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Socr i fov szovjet hiUUdölt: 
Még magasabbra kell emelnünk a békéért 
f o l yó harc zászlaját 

A taps viharrá fokozódott, 
iwnikor az elnök bejelentette, 
hogy a következő szónok 
Moszkva küldötte. Gavrilov. A 
kongresszusi küldöttek feláll-
ta lelkesen tapsolva üdvözöl-
tök a hős lenini Komszomol 
kémlelőjét. 

Engedjétek meg nekem — 
kcdlo meg beszédét —; hogv 
n Szovje'unió fővárosa. Mosz-
kva — ahol a nagy Szlálin él 
és dolgozik — fiainak és leá-
nyainak nevében átadjam a 
UemokraliKus Ifjúsági Világ-
szö e'sé/i kongresszusának for-
ró fldvörie'üket. (Felállva per-
írekig lelkesen éltetik Sztá-
Unt). 

A reakció sőfét eröt ti) rt-
lágbáboru ktoobtanlAsát kisér-
lik meg. mondolta. És ha az 
imperialistáknak nem sikerül 
«! bá' o-ut ki-obbanianiok, an-
nak oka a világ népcinek egy-
sége és meghatározott el-
szántsága, amellyel minden 
hálio'us gyújtogató ellen har-

colnak. A Szovjetunió népei-
nek nagy vezére, Sztálin elv-
társ mogjósólta a háborús 
gyujtogatók elgondolásainak 
elkerülhetetlen csődjét. 

Olyan körülmények közölt, 
amikor elszánt küzdelem 
folyik a béke hivei és a há-
borús gyujlogatók között, ne-
künk még magasabbra kell 
emelnünk a békéért folyó harc 
zászlaját. 

Fogadjuk meg. hogy minden 
erőnket, energiánkat a béké-
ért, a demokráciáért- nemzeti 
függetlenségért, az ifjúság jobb 
Jövőjéért folvtalolt harc ügyé-
nek szenteljük. 

Száz- és százmillió egyszerű 
ember tekint nagy reménnyel 
és sz&retettel Moszkvára, a béke 
és a népek szabadságának és 
függetlenségének zászlóvivőjére. 
Ezért mi, a jövőben is erősíteni 
fogjuk országunk hatalmát, 
hogy mint hatalmas, megingat-
hatatlan szikla álljon a béke 
őreként (Zugó taps.) 

El vagyank szánva a végsőkig harcolni 

a h á b o r ú s a i t t l ó k ellen 

Számunkra semmi sem szen-
tebb, mint a mi szovjet ha-
eánk. semmi sem drágább és 
közelebb álló, mint Lenin és 
Sztílin nagy pártja. Nekünk 
uagvou drága a mi szabadsá-
gunk, liazánk és jövőnk. 

Nem akarunk háborút és ke-
ményen kiállunk a béke ügye 
mellett — mondotta ezután. — 
Fővárosunk ifjai és leányai meg-
bíztak: Mondjam el a kongresz-
szusnak, h(yy Moszkva if jusáe-a 
a jövőben is a béke harcosainak 

elsb sorában áll és a jövőben 
is erősiti az egész világ demo-
kratikus ifjúságának baráti kap-
csolatait. 

Véleményünk szerint megkell 
erősíteni az éberséget a világ 
ifjúsága demokratikus egységé-
nek ellenségével szemben, bát-
ran le kell leplezni áruló sze-
repüket. Szünet nélkül fel kell 
világosítani az ifjúságot, hogy 
a mi erőnk az egységes tömö-
rülésben van: abban, hogv el 
vagyunk szánva a végsőkig har-
colni a háborús uszítók ellen. 

Ezután 3 felhátarodás hang-
ján szólt a Tito-klikk gyalázatos 
árulásáról. Végül felhívta a vi-
lág ifjúságát: Fordítsuk minden 
erőnket arra, hogy megvédjük 
a szilárd és tartós világbékét, 
a fiatalság becsületét, szabad-
ságát és jobb jövőjét. 

A nagy tapssal fogadott be-
széd után Dorothy Hynds üd-
vözölte a kongresszust. 

Az indonéz ifjúság küldötte 
Rzogiono felszólalásában arról 

[beszélt, hogy az amerikai im-
perializmus gazdasági befolyása 
egvre erősödik Indonéziában. 

Ram is Alia, az albán fiatalok 
nevében beszélt. Elmondotta, 
hogy a Szovjetunió hatalmas 
győzelme lehetővé tette egv nj 
demokratikus Albánia éni'tcsét. 

Utána Tvan Basev előterjesz-
tette a főtitkárság javaslatát, a 
határozati javaslatokat, a kiált-
vánvt megszövegező bizottságok 
elnökeire és tagjaira vonatko-
zóan. A kongresszus a iavasla-
tot egyhangúlag elfogadta. 

Izrael küldöttének felszóla-
lása után n hétfői kongresszus 
véget ért. A tanácskozást ked-
den reggci folytatják. 

a vidéki színházak kérdését 
A szegedi színház igazgatója 
Benkő Miklós elvtárs lesz 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa álta! 
megválasztott kormány 
letette a hivatali esküt 

A minisztertanács iafjai személyében változás nem történt 

A kormány a ozeptember 2-án 
tartott minisztertanácson elha-
tározta, hogv a Mrgynr Népköz* 
társaság Alkotmányának élcf-
betépfwc folytán lemond. Dobi 
látván miniszterelnök a kor-
mány lemondását a Mngvnr Nép-
közt,1rsn«Ug Elnöki Tanácsának 
•zepfember 3-án bejelentette. 

A Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsa szeptember S-én 
tartott fllésén a minisztertanács 
Plnökévé oevhnngulag Dobi Tst-
ván, elnökhelyettesévé Rákosi 
Mátvás elvtársat, állainininis/-
terrá Gerö Ernő elvtársat, a 
minisztertanács tagia'nak pedig 
kfllflgyminiszterré Kállai Gyula 

elvtársat, belügyminiszterré Ká-
dár János elvtársat, honvédel-
mi miniszterré Farkas Mihály 
elvtársat. pénzügyminiszterré 
Kossá István elvtársat, igaz-
ságügyminlszterré Rics István 
elvtársat, nehézipari miniszterré 
Zsofinvecz Mihály elvtársat, 
könnyűipari miniszterré Maro-
sán György elvtársat, földmű-
velésügyi miniszterré Erdei Fe-
rencet. külkereskedelmi minisz-
terré Rónai elvtársat, belkeres-
kedelmi miniszterré Bognár Jó-
zsefet, építésügyi miniszterré 
Darvas Józsefet, közlekedés- és 
posfaflgyi miniszterré Bebríts 
I.ajos elvtársat, népművelési mi-

niszterré Révai József elvtársat, 
vallás- és közoktatásügyi mi-
niiszterré Ortiifny Gyntát, nép-
jóléti miniszterré Ratkő Anna 
elvtársnöt választotta meg. EzRk 
szerint a minisztertanács tag-
jai szemétjében változás nem 
történt. 

A minisztertanács elnöke és a 
minisztertanács tagjai Szakasits 
Árpád elvtárs, sz Elnöki Tanács 
elnökének kezébe letették a hi-
vatali esküt. 

A minisztertanács czntán Do-
bi István elnökletével megtar-
totta első ülését. 

A minisztertanács rendezte 
a vidéki színházak kérdé ét. 
A most következő évadtól 
kezdve valamennyi szinház a 
uépmüvelődési minisztérium 
hatáskörébe tartó ik majd. Ok-
tóber elsejére nyolc vidéki 
színházat szerveznek át. Ezek 
közöl hatnak vidéki, keltőnek 
lmdapesli székhelye lesz. A 
vidéki színházak székhelye: 
Győr, Pécs. Szeged, Kecske-
mét— Szolnok, Debrecen és 
Miskolc lesz. Budapesten uta 
zőoperát és bányavidéket láto-
gató együttest szerveznek. 

Az uj szecedi szinház mű-
vészei i vezetésére Benkő Mik-
lós elvtárs kapóit megbízási. 
A debreceni szinház művészeti 
Igazgalója Horváth Jenő elv-
társ, a Kecskemét—Szolnokié 

pedig Márki Géza elvtárs lesz. 

Az összes vidéki szinházafc 
október elsején nyitják meg 
kapuikat. Döntő mértékben 
megváltozik a mücorpolilíka. a 
sok esettan destruktív, nivót-
lan daratak helyeit a jövő-
ben mindenfelé a haladószel. 
ternü szovjet és magyar irótf 
drámáit és operettjeit játszák. 
Mindegyik szinház élére 3 
művészeti igazgatón kívül 
inunkásigazgaíó és gazdasági 
vezető is kerül. A színházak! 
vezelőségének legfontosabb 
feladata a kőzen égszervezés 
és a helyes mfeorpo'i'ika ki-
alakilása lesz. A jól bevált 
líjszinhá/előadásokat ősztől 
kezdve tovább folytatják és 
tovább fejlesztik. 

A munkásosztály fiai 
meghódították a levegőt 
Káprázatos légiparádé a vasárnapi 
repülőnapon 

Vasárnap délelőtt a nemtte-
tiszinü és vörös zászlókkal dí-
szített budaörsi repülőtéren 
százezres tömeg gyönyörkö-
dött a magyar légierő kápráza-
tos felvonulásában. A hatal-
mas légiparádén résztvett 
Szakasits elvtárs, Farkas Miháltj 
elvtárs honvédelmi miniszter, 
valamint a kormány több tag-
ja. A felejthetetlen szépségű 
felvonnia'on bemutatkoztak a 
szovjet, lengyel, csehszlovák 
és román modellezők is. 

A közönség lelkesen üdvözöl-
te a motoros, vitorlázó, model-
lező és ejtőernyős századokat. 
Ezután Lenin, Sztálin és Rá-
kosi elvtársak arcképeivel dí-
szített gépek zúgtak el a re-
pülőtér felett. 

Ezután a fiatal repülőmodel« 
lezőle, maid a vitorlázó repülők 
mutatták be nagy tudásukat. A 
vitorlás egyéni műrepülés után 
a vitorlázó repülés magasisko-
lájának bemutatása következett^ 
majd a motoros gépek mutaltála 
be kűprá/atos gyakorlataikat. A! 
léggömbvadá szat és az ejtőer-
nyősök gyakorlatainak bem uta* 
tisa után kötelékrepülés követ* 
kezett. majd 20 gép ötágú csil-
lagalakzattan vouult el a száz-
ezres tömeg előtt. 

A- repülőnap behízonvitottáj 
hogy a munkásosztály fiai meg4 
hódították a levegőt, hiszen aa 
uj sportrepülők legnagyobb ré* 
sze üzemi-munkás és paraszt* 
származású. A káprázatos bernit* 
tató az Internacionálé hangjait 
val ért véget. 

Szüret nélkül m ú k ü 
o pörög maimclio'asiszla vérbiréssgo'i 

Az athéni bábkormány ter-
rorhadjárata a görög hazafiak 
ellen napról-napra fokozódik. A 
vészbíróságok szünet nélkül mű-
ködnek. Még az athéni sajtó cen-

zúrázott jelentései is beismerik) 
hogy augusztus hónapban 157| 
halálos ítéletet hajtottak vég* 

re. A kivégzettek egyharmada 
nő volt. ' 

SZTÁLIN UTAT MUTAT 
Részlet Hjin: A nagy futó-

Itelag cimü regényéből. 

A volgai traktorgyár éle-
tében veszélyesen feltorlódó 
problémák megoldására — a 
szovjet nép nagy vezetője, 
maga Sztálin elvtárs adja 

meg a választ. Beszéde fény-
lő reflektorként világit a 
hibák szövevényébe, rámutat 
„ mulasztások gyökerére. 

A konferencián a zsúfolt 
széksorokban ott a volgai 
gyár leváltott vezetője, lg-
nátov és ott ül Szeliversztov, 
a mostani vezető is... 

f 1931 február negyedikén reg-
gel híre terjedt, hogy délután 
• konferencia bezárása előtt 
(Sztálin elvtárs fog beszélni. A 
küldöttek, akik már régen vár. 
tak erre a beszédre, siettették a 
munkát az egyes alosztályok-
baa, hogy tizeukét órára végez-
zenek. Az üléstermet és a szo. 
bákat, melyek az alosztályok 
munkája folyamán bepiszkolód-
tak, kitakarították; és kiszellőz-
tették. 

A küldöttek közül azok, akik 
remélték, hogy még ma az esti 
vagy éjszakai vonattal el tud-
nak utazni Moszkvából, résztan 
szélszéledtek a városba, hogy 
a hivatalokban ügyes-bajos dol-
gaikat elintézzék, másik részük 
utazás előtti tjevásárlásatt vé-
gerle el, dc általában már majd-
nem teljesen a vonaton érezték 
maglikat. Moszkvához ds a kon-
fercnclálioz már csak a Szlálin 
neve iránt érzett tisztelet fűzte 
őket. mert megszokták, hogy 
Sztá'in beszédeiben mindig va-
lami ujat rendkívül világos és 
pontos útmutatásokat kapnak 
munkájukkal kapcsolatban. 
Minden egyéb tekintetben Mosz-
kván ldvül voltak, saját kör-
nyezetükben vagy üzemeikben, 
melyekből a konferencia nap-
jaiban nem a legbiztatóbb hl-
rek érkeztek. Főképpen a szén-
ipar és az építkezések munká-
sai aggódtak. Kezdte felülni fe-
jét a munkaerőhiány, a terme-
lés csőkkent, a kegyetlen fagy 
is beállt — a tervet nem tel-

jesítették. Már a konferencia 
második-harmadik napján utaz-
ni akartak. De nem utaztak el 
és Igy bevárták Sztálin bcszé-
dót 

Barkov nem messze Iguátov-
tól és Szellverszlovtól, a har-
madik sorban ült és a gyártat 
érkezett levelet olvasgatta. Ne. 
hezen heverte kl a pyárban tör-
tént összeütközést és lelke mé-
lyén még mindig nem volt tel-
jesen meggyőződve, hogy ebben 
az cselben munkástársainak volt 
igazuk. De mif tehetett volna? 

Szakképzettsége szerint ko-
vács volt, de a forradalom ele-
jén gazdasági természetű fel-
adatokkal bízták meg. A tizen-
két év alatt hat kormányzóság-
ban tíz tisztséget viselt. Volt az 
állami gazdasági tanács elnöke, 
községi gazdaság vezetője és a 
legkülönbözőbb üzemek tgazga. 
tója. Szervezőnek szokta tarta-
nt magát, fő'eg adminisztrációs 
és politikai ügyekkel foglalko-
zott, a technika a mérnökök 
dolga volt nála. A különböző 

gyárakban eltöltött évek alatl 
kiválasztott néhány magához 
közelálló mérnököt és maga 
köré gyűjtötte őket. 

De most már, mlulán négy 
hónapot dolgozott a gyárban és 
nemrégiben lezajlott a technikai 
tanács értekezlete, ahol a gyári 
mérnökök szervezetlen léptek 
fel a gyárigazgatóság vonalve-
zetése ellen, ugy érezte, hogy 
egyre süllyed, hogy mellig süp-
pedi a mocsárban és minői több 
mozgást végez a menekülésre, 
annál mélyebbre merül, . 

Barkov fészke'ődnl kezdett, 
hogy még kényelmesebtan el. 
helyezkedjék a karosszékben, 
amikor egyszerre lármát, kia-
hálást és tapsot hallott maga 
körül. Elkésve állt fe( és elkez-
dett a többiekkel kiabálni és 
tapsolni. 

Az elnökség mögött nagy tár-
ma hallotszott. Ordzsonokidze, 
aki vállára vetett téli bundában 
ült, felemelkedett és kissé meg. 
hajolt; szürkebluzos titkára va 
lamít a fülébe súgott. Valami, 
iyen rendelkezést adott át. A 
lárma fokozódott: az elnökség 
mögött tolongó tömegben nyug-
talan mozgás kezdődött. 

Ordzsonokidze a terem felé 
fordult és emelt hangon kiál^ 
tolta 

— Megjött Sztá'in r 
Sej leni lehetett ezt már ab* 

ból a mozgolódásból is, amelW 
az elnökség mögött végbement) 
A padsorokban éljeneztek és| 
tapsoltak, sokan nyakukat nvuj-
toaatták. hogy meglássák az el* 
nökség körül tolongó tömeataul 
Sztálint. De ő még nem volt ott) 

A lárma és a kiáltozás foko-
zódott. az elnökség felállt. A1 
felugráló tömeg közölt kissé 
meggyorsított, energikus léptek-
kel haladt el Sztálin, szokntl 
keid öltönyétan. Zsebéből né-
hány jegyzetpapirt húzott elő 
és maga elé helyezte az emel-
vényre. 

A kiáltozás, lárma és fapsvi-
har fokozódott, egyetlen szűnni 
nem akaró zsivajjá olvadt ősz-
szc, melyet csak ritkán szaki-' 
tott félbe egy-egy éles hang; 
>Éljen a párt vezéreb, liogy az-
után újból belemerüljön az ál-
talános zsivajba. 

Sztá'in állt. Balkeze hüvelyk.) 
ujját zubbonya szegélyébe füg-
gesztette, jobbkeze mozdulattá) 
uul ereszkedett alá az emeivényj 


