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P á r t u n k megt i sz te lő f e l ada ta 
* Pártunk Központi Vezetőségének 
Október 23-án tartott ülésén Rákosi 
elvtárs a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XIX. kongresszusáról tar-
tott beszámolójában a kongresszus 
munkájának é6 Sztálin elvtárs leg-
újabb művének világtörténelmi 
jelentőségét méltatva hangsúlyozta: 
.,Pártunk előtt most az a megtisz-
telő feladat áll, hogy alaposan el-
sajátítsa és egész tevékenységének 
alapjává tegye a marxizmus-lenin-
izmus e korszakalkotó eredmé-
nyeit".. A beszámoló alapján hozoll 
határozatban a Központi Vezetőség 
utat mutat a pártnak, mindenek, 
előtt pedig a pártaktiváraak ah-
hoz, hogy megtisztelő nagy felada-
tának eleget 'ehessen. 

Sztálin elvtárs „A szocializmus 
közgazdasági problémái a Szovjet-
unióban" című történelmi jelentő-
ségű művében rámulatott, hogy az 
új Szocialista társadalom építésé-
lnek döntő feltétele a szocializmus 
politikai gazdaságtanának ismerete, 
azoknak a törvényeknek az isme-
rete, amelyek a szocializmus gaz-
dasági fejlődését meghatározzák. 
Ezek a törvények objektív 'udo-
Hiányos törvények, melyek az em-
beri akarattól függetlenül végbe-
jmenő gazdasági fejlődés folyama-
tait tükrözik. „Az emberek — mu-
tatott rá Sztálin elvtárs — feltár-
hatják ezeket a törvényeket. meg-
ismerhetik őket. támaszkodhatnak 
rájuk, felhasználhatják őket a tár-
sadalom érdekében". Felmérhetet-
len nagy jelentősége van a szocia-
lista épitömunkánk számára annak, 
hogy a fejlődés törvényeit pártunk 
egész tagsága, elsősorban a párt-
aktíva és az állami funkcionáriu-
sok megismerjék, állandóan tanul-
mányozzák és ezzel meggyorsítsák, 
biztesabbá tegyék előrehaladásun-
kat, egész szocialista építemunkén-
kat. Ezért mondja a Központi Ve-
zetőség határozata, hogy „pártunk 
egész tagsága és mindenekelőtt a 
pártaktíva tnnulmányozzo, megkü-
lönböztetett gonddá/ és elmélyülés-

•sel a kongresszus okmányait és 
Sztálin elvtárs lángeszű útmutatá-
sait, melyek felmérhetetlen jelen-
tőségű segítséget nyújtanak a mi 
Képünk számára is a szocializmus 
'építésének minden területén". 

Srtálin elvtárs zseniális müve é« 
la Szovjetunió Kommunista Pártja 
XIX. kongresszusának anyaga a 
győztes szocialista építőmunka ki-
merithetetlenül gazdag tankönyve. 
Ennek a tankönyvnek minden elsa-
játított gondolata és szava gyü-
mölcsöző cselekedetté válik a szo-
cializmusért folyó harcban. A 
Szovjetunió győzelmes építőmunká-
jának, a szocializmusból a kom-
munizmusba való átmenetet megva-
lósító „rohambrigádnak", a hős 
szovjet népnek a tapasztalatai min-
den téren útmutatóak. Szemlélte-
tően bizonyítják a marxizmus-le-
ninizmus tudományos fegyvereivel 
felvérteze't párt vezető- és alkotó-
erejét és a párt vezetésével acélos 
egységbe kovácsolt dolgozó nép új 
társadalmat építő munkájának ki-
meríthetetlen lehetőségeit. 

Pártunk Központi Vezetősége fel-
éd®'tá teszi Sztálin elvtárs müvé-
iiek, a kongresszius beszámolóinak 
és határozatainak feldolgozását a 
párt és az állami oktatás minden 
területén. Lásson hozzá az egész 
párt- és állami akliva, a oirt és 
állami okta'ás ennek a megtisztelő 
feladatnak a magvalósításához. 
Vonatkozik ez elsősorban a párt-
iskolákra és a pártoklatás egész 
szervezetére, amely utóbbinak tan-
terve a Központi Vezetőség hatá. 
rozata értelmében úgy módosul, 
hogy az alapfokú és a káderképző 
tanfolyamok, valamint az esti párt-
iskolák hallgatói ez év november 
15-től kezdődően nyolc héten át 
fogják tanulmányozni a XIX. kon-
gresszus dokumentumait, elsősor-
ban Sztálin elvtárs beszédét. Ma. 
Jenkov, Szaburov és Hruscsov elv-
társak előadói beszédeit é« a kon-
gresszus megfelelő határozatait. 

Sztálin elvtárs műve és a Szovjel. 
unió Kommunista Pártja XIX. kon-
gresszusának irányelvei alapján át 
kell alakítani az összes oktatási 
formák egyéb témáinak programm-
ját. 

A Közpon'i Vezetőség a pártak-
tíva, különösen a propagandisták 
alaposabb elméleti felkészítése ér-
dekében úgy határozott, hogy a 
Központi Vezetőség Előadói Irodája 
1952. novemberétől indítson elő-
adássorozatot Sztálin elvtárs mű-
vének és az SZKP XIX. kongresz-
szusának legfontosabb kérdéseiről. 

Ez a munka pártunk megerősí-
tésének, a szocialista építőmunka 
fejlesztésének dönlö ütközete. E 
megtisztelő feladati végrehajtásá-
val jelentős lépést kell előre e n -
nünk egész pártunk elméleti szín-
vonalának emelése, országépítő és 
vezető munkánk elmélyítése út-
ján. Pártaktíyánk azzal, hogy ta-
nulmányozza Sztálin elvtárs világ-
történelmi jelentőségű elméleti frf. 
fedezéseit, azzal, hogy elsajátítja 
az SZKP XIX. kongresszusának 
anyagaiban lefektetett gazdag ta-
pasztalatokat. felvértezi magát és 
népünket a társadalom átalakításá-
nak még eredményesebb munká-
jára, a szocializmus felépítéséért 
folytatott még eredményesebb 
harcra. A ml pártunkra, amely az 
első ötéves tervben a szocializmus 
alapjainak megteremtéséhez vezeti 
a dolgozó népet, még fokozottabb 
mértékben vonalkozik Malenkov 
elvtársnak az SZKP XIX. kongresz-
6zusán elhangzott útmutatása: 
„Hogy biztosítsuk az egész társa-
dalmi termelés szüntelen növeke-
dését és hogy országunkban meg-
teremtsük a termékek bőségét ah-
hoz az szükséges, hogy teljes egé-
szében bánni tudjunk az anyagi, 
pénzügyi és munkaerőforrások terv-
szerű és észszerű felhasználásának 
művészetével". Ehhez a foriadalmi 
elmélet, a marxizmus-leninizmus. 
Sztálin elvtárs lángeszű művei 
nyújtanak lehetőséget: a forradalmi 
elmélet világítja mag pártunk és 
népünk előrehaladásának útjá't. 
Pártunk Központi Vezetőségének 
határozata megállapítja, hogy Sztá. 
lln elvtárs úttörő elméleti és gya-
korlati szempontból egyaránt alap-
vető müvét „A szocializmus köz-
gazdasági problémái a Szovjetunió-
ban", valamint Sztálin elvtársnak a 
XIX. kongresszuson elhangzott 
nagyjelentőségű, messzi távlatokat 
feltáró beszédét és az SZKP XIX. 
kongresszusának egész anyagát 
pártunk ée államunk polllikai, ide-
ológiai, gazdasági, kulturális és 
szervezeti tevékenységének vezér-
fonalává kell tenni, s a mi vi-
szonyainkra értelemszerűen, kö-
vetkezetesen kell alkalmazni. A 
Központi Vezetőség Rákosi Mátyá6 
elvtárs vezetésével bizottságot kül-
dött ki részletes javaslat kidolgo-
zására arra vonatkozóan, hogy n 
Szovjetunió Kommunista Pártja 
XIX. kongresszusának anyagából 
és Sztálin elvtárs új, nagyjelentő-
ségű művéből a pártmunka és az 
állami tevékenység különféle terü-
letein milyen tanulságokat szüksé-
ges levonni és gyakorlatilag meg. 
valósítani. 

Pártunk 'agjainak, a magyar dol-
gozóknak minden 6zíve dobbanásá-
ban benne vannak Sztálin elvtárs-
nak az SZKP XIX. kongresszusa 
záróülésén mondott szavai a népi 
demokratikus országok — közöt-
tük hazánk — felemelő, töiténelrol 
szerepéről. Pártunk tagsága és a 
dolgozó nép mélyen átérzi azt a 
nagy felelősséget, amit Sztálin elv-
társnak ezek a szavai országunkra 
hárítanak. A nagy sztálini mű és 
az SZKP XIX. kongresszusa anya. 
gának tanulmányozásával. elsajá-
tításával és eredményes alkalma-
zásával dolgozó népünk pártunk 
vezetésével becsületlel eleget fog 
tenni megtisztelő történelmi fel. 
adatának. 

(A Szabad Nép 1952. október 
25-i tunmnnaU 

Győzelmi jelentések a november 7-i felajánlások teljesítéséről 

| Szeged i KésArogyf irj 

Negyedik negyedéves tervünk 
határidő előtti befejezése biztosí-
tásának érdekében a Röder-mozga-
lom kiszélesítésével indulnak harc-
ba a Szegedi Késárugyár dolgozói. 
A Nagy Októberi Szocialista For-
radalom évfordulójára már szep-
tember hónap utolsó napjaiban 
megtették' munkafelajánlásaikat. 
Megfogadták, hogy a dön'ő év 
utolsó negyedében feladataikat túl-
teljesítik. Vállalták. hogy ne-
gyedik negyedéves tervüket három 
nappal a határidő előtt befejezik, 
ígéretet tettek, hogy a jelenlegi 
tizennégy 100 százalékon alul tel-
jesítők' 6zámát 12-re csökkentik. 
Egyénileg is 'ettek felajánlásokat. 
Számosan vannak olyanok, akik 
fogadalmukat jóval túlteljesítették. 
Kuktái Mihály edző vállalta, hogy 
naponta 200 darab vésővel többet 
munkál meg. Fogadalmát jóval 
túlteljesítette. Napi 500 darabra 
emelte fel teljesítményé'. Kun 
László megfogadta, hogy napi ezer 
darab fogó helyett, 1200 darabot 
készít el. Vállalását teljesítette. 
Miskolci István és Tóth Jánosné 
lapkovácsolók ígéretet tettek, hogy 
napi 700 darabról 750-re fokozzák 
teljesítményüket. Jelenleg 900 da-
rabos átlagot értek el. Bari László 
és Áchim Antal az Októberi Szo-
cialista Forradalom méltó megün-
neplésével fogadalmat tépek, hogy 
300 darabcs átlagukat 380.ra eme-
lik. Felajánlásukat túlteljesítették. 
Jelenleg 400 darabos 'eljesitmény-
nyel dolgoznak. 

s í ezred I Ni ró 
Játék ü z e m 

Már október hónap első napjai-
ban megtették munkafelajánlásai-
kat november 7-re és a negyedik 
negyedév határidő elő'tt befeje. 
zésére a Szegedi Nívó Jatéküzem 
dolgozót. A Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom évfordulójának 
megünneplésére fogadalmat tettet, 
megígérték, hogy harmadik ne-
gyedévi lemaradásukat behozzák és 
a negyedik negyedévben úgy dol-
goznak, hogy tervüké' túl is telje-
sítsék. A vállalat vezetősége és a 
műszakiak mindent megtesznek, 
hogy biztosítsák az anyagellátást. 
Az üzemben számosan akadnak 
olyanok, akik felajánlásukat nem. 
csakhogy 'teljesítik, de túl is telje-
sítik. Lauritz Miklós brigádja tag-
jai nevében megfogiadta, hogy napi 

250 darabos teljesítményüket 300-
ra fokozzák, s jelenleg 350 darabos 
átlagot értek el. Kabók Dezső a 
fürész-brigád nevében ígérete' 
tett, hogy negyedéves tervüket 9 
nappal a batáridő előtt befejezik. 
Október 25-én már 3 napos ferv-
előnnyel dolgoztak. Egyéni telje-
sítők közül kitűnt Balogh Józsefné 
75 darabról 80 darabra tett válla-
lást. s ezt a tegnapi napig 130 
darabra teljesíttette. Visontai La-
josné megfogadta, hogy napi 30 
darabce átlagát 35-re emeli, s 25-
ig 40 darabra emelte teljesítmé-
nyét. Idomvarrók közül Tóth Ist-
vánné és Kiss Mihálynó fogadal-
ma1' 'ettek, hogy napi 120 dara. 
bos átlagukat 125-re emelik. Je-
lenleg 150 darabot készítenek el. 

szeged1 
Épüle t szere lő Vállalat 

A vállalat dolgozói az ötéves lerv 
dönlö évének mindhárom negyedé-

ben maradéktalanul végrehajtoltAli 
az előttük álló feladatokat. Tervü-
ket teljesítet ék, sőt túl is teljesítet-
ték. Most arra törekednek, hogy a 
negyedik negyedévi tervüket 's ha 
táridő előtt befejezzék. A vállalat 
dolgozói értékes felajánlásokat tel-
tek a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulójának megün-
neplésére. Sokan vállalták, hogY 
negyedik negyedéves tervüket a ki-
tűzött határidő élőit befejezik. A. 
Gyöngyösi-brigád tagjai vállalták, 
hogy október havi tervüket 5 nap-
pal a határidő előtt befejezik. Fo-
gadalmuk rok becsülettel tettek ele-
get. Oklóber 22-én már befejezték 
havi tervüket. Tóth Béla november 
7 tisztdelére brigádja nevében vál-
lalta, hogy a negyedik negyedévben 
30 munkanapot takarítanak meg, 
Horváth Sándor és Vörös Béta 
megfogadták, hogy havi tervüket 
október 28-ra befejezik. 25 én két-
napos tervelőnnyel dolgoztak. 

A szegedi textilüzemek becsülettel tesznek eleget 
november 7 - i v á l l a l á s a i k n a k 

A szegedi taxttlfonó és szövőgyá-
ruk do.gozói is lelkes niunkafel-
ajáulásokat tettek a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 35. évfor-
dulójának tiszteletére, több üzem 
már teljesítette is vállalását. 

Az Űjszegedi Kender- és Lenszö-
vőgyár dolgozói a Röder-mozgalom 
kiszélesítésével harcolnak negyedik 
negyedévi tervük túlteljesítéséért. 
Az üzem nyolcvan sztahanovista ja 
vállalta, hogy munkamódszerét át-
adja gyengébben teljesítő társának, 
s ezáltal a norma alatt teljesítők 
számált 31 százalékról 25 száza-
lékra csökkentik. 

A szövődé sztahánovistái vállal-
ták. hogy november 7-ig öt szá-
zalékkal lesz kevesebb üzemrészük-, 
ben azoknak a dolgozóknak száma, 
akik nem érik el e normát. Válla-
lásukat már csaknem valamennyien 
teljesítették. Jó eredményt ért el a 
többi között Heiszich Ferenené 
sztahánovista szövőnő, aki Kovács 
Andrást patronálja. A szakmai se-
gítségnyújtás eredménye, hogy a 
fiatat szövő, aki nemrég őta dolgo-
zik az tizemben, — 95 százalékról 
110 százalékra emelte teljesítmé-
nyét, Az üzemrész többi sztaháno-
vislája is hasonló szép eredmény-
űvel segítette dolgozó társát s így 
elérték, hogy a szövődében a vál-
lalt 5 százalék helyett 50 százalék-

kal csökkent a norma alatt teljesí-
tők száma. 

Nagyrészt ennek köszönhető, hogy 
eddig a negyedik negyedévi terven 
felül vállalt 16.200 négyzetméter 
készárúból már 12.330 négyzetmé-
tert gyártottak az üzem dolgozói. 

A Szegedi Kenderfonógyár dolgo-
zói azt fogadták meg Rákosi elv-
társnak, hogy negyedik negyedévi 
tervükön felül 536.ÓOO forint értékű 
készárut termelnek s ebből novem-
ber 7-ig 185.000 forint értékűt tel-
jesítenek. 

A fogadalom valóraváltására 
1480-an tettek felajánlást az üzem 
dolgozói közül. A sztahanovisták itt 
is a Röder-mozgalom segítségével 
akarják növelni üzemük termelését 
s közel hatvannyolcan 157 társuk 
felett vállaltak védnökséget, Gohka 
Lúszlóné, az előfonó kiváló sztaha-
novista ja Papp II. Józsefnénrk 
nyújtott segítséget s ennek köszön-
hető. hogy 96 százalékról 123 szá-
zalékra emelkedett az eddig elma-
radt fonónő norniateljesitése. Ha a 
többi sztahánovista is hasonló jó 
eredménnyel patronál ja dolgozó tár-
sait. akkor az üzem hamarosan tel-
jesítheti válla,tását, mert ahhoz no. 
vember 7-ig már csak 55.000 forint 
értékű árut kell terven felül ter-
melniük. 

4 koreai-kínai népi erők 
fl* el műit két év alatt 

több mint 660 ezer ember 
veszteséget okoztak 
az agressxoroknak 

Koreai arcvonul, A koreai-kínai 
népi erők az elmúlt két év alatt 
több mint 600 ezer amerikai és 
csatlós katonát semmisítettek meg, 
illetve sebesítettek meg vagy ejtet-
tek fogságba ós több niint hétezer-
háromszáz ellenséges repülőgépet 
lőttek le, illetve rongáltak meg. 

Zsákmányoltak a többi között 10 
ellenséges repülőgépet, 190 harcko-
csit, 5374' motoros járművet, 3730 
tüzérségi lövegei, 69.899 különböző 
űrméretű gyalogsági fegyvert. 

Elpusztítottak, illetve megrongál-
tak 2057 ellenséges harckocsit, 38 
ellenséges páncélgépkocsit, 2669 m°-
torosjárművef és több niint 550 
tüzérségi löveget. 

Kívánságlisták 
a vidéki filmszínházakban 

A közönség körében az elmúlt év-
ben nagy sikerük volt a kívánság-
listáknak. A MOKÉP október 26-ún 
a vidéki filmszínházakban is a kö-
zönség rendelkezésére bocsátja a 
kívánságlistákait. Minden moziiálo-
gató a megváltott jegy mellé egy 
szavazólapot kap, amelyen közöl-
heti, hogy milyen filmeket szeretne 

Az ENSZ közgyűlés október 24-i 
teljes ülése 

Az ENSZ-közgyülés október 24-1 megvitatásától, amelyek nera tar. 
délelőtti teljes ülésén iámét meg- toznak hatáskörébe, mint például 
vizsgálták Trygve Lienek „rendsza. az osztrák államszerződés kérdése, 
bályok a közgyűlés rendes üté- aurelyet beiktattak az 5dei köz. 
sei időtartamának csökkentésére" ! gyűlés ülésszakának napirendjébe, 
cimü jelentését. A jelen'éa javas- j Ezután Zorin, a Szovjetunió kép-
latokat tartalmaz a közgyűlés ülé. vielöje szólalt fel és megjegyezte, 
sein folyó viták korlátozására és b o g y s jelen'és és a benne fog-
más rendszabályok bevezetésére, 
amelyeknek állítólag az a céljuk, 
hogy időt takarítsanak meg és 
megjavítsák a közgyűlés munká-
ját. Elsőnek Roberts, n Délafrikai 
Unió képviselője 6zólalt fel, aki 
óvatosan megjegyezte, hogy n je-
lentésben foglalt javaslatok fenye-
getik a vita szabadságát. 

Guatemala képviselője figyel-
meztetett arra, hogy a jelentés 
egyes javaslatai korlátozzák a tag-
államok gondolat, és szólásszabad-
ságát és az1' javasolta, hogy a jogi 
bizottság gondosan tanulmányozza 

' a jelentésnek ezeket a részeit. 

Mitán Bartos, Jugoszlávia kép-
viselője is azt javasolta, hogy a 

lalt különböző javaslatok megsze-
gik az Egyesült Nemzetek Szerve, 
zete alapokmányának betűit és 
szellemét és a tagállamoknak az 
alapokmányban biztosítok joga t. 
A jelenlés — mondotta Zorin — 
elfogadhatatlan ég ezért a szovjet 
küldöttség ellenzi, hogy a közgyű-
lés bármelyik bizo"6ága elé ter-
jesszék átvizsgálás végett. 

Laoh6, Lengyelország képviselője 
és Baranovszkij, az Ukrán Szovjet 
Szocialista Köztársaság képvise-
lője támogatta a Szovjetunió állás-
pontját. 

A közgyűlés végül 42 szavazat-
tal elhatározta, hogy a jelenlest 
elküldi a jogi bizottságnak. A 

jogi bizottság tanulmányozza e z t a Szovjetunió éa négy más küldött-
kérdést. Ncsek, Csehszlovákia 1 

képviselője kijelentette, a közgyű-

lés igen sok időt megtakaríthatna 

ség a határozat: ellen szavazott, 
egy küldöttség tartózkodott a sza. 
vazástól. A teljes ülés ezzel véget 
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A D Í V S Z felhívása alapításának 7 . évfordulója 
alkalmából 

(TASZSZ). A Demokratikus Ifjú-
sági Világszövetség fennállásának 
7. évfordulója alkalmából felhivást 
intézett a világ ifjúságához. 

Világ Fiataljait 1945. november 
10-én, 7 évvel ezelőtt született 
meg a Demokratikus Ifjúsági Vi. 
lágszövetség, amely — tekintet nél-
kül faji, nemzetiségi különbségre, 
politikai és vallásos meggyőződés-
re — az egé6z világ ifjúságának 
szervezete — hangzik a felhívás. 

Kedves Fiatal Barátaink! A De-
mokratikus Ifjúsági Világszövetség 
felhív benneteket, hogy ünnepeljé-
tek meg a szövetség megalakításá-
nak 7. évfordulóját. 

Váljon 1952. november 10. — a 
DÍVSZ megalapításának 7. évfor-
dulója az egész ifjúság erői 
egyesítésének napjává. Váljon ez 
a nap a béke, a barátság ée az 
ifjú nemzedék jogai védelmének 
nemzetközi ifjúsági napjává. 

A Román Népköztársaság 
1952 harmadik negyedévi tervjelentése 

A Scanteia közli a Román Nép-
köztársaság- minisztertanácsa mel-
lett működő központi statisztikai 
igazgatóság közleményét, a népgaz-
dasági terv 1952 harmadik negyed-
évi te'jesí léséről. 

1952 harmadik negyedében a ro-
mán ipar a tervet globálisan 100.3 
százalékra teljesítette. 

1952 harmadik negyedében terven 
felül nagymennyiségű nyersolajat, 
földgázt, vasércet, vörösrezet acél-
csöveket', nagy tel jesitményű gőzka-
zánokat Diesel-motorokat, villany-
motorokat, transzformátorokat esz. 
tergapadokat.. fejtőkalapácsokat, fú . 
róg.'-peket, gölyóscsapágyakat, trak-
torokat cséplőgépeket, cellulózét, 
papírt, "mosószódát, bőrt. gyapjuszö. 
vetet, kötöttárut és élelmiszert ter-
meltek. 

A román Iparban ez év harmadik 
negyedében a termelés globálisan 
25.1 százalékkal volt magasabb, 
mint 1951 hasonló időszakában. Az 
iparban foglalkoztatott munkások 
száma ez év harmadik negyedében 
79.600-zal volt magasabb, mint a 
mult esztendő harmadik negyedé-
ben- Jelentősen kiszélesedett a 

Sztahánov.mozgalom: a sztahanovis-
ták száma hétezer fölé. az élmun-
kásoké pedig 65-000 fölé emelke-
dett. 

A mezőgazdaság szocialista szek-
tora n«gyobb eredményeket ért el, 
m ;nt az egyénileg gazdálkodók. Eb-
ben a negyedévben a termelőszövet-
kezetek száma 1478-ra emelkedett. 
Október 10-ig az őszi mezőgazda-
sági munkálatokat 5312 százalékkal 
nagyobb területen végezték el, mijtt 
1951 hasonló időszakában. 

A harmadik negyedévben a '-'4cos-
ság 48 százalékkal több 'élelmiszer-
hez jutott, mint ez év első negyedé-
ben. 

Ez idő alatt 1500 új munkáslakást 
adtak át rendeltetésének a D u n a -
Fekete tenger csatorna építésének 
övezetében, a Zsil völgyi szénme-
dencében, Vajdahunyadon, Resicán 
és Bukarestben. 

1952 harmadik negyedikben a be-
ruházások voluroenje jelentősen 
emelkedett. Több új gyárat, üze-
met, valamint hőerőművet helyez-
tek működésbe. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja 
XIX. kongresszusának, az új alkot-
mánytervezet elfogadásának é s 

augusztus 23-a, RomáJaia felszaba-
dulásának évfordulója tiszteletére a 
szocialista munkaversenyben részt-
vevő dolgozók száma 1,148.000 fölé 
emelkedett 

Lehr bejelentette, hogy fokozni fogja a terrort 
a nyugat németországi demokratikus pártok 

és szervezetek ellen 
Bo"n (ADN). Lehr bonni rend-

őrminiszter a csütörtöki parlamenti 
vlia folyamán új üldözési rendsza-
bályok bevezetését jelentelte be a 
Német Kommunista Párt és minden 
nyugalnémetországl demokratikus 
párt és szervezet ellen. Lehr azt 
mondotta Rermer kommunista szö-
vetségi gyűlési képviselőnek: 

„Egcsz figyelmemet öntik felé fo-
gom fordítani". 

A hirhedt bonni rendőrmmiszter 
bejelentése r.em meglepő, hiszen 
már egy évvel ezelőtt aj:t mondoita 
a szövetségi gyűlésben, hogy „Hit-
ler elölt mindenkor újca kinyitná 
az ajtót", mint aihogyaira ezt 1933-
ban düsseldorfi főpolgármesteri mi-
nőségében meglette. 

Kim Ir Szeri tábornak távirata 
Mao Ce-Tung elnökhöz, a kinai 

népi önkéntesek koreai 
hadbalépéséneX második 

évfordulója alkalmából 
Peking (üj Kína). Kim Ir Szen 

tábornok, a Koreai Népi Demokra-
tikus Köztársaság minisztertanácsá-
nak elnöke táviratot intézett a kínai 
népi önkéntesek koreai hadba lépésé-
nek második évfordulóján Mno Ce-
Tung elnökhöz. 

A tá-iiratban a kínai népi ön-
kéntesek koreai hadbalépéscnek má-
sodik -évfordulója alkalmából Kim 
Ir Sz/en háláját fejezte ki Mao Ce-
Tur^nak és a hős kínai nópuek, a 
mrzga és a koreai nép nevében. 

/Kim Ir Szen tábornok a koreai 
r/épi önkéntesek koreai hadbalépésé-
nek második évfordulója alkalmá-
ból a kínai nép és nagy vezetője 
iránt érzett hála jeléül ajándékokat 
is küldölt Mao Ce-Tung elnöknek. 

A minisztertanács 
határozata 

a november 7~ét 
követő munkaszüneti 

nap áthelyezéséről 
November 7-e, a Nagy Oklóberi 

Szocialista Forradalom évfordulója 
ebben az évben péntekre esik, utána 
szombaton munkanap van, majd no-
vember 9-én újból munkaszüneti 
rup. 

A minisztertanács annak érdeké-
ben, hogy a do'gozók részére egyhu-
zamban hosszabb pihenőt biztosít-
son, továbbá a termelőmunka he-
lyesebb beosztása érdekében a követ-
kezőket rendeli: 

1. November 8-a (szombat) ebben 
az évben munkaszüneti nap, novem-
ber 9-e (vasárnap) pedig rendes 
murkanap. 

2. Azoknak a dolgozóknak a mun-
kaidejét. akiknek heti munkaszüneli 
napjuk november 9-re esnék, ezen a 
napon a rendes hétköznapokra, no. 
vember G-án (csütörtökön.) pedig a 
szombati napokra szokásos mérték-
ben kell megállapítani. 

3. A nyi't árusítási üzletek nyit-
vatartásának rendjét a belkereske-
delmi miniszter ennek megfelelően 
szabályozza. (MTI) 

N E M Z E T K Ö Z I SZEMLE 

Erősödik F r a n c i a o r s z á g b a n a harc 
ar. „ e u r ó p a i hadsereg** fe lá l l í tása , 
a n é m e t n á c i z m u s t e l é l e s z l é s e e l l e n 

A Francia Radikális Párt bor-
deauxi kongresszusán a párt -veze-
tői. Herriot és Daiadier állá3tfog. 
laliak az ,,európai hadsereg" meg-
alakítása ellen, amely nyíltan a nő-
met hadsereg feltámasztását céloz-
za. Herriot kijelentette: „Az euró-
pai hadsereg terve Franciaország 
számára elfogadhatatlan korlátozá-
sokat tartalmaz''. Hasonlóan nyi-
latkozott Daiadier is, amikor rámu-
tatott, hogy „az európai hadsereg 
tervezete és a Rajnán túl elhang-
zott beszédek azt az aggodalmat 
keltik bennünk, hogy nem keres-e 
Németország Ismét nagy kalando. 
kat. El kell vetni ezt a szerződést." 

Ml kényszerítette a francia bur-
zsoázia egyik legrégibb pártját, 
hogy állástfoglaljon az „európai 
hadsereg" felállítása ellen. 

Az első ok mindenekelőtt a népi 
erők befo'yásának erősödése. Nyu-
gat-Németország felfegyverzése — 
amelynek egyik pillére az ,,európai 
hadsereg'' német tagozata — éles 
ellenállást vá't kl a francia nép kö-
rében Túl sokat szenvedett a fran-
cia nép a nemet mllitarizmustól 
ahhoz, hogy nyugodtan tudomásul 
vegye a náci hadsereg felélesztését. 
A hatalmas népi megmozdulások 
megmutatják, hogy a francia nép, 
hagyományaihoz híven harcol a né-
met militarizmus ellen. 

A Radikális Párt vezetőinek állás, 
foglalása azt is bizonyítja, hogy a 
burzsoá pártok azon túl, hogy nem 
mernek szembefordulni a nép aka-
ratával, egyre inkább rádöbbennek, 
hogy a náci mültarizmust rejtő pa-
lackból kiengedett szellem ijesztően 
hatalmasra nőtt és nem lehet már 
visszakényszeríteni a régi módszer 
szerint. A német versenytárs fellé. 

pésc a piarokon — ez sem másod" 
lagos azonban a burzsoá körök 
számára. 

Van ezenkívül még egy szem. 
pontja a radikálisok magatartásá-
nak. Ez pedig az amerikai impe-
rializmus e'leni szembenállás. Min* 
Sztálin eMárs írta legutóbbi mü-
vében, csak látszólag van rendjén 
az Imperialista táborban minden. 
Sztálin elvtárs kifejti, hogy sz 
amerikai Imperializmus jármába ke. 
riilt nyugati hatalmak nem hajlan-
dók örök Időre, vég nélkül tűrni ezt 
a jármot és mcgpróbáln k kiszaöa. 
du'ni az amerikai rabságból. 

Mit bizonyít lényegében Daiadier 
és Herriot állásfoglalása? Bizo. 
nyitja a népi erők befolyásáiult 
súlyát, az „európai hadsereg" kér-
désében elfoglalt hivatalos francia 
álláspont elutasítását, és az ame-
rikai háborús politika feletti fran-
cia aggodalom nagyságát, 

A radikális vezetők nem utasít, 
ják vissza egészében a kormány po-
litikáját és jelentős szerepük van a 
legutóbbi franciaországi terrorcse-
lekményekben. Állásfoglalásuk mé-
gis je'entős, mert bizonyítja azt, 
hogy ismét lehetséges a széleskörű 
nemzeti összefogás, amely már egy. 
szer megvalósult a fasizmus ellen. 
Az ,,,1'Humanité" írja ezzel k"pcso. 
latban: „Ha már a radikális veze-
tők kénytelenek Nyugat-Németor-
szág felfegyverzése ellen beszélni, 
ez annak bizonyítéka, hogy széles-
körű egységfront alakitható ki a 
francia munkásosztály körül, o'yan 
egységfront, amelyben világnézeti 
ée politikai felfogásra való tekin. 
tel nélkül belekancso'ódhalnak, »k:k 
ellenzik Nyugat-Németország fe l . 
fegyverzísét,'' 

Az ENSZ 7. ü l é s s z a k a a b é k e e r ő i n e k 
n ö v e k e d é s é r ő l t a n ú s k o d i k 

Az ENSZ 7- ülésszakán a köz-
gyűlés általános vitájában a' szov-
jet küldöttség vezetője, Visinazkij 
elvtárs feltárta és minden oldalról 
megvilágította az imperialisták po. 
litikáját és ugyanakkor megírni, 
t-tta a béke fenntartásához és meg-
erősítéséhez vezető útat. A. J. Vi-
sin.37kij felszólalásábait az összes 
nemzetközi problémák megoldását 
javasolta és támogatta az olyan 
fontos kérdések, mint a koreai há-
ború megszüntetése, a béke meg-
szilárdítását szolgáló lengyel javas-

rr 

Oszi munka a határon innen és túl 
A zadruga vezetője felállt. Mellé-

nyébe süllyesztett óra vastag arany-
lánca beleakadt az asztal sarkába. 
Ez még fokozta mérgét, amelyet 
idejövetele okozott. Káromkodott is, 
amikor kényelmes kocsijáról le kel-
lett szállnia, mert üt nem vezetett a 
zadruga tanyájához. Meg az is bosz-
szanicta, hogy ki kellett mozdulnia 
a községből, a kényelmes lakásából. 

— Az embernek nyakig kell a 
sárban járnia. amig ide eljut — 
dohogta a: egyik parasztnak, aki öt 
meglátva gyorsan leemelte süvegét. 
— Ve nem dolgoztok, a szentségie-
ket, hó nem vagyok ilt! 

Az óra kieseti a zsebéből és mi-
közben nagy peckesen azt visszahe 
lyezte, az elölte födetlen fővel álló 
parasztok felé eresztette ordas 
hangját. 

— Vetőgép nincsl Trak'or nincs! 
Eddig is kézzel vetettetek, mit sír-
tok? 

— De szántani kérte — fogta kér-
dőre az egyik jugoszláv paraszt. — 
Gcbéjeink jórésze elpusztult, csupa 
gaz a föld. Nem lesz termésünk. 

— Mert lusták vagytok! Ha nincs 
a háta'ok mögött az ember, nem 
dolgoztok. Én a városban intézem a 
zadruga ügyeit, ti meg itt felesztek 
mindent! 

A kiéhezett jugoszláv dolgozó pa-
rasztok összenéztek. Becsületük nem 
hagyta szó nélkül a már nagyon 
megutált ,,elnök" becsmérlését. Idő-
sebb, magas, sovány paraszt lépett 
egy kicsit előre, Szürke haja a sze-
mébe lógott és kicsit bátortalanul 
mondta: 

— Hát mit ennénk fel, amikor 
mindent elvittek. Maga volt ilt ak-
kor. Maga parancsolta. 

Az „elnök" egykori cselédei előtt 
ki akarta vágni magát. Et végre 
most ismét ö a földesúr, a gazda a 
tadrugában. 

— A felsőbb érdekek úgy kíván-
ták — vágta gyorsan vissza. — De 
ne feleseljetek, hanem lássatok 
munkához! 

Azzal kiment a termeböl, maga 
mögött az ajtót becsapva. Ügy gon-
dolta, nvajd szól íz UDB-iw{\ az-

tán egy-két parasztnak majd ellát-
ják a baját. Jó pénzt vett fel az idei 
termésből és lehet, hogy ezek most 
megneszeltek valamit... 

A kocsihoz ért. Amennyire kövér 
teste engedte. letisztította a sarat a 
fényesszárú csizmájáról, aztán be-
hajtatot' a községbe. 

A jugoszláv parasztok — a ,,cso-
port" tagjai gyűlölettel néztek utá-
na. — A bitang földesúr a városban 
dőzsöl, mi meg kézzel dúrhatjuk a 
földet — memdoga ták. Keserűség 
fojtogatta torkukat. 

— Traktor kéne — szólt az egyik. 
— Hallottad, hogy nincs. Mög 

mondta ez « . . . A traktor hangját 
azt halljuk, de csak odaátról — és 
a magyar határ felé mutatott ujjá-
val. 

Pár nappal ezelőtt választották meg 
Röszkén a békeküldötteket a járási 
Jcüldöttválasztó értekezletre. Kisgyű-
léscken a III. Magyar Békekon-
gresszusra küldtek üzemlit a rösz-
kei békeharcosok. Ökrös György és 
Horváth István feleségeikkel 
együtt, mint az Üj Élet-termelöszö 
vetkezeti csoport újonnan belépő 
tagjai üzen'ék a küldöttükkel, hogy 
ők már az új élei útján járnak és a 
termelőcsoportban harcolnak a bé-
kéért. 

Az Üj Élet-tszcs gyűlésén sok 
mindenről sző esett. A vetésről, a 
szántásról. a jószágok téli elhelye-
zéséről. Kószó Imre, a tszcs alapító 
tagja felhívta a tagság figyelmét az 
Októberi Forradalom közelgő ün 
nepére. Mint a méhkas, úgy zsibon-
gott a terem: 

— Tegyünk felajánlást november 
7-re — hallatszott i't is. ott is. 

Az építő brigád elsőnek vállalta, 
hogy a jószágistállókat, ólakat no-
vember 7-ig kijavítják. 

— A mélyszántássá' is készen le 
szünk. A gépállomás biztos elvégzi 
november 7-ig — jelentette ki Kószó 
Imre. 

A Nagy Októberi Szocialista For-
radalom, a hós szovjet nép felsza-

badító hasrea és segítsége tette lehe-
tővé, hogy Röszkén, a'ig pár kilo 
méterre Tito Jugoszláviájától gép-
állomás létesüljön és nagyon sok 
munkától megkímélje a dolgozó pa-
rasztokat, az Új Élet-tszcs tagjait. 

A Micsurin-tszcs földjei ott terül 
nek el a határszélen. Csordás János 
a tszcs vezetőségi tagja sajnálkozva 
beszélt a jugoszláv dolgozó parasz-
tok életéről: 

— Odaál, velünk szemben is egy 
csoport dolgozik — mondta — és 
hangjából sajnálkozás csengett. — 
Csakhogy ott a földesúr, meg a tő-
kés az úr, azé a csoport. Rossz dol-
guk lehet ott a tagoknak. 

Beszélgetni nem sok ideje volt, 
sietett a fogattal vetni. Az elnök-
kel sem igen lehetett beszélni, ö 
meg a másik vetőgépnél szorgosko-
dott. Csak ennyit mondott: 

— Mind többen és többen leszünk. 
Megyeri Dezsöné, Oltványi Mihály-
né kisparasztok és ifjú Barna Fe-
renc középparaszt a napokban lépeti 
be a csoportúinkba . . . 

A gépállomáson nem találni trak-
tort, mirui dolgozik, szánt, vet a ha-
tárban. Hét géppel megállás nélkül 
éjjel-nappal folyik a munka. Három 
brigád 2í tagja versenyben végzi 
munkáját és jelenleg a Vörös Csil-
lag-brigád jár az élen. A verseny-
eredményeket Villámokon keresztül 
juttatják el a brigádvezetők a gé-
pekhez. A 17, női traktoris'a közül 
Ördögh Lajosné 75 százalékra, telje-
sítette már eddig őszi tervét. A fér-
fiak köziil Hcndiich József 89, 
Magda József S6 százalékot ért et 
az őszi terv teljesítésében, de meg-
fogad ák: November 7-ére túlteljesí-
tik évi tervüket! 

Fülöp Sárdor traktorista jelen-
leg ott szánt a határszélen. — 
Igencsak gazos földet látok odaát — 
mesélte és volt hangjában egy kis 
büszkeség. Meg is jegyezte: 

—i Hej, minálunk végigszaladunk 

a földön a traktorral, jó mélyre fel-
szántjuk a földet és már kész is. 
Ott meg nem lá'ni mást, csak leg-
följebb kézzel velő parasztot... 

Fülöp Pál egyénileg dolgozó pa 
raszt a tanácsházam ment. Volt va-
lami ügye intézni való, meg aztán, 
mint tanács'ag, bc-beszokott nézni. 
Oh hallotta, hogy Kiss Lijos, meg 
Magda István egyénileg dolgozó pa-
rasztok felajánlást tettek november 
7-e tiszteletére: Minden őszi mun-
kát elvégeznek és beadásukat is tel-
jesítik. 

— Én is vállalom! Megbíztak 
bennem, mikor tanácstagnak válasz-
tottak. hát nem maradhatok el mö-
göttük — mondotta. 

Sztálin elvtárs, Rákosi elvtárs, a 
haza iránti szeretetüket bizonyítják 
be a röszkei dolgozó parasztok, ami-
kor az Októberi Forradalom ünne-
pére munkafelajánlásokkal készül-
nek. Pakai Andrásnak az év végére 
kedl teljesítenie a sertésbeadásái, 
de ő is, mint Kisagócsi János és 
Terhes János egyénileg dolgozó pa-
rasztok igéret:t tettek, hogy novem-
ber 7-éig teljesítik sertésbeadási kö-
telezettségüket. — „Szívesen, öröm-
mel tesszük" — ennyit mondottak. 

November 7-ére készül Röszke 
szorgalmas népe. Igyekeznek a ve-
téssel. be akarják fejezni. Titónak 
azonban, o't a határszéli községben 
ügynökei vannak: — a kulákok. 
Gyűlöletlel és megvetéssel leplezték 
le az elmúlt napokban Csillag 
Györgynét, Szűcs Balázsnét, Tom-
bácz Ittvan kulákokat, akik szabo-
tálták a vetést. Azt akarták, hogy itt 
is olyan gazos legyen a föld, mint 
túl a határon. 

De a röszkei dolgozó parasztok 
nem engedik. Ők szabad országban 
élnek és ezt a szabadságét az Ok-
tóberi Forradalom szülötte hős szov-
jet nép adta meg számukra. És 
szabadságukat, békéjüket minden 
erővel megvédik. Ezért készülnek 
most is november 7-ére. Az őszi 
munkájuk eredménye napról-napra 
emelkedik. Ágai Gusztáv tanácsel-
nök így jelentette Röszke eddigi tel-
jesítését: Mélyszántás 70, búzavetcs 
98 százalék. 

MARKOVIIK XJRQR. 

lat az arab és ázsiai orsrágok áttal 
benyújtott tuniszi és marokkói kér-
dés megtárgyalását. 

A Szovjetunió következetes kiál-
lási a béke mellett, nagy riadalmat 

, keltett nz imperialisták táborában 
és hol színvallásra, hol meghátrá. 
lásra kényszerítette azokat, akik 
mindent elkövetnek e javaslatok 
keresztülvitelének megakadályozá. 
gára. Visinszkij elvtárs beszédét 
nem lehet agyonhallgatni. Az ame-
rikai lapok Is bőven foglalkoztak 
vele. Minden rágalmon túl vissza" 
vissza tér az a kelletlen beismerés, 
liogy az amerikai diplomácia „ne-
héz helyzetbe" került a jelenlegi 
ülésszakon. 

Az ENSZ-közgyűlés n főbizottság 
javaslalára napirendjére tűzte „Az 
új világháború veszélyének elhárí-
tásáról, a béke és a népek közötti 
baráti együttműködés megerősíté. 
séről'' szóló lengyel javaslatot. Ez 
a javaslat a fegyveres erők létszá. 
mának csökkentését, az atom. ég 
a baktériumfegyver eltiltásának 
módozatait tartalmazza. E kérdés 
napirendre tűzése megmutatja a 
béke erőinek és befolyásának növe-
kedését. 

A koreai kérdés tárgyalását kü-
lönböző félrevezető amerikai javas, 
latokkal, de napirendjére tűzte az 
ENSZ ülésszaka. Hogy a népeket 
mennyire foglalkoztatja és érdekli a 
koreai kérdés, bizonyítja, hogy a 
politikai bizottság az amerikalak 
ellenére első pontként tárgyalja 
meg a koreai ügyet. 

Az ENSZ 7- ülésszaka megmu-
tatja az imperialisták egymásko-
zötti ellentéteinek fokozódását is. 
Erre világos példa a tuniszi és ma-
rokkói kérdés napirendre tűzése. 
Az amerikai küldöttség nem szava, 
/ott e kérdése^ megvitatása ellen, 
bar azok „szövetségese'' Franciaor-
szág érdekeibe ütköznek. Az Egye. 
siilt Államok álláspontjának oka az 
amerikai-francia Imperialista elleír 
tétekben rejlik. Az Egyesült Állo-
mok világuralmi terveiben fontos 
he'ye van Tunisznak és Marokkó-
nak — de francia részvétel nélkül. 
A tuniszi-marokkói kérdés fényt vet 
a többi nyugati hatalmakkal szem-
ben fennálló ellentétre is és hiába 
Anglia és a többi régt gyarmat, 
tartó h-taSmak minden tiltakozása, 
az ENSZ politikai bizottsága napi. 
rendjének második és harmadik 
ponijaként megtárgyalja a tuniszi 
és marokkói kérdést. 

A fent említett három javaslat, 
nak elfogadása azt bizonyítja, hogy 
hiába minden mesterkedés, a nem-
zetközi méretekben erősödő béke 
nem ismer gáíat és behitol az 
ENSZ imperialisták álía) formulák-
ba és eljárási szabályzatokba bur-
kolj hürakralikua gpvc.-giéha 
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Üzenheiem Sztálin elvtársnak, a magyar írók 
nem lesznek méltatlanok irodalmuk forradalmi 

hagyományaihoz 
Ünnepélyesen átadták a Sztálin-díjat Aczét Tamás és Nagy Sándor íróknak 

A Párlíörlénel első évfolyama tanfolyamainak 
megindulása elé 

' Ezév márciusában hozták nyilvá-
nosságra a Szovjetunió miniszterta-
nácsának határozatát az 1951. évi 
Sztálin-díjak odaítéléséről. A hatá-
rozat értelmében az irodalom és a 
művészet számos művelőjét jutal. 
mázták kimagasló alkotásukért 
Sztálin-díjjal. A jutalmazottak kö-
zött szerepel'két magyar író, Aczréi 
Tamás és Nagy Sándor. Aczél Ta-
más a „Szabadság árnyékában" cí-
mű regényéért, Nagy Sándor a 

,,Megbékélés'' című elbeszéléséért 
kapott Sztálin-díjat. 

A két magyar írónak J . D. Ki-
szeljov, a Szovjetunió budapesti 
nagykövete szombaton délben ün-
nepélyes keretek között adta át a 
Sztálin-dijat. 

A" budapesti szovjet nagykövetség 
épületének Lenin 'és Sztálin elvtár-
sak arcképével díszített márványtér, 
mében rendezett ünnepségen megje-
lentek: Farkas Mihály vezérezredes, 
honvédelmi miniszter, Kiss Károly 
külügyminiszter és Horváth Márton, 
a Magyar Dolgozók Pártja Politikai 
Bizottságának tagja, valamint a 

magyar politikai, kulturális és mű-
vészeti 'élet számos más kiemelkedő 
Személyisége. 

J. D. Kiszeljov melegen üdvö-
Bötte a két kitüntetett író*, majd 

hangsúlyozta: az a fény, hogy 
Aczél Tamás és Nagy Sándor ma-
gyar írók Sztálin-díjban részesül-
tek, újabb nagy bizonyítéka a 
szovjet kultúra és a népi demo-
kratikus Magyarország kultúrája 
közötti alkotó kapcsolatok erősö-
désének. Ebben az évben Sztálin 
elvtárs kezdeményezésére első 
ízben történt, hogy a szovjet írók 
alkotásai mellett Sztálin-díjjal ju-
talmazták Kína, Franciaország és 
Magyarország íróinak müvei'1, 
olyan műveket, amelyeket a báké. 
ért és a demokráciáért folytatott 
harc nagy eszméi lelkesítenek. 

Ezután átnyújtotta Aczél Tamáa 
és Nagy Sándor íróknak a Sztáün-
díj jelvényét, oklevelet és 25—25.000 
rubelt. 

J. D. Kiszeljov nagykövet beszéde 
után a megjelenlek lelkes tapssal 
üdvözölték a Sztálin-díjas magyar 
írókat. Majd percekig tartó iaps zú-
gott fel, amely népünk szeretett ve-
zérének, Rákosi Mátyás elvtársnak 
és a haladó emberiség bölcs vezéré-
nek, Sztálin elvtársnak szólt, ünne-
pelték áz eltéphetetlen barátságot, 
amely a Szovjetuniót és Magyaror-
szágot összefűzi. 

A Sztálin díj elsősorban népünk új kultúrájának szól 
Elsőnek Aczél Tamás mondott kö. 

Szonettet a nagy kitüntetésért. 
— Jól tudom, hogy az a nagy 

megtiszteltetés, az a hatalmas ki-
tüntetés, amelyet könyvem kapott 
— mondotta a többi között Aczél 
Tamás — előleg, a bizalom, a sze-
Tetet előlege további munkáimhoz. 

De ez az irodalom, ez a kultúra 
nem születhetett volna meg. sikerei 
sem lehettek volna, ha népünk oda-
adó szeretettel, példás áldozatkész-
séggel n c m állt vo'na mellettünk, 
mögöttünk, nem járt volna előttünk, 
hogy értünk harcoljon éa küzdeni 
tanítson bennünket is. 

A Sztálin díj, úgy érzem, első-
sorban népünk új kultúrájának szól 
s a béke és a szocializmus fiatal 
rohambrigádját tünteti ki az épülő 
kommunizmus országának elismeré-
sével. 

Az elmúlt hetekben a világ dol-
gozóinak figyelme, érdeklődése, a 
szokottnál 'is erősebben fordult 
Moszkva felé — folytatta Aczél 
Tamás. — A Szovjetunió Kommu-
nista Pártjának XIX. kongresszusa 
olyan terveket tárgyalt, olyan ha-
tározatokat hozott, melyek méltán 
megérdemelték ezt az odaadó fi-
gyelmet. A dolgozók hazánkban is 
felismerték, hogy Sztálin elvtárs új, 
a marxizmus-leninizmust továbbfej-
lesztő műve, a kongresszuson el-
mondott, messzi távlatokalt nyitó 
beszéde, a szovjet emberek felszó-
lalásai, amelyekben saját munká-
jukról, küzdelmeikről beszéltek — 
nekünk is szólnak, csakúgy, mint a 
világ minden egyszerű, békéért har-
coló emberének. 

Mi, magyar írók. jól tudjuk, hogy 
Malenkov elvtárs kongresszusi be-
széde nemcsak a szovjet íróknak 
szólt, hanem nekünk is, nemcsak az 
ő munkájuknak adott hatalmas se-
gítséget, hanem a miénknek is, nem-

csak az ő feladataikat hetározfa 
meg tömören és világosan, hanem 
a mi feladatunkat, tennivalón-
kat is. 

Mély meggyőződésem, hogy a ma-
gyar írók minden erejüket megfe-
szítve, legjobb tudásukkal, áldozat-
kész odaadással fognak küzdeni 
azon a fronton, amelyet mindnyá-
junk forrón szeretett vezére, nagy 
tanítója — Sztálin elvtárs vezet, 

A magyar író 
az egész haladó emberiség 

előtt felelős 
Ezután Nagy Sándor mondott be-

szédet. 
Abból az alkalomból, hogy Sztá-

lin-díjjal tünletlek ki, köszönetet 
mondok itt a Szovjetunió népének 
képviselői előtt. Ez a köszönetnyil-
vánítás csak egy hang a magyar 
nép hálájának kórusában. Mióta a 
dicső Szovjet Hadsereg harcosai 
felszabadították országúinkat, foly-
ton érezzük az „idősebb testvér" 
szerető gondoskodását és ez a gon 
doskodás csak egyre fokozódik. 

Nagy Sándr ezulán arról beszélt, 
hogy az új magyar irodalmat kitün-
telő bét Sztálin-díj nemcsak kitün-
tetés, hair.em egyben biztatás, kri 
tikai iránymutatás is. Arra hívja 
fel a magyar írókat, hogy döntő 
súllyal a szülelő újat kell ábrázolni. 
Malenkov elvtárs kongresszusi meg-
állapításai a szovjet irodalom eré-
nyeiről és gyengéiről, a tipikusság 
kérdéseiről, a mi irodalmunk életét 
is megmozgatták. 

A Sztálin-díjas író rámutatott 
arra, hogy tudatos, népi irodalom 
nem lehet eleven kritikai szellem 
nélkül, ha nem irtjuk kérlelhetetle 
nül a burzsoá gyomot. Pedig soha-
sem voltak nagyobbak feladataink 

— folytatta Nagy Sándor. — A ma-
gyar író már nemcsak saját népe 
előtt, de az egész haladó emberiség 
előtt felel. 

Azt hiszem az összes magyar író 
nevében fogadhatom és üzenhetem 
Sztálin elvtársnak — fejezte be be-
szédét Nagy Sándor —: a magyar 
írók nem lesznek méltatlanok ha-
zánk, irodalmunk forradalmi sza-
badságharcos hagyományaihoz. 

A magyar írók nevében Darvas 
József közoktatásügyi miniszter, a 
Magyar írók Szövetségének elnöke 
beszélt. 

Hatalmas segítség 
a Szovjetunió kultúrája 
Darvas József közoktatásügyi mi-

niszter, a Magyar írók Szövetségé-
nek elnöke, a magyar írók köszöne 
tét tolmácsolta. 

— Mi úgy érezzük — és úgy hi-
szem, joggal érezzük — mondotta 
—, hogy e két Sztálin-díj Aczél 
Tamás és Nagy Sándor barátunk, 
írótársumk művelnek megbecsülésén 
keresztül szól az egész magyar iro-
dalomnak. az egész magyar kultú-
rának is. 

És mi, a magyar kultúra munká-
sai, erre a kitüntetésre büszkék va-
gyunk — egyben pedig úgy tekint-
jük, mint újabb nagy segítséget 
munkánkhoz. 

Hazánkban, szocialista építésünk 
részeként ma új kultúra bontakozik 
ki: formájában nemzeti, tartalmá-
ban szocialista új magyar kultúra 
és ebben: hatalmas segítséget je-
lentett eddig is és jelent állandóan 
a Szovjetunió csodálatosan gazdag 
kultúrája. 

Darvas József hangsúlyozta, 
hogy a magyar népet soha el nem 
múló hála érzése tölti el a Szovjet, 
unió iránt, majd így folytatta: 

A Szovjetunió és a népi demo-
kratikus országok kulturális kap-
csolata a sajátos nemzeti ériékek 
nagyfokú megbecsülése mellett a 
ezovje* kultúra hatalmas segítsé-
get jelent, az új, formájában nem-
zeti, tartalmában szocialista kul-
túra megteremtésében. A röi 
számunkra a Szovjetunióval való 
te6*véri, baráti viszony kulturális 
téren is soha nem látott kivirág-
zását jelenti saját nemzeti kultú-
ránknak. 

A Szovjetunió segítségével ki-
nyilt igazi értékünk előtt a világ 
— hangsúlyozta Darvas József — 
Petőfinket ma az egész Szovjet-
unióban ismerik, olvassák, szeietik 
— de e megbecsülésen keresztül 
egyre inkább megismerik a világ 
*öbbi haladó népei is. 

Ez is mint jelkép mutatja a szov-
jet kultúra és a mi kultúránk kö-
zötti mély. bensőséges, egyre test-
véribbé váló kapcsolato*. 

S ennek a testvéri kapcsolatnak 
az újabb megerősítését látjuk mi, 
a magyar irodalmat ért nagy kitün-
te*ésben is. 

Ez a ma átadott Sztálin-díj nagy 
kötelezettséget is ró ránk, magyar 
írókra, az ú j magyar kultÚTa mun. 
kásái ra. 

Október 28-án kedden indulnak 
be területünkön a párttörténet első 
évfolyamának tanfolyamai. E tan-
folyamok megindulásának pártokta-
tási rendszerünkben különös jelen-
tősége van. Az elmúlt évben a kö-
zépfokú politikai iskbiút jól elvégző 
hailgalók százai kezdik meg most 
szervezeit formában tanulmányozni 
a Szovjetunió Kommunista Pártjá-
nak történetét, annak a pártnak a 
történetét, melynek XIX. Kongresz-
szusa beláthatatlan távlatokat nyi-
tott a kommunista és munkáspártok 
számára, a szocializmus és a kom-
munizmus építése, a béke biztosí-
tása terén. 

Pártszervezeteinket s az itt ta-
nuló elvtársakat e tanfolyamra való 
jelölésük komoly követelmények 
elé állítja. Még nagyobb a követel-
mény a tanfolyamok propagandis-
táival szemben, akik hivatva van. 
nak megismertetni Lenin-Sztálin 
nagy pártjának történetét, harcait, 
fejlődését. Propagandistáinknak 
tudnlok kell, hogy a párttörténet a 
marxizmus-leninizmus alkotó alkal-
mazását mutatja meg, a tudomá-
nyos szocializmus gyakorlatban 
való megvalósulását tárja elénk-

Pártszervező és pártépítő mun. 
kánk színvonala megjavításának a 
bolsevik munkastílus megismerésé-
nek és alkalmazásának elengedhe-
tetlen előfeltétele a Szovjetunió 
Kommunista Pártja történetének 
alapos, elmélyült ismerete. 

Pártszervezeteink az eddigieknél 
sokkal nagyobb gondossággal és 
alapossággal készítsék elő a meg-
induló tanfolyamokat és a hallgató-
kat. Biztosítani kell minden hall-
gató megjelenését az első foglalko-
zásokon éppúgy, mint a továbbiak-
ban. A hallgatóit megjelenésében és 
tanulási fegyelmében — többek kö-
zött — a Szovjetunióhoz való viszo-
nyukat mérjük le- Az első foglalko-
zás előtt propagandistáink ellen-
őrizzék az előkészületeket s nyújt-
sanak segítséget a felmerülő pro-
blémák megoldásában. 

Különösen fontos ez azokon a he-
lyeken, ahol több alapszervezet van 
összevonva. Biztosítani kell a bein-
dulás ünnepélyességét, mert ez a 
nap ünnep lesz pártszervezeteink 
életében; 

Az első foglalkozáson propagan-
distáink az ismerkedés mellett vá-
lasszák meg a szeminárium bizal. 
miját. jelöljék ki a tankörök veze-
(őjet és kezdjék meg a konferen-
cia vezetők naplójának vezetését. 
Mondják el propagandistáink az 
első foglalkozás megtartása előtt, 
hogy ezen az oktatási formán még 
inkább, niint máshol, eredményesen 
tanulni csak jegyzetelve lehet. A 
jegyzetelés jelentőségét jól értette 
meg a bútorgyári pártszervezet, 
amely minden egyes bevont hallga-
tót füzettel látta el, s inunkaküzben 
segíti, oktatja a jegyzetelni még 
nem tudó elvtársakig E munkáért 
a pártszervezetet dicséret illeti. 

Ezen a foglalkozáson az első két 
hét anyagából kell propagandistá-
inknak előadást tariani, amely csak 
segítséget je'ent a megadott iroda-
lom feldolgozásához. Tanulni, jegy. 
zetelni otthon kell. Az előadás, a 
tankört foglalkozások és a szemi. 
nárium ncm tudja pótolni és nem 
pótolhatja az elmélyült egyéni ta-
nulást. Az első két hét anyagából 
az elkövetkezendő foglalkozáson 
szemináriumot kell tartani s ugyan, 
ekkor kell megtartani a 3—1. heti 
anyagából az előadást. 

Azokon a helyeken, ahol a helyt 
viszonyokat figyelembe véve » 
keddi nap nem megfelelő, ott a 
pártszervezetek és a propagandis-
ták közösen határozzamk meg 
olyan napot, amely a legalkalma-
sabb az elkövetkezendő foglalkozó, 
sok megtartására. 

Propagandistáink és pártszerveze-
teink adjanak meg minden segítsé-
get az itt tanuló elvtársaknak, 
hogy minél eredményesebben, Lenin 
és Sztálin dicső pártját jobban 
megismerve, hozzá még közelebb-
kerülve fejezzék be ezt az oktatási 
évet. 

Parttagjaink és propagandistáink 
vegyék kitüntetésnek, Rákosi elv. 
társ küldetésének azt. hogy a Szov-
jetunió Kommunista Pártjának tör. 
téneiét tanulhatják és taníthatják. 
Legyenek tudatában küldetésük ko-
molyságának és kövessenek el min-
dent. hogy eredményekben és f a-
pasztalatokban gazdagon zárhassuk 
Ic a párttörténeti tanfolyamokat. 

VÁROSI PÁRTBIZOTTSÁG 
AGIT. PROP. OSZTÁLY 

A szovjet tapasztalatok gyakorlati népszerűsítését 
szolgálja a MITE újonnan alakult konzervipari 

szakosztálya 

Pártszervezeteink vezetői többet f o g l a l k o z z a n a k a népnevelőmunka 
m e g j a v í t á s á v a l 

Pénteken este összevont akiiva ér-
tekezlet volt Alsóváros I. és Felső-
város I. pártszervezeten. Az érte-
kezleten összegyűltek kerületi párt-
szervezeteink vezetőségi tagjai, ak-
tivál, tömegszervezeti funkcionári-
usok és tömegszerveza'.i aktívák. Az 
értekezlet célja az vo't, hogy közö-
sen megbeszéljék tapasztalataikat cs 
feladataikat az őszi munkákkal kap-
csolatba™. 

Alsóvároson Makra Mihály elv-
társ, a városi pártbizottság mező-
gazdasági osztályvezetője, Felsővá-
roson Simon Béla elvtárs, a városi 
pártbizottság a,git-prop. osztálya 
politikai munkatársa tarlótl beszá-
molót, Beszámolóikban a kerületi 
pártszervezetek agitációs munkáját 
értékellék. 

A beszámoló világosan megmu-
tatta, hogy egyes területek gyenge 
agitációs munkájának oka az, hogy 
a vezetőség tagjai 

nem foglalkoznak 
megfelelően 
a népnevelő elvtársakkal. Megmu-
tatkozik az Alsóváros II. és Móra-
város II. pártszervezeteknél, ahol a 
titkár elvtársak, összveze'őségi ta-
gok az íróasztal me'Jől akarják irá-
nyítani az agiiáeiút, ők maguk nem i 
járnak ki a népnevelőkkel, hogy 1 

közvetlenül megismerkedjenek terü-
letük problémáival. Ez a jelenség 
megmutatkozik más pártszerveze-
teknél is. Ezen sürgősem változtatni 
kell a vezetőség tagjainak. Többet 
kell foglalkozniok agitációs munká-
val és az eredmény meg is mutat-
kozik: Móraváros I. és Alsóváros I. 
szervezetében például vasárnap 70, 
illetve 30 népnevelő jelent meg. 

A tömegszervezetek feladatát is 
megmutatta ez az értekezlet. A 

tömegek mozgósítása 

a pártszabta feladatok végrehajtá-
sában, a tömegszervezetek feladata. 
Ezen a téren is akadna!* tennivalók. 
Tömegszervezeleink eddig még nem 
kapcsolódlak be nlbgfelelőeo az őszi 
munkák sikeréért folytatott harcba, 
nem támogatták a pártszervezetet 
ebben a munkában. 

Beszéllek a példamutatásról, 

amelynek hiánya okozza az őszi 
munkákban, a beadásban mutatkozó 
lemaradást és az agitációs munka 
gyengeségét. Párt- és tömegszerve-
zeti aktíváink nem minden esetben 
járnak eiől jó példával és így nem 
tudják a tömegeket sem mozgósí-
tani a feladatok végrehajtására. 

A beszámoló értékes útmutatás! 
adott aktíváinknak. Az elvtársak 
felszólalásai is arról tanúskodtak, 
hogy szükség volt erre az értekez-
letre, mely világosan megmutatta, 
hol kell javítani munkájukon. Ez az 
értekezlet azt is magmulatta, miért 
nem mennek jól egyes pártszerveze-
tekben a munkák. Éppen Móravá-
ros II., Alsóvaros II. szervezetek-
től, ahol legtöbb a hiányosság, neim 
jelent meg senki. Lebecsülték a se-
gítséget, amelyet ez a megbeszélés 
ryujiott volna munkájuk megjavítá-
sához. 

Megalakult az Elektrotechnikai Egyesület 
szegedi csoportja 

A Magyar Elek*ró*echnil:ai Egye- tartott előadás*. Utána Havas Béla 
sülét szegedi csoportja 24-án tar- t a rtctt előadást, 
tot'a alakuló ülését. | , . . . . . . .., , 

Az alakuló ülést Nagv Sándor! A z e ! o a d a s u t a n a z eoyeiüht 
elvtárs nyitotta meg. majd dr. Ko- j elnökéül Kiss Lipót elvtársai, a 
vács Károly Pál egyetemi tanár DÁV főmérnökét választottak raaz. 

A Műszaki és Természettudomá-
nyos Egyesületek Szövetsége kere. 
*ében működő Mezőgazdasági Ipari 
Tudományos Egyesület (MITE), kö-
zelmúltban megalakult szegedi 
konzervipari szakosztálya kedden 
tartja első ankéttal egybekölö** 
összejövetelét. Ezen a szakosztály 
egyik vezetőségi 'tagja, Hlwki 
Béla elvtárs, a Szegedi Konzerv-
gyár Minőségellenőrző Osztályá-
nak vezetője tart előadást .,A bak-
tériumok elleni harc a konzervipar 
területén" címmel. Ez az előadás 
is az* a kitűzött célt szolgaija, 
hogy a Szovjetunió élenjáró la. 
pasztalatai alapján megbeszéljék 
az egyes adódó szakmai problémá-
kat, a rendszeres szakosztályi 
ülések mellett ezért tartanak majd 
klubdélutánokat is, amelyeken 
ugyancsak üzemi, fizikai és szel-
lemi dolgozók, valamint tudomá-
nyos kutatók együttesen beszé-
lik meg a konzervipar fejlesztesé-

nek kérdéseit a dolgozók minél 
jobb minőségi termékekkel való 
ellátása érdekében. 

A MITE keretében egyébként a 
konzervipari szakosztály mellei* 
már három szakosztály működik, 
mégpedig a raktár-, malom- es 
sütőipari, továbbá a hústaitósitó 
ipari és paprikaipari. A konzerv-
ipari szakosztály elnökévé Busa 
Vilmosné elv*ársnőt, a Konzerv-
gyár vállalatvezetőjét választottak 

! meg. A tudományos egyesület és 
j az üzemi dolgozók közötti kap-

csolat állandó fenntartására is 
; választottak vezetőségi tagot: Ju-
j hász Ida elvtársnőt, a Konzerv-
i gyár dolgozóját. 
j A keddi ankéttal egybekötött 
! szakosztályülés délután ő órakor 

kezdődik a Műszaki és Természet-
| tudományos Egyesülelek Szövetsege 
| helyiségében, (Horváth Mihály-u 
3. szám, MSZT székház) és arra 
minden érdeklődőt szívesen látnak. 

A fanácstagok |övöheti beszámolói 
A városi ianács tagjai megválasz-

tásuk ótr harmadízben számolnak 
be választóik elölt a végzett mun-
kájukról. A tanácstagok beszámo-
lóit mindenült nagy érdeklődéssel 
fogadják a dolgozók, ami azt bizo-
nyítja, hogy érdeklődnek a tanács 
munkája iránt. Ezeken a beszámo-
lókon a hallgatók nemcsal* egyéni 
kérelmeikkel, hanem számos közér-
dekű javaslattal, kezdeményezéssel 
fordulnak a .tanácstagokhoz. így 
például Benedek Károly tanácstag 
beszámolója alkalmával a rókusi 
dolgozók kérlék a Klapka-térnek 
jálszótérré való átrendezését. Vagy 
Parragi Mihályné beszámolóján 
Dombovári József tett javaslatot a-z 
utcák társadalmi úton történő par-
kírozására, amelyben a házbizal-
miak is részt vesznek. 

A jövő héten a tanácstagok újra 
beszámolnak választóik e'őtt s a kö-
vetkező helyeken lesznek a baszó-, 
mólók megtartva: 

Október 29-én Apró Jenő a Vil-
lamosvasútnál, Kovács István ok-
tóber 29-én a MÁV Üvé-ben, Csá-
nyi Ferenc október 29-én a Tégla-
gyárban, Nagy Géza október 31-én 
a Szalámigyárban. Komócsin Mi-
hály oklóber 31-éia a Paprikabevál-
tóban, Pe'őfi-te'ep II. számú isko-
lában október 31-én délu'.án 6 óra 
kor Körösi Anlalné tart beszámo-/ 
lót. 

A városi tanács kéri a dolgozókat, 
hogy vegyenek részt minél többen a 
beszámolókon cs javaslataikkal, kez-
deményezéseikkel segtísék a tanács 
munkáját. 

Búzát lehet cserélni más terményért 
A Földművelésügyi Minisztérium 

az őszi kenyérgabona vetésterv ma-
radéktalan, teljesítése érdekében az 
állami 'készletből más fajú cseretsr-
mény ellenében búzavetőmagot bo-
csáj'ott Szeged város rendelkezésé-
re. Ezen akció keretében búzavető-
magot kaphat az az egyén, aki ár-

zah-_ valamini-. knknrioábeadási 

ikötalezcttságét teljesítette. 100 ki-
logrammos szokványminőségü búzá-
ért 118 kiló árpát, zabot, vagy má-
jusi kukoricát kell beadni a termelő 
szabad választása szerínl. Kenyér-
gabona-cserét takarmánygabona el-
lenében csak az kaphat, aki kenyér-
gabona-vetőmaggal nem rendelkezik 
és erről a tanácstól igazolási kap, 
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BESZÉDES SZÁMOK 
» niélettel?" Nem! Egyesegyedül az 

imperialista kapi'-alizrhus rabló, 

^Ariási összegeket fordítanak a 
^ Szovjetunióban a termelés 

* ..Az elmúlt három év alatt 
lakosság számának tiszta növe 
kedóse: 9,500.000 e m b e r . ( M a - , 
lenkov elvtársnak a SZKP XIX.; kizsákmányoló, a dolgozók százmu-
kongresszusán elhangzott b«-!lióit semmibe eem vevő emberte-
szamoiojábot.) len rendszerével magyarázható. 

T? elem el ó érzés olvasni, tanul-
mányozni az SZKP XIX. kon. 

gresszusán elhangzott felszólalásom gépesítésére, a munka megköny. 
kat, amelyek mindegyikéből a mi . nyítésére, a dolgozók védelmére, 
jövőnket virágzó, gazdag hazánk 1 A szovjei munkás nem válik a 
jövőbeni képét formálhatjuk meg Termelés rokkantjává néhánv év 
De ez a jövő egyben már a jelen t alatt, mint a tőkések üzemeiben 
rs, hiszen szocialista építésünk 
minden napja gazdagítja országun-
kat. növeli népünk jólétét. 

Malenkov elvára beszámolójá-
ból cikkünk elején kiragadott rész 
sűrítve, de jellemzően mutatja 
meg a szovjet társadalmi rend óri-
ási fölényét a kapitalizmussal 
szemben. Három év alatt annyival 
növekedett a Szovjetunió lakossá-
gának létszáma, mint amennyi Ma-
gyarország összlakossága. 

Mi a lakosság ilyen rohamos 
ütemű növekedésének titka? A 
Szovjetunió szocialista termelése. 
Sztálin elvtárs így fogalmazta meg 

dolgozók. A szovjet munkásnak 
nem probléma maga és családja el-
tartása. hiszen a magasszínvonalú 
termelés évről-évre növekvő jó-
létet biztosit neki. 

S a szovjet dolgozók tudják, hogy 
minél inkább nő a, termelés, annál 
inkább emelkedik a dolgozók jó-
léte. A dolgozók érdekei így ol-
vadnak egybe a szocialista állam 
érdekeivel. 

Ezért fordult a világ dolgozói-
nak figyelme a Szovjetunió Kom. 
munista Pártja XIX. kongresszusa 
felé. amely a továbbfejlődésnek 
még ragyogóbb, még nagyszerűbb 

zseniális művében a szocializmus feladatait tűzte a szovjet nép elé. 
gazdasági alaptorvényét: )rAz egész A szovjet nép által elért eredmé-
társadalom állandóan növekvő, nyékből merítenek erőt a japán 
anyagi és kulturális szükségletei (textilmunkásnök, akik a férfiak 
maximális kielégítésének biztosi• munkabérének C6ak alig 40—50 
trisó, a szocialista termelés szünte- 'százalékát kapják. A Szovjetanió-
len fejlesztése és tökéletesítése! ban épülő kommunizmus lelkesíti 
útján, a legfejlettebb technika a munkanélküliség ellen, a kenyér-
alapján." ért harcoló francia, nyugat-német 

A burzsoázia embertelen „ídeoló-'és amerikai dolgoizókat, akiknek a 
gusai" a szocialista rendszer által békéért, a kenyérért folyó nagy. 
e'-erszer megcáfolt neornalthusi szerű harcát Irving Brown, a hir. 
..elmélettel" próbálják bebizonyí-ihedt amerikai munkásáruló az AFL 
tani: a földkerekségen tapasztal- j kongresszusán szemtelenül . fény-
ható annyi szenvedés és nyomor, űzési ösztönöknek" nevezne, 
éhezés és nélkülözés oka az, hogy I » Szovjetunió ötödik Ötéves 
gyorsubban szaporodnak az embe-, t \ t e r v e a b é k é s gazdaság! és 
rek. mint a társadalom állal ter. kulturális épf!és terve. Az ipari 
jnelt javak mennyisége. 

De miért mond csődöt ez az „el-
mélet" a Szovjetunióval kapcsolat-
ban? Azért, mert az imperializmus 
országaiban lévó mérhetetlen nyo-
mor, kizsákmányolás, éhezés, a 
dolgozók életszínvonala általános 

termelés óriási ütemű növelése 
mellett a terv rendkívül nagy gon-
dot fordít a közszükségleti cikkek 
hatalmas bőségben való termelés-
re. Az anyagi termeléssel egyidó-
ben tovább növekedik a szovjet 
nép kulturális színvonala. Magas-

csökkenésének oka nem abban ke- I lejlctlségü szocialista termelés, 
josondó, hogy „túl gyorsan szapo- ]

magasiejlethégü szocialista kul-
hanem az ok ] túra — ez a aZovjet lakosság gyors-

rendszerekben kere- c.temü szaporodásának „titka". A 
szocialista termelés alapján a szov-
jet népgazdaság korlátlanul ki 

hogy elkendőzzék az imperializmus t u ( J j a elégíteni a szovjet dolgo-

Todik az emberiség'' 
a társadalmi 
sendő. A burzsoázia szolgálatá 
ba szegődött tudósok kísérlete. 

rothadteágát — régen kudarcba 
iulladt. 

Cehol a világon, egyetlen ál-
lamban sem ér el a lakos-

ság olyan magas életkort, mint a 
Szovjetunióban. Sehol nem szüle-
tik annyi gyermek, mint a Szovjet-
unióban. Sehol nem fordít nz ál-
lam olyan nagy gondot n lakosság 
•anyagi, szociális és kulturális szűk. 
végleteinek kielégítésére, mint a 
szovjetunióban. A nép jólétének 
Jcgtontosabb mutatószáma a ne>m-
reti jövedelem szüntelen emelke-
dése. A Szovjetunióban 1940-töl 
\1951-ig 83 százalékkal növekedett 
p nemzeti jövedelem és az ö'ödlk 

téves terv során újabb 60 száza-
lékos emelkedést érnek el. A nem. 
veti jövedelem birtokosa teljes 
egészében a szovjet nép. De a 
kapitalista országokban még a bur. 
gsoá statisztika szépített szám-
adataiból is kiderüli, hogy ezek-
Len az országokban a dolgozók a 
nemzeti jövedelem elenyésző szá-
vaiékát mondhatják csak maguké-
nak, a nemzeti jövedelem zöme a 
tököseké. 

Az imperialisták által a „nyugat/ 
'riemokiácia bajnokának" kikiáltott 
Egyesült Államok elnöke, Truman, 
maga beismerte, hogy tiz- és tíz. 
l'zer amerikai dolgozó nem részé-
vül beteség esetén a legszüksége-
sebb orvosi kezelésben, mivel nem 
)udja megfizetni az ápolás magas 
diját. A Szovjetunióban viszont 
minden dolgozó Ingyenes társada-
lombiztosításban részesül. Az ötö-
dik ötéves terv az orvosok lét-
számának 25 százalékkal való nö-
velését irja elő. Hatalmas mérték-
Len fejlesztik a kórházak, szanató-
riumok. üdülök hálózatát. Óriási 
összegeket fordítanak a betegsé-
gek megelőzésére. De nem Így 
\ oll Oroszországban sem a szov-
'je' hatalom évei elölt. Hiszen 1917 
lelőtt Uzbekieztánban csak min-
iden 31,000 lakosra jutóit egy or-
vos; annyi, mint most Pakisztán-
ban. Napjainkban pedig Uzbekisz-
t á n 895 lakosára jut e g y OTVOS, a 
köztársaság orvosi eiJá':ása jobb. 
jrrint Franciaországé vagy Hollan-
diáé. A Szovjetunióval szomszédos 
Törökország lakosságának 60 szá-
zaléka gümökóros, 24 százaléka 
pedig trachomás. S ezek a bete-
gek nem kapják meg a legszüksé-
gesebb orvosi gyógykezelést sem. 
Szintén a Szovjetunióval határos 
Irakban például a gyermekek 35 
százaléka egy éves kora előri meg-
hal. Az indiai dolgozók átlag élet-
kor a nem éri el a 30 esztendőt, Az 
rmberek tízmillióinak ez a nyo-
morúsága. korai elpusztulása mn-
(yárázhalc.e 4 túlnépesedés' „el* 

zók anyagi és kulturális szükség-
leteit. Hazánk is és a 'többi népi 
demokratikus ország i s a Szovjet-
unió példája nyomán ér el nagy-
szerű eredményeket a népgazdaság 
fejlesztésében, a dolgozó tömegek 
anyagi, szociális és kulturális szük-
ségleteinek kielégítésében. 

Rácz Lajos 

A Szovjetunió 
új ötéves terve 

hatalmas távlatokat 
nyit meg a szovjet 

egészségvédelem előtt 

D. Zstlánov professzor, a Szovjet-
unió Orvostudományi Akadémiájá-
nak levelező tagja, a leningrádi 
egészségügyi intézet igazgatója irja 
a „Medicimszkij llabotnyik" című 
folyóiratban: Az új ötéves tervben 
az a feladatunk, hogy biztosítsuk a 
Szovjetunióban az egészségvédelem 
további fejlődését Ezt nemcsak az 
orvosi intézmények hálózatának je-
lentős kiterjesztésével, a kórházi 
ágyak száménak növelésével, a sza-
natóriumok, az üdülők, a bölcső-
dék, valamint az óvodák férőhe-
lyeinek növelésével érjük el, hanem 
azzal is, hogy az ötödik ötéves 
lervben az orvosok számát nem 
kevesebb, mint 25 százalékkal emel-
jük. tudásukat fokozzuk. 

Ezeknek a problémáknak a meg-
oldásában megtisztelő hely jut az 
orvosképző iskoláknak. Az utóbbi 
években az orvosi főiskolák háló-
zata megn övekedet t, a hallgatók 
száma pedig magasabb, mint a há-
ború előtt volt. Az előadásokat I. 
P. Pavlov fiziológiai tanításainak 
alapján épílik fel. 

Azok a nagv perspektívák, ame-
lyeket a z ötödik ötéves terv a s/ov-
iet ország elé tár. arra lelkesítik a 
felső orvosképző iskolák dolgozóit, 
hogy tovább javítsák a fiatal o r i 
vo*ok képzését és tovább feilesz. 
szék az élenjáró orvostudomány*; 
— írja befejezésül D. Zsdtánov. 

A KOMMUNIZMUS IJTJA 

A konibájngyártás fe jlődésének felfelé ívelő grafikonja is liesaéd*" 
sen bizonyítja, hogy a Szovjetunió mezőgazdasága milyen hatalmas 
ütemben fejlődi k. A kombájnok gyártása 1947 óta közel tizenkitencsie. 
résére emelkedett. 

Értékes művekkel gazdagodott 
a Leningrádi 

Állami Orosz Múzeum 
Sok új termet nyitottak meg a 

Leningrádi Állami Orosz Múzeum-
ban, ahol az orosz nemzeti művé-
szet több mint 300.000 alkotását őr-
zik. A szovjet képzőművészeti osz-
tály kiállításai a legkiválóbb szov-
jet művészek újabb festményeivel 
és szobraival gyarapodtak. A szov-
jet művészek új alkotásaiban korunk 
legfontosabb témái tükröződnek: a 
szovjet nép eredményei a sztálini 
ötéves tervek időszakában, a népek 
békeharca. ' 

Most nyílt meg a XIX. század-
ban és a XX. század elején élt orosz 
festőművészek alkotásainak Kiállí-
tása is. A tártai e korszak legna-
gyobb realista festőinek, a többi 
közö-tt Valentyin Szeröv. Nyikolaj 
Kaszatkin, Mihail Nyesztverov, Mi-
hail Vrubel, Ftlipp Maljavin, Alek-
szandr Golovin alkotó munkásságá-
val ismerteti meg a látogatókat. 
Értékes művekkel gyarapodott Ilja 
Rjepin rajzainak kiállítása is. 

A Szovjetunióban a bányamunkák egyre fokozódó gépesítése is Ha-
talmas mértékben hozzájárul a széntermelés állandó fokozódásához. Az 
ötödik ötéves terv végére az 1913. évi termelésnek több mint tizen-
kétszeresét érik majd el a szovjet bányászok'. 

Az ötödik ötéves terv egyik létesítménye: 

a Kubány-Jegorlik öntözőrendszer 
Sz. Gorbovickij Irta: 

„Az ötödik ötéves tervben 
széleskörű vízgazdálkodási 
rendszabályok megvalósítását 
vettük tervbe. Üt év alatt 30 
—35 százalékkal növeljük az 
öntözött földterületeket.. •'' 
(M. Z. Szaburuvnak az SZKP 
XIX- kongresszusán elmon-
dott beszámolójából') 

Az ötödik ötéves terv egyik 
nagy kubányi létesítménye a Ku-
bány-Jegorlik öntözőrendszer. Az 
öntözőrendszer-építkezés dolgozói 
a XIX. pártkongresszus tiszteletére 

I/Uszatécés frdwgtádca 
(Részlet a „Lenin Októbere" című film forgatókönyvéből) 

Régi mozdony vezetői 
fülhéjében vagyunk. Éj-
szaka. A mozdony ablaka 
mögött fák és gomolygó 
gőzfelhők suhannak el 

A kis ablaknál Lenin 
<111. Sötétszürke kabát, 
ban, a fején lapos sapka. 
Mellette Vaszilij, kemény, 
szátasnövésű petrográdi 
munkás. 

— Vlagyimir Iljics — 
szólal meg Vaszilij csen-
desen — kérem, menjen 
el az ablaktól... 

Hanglejtésén érezni, 
hogy nem először mond-
ja. Lenin Vaszilijra le-
kint, majd -újra az ablak 
felé fordul. De most már 
az öreg mozdonyvezető is 
olt van mellette: 

— Menjen el az ablak-
tól. Vlagyimir Iljics! 

Lenin vállatvon és el-
fordul az ablaktól. Jóked-
vű. de kissé izgatott. A 
zsebéből néhány papírla-
pot húz elő. 

— Vaszilij elvtárs —. 
és feléje nyújtja — itt 
van a Pravdának írott 
cikk. Adja át Sztálin 
elvtársnak és mondja 
meg, hogy találkozni sze-
retnék vele. Már holnap! 
Ezt a levelet pedig, ké-
rem, juttassa el Na-
gyezsda Konsztardyhnov-
nának... Mondja meg. 
hogy megérkeztem Petro-
grádra.., 

— De hiszen még nem 
érkezett meg..; 

Lenin mosolyog. >,Meg-
érkeztem, ha mondom" 
ez bujkál a mosolyában, 

— És mondja meg — 
folytatja —, |hogy ve> 
Hitajtbankodjékl Artán 

kérdezze meg, hogy mit 
végzett a viborgi kerü-
leti bizottság abban a 
kérdésben, amelyről a 
múltkor írtam... Nem, 
nem. kérem ne jegyez-
zen... mindent a fejé-
bem kell tartania . . . 
Tudja meg azt is, milyen 
ha'ározatokat hozlak Hel-
singforsban. a baltiaknál 
és az Obuhov gyárban.., 
Minderre azonban holnap 
reggelre szükségem len-
ne... Meglesz? 

— Nehéz feladat! — 
mondja Vaszilij. 

Lenin rátekint s pilla-
nat múlva megszólal: 

— Nem azt kérdeztem, 
nehéz-e, hanem, hogy le-
hetséges-e? 

—• Meglesz! — feleli 
Vaszilij keményen. 

— íját ja, ez már más! 
— mondja Lenin és a 
szeme derűsen csillog. 

'A pályaudvar perron-
ján nagy a sürgés-for-
gás. Utasok sietnek cso-
magolckal, kijön az állo-
másfőnök, megszólal a 
csengő, amely a vonat 
közeledését jelzi. Az 
ügyeletes tiszt megállít-
ja az állomásfőnököt: 

— Milyen vonat érke-
zik? 

— A 75-ös, Finnor-
szágból! 

— őrségbe — süvít a 
tiszt hangja a junkerek 
felé —> mindenkit iga-
zoltatni! A gyanúsakat 
őrizetbe vesszük. Ljahov-
s:kij junker . . . 

„ Igenisl 

— Maga a mozdonyt 
és a szeneskocsit vizs-
gálja át... Felkészülni! 

Negyven junleer szét-
széled a sínpárok mel-
lett, hogy ha befut a vo-
nat, pillanatok afatt a ko-
csiknál legyenek -., 

'A mozdony fülkében nz 
ablak elölt elsuhanó ka-
zak jelzik, hogy Petro-
grád felé közeledik a vo-
nat. A mozdonyvezető 
előrehajolva, felkészül-
ten figyel. 

Vaszilij zsebéhez nyúl 
és revolvert nyújt Le-
ninnek : 

— Vlagyimir Iljics, 
fogja ezt a broivningot... 

— Nem, nem kell! A 
párt magát azzal bízta 
meg, hogy engem teljes 
épségben juttasson Pel-
rográdba ... Tessék, 
most teljesítse a megbu 
zást... 

— Akkor újra arra hé. 
renu jöjjön el az ablak-
tól... 

Lenin néhány lépést 
hátrál. Házak árnyai vál-
takoztak az ablak előtt... 

Az állomásra befut o 
vonat. A pályatest men-
tén kettes sorokban áll-
nak a junkerek- A vonat 
még meg sem állt, már 
felugrálnak a lépcsőkre. 
Kiáltások harsognak: 

— Senki nem szállhat 
le! Igazolványokat élőké, 
szíteni.. -

Hangok vad zűrzavara 
hallatszik. A Petrográd-
ba igyekvő feketézők ré-

mülten készülnek mene-
külni, de amikor meg-
tudjak, hogy nem élelmi-
szer után kutatnak, ha-
nem csak igazoltatnak — 
megnyugszawik. 

A hangok zűrzavara 
azonban tovább tart. 

'A mozdony még moz-
gásban van, amikor Va-
szilij a pályaudvarral el-
lentétes oldaton leugrik, 
pillanat alatt lekapcsolja 
a kocsisorról és máris 
visszalendiU a hágcsók-
ra. A mozdonyvezető las-
sítás helyett hirtelen gőzt 
ad és a vasparipa nagy 
sistergés közepette elro-
bog az éjszakába. 

Éles sípszó sivít. A jun-
kerek Ljahovszkijjal az 
élükön loholnak a moz-
dony felé. Hiába... A 
gép egyre gyorsabban 
robog, a junkerek elma-
radnak. a sípszó haliéul 
és amikor egészen elhat 
a mo-donyvezetö hirtelen 
megáll. 

— Megérkeztünk! 
— Nagyon köszönöm 

elvtársi — mondja Lenin 
és melegen megszorítja 
az öreg mozdonyvezető 
kezét. 

Lenin és Vaszilij le-
ereszkedik a vasúti tölté-
sen s az éjszaka sötétje, 
mint segítő jóbarút csak-
hamar ráborul alakjukra. 

így érkezett meg Vla-
gyimir Iljics Lenin Pet-
rográdra 1917 őszének 
egyik éjszakáján, hogy 
megszervezze a fegyve-
res felkelést, 

sztahanovista-műszakot kezdtek és 
vállalták, hogy a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 35. évfor-
dulójára befejezik a Jegorllk jobb. 
rartjával párhuzamos, mintegy 100 
kilométer hosszú csatorna építését. 

A Kubány-Jegorlik öntözőrend. 
szernek nagy jelentősége van a 
sztavropoli határterület fejlődése 
szempontjából. A termékeny talajú, 
nagy kiterjedésű sztyeppékét a 
múltban gyakran terméketlenné 
perzselte az aszály. A Kaspi.tenger 
felől érkező szelek homok at haj. 
tanak maguk előtt és nagy kárt 
tesznek a vetésekben. A főldmCívcm 
sek századok óta álmodoznak ar-
ról, hogy valami csodás erő meg-
védelmezi földjeiket az aszály cs 
a íutóhomok pusztításától. A régt 
álmok az ötödik ötéves terv meg-
valósulása nyomán valósággá lesz-
nek. A terűié1 felvirágzását biztosí-
tó eró, a víz, amit azonban nem 
csoda, hanem a szovjet emberek 
akarata visz el a szomjas földek, 
re. A szó szoros értelmében a: 
emberek szeme láttára változik 
meg a sztyeppe. Feltámadnak a ki-
száradt folyók és megtelik vízzel 
a nemrégiben ásott csatornák med-
re. A Jegorlik-folyó széles höm. 
pölygéssel folyik végig a régebben 
víztelen vorosilovi, jegorliki. izo. 
b'ljenszki, tumovszki, dniitrijev-
EZki és molotovi kerületen. A folyó 
partján szávaltyúállomásoka'! épí-
tenek, vízvezetékeket fektetnek le. 
A Jegorlik árterületén több, min4 

5 ezer hektár földet öntöznek gép-
pel és több, mint félmillió hektár, 
nyi sztyeppét árasztasos öntözéssel. 

A XIX. pártkongresszus adta len. 
dülettel kezdték el a dolgozók a 
Kubány-Jegorlik öntözőrendszer 
második szakaszának építését. A 
Jegorlik-folyón duzzasztógátat épí-
tenek és nagy űrtartalmú víztá-
rolót lélesitznek. A víztárolóból 
két csatornán á4 jut majd el a víz 
a földekre. Az egész öntözőrend-
szer több, mint 100 ezer hektár 
gépi és mintegy 2 millió heklir 
árasztásos öntözését teszi majd le-
hetővé a sztavropoli határterületen. 

Az aszályos földeik öntözése biz-
tosítja a kolhozok és szovhozok 
sokoldalú fejlődését és lehetővé 
teszi azoknak a termésátlagoknak 
elérését, amelyeket az ötödik öt-
éves terv előirányoz. Az öntözőit 

földeken elterjed a zöldség és 
dinnyefélék, a rizs és a gyapot ter. 
melése. Jelentős mértékben meg-
nagyobbodik a gyümölcsösök és 
szőlőskertek területe. Kiszámítot-
ták, hogy a kolhozok évi pánzjöve. 
ctelme az öntözéses földművelés 
eredményeképpen 348 millió rubel-
lel emelkedik. 
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A szakszervezet mostohán kezeli a inunk a versenyt 
Elmaradtak az október havi teivteljesítésében a szegedi 11-es számú Téglagyár dolgozói 
' 'A szegedi Il-es 6zámú Téglagyár 
'dolgozói harmadik negyedévi ter. 
yüke' 129.7 százalékban teljesítet, 
ték? Minden lehetőség megvan 
ahhoz, hogy a negyedik negyedévi 
tervükéi is jóval túlteljesítsek. 
'Azonban már az e hónapi terv-
leljesítésében igen komoly lemara-
dás muta'kozik. Mi okozta az el. 
mult negyedévi szép eredmények 
utin a lemaradást? Ennek ' egyik 
okát megtalálhatjuk abban, hogy 
ö verseny nyilvánosságával _ az 
élenjárók szép teljesítményeivel 
vajmi keveset törődnek a 11-es 
számú Téglagyárban. Vannak 
•ugyan versenytáblák, de nem töl-
tik be hivatásukat. Sok kívánni-
valót hagy maga után a népnevelő 
munka is. A brigádok közötti, vagv 
a párosversenyröl sem beszélhe-
tünk! az üzemben. Ennek oka nagy. 
mértékben az, hogy 

az üzemi bizottság 
nem törődik 
a munkaverseny kérdésével, a 
szakszervezet itt nem gazdája a 
versenynek. Nem szervezi a fel-
ajánlásokat. Arra vár az üzemi, 
bizottság, hogy a párttitkár és az 
üzemvezető végezze a felajánlások 
szervezését, holott ezt a munka4 

neki kellene elvégezni, a szak-
szervezeti bizalmiak, néonevelök, 
művezetők bevonásával. A szak-
szervezet a munkaverseny motorja 
legyen. Ez nincs meg a Il-es szá-
mú Téglagyárban. 

Az üzemi bizottság elnöke. Sza-
bados Antal elvtárs elhanyagolja 
a reábízott munkát, szivesebben 
törődik a 6porttal, a labdarúgással, 
a tekézéssel. mint a versenymoz-
galom nyilvántartásával. Nem 
szervezte meg kellően a bizalmi há-
lózatot sem. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a november 7-i vállalások 
megtételénél a szakszervezeti bi-
zalmiak nem nyújtottak semmi se-
gítsége'4. A pártszervezet titkára, 
valamint a telepvezető beszelte 
meg a felajánlásokat a brigádok 
vezetőivel. Nem tudják a bizalmi-
ak, hogy mi a feladatuk ós így 
nem csoda, ha arról sem tudnak, 
hogy a telep dolgozóinak 15 szá-
zaléka nem tagja a szakszervezet-
nek. Mindez azért van, mert az 
üzemi bizottság nem foglalkozik 
velük. 

Nemcsak a felajánlások teljesí-
tésével, de azok rendszeres nyil-
vántartásával sem törődik Szabados 
'Antal elvtárs üb-'itkár. Nem íud;'t, 
hogy a dolgozók közül kik és há-
nyan tettek felajánlást és hogyan 
teljesítik vállalásaikat. Nemcsak a 
verseny nyilvántaitását hanyagol-
ták el. de a Rőder-, Gazda- is Loy-
mozgálommal sem foglalkoznak. Az 
üzemi bizottság azzal a jelszóval, 
hogy ,„ 

nincs ráérő ember, 
aki ezt intézné — félretették. Hi-
bát követett el a pártszervezet ta, 
mert elnézts az üzemi bizottság 
hanyag munkáját. Ennek követ-
keztében ellanyhult a szakszerve-
zeti munka és eredményeként 

már ebben a hónapban is jfslcntős 
lemaradás mutatkozik a terv tel-
jesítésében. Hibát követeik el a 
pártszervezet ott is, amikor nem 
mozgósította a népnevelőket a 
terv teljesítése érdekében. A párt-
szervezet gyengeségét mut ltja még 
az, hogy nem követelte mreg a 
verseny nyilvántartását és ennek 
következtében egyetlen jegyző, 
könyv, de nyilvántartó iv sincs, 
amn bizonyítaná, hogy munkaver. 
seny van a Il-es 6zámú Téglagyár-
ban. 

Horváth Márton elvtárs a Köz-
ponti Vezetőség június 27-i úlé-

i 6én felhívta a figyelmet a ver-
1 seny nyilvánosságának biz'osilá-
sára, a verseny nyilvántartására 
és a pártszerű ellenőrzésre. Nem 
lehet ott jó eredmény, ahol a párt-
szervezet vezetősége, a szakszerve, 
zet harmadrendű kérdésként keze. 
lik a munkaverseny*4. A szakszer-
vezet szervező munkáját az üzem 
párttitkára és a telep vezetője 
igyekeznek végrehajtani. Ter-
mészetesen , fi M 

két ember nem tehet annyit, 
mint az egész népnevelő és szak-
szervezeti bizalmi hálózata Nem 

csoda, ha nem bővelkednek a si-
kerekben ebben a hónapban. 

A munkaverseny nyilvánossága 
biztosításának nem szabad abba 
kimerülni, hogy az üzemben el. 
helyezett versenytáblára mechani-
kusan, előbb, vagy utóbb kiírjuk 
a Szürke számokat. A népneve-
löknek, a szakszervezeti bizalmi-
aknak szívós felvilágosító mun-
kát kell végezni a dolgozok kö-
zö'4t. Felvilágosító munkájuk le-
gyen személyhez szóló. Ehhez, 
azonban az szükséges, hogv a nép-
nevelő ismerje beosztottjait és 
tájékozódva legyen a hozzája be-
osztott dolgozók tervteljesítésével, 
vállalásuk végrehajtásával, szám-
adatairól. Csak így tudják, sze-
mélyhez szóló agitációval moz-
gósítani dolgozótársaikat vállalá-
saik, a negyedik negyedévi terv tel-
jesítésére. 

Ezekből a szempontokból kiin-
dulva hajtsa -végre feladatat a 11-es 
számú Téglagyár pár4- és szakszer-
vezete és hasson oda. hogy a terv-
teljesítés lendítői a Loy-, a Röder-
és a Gazda-mozgalom mielőbb ki-
szélesedjen az üzemben és a 
vállalat dolgozói behozhassák • le-
maradásukat és határidőre befe. 
jezhessék negyedik negyedéves 
tervüke'4. 

fi SZftCttLDSMOKROTIZMUS ELLENI H P C R Ö L 
Bészletek Ajtai Miklós elvtárs, miniszterhelyettes 

a Pártoktatás Házában tartott előadásából 

A begyűjtési minisztérium versenyjelentése 
A kukoricabegyűjtési verseny ál-

lása: 1. Győr, 2. Szolnok, 3. Nóg-
rád. 4. Szabolcs, 5. Pest, 6. Zala, 
7. Borsod, 8. Komárom, 9. Békés, 
10. Heves, 11. Vas, 12. Veszprém, 
13." Hajdú. 14. Fejér, 15. Csongrád, 
16. Tolna, 17. Somogy, 18. Bács, 
19. Baranya. 

Á napraforgóbegyüjfésl verseny 
állása: 1. Vas, 2. Fejér, 3. Nógrád, 
4. Komárom, 5. Zala, 6. Győr, 7. 
Heves, 8 Somogy, 9. Veszprém, 
10. Tolna, 11. Szolnok, 12. Hajdú, 
13. Baranya, 14. Pest, 15. Borsod, 
16. Békés, 17. Bács, 18. Szabolcs, 
19. Csongrád. 

A burgonyabegyüjtési verseny ál-
lási: 1. Győr, 2. Komárom, 3. Vas, 
4. Pest, 5. Zala] 6. Borsod. 7. Fe-
jér, 8. Veszprém, 9. Nógrád, 10. 
To'na, 11. Somogy, 12. Baranya, 
13. Szabolcs, 14. Heves, 15. Hajdú, 
16. Bács, 17. Szoteok, 18. Békés, 
19. Csongrád. 

A hízottgerlésbegyüj lési verseny 
állása: 1. Zala, 2. Pesl, 3. Cson-
grád, 4. Heves, 5. Szolnok, 6. Ko-
márom, 7. Győr, 8. Vas, 9. Békés, 
10. Borsod, 11. Tolna, 12. Nógrád, 
13. Veszprém, 14. Fejér, 15. So-
mogy, 16. Hajdú, 17. Baranya, 18-
Bács, 19. Szabolcs. 

A tojásbegyüjtési verseny állása: 
1. Győr, 2. Vas, 3. Zala, 4. Sza-
bolcs, 5. Veszprém, 6. Heves, 7. Ko-
márom, 8. Borsod, 9. Nógrád, 19. 
Békés, 11. Csongrád, 12. Szolnok, 
13. Hajdú, 14. Somogy, 15. Pesl, 16. 
Barar.ya, 17. Tolna, 18. Fejér, 19. 
Bács. 

A baromfibegyüjtési verseny ál-
lása: 1. Békés, 2. Nógrád, 3. Cson-
grád, 4. Győr, 5. Komárom, 6. He-
ves, 7. Pest, 8. Veszprém, 9. Szol-
nok, 10. Zala, 11. Hajdú, 12. Bács, 
13. Fejér, 14. Tolna, 15. Vas, 16. 
Somogy, 17. Borsod, 18. Baranya, 
19. Szabolcs-

A k u l á k o k B o r d á a y b a n is a k a d á l y o z z á k a vetést 
Községünk dolgozó parasztjai 

a szántás-vetés munkáját már jó-
részben beíejezlék. Ezzel szemben 

1 a kulákok mindent elkövetnek, 
| hogy Bordányban ne haladjon a 
' munka. A legnagyobb hangadó 
községünkben Katona Imre 55 
holdas kulák, aki ezideig még nem 
vetette be 12 katasztrális hold told-
jál kenyérgabonával. Azt a hangu-
latot igyekszik elterjeszteni a kis-
és középparasztok között, hogy ne 
vessenek, „ne prédálják a kenyér-
nekvalót" vetőmagra. A tanács 
azonban nem tűri tovább ezt az 
uszítást, kötelezi Katona Imre ku-

láko*, hogy minél gyorsabbon vesse 
el a kiszabott vetésterületet. 

De a többi kulákok is méltó 
társai Katona Imrének. Vass Ká-
roly 470 kilogramm sertésbeadás-
sal van hátra, özv. Szögi József-
né pedig baromiibeadását nem tel-
jesítette ezideig. A dolgozó pa-
rasztok gyűlölettel lordulnak szem-
be ezekkel a kártevőkkel, jönnek 
jelenteni a tanácshoz, ha valami-
lyen mulasztást észlelnek náluk. 
A pártszervezet és a tanács a dol-
gozó parasztokra támaszkodva min-
dent elkövet, hogy törvénytiszte-
letre tanítsa a kulákokat. 

Kendrusz László 

j A Központi Vezetőség júniusi mé-
táén Horváth Márton elvtárs bcszá-
' mólójában foglalkozott a szociálde-

mokra izmussal. „ . . . ha küzdenünk 
boti cgyes munkásrétegek eimara. 
rkvtságával, ha fontos harci kér-
désként vetjük fel a munka- és bér-
fegyelem ügyét, ha a munkaverseny 
itt-ott formálissá válik, ha felüti 
fejét a demagógia, ha ellenséges 
kártevő munkába ütközünk üze-
meinkben — akkor nemcsak álta-
lában ,, polgári maradványokkal", 
hanem konkrétan, szociáldemokrata 
ideológiával, esetleg szervezett szo-
ciáldemokrata tevékenységgel ál-
lunk szemben." Es végül: ,,A szo-
eiáldemokratizmus elvi és gyakor-
lati leküzdése a kapitalizmus befo-
lyása ellen vívott harcunk legfon-
tosabb feladata üzemeinkben." 

Egyes üzemeink opportunista 
módon lebecsülik a szociáldemo-
kratizmus elleni harc jelentőségét. 
Csak kirívó jelenségeket, tudatos 
kártevőket figyelnek és emellett el-
hanyagolják a szociát demokratiz-
mus elleni harc igen fontos ré-
szét. a szívós felvilágosító munkát. 
A 'udiafos kártevőket is csak egv-
szerűen úgy kiild k el az üzemből, 
hogy ,,létszámfeletti, nem megfele-
lő a munkája", ahelyett, hogv az 

J üzemi dolgozók előtt lelepleznék. A 
tömegek éberségét adtatjuk el. ha 
így. suba a'att. kesztyűs kézzel, 
szinte titokban távolítjuk el ezeket 
az árulókat, ha nem leplezzük le, 
nem mutatjuk meg az C'lenség te-
vékenységét. Ez az úgynevezett 
kesztyűs kézzel való bánásmód, a 
„csendes" eltávolítás azt eredmé. 
nvezi, hogy ezek a jobboldali szo-
ciáldemokraták — mivel nem is-
mert, amit tettek — máshol is-
mét felbukkannak és elő'iről kezdik 
azt az aknamunkát, amit az előző 
helyen csináltak. 

Ha a jobboldali elemeknek az 
eltávolítását, leleplezését jól szer-
vezzük meg, ha nyíltan a tömegek 
elé tárjuk, hogy mit tettek, ez sem 
jelenti még az4, hogv jól harcolunk 
a jobboldali szociáldemokraták és 
a szociá'demokratizmus ideológiája 
ellen. A .jobboldali szociáldemo-
kraták általában elsőrendű harci 
eszköznek használják fel azt, hogy 
amikor érzik, hogy lelepleztük őket, 
amikor látják, hogy már nem foly-
tathatják tovább játékaikat és a 
dolgozó nén le fog rájuk sújtani, 
akkor igyekeznek az egész kérdést 
a munkásosztály megbontására fel-
használni. Megpróbálják úgy beál-
lítani, hogv a jobboldali szociálde-
mokraták elleni harc lényegében a 
volt szociáldemokrata párttagok el-
leni harcot jelenti általában. Ez el-
len a legélesebben kell harcolnunk 
és rá kell mutatni a kérdés lénve-
gíre, hogy itt is az ellenség, a jobb-
oldali szociáldemokraták elleni harc-
ról van szó személy szerint, amely 
harcof együttesen, a munkásosztály 
egységében, a párt szilárd össze-
forrott egységében kell végrehajta. 
ni. Ebben a harcban szorosan váll-
vetve, egységbe forrva vesznek részt 
a volt szociáldemokrata pártta-
gok i«a. 

Sebes Kati reggel hé? óra körül 
ért ki édesanyjával a harmatos 
gyapolíöldre. Már kint voltak a 
többiek is, nagyban készülődlek a 
munkához. Sebesné még le sem 
vette karjáról az elemózsiás szaty-
rot, máris csipegetni kezdte a szél-
ső cserjéket. Kati gyorsan-frissen 
két tarisznyát kölött a derekára és 
odakiá'tott Kiss Mancinak, meg Ju-
hos Verának: 

— Mit álmodtatok lányok? Lesz-e 
annyi, mint tegnap? 

Kiss Manci nagy igyekezetlel 
húzott magára egy hosszú nadrá-
got. Nem válaszolhatott rögtön, 
mert közben evett valamit és tele 
volt a szája. Amíg lenyelte a fa-
latot, kigondolta a választ: 

— Azt még nem tudjuk, de. hogv 
téged lepipálunk, annyi szene. 

— Gyámoltalan vagy te mihoz-
zánk Katikám — így Juhos Vera. 

Nagyot kacagott a két jó barát-
nő. Vera súgott még valamit Man-
cinak, azután ugrándozva ment 
beleié a sorok közölt. Meglátszott 
a parcelláján, hogy tegnap med-
dig szedte lei a gyapotot; töle jobb-
ra inkább rozsdabarna színűek vol-
tak a sorok, balra pedig fehérek. 

Sebes Kati megsértődött. Du--
cásan felszegte a tejé? és édes-
anyjához fordult: 

— Mennyire felvágnak azzal a 
25 kilóval. De estére meglátjuk ... 

— Ne törődj velük — mondta 
Sebesné. — Hadd járjon a szájuk. 
Mutasd meg, hogy vagy te is 
olyan mint ők. Ha megszeded a 
25 kilót, nem nevetnek, ne lelj. 

Kati eleinte magabiztosan dal-
mozott. Két keze úgy járt, mint a 

Háti tytyátnoUalan 
motolla. Igyekezett magát ahhoz 
tartani, amit az este olvasott egy 
apró füzetből. A legjobb qyapol-
szedönők írták le benne munka-
módszerüket és ő nagyon akart 
most úgy dolgozni, mint azok. Tud-
ta: ha sikerül a terve, nem nézik 
le többé Manclék. 

Először a legalsó tokokból szedte 
ki a puha rugalmas termést. ne-
hogy piszkos legyen a lehulló le-
véltörmeléktől. Mikor jól tele 
lett a marka, biztos mozdulaltal 
csúsztatta a tarisznyába. Mikor 
megteli, leoldotta a derekáról és 
otthagyta a sorok közt. Csak egy 
pillanatra nézett át Kiss Alánéihoz, 
de rögtön látta, hogy már az is 
a második tarisznyába szed. 

Ideges let1. Fejébe tódult a vér 
arra a gondolatra, hogy szégyenbe 
marad. Egyszerre azon vette mu-

| gát észre, hogy kapkod és hogy 
; egyre sűrűbben tekintget a két 
| lány felé. Szédülni kezdett. Fel 
i kellett egyenesednie, de elborult 
• szeme előtt a világ. Időbe telt, 
j mire a feje kitisztult. Ekkor ré-
mülten látta, hogy Manci oldja le-

j ielé a második tarisznyát. 
Csikós Misi, egy 14 év körüli 

I gyerkőc csimpaszkodott hátul a 
. ruhájába és miközben jobbra-balra 
villogott a szeme, — odasúgta Ka-
tinak: 

— Itt az üres tarisznya. Vigyázz, 
mert a Veráéban 30 dekával volt 
több, a Manciében meg negyven-

\ nel. 

— Jóságos ég! — szaladt ki a 
Kati száján. — Hát ez hogy lehet? 

Arca lángbaborult és vékony szá-
jaszélei mintha megvonaqlott vol-
na, Misi már eltűnt a háta mögül 
és így nem látta senki, hogy két 
könnycsepp gördül ki a szeméből. 
Tétován nyúlt egy rózsanagyságú 
gyapot után és nem jutott eszébe 
más, mint az, hogy most kicsúlol-
ják menthetetlenül. Megpróbált 
higgadtan gondolkozni, de csak 
odáig jutott el a következtetéssel: 
Manci, meg Vera nyilván nem 
szedik külön a másodosztályút az 
elsőtől. 

Délben szóltak neki, hogy más-
fél kilóval lemaradt. Nem sújtotta 
le túlságosan ez a hír. mert azt 
hitte, hogy sokkal többről van 
szó. Várta, hogy majd édesanyja 
mond valami... valami vígaszta-
lát, de Sebesné egy szót sem szólt 
c-gész ebédidő alatt. Mindössze 
annyit mondott, mikor becsoma-
golta az ennivalót: 

— Még elkerülheted őket! 
Kati most három tarisznyát kö-

tött tel, s mindegyiknek a madzag-
iát jó szorosan meghúzta a dere-
kán. Eldöntölte magában, hogy 
délután nem törődik Mandékkal. 
Mindent átgondolva, okosan fo-
gott munkához. Csak a sorok belső 
oldaláról szedett most már. hogy 
minél több felesleges mozdulatot 
megspóroljon. A tarisznyát nem 
tömte meg annyira, mint eddig, 
hanem azonnal letette, mihelyt kis-
sé ránehezedett. 

Még rudasnyi magasan járt a 
nap, mikor Misi, a tarisznyahordó 
megszólalt: 

—- Ne. hagyd magad Katikám, 
már alig vagy hátra pár dekával. 
Nyomd meg a gombot, meglásd si-
kerül. 

— Köszönöm... 
Lám — gondolta Kati boldogan 

— az neve* igazán, aki utoljára 
nevet. A tudat, hogy mégis sike-
rült megleckéztetni Mancit, meg 
Verát, megsokszorozta erejét. Érez-
te minden mozdulatában, hogy most 
jól halad, hogy most bárkivel {el-
venné a versenyt. 

Hazatérés előtt a mázsánál gyü-
lekeztek a szedők. A brlgádvezetö, 
a nagybajuszú Szalai bácsi. már 
előre kacsintott Katinak. Lemérte 
•i tarisznyák tartalmát, azután ki-
hirdette az eredményt: 

— Sebes Kati az első 28 kiló 20 
dekával. Gyönyörűen dolgoztál leá-
nyom, el kell ezt ismerni. Utána 

' következik Szabó Juci, aki tegnap 
még nem volt sehol, ma" pedig 26 
kilót szedett kereken. Kiss Manci, 
meg Juhos Vera is jól dolgoz >tt. 
Az egyiknek 25 és tél kiló, a má-
siknak 25 kiló 90 deka az ered-
ménye. 

Juhos Vera, mintha öróla nem is 
lett volna szó, szandálja orrával 
csíkokat húzgált a porba. Azután 
ténferegni kezdett ide-oda, lát-

szott rajta, hogy fúrja valami az 
oldalét. Addig kerülgette Katit, 

I míg végülis odaszaladt hozzá és 
. lesütött szemmel azt mondta neki: 

— Nem is vagy fe olyan gvámol-
fa lán . . , 

(y - n ) 

Ajtai elvtárs ezután foglalkozott a 
Szociáldemokrata Pátok szerepé-
vel az első világháborút megelőző 
időszaktól napjainkig, majd így 
folytatta: 

Mit hirdet a szociáklemokraUz-
mus? Nyugaton a tőkés országok-
ban azt hirdeti, hogy a tőkés rend 
helyes rend és elgáncsolja a mun-
kásosztály forradalmi törekvéseit. 
Nálunk a szociáldemokra'izmus lé-
nyege a szocializmus építésének fé-
kezése. az ellenség segítése és min-
den olyan próbálkozás segítése, 
amely a tőkés lerd visszaállítását 
tűzi ki célul. Ez lényegében a szo-
ciáldemokratizmus, mint ideológia. 

Kik ennek az ideológiának zász-
lóvivői, tudatos terjesztői? 

Ezek a jobbo'dali szociáldemokra-
ták. Rákosi elvtárs mondotta róluk; 
„Ezek az urak egy kicsit meglapul-
tak, de az uJóbbi időben újból mű-
ködésbe léptek, ők azok, akik lazít-
ják a fegyelmet, növelik a selejtet, 
tanácsokkal látják el és bátorítják 
a normalazítókat. a bércsalókat, a 
táppénzcsalókat, terjesztik az ellen-
ség rémhíreit, igyekeznek aláásni a 
dolgozók jó hangulatát, szövetkez-
nek az imperialisták ügynökeivel, 
együttműködnek népünk ellenséget-
vei, az egyházi reakcióval". 

Tekintsük át röviden — folytatta 
beszédébein Ajtai elvlárs —, hogy 
gyakorlatilag a szociáldemokra tiz-
mus hogyan nyilvánul meg a mi 
üzemeinkben. A leggyakoribb for-
mája a jobboldali szociáldemokra-
ták mwrlkájának a bér és a norma 
elleni elégedetlenség szílása. De kü-
lönböző más formái is vannak. így 
például az úgynevezett szakmai so-
vinizmus, a fegyelem lazítása, a ké-
sések, a lógások elősegítése, a szom-
bati és hétfői ,,betegségek"-nek az 
elősegítése. Szociáldemokratizmus 
az is, ha elnézzük a munkafegye-
lem lazaságait. Az a vezető, mester, 
művezető, aki elnéző, megbecsájtó, 
aki lűri a fegyelem lazaságait, az 
az ellenséget, a jobboldali szociál-
demokratákat szolgálja. Jellemző 
megnyilvánulása a szociáldemokra -
(izmusnak az egyéni felelősség el-
kenése. 

Az imperialisták minder.it meg-
tesznek. hogy itt belül az országban 
és a munkásosztályon belül moz-
gassák. erősítsék a maguk ügynö-
keit. Ezt a veszélyt lebecsülni sú-
lyos politikai hiba és ez ellen har-
colnuir.k kell. A másik fontos kér-
dése a szociáldemokratizmus elleni 
harc fokozásának az egységbontók 
leleplezése. Az ellenség igyekszik a 
jobbo'dali szociáldemokraták elleni 
harcot úgy feltüntelni, mintha ez 
álta'lábaim a volt szociáldemokrata 
párttagok elleni harc volna. Az el-
lenségnek erre a kísérletére nagyon 
éberen kell figyelni. Világossá kell 
tenci a munkások előtt, hogy a jobb-
oldali szociáldemokraták elleni hfiirc, 
a szociáldemokralizmus elleni harc 
az egész párt ügye, ügye ez azok-
nak a párttagoknak is, akik koráb-
ban a Szociáldemokrata Párt tag-
jai voltak. 

A harmadik fontos feladat ebben 
a harcban javítani és erősíteni az 
üzemekben a poliiikai nevelőmun-
kát. Rámutatni a jobboldali szociál-
demokraták mesterkedéseire és le-
leplezni őket. Rá kell mutatói a nyu-
gati Szociáldemokrata Pártok veze-
tőinek szerepére, hogyan árulják el 
a munkásosztályt, népüket, hazáju-
kat, hogyan szolgálják ki az ameri-
kai imperialistákat, a háborús uszí-
tókat. 

A népnevelők, propagandisták el-
méleti szinvona Iának emelése döntő 
kérdése a szociáldemokra izmus el-
leni harcnak. Ebben a kérdésben 
Horváth Márton elvtárs útmutatá-
sát kell követni, amit a Központi 
Vezetőség ülésén mondott: ,,A tö-
megek felvilágosításának és meg-
győzésének hiányosságai annál tűr-
he'etlcnebbek• mert a szocializmus 
építésének olyan feladataihoz érkez-
tünk, amikor nem elégedhetünk mea 
a szocialista öntudat, fegyelem, ma-
gatartás mai színvonalával, sem a 
munkásság, sem a parasztság, sg:n 
az értelmiség körében. Csak úgy 
tarthatjuk és fokozhatjuk a szocia-
lista építésnek az ütemé', ha a szo-
cialista munkafegyelem visszaszo-
rítja üzemeinkből és a mezőgazda-
sági termelésünk szocialista szekto-
raiból a fegyelmezetlenség polgári 
örökségét: ha emeljük az állam-
polgári fegyelmet egész népünkben; 
ha fokozzuk ipari és mezőgazdasági 
termelésünkben az új technika elsa-
játítását s ha mindezt alátámaszt-

I juk a marxizmus-leninizmus világ-
1 nézetének elmélyítésével népink-
l ben". 

Nem kevesebb mint a szociális--

Imus győzelme függ ettől. 
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A J O V Ö ÉVI B Ö TERMÉSÉRT 
őar i munkák a szovjet kolhozokban 

A Szovjetunió kolhozföldjejn most 
h répa, a burgonya és a gyapot be-
takarításával egyidejűleg teljes erő. 
vei folyik az ősziek vetése, a fekete 
Ugar szántása és az őszi mélyszán-
tás. 

_A_ vetéshez minden kolhozban ki-
tűnő minőségű, fajtiszta vetőmagol 
használnak. Több mint öt millió 
hektárt sürüsoros és kere-sztsoros 
módszerrel vetettek be. A vetés al 
kalmávai nagy torüleien visznek a 
talaj ba szemcsézetl szuperfoszfátot. 
A z idén az őszibúza vetésterületét 
közel 2 millió hektárral növelik. 

A z ősziek betakarításával és a 
' vetéssel egyidejűleg végzik a 

gépállomások és a kolhozok a 
tarlóhántást. 

Idén az ősziszántás és a fekete-
Ugar szántása előhániós ekével leg-
alább 22 centiméter mélységben tör. 
ténil 

Annak érdekében, hogy egyenle-
tesen soroljon majd a vetés, a déli 
vidékek kolhozaiban megkezdik az 
ősziek öntözését. Az aszályos vidé-
keken. a többi között a Volga men 

lén, a kolhozparasztok gondosan ké-
szülődnek a hó ós a hólé visszatar-
tására a földeken. Ebből a célból a 
lejtőkön vízfellartó töltéseket emel-
nek. 

1953-ban még nagyobb méretek 
ben veralik be a kölhozlermelésbe a 
haladó agrotechnikai módszereket. 

A kolhozokban a mezőgazdasági 
szikemberek és tudományos 
dolgozók segítségével már mos' 
kidolgozzák azoknak az agro-
technikai rendszabályoknak a 
terveit, amelyek biztosítják 
mindenfajta időjárás mellett a 
mezőgazdasági növények nagy 

termését. 

Október 1-én megkezdődött a ta-
nítási év a hároméves agro- és zoo-
Itihnikai tanfolyamukon, amelyeken 
több mint hárommillió kolhozpa-
raszt gyarapítja agro- és zootech-
nikai ismereteit, tanulmányozzák a 
nagy termések mestereinek munka-
módszereit és a tudományos kutató, 
valamint kísérleti intézmények 
újabb eredményeit. 

A kongresszusi határozatok szellemében 
új munkasikerekkel készülnek 

november 7-re a szovjet dolgozók 
' 'A' 6zovje'térszág minden részé-
ből, a Szovjetunió dolgozóinak 
újabb munkagikerekröl érkeznek 
hirek. 

Lelkes a munka ezekben a na-
pokban az uráli gépgyár vala-
mennyi üzemrészében. Keményen 
harcolnak a Nagy Októberi Szocla. 
lista Forradalom 35. évfordulója 
tiszteletére tett szocialista, vállalá-
sok teljesf'éséért. 

A vállalat 13 nappal a határidő 
felölt teljesítette 10 hónapos ter-
melési tervét és sok gépe' és gépi 
berendezést adott a hazának. 

A Jakut ASZSZK-ban a szovjet 
emberek mindenütt forró szeretettel 
üdvözlik a párt XIX. kongresszu-
sónak határozatait é s J. V. Sztálin 
zseniális műveit, amelyek a kom-
munizmus fe lé vezető utat mutat-
ják. 

A szovjet hatalom az északi 
v idékeken gyökeresen megváltoz-
tatta az életet. A kommunisla párt 
vezetésével jakutok, evenkek és 
C6ukeSok a Szovjetunió valamennyi 
• é p é v e l együtt a kommunistá tár. 

sadalmat építik. A Jakut ASZSZK 
mezőgazdaságát új t u n i k á v a l lát-
ják el. Az „örök fagy" vidékén 
már a kolhozok százai termelnek 
gabonát és zöldséget. 

A leningrádi „Kirov"-gyár vala-
mennyi üzemében megszervezték 
a kongresszus anyagának 'aaukná. 
nyozását. Bajkov elvtárs, kon-
gresszusi küldött beszámol a 
dolgozóknak a kongresszusról. 

Ez évben a Krasznodar határte-
rületi mezőgazdasági dolgozók túl-
szárnyalták az 1940. év i háború 
előtti színvonalat a vetésterület 
nagysága, a termelés és termésho-
zama terén. 

A határvidék kolhozainak' het-
ven százaléka millioiwos kolhoz. 

A krasznodari határvidék kol-
hozislái áttanulmányozták a XIX. 
pártkongresszus anyagát és Sztálin 
elvtárs beszédét. Elhatározták, hogy 
erejüket nem kímélve, túlteljesítik 
az állami tervet, hogy a Szovjet-
országban még nagyobb élelmi, 
szerbőség legyen. 

Az ukrajnai kolhoxparasztok öröme 
Szovjel-Ukrajna mezőgazdasági 

idulgozói is nagy figyelemmel kisér-
ték u XIX. pártkongresszus mun-
káját. Most. a kongresszus uláni 
napokban valamennyi kolhozban és 
szovhozbun, gép- és traktorállomá-
son élénken megvitatják a kon-
gresszus történelmi jelentőségű ha-
tározatai!. A kolhozparasztok, a gép-
kezelők, a mezőgazdasági szakembe-
rek hangot adnak elhatározásuknak, 
hogy készek minden képességüket és 
tudásukat a kongresszusi határoza-
tok minél előbbi megvalósítására 
fordítani. 

Alekszej RadomszkíJ, a gorogyen. 
koi gépállomás trakiorlslája ez! 
mondo ta: 

— A XIX. pártkongresszus hatá-
rozatai a kommunizmus foló vezető 
úton további előrehaladásunk vilá-
gos és szabatos programmját jelen-
tik. Mini minden szovjet ember, én 
ls büszke vagyok, hogy abbaq az 
országban élek, melyet a nagy és 
bölcs Sztálin vezet; büszke vagyok, 
hogy én is egyik épílője vagyok a 
kommunista társadalomnak. Idén 
ősszel a kiváló hazai gyártmányú 

.,I3T—54"-traktorral, amelyhez há-
rom vetőgép volt kapcsolva, na-
ponta több mint 130 hektárnyi terü-
letet vetettem be a „Sztálin"-kolhoz. 
ban é s több mint négyszeres nor-
mát teljesítenem. De ez m é g nem 
jelenti a végső határt. A technika 
kihasználásával még jobb eredmé-
nyeket érhetünk el . 

Andrejevszkij elvtárs, a Kame-
nyoc-podolszki terület „Sziálin"-
kolhozának elnöke ezt mondotta: 

— Immár boldogan és ku'turáltan 
élniek koihozparaszljaink. Ezt a mi 
dicső kommunista pártunknak, nagy 
vezérünknek, Sztálin elvtársnak kö-
szönhetjük. A vezér nevét viselő 
kolhozunk évről-évre növelj a talaj 
termőképességét, arra törekszik, 
hogy fokozza a közös állattenyész-
tés hozumát. Ebben az évben az 
egész vetésterületről hektáronként 
23 mázsa gabonái, Illetve 290 má-
zsa burgonyát gyűjtöttünk be. E g y -
egy hektárról több mint 300 mázsa 
cukorrépát takarítottunk be. Növe-
kedik a kolhoz jövedelme, amely 
máris felülimúlja ebben az évben a 
2 millió rubelt. 

Vásártartási hirdetmény 
Szegeden november 8-án (szomba-

ton) sertés, Juli, kecske, november 
O.én (vasárnap) áltat- és kirakodóvá-
sá r lesz. 

Vészmentes helyekről, szabályszerű 
marhalevéllel mindenféle álla! fel-
hajtható. Minden sertésről, juhról, 
kocskérol külön-külön marhalevelet 
k e l kiállítani. Iparosok és kereske-
dők iparigazolványalkai hozzák ma-
gukká' , mert a vásár alkalmával ha-
tósági közeg felhívására azt fel kell 
mutatni. 

VB. elnök 
HIRDETMÉNY 

Felhívom mindazokat, uklk si 'öta. 
karmánv tárolására kötelezetlek 
lakik értesítést kaptak és azok, akik 
értesítést nem kaptak, de szarvas-
marhaállományuk vagy 10 sertésnél. 

vagy 14 Juhnál nagyobb állatállomá-
nyuk van), hogy a silónak való ta-
karmányt azonnal számítsák a Cson. 
grádi sugárú t végén lévő silógöd-
rökhöz. 

Azokkal szemben, akik ezen felhí-
vásnak nem tesznek eleget, a tör-
vény szigorával fogok eljárni. 

VB.-elnök 

HIRDETMÉNY 

A Város Tanácsai Újszeged névte-
len utcáit elnevezte és a velük kap-
csolatos utcákban házszám rendezést 
végzett. 

A házszámtáblák felszerelésével 
érintett ingatlantulajdonosok 20 fo-
rintot fizo|nek az ú j házszámtáblák 
felszereléséért ai vállalkozó cégnek 

VB.-elnök 

Nyúltenvésztők figyelem! 
A Prémnsállattenyésztő Vállalat X. 15-151 XII. 31-lg ótónyúl-
beqyUJlést tart. A belqa óriás kivételével mindenfajta 2 kq-on 
felüli nyulat, élősúly kq-ként 10— Fj-os áron, ugyanazt szer-
ződésileg 12.— Ft-os áron á'vesz. A belga óriás ára kq-ként 
8— F|, szerződéssel 10— Ft. — Ajánlja fel á tadó nyulait. Szál-
lításról a vállalat qondoskodik. Nagyobb tá|elt helyszínen kész-
pénzfizetés ellenében vesz át. Kisebb téfel ellenértékét 48 órán 
belül kieqyenllti. 

PRÉMESALLATTENYÉSZTÖ VÁLLALAT 
Budapest. V. Sütő u. 1. sz. 

» Pártkirek 
Értesítjük a Párttörténeti szak 

második évfolyam hallgatóit, va-
lamint a Sztálin elvtárs életrajz 
konferencia vezetői!, hogy részükre 
új Irodalom érkezett. Kérjük mi-
nél előbb vegyék át a Pártoktatás 
Házában. 

Értesítjük a Politikai g a z d a s á g i n 
szak II. évfolyamának hallgatóit, 
hogy részükre a meghívóban írt he-
lyeken és időpontba® konferenciát 
tartunk. Kérjük a feltétlen és pon. 
fos megjelenést. 

Agit . Prop. Osztály 

1952 
OKTOBER 

VASÁRNAP 

IDÖJÁRASJELENTÉS 
Várható időjárás 

vasárnap estig: 
Változó felhőzet, 

O t f m IMj NYu<Ja t f e |ől eső. 
ém\W ( H Megélénkülő nyu-

gati szél. Az tej-
szaka változatta-
nul enyhe marad, 
a nappali hőmér. 
séklei csökken. 

Várható hőmérsékleti ériékek a 
ország területére: Vasárnap reqqel 
8—11, délben 14—17 fok között. A 
várható napi kczéphőmérséklet ok-
tóber 26-án, vasárnap 10 fok felett 
lesz 

MOZI 
Szabadsáq: Szerelmi bájital (ma 

utoljára). 
Vörös Csillaq: Falusi orvos (októ-

b e r 29-ig) . 
Páklya: Harcokban edződött (ma 

utoljára); hétfőtől Vidám vetélkedés 
(október 29_tg) 

Vasárnap délelőtt fél 11-kor mati-
né :[ Fáklya.moziban: Kormány tagja 

Az előadások a mozikban vasárnap 
4, 6 és 8. hétköznap 6 és 8 órakor 
kezdődnek 

SZÍNHÁZ 
Délután fél 4: -Figaro házassáqa. 

1-sborfalvy bérlet (3). 
Est© fél 8: Luxemburg qróf ja . Bér-

letszünet 
KIÁLLÍTÁS 

Arany János-emlékkiállítás a Somo. 
gyl Könyvtárban. 

MUZEUM 
Kossuth-emlékkiállltás, Móra Ferenc-

kiállítús, fejlődéstörténett és termé-
szetrajzi kiállítások: hétfő kivételé-
vel naponta 9 órátó'. délután 18 
órái*;, szombaton 9 órától délután 17 
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, 

KÖNYVTÁR 
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

idele hétköznapokon: Olvasóterem déL 
előtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-től es-
te 9-ig. Kölcsönzés 12-töi este 8-ig, 
hétfőn 2-től esle 8 lg. 

Somogyi: Délelőtt 10-töl este 7-ig, 
(Könyvkölcsönzés: délután 2-től este 
0 óráig.) 

Gorkil (Horválh M.-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-töl 
2-ig: délután 3-tól 7-»g. Könyvköl-
csönzés. 

VILLÁM A VILLÁMJSAK 
Az üzemek faliújságjai ugyanazt a hármas funkciót kell, hogy b*" 

Iöltsék, mint az újságok: kollektív agitátornak, propagandistának és 
szervezőnek kell lenniük. A faliújságok mellett elengedhetetlenül szük-
séges a szemléltető agitáció, amelynek egyik formája a „Villám." Per-
sze a ,,Villám" akkor tölti be fel adatát, ha gyors s változatás. Ezt 
jó volna, lia megszívlelné a Ruha gyár pártszervezete is és nem telr" 
ne meg a ,,Vil!áni"-On 10—11 hónapos cikkeket, rajzokat. 

4 mai nap kiemelkedő sporteseménye 

Sz. Honvéd - B p . Dézsa N3 l-es labdarugó mérkőzés 

FILM PROPAGANDISTÁK FIGYELEM! 
Október 28-án 6 órai kezdettel a 

Szábadság-mozi kultúrtermében film. 
propaga'ndisia értekezlet lesz és utá-
ni filmvetítés. Meghívót mindenki 
hozza magával. 

x HIRDETMÉNY. A Szegedi Fil-
harmonikus Zenekar január 1-i füg-
getlenítése céljából próbajátékot hir . 
delünk. Jelentkezők életrajzukat no-
vember l-ig adják be a szegedi ki-
rendeltség Klauzál tér 2 sz. alatti 
irodájába. Próbajáték november 3-án 
délelőtt, 10—est© 10-ig a Zenekonzer-
vatóriumban Szeged, Sztálin körút 
77. szám. 

x ÁRAMSZÜNET A Délmagyaror. 
szági Áramszolgáltató Vállalat szege-
di Üzemvezetősége líözli. hogy f. 
hő 26-án reggel 7-től 10-ig C,yú.a 
te'ep, Béke telep, Dorozsma, Móra-
halom. Asotthalom, Röszke, Szentmi. 
htévtelek, Gyála, Csórva, Zákány-
szék; Pusztamérges és öttömös köz-
ségekben szünetel az áramszolgálta-
tás. 

x FELHÍVOM az érdekeltek figyel-
mét, hogy sertésvágási engedély el-
nyeréséhez az egyéb fettételek fenn-
állása mellejt a következők szüksé-
gesek: A jártatlcvél, egy forintos ok. 
mánybélyeg, a háztömbbizalml. kül-
területen mezőőr igazolása arról, 
hogy a levágandó ser |és súlya a 125 
kg-ot elérte, családtagok számának 
igazolása, lakásbeje'.entő-lap, gyer-
mekeknél születési értesítő. VB. 
elnök. 

Aranytárgyak 
es 

platinaláriyak 
vásárlására kizárólag ARA 

ÉS ÉKSZERKERESKEDEL-

MI VÁLLALAT jogosult. 

Arany zálogjegy, óra ezüst 

vétai budapesti tjs vidéki bolt-

jainkban. 

DÉL MAGYARORSZÁG 
Dollukai napilap 

Felelős szerkesztő 4- kiadói 
zombori j á n o s 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkeszlőség; Szeged. Lenjn-u. 11 

Telefon: 85—35 és 40—80 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-u, 

Telefon: 81—18 é s 35—00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipart 
Vállalat, Szeged 

Felelős vezetőt Viocza Györsrsi A . 

Honvéd stadion: Fél 3 órakor Sze-
gedi Honvéd—Bp Dózsa' NB l-es mér-
kőzés Fél 1-kor Szegedi Lokomotív 
—Vasas Izzó NB Ittas mérkőzés. 

A Szegedi Honvéd a következő csa-
patösszeállításban játszik: Palotai — 
Sipos, Mednyánazky, Barát — Fodor, 
Kovács — Bojtos, Czirákl, Rózsavöl-
gyi, Kotász, Nyári Cserejátékosok: 
Mészáros és Korom. Ha a szegedi 
csapat nagy le'kesedéssel és erűbe-
dobással küzd, pontot szerezhet. Az 
Sz Lokomotív összeáll f lós a j Uhrm 
— Tóth, Veres IT.. Juhász — Becker, 
Laczi — Kakuszi, Vigh, Borbély I I I , 
Hajós, Vörös. Csere: Garami. Híd-
végi. Szélpál.-Az Sz. Lokomotívnak 's 
nagyon meg kell küzdenie a pontok-
ért 

Hunyadi tér: 9 óra Sz Postás—Sz 
Dózsa, háromnegyed 11 órakor VL 
Sz Kender—Hmv. Petőfi. Magyar Nép. 
köztársasági Kupa mérkőzés Fél 1-
kor VL Sz Kender II—Útfenntartó, 
városi bainoki- _ 

Lokomotív pálya: Fél 9 őrakor sz 
lokomotív II—Vörös Meteor I). tar-
talék. bajnoki. Fél 11-kor Ju t agyá— 
Lendület, városi bajnoki 

Ady tér: 8 óra' Bőrösök—Kenyér, 
e v i r , városi bajnoki. 12 óra Haladás 
II—Petőfi II. tartalék bainoki. 

Cserepes sor: 3 óra Kenyérgyár -
Szeged Állomás, városi bajnoki. 

Honvéd pálya: 9 óra Sz Honvéá 
ifj—Sz.' Postás ifi bajnoki. 

Birkózás 

A rókusl tornacsarnokban délelötfi 
10 órai kezdettel országos egyéni if* 
júsági birkózó verseny az Sz. Loko-
motív rendezésében A küzdelmek 
egész napon át t a r tanak . 

Járási labdaruqó bajnokság 
Kistelek Mórahalmon Játszik fél 3 

órakor, Algyő Sándorfalván 2 óra-
kor, Tápé Szatymazon 2 órakor, uj. 
szen|iván ószenttvánon fél 3 órakor j 
Deszk Szőregen 2 órakor . 

Asztalitenisz hirek 

A városi asztalitenisz bajnokságra' 
a jelentkezési határidő) meghosszab-
bították kedd estig, a nevezéseket « 
játékosok névsorával együtt jutt-as. 
sák e! a sportkörök a VTSB-hez. 

Felhivják az asztalitenisz szakosz-
tállyal rendelkező sportkörök figyel . 
méj hogv labdakiutolást csak abbaif 
az esetben kapnak, ha) bajnokságban 
Indulnak. 1 

* , 

Déimaqyarorszáq Nyomda—Munkát 
erőtart . 1:1 (1:1). 

ELADÓ Lugas u. 11 számú magán-
ház 7000, Bártfai u. 6. számú 2 szo-
bás magánház fele része 8.500 Ha-
zak, házhelyek, gyümölcsösök btiuu 
forinttól 60 000 forintig. Eta'dó in-
gatlanát gyorsan órtékesíijük. Laka-
sokai keresünk közületek részere. 
Lakáscserék, lakásátadások gyors le-
bonyolítása Csongrádmegyei Ingat-
lanközvetítő Vállalat Szeged, Széche-
nvl tér 8 
JÓ Zongorát bérbe veszek. Til! E.za. 

u 2. 
ELADÓ egy 3 + l - e s Philips rádtó, 
Farkas Imre, Hajnal u. 49/b. 
HÖFLE kesztyűs és fűzők és zttő érte. 
siti vevőit, hagy továbbra is mérték 
ulán készít gyógyfűzőt, melltartós 
kombinát, keszivü készítést, tisztí-
tást vállal. Sztálin krt. 27. 1 em. 
ELADÓ olcsón egv Jóá'JIapotban iévö 
kredenc és egy 12 személyes ebédlő 
asztal. Teleki u 16 Kovács. 
EGY kisfias tehén eladő. Tompa u. 
11. szám 
ERÖS 300 literes rézüsj és egy zsák. 
varrógép eladó Tavasz u. 8. 
PRÉSTÉGLA eladó. Holló u 7. 
BEADÁSRA egy bika eladó és kö-
vér ser tésre társat keresek beadás-
ra. Kemes u. 4. 
KONYHATÜZHELY. 8 hónapos süldő, 
Singer varrógép. Orion rádió, 2 + l - e s 
eladó Temető u. 9. 
FŰRÉSZPOROS kályhába alkalmas tü_ 
zelű kukoricáért vagy á rpáér t ei-
r seré'hetei. Szeged. Tolbuchin sg | . 
98 Kombináttal! szemben. 
BILGERI csizma, hozzávaló nadrág-
gal eladó Sztálin kr t . 20 III. 20 
EGY samottos kályha eladó. Petőfi 
telep III. utca 82. szám. 
JÓALLAPOTBAN lévő ryermekágy el-
adó Bocskav u. 6. fldszL 3. 
BŐRKABÁTJÁT most festesse. Javít-
tassa Csordás bőrruhakészitő mes-
ternél, Szent Miklós u. 7. 
JÓALLAPOTBAN lévő használt tizedes 
mérleget, 10—15—20 kg-osat veszünk. 
Begviljtó Vállalat, Szeged, Ilona ú. 
16—20. , . 
ELADŐ festett hálószoba és elefánt-
csont biHiárd golyók. Petőfi telep 
XIV. utca 843. .. 
KOMBINÁLTSZEKRÉNY, szép kivitelű, 
komp'ett előszoba, férfi-női ruhák 
eladók Mátyás tér 23 
EGY beadásra alkalmas sertéa el-
adó. Hatjyas sor 53. 

A szegedi Földművesszövetke. 
zet központi irodájában, Kos-
suth Lajos sqt. 25. sz alatt 

f ö l d t e r ü l e t r e 
kedvezményes feltételek melleit 
kjshaszonbérletl szerződés köt-
hető. Bővebb felvilágosítást a 

szövetkezet ad. 

mm 
m 

KANAPÉ, rekamié, 2 + l - e s rádió el-
adó. Kossuth ItaJos sgt. 69 em. Va-
sárnap d. el 8—12J«. 
DÉZSÁK eladók, tiszta állapotban, 
kisebb, nagyobb nagyságban. Üstö-
kös u 13. 
RADIO, világvevő. férfi bőrkabát , 
Doxa karóra eladó. Sztálin kri. 46, 
kapu alatt, 1. ajtó. 
NYULKETREC e'adó. Remény u 51. 
ELADÖ konyhabútor, szekrény, fe-
hér ágyterítő, 42.es férfi cipő cs 
férfi ruha. Tündér u. 1. sz. I. eme-
let, 3. aj tó , , , 
BEADÁSRA alkalmas ser tés eladó-
Paprika u. 28. 
KIFOGÁSTALAN gyermek fehér spor t , 
kocsi eladó. Pusztaszeri u. 9/b, 
Kecskeméti. 
EGY tanyaépü'.et lebontásra eladó. 
Algyő Farkirét 54. sz. 
BESZOLGÁLTATÁSRA való sertés el-
ádó Világos u. 9. 
SZÉP gyermekágy, féregmentes és 
egy üvegfal eladó Juhász Gyula u-
17. szám. 
EGY nagv kályha eladó Csuka u 30, 
25—30 literes ételhordó edényekefe 
vagy tejeskannákat, hasonló nagysá-
gú lábasokat fazekakat, és mosogató-
tálakat keresünk megvételre Szegedi 
Erdőgazdaság. Roosewelt tér 14. 
A DUGATTYUGYÜRÜGYÁR egészséges 
gépmunkásokat és segédmunkásokat 
felvesz. Havi fizetős 940 Ft-ig. üze-
mi konyha, útiköltség fizetve Bu. 
dapest, Dugattyúgyürügyár, XX. bo-
roksár, MiHeneum te 'ep 
KEVESET használt mély gyermekkcw 
esi eladó. Pulcz u. 29. 
ELADÓ keménvfaszekrény. fazék, bö-
dön. Megtekinthető Aradi vér tanuk 
(ere 3, I em 3. déta'őtt 10-12-!g. 
KÉT szobás, szép társbérleti laka? 
költségmcgtériléssel átadó. Csongrad-
megvei Ingatlanközvetítő. 
NÉGYÉVES kis ftasjehén, bika bor-
jával eladó. Temető u. 8 számmal 
szemben. Felsővároson. 
3 + 2 ORION rádió, alig használt, el-
adó. Szem László u. 12/b 
FIGYELEM! Eladó 4 méteres vas pü-
tőjeknő táblával. Délibáb u. 14. Ju-
há.szné . . . 
BESZOLGÁLTATÁSRA alkalmas sertés 
e'adó. SzabadsaJió U. 67. 
ALIG használt, Jókaiban lévő reka-
mié eladó. Kossuth Lajos sgt . 63. 

H I R D E T M É N Y 
Délmagyarországi Áramszol-
gáltató Vállalat október 27-
töl november 3-ig 

Országos 
Villamosenergia-
ipari Kiállítást 

rendez a Sziálin-körút 79- sz. 
alatti kultúrheiyiségóben, Fel . 
kérjük Szeged város dolgo-
zóit, iskoláit, hogy kiállítá-
sunikat tekintsék meg. A ki-
állítás a jelzett helyen és idő-
ben reggel 8-tól este 8-ig van 
nyitva. Belépés díjtalan. 

DÁV Igazgatóság 

ÁSZOKHORDÓT 1000 literen fe . 
iuhI vásárolunk MÉH telep, 

Szt. István (ér 12 sz. 

TFHD T A K A R É K B E T É T B E . . . 
Előnyös 

kényelmes 
biztonságos 

F i ú t , 
je lentkezzetek 
v á j á r t a n u l ó n a k ! 
Jelentkezhetnek a 15—16 é v e s 

f iúk írásban az alábbi felvé-
teli bizottságnál: 301. ez. vá-
járipari tanuló iskola. Ajku-

cs ingervölgy. 


