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Befejeződött a Román Munkáspárt 
III. kongresszusa 

Százezres n a g y g y ű l é s B u k a r e s t b e n 
Szombaton délelőtt a Román Munkás-

párt XII. kongresszusán Ion Vince küldött 
ismertette az újonnan megválasztott het-
venkilenc tagú Központi Bizottság név-
sorát "és a Központi Bizottság harminckét 
póttagjának nevét, majd a megválasztott 
tizenhéttagú Revíziós Bizottság névsorát. 
A Revíziós Bizottság elnöke Konstantin 
Pirvulescu lett. Mind a Reviziós Bizottság 
tagjait, illetve póttagjait, a kongresszus 
küldöttei egyhangúlag választották meg. 

Ezután Mogyorót Sándor, a Román Mun-
káspárt Politikai Bizottságának tágjh be-
jelentette, hogy az újonnan megválasztott 
Központi Bizottság szombat reggeli ülésén 
megválasztotta az RMP Politikai Bizottsá-
gának tagjait. Az RMP Politikai Bizottsá-
gának tagjai a következők: Gheorge Ghe-
orghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorge Apos-

tol, Emil Bodnaras, Petre Borila. Nicolae 
Ceausescu, Alexandru Draghici, Mogyorós 
Sándor és Gheorghe Maurer, a Politikai 
Bizottság póttagjai: Dümitru Goliu. Leonte 
Rautu, Leontin Salajan, Stefan Voitec. A 
Politikai Bizottság tagjait és póttagjait is 
egyhangúlag választották meg. 

Ezután bejelentette, hogy a Központi 
Bizottság titkárai: Nicolae Ceausescu. Mi-
hail Dalea és Fazekas János lettek. Az 
ellenőrző bizottság elnökévé Dumltru Co-
íiu-t választották. 

A küldöttek nagy tapssal köszöntötték 
az újonnan megválasztott tagokat, majd 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, az RMP Központi 
Bizottságának elsőtitkára mondott rövid 
zárszót. Utána elénekelték az Internacio-
nálét és ezzel a Román Munkáspárt IIL 
kongresszusa véget ért, 

Űj lakótelepek Budapesten 
Fővárosunk minden kerületében hatalmas építkezések 

folynak: száz és száz család költözik új otthonba. Kor-
szerű, kényelmes lakóhazak emelkednék a régi, elhagyott, 
egészségtelen munkásnegyedek helyén. Felvételünk Buda-
pest egyik legnagyobb lakótelepülésének munkálatainál, a 

építkezéseknél készült. . . . . 
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GheorghiU'Dej és Hruscsov elvtársak beszéltek az ünneplő tömeghez 
Helyi idő szerint 17 óra 40 

perckor Bukarestben, az ün-
nepi díszbe öltözött stadion-
ban nagygyűlést tartottak a 
Román Munkáspárt harma-
dik kongresszusának befeje-
zése alkalmából. A stadion-
ban több mint százezren 
gyűltek össze. A megjelen-
tek lelkesen üdvözölték a ro-
mán állam vezetőit és a kül-
földi vendégeket. A gyűlést 
G-h. Apostol, a Román Mun-
káspárt Központi Bizottsága 
Politikai Bizottságának tagja 
ryi tot ta meg, rhajd átadta a 
szót Gh. Gheorghiu-Dejnek, 
akit a megjelentek forrón 
üdvözöltek. 

Elmondotta, hogy a román 
munkásosztály nehéz utat 
tett meg. Hangsúlyozta, hogy 
a kongresszus benyomást 
kejtően bizonyította a párt 
és a nép egységét. A kong-
resszus határozatai alapján 
le fogják rakni a Román 
Népköztársaságban a szocia-
lizmus anyagi-technikai alap-
jait. Rámutatott, hogy a 
kongresszus elfogadta a párt 
külpolitikai irányvonalát, 
amely a békés együttélés le-
nini politikáján alapszik. 

— Meggyőződésünk, hogy 
a béke erői hatalma-
sabbak a háború erőinél. 
A béke erői meg tudják 
fékezni az agresszorokat. 
Befejezésül nyomatékosan 

hangsúlyozta, hogy a román 
nép teljes erővel támogatja 
a Szovjetunió harcát a béke 
megőrzéséért. 

Ezután N. Sz. Hruscsov, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak első ti tkára emelkedett 
szólásra. 

A gyűlés résztvevői viha-
ros tapssal fogadták Hrus-
csovot 

és nagy figyelemmel hallgat-
ták beszédét. 

'Hruácsov elvtárs tolmá-
csolta áz SZKP Központi Bi-
zottsága és a szovjet nép 
üdvözletét a román népnek. 
Hangoztatta, hogy a kong-
resszus nagy benyomást tett 
a küldöttekre, az RMP és a 
román nép összeforrottságát 
bizonyította. 

Rámutatott, hogy 
az RMP erejének forrása 
a néppel való szoros kap-
csolat, a hűség a marxiz-
mus—leninizmus elveihez, 
á proletár internacionaliz-
mushoz. 

Megemlékezett a román nép-
nek a szocializmus 'építésé-
bein elért sikereiről. Mint 
móndóttá, ilyen hőstettekre, 
mint amilyeneket a román 
nép véghez vitt, csak az a 
nép képes, amely kezébe 

vette sorsának irányítását, ideiglenes kormány küldött-
Hangoztatta, hogy séget meneszt Párizsba. 

— Önöknek is és nekünk 
is együtt elég erőnk van 

a román nép a kongresz-
szus által megszabott fel-
adatok teljesítésével a leg-
fejletteb országok sorába 
lép majd. 
Hruscsov ezután a Szov-

jetunió külpolitikájáról be-
szélt. 

— Politikánk fő vonala 
változatlan — mondotta, 
majd hangoztatta, hogy ez a 
politika a moszkvai nyilat-

arra, hogy megvédjük a bé-

Itaru Jonehára, a Japán 
Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottsága titkársá-
gának tagja felszólalásá-
ban rámutatott, hogy a 
japán nép elszánt harcot 
folytat az amerikai impe-
rializmus ellen. 
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kozaton és békekiáltványon Bizonyosak vagyunk «— 
alapszik. mondotta —, hogy a japán 

Rámutatott, hogy a Szov- n é p h a r c a a béke és a de-
jetunió harcol és harcolni mokrácia győzelmével vég-
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Küzd a német békeszerző- egyedül, mert tamogatja 
dés megkötéséért, az álta- harcát az egész szocialista 
lános és teljes leszerelés tábor, élén a Szovjetunió-
megvalósításáért, hogy az V a ] 
emberiség megszabaduljon a 
nukleáris és rakétaháború Felszólalt még Arturo Co-
borzalmaitól. lombl, az Olasz Kommunis-

Hruscsov után Leon Fi- P á r t vezetőségének tagja, 
gueres, a francia küldött- A l i J a t a > a Marokkói Kom-
ség vezetője lépett a szó- " ^ n t a t a P á r t főtitkára, és 
noki emelvényre. Kalcinies Ramon, a Kubai 

rrá-.x-Ki- u i , , Népi Szocialista Párt or-
Ldvozolte a bukaresti dol- . , , . . , , . „ . 
gozókat, majd kijelentette: s z á g o s végrehajtó bizottsá-
A Francia Kommunista Párt gának póttagja, ezután a 
helyesli, hogy az algériai nagygyűlés véget ért. 

A dél-magyarországi ipar nagx seregszemlére fesz 

a XVIII. Szegedi Ipari Vásár 
Kiállítás 

vásárterülethez tartozik még. 

T i z e n ö t é v e s a z E N S Z 

Ma tizenöt esztendeje, 1915. június 26-án irta alá Sanfranciscóban ötven állam 
megbízottja az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapító okmányát. Ebből az alka-
lomból közöljük fenti képünket, amely az ENSZ egyik ülésszakán készült. Az el-
nökségi asztal felett az ENSZ emblémája látható. (Cikkünk a lap 2. oldalán.) 
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Alig négy hét múlva, jű- A Horváth Mihály utca delmi Vállalat út.lán majd 

lius 23-án ismét nyitja ka- a kereskedelemé. Ismét meg- ezeket a termékeket a 
púit a szegedi ipari vásár, találhatjuk majd a Ruházati helyszínen meg is lehet 
amely sorrendben a tizen- Boltot, a kert moziban a kis- vásárolni, 
nyolcadik. ipart, a technikum udvarán Először szerepel a Csongrád 

Az elmúlt évi vásárral pedig az élelmezési ipart. A megyei Tejipari Vállalat 
szemben kamaraszínházban a ruhá- ezen a vásáron. 

az Idei méreteiben kétszer zati, az építőipari techni- Idén is kiállítja cikkeit az 
akkora lesz, kumban a bútor-, valamint ország legnagyobb nehéz-

hiszen nemcsak a Horváth a vasipar talál megfelelő ki- textilgyártó üzeme, az Üj-
Mibály utcát foglalja el, állítási lehetőséget. A Deák szegedi Kender- Lenszövő. A 
hanem a I?eák Ferenc utcát Ferenc utca főképp a szö- Hódmezővásárhelyi Haris-
is egészen a Vörösmarty ut- vetkezeti kisiparé, köztük az nya- és Kötöttárugyár diva-
cáig, és a Deák Ferenc, va- először szer.eplő Bács-Kiskun tos pulóvereket, ú j fazonú 
lamint a Horváth Mihály és Csongrád megyei ktsz-eké. nylonárukat hoz. A Szegedi 
utcák kereszteződése is a Egyre inkább megyei, sőt Ruhagyár modern vonalú 

dél-magyarországi jellegű- konfekcióruhákat, a Szőrmé-
vé válnak a szegedi vásá- és Bőrruhakészítő Üzem sok 
rok. Ezt a kiállítók idei szép bundát, kabátot állít ki. 
névsora bizonyítja. A Szegedi Cipőgyár ú.idon-

Űj és vidéki kiállítóként sze- ságaj között a parafa éksar-
repel majd a Pamutszövő kas laticelbetétű női szandál 
Vállalat kiskundorozsmai te- szerepel. 
lepe, a Hódmezővásárhelyi A fa-, valamint a bútor-
Kötöttárugyár, a Makói Bú- ipar termékei mellett 
torgyár, a Kecskeméti Fa- nagy érdeklődésre tarthat 
ipari Vállalat, a Makói Me- számot a gépipar is, 
zőgazdasági Gépgyár, a Hód- például a Makói Gépgyár 
mezővásárhelyi Mérleggyár, pneumatikus gabonaszállító-
a Ganz Kapcsolók és Készü- ja, vagy a Vásárhelyi Mér-
iékek Gyára, a Székesfehér- leggyár működés közben be-
véri Televízió és Rádiókészü- mutatott gabonamérlege. A 
lékek Gyára, valamint a ke- Szegedi Nyomda Vállglat 
reskedelem út ján a Herendi könyveket, plakátokat, meg-
Porceléngyár.• hívókat, címkéket állít ki. 

Tavaly még csak a Bu- Méltón képviselik majd a 
dapesti Kébeí- és Sodrony- kisipart a kiállító szövetke-
kötélgyár mutatta be cik- zetek és magánkisiparosok.is. 
keit, idén már együtt állít Nem hiányzik a XVIJL 
ki szegedi fióküzemével. Tíz- ipari vásárról a kereske-
éves jublieumának jegyében delem egyetlen ága sem-
eljön a vásárra Szeged egyik A kiállított termékek jó vé-
legnagyobb üzeme, a textil- sze megvehető. Többek kö-
művek is, hogy reprezenta- zött műszaki cikkek, export-
tív keretek között bemutas- ra gyártott textiltermékek 
sa termékeit. kerülnek árusításra. Megfe-
. Újszerű pavilonban állít ki lelő mennyiségű emlék- és 
a szegedi élelmiszeripar, a ajándéktárgy is lesz, a gyer-
szalámigyár, a paprikafeldol- mekek számára pedig szám-
gozó, valamint a konzerv- talan szép játék, 
gyár. ahol a brüsszeli világ- A XVIII. Szegedi Ipari 
kiállításon -Ezüst érem«-mél Vérár a vidék, 
kitürttétett, nemzetközileg el- Dél-Magyarország szocia-
ismert szegedi paprikát, kü- lista iparának és kereske-
lörtböző szalámi- és kolbász- delmének seregszemléje 
féleségeket, hal- és húskon- lesz. 
zervekét, gyümölcs- és fő- Eopen ezért igyekeznek kül-
zelékkonzerveket, tóvábbá sö arculatát . is tartalmához 
mélvhütött gyümölcs- és fő- igazítani: dekoratív elhélye-
zelékféleségeket mutatnak zés. ízléses kivitelezés jél-
be. Az Éleimiszerklskereske- lemzi majd a vásárt. 


