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Mi építünk — mi békél akarunk!
A szovjet embereknek, a kommu
nizanus építőinek jelszava ez. Nincs
talán semmi a világon, ami anynyira kifejezné a biliét, mint éppen az építés. Űj gyárak, ú j m u n .
kásházak építése a béke
ügyéhez
tartozik és nem a háborúéhoz.
A
mi hazánkban építeni annyi, mint
építeni a békét, építeni a szocializmust. Nálunk az építés nemcsak
nemzeti, hanem nemzetközi jelentő,
sé.gü. Minden újabb sikerünk, amit
elérünk az építés terén, szárnyakat ad az elnyomott népek szabad,
ságharcának is. Országépílő ötéves
tervünk teljesítését tehát ebből a
nemzetközi szempontból is megkell
vizsgálni.
Közeledik a
második
tervév vége. Amelyik üzem most
elmarad évi tervének teljesítésével,
az adósságba keveredik a dolgozó
néppel szemben, adósságba keveredik a bóké nemzetközi harcosaival
szemben is.
Csongrád megyében az építőipar
területén találhatunk
legnagyobb
számban ilyen adósságba
keveredett üzemeket. Az építőiparon belül is a léglagyárlásban mutatkozik a legnagyobb lemaradás. A
téglagyánás annyi az építőipar számára, mint a gépiparnak a bányászat. A tégla a kőművesnek
ugyanaz, mint a martinásznak
a
szén. Csongrád megye téglagyárai
ebben az évben hárommillió téglával gyártollak kevesebbet a tervben
előirányzottnál. Hárommillió tégla
egy elveszeti falut jelent. Egy csa.
ládi házhoz 20 ezer tékára van
szűkség, tehát 150 családi ház épülne belőle. Egy olyan munkásbérházhoz, mint például a vásárhelyi,
vagy a szegcdi Faragó-Utcai, 300
ezer téglára van szükség; tehát 'íz
munkásbérház felépítéséhez szüksége® tégla hiányzik.

tégla
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A Megyei Operatív Bizottság engedélyezte
Földeák és Zsombó takarmánygabona és kukorica
szabadpiaci forgalmát

zsef elvtárs pedig maga járt elöli
rossz példával a szakmai képzés el- |
hanyagolásában. ő a gyár égetőmestere. A szükséges szakvizsgái I
A verseny lendületének
fokozása
szükséges a tej-, tojás- és
baromfibegyüjtésben
nem tette le, nem tanult 6 ennek I
következménye: a kemencében egy. [
A Megyei Operatív Bizottság | ber 7 után csövestengerire száltí. piaci forgalmára, de mivel erős a
másután omlanak össze a téglakú
pok. A telep régi vezetője, H á l ó i ülése megállapította, hogy rovem- tási szerződést kötni nem lehet lemaradása baromfi-, tojás, és tejJózsef, elviselhetetlenül durva voll I ber 7.e után a begyűjtés lendülete míg morzsolttengerire január l-ig beadás területén, az élelmezési mia munkásokhoz. A városi páribi-1 ig-en nagymértékben csökkent. E n . köthető szállítási szerződés. Ugyan- nisztérium dönt szabadpiaca engezotlsiág pedig tűrte mindezt. Az | nek oka az, hogy
csak az Országos Operatív Bizott- délyezéséről.
eredmény: a legragyogóbb nyári
ság határozata alapján a gabona
A Megyei Operatív Bizottság 50
időben hat téglaverő asztal helyett
a járási
és községi (városi)
iparcikkek premizálását november forint pénzbírsággal sújtotta Makó
kettőn folyt a munka. És ez a hiba,
tanácsok nem alkalmazzák kö7-ével a kapások premizálását pe. Járás Operatív Bizottságának
elami Makón előfordult, végigkísérte I vetkezetesen a nem teljesítőkkel
dig november 20.ával le kell zárni. nökét mert az
operativbizoltságl
a megye majdminden téglagyárát.
szemben az 5—10 százalékos
A premizálás keretében kiadod vá- jegyzőkönyveket kellő időben nem
Innen a 42 százalékos munkaerő,
büntetéseket.
sárlási utalványokat december 5-ig juttatja el. Ugyancsak dorgáiásban
hullámzás. Ez az igazi oka a lemarészesítette
a
megyei
DISZ,
radásnak, dc, ha kérdezel néhány | A járási operatív bizottságok és lehet beváltani.
városi
társadalmi
bizottságok
zakemberl a lemaradás okáról
A megye területén
igen r>agy_ MNDSZ és DÉFOSZ vezetőit a je.
a válasz ez: sok voll az eső. Sok I munkája is igen lazának
mond mennyiségű azoknak a teheneknek lentések
beküldésének
többízbsm
volt? Szerencsére sok, így hál böIua-tó- Nem üléseznek rendszeresen, a száma, amelyeket eddig nem vet- elmulasztása miatt.
termésünk van. De a szegedi I I I l 3 feladatokat nem beszélik
meg tek nyilvántartásba. 3 következmé.
A begyűjtés menetének megjatéglagyár területén éppen annyi e s ő i k e ] l ő e n é s ! y a bizottságok mun- nyeként számos
gazdálkodó
tej- vítása és a hibák kiküszöbölése éresett, mint a .öle 3 W°méterre 7 / k á j a n e m következetes A bizottság
beadási kötelezettségének nem tett dekében a Megyei Operatív Bízott,
m K e i í & T m ^ r r
ts vonatkozik
az állam, eleget. Ennek megszüntetése érde ság javasolja;
gedd téglagyár 93.2 százalékra, a I fegyelem. Ezeknek
a hiányossá, kében felhívja a Megyei Operatív
a társadalmi bizottságok ütéseiBizottság a járási és városi tanásző regi téglagyár 55.8 százalékra p ó k n a k eredménye az, hogy
re és a VB ülésekre szükség
csokat, hogy
pótlólag
minden
teljesítette évi tervét. Miért van ez
tojás, és
az
éIőá„a
|ej
esetén
a baromfifelvásárlókai
egyes gazdát szólítsanak fel tel g y ? Mi a különbség oka? A ku. | h a r o m f ! b e g y U j t é s
m é g
mindig
és tejkezelőket
hívják
meg,
lönbséget a politikai munkában kell
hene nyilvárvíartásbavétete végett,
hogy ott beszámoljanak végzett
háttérbe szorul. Éppen ezért az
keresni.
A felhívásnak
határidőre
eleget
elkövetkezendő
időben
a bemunkájukról
és
kölcsönösen
A téglagyártással
elmaradtunk,
nem tévők ellen eljárást indítanak.
gyűjtés érdekében fokozni kell
megbeszélhessék a feladatokat
de hol állunk a magasépítési válla-1
a lej,, tojás, és baromfibelatok terv teljest lésében? KétségteA járási, városi és községi taA Megyei
Operatív
Bizottság
len, hogy a harmadik
negyedévi
gyüjtés lendületéi.
Földeák és Zsombó községek ta_ nácsoknak a Megyei Operatív Bitervel ezek a vállalatok majdnem
sza- zottság határozatai alapján sürgőAz Országos Operatív Bizottság karmánygabona és kukorica
100 százalékra teljesítették.
határozata'alapján a Megyei Ope- badpiaci forgalmát
engedélyezte. sen meg kell javítaniok munkáju.
rJ
ott van. hogv az elozo két tervne-1
, , „
"... .
Maroslele bár felszabadulna a ta- kat, hogy behozhassuk a begyűjtés
gyedév lemaradását nem hozták be ^
Bitott.ág kort, a Jaras. es karmánygabona és kukorica szabadterületén mutatkozó lemaradásokat
Az építőiparnak megyénk t e r ü l e t é n községi tanácsokkal, hogy novem-

155 millió forint ára épületeket ke)
lelt volna felépíteni. Jelenleg 95
millió forint értékűt építettek és
már nyakunkon a tél. Már pedig
ezeknél
a
vállalatoknál vannak
pártszervezeteink; vannak, de még
Ki felelős ezért? Hol vannak a mindig nem érvényesítik eléggé a
Az élelmezési minisztérium jelentése a begyűjtési verseny állásáról
téglagyárak pártszervezetei?
I I o . Pártkongresszus által a Párt törvényévé
emelt
ellenőrzési
jogukat.
gyan teljesítették a Párt Szervez.eli
November 7. után ú j erőfe-szíté. seny november 7-ig terjedő szaka- 87.9, 4. Pest 86-8 5. Hajdu.Bihar
Szabályzatában előírt kötelességü- A lemaradás ezeknél a vállalatok- Isekkel folytatódik a harc a be- szában elnyert második helyét
85.2, 6. Veszprém 84.7, 7. Va 3 84.1,
ket, a termelés ellenőrzését?
Hol nál abból származik, hogy a „kis gyűjtési tervek maradéktalan tel8. Somogy 80.3, 9. Csongrád 79.9,
vannak? Szomorú erre a kérdésre a lemaradásokra" nem figyelnek fel,
A
megyék
10. Tolna 75.3.
Egyes
megyékben
válasz. Nincsen pártszervezet a de. a nagytól meg megijednek. Például p r é s é é r t .
versenyének
rangsora
rekegyházi, a vásárhelyi hármas a
Hódmezővásárhelyi
GyapolfJ-1azonban különösen a november 7,i
Eredményesen javul
a sertésszámú, a kiszounbori téglagyárak- dolgozó
Vállalat építkezésén az I versenyben élenjáró megyék
egy a november 11.i állapotnak meg- baromfi. és tojásbegyüjtéa.
Mind
ban. A megyei tanács felügyelete alá egyik épületnél 15. a másik épüle-1 részében — az elbizakodottság jeiöbb és több, a terménybeadást is
felelően a következőkép alakult:
tartozó téglagyárak közül egyetlen len 30 nap elmaradás mutatkozik. Ilei lapasztalhatók.
Ez megmutat.
Gabonabegyüjtésben: 1. Békés, 2. jől teljesítő dolgozó paraszt ér el
egy gyárban, a makóiban van párt- Ez valóban nem „nagy" elmaradás, I kőzik a napi begyűjtési eredmények
példamutató eredményeket az áltat,
szervezet. Régi igazság, hogy a po- de, ha november 30-ig, december I yjSSZ,ae&ésében. A versenyben győz- Szolnok,
és zsír-, valamint a tojás, és balitikában légüres tér nincs. Vag-y clejóig nem hozzák be ezt az ölma3. Csongrád,
romfibeadási kötelezettség túlteljemi, kommunisták vagyunk egy.egy radást akitor a 15 nap az esőzések
Békés megyében november 7-e
helyen, vagy az ellenség. A három- mdalt két hónapos, három hónapos
4. Hajdú-Bihar, 5. Pest 6. Bács- sítésében is. A jól teljesítő dolgozó
millió le nem gyártott tégla tehát elmaradássá is növekedhet,_ meri
kiskun, 7- Baranya, 8. Heves, 9. parasztok mindinkább bekapcsolódután visszaesett
vádol; vádol a számok érdes, kimé. ennyivel hátráltathatja az esőzés a
Borsod, 10. Tolna, 11. Nógrád 12, nak a begyűjtési tervek teljesítéa
begyűjtés
és
a
megye
azóta
sem
lelten nyelvéin. És megkérdezi: mit félbenmaradt építkezést.
Zala, 13. Fejér, 14. Vas. 15. Sza- séért, illetve túlteljesítéséért foly.
érte
el
az
előbbi
ütemét.
A
iany_
tettek a járási, városi pártbizottA tervlemaradás másák oka ezek.
tatolt felvilágosító munkába.
ság-ok azért, hogy a téglagyárakban nél a vállalatoknál, hogy a párt Ihulás következtében
Békés
nem bolcs, 16. Győr-Sopron 17. Komá.
A baromfibegyüjtésben a megyék
nocsak pártszervezetek
legyenek, szervezetett a tavasz folyamán el-1 hozta be Baranya alig pár tized- rom, 18. Veszprém, 19. Somogy.
A kukoricabegyüjtésben: 1. Ba- versenyének élén Szolnok és Béhaneni erős pártszervezetek fejlöd- tűrték, hogy hónapokat késsen egy. I százalékos kukoricabegyüjtés; elő.
jenek? És a számok vádló szavára egy építkezés terve. Ezért előfor I n y é [ a t r n a k ellenére, hogy Baranya ranya 99.7, 2. Békés 98.3, 3- Fejér kés halad.
járási, városi pártbizottságainknak dúlt például a szegedi magasépítő-1 a z u , ó b b l napokban alig gyűjtött
lehorgaszlolt fejjel azt kell monda- nél az év elején, hogy az á l l a n d ó i ^ v a ! a m i | kukoricából,
niok: „Semmit, majdnem semmit'", munkás hiány
A z őszi m e z ő g a z d a s á g i m u n k á k v e r s e n y é b e n
ellenére a legjobb I
A sző regi téglagyár például 55 8
szakmunkáisokat
is
„fagyszabads-ag.
I
A
hajdumegye.ek
elbíztak
maguV a s és H e v e s m e g y e a l e g j o b b
százalékra
teljesítette tervéi.
A
gyár egy kilométerre van a Tito. ra" kellelt küldeni. Fagynak per-lkat, a gabonabegyüjtés üteme egyAz őszi vetésben
továbbra
is az első helyen Heves megye ált 100
a kukorieabegyüjtéré
határtól. Turi elvtársnak, a járási sze híre-hamva se volt február és I harmadára
pártbizottság titkárának szavajárá- márciusban, csupán a tervező iro. I felére csökkent. Ugyanakkor a har_ Vas és Győr-Sopron megyék állnék százalékos teljesítményével.
az éten 100 százalékos teljesítméImadik helyezett —
A következő nupokban legfontosa: „Itt, a Tito.határ mellett min- dán fagytak be a tervek.
nyekkel. Utánuk Veszprém megye sabb feladat, hogy a vetésterv tel.
Miből származott ez az elmara-1
den hiba kétszerese-n esik
latba,
következik 99.5 százalékos jó ered- jesitésében lemaradt
minden eredmény kétszeres győze- dás? Abból az opportunizmustól, I Csongrád megye — vfittozat'amegyék ha.
ményével.
lem". Turi elvtársék tehát kétszeres hogy az építőiparig pártszervezetek |
ladéktatanul befejezzék az őszi vej
eddigi
gabonabegyüjn
u
J
l
a
r
t
a
hibát követlek el, amikor nem tö nem élnek ellenőrzési jogukkal és |
A november 10-i értékelés sze. tést.
tési ütemét és a kukoricából ts
azért is a pártbizottságok felelősek,
rint a megyék további sorrendje
A lemaradt megyék helyi tanájobb eredményeket ér el naprődtek a téglagyári pártszervezet I hiszen egy-egy^ lervnegyedév i s e l a következő: 4. Nógrád, 5. Hajdúcsai legfontosabb munkájuknak
megalakílásával.
telik anélkül, hogy a pártbizottsárót.napra, mint Hajdú.
Bihar, 6. Somogy, 7. Zala, 8- Bor.
tekintsék az őszi vetések gyors
Nagy tévedés lenne azt hinni, gok tagjai megjelennének az üzembefejezését.
hogy "csak a szegedi járási pártbi- ben. És, ha megjelennek — sokszor I Ha a hajdumegyeiek gyorsan nem sod-Abauj-Zemplén, 9. Szolnok, 10.
Szabolcs.Szol már, 12. Ezért fokozott ellenőrzéssel, a »e.
zottság hanyagolta el a területén csak az irodáig jutnak el. de a ter. I számolják fel a begyűjtési eredmé Békés, 11.
lévő üzemet. Sajnos, kivétel nélkül vet valóraváltó munkásokhoz már I n y e k
nagyfokú
visszaesését
és Komárom, 13. Baranya, 14. Cson- riiietek szúrópróbaszerű felmérésé,
16. Bács-Kiskun vet biztosítsák a hiányzó területei
minden járási pártbizottság elkö- nem jutnak el. Hogy városi párt I Csongrád a kukoricabegyüjtés üte. grád, 15. Heves,
vette ezl és ez a hanyagság már bizottságaink milyen
keveset
'o- Imét jobban erősíti Hajdú elveszít-', 17. Pest, 18. Tolna, 19. Fejér,
ken a búza elvetését.
elvi kérdéssé vált; elvi
kérdéssé, lödnek a területükön levő1 üzemek-1.
országos begyűjtési ver. I Az őszi betakarítási munkákban
Érvényesítsék a dolgozók ália.
mert a hanyagság mögött a mun- kel, arra elrettentő példa
Nagy'
mának szigorát a vetéstervei
kásosztály lebecsülését kell keresni. György elvtársnak, a
vásárhelyi
nem teljesítő kulákokkal szem.
A járási pártbizottságoknak tudo- párttitkárnak az esete, aki a rnca
*
1 1 ® . *
ben,
másul kell venniök azt az alapvető g y e b i z o t t s ú g n a k
arra a kerdosere,i Elutazott Albimaba
a magyar
kormánydelegáció
elvi tételt, hogy a munkásosztály
végezzenek
alapos,
tudatosító mun.
hogy hol állnak a tervleljesítésben I
politikai súlyát nem a számaránya
miniszter/le- ÁM a dolgozó parasztság
körében
társ
közoktatásügyi
a
városi
üzemek,
azt
válaszolta:
I
j
j
i
t
!
Magyar-Albán
Az M T
e en
:
határozza meg. Bármilyen kevés is
lyeHlea és Böjti János elvtárs, rend- és vonják felelősségre mindazokat,
egy-egy járás területén a munká- „Nem tudom, erre csak a központi I ku i.( u ráUs egyezmárv megkötésére
akik elhanyagolják a nép államává!
tudna választ I kormánydelegáció utazott Tirani- kívüli követ
és meghatalmazott szembeni kötelességüket.
sok számaránya, az osztályharc ve. statisztikai hivatal
adni".
Parancsnok
az
osztályharc
döttség
vezetője:
Mihály
A
k
b
zetőereje mégis a munkásosztály. S
miniszter, a Magyar NépköztársaNovember 2ő.re minden klko
miniszterheha elhanyagoljuk a munkásosztályt, ban, aki nem tudja, hogy legiobb I f j ' E r n ö népművelési
ság tiranai követe.
vadt gyapotot le kell szedni,
csapata,
a
munkásosztály
hol
áll
a
J
i
ttes,
tagjai:
Kovács
József
elvy
e
akkor hogyan erősítsük a munkáezért meg kell gyorsítani a gyapot
ha
rcba
n!
sok és parasztok harci szövetségét?
Vonjuk le a tanulságot a i éptlőbetakarítását.
Mérhetetlen lebecsülés mutalkorik ipari tervlemaradásból. Erősítsük
A megyék gyapotszedési vérsc.
A
v
i
e
l
n
á
m
l
n
é
p
h
a
d
s
e
r
e
g
ú
j
a
b
b
s
i
k
e
r
e
i
meg egyes pártbizottságok részéről szervezetekben ós minden vidéki
nyében az alábbi rangsor alakult
a téglagyárak és az építőipari üze- üzemben. Ne feledjük: a munkás
A
Sangháj (TASZSZ). A Vietnami felelő veszteséget szenvedlek.
mek „kis pártszervezetei" iránt. A osztály vezető szerepét nem zavak..
Irod<1
közli
É4zak.
néphadsereg e harcok
folyamén
1. Szolnok, 2. Hajdú-Bihar, 3.
makói téglagyár, amelyik évi ter- ban; teltekben kell érvényre jut-1
h ű o v október
harckocsit. Békés, 4. Csongrád, 5. Pest, 6. 1-e.
Vietnamból, hogy
utolsó megsemmisített nyolc
vét 53 százalékra teljesítette nem- tolni! Ne feledjük: nálunk
terv két hetiében a néphadsereg fegyA Vietnami Tájékoztató
Iroda jér. 7. Bács.Kiskun, 8. Baranya, 9.
csak hogy segítségei nem kapott a törvény és nam terválmodozás van!
folyón el- beszámol arról, hogy három viet- Tolna. 10. Somogy.
városi pártbizottságtól, hanem
a Ne felcdiük: a békét felépített gyá veres erői a Szaigoit
süllyesztettek két francia hadihá- nami és kamb jdz.tai kaucsuküzem
nyár folyamán. amikor az üzem
A vetések és a betakarítás gyors
S
a1
Vtere I löt." Az ellenség eboen a körzet- munkásai tízszer sztrájkoltak
munkásainak 60 százaléka egyszer- é n í t e V k ' N Í t w Z k befejezésével
biztosítjuk, hogy az
elmúlt
hat
hónap
alatt
Határozott
nem
haj
totMerv
a
meg
nem
fpíben
253
halottat
vesztett.
Kin
tartóre otthagyta a gyárat, a váron
''
'
.,,.. ,
Imanyban a neoha.isereg
csapatai harci fellépésük a bérek emelésé- ország egész területén teljes erővel
pártbizottságnak egyenesen az volt
mélyszántás
kényszertletie a francia hozzálássanak az öszi
a véleménye, hogy „osak hadd m m . tett gyárak, a hárommillió le nem 1 v l M z a v e r ( , é k a francia gyannatosí- ért arra
amely a
köve'ikéző
tőkéseket, hogy teljesítsék a mun- elvégzéséhez,
jenek megkeresik a feiads.gjukat".
hetek főfeladata.
A gyarmatosítók kások követeléseit.
.Az üzem párltitkára, Gazdag Jó- gyáriolt tégla bennünket vádol — I I6k támadásait.
csongrádmegyei kommunistákat!
I Ut két század lé'váménak
meg-

Csongrád
eddigi

megye változatlanul
tartja
gabonabegyüjtési
ütemét
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A makói járásra is vonatkozik Pártunk Politikai Bizottságának
május 17-i határozata
Pártunk II. kongresszusa
nagy
feladatokat állított
párttagságunk
és az egész dolgozó nép elé. Felemelt ötéves tervünk végrehajtása
megyénkben — mint nagyobbrészt
mezőgazdasági jellegű területen —
a mezőgazdaság szocialista átszervezésének meggyorsítását, a kulturforradalom sikeres továbbfejlesztő,
scl követeli. Mindezek végrehajtásához azonban a marxista-leninista
elméletben j á r u n , művelt
dolgozóknak tízés százezreire
van
szükség, akik nemcsak ismerik az
elméielet, hanem megfelelően
alkalmazni is tudják azt Pártunk politikájának gyakorlati
megvalósí.
tára érdekében, a mindennapi apró
munkában.
Kemény harcok árán elért gazdasági eredményeink, az éieiszinvonal
emelkedése
következtében,
amely falun — elsősorban a tszcsben, de az egyénileg gazdálkodó
parasztok körében is — nagymértékben érezteti hatását, törvényszerűen magával hozta a
dolgozók
megnövekedett igényét a tudományos szocializmus elsajátítása iránt.
Ezt bizonyítja az is, hogy
megyénkben, n makói járásban
a párttagok, de pártonkívüli
dolgozó parasztok
Is
többen
maguk keresték fel a pártszervezeteket.
hogy
szerve/eit,
rendszeres pártoklalásban résztvehessenek.
Az első esti iskolákon többhelyen
kellemesen csalódtak pártszervezeteink, mint például Kövegyen, ahel
a pártszervezet 16 hallgatót irányzott elő politikai iskolára, s az első
foglalkozáson 21-en jelentek meg.
vagy Marosleién a Koasuth-tszcs.
ben, Csanádfelsőn a középfokú politikai iskolán, vagy Királyhegye,
sc-n. ahol pontossn megjelentek a
hallgatók a középfokú esti iskolán
és mór az első foglalkozáson négy
érdeklődést tanúsítottak a tanulás

iránt.
De hogyan készüllek fel a makói járásban a pártszervezetek és
propagandisták a dolgozók tanulási
vágyának kielégítésőre, a pártoktatás zavartalan megindítására, a
járási pártbizottság pedig a propagandisták segítésére? Hiszen a járásban több ú j propagandistát állítottak be. akiknek különösen
az
oktatás kezdeten, de egész évben
folyamatosan megfelelő segítséget
kell adni- elsősorban a propagandista szemináriumokon keresztül.
A propagand'st®
szomlnáriu.
mnn kell elősegíteni a zt. hogy
a hallgatók megismerkedjenek
klasszikusaink számos müvével,
kicseréljék módszertani tapasztalataikat. elmélyítsék ismereteikéi az elmélet egyes kérdéseiben.

alapfokú propagrrndista
szeminárium hallgatói. Hangzik a kritika
a propagandista szeminárium ve.
zetői felé teljesen jogosa®, hiszen
a járási pórtbizoltság tűri, hogy a
propaganda szeminárium
vezetők
„beugrásszerűen" tartják az előadást. ami azzal jár, hogy még az
„Útmutatót" sem tudják
átnézni,
nem is beszélve arról, hogy a megadott kötelező és javasolt
irodalmat az „Anyag- és adatszolgálta.
tás"-nak az anyaghoz
kapcsolódó
cikkeit nem tudják feldolgozni.
A propagandista szeminár.umok
alacsony színvonalához még hozzájárul a szervezetlenség és pontatlanság is, „hiszen 8 óra helyett fél
10 órakor kezdik a propagandista
szemináriumot,
mert a hallgatók
késve érkeznek
a szemináriumra,
de ők is megszokták
ezt, hiszen
csaknem az
első
foglalkozástól
kezdve hasonló a helyzet. De fél
12 órakor mór tűkön ülnek, a vonat
nem vár senkit és 12 óra 5 perc.
kor indul. Érthető, hogy ilyenkor
már nem az anyag, hanem a vonatindulás köti le a hallgatók figyelmét." Mindennek halasa természetesen a hétfő esti iskolákon mutatkozik elsősorban.
És mindjárt
világossá válik, hogy m i az oka,
hogy C3anádpaIotán a hallgatók fél
8 órakor a pártszervezetben világosságot sem találtak, vagy, hogy
a Lenin Vörös Októbere-tszcsben a
hallgatók összejöttek, de a vezető
elutazott vidékre. Vagy például Kövegyen, ahol Lantos elvtárs nem
készült fel a foglalkozásra megfelelően. de maguk a hallgatók sem
tudtak felkészülni, mert az anyagkiosztásról megfeledkeztek.
Vagy
Ferencszálláson az Uftörö-tszcsben.
ahol a hallgatók mindkét foglalkozásra összejöttek, de az anyagot
még eddig sem kapták meg, pedig
ezt a járási pártbizottságnak már
előzőleg felvetettékEzek a példák a rról tanúskodnak. hogy a pártszervezetek a z
oktatás előkészítését befejezettnek tekintik,
ahelyett,
hogy
ó i r a ée újra foglalkoznának az
oktatást n a p előkészítésével a
propagandistákkal és a hallgatókkal való személyes foglalkozáson keresztül.
A járási pártbizottság pedig a propagandista szemináriumok megtartásával tudatosítsa azt is. hogy egy
propagandistának
a
tanfolyam
szervezési feladataival is kell foglalkozni, az alapszervezet vezetőségével együttműködve.
A pártbizottságok és az alapszervezetek feladata nem merülhet k1
a politikai iskolák
adminisztratív
összeállításában — ezek rendszeres
ellenőrzése
is
elengedhetetlenül
szükséges mind Szervezetileg, mind
tartalmilag.
Nem szabad, hogy az ellenőrzés
kimerüljön egyszerű számszerű
ellenőrzésben, hanem ezen túlmenő'eg az esti iskolák vezetőinek a felkészülésére Is ter.
jedjen kl, melyben a
járás
Instruktorai adjanak segítséget
az iskolavezetőknek,
ami azonban csak úgy lehetséges,
ha az ellenőrzés előtt a járási pártbizottságtól megkapják a különböző
fokú esti iskolák foglalkozásának
kérdéseit is.

A propagandista szemináriumok
és esti iskolák hallgatói is többet
várnak a propagandistától, hiszen
tudják, hogy a propagandista eszmei irányítójuk és nevelőjük. Ennek a feladatnak
a betöltéséhez
azonban meg kell javítani a járási
instruktorok munkáját is és a járás egész propaganda
apparátus
munkájának egységes megjavulása
fog fordulatot hozni az eddigi hi.
bák' kijavításában,
ami az egész
pártbizottság feladata. Ehhez megvan az alap a makói járásban is,
hiszen a járás dolgozói
akarnak
tanulni,
de olyan
példamutatást
várnak a propagandistától, hogy
azok lankadatlanul növeljék saját
eszmei és elméleti tudásukat, szé.
tesítsék látókölüket, tökéletesítsék
a
foglalkozások
megtartásához
módszertani ismereteiket, jártasságukat, hiszen enélkül
képtelenné
válnak arra. hogy jó nevelök legyenek, hogy a hallgatókat megfelelően ellássák az otthoni foglalkozáshoz módszertani útmutatásokkal. Ezeknek a feladatoknak a
megvalósításához
nagy segítséget ad a Bolsevik
Párt propagandistái tapasztalatainak megismerése,
elsajátítása.
Ezek segítségével
tudják propagandistáink megértetni a Szovjetunió társadalmi rendjének fölényét,
a Bolsevik Párt s nagy tanítónk
útmutatását. Csak így tudják propagandistáink megérteni a szocialista kultura fölényét
a
romlott
burzsoá kultura felett.
Csak a propaganda munka megjavulásával várhatnak nagyobb és
újabb eredményeket a párl szerve,
zetek a makói járás területén is a
pártmunka, a szocializmus építésének valamennyi területén, a szo.
cialista hazafiság
elmélyítésében.
A mezőgazdaság szocialista átszervezésében pedig úgy, hogy elsősorban a termelőszövetkezetekben
és a ma még egyéni
parcellákon
dolgozó parasztok
nevelésére
az
eddiginél nagyobb gondot fordítanak.

A nyugdijrendelet m e s s z e m e n ő e n biztosítja
az üzemi baleset következtében c s ö k k e n t
munkaképességű dolgozók
hathatós t á m o g a t á s á t
A nép állama — amint azt a
Népköztársaság Elnöki Tanácsának
a dolgozók egységes
társadalombiztosítási
nyugdíjáról
megjelent
1951. évi 30. számú rendelete is
mutalja — messzemenően gondoskodik azokról a dolgozókról, akiket
munka közben baleset
ér, vagy
munkaképességük foglalkozási be
tegség következtében csökken.

Kiket

illet

baleseti

járadék

A rendelet szerint baleseti járadék illeli meg azt a dolgozói, aki.
nek munkaképessége üzemi baleset,
vagy foglalkozási betegség köve;keztében 15 százalékot meghaladó
mértékben csökkeni. Ilyen esetben
nem számít, hogy mennyi a dolgozó
szolgálati ideje.
A munkaképesség 25 százalékot
meg nc-m haladó csökkenése alapján a baleseti járadék legfeljebb
két évig jár.
Ebbe a kélévi időtartamba azonban nem lehet beszámítani azl
jz
időt, amely alatt a dolgozó azért
nem kapott baleseti járadékot, mert
munkaképességének
csökkenése a
15 százalékot nem haladta meg. —
Vagyis, ha valakit
baleset cr és
ebből
kifolyólag olyan sérülést
szenvedeti, amelynek eredményeképpen az orvosi vizsgálat
mondjuk
20 százalékos munkaképességesökkenésl állapított meg, akkor az illető dolgozónak két évig járna baleseti járadék. Tegyük fel, hogy a
baleset nyomán kelelkezelt sérüjés
egy éven belül olyan mértékbe® javul, hogy egy év lelelte ulán isiméi
teljesértékű munkaképességgel állhat munkába, de — mondjuk —
három hónap múlva kiújul a korábbi balesetből eredő sérülése ós
munkaképessége emialt
ismét 20
százalékkal csökken. Ebbe® az esetben folytatólag kapja a baleseti járadékot és az a három hónap, mely
alatt nem kapla, nem számít bo a
két évbe.
Ha a két év ellelle után a dolgozó
állapota
annyira
rosszabbodik,
hogy munkaképességének csökkenő
se három egymást közvetlenül kövelö hónapban 25 százaléknál na.
gyobb, a baleseti járadékra jogosultsága feléled. Ebben az esetben a
baleseti járadék az áilapot rosszán,
bodásának orvosilag megállapított
időpontjától, de legkorábban a járadékigény bejelentését kövelő hö
nap első napjától kezdve jár. Ha a
munkaképesség csökkenése
ismét
25 százalék alá .szilit, a 15 százaié
kot azonban meghaladja, a baleseti
járadék legfeljebb két éven át újból jár.
Előfordulhat
azonban, hogy a
baleset, vagy foglalkozási betegség
kövelkeziében 25 százalékot meghaladó mértékben csökken a munka,
képesség. Ezért a rendelet a baleseti járadékjogosultság szempontjából a sérülteiket hal fokozatba
sorolja. Az első fokozatba tartozik
a m á r említett 15 százalékos, vagy
annál kisebb, de 15 százalékon felüli
munkaképssságcsökkenés.
A
második fokozatba a 26—35 százalékos, a harmadikba a 36—49 százalékos, a negyedikbe az 50—66
százalékos, az ötödikbe a 67—89
százaiákos, végül a halódik fokozatba azok tartoznak, akiknek 90—
100 százalókig csökkent a munkáké,
pességük a baleset kövelkeziében.

Pártszervezeteink vezetőségei s
a propagandisták az eddiginél következetesebben és a felelősségük
teljes tudatában harcoljanak Pártunk Politikai
Bizottsága
május
17-i határozatának megvalósításáért, amely kimondja, hogy: ,,Az
1951—52.es oktatási évadban pártoktatásunk
alapvető
feladata a
marxizmus-leninizmus
tanításainak
elsajátítása
íteapián, az M D P I I .
kongresszusa határozatainak
bevitele a párttagság széles tömegeibe.
Tudatosítani kell egész párttaggá
gunkban a szervezeti
szabályzat
azon ki'é'elét, amely a párttagság
kötelességévé teszi, hogy „szakadatlanul fejlessze politikai tudását
és emetje művel'ségl
színvonalát,
Igyekezzen elsajátítani a marxlz.
mus.lenintzmus tanításait."
Biztosítani kell. hogy elsősorban funkAz első fokozat kivételével a rencionáriusaink, a vezetőségi tagok,
a pártbizalmiak és a nénnevelők delet nem állapítja meg a baleseti
klvétel nélkül résztvegyenek az ok- járadék folyósítása idejének felső
határát, csupán azt írja elő, hogy
tatásban."
az üzemi baleset, vagy foglalkozási
Forgó László
baleset alapján történő táppénzseM D P Megyebizottság gélyezés befejezésétől mindaddig,
amig a sérült állapota tartósan kioktatási felelőse
alakul, ideiglenes járadék j á r . Igen

Itt keli tisztázni fejlelt vitavezető
segítségével a tanulmányozott kérdéseket, annál is inkább, mert azok
ennek alapján jutnak le az egész
járásba, valamennyi alapfokú, vagy
középfokú iskolába, vagy éppen az
alapismeretek politikai körére.
A
propagandista szeminárium kérdéseinek alapján kell összeállítani az
esti iskola vezetőinek az általuk
tartandó előadásokat, vagy a vitavezetéshez szükséges foglalkozási
tervet, megfelelően alátámasztva a
helyi konkrét példákkal, számadatokkal. A propagandista szemináMao Ce Tung elvtárs távirata Ráltesi elvtárshoz
riumvezetőnek minden
foglalkozáson arra kell törekednie, hogy a
Rákosi Mátyás Elvtársnak,
hallgatók megértsék azt, amit
ő
Magyar Dolgozók Pártja
kifejt, tisztázzák jelentőségéi, po.
Budapest
htikai, állami feladataink
megolSzívből köszönöm önnek a Kinai Népköztársaság alapításának
dása szempontjából
lássák a felmásodik évfordulója a;kalmából Párlunknak küldölt üdvözleteit.
adatokat, de ugyanakkor a végre,
Mao Ce Tung
haít&s módját is.
Ezen főbb szempontok érvényesíBiztosítani
kell minden
elnyomott
tése záloga annak, hogy az esti is.
kola vezetői módszerben és tartalgyarmati
nép
szabadságát
milag segítséget kapjanak és felAz Angol Kommunista Párt Végrehajtó Bizottságának
ismerjék azt, hogy
nyilatkozata
n'ncs szebb megbízatás, mint a
bolsevizmus propagandistájának
London, (MTI). Az Angol Kom- nyászok követeléseinek teljesítéséIonul, de ez ugyanakkor felemunista Párt Végrehajtó Bizottsága ért valamint az acélipar államosílősséget is von maga után.
nyilatkozatot adott
ki, amely a tását kimondó törvény hatalylalaA propagandista
szeminárium az többi között meigállapitja, küzdeni nílása ellen,
4. közös ellenál'ás a toryk-teralapfokú oktatás sikerének a kul- kell:
1. békés rendezésért
Koreában, vezte
élelmiszer- és nyersanyagcsa. és ahhoz, hogy a járás területén a legutóbbi oktatási napon valamennyi idegen csapat kivoná- behozatal csökkentésével szemben,
sáért, nemzetközi megegyezésért, a
t'vpaszla't 40—45 százalékos hiánya
kereskedelem
növeléséért a
fegyverzet csökkentésére, ölhalalzást felszámoljuk, elsősorban a pro. mi békeegyezményeit,
Szovjetunióval,
a népi demokrápagandista szemináriumok
pontos
Népköztársa2. a csapatok kivonásáért Maláj- ciákkal és a Kinai
kezdésével, azok vezetőinek "elkiis. földről és Egyipnmból,
szabadsá- sággal,
meretes felkészülésével. ,,A megye- gért
és
függetlenségért minden
5. az őrült
fegyverkezési probizottságtól olyan segítségeké. gyarmati nép
számára,
Angüa
gramra
megvalósítóidnak
beszünterünk, hogy olyan előadó tartsa a függetlenségéért, az amerikai uratéséért, a lakás, iskola és kóiházpropagandista szemináriumot aki- lomtól,
3. a gépipari munkások és bá" építkezés növeléséért, jj
iéi kapunk- valamit" —* mondják- as

gyakori ugyanis, hogy egy komoly
baleset után csak jóval később lehet megállapítani véglegese®, hány
százalékos a balesel következtében
előállott
állandó munkaképességcsökkenés. Amig az állandó munka,
képességcsökkenés mértékét
nem
tudják
pontosan
megállapítani,
ideiglenes járadékot kell folyósítani
a megfelelő állandó balesete járadékkal azonos összegben. Attól az
időtől kezdve, amikor már véglege.
sen me/giállapílható, hogy a balese-l,
vagy foglalkozási betegség milyen
százalékos állandó munkaképességcsökkenést okozott, végleges járandóságot kell megállapítani, mégpedig
ha a munikaképességcsökkenés eléri
a 67 százalékot, vagy azl meghaladja, okkor rokkantsági nyugdí-

jat, ha pedig a 67 százalékot nem
éri el, balesete járadékot.

Mennyi

a baleseti

Járadék

f

Az Elnöki Tanács rendeletével
kapcsolatos minisztertanácsi rende.
lei hal fokozalban határozza meg a
baleseti járadék összegéi: az első
fokozatba tartozók a sérülés előtl!
12 hónapban kapott
állagmunkabér 8 százalékát kapják baleseti
járadék címén. A második fokozat,
ban a munkabér 10 százaléka, a
harmadik fokozatban 15 százaléka,
a negyedik fokozalban pedig a munkabér 30 százaléka a baleseti járadék. Az ötödik fokozatban, amikor
a sérült munkaképessége 67 százaléknál nagyobb arányban csökkent,
a munkabér 42 százaléka az ideiglenes járadék. Ez azért ideiglenes,
mert amennyiben az ilyen arányú
munikaképességcsökkenés
állandósul, akkor már nem balesete járadékot, hanem rokkantsági
nyugdí.
jat kap a dolgozó, ami szintén az
átlag munkabér 42 százalékával
egyenlő. A halódik fokozalban
a
munkabér 60 százaléka az ideiglenes baleseti járadék. Ha a balesetből, vagy foglalkozási betegségből
eredő munkaképcsségcsökkenés később i® állandósul, akkor az ideigIEIIK-S balesete járadék helyett a h a .
todik fokozalba tartozó sérült dolgozó is rokkantsági nyugdíjat kap,
ami a korábbi ál'agf'fcelés 75 szálékával egyenlő. Vagyis ezer
forinl átlagkeresetet alapul véve, havonta 750 forint rokkantsági nyugdíjat kap, akinek balesetből, vagy
foglalkozási betegségből kifolyólag
90—100 százalékkal
csökkent
a
munkaképessége. A rendelet azonban kimondja, hogy a baleseti járadék, illetőleg az ideiglenes j á r a .
dék összege havi ezer forintnál
több nem lehet.
Mit
tekintünk
üxemt balesetnek P
A rendelet azokra hivatkozik,
akiket üzemi baleset ért. A baleset
akikor minősül üzemi balesetnek, ha
akár az üzemben, akár az üzemen
kivül az üzem érdekében végzett
munka közben, vagy a munkaviszonnyal összefüggésben
történt.
Tehát üzemi baleselnek kell tekinteni azt a balesetet is, amely a dolgozót munkába menet, vagy onnan
lakására, szállására jövet éri.
A rendelet azokra is vonatkozik,
akiknek foglalkozási betegség következtében csökkent munkaképességük. Foglalkozasd betegség az a
betegség, amely az üzemben, vagy
az üzem érdekében végzett munka
következtében a dolgozó foglalkozó,
sának különös veszélyessége folytán
KELETKÉZÜL;.

A foglalkoxási

betegségek

jegyzékét
a minisztertanács álll.
tolla össze. Eszerint
rokkantsági
nyugdíjra, illetőleg baleseti járadékra jogosítanak a következő fog.
lalkozási betegségek:
Ólom, higany, foszfor, arzén vegyületei, vagy összetételei okozta
mérgezés közvetlen következményeivel együtt a benzol, vagy homológja, valamint ezek nitro és amlno
származékai által okozott mérgezés,
a mérgezés közvetlen követ kezmé.
nyeivel együtt, zsinsorozat szén híd.
rogénjeinek halogén vegyületei által okozott mérgezés. Jogosít továbbá a tüdőgümőkórral járó, vagy
anélküli szilikózis, amennyiben az a
halálnak, vagy a munkaképtelenségnek döntő oka, a műtrágya és
növényvédőszerek
állal
okozott
mérgezések és károsodások, a bőr
egyszerű rákos megbetegedései és
mindazok a károsodások, amelyeket
kemény inoizátó sugárzások (pl. a
rádium és a rádióaktiv anyagok, a
röntgensugarak, stb.) okoznak.
Végül rokkantsági nyugdíjra, illetve baleseti járadékra jogosít a
lépfene, a takonykór, a ragadós
száj. és körömfájás, a veszettség,
a serlésorbánc, a tehénhimlő, a r ü .
hösség, a hullámzó
(másnéven
bang) kór, a tclanuszbacillus által
okozott merevgörcs, a tarlósömör,
másnéven gombás azőrlüszőgyulladús, amennyiben a fertőzés a rend.
sze^s foglalkozás gyakorlása, fertőzött állatokkal való
foglalkozás,
állati hulladékok kezelése, fertőzött
áruk berakása, kirakása, vagy szállítása közben történt.

A bodzásparli dolgozók köszöneie
A sajtón keresztül mondok
köszönetet a Pártnak hogy kérésünkre a vásárhelyi 3odzásparton november
elsején
megnyílt a tejgyüjtö
és a dolgozo
parasztság
sok fáradságot és időt takarít meg
ezáltal. Köszönjük az illetékeseknek, hogy megjavíttatták a bodzésparti kutat is, amely most már bőven adja a vizet* ,

A Somogyi
Béla-termelőszövetkezetnek is megköszönjük, hogy a
tejnek a tejcsarnokba való szállítását elvállalta. Ezek az intézkedések azt mutatják, hogy figyelemmel kíséri Pártunk a dolgozó parasztság érdekeit.

Ménesi

Györgyné

.lócluiezó vásárhely.
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Az imperialisták
nem a német nép,
a reakciós bonni „kormány"
érdekeit
az LJN^Z
közgyűlésén

A békéérl vívói) k ö z ö s harc [egyében
írták alá P r á g á b a n
támogatják a m a g y a r - c s e h s z l o v á k kulturális egyezményt

Visinszkij eívtárs ismét leleplezte a nyugati hatalmak kétszínű politikáját
Párizs ( T A S Z S Z ) . Az E N S Z köz.
gyűlésének legutóbbi ülésén megkezdték a vilát a főbizottság napirendi ajánlásai felelt. Több ilyen
ajánlást vita nélkül fogadott el a
közgyűlésA Kuominiang
küldött
rágal.
mazó javaslatnak végleges
napirendre tűzése ellen J . A . Mabk
elvtárs, a Szovjetunió képviselője
szólalt fel. Megállapította, hogy a
javaslat olyan színben tünteti fel
a Szovjetuniót mintha az fenye.
gelné Kína politikai
függetlenségét és területi épségét. A Szovjetunió képviselője rámutatott, hogy
a két ország között a legkisebb
nézeteltérés sincs sem Kina sértet,
lenségével, sem pedig a távolkeleti
béke fenntartásával
kapcsolatban.
Hivatkozott a két állam között 1950
februárjában
megkötött
egyezményre amely kifejezője
a két kormány és a két nép
baráti kapcsolatainak.
Malik elvtárs
a
továbbiakban
emlékeztetett arra. hogy
sz Egyesült Államok
háborút
indítóit Korea ellen és fegyveres erőivei megszállta Kina
elidegeníthetetlen részét,
Tat.
van szigetét.
A Szovjetunió képviselője ezután
részletesen bizonyította, hogy
a
kuomintang-kl ikk
hírhedt
rágalmazó javaslatának
egyetlen célja, bogy
za\art
keltsen
a nemzetközi
viszonyokban és így
provokációs
eszközökkel próbálja tarlhatat.
lan helyzetét javítani.
Megvetéssel el kell utasítania ezt
a provokációs rágalmazó javaslatot — mondotta befejezésül Malik
elvtárs.
A z angol.amerikai küldöttségek
és csatlósaik 30 szavazatta? 8 ellenszavazattal és 13 ország tartózkodása mellett a közgyűlés napirendre tűzte a rágalmazó Kuomintang javastatot.
21 küldöttség tehát n e m támogatta az amerikai-angol Kuomintang javaslatát.
A közgyűlés ezután a
három

A pártszervezet

és n hehi

A Német Demokratikus
Köztársaság népi kamarájának kezdeményezésére határozott lépés lenne
Németország egységesítése felé, ha
a bonni kormány és a nyugati hatalmak elfogadnák az ajánlatokat.
Kelet- és Nyugat-Németország
képviselői állal megalkotott válasz,
táei (örvény biztosítja a valóban
szabad, állalános választásokat N é
Visinszkij elvtárs beszéde elején metországban.
a főbizottság ajánlatához mellékelt
Csak azok lehetnek javaslatol a
három magyarázó okmányra utalt. németországi helyzet kivizsgálását
Megállapította, hogy a hiárom ha- célzó nemzetközi bizottság megalatalom jámbor frázisai Németország kítására — mondotta Visinszkij elv.
egyesítéséről, nem
takarhatják ei lárs —, akik nem értik meg azt az
azt a tényt, hogy
egyszerű lényt, hogy nem lehet Né.
metországot kulturálatlan, jogtalan
épprn ezek az államok voltak
és elmaradott gyarmatnak
tekinazek, akik már évekkel ezelőtt
teni, ahol nincsenek politikai p á r .
megkezdték cs
következetesen
tok, nem szoktak parlamenti válasz,
folytatják
Németország kellétásokal tartani.
sznkitását a német nép érdekei,
A szovjet kormány támogatja a
a béke
megszilárdítása
és a
német
demokratikus erük jabiztonság érdekei ellenére.
vastatait —
jelentette
ki
a
Bizonyítékként
emlékeztetett
a
Szovjetunió képviselője. — A
Schuman. éa Flevcn-tervra, amelyszovjet kormány tartogatja azt
nek nyilvánvaló célja Németország
a javaslatot ls, amely a német
kettészaikílásának állandósítása. Be.
békeszerződés
megkötésének
széde következő
részében
Visinmeggyorsítására
irányul vala.
szkij a három nyugati halalom elmeDiiyi mcgszá'Ió hadsereg ezt
járásának alapokmányellenes jellekövető kivonásával, amiről az
gére mulatott rá. Elmondotta, hogy
Éden, aki előző n a p i beszédében a
USA, Anglia és
Franciaország
nemzetközi megegyezések bajnokáképviselői oly
szívesen
hallnak igyekezett magát
feltüntetni,
gatlak.
ezzel a javaslattal kapcsolatban az
A m i annak megvizsgálását illeti,
U S A és Franciaország küldötteivel
megvannak-e a feltételek a szabad
együtt kiforgatja az É N S Z alapokválasztások megtartására egész Némány 107. cikkének teljesen világos
metországban, ezt maguk a némeértelmét. Utalt arra, hogy a potstek tudják legjobban megejteni egy
dami egyezmény -szintén megálla.
Kelet, és Nyugat-Németország képpítja minden Németországra
voviselőiből álló bizottság útján,
a
natkozó
kérdés
megvitatásának
négy megszálló hatalom ellenőrzése
rendjét.
alatt, ha a németek ezt a vizsgálaA következőkben Visinszkij elv. tot szükségesnek lartják — montárs emlékeztetett a népi kamará- dotta befejezésül a Szovjetunió képnak a bonni szövetséges parlament- viselője.
Anglia és az U S A képviselői to.
hez intézett felhívására
ós arra,
hogy a népi kamara a bonni kor- vábbra ie védelmezték a javaslatot.
mány válaszában megjelölt 14 pont Anglia küldötte bevallotta, hogy ezt
nagyrészét elfogadta.
Utalt
Otlo a javaslatot a bonni kormány kéréGrotewohl elvtárs,
miniszterelnök sére terjesztik a közgyűlés eié.
újabb kijelentéseire:
Izrael ée Csehszlovákia küldöttei
a Szovjetunió álláspontját támogatNémetország keleti és nyugati
ták. Ezután tekintet nélkül
arra,
részében a
németeknek az a
hogy még több küldöttség meggyőző
törekvésük,
hogy megszüntes.
érveket hozott fel a javaslat elfosék Németország végzetes ketgadása ellen, az angol amerikai
tészakítottságát és a jobb jövő
többség elfogadta a három halalom
útjára léphessenek.
javaslatát.

nyugati hatalom által előterjesztett
napirendi javaslat
megvitatásába
kezdett, arró', hogy meg v?-nnak_e
a szabad választások megtartásénak feltételei Németországban.
Ezután A. J . Visinszkij elvtárs,
Szovjetunió képviselője fejtelte ki
a szovjet küldöttség érveit a kér.
dés napirendre tűzése ellen.

tanács

felvilágosító

Zsombó község ed dig 105.5 százalékos begyűjtési eredményt ért el
Jól teljesített: Ószentiván,
Gyálarét
és Röszke
A járás három leggyengébb k ö z s é g e : Kiskundorozsma, Üllés és Ötfömös
gorával találja magát szemben.
Egy ú j ország epí'tésének és a
békeharcnak a sikerét
senki sem
teheti következmények nélkül kockára, Ezze. elsősorban a helyi ta.
nácsoknak kelti számoíniok,
ameAz élen Zsombó halad?,
amely, lyeknek tagjai egyenkint ts felelőnek a jó munkáját a kormányzat sek munkájukért.
külön megjutalmazta.
Zsombót tehát nem irigyelni, haNovember 7-én került először na- nem követni, utolérni és túlszárgyobb nyilvánosság
elé
Zsombó nyalni kell, mert a dolgozó nép
község elsőbbsége, amikor a szege- nem szavakat, hanem terményeket
di hangos híradó is ünnepi adás- vár minden termelési terűiéiről.
ban méltatta
begyűjtési
eredményei?. Azóta a járás többi községének doitgozó parasztjai mipt köve.
tendő példát
említik Zsombó j ó
mu nótáját, —
m-ondvún — , hogy
ami lehetséges Zsombón, lehetséges
másutt is a járásban. Nem a föld,
hanem a taaiács és a parasztság
munkája rosszabb ott,
ahod nagyobb lemaradások mu'iailkoznak és
ezekiet elsősorban a helyi tanácsoknak kötelessége felszámolni.
Meg
keli! érteni, hogy a tanács
tagjai
példamutatással
tartoznak, nekik
kell élenjárni mind a begyűjtésben,
mind a népnevelő munkában. Nem
az íróasztal, hanem n falu határa
az a terület, ahol sikeres munkát
kell és lehet végezni. Néhány Százalékos eltéréseknek lehetnek a föld
minőségéből is eredő okai, de ha
olyan szembetűnően rossz az eredmény, mint például az
altig 65
százalékra teljesítő
Kiskundorozs_
mán, UEésen, vagy Ötlömösön, akkor ott >más hiba van. Ot? gyorsan
talpra kell ugornia a
tanácsnak,
mert erre nincs elfogadható mentség. Ez a népi álammal
szembeni
köietiességtudás lebecsülése*
amely
nemcsak a dolgozók összességét k á .
rosítja
meg,
hanem
érzékenyen
sújtja magát a
rosszul
teljesítő,
hanyag község dolgozó
parasztságát is, mert piaca nem szabadulhat fel mindaddig, amig adóisa a
begyűjtési akciónak. Ahol pedig a
tanács és a dolgozó parasztság nem
értéke'i az évszázados elnyomásból
való felszabadulását, ott
nem
ő,
hanem a kulák a hangadó cs megbecsülés helyett a népi állam szi-

A zsontbói
tanács
munka
módszere
Zsombó tanácsa napokra és ter.
melő egységekre bontotta lel a begyűjtés napi
számszerű
ütemét.
Utána nem temetkezelt el az értelmetlen,
apró
adminisztrációs
munkába, hanem megszervezte azt
a húsztagú
népnevelő
csoportot,
amely esténkint átnézte a begyűjtési listát és ahol lemaradás? tapasztalt, olt már másnap megkezd,
te a fokozott felvilágosító munkát.
A népnevelők között voltak a pártszervezet tagjai és maguk a tanácstagok is, akik közül ketten állandóan
a cséplőgépeknél tartózkodtak és általában mindenütt ott
voltak,
ahonnan a
begyűjtésnek
meg keli indulnia.
A község novemberi vállalásának
eredményei már meghozták a jó
inunka gyümölcsét, mert kenyérgabonából 117.3, takarmánygabonából
184, kukoricából 111.5, napraforgó.
l>ól 160, burgonyából 100, szénából
179.7, tojásból 101, a
baromfiból

Révai József elvtárs szólt ezután
az
egyezmény
jelentőségéről,
amelyről
megállapította, hogy az
csupán kiegészíti a két ország között már régen fennálló és egyre
jobban
kibontakozó
politikai és
gazdasági együttműködést.
•— Ml az atnp.ia tehát népeink
együttműködésének,
amelynek
elválaszthatatlan része a kulturális együttműködés ls?
— 'tette fel a kérdés? Révai József
elviárs, majd így folytatta:
1. hogy népcink egyaránt szocializmust építenek, hogy születő ú j ku'turánk forrná ia nemzett, tartalma szocialista.

2. hogy népeinket szilárd egységbe
kovácsoljuk a
békéért
vívott közös harcban.
hogy országaink a 800 milliós nagy
béketábor cselekvő részét alkotják,
hegy egyaránt el vagyunk szánva
arra, hogy az imperialista háborús
uszítók fenyegetödzéseivel szemben
szilárdan helytállunk, szabadságunk,
függetlenségünk
védelméért.
Ezt
különösen időszerű hangoztatni ma,
amikor Acheson úr, az Egyesü't Államok külügyminisztere az
Egyesült Nemzetek Szervezetének párizsi közgyűlésén jónak látta,
hogy
együtt vádolja
Csehszlovákiát
és
Magyarországot azért, mert
meg.
sértettük az amerikai imperialisták
ügynökeinek
úgynevezett »c mberi
jogait".
3. Barátságunk és együttműködésünk alapja
továbbá,
hogy
internacionalisták vagyunk,
hogy a csehszlovák és a magyar
munkásosztályt a nemzetköziség szel.
leme
vezérli,
hogy a
Csehszlovák Kommunista
Párt és a Magyar Dolgozók Pártja
ugyanabban
az iskolában nevelkedett, a maxiz.
mus-leninizmus iskolájában,
Len.n
és Sztálin
iskolájában,
Klement
Gottwald és Rá.kiosj Mátyás vczclé.
se alatt.
4. hogy egyarán! áthatja
népeinket a tudat: önmagunkhoz
vagyunk hűek, ha
hűek
va.
gyünk nagy szövetségesünkhöz*
barátunkhoz és
példaképünkhöz, a felszabadító
Szovjetunióhoz,
a világ szabadságszerelő népeinek
vezéréhez, Sztálin elvtárshoz.
— Engedjék meg, hogy az egyezmény aláírásé nak alkalmát megragadjam arra, hogy a magyar dolgozó nép, a Magyar Dolgozók Pártja, a Magyar Népköztársaság kormánya
forró
testvéri
üdvözletét
'tolmácsoljam a csehszlovák népnek,
a Csehszlovák
Kommunista
Pártnak, o
Csehszlovák
Köztársaság
kormányának cs
kiriön
átadjam
népünk vezére, Rákosi Mátyás elvtárs baráti jókívánságait a csehszlovák nép nagy fiának és vezérének, Gottwald elvtársnak.

most már m y dolgsznak, mini a v . l l á m
Szokatlan
furcsa zaj
hallatszik
ki az udvarra. Még a lakók is fel.
figyelnek, határ megszokták már a
varrógépek berregését, de ez most
mintha más lenne. Mi történhetett?
Az Első Szegedi Szabó- és Kisipari
Termelőszövetkezet
do'gozói mosolyogva válaszolnak a kíváncsi kérdésekre.

barátkozunk a z ú j gépekkel, hogy
még a régi Százalékainkat is túlhaladjuk. — Ezek a gondolatok fűtik
Ritó Györgyöt és a két Gyarmati
testvért is.

pedig 108 százalékra
teljesíthette
Akik élenjárnak
törvényes begyűjtési kötelezettségét.
Scheinfling József már 69 éves,
Globálisan a község 105.5 százaléde keze még fiatalosan jár. Munká.
kos eredményt ért el. Ezzel érdeját szívvel-lélekkel végzi, ki is tesz
messé vált a ri/ep megbecsülésére,
magáért, 112 százalékon alul soha
amit a kiOTmányzat úgy
juttatott
Saját erejükből
nem termel és a keze alól a legkifejezésre, hogy a községet 3000,
a földművesszövelkezétet pedig 1500
— Villamosították varrógépeinket jobb minőségi munka kerül ki. A
forintos külön jutalomban részesí- — mondják —, ezután úgy dolgo- Szövetkezel dolgozói eddig már ké?
teljesítettek felajánlásukból.
tette és engedélyezte a takarmány- zunk, mint a villámI — Az üzem napot
gabona, valamint a kukorica szabad fejlődésének újabb sikere valameny. Lelkesen fo'ylk a munka mos? még
megszerzéséért.
piaci forgalmát.
nyi dolgozónak
egyaránt örömet a 3 napos előny
okoz.
Most
már a munka nem Tóth Ferenc sza'ngvczctő is minGonLeleplezett
ellenség
igónyel annyi fáradságot, nem k.e!C dent megtesz ennek érdekébena
a
szövetkezetben
erőt kifejteni,
mégis
többét ter- dosan ügyel arra hogy nvaghiánv
Arra külön büszkék, hogy seholse legyen. A gépek egy percig
Mint konkrétumot
említhetjük meinek.
a
ezt
z
eredményt
saját erejükkel Sem állnak. Erről azonban a szameg, hogy a baromfi begyűjtésnél
érték
el.
A
40.ÓC'9
forintos átsze- bászműhcly dolgozói is gondoskod.
kezdetben igen gyenge
eredmény
relést
kölcsön
nélkül
ki
tudják nak. Trinkula József szabász, Ölik
mutatkozott, aminek indító okát a
Sándor rajzoló 130 százalékos ter.
tanács idejében megállapította. Ki- fizetni.
mellesükkel biztosítják a gépesek
Négy héttel ezelőtt foglak a nngv
derült, hogy az átvétellel megbízott
zavar'talan munkamenetét. De valamunkához.
És
bizony,
meg
keli
Molnár Sándor nevű voít
hentes.
mennyien kiveszik részüket a többmester, szövetkezeti
átvevő a be- vallani! félitek is tőle. A legjobb termelésért vívót? harcból. A munSzéli
Józsefné,
akinek
gyűjtés? 'teljesítő paraszlságot ki- munkás
kaversenv cgvre
szélesebb körben
lónként 20—30 dekával rövidítette eredménye állandóan 120—130 Szá- fej'őd'k közöttük,
s ez
naponta
meg. Jfolnár Sándornak az eltávolí- zalék közölt mozgott, de még ő is újabb és újabb sikereket hoz létre.
villamosított
géptől. Más
tása után nyomban
feMendüh
a félt a
E'a'.udt a v e r s e n y f e l e l ő s i
baromfibegyüjtés is, ami figyelmez- aggályaik is voltak az Első Sze.
tető példa leliet a községek számára, gedi Szabó- és Kisipari Termelő
Az üzemi dolgozók lelkes kezdemert az ellenség minden?
elkövet, Szövetkezet dolgozóinak. A szerelés ményezései
azonban nem keltenek
hogv befurakodhasson a fontosabb kezdete egyidöbe eset? november visszhangot a szellemi dolgozók kö7-re való készülődéssel. A legtöbb zölt. A munkaversenyben elér? eredgazdasági posztokra.
üzem dolgozói már akkor meglel- mények kiértékelését ma már dolA tanács a fcanott külön jutai'om.
ték felajánlásaikat, s ebből a m i n . gozóink joggal megkövültük. Az
ból kiegészíti hiányos irodai berenkaversenybő! a Szövetkezet dolgo. | élenjárók népszerűsítése, a lemaradezését és — min't Veres Imre elv.
zói sem 1 akartak kimaradni. Terme- dók buzdítása e'engedhetetlenü fontos
társ, a VB..elnöke kijelentette — ,
lési
értekezleten
megbeszélték és a termelés vonalán. Mit tesz ennek
nem pihen meg eddigi
sikereinek
felajánlották,
hogv
a
je'enlegi érdekében az E ső Szegedi Szabó,
babérjain, hanem tovább
folytatja
munkájukat
december 20. helyet? és Kisipari Termelőszövetkezet vcr.
n megkezdett, jó fe'v'légosttó mundecember 15-re. öt nappal a halár- scnyfele'ősc? Erre azonban a verkát, amelvnek eddigi
eredményeit
idő előtt befejezik. A génszerelé- senytáb'a is megadja a feleletet.
köszönheti.
(ormos)
seket november 7.re fejezték be és „Október 10-i
versenyeredmények"
most
nekifoglak,
hogv az állási hirdeti nagy betűkkel. Ma november
időket bepótolva, beváltsák ígére- 13-at írunk. Az üzem dolgozói ke.
tüket.
mény munkál
végezlek az elmúlt
A vilflanvhajtott
varrógépek fölé hónap alatt. Vajon mi? rsiná't ez
előnyösebb, mint az eddigi. Ugyan- Itajló arcokon
boldog mosoly tük- idő a'alt n versenyfelelősi
Téli
akkor ez nagyobb szakszerűséget, röződik. Oly
egyszerű mos? már álomba szenderült, nem vette észere.
pontosságot és lelkiismeretes mun- minden. Egy lábnyomás és már ber- hogy körülötte folyik az é!e'i? Hakát követel meg a tejátvevők ré- reg is a gép, a kézzel meg csak ladéktalanul javítsa meg munkáját
széről is. A
tejbegyüjtőhelyeken irányítani kell az anyagotSzél! a versenyfelelősi Tegven e'eget a
táblázatot kell
kifüggeszteni.
A Józsefné, aki pár héfiel ezelőtt még do'gozók követeléseinek és határtáblázatról minden számítás nélkül félt
a villamosítástól, moso'vogva időre értekéje ki a munkaverseny
leolvasható, hogy a beadott tejért jegyzi meg: — Meglátjátok elvtár- eredményeit, amely lendítő erő újabb
sak, egy hét nm.va inár úgy meg- sikerek eléréséhez.
mennyi pénz jár,

Magasabb árai íizeinek a jó minőségű tejért
A Népgazdasági Tanács teljesítette a dolgozó parasztság kíván,
ságát és intézkedett, hogy az állami vagy szövetkezeti tejgyüjtőknél az év végéig be kell vezetni,
hogy az átadott tej árát zsírtartalom alapján fizessék ki.
A jó minőségű tejel szállító gazdák számára ez a rendszer sokkal

Prága (MTI). A Csehszlovákia cs
Magyarország kulturális együttműködéséről szóló e/yezmény
aláírására Prágába él kezel t
magyar
kormányküldöttség
tagjai
Révai
József elvtárs, népművelési miniszter vezetésével hétfői délután hivatalos látogatást tettek Kopeeky
elvtárs, tájékozlatásügyi mutszte;•
nél, este pedig részivel lek a prágai
Nemzeti Szinházoan rendezett ünnepi előadáson.
Kedden este a prágai
Cerninpalotában aláirtak a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság közötti kulturális
egyezményt.
Az egyezményt a Csehszlovák Köztársaság kormánya nevében Siroky elvtárs,
miniszterelnökhelyette® és külügyminiszter,
a Magyar Népköztársaság kormánya nevében Révai József elviárs,
népművelési miniszter irta alá.
Siroky
miniszterelnökhelyeftes
és külügyminiszter beszédéhen
a többi között
megemlékezett
arról, milyen nagy jelentősége
van annak, hogy az egyezmény
épp akkor jön létre, amikor a
Csehszlovák Köztársaság a CsehSzlovák-Szovict Barátság
Hónapját ünnepli,
amikor a csehszlovák nép háláját
és szeretetét
fejezi ki a Szovjetunió iránt. Megállapította, hogy a
Szovjetuniónak a német
fasizmus
felett aratott 'örtánelmi
győze'me
teremtette meg az előfeltételeit a
magyar és csenszlovák nép közötti
ú j kapcsolatnak is.

A7. Első Szegedi Szabó- és Kisipari Termelőszövetkezetben

munkájával

A szegedi járás dolgozó paraszt,
sága általában jó munkát végzett-a
begyűjtés terén. De különösen kiemelkedő eredményt
eddig
csak
négy község értei: Zsombó, Ószentiván, Gyálarét és Röszke.

Csehszlovák részről Siroky elviárs, miniszter
elnökhelyettes
és külügyminiszter,
magyar
részről Révai József
elvtárs,
népművelési
miniszter irta alá és méltatta az
egyezményt
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N é p i d e m o k r á c i á n k megnyitotta
a z é r v é n y e s ü l é s útját a v a k o k s z á m á r a is
Rövidesen

megalakul

az új/nszervezett
Vakok
szegedi
csoporttá

Nemrégen egy gyűlésen voltam,
B a gyűlés egyik hozzászólója szavait így fejezte ba: „Nekünk nem
lehet hazudni,
m i nem
vagyunk
vakok."
Sokszor elgondolkoztam m á r azóta efölött a kérdés fölött,
hogy
l á t ó dolgozótársaink valóban nem
ismerhetik eléggé azokat az eröfe.
szítéseket
melyeket államunk segítségével m i vakok teszünk azért,
hogy évezredes elnyomást, elmaradottságot, szándékos
lezüllesztést
leküzdve együtt építsük
országunkat, együtt védjük békénket
látó
dolgozótársainkkal.
Ez a gondolat vezetett
e cikk
megírásához, s célom az, hogy mint
mindennapi m u n k á m b a n a nemlátókat a látókkal úgy most a látókat ls a vakokkal egy lépéssel közelebb hozzam
egymáshoz,
hogy
egymás segítségével
lerombolhassuk azokat a válaszfalakat, melyek
többnyire a kérdés ncmismeréséböl
kifolyólag sok helyen m é g
megvannak. M i n t pl. a Szegedi Seprőkötőgyárban, ahol a dolgozók a*t
hitték, hogy az odahelyezett csökkentlátó és vak
munkások
őket,
a k a r j á k munkahelyükön felváltani,
A mult rendszer valóban minden
nemlátóból koldust akart nevelni.
K i v á l ó művészeink, tudósaink, mint
pt. U n g á r I m r e Bocskai Imre, Bán
Sándor, vagy dr. Vas® Tibor állás
és kenyér nélkül sínylődlek- Mintegy 8000 vak koldult szerte az or.
ezágban. A teljes gazdasági leziillós, nyomor, éhség mellé a kor képének megfelelő szellemi moslékot
adlak vigaszul:
„örüljünk,
hogy
nem látunk ez a jóisten a j á n d é k a " .
N y o m t a t t á k a könyveket, cikkeket
sorozatban, h o g y :
tekintsük
magunkat vándordiákoknak, kiket sziveden létn«k egy
estére,
adnak
enni-inni, a tiszta szobában készítőnek nekik ágyat, mert egy másik
világból jöttek
érdekes
dolgokat
tudnak mesélni; de elvárják tőlük,
hogy reggel lovábbmenjenek, mert
senki sem venné jónéven egy vándortól, h a letelepednie,
s ott marad na. M a g y a r u l : Ne akarjunk m;
családot alapítani, ne keressünk állandó m u n k á t , hanem az ő kenyérés kulturmorzsáikon. melyekei számunkra alamizsnaként vetnek, legyünk szórakoztató bohócaik. Meglévő intézeteink könyöradományokból fenntartott társadalmi szemét-

Szövetségének

dombok voltak és ha létre is h o z .
tak valamilyen közösséget
vakokból, mellyel azután kedvük szerint
dicsekedhettek,
m i n t pl. a Horné,
rosz Énekkart, gyakorlatban ez a
vakok egyetlen meglévő kincsének:
hangjuknak és tudásuknak elrablását jelentette, hiszen egy nemlátó
énekkari tag havonta 2 pengő és
40 fillért kapott. D e n«m
ennyit
Schnital Gusztáv, a Homérosz Énekkar volt karnagya, mondhatjuk k i .
rsákményolója. A vakok egyetlen
meglévő társadalmi szervezetét pedig, a Vakok Szövetségét, melynek
feladata az intézeten kivül élő vakok képzéae, munkábahelyezése, segélyezése lett volna, fasiszták, a vitézi rend t a g j a i vezették k i k még
azt a keveset is ellopták a nemlátóktól, a m i addig megmaradt.
A felszabadulás a vakok
ügyébep is gyökeres változást
hozott.
Az a z ó t a eltelt 7 év megmutatta,
hogy szocializmust építő államunk
egyenlő lehetőségeket biztosít m i n .
den becsületes embernek.
N a g y eredményeink vannak m á r !
A vakügy a 3200-as kormányrendelet értelmében úllamügy lett. M o .
d e m ü l felszerelt, nagyi étszámú intézeteinkben. kitűnő ellátás meüett
szakmai, politikai képzésben részesülnek nemlátóink. V a n n a k élmunkásaink.
Bztahánovistábik.
Külön
üzemeink
vannak
vakok részére,
sok üzemben pedig látókkal együtt
küzdenek a termelés fokozásáért a
nem'átók. A régi legmagasabb iskolai v é g z e t s é g
(4
középiiskoln)
helyett megnyíltak előttünk a közép,
és főiskolák kapui. Szovjet sorstársaink tanítanak bennünket, k i k .
kei állandó kapcsolatot tariunk.
A Vakok Szövetsége pedig, melynek helyi csoportját mort

akarjuk

Szegeden megalakítani, ú j szellemben

fogja

tóinkat.

nevelni,

Munkára

oktaini

nemlá.

akarunk

nevelni,

s azt akarjuk, hogy m u n k á j a

után

minden ncmlátónak olyan é'ete legyen.

mint

amilyent

megérdemel.

Mi tudunk és akarunk
mégpedig

látó

dolgozni,

dolgozótársainkkal

együtt. És azt szeretnénk, ha

látó

dolgozótársaink

kői-

nem

a

mult

d ú s a d , „vándorait" l á t n á k bennünk,
hanem

a szocialista jövő építőit.
Jáksó

László

DUS ÚR, MEG ÖRHALMI ÚR
EGYKORI CSELÉDEI...
C zeped felől Gyálarélre
men^
vs már a város alján kérik
a
határsáv-igazolványt.
Tudni
kell, hogy ide már nem
messze
van a határ: — a Tito halár, Jö
ae elővigyázatosság.
Sokat
tud.
nale meséint az idevalósiak:
mikor — kiket fogtak el,
hogyan
jöttek át a haláron...,
hogy mi.
ért jöttek át1 Erről nem kell lcü.
lön beszélni, mindenki
tudja
a
magyarországi
Rajk-per óta, hogy
Tito a magyar nép legádázabb cl.
lensíge ós semilyen eszköztől nem
riad vissza...
Ami pedig a multat, a Tito akarta
világot
illeti,
azzal
meg úgy
vannak,
hogy
igyekeznek még az írmag ját
is
kiírtam,
ne maradjon
belőle sem.
mi, még csak
mutatóban
sem.
Keserves emlék
az-,.
Gyálarét község eredetét m a g y a .
rázva a történetem a Tisza szabályozásáig nyúl vissza.
Liltendngcr
nevezetű mérnök, aki Ferenc
Jó,
Zsef idejében a Tisza szabályozd.
«án dolgozott, hilbizományban kapta a mai Gyálarétet. Később rokonai s ezek leszármazottai
uralták
ezt a földdarabot. A d t a k el belőle,
Vettek hozzá. Szeged, a n a g y város, sajátos módon rányomta bélyegét az itteni földmrgoazlásra és
az ebből fakadó állapotokra. A városban letelepedett urak.
Horthy,
vitézek, akik alázatos
szolgálatukért kegycnceknok
járó
jutalmat
kaptak, vagy az akkori törvényhozás f u r f a n g j á v a l a dolgozó embe.
rek zsírján gazdagodtak — idejöttek, közel a varoshoz, Gyálarélre
földbirtokot vásárolni. Nem is alakult kl 3—400 holdnál nagyobb birtok egynek-egynek a kezén. Úgyhevezett úri-birtokosok voltak ezek.

Közaégol is „ a l a p í t o í í a k "
e ide
költöztették az embereket. A XXszázad sztaniolpapírjába csomagolva
hozták vissza a középkor ismert
röghözkötöttségét. B á r m i l y e n keserves vott is az úri.birlokon az élet,
az emberek mégsem hagyták ott.
Ittmarasztotta őket a m a g u k t a p a s z ,
tolta sárviakó és
a
sajátjuknak
mondott 1—2 hold föld. I g y alakult
ki az úripolitika célkitűzéseinek eszközeként a mai Gyálarét.

Az ötéves terv
második
esztendejében.,.
M i n t h a játékot űzne az élet
a
gyálarét iekkel. 1945 elölt tíz-húsz
évnek kellett eltelnie ahhoz,
míg
valami változott a község életében.
Most meg? P a p i r , feljegyzések nél.
kül el sem tudná sorolni az ember,
hogy mi minden történt a 7 év
alatt.
A
legfontosabbról:
arról,
hogy majd két évvel ezelőtt elsőnek
leit szövetkezeti község a megyében,
regényt lehetne írni.
Igen, Gyálarét, m i n t szövetkezeti
község, él,
fejlődik.
Tanácsháza,
orvosa van. Bevezették a
villanyt.
S mint ahogy a
Szovjetunióban
olyan kolhozközségeik
is
vannak,
amelyeknek külön kórházuk, közép,
iskolájuk s számos üzemük van, elj ö n Gyálaréten is az az idő, a m i .
kor mindezeket itj is magukénak
vallhatják.

— Köszönet érte a Pártnak,
Rákosinak, a nagy Sztálinnak!
—Hálát, köszönetet olvasunk ki a gyála.
rétiek
szeméből
mindannyiszor,
ahányszor
osak beszélnek
csillogó
szemmel, magukbistosan
a termelő,
szövetkezetről,
a termésről,
a terAz úri-birtokok
még
kegyetle. veikről.
hebb, még embertelenebb élelsorba
születésnapjára
süllyesztették sz embereket.
Dus Sztálin elvtárs
földbirtokos ú r
például
puskával
A
Komszomol-termelőszövetkezet
zavarta a földjén az embereket. A z
flri-birtokosoknak
az voJt az álmuk, földje közvetlen a község szélén
A
község szélső
házai
hogy ha nem is akkora, de legalább húzódik.
állattenyésztési
nem sokkal kevesebb hasznot húz- mellett találjuk az
feltűnnek
zanak, mint a közeli löbbezer hol: brigádot. M á r mesziról
das földbirtokos. S ezt a földjükön az ú j o n n a n épült piroscserepes k o .
dolgozó béresekkel, nincstelenekkel tárkák, ólak.
A gyálaréti
Komszomol-termelő,
és summásókkal a k a r t á k mogkeras.
szövetkezet vállalta,
hogy
decemTINI. _
U

ARANYSZÜRET
Élő vatta-erdők
csodálatos
tája
hullámzik,
amerr
s
a szemünk
be/ár'i
végtelen
lengerét
az egész
határnak,
lángolnak
selymet
ha vonatot
látnak,
melyből
tüzfolvamkin'.
ömlik szét a sereg.
Hablehér
halukkal
milelénk
intenek
hosszúra
nyúlt,
gazdag,
puha,
pamacssorok.
rájuk az oszt lény
mosolyogva
csorog.
E tágas szép vidék
aranybányát
ringat
s beszédes
szemekben
kigyullad
a csii'ap.
Serény iljak h irdják
gyümölcsét
az ősznek,
s gondolatban
máris
új ruhákat• szőnek.
Ahogy viszem, viszem
telt hasát a zsáknak,
bennem
lg
hasonló
szép képek
cicáznak.
Gyönyörű
valóság,
testetöltő
álmok
hószín
tájaidról,
a holnapba
látok.
Varsányi Péter

Negyvenezer francia bányász
sztrájkol
Párizs
emelkedett

(MTI).
kedden

Negyvenezerre
Nord- és Pas-

De-Calals megye sztrájkoló bányászainak azáma. f

Fahulladékból

repülőmodell

Társadalombiztosítás
Harmincéves

a

a társadalombiztosítási ó l
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Szovjetunióban
szóló

lenini

dekrétum

vek kezében van. A szovjet korm á n y a biztosítás
egész ügyét a
szakszervezetekre,
a munkásosztály legnagyobb lómegszervezetére
bízta. Közvetlenül a szakszervezeti
bizottságok
mellett
megalakultak
a társadalombiztosítási
tanácsok
és m ű h e l y b ' z o t l s á i p k . Ezek a
bizottságok
végzik
a
g vakorla ti
munkát. Tevékenységükről
rendszeresen
beszámolnak azok előtt,
akik megválasztották őket, vagy : s
a szóbanlévő vá'lslat munkásai és
tisztviselői előtt.
A társadalombiztosításra
fordított kiadásokon k f / ü l a szovjet állam jelentós összegeket
folyósít
egészségvédelemre:
pl. a kórházi
ágyak növelésére.
Ezenkívül sok
munkást és a'.ka'mazuttat szanatóriumi, p y ' g y h e l y i áoolásra utalnak.
A Szovjetunióban
a társadalombiztositás
kiterjed az A Szovjetunióban minaennémú orösszes
munkásokra és elkalma- vosi segítség Ingyenes. Ugyanilyen
zottakra. Maguk a d é g o z ó k azon- gondot fordítanak az anyákra
és
ban semmiféle járulékot nem
fi- gyermekekre.
zetnek: az összes költségeket
az
agy öaizegeket fo'yósítanak
állam viseli. A társadalombiztosításra folyósított összegek aránya
az állami
társadalombiztoévről-évre
nő.
Az első ötéves sítás költségvetése alapján nyugterv időszakában ez a kiadás 10.4
munkámilliárd,
a másodi c ötéves terv dijak fizetésére. Az öreg
és
időszakában 32.5 m i U i á r l
rubelt sok, ha akarnak, dolgozhatnak
tett ki. A háboráutánl
ötéves terv ez esetben
munkabérükön
kivül
időszakában
ez az összeg megha- megkapják a nyugdijat ís. A szov.
ladta a 80
milliárdj'.
Jet
társadalombiztosítás a leniniT gaza demokratikus
alapon
sztálind
elveken alapszik és a szovépül fel az á'.tami társadalombiztosítás
a
Szovjetunióban. jet emberek anyagi jo'é'e szünteTeljes egészében választolt
szer- len növekedésének egyik
forrása.
"I 921. november 15-én.
tehát
ma harminc éve. hogy Lenin e'vtárs aláirta azt a dekrétumot, amely a bérmunkában
dolgozók társadalombiztosításáról szólt.
,,A Szovjetunióban
a társadalombiztosítás.
amely kiterjed
a
mindennapi
élet
és a kulturális
élei legfontosabb
vonatkozásaira
mondja az SzKtbjP
Központi
Bizottságának
1929.
szeptember
29-iki határozata — a riunkásoszlálvnak
az Októberi
Forradalom
győzelme
révén elért egyik
legnagyobb vívmánya.
A népgazdaság hatalmas fejlődésének
és
az
ország gyors iparosításának
eredményeképpen
a
társoilalombiztos'..
tás a munkásosztály
javuló
életfeltételeinek,
anyagi
és
kulturális
helyzetének
legfontosabb
tényezőjévé
vált."

N

A koreai néphadsereg f ő p a r a n c s n o k s á g á n a k
l e g ú j a b b hadijclentése
Phenjan
(TASZSZ).
A
Koreai hadsereg erős tüze
következtében
Népi
Demokra'ikus
Köztárseság az ellenség kénytelen volt visszanéphadseregének főparancsnoksága vonulni.
Ebben a harcban az elközli, hogy a koreai néphadsereg lenség 9 harckocsilát lőtték ki. A
alakulatai,
a kínai népi önkénte® középső ós nyugat' fronton a népegységekkel szorosan
együttmű- hadsereg alakulatai a régebbi voködve, továbbra Ls kemény védel- nalakon harcolnak az ellenség elmi harcokat vívnax az ellenség el- len.
len és mind emberben, mted hadiNovember 13-án a néphadsereg
anyagban nagy veszteségeke t okozlégvédelmi egységei
és az ellennak neki.
séges repülőgépekre vadászó lövéA
keleti
fronton
Janggut'ól
szek lelőtték a Szunjannak,
Namészakra az amerikai 1. és 7. gyalogoshadosztály egységei sok re- phonak, valamint Phenjan környébarbár
módon
pülőgép, harckocsi és tüzérség tá- kének körzeteit
ellenség
mogatásával heves támadásokat in- bombázó és géppuskázó
dítottak, igyekeztek áttörni a nép. két repülőgépét, egyel pedig meghadsereg védelmi vonalait. A nép- rongáltak.

A Gazda-mozgalom
segítségével
tovább fokozódik a hulladók
fa.
anyagok felhasználása. A Kiskundorozsmai Speciális F a j p a r i és Repülőmodelikészítő K T S Z is bekapcsolódolt ebbe a mozgalomba és ok
i« felhasználják ezentúl a Lemezgyártól kikerülő fahulladékot. EbCsúfosan
megbukott
Van Fleet Seal nffenaivá
jónak
ből készítik ezentúl a repülömodelelső és második
saakasaa
leik favázát és ezenkívül női cipő—
sarkokat állítanak elő a hulladékVan Fleet úgynevezett őszi of- kasza csúfos kudarcba fulladt
fából.
fenziivájának első és második 6za- írják egy kínai népi önkéntes egység tagjai a Kínai Békebúolteághi z és az egész ország
népéhez
intézett
üzenetükben.
Megírják,
ber 21-re, Sztálin
elvtárs születés- szövetkezeteknek
adja oda nagyon
napjára 1 darab 60 tragonos gnrél, fontos dolgokra, vagy majd éppen hogy augusztus 24-től október 10-ig
teltek
1 darab 200 férőhelyes hizlaldát, 1 neleünlc, más fontos célokra.
Bár- 8 t-zer ellenséges katonát
több
darab 50 férőhelyes
szarvasmraha. hogy történik is, de az
bizonyos, | harckéo'i tenné. Ezek közül
istállót, 1 darab 100 köbmiieres si- hogy segítünk az államnak,
hogy min* háromezer amerikai volt. Lelót és két gépkocsija
részére
egy még többet segítsen nekünk. Úgyis lőttek, vagy megrongáltak húsz el274 négyzetméteres területű garázst felfoghatjuk
ezt, hogy
törlesetünk lenséges repülőgépet, megsemmisítöbb mint
30 ellenséges
épít fel saját
erejéből.
az adósságunkból
Sztálin
elvtárs tettek
harckocsit.
Az
alakulat
tagjai
iránt
érzett
hálánk
alapján.
A kőművesbrigád vezetője, Teleki
hangsúlyozzák, hogy
megjavítotSándor szakképzelt
kőműves,
aki
is csinálom
... ták harcászati tudásukat és biztomaga
is
termelőszövetkezeti tag. Akár éjtszaka
sabbak a győzelemben, mint
bárösszekóborolta m á r a fél országot,
mikor eze'öft.
Amíg az amerikai
Bizony,
sürgős
az
építkezés.
A
mint iparosember. D e itt kapott
imperializmus nem lesz le agreszföldet 45-ben 6 a szive viaszahúzta tehenek egyedi takarmányozását ed.
d i g éppen amiatt nem tudják beve- szív célkitűzéseiről, mindig a front
Gyálarélre.
harcolzetni, mert szűk a hely a régi Is- legelső vonalában fogunk
Nem is megy el innen többef — tállóban. Szedésre kerül a cukor- ni, hogy szembeszálljunk az agreszmint ahogy mondja. A termelőszö- répa is, meg a kukoricaszár b e h o r . szorokkal éa segítsük
Koreát —»
vetkezetben m i n d i g
megtalálja
a d á s s cz a cukorrópalevéllel együtt fejezik be üzenetüket a kínai népi
m u n k á j á t . B á r nem dolgozta vé- mehet a silóba. A jó, lédús
siló- önkéntcifek.
gig az évet, mégis van 183 munka- takarmány, az egyedi takarmányoegysége. Most készítik a zárszámzás a szép, lágo«, ú i istállóban
ez
adást s ú g y számolgatják: pénzből
Féláru vasúti igazolványok
állat tenyésztés fejlődését
eredmé13 forinl
jut egy
munkaegységre.
érvényesítése
nyezi.
Ezen felül jön a természetbeni jáAz Allamva.sútak vezérigazgatója
És, h a most itt lenne Barna Istrandóság:
munkaegységenként mintalkalegy 4 kiló kukorica, 4 kiló 60 deka ván gépkocsivezető, az is közbe- közli, hogy « közszolgálati
mazottak és lgénvjogcsult
családbúza, 4 kiló burgonya,
meg a cu- szólna . , ,
korjárandóság.
50 vagon
cukorrá,
B a r n a István m é g egészen fiatal- tagjaik féláru legy váltására jogopájuk lese.
ember. Az ú r i birtokon dolgozott a sító vasúti arcképes igazolványai!,
1952. évre az Á l l í m v a s u t a k IgazMindezt
egybefoglalva: Teleki többi szegénnyel. Olyan mindenes, gatósága 1951. év; november 26féle
volt.
do
mellette
kováosságoi
is
Sándor ú g y látja, hogy „jövőre
is
tanult. A l m a azonban csak a terme, tól december 31-ig érvényesíti. A
tisztességesen
megélek".
nyugdíjasokat
kélőszövclkezelben
teljesülhetett:
a közszolgálati
rik, hogy arcképes
Igazolványaitermelőszövetkezet
taniltatta
és
vizs.
Egyet
akartunk
gástatla le, mint képzelt gépkocsi- kat érvényesítés vágott ne személyesen, h a n e m poa'án küldjék be
— három lesz belőle
vesetőt.
,
a lakóhelyük szeriní Illetékes M Á V
„Szutyongatja" hát ő is az „épí- igazgatóság menelkedve-zmény-cso.
A legnagyobb gondja
most az,
igért portjának.
el tudják-e végezni a
tervbeveit tészeket", hogy „mi lesz az
építkezéseket a kitűzött határidőre. garázzsal?
Ha
anyag fuvarozásról
Az érvényesített arcképes igazolA kinti m u n k a is szorít — mert m i lesz szó, hát csak szóljanak.
Még v á n y gyors visszaküldése érdekétagadás, a szövetkezet egy kicsit
ben feltéllenül szükséges, hogy kécsinálom".
elmaradt az őszi m u n k á b a n , keve- éjiszaka is
relmükhöz megcímzett borítékot is
sen vannak s amellett »ok volt a
csatoljanak
a M A V Igazgatóságok
gyapot, a konyhakert, a paprika —
az A — H betűvel kezdődő -nyugdíaz építkezéseket ia folytatni kellene.
...És,
ha most „Dus úr'' vagy jasok arcképes igazolványát
de— Igaz. hogy már a gór ét, meg
„Őrhalmi
százados úr 1', az egy- cember 8-ig, az l — n betűvel keza. 200 férőhelyes
hízla'dát,
meg
kori úri-birtokosok
meglátnák
a dődő nyugdíjasokét december 15építettük — m o n d j a — . De darabig, a töbieket december 22-ig kéboldog
tervezgelésbe
és
építkezés
ban van a silóépllés, amiből ugyan
rik beküldeni.
egyet akartunk
építeni,
de
három
be merült Isz.fagokat,
menten gu.
Fenti haláridőn túl érkezett arclesz belőle. A garázs is kéne
na
taütést kapnának.
Ha pedig vala. képes igazolványokat csak az érgyón, mert úgy számoltunk,
hogyha
milyen „véletlen szerencse
foly- vényesítési határidő után tudják a
nem. is most, de jövőre
még
egy
tán" elkerülnék a gutaütést, puly- M A v igazgatóságok érvényesíteni.
autót veszünk a két meglévő mellé.
Az igazolvány
érvényesítéséhez
kamérgükben
úgy
elszaladnának, szükséges nyomtatványt az Ailanil
— S mindezeket a saját
erőnkből
akarjuk
felépíteni, a lehető legkihogy meg sem állnának
amerikai Nyugdíjhivatal külön kérelem nélsebb hitelt vesszük igénybe az új
gazdájukig.
De a gyálaréti
tsz. kül küldi meg.
anyagok
beszerzésére.
Mert
úgy
A csak 1952. évre érvényesített
tagok tudják a módját, hogy mii
gondoljuk:
azt a pénzt, amit saját
arcképes igazolvány csak 1952. jakell lenni
ellenük,
bárhogy
is
munkánkkal
az építkezéseknél
meg.
nuár l-nek
0 órájától
érvényes
iakaritunk,
az állam más
termelő.
ágál a szomszédban
Tito,
utazásra.
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Ezt

a vasutat

mi nekik

is építi

A terv teljesítéséért fotyik a harc

üli"..

fl K E R A M I T

épül ötéves UcuuhU hatalmas mííuc, fóvácosunk és Uazáhlc dísze,

oiuotáteuénk fczowítéua: a f ö l d a B a t f I
(Kiküldött munkatársunktól.) A
Múzeum-körúton
a
Márkus.park
régi házai között 10—12 méter magas vasállvány gerince nyúlik a
cseréptetők fölé. Nádpadi óva' körülburkolva, mellette
gyermekde.
réknyi gerendákból ácsolva a ra.
kodóállvány. Az udvarban körben
az építkezési
irodák
jeLegzetes,
Alacsony baraképületei, a ha
az
utca felöl nem hirdetné a tábla,
hogy ez a Földalatti
Vasútépítő
Vállalat 8. számú munkahelye, talán föl sem tűnne a járókelőknek,
mi folyik itt. Nem, mert n j o m á t
sem találjuk az egy-két éve építkezéseiknél már színié megszokott
rendetlenségnek. A fe*vonóállvány
mellett a felvonó motor bódéja húzódik meg, s körös-körül minden a
helyén, sorba vagy csomóba rakva
gerendák, vastartók,
a földalatti
folyosók falát támasztandó úgynevezett ,,dübing"-kockák. Az állvány
alatt lévő hatalmas akna szájaiból
egyre ömlik a föld, dörögve zuhan
le a rakodóállvány csúzdáján, de
már ott áll a szállítókocsi, s a kitermelés ütemében szállítja el.
Néhány járókelő kíváncsian néz
be a vasrácsos kapun, de a ver.
senytáblán és az állványon kívül
alig lát egyebet. Kicsit csalódott
arccal jegyzi meg: ,,Ez hát a föld.
alatti építkezése?"
Az ilyen felületes szemlélet valóban nem sokat mutat meg a z építkezésből. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a munka zöme a föld
platt folyik. Oda pedig nem olyan
egyszerű a bepillantás.

„ l ó szerencsét!"
ir- már a z orvos is így köszön. Fölkerül a karra a vérnyomásmérő,
gondosan ellenőrzi az üzemi orvos
a szív meg a tüdő működését, az.
tán be a „betegzsilipbe''. A munka
ugyanis lenn a föld mélyében magas légnyomás alatt folyik, s a leszállók alkalmasságát lelkiismeretes orvosi vizsgálat s a lenli légnyomás alá való helyezés előzi
meg. Erre való a betegzsikp. Ez
egy vaslemezkamra, amelynek gu.
miszigetetésű
ajtaját,
titokzatos
csap-torkait szemlélve úgy érzi a
leszálló „újonc", hogy — ejnye no
igazán indokolt az a „jó szerencsét".
Négyen mászunk be a betegzsilip
előterébe. A tervező intézet egyik
ellenőre, az orvos, meg egy öreg
„baráber" — ahogy nevezik a keSzonmunká sokat.

Kinyílik a csap,
Süvítve ömlik be a sűrített leve.
gő, s a gumiszigetelésű ajtót ha.
marosan úgy beszorítja, hogy erővel sem lehetne kinyitni.
Egyre
melegebb lesz, s egyszerre kinyílik
a kamra ajtaja teljes a nyomás.
Most ugyanolyan nyomás alatt vagyunk, mint a földaiatt dolgozók.
Az orvos figyelmesen vizsgálja az
arcokat, de nincs ok aggodalomra.
A kamrában matracos ágy, meleg
takarók, az esetleg nyomásbetegségben. a „presszióban" szenvedők
számára. Letelepszünk, s az orvos
lassan engedi ki a sűrített levegői.
Körülbelül félóra
alatt
csökken
normálisra a nyomás. Már
alig
várjuk, hogy vége legyen. Na végre
kinyílt az ajtó. Újra
vérnyomás
ellenőrzés, de nincs baj: leszállhatunk.
Mindenki „baráberré" vedlik át.
Overált kap, gumicsizmát,
vattás
„fufajkát", meg keszonos bőrkala.
pot.
Tizenegy, tizenkettő, tizenháa
rom, tizennégy — már keresi
íszem. mikor lesz vége a majdnem
függőlegesen elhelyezett
lépcsőknek. — Tizenöt, tizenhat —
de
még mindig nem értünk le a,: akna
fenekére. Talán 50 métert is jöttünk már lefelé

gyorsvasút

TÉGLAGYÁRBAN

Mind több és több téglára van
szüksége a szocializmust épitó magyar dolgozóknak ahhoz, hogy felépíthessék ötéves tervünk üzemeit, iskoláit, kuttúrotlhonait, kórházait. Igy épült meg Szegeden
a
Kombinát,
a
gyermekklinika és
most
épül a Tiszán a szennyvízátemelő, mely a dolgozók egészségét védi. Bővül az egyetemünk,
épül a víztorony Újszegeden, termelöcsoportjainkban szinte kivétel
nélkül folyik építkezés és ezekhez
téglára, rengeteg tég'-ira van szükség. A -szükséges
légiát
pedig
téglagyárainknak
kell
biztosílaniok.

fénye megcsillan
a
verejtékes
félmeztelen testeken. A vájár teljes
testsúlyával
nehezedik a
könnyű
légkalapácsra — egy mozdulat a
tenyérrel cs felhangzik a géppuska,
dörej. Ugy tarija szerszámát, mint
a géppuskát. Fegyver is ez itt a
földalatti harcban. De a föld már
nem a régi ellenség. Az emberi tudat megszelídítette, acsolnikorlátok
közé szorította — legyőzte.
Egy pillanatra megáll a vájár —
fölnéz.
— Szegedi az elvtárs? — kérdi.
— Szegedi vagvok. No mit iizen
Sínes
munkaverseny
az elvtárs Szegedre?
Szemében fölcsillant a lwráber
Ezt tudják a Keramit Téglagyár
örök büs.zkesége„ amit n földalatti dolgozói és vezelói is. mégsem úgy
liarc, a vészétves munka alakit ki mennek a munkák, mint ahogy uzl
a keszonosnkban:
elvárhatnánk
egy ilyen
fontos
— Szegedre? Hm — kicsit gon- üzemtől. Az üzenab.-u például nincs
dolkodik, nézi a kezében lévő lég. munkaverseny, november 7 tiszkalapácsot, aztán úira föJrsflYm a teletére a dolgozók nem teltek felszeme. — Nem, nem a k<-«»r>n«->s ajánlást.
Jön a váltós
Az üzem vezelói nem jól készíbüszkeségéről van itt szó, többről,
tik elö a termelési értekezleteket,
A tizennyolc ember elhelyezkedik sok'-el VöHbrőt.
a szernél/zsilipben — ez egy betonF1komcly-"':V, csak a 'szeme mo- a dolgozók egy része nem jelenik
meg a gyűléseken,
vagy gyűlés
kamra — s megismétlődik a beteg, solyog. — Hát
közben elmennek. Ez történt
azon
zsilipben lejátszódó
jelenet
Mig
az értekezleten is, ahol Lsmeitetmondja mea " z e'vtórs
egyenlítődik ki a nyomáskülönbség,
ték az üzem november 7-i felajántréfálnak a keszonosok. Az öregek
a szegedieknek,
lását.
Gyűlés előtt nem tudatosía fiatalokat ugrálják, de azok sem
maradnak adósok: A
zsilipkezelő hogy mi ezt a vasutat nekik is/ épít. tották a do'gozókkal a versenyfelteljesen
ferde
nagy bádogdobozból
cukrot
oszt jük, meg az egész országnak, min- tételekel s így
denkinek . . . , aki a mi emberünk. irányba terelődött a gyűlés, viták
szét.
— Megmondja?
alakultak s a dolgozók egy része
Megérkeztünk. A kinyíló
zs-iíip.
— Megmondom, föltétlenül. Min. elment,
felajánlásra nem került
ajtóból elénk tárul a földalatti vas- demkinek megmondom . . . , aki a mi 6or.
ul egy meglévő szakasza. Egy be- emberünk.
A gyűlés után a szakszervezeti
toncső. De akkora cső,
amelynek
Feldörög a kalapács, tovább vágja bizalmiak nem végeztek megfelelő
födémíve három-négy embernyi ma. a földet.
felvilágosító munkát,
mert nem
Az építésvezető Győri Ferenc fia. győzték meg dolgozó táisaikaí
gasságban van.
Az aiján két pár
a
lal
építészmérnök.
Minden
nap
lecsillesín nyújtózik végig. A födém,
verseny szükségességéről. A szakrész közepén
ködfá'íyolban
lévő száll a keszonlérbe, a helyszínen be- szervezeti vezetőség nem
harcolt
világító villanyégők. Minden han. széli meg a feladatokat, az irányt, keményen a versany megindításágot sokszorosan ver vissza a be- a munka ütemét a keszonbrigád- ért 6 végül teljesen abbífcagyták
tonfal s szinte félelmetesen hang. dal. A mérnök szerényen hárítja el a harcot'.
_ .
zik a folyosó végéről a légkalapács, magáról az érdeklődést".
Hogy ez igy történi, abban hibás
— Nem, nem az én munkám a
szaggatott géppuska ropogáshoz ha.
pártvezetősége ts,
fontos, ők a vasút létrehívói, ők, a az üzem régi
s-onló zaja. A sínen csilléket tolnak
Felső-, a Bognár-, — vagy a H a . amely nem végzett megfelelő fela kijárat felé. Egyforma gumicsiz- rangfalvi brigád tagjai.
világosító munkát az elrru'.t hónama, egyforma ruha, egyforma bőra
Igen, valóban így van. A tervek pok alatt. Gyenge volt maga
kalap, csak az arcvonások külön, megvalósítói az egyszerű keszono- párttitkár, nem tüll a megfelelően
sem a
bözők. S egy kicsit minden arc sok, vájárok, ácsok zsdlipeeek. De irányítani a pártmunkát,
mosolyog. Nyugodt tempóban megy a terv nélkül vájjon tudnának.e tömegszervezetek munkáját, ® így
nem tudott segítséget nyújtani
a
a munka, mindenkinek megvan
a bármit csinálni?
feladata s ez biztosítja, hogy nincs
Az együttes munka a fontos. Az szakszervezeti vezetőség munkájáfennakadás. Itt is rend mindenütt. emberi tudat ragyogó eredménye, a hoz sem.
Az időlegesen felesleges támoszlo- technika párosul a nehéz fizikai
Dolgoxik
aa
ellenség
pok a fal melfé rakva, a sínek kö. munkával. A vasút útja még csak
vörös
fonal
a
térkép
házikockái
közeln sugárcsővel mossák újra, meg
Az üzemben sok a kétlaki dolújra n pallót, a ráhullott
földtől. zött. De a mérnök a teodolit- néző- gozó, akik a nyár folyamán 6oka-t
,
mulasztottak az üzemből, elmentek
A munkatérhez érünk. Itt még lencséjén keresztül már
aratni,
vagy más mezőgazdasági
nincs belonboH. A föld
beomlása
a jövőbe is láf.
munkát végeztek. A dolgozók köe'len fenyőácsolat védli a munikáso.
zött ezenkívül akadnak
politikai
•kai. Dé már
Látja a házal: alatt körben fűtő okokból B-list-ázo't tisztviselők és
folyosó ívét s az alagút két óriási más deklasszált elemek is,
akik
épül a felső boltozat.
torkát gigászi erővel
kényszerűik nem egyszer befolyásuk alá voncinnek az ívnek kövelésére.
lák az üzem becsületes dolgozóit.
Földpárkányra rakják az előgyár.
A megfeszített munkát jól meggyengeségén mult.
tolt beton idomkockáka'í, ebből lesz fizeti az állam. Egy-egy keszono.s A párttitkár
hogy ez előfordulhatott az üzemmajd a felső bolt s mikor ez kész, havi keresete
meghaladja a 2000 ben. Nem harcolt a pártszervezet
akkor építik az alsót, úgynevezett forintot. De a norma, s a terv telmunkával a kétlaki
„sliccekben", egy-egy részt képez, jesítésében is előiiáinak a vasút- felvilágosító
sem
ve ki betonból s mikor az kész, építők. Tavasz óla az üzemi átlag do gozók mulasztásai ellen,
a reakciós elemek befolyása eilen.
akkor az elmaradó részeket. Hogy állandóan felül van a 150 százaléIgy
vált az lehetővé a Keramit
a föld meg ne süllyedhessen, a kon, az utolsó dekád
eredménye téglagyárban is, amit Rákosi elvbeépített idomkockák mögé folyé- pedig
meghaladta a 200 százalé- társ
mondott
figytlmez.lelökénl',
kony betont
nyomainak
be, az kot. Az 1951-es év tervét már ok- hogy ott, ahol mi. a Párt nem vaelőre
elkészített
„injeklálú.csöve- tóber 15-én befejeztek Ez a mun- gyunk jelen, ott jelen van az elkahely
a 12.es munkahelyei
áll lenség, tehát légüres tér nincs.
ken".
Itt a pajzskamra" épül. Ha le- versenyben. Először a 12-es vezeEzeknek az e lenséges elemekkerül a Szovjetuniótól kapott ha- tett, de nyár óla taríja elsőségét a
talmas alagútfúvó pajzs, jóval köny. 8-as. S reméljük, tartani is fogja. nek a befolyása érvényesült most
a november 7-i felajánlások ellen
iiycbh és gyorsabb lesz a munka.
A Múzeum-körúlon futnak a vil- is. Lebecsülték a do'gozók erejét,
A kattogó léckalapácsok
acéltűje lamosak, emberek ezrei sietnek a kételkedést
hintettek szét közötnyomán
omlik
az
összepréselt dolguk ulán, a szomszédos épület- tük:
sziirke agyag. Ha egy rész bányá- ből egyetemisták ötónlenek ki, s
— Ne vállaljatok, hisz úgysem
fialni fiú tudjátok teljesíteni. — Esni fog az
szába
befejeződött,
kiácsol iák
s egy kart-karba tűzött
meg
lány
boldogan,
önfeledten
mocsak azután kezdendk a másik szaeső és akkor is megkövetelik majd
kasz ácsola'iánnk hántásához. Óva- solyog egymásra.
tőletek azt a teljesítményt,
amit
tosság, ez a fő! — A vastag feRagyog a nap — béke van.
vállaltatok. Miért dolgoztok
töbLenn a mélyben pedig remeg a bet, hisz úgysem fizetik majd ki!
nyőszálak ropognak a
rettenetes
nyomástól, a simára
I'evájt falon föld.
Majd eléritek, hogy felemelik
a
Épül ötévé®
tervünk hatalmes normát és utána majd dolgozhata homokerekben víz csörgedez s
gyorsan mossa ki a homokot, meg müve, fővárosunk és hazánk dísze, tok inaszakadásig . . . — sugdosták
alkotó békénk bizonyítéka, a föld- a dolgozók fülébe S bizony, egyes
az őskori ka.gv'-ók meszes házátdolgozók hittek is azoknak a szaLenn
vájják
a
földet.
A alatti gyorsvasút.
vaknak.
Fejér
Dénes.
gumizóit
fogantyús
villanylámpa
be burkolt imbolygó fényében dolgozik a három öreg rakodómunkás.
A l i g szobányi tér, ez is szilárdan
kiácsolva. Vastag gumizott kábelek,
csövek, csapok, kötelek,
nyomásmérőóra — csak a beavatottak számára ismert célokkal.
Az ácsolatokról, a vezetékekről, a tartóvasakról csöpög a víz. A mély kútak
nyomolt földszaga érzik. A falon
lévő telefont kis házacska védi az
átnedvesedéstől.
Kigyullad
egy
égő. s az egyik hatcolos csapon
bömbölve tör ki a levegő. A két
égy más melleit lévő ajtó egyike kinyílik, rövid vágánypárt helyeznek
le és a kis billenőkocsis csilléket
kigurítják az anyagzsilipből. A kis
téren szabályos forgatom — kiürítik őket. s vissza. A felvonó hangtalanul emeli magasba a teli vödröt

A Szegedi Kender előfonó üzemrésze
teljesítette ezévi lervét

A Szegedi Kenderfonógyár vezetősége büszke örömmel
közölte
szerdán reggel dolgozóival,
hogy
a hatalmas betonakna
az előfonó részleg szerdára virradó
egyik oldalába épített falépcsőkön.
Az akna közepén fut az óriási vö- éjjel befejezte ezévi tervét, Nacsa
dör, belefér egy csille föld- Ahogy Mihályné kétgépes gilfonó sztahálejjeb.lejjebb haladunk, egyre síkosodik a lépcső, a gerendaáesolatról nagy cseppekben hull a lecsapódott víz, egyre párásabb a leve.
A szegedi vasutas d-olgozók nogő _ közeledünk a fenékhez. Még
folytatják
egy lépcső, s a z tán még egy utolsó, vember 7 után tovább
c lenn vagyunk a kitörési aknában. az őszi csúcsforgalom sikeréért foItt rakodják ki a tele csilléket. lyó harcukat és érmek érdekében
Még normális a nyomás. Az állan- egy percre sem szünetel a munkadóan lecsurgó vizet a ki® villany- verseny A dolgozók nagyrésze már
motor búgva nyomja ki a szintre. megtelte újabb felajánlását decemIde már nem jut el a kinti vilá- ber 21-re, Sztálin elvtárs születésgosság. Villanylámpák, kékes köd- napjának tiszteletére.

novista pedig már hétfőn teljesítette jövőévi tervét.
Az előfonó 1951. évi tervteljesítése és Nacsa Mihályné
sztahánovista 1952- évi tervének sikeres
befejezése határtalan örömmel töltötte el az üzem dolgozóit.

Harc a háromnapos kocsifordulóért
A
munkaverseny
fokozódása
újabb eredményt hozott a 3 napos
kocsifo-rduló megvalósításáért folytatott harcba n is. Az utolsó négy
nap kiértékelésének eredménye országos viszonylatban a 3.6 napos
kocsiforduló, mely nagyban hozzájárul az őszi csúcsforgalom menetének zavartalan biztosításához. -

amelyre

Eredmény,
támasakodni

lehet

— Nehéz munkánk volt, én magam is '.nentem nem egyszer a
bányába és a többi dolgozókkal is
rendszeresen
beszélgettem
—
mondja Ábrahám Ferenc UB-titkár,
— hogy ezeknek a híreszteléseknek hazug voltát be tudjuk bizonyítani. Ez részben sikerült is, és
utána a munka fokozódott. Hónap
végén bebizonyosodott, hogy a napi 23.400 tégla Helyett,
amelyet
vállalni
akartunk
november 7.
tiszteletére, — üzemünk napi 27—
29.000 téglát termett. Igy értük el,
hogy az októberi nyerstégla tervelőirányzatunkat 139 százalékra és
az égetési tervünkéi. 117 százalékra
teljesítettük.
Hogy ezt az eredményt elérték,
abban nagy része volt
Koczkás
István bányásznak, oki 112 százalékot.
Vasas József behordónak,
aki 122 százalékot,
Miksi János
rakodónak, aki 120 százalékot és

Jani Ferenc szénhorűónak, aki 139
százalékos átlagteljesítményt ért el
októberben.

A

lemaradás

Bebizonyosodott tehát, hogy a
dolgozók jó munkát végeztek s a
felvilágosító munka
hiányosságán
mult csupán, hogy nem készült cl
a felajánlás. Az októberi jó eredmény ellenére azonban még mindig mutatkozik lemaradás az üzem
lervteljesítésében. Évi tervelőirányzatuk november 15.ig eső részét 94
százalékra
teljesítették csupán és
ezt a lemaradásukat a hátralévő
másfél hónap alatt már nem is
tudják
behozni, mert
november
1-től kezdve áttértek egy műszakos
termelésre s még az egy műszak
munkáját se tudják a jövőbon folyamatosan biztosítani.
A folyamatos munkához a műszárítót november
1-ével üzembe
kellett volna állítani, de még mindig húzódik a befejezése és a különböző ópítőszervek egymásra tolj á k a munka elmaradásáért a fele.
lősségel. Most is egy vasajtó elkészítése miialt a kazánfalazást abba
I kell hagyni. Közben, ahogy a fagy
beáll, a présgépnél megakad a
munka, meri a nyerstégla kint a
szabadban megfagy c6 kárbavész,

Egy egészséges

Javaslat

Rácz Sándor, az üzem telepvezetője elmondja, hogy ö már javasolta a központ felé, hogy mig a
szárító elkészül,
szerezzenek be
olyan -kolcszos kosarakat, mint amilyeneket az építkezéseknél használ,
nak. Ezeknek a segítségével, ha a
szinek oldalát betakarják, meg lehetne menteni a nyerstéglákat
a
fagyoktól €6 dolgozni tudnának továbbra is.
— De félele, hogy óbból nem lesz
semmi ós le kell állnunk a munkánkkal — mondta csüggedten —,
akkor pedig üzemünk alaposan elmarad a terv teljesítéssel.
A
Szegedvidéki
Téglagyárak
Központjára vár a feladat, hcyry
megvizsgálják a telepvezelő javaslatai és kokszos kosarak beszerzésével biztosítsák az üzem további
munkáját.
Az üzem párlvezelőségének újraválasztása bizonyára megjavítja
majd a pártszervezet munkáját Cs
a jövőben útmutatásával, ellenőrző,
fővel és segítségével halhalós támogatást nyújt majd a szakszervezeti vezelőség munkájához. Igy a
mutatkozó hibákat a jövőben kiküszöbölhetik s az elmull hónapok tapasztalatait felhasználva, a jövőben fokozottabb harcot tudnak majd
folytatni az üzem
termelésének
emeléséért s a megbúvó ellenség
bomlasztó munkáját leleplezve, a
dolgozókat mozgósítani ludják
a
munkaverseny kiszélesítésére. Mert
csak így lehet
biztosítani ötéves
tervünk hatalmas építkezései számára a szükséges nyersanyagot: a
téglát.

JJues kapcsolás ?
34—00. Cseng n leidon. s a túlsó
oldalon erős lérhhang jelentkezik.
— itt a Gázgvár
fűtőházának
dolgozója Farkas Antal beszél, —
Hangzik a kagylóból.
• Téves kapcsolás, De a zIán hozzáfogunk beszélgetni. Farkas elvlárs
beszél a iűtőház dolgozóinak munkájáról a november 7-i verseny lolyamán elért eredményeiről.
Nálunk egy ember munkája nem
jelent semmit, — mondja — ölen
vagyunk egy brigádben s a brigádok versenyben dolgoznak. Dc úgy
tudunk csak jó munkát végezni, ha
segítjük is egymás munkáját. A november 7-i vállalásunkat
130 százalékra teljesíttettük.
Igyekeztünk
jó munkát
végezni, s a brigádok
versenyének eredménye, hogy vállalásunkat
túlteljesítettük.
ördögh elvtárs az egyik elölűtő
szól bele most a kagylóba, s büszkén mondja, hogy az elmúlt hónapban az ő brigádja
volt az első.
Nem könnyű ám ilt a
'űlőházban
elsőnek lenni,
mert a
brigádok
egymás mellé lölsorakczva harcolnak a jobb eredményér'.
Büszkén
mondja, hogy a Gázgyár í5 megjutalmazott dolgozója közül 5 a Iűtőház dolgozói közül kerüli ki.
De panaszuk is van a telefonon
keresztül a fűtőház doljozói.uk.
A
szakszervezeti vezetőség rem biztosítja számukra azokat a juttatásokat,
amelyeket
a mlnisz'erium
előír
számukr^.
A teleionon át hallatszik
amint
a fűtőházban lapáto'iák a szenet.
Farkas Antal
és ördögh elvtárs
hangos ,,Szabadság"
köszöntéssel
teszik le a kagylót. _
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Az őszi betakarítás, a szántás és
Vetés befejezése
ulán teljes erővel
meg kell kezdenünk az őszi mély.
szántást, amelyet november 20,ig el
kell végezni.
Az öízi szántás időbeni elvégzése igen fontos, mert ez.
zol a jú talajxzcrvczet
kialakulását
segítjük elő, tároljuk a téli csapadékot. Igy j ó Vetőigya?
kérzítiiivk
tavnázi nővényeinil: nlá, nagy méz.
lékben fokozzuk
lermclésl eredményeinket.
A növénytermelés 1961/51. évi ter.
vérül szóló minisztertanácsi határozat előírja
hogy a tavaszi
vetésű
ipnri növények
alá
igaerővel leg.
alább 20—22 cm. mélyen kot; szántani, mig traktorral 25—27 cm. mélyen. Olt nhól ezt n mélységet nz
elmúlt években nem érték el, csak
8 cm.el mélyebben
kell szántani.
Szikes területeken nem kölciCzfl a
mélyítés.
Az istálló trágya
aiászántásúnak
luv'élvtível
elöhúntolós ekével
végezzük el az öszi mélyszántást.
A
Szovjetunióban például mélyszintéit
csakis előhántoló ekével szalud végezni, A mélyszántás egyik legfontosabb célja, hogy hozzájáruljon a
tartósan mor/sniékOS tatnjszcikrzet
létrehozásához,
fennlanúsához
és
lielyreáHitásá!;i,Z,
mert
amint azl
Viltjamsz szovjet akadémikus tm-g.
Úllupr.olta: a tulaj 'termelékenysége
és moizmlókossógn
közólt
szoros
összefüggés áll fenn.
A mélyszántással a talaj moi zsaUkossá tételét
annál tökéletesebben
elérjük,
ha
keveredés
mentesen
frlcseféljiik
egymással a feltalajnak
előző évi
elfárad?
fcUfl
felét a pihentebb,
morzMtlékosabb alsó felével. Miiulcz
akkor sikerül legtökéletesebbén, há
clöháiitöéó
rtkével
végezzük el n
mélyazántást. Sajnos még kevéabbé
terjedi el az clöhánloiö ekével való
szántás, részben az'érl, mert kevés
ilyen ekévé! rendelkezünk, részben
azért, mert dolgozó
parasztságunk
itiég vonaködék alkalmazásától, mivel ném ismérl annak előnyeit.
Felmerül a kérdés
elboronáljuk,
illetve fogasoljuk.e az őszi mélyszántást, vagy som? Az őszi mélyszántást ne boronáljuk el, hagyjuk
úgy,
ahogyan az eke
föizintntta.
lgv nagyobb felületen éri a fagyi
a napsugár, a csapadék, s a* k f t n y
nvebben
lehúzódik
a talajba. Ha
boronálunk, akkor a fagy muh'ó.la
nem o'yan tŐkWelM,
a
ekapódek
sem tuií olyan gyorsan leszivárogni
s földbe, egyrészc elpárolog, másik
része lefolyik a mélyebben
frkvfl
Irrüle'tekre,

Értesítjük a Sztálin elviárs élet.
rajzál
tanulmányozó
középkádei
A mélyszántás
a
feltalaj teljéé egyéni tanulóinkat, hogv a 2 száMélységéig terjedő szántás. A szov- mú anyag
megérkezett,
átvehető
jet Útmutatás é» a hazai gyakorlat minden n«p délelőtt 10-ről este 8is azt bizonyítja, bogy a mélyszán. Ig a Pártok tatás Házában.
táti
minden
szántóföld,
még
a
A g i t . prop. osztály
futóhomok, meg a szikes is megikö.
vcleM, legfeljebb a futóiiomokon és
Értesítjük a középfokú és az alap.
a szikesen ne ősszel, hanem tavaszelvtársaszal végezzük
e.
a mélyszántást, ismereti tanulókörvezető
l'gyanis ez a talaj az esőzés miatt kat, hogy a következő propaganda
újból
ösAzotömödik
és ivein
lesz szemináriumot nóvember 21-én tart.
eléggé morzsalékos- Az árterületeken Juk.
is rsrtk kivételes esetekben végezzük
Agit. prop. osztály
el nz őszi míyszántúét,
A felsőfokú káderképző
tanfo.
lyam politikai gazdaságtan szakon
A
Kilátásról
tanuló hal'gatók részére az útmuFontos
mezőgazdasági
munkák tató megérkezett. Átvehető a Pártközé loriozik a siló/ás, amely nem oki atág Házában.
más, mint a takarmány
konzerváCsütörtökön. 15.én
valamennyi
lása, tartósítása, hideg erjesztés. A
silózás abban különbözik a verme, alapszervezetben pártoapot tartunk,
előadót küldünk
léstőt, zsomboly-ázástól, hogy Itt a amelyre központi
hdnVerSéktot 23—30 ccislus,
míg a K.I
Agit. prop. osztály
megcrjeszlévnél 59—55 cctaius fokra
emelkedik a hőmérséklet. A hideg
Vörös bőrtok a párttagsági könyerjesztésnek
az
az
előnye, hogy
vekhez kaphat^
a
pártbizottság
kisebb a lápanyag veszlcMég, ome.
portáján Kaltuszi elvtársnál.
iyet a feliérjék felbomlása és a vajsav képződés
idéz
ciő. A sdózás
előnye az is, hogy
állafkartd.vuiiknt
N A P I R E N D
függelmeién! ludjuk
az
időjárás
CSÜTÖRTÖK, 1951. NOVEMBER 15.
íze.véiydtől, változatosabbá tudjuk
MOZI
tenni
állataink
takarmányozását.
Siló takarmányok
etetése
mellett
Szabadséq.mozi:
8. 8: Vidám szü
szükség esetén kevés abrak és két. rat (november 18.lg) artista műsor
három kilogramm szálas takarmány rét.
Vörös Csillag mozi: 4. 6, 8:
Külö.
pótlásával a tolet könnyen átvészel,
nös házasság (november 18.ig).
jük.
Fáklya mozii

Gyűjtik

a hulladékot

A Szegedi Gáagyár dolgozói növi tvber 7 tiszteletére a Gaada-mo*.
g; lom kiszélesítését is vállalták. A
hulladékanyagok összegyűjtésére kél
bi -géd alkuit. A szerelőcsoport tag.
iái tartoztak az első brigádhoz, a
ískjitota éc kovúownűhely dolgozói
a k kitolták meg a második
bri^ád.-t. Egymással versenyezve gyü.i
ti ék > vashulladékot. A
azerelőbi gád vállalásában 500 forint é r .
téi:ü
vashulladék
összegyüj lésére
U H ígéretet és november 7-ig 1400
f< .int értékű h u l l á d i k v a s a l
gyűjtőit
össze. A lakatos- és kovácsműhely dolgozóiból alakult
brigád
5",00 forint értékű hulládéitól g y ü j
löM össze és u t á n a kiválogatlak a
n-rig felhasználható anyagokat. így
a hulladék értéke 1T00 forintra
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Van

hazájuk

•

Az Egyetemi-könyvtár
olvasóterme
nyitva:
délelőtt
10 órától,
este 9
óráig. Könyvkölcsönzáa 12-től 8-tg.
IDŐ JÁRÁSJELENTÉS
V á r h a l ó Idő
Járás
csütörtök
estig:
Mérsékelt
dé'nyuaati. nyuqatl szél.
többhelyen
eső.
A hőmérséklet kissé csökken.
Várható hőmérsékleti értékek az o r .
száo területére csütörtök regoel 5—
8 délben 11—14 fok között. Csütör
tökön a v á r h a t ó napi
középhőmér.
séklet az
orszáa
ecész
területén
négy cetslus fok fölött lesz.

Mikor s z o b á d fűteni

A termelőszövetkezet fejlődése
szempontjából szinte felbecsülhetetlenül nagyjelcniőséKű
a Magyar
Népköztársaság
minis*,
terianácsi határozata a termelő.
8 stt vetkezeti vezetők
feladatairól
és javadalmazásairól.
Hogyan fejlődhet még erőteljesebben, még nagyobb ütemben a
termriőszövo.kczet? Ugy. hogy a
termelést
tervek
maradéktalan
végrehajtásával, a munkafegyelem megszilárdításával, új. eredményt hozó módszerek be<uzeté.
•ével erősíti, fejleszti a gazdnsá.
g-ot. E z csak úgy tehe'ségcs, ha
blztoakezíi, leleiös vezetőt vannak
a termelőszövetkezeteknek.
akik
vtteflk«ratt*l
ügyelnek a termelési tervek végrehajtására, cz állami kötelezettségek teljesítésére,
s a termelőszövetkezet munkájáért személyi felelősséget viselnek.
A minisztertanács ú j határozata
a tsz m u n k á j á é r t vállalt személyi
felelősséget
juttatja
érvényre.
,,Ugy keressen
mindenki,
aho.
gyan dolgozik" — így fogalmaz,
ható meg a jelszó. A j ó munkáért kapja meg mindenki az a n y a .
gi elismerést, a hanyag munkáért pedig az pnyagl rovást. Azok
a
isz.elniikök.
brlgádvezetó'k.
könyvelők ég agronómusnk akik
odaadó, becsületes
munkájukkal
előrelendítik a termelöszöve'kcze.
tet, a vezetésük
alatt
álló tsz
teljesíti, illetve túlteljesíti termelési tervét, eleget tesz az állam
Iránti
kötelezettség
teljesítésének, eredménvessérrt
mrniktretrv-

séget kapnak. S azok. ak'k h a .
nyaggdgukkal akadályozzák a t e r .
melőszövetkezct fejlődését,
nem
teljesítik a tervet, «z állami kötelezettséget, a saját munkaegy
•égőikből fizetik ki
a termelőszövetkezet kárát.
A
minisztertanácsi
határozat
nagy felelősséget
ró a
termelő,
szőve Ikezetek vezetőire, de megteremi! a lehetőségét annnk Is
hegy n tsz-re háru'ó feladatokat
mind könnyebben és mind
jobban oldhassák meg. A függetlenített brlgádvezetó'k. a kapósnö.
vények egész évre történő
fel.
osztása a tagok között az eredményesebb m u n k a előfeltétele. A
területnek
ts*-tagokra tor'énő
a
felosztásával mnidenki a legjobban ellenőrizhető formában vállai felelősseget a munkájáért, a
mulasztókat
felelősségre
lehet
vonni. Ez javítja a tagok
mun.
káját, jobb m u n k á t végeznek. A
függetlenített brigádvezető mostm á r minden
idejét
a brigád
m u n k á j á n a k szervezésére, jobbátételére fordíthatja.
A termelőszövetkezetek
munkájának megjavításáért, a szövetkezetek gazdasági
és
politika)
megerősítéséért hozott határosa,
tot a minisztertanács. S
az
a
visszhang,
amelyet a határozat
megjelenése keltett megyénk termelőszövetkezeteinek
tagjai körében.
máris bizonyítja,
hogy
termelőszövetkezeteink
újabb,
nagyarányú fejlődés
előtt
állanak-

Jól teljesítette az üzemek tíílnyomórésze
a november 7-i MHK felajánlásokat
A november 7-1 MHK
próbázások 140 százalék, a Kinizsi PIck 102 szá.
kiértékelése ezt
mutatja
högy
a zalék, a MAV Igazgatóság 140 száNagy Októbert Szocialista
Forrada. zalék, a Textllkomblnát 120 a Kilom 34.
évfordulójára lett fela|án- nizsi Paprika Beváltó 148 százalék.
Iásókat az
üzemek Jól tellesttették. Nem teljesítették a tervüket a láráAz üzemi
sportkörök 124 száza'ék. st tanács do'gozól,
a
Gyufagyár.
ban teljesítették tervüket. Az általá Szegedi Cipőgyár.
Ecsetgvár
és a
nos Iskolák LMHK próbál Rt) száza, MAV kisvasút dolgozót. Az
Ujsze.
lékra állanak.
A középiskolák
75 gedt Kender 60 százalékra á|l, de a
százalékra teljesítették tervüket,
a próbázások folyamatban vannak.
A
fölsItrTéknái nagy elmaradás tapasz- lemaradt üzemek részére követendő
talható, az eredmény csupán 20 szá- példa a Konzervgyár, aho! a múltzalék. Az üzemek közül
leg lobban ban rosszul
mentek a
próbázások
tellesttették fölalánlásukat a Magas- azonban november 7-re 100
százaépítés 130 százalék, a Ruházati Bolt lékban teljesítették felajánlásukat.
A

tanulóifjúság

teljesítményei

Szeged

város kardvívő
bajnoksága

csapat-

Az általános Iskolák közül legjobVasárnap reggel 9 órai kezdetbak a Móra 120, Madách.utca! és a
meg
Szeged
város
Mérey.utcai 100 százalékos te'iesít- tel rendezik
ménnvel, l e g n a g y o b b a
lemaradás kardvivó csapatbajnokságát az Sz.
a Petőfi-telepi általános
Iskoláknál. Postás Kossuth Lajos.sugárút 4. sz.
A középiskolák
közül a
Gépészeti alatti vívótermében. A színvonalasküzdelmeken az
Sz.
Technikum, a Kertészeti
Technikum, nak Ígérkező
a Közgazdasági
Fiúgimnáztum
100 Postás. Sz. Lokomotív. Sz. Dózsa és
az
Sz.
Haladás
vesznek
részt.
százalékra, az MTSK 120 száza'ékra
teljesítettek fetalánlá-sukat. A RadA vfvósport népszerűsítése falun
nóti-gimnázium 50
százalékos telje,
Az Sz. Dózsa SK támogatásával a
sftménye gyenge, a Pedagógiai G l m .
törekszenázlum
10
százalékos
eredménve vfvósport népszerűsítésére
egyenesen siralmas. A főiskolák áll nek a falust dolgozók körében. Pusznak a leggyengébben A Pedagógiai tamérgesen m á r közel féléve oktat.
Főlsko'n 50 szá-Vékban
te'iest'ctt» Ják a fn'nsi dolgozókat a vivás tuKodden Dorozsmán ts
felajánlásit, a 'öbbtek
crednvteva dományára.
tanitásá'.
Jelen'éktn'en. Anhak e'ter.ére
hogv meg'tez-l'k a vtvcVport
Az
od/.»
>-e':et
mindkét
helyen
Tár.
az
iskoláknál
meg
van
m'nden
adottság a próbázások könnvebb ke. káng vívómester végzi.
resztülvltelére,
méets
lemnradtak
a z üzemekkel szemben.
A"s1áhnn
MEGJELENT
későn fogtak hozzá a rróbázósokhoz és az egveteml HISZ bizottság
nem foe'an-ozo't
keMően ez»e!
a
fon'oz kérdéssel, esak
ennek tud.
ható be a 'emnradás.

A Népgazdasági
Tanács
és a
belügyminiszter rendeletben szabályozta az ország terűimére vonatkozó fűtési szabályokat. A rendelettel kapcsolatosan k ü ' ö n
fűtési
szabályzatot
készített.
amelynek
pontos betartása
kötelező
mert
tarmeg- A leggyengébb eredményt a fontos takarékossá ji elveket
paradicsomnál
mulathatjuk
fel, talmaz.
Fűteni november 1. után is rsek
m r r t itt az előirányzott 180 hold
szabad,
ha a következő
helyett c?ak 37 hold, tehát csupán akkor
IS százalék a lekötött terület. Olaj- napra érvényes hőmérséklet ériéke
lennél a 100 holdból még csak 42 10 foknál alacsonyabb. Ha az időközölt
hó-érték
holdra kötöttek steraődém az egyé. Járásjelen lés ben
maganlieg dolgozó parasztok. A tszcsk viszont 10 fek, vagy annál
Azoknak az üzemeknek és
teke.
sabb.
akkor nem szabad begyúj- l á k n r k , ahol lemarpdás
tannszta'ha.
igen szép példát mutatnak
Szátani.
tó
át I">'1 ére-nlök
a
Munkára.
mukra mert 30 lmtdas e l ő i r á n y z f'sz
tes'nevelést
rendszer
A fűtésnek
kél fokozata
van, Harcra
tukat teljes egészében
teljesítették.
forrte--ágát, le! ke't haszná'ntok a
ezeket
szigorúan
be
kell
tartani,
tó
időt
~
és
behozni
lemaradásukat.
A zöldségféléknél
38 százalék
a
hé'nről
knmráv
ígéretet
mert ha valaki megszegi, azt szi- I,en*öb?i
teljesítés, mert a 848 hold előiránytettek a nróhrwáeok december 10-ére
gorúan megbüntetik.
zatból m é g csak 332 holda- szerystó befe'ezésére.
E'eö fokozaton iz értendő, hogy
Ma tartja az Sz. Petőfi sportkört
ződtek le. Legszebb az
eredmény
a kályhába be lehel gyújtani
és
napját
a gyümölcsféléknél. Itt túl is telegyszeri megrakással az az napra
t
Szegedi Petőfi SK ma este 0
jesítették m á r a szegedi
dolgozó 'használható
fűtőanyag 60 százalé- i-nal ke-dette' tartja sportköri n a n .
parasztok
az
előirányzatot:
167 kát szabad eltüzelni.
k'ubhelvlségben.
A második tát a Rtpu-ál-térl
közalkn'mazott dotóozöt ** a
ho'd helyett 175 holdra
szerződ
fokozat azt jelen I hogy olyankor, Minden
snnrti'ön tagjait ezúton htv meg a
tekamikor a napi középhőmérsVklef 4 vezetőség.
a
Az utóbbi napokban a jS népne- fok, vagy annál alacsonyabb.
teljes
napi adag
elhasználható. Felhívás az üzemi és hivatali béke.
velő m u n k a köveikertében fokozó- Több azonban semmiesetre sem..
bizottságok titkáraihoz!
November 16 án
(péntek)
délután
dott
a
szerződéskötések
üteme,
A napi adag mugáHapílása
úgy Tél 6 órai kezdettel a városi b é k e .
a m i t bizonyít
a többi
között
a történik, hogy a rendelkezésre ál- Iroda hc'ytségében (Horváth Mihály,
értekez.
szerdai nap eredménye. Ezen a na- ló, gyakorlat szerint is ismert tü- utca 3. szám) béketltkárl
letet tartunk. Kérjük a titkár m u n .
el
ke'l katársak feltétlen és pontos megje
pon a többi között mintegy 60 dol- zelőanyag mennyiséget
K a p h a t ó : Pártszervezeteknél.
gozó paraszt kötött termelési szer. osztani a fűtési időszak napjainak lenését.
számával, tehát 159-nfcl. Ez
adja '
zőrféM közel 70 hold paprikára.
meq a na pl fűtőanyag egész rtenv- ' NAGYMÉRETŰ mély, fehér gyermek- MINDENES bejárónőt felveszek azonnalra. Sztálln.körút 54. I. em. balra
nyiségét.
Pl. Ha 15 mázsa tüzelő | kocsi eladó. Pá|fy. Lengvel.utca 5.
Imre.utca
közötti a folyosón.
áll rendelkezésre,
akkor a napi I.ECHNER-tér és
útvonalon elveszett Roamer m á r k á . EGY nagv
száraz
szoba
költségfűtőadag 10 k i ' ó ennek a 60 szá- Jü női karórám. Kérem a becsü'etes
megtérítéssel átadó.
Zákány.u.
50.
zalékát, tehát 6 kilót 67abad az I. megtalálót, hogv
Jutatom ellenében Túrt.
fokozat melleit elaasznáinl amikor adja le a kiadóhivatalban.
HASZNALT
bőrkabátot
bármilyen
emelkedett. Azokat
az
anyagokat a hőmérséklet viszont ennél
mé- AFRIK mattrac. szép. tiszta, féreg- rossz
állapotban
veszünk.
Szent
pedig, amelyeket m á r nem
tudtak lyebb, a teljes najü adag elhasz- mentes fehér vasmosdó eladó. Tol. Miklós-utca 7.
buchln-sugárút 58. eme'et.
felhasználni
átadták a Hulladék- nálható.
PERZSABUNDA,
hibátlan,
nagy
el.
FTSCHER órás magas árban vásárol
Bányai szűcsnél, Orosziitn-u.
g y ű j t ő V á l l a l a t n a k , hogy onnan
a
kai-órát. zsebórát
örá-s, Klauzál.tér adó
KEMÉNYFAAGY sodronybetéttel, tük3. szám.
vasöntödékbe kerülve ú j a b b
érté.
rök. tszobamosdó
szekrények.
elkes gópaheat részeket önthessenefc az
BORKABATJÁT most festesse, isvlt- adók.
Bocskay.utca
D.
magasföldMNDSZ-HIREK
tassa Csordás
börruhakészítő mes. 8Zint 7.
ócska hutladékvasból.
főagronómus.

Fokozzuk Szegeden a termelési szerződéskötések
ütemét!
Szegeden la egyre több dolgozó
paraszt látja be hogy a termelési
szerződés kötésévei nemcsak
rép.
gazdaságunkat sogttt, hanem saját,
jólfeifogolt érdekét, egyéni boltlo.
gulását ls segíti vele.
Népnevelőinknek azonban mindent et kell követniük annak
érdekében,
hogy
azok a dolgozó parasztok is megismerjék a termelési szerző,lés',tö.
lés előnyeit, akik még
eddig ezt
nem l á t j á k világosan. A legutóbbi
kiértékelés ugyanis azt
mutatja,
hogy egyes növényeknél m é g erős
lemaradás mutatkozik a szerződéskötések területén. Különösen s » t m .
betűnő ez a paprikánál
amelynél
pedig éppen « z idei
esztendőben
láthattuk, hogy milyen
gazdagon
fizetett és mennyivel jobban jártak
azok, akik szerződést kötöttek rá.
Paprikából a tszesk számára
előirányzott 160
holdnyi
termeiéül
kzeraódés helyett csak 120 holdra,
«z egyénileg dolgozó parasztoknak
5600 hold helyett pedig m é g csak
550 holdra kötöttek szerződést Kendernél az előirányzat 60 hold, de
ernek csak 50 százalékát kötötték
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A silótakarmányoket
az állatok (ma utoljára).
szívesebben
eszik,
mint a szálas
SZÍNHÁZ
takarmányokat és jobban is értékeEste 7 óra:
Szibériai
rapszódia.
sítik. A silozással
a
vitaminokat Katona József bérlet (4).
teljes egészélien megmentjük- Ezért
TÁJ SZÍNHÁZ
*
van nz, hogy
a
silótakarmánnyal
Este fél 8 óra.- Viharos
alkonyat
etetett teliének teje télen is ugyan- (Szentes).
•
annyi „A"
vitamin?
és
kora'iin?
A múzeum nyitva keddtől péntekig
tartalmaz, min? friss zöld takarmá.
délelőtt 9-től délután 3-lg. szombat
nyozás idején.
és vasárnap délelőtt 0-től 1-lg.
Téves felfogás az, hogy slíótakar.
mánv etetése esetén a tej átveszi a
sllóiakarmány
szagát és ízét.
Ez
csak abban
nz
esetben
történik
meg, ha a
krifejt
teje?
hosszabb
ideig a silótakarmány mellett hagy.
juk, vagy pedig közvetenül a fejés
előtt, vagv annak Ideje alatt silótakarmányt etetünk. A silógazdálkodás fejlesztésével fölszámoljuk a takarmánygazdálkodásban eddig mutatkozó elmaradottságot és hiányosságokat.
KORCHMAROS IMRE

Termelöszöveikezeieink ú.aüb leilitdés előtt állnak

l'arthirek

m é l y s z á n i á s t ó l

1»

a Gáxgyár

dolgoséi

MNDSZ üzemi és kerü'etl gazdasá- térnél. Szent MtWós-utca 7.
gi fe'elósök régiére csütörtök
dél. KÉKCSODA út férfi kerékpár eladó.
Tüzelőanyag meqblzottak értekexiate után 5 órakor Tontos értekezlet
Hevesinél.
Szövetkezett.utca
16. I.
Szendrey Jullacsoport csütörtökön eme'et.
A Szegedi Tüzép Vállalat pénteken
FÉRFI
fekete
szőrmével
bé'elt
férdélután 2 órakör a vállalati, h í v a . 5 órakor. Postás 6 órakor nőnapot fika hát szürke nőt pértaákabát. töt.
talt tüzelőanyag megbízottak részé- tart.
tdkMvhs. l í m p á k
konvhai mosogató
re értekezletet tart.
Itt a további
e'adó. Ata-tis 4-út'a 19 1. em.
A VÁROSI TANÁCS HÍREI
tüzelőanyag
kiszolgálások
zavarta,
KISS LASZLO névre szóló határsávlanságát és a vlsszaé'ésl lehetőségek
Közlöm a dotgoíókkal
högy
az Ign-o'vénv etve"-ett.
Kérem a he. telefon:
kiküszöbölésének
módozatait beszécsfltetes megtalálót .adja |e a kiadóoktóber
havi
margartnuta'vSnyokat
lik meg
A tárgysorozat rendkfvü'i
fontosságára való
tekintettel feltét, november hó 15.tg bezárólag lehet hiv-'a'han.
BtmAPFlSTT ss.oba. knnvhás takáso. |
lenül minden vá'ta'at
vagy hivatal beváltani. Ezen Időn túl az
utalva
mat et-seréném szegedi hssontóért.
tüzolöanvag
fele'ősének
megje-enényok
érvényüket
vesetik.
cfm: Juhás-né. Budapest, XX. Bes- I
sere számít a Szegedi
Tüzép KözV
B
.
e
'
n
ő
k
senyel.u.
54.
i
pont. Az értekezlet helye V é r u t c a 4,

DÉLMAGYABORSZAG
DO iHltoi naotlap.

Felelőt Iterlteltlő ét kiadói
ZOMBORt l A K O S

Stericetitt : n tzerketi'őbi'011309
S-eiketitőtég: Stéged, lenin-u. 11.

55-3S őt 40-80. - Ejtitoko. iterlreitKiág
telefon et'e 8 tői 34-38
KlodóhisalW: 3t«gect Lenin-u ó.
lelefon: 31-14 4, 35-C0 ^ ^ ^ ^
DÉ magyororsiög N y c m d o , S i e g « 4

Felelői veteló: Pritlun tendot

