Rákosi elviárs zárszavával,
a k ü l d ö t t e k soha n e m látott
ünneplése közepette,
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Drága Sztálin
Elvtárs!
A Magyar
Dolgozók
Pártja
I I . kongresszusa
minden
magyar kommunista,
egész dolgozó népünk
nevében
forró
szeretettel üdvözli önt, a békéért harcoló emberiség
vezérét,
a nemzetközi
munkásosztály,
a kommunista
pártok nagy tanítóját, a magyar nép igazi
barátját.
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Határozat a Magyar Dolgozók Pártja
II. kongresszusának első és második
napirendi pontjához

j a a hős koreai és kínai népet, rémtette és egyre jobban
fejv
A kongresszus
megállapítja, a koreai és kínai testvérpártokat leszti.
elleni
hogy a Központi Vezetőség az az imperialista támadók
k Az állami gazdaságok, bár
JZ~ ongresszusunk
tanácskozásai
közben újra meg újra egyesülési kongresszus óta el- hősies önvédelmi harcukban.
' szervezetileg még
gyenön felé, a nagy szovjet nép felé szálltak
gondolata- telt időben helyesen értékelte a
A korgressxus helyesli, hogy j gék, mint mintagazdaeágok koink. Nemcsak mi, magyar kommunisták,
hanem dolgozó né- nemzetközi helyzetet, amelyben a Magyar Népköztársaság kor- moly segítséget nyújthatnak és
pünk apraja-nagyja
tudja és sohasem felejtkezik
meg róla, 3 Párt a
szocialista
építés mánya a Szovjetunióval és a fognak is nyújtani a paraszthogy a Szovjet Hadsereg véráldozata,
a szovjet nép
példája feltételeinek megteremtéséért é j népi demokráciákkal kötött ba- ságnak a tudományos termelési
és testvéri segítsége, az ön útmutatásai
nélkül népünk
nem sikeres megvalósításáért harcolt. rátsági és kölcsönös segélynyúj- módszerek alkalmazásánál
a
léphetett volna rá a szabadság és a felemelkedés
útjára, nem
A világuralomra törő, amerikai tási egyezmények értelmében a mezőgazdaságban.
védhette volna meg nemzeti függetlenségét,
nem
kezdhette imperialisták, a Távolkeleten tá- magyar függetlenségre
kü'öuöfj\ A mezőgazdasági termelövolna meg a szocializmus
felépítését
hazánkban.
A magyar madó háborút kezdtek a koreai sen veszélyes német imperializ' szövetkezeti
mozgalom
nép saját tapasztalatából,
munkájának
és küzdelmeinek
ered- nép ellen, elfoglalták a Kínai Nép- mus feltámasztása, a Nyugat- megindult és komoly sikereket
ményeiből
tanulta meg, hogy önmagát szolgálja, ha követi a köztársaság területéhez tartozó Németországban folyó fegyver- ért el: az ország srántóterüie.
Szovjetunió
népeinek példáját,
ha életre-halálra
hű marad a Taivan-szigetét és a
háborúnak kezés ellen foglalt állást.
tének több. mint 10 százaléka,
szovjet-magyar
barátság ügyéhez, ha az ön halhatatlan
ta- világháborúvá való kiterjesztéséközel egy millió kat. hóid van
II.
re törekednek. Csatlósaik segítnításainak
szellemében
cselekszik.
A kongreg-zus
megállapítja, 145.CG9 termelőszövetkezetbe töségével az ENSZ-et támadó háparasztcsalád
kezén.
Pártunk I I . kongresszusa is az ön útmutatásait
igyeke- ború előkészítésének eszközéül hogy a Központi Vezetőségnek a mörült
Egyes vidékeken, egjes közsémagyar
népgazdaság
helyreállízett
követni.
és támadó terveik álcázására
városok
tása és n szocialista építés meg. gek és mezőgazdasági
Népgazdaságunk
újjáépítését
befejeztük,
megkezdtük
és használják fej, A támadó ameriföldművelő
népének többsége,
kezdése
érdekében
folytatott
poeredményesen
folytatjuk
hazánk szocialista iparosítását.
Tá- kai imperialisták parancsára az
sőt egész dolgozó parasztsága
litikája helyes volt.
maszkodva a magyar dolgozók nagyszerű
kezdeményezésére, ENSZ képmutató és szégyenletes
lépett a termelőszövetkezeti út.
A
hároméves
tervnek
két
év
tehetségükre,
szorgalmukra,
alkotó erejükre, egyre
inkább módon agresszorrá nyilvánította
ra. A
szegónyparasztsúg
után
Kínai
Népköztársaságot, és öt hónap a|ntt történt megfelszínre kerülő belső tartalékainkra,
Pártunk
I I . kongresz- a
a középparasztság
legfelvilágo.
valósításával
1949
vegén
befeszusa elhatározta,
hogy ötéves tervünk eredeti
előirányzatát amejynck önkéntesei testvéri seszaka- sodottabb része is kerd a tergítséget nyújtanak a független- jeződött a helyreállítás
messze túlszárnyaló
feladatokat
tűz
a magyar
nép
elé
melőszövetkezetek felé fordulni.
sza.
Az
ötéves
tervvel
megkezdőségükért hősiesen küzdő koreai
1954-re 86 százalék helyett 200 százalékkal
akarjuk
és fogp\ A
legfontosabb
tárgyi
úijáalakí.
népnek. A támadó háború elő- dött népgazdaságunk
juk emelni gyáriparunk
termelését. 1954-re 104 százalék he- készítésének érdekében az
' feltételek
azonban
maim- tása. Az ötéves terv első évében
lyett 280 százalékkal
akarjuk
és fogjuk növelni
nehézipa- perialisták eszeveszett fegyver- népgazdaságunk rejtett tartalé- gukban véve még nem
elegen,
runk termelését, öt év alatt 35 százalék helyett 50 százalék- kezésbe fogtak és megszegve a kainak feltárása, a szocialista dők a nagyüzemi mezőgazda,
kal akarjuk és fogjuk emelni dolgozó népünk
életszínvonalát nemzetközi egyezményeket,
a munkaverseny, rz újító, és Szta. sági termelésre való áttéréshez,
hánov-mozgalom
kibontakozása, ehhez a dolgozó parasztság szíPártunk II. kongresszusa elhatározta, hogy fokozzuk erő- német és japán militarizmus újmeggyőzése
is
dolgozó népünk odaadó munká- vós, türelmes
jáélesztésének
útiára
léptek.
feszítéseinket
mezőgazdaságunk
elmaradottságának
felszáSzovjetunió
támogatása szükséges.
Zsoldjukba
fogadták
Tito-fa- ja, a
molására. Egy pillanatra
sem felejtkezve
meg a munkásság
nagyobb
III.
siszta bandáját, felhasználják és révén jelentékenyen
és a dolgozó parasztság közötti szövetség további
megszilársikerült
megoldatámogat ják
a 1éketábor ellen feladatokat
A kongresszus megállapítja,
dításának,
a dolgozó parasztság
türelmes
meggyőzésének irányuló provokációs politikáját, nunk, mint amelyeket az ötéves
ho.srv a Központi Vezetőség poszükségességéről,
az egyre szélesebben
kibontakozó
falus' valamint a jugoszláv dolgozó terv ajapján 1950.re
eredetileg litikája, amely a munkásság és
termelőszövetkezeti
mozgalmat
akarjuk nagymértékben
fej- népre nehezedő véres terrorural- kitűztünk. Egy év alatt
gyár- a dolgozó parasztság szövetséleszteni. Célunk: az elaprózott
parasztgazdaságok
önkéntes mat.
iparunk termelése 21.4 százalék gének megerősítésére
cs
e
helyett 35.1 százalékkal
emel- Szövetségen bélül a munkás,
egyesülése, mezőgazdaságunk
fokozatos szocialista
átszerveAz amerikai imperialisták és kedett. Beruházásaink összege pyztálv vezető szerepének megzése, hogy megteremtsük
népgazdaságunk
egységes, szocialista alapját és megszüntessük
embernek ember által való ki- csatlósaik a háború előkészítése egy év alatt az eredetileg elő. szilárdításéra
irányult,
helyes
érdekében
fokozzák az elnyo- irányzott
7 6 milliárd
forint cs eredményes volt. Az értelmizsákmányolását
országunkban.
mást, a terrort és összefognak a helyett 10.2 milliárd forint volt. ség zöme h a népi demokrácia
pártunk
II. kongresszusa
elhatározta,
hogy
erősíteni 'egreakciósabb nápsllenes erők- A nemzeti jövedelem a
tervbe- felé fordu't. A do'gozó nép
I vett 12.4 százalékos
növekedés egysége
-*- fogja államunkat,
a Magyar Népköztársaságot:
a kel.
megerősödött.
Létre,
Az ú j világháború Uirobbantá- helyett, mintegy 20 százalékkal jött széles alánon a Magyar Fügdolgozó tömegeket még inkább bevonjuk
az államügyek
intermelé- getlenségi Népfront, amelyet az
tézésébe, a bírálat és az önbírálat bátor alkalmazásával
még sára készülő sötét imperialista emelkedett- A munka
jobban erősítjük a dolgozó nép demokráciáját.
Erősek aka- erőitkel szemben hatalmas gát- kenysége az előirányzott 10 szá- 1849. május 15-1 országgyűlési
runk lenni, mert megszívleltük
az ön tanítását, hogy a gyen- ként áll a béke tábora, élén a z?lék helyett 20 száza'éUUal nőtt, ós 1950. október 22-i tanúé/vákommunizmust diadalmasan épí- bár komoly hiánvo:": ág. liogy a lasztásokon
dclsozó
népünk
géket verik.
tő, nagy Szovjetunióval.
Szov- munkabóralap növekedése túl- túlnyomó többsége támogatott.
Pártunk II. kongresszusa, az ön tanításait követve, elha- jetunió
Komoly E politika következtében az osz.
rendíthetetlenül
foly- haladta a termelést.
tározta. hogy erősítjük
államunk
vezető erejét,
a Magyar tatja a lefegyverzésre, az atom- hiányosrág továbbá, hogy a vas, tályellenséget egyre inkább siDolgozók Pártját,
hogy még jobban összeforrasztjuk
párt- fegyver eltiltására, nemzetközi
került elszigetelni.
szervezeteinket
a dolgozó tömegekkel,
leküzdjük
az önelé- békeegyezmény
létrehozására acél, szén és villamos-energia
túlteljesítése
A szocialista építés sikerei a
gültség hangulatait
sorainkban,
fokozzuk
a
kommunisták irányuló békepolitikáját. Döntő- termelése a terv
en a béketábor javára változtat- mellett is elmaradt a növekvő magyar dolgozó népnek az az
éberségét, harcos
szellemét.
szükségletektől.
egyre mélyebb felismerése, hogy
Pártunk
I I . kongresszusa elhatározta,
hogy
megsokszo- ta meg a nemzetközi erőviszoaz ország, az állam az övé, a kulnyokat,
népnek
az
a nagy kínai
A
mezőgazdaság
fejlődése
rozzuk erőfeszítéseinket
a béke védelmére.
Az új
világháimperialista gyarmatosítók
é s elmaradt az ipar fejlődése mö- turális fellendülés, nz imperiaború kirobbantásán
mesterkedve,
támadó amerikai
imperialista akramunkával szemben 8
kínai zsoldosaik
felett aratott
listák a mi békénket és szabadságunkat
is fenyegetik,
zsoldgyőzelme, melv
hatalmas
lö- gött. Ez az aránytalanság gá- magyar függetlenség védelme,
jukba fogadták a déli határainkon
fegyverét csörtető fasiszta kést és bátorítást adott
tolja
népgazdaságunk fejlődé- a népünk építő munkáját véa gyarTito-bandát, feltámasztják
a magyar nép ősi ellenségét, a né- mati népek szabadságharcainak. sét és egyik fontos oka élel- delmező békemozgalom. — E b .
met
militarizmust.
Politikailag és
gazdaságilag mezési és nyersanyag-nehézsé- bői a tálaiból kelt életre és virágzott ki az ú j magyar hazafiön tanít arra, hogy a béke fennmaradása
azon
múlik, megszilárdultak a
szocializmust geinknek,
amelyeket a z ellen- ság mely
országépítő tettekre,
kezükbe veszik-e a népek a béke ügyét és végig
kitartanak-e építő népi demokráciák orszáség kihasznál.
szabad hazánk függetlenségének
mellette. Megfogadjuk
önnek, Sztálin Elvtárs, hogy a ma- gai. Létrejött és erősödik a bélelkesíti
dolgozóinegységéért
Országunk iparosításának to- védelmére
gyar nép kezébe veszi a béke ügyét és végig kitart
mellette. kéért, a német nép
kat és egész
fejlődésünknek
küzdő
Német
Demokratikus
KözMegerősítjük
népünkben
a szabad és a szabadságukért
küzdő
vábbi sikeres folytatása és megegyre inkább egyik fő hatóereje.
népekkel, a béke zászlaját hordozó Szovjetunióval
való szo- társaság.
gyorsítása. az ötéves
tervünk
A szocializmus építése, a kiA
háborús
uszítókat
leleplezi,
lidaritás szellemét. Ott leszünk mindenütt,
ahol a béke nagy
megvalósítása megköveteli
az
zsákmányolók
fokozódó kiszorí.
terveiket
keresztezi
hatalmas
a
ügyéért küzdeni
kell.
ipar és a mezőgazdaság fejlődése tás
élesítette és tovább é'esía
nemzetközi
békemozgalom,
közötti aránytalanság felszámo- ti az csztályhareot: a
TT rága Sztálin
Elvtárs!
kulákok
melv az imperialista országokU
Hisszük, hogy a Magyar Dolgozók Pártja nem vég- ban is az egyszerű emberek tíz lását, a mezőgazdasági áruter. ellenállását, nz államgépezetben
zett eredménytelen
munkát, de tudjuk azt is, hogy még nagy ás százmillióit állítja csatasor- mclés jelentékeny emelését, ami még megbújó reakc'ős elemek
és nehéz feladatok állnak előttünk. Kérjük önt, segítsen Pár- ba 9 munkásosztály vezetésével esek a nagyüzemi mezőgazda- szabot-slásút, a klerikális reaktunknak, népünknek,
hazánknak
az előttünk álló nagy mun- i béke ügyéért.
sági tcrme'ésre való
fokozatos ció aknamunkáját, a spekuláns
elemek bomlasztó tevékenységét.
„A
béke
fennmarad
és
tartós
ka elvégzésében, épp úgy, mint ahogy eddig segített. Terveáttérés útján lehetséges.
A dolgozó parasztsággal szőink egyaránt épülnek a szovjet nép további baráti
támogatá- 'esz, ha a népek kezükbe veEnnek az áttérésnek megvan- vetséges
munkásosztály államsára és a magyar munkásosztály,
a dolgozó parasztság, a nép- szik a béke megőrzésének ügyét
nak a legfontosabb tárgyi fel- hatalma, támaszkodva a széle*
hez hű értelmiség munkájára,
egységére,
áldozatkészségére. '«s végig kitartanak mellette. A
elkerülhetetlenné
vál- tételei:
Képi egységre, a
Magyar DolMegfogadjuk
Önnek, Sztálin Elvtárs, hogy méltók leszünk az háború
f f j Az egész gyáripar a népi gozók Tártja vezetésével eredhat, ha a háborús
uszítóknak
Ön bizalmára,
a testvéri szovjet nép támogatására.
Megfo' demokrácia
államának ményesen küzdi le az olfeesétf
sikerül hazugságaikkal behálózgadjuk, hogy mindhalálig
hűek maradunk
a marxizmus-leni a néptömegeket, megtéveszte- kezén van és mind nagyobb mér- alattomos kártevő munkáját. A
ninizmushoz,
amelynek zászlaját ön tartja magasra! Megfo- ni és ú i világháborúba
mező- ncpi demokrácia
sodorni tékben el tudja látni a
államhatalma
gadjuk, hogy Pártunk az ön legjobb magyar
tanítványának
gazdaságot a nagyüzemi
ter- megerősödésének kifeje+íje volt a
iket." (Sztálin.)
Rákosi Mátyás elvtársnak
biztoskezű vezetésével a Szovjetszükséges gépekkel, Népköztársaság
A kongresszus
megállapítja, meléshez
alkotmányának
únió Kommunista
Pártjának
nyomdokain
fog haladni és har- hogy a Központi Vezetőség po- felszereléssel, műtrágyával.
megteremtése munkások és pacolni a béke, a haladás, a szocializmus
ügyének végső győ- Mtikája, mely a magyar népet
ff\ A mezőgazdaság
gépesí. rasztok újabb tízezreinek bevizelméért!
a béke ügye mellett sorakoztatta
' tősének gócpontjait, az ál- tele az államgénezethe, a váMagyar Dolgozók
Pártja
fel. helyes volt- A kongresszus lami gépállomások hálózatát, a lasztett községi, járási, városi
II.
kongresszusa.
teljes
szolidaritásáról biztosít- népi demokrácia állama megte- és megyei tanácsok létrehozása.
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mely hatalmas lépés volt előre,
a népi államhatalom demokratizálása ú t j á n . Népi demokráciánk
á l l a n m ilymódon
egyre inkább
alkalmassá válik alapvető feladatainak teljesítésére: a gazdasági — kulturális építő m u n k a
vezetésére, a belső osztályellenség felszámolására, a
honvédelem megszervezésére.

IV.
A kongresszus
megállapítja,
hogy az egységes
munkáspárt
megteremtése helyes volt, hogy
a volt szociáldemokrata munkál o k és funkcionáriusok — egyes
Szociáldemokrata vezetői;
árulása ellenére — a
mprxizmusleninb-Mius a l a p j á n összeforrtak
a kommunistákkal.
A
Magyar
Dolgozók P á r t j a tekintélye megnőtt, vezető szerepét, helyes és
eredményes politikája a l a p j á n ,
a dolgozó nép elismeri. A P á r t
fiz Egyesülési Kongresszus ó t a
(szervezetileg megerősödött, ideológiai színvonala emelkedett,
a
pártszervezetek
az
iparban
m u n k á j u k központjába a termelés feladatait állították.

házásoknak 21.8
mil.iárd
forint
helyett
legalább 40
milliárd forintot kell elémiök.
A nehéziparban az
eredetileg tervezett 18.3 milliárd
forint helyett legalább 37 milliárd
forintot kell beruházniA nemzeti jövedelemnek 1949hez képest 1954-re az eredetileg előirányzott 63 százalék helyett, legalább 120
százalékkal
kell emelkednie.
A m u n k a termelékenységének
ö t év alatt az eredetileg tervezett 50 százalék
helyett
legalább 90 százalékkal kell emelkednie.
A dolgozó nép életszínvonalának öt év alatt az
eredetileg
tervezett 35 százalék
helyett,
legalább 50
százalékkal
kell
emelkednie.

A a ipar s z á m á r a ö t év alatt
az eredetileg tervezett
480.000
helyett 650 000 ú j munkást
és
alkalmazottat kell biztosítani elsősorban szervezett
munkaerőtoborzás ú t j á n . A z ipar szükségleteinek biztosítására
műszaki
vezetőkben öt év alatt
11.000
A párttagság
felülvizsgálata, mérnököt és 17.000
technikust
bár nem volt mentes
komoly kell kiképezni.
hibáktól, lényegében eredményA z ötéves tervidőszakban
nyel j á r t : a P á r t megtisztította
döntő lépést kell tennünk
sorait a véletlen, törtető,
osza mezőgazdaság elmaradásának
tályidegen és ellenséges elemek
felszámolására- 1954-re
mezőjelentős részétől és ezzel
szigazdaságunk termelésének 1949lárdabbá,
egységesebbé
vált,
hez képest legalább 50 százaléktagságának társadalmi összetékal kell nőnie, bogy
közellátátele javult. A Párton belüli desunkat, népünk
életszínvonalámokrácia fejlődött, a pártszernak emelkedését teljes mértékvezetek vezetőségeinek
újjáváben biztosíthassuk. Hogy e»l ellasztása során friss erők ezrei
é r j ü k , az egyénileg dolgo?ó pabukknntak fel és jutottak a verasztok gazdaságát is
fejleszzetésbe, a bírálat és
önbírálat
teni és segíteni kell. A
korszebátrabb alkalmazása
felélénkír ű nagyüzemi gépesített mezőtette a pártéletet és megjavítotgazdaságra
való
áttérésnek
ta a P á r t és a tömegek kapcsoazonban a f ő ú t j a az elaprózott,
latát. A P á r t csapást mért az
egyéni parasztgazdaságok egyeimperialistákra,
felfedve
és
sülése
termelőszövetkezetekbe.
meghiúsítva aj.*t
a
tervüket,
E z érdeke az egész dolgozó pahogy a Tito-féle á r u l ó klikk és
rasztságnak, m e r t az
egyéni
K a j k kémbandája
segítségével
parasztság
rendszere
mellett
megkaparintsák a P á r t vezetését
gazdasági
gyarapodást és
jó
és megdöntsék a népi demokrámódot csak egy keskeny
felső
ciát.
réteg érhet el, míg a szövetkeA kongresszus azonban mint zeti ú t az egész dolgozó
pakomoly hiányosságot
á l l a p í t j a rasztság j ó m ó d j á t és kulturális
meg,
felemelkedését biztosítja. A dolhogy a P á r t a faluban szer- gozó parasztoknak a
termelővezetileg nem erősödött a nö- szövetkezetekbe való belépésénél
vekvő feladatokhoz mérten,
sőt a legszigorúbban szetu előtt kell
helyenkint egyenesen
gyengült, tartani az önkéntesség elvét.
liogy a p á r t t a g s á g felülvizsA dolgozó parasztoknak, közgálata után a tagfelvételnél bütük a közép parasztoknak különrokratikus
és
szekta-szellemű
féle eszközökkel meg kell könyelzárkózás
nyilvánult
meg
a
uyíteni a termelőszövetkezetekszocialista építés m u n k á j á b a n kibe való tömörülést,
így a
jevált ú j erőkkel szemben,
lenleg legfejlettebb harmadik tíhogy a P á r t b a
befurakodott pusú termelőszövetkezetek melImperialista ügynökségek lelep- lett lehetővé kell tenni az I- és
lezésének
tapasztatait
nem Il-es típusú
szövetkezetek alahasználtuk fel eléggé, az éber- pítását, biztosítani kell a
loség gyakran formális,
vltt föld u t á n földjáradék fizehogy a Pártban még mindig tését, a beadott állatok á r á n a k
gyakori a bírálat elnyomása, a megtérítését egy év alatt a törpártdemokrácia megsértése és a vényes előírások szerint, a házdolgozók szükségletei, jogos
és t á j i gairiaságról, a
személyei
építő bírálata iránti
bürokrati- tulajdonban maradó
állatokról
kus közömbösség jelenségei
is szóló törvényes
rendelkezések
előfordulnak.
szigorú betartását. A
termelőszövetkezetek fejlesztésére elenV.
A kongresszus
megállapítja, gedhetetlenül szükséges a kuláhogy a P á r t és az ország előtt kok további elszigetelése, a faluelleni
harc
ál'ó döntő stratégiai feladat: a si kizsákmánvolók
nemmezőgazdaság
szocialista
át- következetes folytatása,
haszervezésével
népgazdaságunk csak az állam eszközeivel,
pakettős jellegének megszüntetése, nem maguknak a dolgozó
rasztoknak
cselekvő
részvételénépgazdaságunk
egységes szoA
termelőszöve'kezetek
cial'sta a l a p j á n a k megteremté- vel.
se. Ennek megfelelően a
P á r t n a g y a r á n y ú fejlesztésénél szükséges,
hogy a
munkásosztály
főfeladatai a következők:
sokoldalú segítséget nyújtson a
J
Az ötéves terv előiránydolgozó parasztságnak.
* zatainak
felemelése ú t j á n
g
A felemelt
ötéves
terv
az iparosítást meg kell gyorsí* megvalósításának.
valatani olymódon, hogy
gyáriparunk termelése 1949-hez képest mint a mezőgazdaság szocialista
1954-re az eredetileg
előirány- átszervezésének egyik döntő felzott 86.4 százalék
helyett íeg- tételeként támogatni kell a kulkibontaalább 200 százalékkal emelked- t ú r f orr i d a l o m további
nép
jék. Ezen belül a nehézipar ter- kozását az egésa dolgozó
szaktudásának
és
általános
műmelésének az
eredetileg
előemeléirányzott 1043 százalék helyett veltségének nagyarányú
se,
az
iskolarendszer,
a
tudolegalább
280
százalékkal kell
könyvkiemelkednie. A
k ö n n y ű i p a r ter- m á n y és művészet, a
melésének 72.9 százalék helyett adás és sajtó, könyvtárak, kullegalább 145
százalékkal
kell tűrotthonok, mozgóképszínház !;,
rádió, stb. hatalmas fejlesztése
emelkednie.
útján.
A népgazdaság
beruházásai£
Tovább kell erősíteni
a
nak öt év alatt a z
eredetileg
népi demokratikus á"amelőirányzott 50.9
milliárd
fori-t he'ye't,
legelébb 80 nvl- hatalmat- A fiatal, mó- taposzl i á r d o t kell elérniük. Ezen
bc- . talatlan községi, j á r á s i , várolmeg kell
Lttl a gyáriparra fordított beru- si, megyei tanácsokat

szilárdítani, munkájukat
m g védelme
elválaszthatatlan
a 1 belüli
demokrácia, az építő b í .
ked javítani, cz eUe séges
b > termelő m u n k á b a n való helytál-! rálát és önbírálat feltétlen érfolyást le kril
küaleai,
hogy lástól, az állampolgár^
köteles-! vényesülését, a P á r t
ideológiai
mint az
államigazgatás
helyi ségek
teljesítésétől,
a
népi színvonalának további emelését,
szervei, betölthessék szerepüket: 1 demokratikus fegyelemtől. Egész!
Következetes harcot kell f o l y .
végrehajtsák az
országos fel- 1 népünket nagyobb
áldozatkész, tatni a P á r t b a n a
bürokratizadatok r á j u k eső részéi, helyi- ségre, a
nehézségek bátor le-1 m u s szellemének minden meglóg irány ittak a
mezőgazdasági j küzdésére,
hazaszeretetre,
a nyilvánulásával szemben és t á .
termelést és ellá sák a liatá kő- békeszerető, szabad népekkel, az maszkodva
a
legutóbbi
idők
tapasztalataira,
még
rükbe tartozó egyéb gazdasági egész világ dolgozó tömegeivel való hasznos
aktívát
teendőket, előmozdítsák a mező- szolidaritásra, az emberi hala- szélesebb pártonkívüli
gazdaság és ezijn he ül a
s z > dás élén j á r ó , példamutató Szov. kell a pártszervezetek k ö r ü l kicialisía szektor fejlődését a nép jetunió iránti szeretetre és ra- alakítani. (Bóbebizottságok, pár1
kulturális felemelkedését és biz-, gaszkodásra kell nevelnünk. Né- tonkívüli népnevelők, stb.) Bátotosítsák a dolgozó tömegek m i pünket és elsősorban ifjúságun- rítani kell a pártonkívüli törnekezdeményezését,
tanulni
nél széiesebbkörű részvételét a ! k a t el kell tölteni az elszánt- gek
kell
bírálatukból
és
javaslataikközügyek intézésében.
ságnál;, hogy
hazánkat a táis
A z államgépezet
m u n k á j á n a k m a d ó imperialistákkal szemben, ból. Ezért kell az eddiginél
nagyobb
figyelmet
fordtani
a
tötovábbi javítására következetelia kell, fegyverrel a kézben is megszervezetek m u n k á j á r a . Elsen folytatni kell a közigazgatás
sősorban arra, hogy a P á r t és a
megvédelmezi.
valamennyi á l l a m i szerv demokD I S Z közötti kapcsolat megerőratizálását, a bürokratizmus elfi
Meg kell erősíteni a pártsödjék. hogy a
pártszervezetek
leni harcot, a tömegek bírálatá* szervezeteket és meg kell
nak és ellenőrzésének fejle zté- javítani a p á r t m u n k á t m i n d é , segítsek és irányítsák a DolgoPárt
sét. Erősíteni kell az osztályel- nütt, de elsősorban és döntően zó IfjúS&g Szövetségét, a
lenség felfedé ére és 1:küzdésé- a f a l u n . E r ő s falusi pártszerve- legközvetlenebb tartalékát.
re szol'rálő állami szerveket.
A z á ' I a m valamennyi szervében a legfelsőbbtől a legalsóbbig érvényesülni kell a P á r t irányításának, anélkül, hogy ez az
á l l a m i szervek önálló m u n k á j á t
és felelősségét csorbítaná.
5
Fokozni
kell a békéért
* folytatott harcot, a b'kemozgalmat általános népmoí-'galommá kell fejleszteni, amelyben
részt vesz h a z á i k minden
becsületes polgára. F á r a d h a t dánul le kell leplezni az imperialisták hazugságait, akik a ,,demokrácia" és a „béke" álarcé-

zetek, erős falusi pártvezetőség,
egységes
falusi
pártbizottság,
erős, jólniűködő járási bizottság
szükséges ahhoz, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezésének n a g y
feladatát
megold-

hassuk. A f a l u n dolgozó k o m .
j munistáktól a Párt elvárja, hogy
ne nézzék közömbösen a termelőszövetkezeti
mozgalmat,
hanem támogassák. A falusi pártszervezetek, a j á r á s i pártbizottságok megerősítésénél az egész
j Pártnak
segítséget kell nyujtania, ez a megyei pártbizottságok
[ egyik legfontosabb feladata.
Biztosítani kell a P á r t további
ban reakciós t á m a d ó
liáborát
egészséges növekedését, a tagfolytatnak és készítenek előság
társadalmi
összetételének
Tudatosítani kell egész
dol
gozó népünkben, hogy a
béke további megjavítását a
párton.

A kongresszus
A kongresszus ötödik napjának
délutánján Hidas István
elvtárs,
a budapesti pártbizottság titkára
elnökölt. Elsőnek Borcsányi István
elvtársnak, a váchartyáni tszcs elnökének adta meg a szót.
Borcsányi elvtárs a csoport állatállományának gondos ápolásáról
és megóvásáról beszélt. Ezután fel.
vetette azt a kérdést, hogy van-e
falun jó káder? „Van elvtársak" —
mondotta —, „csak meg kell ke-

Az ellenőrzés
Házi Árpád

beszélt
elnöke

A Párt útmutatása és bírálata az.
ellenőrzést képessé teszi hiányosságai kiküszöbölésére, munkájának
megjavítására. Ezzel az ellenőrzés
is megadja majd az állami és gazdasági vezetésnek azt a segítséget,
amellyel előmozdítja hatalmas tervünk végrehajtását, a szocializmus
építését, a béke védelmét.

Alaposabban
ismernünk
n
agrártudományi

meg Iretl
Sxorietunió
szakirodalmát

Kommunista

A kongresszus j ó v á h a g y j a
a
Központi Vezetőség beszámoló,
j á t rz
egyesülési
kongresszus
óta követett politikai irányvonalát és gyakorlati m u n k á j á t .

síkra a reakció tervelvei szemben.
Munkásaink, veletek együtt,
az
összes népi demokráciákkal együtt,
a Szovjetunióval az élükön harcolnak, hogy meghiúsítsák áz ellenség
terveit."

A dolgozó nép
egészségéért
Rntkó Anna elvtársnő felszólalása
Ezután Ratkó Anna
elvtársnő,
egészségügyi miniszter szólalt fel.
Szocializmust
épitő
társadalmunk — mondotta — mind többet
foglalkozik az egészségügyi problémákkal. Az egészséges ember védelme, a megbetegedett dolgozók
gyógyulásának meggyorsítása
a
társadalom álta] gondosan ellenőrzött feladattá változott,
A magyar egészségügy egyik
legfontosabb feladata a gyógyító munka minftségi emeté.
séért, az orvosok szakképzett,
ségének növeléséért folytatott
harc.
A magyar egészségügy ezt a kérdést csak a kórházak és poliklinikák egységével tudja jól megoldani
és azáltal, hogy a kérdés megoldó,
sába bevonja a magyar egyetemek
klinikai tanszékeinek magasan képzett . szakembereit,
tudományos
munkásait.

Ezután Somos András elvtárs,
az Agrártudományi Egyetem Kossuth-díjas tanára a mezőgazdasági
szakemberek
képzéséről
beszélt.
A
magyar
egészségügynek
Ahhoz — jelentette ki, hogy ezt
konkrét tervet kell kidolgozni
a hatalmas feladatot jól meg tuda tömegbetegségek, a tbc,
a
juk oldani, fejlesztenünk kell
tarák. a nemibetegségek
elleni
náraink szakmai és politikai ismeküzdelemben.
reteit, meg kell még alaposabban A gondozóintézmények széles hálóismernünk a Szovjetunió ezirányu zatát keli létrehozni, megfelelő tuszakirodalmát. Az oktatási munka dományos kutatóintézetek vezetémellett — hangsúlyozta Somos elv- sével. egyesítve ilyenformán a tutárs —> a kutató munka fontos- dományt a gyakorlattal. Meg kell
oldani a magángyakorlatot folyta,
ságát is az Agrártudományi Egyetó orvosok kérdését is. Munkájútemen. Az ötéves terv során megikat alá kell rendelni az állam éroldandó hatalmas
mezőgazdasági dekeinek.
feladatokat csakis a szovjet agroA mult rendszer osztálypolitikábiológia tudományának elsajátítájának tudható be, hogy egyáltalán,
sával tudjuk végrehajtani. „A gya- nem,-vagy csak formálisan foglalkorlattal való kapcsolatok elmélyí- kozott a munkahelyeknek, a csotése céljából rendszeresen támo- portos élelmezésnek,
a lakásnak,
gatjuk a termelőszövetkezeti cso- az iskoláknak közegészségügyi kér.
portok dolgozóit és egyre jobban déseivel.
elmélyülnek a kapcsolataink
az
Természetes, hogy az egészség-

a kádereket azzal a helytelen
módszerekkel akarják kímélni,
hogy nem gyakorolnak felettük
bírálatot és nem vonják őket
felelősségre.
Feltétlenül szükséges, hogy az
elkövetett hibáért az illető ne
..négyszemközt", hanem a széles
dolgozó tömegek előtt feleljen. Ez
egyúttal annak is jó útja, hogy a
széles dolgozó tömegeket mindinkább bevonjuk az alulról jövő ellenőrzésbe.
Még mindig akad számos olyan
vezető, aki rosszul viszonylik
az
ellenőrzéshez, a bírálathoz. A bírálat elfojtása és a bírálatot
gyakorló üldözése tűrhetetlen állapot.
Sztálin elvtárs ezt barbárságnak minősiti.
A birálat elnyomóival szemben a
Párt és a kormányzat kemény fel- állami gazdaságokkal is " —
lépése érezteti jó hatását.
jezte be felszólalását.

A Norvég

MAGYAR DOLGOZOK PARTJA
KÖZPONTI VEZETŐSÉGE
•

napja

resni a dolgozó parasztok között
is a Muszka Imréket, Balogh Fedencnéket és akkor igazoljuk Kovács elvtárs szavait: a Párt
felszínre hozza a jó paraszti kádere,
ket is."
Ha a falun lévő rejtett kádereket Pártunk útmutatásával
felszínre hozzuk, akkor ezek is művészek lesznek a maguk munkaterületén. Jobban dolgoznak, amt a
dolgozó parasztság békéjét és felemelkedését szolgálja.

fontos szerepéről
elvtárs, az AEK

Erután Házi Árpád elvtárs, az
Állami Ellenőrző Központ elnöke
mondotta el felszólalását. Hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés nem állhat meg a hibák megállapításánál.
Fel kell kutatni a hibák okait
az Állami Ellenőrző' Központ,
nak és meg kell jelölni a javítás módjait, meg kell állapitani
a felelős személyeket.
Házi elvtárs számos példát hozott
fel arra. hogy sok esetben — még
ha az ellenőrzés a hibák mértékét
és a felelős személyeket meg ia állapította —. egyes minisztériumaink és főhatóságaink nem alkalmazzák a felelősségrevonást. Ezek
az engedékenységek igen sokszor
onnan erednek, hogy

ötödik

A z előttünk álló nagy
feladatok, az osztályharc élesedése,
a
feszült nemzetközi
helyzet
megköveteli minden lazaság
és
liberalizmus felszámolását P á r .
tunk soraiban, a fokozott éber.
séget, a kommunista
vasfegyelem
érvényesítését, a
kommunista kötelességteljesítést,
példamutatást,
áldozatvállalást.

Párt

üdvözli

a

fe-

kongresszust

A Norvég Kommunista
Párt elvtárs bátor és ragyogó fellépése
küldöttsége, amely eljött a Párt a bíróság előtt.
Az amerikai imperializmus
a
kongresszusára, időközben már elutazott, A küldöttség vezetőjének. norvég burzsoázia és a norvégiai
Just Lippének üdvözlését
Hidas jobboldali szocialisták segítségével
az országot az imperialista támaelvtárs olvasta fel.
„A norvég munkások hosszú évek dó tervek egyik előretolt támaszA
norvég
óta mé'yen szivükbe zárták Rákosi pontjává változtatta.
Mátyás nevét — mondotta. Eszem- j munkások, a noryég nép azonban
be jut az 1925. esztendő,
Rákosi egyre fokozódó mértékben száll

ügyi minisztériumnak különös
figyelemmel kell fordulnia közegészségürvl feladataink megoldása felé is.
A Szovjetunió tapasztalatai nyomán mi is megszervezzük az ál ami
közegészségügyi felügyeletet.
Olyan felügyeletet, amelynek meg
lesz a hata'ma ahhoz, hogy az elő.
Írásokat mindenkor ellenőrizhesse
és azokkal szemben, akik az előírásokat nem tartják be, szigorúan
eljárjon. De ez a munka csak úgy
lehet eredményes, ha a dolgozók
széles rétege támogatja.
Az anya- és .gyermekvédelem te-

Dicsőség a legyőzhetetlen békelébor vezérének, nénünk nagy barátiának, a bölcs Sztálinnak!
riiletén eddig is komoly eredményeket értünk el.
Fokozott
figyelmet
fogunk
forditan! az ipari munkásaink
orvosi, közegészségügyi ellátásának megjavítására.
Az orvopok feladata nem lehet
a táppénzcsalók támogatása és a
mögöttük megbúvó ellenség erősítése, hanem a beteg dolgozók gyógyítása, a dolgozók egészségvédelmének kiépité&e és megjavítása.
Orvosaink politikai és szakmai
képzettségének emelésével oda fogunk hatni, hogy ezt a feladatukat jól tudják ellátni.

verseny kiszélesítése terén értünk
el eredményeket, de gyökeres változásról még nem beszélhetünk. Szóló t Szabó elvtárs az ellenség aknamunkájáról. a jobboldali szociáldemokraták áskálódásáról a versenyszellem ellen. A kongresszusi
munkaverseny
azonban
ezeknek
torkukra forrasztotta a szót
—
mondotta.

készletek szüntelenül keringjenek a
termelési helyektől a fogyasztókig.
Igen jelentős ez, mert az iparcikkeknek a falura való eljuttatásával ösztönözzük, elősegítjük a mezőgazdaság árutermelésének növe
kedését. Ez pedig több szempontból
szükséges. Elengedhetetlen az életszínvonal emelkedése következtében
növekvő szükségleteink s a köteleMost sek üzemben tapasztaltuk, ző tartalékok biztosítása szemponthogy a dolgozók már a munkaidő jából. De
megkezdése előtt ott, állnak gépeik
egyre növekvő Ipari termelémellett, olajozzák, előkészítik a
sünknek
is nagyobbmennyiségű
szerszámokat,' hogy az indulásnál
mezőgazdasági
nyersanyagra
egy percet se veszítsenek. Nagyva szüksége,
mértékben csökkent a késések és
Minden igyekezetünkkel azon le- az igazolatlan mulasztások száma amelynek felvásárlása a szocialista
óráról-órára kereskedelem megtisztelő feladata.
szünk, hogy a dolgozó nép egész- is. Nap, mint nap,
Beszélt Tausz elvtárs a kereskeségügye érdekében, kifejtett
mun- nőttek ki a sztahánovista szintet
számos delem apparátusában megmutatkoiMnkkal felzárlcózzunk azokhoz a meghaladó teljesítmények
hatalamas teljesítményekhez, ame- j üzemünkben s az üzem legjobb zó hibákról. Nem fordítottak elég
lyekkel sztahánovistáink
növelik dolgozójának zászlaja több helyen gondot az áruválasztékok helyes kiegy nap kétszer is gazdát cserélt. alakítására,
népgazdaságunk erejét s megfelelA gyorsvágás, a gyorsmarás alkalA város és falu közötti árujünk azoknak a követelményeknek,
mazása kiszélesedett, népszerű lett,
kapcsolatok fejlesztésébe nem
amelyeket joggal elvár tőlünk
a habár a régihez való ragaszkodás
vonták be kelifi mértékben a
magyar dolgozó nép.
egyes üzemeinkben még komoly
tanácsokat,
Ssalraaerrespfi
funkcionáriusok akadályt jelent. A Standardban pél- nem mazgósítot ák megfelelően a
dául egyetlen gyorsvágó sincs.
helyi áruforrásokat, rajtett tartafeladatai
Beszéde végén arról szólt, hogy lékokat. A belső ellenség ellen foly.
A vasipar dolgozóinak kérdései- gyökeres változást tudjunk elérni tátott harc hibái abban mutatkozről beszélt Szabó László, a Vasas munkánkban, el kell sajátítanunk nak meg. hogy egyes helyeken —
Szakszervezet ügyvezető
elnöke. a Szovjetunió szakszervezeti funk- HÚSÉRT, Papírközpont. stb. — az
Elmondotta, hogy a szakszervezet cionáriusainak és szakszervezetei- ellenségnek sikerült jelentős káropiunkájában a termelés, a munka- nek munkamódszerét.
kat okozni.
Felhívta a figyelmet Gerő elv„4 mi hazánk
végre a miénk lett'*
társnak arra a megállapítására,
hogy
Az MNDSz küldöttsége a kongtesszuson
a közellátás területe az osztályMi, magyar asszonyok megfogadHidas elvtárs ezután bejelenti,
harc egyik legfontosabb terü.
hogy a Magyar Nők Demokratikus juk Rákosi elvtársnak, hogy még
leiévé vált.
Szövetségének küldöttsége kívánja keményebben, még áldozatkészebben
üdvözölni a kongresszust — ós a dolgozunk és harcolunk a bekéért Éppen ezért a pártszervezetek, gazsorok között már jönnek is előre a gyárakban, a földeken, a hivata- dasági vezetők, tömegszarvezetek állandóan tartsák szemüket a keresa nőküldöttség tagjai. Karjukon vi- lokban és mindenütt.
rág,
munkásasszonyok, egyszerű
Mikor az üdvözlő szavaiénak vé- kedelmi hálózaton, ellenőrizzék, seöltözetben, falusi nők. virágos, szí- ge. az asszonyok hatalmas csokro- gítsék a kereskedelmi dolgozókat.
nes népviseletben. A küldöttek fel- kat adnak át az elnökség tagjai- Az eddiginél fokozottabb mértékállva. melegen, ütemes tapssal kö- nak. Meleg kézszorítással köszönik ben kell felhasználnunk a szovjet
szöntik őket. Négy asszony jobb- meg a virágot a szovjet küldöttek, kereskedelem tapasztalatait.
rpl, négy balról felmegy az elnöki Jugyin és Ponomarjov
elvtársak.
Több nőt a villamosra !
emelvényre ós egyikük. Szabó Mi- Rákosi elvtársnak Szabóné adja át
hályné, piros ruhádban, piros fej- vörös csokrát. Rákosi elvtárs megEzután Veres Endrané, Köztárkendővel. karján hatalmas
vörös öleli őt. És még ezután is perce- sasági Éremmel kitüntetett sztahaszekfűcsokorral a szónoki emelvény- kig zúg az éljenzés: „Éljen Ráko- novista szólalt fel, a Fővárosi Vilhez lép.
si, éljen Sztálin!"
lamosvasút közel 11 és félezer dolSzavakkal nem is lehet kimonA tapsviharból ki sem hallat- gozója nevében üdvözölve a kondani azt — kezdi felszólalását —, szik, amikor a nők elkezdik énekel- gresszust. „A villamosnál is meghogy a magyar asszonyok és édes- ni: „A béketábor legyőzhetetlen..." változott a dolgozók viszonya a
anyák mit köszönhetnek a Párt- — , de amikor az MNDSz kivonuló munkához" — mondotta. — „Nának. A Pórinak köszönhetjük csa- küldöttsége azokat a sorokat énekli lunk is van 16 sztahánovista — én
ládunk, gyermekeink vidám életét, „ha összetartunk rendületlen, le- is így kaptam meg jó munkámért
a Párt őrködik hazánk független- győzzük végleg a háborút" — sok- a Népköztársasági
Érdemrendet.
sége és béktjs életünk felett, a mi száz hang együtt harsogja velük a
Vállalatunk az egész országban
i drága Rákosi elvtársunk
tanított béketábor dalát.
az az üzem, melynek munkáját a
meg bennünket élni' egyenjogúsánők a legjobban el tudjak
látni.
A közellátás
harci
terület
gunkkal sb mondotta többi között.
Ezzel szemben 47 százalék csak a
•— Neki köszönhetjük, hogy megtaTausz János elvtárs miniszterhe- nő a fővárosi villamosvasútnál. Hinulunk rcsztvenni egyre szépülő
ányolom, hogy a 47 százalékból még
életünk formálásában,
az ötéves lyettes az áruforgalom területén egyetlen nö sincs vezető pozíciótervben. Nekem három gyermekem előttünk álló feladatokról beszél. ban."
pan. kislányom, kisfiam az általános Szükséges — mondotta —, hogy
Rákosi
elvtárs:
Igaza
van!
iskola tanulói és azon törik a fejü- raktáraknak, üzleteknek, boltoknak
ket, hogy orvosnak, vagy mérnök- a csatornáin keresztül az áru- (Taps.)
nek készüljenek.

43.2 száza'éka, Szigbru megrovást
kaptak 186_an, a z ügyek 16.4 százaléka. Ennél
enyhébb fegyelmi
büntetésben részesültek 2S4-en, az
esetek 25 százaléka. A felhozolt
vádak és gyanúsítások alól a vizsgálat tisztázott 77 elvtársat,
az
esetek 6.7 százalékát. Pártba való
visszavétellel végződött 90
elvtársunk ügye, az ügyek 8 százaléka.
Ezeket a vizsgálatokat a
KEB
minden esetben az érdekeltek személyes meghallgatásával és jelen,
létében tárgyalta.
Az MDP I. Kongresszusa
óta
maga a KEB munkája is sokat fejlődött. Elősegítette ezt a fejlődést
a pártszervezetek munkájának általános fejlődése, az éberség
fokozása, különösen a Rajk-banda leleplezése óta, a kritika.önkriti'ka
fokozottabb alkalmazása, főként a
Központi Vezetőség mult év február 10-i határozata óta.
Jónak bizonyult a KEB-nek az a
gyakorlata, hogy egyes határozatok végrehajtását és a döntései hatását időnként a helyszínen ellen,
őrzi.
A pártszervezetek a KEB határozatait helyesnek,
igazságosnak
tartották.
A békésmegyei pártbizottság például a pártszervezet munkája felett gyakorolt kritikája miatt kizárt a Pártból egy elvtársat. Megállapította, hogy a megyei
párt.
bizottság kizárási határozata helytelen és visszavette a Pártba. Jelenleg DBFOSZ járási titkár, kiagyülés-előadó, a tanyavilágban állandó szervező, jó népnevelő mun.
kát végez.
A budapesti pártbizottság kizárt
egy textilmunkásnöt a Pártból. Elkövetett hibája nem volt arányban
ezzel a szigorú büntetéssel. Miután
a KEB a Pártba visszavette,
a
Gyapjúmosó NV-nél a termelésben
tervét 190 százalékra teljesiti! Jelenleg 1951 júniusi tervénél tart.

Még ritkábban kerül
arra sor,
liogy idejében való figyelmeztetéssel megóvják a párttagokat nagyobb
hibák elkövetésétől. Legyen előttünk
ezen a téren is nagy tanítónknak,
dolgozó népünk szeretet) útmutatójának, Sztálin elvtársnak tanítása:
„Figyelmesnek kell lenni az embernek a párttagok iránt, szivünkön
kell viselnünk a párttagok sorsát."
Ehhez járult még, hogy a KEBnek gyakran kellett
közbelépnie,
liogv a pártbüntetésben részesített
elvtársakat ne boesássák el automa.
tikusan munkájukból és ne fosszák
meg őket attól a lehetőségtől, hogy
jól végzett munkával tegyék jóvá
hibáikat.
ffiyen lélektelenül intézett fegyelmi ügyekből kifolyó'ag a KEB több
pártfunkcionáriust vont felelősségre.
Még mindig nem
tudatosítottuk
eléggé, hogy ahol a kritikának, a
bírálatnak szabad tere van és élnek
is vele párttagjaink,
ott gyorsan
megjavul a pártszervezetek munkája, mert ezer és ezer kommunista
szeme figyeli, bírálja a hiányosságokat, amit néhány vezető elvtárs
még nem vett észre.
Az ilyen bírálatokat szívesen kell
venni, akkor is, ha
csak részbnn
helytállóak, meg kell köszönni és
gyorsan hozzálátni a feltárt hibák
megjavításához.
Azok a pártfunkcionáriusok, akik
dohognak miatta, akik nem azt nézik, ami jó, helytálló benne, hanem
ami nem felel meg a valóságnak ís
ebbe kapaszkodva próbálják elfojtani a birálatot. akarva nem akarva. a pártdemokrácia megrontóivű
válnak. Ha ennek terel engednénk,
vége lenne a kritikának.

Számos esetben felelősségre vonta
a KEB az olyan pártfunkcionáriusokat, akik a Párt politikáját sértették meg, pl. Tolna, Bihar,
a
volt zemplénmegyei pártbizottságoknál. Itt megyei és járási pártfunkcionáriusok elhanyagolva a politikai nevelőmunkát, a falusi termelőszövetkezetek szervezésénél letérlek a Pártunk által szigorúan megkövetelt önkéntesség elvéről. MásA párttagság széles rétegeiben részt eltorzították Pártunk parasztés ezen túlmenően a pártonkivüliek politikáját azzal, hogy a kulákokközött a KEB iránti bizalom meg- kal szemben önkénveskedtek, aminövekedett. Mind sűrűbben fordul- vel, azok politikai és gazdasági elérték el,
nak a KEB.hez az egyszerű párt- szigetelése helyett azt
hogy a falu szegény- és középpntagokon kivül a pártonkivüliek is.
rasztsága sajnálni kezdte őket.
Ezek a bejelentések a legtöbb esetAnnak érdekében, hogy a fegyelben komoly segítséget nyújtanak
az egyes ügyek felderítéséhez. Kiss mi eljárás a nevelés eszköze is legyen, nz egyes ügyek tárgyalásakor
Józsefné baranyajenői para-sztaszrendszeresen meghívtuk az ügyben
szony például nem tagja Pártunk- érdekelt
pártszervezetek
vezető
nak. A KEB-hez irt levelével le- funkcionáriusait, hogy a kivizsgált
leplezte a helybeli földmüvesszö. ügy tanulságait közvetlen tapasztavetkezetnek súlyos károkat okozó latai alapján hasznosítsák.
Takács, volt falusi birót, akit nem'A' Politikai Bizottság mult év júcsak a Pártból kellett azonnal el- nius 29-i
határozata a nagyobb
távolítani, hanem a törvény előtt pártszervezeteknél a fegyelmi
biis felelnie kellett visszaéléseiért. zottságokra bízta az ügyek kivizsA* Izraeli Kommunista
Párt
üdvözlete
Amig az első időben a KEB-re gálását és a KEB-et bizta meg ezek
Falunkból
egy szegényparasztúgy tekintettek, mint büntető fó- ellenőrzésével. Ennek értelmében a
asszonynak két fia jár egyetemre,
biA felszólalás után Esther Vilen- nak lakás nélkül. A lakosság széles rumra, amely a Párt ellen elkö- budapesti és megyei fegyelmi
hét parasztgyerekböl leH katona- szka elvtársnő, az Izraeli Kommu- rétegei és a gyerekek tömegei nem
zottságok munkája megindult,
de
vetett
cselekményeket
megtorolja,
tiszt, össze sem lehetne gyorsan nista Párt tagja szólalt fel.
úgy a budapesti, mint a megyei és
jutnak hozzá
a legszükségesebb
addig,
főként
az
utóbbi
másfél
év
számvolni, hányan kerültek vezető
kerületi fegyelmi bizottságok
még
táplálékhoz sem. Tízezrek vannak
A Szovjetunió és a szocializ
helyre os hányan tanulnak gimná-, m u s t é p i t ö o r s z á g o k táborának tá- munka nélkül, az esős, hideg idő. alatt ez lényegesen megváltozott, fiatalok. A Politikai Bizottság haA KEB sok esetben hozta helyre tározata. amely lehetővé tette, hogy
ramban es egyetemen.
J m o g a t á s a tette lehetővé az izraeli ben is sátrakban laknak.
az alsóbb pártszervek helytelen fe. a fegyelmi bizottságok tagjait
a
Amikor férjhezmentem, a „m
Pártunk
köyeteli
a
külföldi
kontagjaiból vágyelmi eljárásából eredő hibákat, púrtvá'aszlmányok
tóságos" Kohncr báró birtokán cse. állam megalakulását — mondotta.
cessziók megszüntetését, a külkelédeskedtünk férjemmel. Jöttek a De országunk — népünk hősies,
s-ámos igazságtalanságot szünte- lasszák, nagy segítséget jelentett.
ellenére reskedelem államosítását, a nagy- tett meg és a büntetés mel'ett a
gyerekek, de nekem az utolsó per- önfeláldozó küzdelmének
Megállapítható, liogy ahol a meburzsoázia
szigorú
megadóztatását,
nem független állam. A
Ben
cig dolgoznom kellett és születésük
kommunista nevelés egyik komo.y gyei titkár komolyan foglalkozik a
után egy hétre már dolgozni men- Gurion kormány kiszolgáltatta or- a munkabérek emelésit és a ke- tényezőjévé kezd válni.
fegyelmi bizottságok
munkájával,
kiépítését
tem.
szágunkat az amerikai és
angol reskedelmi kapcsolatok
segíti őket. esetetikiut résztvesz egya
szocialista
tábor
országaival.
A
KEB
az
MDP
I.
KongresszuMost a nyáron kétéves kisfiamat imperializmusnak, amelynek
célja
egy ülésükön, ott jó a munkájuk.
Pártunk erélyesen lép fel az arab sa óta 105 ügyben fo'ylatott vizs- Ahol a megyei titkár, vagy a menapközi otthonban helyeztem el és egy agresszív, szovjetellenes szö.
nemzetiséget elnyomó politika el- gálatot, amelyben a Pártba befu- gyei pártbizottság magára
nyugodtan megyek dolgozni a ter- vétség létrehozása.
hagyja
melőcsoportba, mert oda is elvezerakodott ellenséget
leplezte
le. őket, ott egyik hibát a másik után
Az amerikai imperializmus óriási len.
tett bennünket a Párt.
A brit és amerikai imperializ- Felfedte a felszabadulás előtti fa- követik el.
mennyiségben árasztja el orszáMilyen hibák
lapasztalhatók a
Az ősz óta a Lenin-termelőszö- gunkat számunkra haszontalan áru- mus, amely országunkat gzovjet- siszta magatartást, jobboldali szoc.
aknamunkát,
tervgazdasá- megyei fegyelmi bizottságok munvetkezeti csoport tagjai
vagyunk. val. elsorvasztja nemzeti iparun- ellenes bázissá akarja kiépíteni, bé- dem
Aki azelőtt látta falunkat, az ma kat és növeli a munkanélküliséget, két és függetlenséget kivánó né- gunk, a szocializmus építése ellen kájában?
már rá sem ismerne, Gépállomást
1. A fegyelmi ügyeket nem vizselszánt ellenállásába fog be- vétőket, szabotá'ókat. vagy olyaDolgozóink életszínvonala állán- jpünkv elsz
kaptunk a hároméves tervben, vil- dóan rosszabbodik. Százezrek van- 'leütközni.
nokat, akik az ellenségnek adták el gálják meg tárgyalás előtt alapolany világít az utcán, a házakban,
san, nem kellően készítik elő
az
magukat.
kövezett járdán mennek a gyerekek
érdekelt elvtársakat,
nem hívják
Gerö elvtárs xársxavával
végetért
Sok olyan ügy került a KEB e é meg személyesen és védekezésüket
iskolába. Vasárnap
kultúrotthonba
— amelyben a párton,belüli demo- nem hallgatják
a második napirendi
pont
vitája
megyünk, szórakozunk, tanulunk és
meg,
leginkább
kráciát sértették meg. igazságtamég mi minden lesz az ötéves terv.
nék m i n d a javaslatokat,
mind lan fegyelmi határozatot hoztak. azért, mert a megyei pártbizottság
A
Magyar
Dolgozók
Pártja
II.
ben! Mozi, Artézi kút. iskola, gyeraz előkészítési munkával megbízott
figyelembe
kell Pártszervezeteink titkárai és
mekeinket várják
az új gyárak. kongresszusán 2. napirendje fölött a bírálatokat
ve. referens elvtársakat más feladattal
indított
vitát
ezután
lezárták.
m
a
j
d
venni,
fel
kell
dolgozni
és
az új iskolák, a Párt neveli őket
zetöségei még ma is több esetben halmozza el.
Nagy taps között emelkedett szó- értékesíteni kell. a további mun- sértik meg a pártdemokráciát, azemberré.
2. A fegyelmi bizottságokhoz nem
A mi hazánk végre a miénk lett lásra Gerö Ernő elvtárs, főtitkár, kában.
zal, hogy könnyelműen
fosztják tartozó ügyeket intéznek,
például
és a mi édes hazánkat akarják az helyettes. Gerő elvtárs a követkeRövid szünet után Vass István- meg a párttagságtól a kis hibákat tagjelölt előéletének vizsgálata, gaimperialista
bitangok egy borzal- zőket mondotta:
bonabegyüjtés, stb.
ná elvtársnő nyitotta meg az ülést. elkövető párttagokat.
mas háborúval szétdúlni.
Elv'ár, A felszólalások a referátummal Rátértek a kongresszus harmadik
Vagy heleken át nem
tartanak
Még
mindig
sok
a
fe'ületes
vizssak! Mi nem megyünk Kohner bá- egyetértettek.
Elhangzott egész
•róékhoz cselédnek! A vérünket ad- sor érdekes és értékes javaslat, napirendi pontjára, a Központi El- gálat alapján hozott rossz, igaz- ülést, az ügyek elintézetlenül hallenőrző Bizottság jelentésére.
A ságtalan fegyelmi ítélet. Sok he- mozódnak fel.
juk oda hazánkért. Minden becsü3. Előfordul, hogy a fegyelmi biletes magyar asszony harcol azért, elhangzott több helyes és basz- napirendi pont előadója Kiss Ka- lyen az alsóbb páltszervekné., dc
hogy száp hazánkban gyermekcink nos bírálat. A z ú j o n n a n m e g v á . roly elvtárs, a Központi Ellenőrző még a megyei bizottságoknál
is zottságok elmerülnek apró részlelasztandó Központi Vezetőség- Bizottság elnöke volt,
élete minél boldogabb legyen.
vonakodnak jóvátenni az ilyen té- tekben, ami miatt a bizottság ülévedéseket, még akkor is. ha
már se elhúzódik. Pl. Borsod megyében
felismerték, hogy hibáztak, vagy reggel 7-től este 7-ig tarló ütésen 3
fegyelmi ügyet tárgyaltak meg.
a KEB hivta fel erre a figye'mü.
A hibák leküzdésére és a munka
ket. Azt hiszik, ha beismerik, hogy
tévedtek, tekintélyük csökken. Hol- megjavítására azonban megvan minden lehetőség és van is folyamatos
A KEB az MDP I. Kongresszusa ott éppen az elkövetett hibák gyors javulás. A bizottságok összetétele álFolytasson kíméletlen harcot a
Kiss elvtárs beszámolóját
azza,
felismerése és azok kijavítása nö- talában jó. 'A' megválasztott
elvkezdte, hogy az M D P I. Kongresz- pártszerűtlen, fegyelmezetlen, párt- óta eltelt 2 és fél év alatt 1.134
veli meg a szervezetek vezetőinek társak komolyan veszik feladatukat.
ügyében
folytatott
szusa. amikor megválasztotta
a ellenes, frakciós tevékenység és a párttagunk
1
tekinté.yét.
A KEB helyszíni látogatásokkal, a
Központi
Ellenőrző
Bizottságot, korrupció minden fajtája ellen.
vizsgálatot. Ebből 758 esetben a
A felszabadulás utáni évekhez vi- fegyelmi bizottságok ülésein
való
feladatává tette:
KEB
indította
meg
a
vizsgálatoörködjön azon, hogy a dolgozó
szonyítva van javulás, dc még bi- részvétellel, a fegyelmi referensek és
kat, mig 376 esetben más pártszer- zony előfordul, hogy egyes vezető- a bizottságok elnökeinek
a KEB
Őrködjön a párttagok és tagje- nép érdekeit és erkölcsi felfogását
vezetek határozatait bírálta felül, ségi tagok mondják ki a pártszer- egy-cgy ülésére való meghívásával
sértő
elemek,
vagy
a
nép
ellensélöltek politikai magatartása,
erfellebbezés formájában. Az összes vezetben a kizárást és ennél env- segíti kiküszöbölni a hibákat.
Pár- ügyek közül kizárással végződött | hébb fegyelmi büntetést ritkán alkölcsi tisztasága és párthűsége fe. gei ne furakodhassanak be
A KEB szigorúan fellépett
az
tunkba,
490, a fegyelmi eljárás alá vontak halmaznak.
egyes .pártszervezeti és vállalati va.

Kiss Károly elvtárs beszámolója
a Központi
Ellenőrző Bizottság
munkájáról
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zctők ellen, akik a vcliik szemben
filkalmazott kritikát el akarlak folytam. A krilizálókkul szembeni megtorlások ás a kritika elfojtására való törekvés ma már csnk szórványosan fordul elő, de hogy sok helyen
nem jó szemmel nézték azt,
aki
meglátásaival a Párt központi szervéhez fordult, bizonyítja az is, hogy
gyakori a névtelen bejelentést tevők száma. Rendes, becsületes mun.
kasok, ha azt látják, hogy észrevételeikért, véleményükért nem védi meg őket a pártszervezet, kénytelenek bejelentéseiket
névtelenül
megtenni.
Ezen a téren még sok pártszervezetben és üzemben van javítanivaló. Természetesen mi ezeket
n
pévtelenül érkezett bejelentéseket is
megvizsgáljuk.
A hivatali hatalommal való visz.
szaélés és korrupció miatt 130 esetben vont a KEB felelősségre párttagoknt és távolította el őket
a
Párt soraiból- Az ilyen visszaélések
száma az utóbbi időben igen csökkent. Erkölcsi élet (erén elköveteti
hibákért 51 párttagunk ellen
kellett eljárnunk.
Meg kell azonban
mondani, hogy a Párt erkölcsi felfogását sértő esetek általában rit.
kék.
Igen gyakran kell foglalkoznunk
sz éberség terén elkövetett hibákkal. Az imperialista kémszervezetek
aljas ügynökeinek, a Rajk-bandáuak leleplezése és ártalmatlanná tétele, a jubholdnli szociáldemokratáknak üzemeink egész sorában ta.
pasztalt szabotáló,
kártevő tevékenysége beszédes bizonyíték arra
vonatkozóan, milyen sok lanulnivalónk van még az éberség terén.
Annak clőrebocsájtásával, hogy a
kommunisták ezrei adják a legjobb
é lm un kasokat, a gyárakban és bányákban, nr. államapparátus intézményeiben ós hivatalokban, hogy
pártfunkcionáriusaink
zöme jól
végzi feladatát, mégis meg kell
állapítani, hogy párttitkáraink és
pártfunkeionáriusaink
egy kisebb részénél a helytállás és példamutatás terén komoly hiányosságok vannak.
A K E B vizsgálatainál tapasztaltuk, hogy vannak a kommunisták,
a párt- és vállalati vezetők között,
akik elkényelmesedtek és önelégültekké váltak, elszakadtak a tömegektől és azt hiszik, hogy kényelmesen sétálunk bele a szocializmusba.
Ilyen volt a pestmegyei
ÁGI
egyik vezetője, munkáskáder,
de
elkényelmesedett ember, akit fontosatob helyre, egy állatni gazdaságba akart a Párt áthelyezni, de ezt
megtagad'a,
azzal
indokolva,
hogy „kényelmetlen lenne vidékre
mennie", mert itt, Budapesten szépen berendezkedett.
Az ilyen elkényesedlett
vezetők
önkén yeskednek, helyi zsarnokká
válnak, bürokraták lesznek, körülöttük pedig a jó elvtársak elvesztik munkakedvüket és passzívakká
válnak,
Kommunista önkritikával bc kell
ismernünk, helytelen
volt- hogy
már az első esetnél nemi léptünk
fel szigorú kritikával ilyen esetekkel özemben.
Az utóbbi időben 'szaporodtak a
K E B előtt az olyan
párttagok
ügyei, ultik a felszabadulás előtti
időben jobboldali,
vagy
fasiszta
szervezetek tagjai voltak
és ezt
mindezidáig titkolták. Vol'ak közöttük komoly pártfunkcióban is néhányan. Hogy most ezek az esetek
nem szaporodtak, azzal magyarázható, hogy az éberség javult
a
pártszervezeteknél és a kádermunkában.
Az esc tok jórészében nem is az
volt a súlyos, amit eltitkoltak, hanem az a tény, hogy a Párthoz
nem voltaik őszinték.
Volt, aki évekig gyötrődött, munkáját nem tudta rendesen elvégezni,
mert rágta, gyötörte a tudat, hogy
egyszer kiderül az igazság és lelepleződik. Néhány ügy, amiben
vizsgálatot folytattunk, azonban azt

Olt Károly

elvtárs
Bizottság

bizonyítja, hogy akinek nincsen elég
ereje és öntudata magától feltárni
eltitkolt hibáit és azt az osztályellenség tudja meg róla, — az nem
egy esetben az ellenség ügynökévé
válik.
A K E B gyakran
tapasztalja,
hogy sok rendes munkás, paraszt
és értelmiségi került a felszabadulás előtti idő>ben átmenetileg a
horthysta fasiszta propaganda hatása alá és ez, ha most becsületesen dolgoznak, nem lehet akadálya
annak, hogy a kommunisták sorai
között foglaljanak helyet. Mi ezeknek a dolgozóknak, ha láttuk, hogy
nz újjáépítés, a termelés terén jól
dolgoznak és hibájukat
ezzel teszik jóvá, multjukra pontot tettünk
és ez nem jelentett részükre hátrányt. Felszabadulásunk óta eltelt'
hat év tapasztalata azt igazolja,
hogy ez helyes volt, de hibájukat
no növeljék azzal, hogy mindezt a
Párt illetékes fórumai előtt eltitkolják. A Párt feltétlen őszinteséget követel meg minden kommunistától és ezért
eljár
fegyelmileg
azokkal szemben, akik nem őszinték.
Ugyancsak szigorúan
fel
kell
lépni azok ellen, akik pártokmányaikat. meghamisítják, akik nem
becsülik meg pártigazolvámyukat,
vagy elvesztik azokat.
A K E B munkájában az eredmények mellett azonban vannak hiányosságok is. A határozatoknál, az
ügyek
elbírálásánál a politikai
szempontok nem érvényesültek kellőképpen. Egyes esetekben a K E B
liberális határozatokat hozott.
A K E B kezdetben, amikor még
nem volt megfelelő
gyakorlata,
gyakran átvette egyes minisztériumok, vagy más állami hivatalok
szerepét akkor, amikor szakmai vonatkozású ügyeket is kivizsgált, a
hivatal; fegyelmi eljárást megelőzve. Ezzel lehetőséget adott egyes
hivataloknak arra, hogy a fellelősséget maguktól elhárítsák.
Nem volt megfelelően felkészülve olyan fontos kérdésekben, mint
az ötéves terv, a falusi osztályharc,
vagy a kommunista éberség kérdései, amikor ezeken a területeken
gyorsan és keményen kell fellépnie. Ezzel elmulasztotta, hogy éppen ezeken a területeken gyors határozatokkal <öbb hiba elharapózó sát megakadályozza.
A fegyelmi ügyek
tanulságait
még nem kiielégítő módon hasznosítjuk a Párt részére. Ezért a megelőzés és a kommunista nevelés, a
kommunista magatartás szempontjából a K E B munkája még nem
elég hatásos.
A KEB
munkájának
politikai
színvonalát tovább kell javítani.
Pártunk
növekedése, az előttünk
álló feladatok nagysága, az osztályharc kiéleződése falun és városban megköveteli, hogy az eddiginél sokkal keményebben, szigorúbban lépjünk fel azokkal szemben, akik eltérnek a Párt vonalátél, akik hanyagul végzik munkájukat és károkat okoznák nemzetgazdaságunknak.
Ennek a változásnak a K E B és
a fegyelmi bizottságok határozataiban is ki kell fejeződnie.
Pártunk az M D P I. kongresszusa óta egészségesen és erőteljesen
fejlődött. Szervezetében szilárd és
egységes. A dolgozók széles tömegei magukénak vallják, bizalommal
tekintenek rá és követik útmutatásait. A K E B az elmúlt két és félév folyamán munkájával, határozataival ehhez az egészséges, egységes fejlődéshez igyekezett hozzájárulni.
Kérem a tisztelt
pártkongreszszust, hogy a K E B munkájáról tett
beszámolómat vagye tudomásul.
Kiss Károly jelentését a
kongresszus egyhangúlag
tudomásul
vette. Ezután Olt Károly elvtárs,
a kongresszus által vá'asztott Fellebbviteli Bizottság elnöke tett jelentést a kongresszusnak a bizott.
ság munkájáról.

jelentése a Felebbezési
munkájáról

Ol| Károly elvtárs a Fellebbezé- súlyosságát, megvizsgálta, hogy a
si Bizottság jelentését terjesztet- kizárás óta eltelt idő alatt a kizár,
tak milyen magatartást tanúsítotte » kongresszus elé.
tak, hogyan viszonyultak a Párt— Pártunk Szervezett Szabály,
hoz, hogyan viszonyultak a termezata kimondja, hogy .,a kiszabott
lő munkához.
pártbüntetés ellen a felsőbb pártA Fellebbezési Bizottság a 164
szervekhez, egészen
az országos
visszavételi kérelem közül hét esetpártkongresszusig lehet fellebbezni.
ben javasolja a visszavételi kéreA kongresszushoz 164 fellebbe- lem teljesítését.
Javasolja
a
kongresszusnak,
zés érkezett.
164-en kérték
a
Központi Ellenőrző RUottság ki- hogy
záró határozatának megváltoztatáKovács Ferenc halogyi
dolgozó
sát. Ezenkívül számos kérelem ér. parasztot,
kezett a kongresszushoz olyanokKukk György
géplakatos.segétól is, akiket a tagfelülvizsgálat so. det,
rán a Párttól kizártak.
Tusák László tisztviselőt,
A kongresszus
által
kiküldött
Csonka Ernő órássegédet,
Fellebbezési Bizottság megvizsgál-,
Kovács
Mihály
műszerész-heta a Központi Ellenőrző Bizottság gesztőt,
által kizárt 164 volt párttag VÍ6ZIliás Ferenc tanítót és
s/avételi kérelmét. A Fellebbezési
Csepregi Zoltán famunkást
Bizottság a kérelmezőknél elsősorban mérlegelte az elkövetett hiba a Pártba vegye vissza.

Olt elvtárs javaslatait részletesen megindokolta és javasolta tovább, hogy a fennmaradó 157 fellebbezést. továbbá valamennyi —
a tagfelülvizsgálat során — kizárt

[volt párttag visszavételi kérelmét teli kérelmeket vizsgálja meg.
a kongresszus utalja a megválasz.
tanüó új Központi Ellenőrző BiEzzel az MDP I I . kongresszuzottság hatáskörébe azzal, hogy a sának ötödik
napi
tanácskozása
I fellebbezéseket, illetve visszavéts- véget ért.

A kongresszus

hatodik

napja

'A' Magyar Dolgozók Pártja II. meg.
kongresszusának hatodik napi taA táviratok ismertetése után könácskozásait Hegedűs András,
a vetkezett a Szervezeti
Szabályzat
Központi Vezetőség titkára nyitotta módosításának megtárgyalása. Elő.

Hidas István elvtárs
a Szervezeti Szabályzat
Tisztelt Kongresszus!
Kedves
Elvtársak és Elvtársnők!
Pártunk Szervezett Szabályzatát
a Magyar Dolgozók Pártjának I.
Kongresszusa fogadta el. E Szervezeti Szabályzat volt az egyesülési
kongresszus óta Pártunk alkotmánya. Jelenlegi Szervezeti Szabályzatunk alapjában megfelel a mostani követelményeknek is és így
nincs okunk arra, hagy rajta elvi
jelentőségű módosításokat eszközöljünk. Ellenben igenis szükséges,
hogy módosítsuk Szervezeti Szabályzatunknak néhány olyiam pontját, amelyek már nem felelnek meg
a jelenlegi helyzetnek. Ezek a módosítások szinte természetesen következnek az egyesülési kongreszszus óta megváltozott helyzetből.
A javasolt módosítások
egyik
csoportja azzal kapcsolatos, hogy
Pártunk I. és II. kongresszusa között eltelt idő alatt létrejött a Magyar Dolgozó Ifjúság Szövetsége,
mint a Párt legközvetlenebb szervezett tartaléka. Ennek megfelelően módosítani javasoljuk Szervezeti Szabályzatunk 2. pontját, mely
szerint a Pártnak az lehet tagja,
aki 16. életévét betöltötte.
Ehelyett azt javasoljuk, hogy a Párt.
nak az lehessen tagja, aki a 18.
életévét betöltötte. Minthogy most
már van nagy, egységes ifjúsági
szervezetünk, a DISZ, amely Pártunk
legközvetlenebb
tartalékát
képezi, a politikailag tevékeny fiatalság száméra adva van a lehetőség, hogy ennek soraiban fejtse
ki működését, megtanulja becsülni és szeretni a mi nagy Pártunkat és a DISZ Soraiban
odaadó
munkával és jó tanulással felkészüljön arra, hogy Pártunk tagjelöltjeinek sorába léphessen.
Szervezeti Szabályzatunk 7. pontjánál azt a módosítást javasoljuk,
hogy DISZ-tagok felvételénél
a
két ajánlás közül, amely Szervezeti
Szabályzatunk értelmében a
tagjelöltté való felvételhez szükséges,
az egyiket az üzemi, a budapesti
kerületi, vagy járási, városi DISZ.
bizottság ajánlása helyettesíthesse.

adója Hidas István,
a budapesti
pártbizottság titkára volt. A Szervezeti Szabályzat módosítására tett
javaslatot egyhangúlag elfogadták.

beszámolója
módosításáról

a belső demokráciát, biztosítsuk a
párttag jogait,
megakadályozzuk,
hogy bárkit önkényesen kizárhas.
sanek Pártunk tagjai sorából és a
lehetőség szermt kiküszöböljük a
bürokratikus akadályokat, amelyek
olykor megnehezítik
a tagjelölt,
ségre, illetve a párttagságra
érdemes dolgozóknak Pártunk
soraiba való felvételét. így az egyik
módosító javaslat szerint Szervezeti Szabályzatunkban javasoljuk kimondani, hogy a tagjelöltek sorából felvett párttag tagsága attól 8 2
időponttól, attól „ naptél kezdődik,
amikor az alapszervezet taggyűlése a tagjelöltet párttagnak felvette. Jogos és igazságos, hogy a párttagságot attól a naptól számítsuk,
amikor a tagjelöltet az alapszervezet a Párt tagjai sorába felvette.
Ugyancsak a párttag jogait kiváltjuk biztosítani altkor, amikor azt
javasoljuk, hogy
Szervezeti Szabályzatunkba olyan módosítást vegyünk fel, mely szerint a Pártból
való kizárást minden esetben megyei bizottságnak, Illetve a budapesti pártbizottságnak kelljen jóváhagynia. Erre azért van szükség,
mert a tapasztalat azt mutatja,
hogy egyes alsóbb
pártszerveink
számos esetben kellő indok nélkül
zártak ki párttagokat. A párttagság, elvtársak — erre tanit bennünket Sztálin elvtárs — szent dolog és a Pártból való kizárás
a
legnagyobb büntetés, ami párttagot érhet, ezért igen alaposan meg
kell fontolni, hogy mikor, milyen
esetben éljünk a pártibüntetésnek
ezzel a legsúlyosabb mértékével.
A párttagság jogait kivánja biztosítani az a javaslat is, hogy bu.
dapesti, a megyei, városi, a járási és központi vezetőség által kijelölt nagyüzemek választmánya tagjai közül fegyelmi bizottságot válasszon, amely kivizsgálja a
fegyelmi ügyeket és javaslatot tesz
a pártbizottságnak. Erre a módösitásra azért van szükség, mert gyakran előfordult, hogy a fegyelmi
ügyek igen sokáig elhúzódtak. Javaslatunk alkalmas arra, hogy ezt
a helyzetet megváltoztassa. A fegyelmi bizottságok azonban
csak
javaslatot tehetnek,
maguk nem
dönthetnek, nem veszik le a felelősséget a pártbizottságokról a fegyelmi ügyekben való döntés kérdésében.

Hasonlóképpen a DISz létrejöttével kapcsolatos az a javaslat,
hogy Szervezeti Szabályzatunkba
olyan ú j fejezetet iktassunk be,
amely világosan meghatározza
a
Párt és a DISz viszonyát,
amely
röviden megállapítja a DISz feladatát és a Párt, illetve a pártszervezetek és a pártbizottságok
kötelezettségeit a DISz iránt. Ez az
Szervezeti Szabályzatunk, elvtárúj fejezet, melyet Szervezeti Szahogy
bályzatunkba fevenni javaslunk, a sak eddig úgy intézkedett,
következőképpen szól:
azokban a nagyüzemekben kell, a
Központi Vezetőség
engedélyével
„A DISZ az MDP ifjúsági
töpártbizottságot
létrehozni,
amemegszervezete, a Párt aktiv segílyekben legalább ezer párttag és
tője a szocializmus építésének, az
tagjelöltünk van. Mi pedig azt jaifjúság nevelésének minden terülevasoljuk, hogy a Központi Vezetőtén. A DISZ munkáját a Párt iráség hozzájárulásával már azokban
' nyílja. A DISZ bizottságok és
az üzemekben is pártválasztmányt
[szervezetek munkáját a megfelelj
és pártbizottságot lehessen létre{pártbizottságok, Illetve helyi párthozni, amelyekben a parttagok és
szervezetek irányítják, segítik.''
tagjelöltek száma meghaladja
az
A módosítások között melyeket ötszázat
Szervezeti Szabályzatunkban javaEnnek
a javaslatnak
az
n
solunk, Szerepel politikai osztályok
célja, hogy a nagyüzemek pártszer.
létesítése, illetve pártszervezfik kivezeteinek a helyi kérdésekben naküldése a szocialista épités olyan
gyobb
önállóságot
biztosítsunk,
területeire, melyeken különösen fonhogy saját hatáskörükben
intéztos a pártmunka megerősítése. Az
hessék pl. a tag- és tagjelöltfelvéelvtársak tudják, hogy ilyen poli- tel kérdéseit, hogy a vezetést kötikai osztályok
és pártszervezők ze.ebb vigyük a tagsághoz.
nálunk egyes területeken már mű- Szervezeti Szabályzatunkban olyan
ködnek, igy a vasútnál, a gépállo- módosítást javasolunk, amely sze.
mások szervezeténél, fegyveres tes- rint az eddigi gyakorlattól eltérően,
tületeink egy részénél. Pártszerve- a falusi pártszervezetek taggyűlézők működnek általában a legna- se által felvett tagjelölteket és tagyobb építkezéseknél., A gyakorlat gokat ezentúl nem kell a
járási
megmutatta, hogy helyes volt ilyen pártbizottság útján
felterjeszteni
szerveket az emiitett
területeken jóváhagyás végett a megyei pártlétrehozni, illetve
pártszervezőket bizottsághoz, hanem a felvétel kérkiküldeni.
désében a járási pártbizottság dönt,
Javasoljuk továbbá,
új fejezet
A pártonbelüli demokrácia megfelvételét
Szervezeti
Szabályzaszilárdításét szolgálja az a javas,
tunkba a Part szervezeteiről a néplatunk, hogy Szervezeti Szabályhadseregben, mert nyilvánvaló, hogy
zatunk mondja kl: budapesti, mee. a kérdés szabályozásra szorm.
gyei. városi, kerületi, nagyüzemi
A javasolt szabályozás minden te- és járási választmányokat legalább
kintetben megfelel az eddig kiala- kéthavonként össze kell hívni
kult gyakorlatnak és ezt a gyaIsmeretes, elvtársak, hogy az
korlatot kivánja rögzíteni, Pártunk
egyesülési kongresszus óta jelentős
irott törvényévé te..ni.
változások 'örténtek a falun. Ezek
A Szervezeti Szabályzathoz
ja- nyomán megszűnt az a helyzet,
vasolt módosítások között
egész hogy a faluban csupán er*' m tesor olyan kisebb-nagyobb módosí- rületi pártszervezet műkő
mert
tás szerepel, amely azt a célt szol- a valóságban igen sok köZiagben a
gálja, hogy erősítsük Pártunkban helyi pártszervezet mellett üzemi,

gépállomási, termelőszövetkezeti, ált
lami gazdasági pártszervezet is
van. Nyilvánvaló, hogy Szervezeti
Szabályzatunkban ezt az ú j h e l y
zetet rögzíteni kell és mag kell határoznunk a falun működő külön'
böző pártszervezetek
összefogását
nak és irányításának módját. E n .
Oek megfelelően javasolunk különféle módosításokat felvenni Szer.
vezeti Szabályzatunkba.
Szervezeti
Szabályzatunkban, a
részben
megváltozott
helyzetnek
megfelelőeri, javasoljuk pontossb.
ban meghatározni az alapszervezel
fogalmát.
Mint az elvtársak tudják, a m u l t .
ban nálunk az alapszervezeten be.
liil úgynevezett tizes.csoportok voltak, egy-egy tizes-bizalmival.
A
gyakorlat megtanította Pártunkat
arra, hogy az a'apszervezeten belül nem kell feltétlenül ragaszkod.
nl a tízes számhoz, hanem elsősor.
ban a termelő munka, g általában
a munka 'alapján összetartozó párt.
tagokat és tagjelölteket kell
a*
alapszervezeten belül
összefogni.
Ennek megfelelően azt javasoljuk,
hogy
Szervezeti
Szabályzatunk
mondja ki általánosabb formában
pártepoportok létesítését az alapszervezeteken belül a Párt által
kitűzött feladatok végrehajtásának
elősegítésére, a politikai és felvilágosító munka megjavítására, a
párttagok jobb megismerésére és
a pártmünkába való fokozott bevonásukra.
Szervezeti Szabályzatunkba
új
pontként javasolunk felvenni olyan
pontot, amely világosan leszögezi,
hogy a termelő üzemekben a pártszervezetet megilleti az ellenőrzés
joga, amig a hivatalokban, intéz,
menyekben, minisztériumokban működő pártszervezeteket ilyen
jog
nem Illeti meg. Ez az ú j pont,
amelyet Szervezeti Szabályzatunkba felvenni javasolunk, a következőképpen szól:
„A termeit üzemek — köztük az
állami gazdn e ágok,
gépállomások,
termelőszövetkezetek — alapszer.
vezeteit megilleti az a jog. hogy
az üzem. a gazdaság igazgatóságának tevékenységét ellenőrizzék."
,,A hivatali
pártszervezetek
a
munkában tapasztalt hiányosságokról szó'ó észrevételeiket, a munka
megjavítását elösegitő javaslatai,
kat a hivatal, az intézmény vezetője, szükség eseten felsőbb pártszervek elé terjesztik. de a hivatali
az intézmény vezetését, azok sa', a .
tns feladatai folytán nem ellenőrizhetik."
Pártunk II. kongresszusát megelőző hetekben Szervezeti Szabályzatunk kérdésében igen nagyszámú javaslat érkezett Központi Vezetőségünkhöz pártszervezeteinktel.
párttagjainktól,
sőt
pártonkívüli
dolgozóktól is. A javaslatoknak cz
a nagy szánta azt mutat i a, hogy
pártszervezeteink és
párttagjaink
igen fontosnak tartják a Szervezeti Szabályzatot, de mutatják ezenkívül a pártonkívüli dolgozók, érdeklődését, ragaszkclását,
meleg
szeretetét is
Pártunk
iránt.
A
Központt Vezetőség az összes beérkezett
javaslatokat
gondosan
megvizsgálta. Azokat a javaslatokat, amelyeket helyénvalónak tartott, felvette a módosítások közé.
Még a kongresszus ideje alatt is
érkeztek be javaslatok a Szerveteti Szabályzat módosításához, mely
körülmény szükségessé teszi azt,
hogy a javasolt Szervezett Szabályzaton a Központi Vezetőség módosításokat javasoljon.
Hidas elvtárs néhány ilyen javaslatot
ismerteted, majd
így
folytatta:
Természetesen azonban nem minden javaslatot lehetett
elfogadni.
Azok közül
a javaslatok közül,
amelyeknek elfogadását .nem tartjuk célszerűnek, csupán kettőre kívánok kitérni.
Számos olyan javaslatot kaptunk,
hogy változtassuk meg
Pártunk
nevét, s hogy vegyük fel újból a v
Kommunista Párt nevet. A Központi Vezetőség nem tartja
célszerűnek e javastat
elfogadását,
mert úgy véli, hogy a Párt je'enlegi neve megfelelő, s mert a z o k a
körülmények, amelyek az egyesülési kongresszus idején
amellett

Éljen Pártunk, dolgozó népünk bölcs tanílúfa, szeretett vezére, Rákosi Mátyás!
gzóltak, hogy Pártunkat a Magyar
Polgozók Pártjának nevezzük, jelenleg is fennállanak. Ezenkívül:
ismeretes, hogy az egyesülési kon.
gresszus kimondotta, hogy a Magyar Dolgozók Pártját a marxizmus-leninizmus tanítása vezérli, s
hogy Pártunk lényegét, tartalmát
tekintve K o m m u n i s t a
Párt.
Azt hiszem, hogy az egyesülési
kongresszus óta eltelt idő
alatt
Pártunk egész munkájával kézzelfoghatóan bebizonyította, hogy ez
igy van. Ezért
A valóságban is
nem javasoljuk Pártunk nevének
megváltoztatását,
A másik javaslat, amelye* nem
tartunk célszerűnek elfogadni, arra vonatkozik, hogy változtassuk
meg a tagok és tagjelöltek felvételének feltételeit. Kaptunk olyan javaslatokat, hogy emeljük fel a tagjelöltség idejét. De érkeztek hoz-

Jelentés

zánk olyan javaslatok is, amelyek
éppen az ellenkező irányban haladnak, vagyis a tagjelöltségi idő leszállítását kérik. Voltak javaslatok arranézve is, hogy a tag- és
tagjelöltfelvételnél
az eddiginél
több ajánlóra legyen szükség, de
kaptunk ellenkező értelmű javaslatokat is.
A Központi Vezetőség nem tartja célszerűnek, hogy most megvál.
toztassuk a tagok és a tagjelöltek
felvételének a feltételeit, mert a
tapasztatot azt bizonyítja, hogy a
jelenlegi feltételek helyesek, megfelelnek a helyzet követelményeinek.
Meggyőződésem, hogy a javasolt
módosítások elő fogják segíteni a
pártmunka megjavítását,
hozzá
fognak járulni ahhoz, hogy a mi
nagy Pártunk — kongresszusunk
által megválasztandó új Központi
Vezetőség és népünk szeretett ve-

a kongresszusi

rerseny

zérének, Rákosi elvtársnak az irányításával — sikeresen megoldja
a Magyar Dolgozók Pártja II.
Kongresszusa által meghatározott
nagy feladatokat.

•
A határozati javaslatot szerkesztő bizottág nevében
Révai József
elvtárs terjesztette be jelentését. Bejelentelte, hogy a szerkesztő bizottság egv-két módosítással a határozati javaslatot elfogadta. A módosító javaslatok ismertetése után a
kongresszus résztvevői egyhangúlag
tették magukévá a halározati
javaslatot.
Feszült érdeklődés közben tette
meg ezután
jelentését a Magyar
Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nevében Apró 'A'ntal elvtárs, a SZOT főtitkára, a kongreszszusi verseny eredményeiről és arról, melyik üzem nyerte a Központi Vezetőség zászlaját.

eredményéről

lölő bizottság javaslata titkos szavazásra került,
Kristóf István
a szavazatszedő
bizottság elnöke ismertette a titkos
szavazás módját, majd szavazási
szünetet tartottak.
A szavazási szünet után Hegedűs
András elvtárs nyitotta meg az
ülést. Kristóf István elvtárs, a szavazatszedő bizottság elnöke terjesztette be a szavazatszedő bizottság
jelentését és ismertette a választás
eredményét, A szavazatszedő bizottság összeszámolta a szavazatokat és megállapította, hogy a leadott szavazatok száma 748. Ebből
érvényes 748. A küldöttek egyhangúlag választották meg Pártunk és
népünk szeretett vezérét, Rákosi
Mátyás elvtársat. (A kongresszus
tagjai felállva, ütemesen tapsolnak:
„Éljen Rákosi!", „Éljen a Párt".
„Párt és Rákosi!" — kiáltják. A
jelölő bizottság átal javasolt elv-

A Központi

Vesetőség

társakat — nyolc elvtársat kivéve
— akik egy-három szavazattal kevesebbet kaptak — egyhangúlag választották meg a kongresszus küldöttei. „Éljen a Központi Vezetőség!" A kongresszus tagjai felállva, perceken keresztül viharos
tapssal és éljen kiáltásokkal üdvözlik a megválasztott új Központi
Vezetőséget Felkiáltások:
„Éljen
Rákosi!". ,,Éli„en a Párt!", „Párt
és Rákosi!". Az ünnepést háromszoros hurrá-val fejezik be.
Az ünneplés után az elnöklő Hegedűs András nagy taps közben
jelenti be:
— Elvtársak! A Központi Vezetőséget ezennel megválasztottnak
nyilvánítom.
Az MDP II. Kongreszusa a
Központi Vezetőség és a Központi
Ellenőrző Bizottság tagjaivá a következőket választotta:

tagjainak
névsora

és

póttagjainak

R Á K O S I MÁTYÁS, Andlcs Er- Piros László,
Pongrácz
KálA Magyar Dolgozók
Pártja 10.000 tonna szenet adtak nép. pes elvtársakat javasoljunk, akik a
zsébet,
Antal
János,
Apró
Anmán,
Pothornyik
József,
Pőcze
két
kongresszus
között
biztos
kézII. Kongresszusának tiszteletére gazdaságunknak.
zel vezetik Pártunk mnnkáját, biz- tal, Badari László, Berei Andor, Tibor, Prleszol
József, Ratkó
A Központi Vezetőség dicsé- tosítják a kongresszus határozatá£ Hofherr.traktorgyár dolgozóiBiró Zoltán, Bottyánszky Pál- Anna, Révai Józ./ef, Rónai Sánrészesíti
a
Petőfi- nak végrehajtását,
nak kezdeményezésével
orszá- retben
né, Czottner Sándor, Dabronkai dor, Somogyi Antal,
Sirhajda
A jelölő bizottság javaslata a ré.
gunkban ú j szocialista
munka, bányát, az Egyesült Izzó, FémGyula,
Dénes
István,
Dögei
ImJózsef,
Schumeth
János,
Szabó
verseny indult. A
kongresszusi áru és Szerszámgépgyár, Hof- gi összetétellel szentben még jobban
re, Drahos Lajos, Erdei Mihály, István, Szabó László, Szász Femegnöveli
a
munkások
arányát
a
herr-traktorgyár,
Ganz-Villaa
versenyben eddig solia nem taFriss István, rencné, Szobek
Központi Vezetőségben. A kilenc- Farkas Mihály,
András, Szűcs
pasztalt lelkesedéssel és soha mossági gyár, a dudari szénbá- ven tag és póttag között hatvanöt
Galló Ernő, Gáspár Sándor, Ge- Lajos, Tausz János, Vas Istvánnya,
az
Inotai
Erőmű
építkezése,
nem látott
mértékben
vettek
ipari munkás elvtársat javasolunk rő Ernő,
Győré József, Házi né. Vas Zoltán, Vágvölgyi Tirészt üzemi dolgozóink, vas. a Dunai Vasmű építkezése, a (nagy taps).
Árpád, Harustyák József, He- bor, Vida Gyula, Zelei Ferenc,
Hungária
Vegyiművek,
a
KisA
jelölő
bizottság
nagyrészben
jamunkásaink,
bányászaink, tex1
gedüs András, Hidas
István, Zöld Sándor, Zsofinyecz Mihály,
tilmunkásaink, építőmunkásaink, pesti Textilgyár, a Tisza Cipő- vasol új, az utolsó években, a felHorváth Márton, Jegyinák
JáPóttagok:
szabadulás
óta
jó
munkájukkal
kigyár,
a
Központi
Húsüzem,
vaminden iparág dolgozói, a műtUnt fiatal, fejlődőképes elvtársa- nos, Jóboru Magda, K á d á r JáÁcs
Lajos,
Bata István, Benszaki értelmiség, a mezőgazda- lamint a Budapest ferencvárosi kat, összesen 23, 35 éven aluli elv.
nos, Kállai Gyula, Katona An- ke Valéria, Betlen Oszkár, Czett
állomás
dolgozóit
a
kongreszusi
ság dolgozóinak
jelentős része
társat, köztiik tíz 30 éven aluli elv- tal, Kiss Károly, Koczina Gyu- József, Csikesz Józsefné, Dávid
js. A
verseny
eredményeként versenyben elért kiváló eredmé- társat a Központi Vezetőségbe. A
Jó- Ferenc, Döbrentei Károlyné, Harfiatalok aranya a javaslat szerint la, Kovács István, Köböl
újabb nagy termelési győzelmek nyeikért.
zsef, Kristóf István, Mekis Jó- mati Sándor, Janza Károly, Ketehát
lényegesen
megnövekszik,
az
A kongresszusi versenybe beszülettek.
Még
több
szenet,
új Központi Vezetőségben.
zsef, Molnár Imre, Molnár Erik, resztes Mihály. Kossá
István,
vasat, acélt, gépet, textilt stb. kapcsolódtak a termelőszövetkeNégy új elvtársnőt javasolunk a Nagy Imre, Nagy Mária, Nóg- Molnár Ernő, Nagy Józsefné, If j.
adtak dolgozóink terven
felül zeti csoportok, állami gazdasá- Központi Vezetőségbe és amennyirádi Sándor, Non György, Olt Nyers Rezső, Sándor
József,
hazánk megerősítésére,
népünk gok és gépállomások dolgozói is. ben a jelölést a küldött elvtársak
Károly, Papp Imre, Pataki Já- Sárfi Rózsi Szirmai István, Ta.
a elfogadjak, ezzel a nők száma 12-re
felemelkedésére, békénk védel- A mezőgazdasági versenyben
nos, Péter Gábor, Péteri István, tár Kiss Lajos.
legjobb eredményt a
twrke.ei emelkedik. A javaslat szerint jelenmére.
a
csoportok tékeny számban megnövekedik
A
kongresszusi
szocialista termelőszövetkezeti
A Központi
Ellenőrző
Bizottság
tagiainak
vidéki szervezetekben dolgozók számunkaversenyben
a
legjobb érték el, amelyek élenjártak a ma az új Központi Vezetőségben."
és póttagjainak
névsora
eredményt az Ózdi
Kohászati tszcs-mozgalom fejlesztésében, a
Kovács elvtárs ezután felolvasta
csoportok belső
megerősítésé- a Közponli Vezetőségbe és a KözPÓTTAGOK:
iizem dolgozói érték el.
TAGOK:
mezőgazdasági ponti Ellenőrző Bizottságba jelölAz Ózdi Kohászati üzem dol- ben, a tavaszi
Alapi Gyula, Bár:1
András,
Bernáth
Lászlóné,
Verleln
az tek neveit. Elsőnek a Párt és a ma- Házi Árpád, Kiss Károly, Konok
gozói a kongresszusi
verseny munkák előkészítésében és
1
Ferenc.
gyar
ilép
sok
évtizedes,
harcban
építkezéseknél.
.
során, terven felül 23 581.000
megedzett szeretett vezére, Rákosi Ferenc. Lakatos Dezső, Maróti
forint értékű vasat, acélt és hen- A kongresszusi versenyben or- Mátyás elvtárs nevét olvasta a kül- Károly, Nezvál Ferenc. Pécsj JóEzután Rákosi Mátyás elvtárs
gerelt árut adtak az országnak. szágunk dolgozói újra
beb'yj- döttek felviharzó tapsa közepette. zsef, Szabó Piroska, Szabó Já- tartotta meg kongresszusi záróbeNagyszerű eredményeket értek nyították a Párthoz való hűsé- Miután hozzászólás nem volt, a je- nos.
szédét.
el az anyagtakarékosság terén. güket, a nép ügye iránt' odaA kohóüzem dolgozói 3402 tonna adásukat. Most újabb, még na
kokszot
takarítottak
meg. a g y o b b feladatok
előtt
állunk,
megtakarított kokszból az l-es Mégjnkább szükséges, hogy
a
számú nagyolvasztó több, mint kongresszusi verseny
nagysze12 napig dolgozhat. Az üzemi r ( i eredményeit
megszilárdítva,
selejtet 1950 második felének Ú J a b b győzelmeket érjünk el a
— m o n d o t t a R á k o s i elvtárs z á r s z a v á b a n
átlagához viszonyítva 30 sza- j t e r m e l é s frontján. Már eddig is
zalékkai csökkentették.
| számos üzem és bánya,
valaTisztelt Párlkongresszus! Kedves a meggyőződésből fakadó önkéntes- bizottságokat, melyek már a nyár
Az ózdi Kohászati üzemben m j n t a mezőgazdaság dolgozói is Elvtársaki
ség.
folyamán kidolgozzák és jól előa dolgozóknak több. mint 80 tettek felajánlást hogy
h zánk
Kongresszusi munkánk befejezőAmikor Túrkevén jártam és lát- készítik az
új termelőszövetkezeti
százaléka, az ifjúmunkásoknak felszabadulásának 6 évforduló- dött, napirendi pontjainkhoz, me- tam, liogy az ottani elvtársak mi- csoportok megalakulását, megtervetöbb, mint 90 százaléka, a mű- 1 ját, április 4-ét és május 1-ét lyek felölelték a magyar népi de- lyen lelkesen és lankadatlanul dol- zik a csoport őszi munkáját, stb.
mokrácia minden fontos politikai, goztak a termelőszövetkezet érde- Azokat a dolgozó parasztokat, akik
szaki dolgozóknak nagy több a termelés és a
termelékeny- gazdasági, kulturális kérdését. Pár- kében, hogy egyes töprengő parasz- már meglévő termelőszövetkezetbe
sége vett részt a
versenyben. ség fokozásával, a sriejt c ök- tunk és a' dolgozó nép legjobbjai tokat 10—15-ször is felkeresték egy vagy csoportba óhajtanak belépni,
A dolgozók túlnyomó többsége kentésével, az anyagtakarélo-«- szóltak hozzá. Abból, amit elmon- hét folyamán, akkor azt tanácsoltermészetesen március 10-c után
tam nekik, liogy az ilyen erősen
is fel lehel venni olymódon,
határidő előtt teljesítette, illet- ság növelésével ünnepeljük.
A dottak, újból kiviláglott, hogy
tétovázókat inkább hagyják egyeliogy földjüket, állatjukat rsak
ve túlteljesítette egyéni vállalá- Magyar Dolgozók Pártja
egységesen
ál'nak
Pártunk
Közlőre a szövetkezeteken kívül.
Azt
az aratás után viszik be a szönagy célkitűzései, az ötéves terv
sát. Az üzemi
pártszervezet ponti Vezetősége helyesli és támondottam az elvtársaknak,
vetkezetbe. de közös munkába
jő megvalósítása, » béke megaz
élére állt a dolgozók kezdemé- mogatja a dolgozóknak ezt
helyesebb, ha az ilyen töprenmindjárt bevonják őket.
védése mögött és hogy elszánt,
nyezésének. helyesen összekap. újabb kezdeményezéséi. A
gő parasztnak Időt adunk arMaAz ilyen tag beletanul a szövetöntudatos harcosai a Szovjetra,
liogy
még
néhány
hónapig
kezeti munkába, növeli a szövetkecsolta a
kongresszusi versenyt g y a r Dolgozók Pártja Központi
unió.vezette, egész világot átfokívülről figyelje a szövetkezet
zet munkaerejét anélkül, hogy a taa pártépités
feladataival.
a Vezetősége további sikereket lógó hatalmas békefronlnak.
munkáját és kételyeitől a jó
vaszi vetéstervet és mezőgazdasági
versenyben legjobban kitűnt dolversenyben
részívett Ez az egység, amely az egész dolmunka eredményeképpen a szömunkálatok menetét zavarná.
gozó
magyar
nép
egységének
tükre
gozók közül 80-at tagnak. 140- üí.'emek
dolgozóinak és egész
vetkezeten kívül szabaduljon
Az új termelőszövetkezeti
cso.
és
kifejezője,
a
mi
erőnk
egyik
leget pedig tagjelöltnek vett fel. népünknek!
meg.
portok szervezéséig rendelkezésünkfontosabb forrása.
Rajta leszünk,
Az üzemvezetés
megteremtette
Előre újabb
munkasikerekkel liogy ezt az egységet, a munkás- Ha az ilyen töprengő, kétségektől re álló hónapokat arra is fel foga kongresszusi verseny sikeres országépítő ú j ötéves
tervünk paraszt szövetséget, a Magyar Füg- gyötört parasztot hosszas rábeszélés juk használni, hogy az új termelőmegvalósításának
feltételeit.
getlenségi Népfront egységét a jö- után most be is agitálunk a terme- szövetkezetek sorait rendezzük.
teljesítéséért.!
lőszövetkezetbe, előre lehet látni,
'A'z utolsó hetek gyors fejlődése e
Mindezek alapián a Központi
A kongresszus résztvevői lelkesen vőben tovább ápoljuk és szilárdít- hogy azokkal a nehézségekkel kap- téren azt eredményezte, hogy heVezetőség úgy határozott, hogy ünnepelték a kongresszusi verseny suk.
csolatban, amelyek a legegészségeA kongresszus folyamán elhang- sebb és legfejlődőbb termelőszövet- lyenként megszédültek a sikerektől,
a győztesnek felajánlott zász- győztes üzemét. Ozdot és a többi
s elfelejtkeztek róla, hogy
zott
problémákból
néhányat
szeretkiváló
eredményt
elért
üzemet.
lót az
ózdi
Kohászati-üzem
kezetek munkája folyamán is tera munka neheze a termelőszöHatalmas lelkesedés és percekig nék újra kiemelni. Először ötéves mészetesen mutatkozni fognak, öszdolgozóinak adja.
vetkezetek
megalakítása ulán
és
szocialista építésünk szes kétségei újra felélednek.
tartó taps közben olvasta fel Vass tervünk
Az
kezdődik.
A Központi Vezetőség meg- Istvánné az MNDSZ főtitkára a Ma- egyik legfontosabb feladatát,
ilyen kétkedő tag elégedetlen lesz, Párlunk és államunk egyik fontos
a falu szocialista átépítését és a
állapítja, liogy a
kongresszusi gyar Dolgozók Pártja 'II. kongreszdohog, a kákán is csomót talál, az feladata, hogy őszig segítsék megszusának
táviratát
a
világ
dolgozóitermelőszövetkezeteket
érinversenyben, különösen a Konellenség rajta
keresztül hallatja szilárdítani az új szövetkezeteket,
nak
nagy
tanítójához,
a
bölcs
Sztátem.
hangját a szövelkezctben,
a belső lássák el őket megfelelő p á r t k á .
gresszusi Héten ~ számos üzem
linhoz.
szakemberek,
Egész sor elvtársunk közölte, hogy meggyőződés hiánya miatt nem tud d e r e k k e l ,
az ózdi Kohászati Üzemhez haA távirat felolvasása ulán kitörő kongresszusi felajánlásként elhalá- telkesen, kitartóan és áldozatkészen k e l és g é p e k k e l — így biztosonló jó
eredményeket ért el.
lelkesedéssel, hosszú perceken
át
dolgozni. Remélem, hogy a túrke- sítsák.
hogy
utána egészségesen
Különösen jó eredményeket ér- ünnepelték a kongresszus résztvevői rozták, hogy községüket szocialista vei elvtársak — és a lobbi szocia- folytatódjék a falu szocialista
átközséggé alakítják át vagy megfeletek el a Rákosi Mátvás Művek Sztálint.
lő számú termelőszövetkezetet hoz- lista község termelőszövetkezeteinek építése.
dolgozói. A Rákosi Mátyás Művek
nak létre. Valószínű, hogy az ilyen vezetői is — megszívlelték ezt a taA másik kérdés, amire vissza kiA jelBlőbiaottaág
javaslata
eredményei annyira
megközelífelajánlások egy részének meg van- nácsol.
vánok térni, nz előttünk álló nehézPárlunk javastatára a földműve- ségek legyűrése, és ezzel
tették az ózdi Kohászati
Üzem
az
egészséges előfeltételei,
kapcsoEzután Kovács István elvtárs, a nak
minisztérium
rendeletet latban
a lésügyi
eredményét, hogy a Központi jelölő bizottság elnöke emelkedett amennyiben az illető helyeken
adott
ki,
melyben
közölte,
hogy
dolgozó parasztság zöme maga is
a kommunista példamutatás és
Vezetőség indokoltnak látja má- szólásra.
De március 10-én túl, őszig a gabonaáldozatkészség.
sodik zászló adományozását
a
.,A jelölő bizottság a központi ve- rálépett a szövetkezés útjára.
neműek
learatásáig
nem
erősítik
látatlanban meg lehet mondani, hogy
Azoknak
az
elvtársaknak a szavait,
Rákosi Mátyás Vas- és Fémmű- zetőségi tagok és póttagok jelölé- az ilyen felajánlások egy része csak meg
újabb
termelőszövetkezetek
veknek, amely
a kongresszusi sénél löbb fontos szempontot vett úgy teljesíthető, ha
megalakulását. Ennek a rendelke- akik büszkén vállalták a ránk váró
nehézségek elhárításának áldozatát,
figyelembe.
Először azt, hogy a
zésnek az a célja, hogy
versenyben a második helyet ér- Központi Vezetőségben
rendkívül felfokozzuk a termeaz egész kongresszus
viharos hemegfelelő
új
termelőszövetkezetek
létredemelte ki.
lőszövetkezetekért folyó ugitályeslése húzta alá. Hat év tapasztaszámban legyenek
elsősorban
a
jötte
és
a
vele
e'kerülhetetle.
ciót és propagandát
lataiból tudjuk, hogy Párlunk, a maA kongresszusi versenyben de- munkásosztály, a dolgozó parasztniil kapcsolatos átszervezés ne
gyar munkásosztály, de ezen
túla és ilyenkor mindig megvan annak a
zavarja
a
tavaszi
vetést
és
rekasan dolgoztak
bányásza- ság és az értelmiség, valamint
menően az egész magyar dolgozó
dolgozó ifjúság és a nők legjobb veszélye, hogy a meggyőzést több
egyéb
mezőgazdasági
munkálaink is. A szénbányák közül a képviselői. Fontos szempont továb- vagy kevesebb nyomással,
vagy
nép öntudatosan és a siker biztos
tokat.
legkimagaslóbb
eredményt
a bá, hogy a Part vezető szervében legalább erőltetéssel kapcsolják ösz.
reményében vállalja az ilyen áldoEz az intézkedés nem akadályoz- zatokat, mert tudja, hogy eredméPetőfi.bánya dolgozói érték
el. a gyakorlati munkában kipróbá't, sze. Márpedig nem lehet eléggé isA Petőfi-bánya dolgozói a kon- jól helytállni tudó, politikailag kép- mételni, hogy a termelőszövetkezeti za meg dolgozó parasztságunkat ab- nyük népünk jólétének, kultúrájágreesznsi terven felül több, mint wtt, veoc lésre alkalmas, fejlődőké. mozgalom alapja és kiindulópontja ban, hogy ne alakítson előkészítő nak, biztonságának további erősö*

Kongresszusunkat nem fejezhetjük be méltóbban, mint azzal,
hogy ú j a hitet teszünk a Szovjetunió-vezette hatalmas bé tetáhor
szent ügye mehett
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dase lesz. Azt is tudja, hogy azt az
elszántságot, uielyct e kérdésben a
kongresszus mutatott, ar egész dolgozó nép magáévá leszi és újabb
győzelmes teltekre váltja ál.
Kongresszusunk és mindjárt hozzátehetem. egész l'árlunk, dolgnzó
népünk hálásan, lelkes örömmel tó.
gadta leslvérpártjainkuak, élükön a
felszabadító Szovielúnió. Lenin
és
Sztálin
nagy Bolsevik Pártjának
küldötteit (»agy taps!, akik megjelenésükkel és felszólalásukkal emellek tanácskozásunk jelentőségét.

megőrzése és megszilárdítása szem
pontjából.
A béke híveinek sokszázmil ió
tábora mos' Újra mozgósít a Béjfi
ViJáglaiiácsánuk felhívása mellet:
Minden országban megindu'uak
|>éko sokmilliós tömegei, hogy aláírásukkal adjanak nyomatékot
:
liéke Világtanács
határozatának
Ebből a küzdelemből a magyar dob
Moszkva
(TASZ.3Z.) a s'ov. sült Államok
kormánya
febgozó nép is wé lón ki akarja yenp
et-kormánynak a küiügy'minisz- nuár 19-én javaslatot tett a négy
a maga részét. L'jra meg kejl ma
sri tanács ülésszaka összehíválatnunk, hogy országunk
egyem
állam képviselői
előzetes érteáia
vonatkozó
február
5-i
bérként támogatja minden nép kökezletének
összehívására
márzös ügyét, a béke védeimél. (Nag: jegyzékére válaszul FranciaorA 'Jó testvérpárt képviselőinek
taps). Odaadóan és fáradbatatianu szág, Nagybritannia és az Egye- cius 5-ére Párisba, hogy kidolitt elhangzóit nyilatkozataiból
fogunk küzdeni azért, hogy megkiviláglott nemesük nz, hogy
mutassuk, hogy
milyen rokonszenvvel és mega magyar nép követi nagy tani.
elégedéssel látják a sikerekéi,
tójának, Sziálin elvtársnak tamelyeket
népi demokráciánk
nácsát, kezébe veszi a béke megPártunk vezetése alatt elért, haőrzésének ügyét és mindvégig
nem azt Is, hogy a magyar nékitúrt mellette- (Viharos nagypi demokrácia
sikerei az ő
taps.)
munkájukban is új ösztönzést,
A béke megvédése, mely kongresz
új erö forrásút jelentik.
PRÁGA,
(MTI). A csehszlo- szóló hír hata'mas összekötő erő
szusunk célkitűzései között az elsí.
Ezek a számunkra oly örvendetes helyen állolt, legyen a jövőben is c vák sajtó vezető helyen méltatja a szocializmus építéséért vívott
megállapítások azt n kötelezettséget legfontosabb feladatunk. A tartós a Szovjetunióban március else- haicában.
rójják ránk,
liogy további mun- beke további boldogulásunk, eges:
jén bevezetett árleszá'lítás
jekánkba" egy pillanatra sem lévcsz- jövőnk alapja.
Páris
Kongresszusunké
lentőségétsziik szem elöl cselekedeteink nem- nem fejezhetjük
be
méltóbban
zetközi kihatását.
A magyar népi mint azzal, hogy újra hitet teszünl:
Az Humanité lelkes
szavakA Rudee Právó megállapítja,
demokrácia minden sikere tovább a Szovjetúnió-vezette hatalmas béban
méltatja
a
Szovjetunióban
gyűrűzik és erősíti a béke és a ha- kelábor szent ügye mellett és ígér- hogy a szükségleti c kkek árávégrehajtott árleszál'ítás jelenladás nagy, nemzetközi frontját.
jük, hogy munkát, verejtéket, áldó nak negyedik csökkentése a há- tőségét.
Viszont minden hiba, amit clkö. zatol nem kiméivé, küzdünk érte. ború befejezése óta a kommuvelünk, ugyanúgy kjliat és nemcsak
— A Szovjetunióban végrehajKongresszusunk kijelölte Pártijnl- nizmust építő hős szovjet nép
saját fejlődésünket gátolja, de visz- és dolgozó népünk feladatait. Ezek újabb győzelme és további bizo- tott újabb árleszállítás nemcsak
s/aveti, yngy megnehezíti annak a a feladatok nagyok, merészek
ér nyítéka a Szovjet győzelmes bé- a kommunizmus
feié
haladó
SUÜ milliós béketábornak a harcát megvalósításuk sok erőfeszítést, sok
szovjet
nép
és
a
sztálini
pojitka
kepolitikájának.
is. amelynek tagjai vagyunk. Ez a áldozatos munkát követel meg. 'A'z
újabb győzelme, hanem egyben
felismerés lebegjen
szakadatlanul elmúlt hat esztendő azonban megBukarest
szemünk előtt, fokozza
felelőssé- mutatta, hogy
az egész béketábor
diadala is
günk tudatát, segitsp erőfeszítéseinA Scanteia
„A
Szovjetunió — írja a lap.
a nagy célokkal együtt nőtt az
ket és serkentsen bennünket újabb
akarat is megvalósításukra.
oíkepolitikájának ragyogó bizosikerek kivívásában.
London
I Most sem lesz másként.
Amit n nyítéka" című cikkében a többi
Végül, de nem utolsó sorban szól- kongresszus elhatározott,
az miiu' között a következőket í r j a :
A
Az ango! nép a Szovjetunióni kívánok két olyan eseményről, dolgozó népünk javát szolgálja «?
győzelmének ban végrehajtott ú j élelmiszoramely
éppen pártkongresszusunk ezért meg keit valósítani. (Hosszan- szovjetgazdaság
összetartamú alatt a nemzetközi béke- tartó nagy taps). A Magyar Polgo (gen nagy nemzetközi jelentősé- és iparcikk-árleszállítást
harc frontján történt. Az egyik
bebizonyítja
a hasonlítja a kilátástalan angliai
zúk l'ártja a biztosíték arra, bog? ge van. Ismét
a kitűzött célokat maradék nélkii' szccial sta rendszer fölényét a helyzettel. Ezért a burzsoá sajaz a jelentós árleszállítás, amemagáévá teszi a magyar dolgozó nép rothadó kapitalista rendszer fö- tó igyekszik elhallgatni a Szovlyet a Szoyjelúuió három napés fáradságot, verejtéket, áldozalo :ött.
jetunió minisztertanácsának
és
pal ezelőtt végrehajtott. (Lelnem kímélve, végre is hajtja. (Nag;
kes tapsi,
a
SzK(b)P
Központi
BizottságáA
román
dolgozó
nép
számára
taps).
fiz az árleszállítás tovább emeli a
szovjet
árleszállításról nak határozatát. Csak a Times
Éljen népünk vezetője és mo- az ú j
Szovjetunió népeinek életszínvona- torja. a Magyar Dolgozók Pártjai
lát és jólétét. Kzen lúlmcnöleg azon(Viharos, hosszantartó taps és él.
ban újabb világos és megcáfolha- jeniét).
tatlan bizonyítéka nemcsak a hatalElőre a szocializmus útján új simas Szovjetunió békevágyának, liá- kerek, új győzelmek felé!
néin magabiztosságának is. '.V mi
Rákom elvtárs zárszavait szünn
szeretett vezérünk, a világbéke leg- nem akaró tapssal, ünnepléssel fo
főbb őre, Sztálin elvtárs nemrégi- gad'úk a kongresszus küldöttei. A
ben mulatott rá, liogy
az
ilyen kongresszus luitnupi tanácskozás'
gazdasági intézkedés mennyire el- során sokszor csapott fel a lelkeseAz MDP vasárnapi beszámoló AV, Ecsetgyár, Rókus I. II. III.
választhatatlanul szerves része és dés lángja, de talán egyszer ser,
egyben bizonyítéka a Szovjetunió úgy, mint Rákosi Mátyás elvtúr nagygyűlésére 7 útvonalon vonul- MDP-szeryezet, Köztisztasági tebékeszándékának és békeakaratá- beszéde mán. A taps, az ünnepié aak fel a szegedi dolgozók. Az út- lep; Közkórház, Rókusi általános
iinglak a következők:
iskola, DÉFOSZ, MÁV-Igazgatónak. így is fugla fel ezt az áj lé- egy perere sem ül cl. Többszáz to1. sz. útvonal:
rág,
Kereskedelmi
leányiskola,
pést az egész világ, nem utolsósor- rokból harsant fel újra, meg újra
Alsóváros: Sárkány_utca, Föld- Rendőrség, Tűzoltók, Városi és jában az imperialista országok dol- ..Éljen a ró.rt!", ..Pár, és Rákogozói. Ez az árleszállítás újabb ha- si!" — .,Harcolunk a békéért!" - műves-utca. Mátyás.tér, Sz*. Fe. rási tanács, Mozik.
renc-ulca, Április 4. útja, Gizellatalmas érv a béke mellett, újabb je- „Sztálinnal a békéért!"
5. sz. útvonal:
lentős hozzájárulás a békeharclinz.
Algyői országút: Vásárhelyi.su.
A kongresszus küldöttei a vilá- lér, Jókai.utca, Lenin-utca, IílauA másik esemény a Béke Vjlág- proletariátusának győzelemre vir
zál-tér.
génit, Szt. György-utca, Sztállntnmiesának felhívása arra, liogy
Indulás reggel 8 órakor.
himnuszát éneklik: „Ez a hareler:
kürút, Takaréktár-utca, Száchenyiaz ö| nagyhatalom kössön egyItt jönnek: Alsóváros I. II. MDP, tér, Klauzál-tér.
a végső!"
mással békeegyezuiényt.
Alsóvárosi általános iskola. Zárda.
Az Internacionálé hangjai u'á
Indulás: reggel 8 órakor az al.
Az öt nagyhatalom nemzetközi hely- az elnöklő Hegedűs András a Ma MÁV-Fűíöház, Szeged-Rendező p.
gyöi
országútról.
zeténél fogva elsősorban felelős a gyar Dolgozók Pártja
II. Kon tl., Tisza p. u., Kisvasút, MAVbéke megőrzéséért. Minden becsjilo. gnsszusát bezárta. Ismét feltör <
Itt jönnek: Ui-Petőfi-telepI I. II.
'orgqlom, MÁV-nyugdijasok, Pap.
tc$ ember előtt világos, liogy lm ez taps. majd elmenőben a küldött- '
Uj-Petafi-telepi
iskolák,
ikabeváltó. Belváros V. VI. MDP, MDP,
az öt nagyhatalom egymással béke- indulókat énekelnek. Új és új ir
Felsőváros I., II. MDP, KISOSZ,
I
SZTK,
Kollégiumok,
Pedogógiai
fő.
egyezményt kötne, az rendkívüli je- dulák hangzanak fel, amelyek új
Gábor
iskola.
Szakérettségi,
Építőipari KIOSZ, Postások, Ktauzál
lentőséggel bírna a világ békéjépek küzdelemre lelkesítenek
gimnázium. Vizmütelep, Egyetem, gimuázium, MÉMOSZ. Belváros L,
Délmagyarország Nyomda, Belvá- II. MDP.
•
'
ü, ú t v o n a l .
ros III. MDP.
Szeged minden dolgozójának
ünnepe lesz
0 Petőfi-telepi vámház; Fetsőtísza2. sz. útvonal:
part. a pénzügynél csatlakoznak az
Kecskés-telep: Petőfi S-sugár. 5-ös számú átvonul után.
úL Dugonics-tér, a Lenin-utca sárIndulás: 8 órakor a Vámháztót.
Kán csatlakozik az I.ts útvonalon
Itt jönnek: Ó Petőfi-telepi MDP,
jövök után.
Kolró-tc'ep. Lippui-fürész, Petőfi
Indulás: reggel 8 órakor Kecs- telepi általános iskola, Szegedi CiVégeiért a Pártkongresszus most a kommunisták legkcs.telepről.
pőgyár, Orion-bőrgyár, Piek-szalájobbjai — akik Pártunk minden tagját képviselték a kongreszItt jönnek: Kecskéi-telepi MDP, mlgyár.
szuson — számot
adnak, hogyan végezték el a
kongreszusi
Kecskés.telcpi iskola, Vágóhíd. Ti7. ÚTVONAL.
küldött megtisztelő feladatát.
sza.maiom, Lóvcrssnytér) építkeTemesvárt.körút sarok, a hidou
Az egéiaz ország népe boldog várakozással készül a
zés, Faludl-ma'om, Mőravárcs I, keresztül. Híd-uteu, Klauzál-tér.
vasárnapi
beszámoló nagygyűlésekre.
Láras figyelem és érII. MDP, DÉMA Cipőgyár, SzaIndulás: reggel 8 órakor.
deklődés
kísérte a
Kongresszus ogiész tartama alatt Rákosi
badságharcos Szövetség, ZenckonItt jönnek: József-telepi MDP,
elvtársnak és Pártunk vezetőinek beszámolóit, amolyek hoszzervatórium.
újszegedi MDP, Újszeged-állomás,
szú időre útmutatást jelentenek munkánkban. S most a leg3. sz. útvonal:
Magyar Kender, Újszeged! Ládajobb küldöttek ós a baráti nép c-k képviselői jpn»ek el hozzánk,
Iválvária-tér: Kátyária-utca, Baj- gyúr, Tanítóképző. AVI, újszegedi
hogy élőszóvá] is beszámoljanak munkájukról.
csy-ZsiKnezky-utca,
Kigyú-utca, á'tulános iskola, ÁVH, színház, Erdőgazdaság, Szállodaipari NV, Var.
Szegedon dr. Zöld Sándor
elvtárs, a Politikai Bizottság
Klauzál-tér.
ga-kii télgyár,
tagja, belügyminiszter tart kongresszusi beszámolót vasárnap
Indúás reggel 8 órakor a TexFelhívjuk az általános Iskolák fidélelőtt fél 10 árakor a Klauzál-téri nagygyűlésen, amelyre feltilkombíuáttál.
Itt jönnek: Tcxtilkomhinát, 3 hó- gyelmét. hagy a oag.vg.vü'ésre csak
vonul Sneged egéí'Z dolgozó népe. kifejezve határtalan
szerenapps iskola, Honvéd-kórház, Gyu- a Vll-lk és Vlll-ik osztály vonultetét é:s ragaszkodását Pártunk
iránt. A gyűlésen felszólal
jon fel.
A fegyveres alakii'atok
fagyár. Móravárosi iskola. Késáru- mindenütt csatlakozzanak be a felFrancois Billaux, aki a francia munkásosztály
üdvözletét, szegyár ÁV, Községi Kenyérgyár. Mar., vonuló csoportokhoz.
retotéit tolmácsolja dolgozóink
felé. Ezenkívül Felszólal Jegyigit-utcai általános iskola, A Szakmák János olvtárs, a Csongrádmagyei Pártbizottság titkára.
szervezeti székházban gyülekezzeA szegedi dolgozók, párttagok, pártonkívüliek nagy lelA SZAKMAKÖZI
Bizottság
nek a kis szakmák dolgozói, a kekesedéssel készülnek
a nagygyűlésre.
A
pártszervezeteik,
reskedelmi alkalmazottak.
Atex, felhívja a
házfelügyelők, házüciamek színes dekorációt készítenek. Fjatalok ezrei
vonulnak
Népboltok. Szetcx, Bankok, Rövi- tartási alkalmazottak, közlekedéfel ünnepelve Pártunkat, a kongresszusi
versenybein élenjáró
köt. stb. Ezek itt felcsatlakcznuk si és szállító, va&as, élelmezési,
dolgozókat.
a Kálvária.utcai menethez. Ugyan- művészeti dolgozók, építőipari,
csak ezen az útvonalon ' csatlako- vendéglátó,
textiles, vegyipar,
zik a Sztálin-körűt sarkán az
orvos-egészségügyi,
bőripari és
A koreai néphadsereg
főparancsnokságának MNDSZ és az OKISZ is.
a ker-pénzügyi dolgozók szak4. sz. útvonal:
március
2-i hadi jelentése
csoport
tagjainak
figyelmét,
Dorozsmai elágazás: Kossuth Lfél
9
miniden fronton sugárút, Széchenyi-tér, Klauzál-tér. hogy vasárnap délelőtt
Phfiűjan (TASZSZ.) A Kore- önkéntesekkel,
órakor
Kálvária-u.
10.
szára
ai Népi Demokratikus Köztár- szilárdan tartják eddig elfoglalt
Indulás a dorozsmai elágazástól
alatt a Szakszervezeti
Székház,
reggel 8 órakor.
saság Néphadseregének Főpa- állásaikat.
ban
gyülekezzenek
a
felvonulásrancsnoksága
jelenti
március
Itt jönnek: Lemezgyár, Szegedi
A központi arcvonalon a néptag
2-án:
Juta, Rókusi-állomás, Vallanios- na. Kérjük, hogy minden
ezen
időre
pontosan
jelenjen
hadsereg
egységei
helyi
jelenvasut.
Konzervgyár,
Szó'rmeáruA néphadsereg egységei, szogyár, Barnevál, Gázgyár, Ruhagyár meg.
ros
együttműködésben a kínai tőségű harcokat vívnak.

Franciaország, Nagytmtannia
és az Egyesűit Á l l a m o k kormányának javaslatát a külügymín'szíerek tanácsát előkészítő értekezlet összehívására
A szovjet k o r m á n y elfogadta

gozzák a külügyminiszterek
taT
nácsának napirendjét.
Március 1-én. a szovjet-kormány
közölte, hogy elfogadja
a három hatalom
fentemlített
javaslatát.

A Szovjetunióban végrehajtott árleszállítás
további visszhangja

Felvonulási ú t v o n a l a k a vasárnapi
kongresszusi beszámoló
nagygyűlésre

a v a s á r n a p i kongresszusi
b eszámoló -nagy gv ülés

és a News Chronicle közöl rövid hírt az árleszállításról.
Az
angol burzsoásajtónak különösen
érdeke, hogy hallgasson az ú j
szovjet
árleszá'lításról,
mert
február 28-án Angliában új áremelést jelentettek be, Jelentősen emelték az árakat a vendéglőkben, (MTI.)

NAPIREND
1951 március 3., szombat
MOZI
Szabadság 0, 8: Bá'or emberek.
Vörös Csillag 6, 8: Zeng a
völgy.
Fáklya 6, 8: Harc a vízért.
A Fáklya Moziban vasárnap déL
előtt 9 és 11 órakor filnuuatiné.
Bemuta'ásra kerül a „Veszélyes tizeken" című film.
•
színház
Szombat:
bérlet.

Traviata,

„Dózsa",

Aranycsiliag
Vasárnap délután 4 órai kezde'v
tel díszelőadásban.
Vasárnap este:
„Blaha".bérlet.
*
MNDSz-HIREK
Szombaton, 3-án fél 5 órakor
orvcei előadás a Főposta kultúrtermében.
Vapárnap, 4-én délután 5 órakor a József Attilatelep tart taggyűléstA Szenderi Julia-csoport március 3-i mÜBaiqs estjét 10-re ha'a&ztoltgA VB. ülnöke közli:
A vároai tanács begyűjtés és
kereskedelmi
osztálya közli,
hogy 3íz élelmiszerjegyek átvételére jogosultság személyi igazolására csak a rendőrség által
1949 november l-e után kiadott
tftkásbejelentő
érvényes.
A
gyermekek
élelmiszerjegyeit
anyakönyv; értesítő, OTI-igazolás és más
olyam
okmány,
amelyből születési ideje hivatalosan megállapítható — bemutatására adjuk ki.
Az állami vá la! a tok, hivatalok, intézmények vezetői utasítsák azokat a munkavállalóikat,
akik nem Szegeden laknak, hogy
lakóhelyük szerint illetékes község', vagy városi tanácstól szerezzenek be
igazo'ást arról,
hogy háztartásukban hány önálló keresettel nem bíró családtag van- (Nem dolgozó feleség,
családi pótlékban, vagy tanulmányi segélyben
részesülő gyermek.) A z igazolás foglalja magában, hogy finomlisztben, cukorban, zsírban nem ellátottak,
az igazolásokat az üzem, h'vatal, intézmény vezetője gyűjtse
össze.

Értesítjük
a szegedi Magasépítési Vállalat
szabudságon
lévő
dolgozóit,
liogy azonnal jelentkezzenek a
k ö z p o n t i irodában
niunkafelvétel miatt,

DÉLMAUYAROII.SZÁG
politikai napilap
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