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MUHKAHKKUL E R Ő S Í T J Ü K I H Z I R M T , 
n BÉKE ORSzacari" 

Az elmúlt két hétben városszerte, 
de megy esz or le, sőt országszerte is 
a kisgyűlések egész sora zajlott le az 
üzemekben, hivatalokban, kerületek-
ben egyaránt. Bókebizoltságaink 
rendezték ezeket a kisgyüléseket. 
hogy beszámoljanak az eddig vég-
zett munkáról és tájékoztassák a 
dolgozókat azokról a feladatokról, 
amelyeket a június elsejei megyei 
béketalálkozó sikere követel meg 
minden becsületes embertől, akinek 
fontos, akinek drága a béke, békés 
életünk megvédésének szent ügye. 
Szegedon az elmúlt két hét alatt az 
üzemekben és hivatalokban több, 
mint 300, a kerületekben, a lakóhá-
zaknál pedig több mint 200 kisgyú-
lést tartottak. Maga ez a szám is 
bizonyítja, hogy Szeged dolgozói 
mind nagyobb tömeggel csatlakoz-
nak a becsületes emberek békehar-
cos mozgalmához, mind nagyobb tö-
megben juttatják kifejezésre nyil-
vánosan gyűléseken is, hogy kemé-
nyen akarnak helytállni a békeharc 
rájuk eső frontszaikaszán. 

A mai nap jelentós forduló a 
június 1-i béketalállkozó előkészüle-
teiben é3 ezáltal békeharcos moz-
galmunkban is. A kisgyűlések szé-
pen sikerűit hosszú sora után, ma 
kezdődnek meg a küldöttválasztó 
gyűlések. Szegedről 48 békeharcos 
küldött vesz részt a megyei béketa-
lálkozón. Üzemekben, hivatalokban, 
kerütetekbem a dolgozók olyan mun-
katársukat választják meg küldött-
nek, aiki munkában, helytállásban 
mindnyájuk példaképe lehet ős aki 
jó l ismeri azt is, hogyan segítette 
az üzemi, vagy kerületi békobizott-
ság magának az üzemnek, a kerü-
letnek munkáját. Olyat választanak 
meg, aki a legtöbbet tette békemoz-
galmunk kiszélesítéséért, akinek 
munkája nyomán többen és jobban 
dolgoznak a békemozgalomban, aki 
ú j békebizottságok megalakításával 
erősítette harcunkat- A béketalálko-
zón módja lesz küldötteiknek arra, 
hogy megismerjék a szomszédos já-
rások. a megye többi üzemeinek, 
kerületcinek termeté- és békemoz-
galmi munkáját is. Ugyanakkor be-
számolnak majd arról békeharcos 
társaik előtt, hogyan végezzük mi 
feladatainkat. A béketalálkozó így 
tapasztalatcsere is lesz, békemoz-
galmi munkamódszerátadás. 

Szeged békeharcosai igen lelke-
sen készülnek a megyei béketalál-
kozó napjára. A kisgyűlések idején 
megmutatkozott lelkesedésnek kell' 
tovább folytatódnia azonban a most 
következő küldőt tválasztások idején, 
de békeharcunk ezután következő 
minden szakaszában is. Dolgozóink 
lelkes készülődésére jellemző pél-
dául a Ruházati Bolt békebizottsá-
gainak kezdeményezésére indult fel-
ajánlás. A Ruházati Bolt a Házi-
ipari Szövetkezettel, a Röviköt-tel és 
a SZETEX-szel közösen küld egy 
küldöttet a megyei béketalálkozóra. 
Elhatározták, hogy a küldötlvá-
lasztó gyűlésükre békezászlót készí-
tenek, amelyet június elsején, a bé-
ketalálkozó napján kerékpáros ifjú-
sági DISZ-staféta visz majd Hód-
mezővásárhelyre, A békekisgyűlések 
mindenült a kerületékben is ünne-
pélyes hangulatban zajlottak le és 
az eddiginél nagyobb érdeklődés 
mellett. A Bokor-utca 1. számú ház-
ban megtartott békekisgyülésre pél-
dául a dolgozók virágokkal díszítet-
ték fel az egyébként is szép kerles 
udvart, ahol a gyűlést tartották. 
Megfogadták ezalkalommal, hogy 
további tagokat toboroznak a béke-
harcosok soraiba. Az Április 4-útja 
38. számú házban megtartott béke-
gyylésre a keddi esős idő ellenére 
is ágyszámban gyűltek össze a kör-
nyékről. 

A békekisgyűlések alkalmával is 
megmutatkozott Szegeden, hogy a 
dolgozók mind szélesebb rétegeik-
ben teszik magukévá a június else-
jei béketalálkozó jelszavát: ^Mun-
kánkkal erősítjük hazánkat, a béke 
országát!" Az Újszegedi Kender-
szövőgyár szövő üzemrészének kis-
gyülésén például Kispéter Ferencné 
sztahanovista védnökséget vállalt a 
100 százalékon alul teljesítő dolgo-
zók számára és ugyancsak védnök-
séget vállalt Visnyei Istvánné is. 
Bátor Istvánné, I. Maróti Sándorné 
és Kara Ilona 100 százalékos minő-
ségi munka mellett 2—3 százalékos 
túlteljesítést vállalt. A Köztiszta-
sági Váilalat kisgyűlés én Száraz 
Pál, Csáki Imre, Berta János és 
Csiszper Pét r fogadták meg, hogy 
gt május elsejei felajánlásaik telje-

sítését tovább fokozzák a béketalál-
kozó tiszteletére. Dolgozó paraszt-
ságunk sem maradt ki a felajánlá-
sok soraiból. Alsóvároson például 
özv. Gárgyán Jánosné azt fogadta 
meg, hogy május 20-ig mégegyszer 
megkapálja burgonyáját, kukoricá 
ját és a kukoricát meg is egyeli. 
Ugyancsak Alsóvároson Vass Imre 
dolgozó paraszt megfogadta a béke-
találkozó tiszteletére, hogy május 
15-ére az összes paprikapalántát a 
földbe teszi, sőt a hónap végéig 
meg is kapálja. Az újszegedi Ha-
ladás-tszcsben a kertészeti brigád 
Sebők Antal vezetésével egyember-
ként küzd azért, hogy soha se le-
gyen gazos egyetlen növényágy sem 
és a talaj is mindig laza, szellős le-
gyen a növények gyökered körül. 
Munkások, dolgozó parasztok és 
néphez hű értelmiségiek serege tette 
meg felajánlását a kisgyűlések so 
rán, hiszen Szeged dolgozói minden 
rétegének is egyformán érdeke a 
béketalálkozó sikere, amely békénk 
megvédésének fontos állomását je 
lenti. 

Több helyen nagyon helyesen 
látták meg, hogy a béketalálkozóra 
való felkészülés alapja a jobb és a 
több munka, de emellett a békobi-
zottságok megerősítése és az idősze-
rű fontos feladatok még lelkiisme-
retesebb teljesítése is. A békebi-
zottságok megerősítésére tettek fel-
ajánlást például I I . Héger Ferenc 
ós Nagy János az Újszeged! Ken-
derszövőben, akik megfogadták, hogy 
újabb békebizottságokat szerveznek. 
A Kossuth Zsuzsanna ápolónőképző 
intézet békegyűlésén a munkafegye-
lem megszilárdítása érdekében hívta 
versenyre Tóth Erzsébet javasla-
tára az I. évfolyam a I I . évfolya 
mot. Ugyanitt fogadták meg a Fém-
gyűjtő Hónapban való fokozott be-
kapcsolódást is, hiszen ennek a hő-
napnak sikere ugyancsak jelentős ré-
sze bókeharcunk sikeres folytatásá-
nak. 

A mai nappal kezdődő küllöttvá-
lasztó gyűlésekre akkor készül fel 
helyesen és lelkiismeretesein minden 
dolgozó, ha tovább foltozza a béke-
kisgyűlések során elért eredménye-
ket, de egyben a hibák kijavítására 
is törekszik. Mutatkoztak ugyanis 
hibák nem egy helyen az elmúlt két 
hét alatt. Az Ecsetgyárban és az 
Üzeméletlmezósi Vállalatnál például 
nsim fordítattak kellő gondot a ié-
kegyűlés előkészítésére, megeléged-
tek azzal, hogy csak a hirdető tab-
lára írták ki. Általában több helyen 
mutatkozott meg az a hiba. hogy 
nem adlak beszámoló jellegét abé-
kebizotlsági kisgyűléseken és a tit-
károk nem mindenütt számoltak be 
munkájukról. A továbbiakban arra 
kell törekedni, a békebizottság terü-
letéhez tartozó dolgozók megismer-
jék a békebizottág tevékenységét és 
cz a tevékenység arra ösztönözze 
őket, hogy újabb vállalásokat te-
gyenek a megyei bóketalálkozó tisz-
teletére. 

Szeged minden dolgozójának az 
ország valamennyi becsületes dol-
gozójához hasonlóan arra kell töre-
kednie, hogy napról-napra negja-
vuljon a munka az üzemben, a ter-
mőföldeken, a hivatalokban; és min-
den munkahelyen egyaránt. A béke. 
harcosok elsőrendű feladata, hogy 
megmagyarázzák: a hajrá-munka, 
az elpocsékolt idő, az elherdált 
anyag — akármilyen kis mennyiség, 
röl van szó — gyöngít bennünket, 
tehát szükségszerűen a béke ellen-
ségeit erősíti. Minden békeharcost 
jobb munkára kell ösztönöznie a 
„Termelj ma többet, mint tegnap" 
jelszónak. Üzemi dolgozóink ennek 
megvalósításával bizonyítják be bé-
keharcos akaratukat, a dolgozó pa-
rasztság közüli pedig az teszi ma a 
legtöbbet a békéért, aki úgy végzi 
a növényápolást, hogy biztosítja a 
gazdag termést és majd gyorsan, 
időben, szemveszleség nélkül végzi 
el az aratást. 

Ne felejtse el Szeged egyetlen bé-
keharcosa, egyetlen becsületes dol-
gozója sem, a béke igazi harcosait 
arról tehet megismerni, hogy élen-
járnak ott, ahol a kötelessógteljesí-
tésről, a munkáról, az ellenség le-
leplezéséről van szó. Ellenségeink, 
a közelünkben leselkedő Tito bainda 
gyűlölködve nézi eredményeinket, ép-
pen ezért az a feladatunk, hogy a 
megyei békelaiálkozó alkalmából is 
még jobban megerősítjük a Szovjet-
unió által vezetett béketábort, amely-
nek sorában valamennyien a még 
boldogabb jövő felé tekinthetünk. 

Minden téren Szeged vezet a megyei begyűjtési versenyben 
A begyűjtés lendülete Csongrádi 

megyében az utóbbi hetekben csök-
kent, ami elsősorban a hizottsertés-
beadásnál mutatkozik meg. A járási, 
városi és községi tanácsok nem for-
dítanak elég gondot a begyűjtés 
meggyorsítására. Kampányszerűen 
végzik a munkát, ezért van az, hogy 
megyénk a hizott'sertés beadási terv 
teljesítésében még mindig le van 
maradva. Ha tanácsaink kellő irá-
nyító és ellenőrző munkát végezné-
nek és maguk a tanácstagok is pél. 
dát mutatnának, teljesíteni tudnák 
a tervelőirányzatot. Azonban 

több községben a sertésvágási 
engedélyek kiadására vonatkozó 

rendeletei nem alkalmazzák. 

mint például Székkutason. Nagymá-

gocson. Csanádpalotán. Csanytae-
ken, Sándorfalván, Balástyán, Kis. 
kundorozsmán és Kisteleken. 

Csanádpalotán olyan dolgozó pa-
rasztoknak adtak ki második vágási 
engedélyt, akik beadási kötelezett-
ségüket nem teljesítették. Ezit a 
- zabát yta' anságo t maga a t anácsel-
nökhelyettes hagyta jóvá: „Én is 
paraszt voltam, a parasztnak kell a 
szalonna, ki kell adni a vágási en-
gedélyt1' — mondotta. Az ilyen op-
portunista taaácselnökhelyeties ma-

gatartása akadályozza a sertésbe, 
gyűjtés sikerét. 

A legutóbbi értékelés szerint a hi. 
zottsertés begyűjtési terv teljesíté-
sénél Csongrád megye járásai kö-
zött az alábbi rangsor alakult ki: 

1. Szeged város 101.8, 
2. Makói járás 71.8, 
3. Szegedi járás 61.1, 
4. Csongrádi járás 58.4. 
5. Hódmezővásárhely 54.4, 
6. Szentesi járás 51.1 százalék. 

A vágómarha begyűjtési terv tel-
jesítésének érdekében sem tetteit 
meg a tanácsok mindent, hogy a 
tervet minél előbb teljesíteni tud-
ják. Különösen vonatkozik ez Hód-
mezővásárhelyre, amely a legutolsó 
helyen áll. 

A járások tervteljesítése a követ-
kező: 

1. Szeged város 114.2, 
2. Csongrádi járás 96.2» 
3. Szegedi járás 89.7, 
4. Makói járás 86, 
5. Szentesi járá3 72,4, 
6. Hódmezővásárhely 53,4 száza, 

lék, 
Megyénik a legjobb eredményt a 

baromfibegyüjtésiben érte el. A fél-
évi előirányzatot eddig 103.1 száza, 
lékra teljesítette. 

Az értékelésnél a következő ^ng-
sor alakult ki: 

1. Makói járás 144.7, 
2. Szeged város 133-6, 
3. Csongrádi járás 101.9, 
4. Szegedi járás 95.1, 
5. Szentesi járás 94.4, 
6 Hódmezővásárhely 67.1 száza-

lék.' 

A tojásbegyűjtésnél viszont újra 
lemaradás mutatkozik, különösen a 
szegedi járásiban. Járásonkcn: a 
tervteljesítés állása a következő: 

1. Szeged város 65.2. 
2. Csongrádi járás 64.5, 
3. Makói járás. 64.1. 
4. Szentéit járás 62.8, 
5. Hódmezővásárhely 6Ú.4. 
6. Szegedi járás £6.9 százalék. 

Mindezek azt mutatják, hogy 
alapvetően meg kell javítanunk 8 

begyűjtés munkáját. Tanácsainknak 
az a feladatuk, hogy az 
eddigieknél fokozottabban moz. 
gósítsák a begyűjtési állandó 
bizottságaikat, de községeink is fo-
kozott népnevelő munkát végezze-
nek a begyűjtés érdekében, hogy 
Csongrád megye újra az élre kerül-
jön és ugyanolyan jó eredményeket 
érjen el a begyűjtésben is, mint a 

növény ápolásban. 

A kapitalista országokban 
csökkent a közszükségleti cikkek termelése 

a fegyverkezések teljes iramú megkezdésével 
— ismeri be az ENSZ titkárságának jelentése az 1950—51 évi 

nemzetközi gazdasági helyzetről 

New-York (TASZSZ). Az ENSZ 
gazdasági és szociális tanácsának 
május 20-án megnyíló 14. ülésszaka 
elölt az ENSZ titkársága jelentést 
adott ki az 1950/51. évi nemzetközi 
gazdasági helyzetről. 

A jelentés első része a kapita-
lista országokban, valamint a Szov-
jetunióban, a népi demokratikus 
országokban é3 az úgynevezett „fej-
lődésben elmaradt országokban" be-
állolt aJapvető gazdasági változáso-
kat elemzi. A második rész azokkal 
a változásokkal foglalkozik, amelyek 
a nemzetközi kereskedelmi és fize-
tési forgalomban következetek be az 
1950/51. évek folyamán. 

A jelenté3 elismeri, hogy 1951 
második felében, „amikor a fegy-
verkezést teljes iramban kezdték 
megvalósítani", a kapitalista orszá-
gokban „csökkent a közszükségleti 
cikkek termelése és megszűnt a ter-
melés általános növekedése. 1951 
második felében és 1952 elején az 
ipari termelés fejlődésének üteme 
ezekben az országokban jelentősen 
lassúbbodótt. A közszükségleti cik-
kek termelése csökkent és a köz-
szükségleti cikkeket gyártó ipar-
ágakban munkanélküliség keletke-
zeit". 

A Szovjetunióban és a népi de-
mokratikus országokban, ahol a gaz-
dasági életet központi tervek alap-
ján irányítják, az ipari termelés 
növekedése 1951-ben egészen meg-
felelt az országok gazdasági tervei-
nek. A korábbi gazdasági tervek túl-
teljesítése folytán egész sor ország 
magasabb termelési célokat tűzött 
ki. 

A jelentés ezután hangsúlyozza, 
hogy a háború befejezése után sok 
„fejlődésben elmaradt ország Ipara 
alig, vagy egyáltalán nem fejlő-
dött". 

A statisztikai táblázatok a jelen-
tés további részeiben még élesebben 
állítják szembe a Szovjetunió és a 
népi demokratikus országok terme-
lésének gyors és folyamatos növe-
kedését a kapitalista országok ter-
melésének egyenetlen és jelentősen 
kisebb emelkedésével. 

A munkanélküliség sok országban 
még fenyegetőbbé vált. 

A jelentés beismeri, hogy a fo-
gyasztás az Egyesült Államokban, 
Angliában, Norvégiában, Hollandiá-
ban és Dániában az 1950. évi szín-
vonal alá süllyedt. 

A kapitalista országok termelését 
tükröző számok mellett a jelentés 
az alábbi táblázatot közli a Szovjet-
unió ós a népi demokratikus orszá-
gok 1951. évi termelési indexéről. 
(Az 1950-es évet 100-nak véve.) 

Bulgária 119, Csehszlovákia 115, 
Német Demokratikus Köztársaság 
122, Magyarország 130, Lengyelor-
szág 124, Románia 129, Szovjetunió 
H<* ~ 

A jelentés elismeri, hogy ez or-
szágok nemzeti jövedelme 1950/51-
ben „jelentősen növekedett". 

A jelentés Kínával foglalkozó kü-
lön része beismeri, hogy Kína gaz-
daságának jellege „az 1950/51-es 
években jelentősen megváltozott, a 
tervgazdálkodás kereteinek kibővíté-
se és az agrárreform megvalósítá-
sa következtében". 

A továbbiakban a jelentés részle-
tesen kitér a nemzetközi kereskedel-
mi és pénzügyi forgalom problé-
máira. Külön rész foglalkozik alte-
let és nyugat közötti kereskedelem 
kérdésével. 

Az 1950/51. évi gazdasági fejlő-
déssel foglalkozó jelentés mindvégig 
hangsúlyozza azt, hogy a nyugati 
hatalmak fegyverkezési programm-
ja hatással volt a termelésre, az 
árakra, a nyersanyagszállításra, a 
kereskedelemre, a fogyasztási szín-
vonalra és így tovább. „Ha a vilá-
gon fennálló politikai feszüllség 
enyixBlése a fegyverkezési kiadások 
csökkentéséhez vezet, akkor ennek 
megfelelően nő a lehetősége annak 
is, hogy a fejlett és a gyengén fej. 
lett országokban egyaránt emelked-
jék az életszínvonal". 

A Német Kommunista Párt 
az esseni gyilkosok letartóztatását köveleli 

Berlin (MTI). A Német Kommu-

nista Párt parlamenti képviselői 

csoportja az esseni vérengzés tet-

teseinek azonnali letartóztatását és 

példás megbüntetését! követeli. 

A Német Kommunista Párt kö-
zölte a hatóságokkal, hogy a sor-
tűzre Durek rendőrfelügyelő adotl 
parancsolt. A gyilkos sortüzet Woiker 
rendőrőrmester osztaga zúdította az 
ifjú békebarátokra. 

Az esseni véres vasárnap sebesültjeit 
nem látogathatják meg hozzátartozóik 

Essen (ADN). Albert Bre/tthauese 
és Bemhard Schwaraer, az esseni 
véres vasárnapon megsebesített két 
ifjú német hazafi hozzátartozói-

nak nem engedik meg, hogy meglá-
togassák őket a kórházban. A két 
sebesült szobája előtt titkos rend-
őrök örködnek. 

HcCloy elismerését fejezte ki Lehrnek 

Berlin (MTI). Nyugatnémetorszá^i 
lapjelentés szerint McCloy amerikai 
főbiztos vasárnap este, a német 
ifjúság esseni béketüntetése el-

leni gyilkos támadás után távbe-
szélőn felhívta és különleges di-
cséretben részesítette Lehr bonni 
rendőrminisztert. 

I Francia Országos Békebizottság tiltakozó közleménye 
Ridgway tábornok Párizsba érkezése ellen 

Párizs (MTI). A Francia Orszá-
tékeblzottei gos Békebizotteág közleményben 

tiltakozott Ridgway tábornok Pá-
rizsban érkezése ellen. A közle-
mény kiemeli, hogy Ridgway tá-
bornok Párizsba jövetele ellen til— 
tak-ozíná annyit jelent, mint nemet 
mondani a háborúra, megóvni Fran-
ciaország becsülelét és független-
ségét. 

A békebizoltság felhívja mind-
azokat, akik 6zem előtt tlarlják a 
békének, a függetlenségnek és 
Franciaország méltóságának az 
érdekeit, hogy szélesítsék ki a 
mai tiltakozó hullámot, s folya-
modjanak a legkülönbözőbb kez-
deményezésekhez ttiltakoásuk ki-
fejezésére Ridgway tábornok jö-
vetele ellen. 

A francia nép értésére akarja 
adni a tábornoknak, hogy jelenléte 
nem kívánatos. 

A^Argenteui l i Poliet és ChaySsom 

gyár dolgozói kötelezettséget vál-
laltak arra, mindent megtesznek 
Ridgway Párizsba jövetele elleni 
tiltakozásuk kifejezésére. 

A délnyugat-franciaországi vas-
úti hálózat CGT-hez tartozó vas-
utasai elhatározták, hogy Ridgway 
érkezése ellen tiltakozó napot tar-
tanak. 

Gironde megye Sauveterre járás-
ban 17 polgármester közös felhí-
vást írt alá. Ebben felszólítják a 
lakosságot, vegyenek részi a vasár-
napi helyi békekongresszuson és 
tiltakozzék Nyugat-Németország fel-
fegyverzése, valamint a tömeg-
gyilkos fegyverek, köztük a bak-
lériumfegyverek alkalmazása el-
len. 

A Nizza környéki Carras mezővá-
ros lakosságának küldöttsége fel-
kereste a nizzai amerikai konzuli 
és a baktériumháború ellen tilta-
kozó ba/ározatot nyújtott át neki. 
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