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Elvtársak! Pénteken délután 5 órakor 
h a l l g a s s u k meg R á k o s i M á t y á s r á d i ó b e s z é d é t ! 

Rákos i Má tyás a s tab i l i zác ió be je lentésének e lső évfordu ló ján dön fő fon tosságú 

ké rdésekrő l beszé l Angya l fö ldön 

Egy „évvel ezelőtt, 1946 május 
9-én Rákosi Mátyás elvtárs meg-
látogatta Angyalföld dolgozóit. Az 
infláció legnehezebb napjaiban tör-
tént ez a látogatás. A Ganz Hajó-
gyár mintakészitő műhelyében egy 
öreg jpunkás megállitolta Rákosi 
elvtársat és azt kérdezte tőle-. 
• Meddig számolunk még milliók-
ban?* »Ila "minden jól megy. au-
gusztus 1-én itt a jó pénz — 
felelte akkor Rákosi elvtárs. Elme-
net azután még azt is hozzátette: 
»L)e dolgozni emberek* mert tőlünk 
függ jninden ...« 

Augusztus elsején valóban meg-
volt a jó forint, a stabil pénz, ugy 
ahogyan azt Rákosi Mátyás három 
hónappal előbb megigértc. Most. 
ez .emlékezetes Ígéretnek első 'év-
fordulóján ismét összegyűlnek An-
gyalföld dolgozói s kimegy közé-
jük Rákosi elvtárs is. Egy eszten-
dővel a stabilizáció befejezése 
után és három hónappal a bárom-
éves terv megkezdése előli 
4 Rákosi elvtárs ismét döntő 

fontosságú kérdésekről beszél 
Angyalföld dolgozói előtt. 

I A gyűlést a rádió is közvetíti. 

A beszéd rádión való közvetilé-
se pénteken délután pontosan 5 

órakor kezdődik. A Magyar Kom-
munista Párt nagyszegedi végre-
hajtóbizottsága ezúton is kéri az 

összes kerületi, falusi, tanyai és 
üzemi szervezeteket, hogy a jel-
zett időpontban hívják 'össze a 
szervezeteikbe tartozó clvlársakal 
és együttesen hallgassák meg Rá-
kost Mátyás nagyjelentőségű rádió-
beszédét. 

A magánalkalmazottak szakszervezete fel-
szabadította tagjait a főnökök önkénye alól 

Szegeden 1200 tagja van a szakszervezetnek — Az üzemi 

bizottságokkal együttműködve őrködik a szakszervezet a 
magánalkalmazottak érdekei fölött 

(Szeged, május 7), Az eddig kor-
látlanul uralkodó kapitalista rendszer 
nemcsak a munkásságot, de a ma-
gántisztviselők zömét ís kiuzsorázta 
s kitermelte egyes rétegeiben a fa-
sizmus egyjk legellenszenvesebb típu-
sát, a . »biciklisLáU, aki felfelé gör-
nyed és lefelé 'tapos. Aki a tűzhöz 
közel került, az igazgatóság kegyeibe 
beférkőzött, az kartársai verítéke 
árán könnyen haladt előre, mig a 
kulik reggeltől késő estig sokszor áz 
éjszakába nyúlóan dolgoztak éhbér-
ért, kiszolgáltatva a tőke kónyeked-
vének. A hivatalos óra legfeljebb 
táblán porosodott, szabadságidő nem 
volt és aki mégis kimerte nyitni a 
szájat akár fizetéses szabadságért, 
akár túlórázásért, gyűlölt kom-
munistává vált a magas vezetőség 
szemében s eldugták olyan osztályra, 

ahonnan nem »mételyezhette* a töb-
bieket, fagy igyekeztek olyan mulasz-
táson érni, amit ugyan bármikor ta-
lálhattak mindenkinél, de ez esetben 
ok volt az elbocsátásra. 

A felszabadulás ulán lassan öntu-
datra tért ez á nagyon "elnyomott ré-
teg is és szervezkedni kezdett. Meg-
alakult a Magánalkalmazottak Szak-
szervezete s ma már országos vi-
szonylatban 64.000 tagot számlál az 
ország, öt körzeti titkársága, melyből 
egy Szegeden működik hat szakosz-
tállyal, 

A bank, biztosítás;, társadalom-

biztosítási, kereskedelmi és ipa-

ri, texMl- és gyógysrerészszak-

osztály Szegeden 1200 tagot tart 

nyilván. 

A mi kollektív szerződősünk ieg,obb az országban 
A Kálvária-utcai barátságosan be- A szakszervezeti tanács elvi állás-

reudezett székházban K á r á s z László 
elvtárs vezetésével működik a szegedi 
körzeti titkárság, .örömmel hallottuk, 
hogy j>a szegedi gondolat* városá-
ban általában közönyösek maradtak 
a magántisztviselők a mult rendszer 
politikájával szemben, viszont a mai 
demokratikus berendezkedéssel szem-
ben sajnálatos módon ugyanerre az 
álláspontra helyezkedtek. Javulás az 
utolsó gazdasági évben, a kollektív 
szerződés hatálybalépésével kezdő-
dött s 

t 
mind nagyobb megértést tanúsí-
tanak a siakszenfezetf palidba, 
tehát a magyar dolgozók polil-

kája Iránt. 
A B-lista rendeletnél vigyáztak, 

hogy a kistisztviselők állásukban 
megmaradjanak, de természetesen ti'iz-
zel-vassal küzdenek a nyugatos, fa-
siszta, reakciós elemek magúnalkal-
mazotti elhelyezkedése ellen. Az iga-
zolóbizotiságok határozatait figyelem-
mel Kísérik, a múltban kicsit meg-
botlottakat igyekeznek megvédeni s 
a demokrácia hasznos munkásává 
tenpi. 

Legnagyobb teljesítményünk 
a kollektív szerződés volt — vi-
lágosit fel Kárász elvtárs —, mely 
a legjobb kollektív szerződések 

egyike az "országban. 

pontja, hogy a nagyobb tudást na-
gyobb fizetéssel kell honorálni s ez 
a vezérelv vonul végig a kollektív 
szerződésen is. A magánalkalmazolti 
fizetés átlaga 450—500 forint között 
mozog. Minden erőnkkel küzdünk a 
magánalkalniazöttak gazdasági jólé-
téért s ré-szieleiben ismertetjük az 
MKP 3 éves tervét, amely alapja lesz 
a kormány 3 éves tervgazdálkodásá-
nak. A magánálkalnuizottakra nagyon 
fontos szerep jut a 3 éves terv ki-
vitelében, arftil csaki a fizikai mun-
kásokkal való teljes egységben tu-
dunk végrehajtani 

Együtt a fizikai munkásokkal 
Világnézeti szeminárium ókat ren-

dellek a nudtban is. de 

juii'ns l-íől szakszervezeti veze-
tőképző tanfolyamokat is állíta-

nak fel, 

mert mérhetetlen fontosságú a jól 
képzelt, öntudatos szakszervezeti ve-
zetőréteg, amely tisztában van a szak-
szervezet és párt célkitűzéseivel. 

Az üzemi bizottságokat teljes 
mértékben támogatják s rajtuk 
keresztül igyekeznek megterem-
teni a fizikai dolgozókkal az 
egységes és szoros baráti jóvi-

szonyt. 

Odnoposof! 
(be tegsége miat ! ) n em csü tör tökön , h a nem 

h é t f ő n , 1 2 - é n ü (Tisza) 

Könyvtára is van már a szakszer-
vezetnek, de más kulturális téren is 
tagjai segítségére siet. Tárgyalások 
folynak a várossá} az előnyös für-
dési lehetőségekről, partfürdő léte-
sítésével, nyelv- és más szaktanfo-
lyamokat rendeznek s a szakszerve-
zlel helyiségét 'klubhelyiséggé akar-
ják átszervezni a kollektív szakszer-
vezeti élet fejlesztésére. 

— Mindérre azért van szükség, 
hogy kortársainkból á szakszerveze-
ten keresztül jó szocialista szellemi 
munkásokat neveljünk — válaszol 
csodálkozó tekintetünkre Kárász elv-
társ. 

Megtüdjuk azt is, hogy a magán-
alkalma zdttak és OTI közt n lehető 
legjobb a viszony. Dr. Iszlay István 
elvtárs és az ott alkalmazott kar-
társak készséggel állnak rendelke-
zésre s az esetleg előforduló félre-
értéseket az OTI ügyvezetője azon-
nal orvosolja. 

A munkaközve t í t és i á t kell 

adni a s zakszerveze tek 

ha t á skö r ébe I 

Természetesen még nem oldódott 
meg minden vállalatnál a magánal-
kalmazottak problémája. A szakszer-
vezeti titkár azonban rajtaütéssze-
rűén végiglátogatja a vállalatokat és 
ellenőrzi a kartársak helyzetét az 
üzemekben, megkapják-e jogos hé 
rükét, a túlóráztatást is a minimumra 
szorítja s a jövőben egyszersmin-
denkorra meg fogja szüntetni. 

Nem engedélyezi! a szakszervezet, 
hogy a szabadság készpénzzel te-
gyen melvállhatő, mert a 8 éves 
tervet esab fizikailag és lelkileg 
teljesen kipihent szellemi dol-

gozókkal tudják végrehajtani. 

A szakszervezel a dolgozókért mű-
ködik, mégis sokan vannak, akik az 
elbocsátástól való félelmükben nem 
mernek panaszaikkal a szakszervezet-
hez fordulni, holott az fninden jogos 
panaszt kivizsgál s megvédi tagjait 
az esetleges főnöki túlkapásokká' 
szemben. 

Minthogy csak szakszervezeti tag 
lehet magánalkalmázott, a tagok spe-
ciális viszonyait és politikai .állás-
foglalását a szakszervezet ismeri leg-
jobban, sajnos azonban, 

a magánalkalmazottak munkaköz-
vetítése mégsem tartozik kizáró-
lag a szakszervezet hatáskörébe, 
amin pedig sürgősen segíteni kell. 

Nagyobb üzemekben az üzemi bizott-
ságok figyelik a szervezetlen magán-
alkalmazottakat, hogy ne dolgozhas-
sanak. Ezzel is védik a szervezett ta-
gokat. 

Bent s székházban rengeteg a 

munka, egymásnak adják a kilincset 
a panaszosok, a m unkalehetőséget ke-
resők. A korttaktus meg van a ve-
zetőség és a tagok közi, bürokrácia-
mentesen intézik az ügyeket, lehető-
leg azonnal kivizsgálnak minden pa-
naszt, amely természetesen nem le-
het a mai demokratikus szellemmel 
ellentéte; 

A szakszervezetben napi politikát 
neht folytatnak, elvük, hogy a k?t 
munkáspárt testvéri egysége az ereje 
a szakszervezetnek. 

Végighallgatunk néhány látogatót, 
bürokrácia tényleg nincs, perceken 
belül Intézkednek, szinte érezni a 
szervezettség erejét és azt. hogy a 
szakszervezel mindenkor és minden-
ben megvédi tagjait, a dolgozókat. 

jLfppay Irma 

ingyen kapnak kerti 
magvakat az ujgazdák 

(Budapest, május 7.)' A Szövetségei 
Ellenőrző Bizottság még 1945 októbe-
rében Nagy Imre elvtárs, akkori föld-
művelésügyi miniszternek az ország 
különböző részein a Vörös Hadsdreg 
által hadizsákmányként birtokloavejt 
magkészletek egy részét átadta azzal, 
hogy cgyrészükef jóvátételre kell le-
szállítani, mig a fennmüradő magvak 
a földművé Lésügyi tárca 'tulajdonát 
épeztk cs áz kioszt a nVló a törpe-

birtokosok között. 

Nagy elvtárs távozása után egyes 
cégek a Vörös Hadsereg Sltal aján-
dékozott hadízsákmányra tulajdonjogi 
igényeket jelentellek be s /zokat visz-
szakö ve telték. 

Időközben a jóvátételre kijelölt tó- • 
belek el lettek szállítva és az F. M. 
termelési osztálya- az ősz folyamán 
a bükköny tételekből nagyoftbarányu 
akciót szérvezétt, mig a megmaradt 
konyhakerti aprómagvak kiosztása 
kérdésében a termelési osztály javas-
latára a Gazdasági Főtanács ngy ha-
tározott, hogy ezeket a magvakat a 
Földművelésügyi Minisztérium telje-
sen 'díjmentesen kioszthatja az u)o»-
nan földhözjuttatotüiknak. 

Munkatársunk felkereste Lázár Vil-
mos elvtársai, a termelési főosztály; 
főnökét, aki tájékoztatásul közölte, 
hógy 32 mázsa sálátamag. 15 má-
zsa petrezselyemmag, 47 mázsa ka-
pormag, 8 mázsa sárgarépamag, 8 
mázsa répamag, 20 mázsa cirokmag, 
5 és félmázsa retekmag, 100 mázsa 
spenótmag, végül 197 mázsa tavaszi 
büfckcnyvétőmag áll díjtalanul az uj-
gazdák rendelkezésére. A kiosztás 
módozatait most tárgyaljuk meg. A 
termelési főosztály elgondolása sze-
rint az újonnan földhözjuttatottak 
népi szervéi az UFOSz, a Fp.KOSz, 
a FOK, valamint a Parasztszövetség-
nek négy égy emlő részletbe adjuk ki 
a szóbanlévő magvakal Ezek a szer-
vek a magvakat vidékre leszállítják 
és az arra rászoruló ujgazdák között 
ingyen szétosztják. A szétosztást végző 
vidéki szervek nem számíthatnak fel 
a magvak kiosztásával kapcsolatosan 
semmiféle költséget. 

Minthogy a velőmagvak 1943—44 
évből származók, igy csirázóképesssé-
gük azóta csökkent, miért is vetésük 
előtt ajánlatos megésanáztptni őket és 
az eredménynek megfelelően többet 
vetni belőlük. 

Ezzel az aktussal a magtételek be-
töltötték kettős szerepükét, egyrészt 
aZzal, hogy jóvátételi szállítási kö-
telezettségeinket csökkentik, másrészt, 
hogy az újonnan földhözjuttatottak 
kezébe kerülnek, ahová ezekét a mag-
vakat a Vörös Hadsereg szánta. 
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SZEREDAIN ÁL 
Cseriy Mihály a. 8.— Kárán m. 10. 

x Könyvtárát egészítse ki rém 
olcsón Grünwald-féle böngészdé-
ből* Dózsa Győrgy-utca 2., Muze-
umnál. írószerek, papiráruk nagy, 
választékban. _ ^ 


