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A pro let ám emsetls ősiség 
legyőzhetetlen sztálini lobogója 

IRTA: RÁKOSI MÁTYÁS 

Ezekben a fájdalmas napokban, kerekség dolgozóit. A Szovjetunió őszinte bánatának, mélysége* gyá. 
meiyok mé'.y gyászba döntik a világ Kommunista Pártja példakép az szár.ak és részvétének ilyen ureg-
minuen dol ozójái, minden szabad- összes kommunista és munkáspártok nyilvánulása az együvétartozás, 

mp< 

volt az a viszony, meiy a haladó 
emberiséget a Szovjetunióhoz fűzte; 
milyen határtalan az egyszerű em-
berek szeretete nagy vezérük, Sztá-
lin iránt. 

Joszif Visszárionovics Szlálin, a 
mi egész korunk legbölcsebb vezető-
je cs tanítója vott. A legszélesebb 
tömegek szokták meg, hogy minden 
nehéz helyzetben, mindin komoiy for-
dulat előtl az ő bölcs szavait, az ő 
biztos kezének útmata ásót figyel-
jék és kövessék. Az osztályharcos 
prnietariálu3 gondolkozása ő for-
mába és cselekvővét ő alakította ki. 
Tőle tanultuk a z ú'típusú lonirii-szlá 

A Sztálin Vasmű dolgozóinak kez-
deményezéséhez néhány nap nlat 
le.keocn csa .akoztak az ország üze-
me.nek dobozó . A fo hívás nyomán 
ar üzemek do.gazéi örömmel és tel 
kesedéssel készü.nek hazánk legna-
gyobb nemzeti ünnepe, • ápr lis 4 
megünnep.ésére. 

Az iizemi do gozók példáját kö 
vetve, a mezőgazdaság szocia'.ista 
szektorai is csa.lakoznak a sztálin 
város ak felhívásához. Termc'.őcso 

„_, . . . , , , i , , , . _ . . . , ., portjaink s'rra határozzák cl, hogy 
» z ! j u k j o i és következetes^ ha sajai.! kezeket, hogy Szilárdan vigyek f e ! s z a b a d u á s i h é t t c j ünnep ik meg 

a dol- i tovább előre, új győzelmekre. • á , , 4 . £ t M a b a d s á g u l l U 

• a! - aru.nia t .o seg busz. r ' ° 
ke zászlaját. 

Ez az érzés és ez a tudat mé. 
lyen áthatja a magyar dolgozó né- csatlakozott a sztá'invórosiak nagy 

és a pet. Évszázadokon át a magyar S 7 e r ö kezdeményezéséhez s cgvbor 
nep nehéz küzde met vívott iza- versenyre hívta Szeged valamennyi 
badsagáérl es függetlenségéért, fermc'őcsoportiát azérl, hogv a fe". 
Mint a leoltó mondja, legjobbja. M a ( b a < J l l ' S s i h í ten a mezőgazdaság' 
írk elhu'tetták a szabadság véres m u nkák határidő előtti elvégzéséve' 

A S z d j e d o s u t ó i r e s z a j a J j i á s iszcs tag ai 
a felszabadu ásí hét sikere érdekében 

versen/re mv/ác a szegedi ter.nj i cso^etfo ia\ 
termésátlagot 

ságszere,ő népét, százmilliók tekin* számára". luz e 
tele fordul a felszabadító Szovjet- j A Szlálin nevelte szovjet kommu- ; parancsoló demonstrációja. Belőle 

unió fővárosa, a ragyogó Moszkva nisták példáján tanuruk meg ezt is, nem gyengeség, hanem új eró fa-
felé. Mindnyájunk gondolalát eltölti hogy a legjobb munkát a proletár- kad. Uj erő. mely még jobban 

a fájdalmas veszteség, amely sze- nemzetköziség és az emberi haladás tömöríti a világ dolgozóit a fel-
re|c<t vezérünk, nagy tanttónk, Sztá- érdekében akkor végezzük, ha saját j szabadító Szovjetunió körül és még 
lin elvtárs halálával ért bennünket; I hazánk dolgozó népének ügyéi véd- • izmosabbá teszi a harcban edzett 
mindnyájunk gondolatát cltöllik 

ő tani ásai. az ő ha-iya éka. A ro" hazánkbun visszük diadalra 
kor. 7. n . n k, az egyii t ' r ősnek éri a 0zó nép ellenségeivel szemben a 
részvé;ne.; vaíósá; os le :ge c rad a harcol. Megtanultuk Sztálintól, hogy 
világ minden sarkától a Szov.elunió hazafiság és prote'.árnemzelköziség 
o'y súlyos v. s .tőséget ®z: nvedejt elválarz hatatlan egys'gbon és kö] 
dolgozó népe felé. A részvétnek és csönhatásban fonódik össze 
együttérzésnek ez a soha még nem k t őnek e kölcsörhatása ú j erő for 

látott megnyilvánulása mindéi szó- r ' S a , ú j győzelmek serkentőjévé vá-
nál ók s-bben bizonyítja. milyen Ük. 
mély és őszinte milyen bensőséges \ Szo "jetunió Kommunista Párt-

szülcfés-
napját. 

A szegedi lerme'őcsoportok közű 
elsőnek a bak'ói Fc'szabadu'ás tszcs 

zászlai alatt, a hosszú harcban. 
Hazánk szabadságát, nemzetünk 
függetlenségét csak a Sztálin elv-

jának X I X . kongresszusa eleven és 
meggyőző illusztrációja volt annak, 
hogy a kommunista és munkáspár-
tok a prcletárir.ternacionalizmus le-
győzhetetlen sztálinj zéiszlaja alatt 
milyen komoly sikereket értek el és 
milyen hatalmas erőt képviselnek, 
„Ha az eszme meghódítja a tömege-
ket, anyagi erővé vál ik" — hirdet-
te Marx. Nos, a munkásnemzelközi-
ség eszméje tíz- és százmilliókat 
hódított meg. s motorjává vált világ-
szerte a tőkés elnyomás é« kizsák-
mányolás elleni felszabadító harc-
nak. 

. . . . A kapitalista országok kommunis-

ljni párt építését, az imperialista el- ta pártjai vezetőinek fogadalma — 

nyomás eilcn vezetett proletárfel-, hogy soha nem engedik, hogy orszá- építsük harcos pártunkat, a 
szabadító harc taktikáját, és stratd-1 jrukat a felszabadító Szovjelunió el. Magyar Dolgozók Pártját, aogy 

leni harcba vigyék — a népek el" 

biztorí'hassák ezévi és jövőévi ke 
nyerőnket 

A Felszabadulás tszcs versenyfel 
társ nevette Szovjet Hadsereg gyű. hívása: 

ze'me hozta meg. j , M', a Felsznbadu'ás tszcs tagjai 
Modern történelme folyamán, örömmel csat'akozunk a Sztá'in Vas 

népünk először szívja a szabadság m í í do'gozóinal; kezdeményezéséhez 
levegőjét rendelkezik az új élet £ s válla' jnk, hogv 30 hold tavaszi 
minden javával, s az átalakítás £ r p d t a Minisztertanács ha'ározatá-
nagy művét viszi végbe. Mindezt b a n ftftiintetett hatóndönél 7 nan" 
a Szovjetuniónak. a nagy Sztalin- p a | hamarabb ápril's 3-án elvetünk. 
nak köszönhetjük. Ez a tudat a 
nagy Szovjetunió, a szeretett Sztá-
lin iránti Szakadatlan hála és 
szeretet forrása népünkben. Sztá-

A tavaszi árua tahijának megmun-
kálását. a fejtéit szovjet agrotechni-
ka alkalmazásával ugvancsak hét 
nappal a határidő előtt, március 

giáját. ö dolgozta ki é® valósította 
meg a szocializmus építésének ter 
veit; ő oldotta meg a szocializmus-
ból a kommunizmusba va'.ó á'növés 
problémáit. Az ő tanácsai alapjan 
épílik szocialista jövőjüket a népi 
demokráciák kommunistái, ö öntött 
belénk bátorságot és kitartást min-
den történelmi fordulat idején és ő 
hívta fel szakadatlanul figyelmün-
ket arra, hogy óvjuk mint a szemünk 
fényét a marxi-lenini eszmék tisz-
taságát és lobogtassuk magasan a 
proletárnemzetköziség zászlai át, 

Sz'ál in elvtárs sokoldalú forradal-
mi működésén vörös fonalként hú-
zódik kérésziül a proletárnemzetközi, 
eég nagy, győzelme® gondolata. 

,,A Szovjetunió munkásosztálya 
—' mutatojt rá Sztálin elvtárs — 
nemcsak azért erős, mert harcaiban 
kipróbált lenini pártja van, továbbá 
nemcsak azért erős, mert a dolgozó 
parasztok m'Uiós tömegei támogat-
ják. Erős még ezért is, mert az egész 
világ proletariátusa támogatja és 
segíti. A Szovjetunió munkásosztá-
lya a vijágproleiariátus része, él-
csapata, köztársaságunk pedig a vi-
lágproletariátus édes gyermeke. Nem 
kétséges, hogy ha a tőkés országok 
munkásosztálya nem támogatta vol-
na, akkor nem tudta volna megtar-
tani a hatalmat, nem biztosíthatta 
volna a szociális'a építés fettételeit, 
következésképpen n-m érhette volna 
el azokat a sikereket, melyekel elért. 
A Szovjetunió munkáso'rtályának a 

tőkés országok munkásosztályához fű-
ződő internacionális kapcsolataa 
Szovjetunió munkásainak a vi'ág 
munkásai al való testvéri szövetsége 
a szovjet köztársaság erejének és ha-
talmának egyik sarkköve 

Erre a gondrlalra Sztá'in elvtárs 
szakadatlanul visszatért és igyeke-
zett m'nden kommunistának, a pro-
]et ár felszabadulás minden harcosá-
nak szívébe vésni. M'nden oldalról 
megvilágította s különösen kiemelte 
a proletárnemzetköziségnek azt a 
szerves kölcsönhatását, mely a Szov-
jetunió cs a világ proletáriálusa kö-
zött fennáll. 

Szlálin elvtárs fáradhatatlanul ta-
nította a világ munkásságát arra, 
hogy mindvégig hű maradjon a pro-
letfirinternacionalizmus ügyéhez, az 
egé:z világproletariálus tes'.vcri szö-
vet é-'nek ügyéhez. ,,Intcrnaciona-
lisf-t az — mondotta J . V. Sztálin — 
aki fer.ntrr'.ás nélkül, ingadozás nél-
kül, fctté'clek nélkül kész megvé-
deni a Szovje'uniót, mert a Szovjet-
unió a forradalmi világmozgalom 
bázisa, ezt a forradalmi mozgalmat 
pedig tehetetlen védelmezni és előbb-
re lendíteni, ha nem védelmezzük a 
Szov rci",'iót. Mcrf aki a világ for-
radalmi mozgalmát a S~ovielunió 
•megkerülésével cs a Szovjetunióval 
szemben szándékozik védelmezni, az 
a forradalommal kerül szembe, az olcr 
vétlenül a forradalom ellenségeinek 
táboréiban köt ki". 

A világ kommunistái felismertek a 

szánlságának adott kifejezést s a 
cselekvő proletárnemzetköziség lel-
kes megnyilvánulása volt. 

A népi demokrácia országai test-
vérpártjainak küldöttei a X IX . kon-
gresszuson arra mutattak rá, hogy 
felszabadulásukon túl mennyit kö-
sziinhe nek a Szovjetuniónak, Szlálin 
elvtársnak és hogy milyen óriási az 
a segítség, amelyet számukra a 
Szovjetunió minden sikere, példája, 
támogatása jelent. Ugyanezt mon-
dották el a legkülönbözőbb példák 
kai alátámasztva a kapitalistaj a 
gyarmati országol; kommunistainak 
küldöttei is. 

A X IX . kongresszus hatalmas, vi-
lágméretű demonstrációja é® meg-
nyilvánulása volt a proietárinterna. 
cionnlizmusnak, mutatta, hogy ez a 
rz-tt.em elevenen él a do'gozó száz 
milliók szívében, s új tettekre, ú j 
győzelmekre serken;i őket. Ebben a 
szellőmben fűtötte a világszerte har-
coló kommunista pártok képviselői!, 
akik lelkesen és egységesen tömő 
"üllek a Szovjelunió Kommunista 
Pártjának szeretett vezére, a nagy, 
a bölcs Sztálin köré. 

Sztálin elvtárs ezen a kongresz-
szuson, ahol utoljára adatott meg ne-
ki, hogy az egész világ dolgozóihoz 
szóljon — beszédének központjává 
útra a proletárnemzetköziség eszmé-
jét tette meg. A nagy vezér rámu-
tatott arra. hogy a Szovjetuniónak 
mindig szüksége volt és szüksége is 
lesz a határokon túli tes'.véri népek 
bizalmára, rokonszenvére és támo-
gatására. 

„Érthető — mondotta Sztálin elv-
társ — hooy pártunk nem maradhat 
a testvérpártól'c adósa és neki is tá-
mogatnia kell őket, valamint népei-
ket a felszabadulásért vívott harcuk-
ban. a béke megvédéséért vívott har 
cukban. Mint ismeretes, pártunk így 
is jár el. Miután pártunk 1917-ben 
kezébe vette a hatalmat és miután 
reális intézkedéseket t e tt a tőkés és 
földesúri elnyomás megszüntetésére 
— a testvérpártok képviselői pár-
tunk merészségén és sikerein fellel-
kesülve, a világ forradalmi és mvn 
kásmozaalma „rohambvigádjárrak" 
nevezték el pártunkat Ezzel azt a 
rrményükel fejelték ki, hogy a ,.ro-
hambrigád" sikerei meg fogják 
könnyíteni a kapi'alizmus jármában 
sínylődő népek helyzetét. Azt hi-
szem, pártunk beváltotta ezeket a 
reményeket..."' 

Sztálin elvtárs e szavait, a prole 

lárnemzetköziségnek e ragyogó meg-

nyilvánulását, melyben hazánkat, a 

magyar népi demokráciát is a világ 

forradalmi és munkásmozgalmának 

ú j „rohainbrigádjai" között említette, 

mélyen szívébe véste világszerte 

minden kommunista. 

Az ellenség most azt reméli, 

hogy elernyedünk a nagy csapás 

lin elvtárs baráti segítsége, bölcs 24 te elvégezzük Ezzel elértük, hogy 
tanítása tette lehetővé, hogy fel. a tervezett 9 métermázsás állag he-

lyett. lega'ább 11 mé'ermázsát ta-
karítunk he kataszteri holdanként. 

A fe'szabadu'ásí hé! alatt 40 ka-
taszteri ho'd zabot vetünk et. ame'v-

megdönthe'tük a tőkések, a ki-
zsákmányolók uralmát hazánkban, 
ö segítette talpraállani rombadő'.t 
országunkat, ő véde't meg bennün-
ket a ránk acsarkodó imperia-
listák támadásaival szemben, ő 
vezette vissza népünket a Szabad, 
lic'adó nemzetek megbecsült csa-
ládjába. Neki köszönhetjük, hogy 
most békésen. bizakodva épí1. 
hetiük boldogabb szocialista jö-
vőnket. 

A magyar dolgozó népbein kitö-
rölhetetlenül él és egyre inkább 
e'mélyül annak tudata, hogy min-
den eredményünk, minden sike-
rünk kiindulása és megvalósulása 
elválaszthatat'anul összefügg a 
felszabadító Szovjelunió. a r.agy 
Sztálin segítségével. Nincs sza-
bad életünknek olvan területe, 
ahol ez meg ne nyilvánulna, fis 
minden sikerünk, mindén eredmé-
nvünk csak növe'i szabad nemze-
tünk köszönetét és háláját a Szov. 
ietunió és a magyar nép legdrá-
gább baráttá, Sztálin iránt. fel-
szítja és e'nrélyíti dolgozóinkban 
a sz-tállni proietámemzetköziség 
szellemét és tudatát. 

Minket örökre a Szovjetunióhoz 
köt a hála, a köszönet és az el-
vek közössége: most még szoro-
sabbra fűzi e kötelékeket' a kö-
zös csapás, a közös bánat, a kö-
zös gyász. 

Nemcsak nálunk, de világszerte 
ugyanez az érzés tölti el a dol-
gozó milliókat. A mi városaink és 
falvaink dolgozói Szeretett vezé-
rünk halá'a alkalmával megfő-

nek tatáié'ők észítési munká'a'a't 
március 31. helve't márcus 26-ra 
fejezzük be. Ezzel 8 métermázsa he-

•ycli 10 métermazsas 
erünk el. 

A 10 lio.d cukorrépa és 10 liohj 
takarmányrépa ve.flágyanuk e.késjtl* 
-te-ét márc-us 31. he-yaü máic.us 
M ra váltajuk és ígérjük. hogy 
.tt,szabadi) ásunk évloulu.ójának 
..szíe.etére ápri.is 10. helye I már-
c us 28~ig fötöbc kerü. a mag. Ez-
zé is emeljük u terméshozamot, 
mert a vetőágy és a vetési munkák 
aa áridő c'.őUi e.végzésével g udos 
növényápolással cukorrépa lemi. ttiől 
-00 helyet' 1G0, takarmány; p bot 
ped g 120 helyett 150 métermázsa* 
eimésátlagot érünk el kataszteri hol-
anként. 

A Minisztertanács határozata e!9-
rja, hogy ápri.is 15 ig végié kell 

liujlani az ősz vetések tavaszi po-
étának munkálatait, Vni a'.ták, 
aogy 234 kataszteri hotá búza fej-
i régyázását, ka aszlcri holdanként 
50 k logramm pétisúval április 10 re 
'végezzük. Ugyanakkor április 15. 

helyett március 30"ra kataszteri hol. 
Iánként 50 k'logramm ká isoval el-

végezzük a 30 hold 'ucerna fej'rá-

gyázását is-

A 25 hold napraforgó és 40 hold 
ucerna taiajclőkészitésénck n.unká" 

tatait, a határidő előtl kél nappal, 
március 28-ra befejezzük. A napra-
forgó vetésének munkálatait ápril's 
10. helyei! 8-ra a lucernavetést pe-
dig április fi-ra végezzük el. 

Igy készülünk szeretett hazánk 
fc'szabadulásy évfordulójának im'g-
ünnop'ésérc és felajánlásunk alap-
ián versenyre hivjuk az összes sze-
gedd tk-rme!őccoportoknt, hogv az 

üzemi do'gozók példáját köveive, 
mi 's mé'lóképpen ünnepelhessük 
április 4-ét. 

A Felszabadulás tszcs tagjai ne-
vében 

Ágoston János pártfi'kár 
Árendás György elnök 

ÉRTELMISÉGI ANKÉT SZEGEDEN 
Szombaton délután Szegeden a 

Városi Tanács nagytermében Cson-
grád, Békés és Bács Kiskun megye 
legjobb értelmiségi dolgozók Kossuth-
díjas ludósok egyetemi tanárok, me-
zőgazdasági kutatók, agronómusok, 
Orvosok, pedagógusok, színművészek, 
mérnökök értelmiségi ankélra jöt-
tek össze, hogy megbeszéljék, mun-
kájukkal hogyan akarják segíteni a 
közeljövőben megalakítandó Társa-
dalom- és Természettudományi Is 
mtreltierjeszlő Társuiaíot 

Papp Sándor a Csongrádmegyei 
Tanács végrehajtó bizottsága elnöké 
nek megnyitó szavai után Fodor Gá-
bor Kossuth-díjas akadém kus, a 
Szegedi Tudományegyelem rektora 
mortdolt referátumot. Először az új 
társulat elődjének, a Magyar Ter 
mészettudományi Társulat csongrád-
megyei szervezetének munkáját is-
mertette. E társutal fejlődéséről ta-
núskodik, hogy amíg 1051-ben 500. 
52-ben már 1100 előadást tartott. Az 
érdeklődés is állandóan emelkedett: 
1952-ben egy-egy előadáson átlago-
san 50 hallgató velf részt. Hasonló 
eredményességgel végezte munkáját 
a történelmi társulat és a magyar 
Tcdalomtörléneti társulat. E három 
társu'al munkáját fogja egységbe a 

padiák. hogy még egységesebben közeljövőben mega.akí and,-. Tarsa-
sorakoznak fel a Magyar Dotao. ; dalom- és Természettudományt Is" 
zók Pártia mögé, még áldozató. I ".eretterjesztő Tarsulat Ennek fá-
sabban énítik szocia'ista iövőjü- adata lesz a tenneszteluúomanyos 
ket De azt is megfogadták, hogy merefterjesztést magasabb sz.nvo-

• . -- n r. I — - ninnln; An 
az elszakíthatatlan kötelékeket, 
melyek eddig fe'sznbaditóiukhoz, 

na!ra emelni és szélesebb alapokra 

helyezni. Az értelmiségnek olyan tö-

a"nagv S^övtetunióhm^rzttékrmég, megszervezetét hozzuk tétre -
czornsaMtá b . nSncWobhA f G 1 > ! a t t a - . a m c Y f°8Ja m é >,!' 

tem a értelmiség kapcsolatát a leg" 
szé'esebb néptömegekke'. Ezt úgy 
tudjuk e'érm. ha a társulat vezeté-
séi legiobb tudósaink, néphez hű ér-
te'miségiink veszi kezébe. 

Fodor Gábor akadémikus referá-

proletárn-mzitköziség döntő jelentő- g s z ö r n ü v e s zteségtől , amely 
Sta-et az imperialisták e'.fen vívott . , , , . , . , , . . 
nehéz harcokban Mindannyiunk vé- j a z 68esz haladó embe-isegel érte. 
leményé; fojerto ki Ma 0 Ce-tung Az ellenség nem tudja, hogy a 
elvtái:-, a nagy kínai nép fchzaba. százmilliók egyesülő bánata és 

dító harc'rak vezére, amikor a S-ov-
jetunió Kcmmunista Pártja XTX. 
kongresszusát azzal üdvözölte: ..Le-
nin és Sztálin neve az a zászló, ^ 
amely előre vezeti az egész föld-1 

részvéte nem a gyengeség for. 

rása, hogy belőle n«m csüggedés 

ered. A haladó emberiség leg-

jobbjainak százmilliói közös, 

szorosabbá, még bensőségesebbé 

teszik, hoov nvéa hűbb katonái lesz. 

nek a világot átfogó hata'mas bé-

kefrontóak. S még hívebben har-

colnak a prole'árnemzetköziség 

sztálini eszméjének győzelméért. 

Nincs erő a vüáoon. amely meg-

állíthatná a haladó emberiség fej-

tödését. Mindnyálunk szeretett 

vezére, nagy tanítónk, sikereink 

ihletője eltávozott közülünk: de 

meomaradt korszakalkotó, le-

győzhetetlen műve. Itt va n a ha-

talmas, kipróbált és harcokban 

acélozott Szovje'unió Kommunis. 

ta Pártia, a lenini-sztá'in! politika 

tántoríthatatlan folytatója. Itt 

tömörül körülötte a testvéri kom-

munista és munkáspártok egész 

gárdája. S a szovje' népben, a 

800 millós egységes és hatalmas 

szocialista táborban, az egész ha-

ladó emberiségben tovább él, ihleti 

meg a népeket és vezeti őket elő-

re Sz'álin forradalmi alkotó szel-

leme. 

A proletárnemzetköziség gyö. 

tumához egymásután szóllak hozzá 
a jelenlévő érteim,1 ségí dolgozók s 
bejelentették, hogy tudásuk legjavát 
nyújtva, szívvel-lélekkel akarnak 
résztvenni a társulat munkájában. 

Pólay Elemér, a Szegedi Tudo-
mányegyetem jogi kará..ak tanszék-
vezető professzora arról beszélt, 
hogy a dolgozták a múltban nem ro-
konszenvezlek a jogászokkal, mert 
nem ériették a jogászi szaknyelvet, 
s a jogszabályok nem a dolgozó nép 
igazát védték, haniem a népet súj-
tották. A felszabadulás óta megvál-
tozott az állam és a jog tartalma. 
Ma az állam és a jog a dolgozó nép 
érdekeinek védelmezője, A jogtudo-
mány munkásai számára nagv és 
szép terület nyílik meg az ú j ü á r 
mtat létrehozásával. Mi vállaljuk, 
hogy a nép széfos tömegei' megis-
mertetjük az érdekükben hozóit jog-
szabályokkal. 

Bálint Alajos, a szeged1 Móra Fe-
rcnc-Múzeum igazgatója Iiangsú'yoz-
ta, hogy a dolgozók milyen nagy ér-
deklődéssel látogatták a múzeum ter-
mészettudományi k 'állítását- Csupán 
ebben az évben közel 30.000 látogató 
fordu't meg a múzeum termeiben. 
A múzeum kutatói többszáz isme-
retterjesztő előadást tartottak és 
tartatlak. 

Dr. Ka'már László. Kossuth-díjas 
akadém'kus, a Bo'ye'-intézet. dr. 
Kol'ay-Kastner Icnő, az Irodalom-
történeti Intézet, Petri Gábor pro-
fesszor, a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem tanárai és oktató szemé'y-
zete nevében tett ígéretet, hogy tá-
mogatói fogiák az új fátsu'atot. 

Számos felszóta'ás után megvá-
lasztották Csongrád. Békés és Bács-
Kiskun mecye küldötteit a Táreda-
'om- és Természettudományi Isme-
retteriesztfi Társutót közeljövőben 
tartandó közgyűlésére. 

„Nevelők Nap :a" 

Magyar-Szovjet Barátság Hónapja jegyében 
Az idei tanévben márciusban tart-

iák meg másodszor a „Nevelők 

Naipjá"-t. Jelentőségét emeli az, 

hogy a március 22-én, egyes he-

lyeken pedig 29.én megrendezésre 

kerülő „Nevelők Napja" a Magyar-

Szovjet Barátság Hónapjában lesz. 

A nevelők járási, városi összejö-
vetelén foglalkoznak a magyar 
szovjet barátság jelentőségével, 
méltatják azt a nagy segítséget, 
amelyet a szovjet pedagógia nyújt 
a pedagógusoknak. 

A „Nevelők Napjá"-n kü'önbözö 
szakkérdésekkel is foglalkoznak. 

Fokozódik a partizántevékeoység 

Dél-Korea síkságain 
Phenjan. A „Koreai Központi 

Távirati Iroda" je'enti, hogy az 
ellenség „megtorló" hadművelete 
ellen harcoló dé'koreni népi parti, 

zelmes zászlója alatt biz.ton halad- rónok áttörnek az ellenség mö-
r.ak a népek a nagy cél. a «zocia. göt.es te.üietein lévő síkságokra. 
,. , i I A Csiriszan térségének hcvv l-
lizmus, a kommunizmus megva- j dékében tevékenykedő partizán 

bé-
ta rto-

mc-ye 

lósítása felé, 'alakulat február 19-én éjtazaka át-

tört a z ellenséoes gvűrűn é* 
nyomult az Észak-Csonna 
mánvba lévő Csongup 
területére A partizánatakula' Ko 
bu térségében megtámadta a 'iszin-
manis'a pénzintézeteket és el. 
ég~tte az úgynevezeti .pínzre. 
form" céljaira elraktározott bank-
jegyeket, 


