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Magyar gazdasági kormányküldöttség 
átázott Romániába 

A magyar—román gazda-
sági együttműködési vegyes 
kormánybizottság soron kö-
vetkező ülésére kedden, ma-
gyar gazdasági kormánykül-
döttség utazott Bukarestbe. 
A delegáció vezetője Apró 
Antal, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja. 

A magyar kormánydelegá-
ciót az otopeni repülőtéren 
Alexancirü Birladeanu, a Ro-
mán Népköztársaság Minisz-
tertanácsának elnökhelyette-
se, Constantán Tuzu kohó- és 
gépipari miniszter, Novac 

Mauritiu, az Ál lami Tervbi-
zottság elnökhelyettese, Va-
lentin Steriopol kereskede-
lemügyi miniszterhelyettes, 
valamint a Külügyminiszté-
rium, a Kereskedelemügyi 
Minisztérium és az Ál lami 
Tervbizottság vezető munka-
társai fogadták. 

* 

A magyar—román vegyes 
gazdasági kormánybizottság 
3. ülésszaka Bukarestben, 
kedden, « Minisztertanács 
épületében megtartotta első 
tanácskozásit. (MTI) 

A fasizmus feletti győzelmet 
ünnepelték Szeged dolgozói 

Szakasits Árpád elvtárs mondott 
ünnepi beszédet a Iidicei emlékműnél 

rendezett békesrvűíésen 
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Tárgyalás helyett 
időhúzás 

Miről írnak 
az üzemi lapok ? 
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Szabadtéri 
mozaik 

Az iskolareform 
végrehajtásáról 

Az úttörők kulturális 
szemléjéről 
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Virágzanak és b 
a külföldi 

A Csongrád-Békés megyei 
Állami Gazdaságok Igazga-
tóságához tartozó területen 
és megyénk több termelőszö-
vetkezetében virágzanak a 
nagy terméshozamú külföldi 
búzák. A z olasz és szovjet 
búzaíajták jól teleltek, fagy-
kár úgyszólván sehol sem 
volt. 

Az egyébként törpefajta 
kalászosok csaknem derékig 

ö termést ígérnek 
búzafajták 
érnek, mert a kiadós csapa-
dék, a bőséges műtrágyázás 
következtében valamivel na-
gyobbak, mint az elmúlt két 
esztendőben. A két megye 
állami gazdaságaiban össze-
sen tizennégyezer holdon ter-
melik a nagyhozamú kenyér-
gabonákat s átlagosan hu-
szonhét-huszonnyolc mázsás 
holdankénti jó termést vár-
nak. 

A javítások, szolgáltatások 
értéke tavaly csaknem két-
milliárd forint volt, s 

a szövetkezetek ebben az 
évben ennek mintegy 25 
százalékos növelésére szá-
mítanak. 

Tovább szélesítik a fiókháló-
zatot, s a tartós fogyasztási 
cikkek szervizhálózatát, 

javítják a munka minő-
ségi és műszak! színvona-
lát, 

fokozottabban gondoskodnak 
sz alkatrészek utánpótlásá-
tól. 

Az országszerte működő 
tanácsi vállalat közül 

mintegy 19Q folytat javító-
Kolgáltató tevékenységet. A 
legszélesebb körűen a f i -
nommechanikai cikkek javí-
tását szervezte meg az álla-

Hamarosan szedik a zöldborsót 
a szegedi közös gazdaságokban 

Az elmúlt napokban gazdagon áztatta az 
eső a szegedi földeket. A növények szé-
pek, jól fejlődnek, s Szeged hat termelő-
szövetkezetének tagjai — amint Hovorka 
István, a városi tanács főagronómusa tá-
jékoztatta lapunkat — késedelem nélkül 
végzik a soronkövetkező munkákat. 

Szeged, a szövetkezeti város határában 
lényegében befejeződött a kukorica veté-
se. A közös gazdaságokban összeseit 3470 
kataszteri hold földre vetettek kukoricát, 
s ebből 400 kataszteri hold a négyzetesen 
ültetett. Azokban a közös gazdaságokban, 
ahol a kukorica vetését már korábban el-
végezték, most már a kukorica gyomtala-
nításához is hozzáfogtak. A kukorica első 
kapálását több termelőszövetkezetben — 
például a Rózsa Ferenc Tsz-ben is — 
vegyszeres gyomirtással helyettesítették. A 
vegyszeres gyomirtáshoz a Dikonirt elne-
vezésű anyag rendelkezésre áll. 

A szövetkezetek gazdái nagy ütemben 
végzik a növényápolást, hiszen a bőven 

hulló csapadék hatására a gyomok is el-
szaporodtak. A borsók szintén szépek és 
a következő héten a város közös gazdasá-
gaiból már megkezdik a korai borsó szál-
lítását. Javában végzik a cukorrépa ka-
pálását, egyelését. Különösen jól előreha-
ladtak ezrei a munkával a Felszabadulás 
Tsz-ben, ahol a 80 holdnyi cukorrépa 
egyelése befejezéshez közeledik. 

Eleven az élet a közös gazdaságok ker-
tészeteiben. A Felszabadulás Tsz-ben pél-
dául igen erőteljes, virágos paradicsom-
palántákat ültetnek ki, amelyek korán 
hozzák a termést. A Haladás Termelőszö-
vetkezetben a pritamin paprikát ültetik. 
Az Uj Élet Tsz-ben már közel 30 holdra 
ültették ki a paradicsomot. Amint kicsit 
melegszik az idő, mindjárt megkezdik a 
szövetkezetek gazdái a fűszerpaprika ki-
ültetését a szabad földbe. 

A szövetkezeti gazdák az elmúlt napok-
ban már korai uborkával is jelentkeztek, 
t eddig közéi 400 kilót adtak dL 

A hazánkban tartózkodó 
angol parlamenti képviselők 
G. W, Lagdennek, az angol 
—magyar parlamenti csoport 
elnökének vezetésével ked-
den délelőtt a Magyar Sajtó 
Házában találkoztak a sajtó 
és a rádió képviselői. Vendé-
geinket Bognár József or-
szággyűlési képviselő, az In-

terparlamentáris Unió ma-
gyar csoportjának tagja kí-
sérte el. 

Siklósi Norbert, a Magyar 
Újságírók Szövetségének fő-
titkára üdvözölte az angol 
vendégek®, majd közv®len 
hangú, baráti beszélg®és 
alakult ki a képviselők és az 
újságírók között (MT I ) 

Szélesítik a javító-szolgáltató 
tevékenységet a tanácsi vállalatok 

és a kisipari szövetkezetek 
A lakosság számára törté-

nő javítási, szolgáltatási 
munkákból nagy részt vál-
lalnak a kisipari szövetkeze-
tek és a tanácsi vállalatok. 

Több mint 

6Ö00 műhelyben mintegy 
30 000 kisipari szövetkezeti 
dolgozó foglalkozik a, la-
kosság ilyen irányú ellá-
tásával. 

mi helyiipar, de a ruhán® 
mújavítástól kezdve számos 
más munkát is elvégeznek. 
A javító, szolgáltató mun-
káik értéke tavaly 700 mil-
lió forint volt. Ez az összeg 
évente általában 10—15 szá-
zalékkal növekszik. ( M T I ) 

A hűvös, szitáló esőt csap-
kodó szél, s a tornyosuló fe l -
hők ellenére jelentékeny tö-
meg gyúlt össze tegnap dél-
jitán Szegeden, az Aradi 
vértanúk terén, a Iidicei 
emlékmű előtt, a Hazafias 
Népfront Szeged városi bi-
zottságának immár hagy® 
mányossá vált május 9-i bé-
kegyúlésén. A z emlékmű 
előtt úttörők és kiszesek áll-
tak díszőrséget. A z emlék-
művet elborító virágcsokrok 
és koszorúk bizonyították, 
hogy a város népének szí-
vében él a fasizmus áldoza-
tainak emléke, s kitörölhe-
tetlenül él a hála az egész 
emberiség létét veszélyeztető 
nácizmus legyőzője és meg-
semmisítője, a Szovjetunió 
iránt. 

A második világháború be-
fejezése, a fasizmus feletti 
győzelem napjának emlékére 
rendezett ünnepség vendégei 
között a szovjet csapatokat 
A . Sz. Jelszakov ezredes és 
V. K, Jablonszkij őrnagy, a 
testvéri Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaságot pedig 

.Osvald Machatka, a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársa-
ság nagykövetségének saj-
tóattaséja képviselte. A z ün-
nepségen megjelentek Sz® 
ged város párt- és tanácsi 
szerveinek, valamint a tö-
megszervezeteknek vezetői 
és küldöttei. 

A Himnusz hangjai után 
Széli Margit, a Szegedi Pe -
dagógiai Főiskola hallgatója 
Somlyó György "Csak a bé-
ke* című versét mondta el, 
majd 

dr. Anta l f fy György e gy® 
temi tanár, a Szegedi Tu-
dományegyetem rektora 
mondott bevezető szava-
kat. 
— E rózsakert vérpiros 

bimbói —- mondta — a má-
sodik világháborút kirobban-
tó fasizmus szörnyű rémtet-
teire emlékeztetnek bennün-
ket. S ma, amikor itt a hit-
leri Németország vérgőzös 
terrorjának áldozataira, a 
mártírokra, a hősökre is em-
lékezünk, itt, a győzelem 
napján együtt kiáltjfcik a v i -
lág minden népével: pusz-

Angol parlamenti képviselők 
tuljon a fasizmus bármiféle 
megjelenési formájában! So-
ha többé háborút a Földön! 

A békegyűlés résztvevői-
nek lelkes tapsa köszön-
tötte Szakasits Árpádot, a 
Béke-Világtanács tagját, az 
Országos Béketanács elnö-
két, a gyűlés szónokát, 

aki az Országos Béketanács 
nevében szólt a szegedi b ® 
kegyűlés résztvevőihez, Sze-
ged város dolgozóihoz. 

— Testvéri, hálás üdvöz-
letünket küldjük ezen a 
napon — mondotta Sza-
kasits Árpád — a szov-
jet népnek és valamennyi 
szocialista ország népeinek, 
akik tizenhat évvel ezelőtt 
részt vettek hazánk fe l -
szabadításában, 

akik összefogásának eredmé-
nyeképpen lehullt Európáról 
a fasiszta terror fojtogató bi-
lincse. 1945. május 9-én, egy 
nappal azután, hogy a szov-
jet hadsereg hős harcosai ki-
tűzték a Reiehstag ormára 
a csillagos szovjet lobogót, 
elhallgattak a fegyverek a 
meggyötört, romokban heve-
rő, halottait gyászoló Euró-
pában. A népek ismét az 
élet napfénye fe lé fordíthat-
ták megkínzott arcukat a 
háború iszonyatos vérziva-
tara után. A pusztulás mé-
retei minden eddigi hábo-
rút sokszorosan felülmúltak. 

Szakasits Árpád ezután 
adatok egész sorával illuszt-
rálta a második világháború 
által ütött szörnyű sebeket, 
majd így folytatta beszédét: 

— A z imperialista Nyugat, 
alighogy elcsitult a harcok 
zaja, már újabb összeeskü-
vést szőtt a Szovjetunió el-
len. Az t remélték, hogy a 
szovjet nép nem lesz képes 
kiheverni a háború okozta 
veszteségeket. Ebben a r ® 
ményükben azonban keser-
vesen csalódtak. S ma már 
hiába az esztelen, százmil-
liókat felemésztő fegyverke-
zési hajsza, hiába az újabb 
cselszövések és hidegháborús 
praktikák a béke, az emb® 
riség e szentsége ellen! 

A béke, a szocialista v i -
lágrendszer erői képesek 
megakadályozni az újabb, 

(Somogyi Károlyné feíwk 

háború kitörését. A há* 
ború elkerülhetővé vált ! 

Beszédében Szakasits Á r -
pád ezután elemezte azokat 
az egész világ népeinek cs® 
dálatát és rokonszenvét ki-
v ivő erőfeszítéseket, amelye?, 
ket a Szovjetunió tett és tesz 
a béke megőrzése érdekében. 

— Nyugaton felejthetnek 
— mondta —, nekünk azon-
ban nem szanad, nem lehet 
felejtenünk. S mi nem fe -
ledjük el azt sem, hogy Nyu-
gat-Németországban ma is 
hétpróbás fasisztákat, háb® 
rús bűnösöket és kalandor® 
kat ültetnek az államigazga-
tás és a hadsereg vezető 
posztjaiba. Hogy a demokrá-
cia csak máz a bonni köz-
társaságban, máz, amely ho-
rogkereszteket takar. Nem 
feledhetünk akkor, amikor 
Afr ikában faj irtás folyik a 
demokrácia álarca alatt, 
amikor a Dél-Afrikai Unió-
ban, az Egyesült Ál lamok-
ban ma is uralkodó eszme a 
fajelmélet embertelen, reak-
ciós ideológiája. S ezért ki-
áltjuk ma: 

nem engedjük, hogy ezek 
a kalandorok, ezek az em-
beri mivoltukból kivetkő-
zött szörnyetegek még egy-
szer lángba és vérbe bo-
rítsák a világot! 

A nagyhatású, szenved® 
lyes beszéd után felcsattanó 
taps, a csillogó, föllelkesült 
szemek, kipirult arcok b i z® 
nyitották, hogy a szónok sza-
vai, a világ emberségét és 
békéjét hirdető mondatok 
megértésre, lelkes fogadta-
tásra találtak a szegediek, a 
békegyúlés résztvevőinek lel-
kében. 

A megemlékezés koszorú-
ját Lacsán Mihályné or-
szággyűlési képviselő és 
Szakasits Árpád, az Or-
szágos Béketanács elnöke 
helyezte el az emlékmű 
talapzatán, 

s a megeredő hűvös esőben 
az internacionálé hangjaival 
ért véget Szeged város népé-
nek hagyományos békegyű-
lése és ünnepsége, 


