
Lukács miniszter a nemzeti 
termelőmunka zavartalan biztosításáról 

Szolnok, j anuár 25. A Magyar 

Élet Pár t ja szolnokmegyei párt-

szervezetei vasárnap délelőtt Szol-

nokon nagyválasztmány! ülést tar-

tottak. Az ülésen felszólalt Lukács 
Béla tárcanélküli miniszter, a párt 

országos elnöke is, aki rámutatott. 

Hogy a l/első front legfontosabb 

célja a nemzeti termelőmunka za-
vartalan biztosítása és a termelés 

eredményeinek fokozása. A közellá-

tási kérdések megoldásához — han-

goztatta a miniszter — nemcsak a 

termelt javak igazságos elosztásá-

ra, nemcsak jól működő, tervszerű 

közellátási szervezetre van szükség, 

hanem elengedhetetlenül szükséges 

a társadalom segítsége is. 

Búrczy Jáuos földművelésügyi 

ál lamtitkár H mezőgazdasági ter-

melés háborús jelentőségéről szó-

lott és hangoztatta: a kormányzat 

minden lehetőt elkövet, bogy segít-

ségére legyeu a gazdáknak, de 

ugyanakkor el is várja minden 

gazdától, hogy a maga helyén leg-

jobb tudásával teljesítse kötelessé-

gét. Rámutatott arra, bogy minden 
ki nem használt talpalatnyi föld 
bűn a nemzetlel szemben, » nemzet 

erejének gyengítése és az ilyen 

gazda nem érdemli meg, hogy ma-

gáénak vallja azt a földet, amelyet 

hosszú évszázadok során öntöztünk 

vórüukkeL 

Százhúsz kiképzett nő 
légoltalmi egészségügyi gyakorlata 

és záróvizsgája a Belvárosban 
Eddig 800 szegedi nőt szerveztek be és képeztek ki e g é s z -

ségügyi szolgálatra — Vasárnap Rókuson tartanak gya-
korlatszerü záróvizsgát 

(A Délmagyarórszág munkatársá-
tól) A város légoltalmi szervezeté-

nek minél tökéletesebb kiépítésére 

ban vizsgáról lévén szó s mindnyá-

jan együtt voltak, erre az összc-

gyülekezésre nem kellett várni , a 
irányuló nagyhorderejű honvédéi- riasztás pil lanatában az e^ész osz-

mi munkának egyik kitűnően sike-' tag felkészülten lépett működésbe 

riilt. gyakorlatszerü záróvizsgája ós izgatottan, de lelkesen és a szol-

Megjelent 
az uj termésbeszolgáltatási rendelet 
Ötven buzaegységet kell beszolgáltatni a közellátás céljaira 

(A Délmagyarórszág munkatársá-
tól) A termésbeszolgáltatásról szóló 

n j rendelet, a hivatalos lap vasar-

napi számában megjelent. A ren-

delet kimondja, bogy minden mező-

gazdasági termelő köteles 1943 ju-

lius 1-től 1944 jul ius 30-ig1 terjedő 

évben egész szántó told területe ka-

taszteri tiszta jövedelmének min-

den arany koronája után megálla-

pított 10 kg kenyérgabonában, 

vagyis 10 buzaegységnek megfelelő 
mennyiségű mezőgazudsági ter-
ményt, vagy terméket a közellátás 
céljára a hatóság által megállapí-
tott áron beszolgáltatni, 

A beszolgáltatott terményeket és 

termékeket a beszolgáltatási köte-

lesség teljesítésének szempontjából 

a rnedelet mellékleteiben feltünte-

tett kulcs szerint kell buzaegysé-

gckre átszámítani. A beszolgáltatá-

si kötelesség megállapításánál a 

kataszteri holdankint 20 aranyko-

ronánál nagvyobb kataszteri tiszta 

jövedelmet 20 aranykoronának, a 

kataszteri holdaukint 3 aranykoro-

nánál kisebb tiszta jövedelmet pe-

dig 3aranykoronának keli tekinteni. 

A rendelet kimondja, hogy a 

megszabott beszolgállatási köte-

lesség 50 buzaegységből 10 btusa-
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egységet csak kenyérgabonából, te-
hát búzából, rozsból, kétszeresből, 
10 buzaegységet. pedig csak zsira-
dékból, zsirtadő élőállatokból, r.la-

josmagvakból és zsiradék előállítá-

sára alkalmas takarmányokból, 30 
buzaegységet pedig a termelő sza-
bad választása szerint a rendelet 
mellékletein felsorolt bár mely ter-
mékkel vagy terménnyel tehet tel-
jesíteni. 

A rendelet mellékletein mindeu 

egyes cikkre vonatkozóan megálla-

pít ják a kulcsot, amelynek alapján 

azután könnyen ki lehet számitarii, 

hogy bizonyos mezőgazdasági ter-

ményekből és termékekből mekko-

ra mennyiséget kell majd beszol-

gáltatni. A kenyérgabona, tehát a 

búza, a rozs és kétszeres egv mú-

zsája 100 buzacgységnck felel meg, 

az olvasztott sertészsír mázsája 

például 1200 buzaegységnek, a vaj-

200, a tejfel 400, a napraforgó és 

tökmagolaj 800 buzaegységnek. Az 

élőzsirsertés kg-ja például, asze-

rint. hogy milyen snlyegységü a 

zsirsertés, 4—5.75, hússal együtt 

azonban 6—7.20 buzaegység között 

TDOZOg. 

Az olajosmagvaknak, különböző 

gabonaféléknek, hüvelyeseknek, gu-

mós és gyökéruövéuyeknek, egyéb 

élelmiszer és ipari növényeknek, 

szálastakarmány és növénymag-

vaknak, rnümagvaknak, széna és 

Iszalmaleléknek, mezőgazdasági ipa-

ri tormékenek és hulladékoknak, 

élőállatoknak és állati termékek 

| szamára külön-külön mcgállapitot-

l tűk azt a kulcsot, amellyel a buza-

egység kiszámítható. 

Kimondja a rendelet azt is.J iogy 

hogy a kenyérgabona hőszolgálta-

tási kötelesség teljesítéséül a ter-

melő a közellátási kormánybiztos-

nak a közellátási miniszter előzetes 

felhatalmazása alapján adott enge-

délyével kukoricát, árpát vagy rizst 

is beszolgáltathat. 

zajlott le vasárnap délután 4 órai 

kezdettel a Jókai-utcai belvárosi 

elemi fiúiskolában, a belvárosi lég-

oltalmi alkörzet központjában. A 

vizsgán több mint száz légoltalmi 
egészségügyi szolgálatra beosztott 
hölgy veit részt, akik hallgatói vol-

tak a kiképzésre irányuló tanfo-

lyamnak s a gyakorlaton tettek ta-

núbizonyságot a város légoltalmi 

parancsnoksága és az illetékes 

szakközegek előtt kiképzésük sike-

réről. A városnak hat légoltalmi 

atkörzete van, minden körzetben 
megtartották a beszervezett egész-
ségügyi szolgálatos nők számára a 
tanfolyamokat s minden városrész-

ben. illetve légoltalmi alkörzetbeu 

sorra kerülnek ezek a nyilvános 

záróvizsgák, amelyek egyben pró-

bariasztásai egybekötött gyakorla-

toknak is tekintMetők s mint ilye-

gálat fontosságának tökéletes átér-

zésével kezdték meg a gyorsan per-

gő gyakorlatot. Nagyságos asszo-

nyok és cselédlányok, urinők él 

munkásasszonyok, idősebbek és fia-

talabbak sorakoztak egymás mel-

lett hordággyal, meutőszekrémivel, 

kötszerekkel, bogy életmentő kész-
ségükkel rohanjanak a feltételeseti 
bombatámadás sebesültjeinek se-
gítségére. 

A vizsga vezetősége a környező 

utcák egyes pontjain helyezte el a 

„sebesülteket." Minden megsebesült 

mellén kis táblácska volt, amelyen 

fel volt tüntetve, bogy a légváma-
dás során milyen sérülést szenve-
det. Egyiknek combtörése, másik-

nak i'ojsebe, harmadiknak ficaino-

dása. negyediknek belső, ötödiknek 

bombaszilánk okozta sebe, hato-

diknak légnyomása stb. vo l t A 

nekriek fokozott jelentőségük van a j riasztás után az egészségügyi jár-
légoltalom szolgálatában. ! örök futva siettek a sebesültekhez. 

A szervezetbe beosztott nők ró- j Minden járőr mellé be volt osztva 

szére jelenleg könnyített készültsé- jegy orvos, aki n vizsgázók tove-

gi szolgálat van elrendelve, ami azt , kenységét s a toljesitniéuy érdemi 

jelenti, hogy a bét minden napjára 

váltórendszer szerint kijelölt cso-
portok vannak szolgálatban, azon-

ban nem kell a központi helyiség-

ben tartózkodniok, hanem ott csak 

az esetleges riasztás megtörténte 

után 15 percen belül kell jelentkez-

niük. Feladatuk a sebesültek első 
segélyben részesítse s közreműköd-

nek a légoltalmi mentőszolgálat-

ban. A szolgálat tökéletes ellátása 

fokát ellenőrizte ós vizsgálta s be 

volt osztva egy segédrendŐT is 

hogy elhárítsa az utcán keletkező 

esetleges kivanesi csoportosulást. 

A járőrök pillanatok alatt kifutot-

tak a jelzett hol.vekre, ahol a meg-
sebesültek már várták oa első se-
gélynyújtást. A jótékony s a tanfo 

lyam elvégzése után most mán 

szakavatott női kezek gyorsan és 
precízen adták a segítséget a sebe-

egy esetleges légitámadás esetén | sülteknek, a törött végtagok sínbe 

rendkívül fontos, felelősségteljes és 

szakértelmet kívánó légottalmi te-

vékenység s ezért helyeznek rend-

kerültek, a sebekre kötést helyez-

tek, mindenütt azt az eljárást al-

kalmazták, amire az adott esetben 
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kivül nagy súlyt ezeknek az egész-; pontosan szükség volt. azután 

ségügyi szolgálatot teljesítő női 1 hordágyra került a sebesült s már 
légoltalmi szerveknek minél löké- vitték is az iskolába, abol a vizsga-

lelesebb kiképzésére. i bizottság várakozott a sebesültekre 

A kiképzés befejezése után első- és — a vizsgázókra, 

ízben a belvárosi alkörzet köteléké-. ^ z osztag a legteljesebb megelége-
be tartozó hölgyek nyilvános vizs- désre teljesítette kötelességét. Ez, 
gajdra került snr vasárnap délu- l l t l i i i e g y osztagot riasztottak, 

tán. A gyakorlatjeHegü vizsgán amelynek tagjai ugyanígy vizsgáz-

teljes számmal megjelentek, mint- tak. " Mintaszerű pontossággal és 

egy 120-an, a tanfolyam hallgatói, gyorsasággal peregte|t az esemé-

a tanfolya ni előadói, a szegedi l^ST*ínyek s rövidesen effyiitt voltok ot 
oltalmi szervezet vezető tényezői s iskolában a második osztag áltat 
több érdeklődő. Jelen volt dr. Ror- hehozott sebesültek is. Miután a ta-

váth József rendőrfőtanácsos, a vá p a s z t a l t ak azt mutatták, hoey a 

ros helyettes légoltalmi paraucs- tanfolyam hallgatói ' tökéletes ki-
noka. dr. Széchenyi István ország- képzést nyertek, a vizsga vezetéséire 

mozgósítási kormánybiztos közjegy- a többi résztvevő hölgy legnagyobb 

ző, vité-z dr. Tóth Béla főorvos, sok bánatára ugy határozott, hogy ez-

orvos és légoltalmi vezető. 7 e ] h e { s f e j e z i n v i zK 0óf = vitéz 

A körzetnek a vizsgán résztvevő 

hét csoportjában először a negye-1 

dik számú osztagra esett a válasz-
tás, hogy a kiképzés eredményessé-' 

géről tanúbizonyságot tegyen. A 

feltevés az volt, hogy a város felé 
légitámadás közeledik s megszólal-
nak a szirénák. A szirénákat azon- j 

ban nem szólaltatták meg, hanem i 

a Lego-körapontból adták le telefo-

non a riasztást. A légoltalmi sza-

bályok szerint a riasztást követő 

15 perc alatt kell n szolgálatban le-
vő osztag tagjainak megjelenni a | 
kijelölt központban, ezúttal uzou- , , 
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