány-
nyal, hanem vetőmaggal, üzem-
anyaggal is. Aki oddig kételkedett 
abban, hogy minden veszteség' nél-
kül lehet takarékoskodni, meggyő-
ződhet róla. Csak el kell menni a 
Tánesics-termelőcsoport istállójába, 
rá kell nézi a szebbnél-szebb álla-
tokra s meggyőződhet arról, hogy 
lehet, sőt kell takarékoskodni. V. É. 

Országos jelentőségű újítás 
a MÁV szegedi igazgatóságán 

A munkafelajánlások között 

nagyjelentőségű újítással ünnepli 

meg hazánk felszabadulásának év-

fordulóját a MÁV szegedi igazga-

tóság valamennyi dolgozója. A fel-

ajánlást úgyszólván minden egyes 

dolgozó megtette, hogy ezzel is 

hálá ját és szeretetét fejezze ki a 

Szovjetuniónak, nagy felszabadi. 

tónknak, A felajánlások között 

egyik legszebb felajánlást tette 

Csáki Károly műszaki dolgozó, öt-

letes újításával. Újításának lénye-

ge, hogy a földalatti kábelvezeté-

kekben előállott zavaróik meghatá-

rozásához készüléket szerkesztett, 

amellyel könnyűszerrel, méter pon. 

tosságga] megál'apitja a hiba he-

lyét. Ezzel az újítással nagy pénz-

összeget, munkaidőt, valamint mun-

kaerőt takarít meg. Ezt az újítást 

azonban nemcsak a . vasút terüle-

tén, hanem országosan is bevezet-

ték és nagy összeget takarítunk 

meg vele népgazdaságunknak. 

Vasárnap 
„Bolsevik Párt ú t ja " 

7. előadása 

Vasárnap délelőtt '.) órakor tart-

ják ineg a Vörös Csillag-moziban a 

„Bolsevik Párt útja" című előadás-

sorozat lietaHk előadását. 

Ezen az előadáson a jelenlevők 

megismerkednek a Szovjetúnió szo-

cialista iparának fejlődésével és az 

c'.ső ötéves tervvel. Ugyanakkor ha' 

lanak majd arról a hatalmas harc-

ról, amelyei a Bolsevik Párt vívo.t 

Trockij és Bucharin ellen, a szocia-

lista Szovjetúnió felépítéséért. 

Másfél esztendeje, liogy Népköz-
társaságunk kormánya az ötéves 
tervkölcsön jegyzésre liivta fel a 
magyar népet, 'A' kormány felhívá-
sára a dolgozók néhány nap alatt a 
kölcsön í>0U millió forintban kibo-
csátott összegét több mlht 50 szá-
zalékkal túljegyezték. A kölcsön si-
kere bebizonyította, liogy do'gozó 
népünk összeforrt népi demokráci-
ánkkal, mert a két és télmilüó köl-
csön jegyző száma azt tanúsította, 
liogy az ország minden 11íi fia részi-
veit a kölcsöujegyzésheii. 

A tervkölcsön nyereménykötvé-
nyeinek egy részével az elmúlt év 
szeptemberében 30 millió 013 ezer 
ífl'O forintot sorsoltak ki. 

Azóta ötéves tervünk e'ső évét 
befejeztük, mégpedig hatalmas si-
kerekkel. A siker után március 29-
én, 30-án és 31-én a tcrvkölcsöii-
nyeremény kötvényeinek újabb sor-
solásával 30 millió 782 ezer 200 fo-
rint kerül kisorsolásra. Szeged dol-
gozói az ú jabb sorsolás előtt is leg-
nagyobb lelkesedéssel és munkalen-
diifettcl tekintenek ötéves tervünk 
megvalósítása elé. 

Mészáros Ferenc pártonkívüli dol-
gozó a Magasépítési Állami Válla-
lat villanyszerelője a következőket 
mondta erről: 

— Most látom, hogy mennyire ér-
demes volt tevvkölcsönt jegyezni. 
Látom a nagyszerű eredményeket, 
amelyek azt bizonyítják, liogy ha-
zánkban is kezdenek megvalósulni 
mindazok, amelyeket Szovjetúnió. 
ban láttam, amikor a hadifogságban 
voltam. Az ősszel nem nvertem, s 

előfordulhat, liogv most sem nye-
rek. l>e nem is az a fontos, hiszen 
vis zatériil ezer más formában a 
kölcsön összege. E mellett igen jó 
érzés, hogy én i- hozzájárultam 
ötéves tervünk eddigi sikereihez. 
Első voltam a békekölcsönjegyzés-
nél is. Akkor létesült a Petőfi Sán-
dor.sugárút elején az új napközi-
otllion, ahol az én kisfiam is el-
tölti az idejét, amig én és a fele-
ségem dolgozunk. Biztos ina már 
gyermekem jövője a tanuláshoz és 
boldog élethez. 

Svagrik dános, a pedagógiai főis-
kola dolgozója hasonlóképpen be-
szélt: 

— Országunk szocialista építése 
:tz újabb gyárak, kórházak, isko-
lák. intézmények olyan örömmel 
töltenek cl, hogy alig gondolok ar-
ra, nyer-e a kötvényem, vagy sem. 
I n márts nyertem mindazzal, amit 
ötéves tervünk eddig hozott. .ló 
munkámmal arra törekszem, hogy 
minél gyorsabban teljesítsük ötéves 
tervünket és felvilágosító munkám-
mal igyekszem elősegíteni a terme-
lőszövetkezeti csoportok fejlődését. 
Tudom, liogv a társas gazdálkodás-
sal nemcsak több élelmet. több 
nyersanyagot kapunk a falutól, há-
túin iparunk belső fogyasztó piaca 
is kiszélesedik ezzel. Első voltam a 
békekölcsön jegyzésnél is. Szocialis-
ta hazám felvirágoztatásáért min-
den áldozatra kész vagyok. 

Igy gondolkoznak Szeged öntuda-
tos dolgozói a tervkö'csön nyere-
ménykötvények második kisorsotá-
sa elölt. 

A tavaszi munkákról tárgyalt 
a DEFOSz szegedi dülőbiztosi értekezlete 

A DEFOSZ szegedi szervezete dü-
lőbiztosi értekezletet tartolt pénte-
ken este. Az értekezleten megjelent 
dülöbiztosok jelentéséből kitűnt, 
liogy Szeged területén n tavaszi' 
munkák általában gyors ütemben 
haladnák. 'Az őszi vetések szépek, a 
dolgozó parasztok sok helyen már 
meg is fogasolták. Jó munkájával 
kitűnt Kopasz Mihály kisparaszt, 
az Alsóvárosi feketeföldeken. Elve-
tett már eddig 700 négyszögöl bor-
sót, 3Ö0 négyszögöt burgonyái, 300 
négyszögöl takarmányrépát és egy 
hold lent. herével. Katona Pál szin-
tén Alsóvárosi feketeföldeken lakó 
középparaszt elvégezte már az ösz-
szes tavaszi munkákat, búzáját, ár-
páját megfogasolta és a burgonya 
vetését a mai nappal befejezi, A 
Felsővárosi feketeföldeken Kocsárdi 
Ferenc egyénileg dolgozó kisparaszt 
végzett jó munkát. Egy hóid nap-
raforgót, egy hold takarmányrépát, 

400 négyszögöl cirokot ós 400 négy. 
szögül mákot mér elvetett. Öszi ga-
bonáját elfogasolln Tudják, hegy 
jó munkájukkal saját maguknak 
biztosítanak, több jövcdelm- ' í 
munkával több terméssé' 
ügyét is szolgáljuk, ez 
minden dolgozó paraszt: 
nekilásson minéf előbb 
munkák elvégzéséhez. I 
kitűnt az értekezleten az ;.y 

éberen kell őrködnünk a kuíákok-
kal szemben, inert például özv. 
Kopasz Dűlné, Béke-utcában lakó 
kulák még semmit sem vetett, föld-
jét parlagon heverteti. Ezzel igyek-
szik népgazdaságunk fejlődését hát-
ráltatni és az ellenség munkáját 
elősegíteni. Leplezze le minden dol-
gozó paraszt népünk ellenségeit, a 
szabotáló kulákokiit, jelentsék a 

i DEFOSZ-szervezcteknek, hogy a 
szabotáló kulákok méltó büntetésü-
ket megkaphassák. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
legújabb hadijelentése 

A Koreai Népi Demokratikus vonalon folytatták a védelmi hai-

Köztársaság néphadseregének fő- c o t a s ellenség ellen és emberben, 
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néphadsereg egységei a kínai ön- n a S y veszteséget okozlak az ellen-

kéntesekkel együtt valamennyi arc- sernek. 

Új kultúrotthont kapnak 

a MÁV fűtőházi DISz-fiatalok 

A MAV-Fütőház DISZ-szirvezete 

az 5 éves terv folyamán korsze-

rűen felszerelt kultúrotthont kap. 

Ezáltal véglegesen megszűnik az 

az áldatlan állapot, hogy egy tag-

gyűlést vagy ifjúsági-napot más és 

más helyen kell megtartani. Ez az 

állapot nagymértékben hozzájárult, 

ahhoz, hogy a fütőhfzi f ;k elid" 

genedtek n DISZ.tő mrglazu 

köztük a munkafegyelem — ahogy 

erre az üzemi pártszervezet kriti-

kája is rámutatott, A fegyelme-

zetlenség odáig fajult, hogy Pzögí 

Szilveszter ifjúmunkást — aki jó 

munkájáért pénzjutalmat js kapott 

— el kellett távolítani az üzemből. 

Ostromállapot Iránban 
' Vz iráni sah keddre virradó éjjel 
.irdette n rendk'vüli ál'apo ot az 
•ág terűidére. 

feherán politikai köreiben ezt az 
intézkedést Macghee, az amerikai 
helyettes külügyminiszter iráni tar-
tózkodásával hozzák kapcsolatba. 


