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„Lenin zászlaja alaítj 

a kommunizmus fele 
A Pravda vezércikke a Bolsevik Pár! felhívásáról 

A Szovjetunió Kommu-
nista (Bolsevik) Pártjának 
központi bizottsága nyil-
vánosságra hozta az októ-
beri forradalom 3Í. évfor-
dulója alkalmából felhívá-
sát. A szovjet nép e felhívás 
szellemében ünnepli a 
szocialista állam megalaku-
lásának évfordulóját. A köz-
ponti bizottság felhívása a 
nagy forradalmat élteti. A 
nagy forrada'oin kihirdette 
a béke igazságos és demo-
kratikus elveit, a népek 
egyenjogú együttműködését 
í s utat mulatott az egész 
dolgozó emberiségnek. Most, 
n nevezetes évforduló kü-
szöbén a szovjet nép test-
véri üdvözletét küldi a de-
mokráciáért és szocializ-
musért küzdő népeknek. A 
demokráciáért és szocializ-
musért folytatott küzdelem 
eredményeképpen a cári 
Oroszország nyomain fcl-
ípül t és megszilárdult a vi-
lág első szocialista állama, 
amely az egész emberiség 
ntmutatója a haladás terén. 
'A szovjet állam több mint 
30 éves története szemlél-
tetően mulatja a szocialista 
rendszer poliiikai. gazdasá-
gi és kulturális fölényét a 
I aplta'l ta rendszerrel szem-
ben. A Szovjetunió a forra-
dalom 31. évfordulóját a 
lartós békéért, a népi demo-
krácia győzelméért folyta-
tott küzdelem közepette ün-
nepli. A Szovjetunió a nö-
vekvő és erősödő haladó 
erők é'én jár és megvilágít-
ja az imperializmus elnyo-
mása alól felszabadult "né-
pek és országok további gyö-
keimének útját, A szovjet 
nép a nagy forradalom em-
lékünnepélyének előestéjén 
felhívja a világ dolgozóit, 
leplezzék le az uj háborúra 
bu'fogalók tevékenységét, !ö-
möritsék a demokrácia erőit 
a tarlós békéért s p népek 
biztonságáért folytatott küz-
delemben. 

A Pravda vezércikke a 
szovjet Kommunista (Bolse-
vik) Párt központi bizottsá-
gának a nagy októberi for-
radalom 31-ik évfordulója 
alkalmából kibocsátott fcl-
liivá-ával foglalkozva rámu-
lat arra, hogy a fclliiváshan 
foglalt jelszavak 

a legidőszerűbb politikai 
és gazda ági fe'adalokat 

domborítják ki. 
'A világ demokratikus dolgo-

zói saját érdekeik kifejezé-
sét. akció- és harci progra-
mot látnak a felhívásnak 
azokban a jelmondataiban, 
amelyek a szovjet kormány 
és a "párt külpolitikáját jel-
lemzik. 

A nagy ünnep előtt a köz-
ponti bizottság a Szovjet-
unió dolgozóinak! nevében 
lestvéri üdvözletet küld a 
demokráciáért és a szocia-
lizmus győzelméért harcoló 
népeknek és lángoló szavak-
kal fordul hozzájuk, hogy a 
világ dolgozói 

leplezzék le a háborús 
uszítók támadó terveit, 
szilárdilsák meg a de-
mokrácia erőit a tarlós 
békéért és a népek biz-
tonságáért folyó küzde-

lemben. 
Ezek az erők napról-napra 
növekszenek és ezért a há-
borús uszítókra és bűnös 
terveikre szégyenteljes ku-
darc vár. Szilárd és követ-
kezetes békepolitikát foly-
tatva a szovjet nép egy pil-
lanatra sem feledkezik meg 
a háborús uszítók meslcrke-
déseiről és a fő háborús 
uszítóról, Churchillről. 

Ezért saját és a béke-
szerető népek érdeké-
ben megszilárdítja a 
Szovjetunió fegyveres 

erőit. 
A szovjet emberek fáradsá-
got nem kiméivé dolgoznak 

a háború utáni öléves terv 
megvalósításán. Sokezer ipa-
ri üzem 

az ötéves terv ezévre 
előirt feladatainak tel-
jes elvégzésével fogadja 
a nagy ünnepi évfordu-

ló t 
A szovjet dolgozók sikercik-
kel újból bebizonyították a 
szovjet rendszer nagy élet-
erejét, a szocialista gazdál-
kodási rendszer fölényét a 
mindjobban válságba kerülő 
nagytőkés gazdasági rend-
szer felelt. Uj, nagy sike-
rekkel tette emlékezetessé a 
mezőgazdaság is a szovjet 
halalom fennállásának 31-ik 
évfordulóját. Nemcsak tel-
jesítette beszolgáltatási kö-
telezettségeit, 

hanem az előíráson fe-
lül is hatalmas meny-
nyiségül mezőgazdasági 
terméket adotl az állam-

nak. 
A Szovjetunió minden népe 
a nagy szovjet hazában a 
népek barátságának és di-
csőségének bástyáját látja. 
Ezt az országot mindjob-
ban egyre növekvő sikerrel 
vezeti a kommunizmus felé 
a Bolsevista Párt. Ennek a 
ténynek is kifejezést ad a 
felhívás zárómondala, mely 
igy hangzik: • Lenin zász-
laja alatt, Sztálin vezetésé-
vel előre a kommunizmus 
győzelme felé.* 

Előkészületek Moszkvában 
az Októberi Forradalom 

megünneplésére 
A szovjet fővárosban és szerte az országban nagy 

előkészületek folynak a nagy októberi szocialista for-
radalom 31-ik évfordulójának megünneplésére. Moszk-
va napról-napra ünnepi külsőt ölt. Különösen nagy 
gonddal diszilik a Kreml épületét és 17 tornyát, amely-
nek újjáépítése, illetve tatarozása most folyik. Az ün-
nepi évfordulóra több hatalmas palota épül fel. A'dol-
gozók szocialista munkaversennyel készülnek az évfor-
dulóra és több fővárosi üzem már teljesítette az év vé-
gére előirányzott termelést. 

f sméf eSha!aszU>tták az amerikai 
kommunista vezetők ügyének 

tárgyalását 
A hirliedt amerika-eilenes 

vizsgáló bizottság az ame-
rikai kommunista párt ti-
zenkét vezetője elleni per 
tárgyalását már másodszor 
november 15-re halasztotta. 

A másodszori elhalasztás 
mutatja, hogy magát a 
zsűrit is zavarba hozta az 
a koholt vád, mely szerint 
a kommunisták erőszakkal 
akarják megdönteni az USA 
kormányát. 

A rendőrség vlllámrazzlál sorén 

töbli szabotáló kulákot lepleztek le 
Szeged környékén 

Szigora eljárás indul valamennyiük ellen 
Az őszi mezőgazdasági 

munkálatok biztosításával 
kapcsolatban országszerte 
a legszigorúbb ellenőrzés fo-
lyik. A ncpi bizottságok, a 
különböző népi szervek és 
n demokratikus pártok ha-
tárjárói mellett 

a rendőrség tagjai is be-
kapcsolódtak az ellenőr-

zésbe. 
A j szegedi rendőrség szürke 
/jeepjei a keddi nap folya-

mán is széleskörű razziát 
tartoltak a stzegedkörnyéki 
falvakban és tanyákon és ott 
a helyszínen ellenőrizték a 
kulákok földjein folyó mun-
kálatokat. 

A razzia során löbb ku-
lák szahoiúzscselcknié 
nyelt leplezték le és a 
szabotálok ellen a leg-
szigorúbb eljárást indít-
ják. A rendőrség szigo-
rú razziáit nap mint nap 

megismétli és a rende-
letek értelmében minden 
olyan kulák ellen, aki 
nem műveli rendesen a 
földjét, megindítják az 

eljárást. 
A rendőrség néhány napon 
belül részletes jelentésben 
számol be a razziák eredmé-
nyéről és kiadja azon ku-
lákok névsorát, akik ellen 
szabó lázscselekmények mi-
alt eljárás indult. 

„Alig várom, hogy a felülvizsgáló 
bizottság elé kerüljekl" 

A Poliiikai Bizottság határo-
zatának végrehajtása Szegeden 
a több mint másfélhónapos fel-
világosító munka után most 
uj szakaszába lépett. A Párt-
bizottság tagjai, legfontosabb 
üzemi és kerületi alapszerveze-
teink vezetőségei, a párlválaszt-
mány tagjai, a törvényhatósági 
bizottságban lielvet foglaló elv-
társaink már a felülvizsgáló bi-
zottság elé kerüllek, hogy ezen-
túl maguk is résztvegyenek a 
pártmunkások, bizalmiak, tízes 
csoportvezetők, majd a tagság 
fel ül vizsgálásában. 

/ I zok az elvtársak, akiknek 
eddig esetleg kételyei, vagy 

zavaros fogalmai voltak a ha-
tározat végrehajtásáról, ameny-
uvilien keresztülmentek a vizs-
gálaton, most már világosan lát-
ják, miről van szó. Gyakran 
csak a hozzájuk intézett kérdé-
sek nyomán ébredlek annak tu-
datára, mit mulasztottak eddig, 
hogyan kellett volna cseleked-
niük. Hibáikat belátták és azzal 
a szilárd elhatározással távoz-
tak, hogy kiküszöbölik azokat. 
Töljb elvtárs rádöbbent arra, 
hogy eddig nem olvasta kettő 
figyelemmel a Szalmd Népet és 
az egyéb pártsajtót, munkáját 
tehát nem ts végezhette [jól. Má-
sok belátták, hogy ideológiaijet-
maradoUságuk nagyobb, mint 
gondolták és hogy ezen! a hely-
zeten rendszeres tanulással 
több olvasással, sürgősen vál-
toztatniuk keU. Mindnyájan, az 
eddiginél fe világosabban lát-
ták, mit kíván meg tőlük a párt 
és milyeneknek kelt lenniük, 
hogv funkciójukat jól töltsék 
he. Első tehát a felülvizsgálat 
nevető hatása. 

fTgyanakkor a felülvizsgált 
elvtársak még közelebb 

kerültek a párthoz. Látták, hogy 
a párt féltő gonddal figveíi 
m un kásságu kai, fej I ődés ü'ket, 
azon van, hogy a nehézségeken 
átsegítse őket. Felismerték azt, 
hogg a párthoz őszintébbnek 
kell lenniük, mint önmagukhoz. 
Kz, akinek' nincs mitől tartania, 
hanem a felülvizsgálattól to-
vábbi fejlődésének alapját vár-
ja, nem félve, hanem e;relt fő-
vel, örömmel, bizalommal megy 
a bizottság elé. És nem fe csa-
lódik. A párttagok szorosabb, 
bizalmasabb kapcsolatának 
megteremtése a párttal, az ed-
dig sok esetben még kellően kl 
nem fejlődött közvetlent viszony 
kialakítása párt és tag között: 
ez a felülvizsgálat második ha-
talmas eredménye. • 

Nem utolsó sorban pedig imi-
tálja a felülvizsgáló munka ed-
digi lefolyása a párttagság szé-

lesebb rétegei, de egyúttal a 
pártonkivüliek és más párlboli-
ek felé is, hogy a Politikai Bi-
zottság határozatának célja nem 
egyszerűen a »tisztogatás.* 
, Ookan, különösen ellensége-

inlc közül, örüllek annak, 
most kiderül majd, mennyi kor-
rupt, karrierista, köpenyegfor-
gató elem húzódott meg pár-
tunkban. Még tagságunk egy ré-
sze és a velünk szimpatizálók 
tábora fe azt hitte, hogy a felül-
vizsgálat egyedüli célja a káros 
elemek ellávolilása. Természe-
tesen ez is dönlő cél, de ko-
rántsem az egvedüli. F.zelll a té-
ves nézetet vallók ma már rá 
kellelt ébredjenek, hogy a má-
sik döntö cél éppen az ériét: k 
felszínre hozá a- Mini ország-
szerte, ugy Szegeden is szá-
mos példa bizonyltja, hogy a 
bizottságok fejlődőképes, uj 
kádereket fedezlek fel. akik 
majd az eddiginél magasab\ 
felelősségteljese! >b tisztséget 
kapnak. Igen sokan érdemesnek 
mutatkoznak arra. hogy tovább 
képezzék, pártiskolára küldjék 
őket. Igy a Politikai Bizottság 
határozatának végreha/fást 
nemcsak a pártba nem való ele-
mek ellávoJi'ásával. n párltvq-
ság fokozottabb aktivizálásán"/, 
hanem uj. kitűnő funkcionáriu-
sok kiemelésével és megfelefő 
posztra á'ti'á ával tx erősíti * 
Párt élcsapat jellegét. 

Tf érmés zetesen el kellett 
oszolnia annak a rosszin-

dulattal koholt mesének i s 
hogy a határozat a volt szociál-
demokraták és értelmiségiek el-
len irányul. Számos voft szoci-
áldemokratában éppen bi-
zottság fedezte fel az értékét* 
azt, liogy Marosán elvtárs inté-
sét kövelvei,« Magyar Dolgozók 
Pártjában milyen jó kommunis-
tává vált. Igy azután számos 
volt szociáldemokrata elvtárs 
előtt a felülvizsgálat után fon-
tos pártfunkció elnyerésére 
nyilt lehetőség. Ugyanez a Hely-
zet az értelmiségieknél, ha a 
felülvizsgálat során bebizonyo-
sodik, liogy valóban a • nép 
ügyéért harcolnak és akarnak 
tovább is harcolni 

A határozat eddigi végrehaj-
tásáról minden kiértékelésnél 
többet mond az a kijelentés, 
amelvct az egyik szegcdi üzemi 
munkás szájából hallottunk a 
minap: tAlig várom, hogy már 
1én U a bizottság elé kerüljek!* 

S bizonyára nem ez az egy, 
hanem valamennyi öntudatos 
szegedi elvtársunk ilyen csillogó 
szemmel ilyen lelkesedéssel le-
ikiut a felülvizsgáló bizottság to-
vábbi munkája elé. 

Mtér! 19 forint az „ B " jegyes zsir? 
Lapunk szombati számában a 

közellátási közlemények között 
megírtuk, hogy zsirszalonnát 
vagy hájat a hentesiparosok ok-
tóber és november hónapban a 
79-es zsiradékjegy »A 1948. okt.« 
szelvényére szelvényenkint 25 
dekás fejadagban szolgáltathat-
nak ki. A fogyasztóközönség kö-
réből többen fordultak hozzánk 
azzal a kérdéssel, liogy miért 
kell a szabad zsirt is jegyre 
adni, illetve ez a jegyre adott 
zsir is miért kerül 19 forintba. 

A város közellátási ügyosz-
tályán azt a felvilágosítást ad-
ták, hogy erre a jegyre a hen-
tesek fokozottabb ellenőrzése 
céljából volt szükség, de tulaj-
donképpen szabad zsírról van 
szó. Ellenkező esetben ugyanis 
a szabad zsírhoz csak kevesen 
juthattak volna hozzá és csak 
sokkal magasabb fekete áron, 
Igy azonban mindenki 25 deká-
hoz hozzájuthat. Novembor yé-
gére ez a kérdés különben ts 

megoldódik, merf akkor megin-
dulnak a télele ji vágások, ame-
lyekből nagyobb mennyiségű 
zsir kerül forgalomig Az idei 
bő kukoricatermés miatt azon-
ban a gazdák még nem vágják 
le a sertéseket, hanem tovább 
hizlalják. Ezzel viszont a bő® 
vebb zsirellátást biztosítják. 

fflami Eilrdstőiroda 
S z e g e d e n 

A városi hirdetőirodákat' a« 
országban mindenütt államosít-
ják. A Szegedi Ilirdetőiroda ál-
lamosítására most került sor és 
dr. Mihályffy László tanácsnok 
adta át Paulai Tibornak, a 
Nemzeti Vállalatok budapesti 
cégvezetőjének. A szegedi Ál-
lami Hircjetővállalat mint nem-
zeti vállalat folytatja működé-
sét és további intézkedésig a 
Magyar Távirati Iroda kezelé-
sében lesz. 


