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Nemzeti vállalatok Szegeden 

Népi demokráciánk gazdasá-
gi életéhen a száz munkásnál 
többet foglalkoztató üzemek ál-
'amosítása sorsdöntő volt, A 
megelőző államosításokkal 
együtt a dolgozó nép tulajdoná-
ba került Magyarország gyár-
iparának mintegy nyolcvan szá-
zaléka. Az államosításoktól el-
tol? félév bebizonyította, l»ogy 
ezek az intézkedések szüksége-
sek és indokoltak voltak. A ko-
rábbi állarvotokkal szöges ellen-
tétben az államosított üzemek 
termelése országosan, de ná-
lunk Szegeden is nőt tön nő, a 
termelés általánosságban keve-
sebb költséggel járt, a tőkésektől 
Iduzsorázolt üzemek pénzügyi 
helyzete helyrebillen, sőt egyes 
vállalatok komoly összegekkel 
járulnak az állam továl»bi cél-
jainak megvalósításához. 

Az államosított magyar ipar 
frontján julius óla nj jelenség-
nek vagyunk szemtanul. Sorra 
alakulnak a nemzeti vállalatok. 
Ez az elnevezés uj vállalati for-
mái jelent. Olyan ipari üzemet 
amely a pusztán államosított 
gyárral szemben magasabb ti 
pusu A nemzeti vállalat élén 
igazgató álL ald feladatát a 
nemzetgazdaság érdekel és a 
tervgazdaságban előirt felada 
tal szerint működik. Az 
igazgató a demokrácia által leg-
.zÍTorubbar megkövetelt jzciné. 
íyf felelősség mellett végzi tmtn-
káját és eljárásáról, Ügyvezété 
séről a gazdasági éle4 erre hi-
vatott szervein keresztül az 
egész dolgozó népnek számol el 

A nemzeti vállalatok a nusz-
tán államosított üzemekké' 
szemben még fokozottabban a 
termelés költségeinek csökken-
tésére. áruminőségének javító 
sára és a termékek mennyiséi 
béli növelésére törekszenek. Ai. 
anyag- és munkaerő gazdálko-
dás terén élen járnak és példát 
mutatnak. A termelés társadal-
mi jellege elsősorban a nem-
zeti vállalatokban domborodik 
ld és ezért a dolgozók termelés-
beli rí-zvételo. bcleszólá<n és 

ellenőrzése az Ilyen vállalatok 
ban hatványozódik, 

A nemzeti vállalat ás áltamo-
slfott üzemek felső formája 
Jogi helyzete, felépítése, szer-
vezeté, egész gépezete már 
olyannak mondható, amelyéri 
az állam, tehát a dolgozó nép 
anyagi és erkölcsi erejével fe-
leL A vállalati vezetés felsőbb 
irányítása és ellenőrzése a népi 
demokrácia gazdasági életének 
uj, szilául bástyáinak, asc Ipari 
Igazgatóságoknak feladatkörébe 
tartozik. Ezek az ipari Igazga-
tóságok a hároméves és a ké-
sőbbi ötéves tervek legkövetke-
zetesebb végrehajtói, termeié 
sünk motorjai és — Karczag 
Imre elvtárs szavaival élv© —-
nz egyes ipart termelési ágak 
gazdái 

Szegeden két államosított vál-
latatot szerveznek át napjaink-
ban 'nemzeti. vállalattá- A 
MÉMOSz építőipari szövetkezet 
és a Kertész-féle téglagyár lel-
lek uj ipari szervezetünk első 
szegedi alapegységei. Mindkét 
vállalat az államosítás óta ha. 
taluias fejlődésen tr.ent keresz-
tül. A MÉMOSz forgalma, tet-
iesitőképessége megsokszorozó-
dott. A szervezett építőmunká-
sok filléreiből alakult szövetke-
zet a Délvidék legnagyobb nw-
easépilfiipari vállalattá nőttek? 

•magái. Szegeden é.o környék*? 
a numltások százait foglal köz-
latja, emellett az állami és ma-
gánépllkezések költségeit ko-
molyan csökkentette. A-Kertész 
téglagyár amellett, hogy az 
egész 1918-as évre előirányzott 
termelését augusztus végéi* 
nár megvalósította, a termelés 
költségeit Iparágában példáhnu-
'atóau csökkentette és pénzügyi 
éren fs helyreállt 

A szegedi MÉMOSz-t és fl 
Kertész-téglagyárat, annak ve-
zetőit és dolgozóit tehát kitün-
tették. A többi üzemekre ez a? 
esemény remélhetőleg serken-
tően hat és a jövőben a nem-
réti vállalatok számla! a Tisza 
p tjáan is sokszorozódik. 

II miniszferiaiiÉos az állam 
és a protestáns egyházak 

i megállapodás! tárgyalta 
Budapest, szeptember 24. 

A kormány Dinnyés Lajos 
miniszterelnök elnökletével 
pénteken délelőtt miniszter 
tanácsot tartott. 

A vallás- ési közoktatás-
ügyi miniszter beterjesztette 

az áFam és a matfyaror-
száüi református, evan-
gélikus. unitárius er- bá-
zak, valamint az izraeli-
ta httfelebezel viszonyá-
nak ujabb rendezésére 

vonatkozó egyezményterve-
zeteket. amelyeket a minisz-
tertanács elfogadott és fel-
hatalmazta Ortutav Gyula 
kultuszminisztert, hogy' az 
egyezményeket a kormány 
nevében megkösse és aláírja 

Ugyancsak elfogadta a mi-
nisztertanács a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek 

a jogi oktatás reformjá-
ról -

készített szabályzatát. 
A földmüvelés ügyi minisz-

ter előterjesztésére a minisz-
tertanács rendeletet foga-
dott el a földbirtokreform 
során megváltott, vagy el-
kobzott ingatlanokhoz tar-
tozó mezőgazdasági, vagy 
ipari üzemek, igénybevételé-
nek ujabb szabályozása tár-
gyában és jóváhagyta a kis-
haszonbérlők haszonbérleti 
szerződésének meghosszab-
bítására vonatkozó rendelet-
tervezetet. Az utóbbi sze-
rint a haszonbérlő kívánsá-
gára 

a haszonbérbeadó köle-
les a kishaszonbértelre 
vonatkozó szerződést 
1951 szeptember 30-ig 

meghosszabbítani. 

Péntekem m t t f á l M ax étet Prancwarexághan 

7 m i l l l é m u n k á s t i l t a k o z o t t 
Q u e u i l l e k o r s s i á n f a eless 

Párizs, szeptember 24. 
Franciaország dolgozó népe 
pénteken ált dános sztdr jk-
ícal tiltakozott" a franciaííor-
mány ellen. A CGT-völ az 
élen valamennyi szakszerve-
zet elutasította a miniszter-
tanácsnak azt a határozatát, 
hogy csak 15 százalékkal 
emelik fel a fizetéseket és a 
béreket A szakszervezetek 
péntek délutánra kétórás ál-

talános sztrájkra hívták fel 
a francia dolgozókat. 

Pénteken délután 4 fn 
f óra közölt mindenütt 

is egállt a munka. 
Párizsban a közlekedési al-
kalmazottak 24 órás sztráj-
kot tartottak, nem indultak 
az autóbuszok és nem mű-
ködött a földalatti vasút sem 

Este fél 1 órakor a rá-
dió is néma volt. 

FeUástéztkeHS tílepfezés: 

szavazatokkal kereskedik 
Dewey páríja IS millió dollárt f o l yós í t a p á p á n a k 

győzelme es étén 

Prága, szeptember 24. A 
Prágában megjelenő Szlo-
budíie Salcvo !e!ep!??i az 
amerikai köztársaság! párt 
és a Vatikán között letre-
jött választási megegyezést, 
A jelenlés szerint ez a titkos 
megegyezés T r a i « a » elnök 
tudoiR&jára jutott, akinek 
vatikáni személyi követe, 
Taylor tiltakozó levelet adott 
át a vattkánt államtitkárnak, 
llewey pártja tncgálhwo-
dott, hogv ha ta lommju tásuk 
eseten 15 millió dollárt fo-
lyósítanak a Vatikánnak, 
amennyiben a Vatikán \ fel-

szólítja az amerikai katoli-
kusokat, hogy az eluökvá-
!a??!áskor a köztársasági 
párt jelöltjére- adják le sza-
vazatukat, Truman elnök — 
a levél szerint — a pápát 
azzal vádolja: megszegte azt 
az ígéretét, hogy nz ameri-
kai katolikusokat a demo-
krata párt támogatására 
szólítja majd fel. Truman 
azzal fenyegetődzött, hogy 
nyilvánosságra hozza a Va-
tikánnak a demokrata psh-l-
tal és a köztársasági parttal 
kötőit megállapodásét. 

Az olasz kommunista párt-
nak két és egynegyed raiilió 
tagja van. 

Egy éve vette át Olt Ká-
roly elvtárs a népjóléti mi-
nisztérium vezetését. 

Az amcrfbal szövetségi 
nyomozó hivatal tftasitást 
kapott, hogy vizsgálja felöl 

valamennyi amerikai újság-
író politikai beállítottságát. 

A várnai kerületi bíróság 
két vádlottat kötél általi ka-
baláira, a többit 5—15 évig 
terjedő börtönbüntetésre 
ítélt államtitok elárulása 
miatt 

Détalrsha védlal az UNO fcozrfv«"«ó.<tón 

A nyugati hatalmak eiáraitáh 
a kis nemzeteket 

Párizs, szeptember 24. Az 
Egyesült Nemzetek közgyű-
lésén péntek délelőtt a kinai 
küldöttség vezetője, utána a 
dán külügyminiszter szólalt 
fel, aki hangsúlyozta 

a Kelet- és Nyugaleuró-
pa közötti kapcsolatok 

klfeti?vZtesé:iek szükségét 
A lörök külügyminiszter hí-
ven amerikai gazdájának 
utasításához, a vétójog kor-
látozásáról elmélkedett. Uru-
guay követelte, hogv adja 
nak nagyobb hatalmat a 
nemzetközi törvényszéknek. 
Délamerika minisztere azzal 

vádolta a nyugati hatal-
makat hogv eláru'tak a 

kisnémzeteket. 
Délafrika fontolóra vesrí. 
hogy tagja legyen-e az UNO-
oak. ~ 

A szabad görög rádió jelenti: 
A demokratikus görög kormány 
memorandumot intézett az 
Egyesült Nemzetek közgyűlésé-
hez azzal kapcsolatban. hogy az 
Egyesült Nemzetek szervez te 
Görögország kérdéséről akar 
tárgyalni. A memorandum utat 
arra, hogy. a harc, amelyet a 
görög demokratikus nép sza-
badságáért az imperializmus el-
len folytatnak, olyan mélyen 
gyökeredzik a nép lelkében, 
hogy onnan azt kiirtani nem 
lehet. A görög demokratikus 
csapatokat leverni nem tudják. 
A memorandum kéri, ne tár-
gyalják a görög kérdést a sza-
bad görög kormány képviselője 
nélkül. Az emlék-irat részletesen 
ismerieit ü görög monarchó fa-
siszták réaúeüeil és kegyetlen• 
•égett* 

csupán a hirek leadása sza. 
kitolta meg a caendct köz. 
ben. 

A telefon, Jávlrá este 6 -r 
11M;» szünetelt, 

esak az Egyesűit Nemzete* 
hírszolgálata működött. 

Délu'áit 4 órakor va'a-
mennyf vonat beállt a 

pályaudvarokra 
és ott várták meg a srtréití 
végét. Leálltak a bankok a 
színházak délutáni előadá-
sa elmaradt, a mozik csak íl 
órakor kezdtek. Résztveitric 
a sztrájkban a közalkalma-
zottak is. a bányászok, siói 

Hivatalos becslés sze-
rint hétmillió francia 

dolgozó sztrájkolt. 

11 ftSB'akh b8szttaftti**> 
fás! erf^sitek 

Budapest, szeptember 244 
Av országos közeilátási hl« 
vatal közti, hogy szeptem* 
her 19-ig összesen 63..S64 va*-
gon vegyesgábona folyt bé 
k és /! etgazd élkor?ás rét játra, 
Ebbő? n kenyérgabona 
mennyisége 01.280 vagon. A 
beszolgáltatás! versenybe* 
Győrniegye küzdötte fel ma* 
gát az első helyre 151.5 srité 
zalékkat. 2. Csanádmegye 14j 
százalékkal, 3. Saolnokmr* 
gye 140 százalékkal. A várt 
ntogvék sorrendje n továbi 
biakban a következőrUcvcqi 
Bihar, Abnjíjtorna,. Rácttt 
bodrog, "Borsod, Nógrád 
Veszprém vármegyék. 

Argentínában poron 
elnök elleni Sss í c-

eahűvést lepleztek ie 

Az argentin koro.áoy pénte-
ken bejelentette. hogy Peron 
elnök és feleség?- életére törő 
tétté összeesküvést lepleztek te. 
Több letartóztatás történt. Aa 
összeesküvők élén Grif fith ame-
rikai állarupolgár édott. A 
merénylete) október 12-re ter-
vezték. r.riffith ar El r.ít A'-
lamok katonai attaséja volt 

hés i f i i s je ' i n b] f í í i z s é i j 

férltépeli 
A város és íaluiendezé* 

szempontjából szükséges kaj 
tasztert térképanyag a háború* 
események köre! kéziében szá-
mos községben és városban 
megsérült, vagy / teljesen meg-
semmisült. Sok helyen a várói 
Ós falurenrte^s műszeres elő-
munkálatnlnak megindulását a 
térképanyag hiányossága kés-
Lelteil. 

Ezért az építés- és közmuo* 
kaügyi minisztérium terület ren-
dezési főosztálya intézkedett* 
hogy a közületek a térképeket 
haladéktalanul pótolják, a ka-
tasz ert lapokat a je'en egi ál-
lapotoknak megfelelően dolgoz-
zák át, s ennek alapján 1:5000 
méretaránya térképeket készít* 
aeuek. 


