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' (Folytatás az első oldalról) 

árosból a kommunizmusba való át-
méret feltételeit. 

Sztálin tanítása a kommün zmus-
ba való átmenet feltételeiről, a 
kommunista társadalom felépítésé-
ről hatalmas erőt nó a szovjet em-
bereknek alkotó tevékenységükben, 
fényesen megvilágítja valamennyi 
ország dolgozói előtt a békéért, a 
demokráciáért és szocializmusért 
folytatolt harc út já t . 

Valamennyi szovjet ember és az 
egész vi lág dolgozóinak milliói most 
Moszkvára, a Kremlre tekintenek, 
ahol megkezdi munká já t a Szovjet-
unió Kommunista (bolsevik) P á r t . 
járnak kongresszusa. 

I A Szovjetunió Kommunista 
1 Pártja a kommunizmusért foly. 
j tátott harcban kivívott új, ki-

magasló, világtörténelmi jelen, 
tőségű győzelmekkel lép a XIX. 

kongresszus elé. 

"A szovjet nép Lenin. Sztálin párt-
jának vezetése alatt felépítette a vi-
l á g e'só szocialista társadalmát, 

A szovjetország löriénelm'leg rö-
vid Idő alatt vál t hatalmas szocia-
lista állammá. A szovjetországban 
kifejlődött és egyre jobban izmosodik 
a szovjet társadalom erkölcsi, poli-
tikai egysége, a Szovjetunió népei-
nek barátsága, a szovjet hazafiság. 

A Nagy Honvédő Háború vihará-
ban a kommunista pá r t és Sztálin 
elvtárs a haza védelmére hívta és 
legendás hőstettekre lelkesítette a 
szovjet embereket. A szovjet "ép 
megvédte a szocializmus nagy vív-
mányait, megmentette az emberisé-
get a fasiszta rabságtól. A háború 
tüzében még jobban megerősödött 
és megedződött a szovjet társadalom 
erkölcsi, politikai egysége, a Szov-
jetunió népeinek barátsága. Az egész 
világ elólt kifejezésre jutott a szov. 
jet rendszer nagy, legyőzhetetlen 
ereje, a szovjet fegyveres erők le-
gyózhetetlensége. A szovjet nép jo-
gosan érdemelte ki a hős népnek 
ki járó dicsőséget 

A háború alatt Lenin—Sztálin 
pá r t j a még jobban összeforrt a nép-
pel, még szorosabb kapcsolatokat 
létesített a dolgozók széles tömegei-
vel. A Szovjetunió világtörténelmi 
jelentőségű győzelmet aratott és 
megerősödve került ki a háborúból. 

Jelenleg nincs szilárdabb állam, 
mint a szovjet szocialista állam. 
A Szovjetuniónak egcsz történelme 
során meg sohasem voltak ilyen 
igazságosan és jól elrendezeti álla-
mi halárai . A szovjet országot 
egész története során még sohasem 
vei lék körül ily baráti szomszédor. 
szágok. A háború utáni idő alatt 
mérhetetlenül megnövekedett a 
Szovjetunió nemzetközi tekintélye. 

A Szovjetunió vezeti a demokrá-
cia és a szocializmus hatalmas tá-
borá t Lengyelország, Csehszlová-
kia, Magyarország, Románia, Bul-
gária , Albánia népei, amelyeket a 
Szovjet Hadsereg felszabadított a 
fasiszta iga alól. megteremtenék a 
népi demokratikus rendszert és 
most sikeresen építik a szocializ-
must. Biztosan haladnak a szocia-
lizmus ú t j án a Mongol Népköztár-
saság dolgozói ls. A külföldi tőke 
állal leigázott Kína helyett orszá-
gunknak keleten a baráti Kínai 
Népköztársaság a szomszédja, 
amely óriási lelkesedéssel építi ú j 
éleiét. Bátran védelmezi szabadsá-
gát és függetlenségét az amerikai 
rablókkal szemben a hős koreai 
nép. 

A Német Demokratikus Köztár. 
saság megalakulása fordulópontot 
Jelentett Európa történetében és a 
béke ügyének egyik legnagyobb 
győzelme volt. J . V. Sztálin „A 
szocializmus gazdasági problémái a 
Szovjetunióban" című művében rá-
mutat, hogy a második világháború 
és e háború gazdasági következmé-
nyei legfontosabb gazdasági ered-
ményének az egységes, mindent át-
fogó világpiac szétesését kell te-
kinteni, ami meghatározta a kapi-
talista világrendszer általános vál-
ságának további elmélyülését. 

A szovjet népnek a békés építés 
terén a háború utáni idő alatt el-
éri, ú j , kiváló sikerei lelkesítő pél-
dául szolgálnak a népi demokra-
tikus országok dolgozói számára. 
A világ népei saját szemükkel lát-
ják, hogy teljesen csődöt mondtak 
az Imperialisták számításai, akik 
abban reménykedtek, hogy a Szov-
jetunió a háborúokozta károk kö-
vetkeztében meg fog gyengülni. 

A kommunista pár t — figyelem-
be véve a szovjet szocialista rend-

szer hatalmas erejét — a háború 
utáni időben gyors ütemet jelölt 
kl az ország népgazdaságának 
helyreállítására és fejlesztésére, a 
szovjet kultúra további felvirágoz-
tatására. 

Ezeket a feladatokat sikeresen 
megvalósítottuk. A háború utáni öt-
éves terv ú jabb dicsőséges szakaszt 
jelentett a Szovjetunió fejlődéséÖfen. 
A negyedik sztálini ötéves terv si-
keres teljesítése Lenin—Sztálin 
pá r t j a bölcs polit ikájának diadala, 

A szovjet nép óriási lelkesedéssel 
épíll a gigászi vízierőműveket és 
csatornákat, megvalósítja a termé-
szet átalakításának tervét. Már 
megkezdte működéséi a Lenin ne-
vét viselő hajózható Volga—Don-
csatorna. 

Nagyszerű távlatokat nyit meg a 
szovjet nép előtt a Szovjetunió fe j -
lesztésére irányuló ötödik ötéves 
terv. A XIX. pártkongresszus i rány-
elvtervezete rámutat , hogy az ötö-
dik ötéves terv meghatározza a 
Szovjetunió népgazdaságának ú jabb 
hatalmas fejlődését és biztosítja a 
nép anyagi jólétének és kulturális 
színvonalának további jelentős 
emelkedését. 

Az ölödik öléves terv teljesítése 
hatalmas lépé6 előre a szocializmus-
ból a kommunizmusba való fejlődés 
út ján . 

A szovjetország Lenin—Sztálin 
pár t jának vezetése alatt a béke ha-
talmas pillérévé vált. A hős szovjet 
nép, a győzedelmes és alkotó szov-
jet nép építőmunkája a lelkesedés 
és a büszkeség érzéséi kelti az egész 
haladó emberiségben. A szovjet 
nép, korunk hatalmas mozgalmá-
nak. a béke hívei mozgalmának 
első soraiban halad és beoltja az 
emberekbe a meggyőződést, hogy a 
béke erői hatalmasabbak, mint a 
háborús gyújtogatok erői. A széles 
néptömegek tudatába behatoltak 
Sztálin elvtárs szavai: „A béke 
fennmarad és tartós lesz. ha a né-
pek kezükbe veszik a béke megőr-
zésének ügyét és végig kitartanak 
mellette". 

Ma, a kommunista párt XIX. kon-
gresszusának megnyílása nap ján a 
szovjet nép mélységes szeretetét és 
hűségét fejezi ki a kommunista párt 
és Sztálin elvtárs i ránt" — í r j a a 
Pravda vezércikke. 

Berlinbe érkezett a Mongol Népköztársaság 
kormánykűld öttsége 

Bér/in (ADN.) Vasárnap este Ber-
linben érkezett a Mongol Népköz-
társaság kormányküldöttsége. A 
küldöttség tagjai Idamzsnb, a Mon-
gol Népköztársaság rendkívüli ée 

meghatalmazott nagykövete a Szov-
jetunióban, valamint Balezhinnjani 
Chándszurun élmunkásnő a u«gy 
népi hurál küldötte. 

Kereskedelmi megállapodási kötött 
a Kínai Népköztársaság 

és Ceylon kormánya 

Magyar államférfiak üdvözlő távirata 
a Német Demokratikus Köztársaság megalakulásának 

harmadik évfordulója alkalmából 
Ottó Grotewohl Elvtársnak, 
a Nőmet Demokratikus Köztárfia. 

•ág miniszterelnökének, 
B e r l i n . 
A Német Demokratikus Köztársa-

ság megalakulásának harmadik év-
fordulója alkalmából fogadja Mi-
niszterelnök Elvtárs meleg baráti 
üdvözletemet. Az egész magyar nép 
nevében szívhői kívánok Önnek to. 
vábbi nagy sikereket abban a világ-
történelmi jelentőségű küzdelemben, 
amelyet a szocializmus építésének 
útjára lépett Német Demokratikus 
Köztársaság az egységes, demokrs. 
tikus, független Németország létre-
hozásáért és a béke megőrzéséért 
folytat, 

R á k o s i M á t y á s 
a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsának elnöke 

Wilhelm Pleck Elvtársnak, 
a Német Demokratikus Köztársa-
ság elnökének. 

Berlin. 
Engedje meg Elnök elvlárs, hogy 

a Német Demokratikus Köztársa-
ság fennállásának harmadik évfor-
dulóján a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa ne vébe,a őszinte jó-
kívánságaimai fejezzem ki. A ma-
gyar nep baráti együttérzéssel kí-
séri a német nép harcát hazája 
egységéért, a demokratikus és béke-
szerető Németország felépítéséért. 
Kívánom Elnök Elvtárs, hogy a Né-
met Demokratikus Köztársaság h a r . 
ca továbbra is sikerrel Vigye előre 
a német népet a békés és boldog 
fejlődés ú t j án . 

Dobi István, 
a Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának elnöke. 

Gsorg Dertinger Úrnak, 
s. Német Demokratikus Köztársa-
ság külügyminiszterének. 

Berlin, 
Fogadja Külügyminiszter Űr a 

Német Demokratikus Köztársaság 
nemzeti ünnepe alkalmából szívből-
jövő Kzerencsekívánataimat. Az el-
múlt három esztendő alatt a Ma-
gyar Népköztársaság és a Némci 
Demokratikus Köztársaság között 
kölcsönös megbecsülésen alapuló 
baráti együttműködés alakult ki. 
Azök a sikétek. amélyeket á Német 
Demokratikus Köztártaság szocia-
lista építőm unkájába® és a Német-

ország szétszakítására irányuló im-
perialista politika ellen folytatott 
harcban ért el, a béke és a haladás 
ügyéért vívott közös küzdelem nagy. 
ieleniőségű tényezői. Biztos vagyok 
abban hogy az egységes, független 
és demokratikus Németország ügyét. 

amelyet a világ összes békeszerető 
népei, élükön a nagy Szovjetunió-
val. saját juknak tekintenek, teljes 
siker fog ja koronázni. 

Kiss Károly, 
a Magyar Népköztársaság 

külügyminisztere. 

Magyar kormányküldöttség utazott Berlinbe 
a Német Demokratikus Köztársaság 

megalakulásának évfordulójára 
A Német Demokratikus Köztársa-

ság megalakulásának harmadik év-
fordulója alkalmából rendezett ün-
nepségekre magyar kormányküldött-
ség utazott Berlinbe. A küldöttség 
vezetője Molnár Erik igazságügy-
miniszter, a Magyar Dolgozók 
Pá r t j a Központi Vezetőségének 

tagja. A küldöttség tag ja i : Pong-
rácz Kálmán, a fővárosi tanács 
végrehajtóblzotiságának elnöke és 
Ha jdú József rendkívüli követ, 
meghatói mázott miniszter, a Ma-
gyar Népköztársaság berlini diplo-
máciai missziójának vezetője. 

Kínai küldöt tség érkezet t Ber l inbe 
az október 7-i ünnepségekre 

Berlin (ADN.) A Német Demo-
kratikus Köztársaság kikiáltása 
harmadik évfordulójának ünnepsé-
geire október 5-én délelőtt meg-
érkezett Berlinbe a Kínai Népköz-
társaság küldöttsége, tagjai : Vej 
Csue közoktatásügyi miniszterhe-
lyettes, a központi népi kormány I ságban. 

kulturális és népművelési bizottsá-
1 gának tagja, valamint Peng Kang, 
j — santungi népi kormány taga A 
küldöttség vezetője Csi Peng-Fej 

j nagykövet, a Kínai Népköztársaság 
diplomáciai missziójának vezetője 

I a Német Demokratikus Köztársa-

Vasárnap befejeződölt 
a háromnapos gyermekgyógyász 

kongresszus 
Vasárnap fejeződött be Szegeden 

a Tudományegyelem Ady-téri nagy-
termében megrendezett háromnapos 
országos gyermekgyógyász kon-
gresszus. Az utolsó napon a gyakor. 
lati és az elméleti kuta tás szakem-
berei ismertették az egyes fertőző 
betegségek elleni védőoltások mai 
állását Dr. Tamási Gyula, a László 
kórház főorvosa a vörheny elleni 
védőoltásról tartott referátumot. Lé-
nárt György egyetemi magán tanár 
előadásában javaslatot tett a védő-
oltások egyesítésére és az eddiginél 
helyesebb alkalmazási sörrendjére. 

Az előadások és hozzászólások 
után dr. Gerlóczy Ferenc egyetemi 
magántanár , az Orvosegészségügyi 
Szakszervezet gyermekgyógyász 
szakcsoportjának idei elnöke össze-
foglalójában a többi között ezeket 
mondia: Amíg a két világháború 
közöti a2 akkori úgynevezett „Gyer . 
mckorvoSiérsaság" a 25 év alatt 
mindössze egyetlen egy esetben tar . 

tott vidéken nagygyűlést, addig az 
elmúlt négy évben ez már az ötö-
d k ilyen nagygyűlés vidéken s az 
elmúlt négy év alatt valamennyi 
egyetemi városunkat végiglátogat-
tuk Országunk tudományos érdek-
lődésének fejlődését tükrözi, hogy 
mosianí nagygyűlésünk látogatottsá-
ga messze meghaladja összes eddigi 
nagygyűléseinkét. A gyermekgyó. 
gyász értekezletek kiléptek régi 
szűk kereteikből. A referátumokat 
a gyakorlat és az elmélet kiváló 
szakképviselői tartolták és a hallga-
tóság között itt voltak fiatal kuta-
tóink, gyakorló orvosaink és nagy 
számban egészségügyi középkádere-
ink ls. Kongresszusunk pozitív ered-
ménnyel zárul I, mert nagy élőreha-
ladást jelentett a megelőző gyer-
mekgyógyászat tövábbj fejlesztése 
szempontjából és ezzel is közelebb 
vitt bennünkei szocialista egészség-
ügyünk célkitűzéseinek megvalósítá-
sához. 

Peking (Üj-Kina) . A Kínai Nép-
köztársaság éa Ceylon kormánya 
között folytatott kereskedelmi tár-
gyalások eredményeképpen október 
4-én aláírták a két ország kereske. 
delmi egyezményét és azt a szerző-
dést. amelynek értelmében a kínai 
kormány 80.000 Vonna rizst ad el a 
ceyloni kormánynak. Az általános 

kereskedelmi megállapodás az első 
a maga nemében Kína és valamely 
délkeletázsiai ország között. 

A szerződés értelmében rövidesen 
útnak indítják Ceylonba a 80.000 
tonnás kínai rizs-száilítmányt Az 
első 20.000 tonnát október közepén 
rakják hajóra, hogy kielégítsék Cey-
lon legsürgősebb szükségleteit. 

Az Összkínai Szakszervezet i Szövetség 
a l e l n ö k é n e k ny í l t l e v e l e 

az amer ika i munkásokhoz 
Peking (MTI.) Az „Uj-Kína" hír-

ügynökség közli Csu Szue Fannak, 
az összkínai Szakszervezeti Szövet-
ség alelnökéneik nyílt levelét az 
Egyesült Államok szervezett mun-
kásaihoz, az ázsiai é6 osendesóce-
áni békeértekezlet alkalmából. 

O J Szue-Fam bevezetőjében em-
lékezteti az amerikai dolgozókat 
1941. december 7-ére, a Peari-har-
bouri „gyalázat napjára", 6 fel-
hívja a figyelmet arra, hogy az 
Egyesült Államok kormánya ma 
mégis támogat ja a japán írjrafel-
fegyverzést és Ny ugat. Németor-
szág fegyverkezését. 

Csu Szue-Fan ezután rámuta l : az 
amerikai munkásokkal azt akar ják 
elhitetni, hogy az Új Kína fenye-
geti az Egyesült Államokat, jól le-
het Kínának nincsenek csapalai, 
Amerikával szomszédos térségeken, | 

míg a Kínával szomszédos Koreá-
ban amerikai katonák tömegei har-
colnak. Kína nem küld hajóhadat , 
vagy légierőt Hawaiba, ugyanak-
kor az Egyesült Államok megszállja 
a kínai Taivant. Amerikára senki 
sem dobolt bombát, viszont az ame-
rikai bombák tömege hull Koreára 
és Kínára. 

Csu Szue-Fan beszámol a kínai 
munkások sikereiről, az életszínvo-
nal emelkedéséről, majd befejezésül 
a következőket í r j a : 

önök bizonyára egyetértenek az-
zal a meggyőződésemmel, hogy 
nem lehet eltérés Kína és Amerika, 
valamint más országok munkásai 
között békeszeretelük tekintetében. 
Adjunk hangot ennek a felfogá-
sunknak. Az ázsiai és a csendes 
óceáni békeértekezlet alkalmat nyú j t 
erre (MTI) 

Dolgozó parasztságunk felajánlással köszönti 
a XIX. kongresszust 

Az ország valamennyi dolgozó 
paraszt ja az őszi munka meggyor-
sításával felajánlásokkal köszön-
tötte a 'Szovjetunió Kommunista 
Pártjámak XIX. kongresszusát. Sze. 
ged termelőcsoportjainak tag ja i is 
röpgyűlésekem beszélték meg a kon. 
gresszus jelentőségét. A dolgozó pa-
rasztok a röpgyűléseken hozzászó-
lásaikban elmondották: számukra 
sokat jeleni a XIX. kongresszus, 
mert sokat tanultak a szovjet mező-
gazdaságtól. amely a legkorszerűbb 
gépekkel rendelkezik s annak kö-
szönhetők az elért szép eredmények. 
A megtar tot t röpgyűléseken ér té . 
fceis felajánlások hangzottak el, 
amelyeknek teljesítésével fejezik ki 
hálájukat és szeretetüket dolgozó 
parasztjaink a Szovjetunió iránt. 

Az Alkotmány termeiőcsoport 
dolgozó parasztjai munkafelajánlá-
sokfkaí köszöntötték a Szovjetunió 
Kommunista Pá r t j a XIX. kongresz-
szusát. A csoport tagjai hozzászó-
lásaikban elmondották, hogy mit kö-
szönhetnek a Szovjetuniónak és kü-
lön annak a nagy segítségnek, ame-
lyet nekünk nyújtot t . Gazdag János 
éa Szűcs László brigáilvözetök vál-
lalták, hogy ők is bevezetik a Szov-
jetunió kolhozainak élenjáró mód. 
szereit és kereszt sorosan vetnek. 
Szabó Antal és Szabó János dol-
gozó parasztok vállalták, hogy a 

vetőmag csávázásit munkaidő után 
végzik e,. Ezzel a felajánlással 
nagyban elősegítik a vetőmag mi-
nőségi megjaví tását . Rutai János 
100 százalékos teljesítményét 150 
százalékra emeli. 

Az Alkotmány-term9lőcsopoit 
tagjai az őszi munka meggyorsítá-
sával fejezik ki hálá jukat és sze-
retetüket a Szovjetunió és a Bol-
sevik Párt iránt. 

A Táncsics-termelócSopórt t ag -
jai értékes felajánlásokkal csatla-
koztak az Alkotmánv-termelőceo-
port dolgozó parasztjainak felaján-
lásaihoz. ök ig újabb munkasike-
rekkel köszöntik a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának XIX. kon-
gresszusát. Az épitö-brigád tagjai 
vállalták, hogy október hónapban 
tető alá hozzák a fiaztatót. A nö-
vénytermesztő-brigád tagjai ha-
táridő előtt három napp.il befeje-
zik a búza vetését. A kertészeti , 
brigád dolgozói vállalták a pap-
rika fagy előtt való leszedését, 
valamint a saláta és hagyma elül-
tetését. A Táncsics-termelöcsoport 
tagjai megértik azt, hogy ha át-
veszik a szovjet kolhozok munka-
módszereit és tapasztalatait és azo-
kat nálunk is széles körben el ter-
jesztik, sokkal nagyobb termésho-
zamot érnek el. 

Az idén a pártonkívüli dolgozók 
még szélesebb tömegeit vonluk be 

a pártoktaiásba 
A MÁV Igazgatóság Il-es alap-

szervezeténél egy alapfokú, két kö-
zépfokú és egy Bolsevik Párt tör-
téneti szeminárium indul meg az 
őszi oktatás keretében. Sokan egyéni 
oktatásban vesznek részt• 

Pártunk sikereinek, a szocializmus 
építésének legfontosabb forrása 
párttágságunk és a dolgozó töme-
gek eszmei, politikai színvonalának 
gyors emelkedése. Az idei pártokta• 
tási évadban ezért nemcsak párttag 
ságunkai, hanem a pártoúlcivül'' 
dolgozók még szélesebb tömegeit 
vonluk be az oktatásba. 

Oktatási munlcánk •megjavítása 
céljából e komoly feladatokat úgy 
akarjuk megvalósítani, hogy sókkal 

nagyobb mértékben támaszkodunk a 
SZKP történetére, a nemzetközi 
munkásmozgalom e- kiapadhai.ál!an 
kincsestárára. Oktatási évadunkban 
a SZKP történetének tanulmányozá-
sát egybekapcsoljuk a magyar mun-
kásmozgalom és pártunk történeté-
nek feldolgozásával. 

Oktatási munkáinkhoz világító to-
ronyként mutatja az utat Leni", 
Sztálin nagy pártja, amelynek út-
mutatásai és tapasztalatai vezetek 
minket a proletárdiktatúráért vívott 
harcunkban, amelynek útján hala 
durnk most a szocializmus alapjai-
nak lerakásakor. 

Csobolyó Pétemé, 
á „Délmagyarország" levelezője 

JHaqq.ur míwhzek utaztak 
a OlÁmjti rDemokratikuj DCőztármiúqba 

a maqqur kid túr (télre 
Aí október 10-től 20-lg a Né-

met Demokratikus Köztársaságbán 
megrendezendő magyar kül túthétre 
Lukács Pál brácsaművész, a Magyar 
Népköztársaság Érdemes Művésze, 
Sebők György zongoraművész és 

Kóródy András karmester Berlinbe 
utazott. A magyar művészek Ber-
linben és a Német Demokratikus 
Köztársaság nagyobb városaiban és 
üzemeiben lépnek fel. 


