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A szovjet-magyar kereskedelmi 
megállapodás tovább szilárdította 

tervgazdálkodásunkat 
Rónai Sándor kereskedelem-

és szövetkezetügyi miniszter 
ezerdán este előadást tartott 
e Magyar-Szovjet Kereskedelmi 
Kamarában a legutóbb megkö-
tött magyar-szovjet árucsere-
forgalmi megállapodásról elő-
adást tartott. 

Az uj szovjet árocsereforgalmi 
egyezmény megkötésével célunk 
az — mondotta —, hogy a 
Szovjetunió válságmentes gaz-
dasági életével minél élénkebb 
kapcsolatot építsünk ki. A Szov-
jetunió ré-zesedése kivitelünk-
tón 1947-ben 13 százalék volt, 
most ez a szám 24 százalékra 
emelkedett. Behozatalunkban 
1947-ben a Szovjetunió 11.7 
százalékban részesedett, most 
27 százalékban részesedik. Ezek 
a szánttok bizonyítják, hogy a 
rnutt szerződés "megkötése "óta 
e. magyar gazdasági étatbea vég-
tanoeut döntőfontosságú válto-

tettek a két ország gazdasági 
együttműködéséhez. a Baerző-
dés uj utakat nyit meg a ma-
gyar termeléa szempontjából i«. 

A termelés üteme 
gyorsul 

Nyersanyagból importszükség-
letünk jelentős részét kapjuk 
meg. Koksz, vasérc és nyers-
vasimportszükségletünk 60 szá-
zalékát, ferroötveaetszükségle-
tünk 50 százalékát a Szovjet 
unióból kapjuk meg, aminek 
döntő jelentősége van nehézipa-
runk fejlődés© szempontjából. A 
folyamatos és tervszerű foglal-
koztatottság mellett nehézipari 
kapacitásunk felfejlődik, terme-
lési költségei csökkenthetők. A 
termelés üteme gyorsul és ez 
lehetővé teszi számunkra az 
ipar egyes területén a szériater-

lások előuyöscbb alapot terem- melést is. 

Uj tordii'o? külkereskedelmünkben 
Textiliparunk nyersanyag-

szükségletét 1949-beií csaknem 
teljes mértékben biztosítja a 
szerződés. Vegyi iparunk számá-
ra is nagy eredményt jelent 
az egyezmény. Ugyanígy ' nagy 
fellendülést és zavartalan ter-
melési lehetőségeket jelent a 
szerződés a fa-, papír-. fém- és 
eevéb iparunk területén is, 
niert a kulcsiparok zavartalan 
munkamenete maga után vonná 
valameuayi iparúg termelési fo-
lyamatát. A most megkötött 
Bzovjetovosz árucssreforgalmi 
megállapodás uj fordulatot je-
lent külkereskedelmünkben és 
ezen keresztül egész gazdasági 
étefcSnk fejlődése szempont jóból 
is. Már egymagában az a körül-
mény is nagyjelentőségű, hogv 
a mult érivel szemtan Csaknem 
háromszorosára emelkedik áru-
csereforgalmnnk. mégis a leg-
döntőbb szempont az, hogy a 
des-állapodás keretében, vala-
mint az ötéves géprendelésbea 

olyan gépi berendezéseket szál-
lítunk, amelyeknek gyártására e 
nélkül a megállapodás nélkül 
nem. rendezkedhettünk volna 
be, pedig ezekre a gépekre 
belső használatra is szükségünk 
van. Ez a múlttal szemben lé-
nyeges változást jelent. Amig 
ugyanis gyáraink eddig raktárra 
dolgoztak és mind nagyobb gon-
dot okozott ipari feleslegünk 
elhelyezése, most iparunk' jó-
részt rendelésre fog dolgozni 
és miután egyes gépekben na-
gyobb mennyiséget gyártunk, 
igy ennek — szériagyártásról 
lévén szó — az árak csökkené-
sére is kihatása lesz. Ez viszont 
belső áralakulásunkban egyéb 
vonatkozásokban is éreztetni 
fogja hatását. 

Maoyar ipari kiállítás 
Moszkvában 

Bár nem szorosan a szer-
ződés keretébe tartozik, de fon-

Összeültek a munka szegedi hősei 

Megalakult a szegedi 
szakmaközi éhiiua'iásScer 

Elnökül Andrási Lajost ("Do-
hánygyár), titkárnak Sebesi Já-
nost (Ujszegedi Kendergyár) vá-
lasztottak meg. 

A választás után Zombori Já-
nos elvtárs, szakmaközi titkár 
szólt az él munkások hoz. Az él-
munkások legfőbb feladata az 
— mondotta —, hogy munka-
módszereiket munkás társaikkal 
megismertessék. Ka ez sikerül, 
megvalósul Liu Ning I elvtárs, 
kinai szakszervezeti alelnök kí-
vánsága és Szegeden minden 
munkás élmuukássá lesz. Kövi 
Béla elvtárs, szakszervezeti me-
gyei titkár kihangsúlyozta, hogy 
még mindig drágábban terme-
lünk, mint békében, tehát az 
árak magasabbak. Az élmunká-
sok feladata lesz a termelés 
olcsóbbá tétele, ami életszin-
vonalunkat fogja jelentős mér-
téktan emelni. 

A felszólalások után a meg-
alakult élmunkáskör elnöke tett 
ígéretet, hogy a felvetett pro-
blémákat minden erőt latba-

Szoged éi munkásai tegnap este 
• Szakszervezeti Titkárságon 
Összejöttek, hogy megismerjék 
egymást, megvitassák a terme-
lés problémáit, s megalakítsák 
b. szegedi szakmaközi élmnukás-
fcört. Nemcsak a régiek, a fiatal 
élmu tikások is megjelentek tel-
jes számtan. 

öröm volt látni az öntuda-
tos mnukásarcokat, akik bár 
W*pi fáradságos munka befeje-
zése után jöttek oda, sugárzó 
öntudattal, szemükben az él-
munkás büszkeséggel hallgatták 
e felszólalókat. Ott voltak 
mindnyájan: a Polo cipőgyár 
él munkása, ördög Piroska "is. 
Figyelt, kiértékelte az elmon-
dottakat, hogy a mindennapi 
élettan munkás társai között 
hasznosítsa. De hasznosítani 
akarja a szemináriumokon is, 
melyeket más üzemekben vezet. 

A sorok között ott volt Bán-
tuti Albin, a Közúti Vaspá-
lya élmunkása is, aki újításával 
nz elektromos forgórészek élet-
tartamát döntően emelte. 

Megjelentek a szellemi munka 
legjobbjai is. Találkoztak a fi-
Bikai munkásokkal. A két dol-
gozóré-teg között még néhol 
fennálló válaszfal tegnap vég-
tép leomlott. Egy nagy csalad 
Tolt ez az alakuló kör. A tagok 
legymás segítségére akarnak 
Jenni a termelés fokozásában, 
ideológiai képzésben és az élet 
minden kérdésében. 

A gyűlést Hatvani Jenő elv-
társ, versenytitkár nyitotta 
meg, majd Tiszai Ferenc elv-
társ, a Közúti Vaspálya- má-
sik élmunkása javaslatot ter-
jesztett elő a vezetőség meg-
választására. 

tosnak tartom megemlíteni, 
hogy felmerült egy Moszkvá-
ban rendezendő nagy magyar 
ipari kiállítás megvalósításá-
nak ötlete ie. Megrendezésére 
előreláthatólag a jövő év ta-
vaszán kerül sor. Arra fogunk 
törekedni, hogy iparunk min-
den ágazatáról hü képet adjunk 
és bemutassuk mindazt a fej-
lődést, amely a fordulat évétől 
népi demokráciánk életében 
végbement. 

Válságmentes élet 
— Külkereskedelmünk ujabb 

irányvonalát tekintve és a most 
megkötött szovjet-magyar meg-
állapodást értékelve minden re-
ményünk megvan arra, hogy 
megteremtsük külkereskedelmi 
mérlegünk egyensúlyát, tervgaz-
dálkodásunkat szilárd alapokra 
építhetjük és közelebb jutunk a 
válságmentes élethez; 

A hosszantartó, lelkes taps-
sal fogadott előadást a meg je-
lentek "nevében Klocsek, a Ma-
gyar-Szovjet Kereskedelmi Ka-
mara alelnöke köszönte meg. 

Október 31-én v é a z ö d i k 
a Szabad Nap kampány 

de tovább folyik a rend-
szeres saitómanha, 

pártmunka s z e r v e s r é s z e 

Ámult vasárnapi városi és fa 
Lusi Szabad Nép-agitáció 

Nagyszegeden több mini ezer-
rel emelte az előfizetők számát: 
a csütörtök estig begyült ada-
tok alapján Szegeden pillanat-
nyilag 4053 előfizetője van a 
Szabad Népnek• 

A negyedik agitációs vasár-
nap tehát szintén meghozta a 
maga eredményét. Ez a siker 
azonban nem megállásra, ha-
nem további munkára buzdít. 
Az eddigi eredmények csak azt 
igazolják, hogy Szeged dolgo-
zói megértették a kommunista 
sajtó olvasásának rendkívüli je-
lentőségét, érzik már annak 
szükségét, hogy a Szabad Nép 
mindennapi kenyerük legyen. 
Van tehát talaja a további saj-
tómunkának is-
P lőttünk áll október 31, a2 
^ ötödik Szabad Nép-vasár-
nap. Agitátorainkra most az 
a feladat vár, hogy az egész 
hónapi jó munkára feltegyék a 

koronát. Párttagok, máspártbe-
Liek és párton kívüliek! vannak 
még, akik szívesen olvasnák a 
Szabad Népet, ha meggyőződ-
tek volna ennek fontosságáról. 
Ezen a vasárnapon tehát még 
nagy feladatok várnait az agitá-
toroki-a. 

És azntán 1 Október 31 -et 
nem végződik a Sznbail Nép-
kampány. Ellenkezőleg: ter-
jesztése attól a naptól kezdve 
rendszeres pártmunka lesz. 
^kktóber elmúlik, de mégmin-
" dig maradnak dolgozók, 
akiknek asztalán nincs ott a 
Szabad Nép. Az előfizetőknek 
pedig a hónuk alá kell nyúlni, 
nevelni kell őket, hogy gyor-
sabban megtanuljanak helyesen 
újságot olvasni és mindvégig-
már nélkülözhetetlennek érez-
zék az egyszer megrendelt Sza-
bad Népei. A feladatok állandó-
sulnak — és sikeres elvégzésük 
nemcsak pártunk, hanem az 
egész dolgozó nép ügye. 

Minden dolgozó parasztnak közös a célja 
és az ellensége 

F ö l d m u n k á s o k é s u j g a z d á h a z u ' t f a l u s i t ö t n e a s z e r v e z e t r ő l 

vetve me* fogják oldani, hogy 
méltók lehessenek az élmunkas-
jel vényre. 

Tóth Ernő elvtárs (Pollák 
kötélgyár) kérte a kör tagjait, 
hogy a közeledő halottak " nap-
ján ne feledkezzenek meg a 
Szovjetunió hősi halottairól, 
akik életüket áldozták a ma-
gyar munkásság felszabadításá-
ért. 

Végül Tiszai Ferenc elvtárs 
válaszolt az elhangzottakra és 
kérte az élmunkásobat arra, 
hogy mielőbb segítsenek kiala-
kítani az uj műszaki értelmisé-
get. 

A gyűlés lelkes hangulatban 
ért véget. 

A törvényszéki épület egyik 
legforgalmasabb szobája, az 
első emeleten levő UFOSz iro 
da. Az ajtón szerény kis tábla 
jelzi, hogy benn nem bíráskod-
nak, nem pereskednek, hanem 
az uj földhözjuttatottak ügyeit 
intézik. 

* délelőtti érákban 
különösen a piaci napokon 
szinte egymásnak adják az 
emberek a szobába nyiló ajtó 
kilincsét. Néhány hete még 
jobban megnevekedett ez a for-
galom. Most nemcsak a tag-
díjfizetők, a tanácsot kérők és 
az ügyes-bajos dolgaik elinté-
zésére váró parasztemberek 
járnak fel az irodába. A leg-
több látogató az ujgazdák és 
testvér tömegszervezelük, a 
FÉKOSz egyesülésének hírére 
jón fel az irodába. Valameny-
nyien részletes felvilágosításo-
kat kímek az egyesülés körül-
ményeiről, sokan a célja felüt 
érdeklődnek. A felvilágosítások 
birtokában szívesen elbeszél-
getnek arról a munkáról, amely 
uj tömqjjszervczefükbeTi várja 
őket és valamennyien, örömü-
ket fejezik ki, hiszen ezt az 
egyesülést, a dolgozó parasztság 
frontjának ilyen formán tör-
ténő megerősödését már rég-
óta várták. 

Kyifral Ferenc 
minlagazda, az UFOSz veze-
tője alig győzi a rengeteg felvi-
lágosítást. Eeész nap kérdések-
re felelget, de szívesen teszi, 
mert társainak, a dolgozó kis-
parasztoknak az érdekében 
végzi a felvilágosító munkát. A 
két tömegszervezet egyesülésé-
vel neki is régi vágya teljesül. 

A múltban, a földosztás előtt, 
mint nincsíelen kubikos tagja 
volt a FÉKOSz-nak. A dolgozó 
paraszlság uj tömrgszerveze-
léről a következőket mondja: 

— A földreform sikeres vég-
rehajtása után a volt földbir-
f <i!, —i ̂  „ L- i 1- r. 1nKo7,í óll.i Col: 1)1 ' 

dúsukat a földliőzjuitatott pa- dolgozója, meg is nyerjük ezt 
rasztság ellen. Az ujgazdák csak I a harcot, 
egységes frontban tudtak ezen u * . . , , u o « n n f c 
támadások ellen védekezni és * - 3 - r 

megalapították az UFOSz-t. 

fflunkánH eredményes 
volt 
s ezen eredmények hatására 
egyre több ttjgazda tömörült a2 
UFOSz-ba. 

— De még igy is nagyon ke-
vesen vagyunk ahhoz, hogy 
eredményesen tudjuk megvivni 
a dolgozó parasztság legna-
gyobb harcát, azt, amelyet a 
klerikális reakcióval egyre szo-
rosabban együtthaladó, ki-
zsákmányoló. megsemmisíté-
sünkre törő knláksággal kell 
megvívnunk. A mi tömegszer-
vezetünk és a FÉKOSz is, a ma-
ga vonalán teljesítette felada-
tát. Uj feladatainkat pedig csak 
akkor tudjuk sikeresen elvégez-
ni, ha nagyobb erőit képvise-
lünk. Együtt keli harcolniuk a2 
njgazdáknakí a földmunkások-
nak, valamint a kis- és Rözép-
paraszioknak. Ezt a nagy kö-
zös frontot pedig csak egyféle-
képen tudjuk megvalósítani, ha 
valamennyien egy szervezetben, 
a dolgozó parasztság tömegszer 
vezetében tömörülünk. 

a kizsákmányolásnak 
A mi tömegszervezelünk Ie»z 

a Függetlenségi Front legerő-
sebb pillére. Rá kett lépnünltf 
a szocializmus útjára, hogy 
megvalósuljon valamennyiünk! 
vágya, a boldog, gondtalan éle-
tet élő parasztság. 

• 
A szakszervezeti székházban 

lévő FÉKOSz irodája ban ugyan-
csak a két tömegszervezet 
egyesülése képezi a beszéd tár-
gyát. Az ide járó kubikusok, 
földnélküli zsellérek és kísha-
szonbérlők beszélgetéséből ki-
tűnik, hogv miiven nagy öröm-
mel fogadják ők is az egyesü-
lést. 

Kerekes fflihály 
az elnökük azt fejtegeti, hogy 
az egyesülés a múltban a fa-
siszta OMGE irányítása alatt 
működő és azóta is a kulákok-
kal teletűzdelt á'érdekképvise-
Ieteket is megszűnteti. Ezzel a 
kizsákmányolók, a kulákok, a 
kisemberek zsírján élő kunec-
parasztok elvesztik egyik leg-
erősebb menedéküket. 

Valaki felveti a kérdést, hogv 
nem lesznek-e ellentéteik a 
földmunkásoknak az UFOSz 
tagjaival, mint ahogyan akadt 
néhány apró ellentét a két tö-
megszervezet között is. 

Többen Is válaszodnak 
s a hangjuk szinte ingerült, 
mert tudják jól, hogy a föld 
minden dolgozójának, legyen az 
kasbérlő, földmunkás, vagy kis-
paraszt, közösek az érdekeik, 
közös az ellenségük. 

— Még ha keresnénk-, akkor 
sem találnánk okot az ellenté-
tekre — válaszolják. — Aki elé-
gedetlen az egyesüléssel, aki 
jobbnak tartja a külön-külön 
utat, csak valamilyen szemé-
lyeskedésből teszi azt, vagy az-
ért, mert ellensége a dolgozók 
osztályának és meghunnvász-

__ . „ — — kodolt, gyáva kiszolgálója a 
gilsé»ével megaidiilotlák láma-Ja . föld valamennyi becsületes| kuiákoknak. 

Juhász János 
ujgazda, a Parasztpárt elnöke, 
aki szintén igen tevékenyen 
vesz részt az UFOSz munkájá-
ban örömmel beszél az egyesü-
lésről. Éppen egy kis csoport-
nak magyarázza az uj tömeg-
szervezet feladatait és a jó 
munka előfeltételeit. 

— Vigyáznunk kell arra — 
mondja, — nehogy a dolgozó 
parasztság közé a kulákok is 
beférkőzzenek. Tévednek a zsí-
ros parasztok, amikor azt hi-
szik, hogy meg tudják bontani 
sorainkat. A falu kiéleződött 
oszíalyharcában nekünk keli 
győznünk. Abban az esetben. 

tokosok, a különböző állásokba lia pártkülönbség nélkül együtt 
beférkőzött reakciós elemek sc- halad az uj tömegszervezeiben. 


