Éljen a dicső, harcedzett,
öntudatos
magyar munkásosztály!
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RÁKOSI MÁTYÁS ELVTÁRS BESZÁMOLÓJA
A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA II. KONGRESSZUSÁN
P. F. Jugyin

elvtárs

tolmácsolta
Központi

Hosszú hetek ót a hatalmas lelkesedéssel löszült az egész ország
dolgozó népe a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusára.
Ez a
lelkesedés tükröződik a Kongresszus küldöttein is, alcik az egész országból gyüüek össze Budapestre.
Munkások, dolgozó parasztok, állami gazdaságok dolgozói, termelőszövetkezeti tagok, gépállomások dolgozói, egyénileg gazdálkodó
parasztok, tudósok, művészek — szocializmust építő népünk legjobbjai vesznek részt a kongresszuson.
Nem egy küldött mellén büszkén csillognak a becsületté és dicsőséggé vált munlca kitüntetései:
a sztahanovista
jelvény, a Munkaérdemrend, a Kossuth-díj, Az egész ország külsőleg is
ünnepit
tükröz. Ünnepi külsőt adtak a dolgozók a házak, gyárak és hivatalok
épületeinek. Különösen szép díszítést öltött a kongresszus színhelye,
a MÉMOSZ székház. A Vilma-királynő-úH oldalt teljesen betöltik a
díszítések. Az épületnek a Dózsa György-úti szárnyára a Párt nagy, kivilágítható jelvényét helyezték. Mellette
a béketábor
országainak
zászlait lengeti a szél. „Éljenek a testvéri kommunista pártok!" — hirdeti a felirat és felette a kommunista testvérpártok vezetőinek, a nemzetközi békeharc vezetőinek arcképei tekintenek le a Póri kongresszusára
igyekvő küldöttekre. A bejárat felett az épület homlokzatán
a kommunista pártok példaképe, a Nagy Bolsevik Párt megteremtőinek, Leninnek és Sztálinnak arcképe látható. Középen ott van Lenin és Sztálin legjobb magyar tanítványa, a magyar dolgozó nép forrón szeretett
vezére, Rákosi Mátyás arcképe. Alatta a Párt jelvénye és a világ népeinek atyját dicsőítő felirat: „Dicsőség a legyőzhetetlen
béketábor
vezérének, népünk nagy barátjának, a bölcs Sztálinnak."
Vasárnap reggel, a kongresszus megnyitása napján, már nyolc
órakor sűrű sorokban igyelceznek a küldöttek a kongresszus színhelye
feli. A kongresszusi teremben a Magyar Népköztársaság zászlói mellett a vörös zászlók lobognak.
yjÉljen a békét védelmező, a szociaHsmust építő magyar
nép
vesetője, a Magyar Dolgozók Pártja!"
— hirdeti a felirat az elnöki
asztal felett, A teremben elhelyezett többi felirat ts a Párt vezeté.
sével elért győzelmeket, silcereket élteti, új harcokra mozgósíi
—lőre a szocializmust építő ötéves terv
teljesítéséért."
Éljen
Pártunk,
dolgozó népünk bölcs tanítója, szeretett vezére, Rákosi Mátyás!" ,(Éljen a munkások és dolgozó parasztok szövetsége, népünk egységének,
hatalmának
szilárd
alapja!"
A kongresszusi küldöttek mellett eljöttek a kongresszusra a baráti államok budapesti külképvisele ti szerveinek vezetői is. Fél kilenc
után pár perccel, nagy taps fogadja a Párt Politikai
Bizottságának
tagjait, akik Rákosi Mátyás vezetés ével lépnek a terembe és foglalják
el helyüket az elnöki asztalnál. Ott foglalnak helyet a
kongresszusra
Magyarországra
érkezett kommunista
testvérpártok
küldöttségeinek
vezetői, élükön a Szovjetunió Kommunista
(bolsevik) Pártjának
laildöttei. A kongresszus résztvevői helyükről felállva lelkesen éltetik az
egész világ dogozóinak vezérét, a nagy Sztálint, a Párt és egész dolgozó népünk vezetőjét, Rákosi
Mátyást.

Farhas

Mihály
elvtárs
megnyitja
a
kongresszust

Az ünneplés
elültével
Farkas
(Hosszantartó, ütemes taps. FelMihály elvtárs, vezérezredes, hon- állva ünneplik a haladó
emberivédelmi miniszter a Párt főtitkár- ség nagy
vezérét.
Felkiáltások:
helyettese megnyitja a kongresz- Étjon Sztálin!)
EZUSt.
Kongresszusunk
munkája felé
Farkas Mihály elvtárs, megnyitó fordul az egész magyar nép fibeszédében a többi között
ezeket gyelme. Népünk azt várja
konmondotta:
gresszusunktól,
hogy
világosan
Az egyesülési kongresszus
óta meghatározza nemcsak a Párt, de
több, mint két és fél
esztendő az egész magyar nép számára
is
telt el. E viszonylag rövid idő a'att azokat a feladatokat,
amelyeknek
hazánk hatalmas
fejlődésen ment sikeres
végrehajtása tovább
vi.
át. Hároméves tervünket két év és szi előre a felemelkedés útján a
öt hónap alatt teljesítettük, sőt magyar dolgozókat.
Mindnyájuntúlteljesítettük.
Győzelmes útjára kat az a gondolat fűt elvtársak,
bocsájtottuk
ötéves
tervünket, hogy kongresszu3unk után népünk
amelynek sikeres
végrehajtásával büszkén mondhassa majd:
Rákosi
lerakjuk a szocializmus
szilárd, elvtárs vezetése alatt jó
munkát
megdönthetetlen alapjait
hazánk- végzett a Magyar Dolgozók Pártban.
jának II. Kongresszusa. (Taps.)
Kongresszusunk felé fordul elv.
Ezeket az eredményeket dolgozó
népünk, nagy Pártunk és
Rákosi társak, nemcsak a ni népünk, de
kommunista- és munelvtárs vezetése alatt
érte
el. a testvér
Ezt bizo( A kongresszus küldöttei felállva káspártok figyelme is.
ütemes tapssal, hosszan
ünneplik | nyitja az az örvendetes tény is
hogy Pártunk kongresszusára
25
Rákosi elvtársat.)
munkásA z elért eredmények
azonban ország kommunista és
jöttek
e,.
nem égi mannaként hullottak
az pártjainak képviselői
ölünkbe, azokért Pártunknak
ke. hogy segítsenek, erősítsenek benményen meg kellett küzdenie.
A nünket harcunkban. (Taps.)
Farkas elvtárs ezután a
meg.
Pártunkba, befurakodott imperiakülföldi küldötteket üdvölista, titoista ügynökök, volt csend- jelent
küldötőrök, horthysta katonatisztek, ku- zölte. élükön a S Z K ( b ) P
lák
terroristák segítségével meg teit. Jugyin és Ponomarjov elvtárakarták dönteni virágzó
népköz- saikat.
( A kongresszus a külföldi testtársaságunkat. Pártunk Központi
Vezetősége és Rákosi Mátyás elv. vérpártok küldötteit forró ünneptárs ébersége
áthúzta aljas szá- lésben részesítette.)
Ezután így folytatta Farkas elv.
mításaikat.
Az elmúlt két és fél
esztendő társ:
Meleg szeretettel
üdvözlöm
a
munkája és harca
megerősített,
megedzett bennünket, — ezért ma Magyar Népköztársaság miniszterbabüszkén jelenthetjük ki, hogy so- tanácsa elnökét, Dobi István
és
harcostársunkat.
ha olyan egységes, erős és megin- rátunkat
gathatatlan nem volt Pártunk
és (Taps.)
Meleg szeretettel üdvözlöm
a
népiink, mint jelenleg. (Nagy laps.)
Pártunk történetének ezen a nagy küldött elvtársakat kongresszusu.ik
napján, amikor megnyitjuk máso- minden résztvevőjét.
(Farkas elvtárs beszédét többdik Kongresszusunkat, a hála
és
szeretet
érzésével
fordulunk
a ször szakította félbe a kongreszrésztvevőinek
tapsa, harnagy
felszabadítónk, a béke h a . szus
akaró
talma3 őre, a Szovjetunió és
a sany éljenzése. Szűnni nem
magyar nép szeretett nagy barátja. tapssal köszöntötték a kongresszus
résztvevői
felszabadítónkat,
a
Sztálin elvtárs felé.

a Szovjetunió
Bizottságának

Kommunista

(bolsevik)

Pártja

üdvözletét
Farkas Mihály elvtárs egy-egy küldöttet üdvözölt.
Farkas elvtárs ezután
megnyitottnak nyilvánította
a
Magyar
Dolgozók Pártja II. kongresszusát,
majd felkérte Mekis József
elvtársat, tegyen javaslatot a
kongresszusi díszelnökségre és elnök,
ségre.

magyar nép legjobb barátját
a
nagy Sztálint. Hosszú perceken át
zúgott a kiáltás: „Éljen Rákosii"
percekig tartó „hurrá"_val Sztálin
éltetéséve! üdvözölték a kongresz8zus résztvevői a nagy
Bolsevik
Párt Központi Bizottságának kül.
dötteit.)
Lelkesen éltették a kommunista
testverpártok
vezetőit,
amikor

A kongresszus

díszelnökségének
megválasztása

Mekis elvtárs
a
díazelnökség
tagjainak a következő elvtársakat
javasolta:
A nemzetközi munkásosztály vezérét, a
békéért folytatott
harc
irányítóját és szervezőjét, a
magyar nép nagy barátját, a
Szov.
jetunió
Kommunista
(bolsevik)
Pártjának vezérét IoSzif yisszarionovics Sztálin elvtársat.
( A kongresszus résztvevői helyükről felállva, lelkesen tapsolnak, percekig
éljenzik Sztálin elvtársat. Három,
szoros hurrá), a Kínai
Kommunista Párt
főtitkárát,
Mao CeTung elvtársat, a Lengye! Egyesült Munkáspárt vezetőjét;
Bo.
leslaw Bierut elvtársat, a Koreai
Munkapárt főtitkárát
Kim
Ir
Szen
elvtársat, a
Csehszlovák
Kommunista Párt
elnökét.
Kto.
ment Gottwald elvtársa}, a
Román Munkáspárt főtitkárát. Georghe Gheorghiu Dej elvtársat,
a
Bolgár Kommunista Párt fötitká.
rát.Vlko Cservenkov elvtársat,
a
Német Szocialista Egységpárt elnökét, Wilhelm pieck elvtársat, a
Francia Kommunista Párt főtitkárát, Maurice Thorez elvtársat, az
Olasz Kommunista Párt
főtitkárát, Palmiro Togliatti elvtársat, a
Spanyol Kommunista
Párt főtitkárát, Dolores Ibarruri elvtársnőt,
az Albán Munkapárt
főtitkárát.
Enver Hodzsa elvtársat és a Viet.
námi Népfront vezetőjét, H o Si
Minh elvtársat.
(A
kongresszus
ünnepli a díszelnökségbe
javasolt
elvtársakat.)
Ezután megtörtént a javaslattétel az elnökség tagjaira:
Rákosi
Mátyás elvtárs, az M D P főtitkára
(háromszoros hurrá, percekig tartó ütemes taps, éljen Rákosi, éljen Rákosi), Gerő Ernő,
Farkas
Mihály. Révai
József
és Kádár
János elvtársak. Pártunk főtitkárhelyettesei, Kovács István, Horváth
Márton. Apró Antal. Vas Zoltán,
Rónai Sándor, Harustyák József.
Zöld Sándor és Szabó István elvtársak, Pártunk Politkai Bizottságának tagjai Zsofinyec Mihály és
Piros László elvtársak, a Po'itjkai
Bizottság Póttagjai, Andlcs Erzsébet. a Központi Vezetőség tag.
ja,
Batfa István, honvéd-altábor.

és

nagy. Bernát Lajos, a
turkevei
Vörös Csillag tszcs párttitkára,
Borcsányi István pestmegyei küldött tsizcs elnök, Dávid Ferenc a
Szolnok megyei pártbizottság titkára. Dénes István.
a Központi
Vezetőség titkára, Erdey Gruz Tibor. a Tudományos Akadémia f ő .
titkára, Hegedűs András, a
Központi Vezetőség titkára.
Hidas
István, a Központi Vezetőség tagja, Horváth Ede, a Győri Vagon,
gyár Kossuth-díjas
sztahánovicta
esztergályosa, Horváth Vince,
a
13. kerületi pártbizottság titkára,
Krabovszki Irén, budapesti kül.
dött, a Ruggyanta gyár sztahánovistája, Jegyinák János
a csongrádmegyei pártbizottság
titkára,
IvaSzapovics András, a
baranyamegyei küldött, a Délszláv Szövetség vezetőségi tagja, Kiss Károly,
a Központi
Ellenőrző
Bizottság
elnöke, Ivoczina Gyula elvtárs, a
Rákosi Mátyás Művek pártbizott.
ságának titkára, Kupor Zsuzsanna,
elvtársnő, a fehérgyarmati Károlyi-tanya tszcs párttitkára, L|ppai Sándor elvtárs szabolcsmegyei
küldött, dolgozó parasizt.
Nagy
Imréné, vasmegyei küldött, a legjobb magyar szövőnő. Nagy
Mária elvtársnő, a
Budapesti Pártbizottság másodlitkára.
Nógrádi
Sándor elvtárs, a Központi Vezetőség tagja, honvéd
altábornagy,
Nagy Pátné eivtársnő,
csongrádmegyei küldött,
Ormai
Árpádné
elvtársnő, a hazai fésűsfonó Kossúth.díjas sztahánovistája.
Péter
Gábor elvtárs, Központi
Vezetőségi tag,
Pintér András elvtárs,
nógrádmegyei küldött,
sztahanovista bányász. Pioker Tgnácz elvtárs, az Egyesült Izzó sztahánovistája, Pöcze Tibor a borsodmegyei pártbizottság
titkára,
Pu.
kánszki Ferenc, a keszthelyi pártbizottság titkára,
Ratkó
Anna
elvtársnő,
Központi
Vezetőségi
tag, egészségügyi miniszter, Solymosi Józsefné elvtársnő,
Demjén
községi alapszervezeti titkár, Som.
tai Arthur elvtárs a Magyar Népköztársaság Kossuth-díjas
kiváló
művésze, Somogyi Antal
elvtárs,
az Ózdi Vasgyár
vezérigazgatója,

Rákosi

elvtárs

I.

A nemzetközi
A nemzetközi helyzetet a Szovjetunió vezette béketábor sikerei
és növekvő
erőfölénye
jellemzi,
mellyel szemben az amerikai Egyesült Államok és csatlós országainak imperialistái — akik
joggal
félnek a szocializmussal való bé.
kés versenytől — Távol-Keleten
a nyílt
háborús
provokáció,
az
agresszió politikájára tértek át.
A haladás és a béke táborának
tengelye és
motorja
felszabadítónk, a Szovjetunió. A Szovjetunió
minden
téren
erőteljesen
fejlődik. Gazdasága gyorsan
kiheverte a háború szörnyű sebeit.

elnökségének

Szabó László elvtárs,
a
Vasas
szakszervezet elnöke. Szilágyi János
elvtárs,
rendöra'ezredea,
Szűcs Lajos elvtárs a DISZ
főtitkára. Tatár Kiss Lajos elvtárs,
a hajdúmegyei tanács elnöke. Vasa
Istvánné elvtársnő, az MNDSZ f ő .
titkára. Zombori János elvtárs, a
Szegedi Városi Pártbizottság titkára.
Végül az elnökségbe
javasolta
Mekis elvtárs a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának képviseletében megjelent P. F. Jugyin
és B . N. Ponomarjov elvtársakat
valamint a külföldi tcstvérpár'ok
küldöttségeinek vezetőit.
Farkas elvtárs szavazásra tette
fel a javaslatot, amelyet a
kongresszus egyhangúlag
elfogadott,
majd az elnökség
megválasztott
tagjai elfoglalták helyüket.
A díszelnökség és elnökség egyhangú elfogadása után. Farkas
elvtárs javaslatot tett a kongresz.
szus napirendjére:
1. A Központi Vezetőság beszámolója és a Pájrt feladatai.
E l ő a d ó : R á k o s i M á t y á s elvtárs.
( N a g y taps.)
2. A z ötéves terv első évének
eredményei ós további feladataink a
népgazdaság
szocialista
építése terén. E l ő a d ó : G a r ő E r n ő
elvtárs. ( N a g y taps.)
3. A Központi Ellenőrző
Bizottság jelentése. E l ő a d ó :
Kiss
K á r o l y elvtárs. (Taps.)
4. A M a g y a r Dolgozók P á r t j a
szervezeti szabályzatának módosítása. E l ő a d ó : H i d a s I s t v á n elvtárs. (Taps.)
É s végül a Központi
Vezetőség és a Központi Ellenőrző Bizottság megválasztása. (Taps.)
A kongresszus a javaslatot egyhangúan elfogadta. Majd
Rákosi
elvtárs lépett a mikrofon elé,
s
megkezdte beszámolóját:
A napirendi javaslat elfogadása
után rátértek az első
napirendi
pont tárgyalására. A kongresszus
résztvevői
hosszú
perceken
át
tartó tapssal és éljenzéssel üdvözölték az előadói emelvényre lépő
Rákosi Mátyás elvtársat.

beszámolója

járól szóló beszámolómban elsőnek
ismertetni kívánom a
nemzetközi
helyzetet- Utána a Magyar
Népköztársaság belső helyzetét.
Pártunk fejlődését és az előttünk álló
feladatokat.

Tisztelt Pártkongresszus!
Kedves Elvtársak!
A Magyar Dolgozók
Pártjának
1948. június 13-án és 14-én meg.
tartott alakuló kongresszusa óta
elteit két és fél esztendő munká-

Ezután Mekis József elvtárs, a
Rákoai Mátyás Müvek
Kossuthdíjas
vezérigazgatója
javaslatot
tett a kongresszus díszelnökségéra
és elnökségére.
Leírhatatlan le kesedés
közepette
választották
meg elsőnek a kongresszus
díszelnökségébe, minden
kommunista
példaképét Sztálint.

helyzet

sikeresen befejezte az
1946-ban
megkezdett ötéves tervét és ma
már messze túlszárnyalta az 1940.
es év termelését.
A Szovjetunió
ipari termelése az 1950-es év folyamán 23 százalékkal nőtt és 70
százalékkal volt nagyobb, mint az
utolsó békeévben. A mezőgazda,
ság, a vasút, a közlekedés is h a .
sonlő sikereket mutat fel. A nemzeti
jövedelem
21
százalékkal
emelkedett a dolgozók jövedelme
19 százalékkal nőtt.
A gazdasági eredmények együtt
jártak a szovjet nép szociális jólétének emelkedésével, a
szovjet

kultúra, a
tudomar.y
hatalmas
fellendülésével. Ezek
együttesen
tettek lehetővé, hogy míg a tőkés
táborban
a
béketeljesítményeket
egyre inkább háttérbe
szorítja
a háborús készülődés,
addig
a
Szovjetunió most
foghat olynn
:
korszaka kotő
művek megvalósi.
tásához. mint a volgai dnyeperi,
amu.darjai vízi erőtelepek, amelyek egész szárazságfujtotta
országrészek
éghajlatát megváltoztatják. s a pusztaságokat virágzó
termőföldekké alakítják át. Ezek
a tervek mint erre a Pravda m a n .
kr társainak kérdéseire adott
válaszában Sztálin
elvtárs rámutatott — szerves részel a Szovjetunió békés politikájának.
A
nyolcszázmilliós
béketábor
és a százmil'iók, akik a
tőkés
országokban küzdenek a
békéért,
ezeket a dolgozó nép jólétét elő.
i czdító
hatalmas
teljesítménye,
kel Fzembeál'jtiák a H h o r ú s gvujtogatók aljas terveivel.
összeha.
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•ontítják az imperialista
országokkal, melyekben a bckés, polgári
'szükségletekre dolgozó ipart egyre
inkább a pusztító, romboló hadi.
anyaggyárlásra
állítják
át.
a
erőt bátorságot merítenek belőlük
a további ltarrnikhoz. Egyben nieg.
(értetik,
hogy a Szovjetunió
—
bár tudatában van törhetetlen ere.
jének, — micrt áll a
béketábor
élén. A Szovjetuniónak nincs szük.
gége rá. hogy terjeszkedjék, hogy
gyarmati
hódításokat
tervezzen,
békeflzerelete és békcvdgya szer.
vesen összefügg egész létével, ennek természetes következménye, és
folyománya.
Ezért
követeli
a
Szovjetunió szakadatlanul
a Németországgal és Japánnal kötendő
békét. Ezért javasolta a nagyhatalmaknak a vitás kérdések
bé.
kés megoldását. Ezért követeli az
alombomba betiltását, a
fegyverkezés csökkentését, a koreai kérdés békés megoldását. Ezért ten.
gelye cs központja a béke. táborápak, az egész haladó emberiségnek.
A
Szovjetunió megerősödésével
szervesen összefügg a népi demokráciák megerősödése. Hogy
a
népi demokráciák a Szovjetunió támogatásával milyen eredményeket
érted; el, nrtnak igazolására elég.
ha felsorolom ez országok
ipari
termelésének
növekedését
1960beci 1949-hez viszonyítva.
A bolgár ipar 23.3 százalékkal,
a lengyel ipar 30.8 százalékkal,
a csehszlovák ipar 15.3 százalékkal, a román Ipar 37.3 százalékkal emelkedett.
1 •magyar ipar emelkedése 35.1 százalék és ma már duplája az 1938.
évi termelésnek, Saját
tapasztalatunkból tudjuk,
hogy a termelés
számaival együtt nS a népi demokrácia dolgozóinak jóléte, életszínvonala.
A népi demokráciák
gajidasági
megerősödésének,
kulturális
és
pzociális felemelkedésének
egyik
legfőbb
összetevője nemcsak az,
hogy a
Szovjetunió őrködik békés fejlődésük felett, hogy gaz.
daságilag segíti őket, hanem sz is,
hogy szinte korlátlanul
meríthetnek a szovjet tapasztalatok mérhetetlen kincsestárából,
hogy
a
{Szovjetunió készségesen bocsájtJa rendelkezésükre minden eddigi
eredményét.
A népi demokráciákra Is áll az,
amit a Szovjetunióról mondottunk.
Hosszú esztendőkre
szóló gazdaFági terveik, melyek megvalósításán a Szovjetunió segítségével
rly sikerről dolgoznak, békevágyuk
és bókés politikájuk
folyománya
és mutatója.
A Szovjetunió és a
szocializmust építő népek meleg
baráti
szellemben folyó gazdasági, kulturális és politikai együttműködése megsokszorozza a felszabadult
népek fejlődésének ütemét.
Egyben ú j fejezet az országok nemzetközi kapcsolataiban. Aki ezzel
összehasonlítja például n marshal.
lizált országok viszonyát az amerikai Egyesült
Államokéhoz,
a
kapitalista országok önző marakodó.
haszonleső, egymást kizsók.
mányolni törekvő politikáját,
az
csak rokonszewel és
tisztelettel
tekinthet a szocialista államok viszonyára.
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csapásra
megváltoztatta a
béke
és szocializmus
erőinek
javára.
Ázsiában és — hozzátehetjük
—
világméretben az
erőviszonyokat.
Egy 475 milliós nép, mely
több,
mint egy évszázad óta a kapitalisták és imperialisták egyik legfőbb vadászterülete és bázisa volt
a
Szovjetunió baráti segítségével
lerázta magáról az
imperialista
igát és a béke és a szocializmus
táborába lépett.
Ez
világtörténelmi
jelentőségű győzelem, mely az emberi
haladás legnagyobb lépése az
1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a fasizmus
szétverése óta.
A kínai nép szabadságharcának
sikere hatalmas csapást jelent az
imperializmus egész
rendszerére,
s a reakciós, világháborúra
törő
tábor súlyos veresége. A
kínai
nép győzelme a
Szovjetunió vezette bétcetábor
erejének
óriási
megnövekedését
eredményezi. E
győzelem nemcsak alapjában vé.ve
változtatta meg a két tábor erőviszonyait, de oly hatalmas lendületet ad a gyarmati felszabadító
mozgalomnak,
melynek
hatásai
csak a jövőben fognak a
magúik
teljes jelentőségében
mutatkozni.
Az évszázados gyarmati
uralom
korszakának likvidálása megkezdődött. Vietnam. Malájföld,
Burma,
a Filipi szigetek gyarmati uralom
és hősi kommunista pártjai felszabadító harca ú j erőre kapott.

Korea
dolgozó népének élethalál harca az amerikai agresszorok és koreai
bábkormányuk éjién
nemcsak annak
bizonyítéka,
hogy mire képes
szabadságáért
egy nép,
ha
évtizedes
rabság
után leverik kezéről a
bilincset,
de art is megmutatta, hogy
a gyarmatosítók kora
lejárt
és hogy új korszak nytlt meg
az elnyomott gyarmati és félgyarmati népek
történetében.
Ez a harc minden vonatkozásában
mutatja a megváltozott erőviszonyokat,
mutatója annak,
hogy
az amerikai imperializmus erői távolról sem volHik olyan
nagyok,
mint amilyennek azt az amerikai
hírverés beállította.
Sztálin elvtárs rámutatott arra,
hogy az amerikai és az angol katonák
igazságtalannak tartják
a
Korea és Kinn elleni háborút, hogy
köztük ez a háború a legnagyobb
mértékben
népszerűtlen.
Ezzel
szemben a
felszabadítók katonáit
fűti
a meggyőződés), a saját
jó
ügyük igazságába vetett hit és ez
olyan erőt kölcsönöz nekik, olyan
tettekre képesíti őket. melyek kiegyyenlttik és felülmúlják az amerikai hadianyag fölényét.
Ezért
is jelent fordulópontot és
ezért
is mutatója az ú j időknek, a meg.
változott erőviszonyoknak, a
koreai nép szabadságharca és
ezért vallja ezt a szabadságharcot magáénak szerte a világon a béke és a
haladás
minden híve. minden
elnyomott. vagy félgyarmati nép.
Felismerte ezt a magyar dolgozó
nép is, ezért fordult rokonszenve az
amerikai agresszió
első
napjától
kezdve a szabadságukért- küzdő koreai hősök felé. Ezért nyilvánította
ki minden formában, hogy rokonszenve a vérgőzös imperialista barA Szovjetunió és a népi demobárokkal szemben a koreai dolgozók
kráciák sikereit és
erősödé,
oldalán áll és biztos abban, hogy
sét nagy érdeklődéssel és szimigazságos harcuk, melyet a koreai
pátiával kísérik a tőkés orMunkáspárt és K i m I r Szen elvtárs
szágok széles dolgozó tömegei.
vezet1, győzni fog.
E sikerek serkentik és táplálják a
A kapitalista táboron belül
is
kapitalista országok dolgozó
né- gyökeresen
megváltoztak az erőpének küzdelmét a békéért saját viszonyok. Az Amerikai Egyesült
kapitalizmusuk és az imperialista Államok a táboron belül olyan f ő .
háborús gyújtogatok elleni
küz- lényre tettek szert hogy minden
delemben. Ez ad erőt a
Francia .szövetségesüket" maguk alá gyűés Olasz Kommunista Pártoknak, rik, minden „szövetségesüket" vimelyek munkásosztályuk és dol. lághódító
terveik
szolgálatára
gozó népük zömét képviselik, va- kényszerítik. Erre
felhasználják
lamint a többi kapitalista or&zágck az Egyesült Nemzetek szervezetének
Kommunista Pártjainak és haladó többségét s erre szolgál a Marshallmozgalmainak.
I terv is.
A béketábor
erősödésének
és
A Marshall-tervnek igazi célja
megszilárdulásának mindenki szá- az, hogy megkönnyítse az amerimára érthető és világos mutatója kai
tőkének
a behatolását
a
a
kínai
forradalom
győzelme, marshallizáit országokba és gyar.
melyet a hö« kínai nép. a Kínai mataikba
valamint, hogy az ameKommunista Párt és Mao Ce Tirng rikai nagytőke gazdasági függéselvtárs
vezetésével
aralott.
A be hozza ezeket az államokat.
A
kommunisták a kínai nép felsza- tervnek ez a része
sikerrel járt.
badító
harcainak legválságosabb,
A * amerikai nagytőke
gyorlegnehezebb szakaszaiban sem ké.
san
terjeszkedett.
nemcsak
telkeitek abban, hogy ez a küzAngliában és
Franciaországdelem a haladó, a
népfelszababan, valamint a többi marshal.
dító erők győzelmével fog
véglizált
országokban,
hanem
ződni.
Közismertek erre vonatezek gyarmataiban is és egykozólag Sztálin elvtárs megállamás után kaparintotta kezébe
pításai. melyeik akkor
hangzottak
ez országok gazdasági
kulcs,
el. amikor a kínai
reakció erői
pozícióit.
látszóing felülkerekedtek és amely A Marshall-terv fokozta a kapitama már szinte jóslásnak
tetsző lizmus belső ellentmondásait. 1949
megállapításokat
a kinai esemé. őszén, komoly kapitalista
válság
nyok azóta teljes mértékben
iga- jelei
mutatkoztak szerte a vilázoltak. A kínai dolgozó nép
jö- gon.
vendő felszabadulásának
reménye
Ugyanazokban
a
hónapokban,
ftzóta valósággá változott és egy- amikor • sroctalirta építés sikerei-

nek nyomán a népi
demokráciák,
ban szinte teljesen megszűnt
a
munkanélküliség.
a
kapitalista
államokban 40
millióra növekedett a teljesen, vagy részben munkanélküliekké váltak száma. 194S
október végétől 1949 október végéig az Amerikai Egyesült Álla.
mok ipari termelése 18 százalékot
esett, a munkanélküliek
száma
ez alatt az idő alatt
megkétszereződött és a részleges munkanélküliekkel együtt elérte a
14
milliót.
Ebben a helyzetben
a
marshallizált országok Angliával
az élükön, az amerikai
tőkések
nyomására sorozatosan hajtottak
végre pénzleértétkeaést, ami még
j jobban
megkönnyítette az amerikaiak
behatolását ezekbe
az
országokba anélkül azonban, hogy
a fenyegető
gazdasági válságon
változtatni tudtak volna.
Ezekben a
hónapokban aratta
a kínai népfelszabadító harc döntő győzelmeit,
Csang.Kai-Sek
az
amerikai
imperialisták bábja volt. Veresége amerikai vereség te.
Az amerikai
imperialisták ebbe nem nyugodtak bele. A kaptalista országok fenyegető
gazdasági válságára és a kínai forradalom óriási győzelmére azzal válaszoltak. hogy
meggyorsították a
harmadik világháborúra
irányuló
előkészületeiket. Ezekhez az előkészületekhez tartozik egész Korea
meghódítása.
Az amerikai imperialisták könynyü, gyors
győzelemre számítottak. A hős koreai nép ellenállása
teljesen váratlanul érte őket. Vereségük
tanulságát egy amerikai
történész, Owen Lattimore
így
foglalja össze:
„Az ázsiai háborúk jellege forradalmasodott. ,Gyarmati'
háborúk
többé nem olyan háborúk, melyekben egy kis nyugati válogatott sereg tetszés szerint operálhat a roszszul felfegyverzett kiképzetlen ,benszülaHek' tömegei között. Száz esztendővel ezelőtt 50—60 ezer főnyi
angol sereg le tudt'a verni India lázadását. Fél évszázaddal ezelőtt, a
boxerlázadásban
húszezer Icatona
utat tudott törni Pekingig. De most,
az
északkoreaiak
megmutatták,
hogy néhány rövid esztendő alatt félelmetes jártasságra
tesznek szert
a tankok és a tüzérség kezelésében,.
Az Egyesült Államok kénytelenek
velük szemben olyan csapatokat
mozgósítani,
mint
amilyeneket
Észak-Afrikában nz elsőrendű német erőkkel szemben vetettek he.
Háborút kezdeni Ázsiában — állapítja meg Ijattimore — ugyanolyan
komoly döntést igényelne, mint háborút kezdeni Európában".
Az amerikai
imperialisták ezt
még nem látták be.
Koreai vereségükre háborús
előkészületeik
lázas meggyorsításával felelték.
Hasonló erőfeszítéseket követelnek meg marshallizált vazallusaiktól és azonkívül nyíltan felretik
Nyugat-Németország,
Olaszország
és Japán felfegyverzését.
A volt fasiszta országok fel.
f egy vérzésé
természetezerűIeg azt
jelenti, hogy az ott
szervezendő
hadseregeket
ugyanaz a tisztikar vezetné,
amelyre Hitler Mussolini
és
japán fasiszták támnszkodtak.
Az amerkai imperialisták
most
demokratikus frázisok
hangoztatása mellett a
világreakció élére
állanak, e, minden erőt mozgósítanak,
melyről feltételezik, hogy
a békefromt elleni harcukban hasznukra lehet. Ezért vitték
ke.
resztül az Egyesült
Nemzetek
Szervezetében a
fasiszta Franco
S pan yolorszá {ráncuk rebabi! i t ál ását.
ezért támogatják
Csang Kai -Sok
és
Li-Szim Man
mellett
B'-ODajt. a vietnámi bábcsászárt, segítik az angolok maláji gyarmati
háborúját ezért mozgósítják mindenütt ötödik
hadoszlopukat, tit.
kos segédcsapataihat,
az
áruló
szociáldemokratákat, az egyházat,
a régi megvert reakciós rend híveit.
A német fasiszták felfegyverzésének terve felháborította azoknak az országoknak a
tömegeit,
amelyek 1939-től 1945.ig annyit
szenvedtek
Hitler hordáitól.
A japáin
fasizmus
felfegyverzésének terve különösen Ázsiában kelt megfelelő ellenhatást.
Magában az imperialista táborban is zavar
ke'etkezctt,
mert
az európai imperialisták attól fél.
nek, hogy az
Egyesült Államok
minden erejét leköti ha
túlságosan.
belekeverednek a távolkeleti háborúba.
A koreai
vereségek
hatása
alatt az amerikai tömegek hangulata is megváltozott. Egyre
többen követelik, hogy hozzák
vlsaz az amerikai katonákat.
Részben ennek a hangulatnak ha-

! tása alatt vetette fel egy
Ror
amerikai reakciós politikus, hogy
nem volna.e helyesebb, ha Amerika
saját határai mögé vonulna vissza.
Ezeknek a fellépéseknek terméfzetesen az is céljuk, hogy a csatlósokra nyomást gyakoroljanak.
Ellentéteket támaszt az imperialista táboron belül az a
tény,
hogy az Egyesült Államok a fegyverkezés biztosításának ürügyével
világszerte felvásárolta n legfontosabb nyersanyagokat úgyannyira, hogy Anglia, Franciaország és
a többi marshallizált
országok
ipara kezd
ilyen
nyersanyagok
hiányával küzdeni. Ezzel kapcsolatban ú j munkanélküliség jelentkezik nemcsak Angliában Francia.
i -szagban
és
Nyugat-Németországban, de magában nz Egyesült
Államokban is.
A munkásokat a
fegyverkezés
jelszava:
„Több
ágyút kevesebb kenyeret" létérdekükben támadja meg.
A háború előkészítésének c l .
kerü'hetetlon velejárója a dolgozó tömegek elnyomása.
A tőkés országokban e fasizálódás, a dolgozók életszínvonala és
jogai elleni támadások napirenden
vannak. A dolgozó tömegek
természetesen
védekeznek és a fokozódó harc mutatói azok a hatalmas sztrájkok, melyek a kapitalista
országokban
fellángolnak.

Ezekben a harcokban mindenütt
a kommunista
pártok járnak
az
élen.
Minket, az imperialista táboTból
különösein két olyan ország sorsa
érdekel amelyekkel
évszázadokon
keresztül
kölcsönhatásban éltünk.
Ez Jugoszlávia és Németország.
A jugoszláv szomszédnép sor.
sa
évszázadokon át hasonló
volt a magyarokéhoz: elnyomta
a török hódító, a német Habsburgok, saját földesúri és tőkés rendjük.
Az elnyomók évszázadokon át felszították a régi gyűlölködést, egyimiái9 ellen uszították a két népet.
Annál nagyobb volt a
magyar
demokraták, a magyar kammumte.
tdk öröme artnak a szabadságharcnak láttán, melyet a hős jugoszláv nép a fasiszta
elnyomókkal
szemben a második
világháború
alatt folytatott. Hitlerek szétzúzása után a magyar dolgozó nép abban az örömteljes
várakozásban
élt, hogy a régi keserves idők egysízer és mindenkorra lezárultak, s
hogy a jugoszláv néppel a jövőben
békésen, testvérien, vállvetve épít.
hetjük a Szovjetunió vezetésével
szocialista jövőnket.
Minél nagyobb volt n várakozás,
annál mélyebb volt népünk megdöbbenése, amikor 1948 nyarán a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának határozatával kapcsolatban felismerte a
jugoszláv
vezetők helytelen ós bűnös politikáját.
Titónek és bandájának
ebben
az Időben sikerült megtéveszteni n jugoszláv népet.
Erősködtek, hogy a Szovjetunió
vezette béketábor és köztük csak
félreértések vannak. Fogadkoztak,
hogy tovább építik a szocializmust
ós álnokul úgy állítatták be a Tájékoztató Iroda helyes kritikáját,
mint támadást a jugoszláv nép ellen.
A Rajk-ügy 1949-ben bizonyos
fokig megmagyarázta, hogy miért
sikerült a Ti tó-bandánál: oz a manőver: kiderült, hogy Tito, Rankovicss. Gyilasz és a többiek régi rendőrspiclik, Ge-tapó-kénvek, provokátorok, akiknek a megtévesztés, a tömegek megcsalása kenyerük, második természetük volt. Megértjük,
hogy a jugoszláv tömegek egy része
zavarodottan, sőt hitetlenkedve fogadta a Eajk-per leleplezéseit, mert
valóban párját ritkítja az az
eset. hogy egy liítel, harcos nép
vezetését ilyen aljas söpredék
tudja magához ragadni.
Sok jóhiszemű jugoszláv hazafi
nem hitte cl nekünk akkor, hogy
Tito és bandája m á r azelőtt is az
ellenség szolgálatában állt és hogy
álnokul vissza akarják lökni a jugoszláv népet abba a reakciós, népellienes, Szovjetunió-ellenes táborba,
amely ellen vívott harcokban a jugoszláv nép annyi hős fia pusztait el.
Az események mindenben minket
igazoltak, Titóék azóta segítettek
vérbefojtani a görög szabadságharcot és nyiltan összefognak a görög
monarchofasisztákkial, Titóék éles
harcot folytatnak a győztes kínai
forradalom, a koreai nép szabadságharca ellen. Sajtójúiknak, rádiójuknak egy szava sincs a nyugati
imperialisták ellen, viszont tajtékozva és aljasságban nem egyszer
felülmúh-a az imperialistákat rannap után támadja
felszabadítóját,
a Szovjetuniót és n szomszéd népi
demokráciák békés do'gozóit.
Azóta Titó és bandája megnyitotta a börtönöket a jugoszláv

fasiszták előtt, Ilquldálta
M
ötéves tervet és a jugoszláv
hadsereget Is átjátszotta
a«
amerikai Imperialisták
kezére.
E z annyira nyilvánvaló, hogy
Truman alig néhány hete kifejezetten és nyiltan segélyt küldhetett
a jugoszláv hadsereg, mint az amerikai imperialisták segédosapate részére. Jugoszláviát két és fél tv
alaH átvezették az imperialisták oldalára, oda, ahol áruló vezetői már
régen állottak.
Azoknak a jugoszláv hazafiaknak, akik másfél, vagy két évvel ezelőtt nem hittak nekünk, e tények
alapján be kell látniofl;, hogy igazunk volt. Emellett a Tito-banda
még mindig igyekszik elfátyolozni
valódi lényét, mert nagyon jól tudja, hogy nz igazság teljes kiderülisével még inkább mozgósítaná magra
e'.Ien a jugoszláv dolgozó nép zömét. Az amerikai imperialisták is
kénytelenek
szakadatlanul szem
előtt tartani, hogy az áruló Titobanda helyzete a jugoszláv dolgozó
nép ellenállása miatt ingatag. M i
tudunk erről az ellenállásról, tudjuk, hogy a jugoszláv nép egyre
növekvő része látja elkeseredve éa
felháborodva vezetőinek árulását,,
begy gyűlöli a nyugati imperialistákat. hogy szimpátiája a felszabadító Szovjetunió vezette hatalmas
béketábor. a felszabadult Kína, Korea hős katonáinak oldalán van.
Minden rokonszenvünk a Titobanda ellen harcoló
jugoszláv
hazafiaké és számunkra
nem
kétséges, hogy ez a hare előbb
vagy utóbb, de bizton Tito és
bandája megsemmisítésével végződik.
Ami Németországot illeti, hazánk
szinte ezer esztendőn keresztül célj a és áldozata volt a némtet hódító
törekvéseknek, a „Drang nach Os1cn"-nak. 400 esztendeig uralkodtak
a magyar népen a Habsburg-elnyomók. Az utolsó emberöltő alatt kétszer lökték az országot a német imperializmus vesztes háborújába.
Hitler megszállta és kirabolta, hazánkat, Ezek után a magyar dolgozó nép a legnagyobb várakozás,
sr.l és reménységgel tekintett a német demokratikus fejlődés
felé,
amelyre Hitler szétzúzása
után
megnyílt az út. Minden magyar hazafi lelkesen üdvözölte a Német
Demolcratikus
Köztársaság
létrejöttét abban a reményben, hogy ez
kiinduló pontja annak a fejlődésnek, amely egész Németországot a
demoltrácia és a haladás vágányára
viszi.
Annál nagyobb elégedetlenséggel
láttuk azokat a kísérleteket', amelyekkel a nyugati imperialisták és
a háborús gyújtogatok ú j életre
akarják kelteni
Nyugat-Németországban a német müitarizmust és
fasizmust.
A magyar demokrácia részéről
ezért több, mint egyszerű diplomáciai aktus volt, amikor a
mull év októberében Prágában
a .Szovjetunió ás a népi demo.
kráciák képviselőivel együtt tiltakozott a nyugat) Imperialisták
németországi üzelmei ellen.
Hogy ez a tiltakozás nemcsak a
mi ügyünk, hanem a nyugatnémetek legjobbjainak ügye ia, azt mulatja az a mozgalom, amely az imperialisták aljas terveivel szemben
magában
Nyugat-Németországban
keletkezett. Ismeretes, hogy Heineniann, a bonni bábkormány belügy*
minisztere, tiltakozásul az imperialisták felfegyverkezési javaslatával
szemben, lemondott. Ismeretes az a
harc, amelyet Niemöller. a lutheránus egyház egyik vezetője folytat.
A nyugat-német munkásság is
a Kommunista Párt vezetésével egyre élesebben száll szembe a tervvel, mely a német
fasizmus feltámadásának
logikus
folyamányaképpen
a
dolgozók legelemibb életérde.
keit is veszélyezteti.
A nyugataémet fasiszta hadsereg
még csak illegálisan szervezkedik,
de dr. Lehr, a bonni bábkormány
belügyminisztere, már egy népgyűlésen elmondotta: ,Nekünk nemcsak
a kelet elleni védekezésre van szükségünk hadseregre, de a szakszervezetek túlzott bérkövetelései ellen is."
Érthető, hogy ilyen
viszonyok
mellett Grotevvohl elvtárs, a Német
Demokratikus Köztársaság miniszterelnökének
ismételt
fellépése,
mellyel az egységes, demokratikus,
békés Németország megteremtését
javasolja, az amerikai imperialista
tervekkel szemben, mély és maradandó visszhangot keltett keleten
és nyugaton egyaránt a német népben.
Ebben a nemzetközi helyzetben,
amikor az imperialisták teljes gőzzel fegyverkeznek, amikor déli határainkon Tito amerikai zsoldban
álló bandái csörgetik fegyvereiket,
a magyar népi demokráciának kötelessége. hogy honvédségét a békeszerződésben megjelölt határok között fejlessze.
Nem kell magyaráznánk, hogy
ennek a
honvédségnek sin-

Blosiséis a legyizliefetlegi béhetábor vezérének, néoiink m m barátiának9 a bölcs Sztálinnak!
csenek egyéb feladatai, mint,
hogy védje hazánk függetlenségét és szabadságát.
Dolgozó népünk tudja, hogy honvédsége csak azt a célt szolgálja,
hogy a népi demolcráciánk vívmányait megvédje. Ezért olyan nép.
szerű fiatal honvédségünk és ezért
támogatja szívvel-lélekkel, mint békénk és biztonságunk űrét, az egész
dolgozó nép.
A béke megvédéséért folyó küzdelemben felmérhetetlen jelentősége,
van annak
a békemozgalomnak,
melynek élén a Szovjetunió áll, melyet elszántan támogatnak a népi
demokráciák s rajtuk túlmenő]eg
szerte a világon a dolgozó, haladó
emberek százmilliói.
Ez a békemozgalom, mely az
öt világrész minden haladó
emberét egy táborba
fogja
össze, olyan széles és hatalmas,
amilyenhez
hasonlót
még nem látott a történelem.
Ez a mozgalom szóval és tettel
leplezi le, nehezíti meg a háborús
gyújtogatok terveit. Ennek a mozgalomnak erejét napról-napra világszerte növelni azoknak az anyáknak, feleségeknek, gyermekeiknek a
tíz ós százezrei, akik éppen a koreai agresszió tüzében az amerikai
imperialisták szörnyű embertelenségeinek hatása alatt ismerik fel az
imperializmus igazi arculatot és
éppen ezért a béke. az emberi haladás híveinek oldalára lépnek át.
És a világ ugyanakkor tanúja
annak IS hogy a Szovjetunió
minden lehetőséget felhasznál,
minden
eszközt
megragad,
hogy megvédje a békét a nekivadult háborús gyujtogatókkal szemben.
Abból, ami a nemzetek szövetségében a koreai agresszió óta történik,
újra kiviláglott, hogy mennyire igaza volt Sztálin elvtársnak, amikor
az angol-amerikai imperialistákról
azt mondotta:
„Nekik nem megegyezésre és
együttműködésre van szükségük,
hanem csupán megegyezést
és
együttműködést illető szólamokra, hogy meghiúsítsák a megegyezést."
Ezt éppen etekben a hetekben tayaeztolhattok, amikor az amerikai

imperialisták és csatlósaik az ENSzben keresztülerőszakolták a Kínai
Népköztársaságot megbélyegző javaslatukat, bár a javaslattal szembehelyezkedő országok lakossága a
földkerekség
lakosságának több
mint felét teszi ki s a megegyezést
követelő határozatot támogató országok lakosságának száma pedig egy
milliárd 400 millió.
I r Az Egyesült Nemzetek Szervezete — mondotta joggal Sztálin elvtárs — , amelyet úgy alkottak meg, mint a béke megőrzésének bástyáját, a háború eszközévé, az ú j világháború kirob.
bantásának eszközévé változik...
— A dolog lényegét tekintve az
Egyesült Nemzetek
Szervezete
most nem annyira
világszervezet, mint az amerikaiak szolgálatára álló szervezet, az amerikai agresszorok szükségleteinek
megfelelően működő szervezet."
Az Amerikai Egyesült Államok
népe eddig közvetlen tapasztalatból
nem ismerte a háború borzalmát és
ezért kevésbbé értékelte Európa és
Ázsia dolgozó százmillióinak békevágyát és békeakaratát Ma azonban itt is változik a helyzet, az amerikai imperialisták koreai kudarcainak hatása alatt nz
amerikai
anyák, feleségek, nővérek, gyermekek fokozódó tömege áil át a béke oldalára és egyre sokasodnak
azok a híreik, melyek azt bizonyítják, hogy éppen a koreai agresszió
következtében ugrásszerűen nő a
békemozgalom és a békeköwetelések
magában az Egyesült Államokban is.

Ezért a széleskörű békekampánynak — amely eszköz a háborús uszítók bűnös mesterkedéseinek leleplezésére — ma elsőrendű jelentősége van."
Mi, a Magyar Dolgozók Pártja
s velünk az egész magyar dolgozó nép
ígérhetjük.
hogv
lankadatlanul hűen, erőnket nem
kímélve, kiizdünlc lováhb
a
béka frontján, s minjenüít ott
leszünk, ahol a béke nagy
ügyéért küzdeni éz áldozni ke'ill
Beszámolómnak
a
nemzetközi
helyzetről szóló részét nem fejezhetem be, mielőtt nem méltatnám a
Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának működését. A
Magyar Dolgozók
Pártja büszke
arra. hogy tagja ormok a fontos
nemzetközi szervezetnek, mely segít
koordinálni a Kommunista és Munkáspártok működését, segíti tapasztalataik kicserélését és elterjedését.
Külön meg kell emlékeznem a ..Tarlós békéért, népi demokráciáért!"
című lapról, a Tájékoztató Iroda hetilapjáról, mely tizenhat nyelven,
köztük magyarul is és több mint
egymillió példányban jelenik meg.
Jelentékenyem hozzájárul a Kommunista és Munkáspártok problémájainate ismertetéséhez, a felmerülő hibák kijavításához, a proletár-nemzetköziség eszme jenek terjesztéséhez,
megerősítéséhez
és
-mindenekelőtt a tartós békéért folyó harc fokozásához, az imperialista háborús gyújtogató!-: leleplezéséhez.

összefoglalva: A nemzetközi erőviszonyok mérlege azt
mutatja,
hogy szakadatlanul nőnek a béke,
A béke megvédéséért és *»
a haladás, a szocialista
építés
imperialista háborús gyujtogaerői és csökkennek az imperialista
tók elleni harcban
mindenütt
háborús gyújtogatok kilátásai. Ez
élenjárnak a kommunista párazonban nem jelenti azt
hogy
tok.
csökken a háborús veszély, hogy
A békemozgalom minden híve <j] nem kell minden erővel
tovább
erőt merít Sztálin elvtárs szavaiból: küzdeni ellene.
, A béke fennmarad és tartós
De ha a háborús uszítók új vilesi, ha a népek veszik kezükbe lágháborút kezdenek.
tapasztalni
a béke megőrzésének ügyét és fogják Malenkov elvtárs megállavégig kitartanak mellette. A há- pításának helyességét: „Ha
az
ború elkerülhetetlenné válhat, h a imperialisták harmadik világhábo.
a háborús uszítóknak sikerül ha- rút robbantanak ki. az már nem
zugságaikkal behálózniok a nép- egyes kapitalista államok, hanem
tömegeket, megtéveszteni és ú j az egész világkapitalizmus
sírja
lesz."
világháborúba sodorni őket."
h.

A Mugyar

Népköztársaság

belső

helyzete

Horthy
idejében
két
évti-zed
alatt. 1948-ban mint nagy ered
mónyt jelentettem be, hogy hároméves tervünket, melynek beruházásai meghaladják a tízmilliárd forintot, előreláthatólag két
év és öt hónap alatt be fogjuk
tudni fejezni. Arra is rámutattam, hogy hároméves
tervünk
számait milyen kételkedve,
sőt
gúnyolódva fogadta a polgári
kritika. Viszont
az ötéves terv első esztendejében a bernháaások összege megközelítette az egész
hároméves tervét.
Mi 1949-ben, mikor az ötéves
tervet kidolgoztuk,
azt tűztük
ki célul, hogy e terv megvalósításával lerakjuk a s:ocja]izmus
alapjait s ezzel kapcsolatban hazánk fejlett ipari termeléssel
rendelkező mezőgazdasági
országból, fejlett mezőgazdasággal
rendelkező ipari országgá
váljék. Ennek a tervnek megvalósítására öt éve alatt 51 milliárd
forintot szántunk
beruházásokra. A z elmúlt év tapasztalatai
meggyőztek
bennünket
arról,
hogy eziek a célkitűzéseink alacsonyak és
ezért ú j tervet készítettünk,
mely 80—85 milliárd forint
beruházást igényel,
65—70
százalékkal többet a<z eredetinél.
S hogy ezek a tervek reálisak,
annak egyik bizonyítéka az 1950es év, melyben a megemelt tervet 109.6 százalékra teljesítettük.
Leggyorsabban fejlődött
építőiparunk, mely tavaly 116 százalékkal termelt többet, mint 1249.
ben. 20 százalékkal nőtt meg a
munka termelékenysége,
E z az eredeti ötéves tervben
egy évre előirányzott növekedésnek a duplája.
Mindez a tény azt mutatja, hogy
alábecsültük a szocialista
ipar
lehetőségeit
s
tartalékainkat,
melyekkel rendelkezünk s melyeket most kezdünk mozgósítani.

zott szükséges, köztük 11 ezer
ú j mérnök, több mint
amennyi
mérnökünk ötéves tervünk kezdetén volt és 17 ezer ú j technikus.
Végül, de nem utolsó sorban:
az ú j terv
a nemzeti jövedelem 63 százalékos növekedése helye í
több mint 129 százalékos növekedést ír elő,
ami d o l f f o ó népünk életszinvo
nalának, kultúrájának
további
emelését teszi lehetővé.
Tervünk
megvalósításának
j megvannak m á r a legfőbb előfeltételei. Iparunk a kisipar kivételével a szocialista állam kezében
van. A közlekedés, a nagykereskedelem, a
bankszervezet
100
százalékig szocialista szektorthoz
tartozik. A kiskereskedelem 70
százalékát is a szocialista kereskedelmi szervek bonyolítják
le.
A mezőgazdaságban is megindult a szocializmus építése.
Ezek a tényezők lehetővé teszik, hogy
népgazdaságunk
minden téren fokozódó tervszerűséggel tudjon dolgozni
és kitűzött terveit meg is

valósítsa.
Dolgozóink között egyre többen értették meg, hogy a munka
nálunk ma m á r nem kényszerű
robot többé, hanem a felsraba.
dult dolgotok becsületének és
dicsőségének ügye.
A szocialista munkamóetszerefc
elterjedésének az a
felajánlás
adott lendületet, mellyel a magyar dolgozó nép a nagy Sztálin
hetvenedik születésnapját ünnepelte. E z a munkafelajánlás magával ragadta a dolgozókat, meg.
törte a jeget és szabaddá tette
nálunk is mindazoknak a munkamódszereknek az
elterjesztésiét
melyeknek a Szovjetunió arany'
gazdasági sikerét köszönheti.
A Szovjetunió segít legmodernebb üzemeink
építésében, átadja nekiink legjobb
gépeit, legújabb gyártási eljárásait, de ami nem
keMit jelent az ú j , megemelt ötvésbbé fontos, nagylelkűen
éves terv? Elsősorban azt, hogy
rendelkezésünkre
bocsátja
ez az ú j terv sokkal többet
tudósait és élmunkásait.
ruház be a nehéziparba,
Köztudomású, hogy a szovjet
ezen belül a vas, az acél, ít
sztahanovisták közvetlen
mun.
szén- és a
villamosenergia
kamódszerátadása alapján
ha.
termelésbe.
Számszerűleg ez úgy
jelentke- talmasan megnőtt a magyar sztazik: 37—38 milliárdot kívánjunk hanovista mozgalom. Az ő tanítberuházni a nehéziparba, az ere- ványaik Muszka Imre vaseszter,
deti tervnek több mint kétszere- gálycxs, a Rákosi Mátyás Művek
Pioker
sét. 1949-ben
úgy
terveztük, munkamódszer át ad ója,
Izhogy gyáriparunk 86.4 százalék- Ignác gyalús, aa Egyesült
kal emelkedik: az ú j terv sze- zóban, Kugler István hengeres®,
rint a gyáripar termelése hozzá- Diósgyőrben, akiknek a brigádjia
vetőleg háromszorosára, mintegy a legjobb az országban. Szőczel
kovács,
150 százalékkal nő s benne a ne- Sándor, Kossuth-díjas
Kossuth-díjas
hézipar csaknem megnégyszere- Ormai Árpádmé,
ződik. A könnyűipar az eredeti szövőnő, Molnár Jánosné, a Materv 72.9 százaléka helyett mint- gyar Pamut ipar 16 gépen dolegy 150 százalékkal nő. A mult gozó szövőnője. Piszkei Erzsébet
autoévben a nehézipar termelésének ifjúmunkás, aki Győrben
értáfce csak 2.2 százalékkal volt mata gépen dolgozik. Varga B a r .
nagyobb, m i n t
a könnyűiparé: nabás, tatabányai vájár, aki kiKossuth-díjat
az ötéves terv végén a nehézipar tűnő munkájúért
srntahA.
részesedése a
termelésben
70 kapott, Dietrieh József
etozalékcs lesz, a
könnyűiparé niovista vájár, Tajkov András,
Tatabánya legjobb vájárja, P o .
30 százaiéi:.
zSonyi
Zoltán,
Kossuth-díjas
A mezőgazdaság beruházáépítőmunkás,
Lengyel
József, a
sát az ú j terv 40 százalékkal
legjobb mozdonyvezető és száemeli még.
11 milliárd forintot szán az ú j zai meg ezrei azoknak a sztahaterv több mezőgazdasági gépre, novistáknak, akik a magyar szoképezik.
műtrágyára, épületre. A
terve- cialista ipar élcsapatát
zett 22.800 traktor helyett 26— A szovjet sztahanovisták ós a
28 ezret kap a mezőgazdaság, az magyar szocialista (-'munkátok
öntözött területet nem 118 ezer között eleven és termékeny ősz.
holddal, hanem 323 eizier holddal créköttetés keleífceaett.

Belső helyzetünket a magyar dolOlyan nemzetközi
politikát
műnkben, csak azután
jöhetett
gozó nép egysége jellemzi. Nemcsak
folytattunk, mely megszilárlétre, hogy megvertük az elnyoa béke kérdésében egységes dolgozó
dította
világszerte
sokat
mókat ég kizsákmányolókat
népünk, hanem egységes Népköztárszenvedett népünk tekintélyét
Ezek a politikai győzelmek
saságunk minden döntő kérdésében.
és néhány év alatt lehetővé
tették lehetővé, liogy fokozaEgységesen helyesli ast a baráti jótette, hogy emelt főve! léptosan kiszorítottuk őket állaviszonyt, mely hazánkat felszabadihettünk be a Szovjetunió vetónkhoz, a nagy Szovjetunióhoz és a
munk, gazdaságunk legfon.
zette békés, haladó nemzetek
népi demokráciákhoz fűzi. Egységes
tosabb területeiről és megdemdkna-ldlcus vívmányaink megvénagy családjába.
nyithattuk az útat szocialista
désében, ötéves tervünk megvalósíRákosi elvtárs ezután
rámuépítésünk előtt.
tására irányuló erőfeszítéseiben.
tatott, hogy a dolgozó nép heGazdasági fejlődésünkről
és
Ezt a nemzeti egységet, melylyesli és támogatja a P á r t poli- problémáiról kongresszusunk mánek politikai szervezete a Fügtikáját. Ezt bizonyítják a® 1949- sodik napirendjének keretén begetlenségi Népfront.
Pártunk
es országgyűlési választások és lül Gerö elvtárs fog részletesen
vezetésével a
munkásosztály
hozta létre
szoros ő-szinte
tanácsválaaztásck eredményei. beszámolni. Ezért itt csak rövia
szövetségben a dolgozó
paA tanácsválasatás ú j r a igazol- den ismertetem a
legfontosabb
rasztsággal.
ta — folytatta — , hogy dolgozó és legjellemzőbb adatokat és téEz az egység a régi kizsákmá- népünk helyesli a nemzeti, demonyoló rend maradványaival szem- kratikus erők összefogását és nyeket.
Amikor jó két és fél évvel ezben vívott hosszú és következetes
etrycsmbértként áll ezt az egysé- előtt a Magyar Dolgozók Pártjáharcok eredménye.
Nemzeti nak első kongresszusán eredméEz a harc csaik úgy sikerülhetett, get képviselő Magyar
hogy meg tudtuk valósítom Pártunk Függetlenségi Népfront mögött. nyeinkről beszéltem, büszkén hivezetése alatt a nemzeti d.emokraM- Ebből visz.ont következik, hogy vatkoztam arra, hogy
gyáripakus erők összefogását.
továibb is változatlanul folytatni
Ezután Rákosi Mátyás elvtárs kell a helyesnek bizonyult, any- runk már csak három százalékkal termel
kevesebbet,
mint
elemezte a magyar dolgozó nép legutóbbi esztendők során szerzett ta- nyi sikert eredményező népfront 1238-ban.
pasztalatait. Beszélt sikereinkről, politikát.
Az azóta eltelt 30 hónap
az egyház palástja mögé rejtőzött
A z egységes dolgozó nép Páralatt gyáripari termelésünk
reakcióra mért csapósról, az impe- tunk vezetésével megvívott haraz 1938. évinek
körülbelül
rialisto ügynökök: a Rajk-banda és cainak folyományaképpen
jött
duplájára nőtt:
a jobboldali szociáldemokraták lemegnehezíti
leplezéséről. Beszélt alkotmányunk- létre a népi demokrácia állama, a pontos számítást
ról, hatalmas kultúráiig fejlődé- az az állam, melynek segítségé- az, hogy ma egy sor olyan ipar.
vel
sünkről.
cikket gyártunk, melyet
a felKözépiskolai hc&lgatóink szánna,
a Szovjetunió
győzelmének
szabadulás előtt Magyarországon fogjuk növelni.
— mondotta — 83.3 százalékkal ma.
Mindezzel lehetővé válik a
eredményeképpen és a Szovneon készítettek.
gasabb, mint az utolsó békeévben
mezőgazdaság termelésének
jetunióra
támaszkodva,
a
volt. Az egyetemi és főiskolai hallSzocialista iparunk termelése
több mint 50 százalékos emedolgozó nép a munkásosztály
gatók száma majdnem háromszorotavaly 35 százalékkal
volt
lése.
sa annak, mint 1938-ban volt. 1950- vezetése alatt halad a kapinagyobb, mint 1949-ben.
ben 63 millió példányban jelentek
talizmusból
a szocializmus
Többet fejlődött egy évben, mint
meg a könyvek és brosúrák, 1950felé.
Város- és
községfejlesztésre
a kapitalizmus idején 20 esztendő
ben a népoktatásra és népművelés33 százalékkal irányoz elő töbA
népi
demokrácia
funkciójára
re
fordított beruházások értéke
alatt.
Első
kongresszusunkon,
bet a terv, tízmilliárdot,
amely
Ennek
100.5 százalékkal haladta meg az nézve proletárdiktatúra.
mint jelentős sikert említettem,
összegből többek között 220 ezer
az
államnak
a
feladata,
hogy
1949. évit. Ennek a
fejlődésnek
hogy a munkásak és tisztviselők
lakást építünk. A közlekedés beeredményeképpen kultúránk minden megtörje a megdöntött és kisaterületén megjelentek az új, szo- játított földbirtokosok és k a p i . színvonala elérte az 1938-as év ruházásait j s megfelelően nö97
százalékát.
Most
viszont
arról
cialista hajtások.
velni kell: itt is egyharmaddal
] talisták ellenállását, hogy megA fiatal magyar filmtermelés rö- hiúsítson minden kísérletet, mely számolhatunk be, hogy a munká- többet, 11 milliárdot állít be az
sok és alkalmazottak
béralapja ú j terv.
vid idő alatt nemzetközileg is figyelemreméltó sikereket tudott felmu- a tőke hatalmának visszaállítá- az 1950-eg év folyamán
több
tatni. Irodalmunkban sorra jelent- sára irányul, hogy a szocializmus
Ezeknek a megnevekedett célkeznek fiatal szocialista íróink, kép- építésének, a gazdasági és kul- jmint 3 milliárd forinttal nőtt és kitűzéseknek megfelelően megnő
zőművészetünk, színházunk egyre turális felemelkedésének céljaira hogy
a
végrehajtásukhoz
szükséges
inkább rátér a szocialista realizmus a proletáriátus köré
a munkások átlagbére 1950
tömörítse
munkások és alkalmazottak szásikeres alkalmazására.
Mindenütt
decemberében havi 59 forintma is. Eredeti ötéves tervünk
bíztató kezdőnek vagyunk tanúi és az egész dolgozó népet és az imtal volt magasabb, mint egy
megvalósításához
480.000
új
rafia, lessünk, hogy ezen a téren is perialista külső ellenséggel szemév előtt.
megfelelően biztosítsuk a kezdeti si- ben megfelelő honvédelmet hozmunkást és alkalmazottat tartotkerek egészééires továbbfejlődését. zon létre.
A nemzeti jövedelem tavaly, öt- tunk szükségesnek. A megemelt
A' belpolitikai sikerekkel j á r t
A z a népi egység, mtefyraek éves tervünk első esztendejében tervekhez ennél sokkal több, 600
• j ó külpolitikai mranfea.
pégját hiába feerwmfjfe történeí- 20 százalékkal nőtt, főbbel, mint —4550 eaer munkás és alkalma,

A Szovjetunióban a szocialista
verseny m á r a munkások terméssetévé vallott. Mi
még
r.eim
tartunk itt, de
nálunk k kezd meghonosodni az a j ó szokás, liogy a
dolgozó néo minden
nagy
évfordulóját
vagy
fontos
eseményt
munkafelajánlással ünnepel.
Ezt tapasztalhattuk most is, mikor Pártunk kanizresszusára hatalmas munikafel ajánl ásókkal, a
munka verseny soha nem
látott
kiterjesztésiével mutatja ki hűségét és szeretetét Pártunk
iránt,
a város és falu dolgozó népe.
Nincs olyan területe népgaz.
dadagunknak — és hozrátehetem!
egész szocialista életünknek — ,
mely ne kapott- volna és ne kapna szakadatlanul és folyamatosan felbecsülhetetlen
támogatást a Szovjetuniótól. Most ke®.
dünk rátérni, hogy
tapasztala-
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tairaknak azt a mérhetetlen tárházát, amely a szovjet szakirodalomban van lefektetve, a mi
szocialista építésünk
számára
hozzáférhetővé
és
felhasználhatóvá tegyíük.
A z elmúlt évben, de különösen az utolsó hónapokban,
valóságos roham indult meg
a Szovjetunió szakirodalma
felé.
El léhet mondani, hogy eaeai a
téren csak most fedezi fel a mi
technikai értelmiséigiink —
és
rajta túlmenően az egész magyar intelligencia — a Szovjetuniót. Most fogják
csalk fel,
hogy mennyire élenjáró és menynyire termékenyítő hatású sraámnmlkra a Szovjetunió
kimeríthetetlen tudományos és tapasztalati fegyvertára. A l á kell húzni
éa tudatosítani kell, hogy a m a .
gyár népi demokrácia sikereinek
egyik döntő összetevője mindez
a baráti segítség,

kosság hiánya. A
Népköztársaság kormányának takarékossági
intézkedései még távolról sem
adtak megfelelő eredményt.
Rendkívül gyakori az egyéni
felelősség hiánya és az egyéni
felelősség áthárítása a rengeteget ülésező
különböző

kollektívákra.
Az üzemek
és
intézmények
szinte szakadatlan és gyakran
felesleges átszervezése is ide
tartozik.
Mindennapos az éberség hiánya az ellenséggel szemben.
A terv általános
túlteljesítésén
belül egész iparágak vannak, melyek nem teljesítették a felemelt
tervet, köztük olyan fontosak,
mint a forgácsoló szerszámgépek,
a diesel-motorok, a nagy villamos forgógépek
gyártása.
Az
alapanyagok (vas, acél, szén)
termelés gyorsulásának üteme is
elmaradt az egész ipar termelése
gyorsulásának üteme mögött.
Ezek a hibiák és bajok rendkímelyért nem lehetünk eléggé
vül megnehezítik szocialista fejliálásak a Szovjetuniónak és
lődésünket.
akitől ez a segítség nem egyKiküszöbölésük a ml Jó munszer kiindult, magának Sztákánktól függ és különösen
lin elvtársnak.
Pártunknak, a Magyar DolElőre látható, hogy ez a támogozók Pártjának jó munkágatás a következő években még
jától.
növekedni fog és ötéves tervünk
j ó végrehajtásának, egész
jö- A ml elvtársainknak miéig minvőnk építésének ez a segítség a dig nem ment át a vérébe és húlegbiztosabb záloga.
sába aa a tudat, hogy ők egyéfelelősek
R á kell mutatni arra, hogy a nienként és kollektive
munkaterületütapasztalataink kioserélése és a mindenért, ami
kön!, az
tizemben,
hivatalban,
kölcsönös segítés terén hasonló
termelőszövetkezetben
történik.
viszony kerad kialakulni a baráti
Még mindig nem szokták meg,
népi demokráciák országaival is.
hogy j ó vagy rossz munkájúiknak
Nyugodt fejlődésünkhöz soklegbiztosabb mutatója a termeban hozzájárult a Kölcsönös
lés, a termésbeszolgál tatás,
az
Gazdasági Segítség
Tanáadózás, stb. emelkedése,
vagy
csa, s az a körülmény, hogy
osökkentóse.
külkereskedelmünk egyre foMég mindig sokan vannak,
kozódó része bonyolódik le
akik joggal magukénak valla Szovjetunióval és a baráti
j á k ugyan az országot, de
nem érzik ezzel kapcsolatban
tervországokkal.
a j ó gazda felelősségét.
Amikor a magyar népi demokrácia eredményeit ismertetjük, Ezen a téren Pártunk még alamaradva és
a
a legnagyobb elismerés
és di- posan le vam
cséret hangján kell megemlékez, j munka neheze még előttünk áll.
II.
nem a magyar
munkásosztály A Magyar Dolgozók Pártja
feladata,
teljesítményeiről, amelyekkel jog- kongresszusának egyik
gal kiérdemelte egész dolgozó hogy e bajokra ráirányítsa a figyelmet és kidolgozza e bajok leinépünk háláját.
küszöb ölés ének leghatásosabb
és
E z a munkásosztály
Párlegeredményesebb módszereit.
tunk vezetésével megmutatta,
hogy méltó arra a történelmi
szerepre, mely hazánkban a
szocializmus építésének minden szakaszán reá
hárul.
— H á l a és dicsőség a magyar munkásosztálynak.
Sikereink aláhúzásánál ugyancsak méltatnunk kell az értelmiség jó munkáját,
melynek zöm.e
őszintén és becsületesen támogatja
népi
demokráciánk célkitűzéseit.
Külön ki Icell emelnünk a magyar
technikai értelmiság érdemeit.
Az a körülmény, hogy
ipari
'termelésünk az ötéves terv első
esztendejében
ilyen
imponáló
eredményeket tudott felmutatni,
azt bizonyítja, hogy
technikai
érteimiaágiink megfelelt a ráháruló fokozott
feladatoknak
és
zömében lojálisán,
helyeslően,
poeitive viszonylik népi demokráciánkhoz és szocialista célkitűzéseinkhez. A z eredmények azt is
igazolják, hogy
a munkás-igazgatók többsége, akiknek működését kezdetben régivágású mérnökeink kétkedve és kritikusan
nézték, beváltotta a hozzájuk
fűzött reményeket.
Jövő fejlődésünknek egyik biztató záloga az, hogy egy csomó
pozitjv tényező még csak ezután
fogja éreztetni hatását. A munkásokból és parasztokból jövő értek
miség, a szocializmus neveltjei
csak ezutá,n jelennek meg tömegesen a termelés porondján.
Amikor a szocialista ipar eredményeit és sikereit ennyire
kihangsúlyozzuk, rá kell mutatnunk még arra a rengeteg nehézségre és hibára, amely ugyanakkor e téren mutatkozik. Meg
kell említenünk a munkafegyelem és az állampolgári fegyelem
hiányait, a nagy maimkásvándotrlást.
Különösen a munkafegyelem
még meglévő lazasága az,
amely rendkívül hátráltatja
fejlődésünket.
Lépten-nyonnan
tapasztalható
az airayagpaaarl'ás, az állami Javak felelőtlen kezelése, takaré-

Szocialista fejlődésünk
meggyorsításának legnagyobb
féke
mezőgazdaságunk
helyaete.
Mindjárt hozzáteszem, hogy
mezőgazdaságunk a háború
okozta szörnyű károk dacára
a múlt évben lényegében elérte az utolsó békeév termelését, sőt egy sor területen
túl is haladta.
A tavalyi búza- és
rozsíermésünik átlag 9.2 százalékkal volt
nagyobb, mint a háborút megelőző tíz békeévben.
Ma m á r ee azonban nem elég
és a mezőgazdaság az eredmények dacára kezd egész szocialista
fejlődésünk
gátlójává
válni, mert a követelmények sokkal gyorsabban nőnek, mint
a
mezőgazdaság termelése. Büszkén
hivatkozhatunk életszínvonalunk
növekedésére, arra, hogy a város és a falu dolgozói ma jobban élnek, jobban táplálkoznak,
ruházkodnak.
Életszínvonalunk
ezen egésziségeg megnövekedése
a réginél hasonlíthatatlanul fokozottabb követelményeket állít
mezőgazdaságunk elé. A
népi
demokráciában megsrünt a munkanélküliség és mint m á r rámutattunk, három és fél év alatt a
munkások és tisztviselők száma
600.000-rel nőtt. A munkaíbéralap csak a tavalyi év folyamán
mint említettem,
hárommilliárd
forinttal lett nagyobb és ezien
összeg jelentékeny részét fokozott élelmiszervásárlásra és hasonló, jórészt a mezőgazdaságból
származó árukra fordítottál:. De
nemcsak a város él jobban, a
falu is.
Eltűnt a szörnyű
nyomor,
amely a falut Horthy idejében fojtogatta. A falu jómódú lett és többet fogyaszt
a mezőgazdaság
termékeiből.
Emiatt sokkal több mezőgazdasági termékre van
szükségünk,
mint azelőtt.
E z a rendkívül megnevekedett
kereslet parancsolAm
előírja,

hogy sokkal többet termeljünk,
mint a Horthy-időben és, hogy
emeljük meg minden téren termésátlagainkat, melyek rendkívül alacsonyak. Amikor az őazszel itt voltak Szovjet-Ukrajnából a magyar kolhozisták, egyik
legnagyobb meglepetésük a mi
mezőgazdaságunk alacsony terméshozama volt.
A terméshozamot csak úgy
lehe megemelni, ba a magyar
mezőgazdaság
is rátér
a
modern nagyüzemi
gazdálkodásra . a nagy mezőgazda,
sági gépek használatára.
Ezt a parasztság is kezdi felismerni és ezért vesz irányt
a
termelőszövetkezetekre.
Belső helyzetünk
kérdéseivel
kapcsolatban
végül rá kívánok
mutatni, hogy az utolsó években
hogyan változtak meg számszerűleg az osztályok. A munkások
ép, tiseviselők száma most egymillió hétszázötvenezer körül jár.
A fejlődés menetére jellemző,
hogy a mu]t évhez képest 223
ezer fő az emelkedés. A hároméves tervünk megkezdése, 1947
augusztus elseje óta a munkások
ás 'tisztviselők száma — mint
mondottuk — kb. 600 ezer fővel, majdnem
50
százalékkal
emelkedett. Három év alatt teljesen kiszorítottuk a régi tőkéseket az iparból, a nagykereskedelemből, a bankokból. A munkásság csekély kivétellel m á r nem
kizsákmányolt
proletár,
mert
saját államának üzemeiben magának dolgozik.
Leomlottak mindazok a politikai és egyéb korlátok, amelyekkel a régi tőkés rend k i .
zárta a jogokból, a politikai
hatalomból, a közigazgatásból, a hadseregből és iskolákból. Ez már a felszabadult munkásosztály.
A mezőgazdaságban & fejlődést a következő számok mutatják. A falun jelenleg több mint
egymillió kétszázezer körüli gazdaságot tartanak számon, ebből
200 ezer tulajdonosa mezőgazdasággal nem élethivatásszerűen
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foglalkozik és 63 ezer — kulák.
I Ha szembeállítjuk
az
1941-es
! számlálás adatait az 1949-es népszámlálásai, a következő változások képét kapjuk. A
teljesen
nicstelen,
bérmunkából
élők
(napszámosok, állandó munkások
és mezőgazdasági alkalmazottak)
százalékaránya a mezőgazdasági
népességből 45.9 tized százalék
volt, szóval a földműves lakosságnak majdnem a feje: ez le.
esett
1949-ben
17.L, százalékra:
az
1—25
holdig
terjedő
birtokok
1941-ben
47 a:áa»lékát képviselték. 1949ben ez a földosztás eredményeképpen 78.6 százalékra nőtt és ez
a parasztság sem a régi már.
A népi demokrácia megszüntette a kapitalista kizsákmányolás annyi parasztnyúzó
formáját: megszűnt a bankuzsora és a
kiszipolyozás
száz más módja.
A dolgozó parasztság előtt is
megnyílt minden pálya, amelyből
azelőtt az uralkodó osztály kizárta. A népi demokrácia állama
őket is miniden módon támogatja.
A nagybirtok felosztása óta
legfontosabb változás a falu életében aa, hogy megkezdődött a
mezőgazdáságban a szocializmus
építése.
A szocialista szektor a mezőgazdaságban
már
több,
mint egynegyedmillió
dolgozót ölel fel és gyorsan növekszik.
Rákosi elvtárs ezután arról be.
szélt, hogy a mezőgazdasági proletariátusnak fele az utolsó két
tesztendő alatt a mezőgazdaság
szocial'sta szektorában, mintegy
negyede az ipar, bányászat, építkezés területéin helyezkedett el.
A kulákok száma — mondotta
— két évvel ezelőtt 63 ezer volt.
Ez a szám csak araokat foglalja
magában, akiknek több, mint, 25
hold földjük vam, vagy több mint
350 kataszteri aranykorona után
fizet adót.
Majdnem
kétmillió ho'ld! földterülettel rendelkeztek s ebből 1949 július 1. óta 22
ezer kulák felajánlott az állam-

nak 662.500 hold földet: a felajánlásból már 17 ezer kuláktól
át is vettek 340 ezer hold szántót.
A kulákok kezén maradt ez év
elején a szántóteriilet kb.
13
százaléka. Ez a 13 százalék adja
a begyűjtött gabonaneműek 15
százalékát.
Ezek a számok azt mutatják,
hogy a kulákokat korlátozó
intézkedéseknek vannak eredményei, hogy a kulák
már
nem a régi, hogy defenzívába szorítottuk.
A kulákok ereje jelentékenyen
nagyobb annál, mint amit &
puszta számok mutatnak. A mi
ku 1 ákstat isz t ikánkfban
például
nem szerepelnek azok a kulákok,
akiknek 15—25 hold földjük és
ugyaniakkor kocsmájuk, kereskedésük, cséplőgépük, traktoruk,
vagy egyéb vállalatuk van, k u .
pechednek,
spekulálnak,
stb.
Ezeknek a száma tízeziretore rug
és a kimutatott kulákdkkal együtt
biztosam több, mint százezer család.
Kézenfekvő — mondotta a
továbbiakban Rákosi elvtárs
— , hogy a kulák gazdasági
ereje és mindjárt hozzátehetjük, politikai
befolyása,
ma i s sokkal nagyobb, mint
ahogy
számaránya
vagy
szántóterülete után gondolnók.
A tőkÓ3 osztályok maradványairól nincs statisztika, de még
mindig elég
szélesem
vannak
képviselve
államapparátusunk
középső funkcionáriusai, a vidéki
vállalatok alkalmazottjai között
és újabban a tanácsok apparátusában is. Támogatja őket az egyházak funkcionáriusainak
egy
része, különösen a katolikus egyháziban. Ezek aa elemek
abbani
a pillanatban,
amikor
velük
szemben
lanyhul az éberség,
azonnal működésbe lépnek és nem
egyszer
jelentékeny
károkat
okoznak a népi demokráciának.
Ezért fokozni kell az éberséget és lankadatlanul folytatni kell a tőkés rendszer
minden maradványával szemben a harcot.

Hl.

Pártunk
Pártunk fejlődésének és eredményeinek hatása tükröződik vissza
népi demokráciánk minden eredményében és sikerében. A keltő elválaszthatatlanul összefügg.
Amit
elértünk: a magyar népi demokrácia gazdasági és szociális felemelkedése, sikerei a
kultura terén,
belépése a szabad nemzetek megbecsült családjába,
— mindez
elsősorban nagy
Pártunknak, a Magyar Dolgozók Pártja jó munkájának köszönhető.
Mi a múltban, csak ügy, mint a
jelenben, bőven éltünk a kommunista önkritika és kritika flegyverével, mert nagy tanítónk, Lenin
és Sztálin útmutatása nyomán, valamint példaképünk, a
Bolsevik
Párt gyakorlata és elmélete alapján
tisztában voltunk azzal, hogy a hibák és bajok őszinte, kendőzetlen
feltárása Pártunk egészséges fejlődésének elengedhetetlen előfeltétele és tényezője. Ez marad a jövőben is, de amikor nemcsak sikereinkről, hanem kudarcainkról
is
beszámolva, megvonjuk a mérleget,
túlzás és dicsekvés nélkül elmondhatjuk, hogy a
Magyar
Dolgozók Pártja nem végzett
rossz munkát.
A magyar népi demokrácia szocialista fejlődése és felemelkedése
különösen azóta vett gyors iramot,
mióta 1948 júniusában szervcsen ifi
létrejött a munkásegység és a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulásával egyetlen hatalmas politikai párt mögé tömörülhetett a dolgozó nép. Minden reményünk, amit
az egyesüléshez fűztünk, egészében
valóra vált.
Ebből az alkalomból újra elismerésed kell
megemlékez,
nűnk azoknak a szociáldemokrata párttagoknak és funkcionáriusoknak tíz- és százezreiről,
akik 1048 tavaszán és nyarán
lelkesen, meggyőződésből
léptek át Lenin és Sztálin győzelmes zászlaja
alá és evve!.
elévülhetetlen
érdemeket szerezlek maguknak
a szerves
munkásegység
megteremtésében.
E szociáldemokrata tömegek érdeméből semmit sem von le, hogy
vezetőinek egy részéről azóta kiderült, hogy az ellenség szolgálatában
állt. 'A' szociáldemokata Párt zöme

helyzete

és

fejlődése

a döntő hónapokban
osztályának
és népének hű fia volt és ezt a hűséget a kommunistákkal való becsű,
lel-es és őszinte egységgel pecsételte
meg.
Ennek az egyesülésnek gyümölcse az egységes, töretlen, Lenin és Sztálin
zászlaja alattkilzdő kommunista szcllemtőlfűtütt nagy Pártunk, a Magyar
Dolgozók Pártja.
Az egyesülés után azonnal tapasztaltuk, hogy bajok vannak a Párt
káderei, tagsága szociális összetétele körül.
Rákosi elvtárs beszámolt a párttagság felülvizsgálatáról, utalt arra, hogy az is előfordult, hogy a
Pártba befurakodott ellenség tudatosan, tagságunk csökkentése céljából nem vont be a felülvizsgálatba
és ezzel mechanikusan
kihagyott
rendes párttagokat.
Ilyesmi nagyobb számban fordult elő Somogy
megyében, de másutt is, különösen
a tanyavilágban.
Ez a párltagfelülvizsgálat nehéz
s fáradságos munka volt.
Hónapokon keresztül fogla'koz.
tat!n Pártunk legjobb erőinek
tízezreit, dc végeredményben
megérte a fáradságot.
A tagfelüilvizsgálat
idejére —
folytatta —
tagfelvételi záirlal'.ot
rendeltünk el és utána abból a célból, liogy Pártunk egészséges növekedését megfelelően
szabályozzuk
és a nemkívánatos eleinek újral'elvételénesk gátat vessünk, egy sor
szigorító rendszabályt
foganatosítottunk. Ezek az inézkedések magukban véve hcüyesek voltak, de
fiatal és tapasztalatlan pártszervezeteink egy részénél elhomályosították a Párt egészséges növekedésének kérdését és odavezettek, hogy
a rendszabályokat gyakran géplesen hajtották végre és ezzel
további egészséges növekedé.
sünknek, az új tagok felvételé.
nek gátlóivá vállak.
Különös súllyal éreztették hatásukat a tagfelvétel körül elkövetett
hibák a falvakon.
Szocialista fejlődésünk egyik velejárója az, hogy a falusi szegénységből kikerült kommunistáiknak jelentékeny része elment ipari munkásnak, vagy beállt a
szocialista
szektorba, a gépállomásra, az úlíimi birtokra, a termelőcsoportba.

A termelőszövetkezetbe
lépett át
például több mint 40 ezer p'árttagunk és tagjelöltünk. A szocialista
szektor pártszervezetei kiváltak a
falu területi pártszervezetéből. Ez
a kiválás gyakran azt is jelentette,
hogy nem a faluban maradt
a
szervezet, mert a gépállomás, az
állami birtok, vagy a szövetkezet
központja gyakran a falun kívül
esett. Emiatt
a régente egységes falusi szervezet száz és száz
községben
két- három, sőt négy szervezetre váll szét, melyhez gyakran még valamely újonnan felállított ipari vállalat szervezete Is járnit.
Ezeknek a külöbüző szervezeteknek
az összefogása új feladat,
amefflyel még sok helyen nem tudtak kielégítően megbirkózni és ezért ez a fejlődés átmenetileg egy
sor falusi
szervezetünk
komoly
meggyengülését eredményezte.
A falusi szocialista szektor építésének megkezdése óta elterjedt az
a nézet, hogy minden figyelmet a
szocialista részre kell összpontosítani. Éhből adódott
azután az a
tendencia, hogy
még a népi demokráciát mindenben támogató, a termelésben, szerződéskötésben termésbeadásban kitűnő, a termelőszövetkezeti
mozgalommal
szemben nem álló középparasztot sem Igyekeztek bevonni a
Pártba.
Mi felléptünk ezzel az eljárással
szemben, amely
komoly károkat
okozott nekünk és kétségkívül meglassította a falusi szövetkezeti fejlődést, Ennek a kérdésnek
az
egészséges megoldása jövendő feladataink egyike a falun.
Pártunk szociális összetételének
megjavítása
mellett, az egyesülés
ténye
fokozottan
előtérbe állította
Pártunk
Ideológiai színvonalának emelését.
Az 1948-49-es oktatási évadban már
kétszerannyi tagunk tanult
pártiskolán, és az esti tanfolyamokon,
mint a megelőző évben. 'A'zóla propagandánk évről-évre szélesedik és
nemcsak mennyisége, de minősége
és színvonala is megjavult. Jelenleg 300 ezer tagunk tanul esti tanfolyamokon, ami párttagságunknak
majd egyharmada.

Ellen Pártunk, dolgozó népünk bölcs taiíliia, szeretett vezére, Rákosi Mátyás!
fejlődött
párt iskolai
I wedeeerfink fa, melyben most
éren te 29 ezer elvtársunk tanmii.
ftrtfakolén fanul állandóan
több
mint ötezer tagnnk.
Létrehoztuk
mz egy és kétéves
pórtfői/ikalát,
melyeken 260-an taimlnak. Ebben
•x évben majdnem kétezer párttagunk végzi el a három és öthónapos pártiskolát
Pártunk eilroéfetl
folyóirata, a
Társadalmi Szemlei, 44 ezer példányban jelenik nreg. A „Pártépífés" 176 ezer példányban* a „Nép.
nevelő" 246 ezer példányban. Kiadtuk Marx-Engels válogatott műveinek két kötetét, azonkívül megjelent Lenin összes műveinek
magyar
kiadásából az első
kötet.
Sztálin elvtárs összegyűjtött
műveinek
hat
kötele jeltent
meg,
pgyenként 100 ezer példányban, s
ezzel Sztálin elvtárs majgyar nyelven kiadott könyvei 3 milliónál nagyobb példányszámban
forognak
közkézen.
A marxizmus-leninizmus tani.
sának további
kiterjesztésére
az állami egyetemeken és főiskolákon is bevezettük a marxizmus-leninizmus tanítását.
Az eddigi eredményeik azt mutatják, hogy főiskolai hallgatóink ehhez a tantárgyhoz jól viszonyúinak
és jó eredményeket érnek el.
E
hatalmas
politikai
nevelőjnunkánk eredményeképpen jelentékenyen megjavult Pártunk ideológiai színvonala.
Amikor ezt
így
leszögezzük, egyben rá kell mutálni, hogy
az eredmények mellett egy sor
olyan komoly hiba is jelentkezelt e téren, melyekkel szem.
ben Pártunk vezetőségének külön határozatban
kellelt
fellépnie.
A pártoktatás
gyakran inkább
mennyiségre, a nstgy számra, mint
minőségre törekedett,
Pártiskoláinkon az elméletet netm egyszer a
gyakorlattól elválasztva és elvonatkoztatva tanították. Elhanyagolták
Sz agitációt, a tömegekre való közvetlen hatás és apellálás e nélkülözhetetlen módszerét. Az agitációt,
a felmerülő aktuális kérdések népszerű, közérthető,
helyi érvekkel
való alátámasztását, az érvelés helyi viszonyokra való
alkalmazását
sokszor általános
propagandával,
vagy szervezéssel akarták
pótolni.
Ez a hiba azzal fa összefügg,
hogy pártfnnkdonárinsalnk tekintélyes része nem Ismeri se
knlturánk. se
népgazdaságnnk
konkrét kérdéseit, sem a saját
területén, sem országosan.
Nem ismeri és nem tanulmányozza
a legfontosabb Párt és minisztertanácsi határozatokat, azokat
sem.
nraiyck a napi sajtóban jelennek
meg. Emiatt munkájuk középpontijában gyakran nem e határozatok
konkrét helyi alkalmazása és végj óhajtása áll, hanem valami elvont
„mindenhol és
mindenkor érvényes" agitáció, propaganda és szervező munka. 'Ahhoz, hogy funkcionáriusaink munkájukat jól tndják
végezni,
az általános elméleti Ismeretek
mellett
rendelkezniük
kell
funkciójukhoz mérten bizonyos
minimális konkrét ismeretekkel
és jártassággal a Párt és a kormány határozataiban, hogy a
maguk területén végre tudják
halj tani és ellenőrizhessék azokat.
Amikor Pártunkban felmerült a
szocializmus építése a falun, lépten-nyomon tapasztaltuk, hogy vidéki és falusi szervezeteink
nem
értik meg a kommunista parasztpolitikának
azt a
lenini-sztálini
alapelvét, mely megköveteti, hogy
minden erővel
támaszkodjunk a
szegényparasztságra,
tegyük szövetségesünkké a középparasztságot
és harcoljunk kíméletlenül a kulákok ellen. Nagyon sok falusi szervezetünk nem ezt a politikát folylatta, inkább az ellenkezőjét.
Ahelyett, hogy a középparasztokat igyekezett volna elválasztani a kuláktól,
vagy kivonni
őket a
kulákbefolyás alól, a
választóvonalat
a
szegényparasztság és középparasztság k ö .
zöit vonták meg.
Ez természetlesen
gyengítette a
munkás-paraszt szövetséget, u munkások és dolgozó parasztok összefogását és megnehezítette a kulákok elleni harcot. Központi Vezetőségünk ezért a falu szocialista át_
építésének egyik fontos előfeltételeként 1949 márciusában tartott ülésén foglalkozott ezzel a kérdéssel
s ráirányította Pártunk figyelmét
falusi politikánk hibáira.
Amikor a szocialista szektor a falun növekedésnek indult, újabb zavarok jelentkeztek.
Pártszervezeteink jelentékeny része kezdte elhanyagolni a parasztságnak a szocialista
szektorban nem dolgozó
részét, azzal az indokolással, hogy
most a szocialista rész a legfontosabb. Ezzel elterelték figyelmüket
a 85—90 százalékot kitevő egyénileg dolgozó parasztokról,
• m l végeredményben odavere-

tett, hogy az egyénileg dolgozó
parasztok közt nem folyt megfelelő felvilágosító
munka
a
termelőszövetkezetek
kérdésé,
ben.
Pártunk és a népi demokrácia sikereinek, hatása alatt, sok szervezetünkben
kezdett elsikkadni
a
pártdemokrácia, ez azzal is összefüggött, hogy az ellenséget
megvertük. kiszorítottuk a nyílt
porondról.
A pártdemokrácia, az egészséges
párté/let hiánya és vele kapcsolatban az egészséges pártkritika
elnyomása csakhamar egy sor olyan
jelenséget
eredményezett, mellyel
szemben fel kotlett lépnünk. E jelenségek láttára Pártunk Központi
Vezetősége
múlt év február
10-i
teljes ülésén felfedte ezeket a hibákat és kiküszöbölésükre elhatározta, hogy országszerte újraválasztatja a vezetőségeket. A határozat célul most azt tűzte ki, hogy a vezetőségi választások folyamán a pártdemokrácia és a kritika teljes érvényesülésével eltávolítsák a vezetőségekből az oda nem való párttagokat és helyükbe új, friss, fiatal erők kerüljenek.

ezer 177 dolgozó parasztf
ez 28J
százalék, értelmiségi 21.066, azaz
2.4 százalék. A többi
alkalmazótt,
kispolgári származású és egyéb. A
tagság eredeti foglalkozás szerinti
megoszlása a következő:
munkás
56.9 százalék, 490.046, dolgozó paraszt 15.4 százalék 132.187. Ez a
két kategória együ't 72.3 százalék.
Értelmiségi négy százalék. A többi
allcalmazott és egyéb. A tagság jelenlegi foglalkozása szerint a következő összetételű:
ipari munkás
848.630, azaz 40.5 százalék, paraszt
100.585, azaz 11.7 százalék, alkalmazott 226.760, azaz 26.3 százalék,
a többi értelmiségi,
háztartásbeli,
nyugdíjas és egyéb.
Ezekre a számokra érdemes felfigyelni, mert azt mutatják,
hogy
Pártunkban
több mint
százezer
olyan munkás és paraszt van, aki a
felszabadulás óta
államapparátusba,
a gazdasági apparátusba ment á, 1.
Ez a szám egyik mutatója
annak,
hogy hogyan vette birtokába a dolgozó nép az államot. Rá kell mutatnunk arra is, hogy az alkalmazottak
közül 112.000, te hát tagságunk 13.1
százaléka eredetileg is alkalmazót'
volt, ami ennek a, rétegnek bizonyos
Ezt a célkütűzé.vt
jelentékeny túltengését jelenti a párton belül.
részben el is tudtuk érni, mert a
A tagság száma a lakosság létpárttagság széles tömegeinek aktív számához viszonyítva természetesen
részvételével megválasztott
alap- legnagyobb Budapesten,
ahcl 20.7
szervezeti vezetőségekbe és pártvá- százalék, a legkisebb
Bács-Kiskun
lasztmányokba nagy számmal ke- megyében, ahol 3,8 százalék. Orszárüllek új, fiatal, fejlődőképes erők. gos átlagban a lakosság 9.4 száza'Az összes alapszervi vezetőségi ta- léka van a Pártban. A tagság nögok 55-9 százalékát újonnan
vá- vekedése lassú. Az elmúlt év folyalasztották. Egy
részük már azon mán valamivel több, mint 30.000-el
ifjak és nők közül kerültek ki,
akik az utolsó esztendőkben
jó
munkájukkal kitűntek.
Az alapszerv! vezetőségek felfrissülése az egész pártmunkás

nőtt, Ez a szám azt mutatja,
hogy
pártszervezeteink még mindig nem
tartják fontosnak az új tagok felvételét. Mutatja azt is, hogy a szocialista termelés terén kitűnt ifjak,
nők, bányászok,
építőmunkások,
egyéni parasztok, technikai értelmiség Pártunkba való fokozottabb felvételének kérdését változatlanul napirenden kell tartanunk.
Pártsajtónk
fejlődésére vonatkozólag megemlítem, hogy a Szabad
Nép éppen a I I . Kongresszusunkkal
kapcsolatban sikeres Icampányt vitt
előfizetőinek felemelésére. Egyetlen
hónap alatt több, mint 200 ezer új
előfizetőt gyűjtöttünk és most a Szabad Nép hétköznaponként
800.000
példányban jelenik meg.
Napilapjaink összes példányszáma 1,228.000.
Ami tömegszervezeteink létszámát
illeti, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége,
mely a múlt év júniusában
alakult,
jelenleg 620 ezer taggal rendelkezik. A szalcszervezeteíc száma 19,
taglétszámuk 1,430.000.
amelyben
nem foglaltatik a DÉFOSZ-nak körülbelül 300 ezret meghaladó munkástagozata. A Magyar Nők Demokratilcus Szövetsége a múlt év decemberében 647 ezer tagot, tartott
nyilván. A Magyar-Szovjet Társaság taglétszáma 798 ezer. Ez a szervezet az elmúlt év folyamán megháromszorozódott. A Dolgozó parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége 766 ezer tagot tart nyilván,
E számok mutatják, hogy nagy
és összeségükben egész dolgozó népünket átfogó tömegszervezetekkel

IV.

Pártunk

éreztette jó hatását.
A Központi Vezetőség határozata
a vezetőségek újraválasztására azt
is célul tűzte ki, hogy a vezetőségek összetételét megjavítsák, hogy
a bennük lévő
kispolgári elemek
számaránya csőkkenjen. A határozatnak ez a része már nem került
megfelelően végrehajtásra. Részben
ennek tudható be, hogy az utóbbi
hónapokban újra gyakran tapasztaljuk a pártdamokrácia megsértését. a tagsághoz való formális, bürokratikus viszonyt. Néhány héttel
ezelőtti például Borsod megyéiben
megállapítottuk, hogy 360 párttagfelvételi lap fekszik a járási pártbizottságoknál,
amelyekkel hónapok óta senki sem törődött. A miskolci járási pártbizottságnál az ellenőrzés több mint száz darab régi
keltezésű felbontatlan
levelet talált. Nem egy vidéki pártfunkcionáriusunk ajtaján ott lóg a figyelmeztetés: „Csak hivatali ügyben lehet belépni",
A pártdcmobráela
biztosítása
és a bürokrácia elleni harc nem
olyan kérdés, mini az egyszeri
konkrét feladat
végrehajtása,
hanem állandó
szerves része
pártéletünknrk és különös jelentőséget nyer most, amikor
l'árlunk nekigyürkőzik annak a
nehéz feladatnak, hogy a mezőgazdaságban, a falun is felépítse a szocializmust.

Rátérek most Pártunk számszerű
adatainak ismertetésére. Ez év január 2-án statisztikai felvételt eszközöltünk, melynek alapján
megállapítottuk. hogy Pártunk jelenleg
13.751
alapszerv eset ben 862.114
taggal és tagjelöttel
rendelkezik.
Ehhez a számhoz hozzá kell venni
még kb. 20 ezer olyan tagot és 'ágjelöltet, akik egyik szervezetből a
másikba való átigazolás alatt állnak. Ezekkel együtt
Pártunkban
valamivel 880 ezren felüli
tag és
tagjelölt van. A statisztikai felvételben
szereplők közül
párttag
609.688, tagjelölt 162.426, A tagságnak körülbelül 40 százaléka Budapesten van. Ez azzal függ össze,
hogy Budapesten van összpontosítva
a magyar ipari dolgozóknak körülbelül fele.
A tagság nemek szerinti megoszlása: 71.3 százalék férfi, 28.7 szásalék nő. A tagjelöltek között valamivel magasabb a nők aránya, országosan 30.4 százalék, Budapesten
37.8 százalék. Ebben már bizonyos
fokig kifejezésre jut az az irányzat,
mely az eddiginél jobban akarja a
nö dolgosókat Pártunkba bevonni, A
korcsoportok szerinti megoszlás:
a
tagság 12.9 százalélca. számszerint
111.493 huszonnégyévnél
fiatalabb.
28.3 százaléka, számszerint 243.646
huszonöt és harmincöt között van,
harminchat-ötven év között van a
tagság 37.2 százaléka,, ötven éven
felüli 180.362, azar. 21.6
százalék.
Ezek a számok azt mutatták,, hogy
tagjaink között még mindig
nincs
eléggé képviselve az ifjúság.
Ezzel szemben egészen más képel
mutat a tagjelöltek aránya. A tagjelöltek 30.2 százaléka, huszonnégy
éven aluli. Ez az arány
majdnem
két és félszer akkora, mint a tagoknál. Ez a szám azt mutatja, hogy a
tagjelöltek között már megfelelően
szerepelnek a fiatalok. Ami a tagság származás szerinti összetételé 1
illeti, 447.323
munkásszármazású:
ez tagságunk 51.9 százaiéiul, 242

Attéirek most
Pártunk legfontosabb feladataira. Munkánk középpontjában az előttünk átló esztendőkben gazdasági téren ötéves tervünknek jó végrehajtása áll. Az új,
megemelt ötéves tervünknek egyik
legnehezebben, megoldható része a
munkaerő.
A 670—680 ezer ú j munkás és
alkalmazott beállítása a termelésbe szervezett
munkaerőto- j
borzást kövelel meg.
Az ű j szakmunkások zömét átképzés útján nyerjük.
Tervbevesszük a nőknek az eddiginél fokozottabb
bevonását a
termelésbe, A kisiparban foglalkoztatott munkások is
átmennek a
gyáriparba.
Végül előre
látjuk,
hogy a mezőgazdaság, az építőipar
gépesítése is megfelelő számú munkaerőt szabadít fel. Tervünk a termelékenység további növekedését is
számbaveszi.
Lehetőleg minden területen be.
vezetjük a
termelést ösztönző
darabbért.
Műszaki kádereink kiképzését minden módon elősegítjük. Fokozzuk a
felelős, egyszemélyes vezetést, tovább szilárdítjuk
a
munkafegyelmet, az ellenőrzést és az ellenőrzésbe bevonjuk a széles dolgozó tömegeket,
'A'z ötéves terv magában foglalja
a mezőgazdaság szocialista építésének az eddiginél fokozottabb
fejlesztését. Ez az ötéves terv egyik
legfontosabb kérdése, melyet a legközelebbi esztendőkben kell megoldanunk, s melynek jó megoldásától
függ sokban egész szocialista építésünk további menete.
Mi a jelenlegi
helyzet? Több
mint egymillió gazdaságban dolgozó
parasztságunk zömének földje egykét holdas, vagy még ennél is kisebb parcellákból áll. Az ilyen kis
darabokat a
modern nagyüzemi
gazdálkodás eszközeivel és gépeivel
megművelni szinte lehetetlen, vagy
rendkívül drága. A traktor, mely a
mélyszántást
végezné, a mi nadrágszíj-parcelláinkon alig tud megfordulni. Még kevésbbé lehet használni az
arató-csép'.őgépeket
és
egyéb modern gépeket.
Mezőgazdaságunk
további fejlődését a régi módszerekkel
megnehezíti az egyéni kisparaszt kettőssége is. 1919-ben éppen a magyar munkásokhoz írt
levelében
Lenin hívta fel a figyelmet erre a
kettősségre.
Saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy a paraszt, mint dolgozó, az ipart munkás szövetségese, de
amikor a piacon
mint árutermelő, illetve árúeladó lép fel, akkor kereskedő.
A piacon
megjelenő dolgozó
parasztnak az a jelszava, hogy
minden szentnek maga felé hajlik a keze.
Ebből folyik, hogy nem mindig
azt termeli,
amire az országnak
szüksége van, hanem azt, amiről
feltételezi, hogy neki a legnagyobb
hasznot hajtja. Ezt mi tapasztalhattuk 1947-ben,
amikor annyi
paradicsomot termeltek, hogy nagyon leesett az ára. 1948-ban ennek következtében alig termettek
paradicsomot. ellenben annyi lett
a káposzta, hogy akkor meg ennek esett le az ára. 1949-ben emialt
úgy a káposztában, mint a paradicsomban hiánv volt. Ugyanez is-

rendelkezünk. Közülük itt esak «
Dolgozó Ifjúság Szövetségének kér.
dését akarom érinteni. A DISZ alakulása óta eltelt háromnegyed
év
fejlődése még nem volt elég arra,
hogy nálunk is Pártunk
mellett
azt a szerepet tudja betölteni, amelyet példaképe, a Komszomol jáks
szik a Szovjetunióban.
Ehhei nemcsak az keH, hogy
a DISz maga tudatában legyen
ennek a feladatnak, hanem • )
Is, hogy Pártunkban nöjjün
a
megértés a DISs
szerepével
szemben.
Végül, de nem
utolsó sorban,
említést kelt tennem a magyar békemozgalomról, mely
országszerte
mintegy 27 ezer
békebizotlságot
fog össze. 'A' béke megvédése a legközelebbi esztendők központi kérdése és a magyar békemozgalomra,
mint a béke hívei világmozgalmának magyar osztagára, ezen a téren
rendkívül fontos és felelős munka
vár. A stockholmi békenyilatkozat
aláírásával kapcsolatban tapasztalhattuk. hogy ez a kérdés, melyben
a magyar nép
töretlen egységgel
áll mögöttünk — pártszervezeteinknek ezért az eljövendő esztendőkben változatlanul
egyik legfontosabb feladata a l>ékemozgalom támogatása,
erősítése és fejlesztései
Az itt felsorolt adatok és számok
azt bizonyítják, hogy Pártunk, *
magyar dolgozó nép
egészséges,
erős, mély gyökerekkel rendelkező
szervezete és, hogy tömegszervezeteivel együtt átfogja és vezeti ara
egész dolgozó népet.

feladatai

métlődik meg kétévenként a hagymával.
Mindez különösen akkor érezteti
hatását, amikor a
rossz termés
miatt úgyis hiány van. Nálunk például tavaly a rossz takarmánytermés miatt fekete árak keletkeztek
a
kukoricában és az árpában.
Emiatt sok paraszt előnyösehbnek
találta a takarmányt nem az állataival feletetni, hanem elfeketézni,
vagy az emelkedő árak reményében
elraktározni. Ez viszont odavezet,
hogy csökken a piacra kerülő hús,
zsír, tej. Nem szorul magyarázatra,
hogy az mennyire zavarja a közellátást és mennyire megnebeztíi az
élelmezési helyzetek
Tetézi ezt a helyzete* a knUV
munkája.
A legjobb szántóföldeik 13 százaléka
még a kulák kezén van, aki természetes, hogy igyekszik a népi demokrácia egészséges fejlődéséit megzavarni. Tudatosan, politikai okokból zavarja a közellátás és a begyűjtés menetét. Zavarja két oldatról. egyrészt igyekszik a legkevesebb
élelmet és ipari nyersanyagot adni
az államnak, másrészt igyekszik a
meglevő közszükségleti cikkekből a
lehető legnagyobb mennyiséget felvásárolni, elraktározni, hogy árúhiányt okozzon.
Nyugodtan elmondhatjuk, hogyha mezőgazdaságunk már most szövetkezeti nagyüzem volna, az olyan aszályos esztendő, mint a tavalyi, nem okozott
volna nagyobb zökkenőt közellátásunkban.
Ebben a helyzetben tűztük na.
pirendre a falu szocialista szektorának fokozott növelését.
A mezőgazdaságban a szocializmus építését az állami mezőgazdasági gépállomások, az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek
segítségével kezdtük meg.
Gépállomásaink
száma jelenleg
361, gépeik között 1950 végén 6895
traktor volt,
dolgozóik száma 29
ezer. — A mezőgazdasági gépállomások fejlődése még csak részben
váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Itt még rengeteg a tennivaló,
a politikai
színvonal emelése, a
munkafegyelem, a jobb szervezés,
az anyagtakarékosság, felelős egyéni vezetés, stb., terén.
E kérdésekben
kell gyorsan
javítanunk,
hogy az átlan-.l
mezőgazdasági
gépállomások
különösen az átmenet esztendeiben. a falu szocialista építésének megfelelő emelői
lehessenek.
"A'z állami gazdaságok tavaly 53
százalékkal nőttek, szántóterületük
570 ezer hold. Helyzetük hasonló a
gépállomásokéhoz:
tele
vannak
gyermekbetegségekkel és esak lassan birkóznak meg a kezdet nehézségeivel.
Gyengeségük csak úgy,
mint a
gépállomások*':, hasonlít
azokhoz, amelyekkel az ipar államosításának kezdetén
küzdöttünkMég sok erőfeszítésre van szükség,
hogy az állami gazdaságok beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket,
fik lesznek a szocialista mező.
gazdaság legjobb
árúlermelömtntabtrtokai,
me'yek nemes'tett vetőmaggal, fajá'latokkal is támogatják a mezőgazdaságot, új kultúrák, ú j terme'ési
módok kikísérletezésével, meghonosításával és elterjesztésével gyorsít-

ják mezőgazdaságunk további fej*
lödését.
A termelőszövetkezetek kérdéséi
napirendre tűzte szocialista fejlődésünk, mely parancsolóan megköveteli. hogy
mlncl előbb szűnjön meg a jelenlegi állapot,
amikor egyik
lábunkkal az iparban már szocialista talajon állunk, a másik
lábunkkal a falun a sokszázezer egyénileg müveit paraszti
gazdaságon nyugszik.
Ennek a helyzetnek
nyilvánvaló
nehézségei egyre inkább érezhetők.
Tisztában beit
lennünk ázzak
hogy az elaprózott, több mint egymillió gazdaságban élő falu
szocialista építése nehezebb, bonyohiltabb és hosszabb feladat lesz, mint
az, amit néhány száz vagy legfeljebb két-háromezer
nagy. és középüzem államosításával és a szocialista építésbe való beállításával
végeztünk. Dolgozó
parasztságunk,
egyre növekvő
része megértette
hogy ez az egyetlen út életszínvonaluk és kulturájuk további emelésére. Látja, hogy ezt az utait járja
egyre fokozódó sikerrel a Szovjetunió parasztsága és
erre az útra
lép rá egyre nagyobb tömegekben,
a népi demokráciák eddig egyénileg dolgozó parasztsága is.
Az elmúlt esztendő folyamán
a
termelőszövetkezetekbe
lépő
parasztok
száma
megkétszereződött
és a legújabb adatok szerint termelőszövetkezetbe
ez
év
február
20-ig 118 ezer parasztcsalád, több
mint 160 ezer taggal, 826-500 hold
szántón gazdálkodik.
Ezen kívül
559 előkészítő bizottság működik,
11 ezer családdal
60 ezer hold
szántóval.
Az állami birtokok és szövetkezetek, a mezőgazdaság szocialista
szektorának
terjedelme
szántóterületünknek
most már
körülbelül egyhetedét foglalja
magában és éppen
az ntolsó
hetekben újra gyors
növekedésnek induit.
A termclőcsoportok és szövetkezelek mostani
növekedésének egyik
oka az, hogy a
parasztság most
szánja el magát a belépésre, miután a régi szövetkezetek novemberi, decemberi
elszámolásaiból,
meggyőződött a szövetkezeti
termelés nagy fölényéről, erre mutat
a szövetkezetbe belépő
középparasztok egyre növekvő száma is.
A termelőszövetkezeti mozgalom
gyors fejlődése következtében szaporodnak azok a községek és fnlvak, melyekben a földműves lakosság többsége már a tcrmelőszövebkezetekben, vagy az állami gazdaságokon dolgozik.
Az élre Türkévé város ugrott,
ahol a 3200 földműves csa'ádból 3177 tagja már a termelőszövctkezcieknek és a 34 ezer
holdas turkevet határ több mini
96 százaléka a szocia'ista szek.
torhoz tartozikVannak már olyan járásaink is,
ahol a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok
kezében van a
szánttőterület több mint ötven százaléka. 'A'z első ilyen járás a vil.
'ányi vo t, ahol a szántóterület 52
százaléka
tartozik
a szocialista
«zek'orhoz és a járás dolgozó parasztcsaládjainak több mint 50 százaléka van a termelőszövetkezetekben.

ta , a ,
A
magyar
termelőszövetkezeti
piozgalom és a szocialista építkezés megkezdése a falun elválaszthatatlanul
össze van kötve azzal a
íegitséggcl, melyet e téren a Szovjetuniótól kapunk.
A kolhozok mutálják az uint, a
int mezőgazdaságunk szocialista építésére.
Az a két nagy parasztdelegáció,
mely a Szovjetunióban járt, valamint a Szovjet-Ukrajnából hozzánk
eltátogatott
magyar kolhozparasztok felvilágosításai adtak lendületet a mi szövetkezeti mozgalmunknak.
A falun, a mezőgazdaságban ls
megindult tehát a szocializmus építése. Mik a teendők, hogy előbbre
vigyük ezt a fejlődést?
A döntő tényező ebben, hogy
dolgozó
parasztságunk ö nk é n t , magától, saját
belátásából
éa
meggyőződéséből
lépjen erre az útra.
Meggyorsítani ezt a fejlődést csak
a meggyőzés és meggyőződés eszközéveti lehet. Az erőltetés,
vagy
éppen az erőszak ezen a téren feltétlenül az ellenkező hatást fogja
kiváltani. És megfordítva: a meggyőzés,, a jó példa biztos eredményekhez fog vezetni. Ezt mi éppen
a kongresszust megelőző hetekben
láthattuk, ahol mint Türkevén és
egyebütt, n
termelőszövetkezetek
nagyon jó eredményeket mutatnak
fel, ott a parasztság — benne a kö.
zépparasztság is, várakozáson fűiül
indult meg a szövetkezés útján.
Ezért az ciső és legfontosabb
feladatunk megerősíteni n már
meglevő
termelőszövetkezeteket és gondoskodni róla, hogy
ezek a szövetkkezetek jó példáikkal,
jó
eredményeikkel
vonzzák a dolgozó parasztságot.
Be kell vallanunk, hogy nem egy
helyen ettől messze vagyunk.
Ezért minden erővel támogatnunk
keli a termelőszövetkezetek munkáját, segítenünk kell nekik a nehézségiek elhárításában. A segítségben járjon élen a Párt a DISz, az
álam, a tanácsok, nz állami gépállomások, az állami gazdaságok.
Azt szokták mondani, a jó bornak nem kell cégér. A gyakorlat
nem egészen ert bizonyltja. A gyakorlat azt mutatja a termelőszövetkezetek terén, hogy n legjobb példa sara elegendő, ha elmulasztják
az ismertetését, propagálását.
Fontos, hogy ahol n
fejlődés
arra nem érett meg, olt ne javasoljuk n legmagasabb, a ltl.
szövetkezeti típust, hanem elégedjünk meg a legegyszerűbb,
a?. I. számú típussal, melynek
előnye az, hogy módot ad az
egyéni gazdálkodó, még ingadozó parasztoknak arra, hogy
kipróbálják n szövclkezés
jó
oldalait
akkor, nmlkor még
félnek n fejlettebb, számukra
túlságosan kollektív, magasabb
formától.
Nem kell
tartanunk az I . számú
csoportoktók A szövetkezeti termelés fölénye már ezen az egyszerű
fokon is mutyira meg fog mutatkozni, hogy mint nz elmúlt esztendők tapasztalatai
mutatják —
az esetek többségében az I. típusú
szövetkezetek tagjai az első aratás
után már irányt vesznek a magasabb szövetkezeti típusra.
Bármennyire kívánatos, hogy a
termelőszövetkezetek mindjárt meg.
alakulásukkor lehetőleg olyan nagy
területet
öleljenek fel,
melyen
gyorsan érvényesülhet a mezőgazdasági nagyüzem minden előnye
mégis óvakodnunk kell attól, hogy
arra szorítsuk a szövetkezni akar,)
parasztokat,, hogy feltétlenül
a
már meglévő
csoportokba lépjenek l>e.
Napról-napra látjuk, hogy n jó
termelőszövetkezeti
csoportok
vonzóak és
minden
nyomás
nélklil növekednek.
De a tapasztalat azt is
mutatja,
hogy a kisterütetű szövetkezeli csoportok gyorsan egyesülni szoktak.
Ezért ezen a téren is legyünk türelmesek.
Gondoskodnunk keit arról, hogy
a termelőszövetkezetekbe belépő
birtokos parasztoknak feltétlenül biztosítsák a behozott föld
után o földjáradékot.
Mindon
szövetkezeti tagnak nagyobb a haszna, ha megnagyobbodik n •terület és így bőven megtérül a földjáradékért kifizetett öszszeg. A tapasztalat azt is mutatja,
hogy a szövetkezeti vagyon és terület növekedésével csökken az egyes
tagok úttal behozott föld jelentősége. Viszont kezdetben a földjáradék elutasítása nagyon megnehezíti,
visszatartja a szövetkezet növekedését.
Rendkívül fontos a Magyar Dolgozók Pártjának, a magyar kommunistáknak a példamutatása. A termelőszövetkezetek
létrejöttének
vagy fejlődésének sok helyen az a
legkomolyabb gátja, hogy a helyi
kommunisták egy része, vagy ve.
tetői kívül maradnak.
A fejlődés azonban ma már ott
tart, hogy
párttagjainktól ts
mint minimumot meg kell kö-

vetelnünk azt, hogy támogassák e téren Pártunk politikáját. Vonatkozik cz a DÉFOSzelnökökre, a helyt tanácsok elnökeire,
titkáraira ts.
A mezőgazdaság áttérése a szövetkezés útján a nagyüzemi termelésre, hazánk további felemelkedésének és felvirágzásának elkerül lielellen útja. Éppen ezért lámadja tajtékozva a kulák és népi demokráciánk minden ellensége. Aki
ebben a fontos kérdésben egy követ fúj a kutakkal, az akarva, nem
akarva, dolgozó
népünk ellenségeinek kezére jár. A szövetkezetbe
még be nem lépő kommunista
is
legyen tudatúban annak, hogy tétovázása komoly károkat okoz. Ma,
mikor több mint ÍOO ezer pártonkívüli paraszt tagja van a termelőszövet kezeteknek, egyre nehezebb
a helyzete a szövetkezeten kívül álló kommunista párttagnak.
Az Ilyen kommunista egyrészt
büszkén vallja magút uz élen.
járó,
vezető párt
tagjának,
mésrészt pedig ebben a döntő
kérdésben a szövetkezet
pártonkívüli
paraszttagjai mögött
kullog.
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek ismertetésén és propagálásán kívül nagy súlyt kell helyezni
arra, nmit Sztálin elvtárs a „mezőgazdaság kívülről való átkarolásának'' nevezett: legyártani a nagyüzemi
gazdálkodáshoz
szükséges
mezőgazdasági gépeket, traktorokat,
arató-csépőgépeket, stb. és módot
adni az egyénileg dolgozó parasztoknak, hogy saját
tapasztalatukból meggyőződjenek a gépek használhatóságáról.
Szerződéses
termeléssel, azzal, hogy az egyénileg
dolgozó parasztok ne a piacon, hanem
a
földművesszövetkezeteken
keresztül
értékesítsék
termeivényeiket, fokozatosan közelebb hozzuk őket a szocialista gazdálkodáshoz.
Támogatni kell azokat a mozgalmakat, melyek a kis szőlőtermelőket, zöldségtermelőket, a földművesszövetkezrJekcn belül egyesítik.
Sztálin elvtárs rámutatott arrai,
hogy minden attól függ, hogy a kol.
hoz szocialista formáját milyen tartalommal töllik meg. Ezek a megállapítások állanak a imi termelőszövetkezeteinkre is.
Ha a Párt és a kormány nem
figyeli őket n jövőben Is, ha
nem támogatja minden téren,
nem gondoskodik,
róla. hogy
ellenséges elemek, kulákok, fasiszták bele ne kerüljenek s
megelégszik a szövetkezés puszin tényével, akkor természetesen
nem fogunk célt érni
Ezért a termelőszövetkezetekkel való
gondos és szakadatlan
foglalkozás,
erősítésük, növelésük,
fejlesztésük
álljon a legközelebbi esztendőkben
Pártunk és kormányunk szakadatlan gondoskodásának
központjában.
Végül fel akarom hívni Pártunk
figyelmét arra, hogy
a termelőszövetkezet
kérdése
nem mezőgazdasági és szövetkezett oszlattunk, vagy a földművelésügyi minisztérium szakkérdése, hanem jelenleg egész
szocialista
építésünk
fontos
problémája.
'Amíg ez n kérdés megoldást nem
nyert,
elkerülhetetlenek az átmeneti nehézségek, többek •közt az
élelmezés s az iparnak mezőgazdasági nyersanyagokkal való ellátása terén. Ezt nemcsak Pártunknak,
de
ipari munkásságunknak,
sőt
cgvsz dolgozó népünknek meg kell
értenie. Olyan
óriási
átalakulás,
mint n szocializmus felépí ése a
mezőgazdaságiján, nam folyhat le
átmeneti nehézségek nélkül. Mi rajta leszünk, hogy ezeket a nehézségeket lecsökkentsük, hogy az átmenetet megkönnyítsük. Ehhez azonban az kell, hogy Páztunk
és dolgozó népünk tisztában legyen velük, fel legyen rájuk készülve, fegyemezeken, áldozatkészen fogadja
őket és kíméletlenül útasltsa el az
ellcnség kísérleteit, mely egészséges
szocialista fejlődésünk
velejárója•
ként jelentkező átmeneti nehézségeiből tőkét akar kovácsolni.
Minél jobban oldjuk meg n feladatot, annál kisrbbek lesznek
az átmenet
nehézségei, annál
rövidebb az átmenet Ideje.
Remélem, hogy legközelebbi kongresszusunk már a teljes sikerrőt
vehet tudomást.
Uj ötéves tervünk végrehajtásában, de különösen a termelőszövetkezeti
mozgalom
fejlesztésében
óriási feladat hárul az államapparákisra, elsősorban a községi, járási és megyei tanácsokra.
A tanácsokat a falun, a járásban,
a megyében, de még Budapesten is
száz szál fűzi a mezőgazdasághoz,
benne a fejlődő termelőőszövetkezetekhez,
állami
gazdaságokhoz,
gépállomásokhoz. Túlzás né'.kül el
lehet mondiani, hogy
jó tanácsok nélkül nemcsak jó
közigazgatás, de jó
termelő,
szövetkezeti fejlődés sem lesz.
A tanácsokról mondotta Sztálin elvtárs, hogy ezek a politikai szervezet
szocialista formái ugyan — de min-

den a lól függ, hogy hogy tudjuk
ezt a formát szocialista tartalommal megtölteni.
Mi a tanácsokat a
legszélesebb
demokrácia alapján választoltuk.
A demokráciának ilyen széles és
bátor alkalmazása azonban
niagábanvéve még nem biztosíték arra, hogy a
tanácsokat szocialista
tartalommal
tudjuk
megtölteni,
hogy a tanácsok már tagjaik demokratikus összetételéből kifolyólag meg fognak felelni, azoknak a
feladatoknak, melyek a szocializmus
építésében
reájuk hárulnak.
Sztálin elvtárs a szovjet tapasztalatok alapján
megmutatta, hogy
a szovjetek, melyekhez a mi tanácsaink hasonlóak, nem egyszer az
ellenség eszközévé váltak,
ha a
Párt nem volt elég éber.
Ez a veszély nálunk is megvan.
Nemcsak a veszély van meg,
de
egyes lények azt mutatják, hogy az
ellenségnek ez már bizonyos fokig
sikerült. Kiderült, hogy azon a címen, hogy biztosítani kell a közigazgatás zökkenőmentes folytatását és támogatni kell a közigazgatási tapasztalatokkal nem reindelke.
ző tanácselnököket,
ugrásszerűen megszaporodott a
tanácsok apparátusában dolgogozó volt
horthysta tisztviselőknek a száma.
Különösen megnőttek a községi és
járási végrehajtóbizottságok titkárai között a
horthysta elemek.
Ezekre a titkárokra van bízva többek közt a gabona- és élelembegyüjtés. Meg lehet állapítani, hogy
élelmezési nehézségeink éppen a tanácsválasztások óta fokozódtak.
Mikor
közelebbről
szemügyre
vettük a kérdést, kiderült például,
hogy a borsodmegyei tanács belkereskedelmi osztályán,
melyhez a
begyűjtés is tartozott, egyetlen
kommunista nem volt. Ellenben 27
régi tisztviselő, volt
földbirtokos,
volt aktiv Hszt, nyilas körzetvezető,
stb. foglalkozott az élelmezéssel,
aminek következtében
Borsodban,
legnagyobb ipari megyénkben, komoly iUizellátási nehézségek jelentkeztek, Szabolcsiban, mely legnagyobb
burgonyaellátó
megyénk,
megállapítottuk, hogy a 11 járási
tamács titkára közül
nyolc régi
horthysta tisztviselő, köztük volt
földbirtokos és hasonló.
A tanácsokra is
áll az, ami a
^termelőszövetkezetekre. Fiatal, új
szervezetek e'2ek, melyek
a legközelebbi
esztendőkben
szakadatlanul rá lesznek szorulva Pártunk és a
kármány
folytonos segítségére, támogatására, tanácsaira.
A termelőszövetkezetek is ott nőttek
meg leggyorsabban, ahol a tanácsok
teljes erővel támogatták őket.
Ha a termelőszövetkezetet győzelemre visszük, akkor győzött a
szocializmus
a városban és falun
egyaránt.
A tanácsok kifejlődése és megerősítése a
szoriaUsto állam
alap jatt szltárditja meg.
Ha ez a két feladat sikerül, akkor
nyttgodtan elmondhatjuk, hogy lerak'uk a szocializmus alapjait
hazánkban. Amíg ezt b. két feladatot
jól meg nem oldottuk, addig elkerülhetetlenek az ingadozások és mindazok a nehézségeik, melyek fejlődésünkét fékezik. Kongresszusunknak
egyik fő feladata, hogy erre a két,
egymással összefüggő kérdésre ráirányítsa Pártunk és rajta keresztül
az. egész magyar dolgozó nép figyelmét.
Megnövekedett és új feladatok állanak tehát Pártunk előtt, melynek
megoldása csak úgy sikerül,
ha megerősítjük
pártszervezeteinket, emeljük
fegyelmüket,
tudásukat, kapcsolataikat a dolgozó tömegek legszélesebb rétegeivel.
Erre annál nagyobb n szükség, mert
ö'éveis tervünk megkezdésével, a
tanácsok kiépítésével és egyéb feadatokkal
kapcsolatban sok.
a
Pártban dolgozó elvtársunkat
átengedtük más munkára, ami érthetően gyengítette szervezeteinket.
Az előttünk ál'ó
nagy célok
megkövetelik ezért,
hogy figyelmünket újra
pártszervezeteink megerősítésére, pártkádereink nevetésére és előlépte,
tésére irányítsuk.
El ke'.l ismerni,
hogy párlkádeCElnk a legmagasabb funkcionáriustól az egyszerű pártmunkásig
és
tagokig zömükben jói végezték feladataikat, bár soraikból tízezrével
vittünk át más területekre elvtársakat. De ideje, hogy megerősítsük
Pártunk gerincét,
különben az a
veszély fenyeget, hogy nem tudjuk
megoldani a magunk elé tűzőt'- nagy
feladatokat.
Pártszervezeteink
megerősítéséhez tartozik az elméleti színvonal,
a példamutatás és
áldozatkészség
fokozása mellett
az új káderek bátor kiemelése
és felctősebb munkába á'iítása.
Különösen a nőket és ifjakat
kell
bátran előléptetni:
ezen a téren
minden figyelmeztetésünk és követelésünk dacára még lassú a fejlő-

dés, még vontaiot'an folyik a női
káderek előléptetése.
Legsürgősebben
azonban falusi
szervezeteinket
kell
megerősítenünk.
A szocializmus építése a falun,
csakúgy, mint a tanáes munkájának beindítása és kifejlesztése, elsősorban fa nst szerveze.
leinkre húrul.
Viszont — amint mondtuk — éppen szocialista fejlődésünk következtében falusi szervezeteink
jórésze átmenetileg meggyöngült.
Bizonyos fokig még a tanácsok
létrehozása is falusi párttitkáraink
befolyásának meggyengülését eredményezte. A falusi tanácselnök függetlenített tisztviselő és ha Pártunk
tagja, akkor a pártonkíviiiiek, de
néha még elvtársaink is öt tekintik
a falu tényleges vezetőjének
Egész Pártunknak, de különösen megyei és főleg járási szerveinknek
mindent meg kell
tenniük,
hogy
meggyorsítsák
falusi szervezeteink fejlődését.
Gondoskodjanak róla, hogy a falu
üzemi és helyi szervezeteit újra egy
erős, egységes szervezetbe
fogják
össze. Minden módon erősítsük falusi párttitkáraink tekintélyét, befolyását.
Fel kell erősíteni falusi
szervezeteinket új tagokkal, a szocialista szektorban dolgozó parasztok és munkások mellett azoknak
az egyénileg dolgozó parasztoknak
a soraiból, akik kiváltak a népi demokrácia szolgálatában, a termelésben és helyeslik szövetkezeti politikánkat.
Meg kell gyorsítani a falun a
Dolgozó Ifjúság
Szövetségének
fejlődését
és
gondoskodnunk
kell róla, hogy a DISz ott ts
minél előbb a Párt jobbkezévé
váljék.
A sikerek", a békés fejlődés árnyoldalai a mi Pártunkra is kihatottak. Bár tagjaink zöme ma is
jó
példát mutat, élenjár a termelésben,
a beszolgáltatásban, az
állampolgári fegyelcmhan és kötelességteljcsítésben,
ugyanakkor
akadnak
szépszámmal
Pártunkon belül is
olyanok, akik az.o mondják: „A dolgok úgyis jól mennek, minek ide
különösebb erőfeszítés, áldozatvállalás, az éberség, az osztályharo fokozása."
Ez a hang minden helyzetben
veszedelmes, de különösen veszedelmes most, amikor élesedik az osztályharcÉlesedik és
élesedni fog, mert a
szocialista építés terjedése miatt az
ellenség egyre
szűkebb területre
szorul ós egyre elkeseredettebben
védi azt, ami még megmaradt számára. Ugyanakkor a
nemzetközi
reakció, a nyugati
imperializmus
mozgósítja itthon megmaradt erőit.
Ilyen viszonyok közt nem szabad
tűrnünk lazulást, hanyagságot.
Az eddiginél sokkal keményebben kell feltépni minden fegyelmezetlenség, megalkuvás, párt.
szcrűtlcnség
ellen.
Élesen fel kell
lépnünk azokkal
szemben, aki'k példamutatás és áldozatvállalás helyett a
könnyebb
végét fogják a dolgoknak, akik —
vizet prédikálnak és bort isznak.
Hányszor voltunk
tanúi annak,
hogy Pártunk tagjai sőt funkcionáriusai a nehezebb vagy kényelmetlen, nem népszerű
fe'adatok elől
kibújtak?
A
kulákelszámolta'ás
idején
hányszor
tapasztalhattuk,
hogy sok elvtársunk nem lépett fel
határozóban, sőt, ö maga sem teljesítette a beszolgálatást. nem fizetett adót s ezzel rossz példát mutatott, H á n y párttagunk van, aki nem
teljesíti a normát, aki az üzemekben, állami birtokon, gépállomáson
tanúja a lógósnak, anyagpocsékolámak. selejtgyártásnak és nyilt
kártevésnek, — megalkuvásból, vagy
hanyagságból nem lépett fel ellene.
Hányan voltak liarnui áruhalmozásnak. feketézéanek. feketevágásnak,
annak, hogy a kulák kenyérrel, búzával etette állatait és szeme-hunytak félette vagy a tetejébe még morogtak az élelmezés, a közellátás
nehézségei miatt? — Hogyan fogják ezek az elvtársak a nehezebb,
válságosabb helyzetben állani a sorát, mikor szocialista fcilődósünk
elkerülhetetlen velejárójaként kiélesedik az osztályharc, amikor az
egyéni példam-utá-lás, az áldozatvállalás, a nyilt, bátor szembenállás az
ellenséggel a döntő?
Aki most, n
nyugodt, biztos
fejlődés mellett már tétovázik,
'emarad, az elienség uszályába
kerül, az kritikus helyzetben még
bevéshhé fogja megá'lnl a helyét, s csődöt mond.
Ezért ezen a téren fel kell fokozni, meg kell szigorítani a követelményekel.
A mi Pártunkat nemcsak az tette
naggyá, hogy küzdelmét az élenjáró lenini-sztálini
elmélet vezette,
de az is, hogy
tagjai a Horthyrendszer huszonöt esztendeje alatt
életüket nem kímélve, bátran, börtönnel, terrorral dacolva harcoltak
igaz ügyükért. Győzelemre vitt bennünket a felszabadulás után, hogy
mi voltunk azok, akik nem sajnál-
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tik a munkát és verejtéket, példaadóan és áldozatkészeit küzdöttünk
az országépftés frontjainak nehéz
á'lásaui és éberen, bátran, elszántan hiúsítottuk meg, vertük vissza
az ellenség minden támadását.
Ezt kell most is lennünk: fokoznánk kell Pirhthk eluiébjU
színionalát, tesydr.iét. a példamutatást, ak áldozatkészséget,
a bátor elszántságot, hadat kotü
üzennünk a megalkuvás, a gyáva ii.agatartás minden megnyilvánulásának! Ennek a szelleműik a megerősítése és fetszitásn kongresszusunk egyik fő feladata. EM a szellem jövendő «lkereink és győzelmeink legbiztosabb záloga.
Ezt n szellemet csak úgy fogjuk
sikine'.
megnövelni, ha Pártunk
minden területén bátran és bőveit
alkalmazzuk a kritika és önkritika,
bolsevik fegyverét. — Amikor tavaly Központi Vezetőségünk harcot
indított a pártdemofcrácia megsér;ői, a bürokraták ellen, e hibái; feltárására és kiküszöbölésére, a bírálat és önbírálat fokozottabb alkalmazását követeltük s idéztük nagy
tanítónk, Sztálin elvtárs szavait:
„Hadd tárja fel a Párt, hadd!
tárják fel a bolsevikok, hadd'
tárja fel országunk minden becsületes munkása és dolgozója
munkánk
hiányosságait, építésünk hiányosságait, hogy jelöljék ineg hiányosságaink felszámolásának útjait,
hogy munkánkban,
építésünkben ne legyen fennakadás, mocsár, korhadáe, liogy egész
munkánk,
egész építésünk
napról-naprn
jobbá váljék és sikerről.slkerre
haladjon.
A tapasztalat azt mutatja, hogy
pártszervezeteink
vezetőségeinek
újjáválasztása óta
kétségkívül javult a helyzet, de azt is tapasztaljuk, hogy a púrldemokrúciát funkcionáriusaink nem egyszer még ma
is megsértik, hogy a bürokrácia u
Punon belül és kívül még sok formában jelentkezik.
Még mindig sok a panasz a tagfelvétel körül, hogy a belépési nyilatkozatok elbírálása, a tagkönyvek
kezelése, kiadása hosszú hónapokig
tari, hegy a jelölteket
küldözgetik
ponciustólrpilákisig,
Az elöltünk álló
hatalmas feladatok megkövetelik, hogy fokozattan biztosítsuk a
pártdem jkrácia
érvényesülését sorainkban s .szakadatlanul vegyük igénybe a bírálai
és ;nh>rá!at fegyverét. Ná'unk ezzel kapcsolatban
különösen
két
helyű :cn nézettel találkozunk.
Az egyik az önkritikát valami
múló jelenségnek, egy egyszeri
kampánynak tekinti.
Van azonban e
téren otyan ú j
jelenség, melyre
fel kell figyelnünk, mert elterjedése alkalmas arra, hogy rossz hírbe hozza, lejárásra az önkritikát, a pártká terek és
a munkásosztály forradalmi szelleméhen való nevelésének e fontos
módszeréi.
Egyre gyakrabban találkozunk
olyan párttaggal, aki önkritikát
gva, t'iol 8 utána változatlanul
folytatja hibáitAz ilyen „visszaesőkkel" szemben,
alrile az önkritikát
így
alkalmazzák, fokozott eréllyel
Icell fellépnünk.
összefoglalva
megállapíthat i.ik:
Pártunk vezetésével rövid néhány
esztendő alatt korszakalkotó válta,
zásokon ment át a
magyar nép,
eüiint az átkos múlt hagyatéka a
három millió koldus, eltűnt a feópkö lök. bz embervásárok reménytelen, k uzsorázott szolgába la megszűnt a tőkés kizsákmányo'ás, elnyomás s velejárója, a uiunkanékiV.iség, a szörnyű gond, a harc a
mindennapi
betevő falatért. Gondokban most sincs hiány, de dolgozó népünk most nyugodtan néz
a holnap elé és sikeresen, tervszerűen, a jobb jövő biztos tudatában
épít: szabad, szocialista hazáját.
A magyar népi demokrácia gazdasági és
politikai harcainak
és
sikereinek
eredményeképpen, az
e'fenséges osztályok maradványainak minden
áskálódása
dacéira
megszilárdult a népi
demokrácia
állama és rendszere. 'A' dolgozó nép
érzi és tudja, hogy végre az övé az
ország, az állani, az ő javát szolgálja. Ez a felismerés új viszonyt
teremtett a dolgozó tömegek milliói és hazájuk
között. Legjobbjaink: Petőfi, Vörösmarty,
József
Attila joggal keseregtek azon, hogy
a dolgozó népnek nincs hazája. Itt
is gyökeres a változás, a dolgozó
nén végre birtokába vette a hazát,
melyet
szívvel-lélekkel sajátjának
vall,
s melynek
szabadságáért,
függetlenségének megvédéséért minden áldozatot váltat.
„A hazátlan bitangok", ahogy az
öntudatos dolgozókat a régi rendszerben hívták, ma a legjobb hazafiak, akik büszkén hirdetik magukénak a hazát. Ez ad új tartalmat,
új szilárdságot a nemzeti összefosásnak, ez fonja
szorosabbra
a
munkás-paraszt szövetséget, a felszabadult dolgozó nép liazafiassága új erőforrása,
melyből bőven
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lthrtfli* a mely mint a motor, gyár nép. Minél jobban teljesítjük
bennünket előre, a jobb jövö dolgozó népünk
javára hazafias
kötelességünket, annál jobban szolE i kovácsolja szerves, törhetetlen gáljuk az emberi haladás nagy ügyét
egységbe a mi hazafiságunkat, és és egyben annál hívebb katonái vanemzetköziségünket. A
marshalt- gyunk a proletárnemzetköziség,
a
grszágok burzsoá politikusai Chur- béke legyőzhetetlen táborának.
A
f h i l W az élükön, egyre azt hirde- hazafiság
és nemzetköziség
így
tik, bogy lejárt « nemzetek függet- fonódik össze nálunk elválaszthatatlenségének és önállóságának kora, lan egységbe s így lesz új erők forhogy imperialista „közös célokért" rása, új győzelmek serkentője.
íe kell mondani az államok szuveréBefejezésül megismétlem: A MaipitAsának,
függetlenségének jóré- gyar Dolgozók Pártjának I. kongszéről. Hirdetik ezt az „elméletet" resszusa népi demokráciánk és szogz Amerikai
Egyesült
Államok, cialista építésünk sok
sikerének
mert az egész fecsegés a lemondás- volt kiindulópontja. Most új, nehéz
ról és a nemzeti függetlenség korlá- feladatoknak
gyürkőzünk
nekitozásáról az amerikai imperialisták Minden lehetőségünk megvan arra,
előtti behódoló*, az amerikai gyar- hogy a II. kongresszusunk nyomán
matosítás megkönnyítésére szolgál. még több eredmény fakadjon.
Mi,
Ebben a
kérdésben is homlok- magyar kommunisták rajta leszünk,
egyenest ellenkező a két tábor ál- hogy a
lehetőségekkel jól éljünk
láspontja A békét védő, a szocia- dolgozó népünk javára és igy szollizmust építő
népeknek ugyanak- gáljuk legjobban a béke, a szociakor, amikor
nviltan és büszkén lizmus ügyét. Azt az ügyet, mellyé
hirdetik a
proletárnemzelközisé- a biztos jövő, melynek 800 milliós
got, nincs szükségük
arra. hogy tábora élén ott halad győzedelmekorlátozzák nemzetük önállóságát, sen
felszabaditónk, a
hatalmas
íőt erőteljesen építik, erősítik nem- Szovjetunió s mindnyájunk szerezeti függetlenségüket és önállóságu- tett, bölcs vezére, a nagy Sztálini
kat. Nem egy közülük évszázados
elnyomás utón először élvezd újra
a szabadságot és a nemzeti függetSzinte még be sem fejezhette Rálenséget. A mi hazánkban ls ez a kosi elvtárs beszéde utolsó szavait
helyzet, 'A'z elnyomás idején
nem — felcsattant, s mint vihar dübörválhatott népünk közkincsévé az a gött végig a termen a taps, éljentény, hogy a török hódítás, a né- zés, a lelkes ováció, Ki tudna itt
met elnyomás ellen vívott évszázados ülve maradni — már állnak a külküzdelme, fényes szabadságharca- döttek 8 a vendégek, tapsolnak és
iinaik sorozató egybeesett a nemzet- integetnek,
aztán
Sztálin,
majd
közi haladás ügyével. A Habsburg- Rákosi nevét kiáltja valaki, s haridők, Horthy ellenforradalmi évii- sogva felel rá a hurrá. Aztán is*edel mindent megtettek, hogy el- mét Sztálin, Rákosi és ismét éljen,
takarják, elfelejtessék és eltemes- hurrá. Már-már
elülne a terem
sék töriénelmünk e legjobb, — mert egyik sarleában a néhány
perce
haladó —
hagyományait.
Most, tartó ünneplés, de újra
és újra
amikor visszanyertük nemzeti füg- kezdik másutt s tőlük ismét átvegetlenségünket, most érkezett el az szik, megint elönti a termet a lelideje, hogy visszanyúljunk Hunya- kesedés. Rákosi elvtárs szinte már
di, Rákóczi, Kossuth, Petőfi éltető, leülne — de a folyton kitörő élés eröt adó hagyományaihoz. E ha- jenzésre is tapsra állva marad, s
gyományok azt hirdetik hogy ha- mosolyog, 6 is tapsol,
együtt a
zánk akkor volt erős, megbecsült Pártat, győzelmeink szervezőjét és
és filgyetlen, amikor sorsát' a nem- lelkesítőjét éljenző
hallgatósággal.
setkőzi haladással kötötte össze.
Ügy látszik, soha sem lesz vége
Mi jogos örökösei, egyenes foly- a szeretet és hála ex áradó megtatói
nyilvánulásának
s a tanácskozások
vagyunk
mindannak.
ami szünete is csak rövid időre akaszteeerévM történelmünkben haladó, hatta meg. Amikor
szünet
után
életképes és a jövőbe mutató. Ezért Ratkó Anna elvtársnő vette át az
ünnepelhettük meg bensőségesen és clnöklést, s bejelentette, hogy a
egységesen az
1848-as forradalom Szovjetunió Kommunista
Pártjának,
centenáriumát, Vörösmarty ízületé, küldötte, Jugyin elvtárs kíván
a
sét, Petőfi és a
szabadságharcos kongresszushoz szólni — mintha el
Bem tábornok halálának évforduló- sem ült volna az előbbi lelkesedés,
ját. Ezért fejleszthetjük tovább és úgy fngett
át ismét, taps és élvihetjük diadalra a magyar haladás jen közepette a termen száz és szóz
nagy eszméit. Ez a történelmi ha- torokból a világ első Kommunista
gyaték
kötelez
minden magyar Pártjának s a béke legfőbb őrének,
kommunistát, hogy küzdjön
még a magyar nép legnagyobb barátjájobban, na
kímélje erőit
aokat nak, a szeretett, a bölcs Sztálinnak
szenvedett népe boldogulásáért és neve. Ebben a forró,
határtalanul
felvirágoztatásáért. Legyen a
jó
lelkes, tesvéri, elvtársi,
légkörben
kommunista egyben a legjobb halépett a mikrofonhoz jugyin
elvzafi, akinek példamutatását le'ke»en, egységcsen követi az egész ma_ társ.

P. F. Jugyin
elviárs átadja
a
Szovjetunió
Kommunista
(bolsevik)
Pártja
Központi
Bizottságának
üdvözletét
Elvtársak! A Magyar Dolgozók Pártja
II.
Kongresszusának
küldöttei! A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága
azzai bízta meg küldöttségünket hogy átadjuk a következő üdvözletet:
„A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi
Bizottsága
testvéri üdvözletét küldi a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusának. A munkások, parasztok és értelmiségiek a Magyar Dolgozók
Pártjának vezetésével nagy sikereket értek el a népi demokratikus
állam megszilárdítása terén és megteremtették
Magyarországon
a
szocializmus
építésének szilárd alapjait. Nem kétséges számunkra,
hogy a Magyar Dolgozók Pártja ű j a l b sikereket fog elérni a népgazdaság további fellendüléséért, a nemzeti kultúra felvirágzásáért és
a békéért demokráciáért és szocializmusért kiizdő népek barátságának megszilárdításáért folyó harcban. Éljen
a Magyar
Dolgozók
Pártja' Éljen a Szovjetunió és Magyarország népeinek barátsága! A
Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága."
Ezután Zsidi Gyula, a békésmegyei pártbizottság
titkára szólalt
fel. Elmondotta, hogy Rákosi elvtár bírálata és a Központi Vezetőség
határozala után előbbre vitték pártszervezeteink munkájút.
Emelkedett a női funkcionáriusok száma.
Ugyanakkor jelentős helyet kapnak
a vezetőségekben a fiatalok. A pártdemokrácia
megerősödött, megjavult a pártmunka s ezt bizonyítja,
hogy Békés-megye a kenyérgabonabegyűjtésben az elsők között volt.
Amíg pártszervezeteinkben — mondotta — a bírálatot és önbirálatot
elnyomták,
szervezett népnevelőmunka néni igen folyt. A tanáesváIasziásoknál már 10 ezer népnevelő

működött, ebből hétezer pártonkívüli. Az ő érdemük is, hogy Békés megye lakossága 96.4 százalékban szavazott a Függetlenségi Népfrontra.
Beszámolt a kongresszusi verseny
eredményeiről és egyes hiányosságokról. Megállapította, hogy
még
mindig előfordul a párldemokrácia
megsértése és meg kell javítani a
tag- és tagjelöltfelvételt, különösen
az egyénileg gazdálkodó parasztok
köréből.
A Magyar
Függetlenségi Népfront nevében Dobi István, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke
üdvözölte a kongresszust.

Dobi Ivtván: 4 nemzet mintlen hazafias,
tag ja szívesen követi a Magyar Dolgozók
iránymutatását
Tisztelt Kongresszus! A magyar
nemzetnek nagy erőssége az a politikai és erkölcsi egység, amelynek
megteremtésére legjobbjaink hiába
tettek
erőfeszítéseket
századok
hosszú során át, amely most soha
eddig nem ismert mértékben létrejött, egyre inkább kiteljesedik és
megszilárdul.
Miinek az egységnek a kialakulására
mindenekelőtt az nyi.
totta meg a lehetőséget, hogy

becsületes
Pártjának

n Szovjetunió dicsőséges hadserege hősies áldozataival
és
győzelmeivel felszabadította hazánkat és igy népünk maga vehette kezébe sorsának Intézését:
továbbá, hogy a Szovjetunió czl
követően is mindenben segilel.
te országunkat, szilárd támasza
maradt függetlenségünknek
és
szabadságunknak. Népünk ezért
soha cl nem múló hálát érez n
felszabadító nagy szovjet nép

rén nálunk is sok volt a hiányosság. Ennek
megváltoztatásét
—•
mondotta —
csak a kritika után
tudtuk munkánk állandó, központi
kérdésévé tenni. Ennek egyik eredménye, hogy a kongresszusi verseny
során a
kerület
ősszdolgozóinak
először 50 százaléka volt versenyben, de február 15-én már a dolgozók 73 százaléka és a kommunisták 76 százaléka versenyzett.
Ezt az eredményt elvtársaink úgy
élhették el, hogy megértették: a
párttagságnak és az aktivistáinak a
példamutatásban és elvtársi segítségben a pártonkívüliek előtt kell
jarniok, így lehet
eredményes
a
felvilágosító munka.
A verseny lendületét a Kongresz'A magyar nemzeii egység megteA nagy összefogáson csak a volt szusi Hét alatt fokozta a jó poii*
remtésében külön kiemelkedő jelen
kapitalisták, meg- tikai agitációs munka, a munkaver-!
tősége van Rákosi Mátyás személyes földesurak és
tevékenységének.
Rákosi Mátyás átalkodott ügynökeik és az ember- seny eredményeinek gyors tudatokizsákmányolók, a kulákok sítása és széleskörű elterjesztése. A
már az ellenforradalom sötét évtize- telen
deiben sem csupán egy párt, a föld maradnak kívül. Nem nyugszunk pártbizottság az
utóbbi kampány
alá kényszerftett Kommunista Párt addig, amfg a kulúkokat vissza nem során azzal segített a dolgozóknak,
harcát vezetts az önkény és a ki- szoritolluk, amfg a földműves la- hogy a hibákra és
eredményekre
zsákmányolás elilen: már akkor is kosság és egész népünk napfényes, gyorsan felhívta az
elvtársak fi*
mosszehangzott a
szava, amelyre boldog jövője elől minden akadályt gyeimét.
bizalommal és Töménységgel figyel- el nem hárítottunk.
Továbbiakban
Nagy elvtártnő
tek fel a dolgozók széles rétegei.
'A' magyar dolgozó nép soha még kitért a tag- és tagjelöltfflvételre.
A bíróság előtt, a börtönben a bá. olyan egységes és erős
nem voll, Elmondotta, hogy a küldöttválasztó
torságnak és az elvekhez való hű mint napjainkban. De
most arra taggyűléseken a felvettek
száma
ségnek, a törhetetlen hazaszerele:, van szükség, hogy ez az egység még a múlttal szemben
emelkedett és,
nck olyan kimagasló példáját nyúj- leijesebbé és szilárdabbá váljék,
hogy a felvettek
túlnyomó nagy
totta, amely még ellenségeiben
is Erre kötelez bennünket a feszült többsége az ifjúságból került ki.
csodálatot váltott ki, a népben pe- nemzetközi helyzet is. Ugyanez a
Javasolla, hogy az ipari üzemekdig mély szeretetet és ragaszkodást, feltétele annak is, hogy ötéves ter- nél a pártbizottság tagjai szakmai
lelkesedést és erkölcsi erőt ébresz- vünk országépítő,
nagy feladatait oktatásban is részesüljenek, hogy
tett fel.
teljesíthessük.
ne legyenek csak a szakemberei
Amikor a kongresszust a Magyar véleményére utalva.
Amikor a züllött Horlhy rend.
Függetlenségi Népfront nevében üdEzután Talár Kiss Lajos, a Haj*.
szer a
második
világháború
vözlöm, hadd hívjam fel innen is du-biharmegyci tanács elnöke, az
szenvedéseibe
döntötte hazánaz egész magyar dolgozó népet: a állami fegyelem kérdésével foglal*
kat, népünk Rákosi Mátyás rábékéért, az ötéves tervért, a ha- kozolt. Beszámolt a kenyérgabona
diószózatából merített eröt és
zánk felemeléséért, a szocializmus begyűjtési terv több mint 120 száreménységet, harci
elszántsámegvalósításáért folyó harcban kö- zalékos teljesítéséről. Az őszi szángot az
ellenáDásra a fasiszta
vessük még hívőbben és még szilár. tás-vetési munkálatokat határidőmegszállókkal szemben. Felszadabb egységben az élenjáró mun- re befejezték, jó eredményeket ér,
badulásunk után ő lelkesített
kásosztályt, a
Magyar Dolgozók tek el az adóbefizetésnél és a békeax újjáépítésre, ö mntalla meg,
Pártját és a legelső magyar em- kölcsönjcgyzésnél is. Ezek mellett
hogyan kell ezt az országot ma.
bert, boldog jövőnk kovácsolóját, a az eredmények
mellett azonban
gunknuk, a nép számúra építemi drága Rákosi Mátyásunkat! — mutatkoztak
a járási, megyei és
nünk. az ő ébersége leplezte le
fejezte be üdvözlő szavait Dobi Rst- községi tanácsok munkájában hiánz árulókat, az ő szava gynjván.
nyosságok is. Ezek abból is adódtott munkára és meg nem alkutak, hogy a régi tisztviselők megvó küzdésre a felemelkedésért.
szokták a parancsolgatáson, a hiElőrehaladásunk
minden
nagyDobi
István
beszéde után vatalvizsgálatokon
alapuló fegyeleredménye az ő nevéhez fűződik
Kovács Rudolf
elvtárs, vasme- mei. Nem voltak
hozzászokva az
Ezérl van az, hogy nagy emberi,
államférfiúi
egyéniségét
mélyen gyei titkár Rákosi elviárs beszámo- elvtúrsias, segítő és bírálaton alatiszteljük és forrón szeretjük, hogy lójának azzal a részével foglalko- puló fegyelemhez.
felvilágosító
Ezeknek a hibáknak, mint ahovezetőnket és nagy tanítónkat be- zott, ahol a politikai
munka fokozottabb
jelentőségére gyan azt már
Rákosi elvtárs is
csüljük benne, hogy szavát ajkán
hívta fel a figyelmet. 'A' népnevelő megállapította, — alapja elsősorban
és szívében hordja népünk.
munka
hiányosságaira
példákat az, hogy a tanácsok megalakulásáKiépült valamennyi dolgozó osz- hozott fel. Elmondotta, hogy a ha- val egyidöben nem tisztázódott a
tály és réteg tömörülése az egysé- lastói népnevelök ismertetik ugyan helyi pártszervezetek vezetőszerepe,
gessé vált munkásosztály és annak az imperialisták koreai gazletteit, a nem tudták azt a kellő segítséget
egyetlen pártja, a Magyar Dolgo- Titoéknál sínylődő parasztok hely- megadni a tanácsoknak, amely
a
zók Pártja körül. Ma már nyoma zetét, de arról nem beszélnek, hogy munkában az eredményeket bizlosl_
sincs az átkos pártversengésnek. Ma mit kell tenni a béke
védelmére. totla volna.
már
a nemzet
minden hazafias, Rákosi elvtárs útmutatása nyomán
Mi most ahhoz, hogy munkánkat
becsületes dolgozó
tagja
önként, megindult Vas megyében is a terszívesen követi a Magyar Dolgozók melőszövetkezeti csoportok fejlődé- megjavítsuk, tervbevellük — monParijának iránymutatását. Ma már se. Az utolsó hét folyamán a meg- dotta Tatár Kiss Lajos, —, hogy
a lanács minden
dolgozójával, az
az egész dolgozó nép egy irányban lévő
hároni termelőszövetkezeti
menetel: a szocializmus felé. Külön község mellé hat termelőszövetke- összes tanácstagokkal megismertetjük az élenjáró szovjetek munkáki szerelném emelni, hogy mind na- zeti község sorakozott fel.
ját. a szovjet munkamódszereit.
gyobb tömegeiben választja ezt az
Nagy Józsefné, a kőbányai pártHajdu-llihar megye összes tanáutat, a társas gazdálkodás útját a
szervezet titkára elmondta, hogy a csa nevében megfogadta a Pártnak,
középparasztság is, csakúgy, mint
kerület dolgozóinak száma 1950-hen Rákosi elvtársnak,
hogy n még
többi dolgozó
paraszt
társaik.
tízezerre! növekedett,
ugyanakkor meglévő
hibáikat
kiküszöbölik,
Országunkban ma már olyan terezidő alatt a kerület termelése száz munkamódszereiket megjavítják és
melőszövetkezeti, szocialista falvak
százalékkal nőit meg. Ezzel a nagy- minden körülmények közölt a legés városok alakultak, mint Kistorarányú fejlődéssel — mondotta — keményebben fognak helytállni a
más, Turkeve és mások.
a kerületi pártbizottság nem tudott békéért és a szocializmusért vívott
Ezeken a
területeken az egész lépést tartani, nem tudlunk az elv- harcban.
Több Ifelszóla'iás után Ratkó Andolgozó parasztság,
ennek kereté- társaknak kellő segítséget adni poszempontból na elvtársnö ezután 10 perc szüneben az egész középparasztság a szo. lilikai 'és szakmai/
cializmus felé fordult. A Szovjetúnió Beszélt a kritikához és önkritiká- tet jelentett be.
példája, a népi demokrácia támoga- hoz való helytelen viszonyról a hiáSzünet után Farkas Mihály elvtása, saját állami gazdaságaink és nyos és rendszertelen ellenőrzésrö', társ, vezérezredes, honvédelmi miamelyre
a
Budapesti
Pártbizottság
gépállomásaink eredményei és seniszter,
a Párt főtitkárhelyettese
gítsége,
termelőszövetkezeteink és I legutóbbi vizsgálata hfvta fel fik I szó'alt fel. Amint mikrofonhoz légvelmüket.
termelőszövetkezeti
csoportjaink!
pett, a kongresszus küldöttei a népgyarapodása nyomán.
I
A kommunista példamutatás te- hadsereget éltették.

és b ő i d vezetője, a magyarok
Igaz barátja, a
nagy Sztálin
Iránt.
Nemzeti egységünk kialakulására
emellett a magyar
kommunisták
felszabadulás óla folytatott következetes, bátor harca
vezetett, negyedszázados küzdelmük a Horthyrenkció sötét erői ellen. A kommunisták nemcsak
irányt mutálták,
hanem elsősorban hoztak áldozatokat is azokért a győzelmekért, ame_
lyeket eddig kivívtunk népünk szabadságának
és
függetlenségének
biztosítása, jólétének és kultúrájának emelése, védelmi képességének
növelése terén. Harcuk mindvégig
a nemzet legfőbb érdekeiéri folyt.

Farkas

felismerte dolgozó parasztságunk, hogy a falu jólétének és
ktillurájának megteremtése felé csak egyetlen út vezet: n
föld társas
megművelése. A
nagy birtoktesteken hasznosíthatjuk a mezőgazdasági tudó.
mány minden
vívmányát.
Minden más út csak visszafelé vezet a régi rendbe, amelyben a falu
kupeckedő elemei meggazdagodtak,
a nagy többség
részére pedig a
munkanélküliség, a szegénység, a
nyomor, a gazdasági bizonytalanság jutott osztályrészül. A mi dolgozó paraszlságunk örökre szakított ezzel az úttal, amely a lejtőn
lefelé visz és a falemelkedés útját
választotta.

Mihály

elvtárs

mus, a háború erői. 'A háború erői
Tisztelt Kongresszusi
Kedves Elvtársak és Elvlársnők! mind jobban elszigetelődnek a széles néplömegcktől, a béke, a szaPártunk II. kongresszusa a nem- badság erői pedig gyarapodnak.
zetközi helyzet olyan időszakában
tartja tanácskozásait, amelyre a béA jJSvő a szocializmusé,
ke és háború erőinek gigászi küza kommunizmusé
delme nyomja rá bélyegét.
Az emberiség
nagy szerencséje,
Az amerikai imperialisták sodorNagy Oklóbcri
ják a világot egy újabb háború fe- hogy az 1917-es
lé. Velük egy követ fújnak az angol, Szocialista Forradalom eredményefrancia imperialisták. A
háborús ként, a nagy Sztálin bölcs vezetéuszítók táborához tartozik Tito és se alatt a Szovjetúnió a világ leglegbandája is. Jugoszlávia Tito aljas haladottabb, legszervezetteb,
árulása
következtében a háborús szilárdabb és leghatalmasabb biroemberiség
gyújtogatás egyik legveszedelmesebb dalmává fejlődött. Az
nagy szerencséje, hogy a Szovjettűzfészkévé vált Európában.
unióban kialakult az a legyőzheFarkas Mihály elvtárs ezután az tetlen erű, amely a kommunizmust
amerikai imperialisták Korea népe győzelmesen építve, nap mint nap
elleni rablótámadásáról beszélt, is- bizonyltja, hogy a kapitalizmus fömertette a népek szabadsága ellen a lött eljárt az idő, hogy a jövő a
szocializmusé, a kommunizmusé.
harmadik világháború kirobbantá
Ma már mind erőteljesebben a
sára irányuló terveiket.
szocializmus és a béke erői határozAzonban — folytalta — a törté- zák meg az emberiség fejlődésének
nelmi helyzet, amelyben az impe- útját és irányát.
rialisták háborús terveiket
valóra
'Az emberiség nagy
szerencséje,
akarják váltani, merőben más, mint hogy a Szovjetunióban kialakult az
mondjuk a második
világháború a tapasztalt, harcokban megacélosodott élcsapat, amely a világ béelőtti helyzet volt.
kefrontját vezeti.
Rákosi elvtárs
beszámolójában
Az emberiség
külön nagy szemár rámutatott arra, hogy ma a rencséje, hogy ennek a kipróbált
szocializmus, a demokrácia, a béke élcsapatnak az
élén ott áll a mi
elvtársunk, aki
erői nagyobbak, mint a kapitaliz- szeretett Sztálin

felszólalása
t'yőzclemről-győzclemre
vezeti
a
békéért folyó nagy világcsatét.
(A küldöttek
felállnak, ütemes
taps, éljen Sztálini)
Ilyen élcsapattal és ilyen kipróbált vezérrel, csak mi, a béketábor
harcosai
büszké'kedhclünk, ezért
vagyunk erősek és legyőzhetetlenek.
(Taps.)
Ezulűn Farkas Mihály elvtárs be.
széli a Szovjelunió több mint három évlizedes következetes harcáról a békéért, ismertette azokat a
javaslatokat, amelyeket a második
világháború után a béke megszilárdítására tett.
H a j ó l megszervezzük a b é l i é é r t
f o l y ó k a r c u n k a t , megakadályozh a t j u k , hogy az I m p e r i a l i s t á k
kirobbantsák a harmadik
világháborút
A Szovjetunió kormányának javaslatait a béke
biztosítására —
mondotta — az amerikai imperialisták, akik Hitler babéraira vágynak,
szakadatlanul
elutasítják.
Ugyanezt teszik angol, francia csatlósaik is. Mindennek dacára azonban a Szovjetunió vezetése alatt a
világ békefrontja lankadatlan erővel tovább viszi a harcot a háborús
gyújtogatok ellen.
Semmi kélség
elvtársak, hogy ez a
mi harcunk

a
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végső fokon a háborús gyújtogatok
végérvényes
vereségével, a békefront történelmi jelentőségű győzelmével fog végződni 1 (Nagy taps.)
Merőben más a helyzet azért is,
mert Ázsia leghatalmasabb birodalma, n közel ötszáz milliós
Kíno
kiszakadt az imperializmus rendszeréből. Ma a Kínai Népköztársaság
Mao Ce Tung elvtárs vezetése alatt
a demokrácia, az emberi haladás és
a béke egyik legdöntőbb tényezője.
(Taps.)
Merőben más a helyzet továbbá
azért is, mert kialakultak és megerősödtek a fiatal népi demokratikus országok, amelyek a hatalmas
kínai birodalommal együtt a Szovjetunió körül csoportosulva közös
erővel viszik a harcot » háború ellen, a békéért,
l)e merőben
más a mai világhelyzet, amelyben
az imperialisták egy újabb háború kirobbantása ra készülnek
azért is, mert az
emberiség
történelmében először
lépnek
szervezetten a világ pofondjára maguk a népek, hogy felvegyék a harcot az imperializmus
fllcn, hogy biztosítsák a tartós békét, a haladást, az alkotó munka
feltételeit.
Mindezek a
tényezők korlátok
közé szorítják a háborús uszítók
ondorkodásait és ha jól harcolunk,
a jól megszervezzük a békéért folyó harcunkat,
megakadályozhatjuk, hogy az imperialisták kirobbantsák a harmadik világháborút.
„A béke fennmarad és tartós lesz,
|ia a népek kezükbe veszik a béke
piegőrzésének ügyét és végig kitartanak mellette
— mint Sztálin
givtárs mondotta, * Pravda tudósítójának adott válaszaiban.
Semmi kétség nem fér ahhoz —
tisztelt Elvtársak — hogyha ezek
a tényezők nem léteznének és nem
itatnának, úgy ma
már lángban
állna a világ. Ma nem azért van
béke, mert az
imperialisták még
pem akarnak háborúi, hanem azért,
mert erős a Szovjetunió és erős a
világ békefrontja.
Az imperialisták azonban mindfnnek ellenére nem mondanak le
gonosz háborús terveikről.
Ellenkezőleg! A koreai provokáció óta
soha nem látott és nem tapasztalt
méretű eszeveszett fegyverkezésbe
kezdtek. 'A'z
imperialisták
azóta
meggyorsították n
háborúm való
készülésük ütemét. Ez azt jelenti,
hogy a népek sikeres
békcharcának ellenére a háborús veszély nem
Csökken, hanem tovább nő.
Bennünket, magyarokat a nemzetközi helyzet ilyetén való alakulása közvetlenül azért is érint, mert
déli határainkon ott ólálkodik az
imperialisták
elvetemült,
sötét,
gyilkos provokátora, Tito és bandája. Amerikai
módra a fasiszta
Tito is ,,békc bajnokának" csapott
fel. Mindez természetesen ködösítés, a népek megtévesztését célozza. Keresi a naiv embereket, akik
lépre mennének
neki. rsak nem
találja őket. Ma Jugoszláviában körei 700—750 ezer ember van fegyverben. F.z a szám azt jelenti,hogy
Tito a Jugoszlávia által mozgósítható haderő több mint 50 százalékát már békében fegyverben tartja.
Ilyen fegyveres erőt csak olyan kormány tart fenn békeidőben, melynek támadó szándéka van. Mi ismerjük Tito terveit, mi tudjuk az áruló Rajk peréből,
hogy Tito már
1947-licn, 1948-ban Rajk és bandája segítségével he
akart törni
hazánkba. Terve azonban kudarcot
vallott, mert Pártunk, Rákosi elvtárnunk
vezetése alalt
leleplezte
Ilujkot is és
gazdáját,
Titot is.
(Taps.) Titonak támadó lervét azok
n számok is bizonyítják, amelyek a
magyar halár
megsértéséről számolnak be. 1950. év
folyamán a
titoisták
államhatárunk ellen az
alábbi határsértéseket követték el:

(

Szárazföldön 709 esetben, vizén 1
esetben, levegőben 25 esetben, öszszesen 1950-ben 795 esetben sértették meg a titoisták hazánk államhatárait.
Tito Is Csnn K a j S r k
fog j u t n i

ionéra

A határsértések száma állandóan
növekszik. Hankovics janicsárjai a
kémek cs diverzánsok százait dobják át
határainkon. Azonban Államvédelmi
Hatóságunk, államvédelmi határőreink éberen őrzik hazánk szent
határait és tömegesen
teszik
ártalmatlanná az átdobott
titoisla kémeket és provokátorokat.
(Nagy taps.)
Világos, hogy Pártunk és kormányzatunk
ho'yesen intézkedett,
amikor
gondoskodott arról, liogy
ilyen körülmények
között jobban
kell biztosítani határaink sérthetetlenségét mindenféle iiloista provokációval szemben. Mi, népünk számúra nyugalmat és békét akarunk
és ezt minden eszközzel biztosítani
Is fogjuk!
Tito felduzzasztott, de rosszul ellátott és silányan felszerelt hadsesr.gít most Trumanék vették kézbe.
Truman sietve
amerikai élelmet,
henna sok rossz pótanyagot, tojásport, szárított halat, dohos szárí-

tott tésztát, babot küldött Titonak,
hogy azzal
biztosítsa hadserege
élelmezését,
tojásporért,
szárított
halért, babért adja el Tito az amerikai imperialistáknak a jugoszláv
nép fiainak százezreit ágyútöltelékként.
De semmi kétség, hogy Tito elszámítja magát és végső fokon ö is
Csang Kai Sek sorsára fog jutni.
Erről beszél az a kis epizód is. ami
nemrég a határ mentén játszódott
le. Az egyik AV határőrünk
beszédbe elegyedett a jugoszláv halárőrség járőrével és arra a kérdésre, hogy meddig fogjátok még
nyakatokon tűrni az áruló Titót, a
jugoszláv járőr tagjai előbb körülnéztek és amikor
meggyőződtek,
hogy senki sincs a
közeliikben,
nyugodt hangon kijelentették: „Legyetek nyugodtak, már nem sokáig." (Hosszantartó nagy taps.) Ezek
az ismeretlen
jugoszláv határőrök
nemcsak a saját, de sok tízezer jugoszláv katona legbensőbb érzését
juttatták kifejezésre. Ezt az érzést
a jugoszláv nép fiaiban sem Tito,
sem Rankovics janicsárjai semmifé.
Ie eszközzel nem fogják tudni elfojtani.

folytat és a békét akarja biztosítani nemcsak saját népünk,
dc az
egész emberiség számára
Dc miután az imperialista hatalmak minden erővel egy harmadik világháború kirobbantására vettek
irányt,
kormányunk kénytelen
országunk,
saját népünk védelmének biztosítására intézkedni. Tudatában kell lennünk annak elvtársak, hogy nálunk
a munkásosztály, a dolgozó nép a
hatalom birtokosa, az ország gazdája. Felel ezért az országért, felel határaink sérthetetlenségéért és
felel nemzete függetlenségének megóvásáért. A hatalomra jutott munkásosztálynak, dolgozó népünknek,
a szocializmus építésével párhuzamosan ezért kötelessége különösen
a jelenlegi nemzetközi helyzetben a
honvédelemről való gondoskodás is.
Tehát a béke megvédése és a honvédelemről való gondoskodás elválaszthatatlanok egymástól, kiegészítik egymást. Nem tudnánk a békét
eredményesen megvédeni elvtársak,
ha elhanyagolnánk a honvédelmet.

„Amikor m i az elnyomott osztály képviselői voltunk, nem
viszonylottunk könnyelműen a haza
védelméhez az imperialista háború
idején, mi elvileg elutasítottuk az
ilyen véde'met. Amikor
azonban
annak az uralkodóosztálynak képviselői leltünk, amely elkezdte
a
szocializmus építését, mi megköve.
teljük mindenkitől, hogy komolyan
viszonyuljon az ország védelméhez."
Erre a lenini útra tértünk rá mi
is, magyar kommunisták,
amikor
már annak az uralkodó osztálynak
lettünk képviselői, amely megkezdte Magyarországon a szocializmus
építését. Most mi is megköveteljük mindenkitől — és azt hiszem
joggal — , hogy komolyan viszonyuljon az ország védelméhez.
—
(Nagy taps.)
Népi demokratikus államunik jellege, elvtársak azt követelte meg
Pártunktól és kormányunktól, hogy
újtipusu hadsereget
szervezzünk.
E.en a téren is kitaposott úton ha.
ladunik már, mert hiszen előttünk
lebeg a dicső szovjet hadsereg ragyogó példája (taps.)

Hivatkozna akarok itt Rákosi elvtársra, aki egyik beszédében félreérthetetlen világossággal megmutat,
la. hogy a béke védelme és a honAz amerikai fegyveres erők ve- védelem erősítése egy ugyanazon
zérkara már elkezdte a jugoszláv kérdés két oldala.
Sztálin elvtárs a Vörös Hadsereg
hadsereg felfegyverzését. De semmi
fenállásának 10. évfordulója alkalN á l n n k szeretik, t i s z t e l i k
kétség afelől, hogy a Jugoszláviámából tartott beszédében rámutaa hadsereget
ban basáskodó amerikai vezérkari
tott arra, hogy miben különbözik
tisztek és az
amerikai fegyverek
Farkas elvtárs beszélt arról, hogy a Vörös Hadsereg a
kapitalista
csak még jobban kinyitják a jugoa hadsereg országok hadseregeitől és ennek
szláv hazafiak, a katonák és tisztek Pártunk magatartása
szemét és növelni fogják a Tito-el- szervezésével kapcsolatban a felsza- alapján miben á!-l a Vörös Hadsevolt
mindig reg ereje? Erről többek között
lenes elkeseredést a hadseregben is. badulás után nem
Tisztelt Elvtársaki A
háborús ugyanaz, 'A'mig a munkásosztály vég- Sztálin
elvtárs
a
következőket
veszély fokozódása
komolyan fel- érvényesen nem hódította meg a po- mondotta:
veti népünk számára a honvédelem litikai hatalmat, nem fejlesztettük a
..Nálunk szeretik;
tiszteik
a
kérdéseit is és az ezzel kapcsolatos hadsereget, mert a belső reakció fel.
gondoskodnak
róla.
a hatalomért hadsereget,
tennivalók helyes és
időben való használhatta volna
Miért?. Mert a világon először a
megoldását. Mi továbbra is és még kiizdő munkásosztály ellen.
Pártunk — folytatta —
Rákosi munkások és parasztok megteremfokozottabb
erővel, mint: eddig,
amely
harcolni fogunk a békéért, de a bé- elvtárs kezdeményezésére akkor tért tették saját hadseregüket,
amikor nem az urakat, hanem a volt rabke megvédése a mai
nemzetközi rá hadseregünk építésére,
helyzetben éppen a
következetes egyrészt a politikai halalom szilár- szolgáikat, a felszabadított munkábékepolitikát folytató állam számú, dan a munkásosztály vezette
né- sokat és parasztokat
szolgálja.
ra kötelezővé teszi, hogy komolyan pünk kezébe ment át és másTészt, Ez a Vörös Hadseregünk erejének
gondot fordítson a honvédelemre, amikor az imperialisták
fokozott forrása."
az ország függetlenségének, a nép háborús politikája
világossá tette
Ná'unle. Magyarországon a felszabadságának megőrzésére. *A' bé- számunkra,
hogy gondoskodnunk
szabadulás utáai Pártunk vezetése
keszerződés Magyarországnak lehe- kell hazánk védelméről is.
tőséget adott,
hogy
hadsereget
a
Itt elvtársak, nagy tanítómes- alatt szintén a munkásosztály,
tartson. Mi éltünk ezzel a Lehető- terünkre. Leninre szeretnék hivat, dolgozó parasztság teremtette meg
séggel, figyelembe véve ennéi a fe- kőzni, aki az; orosz bolsevikok vi- a néphadsereget.
szült nemzetközi helyzetet.
szonyát a haza védelméhez a köNézzük meg elvársak, m i t monElvégzett munkánk
eredménye- vetkezőképpen határozta meg:
danak erről a számok?
ként kijelenthetjük, hogy a hadsereg. amelyet
létrehoztunk, létÚ j tartalmat és á j értelmet k a p o t t a m a g y a r
számában teljes egészében megfelel
hazafiság,
m i n t á n njjászfiletett m a g a n é p ü n k is
a békeszerződés áltat meghatározott keretnek és nem lépi túl, de
1949, január 1.ém a magyar had- gozó parasztságnak olyan hadse.
helyénvaló arról
beszélni,
hogy
sereg
tisztikarában
5.5
százalél: rege, amely ezer és ezer szállal
hogyan szegik
meg a békeszerzőössze vain forrva magával a néppel,
dést nap mint nap az imperialis- munkásés
parasztszármazású
amely hadsereg legszentebb köteles,
ták.
tiszt volt.
ségének népe ügyének szolgálatát
Ismertette Farkas Mihály Nyugat1950 január elsején a munkás, tekinti. Népünk azért érzi és tudNémetország felfegyverzésének tényeit és utalt arra,
hogy Japán ós parasztszármazású tisztek ará- ja, hogy fiatal, fejlődő néphadseregünk hús az ő húsából, vér az ő
felfegyverzését
is
elkezdték
az nya elérte már
tisztikarunk 56.5
véréből.
amerikai imperialisták.
Majd így
százalékát.
folylatía:
Ezután arról szólott Farkas elv1951 januárjában tisztikarunkban
társ. hogy milyen meleg büszike.
A mi luraiáaynnli
munkás-paraszt
származású tiszt
ségol zárja szivébe népünk katona
b é k r p o l l l l k á i folytat
már 80.7 százalék volt.
fiait, az egész hadsereget. Idézte
Es nézzük csak meg, clvlársak,
1949 január 1-én a hadsereg tá- Varga Béla hajdúnánási cs Vitahogy őrködik az amerikai imperializmus afelett, hogy például Olasz- bornokai között egyetlen egy sem risz Jánosaié komárommegyei Ivóország betartja-e a békeszerződést. vo't munkás- és parasztszármazású. dé községbeli lakosok leveleit. IdéOlaszország számára a békeszerző1951 január 1-én a tábornokok zett Szakái Mariska dunaszentbedés összesen 300.000 főnyi haderőt
között
már 68 százalékot tesz ki nedeki úttörő leveléből. Ezek a le.
engedélyezett, amint látják, ez nem
kis szám és mégis az amerikai ve- a munkások ós parasztok soraiból velek a honvédeink iránti szeretezérkar egyenes követelésére komo- kikerült tábornokok száma.
tet tükrözik.
lyan felemelték Olaszország engeTisztikarunk Szociális összetétele
délyezett haderejének állományát.
Néphadseregünknek
munkásoszOlaszország fegyveres ereje ma a származás szerint a következőkép- tályunkkal. dolgozó népünkkel való
következőképpen tevődik össze: A
öszseforrottságát széttörhetetlenné
pen oszl'ik meg:
szárazföldi haderő 300.000, az en.
teszi az is, hogy a gyárak és üzegedélyezett 250.000 helyett. A légi
Iparimunkás 38.1, mezőgazdasámek
dolgozói ajándékozzák ezrehaderő személyi állománya 00.000 gi munkás 20.5, dolgozó
paraszt
deink és tiszti iskoláink számára
az engedélyezett 20.000 ezer helyett. 13.5. kisiparos,
kiskereskedő 7.4,
A haditengerészet személyi állomá. értelmiségi, hivatalnok 20.5 száza- a csapatzászlókat.
Honvédségünk, elvtársak — folynya 40.000 az engedélyezett 25.000 lék.
tatta — azért is valóban a
nép
helyett.
Ezek a számok azt
igazolják, hadserege, mert olyan szellem hatDe még ez a
felemelt létszám
sem elégíti ki az amerikai vezér- hogy néphadseregünk fej édesében ja át, és olyan szellemben nevelőa szabad
kart. Eisenhower tábornok legutób- az 1950.es év a fordulat éve volt dik, amelynek alapját
bi nyugateurópai körútján Rómába és ennek következtében most tisz- magyar haza, népünk, nagy Páris ellátogatott és — mint tudjuk — tikarunk összetétele megfelel népi tunk és szeretett vezérünk, Rákosi
elégedetlenségét fejezte ki Pacciar- demokratikus rendszerünk jellegé- elvtárs iránti határtalan és megdi oiasz hadügyminiszternél afölött, nek. M a már nyugodt lelkiismeret- ingathatatlan hűség képezi.
(Lelhogy az olasz hadsereg sem minő- tel jelenthetjük ki- hogy a nép fiai kes taps.)
ségileg, sem
mennyiségileg
nem vezetik a magyar nép hadseregét.
Újjászületett
újjáéledt, ú j tar.
fejlődik kielégítően. Ezek a tények (Taps.) Több, miint száz év után talmat és ú j értelmet kapott a ma— enyhén szólva — azt látszanak először van újra a magyar népnek, gyar hazafiság, miután újjászüleigazolni, hogy az amerikai imperia- a magyar munkásosztálynak és doitett maga népünk is.
listák semmibe sem veszik az általuk aláírt békeszerződést.
N é p ü n k j ó l (ui?ja, h o g v csak szoros benső
Ez az igazság
elvtársak arról,
b a r á t s á g b a n a S z o v j e t u n i ó v a l , erősödhet
hogy ki tartja be és ki szegi meg
a békeszerződést.
a m a g y a r szabadiság és a m a g y a r függetlenség
A békeszerződés megszegése
az
Népünk
újjászületése,
szabad szépsége, mindaz a jó. amit a maimperialista hatalmak részéről egy
bizonyítékkal több amellett, hogy nemzetté való formálása a felsza- gyar dolgozók keze és szellemi alminden nemzetközi megállapodást badulás eredménye. A dicső Szov- kotó ereje teremt, népünk életét
felrúgva, az
imperialisták gyors jet Hadsereg győzelmes harcai tü- teszi boldoggá, tartalmassá. Ez ad
ütemben dolgoznak a
harmadik zében lett rab nemzetből
Szabad ú j értelmet és magasztos célt
az
világháború előkészítésén. Mindezt nemzetté népünk. A szabadság ata. életnek, A szabadság talajából nő
elvtársak figyelembe keli vennünk, kitotta foró érzületté a
magyar ki az ú j hazafiság, amely egy nagy
ha eredményesen helyt akarunk áll- dolgozó emberek szivében a haza családba tömöriti a magyar dolgo
ni n nemzetközi békefront magyar
iránti szeretetet.. Ott parázslott ez zók millióit és ezért mondhatjuk
arcvonalán.
az érzés a Szörnyű elnyomatás év- joggal, hogy soha sem volt o yan
Egyesek érthetetlenül ellentmonde egységes, olyan egybeforrot a madást látnak a békéért folyó har- századai alatt is népünkben,
cunk cs honvédelmünk biztosítása lágra lobbant, hatalmas erővé vált gyar nép, mint éppen most.
azután, hogy népünk az
ország
Ennek az ú j magyar hazafiságközött.
Nincs itt elvtársak semmiféle cl. gazdája lett. Ma már népünk szá- nak egyik alapvető éltető eleme a
mára semmi sem idegen, a magyar nép szeretete nagy Pártunk, Rálentmondás!
minden kosi elvtárs iránt. (Hosszam tartó,
A mi kormányunk békepolitikát hazában. A mi hazánk

lelkes
taps.)
Munkásosztályunk,
népünk tudja, hogy a felszabadulás
után csak azért tudott a boldog
szocialista élet útjára lépni, mert
az ország ügyét helyes úton és
bölcsen vezette a Párt, Rákosi elvtárs.
Az újjászületett magyar hasa.
fiság elidegeníthetetlen alkotó eleme
a
felszabadító
Szovjetunió,
a nagy Sztálin iránt érzett szeretet és hűség is. Magyar hazafiság
a Szovjetunió szeretete nélkül nincs
és nem is lehet! (Hosszan
tartó,
nagy taps.) Népünk jól tudja, hogy
szabadságát
a Szovjetunió
nagy
népei kezéből kapta, hogy minden
eredményüket és sikerüket az ú j
élet épitése terén
a Szovjetunió,
Sztálin elvtárs támogatásával értük el. Népünk jól tudja,
hogy
csak szoros, benső barátságban a
Szovjetunióval erősödhet és izmosodhat a magyar függetlenség, a
magyar szabadság. Ezért él — és
örök időkön át élmi fog — a m a .
gyar népben a Szovjetunió iránti
tisztelet és szeretet. (Hosszan tar.
tói. lelkes taps.)
Ml tndjnlc, hogy Igás »gyet
képviselünk
Honvédségünk, elvtársak népi demokráciánk egyik legjobb iskolája,
ahol a nép fiai megismerkednek
a katonai oktatáson túl a magyar
kulturával, irodalommal, a
magyar történelemmel. Pártunk harcaival. Harcosaink, tisztjeink és tábornokaink néphadseregünkben meg
ismerkednek a Szovjetunió
dicső
harcaival, nagymultú történetével,
a szovjet embertípus nemes jellem,
vonásaival. Ezt a nevelő munkát
néphadseregünkben a politikai tisztek vezetése alatt a párt- és DISZszervezeteink végzik. A Párt nevotő
munkája formál v újtipusú embereket néphadseregünkben. Olyan e m .
bereket, akik nemcsak napsütéses
időben állnak a nép oldalán, hanem
akkor is. amikor veszély fenyegeti hazánkat s amikor minden tudásukkal és erejükkel, agyukkal és
szivükkel az első sorokban fognak
küzdeni azért, hogy szeretett népünk becsületén ne essen csorba!
Hadseregünk és az egész magyar
ifjúság hazafias nevelésének egyik
legfontosabb eszköze kell hogy legyen a magyar katonai erények,
nek és a haladó magyar hadvezérek dicső « tének, harcainak
és
katonai tanításainak ismerete
—
mondotta Farkas elvtárs —
és
nemzeti multunk hősei soraiból kiemelte Hunyadi Jánost, a dunai
népek közös hősét, a legendás hirű
Dugovics Tituszt, a magyar történelem
egyik
legkiemelkedőbb
államférfiát
és
haladó
szellemű
hadvezérünket.
Zrínyi
Miklóst, I I .
Rákóczi
Ferencet,
a habsburgok ellen folytatott igaz.
ságofc háború katonai és politikai
vezetőjét cs harcos segítőtársait.
Vak Bottyánt. Es z e Tamást, majd
így folytatta:' az 1848—49-es szabadságharcunk
Kossuth,
Petőfi,
Bem, Perczel hős harcainak,
valamint a dicső Magyar Tanácsköztársaság vörös hadserege és
kiváló vezetője, Stromfeld harcának
népszerűsítésével párhuzamosain fel.
tétlenül meg
kell
ismertetnünk
néphadseregünk katonáit, tisztjeit,
tábornokait, de az egész magyar
fiatalságot a török és habsburg
elnyomás idején vivott igazságos
háborúink
és
szabadságharcaink
hadvezéreinek, nagyszerű harcosainak életével és vitéz katonai tetteikkel.
A z ú j magyar hazafiság kibontakozásáról szólott befejezésül:
A
magyar nép m á r tudja, hogy van
hazája és ezért van mit védenie.
Nálunk a nép és a hadsereg egy
nagy családot képez. Ez a magyar
milliók egységbe forrott nagy családja Pártunk és Rákosi
elvtárs
vezetése alatt, Lenin
és Sztálin
igaz útján biztos léptekkel menetel
előre. Mi, — telve optimizmussal
— nézünk elébe a jövőnek. Mi tudjuk, hogy igaz ügyet képviselünk
és tudjuk azt is, hogy az igazság
ereje ma m á r olyan hatalmas, hogy
senki semilyen eszközzel
legyőzni többé m á r n«m képes!
Előre
elvtársak, nagy Pártunk és Rákosi
elvtárs' irányításával Marx,
Engels, Lenin, Sztálin dicső zászlaja
alatt újabb sikerek felé.
Farkas Mihály elvtárs
beszédét
többször szakította félbe a hallgatóság lelkes tapsa.
Beszéde végén
hosszan éltették a Pártot, sokáig zúgott az
éljen
„Sztálin—Rákosi,
Sztálin—Rákosi!'" Lelkesen éltették
a kongresszus résztvevői a néphadsereget.
Ezzel a Magyar Dolgozók Pártja
II. kongresszusa elsönnpi tanácskozása végetért.

Miznkásök I Bolgozt
! 1 terhelés növelésével, az állami és népi fegyelem megszilárdításával,
hazafias Kalelezeltségeleh panfas leiíesíléséveS erősítsétek drága hazádat, véd étek a békéli

A kongresszus
I Hétfőn reggel jóval fél 9 előtt
Éfcfog-lalták helyeiket a kongresszus
Küldöttei. A második napi tanácskozás iniegnyl ásáig
egymásután
csendültek fel a mozgalmi dalok. A
teran'be lépő elnökséget nagy taps
fogadta, ütemesen éltették az asztalinál helyet foglaló Rákosi Mát^ást.
A Magyar Dolgozók Pártja II.
Kongresszusa második napi tanácskozásait Kiss Károly elvtárs nyitotta meg.
Bejelentette, hogy eddig 2084
távirat érkezett a kongresszusra,
ebből 411 üzemekből, 589 községekből és termelőszövetkezetekből, 278
pártszervezetektől, 90 különböző iskoláktól, 594 a tömegszervezetektől.
A Standard-gyár táviratában közölte, hogy az üzem dolgozói a kongresszus tiszteletiére átlagteljesítményükéit U8.2 százalókról 151.7
százalékra emelték. (Lelkes taps.)
A Dunai Vasmű ifjú építői távIratukban bejelentik: a kongresszusi versenyükben 2250 ifjúmunkás
termelésének
foltozásával indult
harcba a kongresszusi zászlóért,

Határaink

második

napja

1499 ifjúmunkás felajánlását már
teljesítette és sokan közülük újabb
felajánlásokat tettek. (Taps.)
13 község dolgozó parasztjai jelentik táviratukban, hogy községük
minden dolgozó parasztja belépett
a termelőszövetkezetbe, 44 község
jelenti táviratában, hogy a kongresszus megnyitásának
napján
termelőszövetkezetet
alakítottak.
(Nagy taps.)
Nezvál Ferenc elvtárs, a határozati javaslátót szerkesztő bizottságba a következő elvtársakat javasolta: elnöknek Rákosi Mátyás
elvtársat, tagjainak: Egri Gyulát,
a hevesmegyei pártbizottság titkárát, Gerő Ernő elvtársat. Házi Álpád elvtársat, a Központi Vezetőség tagját, az Állami Ellenőrző
Központ elnökét, Nagy Mária elvtársét, a Budapesti
Pártbizottság
másodtitkárát, Pőcze Tibor elvtársat, a Borsodmegyei Pártbizottság
titkárát és Révai József elvtársat.
Katona Sándor elvtárs, a nagykőrösi Városi Pártbizottság titkára
a szavazatszedő bizottság tagjaira
tett javaslatot.

védelméért

Ács Lajos elvtárs, somogymegyei titkár beszámolója
Ezután Ács Lajos elvtárs, a softiogymegyei pártbizottság titkára
íz ólait fel. Beszédébein rámutatott
arra: a Tito-klikk válogatott Gestapó- és gengszter módszerekkel
törekszik arra, hogy határterületünkön, Népköztársaságunkban tá_
maszpontot nyerjen a népi demokrácia elleni ádáz harcában, arra
törekszik, hogy a határszélen a kulákok, klerikális reakciósok,
volt
csendőrök, fasiszta katonatisztek
köréből kémeket toborozzon.

sítani őket, majd átdobják ezeket
a megfélemlített parasztokat, különböző aknamunkára
utasítják
őket, keressék fel rokonaikat, ad.
ják elő, mi történt családjukkal és
szánalmat felkeltve igyekezzenek a
rájuk bízott feladatot elvégezni.
A megyei pártbizottság, a járási
pártbizottságok vezetésével, a határmenti dolgozók jól megértették,
hogy ez ellen az aljas ügynökség
ellen harcolni kell. Ezért a határörséggal karöltve Lakócsán, Vízváron, Bélaváron, Somogyudvarhelyen és más községekben is a la.
kosság tevékenyen résztvesz
az
ügynökök elleni harcban, szereti és
segíti határőreinket. A DISZ is
jó munkát végez ebben.
Tito fasiszta
klikkje e mellett
még bázist szeretne kiépíteni a
határmenti délszláv dolgozók körében, de a délszláv dolgozók jói
látják, hogy a mi Népköztársaságunkban a szabadság és kultura az
osztályrészük, mig odaát a magyar
és jugoszláv dolgozóknak egyaránt
csak az elnyomás és kizsákmányolás az osztályrészük.
Megyei bizottságunk és a Járási
pártbizottságok jól tudják,
hogy
határainkon túl álnok, mindenre
kész, mélységesen aljas ellenséggel
állunk szemben. Ezért a megyei
bizottság minden tagja, a határszéleik járási bizottságai, a lakosság
határtalanul meggyűlölte a fasiszta
Tito-klikket s a jövőben még na.
gyobb odaadást fognak tanúsítani
hogy napról-napra továbbra
is
meghiúsítsák a Tito-klikk minden
aknamunkáját határaink mentén.
Mao Ce Tung éltetése
közben
emelkedett szólásra a Kinai Kommunista Párt képviselője, Huan
Cen.

és utasították, hogy hazajöjjön,
tűnjön minél gyorsabban el a határsávból és igyekezzék gyárakat
robbanta ni.
Vagy kulákot dobtak át azzal,
hogy tapasztalják ki Budapest,
Veszprém, Győr és az ipari városok hangulatát. Még aljasabb ez
a módszer, hogy a jugoszláv területen, határ mentén élg magyarnemzetiségű
lakosság
családjait
elhurcolják különböző munkatáborokba, hozzátartozóikat UDB iskoTörekvéseik
azonban kudarcot lára viszik, ahol igyekeznek elaljavallanak. A közvetlen határszélen
A Kinai
Kommunista
Párt
Központi
Hó dolgozók, közöttük a délszláv
dolgozók ia tűrhetetlenül ragaszBizottságának
üdvözlete
kodnak a Szovjetunióhoz, Sztálin
elvtársihoz, a Párthoz és
Rákosi
Drága elvtársak!
jes győzelmeit kívánjak a kongreseelvtárshoz, hazájuk függetlenségéMindenekelőtt
engedjék meg, srusnak.
hez.
hogy mint a Klnal Kommunista
Miután én már tegnapelőtt
a
A határ mentién a félelem nem ná- Párt képviselője kifejezzem a mi nagygyűlésen elmondtam
üdvözlő
lunk, hanem odaát van meg, az testvéri pártunknak, a Magyar Dol- beszédemet, most
csak Pártunk
UDB.ügynökségei körében. Hiába gozók Pártja II, Kongresszusának Központi Bizottságának
táviratát
Szűrődik át időnként rikoltozó mu- forró elvtársi üdvözletemet és tel. olvasom fel:
zsika a határmenti Soiáról, vagy
,,Rákosi elvtársnál;, a Párt
Központi Bizottságának és a
Zsalu községből, ahol az UDB-tisztek tivornyáznak —> a megkínzott Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusa résztvevőinek.
A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága forrón üdJugoszláv nép gyűlöletét, szavát és
Itarcát nem tudják elfojtani.
vözli a Magyar Dolgozók Pártjának II- kongresszusát és
új
A határszélen élő dolgozó pa- sikereket kívátl a szocializmus építése és a béke megvédése érrasztok jól látják, hogy a határ- dekében az egész világon.
ftienti jugoszláv községekben
jaA Kínai Kommunista Párt
nuárban. februárban hány paraszt
Központi
Bizottsága."
férfi, cót asszony, gyerek jár Tnefcit láb. Többször megfigyelték azt, Engedjék meg, hogy nzivből kiHurrá, éljen Sztálin! (A küldőt,
hogy UDB-tisztek hogyan hajszol- áltsam:
tek felállva, lelkesen tapsolnak.)
ják a lakosságot munkára,
vagy
A Hofherr-gyár dolgozóinak harÉljen a szocializmus építésének
pedig hogyan szállnak meg egyes győzelme Magyarországon!
cos kommunista üdvözletét Hevesi
tanyákat, falvakat és hogyan hurJános pártbizottsági titkár tolmáÉljen a magyar munkásosztály
colnak el dolgozó parasztokat. Az
csolta a kongresszusnak.
vezetője,
Rákosi
elvtárs!
TJDB rendszeresen és fokozódó erő.
A kongresszus küldöttei lelkeseÉljen a két ország. Kin a és Ma- déssel fogadták a gyár dolgozóivei dob át ügynököket. Ezeknek nz
Ügynököknek az ábrázata leleple- gyarország munkásainak szolidari- nak eredményeiről szóló
beszá.
fcésükkor világosan megmutatja a tása!
mólót.
gyilkos fasiszta-klikk osztályjelleÉljen a Kínai Kommunista Párt
Percekig tartó taps közben lépett
gét. Kiket dobnak át?
vezére, Mao Ce Tung elvtárs!
rután a mikrofon elé Révai József
Például volt csendőrt, aki kiszöÉljen az egész világ dolgozó né- népművelési miniszter, a Párt főtitkárhelyettese.
kött Jugoszláviába, ott kiképezték pének vezére, Sztálin elvtárs!

Révai

József

elvtárs

felszólalása

szokásaiban meglévő
kapitalista dalom végrehajtása. Sztálin elvtárs
ideológiával és maradványaival, a tanítása, hogy a proletárdiktatúra
kispolgári önzés, a közérdek iránti feladatai közül a szocializmus telközömbösség szellemével.
Jelenti jes győzelméig terjedő időszakban
azt, hogy népünk szocialista á"ne- a homloktérben lévő feladatok közé
velésének szolgálatába kell állíta- tartozik — mint mondja — "n kulnunk mindem eszközt: az iskolát, túrforradialom szervezése", „az álszervek kulturális nevelő
az agitációt és a propagandát, a lami
munkája."
filmet, a művészeteti, az irodalmat,
Hogyan áll nálunk a kulíúrfora tömegek kulturális mozgalmának
mindéin formáját. A kultúrforrada- radalom ügye? Vájjon az-e még
ima is a helyzet, mint 1948-ban,
lom nem szakképzés csupán, nem amikor Rákosi elvtárs megállapíiskolai tanulás csupán, nom politi- totta, hogy kulturális és ideológiai
kai nevelés csupán, hanem mindez területen vagyunk legjobban, elmaegyüttvéve.
radva, hogy ezen a területen a legA szocializmus győzelmes felA
proletárdiktatúra
lényeges nagyobb még az ellenség befolyáépítése azonban lehetetlen a kultúrfornadalom feladatainak megoldá- funkcióihoz tartozik a kultúrforra- sa?
sa nélkül. Mit jelent az, hogy kultúrftorradalom? Jeleinti azt: tanul- Hooy valaki j ó kommünísía, azt azon keresztül in
ni. a munkások százezreiből szak- m é r h e t j ü k , hogy mennyire segíii felsorakoztatni
munkásokat nevelni, jelent tízezer,
a dolgozókat a Párt m ö g é
meg tízezer új, magasain kvalifikált szakembert. Jelenti, hogy emelNem. A helyzet azóta megválto- mányek ellenére ne hallgassuk el
nünk kell dolgozóink általános mű- zott. Kulturális és ideológiai terü- propaganda- és agitációs munkánk
veltségét, hogy állami, gazdasági, leten is megkezdtük a felzárkózást komoly hiányosságait.
pártfunkcionáriusaink tíz- és száz- a politikai és gazdasági téren elért
Még mindig nem küzdöttük le
ezreinek kulturális és politikai lá- nagy eredményeinkhez. A kultúrtókörét kell kitágítanunk. Jelenti forradalom is megindult és vannak számos pártszervezetünkben és veazt, hogy dolgozó népünk millióiban komoly eredményeink a pártokta- zető pártszervünkben azt a magakell kifejlesztenünk és tudatosíta- tástól a tudományig, a köznevelés- tartást, amely másodrendűnek tartnunk a munkához, az államhoz, a től a művészetiig. Az állam kulturá- ja, lebecsüli a politikai oktatást és
hazához való új viszonyt, hogy va- lis nevelő munkája csak akkor le- az oktató kádereket. Komoly hiálóban gazdának érezzék magukat az het sikeres, ha a Párt nevelőmun- nyosságok, hogy az elmélet —
országban. Jelenti azt, hogy lei kája terén a dolgok — nagyban és amelyre pedig Rákosi elvtárs oly
sokszor figyelmeztetett bennünket
laeil fejlesztenünk és meg kell szi- egészében — rendben mennek.
— és a gyakorlat szoros egységét
lárdítanunk az új, szocialista erkölcsöt, hogy állandó, szívós, rendRévai elvtárs utalt pártoktatá- pártoktatásunk anyagában és módszeres harcot kell vívnunk az em- eunk is agitációnk eredményeire, szerében még mindig nem sikerült
megvalósítanunk.
IHTjjfc öntudatában, erkötcseábeo, majd fcr ftfeMftst De mm «*d" következetesen
' T. A Párt feladatai és a kuhúrforradalom.
Rákosi elvtárs beszámolójából
elénk tárultak a Párt előtt álló
döntő, nagy feladatok. Ezek a feladattok:
lerakni a szocializmus
alapjait nemcsak a városban, hanem a falun is. Megerősíteni Pártunkat és államunkat, hogy szervezetileg és ideológiailag képesek legyünk e feladat elvégzésére, az országban élesedő osztályharc és a feszült nemzetközi helyzet viszonyai
közölt.

Helyes az, hogy pártoktatásunkban
a Szovjetunió Kommunista Pártjának történetét tekintjük alapnak és
mintának. De nem helyes az, hogy
még mindig nem támaszkodunk
eléggé sajác tapasztalataink elméleti feldolgozására. Oktató kádereink kapcsolata a gyakorlati élettel,
a Párt mindennapi politikájával
még mindig elég laza. Ennek fő
oka ex, hogy felelős pártfunkcionáriusaink, párt-titkáraink nean ellenőrzik eléggé a pártoktatá-st, nem
gondoskodnak eléggé az elmélet és
a gyakorlat szoros kapcsolatáról
pártisicoláinkban.
Komoly hiányosság, hogy pártsajtónk és ez alól a Szabad Nép
sem kivétel — nem támogatja eléggé a pártoktatásö, az ideológiai nevelés munkáját.
Az agitációs munkánk igen komoly hiányosságaira Politikai Bizottságunk 1950 november 21-i határozata hívta fel a figyelmet. A
népnevelő jelentőségét még mindig
sokan lebecsülik. Agitátoraink, népnevelőink sokszor nem ismerik az
életet, az illető üzem, vagy falu
dolgozóinak
konkrét problémáit.
Kevéssé, vagy nem elég alaposan
ismerik a Párt és a kormány hatá-

rozatait és azokat a konkrét feltételeket, amelyek mellett e határozatokat meg kell valósít-aili. Ezért
sokszor nem tudnak a dolgozók
kérdéseire, vagy kételyeire helyesen felelni. Sokszor valamiféle különleges, kiagyalt és elrontott nyelven beszélünk a néppel. Kialakulóban van nálunk, sajnos, valami
különleges „pártnyelv", helyesebben
valamiféle: bürokrata tolvajnyelv,
ami színtelen és szagtalan, nyakatekert és élettelen és ami eltaszítja
tőlünk a tömegeket. Hiányossága
agitációnknak, hogy sokszor elmarad a dolgozóktól, félve és bátortalanul nyúl hozzá olyan, állítólag
„népszerűtlen" kérdésekhez, amelyeket a nép maga jól megért és
amelyekre bátran válaszol.
A jó propagandista és agitátor,
elvtársak soha nem felejtkezik meg
arról, hogy az államot segíti vezetni akkor, amikor szorosabbra fűzi
a Párt és a tömegek kapcsolatát.
Hogy valaki jó kommunista-e. azt
elsősorban munkáján,
termelési
eredményén kell mérni. De ugyanakkor azon is, mennyire segít felsorakoztatni a dolgozókat a Párt
mögé.

Közokíatásnnk kérdései
Révai elvtárs ezután áttért a
közoktatás kérdéseire. Részletesen
ismertette köznevelésünk eredményeit e téren. Az egyes iskolatípusokban tanuló diákok számának
emelkedéséről, a közép- és főiskolán
lianuló diákok szociális összetételének javulásáról szólott:
1948—49-ben a középiskolákban
a munkás- és dolgozó parasztigyermekek aránya csak 40 százalék
volt, 1949—50-ben 54 százalék, az
idei tanévben már 67 százalék.
Egyedül a munkásgyermekek aránya a következőképpen javuíS évről-évre: 1943—49-ben 17 százalék
volt csupán, 49—50-ben 30 százalék, 50—51-ben 41 százalék. Az
egyetemeken és főiskolákon két évvel ezelőtt a munkás- és dolgozó
paraszt hallgatók aránya csak 35,5
százalék volt, az idői tanévben 43.5
százalékra emelkedett. Az elsőéves
egyetemi hallgatóknál pedig 57.7
százalékra. Ez azt jelenti elvtársak,
hogy megvetettük az alapját a
munkásosztály, a dolgozó nép új,
szocialista értelmisége kialakításának — mondotta többek között. Ezután tankönyvkiadásunk
eredményeit a szakérettségi tanfolyamok
ügyé" ismertette.
Sikerrel vettük fel a további
harcot — folytatta — a köznevelés területén garázdálkodó ellenséggel.
Elértük továbbá azt hogy a magyar pedagógusok zöme feléink fordult. lelkiismeretesen és odaadóan
dolgozik és komolyan kiveszi részét
népünk
kulturális, felemelésének
nagy munkájából.
Megkezdtük egyetemi oktatásunk
reformját, amelynek célja volt főiskoláinkat a tervszerű és fegyelmezett tanulás és oktatás._ a szakemberképzés intézményeivé átalakítani. E reform kérte ében bevezettük valamennyi egyetemen és főiskolán n marxizmus-leninizmus oktatását az összes tanfolyamokon.
Hogy közoktatásunkat méginkább
a szocialista kultúrforradlalom szolgálatába állíthassuk, a következő
feladatokat kell megoldanunk:
1. Le kell küzdenünk az iskola,
az oktatási munka meglehetősen elterjedt
lebecsülését.
Elsősorban
gazdasági szerveinknek, ipari minisztériumainknak
kell megérteniük. hogy az iskola: termelési
kérdés is, mert a megfelelően képzett és a megfelelő számú szakember nélkül ötéves tervünk megvalósítása lehetetlen.
2. Meg kell javítanunk az iskolai oktatás színvonalát, nz általános iskolától a főiskolákig. Általános iskoláink elég ielentős része
ma még csalt keretéiben van meg,
mert az egyes tárgyakat nem szakosított pedagógusok tanítják. Általános a panasz, hogy a közéniskolákban a matematika és a fizika tanításának színvonala túl alacsony, am.i később megnehezíti az
egyetemi tanulmányokat. Sok a panasz, hogy a középiskolákban túl
kevés tárgyi ismeretekre tanítanak és túl sok a föklraizőrán épp
úgy, mint a történelemórán és a

nyelvtanórán az általános politikai
frázis,
A tantárgyaknak ez az „átpolitizálása" (ez a szó is ahhoz a színtelenített és szagtalanított bürokratikus tolvajnyelvhez tartozik) különösen a tanulók első korosztályainál vezet fölöttébb nem kívánatos
eredményekre: a gyermekek gyakran nem tudják, melyek Magyarország ásványtani kincsei és hol
találhatók, de annál jobban fújják,
anélkül, hogy értenék a bemagolt
politikai frázisokat.
3. Szigorú tanulmányi fegyelmet
és rendet kell teremtenünk az iskolákban. az egyszemélyes felelős
vezetés elve alapján. Mi küzdöttünk és továbbra is küzdeni fogunk
az iskolai reakció ellen, amely túlterheléssel, maximaiizmussal próbált és próbál gátat vetni a munkás- és dolgozó parasztgyemiekck
tanulásának. De fel kell lépnünk a
fegyelmezetlenség 03 lazaság ellen
az isicolában, még ha munkás- cs
paraszí'gycrmekckről van is szó. Mi
azt mondjuk nekik: mutassatok
példát tanulmányi fegyelemben és
előmenetelben és érdemeljétek ki jó
tanulással a nép államának rátok
fordított gondoskodását. 1950—ölben 160 millió forintet fordítunk
diákjóléti célokra. 14.000 középiskolás diák él diákotthonokban. 15
ezer középiskolai tanuló és 18;500
egyetemi hallgató kap ösztöndíjat.
Aki nem érti meg. hogy a tanulás:
munka a haza érdekében, az nem
méltó ezekre az áldozatokra. Ahogyan a dolgozók viszonya a munkához, az államhoz megváltozik,
ugyanúgy kell megváltoznia a dolgozó szülők viszonyának gyermekeik tanításához.
4. Folytatnunk kell iskolarendszerünk szakosítását a középiskolákban és a főiskolákon egyaránt.
Az ehhez szükséges tanerőket —
legalább átmenetileg — a termelésből kell szakiskoláink rendelkezésére bocsátanunk, úgy. hogy mérnökök, technikusok, kiváló szakmunkások. művezetők, stb. termelőmunkájuk mellett tanítsanak is.
Az oktatás szakosítása persze nem
szabad, hogy az általános műveltség rovására történjék. A szocialista gazdasági és termelési szakember kell, hogy ismerje népe történelmének, nyelvének, irodalmának
azt a minimumát, amely nélkül nem
lehet valódi kulturember. országos
látókörrel, szocialista öntudattal.
5. Az ország szakember-szükséglete az ötéves terv előirányzatainak
felemelése, a szocialista építés meggyorsítása következtében jóval
na,
gyobb lesz, mint amennyi eredeti
tervünkben szerepelt.
Ennélfogva
ötéves köznevelési tervünket is fel
kell emelnünk. El kell érnünk, hogy
a középiskolások létszáma az ötéves
tervidőszakban az előirányzott
45
ezer helyett "7.000-rel emelkedjék.
El kell lovábbá érnünk,
liogv az
egyetemi és főiskolai hallgatók száma az eredetileg előirányzott 8000
helyett mintegy 30.000-rel eme'.kedjék.

Tudományos életünk
Ezek a számok azt mutatják, hogy
ötéves tervünk nemcsak az iparosítás terve, nemcsak a mezőgazdaság
szocialista átszervezésének
terve,
nemcsak az életszínvonal
emelésének terve, hanem egyben a szaktudás és az általános műveltség nagyarányú emelkedésének terve isi
Államunk eddig soha nem látott
anyagi és erkölcsi megbecsülésben
részesíti a magyar tudósokat. Bőkezűen gondoskodik a tudományos ku.
tatás feltételeiről.
Népköztársaságunk 1950-ben 200 millió forintot
fordított, 1954-ben az ötéves terv

utolsó évében 490 millió forintot
fog fordítani a tudományos kutatás
előmozdítására.
1948 óta összesen
61 új tudományos
kutatóintézetet
szerveztünk.
1949-ben és 1950-ben egyedül a
mezőgazdasági tudomány területén
30 új tudományos kutatóintézetet létesítettünk.
Népi demokratikus államunknak
ez a nagyvonalú gondoskodása
a
tudományról nem volt
hiábavaló.
Az utóbbi években, különösen a természettudományok és a műszaki tudományok területén jelentős ered.
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mények születtek. Gombás Pál továbbfejlesztette a fémek szerkezetének elméletét. Buzágli Aladár cellulózekutatásai új nyersanyagot tettek
hozzáférhetővé a papíriparunk számára. Varga József a benzin arn_
matizálásóval alapanyag-bázisunk jelentős kiszélesítését érte el. A mezőgazdasági tudomány terén Manninger ltezső felfedezte a sertésor.
bánc oltóanyagát.
Seldmaycr Kurt
pedig a micsurini-liszcnkói agrobioíógia hazai alkalmazásával ért
el
konvoly eredményeket.
'A'z AjtaiRoldizsár-féle szénfejtőgép a szénbányászatban
sokszorosára fogja
pnielni a fejtés termelékenységét. Az
alkalmazott Matematikai Kutató Intézet komoly segítséget nyújtott a
Mátravidéki
Elektromos Centrálé
turbógenerátorainak megszerkesztésénél.
Geológusaink feltérképezték az ország területének
40 százalékát és
elég jelentős eredményeket értek el
különféle
ú j nyersanyaglelőhelyek
felkutatásában.
Hála és köszönet Illeti meg azokat a tudósainkat, akik felismerték
és munkájukkal
bebizonyították,
hogy a tudomány szolgálata: a nép,
g haza, a szocializmus szolgálata.
(Lelkes taps.)
Ezután arról szólt,
hogy az ú j
Jégkör a magyar tudományos életben megmutatkozik abban is, hogy
a magyar tudomány megkezdte
a
fordulatot a gyakorlat felé, hogy a
magyar tudomány képviselői egyre
nagyobb érdeklődéssel fordulnak a
marxizmus-leninizmus felé, és ami
ezzel cgyüttjár: tudományunk egyro
inkább az élenjáró szovjet tudomány felé fordul.
Hogy mindez valóban tgy van, azt
pz újjászületett Magyar Tudományos
Akadémia 125. évfordulóján rendezett Akadémiai Nagyhét bizonyltja.
Nem tehet persze, e haladás ellenére sem azt állítani, hogy a magyar tudományos életet, kutatóink
munkásságát már áthatja a marxizmus-leninizmus világnézete és módszertana.
A mi tudósaink többségét
még
mindig bizonyos szakmai prakticizmus, a részletkutatásokban való elmerfllés, a tudomány
módszertani
és világnézeti kérdései iránti bizonyos idegenkedés jellemzi.
Ezt a
magatartást nyilt elvi vitákkal, ide-

ológiai harccal, de legfőképpen
a
marxizmus-leninizmushoz való közeledés megkönnyítésével, türelmes
nevelő munkával kell leküzdeni.
A tudomány közeledése a néphez,
fordulata a gyakorlat felé, nem lehet elég mély és következetes, ha
nem tudatosltjuk kutatóinkban
és
tudósainkban a hazafias tudós
és
kozmopolita tudós típusának kibékíthetetlen ellentétét.
Pedig nálunk Magyarországon is
mrgvan már a két tudóstlpus: a koz_
mopolita íudóstipus
Szentgyörgyi
Aliiért, a Nobel-díjas orvosbiologus,
aki évekkel ezelőtt elhagyta hazáját és tudományos világhírét védjegyként adta oda egy amerikai kémia-trösztnek,
A másik tudós típusára példának
Gombás Pált említhetném. Két évvet ezelőtt ő Is Szentgyörgyi Albert
csábításainak engedve hagyta cl hazáját és utazott ki Amerikába. De
Gombás Pálban felébredt a tudós és
a hazafi. Népköztársaságunk
kor.
mányához fordult
segítségért
és
bocsánatért. Megkapta mind a kettőt. Meggyőződésünk, hogy Szentgyörgyi Albert, aki eladta tudományos lelkiiidvösségét
az amerikai
nagytöke ördögének, erre az üzletre nemcsak mint ember és hazafi,
hanem mint tudós is ráfizet: Gombás Pál pedig megtalálva útját népéhez, mint tudós is nagyot fog nlkotni.
Államunk és Pártunk mindent elkövet, hogy a magyar tudománynak
és a magyar tudósoknak fordulata
a nép, a gyakorlat,
a szociálista
építés felé a tudományos
kutatás
anyagi és szellemi feltételeinek legszélesebb kibontakozását
jelentse.
Meg kell nzonban vallanunk, hogy a
gyakorlatban ez nem mindig
van
tgy. Egyes korlátolt
bürokraták,
akár az állam, — akár a pártapparátusban a tudomány és a gyakorlat összeforrását úgy
értelmezik,
hogy akták tömegével ostromolják
tudósainkat, egyetemi
tanárainkat,
kutató intézeteink
vezetőit, hogy
végnélküli ülésezésekre kényszerítik
őket, hogy alapfokú szemináriumok
és Szabad Nép olvasókörök látogatását várják el tőlük és görbe szemmel néznek rájuk, ha ez, vagy az
a tudós ki meri jelenteni, hogy a
Szabad Népet ő maga is el tudja olvasni. (Derültség).

Művészetünk m i n d e n területén l á t h a t j u k
a szocialista r e a l i z m u s friss, egészséges
h a j t á s a i n a k növekedését
Hadd térjek rá elvtársak művéizetünk, irodalmunk kérdésére.
Néhány évvel ezelőtt, még 1948.
körül, művészeti életünk tele volt
mindenféle burzsoá szeméttel. Burjánzott a formalizmus,
a nyugati
dekadens művészet utánzása.
Elmondhatjuk, hogy ezen a területen is döntő változás történt. Pártunk érdeme, hogy ezt a frontáttörést az irodalom, a képzőművészet,
a zene, a színművészet, a drámairodalom terén ideológiailag előkészítette és irányította.
Művészetünk túlnyomó részben a
jelen felé fordul. Egyre inkább nz
új, szocializmust építő ember válik
művészetünk hősévé.
Feltétlenül pozitív jelenség, hogy
nemcsak uj művészi tehetségek je_
lentkeznek, hanem az öregebb müvésznenuedúk legjobbjait is
rabul
ejti az új élet szépsége, ök is kezdenek az új valóság ábrázolóivá, a
mi életünk új igazságainak hirdetőivé válni.
Egyszóval: művészetünk minden
területén láthatjuk a szocialista realizmus friss, egészséges, fiatal hajtásainak növekedését.
Büszkék vagyunk az új magyar
filmművészet
olyan
alkotásaira,
mint a Talpalatnyi föld, a Ludas
Matyi, a Kis Katalin házassága, a
Különös házasság, — hogy csak a
legjobbakat említsem.
Drámairodalmunkban
is jelentős
fejlődés van. Olyan új, lehetséges
színdarabok, mint Mándi Éváé, Fehér Kláráé, Földes Mihályé,
Háy
Gyuláé, — bár tagadhatatlan, hogy
vannak bizonyos szembetűnő fogyatékosságaik — jelzik, hogy
az új
valóság és annak új jellemei egyre
Inkább ösztönzik Íróinkat színpadi
alkotásokra, Uj drámairodalmunkat
segíti
színjátszásunk
fejlődése.
Egész sor kitűnő
szinésztchelség
bontakozott ki a szemünk előtt az
utolsó egy-két esztendőben. Talán a
képzőművészet és a zene területén
volt a legnehezebb n frontáttörés,
itt volt a legérezhetöbb a polgári
formalizmus befolyása.
A tavaszi
magyar " képzőművészeti
kiállítás
megmutatta, hogy az ideológiai harc,
amelyet Pártunk a szovjet képzőművészek példájára támaszkodva n
formalizmus ellen folytatott,
nem
volt hiábavaló. Még a zenében is,
amely talán leginkább maradt el és
ahol még a legtöbb a küzködés,
vannak biztató Ígéretek. Zeneszerzőink nagy része megérti — ha nem
is tudja ezt még művészileg igazán
megvalósítani — hogy a zenének is
realistának kell lennie.

dalmunk,
költészetünk
jelentős
eredményeit. Minden jel arra mutat, hogy felnövekedőben
vannak
azok az új költőink, akiknek hivatása az ú j magyar lírát méltóvá
tenni a régi magyar költészet nagyságához. Elsősorban Kónya Lajosra,
Iiuczka Péterre,
Juhász Ferencre,
Benjámin Lászlóra gondolok, — ha
nem bízzák el magukat és költőt tehetségüket az élettől való tanulással és elmélyüléssel csiszolják
és
gazdagítják. Prózánknak is szép Ígéretei vannak — Aczél Tamás, Sándor Kálmán, Sándor András, Karinthy Ferenc és mások — kérem,
ne sértődjenek meg azok az írók,
akiket most nem említettem.
A'z,
hogy nem említettem őket, nem jelenti tehetségük lebecsülését, örülünk, hogy a szocialista építés egész
lelkesítő légköre kibontja
a szárnyát olyan régi forradalmi Íróknak,
akiknek tehetségét elnyomta, kibontakozásában gátolta a
régi világ,
mint pl. Rideg Sándor.
örülünk,
hogy az ú j élet megihleti és szép
alkotásokra ösztönzi az olyan régi,
komoly tehetségeket, mint pl- Veres
Péter, akivel pedig a múltban világnézeti és politikai téren sok csatát kellett vívnunk, szeretnénk, ha
nem maradna meg örök „utitárs"nak, hanem velünk jönne
feltétel
nélkül. Szeretnénk, ha kiváló költőnk, Illyés Gyula is végre a jelen
felé fordulna és a szocialista építés
szolgálatába állítaná nagy tehetségét. És szeretnénk, ha nagy regényíró-tehetségünk, Déry Tibor
nem
maradna meg pártonbelüli „útitárs,
nak", aki kommunista
létére
is
fenntartja bizonyos
arisztokratizmusát és alkotásaiban, magatartásában hangsúlyozza különállását, sőt
különcködését.

Pártunk teljes erővel támogatja
és támogatni fogja szocialista-realista művészetünk fiatal hajtásainak további fejlődését, annak tudatában, hogy a művészet egyik legfontosabb eszköze népünk nevelésének. Pártunk e támogatásának nem
utolsó sorban a segítő bírálat formájában kell megnyilvánulnia.
Révai elvtárs ezután rátért a fogyatékosságokra:
— Uj irodalmunk igyekszik az új
valóságot, az új embereket ábrázol,
ni, do nem elég mélyen, nem elég
sokoldalúan.
A hősök, a cselekvő
emberek sokszor vérszegények, papirmaséfigurák, nem jellemek, hanem árnyékok. Irodalmunkban ábrázolt élet szegényebb — és tegyük
hozzá — szürkébb, tehát unalmasabb, mint a valóságos
élet. Ez
Biztató jelenség, hogy megszüle- pedig csökkenti irodalmunk hatáséi
és nevelő erejét.
lett az új magyar operett.
új világunkat lehetetlen
Külön alá akarom húzni szépiro- Épülő

ábrázolni Pártunknak a valóságot
1948 júliusától 1950 végéig a falu
és az embert egyaránt átgyúró for- inozisítására 700 keskenvmozit állíradalmi szerepe nélkül. De ez ko- tottunk fel, jövőre ez a szám meg
rántsem jelenti, hogy az élet és an- fog duplázódni és az ötéves terv
nak problémáit szabad lenne azo- végére minden falunak mozija lesz.
nosítani a Párt életével és a pártDe hadd említsem meg a tömefunkcionáriusok problémáival.
gek művészeti
öntevékenységének
Az irodalmi pártosság nem abban példátlan fellendülését, az üzemek
áll, hogy a nép életét
a pártélet és a faivak tánc-, színjátszó- és kópuszta
anyagaként, függelékeként rusmozgalmát. Ez a kulturális töábrázoljuk,
hanem
megfordítva, megmozgalom kimeríthetetlen
tarhogy a Párt életét, vezetőszerepét, taléka művészeti életünknek, itt jefunkcionáriusait
úgy ábrázoljuk, lentkeznek tömegesen új szinész-,
mint szerves részét népünk életé- táncos-, énekes tehetségek. Sajnos,
nek, mint népünk legjobb embereit, nem eléggé figyelünk erre a moznem külön, hanem együtt a nép- galomra, nem eléggé karoljuk fel a
élettel. Irodalmunkban már utat tört benne jelentkező tehetségeket, még
az az igazság, hogy pozitív hősöket, mindig nagy a szakadék a tömegek
a szocializmust építő új embert kell kulturális mozgalma és az úgyneveközéppontba állítani. De még nem zett hivatásos művészek között.
tört eléggé utat az az igazság, hogy
Kulturális intézményeink, könyva szocializmus építése nem sima és kiadásunk, ujságjaink,
folyóirata,
egyszerű dolog, hanem
bővelkedik ink, könyvtármozgalmunk fellendünehézségekben, harcokban, konfiik. léséről szólva,
r.e hallgassunk el
tusokban.
bizonyos negatfv
vonásokat sem,
íróink — és ez vonatkozik mű- hogy a példányszámok egy része álvészeinkre általában — még mindig lami szubvencionálás, közületi előnem tanulnak eléggé a haladó ma- fizetés és vásárlás javára
Írandó,
gyar klasszikus kulturától.
Pedig hogy nem minden könyv, ami ott
van tőle mit tanulni. Az új, szocia- van a könyvtárak polcain, egyben
lista kultúra csak akkor lesz való- olvasott könyv, hogy könyvterjeszban népi kultúrává, lia tudatosan tésünk erősen bürokratikus
módviszonyul ehhez a klasszikus örök- szerekkel dolgozik, töbhé-kevésbbé
séghez. Persze bírálattal.
elszakadva az olvasó tömegektől.
Torz képet festenék kibontakozó
Hadd emeljem külön ki a falu. a
kulturforradalmunkról, ha csak
a dolgozó parasztság kulturális fejlőtudomány és a művészet felső ré- dését.
gióiról beszélnék és nem adnék kéA munkásosztály nemcsak gépepet arról az alapról, népünk széles
ket, műtrágyát, hanem
tudást és
tömegeiben
mutatkozó kulturális
kulturát is visz a faluba.
fellendülésről, amelyre ezeknek
a
Az új, szocialista falu kialakuláfelső régióknak rá
kell épülniök.
Eddig még soha nem tátott tudás- sának útját nemcsak gépállomások
is,
vágy hevíti dolgozó
népünket, a jelzik, hanem a kulturotthonok
kultúrára való szomjúság milliókra amelyeknek a kocsma és a templom
helyett a falu kulturális és társaterjed ki.
életének központjaivá kell
Ismertette
Révai elvtárs Lenin, j dalmi
Sztálin és Rákosi, — a magyar és válniok, A villannyal együtt mozit
és rádiót adunk a falunak. A traka szovjet írók műveinek hatalmas
torállomásokon tízezrével fogjuk kipéldányszámait, majd könyvtárainkképezni a parasztság soraiból a faról szólt: — 1948-ban, hogy csak a lu új ipari rétegét: a traktoristákat.
faluról beszéljek — csak 600 ván- Közvetítjük a faluba a földművelés
dorkönyvtárunk volt, 1950-ben már tudományos szakismereteit és meg1600 állandó falusi
könyvtárunk nyitjuk a dolgozó parasztság gyervan, 450 ezer könyvvel. Az ötéves mekei számára az új, népi értelmiterv folyamán, tehát 1954-ig 4 ezer ségbe való felemelkedés útját.
A
népkönyvtárunk lesz, könyvtár lesz szocialista falu egyben azt jelenti,
minden faluban, gépállomáson, álla- hogy betemetjük a város és a falu
mi gazdaságban és termelőszövetke- között évszázadok
alatt kialakult
zetben. Ma 2358 üzemi könyvtárunk kulturális szakadékot. Decentralizál,
van, egymillió kötettel.
Az ötéves nunk
kell kulturális
életünket,
t'3rv utolsó
évében 3400
üzemi hogy a vidéken
egész sor kultukönyvtárunk lesz három millió kö- rális góc keletkezzék, hogy Budatettel.
pest is és az egveteml városaink is
Hatalmas fejlődést mutat kultur- segítsék, táplálják
a falu fejlődő
otthorfirink kiépülése. 1949-ben csak kultúráját. Ml magunk is tanuljunk
74 kuthmrttlionunk volt,
1956-ben és a falu ősi kultúrájától felszínre
már közel 600, 1951-ben a kultúr- hozva és továbbfejlesztve a nagyotthonok száma túl fogja
haladni szerű magyar népművészet kincseit'
nz ezret és az ötéves terv végére Ismétlem, a szocializmus építése a
630 üzemi és 1850 falusi knlturott- falun a kultúra építése is.
honunk lesz, vagyis: falvaink
és
Végül hadd vessek fel néhány elnagyüzemeink többségében lesz már
vi kérdést,
kultúrotthon.

Az osztályharc kérdése a k n l í ú r f r o n l o i i
Az új, szocialista kultura építése
sem békés folyamat. Csak a régi,
reakciós ideológiák, irányzatok
és
felfogások elleni harcban lehet új.
szocialista kultúránkat kifejleszteni.
Néhány évvel ezelőtt ezek az ellenséges ideológiák
még nyiltan
léptek fel. Az ellenség a kulturfronton ma már nem igen lép fel
nyiltan. Ha fellép, inkább szóban
lép fel, suttogva: egyes iskolai előadásokon, például a tananyag ismertetésébe szövi
bele ellenséges
célzásait. Általában véve azonban
nyilt ellenségként csupán a klerikális ideológia maradt a porondon.
Következésképpen: a hallgató ellenséges irányzatok ellen is folytatni kell a harcot.
Figyelembe kell venni továbbá a
megbujt ellenség új, alattomos mód.
szereit. Azt, amit tavaly a VIÍMbcli kártevő ellenség leleplezésénél
tapasztaltunk, nem szabad elfelednünk! Az ellenség gyakran a teljes
„lojalitás"
álarcában jelentkezik,
csak éppen túllicitál,
csak éppen
pápább a pápánál
és túlzásaival
kompromittálja Pártunk kultúrpolitikáját.
Ha mi azt mondjuk: nem kérünk
a reakciós nyugati kulturából, akkor
az ellenség buzgón helyesel és közben selejtlistára teszi Cervantest és
Sxviftet. Ha mi azt mondjuk: a szov.
jct kultura felé kell
fordulnunk,
mint példakép felé, akkor egyesek
ezt úgy forgatják ki, hogy a valóságban a magyar kuiturának való
hátatfordítás süljön ki belőle. Ha mi

azt mondjuk: le kell küzdenünk a
nacionalizmus
szellemét kulturális
életünkben, akkor az ellenség élénk
fejbólintások közben elvonja gyermekeinktől, indexre teszi Gárdonyi
Gézát, Benedek Eleket,
a magyar
népmeséket.
Ha mi azt mondjuk, hogy a jelen új kérdéseit tárgyaló irodalmat
kell támogatni, akkor
ezt egyesek
úgy értelmezik, hogy Arany Toldiját nem engedik bo a népkönyvtárakba.
Meg kell mondani, hogy
egyes kommunisták „baloldali" korlátoltsága egyenesen előmozdítja az
ellenségnek
ezt a tudatos kártevő
munkáját. Épp ezért kell fellépnünk
a szekta-szellem minden megnyilvánulása ellen. Kulturális életünkben
ez a klikkszellem gátolja annak
a
kulturális egységfrontnak a kialakulását és megszilárdulását, amely a
művészet, a tudomány terén niegfe.
lelője a Népfrontnak, a Pártunk által vezetett nemzeti egységnek. Művészeti szövetségeink feladata, hogy
ennek a kulturális egységnek szervezőivé váljanak, e szövetségek kommunista aktiváinak és pártszervező,
teinek kötelessége, hogy éberek legyenek az ellenség és a kezére játszó szektaés
klikk-szellemmel
szemben. Nyilt, elvi viták, szabad,
elvi bírálat és kulturális,
nemzeti
egység: ezt a hármas és mégis egységes feladatot kell szem előtt tartanunk kulturális, elsősorban művészeti életünkben.
A második kérdés, amit fel akarok vetni:

É r t e l m i s é g ü n k kérdése
A szocializmus építéséhez, a kultúrforradalom végrehajtásához
el.
engedhetetlen az értelmiség segítsége. Nő és fejlődik
a munkásosztály, a dolgozó nép új értelmisége,
de a régi értelmiség zöme is felénk
fordult, becsületcsen kiveszi részét
az épttő munkából.
Tudjuk, hogy van még
ellenségünk is a régi polgári értelmiség soraiban. Az osztályharc, a nemzetkö.
zi helyzet kiéleződése a régi polgári értelmiségnek egy maroknyi részét, amely reménytelenül összefonódott a régi uralkodó osztályokkai
és a nyugati imperialistákkal, szem-

befordítja a népünkkel, a hazánkkal. De ezek egyre jobban elszigetelődnek nemcsak a néptől, hanem
az értelmiség nagy többségétől is.
Van egy elég jelentős része a régi polgári értelmiségnek, amely becsületes munkával szolgálja a népet,
szaktudását a szocialista épftés szolgálatába állítja, anélkül
azonban,
hogy már meggyőződésében, világnézetében is a munkásosztály mellé
állt volna.
A polgári értelmiségnek ezt a részét meg kell becsülnünk, támogatnunk kell és türelmes nevelő mun-

kával kell megnyernünk nemcsak a
munkáját, hanem lelkét is.
A régi értelmiség zöme mellénk
állt, ugyanakkor kialakulóban
van
az új népi értelmiség és ez a két
folyamat kiegészíti egymást. A m u n .
kások, dolgozó parasztok és az értelmiség szoros együttműködése és
kulturális kölcsönhatása a mi népi
demokráciánkban: lépcsőfok, átmenet a dolgozó tömegek és a szellemi munkát végzők közötti különbség elmosódásához, a nép és értelmiség eggyéolvadásához.
Hadd beszéljek röviden a szow
jct kultura és a magyar kultura viszonyáról.
Uj, szocialista kuituránk példáké,
pe, tanítómestere: a szovjet kultúra, Ez nem is lehet másképp. Mi a
szocializmust építjük, az új magyar
kultura szocialista kultura lesz, tehát elsősorban és döntően annak az
országnak a kultúrájából meríthetünk, amelyben a szocializmus már
győzelmesen felépült és
aincly a
kommunizmusba való
átmenetnél
tart.
Azzal rágalmaznak
bennünket,
hogy mi elzárkózunk az úgynevezett „nyugati kultura" elől.
Nem.
Mi csak az ellen védekezünk, hogy
a nyugati kuliurát kémszervezetek
használják fügefalevélként, Mi nem
zárkózunk el Shakespeare és Moliere, Dickens és Balzac, Mark Twain
és B. Shaw, Verdi és Rembrandt
elől, sőt. Ellenkezőleg! De megkülönböztetjük
az Aragon képviselte
francia kulturát
a
marshallizált
Franciaország kulturális rothadásitól. Mi szeretjük a Dreiser és Howard Fast képviselte amerikai demokratikus kulturát, do nem kérünk a háborús hisztéria, az atombomba, az „aki birja — marja" elvére épülő amerikai
„kulturából".
Ettől a „nyugati kulturától" igenis
védjük a magyar kulturát!
Arról is fecsegnek, hogy mi „el.
oroszosfl juk"
a magyar kulturát.
Nem érdemes sok szót vesztegetni
erre a buta rágalomra. Azok merik
ezt mondani,
akiknek kulturális
élete a rágógumi és a cola-cola, az
Amerikából importált
detektiv.fi!ínck jegyében veszti cl egyre jobban
nemzeti jellegét.
A mi új kuituránk szociálista kultúra lesz, do magyar kultura, "letörölhetetlen nemzeti
jellegzetessé,
gekkel. A mi filmművészetünk sokat tanult és még többet fog tanulni a szovjet filmművészettől,
de
Szabóné és Kis Katalin. Ludas Matyi és Góz
lóska tetőtől
talpig
magyar figurák
Mi tanulunk
és
merítünk a szovjet kulturából, mintaképnek tekintjük, de nem másoljuk és nem utánozzuk.
A szovjet kultúrából azért meríthetünk és tanulhatunk, mert a szovjet kultura is, a mi kuituránk is,
tartalmában szocialista kultura, helyesebben szólva a szovjet kultura
már az, a magyar kultura ulon van
ahhoz, hogy azzá legyen. És mert
ez tgy van, válik a szovjet kultura
nemcsak mintaképünkké,
hanem
egyre inkább szerves részévé a mi
kultúránknak
A marxizmus-leninizmus klasszikusai, Lenin és Sztálin
művei a magyar politikai és tudományos kultura részeivé, alapjaivá
válnak. És ha itt a kongresszuson
Rákosi elvtárs hangsúlyozta népünk
háláját azok iránt a szovjet sztahánovisták, szovjet
mérnökök és
műszaki tudósok iránt, akik felbecsülhetetlen segítséget
nyújtottak
szocialista építésünknek, akkor hadd
mondjak itt köszönetet azoknak a
szovjet művészeknek is, Tyihonovnak és Novikovnak, Mojszejcvnek és
Obrazcovnak. Pudovkinnak és Zácharovnak, akik az új magyar kultúra kialakításának kezdetén ugyanolyan baráti é s testvéri
segítséget
nyújtottak nekünk, mint Bárdin a
magyar kohászatnak és Bikov vagy
Dubjaga a magyar sztahanovistáknak.
Az ú j magyar kultúra
nemcsak
mintaképének tekinti a szovjet kultúrát, hanem — nemzeti jellegzetességcinek megtartása
és fejlesztése
mellett — egyre inkább
összeforr
vele.
Amikor n polgári
kulturák
még haladó kulturák voltak, szintén meg volt csirájában ez a tendencia a formájukban nemzeti, tartalmukban
polgári
demokratikus
kulturák szoros kölcsönhatására és
összeforrására, A formájukban nemzeti és tartalmukban szociálista kulturák között nincs
és nem lehet
harc. hanem csak közeledés,
kölcsönhatás és összeforrás. Ez n titka
a szovjet kultura mély hatásának a
mi szocialista kuituránk fejlődésére.
Ls ez a titka annak is, hogy a szovjet kultura is befogadja és magáévá leszi a haladó magyar kultura
nagy alkotásait.
Nemcsak mi magyarok olvassuk szenvedélyes érdek,
lődéssel Polevoj és Azsajev, Kazakicvics és
Babajevszki
regényeit,
hanem a szovjet emberek is — oroszok és ukránok, gruzok és örmények a sajátjuknak érzik a ml Petőfi Sándorunkat.
A letűnt régi rend tollforgatóinak
kedvenc szólama volt, mivel butítani igyekeztek
a
népet, hogy
„egyedül vagyunk", mármint mi, a
magyar nép, „Egyedül" voltunk állt.
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Elten és erősödjék megbonthatatlan szövetségünk a szocializmnst épitő baráti népi demokráciákkal!
tólag azért, mert nyelvünket nem
írtették és nem voltak fajrokonaink
Sarópában. A magyar nyelv ma is
pgyaBotyftn nehéz
az idegennek,
Win* volt a régi rend alatt. Fajrokonatak sem keletkeztek az utolsó

hat esztendőben és ime, nem vagyunk egyedül. Nem nyelvünk
és
vérünk, hanem születő
szocialista
kulturánk révén lettünk testvéreivé,
rokonaivá a nagy Szovjetúnió és a
szocializmust velünk vállvetve épftő
országok népeinek.

A mi Pártunk nem 1948 óta lett
B szó igazi értelmében nemzeti
párttá, hanem az volt a fasiszta
háború alatö, az volt a második világháború előtt, küzdve a német
hódítók és magyar zsoldosaik ellen.
A döntő fordulat persze a fordulat
évével, a munkásosztály hatalomrajutásával következett be: azóta lett
valóban hazánkká ez az ország,
mostoha anyánkból édesanyánkká.
És azóta, amióta ráléptünk a szocializmus építésének
útjára
és
válunk a szocializmust építve burzsoá nemzetből szocialista nemzetté: azonosul a magyar hazafiság
egyre inkább a szocialista hazafisággal. Hazafinak lenni; ez ma
azt jelenti, hogy védjük a dolgozó
nép hatalmát, átalakulásunk nagy
vívmányait, békés, szocialista építőmunkánk lehetőségét.
De nem szabad szem elöl tévesztenünk, hogy bár a hazafiság egyre tnfeább szocialista tartalmat kap,
egyre inkább azonosul a szocialista
hazafisággal, ezt még száz- és
száezrek nem látják, nem értik át
tudatosan. Vannak száz- és százezren becsületes dolgozó magyarok
—a, parasztság, az értelmiség soraiban — akik őszintén
szeretik
magyar hazájukat, de még nem
szocialisták. Mi együtt akarunk
haladni ezekked a még nem szocialista hazafiakkal is. Szocialista hazafiság és demokratikus hazafiság
nem zárják ki, hanem kiegészítik
egymást. Ezt szem előtt kell tartanunk, ha meg akarjuk szilárdítani
azt a nemzeti egységet, amelyről
Rákosi elvtárs, mint egyik legfontosabb feladatról beszámolójában
szólt. Egyetlen
feltétele van
a
még nem szocialista meggyőződésű
hazafiakkal való
egységfrontunknak. Lehet valaki hazafi, aki még
nem szocialista, de nem lőhet hazafi, aki nem száll szembe az imperialistákkal és nem védi ellenük
békénket és függetlenségünket
A
szocialista és demokratikus hazafiság egységfrontjának
platformja,
alapja: az imperializmus — ellenesség. a békemozgalom támogatása, a
magyar függetlenség védelme.
Elvtársak!
Népünk hazafias nevelésének szerves része történelmünk, magyar
kultúránk nagy, haladó hagyományainak felelevenítése. Ezen a téren még korántsem
teljesítettük
kötelességünket. Be fogjuk hozni
ezt a mulasztást.
De ne feledjük, hogy a mi hazafias
nevelésünknek nemcsak a
múltból, hanem a jelenből is van
mit merítenie.
Volt már korszak a magyar történelemben, amelyet joggal hívunk
a nemzeti újjászületés
korának:
az 1848-as forradalom és a forradalmat bevezető és előkészítő reformkor. De a nemzeti újjászüle-

Felhívás
Kedves előfizetőink és olvasóink!
A Délmagyarország, a Magyar
Dolgozók Pártja, csongrádmegyei
és szegedi napilapjának terjesztése. fejlődésének ú j szakaszához érkezett. Dolgozó népünk politikai és
anyagi felemelkedése tette lehetővé, hogy a lapterjesztésben is szocialista módszereket alkalmazzunk.
A Szovjetunióban és a népi demokráciákban már hosszabb idő
óta
a lapterjesztés munkáját a posta
végzi.
Folyó évi március 1-től a Délmagyarországot is a posta terjeszti. Az előfizetési dijak beszedése,
a lap
kézbesítése és az árusítás
a posta feladata.
Éppen ezért kélünk minden előfizetőt, hogy március 1-től esedé.
kes előfizetési dijat a posta által
kiküldött nyugta ellenébein, a posta
alkalmazottjának (postai hirlapkézbesitőnek) adja át. A régi hírlapterjesztők nagy része beállt a posta
hírlap-szolgálatába és mint a posta alkalmazottjai, megbízottai vi.
szik lapjainkat.
Minden, a lap kézbesítésével _ és
ar. előfizetési dijaik
beszedésével
kapcsolatos ügyben felvilágosítást

nevetséges, Hitler- és
indokolja
meg politikai

olvasóinkhoz!

Mussolini'féle
magatartását

A szovjet kormány válaszjegyzéke Nagy-Britannia kormányához

Ez év feibruár 17-én
Strang,
Nagybritarania
külügyminisaberhetés több, mint száz év előtti korsza- lyettese átnyújtotta G. N. Zarukát méreteiben, mélységében, hatá- binnak, a Szovjetunió nagybritannagykövetének
Nagybritansában össze sem lehet hasonlítani niai
a
a nemzeti újjászületésnek azzal a nia kormánya válaszjegyzékét
ez év
január 20-i
korszakával, amelynek mi vagyunk Szovjetunió
cselekvő részesed. Az osztálytársa- jegyzékére arról a kérdésről, hogy
dalomban a nemzeti kultúra fej- Nagybritannia kormánya megsérlesztésére irányuló minden törek- tette a ,,Szövetség a
hitlerista
vés végső soron meghiúsul azon, Németország ég európai segítőhogy a munka és a kultúra között társai elleni háborúban ég együttszakadék van. Ma a munka és a működés és kölcsönös
segélykultúra összekerült, ma dolgozni
nyújtás a háború után"
címmel
és művelődni egyet jelent. Mi nemangolcsak azt értük m á r el, hogy a 1942 május 26.án kötött
munka robotból a becsület és a di- szovjet szerződést.
A . A . Gromiko elvtárs, a Szovcsőség ügyévé lett, hanem azt is
külügyminiszterhelyettese
elértük, hogy 'szégyennek számít jetunió
Kellyt,
nem tianulni, szaktudásunkat és ön- február 24-én fogadta
Nagybritannia nagykövetét és áttudatunkat nem gyarapítani.
nyújtotta a szovjet kormány váLegyünk büszkék rá, hogy mi,
kommunisták állunk az élén az öt- laszjegyzékét a fent említett anéves terv megvalósításáért folyó gol jegyzékre.
A szovjet
kormány
jegyzéke
hatalmas munkának, éppúgy, mint
a kul'fúrforradalomnak.
A
nagy többek között megállapítja:
A szovjet kormány ez év január
Lenin szavai vezéreljenek bennünket: „Azelőtt minden emberi ész, 20-i jegyzéke vitathatatlan bizohogy
minden lángelme osak azért alko- nyítékokat tartalmaz arra,
tott, hogy egyeseknek juttassa
a Nagybritannia kormánya megsérkultúra és technika minden áldá- tette az 1942. május 26-i angoisát. Másokat pedig megfosszon a szovjet szerződésben vállalt kötelegszükségesebbtől is, a művelődés- lezettségeit.
Nagybritannia kormánya, m i n t .
től és fejlődéstől. Ma azonban a
hogy
képtelen volt
vissza,
technika minden csodája, a kultúutasítani ezeket a bizonyítéra minden vívmánya a nép közös
kokat, rágalmakhoz folyamotulajdona és mostantól fogva soha
dott
többé emberi ész és lángelme nem
lehet az erőszak, a kizsákmányolás a célból, hogy Nagybritainnia koreszközévé". Ezt mondotta
Lenin. mányának agresszív politikáját béFogadjuk meg szavait.
kés politikaként tüntesse fel,
a
Szovjetunió békepolitikáját pedig
N á l u n k la n n é p k t z S i
agresszív politikaként állítsa be.
t u l a j d o n á v á lesz a k u l t ú r a
A szerződés harmadik cikkelyéminden vívmánya!
nek első része — mutat rá a szov.
jet jegyzék — arra kötelezi az
A biztosíték erre a mi nagy.
résztvevőit.
hogy
harcokban
megedzett, Lenin és egyezmény
Sztálin tanításai
által
vezetett, együttműködési politikát valósítsanak meg minden kérdésben az
erős, egységes, dicső Pártunk!
agresszió elhárítására, beleértve a
Révai József beszédét feszült érnémet kérdést is.
deklődéssel kísérték a kongresszus
Ezzel szemben Anglia a Szovküldöttei. Számtalanszor nagy taps
jetunió beleegyezése nélkül Nétört fel,
amikor
kultúrforradalmetországgal kapcsolatban az „
munk egy-egy kiemelkedő eredméegyoldalú cselekedetek
egész
nyeiről számolt be. Nagy lelkesesorát hajtotta végre és ezzel
dés kísérte tudományos
életünk,
megsértette az
angol-szovjet
irodalmunk, színház- és filmkultúránk jelentős alkotásairól szóló
Szerződés harmadik cikkelyét.
megállapításait. Elemi erővel tört
A szerződés harmadik cikkefel a taps és hosszan éltették a lyének második része arra köte.
küldöttek Sztálint, amikor Révai lezi a szerződésben résztvevőket,
József azt a hatalmas segítséget hozzanak meg minden intézkedést,
méltatta, melyet kulturális
téren
hogy lehetetlenné tegyék az agis, eddigi eredményeink eléréséhez
resszió
megismétlődését és a béke
a Szovjetuniótól kaptunk. Hasonló
lelkesedéssel fogadta a kongresszus megsértését Németország által.
Az angol kormány ennek elleRévai Józsefnek azt a megállapítását, hogy ma már senki nem mond- nére nem demokratizálja Némethatja, hogy egyedül vagyunk. Ez országot, hanem
a taps egész dolgozó népünkben élő
visszahelyezi a fasiszta vezeszeretet kifejezője a nagy Szovjettőket.
fokozatosan
fasizálja
unió és a hatalmas béketábor iránt,
Nyugat-Németországot.
Révai József beszéde végén perceAz angol-szovjet szerződés heken át tertó tapssal fogadták a
kongresszus résztvevői Révai ^ Jó- tedik cikkelye ezt mondja:
,,A magas szerződő felek mindzsef szavait, amelyek felmérték
kulturális fejlődésünk eddigi ered- egyike kötelezi magát, hogy nem
semilyen szövetséget
és
ményeit s meghatározzák a legkö- köt
zelebbi feladatokat.
nem vesz részt semmiféle koalícióban, amely a
másik
magas
Révai elvtárs nagy tapssal fogadott beszéde után rövid szünet kö- szerződő fél ellen irányul."
Ennek ellenére
Nagybritannia
vetkezett.
Szünet után
Koczina
Franciaország kormáGyula elvtárs vette át az elnöksé- kormánya
get. Ismét megkezdődtek a hozzá- nyával egyetemben kezdeményezőszólások. Felszólaltak többen a test- | je volt az úgynevezett „nyugati
vérpártok küldöttei közül is. A kon- szövetség" létrehozásának,
amely
gresszus további tanácskozásáról la- kezdettől fogva nem leplezte elpunk holnapi
számában közlünk lenségességét a
Szovjetunió irárészletesen tudósítást.
nyában.
Ezt követően Nagybritannia és
f
az Amerikai Egyesüt Államok lét.
rehozták az északatlanti államcsoa helyi (kézbesítő postahivatal ad.) portosulást oly módon, hogy
,a
A jövőben tehát a lappal kapcsola. hitlerellenes szövetségben
részttos minden ügyet a helyi postahi- vevő nagyhatalmak közül csak a
vatal. postaügynökség intéz.
(A Szovjetuniót zárták ki az északatdijak beszedésére tehát a posta, il- lanti egyezmény résztvevői közül.
letőleg a megbízottja jogosult.)
A tények azt mutatják, hogy
A postai lapterjesztéssel kapcsomind a nyugati
szövetség,
latos olyan panaszaival, amelyet a
mind a z északatlanti
blokk
helyi postahivatal nem orvosolhat,
egyenesen a Szovjetunió és a
forduljen a Szegeden működő és a
népi demokratikus
országok
megye területére illetékes Megyei
ellen irányul.
Hírlap Hivatalhoz, Szeged,
Kiss
A szovjet jegyzék ezután foglalErnő_utca 3 szám, vagy esetleg kozik az angol jegyzéknek a népi
közvetlenül
kiadóhivatalunkhoz, demokratikus államokat rágalmaSzeged, Lenin-utca 6. szám alá.
zó állításaival.
Közöljük előfizetőinkkel hogy a
Nagybritannia kormánya
nyil.
posta vasárnap is kézbesiti a Délvánva óan szívesebben látna ezekmagyarországot, ott ahol eddig is
ben az országokban olyan
korvolt vasárnapi lapkézbesités.
Kömányokat, amelyek Nagybritannia
zöljük azt is, hogy a kézbesítés időagresszív politikájának uszályában
pontjában lényeges változás
nem
| haladnak — állapítja
meg
a
történik, tehát mindéin előfizető a
j szovjet jegyzék. Bulgária, Magyarszokott időben kapja meg a DélI ország és
Románia
népének,
magyarországot.
ugyanúgy, mint bármely más álA lapterjesztés u j formájával a lam népének
joga van
belső
Délmagyarország az eddiginél
is ügyeit saját nemzeti
érdekeibő
gyorsabban és pontosabban jut elő- kiindulva elrendezni.
fizetőinkhez és olvasóinkhoz.
A szovjet jegyzék
továbbá leleplezi Nagybritannia kormányának
Elvtársi üdvözlettel:
Détmagyarország kiadóhivatala. azt a kísérletét, hogy Jugoszlávia

A m i ú j , szocialista k u l t ú r á n k n a k
mlol mondottam — letörölhetetlen nemzeti jellegzetességei lesznek
és kell, legyenek, ami azt jelenti,
hogy egyik legfontosabb funkciója
H hazaszeretetre való nevelés lesz és
kell, hogy tegyen. A munkásosztály.
• kommunisták sohasem voltak k ő .
xömbösek a nemzet kérdései iránt,
akkor sem voltak közömbösek, amikor a haza a vagyonosok magántulajdona volt. A harc nem a haza
ellen, hanem a hazáért folyt.

Anglia
érvekkel

nemzeti érdekei
védelmezőjének
akarja feltüntetni magát, majd
megállapítja Anglia felelőssé,
gét az osztrák
békeszerződés
megkötésének késleltetésében.
A szovjet kormány
jegyzéke
megbélyegzi a brit kormány valótlan állítását a koreai nép és
a Kínai Népköztársasággal
kapcsolatban. Nem Kína és nem Korea az agresszor, amikor nemzeti
érdekeit, nemzeti terü'etét védelmezi —• mutat
rá a
szovjet
jegyzék.

Az Amerikai Egyesült
Álla.
mok
és Nagybritannia
az
agresszorok, amelyek
elküld,
ték csapataikat Korea területére.
Ugyanilyen komolytalan és nevetséges az angol jegyzéknek valamely kommunista imperializmusról tett kijelentése, amelyet
szemmelláthatóan
Hitler
és
Mussolini szótárából vett át.
Ostobaság a szovjet kormányt vádolni azzal, hogy különböző országokban felszabadító mozgalom létezik, amelyet az imperialista elnyomás időzett elő, mint ahogy ostoba,
ság lenne azzal vádolni a Szovjetuniót, hogy vannak
földrengések
vagy létezik apály és dagály.
Nem leket elslklanl afelett a
tény felett sem, — mondja a
továbbiakban a szovjet jegyzék,
hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya
a Marshalltervet és az egyes kormányoknak juttatott pénzadományokat
arra használta fel, hogy aláássa
a normális nemzetközi kereskedelmet és megkülönböztetéseket
léptessen éleibe a Szovjetúnió és
a népi demokratikus országok
ellen.
Az angol jegyzék valótlan állításokat tartalmaz
az ENSZ-ben kialakult helyzetre vonatkozóan. —
Nyilvánvaló — szögezi le a szovjet
jegyzék, hogy az ENSZ-ben kialakult nem kielégítő helyzetért a felelősség semmiesetre sem terheli a
Szovjetúniót,
Az angol jegyzék azt
is állítja,
hogy a Szovjetúnió fegyveres erői
létszámukra nézve jelenleg meghaladják valamennyi
nyugateurópai
országok együttes fegyveres erőit. A

jegyzéknek ez az állítása szintén rágalom a Szovjetúnió ellen.
Jelenleg a Szovjetúnió fegyveres
erői, megegyeznek
a Szovjetúnió
fegyveres erőinek létszámával a második világháború kezdetén, 1939ben.
Ezzel szemben az Amerikai
Egyesült Államok, Anglia és Franciaország fegyveres erőinek jelenlegi létszáma több mint ötmillió fő.
A szovjet kormánynak nincs oka
kételkedni abban, hogy
Nagy-Britannia néptömegei a
legmesszebbmenő
rokonszenvet tanúsítják a Szovjelúnió
iránt,
azonban alaptalannak tartja NagyBritannia jegyzékének azt a kijelentését, mely szerint Nagy-Britannia
kormánya is
változatlanul
együttműködésre törekszik a Szovjetunióval. Nem felesleges emlékeztetni arra, hogy már 1944-ben a
Munkáspárt évi konferenciáján, a
párt vezetői, akik ma hatalmon van.
nak, határozatot hoztak, amely szerint megtiltják a Munkáspárt tagjainak, hogy résztvegyenek
olyan
brit társadalmi szervezetek munkájában, amelyek célul tűzik maguk
elé az angol-szovjet barátság megszilárdítását.
*A' szovjet jegyzék megcálfolhatat.
lan adatok tömegével támasztja alá
Anglia kormányának ellenséges magatartását a Szovjetúnióval szemben,
majd így fejezi be jegyzékét: •
Nagy-Britannia kormánya jegyzékében készséget mutat
a Szovjetúnióval folytatandó
tárgyalásokra,
az angol-szovjet szerződés szellemében, Nagybritannia és a Szovjetúnió
közötti kapcsolatok tarlós megjavítása érdekében.
Az. elmondottak ulán a szovjet
kormány nem nyilváníthat lelje*
bizalmat a brit kormánv jelentései iránt.
Ennek ellenére a szovjet kormány
kész ilyen tárgyalásokat
kezdeni,
mivel arra törekszik, hogy felhasználjon minden lehetőséget a kapcsolatok megjavítására
Nagy-Britanniával.
A szovjet kormány nagyrabecsüli
Nagy-Britannia kormányának bármely lépését, amely valóban az országaink közötti kapcsolatok megjavítását célozza".

Az Üjszegedi Kender-Lenszövő Vállalat
dolgozói
nevében az üzemi háromszög a kö- annyiónk szeretett vezére, Rákosi
vetkező távirattal köszöntötte Pár- elvtárs.
Kovács György párttitkár,
iunk II. kongresszusát.
Bossányl György vállalatvezető.
A Magyar Dolgozók Pártja
M.
IV. Kiss Ferencné, szakszerv, titk,
Kispétcr Ferencné
sztahanovista
kongresszusa, Budapest.
szövőnő a sztahánovisták nevében
Az Üjszegedi
Kender-Lenszövő is táviratban
üdvözölte
Pártunk
Vállalat 1500 dolgozója
nevében kongresszusát.
harcos elvtársi üdvözletünket küldAz Üjszegedi
Kender-Lenszövő
jük
Pártunk II. kongresszusára. vállalat 9 sztahánovistája
nevében
Örömmel jelentjük, hogy
a Kon- szeretettel köszöntöm és forró elvgresszusi Héten felajánlásunkat 256 társi üdvözletem küldöm Pártunk II.
százalékra teljesítettük, melynek é r . kongresszusának.
Dolgozótársaim
téke 1 millió 840 ezer forint. Ezen nevében Ígérem, hogy a kongresszua héten napi 2 ezer méter áruval si műszak alatt elért eredményeintermeltünk többet a Koreai Hét ál- ket megtartjuk és továbbfokozzuk
lagánál, amely a mult év legmaga- üzemünk termelékenységét.
sabb teljesítménye volt. Igy akarjuk
Én jelenleg már az 1951 május
tolmácsolni végtelen
szeretelünket 20-i tervemen dolgozom és a konés hálánkat Pártunk iránt. Kifejezni gresszusi versenyben
átlagteljesítdolgozóink harcos elszántságát a bé- ményem 130 százalék volt. ígérem,
ke védelmében, a szocializmust épí- hogy nemcsak a termelés, de a potő 5 éves tervünk győzelméért.
litikai munka terén is példásan megÉljen győzelmeink szervezője, a álljuk helyünket
és munkásokhoz
Magyar Dolgozók Pártja, éljen Pár. méltóan kíméletlen harcot
folyta,
tunk II. kongresszusa, éljen mind- tunk a háborús uszítók ellen

A koreai

néphadsereg
hadi

főparancsnokságának
jelentése

1500 katonát, 7 ágyút és 34 gépfegyvert
vesztettek az amerikai agresszorok
A Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága közli:
A középső fronton a néphadseregnek Phjongcsan
(Heiszio) körzetében működő egységei
csapásokat
mérnek az ellenségre, A néphadsereg egységei ebben a térségben az
ellenség 890 katonáját és tisztjét
semmisítették meg, vagy sebesítették meg, 80-at foglyul ejtetlek. 'A'
következő zsákmányt ejtették: 7 különféle löveget, 34 gépfegyvert, valamint sok egyéb hadfelszerelést és
lőszert.
Szöul térségében jelenleg a front
különböző szakaszain helyi jelentőségű harcok folynak.
Február 24-én a néphadsereg egységei lelőtték az ellenség két repülőgépét,

Az ellenség hátában működő egyik
partizánosztag
meglepetésszerűen
megtámadta az ellenség egyik katonai egységét, 560 ellenséges katonát
és tisztet megsemmisített vagy megsebesített.

RENDÖRTERROR 'A' DEMOKRATIKUS IFJÚSÁG ELLEN. A hannoveri rendőrhatóságok erős osztagokat vonultattak fel, hogy megakadályozzák a város demokratikus ifjúságának tüntetését a gyarmati
ifjúság mellett. Hasonló esetek fordullak elő Nürnbergben is, ahol az
amerikai katonai
rendőrség vette
őrizetbe azokat a fiatalembereket*
akik a német ifjúság béketalálkozóját hirdető plakátokat ragasztottak
ki,
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nagytőkései körében egyre komolyabb aggodalmat kelt az, hogy
Kína felszabadulása éta az amerikai versenytársaik fokozott erővel
vetették rá magukat az angol gyarmati erőforrásokra. Különösen az
ejtette késégbe a lordokat, hogy az
USA milliárdosai, a most megjelent ipari kimutatás szerint Kanada kizsákmányolása terén, Anglia
erősen lemaradt. Ez annyit jelent,
hogy mérsékelnie kell profitvágyát,
mert a kimutatás szerint az utolsó
negyedév alatt egyedül Kanadában
kél és félmilliárd dollárról másfél
milliárd dollárra zsugorodott össze
a britek érdekeltsége, viszont az
USA-trösztök befektetése ugyanakkor 4 milliárdról ötmilliárdra
növekedet'', ami a számok erejével
bizonyítja Amerika kíméletlenségét
Angliával, mint tőkéstárssal szemben.
Franciaország
Amikor az angolok
széváterték,
hogy kevés a számukra megmaradt
kiuzsorázúsi lehetőség, az amerikai fasisztáknak, a Washingtonból irámilliárdosok azt felelték, hogy az nyított Plevenéknek újabb „előkevolt
angolok „erélytelensége" eredmé lő" vendégük van: Sehacht
nyezte India jelenlegi, kedvezőtlen náci pénzügyminiszter . A Humamagatartását, amely odáig fejlő- ni'é azt írja ezzel kapcsolatosan,
dött. hogy a nemrégen még bur- hogy a háborús főbünös volt fi, sroábarát N-hm aggályosnak mon- náncminiszter legutoljára 14 évvel
a
dotta Amerika távolkeleti politiká- ezelőtt járt Párisban, amikor
felfegyverzéséről
j á t és jelen'ős lépést tett a kínai hitleri hadsereg
tárgyalt, most is azt csinálja.
barátság felé.
Mi lesz vájjon később, ha még
Görögország
jobban
összezsugorodik a tőkések
rabló-vadászterülete?
Altkor még monarcliofasiszta kormányának háaz is megtörténhet, hogy a hollók borús készülődéseire
a dolgozók
szokásától eltérően: kivájják egy- sztrájkokkal felelnek. A sztrájkmás szemét.
, hullám pénteken mér elérte PatDe, hogy a profitvadász tőkések raszt és még aznap leálltak a piegész lényét még jobban mégis-1 reuszi gázművek munkásai is.

LELKES
MUNKÁVAL
készülvek az országos Icultúrvcrscnyre a
kereskedelmi és pénzügyi dolgozók
szakszervezete
kuVúrcsoportjának
tagjai. Február 27-én este fél 8
órai kezdettel tartják meg a kul.
hírverseny
bemutató
előadását.
Minden dolgozót szeretettel várnak.
Az előadást a szakszervezeti székházban, Kálvária-utca
10. szám
alatt tartják meg.

Mérnohishola
épül
Meinnenben

A Német Demokratikus
Köztársaság
k o r m á n y a Meissetóben
másfélmillió
márka
költséggel
mérnökiskolát
építtet. A z alapkőletétel
feburáír
25-én
lesz.
ősszel, a tanév
megkezdésekor,
m á r készein lesz az ú j
mérnökA K I S I P A R I Termelő Szövetke- iskola.
zet szegedi központi bizottságának
kn'turcsoportja elhatározta.
hogy
kulturmunkával is e'ösegiti falun
Erdősítés Saibéri
ában
is a szocializmus építését. Ezt
a
célt szolgálja a március 3-án SzenNovoszibirszki
jelentések szetesen megtartandó előadásuk
ls,
rint az idei tavaszon a kulingini és
nhol színdarabokkal, népi táncokkal, szavalatokkal és énekszámok- barabini szlyeppéken 4000 holdnyi
területen eddig 18 millió facsemekal szerepelnek.
A F A L U D I - M A L O M őrlő üzem- tét ültettek el. A novoszibirszki
ív-,ze 127.9, erőtelepe 126.2 száza- terület sikeresen teljesítette az eri k r a teljesítette felajánlását.
—
Egyéni versenyzők közfii kiemelke- döültetés évi tervét s kifogástalanul
dik Szűcs István
lisztbeadó 176 megszervezte az ú j erdősávok gonszázalékos eredménye.
dozását is.
A sportszövetségek

A z alapfokú
tornászcsapatba jnokság
r.z M D P II. koongresszma tiszteletére ünnepélyes teremrportbe- középdöntő küzdelmét az élelmem u tatókat
rendeztek a
rókus zési dolgozók csoportjában
az
tornacsarnokban.
Orosházi Kinizsi nyerte
174.7
Knizsi
Eredmények:
R ö p l a b d a : Sz. porttal. 2- Kecskeméti
FDAC-Sz.
Honvéd
57:40 165.7, 3. Szegedi Kinizsi 159.5.
( f é r f i ) , Sz- Postás—Sz.
Dózsa
L a b d a r u g ó eredmények:
37:20 (női).
Rp. Bástya—Szegedi
Honvéd
Női tőrverseny, első
Juhász
!(Sz. Postás), második
Fürdők 5:0 (3:0). Csepeli Vasas—SzeI. (Sz. Lek.), harmadik
Csáki gedi Petőfi 3:1 ( 1 : 0 ) . O S z M T K —
Sz.
Postás—Sz.
(Sz- Lok.) Női kosárlabda mér- Sz. Dózsa 8:1,
Rákóczi—Sz.
kőzés: Sz. Pcstás—Tömörkényi- Textil 3:1. Szőregi
ifi—Dózsa
gimnázium
37:24. N a g y sikert Dózsa II. 6:2, Postás
ifi 4:0, HMV Dózsa—GySzSE 3:1,
aratott a talajtornán a RatnótiSz. EDAC—Sz. Építők 2:1.
g m n á z i u m gulacsapata, a PeTotó eredmények.
dagógiai Főiskola és a
Tanítóképző női tornászcsapata, m a j d
1. Honvéd—Győri V. ve.
1 7 0
jól s'kerult birkózó-, és ökölvívó2. Honvéd—Győri V. I. f. 1 3- 0
3. BDSE—Bp Építők
2 5 9
bemutatokkal zárult az
ünnep4. Kinizsi K.—VL Kistext 2 6 8
ség.
5. Csepeli V.—Honvéd
x 5 5
6. V. Meteor—V. Elektr.
2 3 4
SZ4BADSAG
7. V. Ganzvillany—
2 5:13
VM Közért
(bel városi
tlLHSZUSHAZ
8. VM Tiiker—Bp. Dózsa
2 4 11
=
TELEFON: 49-25 J1 3 1
9. Bp. Postás—Textiles
Február 28 is. szerdáig
10. V. Elzelt—VL Pamut
1 fi 3
11. X. ker. K.—VL Keltex
1 3 2
12. V. Meteor—Honvéd
1 4: 2
II. rész. Előadások léi 4. fél 8-kor

ii níígy mim

VŰRÖS CSILLGG (Korzél MOZI
:;
TELEFON: 113-44 Március 2-ig, péntekig

Kína

FÍIKLY8

Széchenyi
WmMlnhái
—
TELEFON: 34-77 =====
Március I-k, csütörtökig
Harmad k

csapás

Előadások kezdete liélköznap 6
.és 8-kor. vasár
és ünnepnap
4. 6 és 8 érakor
Pénztárnyitás délelőtt 11-12ig. délután egy órával az előadás kezdete előtt.

SZANTHÓ cipőüzlet Kigyó-utca 1
szám alá áthelyezve.
LACZKÖ órás, S:échenyi-lér
9
Zsótér-ház. J ó árat
fizetek
kar,
zseb, ébresztő órákért és szerkezetekért
KÉPEIT kereteztesse Kárpáti kép.
keretezőnél. Mindenféle képek állandóan raktáron Szálin-krt. 53 sz.
KERÉKPÁR varrógép. írógép iavltása szakszerűen Rádió OKA utalványra. kerékpárgumik
alkatéízek
kaphatók Kelemennél Kelemen-utca
II szám
BŐRKABÁT javítás vízhatlan
festéssel szakszerűen készül, Csordás
bőrruha készítőnél, Szt. Miklós-utca
7 szám.

*

Párthirek

DISZ-HIREK

Üzemi, területi, iskolai és egyetemi DISZ-titkárok részére kedden,
27-én este 6 órakor titkári
érteAlap- és középfokú politikai is- kezlet.
kolák anyaga: „Pártunk parasztpo'A'z alsóvárosi DISZ szerdán este
litikájáról", „Népköztársaságunk Al- fél 7 órakor elméleti ifjúsági napot
kotmánya" és a „Szocialista
iparo- tart az Alsóvárosi II. pártszervezet
sítás" cimű anyag kapható a Párt- helyiségében (Földmüves-utca 17.)
oktatás Házában délután 4-től este
MSZT-HIREK
8 óráig.
Az MSZT szegedi szervezete február 27-én délután
6 órakor az
Felhivjuk az amyagfelelősök fi- MSZT-székház nagytermében Uj Vigyelmét, hogy a középfokú és alap- lág-ankétot rendez, melyre Szeged
fokú
szemináriumi
látogatási dolgozóit meghívja.
könyvek megérkeztek a Pártoktatás
Az MSZT
szegedi székházának
Hazába. Átvehető minden nap dél- iiagytcnnéhcn március
1-én nagy
után 4 órától este 8 óráig a Párt- ukíivaülést Inrtunk összes üzemi, Ili.
j ratali és kerületi aktívák számára.
oktatás Házában.
Agit. prop. osztály.
SZAKSZERVEZETI HÍREK
Felhívjuk az összes instruktor
A Szegedi
Orvos-Egészségiigyi
elvtársak figyelmét, hogy
ma, Szakszervezet Tudomány Csoportja
kedden, 27-én
délután 4 órai február 28-án, szerdán délután fél 6
kezdettel a Sztálin-sétány
10. órai kezdettel tartja a Bőrklinika
tantermében 10. tudományos ülését.
szám
a
l
a
t
t
rendkívüli
értekezleA Somogyi-könyvtár nyitva: minA Biológus Kör
február 28-án,
a
den hétköznap délelőtt 10 órától tet tartunk. Minden elvtárs
szerdán délután 4 órakor tartja 6.
délután 5 óráig.
megadott Időpontban
pontosan szakülését az Egyelem természefttuIS
jelenjen meg
dományi előadótermében (Táncsips
Múzeum: hétfő kivételével minden
Szervezési osztály. Mihályiutca 2. I. ein.)
nap délelőtt 9 órától délután 3
óráig.
*
A VILLAMOSVASÚT
dolgozói
A TÜZÉP vállalatai a Kongresz.
Állandó éjjel-nappali szolgálatot szusi Héten bevezetett újításokkal, vállalták, hogy januári és februtartanak a következő gyógyszertá- ötletekkel 10.000 foorintot takarí- ári tervüket február 24-re befejerak: 72. sz. Klauzál-tér 9. 71. sz. tottak meg. A Kongresszusi Héten zik. Ennek a felajánlásnak a forPetőfi Sándor-sugárút
lltb.,
67. a hosszúlejáraú versenyszerződést galom 23-án, a műszálé, pálya, kocsiszín, adminisztrációs
részleg
sz, Kossuth Lajos-sugárút 31. Este kötő dolgozók száma is
közel 24-én déli 12 óráig 100 százalekig
8 ó r á i g turt nyitva: 70. sz. Új- százzal növekedett.
eleget is tett,
szeged. 68. sz. Kálvária.tér
7. Reg-

1951 február 27., kedd
merjük, nem árt betekinteni a maMOZI
gánéletükbe is. Kitűnő alkalom erSzabadság fél 4 és fél 8:
A
re a milliárdosok klubjának az a Nagy Hazafi.
távirata, amit nemrég intézett tagVörös Csillag 6, 8 Felszabajaihoz és amely szószerint
így dult Kína.
liangzik:
Fáklya 6, 8: Harmadik
csapás.
*
j,Az ön élete nagyon egyhangú, stop, jöjjön el hankettuvkra,
SZÍNHÁZ
stop, minden vendég egy majmot
kap szomszédid. stop, kastélyunk
Kedd:
Aranycsillag,
„Petőfi"dísztermében
jólnevelt
szolgák bérlet.
gondoskodnak az Ön
kutyáiról,
-Szerda: Üzenet az élőknek „Erstop, milliárdosok
klubja."
kel"-bérlet.
Tehát egy majom — egy tőkés.
Csütörtök: Aranycsillag „ShakesIgy ülnek a bankét asztalánál. A pearc"-bérlet.
szomszédos díszteremben
pedig a
Péntek: ,.Gorkij-bérlet."
kutyák szórakoznak. Ennél kifejeAz előadások kezdete délután 4
zőbben nem is mutathatják meg és este fél 8 órakor.
hovátartozan dóságukat a milliárdosok. minthogy majmok között,
EGYETEMI-könyvtár hétköznap
kutyák közelében lakmároznak.
És ezekért dolgoztak embermil- reggel 8-tól este 7-ig nyitva. —
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig,
liók!
*

Anglia

Felszabadult

NAPIREND

TI.

*

gel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz.
Szent György-téri. A Földművesutcai gyógyszertár e s t e 7-ig. 57.
sz. Klauzál-tér 3. sz. Kígyó-gyógyszertár r e g g e l 8-tól e s t e 6-ig
nyitva.

A KISKERESKEDELMI
KözA V Á G Ó H Í D kopasztói 143, serpont irodájában dolgozó
Vinkler tésbőrfejtői 138, hasítói 136, marHugóné a Kongresszusi Héten a havágói 120, sertésibontói 140, marszámlázás terén újítást
vezetett habólbontói 230, zsírkeveröi
126,
teljebe. Újításával kétszerannyi mun- zsírolvasztói 152 százalékra
felajánlásukát tudnak ugyannannyi munka- sítették kongresszusi
erővel elvégezni s amellett jelen- kat.
IDŐJÁRÁS JELENTÉS:
Esős tős meranyiségűpapírt
is megtaA
SZEGEDI
GYUFAGYÁR
idő. Felhős, reggel helyenként kö- karítanak.
dolgozói a pártkongresszushoz indös idő, sokfelé eső, havasé tő. Méra
sékelt, helyenként
élénkebb szél.
AZ A L K O T M Á N Y tszcsi
tag- tézett táviratukban jelentették
.4 hőmérséklet keleten kissé csőin- jai február 24-re elkészítették az Pártnak, Rákosi elvtársnak, hogy
a kongresszusi versenyben az üzem
ken, nyugaton alig változik.
öntözéses gazdálkodásukhoz szükVÍZÁLLÁSJELENTÉS:
4 Ti- séges csatornákat, az istálló kija- dolgozóinak 83 százaléka összesen
felajánlást
sza Tiszabecs és Záhony
között vítását, melegágyakat s kitisztítot- 210.555 forint értékű
apad, máshol árad.
Vásárosnamé- ták a Vásárhely felé vezető or- tett s ezt a vállalást február 24-re
nyig igen alacsony,
lejjebb ala- szágút közelében lévő 800 méte- 281.339 forint értékig túlteljesítették.
csony vízállású. Szolnok 220 c-n,
res vízlevezető csatornát.
Csongrád
198 cm, 13 százalék,
A BÁRKÁNYI
VASÖNTÖDÉSzeged 23í cm, 52 százalék.
A SZEGEDI üzemek, hivatalok B E N a Kongresszusi Héten Szabó

*

A RAPID MAI.MŰSORA
FEBRUÁR 27, K E D D
Kossuth-rádió
7 Vidám zene. 7.20 Operarészletek. 11.30
Az Arco-vonósnégyes
játszik. 13 Vidéki kórusok énekelnek. 13.45 Szórakoztató zene. 14.10
A Rádió szórakoztató zenekara játszik. Pegtyánszki E'la és Kapossy
Andor éneke". 15.30 Tömegdalok.
15.55 Keringek.
16.20
Iskolások
rádiója. 17.10 Kardos István: I I I .
vonósnégyes.bcniutató. 17.45 Termelési híradó. 18 Tito vasjármában. 20.15 A fátyol titkai — vígjáték. 21.25 A kongresszusi versenyben legjobb eredményt elért VIII.
kerületi üzemnek. 22.15 Orosz dalok és kettősök. 23 A ZipernovszkyDarvas.trió játszik. 23.45 Tánczene
.
Petőfl.rádió
7 Pavlov, az élettan forradalmára. 7.35 Magyar népdalok. 8. Táncok-ba'ettek. 8.30 Mai operettekből. 9 Tarka muzsika. 9.20 Iskolások rádiója. 10.10 Kelen Rózsi zongorázik. Reményi Zsuzsa hárfázik.
10.40 Népszerű dallamok, népszerű
hangszereken. 11.10
Szórakoztató
zene. 15 Könnyű zenekari muzsika.
15.40 Fejér Sándor hegedül, Hajdú
István zongorázik. 16.10
Könnyű
zene. 17.15 Gyűjtemény a párthatározatokról. 17.30 Tánczene.
18
Dolgozóknak zenéről. 18.40 Mindenki operája. 19.40 Egy falu — egy
nóta. 20 A Rádió tánczenekara játszik. Lukácsi Margit énekel. 20.45
Mi történik a világgazdaságban?
Előadás. 21.30 A Rádidzenekar játSzik. 22.35 Sziv küldi szívnek szívesen.
KIVÁLÓ gépírónőt azonnali belépésre felvesz a Délmagyarorszáít kiadóhivatal. Lenin-utca fi

ADÁS-VÉTEL
FŰZŐ,
melltartó,
gyógy haskötő,
fehérnemű készen és méret
után,
hozott anyagból is elsőrendű kivite'ben Paulusznénál. Kölcsey.u. 3.
EGY asszony, vagy leány gyermek
mellé felvétetik. Érdeklődni:
délután 8-tól. Makkeserdő-sor 28b.
TALÁLTAK egy fatáskát a Petőfi
Sándor-sugárúti villamos megállónál. Igazolt tulajdonosa átveheti a
kiadóban
F I G Y E L E M ! A Baromfifeldolgozó Vállalat
szegedi
keltetőjében
(Kossuth Lajor—sugárút. Ilona-utca
sarok) a ranojesibdceltetés megkezdődött. Naposcsibe előjegyezhető korlátlan mennyiségben minden
nap reggel 8-tól, délután 4-ig.

dolgozói számtalan távirattal ke- Sándor 188, Gábor János 171,
resték fel Pártunk II. lcongresz- Tóth Antalné 216, Dorogi Lajos
szusát, amelyben Ígéretet tettek, 207, Papp Imre 160, Föktesi Sánhogy továbbra is árják a
kon- dor 179 százalékot ért el. A dolgogresszusi versenyben elért eredmé- zók egész héten sdejtmen'-esen ternyeket s a jövőben még nagyobb meltek.
szorgalommal és éberséggel végA J U T A F O N Ő B A N Pesti Sánzik munkájukat.
dor, az üzem legjobb dolgozója
a
Kongresszusi Héten 3520 méter heA SZEGEDI
K E N D E R F O N Ó lyeit 4756 méter Mohácsi Mihálysztahánovistái hétfőn délután büsz- né fononö 5600 kiló helyett 0360
kén jelentették táviratban
Rákosi kilógramot termelt. A szövődé 109.3,
elvtársnak, hogy kongresszusi fel- a fonoda 160.3 százalékra tett eleajánlásukat
mennyiségben
189, get kötelezettségvállalásának.
anyagtsikarékosrágban 209 százalékra teljesítették.
A B Ú T O R G Y Á R B A N Bálint J á nosné 167, Tandari Ferenc 151,
A DEMA cipőgyár dolgozói
a Varga Gyula 154, Heiezig József
kongre: zusi verseny elindulásakor 151, Bodó Mihály
132.3, Hégert
felajánlották, hogy I. műszaktan József 135,2, Urbán János
137,
teljesítik II. műszak tervelőirány- Kisházi Ferenc
140.6 százalékos
zatát. A dolgozók már át is áltak termelési eredménnyel
került az
egy műszakra s ezzel 2500 forint élre.
megtakarítást értek el. A
Kongresszusi Héten a százszázalékon
A KERAMIT-TÉGLAGYÁRBAN
alul teljesítők számát is 65 száza- a dolgozók a gőzkazán présgép kilékról 23 százalékra csökkentették. javítását február 28. helyett 26ra, a gőzgép elkészítését szin én
A MÁV F Ű T Ő H Á Z B A N a kon- 28-a helyett 25-re és a prés rendgresszusi verseny alatt 16.599 má- behozását március 1. helyett febzsa szenet takarítóiak meg a dol- ruár 20-ra teljesítették. Forin érgozók. Odaadó, szorgalmas munká- tékben 1394 forint
megtakarítást
val elérték, hcigy egyetlen
százértek el.
százaiékon alul
teljesítő dolgozó
nincs a Fűtőháznál. A műhelyek
AZ A L F Ö L D I CEMENTGYÁRnormájukat
a kongresszusi ver- B A N Nagy András
kéményajtósenyben átlag 131 százalékra tel- gyártó 186, Drahos Ilona 144, Bo.
jesítették. A
versenymegtakarítás si Katalin 144, Fekete Vilmosné
értéke 715.599 forint.
144, Kulcsár Gizella 142%-os eredA K O N Z E R V G Y Á R B A N a Kon- ményt ért el. Az üzem felajánlását
gresszusi Héten Fülöp Ilona 200, 127 százalékra teljesítette.
Szeles Etel 200. Szekeres
Ilona
220, Papdi Erzsébet 230, Varga
László 113, Szántó Lajos
225,
Bottyán Mária 220. Korpa
Anna
135, Noel József 140. Nagy József
140 százalékos eredménnyel
az
üzem legjobb dolgozói közé került.

MAVAUT szegedi kirendeltségnél üzemanyagmegtakarítás terén
kiemelkedő eredményt ért el Ra_
kita József, Ravasz Ferenc, Rozsnyai Sándor, Kasza
Vendel, Dékány Ferenc, Rózsa Lajos. Kádár Lajos, Lázár György és ÁgosA VÍZÉPÍTŐ N V dolgozói 105 ton József. Mindannyian
5—10
százalékra teljesítették
kongresz- százalékkal szárnyalták túl vállaszusi felajánlásukat Egyéni verlásukat.
senyben legjobb eredményt
Szabó
Bolosár sztnhánavieta vasbetonszeDÉLMAGYABORSZÁG
relő és ördög Imre segédmunkás
politikai napilap
brigádja ért el, 133, illetve 130
Felelős szerkesztő és kiadó:
százalékos eredménnyel.
ZOMBOR1 JÁNOS.
A S Z E G E D I Villanyszerelő VálSzerkesztő:
lalat brigádjai közül a Viharsarok
BÖDAY PÁL.
353, az Ifjúmunkás 312, a Balázs
Szerkeszlőség: Szeged. Lenin-u. I I .
188 százalékra emelte termelését a
Telefon: 35-85 és 30-03.
Kongresszusi Hé : en.
Éjjeli szerkesztőségi telefon:
este 8-tól 84-38.
AZ U J S Z E G E D I
asztalosüzem
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u. 6dolgozóinál Lippni Péter 154, KcnTelefon: 31-16 és 35-00
derosi György 122, Sztupka Gyula
128. Komáromi Béla 120, Rácz
Az x-szel jelzett közlemények
Imre 135 százalékra teljesítette feldíjazottak
ajánlását. Hullmann László elvtárs
a munkamódszerátadás terén ért el Délmagyarország Nyomda. Szeged,
nagyszerű eredményt.
Felelős vezelö: Priskin Sándor,

