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A pártoktatás anyagához -fa 

R szocializmus alapvető gazdasági törvényének érvényesülése 
népi dsmoMciánHiiaii 

Többen érdeklődlek afelől, | radalom bontakozott kL Rákosi hussák rabló háborújukat. Maguk 
hogy a szocializmus alapvető elvtárs országgyűlési beszédében közö't, a tőkés országok közötl 
gazdasági törvénye hogyan j elmondotta, hogy egyetemeinken | egyre élesebbek az ellentetek 

, és főiskoláinkon 46.000 hallgató 
tanul. Minden tízezer lakosra 51 
főiskolai hallgató jut hazánkbon; e 
tekintetben többszörösen magunk 
mögött hagytunk olyan kapitalista 
országokat, mint Franciaország, 
Olaszország, Hollandia stb. Kö-
zépiskoláinkban a hallgatók 66.7 
százaléka, az egyetemeken és fő-
iskolákon 58 százaléka rminkás-
és parasztszármrzású. Csongrád 
megyében 442 nyilvános könyvtár 
van. Az egykor „mflgyar betegség-
nek" nevezett gümőkorban 1938-
hoz viszonyítva 1952-ben 57 száza-
lókkal kevesebben haltak meg. 

Lehelne tovább sorolni mind-
azokat az adatoka', amelyek az' 
bizonyítják, hogy hatalmas lépést 
tettünk előre a szocializmus épí-
tésének az útján. Már ez a né-
hány ada' is bizonyítja, hogy a 
Szovjetunió példáján haladva pár. 
tank és kormányunk iparkodik a 
szocializmus alapvető gazdasági 
törvényének érvényesülését elő-
segíteni. 

A mai kapitalizmus tör-
vényszerűen a maximális profitot 

hajszolja. Az ember és szükség-

Fokozott munkára a vetési határidők 
pontos betartásáért 

érvényesül népi demokrá-
ciánkban. Erre adunk választ 
röviden az alábbi cikkben: 

Sztálin elvtárs koiszakal-
koló új művében a szocializmus 
gazdasági alaptörvényének nagy 
jelentőséget tulajdoni'. Az sem vé-
letlen, hogy 6zembe állítja a. ka-
pitalizmus alapvető gazdasági tör. 
vényével. Ezen keresztül is bizo-
nyítja a szocialista rendszer fö-
lényé', életrevalóságát, fejlődé-
sét; ugyanakkor bizonyítja a mai 
kapitalizmus rothadtságát. pusz-
tulásának elkerülhetetlenségét. 

A szocializmus gazdasági alap. 
tőrvénye meghatározza a szocia-
lista társadalmi termelés célját, 
amely „az egész társadalom ál-
landóan növekvő anyagi és kultu-
rális szükséglete maximális kielé-
gítésének biztosításaEz újabb 
munkahőstettekre lelkesíti dolgo-
zóinkat, de ugyanakkor megyénk-
ben a dolgozók jó része, 6Őt szá-
mos funkcionárius se ismeri a cél 
megvalósításánajk eszközeit; azt, 
hogy a „szocialista termelésnek a 
legfejlettebb technika alapján tör-
ténő szüntelen növekedése és ta lete. eltűnnek iálóköréb51. Ezé-rt 

keietesedese ut;án tor; é m k a cél h a I á l r a í t é l v e a kapitalizmus, 
megvalósítása. A l e f u t t a t t a tech ! A m a i kapitalizmus gazdasági . „ 
nikank meg van, a Szovjetunio'o alaptörvénye: „a maximális pro- hoz, vetéshez, símítózáshoz. Párt. 
a legtökéletesebb gép es műszaki f . f b i z t o s i t á s a fl„ a d o t t o m á j„. s z e r veZe'eink és tanácsaink vál . 
segítseget kapjuk es a magyar ipar |  ̂ többségének kizsákmányo- \ janak a tavaszi mezőgazdasági 
egyre 'obb modern gépet áliit elö. | ^ t ö n k r e t é t e l e é s n y o m o r b a m munka főhadiszállásaivá. Mozgó. 

Elvileg és gyakorlatilag ls alap-
vetően nagy különbség van a szo-
cializmus és a kapitalizmus gaz-
dasági alaptörvénye között. A mai 
kapitalizmus gazdasági alaptörvé-
nye leleplezi az imperialistákat. 
Ez' agitaciónkbnn alaposan fel 
kell használnunk. Ugyanakkor ta. 
dntosítanunk kell dolgozóink kö-
zött, hogy a szocializmus alapvető 
gazdasági törvénye érvényesü-
lését elő kell segítenünk s ez csak 
a dolgozó milliók tudatos műve 
lehet. Az ösztönösség elve és 
gyakorlata a szocializmus építésé-
vel nem fér össze. 

Felad ltunk elősegíteni, hogy 
a szocializmus alapvető gazdasá-
gi törvénye a mi viszonyaink kö-
zött minél következetesebben ér-
vényesüljön. Ennek eszköze üze-
meinkben az, hogy mozgósítsák a 
dolgozókat a 'eivtaljesítésében mu-
tatkozó lemaradások behozására. 
A mezőgazdaságban mindenekelőtt 
sizánt»ni vetni kell. Teljesíteni a 
párt és a minisztertanács határo-
zatát maradéktalanul. Induljon 
harcba minden teaktorista a tava, 
szi mezőgazdasági csata megnye-
réséért. A kijavított gépeket ne 
raktározzák a színekben, hanem 
azonnal fogjanak hozzá a szántás-

!A hiba o't van, hogy a gépek ka, 
paritását üzemeinkben, gépállomá-
sainkon csak feléből és harmadá-
ból használják ki. A szocialista 
termelés szüntelen növekedését 
sem biztosítja minden vállalatunk. 
Ugyanis az első negyedévi 'erv-
ben komoly lemaradások vaunak. 
Aki tehát nem látja a cél és az 
eszíköz közötti összefüggést, köl-
csönhatást, az nem érti az alap-
törvénynek a lényegét. 

A Szovjetunióban a megvalósul' 
szocializmus országában, a szocia. 
lizmus gazdasági alaptörvényének 
teljes hatóköre van. Minden teril-
le'en érvényesül. Népi demokrá-
ciánk viszont, á'menetet képez a 
kapitalizmusból a szocializmusba. 
Ebből adódik, hogy nálunk az alap. 
törvénynek nincs meg a 'eljes ha-
tóköre. Korlátozott hatököre jó 
ideig megmutatkozott abban, hogy 
még volt munkanélküliség, hogy 
a bérszínvonal viszonylag ala-
csony volt. Ma már ná-
lunk a szociafisla 6zek'or 
az uralkodó. A szocializmus alap-
vető gazdasági törvényének ható-
köre lényegesen kitágult, de a 'ör-
vény teljes érvényesülésót gá-
tolja a kisáru'ermelés ée a tökós 
szektor. Tehát gátolja az az ellen-
mondás, ami a szocialista nagy. 
ipar és a kisáru'ermelö mezőgaz-
daság között fennáll. A szocializ-
mus gazdasági alaptörvényének 
teljes érvényesülése a kapitalista 
elemek ellen vívott kemény harc 
közben bontakozhat ki; továbbá 
abban is, hogy az egyénileg dol-
gozó kisparaszti gazdaságoka' 
szocialista nagyüzem' gazdaságok-
ba tömörítsük az önkén'esség el. 

döntése útján, más országok, kü-
lönösen az elmaradt országok né-
peinek leigázása és rendszeres 
kifosztása útján, végül a legmaga. 
sabb profit biztosítása a háborúk 
és a nemzetgazdaság militarizálása 
útján." 

Mi bizonyítja ezt? Az, hogy pél-
dául az angol munkás hetenként öl 
és fél deka vajat kap és 11 és fél 
deka margarint, feltéve, ha nem 
munka nélkül van. Az, hogy még 
mindig jegyrendszer van Angliá-
ban. Az angol dolgozók reálbére 
20 százalékkal, a francia ós olasz 
dolgozók reálbére kb. 50 Százalék-
kal alacsonyabb a háború eló"inél. 
Az USA-ban százezrével árvere-
zik ej a dolgozó farmerek birto-
kait, kergetik a nincstelenségbe 
őke'. Sok tízmillió munkanélküli 
van a tőkés országokban. Különö-
sen a gyarmati népek kifosztását 
bizonyítja például az a 'ény is, 
hogy az arab olajipari dolgozók 
bére, ami csak a lassú éhenhalás-
hoz elegendő, 'ízszerte kisebb az 
amerikai olajipari dolgozók béré. 
nél. A maximális profit érdeké-
ben az USA monopolistái mili-
tarizálják a népgazdaságot. A be-
ruházások 75 százalékát hadi ipar. 
ba fektetik be azért, hogy folyta'. 

sí'sák a dolgozó parasztokat az 
igaerö teljes bevetésére. Ne vár-
ja senki, hogy a sült galamb a 
6zájába repül, hanem teremtse elő 
a tavaszi vetőmagot. Ne hallgas-
sanak tiz osz'ályellenség hazugsá-
gaira, hanem lepleizzék le és min-
denféle opportunizmust, száj'áti. 
ságot számoljanak fel munkájuk-
ban. Induljanak harcba, hogy a 
mezőgazdaságban minél inkább 
kiszé'esedjék és magszilárduljon 
a szövetkezeti szektor. 

Igy kell és igy lehet a szocializ-
irras gazdasági alaptörvényének 
teljes ha'ókörét kibontakoztatni ós 
elősegíteni megyénkben is. Ami-
kor tehát Sztálin elvtársnak új 
művét tanulmányozzuk, iparkod-
junk azt. mint egy iránytű', alko-
tóan felhasználni szocializmust 
épitő, békénk aktív védelmé! szol-
gáló feladataink teljesítésére. 
Ugyanakkor leplezzük le a hábo-
rús gyújtogatok és magyarorszá-
gi ügynökeik céljait és a'jas, 
népellenes eszközeit, mert csak 
kemény, 6zívós harcok árán szü-
lethetnek tartós politikai és gazda. 
6ági eredmények. 

Nagy László 
az MB agit. prop. osztály 

munkatársa 

,A két vi lágpiac kialakulása* címmel fart előadást 
Vásárhelyi Miklós elvtárs pénteken 

a Pártoktatás Házában 

A Pártoktatás Házában március 6-án dé!után 6 órakor Vásárhelyi 
Miklós elvtárs, újságíró, a Központi Előadó Ircda tagja ,,A két világ-
piac kialakulása" címmel tart előadást. A politikai gazdaságtan első 

- ,és második évfolyam, a Szovjetunió Kommunista Pártja története má-
T é n ö k . 6 z I S o r 6 ^ aTtASá;Va1'-,.'tóre. sodik évfolyam, valamint Sztálin elvtárs müvének fanulmányozá-
a szocializmus gazdasági alaptör 
vénye népi demokráciánkban akkor 
fog teljes hatókörrel kiterjedni, ha 
megteremtjük a népgazdaság egy-
séges szocialista alapja'. 

Pártunk és hormnnxunk 
Js arra törekszik, hogy dolgozó 
népünk állandóan növekvő anya-
gi és kulturális szükségletei? men-
nél nagyobb mértékben kielégítse. 
Ipari 'ermelésünk több, mint há-
romszorosan múlja felül az 1938. 
évi színvonalat. Hároméve© ter. 
vünk végén Ipari dolgozóink átla-
gos reálbére 40 százatokkal ha. 
ladta túl a háború előttit. A dol. 
gozó parasztságunk életszínvonala 
a tervezettnél gyorsabban nö. 
Olyan áruk, min' a tex'il, cipő, ki-
váló minőségű ipari termékek — 
amik azelőtt csak a városban ke-
rültek eladásra — most a faluban 
i© bőségesen beszerezhetők. A 
dolgozó parasztságunk táplálko-
zása is megjavult, ami a Horthy, 
rend-rerben nagyon szegényes 
vol?. Ismeretes, hogy felemelt öt-
éves tervünk 50 százatokkal írja 
elő a dolgozó nép életszínvonala 
nak emelkedését Ez az 1938. 
kétszeresének felel meg. 
kell még azt is 

sára szervezett külön tanfolyam propagandistái és hallgatói részére igen 
fontos az előadás meghallgatása, mert nagy segítséget jelent az 
anyag megértéséhez. 

Ma már márciusba értünk. 
Még rövid két hét és itt van 
15-e, s akkorára a miniszterta-
nács határozata értelmében telje, 
sítenünk kelt a tavaszibúza, mák, 
borsó, olajlen, rostlen, a lencse, 
a bükköny, a hagyma és a füves 
herék vetéstervét. 

Sok évi termelés! tapasztalat 
cs a tudományos megfigyelés^ azt 
bizonyítja, hogy a késői vetések-
mindig kevesebb termést hoztak, 
a korai vetés eredménye viszont 
a bő termés Ezért megyénk dol. 
gozó parasztságának arra kell 
törekednie minden erejével, hogy 
kihasználva a kedvező időjárást, 
'egkésőbb március 15-re minden 
szem vetömag, ami elvetésre 
vár, a földben legyen. Szüksé. 
ges ez annál is Inkább, mert 
vetési tervünk szerves része öt-
éves tervünknek. Tehát: törvény, 
amelynek végrehajtásáért felelő, 
sek mezőgazda~ágl dolgozóink, 
de felelősek tanácsaink is! 

A vetési terv teljesítése — 
közügy. Meg kell, hogy értsék 
a dolgozó paarsztok: aki kl 
akarja magát vonni a tervfegye-
lem alól, aki nem vet el határ-

időre, az nemcsak magának árt, 
hanem hátráltatja ötéves tervün-
ket, s akadályozza közellá'ásunk 
zavartalanságát. 

Az állami és a tervfegyelem 
ezért arra köle'ez, hogy azokat 
a kulákokat és bárkit ts, akik 
tudatosan vagy hanyagságból 
hátráltatni próbálják vetési ter-
vünk határidőre való teljesítését 
— a törvény teljes szigorával 
vonjuk felelősségre. 

Ezeknek a növényeknek az el. 
vetéséhez még két hét áll dolgo-
zó parasztságunk rendelkezésére 
Meg van tehát minden lehetőség 
arra, hogy vetést tervüket a 
megkívánt mértékben teljesít-
sék. Ehhez azonban az szüksé-
ges. hogy tanácsaink helyes irá-
nyításával minden gépállomás 
termelőszövetkezet, do'gozó pa-
raszt a legcélszerűbben kihasz-
nálja a napokat és az órákat, 
kihasználja a gépeket és az Iga. 
erőt arra, hogy a vetőmag ide. 
jekorán a földbe kerüljön, s 
megnyerjük a tavaszi mezőgaz-
dasági csatát. 

Fokozott munkára hát a ha-
táridő pontos betartásáért! 

A. M. Vasziljevszkij marsall távirata 

Farkas Mihály hadsereg-tábornokhoz 

Miniszter Elvtárs! 
A szovjet hadsereg é© haditengerészeti flotta 35. évfordulójára 

küldött üdvüzletéért és a magyar néphadsereg harcosainak, tisztjei-
nek és tábornokaínak jókívánságaiért fogadja szívből jövő köszöne-
temet. 

A. Vasziljevszkij, 
a Szovjetunió marsallja, 

a Szovjetunió hadügyminisztere 

Rákosi elvtárs fogadta 

az Indiai Köztársaság budapesti követét 

Rákosi Mátyás elvtárs, a Ma-

gyar Népköztársaság miniszterta-

nácsának elnöke Szombaton dél-

előtt fogadta K. P. S. Memont, az 

Indiai Köztársaság rendkívüli kö-

vetét és meghatalmazott minisz-
terét. A fogadás alkalmával je-
len volt Sik Endre rendkívüli kő-
vet, meghatalmazott miniszter, a 
külügyminisztérium politikai fő-
osztályának vezetője is. 

Kedden délután Marfonyi l ános egyetemi tanár 

tart előadást az MSZT-székház klubhelyiségében 

A Magyar-Szovjet Társaság sze-
gedi jogtudományi szakosztálya a 
Magyar.Szovjet Barátság Hónapjá-
nak keretében kedden délután 6 óra-
kor az MSZT székház klubhelyisé-
gében előadást rendez. Mart0nyi Já-

nos egyetemi tanár, a jogi tudomá-

nyok kandidátusa: „A fegyelem és 

az ellenőrzés kérdései a Szovjetunió 

Kommunista Pártjának X IX . Kon. 

gresszusán" címmel tart előadást. 

A minisztertanács határozata 
„Jászai Mari-díj" alapításáról 

Szovjet vendégek érkeznek Szegedre 
V. P. Druzin elvtárs „\ szocialista realizmus problémái" 

címmel előadást tart holnap délután az egyetemen 

Valerij Pavlovtcs Druzin, a filológiai tudományok kandidátusa, 
i „Zvjezda" című folyóirat főszerkesztője a Magyar-Szovjet Barát-
sági Hónap alkalmából hazánkban tartózkodó szovjet küldöttség tagja 
holnap Szegedre érkezik. Szeged dolgozói örömmel várják a szovjet 
vendéget, akit délelőtt 10 órakor a központi egyetemen fogadnak. Majd 
ellátogat Druzin elvtárs a Paprikafeldolgozó Vállalathoz. Délután 2 
órakor az egyetem Ady-téri épületében „A szocialista realizmus pro-
blémái"-ról előadást tart. Az előadás után megtekinti a Fehértó ki-
állítást, és hat órakor a Tiszatáj szerkesztőségét keresi fel. 

Emil Gilelsz világhírű Sztálin-díjas zongoraművész 

hangversenyt tart csütörtökön este 

a Nemzeti Színházban 

Emil Gilelsz Sztálin-díjas zongoraművész is a szovjet küldöttség, 

gel érkezett hazánkba. A magyar közönség már szívébe zárta a vi-

lághírű zongoraművészt. Hét évvel ezelő't itt jártakor már bemutatko-

évi zott a magyar dolgozóknak. Ö volt az első, aki a felszabadulás után 

Tudni elc'ször adott ízelí'öt a szovjet zenepedagógia nagyszerű munkájáról. 
h(?3Y doigozo pá r a t ' an képességű virtuóza a zongorának Keveset mondunk akkor, 

S t r 3 k i r i é g i t ö S 8 nem- h a mondjuk, hogy GUclsz az egyik legnagyobb élő zongorista, 

csak közvetlen fogyasztási rik- Budapesti szereplésekor kirobbanó sikert aratott C3 a közönség f vjnn-

kek tartoznak, hanem az is, hogy nem akaró lelkesedéssel ünnepelte a nagyszerű szovjet művészt, 

országunk cryre fvépül, egészsc- ; GHc'sz március 5-én, csütörtökön Szegedre érkezik, hogy váró. 
ges munkástakóházak ezrei épül- dolgozóinak mutassa be művészetét. Csütörtökön este 7 órakor 
nek, kózlekedesunk nap, mint nap 6 » . . . . 
fejlődik s ez mind a dolgozók ja- I szó'oestet ad a Nemzeti Szinhazban. Műsorán 

£á' szolgálja, Hatalmas kultúrfor.Szkljabin. és Prokofjev-müvek szerepelnek, 
Üta-ifi-iA 

A minisztertanács szocialista, 
realista színjátszásunk fejleszté-
se terén kiemelkedő eredményt 
elért színészeink, filmszínészeink, 
színpadi- és filmrendezőink ki-
tüntetésére „Jászai Mari-díj" el-
nevezéssel színművészeti díj ala-
pítását határozta e). A minisz-
tertanácsi határozat értelmében az 
előző év folyamán elért kiváló 
színészi, 6zinpadi-, illetve film-
rendezői teljesítmények jutalma-

zására négy 6000 forintos és hat 
3000 forintos díj osz'hatö ki. 

A „Jászai Mari-díj" elsőízben 
felszabadulásunk évfordulóján, áp-
rilis 4-én keTül kiosztásra. 

A minisztertanács határozata 
újabb jele annak a megbecsülés-
nek és gondoskodásnak, amellyel 
pártunk és kormányzatunk a szo-
cialista építés ügyé' szolgáló szín-
művésze' és annak dolgozói felé 
fordul. 

Új élet indul a kübebházi MSZT szervezetben 

Kübetházán az MSZT-szerveze' 
az új vezetőségválasztás óta új 
életre kelt. A köze'multban tar-
tott taggyűlésen a titkár elvtárs 
beszélt arról, milyen fon'os az, 
hogy megismerjük a szovjet em-
ber éleiét, kulturális müveit. A 
'itkári beszámoló után Noel .Já-
nosné MSZT-tag ígéretet tett, hogy 
a kultúrbrigád minden taggyülé. 
sen vidám szórakozást nyújt a 
megjelent tagoknak. Az én javas-

latomat is elfogadták; mivel ilyen 
szép számmal vannak fiatalok a 
szervezetben, saját tagságunkbői 
állítsunk össze egy színjátszó cso-
portot. Nyerges József és Suti Jó-
zsef tagok vállalták ts a csopor* 
megszervezését. A taggyűlésen hat 
új tag lépett be. Reméljük, hogy 
a kővetkező taggyűlésen még na-
gyobb eredményekről számolhatunk 
be. 

Balogh Mihály, Kübekháza 

Megyei pénzügy őreink jó munkájának 
elismerése 

Beethoven., Chopin., 

Az osztályellenség és gazdasági 
kártevők leleplezésében pénzügy-
őrségünk derekas munkát végez. 
Dolgozó népünk ellenségei ellen 
folyó küzdelemben a csongrádme-
gyei pénzügyőrség is kivette ré-
szét. Az 1952 évben kifejtett te-
vékenysége atójpján az országos 
versenyben harmadik helyet érte 
el. Ez alkalomból az Országos Pénz-
ügyőri Parancsnokság poü'ikai 
helyettese adta á? szép ünnepség 
keretében a III. helyezettet meg-
illető zászlót. Pénzügyőreink kö-
zül jó munkájukért elismerő okle-
véllel' ós pénzjutalommal tüntették 
ki Antal .György, Kovács Zoltán, 

Márton György és Göncz Karoly 
elvtársakat. Az ünnepségen meg-
jelent a Megyei Pártbizottság, a 
Néphadsereg, a Rendőrség és a 
Megyei Tanács küldötte is. 

' A fegyveres atakutatök közöl'i 
jó, bajtársi viszonyt feiezte ki a 
Rendőregyesület kultúrtermének 
6zép dekorációja, ahol „Szeretettel 
üdvözöljük harcos társainkat, a 
pénzügyőr elvtársakat" felira' fo-
gadta az ünnepség résztvevőit. Az 
ünnepség után rendezett műsorban 

I fellépett a dorozsmai, szegsdi és 
. vásárhelyi pénzügyőrség kultúr, 
'csoportjak;' 


