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Az új amerikai munkatervet ismét úgy szerkesztették meg, 
hogy semmitéle határozat ne jöhessen létre 

a lefegyverzés kérdésében 
Az ENSZ lefegyverzési bizottságának március 14-i ülése 

New-York (TASZSZ'. Az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének lefegyver-
zesi bizottsága március 14-én tar-
totta második ülését 

Az ülésen elsőnek Cohan nyúj-
tói la be az Egyesült Államok kül-
döttségének javaslatát a bizottság 
munkatervére vonatkozólag. Az 
amerikai munkaterv — éppen úgy, 
mint a régebbi javaslatok — meg-
kerüli az atomfegyver betiltását és 
a fegyverzet csökkentésének kér-
dését. 

Malik elvtárs, a Szovjetunió kép-
viselője kijelentette, nogy a szov-
jet küldöttség tanulmányozni fogja 
a munkatervet, de már most tisz-
tázni kívánja azt, hogy valamennyi 
államnak teljes adatokat kell szol-
gáltatnia meglévő fegyverzetéről, 
ha a lefegyverzési bizottságnak 
szüksége van erre. Eddig ugyanis 
nem ez történt, mert mfg az ENSZ 
szervezeteiben az atomfegyver el-
tiltásának és a fegyverzet csökken, 
tésének kérdését tárgyalták, addig 
az USA más államok fegyverkezé-
séről szóló adatok szerzésére, sa-
ját adatainak eltitkolására töreke-
dett. 

— Az ú j amerikiaá munkatervet 
«— folytatta Malik elvtárs. — ismét 
úgy szerkesztették meg, hogy som-
miféle határozat ne jöhessen létre 
e fontos kérdésben, mórt mellőzi 
az atomfegyver eltiltásának, a 

fegyverzett csökkentésének kérdé-
sét. 

Cohan, az USA képviselőjének 
egyetlen ellenérve az volt, hogy 
Mal'k elvtárs túlságosan a lé-
nyegbe vágó problémával foglal-
kozott és nem szorosan az ameri-
kai küldöttség által benyújtott 
munkatervvel. 

Malik elvlárs a továbbiakban fog-
lalkozott Acheson március 12-i nyi-
latkozatával, amelyben az USA kül-
ügyminisztere rágalmazó kiroha-
nást intézett a Szovjetunió ellen, 
azt állítva, hogy az USA-t a Szov-
jetunió részéről veszély fenyegeti. 

— Az egész világ tudja — mon-
dotta Malik elvtárs —, hogy ez 
hazugság és rágalom, mert a Szov-
jetunió senkit sem fenyeget és sen-
kit 6em fenyegetett sona. A Szovjet* 
unió békepolitikát folytait, a bé-
kére és a népek barátságéra tö-
rekvő népek és államok békés 

. együttműködésének politikáját. 
Arheson e:ész beszédét a r j a szán-
Iák, hogy leplezzék, mennyire nem 
akarnak a fegyverzet csökkentésé-
nek kérdésével foglalkozni. Acne-

1 son szaVakban a fegyverzet csök-
kentése mellett van, valójában 
azonban a katonai erők további nö-
velését követeli. Nem lehetne 
végre azzal kezdeni a lefegyver-
zési b'zottság munkáját, hogy hatá-
rozatot hozunk, hogy a fegyverzet 

csökkentéséi elsősorban az öl 
nagyhatalomnak kell megkezdeni? 
— tette fel a kérdést Malik elv-
társ. Az USA képviselőjének vá-
lasza ismét kitérő volt mert az 
állította, erre már választ adott 
előző felszólalásában. 

A kövelkező kérdés, amellyel 
Maük elvtárs foglalkozott, a bak-
tériumfegyver volt. 

— A lefegyverzési bizottságnak 
a fegyverzettel kapcsolatos leg-
időszerűbb kérdések mellett fog-
lalkoznia kell azzal, hogy az ame-
rikai csapatok szégyenletes és 
becstelen baktériumháborút foly-
tatnak Koreában és Kínában — 
mondotta — meg kell tárgyalni ezi 
a kérdést és felelősségre kell vonni 
a bűnösöket. 

Az amerikai küldölt beismerte, 
hogy a baktériumháború eltiltásának 
kérdése a bizottság hatáskörébe 
tartozik, de megkísérelte tagadni, 
hogy az amerikai csapatok Koreá-
ban baktériumfegyvert alkalmaz-
nak. 

Malik elvtárs e nyilatkozatra 
válaszolva kijelentette, hogy ép-
pen a lefegyverzési bizottság ille-
tékes e kérdési megvizsgálni. 

Johnson, a bizottság elnöke agy 
"ódott, hogy a vita fejleményei 
továbbra is kedvező'.lenek lesz-
nek az USA számára és ezért bere-
kesztette a bizottság ülését 

KözalKalmazottaink arra törekszenek, 
hogy hivatalainkat a szovjet hivatalok 

színvonalára emel.ék 
Szegeden tartotta konferenciáját a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének Csongrádmegyei Területi Bizottsága 

Március 24—31-ig rendezik meg 
a Szovjet Könyv Ünnepi Hetét 

A Magyar-Szovjet Bará t ság Hó-
napja keretében március 24—31-ig 
rendezik meg hazánkban a Szovjet 
Könyv Ünnopi Hetét. 

Ebből az alkalomból a Magyar -
Szovjet Társaság és az Állami 
Könyvterjesztő Vállalat városok-
ban, üzemekben, falvakban, terme-

lőszövetkezetekben, gépállomásokon 
irodalmi ankétokat rendez. 

Az ünnepi hét során könyvkiállí-
tások. ürmepi könyvárusítások lesz-
nek. Budapesten négyszáz üzemben, 
vidéken 1500 helyen — üzemben, 
tszcs ben, tsz-ben, gépállomáson és 
állami gazdaságban. 

Szerdán tiltakozó nagygyűlés 
az amerikai imner a is 'ák 
baktériumháború a el en 

Budapest dolgozói március 19-cn, szerdán délután öt órakor 
a Sportcsarnokban nagygyűlésen tiltakoznak az amerikai Imperlalis. 
ták koreai baktérlumháborúja ellen 

L e v e l e z ő i n k h i r e i 
A közlekedési minisztérium sz ia . ' vállalásaikat. A termelési értekez-

hánovisla jelvénnyel luntelte kl leten Aradi Sándomét 183 százaié. 
Erdei Sándor elvtársat, a Tisza- k o s átlagteljesítményéért pénzjuta . 

Füzcfalakban is megjelent 
' Rákosi Mátyás elvlárs 

pártiőiskolai előadása 
A Szilcra kiadásában most füzei-

alakban is megjelent Rákosi Má-
tyásnak a Magyar Dolgozók Párlja 
pártfőiskniáján ez év február 29 én 
megtartott, a „Népi demokráciánk 
útja" című előadása. 

A füzet valamennyi állami köny-
vesboltban és az üzemi könyvpropa-
gandisláknái kapható. 

Előadás 
a Szovje tunió bérezési 

rendszerérő l 
A Közlekedés és Mélyépíléstiudo-

mányi Egyesület szegedi csoportja 
holnap, szerdán déJiulán fél 5 órai 
kezdettel a MÁV alsóvárosi kul iúr -
házában előadást rendez. Ezen Né-
meth József elvtárs, a közlekedés-
ügyi miniszléirium szakosztályveze-
tője tar t előadást .,A Szovjetunió 
bérezési rendszere" címmel. Az 
előadásra minden érdeklődőt szíve-
sen látnak. 

lomiban részesítették. Dovály Mi-
hály elvtársat szlahánovista je l . A DEMOKRATIKUS Ifjúsáqi Viiáq-
vénnyel, K á s a L u j z á t és K o r m á n y o s szöveséq titkársága nyila koratot tett 
Máriát sztahánovista oklevél:e, u a

Z I 1Vi^a l í > e n
h nL e l h í v ^ . t í V1 

" , . , , . , , . . . . - , a<J ' f lusaqat , hoqy „eqvséqes ha rc -
tunbették ki . Kispal Imréné és J o ó ban követe!le a koreai háború b»fe-
György ugyancsak pénzjutalomban é s o l y , a n bé' eeq/ezmeny meq-

" I L , kötését, amely biztosítja az ember i -
r e s z e s u i t . séq számára a békés é etet és a tu-

- , — . domány t a ha ladás és a boldoqulás 
Doktor Latc-szolqálatába állítja." 

r.icniti Fűrészek gépkocsivezetőjét 
Erdei elv'árs ezt n klirtüntelíM nzért 
kapta, meri az üzem gépkocsi-
jával 158.000 kilométert fuioll gene. 
rál-javitás nélkül. 

Baráth János 

A Szegedi Asztalos Kisipari Sz!>. 
vetkezet dolgozói is egyre foko-
zódó lendülettel végzik munkáju 
kat A legutéibbi értékelés szerint 
Fejes Nagy József és Bozóki János 
181—181. Kiss Lajos 176, a gépház 
7. síz, brigádja 191 százalékot ért 
el. A* dolgozók megfogadták, hogy 
eredményűiket, illetve teljesítené 
nyüket április 4. tiszteletére az ed-
diginél is magasabbra emelik, hogy 
méltóképpen ünnepelhessék fel&zia. 
btidulásunk 7. évfordulóját 

Imre Gábor 

A Posta Szegedi Hálózatépítő 
dolgozói is egyre nagyobb sikere, 
ket érnek el a Rödcr.mozgalomba,n 
és ennek eredményeként a dolgo-
zók teljesítménye napró'jnapfa fo -
kozódik. Különösen kiemelkedik 
Király Sándor vonalfelvigyázó 
munkája, aki vállalta, hogy mun. 
kamódszerét átadja két dolgozó 
társának. ígéretét máris valóra 
váltotta, mert a mellé beosztott 
l'a'ogh Lajos 108 százalékról 122, 
Kacsa Lajos pedig 112 százalékról 
133 százalékra emelte teljesíbmé 
nyét. 

Csűri Lajos 

A Magyar-Szovjet Barátság Hó. 
napja és március 15 tiszteletére a 
Szegedi F.lelmiszerkiskcreskeddm: 
Vállalat ^SZT ^ervezeie a v ^ a ^ ^ „ n " n éHk"""« tömegekre E " ő , ° re/kci6s V*' 
lat kultúrtermében szombaton este, « kl%fWott anyakönyve- ffán-demokrata kormány rendőrt 
m ű s o r o s ested rendezett A műsoros iskr>hi évkönyveket, ame- %]en f?e f Z ű m o 1 be< "\e,Y 
csiten az ÁVH népi taccsoportja os { . m ( m J a r f ó l tanúskodnak: Rá- állapítja, hogy: „Szegeden a bol-
zenekara. a Ruhagyár népi tánc k'osj Mátyás már itt is kitűnően sevlk mozgalom erősen terjed . / 
csoportja és a Koreuih Zsuzsanna megáUta helyét, az iskola egyik « ez Rákosi Mátyásnak koszonheto, 
MNDSZ színjátszó csoportja szere. | legjobb tanulója volt. Pedig 

A Közalkalmazottak Szakszerve, 
zetenek Csongrádmegyei Területi 
Bizottsága Szegeden a járási ta. 
nács épületében ta r to t ta meg kon-
ferenciáját . amelyen új jáváiasztot -
ták a területi bizottságot és meg. 
választották az országos kongresz^ 
szus küldötteit ia. A konferencián 
a Szegedi Városi Pártbizottságot 
Blczó György elvtárs képviselte. A 
területi bizottság munkájáról Tas-
nád| Lajos elvtárs, a bizottság e . . 
nöke igen részletes és alapos be. 
számolóban nyújtott áttekinthető 
képet. Elmondotta, hogy ezidcig a 
területi bizottság — amelynek meg. 
alakulása fejlődést jelentett a szak. 
szervezeti mozgalomban — ideigle-
nes jelleggel működött, mert nem 
titkosan választották meg. Most 
azonban, amikor a szakszervezet 
demokrácia legteljesebb érvényesí-
tése mellett megválasztották al&p. 
szervezeteik vezetőségeit, a szak. 
szervezeti bizottságoké*, ugyanilyen 
módon választják meg a demokra-
tikus centralizmus a lap ján a terü-
leti bizottságot is. Ez 

a bizottság a terület önálló fe-
lelős vezetője és az eddigiekhez 
hason'óan olya® munkamódsze-
reket dolgoz kl, hogy a szak-
szervezet előtt álló sokrétű fel-
adatok mego'dására az alapszer-

vezetek képesek legyenek. 
A területi bizottság létrehozása 6 

szakszervezeti vezetés új , fejlettebb 
módszereit köveleli meg és ezért — 
amint Tasnádá elvtárs elmondotta 
— a kollektív vezetés módszerét 
szögezték le. E szerint a szakszer, 
vezeti élet összes kérdéseit és te-
endőit közösen vi ta t ják meg és a 
hozott határosaitok ugyancsak a 
kollektív munka, kollektív aokotás 
eredményei. 

A területi bizottság feladata a 
pár t - és kormányhatározatok 
megtárgyalása, valamint a 
SZOT és a központ határozatai-
nak megbeszélése, ho^v ezek 
alapján mozgósíthassák az 

alapszervezetek vezetőségeit. 
A területi bizottság egyre növokvő 
feladatai megkövetelik, hogy azok 
megfelelő megoldását a munkáiban 
kitűnt dolgozókból alakított aktivá, 
hálózattal biztosítsák. 

Elmondotta Tasnádi elvtárs, hogy 
az elmullt 14 hónap alatt haj tot ták 
végre a Üaigkönyvcserét isi. amely-
nek sor,-in 4900 könyvet cseréltek ki. 
Ennek során 

a beszervezelfségl fokot a hi-
vataloknál és üzemeknél 74 szá . 
zalékról 86 százalékra emelték, 
ugyanakkor a tagdíjmorál is 

javult. 
Az egyes resizort feladóitokról 

szólva megá' lapította a beszámoló 

Látogatás a Rákosi-kiállításon 
Talán még moh nmem volt olyan] Kömben fellelt a• éeeh s 1918. | 

hangos a látogatók zajától a Mű- december 31-én újra Szegeden ta-
zeum, mint a mostani napokban, láljuk Rákosi elvtársat, a fiatal 
Diákok, munkások, úttörők, t'sztvi- Kommunista Párt budapesti szerve-
selők és parasztok Rákosi elvtárs zötitkárát, hogy életrehívja a párt 
életét bemutató kiállításra jönnek, délvidéki, szegedi csoportját. Nem 
Hatalmas körben helyezték el a volt könnyű 1 eladat ez, de 'a rop-
gazdag dokumentációs anyagot, pant akaraterejű, kiváló szervező 
Nagy élmény ez a kiállítás. | és szónoki képességekkel rendel-

Kora délután van. Vidám, mo- kező igazi kommunista vezetőt nem 
solygósarcú Hűk és leányok jön- rettenthették vissza a kezdeti sí-
nek lel most szervezetten a lép- kertelen ségek, s a jobboldali szű-
csökön. Diákok mind, s elvegyül-, ciáldemokraták mesterkedései. Ér-
nek a régebben érkezett dolgozók re utalt Rákosi elvtárs, amikor így 
között. Érdeklődéssel, íigyelmesen nyilatkozott a gyűlés után: „Az, 
nézik és olvassák a kiállítás anya- a/ni tegnap a kommunisták gyü-
gót, s vannak, akik szorgalmasan lésén történt, csak megerősítheti 
jegyzetelnek ls. E pillanatban ki- minden dolgozó agyában azt, hogy 
bukkant egy percre a felhők mö- csak a kommunista párt képv:-
gül a még erőtlen, koratavaszi nap selheti tisztán, megalkuvás és 
és sugarai megtörve a kupola üveg- engedmények nélkül a proletária-
cscrepein széles aranyszalagot tus ügyét... A kommunisták sze-
vetnek Rákosi elvtárs iíjúkori arc- gedi pártszervezete éppen a teg-
képére. A 17 éves szegedi kis- napi gyűlés hatása alatt íokozot-
diák szeméből az erős jellem aka- tabb mértékben fog küzdeni, s e 
ratereje sugárzik. 

— Nézd, itt tanult a szegedi 16 
reáliskolában — jegyzi meg 
egyik másodikos a Radnótiból. 

— Rákosi Mátyás — jelesen 

küzdelemben számít minden igazán 
őritudatos, igazán forradalmi sze-

az gedl proletár közreműködésére". 
Válóban Rákosi elvtárs nem 

érettségizett - teleli rá a másik hiába számított a szegedi proletár-
. . . . l / i m n r t r t ls ra Urrr.1 — n^l-

az S hogy mennyire „kellemetlen" le-
egyszerűld^rdolVozó iiának nem hetett számukra Rákosi elvtárs sze-
voít könnyű középiskolai tanulmá- gedi munkája, bizonyítja, hogy ezt 
nyoka, folytatni, de a Hatol Rákosi a jelenséget az m ézkedesek 
Mátyás akaratereje legyőzte a megtételére tisztelettel . 

termelési értekezletet tartottak-1 tőkés iskolarendszer minden aka- megküldték a hadügyminiszternek... 
Megbeszélték, hogyan teljesítették1 dályát: másokat tanított, hogy ta-1 A középső asztal anyagát a 
Rákosii elvi ára /születésnapjára tett l nulhasson. 

pclt nagy sikerrel. 
Király Józsefnó 

A Szegedi Ec«f tgyár dolgozói 

| „Horthy korszak ével" cím alatt 

rendezték el. A látogatók Szőke 
Mihály elvtárs, könyvtárigazgatót 
hallgatják, aki arról beszél, hogyan 
támogatta már akkor Rákosi elv-
társ, a Csillagbörtön foglya az újító-
kat. 

— De még más valamire is meg-
tanít bennünket Rákosi elvtárs 
példája — mutat rá a> kiállított 
kérvényre. — Arra, hogy ö még a 
legsúlyosabb börtönévek alatt sem 
önmaga sorsára gondolt, hanem 
társaival törődött, őket erősítette, 
bátorította és segítette, ahol csak 
lehetett. Rákosi elvtárs igazi kom-
munista vezető volt már akkor is. 

Ráknmi elvárm életének, de 
hazánknak, mindannyiunk életé-
nek új korszakáról is beszél a 
következő rész: a felszabadulásról, 
az újjáépítésrőU hároméves ter-
vünk, sikeres megvalósításáról. Küz-
delem a belső ellenség ellen, harc 
az egységes Pártért, — egy-egy je-
lentősebb állomásai Rákosi elvtárs, 
népünk életének. Látjuk a nagy 
küzdelmet az ország megerősítésé-
ért, szocialista hazánk lelépítéséért. 

Ez a kiállítás szemléltetően, ha-
i talmas, meggyőző erővel mutatja 
i meg azt, hogy Rákosi elvtárs élete 

történelem: kemény harcok, nagy 
szerű kommunista küzdelmek hős-
kora. Rámutatott arra a nagy igaz-
ságra. hogy Rákosi elvtárs és a nép 
egy. Ez a tanulsága ennek a jól 
megrendezett kiállításnak. S mig 
jövök le a lépcsőn, önkéntelen is 
eszembe jutnak az O szavai: „Ma-
gyarország nem rés, hanem erős 
bástya a béke frontján" Erős bás-
tya, amely Rákosi elvtárs vezetésé-
vel egyre szilárdabbá válik a bé-
kéért folyó harcban-

Boros Mihály, 
a uDélmagyarorszáa" levelezőre 

hogy a termelés területén a szocia. 
lizmust építő államunk célkitűzésiéi 
határozták meg a fe ladatokat . 

— Célunk és feladatunk, hogy 
hivatalainkat a szovjet hivata-
lok színvonalára emeljük, ahol 
az á' lam. Illetve a nép érdeke 

minden mást megelőz. 
A feladatok megvalósítása érdeké, 
ben alakultak termelési bizottságok 
az alapszerveknél. A szocialista kö-
telezettségvállalásokat tömegmoz-
galommá fejlesztették a közalkaJ. 
mazottak között és igyekeztek k i . 
szélesíteni a munkaversenyeket hi-
vatalokon belül és hivatalok között 
egyaránt. 

M a már a hivatali tervek m a . 
radéktalan teliesítésére, sőt 
Időelőtt való teljesítésére, il-
letve túlteljesítésére irányuló 
vállalásokat tesznek a közalkal-

mazottak is 
Tasnádi elvtárs a közalkalmazot-

takat közvetlenül érintő sok k é r -
désről. így a társadalombiztosítás, 
cz üdülés és a segélyek kérdéséről 
is beszélt. Elmondotta, hogy a mult 
év márciusától mostanig a terüleii 
bizottság 15.800 for in t értékű rend. 
kívüli segélyt folyósított, ezen kívül 
147 esetben 11.232 forint értékű 
szülési segélyt, valamint 85 esetben 
13.770 for in t háziassági segélyt és 
48 cselben 6.23 for in t temetési s e . 
gélyt utalt ki. t ehá t 

összesen 46 825 forint szakszer-
vezeti segélyt fizetett. 

A kifizetet t segélyek nagy száza., 
léka szülési és házassági segéiy 
volt, ami életszinvonalunk emelke. . 
dését bizonyítja. 

Az oktatás, a kultúrmuiika terén 
elért eredmények ismertetése ulán 
Tasnádi elvtárs beszámolt n lezaj . 
lo'ct alapszervezeti választásokról is, 
majd megállapította, hogy 

a megvá'osztásra kerülő területi 
bizottságnak az eddiginél erő-
teljesebben kell fog'n'kozulj oz 
érdekvédelem helyes és jó vite-
lével. ezenkívül gondoskodnia 
kelj, hogy u sznkszcrvc»r',i bi-
zottságok a felmerült joi,os pn 
naszokka'. ha maguk elintézni 
nem tudják, akkor a Icrü'etl bi-

zottsághoz forduljanak, 
A terüleii bizottság feladata az alap. 
•zervezeiek felvilágosiló és i iev iő 
munkájának megjavítása, to-ábbá a 
kullúrmunka területén az öncéiiúság 
felszámolása, a szakmai oktatás 
eredményességének L> z'osftásn. 
Mindezeket a fe'adatokal csak ak-
kor 'nidják megvalósítani, ha szo-
ros. állandó kapcsolatot tartanok 
fenn a pártbizottságokká) és az 
egyes alapszerveknél műk'dő helyi 
pártszervczeleklkell, de a hivatalveze-
tőkkel is. 

Igen sok hozzászólás ' angozft e". 
Tasnádi e'vV.irs beszáino.ójához. A 
hozzászó'ások a legkü önbfzflbb 
nrobl'émáját vetették fe! a megyo 
közailkalmazottaiinak. bo'szólalt o 
S'OT képviseletében megjel'iit Ab 
rahám Antal e'Viárs is, a S/f» T me. 
gye| tilkára, Kii'önösen arra hívta 

I Tol a figyelmet, hogy 
a szakszervezeti bizottságok bát-
ran kezdeményezzenek, ne 'ár . 
janak mindig „ felsőbb szervek 
utasítására. Vegyék észre a hely-
színen a problémákat, ragadják 
meg azokat és keressék meg a 
megoldásukra le-?alk.i!musabh 

módszereket, 
í zzel biztosíthatják a kózaikateva. 

I zoltnk <i párt. és a kormányhatáro-
zatok sikeres végrehajtását, amelyek 

.az ő érdeküket is szolgálják. 
A felszólalások végén haiározali 

irtvaslato* fogadtak el. Ehiim meg. 
hotározlák a területi bizottság fel -
nda'ait. az MDP Pori'rtkai Uizo'rtsá. 
'iának 1950 jű'ins 24-1 határozatéba n 
leszögezett tennivalók megva'ósftó-
sa, az eddig r'ért eredmények mfcg-
íii'zése. továbbfej'esztése. a 'elrárl 
'iánvosslgok megszüntetése ój a 

I területi bizottság megerősítése. — 
| amely a szafc"ervezel megerősítését 

ielen'/i — érdekében. 
A konferenciát rövid kultúrmű-

sor szincítetle ezután. amelven 
Pálirkó Józsefné Petőfi egvik for-
rrd"lmi költeményét szavntts ,ia-
tá-osars Gött'er Margit nedig sza-
tirikus verset adott elő. A Me-
gyei Tanács és a Szegedi Városi 
Tanács népi táncosai orosz népi 
táncfeldolgozásokat mutattak be 

! naigy sikerrel. 
A megyei konferencia végül meg-

' választotta a Közalkalmazottak 
| Szakszervezete Csongrádmegyei Te-
rületi Bizottságának 11 tagját. 
póttagját, az ellenőrző bizottsági 
tagokat, valamint a 12 kongresz-

i s z i u i Ír 


