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(TASZSZ) vonalát. A valóság azonban rácáfol kül. háta mögött kovácsoltak ősz-1 Az Egyesült Államok uralkodó
ezekre az állításokra. Most, a ffiipi- sze. És hogy a nép elől eltitkol|ák körei álcázni igyekeznek hódító podemotalista gazdaság különösen erős mi- ennek a tömbnek agresszív céljait b ó k á j u k a t megpróbáljak augynevebecsaDiák a népet,
nénet. „védelmi
„védelmi" , kratikus
folyó- uf
litarizáiásának
harmadik
évében! és becsapják
---- tábor
- - - - ellen
egyre ny Ivánvalóbbak
lesznek a | t ö m b n e k n e v e z t é k e l a . . k o m n i w n i z - zett .hidegháborút
öekes v-eaermi
us" a Szovjetunió ellen, amely politikának feltüntetni és sajat nemilitarizálás pusztító következmé- 1 mus
említett cyed.
Elvtársak! A párt XVIII- kon- csolatokat és ezeket az
- mint mondották — támadásra! peiket a Szovjetunió részéről megÁllamok
gresszusa ófa eltelt időszak bővelke- országok és az Egyesült
An- indítandó támadas nemiétezo veszeA nemzetgazdaság militarizálása készül az Egyesült Államok,
dett világtörténelmi jelentőségű ese- egyoldalú kapcsolataival helyette- nem küszöböli ki, hanem ellenkező- glia, Franciaország
- '
- és a lömb többi" ]y e vel rémítgetik. Az a'-lantt tom-b
síti. Az amerikai monopóliumok
a leg. kimélyíti az aránytalanságot a tagja ellen.
ményekben.
főkolomposai demagóg, békeszerető
dömpinggel
erő- termelési lehetőségek és a lakosság
A második világháború alapjai- legorcátlanabb
Ugyanezen bűnös célból Szervez- frazeológiával
leplezik
agresszív
ugyan- csökkenő fizetőképes kereslete kő- nek amerikai katonai támaszponto- terveiket és a m á r folyó hadműveban rendítette meg sok nép és ál- szakolják ki exportjukat,
lam éleiét s megváltoztatta a világ akkor kirekesztik belső piacukról a zött, amelyet a kapitalista országok kat a szovjet határok
közelében leteket. Ez az álcázás jellemző vokülföldi árukat. Ennek következté- vezető körei a végső minimumra fekvő különböző országokban.
arculatát.
nása politikájuknak. A dolog lényeben
a
magas
árak
fojtogatják
az
A világgazdasági helyzet általácsökkentenek. Ez a kapitalista piac
Ugyanezen bűnös célból az Egye- ge az. hogy mostanában nem olyan
amerikai
népet.
Az
amerikai
monos képét mostanában a fejlődés
felvevőképességének egyre nagyobb, sült Államok uralkodó körei remi- könnyű ú j háborúba, a békeszerető
nopóliumok egyre inkább megbont- arányú csökkenését vonja m a g a litarizálják
két irányvonala jellemzi:
Nyugat-Németországot népek ellen indítandó háborúba haj-i
Az után. A katonai költségvetés fel" és Japánt.
Az egyik: a békegazdaság sza- ják a kapitalista világpiacot.
szólni a népeket, amelyek csak nem.
lehetetlen- duzzasztása ilymódon szükségképpen
kadatlan fellendülésének vonala a amerikai imperializmus
Az Egyesült Államok
uralkodó régiben ismerték meg a véron'ó
Szovjetunióban és a népi demokrá- né teszi a nyugateurópai országok újabb, mélyreható gazdasági vál- körei és híveik
Nyugat-Németor- hadmüveletek egész súlyát. E z é r t
élelmiszerárukat ság kibontakozásához vezetciákban; ez a gazdaság nem ismer számára, hogy
szág és Japán
renrilitarizálásával igyeksizik az agresszív atlanti f a r szerezzenek
korábbi
keleteurópai
válságokat s fejlődése a társadalom
Malenkov elvtárs beszél az Egye- az egész világ szemeláttára
ú j j á - kas báránybőrt ölteni.
anyagi és kulturális szükségleteinek piacaikon. Pedig a nyugateurópai sült Államok csatlós országainak teremtik a második
Ilyen körülmények között veszévilágháborúnagymennyiségű gazdasági nehézségeiről, _ népeik nak azt a két gócpontját, amely- lyes volna lebecsülni a mai agreszmaximális kielégílését
szolgálja. országok mindig
oda, cse- életszínvonalának süllyedéséről, ami nek megszüntetéséért a népek e b - szorok farizeus békekomédiájának
Ez a gazdaság biztosítja a néptö- ipari árut szállítottak
nyers- a háborús politika egyenes követ- ben a háborúban vérüket ontották. ártalmasságát.
megek életszínvonalának rendszeres rébe az élelmiszerért és
emelését és a munkaerő teljes fog- anyagért.
kezménye, azután így folytatja beMalenkov elvtárs rámutat a fasiAz Egyesült Államok a Koreai
lalkoztatottságát. Ezt a gazdaságot
Az amerikai imperializmusnak ez számolóját:
Népi Demokratikus Köztársaság el- zálás gyorsuló folyamatára az USA
a demokratikus tábor országainak a gazdaságpolitikája
ki kellett,
A kapitalista világrendszer hely- leni támadása azt jelentette, hogy által leigázott országokban. Beszél
baráti gazdasági
együttműködése hogy élezze az Egyesült Államok zetét ezidőszerint az teszi még bo- az amerikai-angol tömb az agresz- a békemozgalom kifejlődéséről, azjellemzi.
és a többi tőkés állam közti ellen- nyolultabbá, hogy a háború követ- szív háború előkészítéséről
áttért után áttér a szovjet békepolitika
A másik vonal a kapitalizmus téteket. Ezek közül a legfőbbek az keztében és a nemzeti-felszabadító a közvetlen agresszió
cselekmé- elemzésére.
gazdasági irányvonala, A kapita- Egyesült Államok és Angl'a kö- harc újabb fellendülése következté- nyére. A koreai nép, a bátor k í A párt legfőbb Irányvonalai
»
lizmus termelőerői egyhelyben to- zötti ellentétek. Ezeknek nvomán ben a gyarmati és f ü g g ő országok- nai önkéntesekkel szoros
együtt- külpolitika területén a népek köpognak; ez a gazdaság a kapitaliz- nyilt harc folyik az amerikai
és ban az
imperializmus
gyarmati működésben, hősiesen
hazánk
védelmezi zötti béke és Szocialista
mus egyre mélyülő általános vál- angol monopóliumok között a kő- rendszerének tényleges
szétesése hazájának Szabadságát és
politikáfügget- biztonsága biztosításának
ságának és a folytonosan ismétlődő olaj, a kaucsuk, a ritka- és színes- megy végbe.
lenségét, visszaveri a
békebontó- ja volt és marad.
gazdasági válságoknak harapófogó- fémek, a kén és a gyapjú forrásaiMalenkov
elvtárs felsorolja
«
A fasiszta Németország^ és az kat, kivívja az egész demokratikus
jában vergődik. Ez a gazdaság mi- ért, az áruelhelyező piacokért.
legfontoimperialist a J a p á n - szétzúzásának és békeszerető
emberiség
lelkes 6zovjet békediplomácia
litarizálásának, a háborús célokat
sabb lépéseit és rámutat arra, hogv
Ehhez járulnak még az Egyesült közvetlen eredménye volt az impe- rokonszenvét. (Lelkes taps,)
szolgáló termelési ágak egyoldalú Államok és Japán, az Egyesült Ál- rializmus f r o n t j á n a k áttörése KíA mostani' nemzetközi helyzetnek
fejlesztésének, az országok közli lamok és Olaszország, az Egyesült nában, Koreában és Vietnamban, a maga egészében több sajátszerű megtesz a háború megakadályozákontkurrenciának és egyes országok Államok és
Nyugat-Németország ahol a gyarmatok és félgyarmatok vonása és sajátossága van. Ezek sára.
mások által való leigázásának irány- igen komoly ellentétei.
Helytelen volna azt
gondoln 1 ,
helyén népköztársaságok jöttek lét- közül a következőket kell megemlívonala. Az üt vázolt helyzet azért
hogy a háború csakis a szovjet álAhogyan az amerikai imperializmus re. A kínai nép győzelme mégin- teni:
alakult ki, mert ez a gazdaság nem „segély - ' leple alatt, h telnyujtással kább forradalmasította a Keletet, és
A f ő agresszív hatalom, az Ame- lam ellen irányulhat. Mint ismére-'
a társadalom érdekeit szolgálja, ha- befészkeli magát Anglia,
Francia- elősegítette az imperializmus által rikai Egyesült Államok, fokozott tee, az imperialisták az első világnem a kapitalislák maximális pro- ország, Olaszország gazdasági éle. e'nyomott népek felszabadító har- erővel hajszolja háborúba a többi háborút jóval a Szovjetunió m e g filjának biztosítását, az adott or. tébe,
elhódítja az angol-francia cának fellendülését.
kapitalista országot, mindenekelőtt alakulása előtt robbantották ki. A'
szág lakossága többségének kizsák- gyarmatokon lévő nyersanyagot és
világháború
kapitalista
A háború utáni időszakban m é g . az északatlan'.i tömb tagja 1 !, vala- második
mányolása, tönkretétele és nyomor- az árupiacokat, úgy éleződnek és inkább fokozódtak az ellentétek az mint a második világháborúban le- államok közötti háborúként kezdőba döntése útján, más országok — még tovább fognak éleződni
tőaz anyaországok és a gyarmatok kö- győzött országokat — Nyugat-Né- dött, s a háborútól maguk a
különösen az elmaradott országok ellentétek az Egyesült Államok és zött. Anglia, Franciaország. Bel- metországot, Olaszországot, J a p á n t . kés országok is erősen szenvedtek,
népeinek leigázása és rendszeres ki- Anglia, az Egyesült Államok és gium és a többi g y a r m a t t a r t ó ha- Az amerikai főkolomposok a tömb Azok az ellentmondások, amelyek
fosztása útján, végül pedig hábo- Franciaország között. Anglia, majd talom a gyarmatok rovására igyek- valamennyi részvevője részére meg- jelenleg marcangolják az imperiarúk és a nemzetgazdaság militari- utána Franciaország és a többi ka- szik kárpótolni magát azokért ^ a szabják a háború céljait, mene'rend- lista tábort egyik kapitalista
álzálása útján.
pitalista ország a r r a törekszik, hogy terhekért, amelyeket a gazdasági jét, a háborús részvételre számba- lamnak a másik elleni háborújára
Malenkov elvtárs összehasonlítja kiszakítsa magái az Egyesült Álla- élet militarizálása és az Egyesült jöhető erőket és eldöntik a háború vezethetnek. Mindezeket a körüla Szovjetunió és a kapitalisia o r . moknak való alárendeltségből, hogy Államok terjeszkedése rájuk hárít. előkészületeinek egyéb kérdéseit is, ményeket figyelembevéve a Szovjetunió arra törekszik,
hogy
az
szágok termelésének fejlődését, rá- önálló helyzetet és magas profitot Ugyanakkor az amerikai imperialis- diktálják a maguk akaratát.
mutat a népi demokratikus orszá- biztosítson a maga számúra. Az an- ták behatolnak e gyarmattartó haMalenkov elvtárs lelep'ezi az Im- egyes államok közti bárminemű h<u
gok eredményeire és a világpiac gol kap talisták m á r most kemény talmak gyarmati érdekköreibe, ott perialisták hazug
propagandáját, borút megakadályozza, s a nemzetnézeteltérészétesésére, majd rátér az amerikai harcot folytainak a nemzetközi ke- pozíciókat hódítanak meg maguk- mely szerint ők a „szabad országo- közi konfliktusok és
mellett
imperializmus gazdasági politikájá- reskedelemben megnyilvánuló ame. nak, fokozzák a gyarmati és f ü g g ő kat védik" a Szovjetunió részéről sek békés szabályozása
országok népeinek kizsákmányolá- fenyegető háborúval szemben. Rá- foglal állást.
nak jellemzésére.
rikai lúlsúly ellen.
sát.
E
harc
során
az
amerikai
hóAz Amerikai Egyesült Államok
A Szovjetunió — folytatja M a A kapitalista országok háború
mutat arra, hogy az alíanli szövetmegszedte magát a háborún, az utáni gazdasági nehézségei még fo- dítók összeesküvéseket sugalmaznak ség országainak uralkodó körei el- lenkov elvtárs — teljes egységj
amerikai milliárdosok megszilárdí- kozódtak azáltal, hogy az imperia- angol és francia „szövetségeseik" adták hazájuk függetlenségét
az ben folytatja békepolitikiját m i s
tották gazdasági hadállásalkat. Az lislúk maguk zárták el maguk elől ellen, cselekedeteikkel elősegítik az amerikai milliárdosoknak. Az U S A i demokratikus, békeszerető államokimperializmus
gyarmati
rendszere
Egyesült Államoknak azonban nem a demokratikus világpiacra
kai — a Kínai Népköztársasággal,
vezető válságának
további elmélyülését. stratégiáját a beszámoló a követke Lengyelországgal,
sikerült elérnie célját, nem sike- utat.
Romániával,
zőkben jellemzi:
Sok
gyarmati
és
f
ü
g
g
ő
ország
rült megteremtenie
az amerikai
Az Egyesült Államok kapitalistái (Egyiptom, Irán, Szíria, Marokkó,
Az amerikai imperializmus stra- Csehszlovákiával, Magyarországgal,
tőke uralmát a világpiacon.
Az felismerve ezeket a gazdasági nehézNémet
Tunisz és mások) területét katonai tégiájának sajátossága, hogy az Bulgáriával, Albániával, a
Egyesült Államok
azt
gondolta, ségeket, igyekeznek őket a koreai támaszpontok céljaira használják amerikai imperializmus ka'onai fő- Demokratikus Köztársasággal,
a
hogy Németország, és Japán harc- háborúval, fegyverkezési
Közverseny- fel, lakosságát pedig a jövendő h á - kolomposai katonai terveiket idegen Koreai Népi Demokratikus
képtelenné tétele után négyszere- nyel. az ipar militar'zálásával
el- ború „ágyútöltelékéneik"
szerepére hadseregek, elsősorban nyugatnémet társasággal és a Mongol Népköztár6ére-ötszörösére emelheti termelé- lensúlyozni. Az Egyesült Államok. készítik előés j a p á n , valamint angol, francia sasággal. A Szovjetunió kapcsolata
sét. Azonban mindössze
kétszere- Anglia, Franciaország imperial'stái
és olasz területek és hadseregek az említett országokkal azoknak a
A háború utáni időszakban
sére emelte termelését, most pedig a koreai nép elleni reakciós háború j
felhasználására, valamint más né- teljesen ú j államközi kapcsolatoklefelé csúszik a gazdasági válság- kirobbantása után és a demokratikus Amerikai Egyesült Államok, Anglia pek felhasználásra épílik, amelyek- nak példája, amelyekhez hasonlót
ba. Tény, hogy az Egyesült Álla- tábor elleni háborús h'sztéria fel- és Franciaország uralkodó
körei- nek az amerikai stratégiák elgondo. azelőtt nem ismert a történelem.
nemzetközi lúsa szerint, vak eszközül és ágyú- Ezek a kapcsolatok az egyenjogúmokban most legalább hárommillió szításával egyidejűleg háborús vá- 1 nek tevékenysége a
teljesen munkanélküli és még több gányra tereilék a gazdasági életet, j kapcsolatok területén is az ú j há- töltelékül kell szolgálniok annak ér- ság, a gazdasági együttműködés ée
részleges munkanélküli van.
A hatalmas arányúvá tették országuk j ború előkészítésének jegyében bon- dekében, hogy az amerikai monopo- a nemzeti függetlenség
tiszteletlisták kivívhassák a világuralmat. bentartásának elvein alapulnak. A
munkások tömegsztrájkjai még bo- gaadasági éleiének militarizálását és j lakozott ki.
nyolultabbá teszik az Egyesült Ál- a fegyverkezési versenyt. Jelenleg'
Az Amerikai Egyesült Államok a
A józanabb és haladó politikasok, Szovjetunió kölcsönös s e g é l y n y ú j lamok
milliárdosainak
nelyzetét. ezen, országok ipari termelésének második
világháború
befejezése akiket nem vakított el a szovjctdle- tási szerződéseihez híven segiti és
Azért van ez igy, mert az Egye- egyre nagyobb részét használják fel után csaknem azonnal letért arról nes ellenségeskedés, az európai és támogatja, 6 a jövőben is segíteni
sült Államok ipara, az Egyesült i hadfelszerelésre. A hadimegrendelé- a megegyezéses politikai irányvo- egyéb kapitalista országokban má- és támogatni fogja ezeket a z
orÁllamok uralkodó köreinek hibájá- sek döntő szerepet játszanak az nalról. amelyen a háború ideién a ria világosan látják, milyen feneket, szágokat további
megerősödésükból, elvesztette olyan piacait, mint Egyesült Államok és a többi kapita- szövetségesek haladtak és amelyet len mélységbe r á n t j á k őket a meg- ben. (Viharos taps.)
a Szovjetunió, Kína, az
európai lista ország iparának fő ágazatai- a hatalmak teheráni, jaltai és pot- vadult amerikai kalandorok. Ezek
Meggyőződésünk, hogy a
szoban. A kapitalisia államok költség- sdami
értekezletei
lerögzítettek. a politikusok m á r kezdenek szót cial'sta gazdasági rendszer a
népi demokráciák.
kanövekszik Az Egyesült Államok az agresszív emelni a háború ellen. F-:q kell té- pitalizmussal folytatott békés v e r Az amerikai Imperializmus most vetésében szakadatlanul
a
fegyverkezési
versenyt
szolgáló
cselekmények
egész
sorozatával
telezni, hogy az amerikai diktátorok senyében évről-évre
nemcsak a népek nemzetközi
kiszemléltetőbhelyzetet engedelmes bábjainak sorsára ítelt- ben megmutatja
z6ákmányolója és leigázóia,
ha- közvetlen és közvetett kiadások ará- élezte ki a nemzetközi
felsőbbségét
a
és ú j háború veszélye elé állította országokban akadnak valóban béke- kapitalista
nem olyan erő is, amely bomlaszt- r.ya.
gazdasági
rendszerrel
szerető. demokratikus erők, ame- szemben. De mi senkire 6em akarja a többi kapitalista ország gazA háborús gazdaság vágányaira a világot.
Minthogy a Szovjetunió az
ú j lyek a maguk önálló, békés politiká- juk
dasági életét. Az Egyesült
Álla- való áttérés lehetővé tette az Egyeerőszakkai
rákény6zerí'.eni
fő ját f o g j á k folytatni és megtalálják ideológiánkat v a g y gazdasági rendmok
monopoltökéje
kihasználta i sült Államoknak és más kapitalista háború fö ellenzője, a béke
a
kiutat
abból
a
zsákutcából,
támasza,
az
Egyesült
Államok
főversenytársainak
gyengülését és országoknak, hogy ideig-óráig emelszerünket. „A forradalom exportja
a háború után meghódította a ka- jék Ipari termetesük színvonalát. A kolomposai arra a következtetésre amelybe amerikai diktátoraik haj- — ostobaság. Minden ország, ha
Q
pitalisia világpiac jelentékeny ré- burzsoá közgazdászok ezen az ala- jutottak, hogy a háborút a Szovj szobák őket. Az európai és egyéb ' akarja, maga h a j t j a végre forraszét. Az Egyesült Államok mono- pon igyekszenek bebizonyítani, hogy jetunió és a béke többi hívei ellen országok erre az ú j útra lépve, tei-| dalmát, ha pedig nem .akarja, nem
poltökéje szétrombolja a kapita- a nagy katonai megrerdelések a kell megindítani. Igy alakult meg jes megértésre találnak valamennyi ; jesz forradalom"
mondja Sztálin
lista országok között történelmileg végtelenségig képesele fenntartani az iészakatlanti
— — * agresszív
tömb, j békeszerető nép részéről. (Viharos i elvtárs.
kialakult sokoldalú gazdasági k a p . az „üzleti tevékenység" magas szín- amelyet a Szovjetunió tudla nél- I taps.)
'"-ri
(Folytatás a második oldalonl
Moszkva,

október

S.
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(Folytatás az első oldalról) szítése és kirobbantása eUen, a halalmas háborúellenes demokratikus
front fölzárkóztatása a béke megszilárdítására, a barátság és szoli
darii'ás száki nak erősítése a béke
híveivel világszerte, az összes új háborús előkészületeknek a háborús
gyújtogatok minden
mesterkedésének és cselszövényének állhatatos
leleplezése; 2- a nemzetközi együttműködés és a minden országgal való
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztő,
sáré törekvő políikn folytatása; 3,
megbonthatatlan barátság kapcsolatainak erősítése és fejlesztése a Kínai Népköztársasággal, az európai
népi demokratikus országokkal —<
Lengyelországgal, Csehszlovákiával,
Romániával. Magyarországgal. Bulgáriával, Albán'ávaJ —r a Német
Demokratikus
Köztársasággal, a
Koreai Népi Demokratikus Köztársaságiéi, a Mongol Népköztársasággal; 4. a szovjet állam védelmi
erejének lankadatlan növelése
s
ama képességünk fokozása, hogy
bármelyik agresszort
megsejiunisí;ően visszaverjünk, (Viharos,
hosz,
szantartó
taps.)

'A
Szovjetunió
rendületlenül
folytatja a minden országgal valq
békés együttműködésre
törekvö
politikáját, de ugyanakkor számol
a fékevesztett háborús gyujtogatók
részéről fenyegető
új
agresszió
veezélyével ls. Ezért eróslti
most
és a jövőben la védelmi
készségét. (Taps.)
A Szovjetunió nem ijed meg a
háborús gyűjtögetők fenyegetéseitől. Népünknek vannak tapasztalatai az agresszorok elleni harcban, s
rég megtanulta, hogyan kell ütni
őket. Már a polgárháború
idején
megverte az agresszorokat
—
amikor pedig a szovjet állam még
fiatal és viszonylag
gyenge volt,
megverte őket a második
világháborúban; s a jövőben is megveri
őket, ha hazánkra merészelnek támadni.
A Szovjetunió e rendszabályok
megvalósítása s a népek békéjének
perspektívája mellett foglal állást.
(Hosszantartó,
vdvvros taps.)
A párt külpolitikai föladatai: 1,
További harc az új háború előké-

n Szovjeiunió belső helyzete
Malenkov elvtárs megemlékezik a
apivJet nép óriási teljesítményeiről
a Nagy Honvédő Háborúbam, majd
megállapítja:
Népünket az az ellökélt szándék
hatja át, hogy továbbra is önfeláldozóan dolgozzék szocialista hazája
javára s becsülettel teljesíteni fogja
történelmi feladatát, a kommunista
társadalom felépítését
(Hosszantartó, viharos taps.)
A háború előtti ötéves tarvek
éveiben megvalósult az ország szocialista iparosítása. A hatalma*
ipar alapján országunk kifejlesztette egész népgazdaságát és felkészült az aktív önvédelemre. A háború évei rendkívüli erővel igazolták, hogy helyes volt pártunk vezérfonala: az ország iparosflása. A
Szovjetunió iparosítására
irányuló
politika megvalósításúnak döntő jelentősége volt a szovjet nép sorsának alakulása szempontjából. Ez
mentette meg hazánkat attól, hogy
rabszolgasorsra jusson.
Ahhoz, hogy népgazdaságunk újból elérje a háború előtti színvonalai, bizonyos időre volt szükség. Az
évi ipar össztermelés terén 1948ban, a széntermelés terén 1947-ben.
az acél- és 6emetgyártás terén 1948ban, a nyersvasgyártás és olajtermelés terén 1049-ben, a lábheiigyárfás terén 1950-ben a gyapotáruk
gyártása terén 1861-ben értük el, illetőleg ha adtuk túl a háború előtti
3940 e> év színvonalát. Ez azt jelenti, hegy a háború nyolc-kilenc
évvel, vagyis körülbelül kél ötéves
terwel vetette vissza iparunk fejlődését.
Iparunk háború utáni sikeres újjáépítésének és fejlesztésének eredményeképpen ipari
termelésünk
színvonala jelenleg jelentékenyen
meghaladja a háború előttit.
Az ipar hábprú utáni sikeres újjáépítése és fejlesztése eredményeképpen a Szovjetunióban az egy létekre eső ipari termelés jelenleg feíijlmúlja a háború előtti színvonalat. így az egy lakosra jutó villamoaenergia-termelés 1051-ben több
mint kétszerese volt az 1940- évi
színvonalnak, a nyersvasönlés
60
százalékkal, az acélöntés 70 százalékkal, a széntermelés 60 százalékkal, a cementgyártás több mint kétszeresen, a gyapotszövet-termelés 20
százalékkal, a gyapjúszövet-termelés
•obb mint 60 százalékkal, a papírtermelés 70 százalékkal stb. múlta
felül az 1940. éyi, egy lélekre jutó
termelés színvonalát.
A beszámolóban ismertetett időszakban — különösen a háború
utáni években — jelentősem kibővült és megerősödött iparunk
termelési technikai alapja, mind új
vállalatok építése, mind a meglévő
vállalatok újjáalakítása révén.
A háború utáni években az ipar
mindem ágát új gépekkel és gépe/otekkel látták el, tökéletesebb technológiai folyamatokat vezéljek be,
megvalósították a termelés észszerűbb szervezetét. Ebben az időszakban a szerszámgépállomány — új,
termelékenyebb
szerszámgépekkel
való kiegészítés útján — a.2-széreBéra nőtt- A hazai gépgyártás csu r
pán a legutóbbi három láv alatt körülbelül 1600 újtípusú gépet és gépezetet alkotott,
A további technikai haladásért
vívott harcban nagy szerepe van tudományunknak. amely találmányai,
val segíti a szovjet népet a természet kincseinek és erejének teljesebb feltárásában és jobb kihasználásában. A háború után: időszakban
tudósaink sikeresen oldottak meg
sok hatalmas, népgazdaság: jelentőségű tudományos problémát. Abban az időszakban
gen
fou'os
•rtámónye volt a szovjet tudo->
mánynak az atomencrgí á t e m e l é s
módszereinek felfedezése. Ezzel tudományunk és technikánk megsriinte**- i z
*
Allr-rr.ok monopo.

lisztíkus helyzetét ezen a téren éa
komoly csapást mért a háborús
gyújtogptóikra akik
más
népek
megfélemlítésnek éa zsarolásának
eszközeként próbálták felhasználni
azt, hogy birtokában vannak az
alomenergiatermelés titkának és az
atomfegyvernek. A szovjetállamnak
— miután rendelkezik az atomenergiatermelés reálig lehetőségeivel —
nagy érdeke hogy ezt a z Új energiafajtát békés célokra, a nép ja.
vára használják fel, mert az atomenergia ilyenirányú felhasználása
határtalanul kiszélesíti az ember
hatalmát a Természet elemi erői felett, a termelőerők növekedésének,
a technikai és kultúráiig haladásnak a társadalmi gazdagság növekedésének óriási lehetőségeit tárja
az emberiség elé. A szovjet tudomány és technika nagy sikereiről
tanúskodik a Sztá'in-díjak évenkénti
odaítélése kiváló tudományos munkákért, találmányokérc és
termelő
munkamódszerek
tökéletesítéseiért.
A tudomány az ipar, a közlekedés
és a mezőgazdaság 8470 dolgozóját
tüntették ki a Sz'álin.díjas megtisztelő cíniével.
Ezek a Szovjetunió ipari fejlődésének alapvető eredményei a beszámolóban isnertetett időszak alat 1 .
A legközelebbi évek feladatait iparunk fejlesztése terén a Szovjetunió
fejlesztésére irányuló ötödik ötéves
tervre vonatkozó előirányzások tervezete fejti ki. amelyet a kongr.-szszps elé terjesztenek. Ezek a i r odátok abból állnak, hogy az ipari
termelés színvonalát 1955-ban —
1950-hez képest — körülbelül 70
százalékkal emeljük úgy, hogy a
termelési eszközök termelésének körülbelül 80 százalékkal, a fogyasztási cikkek termelésének körijlbeüil
65 százalékkal kell eme.kednie. Ez
a feladat az ipari termelés növelésének terén azt jelenti, hogy 1955ben — 1940-hez képest — háromszorosára emelkedik az ipar teljes
termelése.
Az ötödik ötéves terv Ú3, nagy
épést jelent eíőre országunknak a
szocializmusból a kommunizmusba
való fejlődése útján. (Viharos tapa.)
MaJajikov elvtárs bírálja az iparban mutatkozó hiányosságokat ép
kiemelj a munka
termelékenysége
emelésének feladatát.
Pártunk a szoa allsta építés minden szakaszában lankadatlanul harcolt a munka
termelékenységének
rendszeres
emeléséért, mert ez a
legfontosabb feltétele a szocialista
termalés növekedésének és tökéletesedésének. Főként ezzel magyarázhatók azok az óriási sikerek, amelyekai a Szovjetunió termelésének
fejlesztésébűn elértünk.
1940-től
1953-ig a munka termelékenysége az
iparban 60 százalékkal növekedett,
Az ipari termelés növekedésének 70
százaléka ebben az időszakban a
munka termelékenységének növekedéséből származott. Ugyanezen idő.
szakban az építkezésnél 36 százalékkal növekedeti a munka termelékenysége.
A beszámolóban ismertetett időr
szak kezdetéig — vagyis a póri
XVIII. kongresszusáig — a k o ! hozrendszer véglegesen
megszilárdult
országunkban, a kolhozok megerősödtek ós megngathatatlan a szocialista gazdaság rendszere, mint a
földművelés egyetlen formája.
A háború ideiglenesen feltartóztatta a mezőgazdaság fejlődését ?
nagy k á n okozott neki, különösen a
volt megszállott lerij'etaken, ahol a
hitlerista hódítók tönkretették és kirabolták a kolhozokat, gép- ép tráktorá'lomásokat és a saovhozokat. De
a háborús idők óriási nehézségei eh
lenére a keleti területek kötta»aii és
szovhozai fennakadás nélkül ellátták a hadsereget és a lakosságot
élelmiszerrel, a könnyűipart pedig
nyersanyaggal. A
kolhozrendszer
nélkül, a kolbozparasztok és kolhoE-

parasztnők önfeláldozó
munkája
nélkül, magasfokú politikai öntudat
és szervezettség nélkül nem tudtuk
volna megoldani ezt a fölötte nehéz
feladalot.
A békés építésre való átmenettel
kapcsolatban az a feladat állt a párt
elölj, hogy megvalósítsa a mezőgazdaság m né) gyorsabb helyreállítását
és továbbfejlesztését. A párt a h é .
ború utáni időszakban különleges
gondot fordított a kolhozok szervezeti-gazdasági megerősítésére, arra,
hogy segítséget nyújtson nekik a
közösségi gazdálkodás helyreállítására és továbbfejlesztésére s ezen az
alapon növelje a kolhozparasziság
anyagi jólétét. A mezőgazdasági termelőerők további fellendítése szem.
pontjából nagy jelentősége volt a
kis kolhozok egyesítésének, mert a
nagy kolhozok sokkal sikeresebben
bővíthetik ki és tökéletesíthetik
a
közösségi gazdálkolást. Jelenleg 97
ezer megnagyobbodott kolhoz van,
az 1950 január elsejei 254.000 kis
kolhoz helyett.
A mezőgazdaságban tett párt- és
kormányintézkedések
megvalósításának eredményeképpen sikeresen
leküzdöttük azokat a nehézségeket,
amelyeltet a háború és azt követőleg az 1946. évi erős aszály okozott
s rövid idő alatt helyreállítottuk és
túlszárnyaltuk a mezőgazdasági termelés háború előtti színvonalát.
Földművelésünk
mind szakszerűbbé, mind termelékenyebbé
válik, s mind több és több Aruterméket termel. Fontoljuk meg
földművelésünk fejlődésének ezt
a
fontos sajátosságát. Most, amikor
a gabonaproblémát sikeresen megoldottuk, a földművalós
eredményeit már nem ítélhetjük meg a
régi módon, csupán a termelt gabona mennyisége alapján. Mint az
idézett adatokból látható a gabonatermelés sikerei mellett a gyapot, cukorrépa, az alajosnövények,
a takarmányfélék és más mezőgazdasági növények termelésének fejlesztésében is nagy sikert értünk el.
Korszerű földművelésünk minőBéglleg megváltozott,
gyökeresen
különbözik a régi klstermelékenységű külterjes földműveléstől. Mig
a Szovjetunióban valamennyi mezőgazdasági növény 1950. évi vetésterülete 1.4-szerese
volt
az
1913. évinek, s emellett a gabonanövények vetésterülete
öt százalékkal emelkedett, addig az ipari
növények, valamint zöldségfélék és
kobakosok
vetésterülete
több,
mint 2.4-szeresre. a takarmánynövényeké pedig több, -nirit 11 .szeresére szökött fel. A növénytermelés árutermékének
összértékéből
jelenleg több, mint 40 szizalék az
ipari növényekre esik. Durva h'ba
lepne tehát, ha a földművgiés sikereit csak a gabonafélék termelési
színvonala alapján ítélnénk meg.

tal elért tényleges terméseredmé- ményeket érünk el a nép anyagi és
nyek arányában kell elosztani. Ez kulturális színvonalának emelésében.
A beszámoló foglalkozik azokkal
módot nyújt majd a munkatermeié,
kenység jelentékeny emelésére, az a hibákkai, melyek a szovjet népegyenlősdi végleges megszüntetésére gazdaság különböző ágaiban munés elő fogja segíteni a munkaegy- kaerő-, anyag- vagy pénz pazarség értékének további emelkedését. láshoz vezetnek és megállapítja a
Elvtársak! Mindannyian örven- feladatokat.
dünk szocialista mezőgazdaságunk
A feladat az, hogy véget vessünk'
óriási fejlődésének. Földművelésünk
és állattenyésztésünk ma újabb ha- a gazdasági vezetők és pártszervetalmas fellendülésben van. Nem zetek közömbösségének a gazdálkétséges, hogy a közeli években kodás terén mutatkozó gondatlangazdag technikával falszerelt kolho. sággal és pazarlással szemben, A
zaink, gép- és traktorállomásalnk ég legságorúbD takarékosság megva.
szovhozaink még sokkal jelentősebb lósítása kérdéseinek mindig egész
sikereket aratnak majd a mezőgaz- gazdasági és pártmunkánk középdaság fejlesztésében; élelmiszerbő- pontjában kell állnia. Fáradhatatkell arről.
ség lesz az országban a nép szá- lanul gondoskodnunk
mára és teljesen elegendő nyers- hogy a szovjet embereket a közösanyag gyorsan fejlődő könnyűipa- ségi, a Szocialista tulajdon óvárunk számára. (Hosszantartó t a ps.) sának szellemében neveljük. GyöMalenkov elvtárs foglalkozik az kerében ki kell irtani minden femunkafelhaszáruforgalom, a közlekedés és hír. lesleges anyag- és
és
közlés kérdésedved, majd la takaré- nálást, valamint pénzkiadást
rendszeresen biztosítani
kell
a
kosság kérdésére tér rá.
termelési önköltségcsökkentés felA Szovjetunió népgazdasága sa- adatának teljesítését és túlteljesíját tartalékaiból, belső felhalmozási tését. Fokozni kell a harcot a gonforrásaibél fejlődik. Ezért pártunk datlanság ellen, erősen csökkentemindig nagy figyelmet fordított és ; ni ke|l az általános
költségeket
fordít a szigorú takarékosságért f o . az iparban, az építkezésnél, a közlyó küzdelemre, s a takarékosságot ; lekedésnél, a mezőgazdaságban, a
a gazdaságon belüli felhalmozás kereskedelmi, begyűjtő és értékemegteremtése és a felhalmozott esz- sítő szervezeteknél,
határozottan
közök helyes felhasználása fontos meg kell valósítani az állami
és
fe'iételének tekinti, A
takarékos- gazdasági gépezet
egyszerűsítését
ságnak — mint a szocialista gaz- és olcsóbbá tételét, fokozni
kell
dálkodás módszerének — nagy sze_ a njbeLellenőrzést
a
pénzügyi
repe volt az ország iparosításában. szervek részéről, továbbá az ellenMost, amikor országútikban a nép- őrzést a gazdasági teivek teljesítégazdaság újabb hatalmas fellendü- se és a takarékosság elvének belése megy végbe, s ezzel egyidejűleg tartása felett.
Gazdasági kádererendszeresen csökkentk a közszük- inknek a tökéletességig el kell saségleti cikkek árát, a takarékosság játttaniok a szocialista gazdálkodás
még fokozottabb jelentőségű. Minél módszereit: kötelesek emelni techleijesebben és észszerűbben használ- nikai és gazdasági felkészültségük
juk fed a termelési tartalékokat, mi- Színvonalát, rendszeresen
javítani
nél takarékosabban és körültekin- a termelési módszereket, felkutatni,
tőbben vezettük gazdaságunkat, an- megtalálni ós felhasználni a népnál nagyobb sikereket érünk el a gazdaság méhében rejlő tartalékonépgazdaság valamennyi
ágának kat.
fejlesztésében, annál nagyobb ered-

Nyolcszázezer ember vett részt
a Berlinben tartott ünnepi felvonuláson
Berlin (MTI).
Berlin lakossága
nagy lelkesedéssel és harcos elszántsággal ünnepelte meg október
7-ét, a Német Demokratikus
Köztársaság megalapításának harmadik
évfordulóját. Németország Demokrabkus Nemzeli Frontja országos
lanácsának felhívására 800.003 ember, köztük ötvenezer nyugatbcrlini
és nyugatnémetországi lakos vett
részt az ünnepi tüntető felvonulásonAz ünnepséget Correns tanár, a
Nemzeti Fropt országos tanácsának
eLnöke nyitotta meg, aki beszédében
köszön löt te a külföldi
vendégeket,
élükön N. M. Svernyikel. a szovjet
nép kiildöjtét, a Szovjetunió
Legfelső Tanácsa elnökségének elnökét,
a nagy Sztálin közeli munkatársát.
Correns tanár beszéde után megkezdődött Berlin lakosságának ünnepi felvonulása. A maneioszlop
élén a beriins üzemek legkiválóbb

sztahánovistái haladtak, nyomukban
a népi rendőrség szárazföldi, tengerészeti és légi kötelekenek tagjai
vonultak.
Az ünnepi felvonulás a késő délutáni órákban órt véget.
Oklóber 7-ón, a Német Demokratikus Köztársaság megalapításának
harmadik évfordulóján kegyeletes
ünnepség folyt le Berlin-Treptowban az eleseit szovjet hősek emlékművénél.
A Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szocialista Egységpárt. vezetői, valamint a Bettin be érkezett
külföldi küldöttségek
kedden délelőtt megkoszorúzták az
emberiség szabadságáért hősi halált halt szovjet katonák és tisztek
síremlékét. A szovjet küldöttség koszorúját N- M. Svernyik, a Szovjetunió Legfelső Tariácsa elnökségének elnöke helyezte el az emlékmű
talapzatán (MTI)

A háború ufáni években
nagy
figyelmet fordítottunk a mezőgazdaságnak új technikával való felszeretésre. Enélkül nem
oldhattuk volna meg oly rövitj idő alatt
a mezőgazdaság
helyreállításának
és további fejlesztésének feladatát. 1
Malenkov elvtárs beszél a szovjet mezőgazdaság
gépesítéséről és
az ötödik ötéves tervben előirányzott fejlődéséről. Behalóan foglalAz amerikai csapatok
kozik azokkal a feladatokkal, melyeknek megoldása a terméshozam
augusztusi
veszteségei Koreában
további emelését, az állattenyésztés hatalmas fejlődését fogja biz.
Peking (UjrKíttq).
Az amerikai
Róbert C. Miller közlése szerint
tosítani. Majd így folytatja:
agresszorok „fényes győzelmeket" Van Fleet, az amerikai hadsereg
Párt-, szovjet- és mezőgazdasági koholnak és kicsinyítik
jelenté- parancsnoka mult ősszel a különszerveink a mezőgazdaság háború seikben az amerikai csapatok vesz- féle
egységek
parancsnokainak
Ulání újjáépítése és fejlesztése so- teségeit.
e
g y t e gyűlésén kijelentette, hogy
rán megjavították a kolhozok,
a
A koreai és kínai nép erők csu- ha hinne azokban a számadatokban,
gép- és tFaktorállomások és
a pán augusztusban 18.116 amerikai
amelyeket az egységek parancsnoszovhozok vezetését. Ezen a téren katonát semmisítettek, vagy sebeazonban még mindig akadnak
hi- sítettek meg. Azonban az amerikai kai a koreai és hinni Dépi erök
veszteségeiről
jelentenek,
nem
bák és hiányosságok.
külügyminisztérium által júliu 6 30- volna egyetlen élő kínai,
vagy
Melyek a hibák és a hiányossá- tól, szeptember 3-ig kiadott vesz- északkoTeaj sem, aki
ellenállhatgok a mezőgazdaság vezetése te- teségjelentéSben szereplő elesett és
na".
rén. s mik itf a feladatok?
sebesült katonák 6záma
csupán
Legutóbb e középső arcvonalon
Elsősorban rá kell mutatni arra, 2987. A többi 7829-ról nem adnak'
Kumszontél délkeletre lévő
mahogy egyes vezető funke'Qnáriu6ok számai.
gaslatért yivott harcokkal
kapi— különösen a kis kolhozok egyeRóbert e . Miller, a „United Press"
sítésével
kapcsolatban,
helytele- tudósítója a npwyorki „Daiiy Coro- csolatban Fred Painton, a „United
lt-i
nül, fogyasztói szemszögből kezel- pasa" augusztus U - i számában meg- Press" tudósítója szeptember
ték a kolhozépítés kérdéseit. Qlyan írja, hegy a mull ősszel a tengeré- táviratában azt írja. hogy a „kojavasatokkal élitek elő, hogy to- szeti légierők egyik rajával részt reai-kínai népi erők golyói a maárkot
kozott ütemben valósítsák meg a vett egy Észak-Kerea elleni l é g i l i - gaslatok egyikéhez vezető
kolhozok lakosságának egyesítését madásban, amelynek során három ijesztő sirgödörré változtatták. ÉlnSgy k&lbez fai vakban, ' hagyják tehergépkocsit elpusztítottak, nyol- eseit katonák leesett karja, lába.
tönkremenni az összes régi kolhoz, cat pedig megrongáltak. A légi raj feje hevert a f ö l d ö n . . . " Ugyanez
épületeket és lakóházakat, s emel- azt jelentette, hogy a koreai-kínai a tudósító később mégis azt jolenjenek új helyen nasy „kelhez,lakó, erők 54 tehergépkocsiját semmist, tette, hogy „ezek a harcok majdtelepeket" é6 , kolhoz-városokat", tette meg, az amerikai 5- légierő nem négyezer főnyi veszteségébe
közleményében kerültek a vörösöknek. Ilyen bár„mezőgazdasági
városokat".
Ők parancsnokságának
ebben látták a kolhozok Szervezeti j ppdig 673 elpusztított tebergépkp, gyú őnámitással leplezik vereségeiket az amerikai agresszorok.
éá
gazdasági
megszilárdulásának esi szerepelt,
legfontosabb feladatát. Ezeknek az
elvtársaknak tévedése abban van,
hogy megfeledkeztek a kolhozok
fő termelési feladatairól, a másodlagos fogyasztói feladatokat
h®=
lyezték elójérb®: a kplhozok minn
dennani élete berendezésének felBerlin (MTI}. A bonni parlament t(Hiányban 3 e z e r 568 házasságon
adatait.
A beszámoló p é g rámutat né,, legutóbbi ülésan kénytelen volt az kívüli, úgypevpzeti
„megszállási
hány hiányosságra és leszögezi:
amerikai mpjgssálló csapatok ttért- gyermek" született eddig,
A kolhozokban be ka)! yizetei a jeinek és katonáinak erkölcstelenséGrpte Thiele, a Német Kommujöved e leme'oóztás haladóbb repdsje, gével foglalkozik. Kaiserajguterpben nista párt képviselője a yjía folya.
rét. A kolhoz tagjai között az attyel égy ra?zia során húsznál több 14 mán hangsúlyozta, hogy ezek a
jövedelme' a javukra írt munkaegy- éven aluli leápy és fiú ismerte be, szörnyű állapotok csak a megszálló
ségek valamint a brigádjuk, mun- hogy amerikai katonák fajtalankod- csapatok távozásával
szünhe'nek
kacsapatuk, vagy a saját maguk ál- tak vele. Csupán Rajn a .Pfalz 'ar- m e g .

A boQoi parlamentbea az amerikai megszállók
erkölcstelenségéről tárgyaltak
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A Szegedi Ruhagyár felajánlása a SZKP XIX. kongresszusának tiszteletére:

ezévi tervüket Sztálin elvtárs születésnapjára befejezik
ífe Szegedi Ruhagyár
dolgozói gozók máris kimagasló eredménye- közé tartozik Bondár István Vill»>gg élénken emlékeznek a harma- ket érnek el. Ez bizonyíték arra, ás terem mestere, aki állandóan a
dik negyedévi terv határidő előtti hogy
vállalásukat nemcsak telje- dolgozók között van, biztosítja a
•"befejezéeéért folyó
munkaverseny sítik, de túlteljesítik. Nap, mint gépek karbantartását az egyenlenagyszerű eredményeire. A nemes nap szebb eredményeket érnek el. tes termelést. Csoportjában megversengésben elért kimagasló ered, | Az elmúlt napokban az üzem átlag- szervezte, hogy munkaidő előtt kömények újabb lépést jelentettek a ! teljesítménye fokozatosan emelke- zösen megbeszélik, hogyan tudnászocíalizimus megvalósításában.
dett. Október 3-án 100.8 százalé- nak még jobb és eredményesebb
A Szegedi Ruhagyár dolgozói az kos teljesítményt értek el. 4-én munkát elérni. Külön-külön foglalelmailt három hónap alatt becsüje- j 103,8 százalék teljesítménnyel dol- kozik dolgozó társaival. Legutóbb
tesen kivették részüket a 6zocia- | goztak. 5-én már 107.6 százalékra , Shubert Erzsébet gépi dolgozónak
lista munkavereenyből. A harmadik fokozták teljesítményüket,
| adta át tapasztalatait. Shubert ejvnegyedévi tervük határidő előtti
j társnő azelőtt 100 százalék alatt
A
Szegedi
Ruhagyárban
jó
a
befejezésére Rákosi elvtársnak tett
! teljesített, s az utóbbi napokban
ígéretükben megfogadták, hogy ter- verseny nyilvánossága. X versenyt j J03.4 százalékos teljesítményt ért
ven felül 1,400.000 forint áruval naponként, illetve kétóránként ér- l e l .
termelnek többet. Az üzem dolgo- tékelik. Az élenjáró dolgozók ne- | A Szegedi Ruhagyár dolgozói »
zói adott szavuknak
beeaületasen veit rendszeresen olvasni lehet a j i negyedik negyedévi tervük határidő
rettek eleget. Harmadik negyedévi üzem dicsőség-tábláján, s ez ösz- előtti befejezésére t e t t vállalásuktervelőirányzatukat
1,433.000 fo- tön?! a dolgozókat továbbra is a ban megfogadták, hogy még az edrinttal teljesítették túl. Jó
mun- munkaverseny állandó fokozására. diginél is lelkesebben, harcosabban
jó eredmények
kájuk eredményének köszönhetik, Természetesen a
végzik el feladataikat, hogy több.
az
hogy október 4-én az üzem vala- elérését nagyban elősegítette
termelésükön keresztül méltóképüzem
népnevelődnek
jó
felvilágomennyi dolgozója október 15-i terpen ünnepelhessék meg december
sító
rpunkája.
A?
üzemrészekben
vén dolgozott. Szépek az eddig el- j
21-ét, Sztálin elvtárs születésnapa
mikrofonon
keresztül
ismertetik
a
ért eredmények, 6
feladat most j
játelért
az, hogy a negyedik negyedévben dolgozók előtt szalagonként
Számos dolgozó hasznos újításáaz
még az eddiginél is fokozottabb eredményeket. Október 7-én
val segíti elő évi tervük mielőbbi
első
kétórában
a
Heiszigné
csomunkáival kell harcolni, hogy
az
befejezésiét. Szabó B, Anta; és Aléves tervüket is jóval a kitűzött portja vezetett, 116 százalékos tel- bert János a X-es részleg dolgoizői
jesítményével,
de
szorosan
követhatár-idő előtt fejezzék be.
ték a többi szialag dolgozói
is. a kötél varrásánál azt a munkát,
A Szegedi Ruhagyár
dolgozqi Jászhegyi István csoportja 114 szá- amit eddig kézzel végeztek, most
tudják, hogy minden százalékkal, zalékos eredményt ért el, a Vojtek géppel végzik el. Ezzel az újítással
amit terven felül termelnek, bizto- II-es szalag 113 százalékkal kö- a termelés hatszorosára emelkedett,
sítják az ötéves terv sikeres meg- vette őket.
s az elmúlt három hónap alatt 35
valósítását. Az üzeim dolgozói már
ezer forihtqs megtakarítást jelenszeptember hónap utolsó napjaiban
tett a vállalatnak. Anyagiak,trékosA műszakiak biztosítják
megtették újabb munkafelajánlásaiság terén Gera Imre, G-otóljh József
kait a SZKP XIX. kongresszusának
a zavartalan munkamenetet a negyedik negyedéves tervük batiszteletére, a negyedik
negyedtáridő előtti befejezése érdekében
évre: megfogadták, hogy évi terA vállalat vezetősége éa a mű- beyeztték, hogy az eddig veszendőbe
vüket december 21-re, Sztálin elv- szakiak a negyedik negyedévi ter- ment gumírozott hu'üadfek anyagból
tám születésnapjára befejezik, Vál- vük sikeres befejezésére indított sportkesztyűket gyártanak, amely a
lalták, hogy terven felül egymil- munkaversenyben biztosítják a dpi" vállalatnak 54 ezer forintos megtalió forinttal termelnek többet.
gozók zavartalan munkamenetét és karítást jelent,
az anyagellátásit, Páger Lajos sztaA Szegedi Ruhagyár dolgozói
Emelkedő teljesítmények
hanovista szakmavezető
állandóan nem elégednek meg az eddig elért
képezi magát, átadja tapasztalatait eredményekkel, hanem a munkaverA Szegedi Ruhagyárban a
ne- az üzem művezetőinek, teremmeste. seny további fokozásával harcolnak
gyedik negyedév beindulása
óta r e k n é k .
évi tervük határidő előtti befejezéalig egy pár nap tett el és a dolEgyik a legjobb teremmesterek s é é r t

Fejezzük be határidőre az őszi mezőgazdasági munkákat
Mórahalom 85 százalékig elvetette a búzát
Mórahalom dolgozó parasztjai és
tszcsi az őszi kapásokat 91 százalékig betakarították. Ve'.és alá a terület 94 százalékát felszántották.
Az árpa ég takarmánykeverék vej é i v e l elmaradtak, mert most szerzik be vásárlás és csere útján a
) ttomagoi. EJzt azonban már korábban kellelt volna megkezdeni,
hogy határidőre befejezhették volna
az á r p a és takarmánykeverék vetését. A lucerna és rozs vetéséi befejezték, a búzának pedig 85 százalékát vetették el. Az istáilótrágya 96
százalékát kihordták, a hátralévő
négy százalékot csak a fűszerpaprika betakarítása után tudják " kihordatni.
Mórahalom tanácsa hebenktat kétszer tart határjárást, azonkívül a
mejőőrök is állandóan ellenőraik a
munkák állását. JŐ ellenőrzéssel
meg tudták akadályozná, hogy a kulákok szabotálják a munkákat. A
napokban jelentettek fel hat kulá
kot, mert elhanyagol iák a rozsverésb
Az l-es típusú Alkotmány-bszcsben négy brigádot szerveztek és
ezek versenyeznek egymással. Azonkivül versenyben állnak egymással
a dűlők és a mezőőrök is. A verseny állását naponta a hangos hír-

adó közli. Jelenleg az Alkotmány, lékig. A tanács fordítson nagyobb
tszcsben a Rákosi-brigád j á r élen.
gondot az őszi mezőgazdasági munkákra. Alakítsa ki és széles körben
Nem,
haladnak
terjessze el a verseny-mozgalmat.
Mozgósítsa a
tömegszervezeteket
áz öszi munkák
népnevelő munkára. J ó és szívós
Sándorjaiván
felvilágosító munkával győzzek meg
Sándorfalván
csaknem minden g dolgozó parasztokat, hogy mttyen
munkában túllépték a határidőt. A nagy előnnyel jár az ? ha idejében
betakarítást még csak 92 százalé- végzik el a vetést, szántást, ha őszikig végezték el. Gyapotból 22 má- árpát ée takarmánykeveréket vetzsát, cukorrépából pedig öt holdat nek.
takarítottak be. A szántással naZákányszéken
gyon elmaradiak i Eddig a mélya
héten
elvetik a búzát
szántást mindössze 10 százalékig, a
vetőszántást pedig 55 százalékig vé2itkápyszéken szépen haladnak az
gezték el. Gyorsítsák meg a szán- őszi munkák. A betakarítás 103
tás ütemét, mert a búzaveíés határ- százalékig készein vap. Jól halad,
ideje hamarosan lejár és vetés alá nak a szántással is. Vetés alá 96
fontos, hogy jól magülepedjék a ta- százalékot felszántottak. A trágyálaj. A vetés is nagyon lassan halad. zást befejezték; a tanács megtarAz árpának csak 25 százalékát ve- tatta az urivarvizsgákat is. A búzatették él, holott az árpatermés ha- vetést most kezd'k, mert most kaptárideje szeptember 20. volt. Akik lak vetőmagot. A többi őszi vetésű
tavasszal akarnak árpái vetni, elfe- növényt 90 százalékig vetették él.
lejtik. hagy az őszi árpa termése biz- A Kossutb-iszes szerdáig, a Petőfitosabb és jóval magasabb, mint a pedig szombatig befejezi a búza vetavaszi vetésű árpáéLucernából tését is.
csak 15 százalékot, takarmánykeveA kulákok Zákányszékein is szarékből pedig az egyéniek egyáltalán botálják az őszi munkákat. Dicső
nem vetettek még eddig, a rozsot Péter, Csonka Imre, Bóka Feretpc
csak 80 százalékig, a búzát pedig kulák semmit sem vetett még
el
15 százalékig vetették el. EgyediÜ eddig. A tanács mindhármukat fela trágyázást teljesítették 100 száza. jelentette-
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Oszi munka a Felszabadulás tszcs-ben

Szépen
földelő velősek
között
kaeskaringósan
húzódik a Séjndorfalva, felé veze'ö országút. A földei
ken szorgoskeeü parasztok
dolga&
nak. Ki-ki e maga munkáját
végzi.
Ilyenkor ősszel a földeken
nagy
munka folyik. A munka,
pezsdülő
láza itatja át a do'gozé parasztokat,
versenyeznek az időjárással,
hogy
minél
hamarabb
felszánthassák
földjüké,!, elvessék búzájukat,
hogy
biztosítsák maguknak és a gyárak
dolgozóinak a jövő évi kenyeret.
Gyorsan folyik a munka a felspabadulás tszcsben. Tagjai kint a földeken serényem végzik az őszi rmunkét, Az októberi eső igen jól megáztatta a földeket, ennek örülnek is.
Nagyon kell az eső, nyáron
úgyis
kevés vqlt A fszcs udvgrán a gazdaság
átlát állományából
két k'-s
csikó játszadozva
egymással
belebeié laposnak az esővlftM
keletkezett pocsolyába. A tanya
egészen
csöndes. nem tartófkodnak
ilyenkor
bent, csak azok, akik a jószágokra
vigyáznak. Csöndes q, tanya, de nem
csöndes akkor, amikor g mifnkápak
vége és a tszcs megnevekedett
tagsága összejön egy kis
pipahufára.

Nem sokán voltak még a nyáron, előre. — A vetést
kereezteoresan
de mire beköszöntött az asz, az esős végezzük ^ mondja —. Epzel qp, új-,
Hő, már háromszorosra nőtt a tag- fajta vetéseljárás több my.nkábq keság létszáma.
rül, de jobb lesz a termésá'lag —r
A még földelő fá,k alatt
elterülő A vetögéptél nem messze « bngód
tanyától nem messze dolgoznak a, többi tagjai
hintik «
műtrágyát,
brigádok. Kint dolgozik <f kertéspet hagy a horqnálással a földbe kerül
és <? növénytermesztő
brigád.
Csak ián.
egy pillanatot vessünk a kertészetDélben a tagak félbehagyva
munre, amely igen jó hírnevet
szerzett
tisztáson
magának paprikájával is, Spép már kájukat, az út melletti
Á tav spenót is. A tagság három és fél hozzákezdenek az ebédhez
holdon spenótot vetett, szépen, egyen- risznyákból előkerül a szalonna-, kolbász s a nagy darab kenyér.
Az
letesen nő már,
A kertészet munkája
igen
szép, ebédidő alatt sincs csend, m>mdenkiaz
de nézzük meg, ho,gyan végzik mun- nek van miami mondanivalója,
kájukat
et növénytermesztő
brigád egyik a vetésről beszél, a másik a
fotagjai. Rövid- az út, nincs idő, hogy szántásról. Vidám fala' azással
bőven széttekintsünk
a
ha'drhan, lyik az ebéd. Közben nem feledkezA? arpa járó ember mindenfelé caak tek meg segít (Kársaikról sem: a
dolgozd parasztot lát, ki a vetést ki Csillag a Tündér és a többi segítőa gyapotszedésl,
vagy a
szántást társuk is kqp qbfákot, hogy jóllak
végzi.
va, kipihenve kezdhessenek hoppá q
Á növényter mesplö. brigád
négy további munkához. így dolgoznak q
vötőgéppel végpi munkáját. A lovak Felszabadulás tszcs tagjai, hogy jó
patái alatt mélyen süllyed a fekete munkájukkal
siketre vigyék az őszt
föld, ahogy húzzák maguk utÖn á mezőgazdasági feladatokat,
teljesítvetőgépekei I f j ú Szabó Peroné, cso- sék a minisztertanács
határozatát,
portvezető könnyedén tan'ya a gyeplőszárat. vettőgépével biztosan halad
GajeLciopi Hun.

A szegedi békebizottságok lelkesen késziiinek
a III. Magyar Békekongressztisra
A szegedi békebizottságok nagy
lelkesedéssel készülnek a november
22—23-i III. Magyar Békekongreszszusra. A Felsőváros I. számú békebizottsága hatalmas égszínkék selyeiuzásalót készített, s közepébe a
Béke-jetvényt hímeztek. Ez alatt a
zászló alatt vonulnak fel felsőváros
dolgozói a békemeginozdulásokra. A
felsővárosi békeharcosok vállalták,
hogy november 22-ig körzetükben,
újabb kőt utcai békebizottságot alakítanak.
A Sztáiin-körút 20 szám alatti
ház békebizottsága selyemből készít
egy nagy hímezett, díszes borító,
kot. Ez lesz a „beketarisznyájnk''
amelyben a békeharcosok leveieip
üzeneteit gyűjtik össze.

Móravárosban a „Petőfi" békebizottság tagjai serényen készü nek
az október 13-i minta-békegyúiésre.
Itt, a Faragó-utcában békefa"- üttetnek, rajta táblát helyeznek el,
hogy emlékeztesse a móravúrosi
dolgozókat: amint a f a erősödik.
Ugyanúgy egyre mélyebben gyökerezik a múltban kizsákmányolt móravárosi proletárok szivében, gondolatában a békeakarat.
A Szegedi Vasöntöde békebizottságai a
kongresszus
tiszteletére
vállalták, hogy a Városi Bákeiroda
yész'ére fémből béke-post-aládá'- készítenek, ameiybe a dolgozók bármikor bedobhatják a világ legkiválóbb békeharcosainak küldendő üzenetüket,

Jan Brod prágai egyetemi tanár előadása
Jan Brod, egveteimi m. tanár
a
prágai keringési betegségeik és v e ,
sebetegségek intézetének
aligazgatója, ki kormányzatunk vendégeként tartózkodik
Magyarországon,
október 10-én, pénteken d. u. 6

órakor a Bőrklinika
tantermében
németnyelvű előadást tart ..Az idült
szívelégtelenség pathooiechanizmusáról" címmel. Vendégeket
szívesen lát az
Orvos-Egészségügyi
Szakszervezet Szegedi Csoportja.

Malenkov elvtárs beszéde
ú) perspektívákat nyújtott
a tudomány munkásainak
A Szovjetunió Kommunista P á r t j a
XIX. kongresszusának egybehívását
a vüág valamennyi békeszerető dolgozója nagy lelkesedéssel köszönti.
A Szovjetund óban éa a népi demokratikus országokban ú j lendületet
vett
a
szocialista
építőmunka,
amelyből mi, a felsőoktatás és tudományos kutatás dolgozói is örömmel vesszük ki részünket.
Malenkov elvtársnak, a S Z K ( b ) P
Központi Bizottsága titkárának beszámolója, amely
rávilágított a
nemzetközi politikai élet erőviszonyaira s ezeknek az erőviszonyoknak gazdasági és ideológiai alapjaira, a Szegedi Tudományegyetem
valamennyi dolgozójának a Szovjetunió következetes
békepolitikája
iránti osztatlan bizalmát még
tovább fokozta.
Amikor a SZKP XIX. kongreszgzusáról szóló rádióközvétítóst, Malenkov elvtára beszédének hétfő esti
ismertetését egyetemünk
dolgozói
közösen meghallgatnák, walamenynyiük elé ú j perspektíva tárult az
ipar tudományos módszerekkel való
fejlesztése, a tudományos kutatásnak a népgazdaság további megerősödése érdekében való fokozollabb felhasználása terén. Malenkov
elvtárs szavaiból kitűnik, hogy _ a
Szovjetunióban a kutatók a népgazdaság fellendítéséhez olyan m é r .
tétben járulnak hozzá, mint az még
soha, egyetlen más országban sem
töFtént. Erről tanúskodik azoknak
a Sztálin-díjaknak nagy
száma,
amelyeket a szovjet kutatók a szocialista iparnak nyújtott tudományos segítségért kaptak.

Az alkotó tudomány és a termelő
ipar ú j , megváltozott viszonya alakította ki a népért dolgozó tudomány jellegét, amely
tudomány
már nem öncélú, hanem a való élet
talajából nőtt ki és a szocializmus
építését szolgálja. Ilyen jellegű tudomány formálódik hazáinkban is a
párt és kormányzatunk messzemenő
támogatása mellett, ezért a tudományért harcolnak egyetemünk do'-

>

g'ozói is, akik most, a SZKP X I a .
kongresszusa alkalmával megfogadják, hogy igyekeznek még jelentősebb
eredményekkel hozzájárulni
országunk építéséhez, a Sztálin elvtárs vezette héketábor erősítéséhez.
Budó Ágoston,
Kossuth-díjas egyetemi tanár,
a fizikai tudományok doktora,
a Magyar Tudományos Akadémia lev. tagja.

A járás községei teljesítsék a begyűjtési tervet
A járási tanács legutolsó érté.
kelése qta a begyűjtés állása lényegesen nem változott. Csupán egykét százalékos emelkedés tapasztalható. A járási begyűjtés jelenlegi
állása: kukoricából 35.5, napraforgóból 16.4, burgonyából 47. Bz-öjiából 81.2, baromfiból 58.9, tojásból
76.3 százalék- Ez elég alacsony
eredmény Különösen rossz eredményt ért el Asetthalom, melynek
összevont százaléka 6 százalék. Kukoricából legjobb község Kübekháza
103%-kal. Utána, következő teg-r
jobb Des+sk 74-6 százalékkal. Kii.
bekháza eredménye azt
mutatja,
hogy teljesíthető a terv, mégis nyolc
község 20 százalék alatt maradt.
Ezek közül Ásottba! em még az egy
százalékot sem érte el, Cseiva pedig csak 1-4 százaléket teljesített.
Burgonyából sem spkkal jobb Ki
eredmény. Kiskundorezsma 149 s í á r
zalékot ért el, de a többi községek
mind jóval a 1Q0 százalék alatj m a radtak. Itt is Ásotthalom a legroszszabb 2.1 százalékkal. Napraforgóból azonban nagyen súlyos a lemaradás. S f é r t g , amely legjobb, csak
65.9 százalékot teljesített, 12 község pedig 16 százalék alatt maradt.
Domassék egyáltalán, Ásotthalom
pedig 6-1 százalékot adott csak be,
annak ellenére, hogy a napraforgó
termést, vetőmag kivételével mind
be kelt adni ég a beadott n a p r a -

forgó Ültem! olajat, a e g pogácsadarát kapnak a dolgozó parasztok.
Szón a beadási terv teljesítése terén
valamivel jobb az eredmény, mert
Deszk, Forráskút,
Gyálarét éa
Röszke község teljesítette, jfflSteo
túlteljesítette a beadási kötelezettséget. Legrosszabb Asatthainm éa
Szőreg. Tojás és baromfiból Pusztamérges az el&ő, mind a két Terményből túlteljesítette a
teruett
Baromfi és tojásbeadásból legroszszabb Ásotthalom.
Községi tanácsaink
gyorsítsák
meg a begyűjtés ütemét. A» elszámoltató bizottságok végezzék pontosabbajj,
lelkiismeretesebben
a
munkát. Számoltassák el a hátralékosokat és szigorúan alkalmazzák
a birságpliást éá egyéb eljárást. A
versenyhizottság minden községben
gzerve?ze meg a tszes-k között és
az egyéniek között is a párosvergeaMrt, de ez a verseny ne csak tor.
malitás legyen, hanem hozzon eredményt is. Mindtíi versenyző igyekezzék túlszárnyalni versenytártót
A tömegszerve?etek pedig végezze,
nek
eredményesebb
felvilágosító
mumkát, A jól teljesítő dolgozó pai
rasztok buzdítsák a lemaradókat a
terv teljesítésére, hogy községük
min'él előbb megkapja a szabadpiacet és hogy a beadási terv 100
százaiékos teljesítésével erősíthessék
hazánkat.

Félmillió angol háziasszony tiltakozása
az újabb élelmiszeráremelés ellen
London (MTI). Az Angol Országos Nőszövetség Végrehajtó bü®tt_
sága a közélelmezési miniszterhez
intéjete levelében félmillió háziaszszony nevében tel^kpzott a y p i a

gzalonna, a sajr, a cukoy a margarin és a főzőzsjr órának újabb fe!.
emelése efflen. Az áreme'k-dés tegn a p íépet^ 'életbe.
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PÁRTÉLET
Népnevelő értekezletek elé

*

Párthírek

Értesítjük
az alapfokú, alapismemereti és középfokú
propagandistákat. hogy .részükre folyó hó 8 - á n
délután 5 órakor a következő helye,
ken t a r t u n k foglalkozást az első
kétheti anyagból:
Alapismeretek részére Mérei-ulcai
általános iskola.
Alapfokúak részére
Építőipart
Technikum.
Középfokúak részére
Radnótigimnázium.
K é r j ü k az elvtársak fellétlen és
pontos megjelenését.
Városi
Pártbizottság
Agit. Prop.
Oszt.

Díszelőadás keretében adja elő
a szegedi Nemzeti Színház a Bánk Bánt,
Szeged felszabadulásának
ünnepén

Szegeden október 11-én, f e l s z a - | a társadalmi szervezetei',
tömegbadulásunk
ünnepén
nagyszabású Szervezetek
megköszöni zzák
B
A C6üiörtök esti népnevelő é r t e - j a
dolgozó
parasztoknak, hogyha
ünnepségek lesznek. Délelőtt fél 11 szovjet hő6ök emlékművét. Este a
kezleton párttitkáraink
beszéljék : most nem segítik a termslőcsoporórakor ünnepélyes tanácsülés lesz,
meg
a
népnevelő
e l v t á r s a k k a l , ' tot
s a j á t csoportjukat — megSzínház ünnepi
amelyen szerepel az Országos Fil- szegedi Nemzeti
hogy legközelebbi feladatuk falun lévő vetőmagjukkal, akkor hogyan
díszelőadás keretében
mutatja be
harmónia
szegedi
zenekara
és
a
megmagyarázni
dolgozó paraszt- akarnak jövőre kapni a csoporttól?
szegedi Nemzeti Színház művészei. Erkel Ferenc Bánk Bán című o p e .
jainknak: ki mint v e t most
az
A csütörtöki népnevelő értekezAz ünnepi tanácsülés után a párt, r á j á t .
h i
őszön, úgy arat m a j d a jövö nyá- leteken beszéljék meg a népnevelő
Ton. Meg kell nragyarázniok a nép- elvtársakkal a népnevelő
munka
nevelő elvtársaknak azt, hogy min- legjobb módszereit: v o n j á k be
a
E G Y É V F O R D U L Ó ELÉ
den becsületes dolgozó parasztnak < népnevelőmunkába a békekölcsönkötelessége az őszieket minél sür- jegyzésben kitűnt dolgozókat. Kér1944 október 11-én szabadult fel szivében m á r ott derengett az új
gősebben betakarítani és a kuko- dezzék meg ók maguk a dolgozó
Szeged a Horthy-fasizmus és a náci élet, a jövő h a j n a l a . Éreziék, hogy
rica, napraforgó beadást teljesíteni. paraszttársaiktól, azoktól, akik kinémet
alól. Szenvedésteli. hosz- vége a népet sanyargató, a kezeket
Az ősziek betakarítása azért fon- csinyeskednek. akik nem értik meg,
szú évek teltek el Szeged "felet!, bilincsbeverő
urak
hatalmának,
tos, hogy m a r a d j o n idö a vetésre, mit kell tenniök: kihez fordultak,
Titkár elvtársak figyelmébe!
amíg végre elérkezett ez — a min- hogy eljött az ő idejük. Érezték,
ami viszont a jövőévi
termésünk amikor föld kellett, k i küldte a
Ma, szerdán m e g t a r t j u k a p r o p a . denki által olyan mélyen szívébe hogy ezután megvalósulhat mindaz,
alapja. Azoknak a dolgozó parasz- földjükre a gépeket, ki taníttatja ! gandisták első
foglalkozását
az
vagy | alapismereti fokon a Mérey-utcai vésett — dátum. Amikor a vörös, amiért a szegedi nép és az ország
toknak, akik
azon
siránkoznak, egyetemen, középiskolában
csillagos tankok
végigdübörögtek sok harcos f i a küzdött, hogy most
tisztiiskolán
a
fiukat,
leányukat?
A
hogy „nincsen vertőmagunk, a d j o n
általános iskolában,
Szeged utcáin, a megsanyargatott, a m á r az övék a város és övék lesz
az állam", bátran és határozottan kulák talán, akinek szavára hallaz alapfokon az építőipari techni- háború rémétől még reszkető nép hamarosan az egész ország.
mondják meg népnevelőink: azzal, gatva nem akarnak szántani-vetni? kumban,
fellélegzett, tüdejének minden
k's
Minden szegedi dolgozó a termeha a kamrában t a r t o g a t j á k a ma- Hát azokra hallgassanak, akik fölközépfokon a Radnóti gimnáziumrésze meglelt a szabadság tisztult lés fokozásával, a szocializmus épígot — a búzát — sokkal rosszab- det, gépet, nekik és családjuknak ban.
Hallgassanak az
bul járnak, mert a kamrában
a ú j életet adtak.
A foglalkozás kezdete délután 5 levegőjével. Épületek romjai, a Ti- tése és a béke melletti harcos kiálamelyik óra.
szába zuharnt vasúti híd, felszagga«za nem sokszorozódik meg.
de államra, a párt szavára,
lással készüljön e n a g y évforduló
he.
na elvetik, akkor abból s a j á t ma- ú j életet varázsolt a nyomor
K é r j ü k a t i t k á r elvtársakat, hogy tott villamossínek, megrongált vil- méltó megünneplésére. Minden h á .
lyén.
guknak lesz hasznuk.
a propagandisták feltétlen megjele- lany* és gázvezetékek tanúskodtak a
Alapszervezeti
párttitkáraink néséről gondoskodjanak, m e r t csak fasiszták népellenes uralmáról. í g y zon lobogjon zászló, az ablakokat
Tszcs pártszervezeteink népnevelőiket
SZÍVÓS, következetes felvi- dolgozzanak ki jó helyi érveket és az a propagandista vezethet poli. köveikezett cl vége a „szegedi gon- díszítse virág, ü n n e p e l j e Szeged
lágosító munkára küldjék azokhoz a d j á k azokat népnevelóik kezébe. tikai iskolát, aki ezen a foglalko- dolat" gyalázatos u r a l m á n a k és a dolgozó népe a felszabadulás naprejtekhelyekről félénken előjövő n é p j á t .
a tszcs-tagokhoz, akik most léptek Induljon el minden népnevelő fel- záson résztvesz,
készülten
a
harcbaj
meggyőződve
be. de azt v á r j á k , hogy abba a
Agit. prop. osztály
földbe, amelyikről Jövóre az
ő arról, hogy ha jól dolgozik, ha nem
ijed
meg
a
siránkozóktól
—,
akkot
Ejtőernyősök
bemutatója
kenyerüket is a r a t j á k , a tszcs régi
IDŐJARASJELENTÉS
tagsága adjon vetőmagot. M a g y a . I becsületes dolgozókat vezet a jobb
Október
12-én
tartják
a
szegedi
és
fyen
érzés kiugrani a gépből.
hóVárható időié-as
rázzák meg népnevelőink ezeknek 1 jövő ú t j á r a .
ug- gyan kell elhagyni a: gépet. sb. Min.
szerda
estig: hódmezővásárhelyi ejtőernyősük
Csökkenő
felhő- róbemutatóját Szegeden és Hódmezö- den ugró számára felejthetetlen élzet
szárazabb vásárhelyen a Szabadságharcos Szö. mény az, mikor kiugrik a gépből és
Pártszervezeteink
vezetőségi ülésen
Megyénkben, ! lebeg, feje felett az ernyővel
Az
Idő.
Megélénkülő vétség rendezésében
nyugati,
észak- de különösen Szegeden a fiatalok erő és ügyesség próbája ez a sport,
nagy
örömmel
vesznek
részt
ebben
a
nyugati szél. Az
és pártbizalmi értekezleten tárgyalják
meg
szegedi ugrók nagy lelkesedéssel
éjszakai
lehűlés szép sportban. Az üzemek fiatallal, A
készülnek a nagy napra. Az ÚJ ugciyengül, a nappa- ipari tanulók, diákok ejtőernyős kö- rók
mellett láthatjuk majd a
to.
a tagösszeírás
munkálatait
mindazt, amtt vábbképzősök
. .
li
hőmérséklet rökön sajátítják el
ugrását ls. A
nap
egy Jő ejtőernyősnek tudnia kell. Az fénypontja
alig változik.
a zuhanó ugrók bemutaVárható
hőmérsékleti értékek az ejtőernyős ugrásokat tornatermi ed tója lesz. A szép sportbemutató elé
A LEGUTÓBBI A L A P S Z E R V E . tagösszeírást. H í v j a fel figyelmüket ország
területére: szerda reggel 5— zések előzik meg, amelyek u(án a nagy érdeklődéssel
tekint
minden
fiatalok udvaron ugranak különböző dotgozó, számukra Igen
ZETI TITKÁRI É R T E K E Z L E T E N arra, hogy az összeírás bár admi- 8, délben 14—17 fok között
érdekes látmagalsságú állványokról, hogy elsa- vány lesz a
megkapták alapszervezeti t i t k á r a , nisztrációs munka — valójában nem
hódmezővásárhelyi
játítsák a helyes testtartás és föld- , s-zceed.
bemutatóin és
MOZI
e itőernvősök
zcgedl
ink azokat a fő szempontokat, ame- szabad csak adminisztrációs m u n ejtőernyősök bemutatója
Szabadsági Egy életen át (ma utol- reesés technikáját. Az úl ugrók ízkának
lenni.
Ne
siesse
el
egyetlen
lyek értelmében kell pártszervező,
gntottan kérdezik a régebbieket, ml- | .
<
Szerzák Gyula
jára).
lük egész t a g s á g á n a k m u n k á j á t trá- pártbizalmi sem ezt a munkát, haVörös Csillag t SemmetwMs
(októnem
beszélgessen
el
a
párttagokkal
ber 12-lg>
nyítaniok. A következő napokban
Országos röplabdabajnokság középdöntői Szegeden
Fáklya: Katka (október 9-lg).
az alapszervezeti titkár e l v t á r s a k , munkájukról, szóljanak az SZKP Az
előadások 8 és 8 órakor kezmost
folyó
kongresszusáról
is;
egyAz országos röplabda
bajnokság küzdelmek a Honvéd stadionban zajnak vezeflöségi üléseken éa pártbidődnek
középdöntő
mérkőzéseit
pénteken, lanak le minden nap délelőtt 9 és
zalmi értekezleteken kell ismertet- szóval: a tagösszeírás legyen a
szombaton
és
vasárnap
rendezi
meg délután fél 3 órai kezdettel. RésztSZÍNHÁZ
párttagokkal
való
kapcsolat
niegjaniük ezeket a feladatokat.
Este 7 óra: Luxemburg grófja. Pe- az OTSB az ország hat városában, vevő csapatok: férfiak: Bp. Dózsa.
vitásának, a p á r t t a g s á g aktivizálá- tőfi
Szegeden,
Budapesten,
Miskolcon,
bérlet (2).
Békés
Győrött.
Pécsett és
Nyíregyházán. Bács-Kiskun megye bajnoka.
A vezetőségi ütések és pártfci- sának eszköze.
Mindegyik városban a férfi és nöi megye bajnoka és a Szegedi Honvéd
KIÁLLÍTÁS
zaimi 'értekezletek egyik f o n t o s n a .
Nők: Bp. Postás, Bács-Kiskun megye
AZOK A PÁRTSZERVEZETEK,
,.A Néphadsereg békénk és szabad. csoportban egyaránt négy-négy csa- bajnoka.
pirenidi pontja a lagösszeírás munBékés megye bajnoka és a
pat küzd a csoportelsőségért, amely
amelyeknél
a
pártcsoportmunka
Ságunk
védelmezője"
kiáiil(ás
ir
tiszti
káinak — mint a tagkönyvcsere elő.
klubban. Nyitva délelőtt 10-tőC este a döntőbe való Jutást is Jelenti. A Szegedi PoetokL
gyenge,
most
okvetlenül
javítsák
készítésének — megtárgyalása. E n .
8 órá'g.
t
MÚZEUM
nek a feladatnak határidőre való és jó azt meg. Ahol nem megfelelő elvtársak
áílnak
a
pártcsoportok
élén,
Kossuth-emlékklállítás, Mőra Ferenc,
végrehajtása f ü g g attól, hogy pártBVBIvIvóverseny Szegeden
Edzők figyelmébe!
titkáraink — üzemekben lszcsdkben, ott gondoskodjék a pártszervezet a r . kiállítás, fejlődéstörténeti és termé- Vasárnap
válasszák szetrajzi kiállítások: hétfő kivételéA VTSB mellett működő Edzők Takerületékiben és máshol — hogyan ról, hogy a párttagok
A
Szegedi
Kinizsi
vasárnap
est©
6
vel
naponta
9
órától
délután
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tornacsar- nácsa felhívja az összes társadalmi
vezetik, i r á n y í t j á k és ellenőrzik a csoportjuk élére a legjobb, legaktí- óráig, szombaton 9 órától délután 17 órai kezdettel a rökuai
nokban
kihtvásos ököl vívóversenyt és minősített edzőket, hogy szerző,
vezetőség tagjainak, a párt-bizal- vabb e M á r s a k a t . A békekölcsön- óráig, vasárnap 9-től 13 óráig,
rendez. Ellenfele a Szegedi Lokomo- désüket. Illetve megbízólevelüket leg.
jegyzés harcai közben kitűnt elvKÖNYVTAR
miaknak ezirányú m u n k á j á t .
15-ig kötelesek betív, Szegedi Dózsa és Szegedi Építők később október
t
á
r
s
a
k
a
t
karolják
fel
és
vonják
be
Amikor alapszervezeti
vezetőséAz Egyetemi Könyvtár nyitvatartási ökölvívóiból összeállított vegyes csa- mutatni, ellenkező esetben november
a
pártmunkába,
A
tagösszeirás
1.
után
tovább
nem
működhetnek.
ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél- pat lesz,
geink megbeszélik a
tagösszeírás
előtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-től esrájuk v á r ó feladatait, határozzák munkái közben minden párttagot te 9-lg. Kölcsönzés 12-tői este 8-lg,
Totótájékoztató
FELHÍVÁS!
meg azt. hogyan osztják fel egy- hozzunk közelebb a párt problémái- hétfőn 2-től este 8-lg.
T. Győr) Vasas—Bp. Honvéd 2—2.
hoz.
Kihagyni
egy
p
á
r
t
t
a
g
o
t
Somogyi:
Délelőtt
10-től
este
7-1g,
más között a feladatokat; jelöljék
A VTSB felhívja a sportkörök el- 2. Pécsi Lokomotív—Bp Vasas 2—X.
délután 2-től este nökeit, a területi elnököket és az 3.
ki a pártvezetöffég t a g j a i körül ki szabad, m e r t nekünk — a mi pár- 6(Könyvkölcsönzés:
Bp Dózsa—Bp.
Postás 1—1, 4.
óráig.)
tunknak
—
minden
egyes
p
á
r
t
t
a
g
r
a
MHK
ellenőrző bizottság
tagjait, Diósgyőri Vasas—Bp Kinizsi 1—2, 5.
melyik pártcsoportért., az összeírás
Gorkll (Horváth M.-u. 3. MSZT szék hogy ma este 6 órai
kezdettel a Csepeli Vasas—Szombathelyi Lok. 1—
szükségünk
van.
A
párb;zalmiak,
ház): Hétköznapokon
délelőtt 10-töl VTSB helyiségében fontos értekezleten 1, 6. Dorogi
milyen munkájáért felel; vizsgálBányász—Salgótarján!
délután 3-tól 7-ig- Könyvköl. feltétlenül jelenjenek meg.
ják meg, hogy a p á r t t a g s á g át je- amikor megindulnak a tagössze- 2-lg:
Bányász 1—x, 7. Bp Básnya—Szegedi
csönzés.
írásra,
akkor
úgy
keressék
fel
az
Honvéd
1—1;
8.
Bp Lokomotív—ózdi
lentkezési, nyilvántartási, tagdíjfibeszélVasas 1—2, 9 Gyöngyösi Építők—MisSz. Lokomotív ökölvívók sikere
zetési ügye rendben van-e. Ha van- e g y e s ' párttagokat és úgy
kolci Lok. 2—2; 10. Székesfehérvári
MNDSZ HÍREK
nak e téren elmaradások, úgy a gessenek el velük, mint akik a szo.
Szombaton és vasárnap rendezték Építők—Pécsi VL 2—1. 11. Kaposvápártveze'-őség jelölje ki egyik tag- cializmus 'építését vezető élcsapatrt Vasas—Győri Lok. 2—X, 12 VL.
Móravárosi
csoport
ma
délután
6
meg
Dombovárott
az
országos
Lokomotív ifjúsági ökölvívó bajnokságot Kistext—Bp Építők 1—2, Pótmérkőj á t a rendezetlen át jelentés, n y i l - nak tagjai. A pártbizalmiak beszél- órakor taggyűlést (art.
getései
nyomán
legyen
büszke
min110 indulóval. A bajnokságon a Sze- zósek: Soproni Lolc—Várpalotai Bávántartás, tagdíjhátralékos
ügyek
gedi Ijokomotív versenyzői közü'I a nyász 1—2. Salg. Vasas—Sajószentpésürgős elintézésére. Minden
párt- den p á r t t a g arra, hogy ö k a t o n á j a
VÁROSI BÉKEBIZOTTSAG HIRE
nagyváltósúlyban Molnár és a fél- terl Bánvász 1—X, Miskolci Honvédszervezetnek a megadot- határidőre a p á r t n a k és a p á r t é r t dolgozik, A Városi Békeblzottság érieslt! a nehézsúlyban Papos harmadik
he- Vasas BVK 1—1. Szegedi Petőfi—Szolvállalja
a
nehézségeket
és
a
pártnoki Lok 1—1.
lyezést
ért el.
rendeznie kell p á r t t a g s á g á n a k eza
békeblzottság!
fe'elős
elvtársakat,
hogy 9-én. csütörtökön délután
5
irányú kérdései!. Ez azonban nem ért, a népért harcol is, ha keit.
órai kezdettel a Békeiroda
helyisé,
engedhet m e g semmiféle bürokraA PARTVEZETŐSÉGI ÜLÉSEK- gében
eladó,
(Széchenyi |ér 11) értekezle- LACZKÖ órás. Széchenyi tér. Magas FEHÉR, mély gyermekkocsi
tikus, felelőtlen, lélektelen m u n k á t . N E K és pártbizalmi 'értekezleteiknek tet tart. Kérik a' békebizottsági fele- árat fizetek kar, zseb és ébresztő- Tímár u. 9/b. flrtszt. Felsőváros.
órákért
GÁZREZSÓK, kétlángúak eladók. KosEgész p á r t u n k m u n k á j á t h á t r á l t a t - sikeréhez, a tagösszeírás m u n k á i , lős elvársak pontos megjelenését.
EGV sertés hizlalásra eladó. Kovács, suth Lajos sgt. 23. 10. ajtó.
ja. a pártnak a párttagokkal va'ó nak jó megszervezéséhez járuljanak
GÁZTŰZHELYET veszek Oroszlán n>
Pacsirta u. 12.
kapcsolatát gyengíti az, ha egyes hezzá a járási, városi, községi és
MAGANHAZ vil, Petőfi telep 48. utca 4. II. 3.
1248; lakással. 266 négyszögöl gyü- BŐRKABÁTJÁT most festesse. Javítpártvezetőségek elintézetlenül — a üzemi pártbizottságok. Kísérjék f i Pitvaros és Csanádalberti
mölcsössel eladó 20 000 Ft.
tassa Csordás
bőrruhakészftő mesmunka könnyebb végét f o g v a — gyelemmel a feladatok, a párt h a .
ELADÓ hosszú, fekete finom férft- ternél Szt. Miklós u. 7.
veszni hagynak olyan párttagokat, tározatainak ú t j á t a v é g r e h a j t á s
kukoricából megkapta
kabát, vaskályha, csövekkel, dunna, EGY irodai íróasztal eladó. Újszeged,
párna, nőt kabát Mikszáth K. u. 8. Vedres u. 4.
akik valami okból nem intézték el
legapróbb
részleteinek
alapos
vizsa
szabadforgalmat
250 KÉVE
elsőrendű szár
eladó. EGY szoba, konvhás lakást keresek.
á t jelentésüket.
Csonka' u 4/a.
gálásával, az alapszervezetek munMikszáth K u. 16. Házfelügyelő.
A begyűjtési miniszter
megyei SZÁNTÁST váillalok. Ugyanott lapos- EI.ADŐK: Hálószoba ágybetéttel, maA TAGÖSSZEIRAS MUNKAIRA k á j á n a k helyszínen való ellenőrzékocsi
és
egy
zománcozott
fürdőkád
alakra té'.l kosztüm, fiatal Cánykészítsék fel alapszervi p á r t t i t k á r a , sével is. Legyenek ott a pártbizott- meghatalmazottjai több községnek kályhával együtt eladó. Németh. Te- gas
k.ibát, téli. Földvári u. 6. I. em.
ink a pártbizalmiakat. Beszéljék ságok legjobb aktívái a pártvezetö- október 6-i hatállyal megadta ku- mető u. 8-at szemben.
ŐCSKA kalapiét ne dobla el Mencz
FEKETE férfi télikabát középalakra, kalapos újjáfesti, formázza.
Dugo.
meg velük a pártbizalmi értokezle. ségi és a pártbizalmi értekezleteken koricából és burgonyából a szabad- fekete
csíkos öltöny,
alig használt, nlcs tér 2.
teken. hogy az ő jó munkájuk, lel. és segítő szavukkal
magyarázzák piaci értékesítés jogát, miután ezek eladó Füredi u. 5/a.
PALISANDER ebédlő, kombmált szekKOKSZOT vennék. Jósika u. 14 fldszt rény eladó. Oroszlán u. 4 II. 7.
klismeretességük és pártszeretefük m e g többször is, ha kell, l o g y
a
RÉSZLETFIZETÉSRE ls készítek szép
minden eddiginél
jobban lépjen pártvezetősóg tagjainak, a pártbi- a községek tervüket száz százalékra jobb.
vállalunk Varga György', diófa politúros háló, vagv kombinált
elő'-érbe az összeírásnál, m e r t r á j u k zalmiaknak miért kell jól és oda- vagy azon felül teljesítették. Cson- SZÁNTÁST
Felsővárosi ff. 151 Róvó Mihály. Szil szobát.. Kossuth Lajos sgt. 5.
bízta a p á r t : odaadó munkával, t ü - adóan dolgozniok, A pártbizottsá- grád megyében kukoricából Pitva- léri sgt. 32. Kopasz János Petőfi te- UJ diófurnéros politúros háló,szobabútor és asztalok eladók Párizsi krt.
relmes beszélgetés alapján í r j á k ösz- gok jó ellenőrzésének, az alapszer. ros és Csanádalberti községek k a p . lep VII. utca 326
BÚTOROZOTT szobát keresünk. Címe. 6. Asztalosnál
szo azokat a z elvtársakat, akik a vezetek jó munkájának; e! keit érnie
ták vissza n szabadpiaci értékesítés ket: Délmagyarország kiadóhivatalá- EGYSZEMÉLYES rekamié ló állapotba kérjük leadni.
mi p á r t u n k n a k t a g j a i , akik érvé- azt hogy minden vezetőségi
tag. jogát, ( M T I )
EGY lengyel kabát, 8 éves fiúnak ban lévő bilgeri eladó. Kazinczy u.
minden
párt-bizalmi
felelősséggel
való cipő, egy tűzhely eladó. Gál u 6. I em. 10.
nyes t a g k ö n y w e l rendelkeznek. KeELADö ajtók tokkal.
horgok füg17. szám.
ressék fel ezeket az elvtársakat végezze a tagösszeírást, hogy ez a
VAS szeneskályha csövei eladó. Pusz- göny, ágynemű, tükör, viHonyluszter.
munka kellő időben és teljes sikerBokor
u.
15.
taszer bádogosnál,
Kossuth L sgt.
még akkor is, ha más m u n k á j u k rel záruljon.
FEHÉR, mély gyermekkocsi
eladó
.. szám.
A tokiói egyetem diákjai
vagy akár az időjárás miatt ez neREKAMIÉ, egyszerű. Jó
állapotban, Ulszeged, Korondi u. 9.
KEVESET
használt.
samotf
béléses
a sorozás eüen tüntettek
nagy fotellel együtt 600 Ft. Pusztahézségbe ütközik.
A
PARTSZERVEZETEK
JÓ
kályha e'adé. Érdeklődni ördögh szaszeri u. 28
És az, hogy minden pártbizalmi MUNKÁJA RÉVÉN kell a tagöszPeking (Új Kína) A toklói egye- EBÉDLŐASZTAL bőrszékkel, kredenc bónál, Kiss u. 2
samottos vaskályha, paplan, párnák
ilyen szellemben végezze
munká- szeírás mellett sikerrel megindítani lem diákjai szeptember 27-én gyű- eladók. Nikim, Cserzv Mihály u. 30.
OÉLMAGYARORSZAG
politika, napilap
ját, elsősorban attél f ü g g , hogyan az új oktatási évet: a negyedik n e - lést rendezlek a sorozás ellen és a NAGY anyag, és műszaki ismerettel
bíró, komoly
adminisztrációs szerFelelős szerkes2tő és kiadót
teljesítésére,
túltelje- Josida-kormány lemondását követel- vező elhelyezkedne
beszéli m e g vele a pártszervezet gyedévi terv
Máriást cimén.
ZOMBORI JÁNOS
krt. 73. I. em,
t i t k á r a ; hogyan ad útmutatást, se- sítésére, az őszi betakarítás, szán- ték. A gyűlés u t á n a diákok tömeg- Sztálin
Szerkeszti: , szerkesztőbizottság
JÓALLAPOTBAN lévő 200 cm3-es moSzerkesztőség Szeged lenm-n 11
gítséget számára a pártblzaimi ér. tás-vetés, a begyűjtés fokozására gyűlésen vetlek részt amely amiatt torkerékpár eladó. Megtekinthető d
., ,
,
* . , ' , , , u. 4 órától Szondi u. 20.
Telefon: 35—35 és 49—60
tekezlet. Ezért minden
p á r t t i t k á r mozgósítani a párttagságot és a tiltakozott, hogy a reakciós j a p a n BÚTOROZOTT szobát keres főiskö'al
Kiadóhivatal: Szeged I enln-u «.
SztáTelefoni 31—16 ág 35—00.
elvtáw alaposan éa meggyőzően pártonkívülieket is- Pártszervezete, kormány nem adolf útlevelet a pe- l g " - ® ? ^enekonzervatórium,
adom
Gyálarét,
magyarázza m e g a pártbizalmi elv. ink a tagösszeírást a többi felaidat- kingi békeértekezletre készülő japán HIRHASZONBÉRBE
Csongrádmegvet
Nyomdaipart
n t e t t
/termv
Külső-Baktó ég Székháti
földemet, .
VáhalaL Szeged
j iküldötteknek.
társaknak, hogyan yégezzék e j . • taí együtt hajtsák végra, —
(MTI),
szőke. Mátyási tér 3/a,
V ^ Felelő* vezetői yiacze György

