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(Folytatás ás első ól jairól.) 

történik intézkedés. 1954—56-ban 
10.800 lakóházat es 3frf)0 közös la-
kóépületet emelnek és 430 mil l ió 
rubel hitelt biztosítanak 1954-56-
ban a gép- és traktoráUomáson 
dolgoaó munkásoknak r z egyéni 
lakásöpítkezé'ihez. Intézkedik a 
gép- ts tralítorállomások, a kolho-
zok és a s/.ovhozok villamosításá-
ról, a traktorok és mezőgazdasági 
gépek Vürtalókalkatrészeinek gyár-
tásáról. 

A mezőgazdaság területén fel-
merü lő új, nagy és bonyolult fel-
adatok teljesítése megkövetelt a 
mezőgazdaság irányításának meg-
javítását. A határozat hangsúlyoz-
za, hogy a feladatok sikeres vég-
rehajtása érdekében emelni kell 
a falun a politikai és szervezőmun-
ka színvonalát. A pártszervezetek-
nek felvilágosító munká t kell vé-
gezniük azok között a traktoristák 
és más gépkezelő káderek között, 
akik a gép- és traktorállomások-
ról más szervezetekhez mentek 
dolgozni. Felhívással kell fordulni 
hozzájuk, hogy térjenek vissza a 
gép- és traktorállomásokra és meg 
kel l nekik magyarázni az ú j bére-
zési rendszert, ami igen sok előnyt 
biztosít számukra. Hangsúlyozza a 
határozat, kötelezni kell a Szovjet-
un ió kulturális ügyeinek miniszté-
riumát, hogy 1954—55-ben 6500 
gépészmérnököt, ezen belül 1954-
ben 2500 mérnököt Irányítson a 
Szovjetunió mezőgazdasági és be-
gyűjtési minisztériumához, a gép-
és traktorállomásokon végzendő 
munkára . Intézkedik a határozat 
arról is, hogy a köraeti agronómu-
•ok és zootechntkusok helyett a 
gép- és traktorállomások a kolho-
zokban való á l landó munkára ag-
ronómusokkal és zootechnikusok-
kal rendelkezzenek, úgy hogy min-
den kolhozt egy-két olyan mező-
gazdasági szakértő lásson el, aki a 
gép- és traktorállomások állomá-
nyába tartozik. 1954 tavaszára 
100.000 Ilyen agronómus és, zoo-
teehnikus munkába állításáról in-
tézkedik a határozat. 

A kolhozelnöki káderál lomány 
megszilárdítására politikai és szak-
mai szempontból megfelelő főisko-
lai, vagy mezőgazdasági középis-
kolai képzettséggel rendelkező 
szakembereket válasszanak kl és 
neveljenek erre a munkára . 

A mezőgazdaság irányításának 
megjavítása érdekében intézkedik 
a határozat a Szovjetunió mező-
gazdasági és begyűjtési miniszté-
riumának, va lamint a helyi mező-
gazdasági szervek munká j ának át-
szervezéséről. Is. A mezőgazdasági 
propaganda minőségének javítása 
érdekében a Szovjetunió Kommu-
nista Pá / t ja Központi Bizottsága 
a többi között utasítja az illetékes 
szerveliet, hogy tartsanak rendsze-
resen módszertant szemináriumo-
kat ft növénytermelés és állatte-
nyésztés dolgozói számára. Javítsák 
az élenjáró gyakorlati módszerek-

i 
kel foglalkozó Irodalom, a tan-
könyvek és szemléltető eszközök 
minőségét, vonjanak be a mező-
gazdasági propagandamunkába tú-
l s ó k a t , készítsenek színes, oktató, 
tudományos és népszerű mezőgaz-
dasági filmeket, szervezzék meg az 
élenjáró módszerek rádiópropagan-
dáját, készítsenek hangfelvételeket 
a tudósok és szakemberek által 
tartott előadásokról, széles körben 
fejlesszék a versenyt a kolhozpa-
rasztok között. Intézkedik a hatá-
rozat arról is, hogy 1954-ben 
Moszkvában meg kell nyitni az 
ál landó jellegű összszövetségi me-
zőgazdasági kiállítást. A tudósok, 
a kutatóintézetek és kísérleti állo-
mások nyújtsanak nagyobb segít-
séget a gyakorlatnak. A helyi párt-
és szovjet szerveknek rendszeresen 
ellenőrizniük kell a mezőgazdasági 
artyel alapszabályának szigorú be-
tartását. Kötelezni kell a helyi 
párt- és szovjet szerveket arra, 
hogy ne tűr jék el a közös föld és 
a kolhozjavak elfecserlését és biz-
tosítsák minden kolhozparaszt ak-
tiv részvételét a közös termelő-
munkában. A mezőgazdasági veze-
tés megjavításáról szóló határozat 
befejező része a következőket 
mondja : ma már az ország minden 
kerületében nagyszámú, gazdasá-
gilag megerősödött kolhozzal ren-
delkezünk, olyanokkal, amelyek-
nek nagy a pénz- és természetbeni 
jövedelmük, amelyek sikeresen 
tesznek eleget az ál lam Iránti kö-
telezettségeiknek és minden évben 
nagymennyiségű terméket, vala-
mint Jelentékeny pénzösszegeket 
adnak a kolhozparasztoknak mun-
kaegységeikért. A párt és a kor-
mány által kidolgozott, a mező-
gazdaság fejlesztésére irányuló szá-
mos nagyszabású Intézkedés meg-
valósítása biztosítja a kolhozok 
pénziövedelmének további Jelentős 
növekedését. így a kolhozoknak 
teljes lehetőségük van arra és kö-
telességük ls, hogy jövedelmük 
egy részét szociális és kulturális 
beruházásokra fordítsák. Javasolni 
kell a kolhozoknak, hogy támogas-
sák a kolhozparasztokat házaik 
ós gazdasági épületeik építésében 
és egyéb személyes szükségleteik 
kielégítésében. 

A Szovjetunió Kommunista 
Párt ja Központi Bizottságának a 
mezőgazdaság további fejlesztését 
szolgáló határozatának befejező ré-
sze a falun végzett politikai és 
pár tmunkával foglalkozik. *>Hiba 
volna azt gondolni — mondja a 
határozat —, hogy a mezőgazdaság 
további fejlődése magától megy 
majd. A mezőgazdaság fejlődése 
számára a megteremtett anyagi 
feltételek és lehetőségek önma-
gukban, a pártszervezetek • munká-
jának megjavítása nélkül nem hoz-
zák meg a kellő eredményt-*. 

A határozat további része hang-
súlyozza, hogy a pártszervezetek 
minden eszközzel fokozzák a tö-
megek között végzett szervező és 
politikai munkát . Éppen ezért el-

sősorban meg kell javítaniok a fa-
lusi politikai tömegnevelő munka 
irányítását. Széleskörű szocialista 
munkaversenyt kell kifejleszteni a 
szocialista mezőgazdaság minden 
ágának további fejlesztéséért, A 
pártszervezetek munká jukban tá-
maszkodjanak a kolhozok, a gép-
es traktorállomások élenjáró dol-
gozóira, akiknek száma napról-
napra nő. A pártszervek vessenek 
véget a felületes és bürokratikus 
irányításnak, alaposan ismerkedje-
nek meg minden kerület helyzeté-
vel, szüntessék meg a vezetésben 
az adminisztratív módszereket. Rá-
mutat a határozat a kolhozok, a 
gép- és traktorállomások, szovho-
zok pártszervezetei megerősítésé-
nek fontosságára és hangsúlyozza, 
hogy tapasztalt pártfunkcionári-
usokkal kell megerősíteni a kolho-
zok, gép- és traktorállomások, szov-
hozok párttitkári káderállományát. 
Fokozni kell a Komszomol-szerve-
zetek szerepét a mezőgazdaság to-
vábbi fejlesztéséért vívott harcban 
s különösen fokozni kell a politi-
kai tömegnevelő és kulturális fel-
világosító munká t a nők között. 
Előírja a továbbiakban a határo-
zat, hogy fokozott mértékben kell 
gondoskodni a falusi lakosság kul-
turális és szociális ellátásáról. A 
kolhozfalu dolgozói anyagi és kul-
turális életszínvonalának emelésé-
ről való állandó gondoskodás min-
den párt és szovjet szervezet leg-
fontosabb kötelessége. 

A Szovjetunió Kommunista 
Pártja Központi Bizottságának ha-
tározata így fejeződik be: 

— ,,A .szovjetország biztosan ha-
lod a kommunizmus felé. A kom-
munista építés programmjának 
egyik legfontosabb alkotórésze, 
hogy gyakorlatilag megoldjuk azt 
a feladatot, amit a mezőgazdasági 
termékek bősépének a népgazda-
ság vezetőerejó* képező szoda-
l sta ipar nagyszabású fejlesztése 
révén országunkban való megte-
remtése jeleint. A jelen körülmé-
nyek között ez a feladat, mint az 
egész nép feladata áll előttünk. E 
fe'adat sikeres megoldása előse-
gíti majd a munkásosztály és a 
kolhozparaszt ág szövetségének to-
vábbi megerősödését. 

A Szovjetunió Kommunista Párt_ 
ja Központi Bizottságának teljéi 
ülése fölhív minden kolliozparasz-
tot, a gépállomások és szovhozok 
minden dolgozóját, hogy minden 
képességét vesse latba, fejtse ki 
alkotó keadményezósét a Szov-
jetunió mazcgaadítaágáoak további 
fejlesztésével kapcsolatos feiada. 
tok megoldása céljából. 

A Szovjetunó Kommunista Párt-
ja Központi Bizottságának teljes 
ülése kifejezi szilárd meggyőződé-
sét, hogy a munkásosztály, a kpl-
hozparasztság; értelmiségi dolgo-
zóink, eZ összes szovjet emberek a 
Kommunista Párt vezetésével a 
legrövidebb időn belül megoldják 
ezt a feladatot". 

Berlin (TASZSZ) Az »ADN» hír-
ügynökség közli: Bonnból: 

Adenauer a mul t hét elején meg-
beszélést folytatott Francois-Pon-
cet németországi francia föbiztos-
sal. A megbeszélés folyamán ar-
cátlanul kijelentetter -Reméli, hogy 
Franciaország a legrövidebb Időn 
belül ratifikálja az -európai védel-
mi közösségről* szóló szerződóst*. 
Adenauer kijelentette, hogy 

-amennyiben Párizs a legrövi-
debb időn belül nem ratif ikálja 
az -európai védelmi közösség-
ről szóló szerződést*, neki 
(Adcnauernak) felhatalmazása 
van arra, hogy ebben az ügy-
ben ult imátumot intézzen Fran-

ciaországhoz*. 
E kijelentéseket a mul t hét végén 
közölte Von Brentano, a Keresz-
tény-Demokrata Unió parlamenti 
frakciója volt elnökének egyik 
munkatársa. Ugyanakkor megerő-
sítették, hogy az a névtelen bonni 
cáfolat, amelyet szombaton este 
adtak ki s amely kétségbevonta a 

fent ismertelett kihívást, kizárólag 
arra irányult, hogy megnyugtassa o 
francia kövéleményt. 

A francia közvélemény felhábo-
rodása azonban egyre nö a nyugati 
német sajtónak és rádiónak azzal 
a kampányával kapcsolatban, 
amely követeli, hogy a francia 
parlament haladéktalanul ratifi-
kál ja a bonni és párizsi szerződést. 
Ezt a kampányt Egon Bohr fa-
siszta rádiókommentátornak a Ber-
lin amerikai övezetében lévő 
-R IAS* amerikai rádióál lomás 
műsorában közölt kommentár ja 
indította el. 

Von Brentano kijelentette, hogy 
ezt, az egyetlen központból irányí-
tott kampányt úgy tekintik, mint 
Adenauer követeléseinek szükséges 
alátámasztását. A francia tiltako-
zásokat egyáltalán nem fogják fi-
gyelembe venni, minthogy a sajtó-
kampány kérdésében előzetesen 
megegyeztek az amerikai főbiztos-
sal. 

1953 szeptemberétől 1954 januárjáig lehet 
szerződést kötni sertéshizlalásra 

A sertéstenyésztés és hizlalás fo-
ltozása, valamint a termelőszövet-
kezetek és egyénileg dolgozó pa-
rasztság támogatása érdekében a 
minisztertanács határozata alapján 
ú j ra megindulnak a sertéshizlalási 
szerződéskötések. 1953 szeptember 
és 1954 január hó között a terme-
lőszövetkezetek és az egyénileg 
.gazdálkodó parasztok szerződést 
köthetnek sertések hízlalására és 
nevelésére. 

Ha a termelőszövetkezet, vagy az 
egyénileg gazdálkodó paraszt a 
szerződésben megállapított határ-
időre legalább 126 kilós hízottser-
tést és 90—110 kilós élősúlyú bacon 
süldőt ad át, a szerződés élősúly-
kilogrammonkénti 15 forintos átvé-
teli árat biztosít. Az átvételi árcn 
felü l a termelőszövetkezetek és az 
egyénileg dolgozó parasztok minő-
ségi prémiumot ls kapnak. Hízott-

sertésnél 126 és 140 kiló között élő-
súly-kilónként 2.50 forint, 140 ki-
lón felül élősúly-kilónként 4 forint 
prémium jár. Ezenkívül, ha a hízó 
átadását 1954 május, június, jú-
lius, augusztus hónapok valamelyi-
kére vál lal ják, akkor még külön 
nyári prémiumot is kapnak, élő-
súlykilónként két forintot. A ba-
con süldő hízlalásl szerződés a 15 
forintos átvételi áron felül élő-
súly-kilónként 2 forint minőségi 
prémiumot biztosít. 

A hízlalásl 'szerződést kötött ter-

melőszövetkezetek és egyénileg 

gazdálkodó parasztok minden le-

szerződött sertés után 400 forint 

kamatmentes előleget kapnak. A 

szerződéskötés lebonyolítását a me-

gyei állat- és zsírbegyüjtő vállala-

tok járási kirendeltségei, illetve a 

községi ál latbegyüjtők végzik. 

Jutalomban részesülnek azok a termelük, akik szerződés 
alaplén termelt bekorbab termésüket időben átadják 
A földművelésügyi miniszter uta_ 

vitást adott ki arról, hogy jutalom-
ban kel] részesíteni azokat a ter-
melőket, aiktá a term-lési vagy 
fezál'itási szerződés ntapján termelt 
bokorbabot idejekorán átadják 

A saáldtási jutalom összege n 

korai érésű fajtáknál a szeptem-

ber 20-!g történő átadás esetén 

mázsánként 100 forint. A szeptem-

ber 20. után. de szeptember 30-a 

előtt átadott bokonbabért mázsán-
ként 50 forint jutalmat kap a ter-
melő. 

A középkorai és későbbi érésű 
bokorbab fújták átadásának határ-
idejét a földművelésügyi miniszter 
október 20-ig meghosszabbítja. 
Ezeknél a fajtáknál a jutalom ősz-
szöge szeptember 30-ig történő át-
adás esetén mázsánként 100 forint, 
az október 1. és 20. között történő 
átadásnál mázsánként 50 forint. 

A Tudományos Munkások Világszövetségének 
III. közgyűlése befejezte tanácskozásait 

A Tudományos Munkások Világ- lés záróülésén A. I. Oparin szov-
szövetségének I I I . közgyűlése ered- jet akadémikus elnökölt. A TMV 
ményesen befejezte tanácskozásait. I I I . közgyűlése a Világszövetség 
Hétfőn délelőtt a TMV bizottságai munká já ra vonatkozóan jelentős 
megbeszélést tartottak. A közgyű- határozatokat hozott. 

fl csütörtökön kezdődő 
sorsoláson Hívül múg kát 

sorsolás tesz elmen az évben 
A Második Békekölcsön szep-

tember 17—20-a között lezajló hú-
zásain kívül még két sorsolást 
tartanak ebben az évben. 

November 26, 27, 28, 29-én Sze-
geden tartják az Első Békekölcsön 
V. sorsolását. 

December 27-én pedig Salgótar-
jánban a Harmadik Békekölcsön 
I. sorsolására kerül sor. 

A három sorsoláson összesen 174 
mil l ió forint nyereményt és tör-
lesztést húznak ki, ami a március-
ban, áprilisban, májusban ás au-
gusztusban tartott eddigi négy sor-
soláson kihúzott 300 mil l ió forint 
nyereménnyel és törlesztéssel 
együtt azt jelenti, hogy az év fo-
lyamán 474 mil l ió forintot fizet 
vissza á l lamunk a koíesönjegyzők-
nek. Nagyon sokan nyereménnyel 
tetézve kapták és kapják vissza az 
á l lamnak kölcsönadott megtakarí-
tott pénzüket. 

Az Orszáqos 
Földrengésvizsgáló Intézet 

készülékei szeptember 13-án 9 óra 
2 perc 20 másodperckor közeli 
'ö'.drengést jeleztek. A készülék 
'egnagyobb kitérése 3 m m volt, a 
földmozgás Budapesten 4 percen 
ét tartott. 

Az Intézethez beérkezett jelen-
tések szerint a rengés Ukk, János-
háza, Tűrje községekben és köz-
vetlen környékükön jelentéktelen 
épületkárt is okozott. Az intézet 
kéri mindazokat, akik a rengést 
érezték, hogy észleleteikről az 
alábbi címre írásbeli értesítést 
küldjenek: Országos Födrengés-
vizsgáló Intézet, Budapest, VII . , 
Damjanich-utca 28/b. 

K ü l p o l i t i k a i j e g y z e t e k 
Vigasztalan „eredmények" 

Jugoszláviában annyira kiéleződött az élelmiszervilság, 
hogy a belgrádi hatóságok július végén kénytelenek 

voltak rendeletileg megszüntetni a búza-, árpa., rozs-, liszt-, o laí-. 
zsír-, cukor., rizs-, tenyészállat-, sertés-, stb exportot- Jugoszlá-
via, amely agrárország, most terménybehozatalra szond. 

Ami az ipar helyzetét illeti, a .•N<" > a Sztvarnoszf eimu 
folyóirat így ír: ,,Iparunkban öt év óta pangás észlelhető, sőt az 
óriási Iciaknázatlan term.eléri kapacitások ellenére csökken a 
termelés", 

A folyóirat egy táblázatot közöl, amelyből kitűnik, hogy 
1949-hez képest 1950.ben 5 százalékkal, 1951-ben « százalikkal. 

1952-ben pedig 7 százalékkal csökkent az ipari termelés terje-

delme. '' 
Erős depresszió uralkodik a lömegszükségUti cikkeket 

előállító iparágakban. A fémfeldolgozó ipar például csak 89 
százaiákban, a, textilipar 62 százalékon, az élelmiszeripar pedig 
mindössze 58 százalékban használta ki tavaly termelőkapacitását-
A statisztikai adatok szerint a lakosság iparcikkfoyyasztása 
1932-ben az 1949. évihez képest 22 sfázaléklxl csökkent, noha 
1949-ben is messze alatta maradt a tényleges szükségletnek. 

A folyóirat szerint a rossz gazdasági helyzet fő oka: 
„a védelmi szükségletekre fordított különkiadások" — vagyis a 

"fegyverkezési hajsza, amelyet Tito kormánya az Egyesült Álla-
m.ok követelésére folytat. A „Nasa Szharnoszt" azt írja, hogy 
Jugoszlávia az utolsó ötévben 1407 millió dollárt köhött fegy-
verkezésre- óceánonlúli jótevői ennek az összegnek csupán egy. 
habdát bocsátották rendelkezésére. 1166 millió dollárt a ) u9 0' 
szláv dolgozók lapos zsebéből húzott ki a TJo-kormány. 

A Tito-klikk politikája végképp tönkretette Jugoszlávia 
gazdasági életét. Az ország pénzügyei teljesen ziláltak. A „Der 
Abend" című osztrák lap egyik számában „Tit0 — csőd'' címmel 
közölt cikkében osztrák exportőrökről adott tudósítást, akik be-
lebuktak abba, hogy árut szállítottak Jugoszláviának. Jliután a 
szállítás megtörtént — olvass-tik a cikkben, — kiderült, hogy 
az exportöröknek 10—12 hónapot kell várniuk pénziilcrc, mert 
Tito Jugoszláviája jelenleg gyakorlatilag fizetésképtelen... 
Tito több, mint 6 mühó dollárral adósa Ausztriának nem tud-
ni, mikor Jcapják meg az osztrák exportőrök ezt az összeget"-

Az új tanév első hetei a szegedi 
egyetemeken 

A szegedi egyetem különböző 
karain má r elteltek az ú j tanév 
első hetei. A szegediek e a megye 
más rőszeiről és ez ország külön-
böző vidékeiről órfceaett hallgatók 
már az első perctől kezdve érez-
ték a velük szemben megnyilvánuló 
szerető gondoskodást. 

A vidékről érkezőket várták a 
vonatnál éö elhelyezésükről, ellá-
tásukról gondolkodtak. Egyszerű 
munkásemberek, dolgozó parasz-
tok gyermekei tanulnak, hogy majd 
vógozvo tanulmányaikat, a „kimű-
velt emberfők" tudásával 

szolgálják hazájukat. 

A múltban a ternifcm^ tudományi 
karca is mindössze 300-an taaul'ak. 
Esztendőkkel ezelőtt _ Horthy/k 
idején — a természettudományi 
kar sem fejlődött. Tíz évvel cz_ 
eiőtt például mindössze tíz tanár 
volt fl természettudományi karon, 
ezévfocn már 40 főnyi a lanszomély-

zet 

Ceupán a természettudományi 
karon 894-en tanulnak. Az első-
évesek száma 273, — fele raunkás-
c« panaszt fzármazású, 

A professzoroknak minden lehe-
tőség adva van ahhoz, hogy meg, 
tisztelő munkájukat elvégezzék. 
Biztoisüva nyugodt életük és tudá-
suk'bővítése. Budó Ágoston, a fi_ 
zikai intézet Kossuth-díjas prefesz-
ezora nemrégen a Szovjetunióban 
járt, s ottani látogatásai során ő 
maga is sok hasznos tapasztalatot 
szorzott, amelyet megbecsült és 
értékes munkájában gyümölcsöztet. 

Az elsőévesek örömteli ós bol-
dog megilletődéssel hallgatták 

az első előadásokat 

az egyetem padjaiban. Az Egye-
temi Pártbizottság, a karok párt-
szervezetei, a DISZ-bdzottság, a 
karok DlSZ-szervcaetei segítettek 

abban i», hogy az elsőévesek kö_ 
zött elterjedjenek a tanulás, s az ez-
zel kapcsolatos munka jó módsze-
rei- Durst Endre, akinek szülei 
állami gazdaságban dolgoznak, — 
s aki a középiskolát toitünő tanuló-
ként végezte el, — a létrehozott 
három tanulócsoport egyikénede ve-
zetője. Igen helyesen kicserélik 
egymás között a tanulás helyes 
módjait a tanulócsoport tagjai. 
Csákány Béla alapszervi DISZ.tit . 
kár, harmadéves hallgató,. rend ze_ 
resen foglalkozik az elsőévesekkel, 
módszerbeli segítséget ad számuk-
ra. Bartók Mihály jelesen végzett. 
a gimnáziumban, — segíti a tanu-
lásban elsőéves vegyészhallgató 
tárrait. 

Nem mindig kielégítő azonban 
a tanulócsoportok működése, a fel-
ső, ök segíleégadáaa az elsőévesek 
részére. Az orvoskaron gyengén 
működnek a tanulókörök. Igaz, itt 
egy héttel később kezdődött az év, 
de ez som indokolja a h ibát 

Az elsőévesek között sdkan pél-
damutatóan dolgoznak és segíte-
nek a tanulásban társaiknak- De 
akad olyan is, a k i 

hanyag, fegyelmezetlen 

és viselkedésével a tanulást, a jő 
szellem kialakulását gátolja. He_ 
lyesen harcol a káros és helytelen 
magatartás ellen Marja i Erzsébet 
elsőéves hal'gató is. 

Az egyetemi pártszerveknek, — 
elsősorban az cgytáe/nvi pártbizott-
ságnak még inkább, mint eddig, 
szükséges irányítaná a hallgatók 
nevelésének munkáját , — az egyes 
kérdések megoldását. Nagy a sze-
repe az egyes feladatok j ó végre-
hajtásában a DlSZ-szervezetek-
nek is. 

Az egyetem padjaiban ott ülnek 
a hallgatók. Folyik a tanítás. Ta_ 
nul, készülődik az életre a kÖze'i 
jövendő értelmisége . . . 

Adenauer az „Európa i Vedel mi Közösségről"* 
szóló szerződés azonnal i ratifikálását követeli 

• Franciaországtól 


