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A béke védelméből ránk háruló feladatunknak 
úgy akarunk megfelelni, hogy egyre többet tanulunk 

a szovjet hadseregtől 
ünnepi előadás Budapesten a Szovjet Hadsereg fennállásának 34. évfordulója alkalmából 

A dicsőséges Szovjet Hadsereg fennállásának 34. évfordulója 
alkalmából szombaton este a Néphadsereg Színházában ünnepi elő-
adást rendeztek• Az ünnepi előadáson megjelentek: Gerő Ernő elv-
társ államminiszter. Farkas Mihály elvtárs vezérezredes, honvédelmi 
miniszter, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagjai, 
a Politikai Bizottság és a Központi Vezetőség több más tagja, Rónai 
Sándor elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke, Dobi István, a miniszter-
tanács elnöke és a minisztertanács több tagja, a néphadsereg tábor-
noki karának több tágja, a magyar politikai, gazdasági és kulturális imperialistákat a gyarmati népek 
élet számos más kiválósága. Jeten voltak az előadáson: J. D. Kiszel- szabadságküzdelmének erősödésévei 
jov, a Szovjetunió nagykövete, Huan Cen, a Kinai Népköztársaság a „ n á l nagyobb dühvel gyűlölik ? 

Nem feledkezhetünk el egy pil-
lanatra sem arról, hogy az im-
perialisták és olcsópénzen vásá-
rolt ügynökük, az áru'ó Tito 
meg szerelnének fojtani ben-

nünket. 

Minél nagyobb vereségek érik a> 

nagykövete, s a többi baráti ország külképviseleteinek vezetői, K, 1. 
Szkrjabin Sztálin-díjas akadémikus, a Barátsági Hónapra hazánkba 
érkezett kulturális küldöttség vezetője és a kulturális küldöttség 
több tagja. Ott volt a díszelőadáson Anna Seghers, Nemzetközi 
Sztálin-díjjal kitüntetett német írónő. 

A díszelőadást a szovjet és magyar himnusz elhangzása után 
Bata István altábornagy nyitotta meg, javaslatára a jelenlévők vi-
haros lelkesedése közben a dísz elnökség tagjául megválasztották 
a szovjet hadsereg zseniális vezetőjét, vezérét, a magyar nép íorrán 
szeretett nagy barátját, Sztálin generalisszimuszt, valamint dolgozó 
népünk szeretett vezérét, Rákosi Mátyás elvtársat. 

Ezután Szabó Islván altábornagy, 
honvédemi miniszterhelyettes, a 
Magyar Dolgozók Pártja Politikai 
Bizottságának tagja mondott beszé-
det. 

— 1918- január 28-án Lenin elv-
társ, a népbiztosok tanácsának el- ! 

nöke, aláírta a munkás-paraszt 
vörös hadsereg megszervezéséről 
szóló rendeletet. — mondotta — 
Oroszország felszabadult népeinek 
tíz- éö százezrei jelentkeztek a vi-
lág első munkás-paraszt vörös had-
seregébe, hogy megvédjék a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 
vívmányait, kikergessék az or-
szágból az intervenciós csapato-
kat] megsemmisítsék a hata'mukat 
visszaállilani akaró földbirtokosok, 
gyárosok, bankárok fegyveres 
bandáit, akik saját népeik letip-
rására szövetkeztek a külföldi be-
tolakodókkal 

A vörös 

való megszabadulásukat a szovjet 
hadsereg történelmi győzelmének 
köszönhetik. 

— A felszabadult népek — és 
köztük mi — ezért szereljük a 
hatalmas Szovjetuniót, mert sze-
reljük magát az életet, mert sze-
reljük és nagyra tartjuk a becsüle-
tet. mert forrón szeretjük drága 
hazánkat. 

Szerefjük a Szovjetuniót és 
hadseregét, mert határtalanul 
örülünk annak a lehetőségnek, 
hogy bátran, szabadon kifejt-
hetjük népünk erejét és képes-

ségeit. 

Boldogít bennünket az a tudat, 
hogy most már semmi sem aka-
dályozza népünk legszebb tulaj-
donságainak szabad kifejezését és 
mi így hozzájárulhatunk az em-

l, • , , , „„ , ! beriség közös kincsesházának gya-
hadsereg február 23-an r a p í t á s a h o z . Szereljük a Szovjet-

aratott első gyozelmenek napjai u n i ó ( ^ h a d s e r e g é t a z é r l > m e r t 

a Bolsevik Párt, a szovjet kormány, [ a e z a b a d e 4 „ mellett békét is terein-
az egész szovjet nep a Szovjetumo ( teW s z á m u n k r a > 0 j y a n b é k é t r ame'y 
fegyveres erőinek napjava nyílva-• k i t á r j . a előttünk a szocialista fel-
nította. 1 

— A szovjet hadsereg létrejöt-
tének. évfordulóját együtt ünne-
peljük a 
szovjet néppel, a felszabadult or-
szágokkal és a még kapita'ista 
járomban szenvedő dolgozókkal, az 
egész világ haladó emberiségével. 

Szilárd meggyőződésünk, hogy 
a szovjet nép és szülötte, a di-
csőséges szovjet hadsereg a 
lángeszű bölcs Sztálin vezeté-
sével sziklaszilárd és mutatja 
a béke, a szabadság és haladás 

útját. 

— A világ dolgozói jól tudják —• 
folytatta —, hogy a fasizmustól 

4 Szovje.uaió hadii^yKiniszlerének napiparaocsa 
a Szovjet Hadsereg fennállásának 

34. évlordulója alkalmából 
ruár 23-i 
csa: 

15-ös számú napiparan-

szovjet 

emelkedés határtalan perspektívá-
i ját. Szerettük a Szovjetuniót, mert 

röutojat egyuu unne- m a n k m e r e t t érezzük segítő ke-
kommumzmust epito z é t „ é l e t ü n k építé.sének minden 

gondjában. Ragaszkodunk és hűek 
vagyunk a Szovjetunióhoz azért, 
mert csak segítségével és támoga-
tásával látjuk biztosítva hazánk 
bo'dog jövőjét, dolgozó népünk uj 
történelmi korszakát. 

Rámutatott, hogy a népek ma 
jobban gyűlölik az amerikai impe-
rializmust. mint Hitlert gyűlölték 
és így folytatta: 

— Néphadseregünk erősítésére az 
imperialisták fékevesztett fegyver-
kezése kényszerít bennünket. 

béketábort és a®nál elvetemültebben 
törekszenek arra, hogy megsem-
misítsék az emberi haladás bástyá-
ját, a Szovjetuniót és a nyomdo. 
kaiban haladó népi demokráciákat 
A béketábor azonban tudja, hogy 
mi a kötelessége az emberi halada 
érdekeinek megvédésében. 

Ml boldogok vagyunk, mert a 
békéért folyó harc fontos sza-

kaszán őrt állhatunk. 

— A béke védelméből ránk há 
ru'ó feladatunknak úgy akarunk 
megfelemi, hogy egyre többet ta 
nulur.k a szovjet hadseregtől. Meg. 
tanuljuk tőle, hogyan kell eltéphe-
teflenné tenni kapcsolatunkat £ 
dolgozó néppel, hegy ugyanolyan 
megbonthatatlan és szilárd legyen, 
mint a szovjet nép és hadserege 
kapcsolata. Megtanuljuk, hogyan 
kell kifejleszteni, magas fokra 
emelni és szüntelenül ápolni az al-
kotó hazafiság tüzét. 

Ml tanítványa és fiatalabb test-
vére vagyunk a dicső szovjet 
hadseregnek, ezért határtalan 
az cdaaulásunk a népünk győ-
zelmeit szervező pártunk és sze-
retett Rákosi elvtársunk iránt. 

Példaképünk a szovjet hadsereg ön_ 
tudatos vgsfegyelnie is, amely a si-
kerek biztosításának egyik legfon-
tosabb alapja. 

A szovjet hadsereg minden győ-
zelme benne van ebben a névben: 
Szlálin. Ez a név ad m a legyőzhe-
tetlen erőt a béketábornak, ez a 
név fejezi ki a világ dolgozóinak 
hitét, hogy az emberi haladás nagy 
ügye, a szocializmus feltartóztat-
hatatlanul halad a teljes, a végső 
diadal felé. 

— A hős szovjet hadsereg születő, 
sének 34. évfordulóján a magy'ar 
nép és néphadseregünk nevébe® to. 
vábbi sikereket és dicsőséget kívá-
nunk neki a bcke megvédése és az 
emberi haladás szolgálatában. 

Szabó István beszédét magas 
színvonalú ünnepi műsor követte. 

Moszkva (TASZSZ). A Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Szövet-
sége hadügyminiszterének 1952 feb-

Tíafona és Tisztes Elvtársak! 
Tiszt és Tábornok Elvtársak; 
A szovjet nép és annak fegyveres erői ma ünnepük 

hadsereg és hadiflotta napját. 

Üdvözlöm és köszöntöm önöket fegyveres erőink fennállásánál/ 

34 évfordulója alkalmából. 
A szovjet hadsereg minden (agjának újabb, még nagyobb s'ke. 

reket kívánok katonai és politikai ismereteik tökéletesítésén ín. a csa-
patok harckészségének további fokozásában és katonai kiitclers giik 
kifogástalan teljesítésében nagy hazánk állami érdekelnek védelme 
terén. 

A szovjet hadsereg és hadiflotta 34. évfordulójának megünnep-
lésére elrendelem: 

Ma. február 23-án Moszkvában, hazánk fővárosában, a Szövet, 
séges Köztársaságok fővárosaiban, valamint Kaliningríldban, Lvov-
ban, Habarovszkban. Vladivosztokba® és a hős városodban: Lenin-
grádban. Sziálingrádban, Szevaszlopolban és Odesszában dördüljön et 
húszszoros tüzérségi díszössztűz. 

Éljen a szovjet hadsereg és hadiflotta! 
Éljen a hős szovjet nép és hatalmas hazánk! 
Éljen a szovjet kormány! 
Éljen Lenin és Sztálin pártja, győzelmeink lelkesítője és szer-

vezője! 
Éljen nagy vezérünk és tanítónk, a lángeszű hadvezér}, a Szov. 

jeiunió generaüsszimusza, Sztálin elvtárs! 
VASZILJEVSZKI3, 

a Szovjetunió marsallja, 
a Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Szövetségének hadüfvmilnlszte'e 

K E G Y E L E I M 
SZEGEI! DOLGOZÓ! 

Lobog a kar.dallábetrek lácigja a 
Széchenyi-téri két szovjet emlékmű 
előtt, szcbormczdulallanságú Icaié-
nak állnak díszőraéiget s mire há-
rom óra tesz, meglelik a nagy tér 
ünnepélyes arcú emberekkel, dolgo-
zó nőkkel, férfiakkal, fiatalokkal. 
Eljöttek, hogy a Szovjet Hadsereg 
megalakulása 34. évfordulóján ke-
gyei.öt,el emlékezzenek meg a szov-
jet hősökről, akik élelüket adták a 
mi mostani szabad életünkért. 

Az emlékművek előtt lobogó lán-
gok megvilágítják &z arcokat s 
megcai'lannoik néphadseregünk har-
cosainak szuronyán, a tisztelgésre 
kivont kardokon. Vezényszó harsan, 
felcsendül a szovjet és a magyar 
himnusz s elindul az emlékművök 
felé a koszorúk szinte végeláiha-
tatlan áradata. • ; 

Elsőnek a Szegedi Pártbizott-
ság hatalmas égővörös koszo-
rúját helyezik el az emelvény 
talpnza'án majd „ honvédség, 
a lümegszervezcíek. üzemek, in-
tézmények képviselői járulnak 

sorba az emelvény elé, 
hogy virággal, koszorúval fejezzék 
ki Szeged do'oozóinsik kegyetelél, 
soha el nom múló háláját. 

A legjobb dolgozók, a munka, a 
békéért folyó harc éten járói nak ki-
tüntetése az a megtiszteltetés, hogy 

MEG S F E L S I ü ö ! 
a SZOVJET HADSEREG MEGHLAKULASfl 
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Kedden alakul meg 
az MSZT szegedi jogtudományi szakosztálya 

A Magyar-Szovjet Társaság sze-
gedi szervezete keretétan iogti-
dományi szakosztály alakul a 
végbőL hogy az élemjáró 6zovjet 
jogrendszer intézményeinek dol-
gozóinkkal való megismertetését 
rendszeres munkával szolgálja. A 
szakosztály azt a tevékenységet kí-
vánja szélesebb körre kiterjeszteni 
és egyúttal még jobban elmélyí-
teni, amely már eddig is igen si-
keresen folyt Szegeden a nagy 
érdek'ödéssel fogadott szovjetjogi 
tanfolyamok formájában. 

Az MSZT szegedi jogtudományi 
szakosztályának alakuló ülése a 

Magyar-Szovjet Barátság Hónapjá-
nak ünnepségei során kedden 
délután 6 órakor lesz a szegedi 
Állam- és Jogtudományi Kar TI. 
tantermében (Szfálin-körút 50.). Az 
ülésen a szakosztály vezetőségé-
nek megvátesztása után dr. Farkas 
József, az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet munkatársa ,,A 
szovjet kothozjog tanulságai" cím-
mel tart előadást. 

A szegedi jogászság az alakulá-
sán való nagyszámú megjelenésé-
vel és a szakosztály munkájának 
kiépítésével kíván hitet tenni a 
magyar-szovjet barátság mellett, 

A deszki gépállomás dolgozói teljesítették 

Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére tett 

felajánlásukat 

testvér segít bennünket s őrt 
áll a mi békénk felett is a nagy 

Szlálin. 
Ezekért mondott hálatelt szívvel 

a többi dolgozók nevében koszorúi 
helyezzenek a szovjel hőtök emlék-
csz'opa elé. Van vzCiamii fogadalom-
tétel-szerű abban? hogy valamennyi | 
küldöttség a koszorú elhelyez;se .köszönetet Szeded dolgozó répe a 
után pár pillanatra megáll. Mintha Szovjet Hadsereg megalakulásának 
mondanák: 34. évfordulóján, 

ígérjük, soha többé nem ve-
heti el telünk senki azt. amiért 
Ti az életeteket áldoztatok: a 

szabadságot. 
Az égővörös virágú koszorúk va-

lósággal eiboríljáJk az emlékművek 
talapzatát. Befejeződött a koszorú-
zás. Kemény dobpergés és megkez-
dődik a szegedi helyőrség díszszá-
zadainaik: díszelgése. Keményen kul-
csolódik a jó fegyverekre néphad-
seregünk fiainak ujja, megdobban a 
föld bátor lepleik alatt. Nem hullat-
ták hiába drága vérülcet azok, akik-
nek a tisztelet szól, jól éltünk a sza-
badsággal, melyet Ők életük ár.án 
szerezlek meg számunkra.. Fiatal, 
erős néphadseregünk megingatha. 
taUanul áll őrt vívmányaink, ered-
ményeink felett, üzemeinkben, a föl-
dit (ken naponta új győzelmek hirde-
tik építőimunkánk diadalát s azt, 
hogy nemcsak rálépett" lábunk a szo-
cializmus felé vezetó útra, hanem 
tánforílhatattanul halad is pártunk 
vezetésével ezen az úton. 

A Szovjetunió, mint az idősebb 

A téli gépjavítást terv szerint feb-

ruár 28-ára irányozták elő az erél-

és munkagépek kijavítását a deszki 

gépállomáson. A dolgozók Rákosi 

elvtárs 60. szülelésnapja tiszteletére 

vállalták, hogy 2 nappal az elő-

irányzott határidő előtt, február 

26-ára befejezik a gépek javítását. 

Szombaton délben, három nappal a 

felajánlás halárideje előtt teljesítet-

ték vállalásukat. Táviratban jelen-

telték a Járási Pártbizottságnak, a 

Gépállomások Megyei Alközpontjá-

nak, hogy Rákosi elvlárs iránt érzett 

ferró szeretetük jeléül teljesítették 

fogadalmukat. 

A felajánlás teljesítésével elvé, 
gezlék 4 erőgép generáljavítását, 
40 erőgép folyójavítását, 42 eke, 21 
vetőgép, "3 kultivátotr és 15 tárcsa 
javítását. Ezenfelül megjavítottak 
10 cséplőgépet, amelyek javítási ha-
tárideje március 31. 

Lelkes és jó munkájukkal kitűn-

tek a brigádok közül a „Vörös 

Traktor", „Vörös Eke"* és az „Út-

törő" brigád. A dolgozók közül a 

felajánlás teljesítés időszakában ál. 

landóan élenjártak idős Kószó Fe-

renc élmunkás. Knapp József, a 

„Vörös Traktor" erőgépjavító bri-

gád vezelője, Bors Jánosné és Fo-

dor Baraö trafctoristák. 

A szegedi járás községei, termelőcsoportjai és egyénileg dolgozó parasztjai 

versenyben teljesítik a Rákosi elvtárs 60. születésnapjára 
tett felajánlásaikat 

Ma négy he lyen lesz parasz ígyűlés Szegeden 

Ma d'lelőtt Szegeden négy helyen 
tartanak panasz l gyűlést. Do'gozó 
kis- és középparasztok gyűlnek ösz-
sze, hogy megbeszéljék az időszerű 
mezőgazdasági kérdéseket. A gvű-
lé?ek iránt a földműveslak!a város-
részekben nogy érdeklődés nyilvá-
nul meg. Különösen Alsóvároson és 
Baktóban főbben a begyűjtés és a 
tavaszi munkáikról szó'ó rendeletről 
szeretnének részletes felvilágosílást 
kapni. A gyűlések előadói minden 

olyan kérdésre, amely a dolgozó 
parasztokat érdekli, válaszolnak. 

A gyű'ésoket mindenült a D6-
FOSZ-helyiségben tartják meg. Al-
sóvároson délelőtt 10 órakor. Úi-
6zegeden délelőtt 9 órakor, Felső-
városon a Retek-utcai DÉFO'SZ he-
lyiségben délelőtt 10 órakor és Bak-
tóban a Kéri-féle vendéglőben dél-
előtt 11 órakor tartják meg a gyű-
lést. 

A Rákosi elvtárs születésnapja 
tiszteletére tett felajániásteijesités-
ért folyó munka napról-napra lendü-
letesebbé válik a mezőgazdasági 
dolgozók között is- Termelőszövet-
kezeti csoportok, egyénileg dolgozó 
parasztok egymást túlszárnyalva 
igyekeznek bebizonyítani Rákosi 
elvtárs iránt érzett meleg szerete-
tüket. A felajánlások teljesítését 
újonnan épített gazdasági épületek, 
a begyűjtött baromfiak mázsái, a 
tojások ezrei-tízezrei és egyre ki-
mögaslóbb termelési eredményes 
jelzik. 

A ZÁKÁNYSZÉKIEK 

már eddig is szép eredményt értek 
el. Az újabb sikerek elérésére a 
község vezetői a népnevelő munka 
különböző formáival világosítják fel 
és lelkesítik a dolgozó parasztokat. 
Az elmúlt napokban emléklapokat 
készítettek, amelyre a dolgozók rá-
írják vállalásukat. Ezeket a lapo-
kat a tanácsházán függesztik ki. 
Ugyanakkor emlékalbumot is ké-
szítettek, amelybe beírják a dolgo-
zók vállalásukat és a felajánlás 
teljesítését. A zákányszékiek ver-
senyfelhívását már löbb község el-
fogadta. Legutóbb Szőreg, Deszk, 
Ó&zentiván község csatlakozott a 

versenyfelhíváshoz- Ösz'entiván kü-
lön párosversenyre hívta Ujszent-
ivánt és Kübekházát. Elhatározták, 
hogy a begyűjtési mozgalom lendü-
letének fokozására 37 kisgyűlés? 
tartanaik a faluban. A szőregi dol-
gozó parasztok elhatározták, hogy 
február 25-től tojásbegyíijtési hetet 
rendeznek. 

A falvak egymásközötti verse-
nyének sikere érdekében az egyéni-
leg dolgozó parasztok egymást túl-
szárnyalva teljesítik nemcsak ne-
gyedévi, hanem egész évi baromfi, 
és tojásbegyíijtési tervüket is. 

GYALÁN 
az MNDSZ helyi szervezetének 
egyik vezetőségi tagja, Terhes 
Edéné példát mutatva a falu dol-
gozó parasztjainak, egész évi to-
jástegyüjl ési kötelezettségét 110 
százalékra teljesítette. Az első ne-
gyedévi tejbegyüjtési kötelezettsé-
gét pedig február 21-ére teljesí-
tette. Az MNDSZ szervezet asszo-
nyai, Vecsernyés Imréné, Szabó Mi. 
hályn-é, ördögh Anárásné és Ven-
czel Sándorné, amikor hallottáK 
Terhes Edéné példamutatását, ma-
guk is teljesítették egész évi ba-
romfi- és tojásbegyüjtésí kötele-
zettségüket. 

DÓCZ 

községben Deák Sándor 7 holdas 
dolgozó paraszt és 

BODORSZÉKEN 
Szónási Lőrinc 10 holdas középpa. 
raszt egész évi baromfi, és tojás-
begyűjtési tervüket 50 százalékra 
teljesítették. 

BORDÁNY 
községben Skultéthy Medáz 11 hol. 
das középpanaszt 500 tojást vitt 
be a begyüjtőhelyre és 16 kiló élő-
baa-omfit adott át két hónap alatt. 

KISKUNDOROZSMAN 
Kalmár Vincéné mutatott példái, ö 
is teljesítette egész évi fcaromfi-
és tojásbegyíijtési kötelezettségét. 

KUBEKHÁZAN 
az ellenség gátolni igyekezett a 
Rákosi elvtárs születésnapja tisz-
teletére tett felajánlások teljesíté-
sét. Azt a hírt terjes-tette ho«'v 
aki túlteljesíti negyedévi baromfi-
és tojásbegyüjtésí tervét, anm-k a 
túlteljesítését nem számolják el P>-
véteii jegyre, hanem csak C.jegyie 
A községi pártszervezet és a helyi 
tanács tagjai jó felvilágosító mui 
kával szétzúzták a kulákok tám 
dásait. 


