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Gerö Ernő: 0 

Uj munkafegyelmet az országban 
Gerö Ernő elvtárs közlekedés-

ügyi miniszter az MKP párt-
funkeöonáriusaiunk III. országos 
értekezletén elmondott beszédé-
ben rámutatott arra, hogy visz-
szavonhatallanul népi demo-
kratikus ország lettünk és eb-
ből következik, hogy gyökere-
sen meg keli változnia a dol-
gozók viszonyának a. termelés-
hez. A régi világban a Kommu-
nista Párt álláspontja az volt, 
hogy a munkás lehetőleg keve-
sebbet termeljen és lehetőleg 
magas béreket csikarjon ki a 
kapitalistáktól. Ez az álláspont 
megfelelt pártunk céljának és 
a magyar nép érdekeinek- Pár-

tunk akkor nem egyszerűen el-
lenzéke, hanem halálos ellensé-
ge volt a nagytőkéseknek és a 
nagybirtokosok kizsákmányoló 
rendjének. A felszabadulással 
azonban a helyzet megváltozott. 
Most elérkezett az ideje annak, 
hogy ezt a fordulatot tudatosít-
suk és megmondjuk a dolgozók-
nak; mosl lelkiismeretesebben, 
szorgalmasabban kell dolgozni-
ok, mint régebben, mert most 
már lényegileg magatoknak ter-
meltek. A aolgozók életszínvo-
nala emelkedett. Mégis a ter-
melés emelkedése és főként a 
munka termelékenységének nö-
vekedése és 

a munkafegyelem {avulása 
nem tart lépést ezzel az állnia- ahol az Uj munkafegyelem hor-

dozóit anyagilag és erkölcsileg 
megbecsülik,, ott 

az uj munkafegyelem 
segítségével csodákat lehet mű-
velni és máris csodákat mü-
veit a magyar demokrácia. Ha 

nos javutással. 
— A döntő okát ennek az el-

maradásnak akkor találjuk meg, 
ha nem csak az általános szá-
mokat nézzük, hanem azt is 
megvizsgáljuk, hogy mi rejlik 
mögöttük. Vannak nálunk az ön-
tudatos munkának, a nagyszerű, 
a háború előttit messze meg-
haladó teljesítményeknek ki-
tűnő példái. 

Vannak nálunk százával és'olyan rendet, amely előtt miji-
czfével munkások és mér- deivki egyforma-a munkája alap-

-«* *»«« ! £y;r ti^ígSbőbb 
nak az egész országnak é s jégatsóbb munkásai egyaránt, 
munkafegyelemben, a ter- ha a magunk munkaterületén 
tnelés fokozásában, Snfel-' valóban kitüntették magukat 
, . . . . i munkájukkal es hebizon vitottak, 
MWttascan. ^ ;.hogy nemcsak állásuknál fogva, 

Ezek nélkül az uj emberek nél-1 hanem munkájuknál fogva ér-
kül, önfeláldozó munkájuk nél-1 deinesek ilypn kitüntetésre, 
kül, nem leheteti volna 8 hó-' — Amikor arról beszélünk — 
nap alatt az infláció idején; folytatta Gerő elvtárs —, hogy 
megéinleni a Kossuth-hidát. Ezt mit valósítottunk meg a liáronv-
a régi rendszer soha nem telt éves tervünkből, rendszerint 
volna képes véghezvinni. Netn csak azt vizsgáljuk, hogy meny-
lehetett volna talpraáititani köz- nyit ruháztunk be és legfel-
lekedésünkct, iparunkat, mező- jébb még azt is megvizsgáljuk, 

megkérdezik tőlünk az itt járt 
külföldiek: hogyan történt mind-
az, ami történt, akkor azzal vá-
laszolhatunk: 

A mi népi Magyarorszá-

gunknak már csírájában 

megvan ez a régivel ellen-

tétes, uj alapokon nyugvó, 

alkotó munkafegyelme. En-

nek az uj munkafegyelem-

nek a kialakítása, kiter-

jesztése, a dolgozók legszé-

lesebb rétegeire és végső 

fokon a dofgozók összes-

ségére, az egyik legfonto-

sabb feladatunk. 

Kiindulva ebből a felismerésből, 
pártunk Politikai Bizottsága el-
határozta, hogy a miniszterta-
nácsban javasolja: 1948 már-
cius 15-rc alkossuk meg azt a 
rendet, azt a kitüntetést, amely 
a munka hőseit megbecsüli és 
megfelelő anyagi megbecsülés-
ben is részesíti: valósítsuk meg 
1918 március 15-re 

a munka rendjét 

gazdaságunkat. 

' — A nép" demokrácia mun-
kafegyelme, amely elsősor-
ban a dolgozók, a nép ér-
tékein iiyugsz'k, de ame-
lyet az államhalalomnak 
gazdaság! és egyéb eszkö-
zökkel fis alá kell lámaszla-

még nem sz;lárdult 
meg eléggé. Ennek az uj 
munkafegyelemnek, a népi 
óemokráera munkafegyel-
mének ma még esak a dol-
gozók kisebbsége, a dolgo-
zók legcnlndalosabb rétege 
a hordozój.:. 

I)e olt, ahol ez az aj munka-
fegyelem már megvan, azt cél-
tudatosan fokozzák és növelik, 
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Ma premier! 

Uj angol színes fiimesoda 

Diadalmas 
szerelem 

Mi a legerősebb a vilá-
gon? Válasz csak egy 
szó: SZERELEM! 
A szerelem, mely erőt ad 
az életre, a szerelem, 
mely diadalmaskodik 
minden akadályon. 
Főszereplő : 

DÁVID NI VEN". 

Azonkívül HÍRADÓ. 

Előadások: fél 4, fél 6 és fél 
Pénztár d. e. 11—12 és az 
az előadások előtt félórával. 

ogy a ténylegesen elért termeié 
si színvonal megfeiel-éjFhárom-
éves tervünk előirányzatának. 

- Természetesen a beruhá-
zás nagyon fontos és fontos a 
termelés színvonala is. De rá 
kell mutatni bizonyos hiányos-
ságokra, veszélyekre is. A leg-
nagyobb veszély az, hogv terv-
munkánkban jobbára a meny-
nviséget nézzük és elhanyagol-
juk 

a minőségi kérdéseket 

— Nem elegendő, ha tud-
juk. hogy eddig csaknem 500 
milliót ruháztunk be. azt is tud-
nunk keli, Rogy ebbői az 500 
millióból megépítettük-e, azf. 
amit a terv előirányzata szerint 
meg kellett építenünk, hogy 
nem épitettünk-e kevesebbel és 
hogy azt épitettük-e meg. amit 
meg kellett építenünk? Tudnunk 
keli. hogy mint használják fel 
a dolgozók az állam pénzét, ne-
hogy- a Pétihez hasonló esetek 
előfordulhassanak. 

— Nemzetgazdaságunk egyes 
területeire vonatkozóiag három-
éves tervünk tartalmazza az 
úgynevezett eltenőrző számokat, 
amelyek megmondják, hogy bi-
zonyos határidőkre milyen ered-
ményeket kell elérnünk. Dc mi-
nél inkább haladunk lefelé, a 
termelési egységek, az üzemek 
felé, annál inkább eltűnnek az 
ellenőrző számok és magukl>aii 
az üzemekben már senki sem 
tud róluk. Pedig még az sem 
elegendő, hogy minden üzem 
ismerje a saját ellenőrző szá-
mait, amelyek meghatározzák a 
munka termelékenységének1 fo-
kozását, a termelés növekedé-
séi. az pnköllség csökkenését 
stb. 

— A tervet, az ellenőrző 
száinaknl le kell v'nn' a 
munkapárthoz, a, gépekhez, 
minden egyes munkáshoz. 

Ezt meg kell valósítani, mert 
enéikül nem lehet szó komoly 

fordulatról a munkafegyelem 
megszilárdításában és a terme-
lékenység növekedésében. Enéi-
kül nem lehet kifejleszteni a 
termelő és a teremtő munka pá-
toszát, ami ujtapusu népi demo-
kráciánk óriási, szinte felmér-
hetetlen erőtartalékát. 

— Pártunk feladnia, hogy 
elől járjon az uj, magasabb-
rendű munkafegyelem és a ma-
gasabbfok ti termelékenység meg-
valósilásában- és megszervezze 
a felszabadult munka győzelmét 
a reakciósok, a régi rendet 
visszakivánók bomlasztó kísér-
leteivel, a nemtörődömséggel, a 
hanyagsággal szemben, az egész 
dolgozó nép javára és hazánk 
felvirágzására. 

Szegedre jön 
a Balkán Ifjúsági Tanács 

A Balkán Ifjúsági Tanács, 
amely a délkeleteurópai Álla-
mok:' Jugoszlávia, Bulgária, Gö-
rögország,'* Románia, Albánia, 
Trieszt és Magyarország több-
millió demokratikus fiatalját 
fogja össze, most ülésezik Bu-
dapesten. A fiatatok elhatároz-
ták, hogy minden eszközzel ki-
mét vitik az országuk közötti ba-
rátságot. A Balkán Ifjúsági Ta-

érkcznoK, de innen nyomban 
továblmiennek Sdndorfafvára. 
Velük érkeznek a MIOT és a 
demokratikus ifjúsági szerveze-
tek vezetői is. Sándorfalván dél-
előtt 11 órakor nagygyűlést tar-
tanak, amelyen résztvesz Kará-
csonyi Ferenc elvtárs, főispán, 
valamint Gyám Imre, Szeged fő-
ispánja és Dénes Leó elvtárs, 
polgármester is. Az ifjúsági szel--
vezelek bevonásával ezután gaz* 

nács tagjai vasárnap Szegedre dag műsorra kerül sor 

Bizottság vizsgálja felül 
a marhahús árának kérdését 

Az MKP iillakozih minden áremelés ellen — Szap-

pan érkezett Szegedre :— Egy liter a januári 

petróleumadag 

A város közellátási bizottsá-
gának értekezletén ismét fel-
vetődött a marhahushiány 
kérdése. A marhahús árának 
emelését egy most megjelent 
rendelet 10 százalékkal en-
gedélyezi, de a hentesek még 
további emelést szeretnének 
és a hus ki lóját 7 forintért 
adnák. 

Bedő Ká lmán elvlárs, az 
MKP kiküldölte a legéle-
sebben ti!!akozoll bármifé-
le emelés ellen Is és felszó-
lalására a 10 százalékos 
emeléshez sem járul l hoz-
zá a bízolIság". 

Az ügy kivizsgálására pénte-
ken reggel próbavágást tar-
tanak a vágóhídon, amikor is 
bizottság ál lapií ja meg, hogy 
jogos-e a hentesek kérése. 

Ugyancsak Bedő elvtárs 
szólalt fel a textilellátás ügyé-
ben is. Szóvátette, hogy több 
utalványt küldtek Szegedre, 
mint amennvi anyag érkezett. 

Minden önálló kereső 
textilvásárlási igazolványt kap 

Mjnt má r je 'en'eüük. a ked-
di hivatalos lap rendelkezései 
folytán azoknak a pamut-mé-
teráruknak árát, melyeket 
jegy nélkül lehet vásárolni, 

azonnal leszállítói(ák 20 szá-
zalékkal. 

Ezenkívül a konfekcionált 
á ruk árál is 10 százalékkal 
csökkeni ik. 

Kik kapnak textilvásárlási igazolványt? 

Ezzel egyidőben jelent meg rendelet előtti, régi, 
az a rendelet is, amely má r az áron Fogják árukitaiii. 

olcsó 

Az IVSz »Munkásegység Klubjában* csütörtökön délután 
5 órai kezdettel Horváth István, a Szakszervezeti Tanács 
főiskolájának előadója sAtiam és demokrácia* címmel előadást 
tart. Hozzászól Juhász Tibor budapesti előadó. Vendégeket 
szívesen látunk. Kérjük tagjaink minél nagyobb számban való 
megjelenését. Zene, büffé, könyvtár, társasjátékok állanak a 
íagüf rendelkezésére. i . , „ : 

uj tcxlilelosztási rendszert ké-
szili elő. Eszerint február 
elsejétől kezdve a fogyasztók 
jegy nélkül, szabadon vásá-
rolhatják a pamutszövetei, de 
a vásárlást be kell iratniok 
a vásárlási igazolványba 
(könyvbe). Ilyen igazolványt 
kap minden önál ló keresettol 
rendelkező személy. Az iga-
zolványon feltüntetik az önál-
ló keresettel nem rendelkező 
családtagokat is, akik külön 
háztartásban élnek. 

Tipusszövet — 

közérdekű szövet 

A pamutszöveleket két nagy 
csoportba osztják. A tipus-
parnu (szövetek közé tartozik 
a karton, pamutvászon, kana-
vász. zefir, freskó, inlett, le-
pedő. molinó, -zeug, novida, 
dclaln, delainfejkendő, tenisz-
flanell és pelenka, tehát jó-
formán valamennyi fontosább 
pamutszövet. Ezek a szövetek 
mind elsőrangú minőségűek 
lesznek. A rendelet részlete-
sen előírja a kikészítés mód-
ját, a minőséget, a tipuspa-
mutszöveteket a Varga-féle 

A másik csoport az úgyne-
vezett közérdekű pamutszö-
ve t, amelyekel díszesebben ál-
lítanak elő. Ez persze drá-
gább is. A felár előrelátható-
lag mintegy 20 százalék lesz 

Sz igor í t büntések 

Az u j textilelosztási rend-
szer a réginél sokkal szaba-
dabb a fogyasztó szempont-
jából, de ugyanakkor a vá-
sárlási igazolvány és az utal-
vány révén lehetővé teszi a 
szigorú központi ellenőrzést. 

Ot évig terjedhető fogház-
zal büntetendő az, aki utal-
vány kiállítása nélkül ad e' 
textilárut, vagy az utalványra 
hamis adatokat ir. 

A napokban további rende-
letek jelennek meg. 

Javaslatára ezért feliratot in-« 
téznek az Anyag- és Árhiva-
talhoz. Ebben 

kérik, hogy biztosítsák a 
kiadóil Jegyekre való nnva-
gol. 

Az uj textilvásárlási igazol-
ványok egyébként a jövő hé-
ten megérkeznek Szegedre. 

A közellátási bizottság el-
határozta, hogy feliratot in-
téz az országos közellátási hi-
vatalhoz is és kéri, hogy 

a Szegeden vágott disznók 
tilán lieszolgálialolt zsir-
niennyiség 50 százalékát 
Szegednek utalják ki. 

Ezzel a klinikák, kórházak és 
szociális intézmények zsira-
dékcllálását " tudnák biztosí-
tani. 

ö römme l értesült a bizott-
ság arról, hogy 

48 mázsa szappan érkezeit 
Szegedre, ézonkivüi 150 már 
zsára már niegkapluk a ki-
utalást, 

ami szintén rövidesen megér-
kezik. Ezáltal januárra bia-
tosilották a 20 deka szappan-
fejadagot a megfelelő jegy<* 
szelvényre. A petróleumja-
gyek begyűjtése most folyik. 

Az igényjogosultaknak egy 
litert adnak januárra. 

Tüzelőből az elmúlt héten 16 
és fél vagon Izei földi, G8 és 
fél vagon külfö ld i tűzifa, '24 
vagon lignit és 4 vagon szén 
érkezett. 

A közellátási értekezletszi-
vesen járul t hozzá, hogy az 
MNDSz által kezdeményezett 
n agvszabésu gyermekétkezte-
tési akcióhoz a szükséges ke-
nyér-. zsir-, lisztkiutalást min-
denkor biztosítsa. Igv remél-
jük. hogy 

az ezer személves gyerniek-
konyha rövidesen minden 
zökkenő nélkül megkezdhe-
ti működésé!. 

A szerdai értekezlet végén 
Bedő Ká lmán elvtárs, Kiss 
Mihály elvtárs és Erilös Já-
nosné elvtársnő a közellátás! 
jegyeknél lévő torlódást, idé-
rablást tette szóvá. Bedő elv-
társ javaslatára ezentúl az 
üzemek kiilön kap ják meg je-
gyeiket, a közönséget pedig 
igyekeznek a most fölvett u j 
alkalmazottak segítségével mi-
nél gyorsabban kiszolgálni. 

M o s l v á s á r o l f o n 

Olcsósági hulláim 
l'N'GAR fiielm'szcrcsarnokban. 

Elsőrendű lihnháj fcg-ja 18 Ft 
Libahús kg-ja 9—12 Ft 
Hizott jérce kg-ja 8 Ft 
Friss felvágottak, legjobb kényéi' 

prima tűzifát 
l -a f a s z é n 

és f l i s z e r á r u c i k k e k e f 
BURGONYÁT, l -a f a s z e n e t 

Munkásszövetkezetben 
T e l e f o n : 4 - 6 3 


