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A béketábor erői mérhetetlenek 
^ Az egész világon folyik a tartós 
békéért folyó harc. A népek nagy-
szerű harca a béke fenntartásúért 
és megszilárdításáért a történelem-
ben soha eddig nem tapasztalt mé-
reteket öltött és példátlan erejűvé 
vált. Nincs a földkerekségen egyet-
len ország sem, ahol a béke hívei 
ne növelnék szüntelenül a bókéért 
küzdő harcosok táborát, amely min-
den világrészben, minden ország-
ban szüntelenül növekszik. Ugyan-
ilyen mértékben — szintén a törté-
nelemben eddig nem tapasztalt'mer. 
(ékben — növekednek a béketábor 
anyagi erői is a Szovjetunióban és 
a tőkés rendszer alól felszabadult 
országokban, ahol a békeszerető és 
a szocializmus út ján haladó népek 
mérhetetlen erői és alkotó energiái 
szabadulnak fel a kommunista és 
munkáspártok vezetése alatt. 

Nemrégen. augusztus ulolján, 
tették közzé a Szovjetunió fejleszté-
sét szolgáló ötödik öléves terv 
irányelveit. Vasárnap kezdődik meg 
a nagy Bolsevik Párt XIX. Kon-
gresszusa, ahol ez irányelveket meg 
fogják tárgyalni. Az irányelvek 
megszabják a Szovjetunió iparának 
é s mezőgazdaságának fejlesztését az 
1951-el kezdődő öt év folyamán. Ez 
idő alatt a szovjet ipar termelése 
csaknem kétszeresére fog emelkedni 
és a mezőgazdaság termelése több, 
mint másfélszeresére nő. Ilyen üte-
mű fejlődésre még nem volt példa 
a tőkés rendszer történetében. Ez 
©t év alatt gigantikus munkákhoz 
fognak a szovjet emberek. A világ 
legnagyobb vízierőműve is elkészül, 
országnyi területeket fognak be 
m a j d az öntözés alá. a hatalmas 
sztálini természetátalakító tervek 
a lapján sivatagokat és pusztákat 
tesznek termővé és ehhez mérten 
emelkedik a szovjet nép életszínvo-
nala. Az öiödik ötéves terv a Szov-
jetunió népgazdaságának újabb ha . 
talmas arányú fejlődését eredmé-
nyezi és biztosítja a szovjet nép 
anyagi cs kulturális színvonalának 
további emelkedését. Az ötéves terv 
során a Szovjetunió ismét egy ha-
talmas lépést lesz meg a szocializ-
musból a kommunizmus felé vezető 
úlon. 

Az ötödik ötéves terv nagyszerű 
célkitűzései máris a megvalósulás 
útján vannak. A szovjet nép évről-
évre diadalmasan teljesíti és túltel-
jesíti az ötéves terv előirányzatait. 
Az idén elkészült a világ egyik leg-
nagyobb csatornája, a Volgát a 
Donnal összekötő Lenin-csatorna és 
diadalmasan folyik már a világ leg-' 
nagyobb vízierőmű vének építése, a 
kujbisevi vízierőműé. Óriási lendü-
lettel indultak meg a sztálingrádi 
vízierőmű és a nagy turkmén csa-
torna munkálatai is. Ezek mind a 
béke erődéi és a békéért folyó harc 
bázisai. 

Azonban az ötödik ötéves terv 
nemcsak mennyiségi fejlődést je-
lent, hanem hatalmas minőségi vál-
tozást is. Az ötödik ötéves terv fo-
lyamán a legnehezebb tesli munkák 
gépesítése, óriási önműködő szer-
számgépek szerkesztése út ján, a 
szovjet ipar termelékenység tekinte-
tében mérhetetlénül felül fogja 
múlni a Jegféjlettebb tőkés országok 
iparát — bár már most is jelentő-
sén felülmúlja. Az irányelvek min-
den egyes pontja arról tanúskodik, 
hogy az ötödik ötéves terv végre-
hajtása során szüntelenül erősödik 
a béke legyőzhetetlen bázisa, a 
Szovjetunió. 

Ez a terv azonban emellett előse-
gíti a Szovjetunió és a népi demo-
kráciák gazdasági együttműködésé-
nek megszilárdítását és kiszélesíté-
sét is. Az ötödik ötéves terv során 
a Szovjetunió mérhetetlen nagy se-
gítséget aid majd az összes népi de-
mokráciáknak — így szélesedik, így 
szilárdul tovább a bóketábor anyagi 
ereje. 

A több mint négyszáz milliós kí-
nai nép, a Kínai Kommunista Pár t 
vezetése alatt, népi demokráciája 
diktatúrájának megszilárdításával és 
erősítésével biztosítja népgazdasá-
gának további gyorsütemű fejlődé-
sét és dolgozói anyagi helyzetének 
szakadatlan javítását. Tegnáip ün-
nepeltük a Kínai Népköztársaság 
kikiáltásának harmgi/tilr évforduló-

ját. Még csak három év telt el. de 
a kínai nép szinte felmérhetetlen 
sikereket ért el ez idő alatt Ami a 
legfontosabb, megszilárdították a kí 
nai népi demokratikus államot. E 
három év alatt legnagyobbrészt 
Csaing Kai-Sektől támogatott mint 
egy kétmillió banditát semmisítettek 
meg. Közel háromszázmillió kínai 
parasztot juttatott földhöz a kor 
mány és már azon az úton van. 
hogy rövidesen befejezik a közel 
négyszázmillió emberre kiterjelő 
földreformot. 

A földreformnak és a dolgozó pa 
rasztság következetés megsegítésé-
nek, valamint az óriási árvízvédel-
mi-csatornázási munkálatoknak kö 
szönhető, hogy a Kínai Népköztár-
saság mezőgazdasági terme'ése fe-
lülmúlja a háború előtti évek leg-
jobb termését és szüntelenül még 
tovább emelkedik. Kína történetében 
első ízben fordult elő, hogy a ha-
talmas ország immár nem szorul 
gaibonabevitelre. hanem, ellenkező-
tó?. a gabonát exportáló országok 
sorába léphetett. 

A Kínai Népköztársaság elért 
eredményeiről csak csillagászati 
számokban lehet beszélni. Közel 
kétmilliárd köbméter földet mozgat-
tak meg a folyamszabályozási mun-
kák a la t t Több mint tízezer kilo-
méter vasútvonalat állítottak helyre 
és 1200-at újonnan építettek. Ugyan-
ez idő alatt több mint harmincezer 
kilométer országutat hoztak rendhe 
Az árvízvédelmi munkáknál több 
mint hétmillió ember dolgozott . . . 
Óriási "számok ezek! Hívén mutat-
ják a Kínai Népköztársaság hatal-
mas erejét és erőfeszítéseit.-

Ugyanilyen mértékben hozták 
helyre és fejlesztették az ipart is. 
A kínai nép határtalanul 'bízik a 
gazdasági építéá sikereiben. Kíná-
ban 475- millió munkaszerep! hon-
polgár él. végtelenül gazdag nyers-
anyagforrásokkal rendelkezik Kfria 
— mindez biztosítja, hogy a Kína.i 
Kommunista Párt vezetésével elér-
jék, amit Csen Jun elvtárs. a Kí-
nai Kommunista Párt Központi Bi-
zottságának tag ja mondott: „Ha 
mi, a világ békeszerelő népeivel 
együtt,' meg tudjak védeni a Világ-
békét, akkor gazdasági fejlődé-
sünkben utolérjük, sőt néhány év 
alatt magunk mögött hagyjuk az 
imperialista országokai-" 

A kínai nép mindén egyes gaz-
dasági sikere hozzájárul a béke le-
győzhetetlen táborának erősítésé-
hez. 

Az európai népi demokratikus 
országok dolgozói is a kommu-
nista és munkáspártok 'vezetésével 
szintén sikeresen' haj t ják Végre nép-
gazdasági terveiket. Magyarország. 
Lengyelország, Bulgária, Csehszlo-
vákia, Románia és Albánia ipari 
termelése évről-évre hatalmas ütem. 
ben növekszik, a növekvés évente 
eléri a 15—30 százalékot is. De a 
nehézipar termelése ez országokban 
m'ég jobban megnövekedőit és az 
elkövetkező pár év alatt rriég hatal-
masabb ütemben növeksáiik-.' hiSzen 
Nova Huta Lengyelországban, Sztá-
linváros Magyarországon, a hatal-
mas csehszlovák kohóművek, az ú j 
romániai és bulgáriai üzemek még 
csak ezután kezdik meg teljes ter-
melésüket. Ez országok népgazda-
sági terveinek legfőbb célja a szo-
cializmus anyagi és technikai bázi-
sának megteremtése. Az elélt sike-
rek bizonyítják, hogy a kizsák-
mányolók uralmának megdöntése 
után a dolgozó nép alkotó ener-
giái milyen csodálatos alkotá-
sokra képesek. A szocializmus vilá-
gában ismeretlenek a kapitalizmus 
rákfenéi, nincs munkanélküliség és 
a dolgozó nép egyre inkább egyet, 
len egységes akaratba forr össze — 
így építik a tartós béke szilárd bá-
zisait minden népi demokráciában. 
Míg a még tőkés rendszer alatt 
sínylődő országokban a munkanél-
küliség egyre nő, a nemzeti jövede-
lemből egyre kisebb rész jut a dol-
gozóknak, addig a népi demokrá-
ciákban szüntelenül emelkedik áz 
életszínvonal az elért népgazdasági 
sikerek következtében. A Szovjé't-' 
unió és a népi demokráciák népgaz-
dasági sikerei elemi erővel bizo-
nyítják a föld minden lakója előtt, 
hnpy a jövő a szocializmusé. ^ 

Lelkes kölcsönjegyzéssel szavaznak a szegedi dolgozók 
a béke ügye mellett 

A szegedi üzemekben és vállala-
tokban, a dolgozó parasztok között 
továbbra is nagy lendülettel folyik 
a békekölcsönjegyzés. A népneve-
lők munkája állandóan javul. Jó 
érvekkel győzik m e g a dolgozókat 
a jegyzés fontosságáról, állandóan 
és következetesen hasonlítják össze 
dolgozóink múltbeli helyzetét a je-
lennel. A népinevelőknek továbbra ig 
fontos feladatuk, hogy megmutas-
sák. mennyi mindent kaptak dolgo-
zóink az ötéves tervtől, a terv meg-
valósulását elősegítő kölcsönjegy. 
zésektől. 

A békekölcsönjegyzésben legjobb 
átlagot elérők aT 1952 október l-l 
kiértékelés alapján: 

ÜZEMEK: 
Ujszegedi Kender, 
Szegedi Kender, 
Malomipar 

HIVATAL ÉS INTÉZMÉNY: 
65. sz Építőipari Tröszt, 
Közraktárak, 
MTH Délkeletmagyarországi Igaz-

gatósága, 
Tervezőiroda. 

KERESKEDELMI 
VÁLLALATOK: 

Hungária, 
Cipőnagykereskedelmi Vállalat, 
Textilnagykereskedelmi Vállalat. 

EGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZETEK: . , 

Rendelőintézet 
SZTK, ' 
Közkórház. 

ISKOLÁK: , " 
Pedagógiai Főiskola, 
Gépészeti Technikum. 
150. sz. iparos tanuk) iskola. 

SZÖVETKEZETEK: 
Fényképész Szövetkezet, Ly 
Cipész Szövetkezet, 
Női Szabó Kisipari Szövetkezet. 

TERMELöCSOPORl OK: 
Haladás tszcs, 
Táncsics tszcs, 
Dózsa tszcs-
A jó agitációs módszerek haszná-

lata egyre jobban terjed. A Mátyás-
téri általános iskolában naponta a 
zászló felvonáshál a tanulók előtt 
felolvassák a jól jegyző szülőket. A 

Tömörkény leánygimnáziumban a 
tanulók dolgozatot írtak szüleiknek 
a kölcsönjegyzés fontosságáról. A 
Földimüves-utcai általános iskola 
tanúlói 15 alkalommá! köszöntötték 
a jegyzésben él 'e n járő dolgozókat. A 
népnevelők jó munkájára mutat az 
is. hogy váttozátos agitációs eszkö-
zöket használnak. 

A Gyufagyárbán lendületesen fo-
lyik a népnevelő munka. Az üzem 
egyik dolgozója, Major József né 
bérelszámoló munfcáskáder most 
normatanfolyamon van. A tanfo-
lyamról értesítette az üzeni vezétö-
ségét, hogy 813 forintos fizetése 
mellett 1000 forintot jegyez, mert 
meg akarja hálálni, hogy képez-
heti magát, tovább tanulhat. Tudja, 
hogy ez a kölcsön adott- összegeknek 
is' köszönhető, amelyek mindig meg-
térülnek. A tervkölcsön első Húzá-
sakor 1Ó.OOO forintot nyert, sámlii-
dén "jegyzésikor ' példamutató *kar 
lenni. Feísővároson Gombos Hajós 
népnévelő' felkereste özv. Usala 
PáJhé Csaba-utcai négy holdai dol-
gozó parasztasszonyt, A népnevelő 
arról beszéli, hógy ' milyen 'sokat 
kapott a dolgozó parasztság ötéves 
tervünktől, majd CsakT Tálné el-
mondotta, hogy milyen nehéz körül-
mények között élték a" múltban. 
Éjt-nappallá téve dolgoztak, még-
sem jutöttaik soha semmire.' Mostani 
boldog életének további biztosítá-
sáért jegyez 250"forintot. 

Egyre jofebatt bekapcsolódnak a 
jegyzésbe a háziasszonyok is, Rő-
kuson Csikós Antalné a konyha-
pénzből 100 'forintot jegyzett. Ö is 
tuáija, mit jelent egész népünk és 
a maga számára a be-ke. ézt akarja 
kölcsön adott forintjaival megvé-
deni. 

Azokban az üzemekben, ahol 
gyengébb volt politikái munka, a 
népnevelők miniden igyekezetükkel 
azon vannak, hogy elmélyítsék a po.' 
litikai agitáció!, emeljék munkájuk 
színvonalát. A TexttlihűVekben teg-
nap délelőtt minden munkaterem-
ben röpgyűlést tartottak, s a röp-
gyűléseken aú üzemi dolgozók lel-
kes felajánlásokat tettek. 

Egyre joíbban kidomborodik a 
jegyzésben az. hogy dolgozóink 
jobba,, élnek, ma, többet keresnek, 
mint egy évvel ezelőtt. A Gyógy-
szertár Vállalatnál Pálinkás Jánósné 
1239 forintos fizetése mellett 1500 

forintot jegyzett. A jegyzeskor az« 
mondotta, hogy a vállalatnál 650 
forint fizetéssel kezdte, ma 12311 
forint fizetése van- Ezt az ötéves 
tervnek, a kölcsönadott forintoknak, 
köszönheti. Ezért jegyzett 1500 fo-
rintot; • 

A jegyzés lelkesen folyik a dol-
gozó parasztság között is. Jó érve-
ket használnak a népnevelők, s e r " 
ért egyre lelkesebben jegyeznék 
dolgozó parasztjaink a héza javára 
a maguk hasznára. A népnevelők 
fontos feladata azonban, iwgy ne 
elégedjenek meg az eddigi eredmé-
nyekkel, hanem elmélyült politikai 
munkával, tartalmas agitációval, a 
dolgozó parasztok életkörülményei-
nek jobb megismerésével harcolja, 
nak a jegyzés sikeréért. A jó jegy-
zési eredmények azt mutatják, hogy 
dolgozó parasztságunk, ha megma-
gyarázzák nekik a jegyzés fúntos" 
ságát, örömmel és lelkesedéssel ve-
szt ki' részét a jegyzésből. \.. 

Gyálaréten Farkas Dezső, a Kom-
szomől "tszcs -elnöke 500 forintot 
jegyzett és ezt mondta; Ezzel pél-
dát akar mutatni a tszcs tagságá-
nak. Példája nyomán Ábrahám Jó-
zsef tszcs tag 300 forintot jegyzett. 
Balástyán Diós József három hol-
das dolgozó paraszt 300 forintot 
jegyzett. Dóczi Imre sirásó, ki'enc 
gyermekes apa 700 forintot, jegy-
zett. „Az államtól én már igen sok 
mindent kaptam és kötelességem,uelc 
tartom, hogy ezt békekötc'só'njegy-
zéssel visszafizessem. Tudom, högy 
még ezután is sokat fogok kapni a£ 
államtól-'' t j llésen Ambrus Mihály 
13 holdas középparaszt 500 forin-
tot jegyzett, ezzel is a béke nagy 
ügyét akar ja ' szolgálni." CsorVáa 
Gyimesi István VB-elnök 1190 fo-
rintos fizetése melléjt 1500 forintot 
jegyzett. Á békekölcsönjegyzés te-
rén Kübehházári hiányosságok mu-
tatkoznak Az 1. típusú Viharsarok 
tszcs 117 tagja közül eddig csak 16 
tag jegyzett 2400 forint értékben. 
Ennek az az oka, hógy a tszcs ve-
zetősége nem mutat példát a tag-
ságnak a kölcsön jegyzésben. A kü-
bekházi Sartó"Kalapács tsz 117 
tagja közül 97-en jegyeztek eddig 
kölcsönt. Kecskeméti Pál a f s z t^g ja 
500"forintot, Biczóki Istvánná 500 
forintot, öcskó Péter 400 forintot 
és Ocskó Mária úttörő 100 forintot 
jegyzett. 

A szegedi üzemek dolgozói munkafelajánlásokkal3 
nagyobb teljesítményekkel köszöntik 

a SZK(b)Pártjának XIX. kongresszusát 
így készül az ünnepre 
az Ujszegedi Kender 

1500 dolgozója 

Az Ujszegedi Kender- és Lenszö-
'őgyár valamennyi dolgozója a 

Harmadik negyedéves tervük sike-
res befejezése után újabb munka-
versenyt indítottak a negyedik ne-
gyedéves tervük határidő előtti be-
fejezésére, valamint a Bolsevik 
Párt XIX. kongresszusának tisztele-
tére. Az Ujszegedi Kender- és Len-
szövőgyár dolgozói közül 1500-an 
tettek örömmel és lelkesedéssel 
rrmnkafelajánlást a Bolsevik Párt 
XTX. kongresszusára, hogy vállalá-
sukkal is bebizonyítsák a Szovjet-
unió iránt érzett szeretetüket és 
hálájukat. 

A szövő üzemrészben Kormányos 
Tsfvánné vállalta, hoszv naponta 
5000 vetéssel termel többet Az ed-
•dÍ!j végzett 46.000 nőni átlniíos ve-
tését a kongresszus tiszteletére 51 
ezerre emeli fel. Szendei Mária 
négygéóes szövőnő napi 32.000 ve-
-ést váltait. 

A stonnoló üzemrészben ,"s öröm-
mel tették meg felajánlásaikat a 
dolgozók a kongresszus t'isz'téletéré. 
Tari Mária sztahanovista Vállaltai 
bogv Í35 százalékos Sflagtéljésít-
ménvét 140 száza'ékm ' fokozza és 
minőségi teljesítményét '100 Száza-
'ékra emeli. Vállalta, horfv patro-
nálta Bagi Hona dolgozó társát, 
boav ietenlegi 96 sz'áza'élrát 120 
százalékra teljesítse a XIX. kom 
"rcsszns tiszteMére. A láneorsőzó 

zomré"ben TI. Horváth .Tőzsefné 
dnt 100 kc-os telfestlménvét 101 

kilóra eme'i fe' s a hulladékot 31 
dekáról" 26 dekára csökkent' A 
fetvető üzemrészben Rózsa Mag-
dolna ifjúmunkás jó munkájával 

mutat példát dolgozó társainak, 120 
százalékos átlagteljesítménnyel dol-
gozik. A - kongresszus tiszteletére 
napi 842 méteres teljesítményét 850 
méterre emeli "fel, 80 százalékos mi-
nőségi ' munkáját pedig 90 száza-
lékra fokozza. ' • 

A Ruhagyárban 
556 doigozó tett felajánlást 

A Szegedi Ruhagyár dolgozói is 
elhatározták; hogy jó munkával ké-
szülnek a-Szovjetunió Kommunista 
Párt jának XIX. kongresszusára. Az 
üzem- dolgozói közül a tegnapi na-
pig 556-an tettek szocialista foga-
dalmat. hogy ezzel mutassák meg 
szeretetüket és hálájukat a Szov-
jcttmió és a Bolsevik Párt iránt. Az 
üzem1 dolgozói a harmadik negyed' 
évre tett vállalásukat is Becsülete-
sen teljesítették. Vállalták, hogy 
térvelöirányzatukat egymillió 400 
ezer forintban teljesítik. Adott sza-
vuknak pontosan eleget tettek, vál-
lalásukat- • már szeptember 27-'én 
teljesítették. A Bolsc-yik Párt XIX-
kongresszusa tiszteletére folyó ver-
senyben a dolgozók szebbnél-szebb 
vállalásokat tettek Révész Mihály 
vállaira, hogy 165 Százalékos telje-
sítményét 176 százalékra fokozza, 
az eddig elért 99 százalékos n.inő-
s'égét 100 százalékra- emeli fel. Ma-
gouyi Juila vállalta, högy 180 szá-
zalékos 1 átlagteljesítményét 195 
százalékra emeli fel, emellett 100 
százalékos minőségi munkát végez. 
HéísYIjr Józsefné a kéz',munkacso-
port nevében a kongresszus méltó 
megünneplésére ígérte. hogy napi 
240 darab teljesítményüket 245 
darabra emelik fel. Vájt ni Péterné, 
"az ©gjfes Szalag nevében felaján-
lotta. hogy a Bolsevik Párt XIX. 
kongresszusának tiszteletére 153, 

százalékos teljesítményüket 156 szá. 
zaiékrs emelik fel. 

A Bútorgyár dolgozói 
naponta fokozódó 

teljesítményűkkel köszöntik 
a XIX- kongresszusi 

A Szegedi Bútorgyár dolgozói 
megfogadták, hogy a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának XIX. kon-
gresszusát azzal köszöntik, hogy 
tervteljofíí lésüket nap-iniftt nap 
túlszárnyalják. Az üzem. népneve-, 
lói állandó felvilágosító mókájuk-
kai nap-mint nap elbeszélgetnek 
a dolgozókkal, a Szovjetunió mér-
hetetlen segítségéről, a kommuniz-
mus építésenek nagyszerű tervéről, 
A Szegedi Bútorgyár dolgozói mél-
tón vették "kí részükei a harmadik 
negyedévi tervük teljesítéséért ÍOJ 
lyó harcból. A harmadik negyed-
évi tervüket hat nappal a határidő 
előtt befejezők. A Szovjeunió Bol-
sevik Pár ' ja iránti szereiét meg-
sokszorozta a dolgozók erejét, ferv-
teljfesitésükben minden nap szebb-
nél-Szebb' "eredményeket érnek el. 
Októbör elsején az üzem " vala-
mennyi dolgozója október 9-i fér-
vén dolgozott. Sutka Gyula a kon-
gresszus liszteletére vállalta, hogy 
128 százalékos átlagteljesífménve 
mellett minőségi munkáját 85 szá-
zalékról 100 százalékra emeli feL 
Molnár Jenő 139 százalékos telje-
sítménnyel dolgozik, megfogadta, 
hogy a Bosevik Párt kongresszusá-
nak tiszteletére 80 százalékos mi-
nőségi átlagát 100 százalékra fo-
kozza. Kohajda János ígéretei tett 
arra, hogy 81 százalékos minőségi 
munkaját 100 százalékra javítja, 
hogy ezzel köszöntse a Bolsevik-
Párt }£IX. kongresszusát. 


