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Az európai munkásértekez le t 
j e l en tősen megszi lárdította a békéért küzdő 

embermi l l i ók táborát 
Hazaérkezett a magyar küldöttség 

Az európai munkáfcértekéz 1 eten 

jésztvett küldöttségek tagjai ha-

tójukba visszatérve mindenütt lel-

kes hangon beszámolókban ismer-

tetik az értekezlet lefolyását és 

annak eredményeit. Ugyanakkor a 

nemzetközi sajtó hosszú cikkekben 

foglalkozik e történelmi jelentősé-

gű értekezlettel. 

A magyar küldöttek pénteken ér. 

keztek vissza Berlinből. Fogadá. 

gukra megjelentek Harustyák Jó-

zsef elvtárs, az MDP Politikai Bi-

zottságának tagja, a SZOT elnöke, 

és az elnökség több' tagja, Benke 

Valéria, az Országos Béketanács 

titkára, továbbá a Német Demo-

kratikus Köztársaság budapesti 

diplomáciai missziójának képvise-

lői és a budapesti dolgozók küldöt-

tei. 

Takács Ferenc, ft MAVAG Üze-

mi Bizottságának tagja dolgozó 

népünk köszönetét fejezte ki a kü l . 

döttségnek harcos munkájáért, me . 

lyet az európai munkáskonferen-

cián a népek békéje érdekében ki-

fejtett. 

Bozsóki Ferenc, a küldöttség ve-

zetője válaszában kijelentette: 

Az európai munkáskonferencia 

történelmi jelentőségű e/emény 

a béke megvédéséért vivott 

harcban. 

A konferencián résztvevő 19 or-

szág küldöttei kinyilvánították az 

európai népek egyértelmű követe-

lését, hogy megakadályozzák a né-

met militarizmus újjáélesztését és 

Í. ú j világháború kirobbantását 

fejezte be beszédét Bozsóki Fe. 

renc. 

V a r s ó . Az európai munkás, 

értekezleten résztvett lengyel kül-

döttség tagjai, észrevételeikről é3 

benyomásaikról nyilatkoztak a saj-

tó tudósítóinak. Jozef Wozniak bá-

nyász kijelentette, hogy ez az ér-

tekezlet jelentős mértékben meg-

szilárdította a Nyugat-Németor. 

szág felfegyverzése ellen küzdők 

egységfrontját. 

P r á g a . A csehszlovák lapok 

vezető helyen méltatják a munkás, 

értekezlet jelentőségét. A Rudée 

Právo ezeket ir ja : 

Az európai munkásértekezlet 

újabb kemény csapás a háború 

előkészítőinek mesterkedéseit*. 

A békéért folytatott harcban — 

irja a Prace, a csehsz ovák szak-

szervezetek lapja — Nyugat-Né-

metország dolgozóira nagy feladat 

vár. 

S z ó f ia. Az európai munkás-

értekezlet határozatai — irja az 

Izgrev — 

újabb komoly figyelmeztetést 

jelentenek a háborús uszítók 

számára. 

Ugyanakkor még szorosabb egy-

ségre hivják fel Európa minden 

munkását arra, hogy keményen és 

szilárdan vegyék kezükbe a béke 

ügyét, 

B u k a r e s t , A román munká . 

a német nép békeszerető erőinek 

munkásság többi képviselőivel 

együtt kötelezettséget vállaltak, 

hogy minden eszközzel támogatják 

a német nép békeszerető erőinek 

küzdelmét _ hangoztatja a Scan-

teia. 

T i r a n a . A munkásértekezlet 

határozatai — ir ja a Baskimi — 

új fegyvert jelentenek az eu. 

rópai munkásság kezében, 

hogy sikerrel vívhassa meg harcát 

a világbéke megóvásáért. 

H a n n o v e r . A Német Szociál-

demokrata Pár t Lebenstedtben 

megtartott gyűlésének résztvevői 

egyhangú határozatot hoztak, 

amelyben tiltakoznak Nyugat-Né-

metország remilitarizálása ellen. 

L o n d o n . Dávid Michaelsom, a 

munkásértekezlet egyik angol kül-

dötte beszámolójában többi között 

a következőket mondotta: 

Berlinben mindenütt azt t a . 

pasztaltuk, hogy a nép újjá-

építést kirán, nem pedig fe l . 

fegyverzést. 

P e k i n g . Az európai mtínkás-

értekezlet nagy sikere megmutat-

ta. hogy 

a béke erői Európában, amelyek 

A munkásosztály köré tömö-

rültek, hatalmasak 

— ir ja a Zsenminzsibaó. Az érte-

kezletnek nagy szerepe van a 

Nyugat-Némeitország újrafelfegy. 

vérzésé ellen. a háború elhárítá-

sáért vivott harcban. 

A SZERETET ÉS HÁLA ÜNNEPE SZEGEDEN 
A normák túlteljesítésével, az 

önköltség csökkentésével. anyag-

takarékossággal készülnek az or . 

szág minden részében a dolgozók 

április 4-e megünneplésére. De ké-

szülnek ünnepségekkel is, ahol 

ugyancsak kifejezésre jutatt ják a 

Szovjetunió iránt érzett hálájukat. 

Már napokkal ezelőtt megkezdték 

Szegeden is az előkészületeket fel-

szabadulásunk hatodik évfordulója, 

oak méltó megünneplésére. Kedden 

este megkezdődnek az ünnepségek: 

kiosztják az okleveleket és jelvé-

nyeket az ú j sztahánovisták kö-

zött. 

Szerdán délelőtt 10 órakor felvo-

nulnak a szegedi dolgozók a Szé. 

ehenyi-téren lévő szovjet hősi em-

lékművek elé és koszorújukkal ró-
ják le kegyeletüket a mi szabad. 
Ságunkért hősi halált halt szovjet 
katonák iránt. 

Délben 12 órakor a tanácsháza 

közgyűlési termében az ünnepi 

díszközgyűlésen Tombácz Imre elv-

társ, a Függetlenségi Népfront sze-

gedi bizottságának elnöke mond 

beszédet. 

Este 6 órakor a Szegedi Állam; 

Nemzeti Színház művészei díszelő-

adás keretében a „Dohányon vett 

kapitány" cimű szovjet operetett 

mutatják be. Előtte Dénes Leó 

elvtárs, a városi tanács végrehajtó 

bizottságának elnöke mond beszé-

det. 

Tizenhat küldött képviseli a megye szabadságharcosalt 
a Szabadságharcos Szövetség ma kezdődő 

II. kongresszusán 
Az elmúlt vasárnap Szegeden 

tartott megyei küldöttválasztó ér-

tekezleten választották meg a me-

gye szabadságharcosai a szerve, 

zésben, politikai felvilágosító mun-

kában és a kiképzésben élenjáró 

szabadságharcosok közül küldöt-

teiket. Csongrád megye szabad-

ságharcosait tizenhat küldött 

képviseli a ma kezdődő II. kon-

gresszuson. 'A' küldöltek közt v a n 

Temesvári Irén, az ásotthalmi ál-

lami gazdaság dolgozója, ifj. Mol. 

nár Lajos nagymágocsi paraszt-

fiatal, Székes! Irén, a mindszenti 

gépállomás dolgozója, Gémes Fe-

renc, a vásárhelyi Dózsa-tszcs 

Munkaérdemrendes tagja, Török 

Bálint, a vásárhelyi Kötöttáru-

gyár dolgozója, Dudás Szabó La-

jos, a kiskirálysági Lcnin.tcrme-

lőcsoport tagja, Pelvai Ferenc, 

Szeged küldötte, A megyei érte-

kezlet küldöttnek választotta meg 

Kádár László bajtársat is, a Sza-

badságharcos Szövetség megyei 

titkárát. Arany Júlia Székkutas, 

Bányai Ilona Derekegyháza, Pé-

ter Jolán, a szegedi Textilkombi-

nát, Szántai István, a szegedi Kés-

árúgyár, ifj. Szűcs Gyula, a szeg. 

vári Gorkij-termelőcsoport, Ivá-

nyi Ferenc, a barattyosi állami 

gazdaság, Vadlövő Sándor pedig 

Makó küldötte. Ifj. Kun Lászlót, a 

földeáki szabadságharcos szerve-

zet egyik legjobb tagját szintén 

küldöttnek választották meg a 

vasárnapi értekezleten. 

Megyénk szabadságharcosainak 

küldöttei sok értékes javaslattal 

segítik elő a ma kezdődő II. sza-

badságharcos kongresszus mun. 

káját. 

Vasárnap hat helyen fart a DÉFOSz 
paraszfgyű éseket 

Befejeződött a szegedi 
könyvkiállítás 

Tegnap délután ünnepélyes ke. 
retek között fejeződött be az 
MSzT-székházban a szegedi köny-
vesboltok által rendezett könyvki-
állítás. 'A' kiállításnak körülbelül 
négyezer látogatója volt. A látoga-
tás Ideje alatt számos szépirodalmi 
és ideológiai műveket vásároltak a 
dolgozók. 

A Magyar-Szovjet Barátság 
Hónapja műsorából 

Pénteken este a Magyar-Szovjet 
Barátsági Hónap keretében nagy 
sikerrel tartották meg a Zenekon-
zervatórium hangversenytermében a 
Zenekonzervatórium magas osztályú 
növendékeinek hangversenyét. 

Ma este ugyancsak a Magyar-
Szovjet Barátság Hónapjának ke. 
retében a Vörös Csillag-moziban 
mutatják be a Patyoinkin-páncélos 
című szovjet filmet. 

Április 3-án, kedden az MSzT-
székház nagytermében este 6 óra-
kor Szeged és a szegedkörnyéki 
falvak legjobb kultúresoportjai sze. 
repelnek. Az előadás előtt Rudas 
László elvtárs, az MSzT csongrád-
megyei titkára mond beszédet, majd 
utána ünnepélyes keretek között 
osztják ki a jutalmakat azok közt 
az MSzT-tagok közt, akik a Ma-
gyar-Szovjet Barátság Hónapja ke-
retében a legjobb munkát végez, 
ték. 

Szeged diákfiataljainak 
kultúresoportjai szerepelnek 

a városi kultúrverseny 
vasárnapi pótelődöntőjén 

Az elmúlt vasárnapi és hétfői 

városi kultúrverseny elődöntőin 

nagy sikerrel szerepeltek az üzemi, 

hivatali kultúresoportok. Most va-

sárnap dlélelőtt a kultúrverseny pót-

elődöntőjét rendezik meg. Ezalka-

lommal az Egyetem, a Főiskola és 

a középiskolák kultúresoportjai mu-

tatkoznak be. 

Holnap a város több helyén jön 

össze a dolgozó parasztság, hogy 

kiértékeljék az eddig végzett mun-

kát. Ugyanakkor megbeszélik az 

előttük álló feladatokat is. Ezeken 

a gyűléseken a dolgozó parasztok 

egymással megbeszélik problémái-

kát. s ezáltal könnyebben kiküszö-

bölhetik munkájukban mutatkozó 

hányosságokat. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor U j . 

szegeden, Rókuson éB Móraváro. 

son és Felsővároson a DÉFOSZ-

kelyiségben. Székháton 10 órakor az 

j iskolánál, délután 3 órakor Küiső-

Baktóban tart a DÉFOSZ paraszt. 

' gyűléseket. 

Tömeges diáklefartózlatások 
Törökországban 

Az isztambuli ügyészség bűnvádi 

eljárást indított 56 diák ellen. Az 

a vád ellenük, hogy március 21.én 

tüntető felvonulást rendeztek Is/-

tambn utcáin, tiltakozásul az USA-

csatl/s török kormány reakciós no . 

Utikáj'e. ellen. 

A G Y U F A G Y Á R F A L U J Á R Ó I Ü D V Ö Z L I K 
Balástya dolgozó parasztjait 

A Szegedi Gyufagyár falujáról harcos üdvözletüket küldik Be* 

lástya dolgozó parasztjainak, abból az alkalomból, hogy jó tavaszí 

munkájuk eredményeként megyei viszonylatban az elsó helyre kerül-

tek. Büszke öröm tölt e! bennünket, mikor a Délmagyarországban ol-

vassuk, hogy a tavaszi munkák elvégzésében jó példát mutatnak • 

megye többi községének. Mi figyelemmel kisérjük Balástya dolgozó 

parasztjainak munkáját, hiszen hosszú évekig kijártunk mint falujá-

rók. Most látjuk, hogy munkánk nem volt hiábavaló, mert dolgozó 

parasztjaink megértették Pártunk hívó szavát és jó munkájukkal ve-

szik ki részüket ötéves tervünk teljesítéséből. Jó munkájukkal bizto. 

sítják a városi dolgozóknak a nagyobb és fehérebb kenyeret. ü*e-

meinknek a több és jobb minőségű nyersanyagot. Tudják, hogy szo-

cialista fejlődésünkhöz, életszínvonalunk emeléséhez az ő munkájuk 

fokozása döntően szükséges. A szocializmust csak úgy tudjuk felépí-

teni, ha a falvak dolgozói szorosan összefognak az üzemek dolgozói-

val, mert a munkás-paraszt szövetség szilárd alapja népi demokrá. 

ciánknak. Mi is, itt az üzemben, jó munkával, anyagtakarékossággal és 

gépein^ jó kihasználásával építjük a szocializmust és harcolunk bé-

kénk megvédéséért. ígérjük, hogy a közeljövőben, ha alkalmunk lesz, 

meglátogatjuk Balástya dolgozóit és kultúrgArdánk egy pár kelleme* 

és hasznos órát szerez majd a község lakóinak. 

A Szegedi Gyufagyár falu járóinak 
nevében: 

Szekeres I, István 

JOBB MUNKÁVAL 
a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja sikeréért 

A Magyar-Szovjet Barátsági Hó-
nap eddigi eredményei is ko-

moly mértékben hozzájárultak itt 
Szegeden is a magyar és szovjet 
nép barátságának elmélyítéséhez, az 
élenjáró szovjet tudomány és kul-
túra megismeréséhez. Még jobban 
elmélyült a szegedi dolgozókban is 
a szeretet és hála érzése a felsza-
badító Szovjetunió iránt, amely 
most az MSzBH alatt is elküldte or-
szágunkba a szovjet tudomány, a 
termelés, a művészet élenjáró dol-
gozóit, hogy tudásuk, tapasztalataik 
átadásával segítsék a magyar dol-
gozó nép építő munkáját. A Magyar 
Szovjet Barátsági Hónapra érkezett 
szovjet küldöttség tagjai közül Ba-
lasova elvtársnő történész és Bara. 
nov elvtárs növénybiológus Szeged-
re is ellátogattak és nagy segitséget 
nyújtottak Szeged tudományos dol-
gozóinak munkájához. A Magyar-
Szovjet Barátsági Hónap még in-
kább mozgósította a dolgozókat a 
békéért folytatott harcra, elmélyí-
tette a dolgozó nép szeretetét bé-
kénk őre, a Szovjetunió iránt. Bizo-
nyltja ezt az is, hogy az MSzRH 
ideje alatt naponta száz és száz dol. 
gozó lép be a Magyar-Szovjet Tár-
saság szervezetébe. 

A szegedi dolgozók szeretetét és 
háláját a felszabadító Szovjetunió 
iránt bizonyltja az is, hogy az 
MSzBH tiszteletére számos üzemi 
dolgozó tett munkafelajánlást a 
termelés fokozására és a szervezett 
munka megjavítására. A szegedi 
Textilművek dolgozói például két 
MSzT-brigádot alakítottak. 'Á Sze-
gedi Ruhagyár MSzT.aktlvái közül 
húszan tettek kiemelkedő felaján-
lást. A Szegedi Kender hat MSzT-
brigádja fokozza az MSzBH tiszteié, 
tére tett munkafelajánlását, 

A Magyar Kender aktívái tőbh 
üzemrészben kivétel nélkül 

beszerveztek minden dolgozót az 
MSzT tagjai közé. A Textilmüvek, 
Ruhagyár, Magyar Kender, Szegedi 
Kender dolgozói egymással verse-
nyeznek, hogy minél előbb kitűz-
hessék az üzem kapujára a táblát 
ezzel a felírással: „Ennek az üzem-
nek minden dolgozója tagja a Ma-
gyar-Szovjet Társaságnak.:' Kisebb 
üzemeink és hivatali szervezeteink 
közül már húsz helyen hirdeti a 
tábla, hogy az üzem, illetve hivatal 
minden dolgozója tagja a Magyar-
Szovjel Társaságnak. 

A nemes versengésben nem akar-
nak lemaradni kerületi MSzT-alap. 
szerveink sem, mert a 18-i tag-
szervezési napon ezek a szervezetek 
500 új taggal erősítették a Magyar-
Szovjet Barátság szervezetét, 

A Magyar-Szovjet Barátsági Hó-
napban elért eredményeinket első-
sorban Pártunknak köszönhetjük. 
Párts; ervezeteink és a tömegsze'--
veze't k vezetői a Magvar-Szovje' 
Barátság Hónapja alatt különöskép-
pen nagy támogatási nyújtottak 
alapszervezeteinknek. 

A Magyar-Szovjet Barátsági Hó-
nap azonban az eredmények mellett 
komoly hiányosságokat és hibákat 
hozott felszínre egyes alapszerveze 
teink munkáját illetően. Ezek e 
szervezetek a feladatokat kisszámú 
és kevésbbé fejlett aktívákkal igye-

keztek megoldani, ugyanakkor ko-
moly hiányosságok mutatkoznak ez 
egyéni felelősség terén is. MSzT-
vezetőségeink és aktíváink nem mu-
tattak megfelelően példát az alap-
szervezetek tagságának. Nem egy 
cselben megtörtént, hogy titkáraink 
és vezetőségi tagjaink felhívták 
ugian az aktívák és a tagság fi-
gyelmét az egyes előadásokra, de 
ezeken maguk sem vettek részt. Ve-
zetőségi tagjaink tartsák szem előtt 
Rákosi elvtárs útmutatásait, amelye-
ket a O r s z á g o s Pártkongresszuson 
a személyes példamutatással és az 
egyéni felelőséggel kapcsolatban 
mondott. 

IJelytelen lenne azonban, ha 
ugyanakkor, amikor rámuta-

tunk alapszervezeti vezetőségeink 
munkájának hiányosságaira. nem 
tárnánk fel a szegedi Titkárság 
munkájának fogyatékosságait. Nyil-
vánvaló, hogy a fent említett hibák 
gyökerei a központból indulnak ki 
és a szegedi Titkárság munkájának 
hiányosságai nem kis mértékben 
hozzájárultak alapszervezeti vezető-
ségeink munkájának gyengeségéhez. 
A szegedi Titkárság nem nyújtott 
kellő támogatást alapszervczcte.iuk-
nek, nem ellenőrizte munkájukat, 
nem kísérte figyelemmel, hogyan 
hajtják végre alapszervezeteink a 
titkári értekezleten megadott utasí-
tásokat, hogyan biztosítják az 
MSzBH sikerét. 'A' szegedi Titkárság 
íróasztal mellől próbálta megszer-
vezni az előadásokat s ennek az lett 
az eredménye, hogy ezek az előadá-
sok nem sikerüllek kellő mértékben. 

A szegedi Titkárság segítségével, 
támogatásával még jobb eredménye-
ket érhettek volna el alapszerveze-
teink. A Magyar-Szovjet Barátsági 
Hónapban a hiányosságok ellenére 
is komoly eredményeket értünk el 
már eddig is. Balasova eívtársnő 
előadását például mintegy 1300 sze-
gedi dolgozó hallgatta meg. A már-
cius 18-i tagszervezési és „Uj Vi. 
lág" előfizetést gyűjtő napon a Bel-
város IV. 84, a Belváros II. 79, a 
Rókus III. 64, a Rókus I. alapszer-
vezet tagsága pedig 58 ú j taggal 
gyarapodott. A tagszervezésben le-
maradt a Petőfi III . alapszerveze-
tünk, amelynek munkájában az. 
utóbbi időben visszaesés tapasztal-
ható. Aktíváink 133 előfizetővel nö-
velték az ,.Uj Világ" olvasóinak tá-
borát. 

A szegedi Titkárságnak és alap-

szervezetünk vezetőségeinek 

meg kell vizsgálniok eddig elvégzett 

munkájukat és fokozott igyekezet-

tel, felelősségérzettel, lelkiismeretes 

munkával kell hozzájárulnunk az 

MSzBH további munkájának sikeré-

hez, Az MSzBH hátralevő idejét is 

használjuk fel arra, hogy még erő-

sebb, még hatalmasabb tömegszer-

vezetté tegyük a Magyar-Szovjet 

Társaságot és még inkább elmélyít, 

sük a szegedi dolgozókban a felsza-

badító Szovjetunió iránti szeretetet 

és hálát, amely mindenekelőtt a szo-

cialista építés, a békéért folytatott 

harc frontján végzett áldozatkész 

munkában nyilvánul meg. 

Borbély András, htk4% 


