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A NÉPI DEMOKRÁCIÁK EREJE 
Amikor a béketábor erősödéséről 

beszélünk, elsősorban a Szovjet-
unió erősödésére és azokra a hatal-
mas gazdasági és politikai eredmé-
nyekre gondolunk, amelyek a népi 
demokratikus államokban a Szov-
jetunió segítségével a felszabadu. 
lás után bekövetkeztek. Ugyanak-
kor az imperialista tábor az anar-
chikus termelés, a kapitalizmus ál-
talános válsága folytán fokozato-
san veszít erejéből. A kizsákmá-
nyolt dolgozók maguk sem látják 
értelmét az imperialista államokban 
a termelés fokozásának: nem lát-
ják értelmét, mert a termelés emel-
kedésével életszínvonaluk nem emel. 
kedik. A tervszerű szocialista ter-
melésnek hatalmas eredményei a 
Szovjetunióban és a népi demokrá-
ciákban azt példázzák a világ do--
gozői előtt, hogy életük akkor vál-
tozik meg, életszínvonaluk akkor 
emelkedik,, teljes politikai, gazda-
sági és kulturális szabadságukat 
csak akkor vívhatják ki. ha leráz-
zák magukról az imperializmus jár. 
mát és a szocializmus, a tervgaz-
dálkodás útjára térnek. 

A kapitalizmus azonban görcsö-
sen ragaszkodik válságba jutott 
hatalmához: az imperializmus a 
világháború kirobbantásában látja 
a válságból kivezető útat. A Szov-
jetunióban és a népi demokráciák, 
ban nincsen válság. Békés politikai 
és gazdasági körülmények között 
járják a felemelkedés útját. A 
Szovjetunió egész békepolitikája 
ezt célozza és az eredmények le-
mérhetek a népi demokráciák és 
köztük Kina hatalmas gazdasági 
fejlődésén. 

A Szovjetuniónak a második vi-
lágháborúban aratott világtörténet, 
mi győzelme után és annak alap-
ján indult meg Magyarország, Al-
bánia, Bulgária, Csehszlovákia, Len-
gyelország, a Német Demokratikus 
Köztársaság 

A Kinai Népköztársaság is akkor 
indult el a fejlődés útján, amikor 
a forradalomból győztesen kike-
rülve létrejött a Kinai Népköztár-
saság, majd a Szovjetunióval meg. 
kötötték a baráti, szövetségi és kö'. 
csönös segélynyújtási egyezményt. 

Míg a kapitalista államokban az 
legyre fokozódó munkanélküliség, 
Sz életszínvonal állandó sülyedése, 
az árak állandó emelkedése tartja 
napról-napra izgalomban és sújtja 
a dolgozókat, addig a népi demo-
kratikus államokban teljesen fel-
számolódott a munkanélküliség. 
Szakember hiány van, az életszín-
vonal emelkedik és az árak hol 
egyik, hol másik szükségleti cikk-
nél csökkennek. Romániában pél-
dául Antonescu fasiszta diktatúrája 
alatt mérhetetlen magas árak vol-
tak, az infláció dühöngött és most 
a tervgazdálkodás következtében az 
áruházakban, üzletekben. nénbol-
tokban ezévben 32.7 százalékkal 
több árut adtak el, mint 1950 má-
sodik negyedében. Ugyanakkor a 
beruházások összege 36 százalék-
kal volt nagyobb, mint az elmúlt 
esztendőben. Ez a hatalmas fejlő-
dés Lengyelország pé'dájában <s 
látható: míg a háború előtt a len-
gyel mezőgazdaságban mindössze 
néhány tucat traktor dolgozott, ma 
már 25 ezer traktor szántja a fel-
szabadult lengyel parasztok föld-
jét. 1009 lengyel faluban gyúlt ki a 
Villany a lengyel hatéves terv ered-
ményeként. 

A népi demokratikus erők hatal-
mas gazdasági fejlődése mind erő-
Sebb bázist jelent az imperialista 
államokban élő békét akaró, béke-
Szerető do'gozók nagy felszabadító 
harcában? Kina, a 450 milliós néD-
pel rendelkező felmérhetetlen terü-
letű állam, ma már nem zsákmány 
területe többé az imperialistáknak 
és a számokban szinte kifejezhetet-
len értékű természeti kincsei nem 
az imperialista tábor háborús cél-
jait szolgálják, hanem a békés épí-
tést, a béketábor erősítését. Lenin 
elvtárs még 1923-ban azt írta: „A 
harc kimeneteiét végeredményben 
az határozza meg, hogy Oroszor-
szág. India, Kina stb. a világ la-
kosságának óriási többsége. S az 
utóbbi években éppen a lakosság-
nak ez a többsége sodródik bele 
rendkívüli gyorsasággal a felszaba-
duláséri folyó harcba, úgy hogy eb-

ben az értelemben még a kételynek 
az árnyéka se férhet ahhoz, hogy 
a világot átfogó harc végső meg-
oldása minő lesz. Ebben az érte-
lemben a szocializmus végleges 
győzelme tökéletesen és feltétlenül 
biztosított." 

Lenin elvtársnak ez a zseniális 
előrelátása napról-napra mindin-
kább beigazolódik. A 475 millió-
Kinán kívül Európában is több 
mint százmillió ember szabadult fel 
az imperialisták elnyomása alól. A 
Szovjetunió Kommunista Bolsevik 
Pártjának útját követve, a népi de-
mokratikus államok Kommunista 
Pártjai teljes erejüket a békés 
építő munkára fordíthatják és irá-
nyítói a gazdasági újjáépítésnek. A 
Szovjetunió segítségével a népi de-
mokratikus államok egy hatalmas 
gazdasági egységet alkotnak. Ez n7 

egység függetlenítette magát az 
imperialista államok rablógazdál-
kodásától és bevehetetlen várává 
vált a békének. 

Nem kétséges tehát, hogy a bé-
ketábor sokkal hatalmasabb poli-
tikai, gazdasági erőkkel rendelkezik, 
mint az imperialista tábor. 800 
millió ember tervszerű gazdálko-
dása a fejlődésnek a jólétnek olyan 

alapját veti meg, amelyet a törté-
nelem eddig még nem ismert. Kina 
ipara például szinte egyik naprói 
a másikra éledt újjá és erősödött 
meg felszabadulása után. Kelet-
Németország, Magyarország, Len-
gyelország és a többi demokratikus 
államok elmaradott mezőgazdasága 
és ipara a Szovjetunió segítsége 
nyomán mérhetetlenül megerősö-
dött. 

A népi demokratikus államok 
ereje és fejlődése elsősorban ab-
ban rejlik, hogy a népi demokra-
tikus rendszer, a szocialista terme-
lés gondolkodásukban is megvál-
toztatta az embereket. Fejlődő szo-
cialista kulluránk, a marxizmus-
leninizmus megmutatta a dolgozók 
előtt a felemelkedés helyes útját. 
Rávilágított a kapitalizmus rot-
hadó, rabló jellegére és megváltoz-
tatta a dolgozók viszonyát az ál-
lamhoz és a termeléshez. Míg a 
Horthy-Magyarországon a munká-
sok nem gondoltak arra, hogy ta-
karékoskodjanak, mert hiszen ab-
ból semmi hasznot nem láttak, 
most egymásután lépnek ki az isme-
retlenségből a Gazda Gézák, ak-k 
gondosan vigyáznak minden szegre, 
minden szál fonalra, mert tudják, 
hogy ennek megbecsülése a dolgo-
zók vagyonának a megbecsülését 
jelenti. A gyárakban, üzemekben, 
de a hivatalokban is egyre nagyobb 
méretekben bontakozik ki vala-
mennyi népi demokratikus állam-
ban a munkaverseny és a dolgozó'' 
nagy lelkesedéssel veszik át a Szov. 
jetunió tapasztalatait: Pável Nyi-
kov gyorsvágó módszerét, Kovaljcv 
szovjet mérnök útmutatásait. 

Ez a rugója úgy a magyar, a 
német, mint a csehszlovák, bolcár 
román lengyel, valamint a kínai 
ipar fejlődésének ia A szocialista 
szovjet mezőgazdaság tapasztala 
fainak a felhasználása indította e' 
a népi demokratikus államok me 
zőgazdaságának is határtalan ará-
nyú fejlődését. Mindez a nagy fej-
lődés párosul azokkal a hatalma-
politikai eredményekkel, amelyekel ? 
népi demokratikus államok a ma. 
gyar dolgozó néppel együtt r 
Szovjetunió vezetésével a békéért 
folyó harcban elérnek. Legyőzhe-
tetlen erő ez, ha figyelembe vesszük 
hogy velünk vannak az imperialista 
elnyomás alatt szenvedő dolgozók 
milliói is, az eddig még fel nerr 
szabadult országokban. 

Az a hatalmas békeharc, amely 
az egész világon folyik és amely 
ben mi, magyar do'gozók, közvai 
lenül pedig Csongrád megye do1 

gozói is, bekapcsolódtunk, e<*y ú; 
világnak veti meg az alapját. Á 
békeharc eredménye elsősorban i> 
politikai és a gazdasági erők f" 
kozásától függ. Ezért kell magún 
kat ideológiailag jói felfegyverezni, 
gazdaságilag pedig mind nagyobb 
lendülettel do'gozni ötéves tervünk 
sikeréért. Ebbe a hatalmas béke-
harcba kapcsolódik az a nagyar' 
nyű mozgalom is, amely a nép ák 
Irmának adott kölcsönökkel viszi 
előre országunk fejlődését, békéink 
megvédését, jövőnk biztosítását, 

4 kommunisták példamutatása nyomán 

Mind több dolgozó paraszt fog össze Tápén 
a közös boldog jövő érdekében 

Szeptember eleie óta 421-en csatlakoztak a községben 
a lermeloszöiethezeti mozgalomhoz 

„Dús kalászunk lenge'ci 
a selymes, büszke szellő . . . " 

— száll a dal frissen és erősen a 
tápéi tanácsháza hangszórójából. 
Dolgozó parasztot köszönt a dal, 
olyan parasztot, aki most lépett az 
igazi boldogulás, a termelőcsopor-
tolk útjára. 

Szeptember hónapban valósággal 
„megmozdult a föld" Tápén, — 
amint azt mondani szoklák. Nincs 
olyan nap, hogy húsz-harminc dol-
gozó paraszt ne írná alá a belé-
pési nyilatkozatot. A községházán 
és a falu több forgalmasabb helyén 
kifüggesztett táblákon hosszan so-
rakoznak 

az új belépők nevei. 
Pénteken estig csupán szeptember 
eleje óta 421 dolgozó paraszt vá-
lasztotta a szövetkezeti gazdálko-
dás útját. A 421 dolgozó paraszt, 
vagyis mintegy 220 család, több 
mint 110 holddal csatlakozott a 
lermelőszö vetkezeti mozgalomhoz. 

Mi váliolta ki Tápé dolgozó pa-
rasztjaiból, hogy ilyen nagy töme-
gekben fordullak a közös gazdál-
kodás felé? 

— Meglátták a környékbeliek, 
hogy közös gazdá'kodással mennyi-
vel jobb eredményeket érhetünk 
el — adja meg a feleletet Nagy 
Pál elvtárs, a tápéi Ady Endre IIP. 
tipusú rszcs párttitkára. — Meg-
látták, hogy például az egyéni gaz-
dálkodók 15 mázsás árpatermésével 
szemben a csoport 22 mázsás átla-
got ért el, búzából pedig 2 mázsás, 
állaggal termelt többéi a csoport. 
Ez csak a közös gazdálkodással, a 
gépi műveléssel lehetséges. 

A kommunisták példamutatása 
volt emellett az a . hatalmas erő, 
amely ilyen nagy lendülettel vitte 
előre a termelőszövetkezeti moz-
galom ügyét. A tápéi pártszervezet 
vezetősége szeptember elején egy-
öntetűen elhatározta, belép a 'eszes-
be, hiszen ez nemcsak jól felfo-
gott egyéni érdeke valamennyiük-
nek, de kötelességük is, hogy pél-
dát mutassanak vele. 

Azóta sorakozik napról-napra 
több és több név az új tszcs 'ta-
gokat feltüntető táblákon. Nemré-
gen történt, hogy Hódi Ferencné 
dolgozó parasztasszony is ott állt 
az egyik ilyen tábla előtt össze-
verődőit 

kis csoportban. 

Olvasta az újonnan belépettek ne-
veit. 
— Hiába nézed, a te neved nincs 
rajta, mer? még nem léptél be a 
csoportba szólította meg Huszta 
István elvtárs, a község párt titká-
ra, 

— Majd rajta leszi — vágta rá 
hirtelen Hódiné, aki már régóta 
gondolkodott rajta, hogy érdemes 
lenne belépni a csoportba. Ez a 
gondolat erősödött meg benne, 
amikor a páriti'tkár elvtárssal 
együtt ballagtak tovább és be-
szélgettek a tszcs eredményeiről. 

— Aláírom a belépési nyilatko-
zatot — mondo?ta egyszerre, de 
aztán hozzátette kissé súgva: 

— A férjemnek azért ne szól-
junk addig, mfg őt is meg nem 
győzik ennek a lépésnek helyessé-
géről a népnevelők. 

A népnevelők . fel is keresték 
Hódi Ferencet, nem is egyszer. A 
beszélgetések nem voltak hiába-
valók. Hódi Ferenc szere'ti 'a csa-
ladját, világosan gondolkodó em-
ber, így hát íiem csoda, ha alá-
írta ő is a belépési nyilatkozatot. 

— No most már te is aláírha't-
nád — mondta ezután a feleségé-
nek, de Hódiné mosolyogva nézett 
férjére és boldogan közölte vele, 
hogy ezúttal megelőzte őt. 

Az ellenségnek 

nyilvánvalóan h-em te'tszik Tápén 
sem, hogy a község becsületes dol-
gozó parasztjai ilyen nagy tömeg-
ben lépnek a boldogulás útjára. 
Addig törték a fejűiket, amig ki-
találták, hogy el kellene terjeszte-
ni: aki kitölti a belépési nyilat-
kozatot, annál leltárt készítenek és 

semmit sem adhat el, mert meg* 
szűnik a magántulajdon. Nem is 
késlekedtek a mindenféle gonosz-
ságra hajlamos kulákok, hanem' 
elkezdtek súgni-búgni rémhíreikkel. 
Az öntudatos dolgozó parasztok 
természetesen kinevették czl a ki-
talált mesét, de akadtak, akik az 
első pillanatban felültek nekik. A 
Párt népnevelői azonban ezeken a 
helyeiken is eloszlatták a riadalmat 
és megmagyarázták, hogy a tszcs-
ben • is mindenkinek lehel háztáji 
gazdasága, háza, kertje, de még 
jószágai is. örömmel, bizalommal 
hallgatták a népnevelők szavát a 
dolgozó parasztok ésl nem egy he-
lyen fordult elő, hogy olyan be-
csületes kisparaszt, aki először ma-
ga is 'továbbadta ezt a rémhírt —. 
mint például Vince Géza —, most 
elsőnek szállt szembe az ellenség 
híresztelésével és nemcsalk belépett 
a termelőcsoportba, hanem még tíz 
újabb tagot is szervezet? be meg-
győző, felvilágosító munkájúval. 

Általános Jelenség 

különben is, hogy az új Iszcs-ta-
gok maguk is csatlakoznak 3 
népnevelőkhöz. Ördögh Antal kis-
paraszt például, aki a II'P. tipusú 
tszcsbe kérte felvé'telét, belépése 
óta mindennap kisgyűlésen ismer, 
teti a nagyüzemi gazdálkodás elő-
nyeit és eredményeit. Gavrún Jó-
zsef elvtárs, dolgozó paraszt pe-
dig — aki az elsők között írta 
alá a belépési nyilatkozatot — 
ugyancsak kitűnő felvilágosító mun-
kát végez és eddig 35 új lagot 
szervezett a termelőcsoportba. \ 
kiváló népnevelök között van Mol-
nár Mária, DISZ titkár is, a 
VIT-en járt országo&hírű tápéi né-
pi tánccsoport tagja. Molnár Mária 
helyesen gondolta, hogy először a 
családban kezdi meg a felvilágo-
sító munkát és kétheti szorgalmas 
magyarázatai nyomán édesapja va. 
lóban belépett a csoportba, rálépett 
a biztos, nyugodt élet útjára. 

„ Barátként jöttünk, de mint testvérek távozunk 
SZEGED DOLGOZÓI MELEG SZERETETTEL FOGADTAK 
A CSEHSZLOVÁK NÉPHADSEREG MŰVÉSZEGYÜTTESÉT 
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Szeretettel várt vendégek érkez-
tek pénteken Szegedre: a Csehszlo-
vák Néphadsereg Művészegyüttese. 
Békéscsabai nagysikerű szereplésük 
után jöttek hozzánk, hogy Szeged 
dolgozói előtt is bemutassák mű-
vészetüket és még mélyebbé tegyék 
a két nép elszakíthatatlan barátsá-
gát. 

Csehszlovák vendégeinket népes 
küldöttségek várták a tanácsiháza 
előtt rendezett ünnepélyes fogadta-
táson. Hosszantartó taps juttatta 
kifejezésre az autóbuszok befutá-
sakor azt a meleg barátságot, ame. 
!yet Szeged dolgozói irántuk érez-
nek. A mejeghangulatú ünnepségen 
a Szegedi Pártbizottság nevében 
Zombori János elvtárs, első titkár 
fogadta őket, Bite Vince elvtárs, 
szervező titkár pedig közvetlen-
hangú beszédben üdvözölte az 
együttest nemcsak a pártbizottság, 
de Szeged valamennyi dolgozója 
nevében. 

Hangozta'tta Bite elvtárs, hogy 
Szeged dolgozói már többször ré-
szesüliek abban az örömben, hogy 
a Szovjetunió kii'döttségei mellett, 
a szomszédos népi demokráciák 
küldöttségeit köszöntheitélk. 

— Ennek azért is van nagy 
jelentősége — mondotta —, 
mert a Szovjetunió úttal veze-
tett béketábor népei közötti 
barátságot crösft'k azok a m'nd-
johlian clmé'yülö kúturülis 
kapcsolatok is, amc'yekbö! az 
utóbbi Időben egyre több al-
tommal részcsü'nek Szeged dol-

gozó!. 
— A felszabadulás előtt a cseh-

•ziovák népnek éppenúgv nem volt 
ehetősége népi ku'túrája építésére 

és továbbfejlesztésére, mint ne-
künk, Az uralkodó osziály, ha meg 

ts engedte, hogy valamennyire is 
felszínre kerüljön a népi művészet, 
akkor aunalk csak szomorkodó, 
búskomor szavait hallhattuk. Ez 
természetes is, hiszen a dolgozó 
nép bilincsekbe kötve, elnyomva 
é!?. Az a lendület, amelyet a népi 
művészet az elnyomás ellenére is 
megőrzött, kifejezi a nép szabad-
ságvágyát és elszánt békeakaratát. 
Hálásan emlékezett meg Bite elv-

társ beszédében arról, hogy a mű-
vészet virágzásnak indulását is a 
Szovjetuniónak köszönhetjük. 

Lelkes éljenzés, taps fogadta be-
szédét. Az együttes érkezését ün-
neplő szegedi do'gozók és vendé-
geink egyaránt le'kesen éltették a 
felszabadító Szovjeiuniót és a bé-
ketábor népeinek barátságát. 

— Sztálin, Gottwald, Rákosii — 
zúgo?t hosszan az éljenzés, majd 
ezu'án Antali József elvtárs, a sze-
gedi helyőrség politikai tisztje kö-
szöntötte csehszlovák vendégeinket 
az ünnepségen megjelent tisz?'kül-
döttség és a néphadsereg nevében. 

— Ez a látogatás — mondotta 
a többi között — megerősíti né-
pünk és hadseregeink fegyverbará-
?i kapcsolatát, lehetővé teszi nép-
hadseregünk harcosai és a ma-
gyar dolgozók számára. hogy 

még közelebb kcrlt'iünk n 
csehszlovák né"*tcz, ku'fúrájá-
hnz, hadseregéhez és a közös 
cá'érf cgvfltt haladjunk a szo-
claüzmus éo'lése, megvédése 

útján. 
Leom'ottak már a hatalmas Szov-
jetunió és a dicsőséges Szovjet 
Hadsereg felszabadító harcai nyo-
mán azoilt a mesterségesen emelt 
válaszfalak, ame'yeket uralkodó 
osztályaink a csehszlovák és ma-
gyar nép közé emellek. 

Antali e'vínrs beszéde után is 
felhangzott újból a lelkes éljen-

zés és taps, kél kis úttörő pedig 
gyönyörű virágcsokorral kedveske-
dett az együttesnek. Az együttes 
vezetői megölelték, megcsókoltak 
őket, majd vezetőjük, Muzikar al-
ezredes köszönte meg a szíves fo-
gadtatást. 

— Minél tovább vagyunk a ma-
gyar nép között — hangoztatta —, 
annál jobban növdkszik a szeretet 
irániatok. Nagyon örültünk, hogy 
Magyarországra jöhettünk, de itt 
ez az örömünk egyre fokozódik. 
Jól ismeriük azokat, akik a múlt-
ban cl alkarink bennünket válasz-
tani egvmá«tól. A burzsoáz a, az 
imncria'isták törekvése volt ez, 
akik ellen ma békénk megvédése 
érdekében közösen harcolunk a di-
csőséges Szovjetunió által vczetcl? 
héketáborban. 

Mint barátok jöttünk, de mint 
testvérek távozunk és nem fe-

• Icdkrziink meg arról, hogy 
megvédjük határainkat az el-
lenséggel szemben, mint nho-
fivnn tl ts véd'tek dé'l ha'árol-
tokat az áru'ó Tito-bandával 

szemben. 
— Sztátin, Gottwald, Rákosi! — 

dörgött fel ismét az éljenzés. Vi-
rágcsokrokkal az üzemek kü'dötiei 
léptek ezután c'ő és árasztották el 
az egviittcst szeretetük ie'eivel. 
Igen közvetlen, baráti hangulat ala-
kult ki és boMocan moso'vogtak 
cgvmásra csehek és magvarok, két 
fcls.zahadu't nép derűsi, életre vir-
radt dolgozói. 

A Csehszlovák Néphadsereg Mű-
vészegyüttese este a Szegedi Nem-
zeti Színházban mulatta be mű-
vészetét óriási sikerrel Szeged dol-
gozóinak. Az előadás ismertetésé-
re visszatérünk holnapi lapunk-
ban. 


