
[ 
A M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

50. évfolyam, 12. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1960. január 15. 

Hruscsov fontos bejelentései 
a Szovjetunió Legfelső Tanácsa 

új ülésszakán 
A Szovjetunió hadseregének létszámát 
1 millió 200 ezer fővel tovább csökkenti 

Hatalmas iramú a szovjet népgazdaság fejlődése 

A téli kikötőben 
ii 
P "Telt ház* van a téli kikötőben. Érdekes panoráma tá-
i j rul az arra járók szeme elé: a nyáron oly sok élményt 

nyújtó hajók, szállító uszályok most behavazotton, jégpán-
céllal körülvéve állnak egymás mellett. a mahart telep 
dolgozói számos hajón javításokat végeznek, — képünkön 
a Tahi gőzös kéményét újítják fel. A havas, hideg tél elle-
nére, kemény mnnka folyik a telepen, április 4-re készül-
nek a dolgozók: erről szól riportunk lapunk 3. oldalán. 

Csütörtökön délelőtt a Kremlben meg-
nyílt a Szovjetunió Legfelső Tanácsának 
új ülésszaka. 

A nagy Kreml-palotában a Szövetségi 
Tanács tartotta ülését. Az elnökség so-
raiban helyet foglalt a Szovjetunió Kom-
munista Pártja Központi Bizottsága el-
nökségének több tagja, élükön K. J. Vo-
rosilovval. 

Az ülést moszkvai idő szerint délelőtt 
9 órakor nyitotta meg Lobanov, a Szö-
vetségi Tanács elnöke. A mandátum-
vizsgáló bizottság jelentésének meghall-
gatása után Lobanov bejelentette, hogy a 
Szovjetunió Minisztertanácsa a követke-
ző napirendi javaslatot terjesztette a Leg-

felső Tanács ülésszaka elé: »A leszerelés 
— út a béke megszilárdításához, a népek 
közötti barátság biztosításához«. 

A Szövetségi Tanács a javaslatot egy-
hangúlag elfogadta. 

Ugyanebben az időpontban a Kreml 
színházhelyiségében a Nemzetiségi Ta-
nács tartott ülést és a napirendi javasla-
tot elfogadta. 

A Legfelső Tanács két háza moszkvai 
idő szerint délelőtt 11 órakor ült össze 
együttes ülésre, hogy meghallgassa az 
előadói beszámolót, amelyet N. Sz. Hrus-
csov, az SZKP Központi Bizottságának 
első titkára, a Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnöke mondott el. 

Új korszakot nyitó szovjet gazdasági 
és tudományos sikerek 

Nyikita Hruscsov szovjet 
miniszterelnök ú j javaslato-
kat tett a szovjet fegyveres 
erők csökkentésére. A Leg-
felső Tanács két házának 
együttes ülésén hangoztatta, 
hogy a szovjet kormány, hí-
ven a különböző társadalmi 
rendszerű országok békés 
együttéléséről szóló lenini 
elvekhez, lépésről lépésre 
megvalósítja az általános és 
teljes leszerelés szovjet ja-
vaslatában kifejtett konkrét 
intézkedéseket. 

1959 úgy vonul be a szov-
jet történelembe, mint a 
kommunista társadalom ál-
talánosan kibontakozó építé-
sének első esztendeje. 

Ez az év újabb nagy győ-
zelmeket hozott a kommu-
nizmus építésében, s vi-
lágos távlatokat nyitott a 
béke megszilárdítása szem-
pontjából, 

igen fontos nagy nemzetkö-
zi kérdések megoldása előtt; 

Hétéves tervünk jól in-
dult — mondotta Hruscsov. 
— Jó kezdet már fél siker 
— tar t ja a közmondás. Egy 
év alatt több mint 11 száza-
lékkal emelkedett az ipari 
termelés, bár az évi terv 
csupán 7,7 százalékos emel-
kedést irányzott elő. 

Az ipar csaknem 50 mil-
liárd rubel értékű árut 
termelt terven felül. 

Á forradalom előtti Orosz-
ország egész ipari termelése 
— mai pénzben kifejezve — 
sem érte el ezt az összeget. 

Hruscsov megállapította, 
hogy a szovjet népgazdaság 
fejlesztésében továbbra is a 
nehézipar elsődleges fejlesz-
tésének lenini elve érvénye-
sü l t A termelőeszközök ter-
melése 12 százalékkal emel-
kedett, szemben a 8.1 száza-
lékos előirányzattal. 

Sikeresen fejlődött a kön^-
nyű- és az élelmiszeripar is. 
A közszükségleti cikkek 
gyártása 10,3 százalékkal fo-
kozódott. szemben a 6,6 szá-
zalékos előirányzattal. 

Örömmel és jogos büszke-
séggel szemlélhetjük a me-
zőgazdaságban kivívott nagy 
sikereket — folytatta. — Bár 
az ország sok vidékén aszály 
volt. az állam 2846 millió 
pud gabonát vásárolt fel, 

ami kielégíti a lakosság 
szükségleteit és fedezi az 
állam egyéb igényeit is. 

A gabonatermelésben kü-
lönösen fontos szerepet 

szovjet közoktatás, a tudo-
mány és a kultúra világszer-
te elismert nagy sikereiről. 
A népszámlálás szerint a 
Szovjetunióban 13,4 millió 

u t _ . főiskolai, illetve 6zakközép-
jatszottak a szűz-_es par- iskolai képzettségű ember él. 
lagföldek: ezekről 1693 
millió pud gabonát vásá-
rolt fel az állam. 
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A beruházási terv meg-
valósításáról szólva Hrus-
csov elmondotta, hogy 1959-
ben több mint ezer nagy 
gyárat helyeztek üzembe.Az 

A szovjet főiskolákon csak-
nem négyszer annyi hallga-
tó tanul, mint Angliában, 
Franciaországban, Nyugat-
Németországban és Olaszor-
szágban együttvéve. A Szov-
jetunió régen utóiérte mér-

az Egyesült 
állami és a szövetkezeti be-
ruházások összege 275 mil-
liárd rubel volt, ez pedig 30 
milliárd rubellel több, mint 
1958-ban. Ez a szám nem 
tartalmazza a kolhozok ál-
tal eszközölt beruházásokat. 

A munka termelékenysége 
is a tervelőirányzatoknál 
gyorsabban növekedett: az 
iparban 7,4 százalékkal, az 
építőiparban 9 százalékkal 
emelkedett. Az önköltség-
csökkentés terven felül több 
mint 10 milliárd rubel ösz-
szegű megtakarítást tett le-
hetővé. 

A nemzeti jövedelem 
1958-hoz képest 8 száza-
lékkal, vagyis körülbelül 
100 milliárd rubellel emel-
kedett. 

A párt és a kormány 1959-
ben több intézkedéssé igye-
kezett növelni a lakosság jó-
létét és javítani létfeltételeit. 

Az év végéig több mint 13 
millió munkás és alkalma-
zott tért át a hét-, illetve 
hatórás munkanapra, 1960 
vége felé pedig az ország va-
lamennyi dolgozója rövidí-
tett munkanappal dolgozik. 
S a Szovjetunióban, eltérő-
en a tőkés országoktól, 

a munkaidő csökkentése 
nem jelentett bércsökken-
tést, 

sót egyes iparágakban jelen-
tős béremelést is hozott, kü-
lönösen az alacsony fizetésű 
dolgozók számára. 

Az életszínvonal szüntelen 
emelkedését, az egészségvé-
delem és az orvosi ellátás 
javulását kedvezően tükrözi 
a népiesség növekedése. Egy 
év alatt 3 660 000-rel gyara-
podott a Szovjetunió lakos-
sága, s ez év elején elérte a 
212 milliós létszámot. 

Hruscsov megemlékezett a 

1958-ban a 
ban 94 000, 
Államokban 
35 000 mérnök kapott 
levelet. 

Szovjet unió-
az Egyesült 

mindössze 
ok-

A tudományos dolgozók szá-
ma 300 000, vagyis harminc-
szor annyi, mint a cári 
Oroszországban. 

A szovjet miniszterelnök 
ezután szólt a világűr meg-
hódításában elért szovjet si-
kerekről. Mint mondotta, 
ezek a sikerek ú j korszakot 
nyitnak a nemzetközi tudo-
mány és technika történeté-
ben. A szovjet nép sok ál-
dozatot hozott, hogy megte-
remthesse saját elsőrendű 
nagyiparát, a népgazdaság 
alapját. Eközben a nép 
gyakran a legfontosabbról is 
lemondott és semmilyen ne-
hézségtől nem riadt vissza. 

Ma a Szovjetuniónak már 
nagy teljesítményű terme-
lési és műszaki alapja, ki-
(Folytatás a 2. oldalon.) 

Korszerűsítik a városi tanács 
művelődési otthonait 

A várost tanács kezelésé-
ben négy szegedi művelődési 
otthon működik. Ezek jó-
részt a külső városrészek-
ben helyezkednek él, ahol 
túlnyomórészt munkások és 
dolgozó parasztok művelődé-
sét szolgálják. Ebben az esz-
tendőben 

állami segítséggel és sa-
ját anyagi erőből mind-
egyiket korszerűsítik, vagy 
kiegészítik felszerelését. 

Cserépkályhákat építenek az 
újszegedi November 7, a pe-

lyét Bővítik és korszerűsí-
tik a színpadot is. 

A November 7 művelődési 
otthon felújításához a Mű-
velődésügyi Minisztérium 
600 ezer forintos támoga-
tással járul hozzá, a vá-
rosi tanács pedig 150 ezer 
forintot ad 

erre a célra. A két összeget 
jelentős társádalmi munká-
val egészítik majd ki, mely-
nek első szép megnyilvánu-
lása a MÁV Igazgatóság II. 
osztályának kollektívájától 

tőfitelepi, a ságváriteíepi és e^d - Az osztály dolgozói 
a mihályteleki művelődési 

A Legfelső Tanács 

Elnöksége megszüntette 

a Szovjetunió , 

belügyminisztériumát 

A Legfelső Tanács Elnök-

sége a Szovjetunió Minisz-

tertanácsának előterjesztésé-

re megszüntette a Szovjet-

unió belügyminisztériumát 

és hatáskörét a szövetséges 

köztársaságok belügyminisz-

tériumaira ruházta át. 

__ ugyanis vállalták, hogy tár-
otthonban egyaránt. Az sadalmi hozzájárulásként el-
újonnan beépítésre kerülő készítik a felújí tás teljes ter-
cserépkályhák tökéletes fü- v é t . 
tést biztosítanak már a kö- — ' 
zeli hetekben a művelődési , , . , . . . . . . . . . . 
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televíziós készülékkel lát-
ják el, 

ugyancsak a közeljövőben. 
Ezekre a kiadásokra mint- A szovjet tudósoknak a 
egy 60 ezer forintot fordí- homoktövis nevű fa kérgé-
tanak. bői sikerült tiszta állapot-

Idén kerül sor az újszegedi 

a s z o v j e t t u d ó s o k 

November 7 művelődési ott-
hon bővítésére és teljes kül-
ső-belső felújí tására is. Az 
elhanyagolt épületet két ol-
dalszárnnyal egészítik ki, 
melyekben a könyvtár, il-
letve a játékterem kap he-

ban olyan kristályos anya-
got nyerniük, amely magas-
fokú rákellenes aktivitásá-
val tűnik ki — jelentette kl 
Leon Sabad professzor, hí-
res szovjet onkológus, Az 

Sándorfalván pár nap alatt félezernél több 
egykori zsellér döntött a szebb élet mellett 

A hosszas töprengést derű, mosoly vál-
totta fel az elmúlt napiokban Sándorfalván 
is. Hétfőn még csupán 39 család 52 tagja 
mondott búcsút a régi, küzdelmekkel, baj-
jal teli egyéni gazdálkodásnak. Az ő pél-
dájuk és a sok-sok okos felvilágosító szó 
nyomán másnapra úgy oszlott el az újtól 
való fagyos félelem, mint derült ég alatt a 
pipafüst. Ujabb 93 család érkezett be a ö m 
lépési nyilatkozatokkal. Szerdán tovább 
nőtt ez a szám: újabb 175 grófi zsellérből 
lett sándorfalvi gazda kért magának ezen 
a napion belépési nyilatkozatokat. Csütör-
tökön reggel a nagy hózápor ellenére is 
csapatostól jöttek az emberek. Mind azt 
mondták: hiszen megígérték, hogy nem 

lesznek az utolsók. A sokadalomban olya-
nok is akadtak, többen is, mint Rovó Jó-
zsef 9 holdas gazda, aki felháborodással 
szólt arról, hogy az ő házát ugyan miért 
"kerülgették* el a népnevelők. Az aláírás 
után kérte, hogy nevét mondják be a han-
goshíradóba, hadd tudja meg az egész falu. 

Az újságírót arra kérték meg a sándor-
falvi piarasztemberek, adja tudtul a szegedi 
járásnak, hogy a jövő héten az utolsó egyé-
ni mezsgyekarót is ki akar ják rúgni a he-
lyéből. 

Bakson szintén megmozdult a falu pa-
rasztsága. A legjobb egyéni gazdák közül 
már sokan belépési nyilatkozatokon rögzí-
tették tisztességes szándékukat. 

anyagot, miután sokoldalú-
an tanulmányozták és álla-
tokon kipróbálták, most 
felhalmozzák, hogy átadják 
a klinikák számára. 

Sabad professzor kijelen-
tette, hogy a szovjet tudó-
sok a rák gyógyításának 
több gyakorlati módszerét 
dolgozták már ki és alkal-
mazzák. Igy a sebészeti be-
avatkozást, a sugárterápiát, 
s a két módszer kombinált 
alkalmazását, továbbá hasz-
nálnak vegyi, biológiai és 
hormon-készítményeket is. 
E készítmények közül né-
hány, mint például a sar-
kolizin és a dopan jói be-
vált. A gyógyszeripar e ké-
szítmények sorozatgyártását 
rövidesen megkezdi. 

Moszkvában onkológiai 
intézetet építenek, ahol a 
rák különféle fajtáinak gyó-
gyítására az összes legújabb 
módszereket, köztük az 
atomenergiát is felhasznál-
ják. 

Sabad professzor kijelen-
tette, hogy a rák sok eset-
ben minden kétséget kizáró-
an gyógyítható. 


