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Változatlanul nagy 
a moszkvai magyar kiállítás sikere 
B nyolcszázezredik látoga 61 várják — B külföldi szakemberek is érdekifidnek 

Néhány nap múlva bezárja ipar bemutatóját, elismerés-
kapuit a magyar ipar eddigi sel adózva a szépvonalú 
legnagyobb méretű külföldi Ikarus autóbuszoknak, aspe-
bemutatója, a moszkvai ma- ciális tehergépkocsiknak és 
gyar kiállítás. Az eddigi ér-
deklődésből következtetve bi-
zonyos már, hogy 

a látogatók száma az utolsó 
napig megközelíti az egy-
milliót. 
A moszkvai magyar kiállí-

a többi kiállított tárgynak. 
A látogatók már nem egy 
vaskos könyvet írtak tele 
megjegyzéseikkel és elis-
merő szavaikkal. 

Nemcsak orosz névaláírá-
sokra bukkanhat az érdeklő-

táson egyébként csütörtökön emlékkönyvé-
fordult meg a nyolcszázezre- ' 
dik látogató. 

A kiállítás még nem zá-
rult le, de máris meg le-
het vonni mérlegét. 

Mielőtt megnyitották volna 
a pavilonok kapuit, egyesek 
kissé aggódtak, vajon fel-
keltheti-e a széles tömegek 
érdeklődését az elsősorban 
gépekből, berendezésekből 
álló bemutató, nem korláto-
zódik-e a látogatók száma csu-
pán a szakemberek szűk cso-
portjára. Ez az aggodalom 
teljesen hiábavalónak bizo-
nyu l t A szakemberek va-
lóban rendszeresen felkere-
sik a magyar ipari kiállítást, 
bemutatókat tapasztalatcse-
rét tartanak magyar kollé-
gáikkal, érdeklődéssel szem-
lélik meg az egyes gépeket 
ismertetőt kérnek működé-
sükről. De a szakembereken 
kívül ott hullámzik a kiállí-
tás területén az "egyszerű-
látogatók tömege is. 

Nehéz lenne érték-sorren-
det meghatározni, melyik 
kiállítási csarnok tetszik 
legjobban a közönségnek, 
s mi a legnagyobb "siker*. 

A gépipar pavilonja, ame-
lyet a magyar rendezők ere-
deti hatalmas szerelőcsarnok 
formájára képeztek ki, ál-
landóan tele van. A légpár-
nás köszörűgép Pál József 
Kossuth-díjas csepeli mun-
kás alkotása, kétségkívül 
rendkívül népszerű és maga 
Hruscsov méltatta meleg 

egész sor Moszkvában tar-
* tózkodó külföldi küldött-

ség, nem egy nyugat-euró-
pai ország ipari és keres-
kedelmi szakembereinek 
csoportja tekintette meg a 
bemutatót. 

A bejegyzések egytöl-egyig 
az őszinte elismerés hang-
ján szólnak a magyar ipari 
kiállításról, s nem utolsó-
sorban a kiállítás művészi 
megformálásáról. 

Hruscsov elvtárs nagy elismeréssel nyilatkozott a moszk-
vai magyar ipari kiállítás meglátogatása alkalmával a ka-
locsai pingáló asszonyok munkájáról, és általában a 
magyar népművészet gazdagságáról. Képünkön: Király 
Uus és Pirisi Júlia, a népművészet mesterei, ötven éve 

írják és hímezik a szebbnél szebb teritöket 

Szovjet vesetők látogatása 
Péntek délután megtekin- Utási étteremben magyaros 

szavakkal alkotóját Állán- tette a moszkvai magyar ebéden látta vendégül a 
dóan sok érdeklődő veszi kö- ipari kiállítást Dimitrij Pol- szovjet államférfiakat 
riil az Egyesült Izzó ötletes, janszkij, a Szovjetunió Kcwn- A pavilonok megtekintése 
speciális automatáját, a leg- munista Párt ja Központi Bi- után Poljanszkij és Patoll-
újabb típusú mű anyagiorm á- TOttságának elnökségi tagja, csev közvetlen hangú "kö-
zért, is. A híradástechnika ^ OSZSZSZK miniszterei- ZÖS nyilatkozatban- elmom-
ravüonjaban legtöbben a te- n ö k C ) valamint Nyikolaj Pa- d o t t a a M T I tudósítójának, 
levízió- és rádiókészüléke- toHcsev, a Szovjetunió kül-
ket nézik hosszan. Ugyan- kereskedelmi minisztere és 
csak a népszerű kiállítási 3 X OSZSZSZK kormányának 
tárgyak közé tartozik a 
sztereofanikus magnetofon-
készülék. 

Talán a legszínesebb, leg-
inkább sokrétű a könnyű-
ipar és az élelmiszeripar pa-
vilonja. De nem kisebb a lá-
togatók száma a többi pavi-
lonban sem. Épp í«y tízez-
rek tekintik meg a jármű-

csaknem valamennyi tagja. 
A kedves vendégeket Ré-

vész Géza, a Magyar Nép-
köztársaság moszkvai nagy-
követe és Kristóf László, a 
magyar ipari kiállítás igaz-
gatója fogadta és kisérte vé-
gig a kiállításon, majd Ré-
vész Géza nagykövet a kiál-

hogy a kiállítás mindkettő-
jükre igen nagy benyomást 
tett 

A KISZ országos kongresszusa előtt 
A KISZ Központi Bi- többsége az éves versenyfel- A taggyűlések előtti hetek-

zottságának határoza- ajánlások esedékes pontjait ben a KISZ-vezetők elbe-
ta alapján december is maradék nélkül teljesíti, szélgetnek a KISZ-en kívü-

16-án összeül a Kommunista Az üzemben mélyebb tartal- liekkel is. Meghallgatják ja-
Ifjúsági Szövetség kongresz- mat kaptak a különféle ter- vaslataikat, észrevételeiket, s 
szusa, hogy értékelje ifjúsá- melési mozgalmak. A KISZ- a tőlük kapott ötleteket is 
gunknak az elmúlt években szervezet vezetősége most, a felhasználják majd a beszá-
végzett munkáját, s meg- választási taggyűlés élőké- mólókban, illetve figyelem-
szabja a feladatokat. A születe idején sem feledke- be veszik a határozati ja-
kongresszusnak az lesz a zik el más időszerű felada- vaslatok összeállításánál. S 
legfontosabb tennivalója, tokról. Dicséretes, ahogyan ez nagyon helyes dolog. így 
hogy hosszú évekre szóló az ú j oktatási évet előkészí- valóban olyan légkör alakul 
programot adjon a szerveze- tették: az eddigi jelentkezé- majd ki a taggyűléseken, 
teknek az ifjúság körében sek alapján a KISZ-tagok hogy a KISZ-tagok a fiata-
végzett sokirányú nevelő- nyolcvan százaléka vesz lok egész kollektívája érde-
munkájukhoz és utat mutas- majd részt valamilyen poli- kében hozhatnak határozá-
son, hogy a kiszásták — és tikai oktatásban. Mindezek tokát, felelősséget éreznek 
az egész magyar ifjúság — szép és követendő példák, s üzemük egész if júságáért S 
hogyan vehet részt legsike- biztató, hogy nemcsak a Ru- ez azért is jó, mert így a 
resebben az ötéves terv meg- ha gyárból, hanem a Textil- szervezeten kívül álló fiata-
valósításában, a szocialista művekből, valamint más lok is közelebb kerülnek az 
társadalom felépítésében. üzemekből és hivatalokból ifjúsági szövetséghez. Közü-

Nem szorul bővebb ma- is a KISZ-munka javulásé- lük sokan már most, a 
gyarázatra, hogy a fiatal ról, a KISZ-szervezetek te- kongresszus előkészületeinek 
nemzedéknek milyen fontos kintélyének növekedéséről idején kérik felvételüket a 
szerepe van az új világ meg- érkeznek hírek. KISZ-be. S ennek is örül-
teremtésében. Ha az ifjúság nünk kell, mert az ifjúsági 

Jelenleg a KISZ-veze- szövetség taglétszámának ál-
tőségek a partszerve- l a l l d ó i egészséges növelése — 
zetek es az idősebb, a nélkül , hogy elvtelen tag-

toborzást folytatnánk — 
szintén nagyon fontos fel-
adat. 

gek 

taggyűlések egyik leg-
fontosabb része lesz 
majd az ú j vezetősé-

megválasztása. Ezzel 

Megalakult Szegeden a békemozgalom 
operatív bizottsága 

Tegnap, pénteken délután az imperialista pnovokáeió-
a Hazafias Népfront szék- kat, 
házában tartott tanácskozá- terjesztik a népek közötti 
son Szeged társadalmi szer- b ( i k e és barátság eszméjét, 
veinek, vállalatainak, intéz- békeharcra, hazaszeretetre 
menyeinek képviselőiből n w e l i k az embereket, 
megalakult a békemozgalom 
35 tagú városi operatív bi- Békeküldöttségek látogatá-
zottsága Az értekezleten rét szervezik üzemekbe, tör-
Nagy István, a városi nép- ténelmi emlékek megtekin-
frontbizottság titkára és tésére, tudományos intéze-
Oltvai Ferenc a népfrontbi- munkájának megismeré-
zottság tagja ismertette a rére. Az operatív bizottság 
célkitűzéseket, majd többen tagjai külön munkaprogra-
beszámoltak a békemozga- m p t dolgoznak ki, s felkére-
lom jelenlegi helyzetéről, « k azokat a helyeket, ahol 
módszereiről s javaslatokat m éS n < a 1 1 f o l y i k e l é g haté-
tettek annak továbbfejleszt k ° n y bekeagitáció. Eloadá-
tésére sokat szerveznek a nemzet-

Az operatív bizottság fel- közi kérdésekről és segítik 
adata lesz a többi kőzött ?* aktívahálózatot a kisgyu-

lések. csoportos beszélgefé-
a városszerte folyó széles- sek és családlátogatások 
körű békeagitáció össze- szervezésében a felvilágosító 
hangolása, tervszerű irá- munkában, 
nyitása. 

Még több akciót kezdemé-
nyeznek a jövőben az em-
berek tájékoztatására, s az 
üzemekben, hivatalokban, 
intézményekben és a kerü-
letekben rendszeres gyűlé- majd öttagú munkabizottsá-
seket tartanak. Ezeken le- got alakított a tervszerű 
leplezik a háborús politikát, munka ügyvitelére, 

A most alakult operatív 
békebizottság elnökéül La-
csán Mihálynét, titkárául 
pedig Oltva! Ferencet vá* 
Iasztotta, 

lelkesedését, aktivitását he-
lyes irányban befolyásoljuk 
— ezzel meggyorsíthatjuk 
hazánk fejlődését, közelebb tapasztaltabb kommunisták 
hozhatjuk annak a társada- segítségével hozzákezdtek 
lomnak végső győzelmét, már a vezetőségválasztó tag-
amelyben örökre megszűnik gyűlések előkészítéséhez is. 
az embernek ember által Készülnek a beszámolók, s 
való kizsákmányolása. A a vezetőségek kollektív mun-
KISZ kongresszusának célja, kájának eredményeként 
hogy az ifjúság erejének gyűlnek már azok a javasla-
mozgósításával meggyorsítsa tok, amelyeket határozatba kapcsolatban sem ár t né-
a társadalmi fejlődés folya- foglalnak majd a taggyűlé- hány gondolatot megemlíte-
matát és — még inkább, seken a fiatalok. Ezzel kap- nünk. Az ú j vezetőségek vá-
mint a szocializmus építésé- csolatban megemlítjük: fel- lasztása nem azt jelenti; 
nek eddigi szakaszában — a tétlenül helyesnek tartja és hogy a régi, jól dolgozó ve-
fiatalok lelkesedését, tettvá- messzemenően bátorítja a zetőségi tagokat most mel-
gyát a szocialista társadalom KISZ városi végrehajtó bi- lőzzük. Éppen ellenkezőleg: 
felépítésének szolgáltába ál- zottsága egyes üzemek olyan helyes, ha az ú j vezetőségek 
lítsa. kezdeményezését, hogy a gerincét a régi, vezetésben 

A kongresszust megelőző- fiatalok a határozati javas- tapasztalatokat szerzett fiá-
én mindenütt újjáválasztják latban vállalásokat tesznek talok képezik. Természetes 
a KISZ helyi vezető szerveit, gyáruk ötéves terve egyes azonban az is, hogy azoktól, 
E nagy munka előkészületei feladatainak megvalósításé- akik rosszul dolgoztak, ha-
mar Szegeden is megkezdőd- ra, védnökséget vállalnak nyagok voltak, az ifjúság 
tek ás örvendetes, hogy ez egyes munkák felet t Ezzel megvonja a bizalmat, s he-
csaknem mindenütt a KISZ- az Ifjúság jelentősen előse-
szervezetek munkájának fel- gítheti a tervek teljesítését, 
lendülésével jár együtt túlteljesítését s közvetve a 
Számtalan olyan kezdemé- szocializmus építésének meg-
nyezésről érkezett már hír, gyorsítását is hazánkban, 
amely példaként szolgálhat A jó példák mellett sok 
valamennyi alapszervezet- alariszervezetben még tiszté-
nek. Érdemes megemlíteni, zatlan: hogyan készülhetünk károsunkban arra érdemes 
hogy a Ruhagyár KISZ-fia- fel legjobban az alapszerve- és szükséges ügyelni, hogy 
táljai a közelmúltban fel- vetek vezetőségének újjává- a z üzemekben majdnem 
ajánlották segítségüket az lasztására? — Mi most a leg- mindenütt sok leány és fia-
üzem bővítéséhez. Vállalták, sürgősebb teendő? — Ho- talasszony dolgozik. Ezért 
azzal is köszöntik a kong- gyan készítsék el a beszá- szükséges, hogy az üj veze-
resszust, hogy munkaidő mólókat? — és így tovább, tőségekben megfelelően kép-
után mintegy ezer árában Ezekre a kérdésekre is ta- viseletet kapjanak ők is. 
működnek közre a gépek, a láltunk már egyes alapszer- Ahol csak mód van rá, fel-
raktárak, a műhelyek átren- vezetekben jó módszereket, télenül válasszanak leányfe-
dezésében. Ezzel ők is hozzá- Az előkészületek azt mutat- lelőst. aki megfelelően fog-
járulnak azoknak a feltéte- ják, hogy egyes textilüze- lalkozik majd a fiatal nők 
leknek a megteremtéséhez, mekben a beszámolók nem- problémáival. Lényeges, hogy 
amelyek lehetővé teszik csak az alapszervezet belső a z üzemi KlSZ-vezetőségek-
majd, hogy az üzem a jelen- életével foglalkozik majd, ben a munkásfiatalok mel-
leginél többet termeljen. A hanem a gyár egész ifjúsá- l e t t legyenek műszaki értei-
Ruhagyár ifjúmunkásainak gának problémáit felölelik, miségiek, technikusok, fiatal 

mérnökök, akik szakmai tu-
dásukkal elősegíthetik a 
KTSZ termelési mozgalmai-
nak sikerét. 

lyükbe új, friss erőket vá-
laszt. Fontos, hogy a párt-
hoz hű fiatalok kerüljenek 
a szervezetek élére. Olyan 
ifjak, akik népszerűek az 
ifjúság körében, szeretik, be-
csülik, s tisztelik is őket. 

S e g í t s é g a g y á r b ó l 
Budapesti könyvelő a balástyai Móra Ferenc TSZ-ben 

Amikor először közölték Földművelésügyi Miniszté- előadója, részben társadalmi 
vele az üzem személyzeti riumból Csongrád megyébe munkában. El kellett készí-
o&ztályán a felkérést, bizony irányítottak egy könyvelő- tenie az állatszámadást, a 
váratlanul érte a dolog, csoportot és Csetneki Árpád mennyiségi és folyószámlá-
Gondolkodási időt kért, hogy a balástyai Móra Ferenc kat, az állóeszközök nyilván-
megbeszélje otthon feleségé- Termelőszövetkezetbe kerül t tartását, a raktárszámadást, 
vei, gyermekeivel. Mert azért Szívélyesen fogadták a leg- a hitelszámlákat és így to-' 
mégis nagy dolog egy évre nagyobb munka közepette, vább. Mindemellett kerék-
elszakadni a családtól . . . S Érdeklődtek tőle, hol dolgo- párra! bejárta a szövetkezet 
hol van az a szerető, meg- zik, mit csinált eddig? ha tárá t ismerkedett a gaz-
értő asszony, aki örömmel dákkal, területekkel, hol, mit 
fogadja a hírt: — A fővárosban, a Duna termelnek. Mezőgazdasági 

— Kihelyeznek az ország Konzervgyár úgynevezett S 2 a ki S m e re t te l is rendel-
valamelyik termelőszövetke- steril csoportjának vagyok a k e z i k Csetneki Árpád, hi-
zetébe könyvelőnek. Ott fo- vezetője, — önlítette a ma- s z e n a konzervgyárban kü-
gok dolgozni egy év ig . . . Sff. megnyerő modorú, sze- l ö n b ö z 6 termeivényekkei fog-

Érre csak az lehet a ter- r é n y e m , b e f - — M á r , é v e lalkozik. 
mészétes válasz- munkálkodom, közben 
, .tSSL? ffTB utánpótlás 

ü S veszem a részem a termelő- M legyen zik, Editke is vizsgázik, en 8 2 ö v e t k e z e t e k a d m i n i s z t r á . 
egész nap dolgozom. Egye- c i ó s m u n k á j á n a k m egsegíté- A z emberek hamarosan 
diU lássam el az egesz csa- s é t s z o l g a ! ó m o z g a - megszerették a szorgalmas 
ládot? lomból. Itt leszek könyvelő könyvelőt aki eljött hozzá-

Hát igen: kózö6 országos egy esztendeig együtt dol- í u k a fővárosból a szövetke-
és családi érdekek egyezte- gozunk. zet gazdasági ügyeit irányí-
táséról volt szó. tani. A kis kollektíva hálás 

— Nézzétek — magyaráz- Munka bőven van ezért neki, hiszen az eltelt 
ta a családfő — minden hé- k e t hónap alatt mmdenfaj-
ten kétszer haza tudok jön- Az egyik szövetkezeti gaz- t a könyvelést a legnagyobb 
ni háromszor egy hónapban da biztosított számára la- rendbe tette. Es most már 
olcsón, kedvezményesen, egy- kást és nekilátott a mun- a z o n tanakodtak, hogy meg-
szer pedig a vállalat fizeti az kának. Még mielőtt leérke- felelő "helyi* utánpótlást 
útiköltséget Majd meglát- zett volna, áttanulmányozta biztosítsanak, ha egy év 
juk, hogyan alakul, esetleg a z úgynevezett METÁSZ-t mulya a könyvelő visszatér 
tí is meglátogathattok. Meg- (mezőgazdasági szövetkezetek családjához^ uzemebe, amely 
érthetitek, most segíteni kell általános számlakeretét), * lehelyezési • 
a termelőszövetkezeteket, hogy elsajátítsa a tsz köny- biztosítja 
szükség van rá, ez becsület- velésének különböző mód- E z z e l » 
beli ügy szereit. Bizony éppen elég l p a r a mezőgazdasági terme-

dolga akadt. Csupán a pénz- lőszövetkezeteket; ebben az 
Szivéiyes fogadtatás tárkönyvet és a munkaegy- esetben a Duna Konzerv-

ségszárwtast vezették ponto- S y a r a balástyai Móra Fe-
Meg is egyeztek. Aztán — san, azT is Gémes Sándor, a r e n c Termelőszövetkezetet 

két hónappal ezelőtt — a községi tanács gazdálkodási M. T. 

E 
néhány gondolattal, a 
már meglévő jó ta-
tapasztalatok ismerte-

tésével, reméljük, segítséget 
nyújtunk a vezetőségválasz-
tó taggyűlések megfelelő elő-
készítéséhez. Bízunk abban; 
hogy a szeptember 15-től 
október 31-tg tartó taggyű-
lések sikeresek lesznek és 
kivé+el nélkül mindenütt a 
KTSZ-s Tervezetek életének 
fellendülését eredményezik. 

Dénes János, 
a KISZ városi v. b. tagja 

időszakban is 
Csetneki fizetését 
tehermentesíti az 

Ismeretlen Petőfi-kézirat 
Szolnokon 

Eddig ismeretlen Petőfi-
és Petrovics-okmányok ke-
rültek elő a szolnoki levél-
tárban, az egykori jászkun-
kerületek 1839. évi közigaz-
gatási iratanyagából. Az ira-
tokban a Petrovies-család 
1840-ben bekövetkezett anya-
gi bukására vonatkozóan ér-
dekes adatok találhatók, 
köztük az i f j ú Petőfi kéz-
iratai is. 

Amerikai 
néger orvosküldöttség 

Budapesten 
Pénteken Budapestre ér-

kezett az Amerikai Néger 
Orvosok Szövetségének, a 
National Medical Associa-
tion-nek 23 tagú küldöttsé-
ge. A küldöttség a szövet-
ség megbízásából tanulmá-
nyozza a különböző európai 
országok egészségügyének 
fejlődését. 


