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<5 bányászok, a nyomda- és papíripari 
munkások lerakták 

az első ipari s z a k s z e r v e z e t alapjait 
A tizenhetedik Szakszer-

vezeti Kongresszus határo-
zatainak végrehajtása nagy 
üteinhen folyik a szakszer-
vezeti mozgalomban Első-
sorban az ipari szakszerve-
zetekre való álállilás foglal-
koztatja most a szakszerve-
zeti vezetőket és tagságot. 
Három nyomdaipari szak-
szervezet: a nyomdászok, 
könyvkötők, grafikusok Bu-
dapesten tartották meg utol-
só szakmai kongresszusu-
kat. A kongresszusi felszó-
lalók: Galló Ernő. a nyom-
dászok főtitkára, Binskó 
Nándor, a könyvkötők és 

Eapirfeldolgozók titkára, 
adó E idre. a grafikai ram-

kásnk szervezési tilkára 
egyöntetűen kihangsúlyoz-
ták, hogv 

a szűk szakmai keretek 
feiizé tartozó szakszerve-
zeteik tovább fejlődni már 
nem tudnak, 

ezért feltéllenpl egv ipari 
szakszervezetbe kell tőmö-
rülniök. A kongresszusi 
résztvevők. mindhárom 
szakszervezet küldöttei ha-
sonló álláspontra helyezked-
tek, az ipari szakszervezet 
megalakítását elfogadták és 
megválasztották az egyesítő 
kongresszusra kiköldendő 
képviselőikel. 

Az Újvárosháza közgyűlé-
si termében került sor a há-
rom nyomdaipari szakszer-
vezel közös kongresszusára, 
sz első magvar ipari szak-
szervezet: a Nyomda és Pa-
píripari Dolgozók Szakszer-
vezetének megalakítására. 

MefialaUult a Nyomda-
én Papíripari Dolgozók 

Szakszervezete 

Dédes Gyula, a könyvkö-
tök volt elnöke nyitotta meg 
a gyülésL Bies István elv-
társ az MDP nevében üd-
vözölte a kongresszust. 

Piros László elvtárs, a 
Szaklanács főlilkárhclyelte-
se beszélt ezután. Kihangsu 
Ivozta a nvomdai munkás-
Ság szerepéi az újjáépítés-
ben. Galló Ernő referátuma 
után Zima Jclena minszki 
belüszedőnő, aki a Demo 
kralikus Nők Világszövetsé-
gének kongresszusára érke-
zett, beszélt. Halász Alfréd. 
Barabás József, Kovács Ist-
ván szegcdi kiküldölt, Tar-
esa Margit nőlilkár, Földi 
László versenytitkár beszélt 
a kongresszus második nap 
Ján. Ugyanaznap Buchinger 
Manó ulán Kossá István 

telvlárs, iparügyi miniszter 
szólalt fel. 

— A volt szociáldemokra-
ták is egveiértenek abban 
— mondolla —, hogy 

n Magyar Dolgozók Párt-
jában csak kommunisták 
vannak, olyan kommunis-
ták, akiknek egvik része a 
Kommunista Pártban, a 
másik része pedig a Szo-
ciáldemokrata Pártban 
kezdte munkásmozgalmi 
tevékenységét, 

végül ezt a munkájukat a 
Magyar Dolgozók Pártjában 
fejlesztik. Ez a párt erejé-
ben, megalkuvásnélküli har-
cában 

a legjobb kommunista 
szellemet igyekszik képvi-
selni. 

Ez a szellem és ideológiai 
egvbeforrás biztosítja szá-
munkra azt, hogy 

az uj nyomdaipari szak-

szervezet mentes lesz az 
opportunizmust ól, 

uj szellemben építi majd a 
szocializmust. A kongresz-
szus ezután megválasztotta 
országos választmányát. Eb-
ből választották meg a köz-

Eonti vezetőséget, amely 
edden választotta saját ke-

beléből a szakszervezet el-
nökét. 

Hatvanezer szervezett 
bányász képviseletében 

A hatvanezer bányászt kép-
viselő 180 delegátus ugyan-
csak Budapesten üli össze. 
A széncsata hősei vi-
tattak meg a szakszervezeti 
mozgalomban előállott uj 
helyzetet, az ipari szervez-
kedés terén a bányászokra 
váró feladatokat. A kon-
gresszuson számos külföldi 
bányász szakszervezet kép-
viselői is résztvettek. Az el-
nöki megnyíló után 

Maro-án György elvtárs 
az MDP nevében, 

Paró Antal elvtárs a Szak-
tanács nevében beszélt. 
Zgyerka János főtitkár be-
számolója után Josef Sabas, 
a lengyel bányászok küldöt-
te beszélt. Janink Károly 

a széncsata számadalait 
ismertette. 

Utána a francia bányászok, 
a bolgár bányászok küldöt-
tei szólallak fel. Hétfőn reg-
gc\ folytatódolt a felszólalá-
sod sorozata. Karczag Imre 
iparrgvi államtitkár mon-
dott 

körzönetef a bányászok jó 
munkájáért. 

Ismét több felszólalás kö-
vc'kfzcll maid megválasz-

tották az u» bányászvezető-
séget Főtitkár ismét Zgyer-
ka János elvtárs lett. 

A széntermelés 
tokozásáért 

Ezután beterjesztették a ha-
tározati javaslatot A határo-
zati javaslat a többi között 
megállapítja, hogy a szervezett 
bányamunkássá^ elősegítette a 
magyar demokrácia sikeres har-
cait. 

A bányászok életszínvonala 
jelentősen emelkedett és 
túlhaladta a békcszinvona^ 

lat. 
Megváltoztak a szakszervezet 

feladatai is. A szakszervezetek 
uj módon képviselik a dolgo-
zók érdekeit. A magyar bá-
nylszság az MDP és" ennek 
bölcs vezére, Rákosi Mátyás 
vezetésével segíti a szocializmus 
építését. Megállapítja a hatá-
rozati javaslat, liogy a bá-
nyászszakszervezet az elmúlt 
három év alatt eredményesen 
dolgozott, de nem foglalkozott 
alaposan és szakszerűen a ter-
melés kérdésével, nem irányí-
totta megfelelően a mnnka-
verseny mozgalmat. A XIV. 
kongresszus ezért szükségesnek 
tartja, hogy 

a szakszervezet teljes ere-
jével harcoljon « szénter-

melés fokozásáért, 
a- bányák deficitmentes gazdál-
kodásának megteremtéséért. Az 
uj vezetőség mindent kövessen 
eí a munkafegyelem megszilár-
dulásáért, a munka termelé-
kenységének fokozásáért. 

A határozati javaslat ezután 
a bányász társadalombiztosítás 
rendezésével, a sznkszervezbti 
segélyrendszer kiépítésével és az 
egyéb szakszervezeti feladatok-
kal foglalkozik, végül felhatal-
mazza az uj központi vezető-
séget az ipari szervezet lét-
rehozására. 

BeleíezötfiHI a Nemzelközi Demokratikus 
Nőszövetség kongresszusa 

A Nemzetközi Demokrati-
kus Nőszövetség kongresz-
szusa hatnapos tanácskozás 
után hétfőn este befejezte 
ülésezését. A Nemzetközi 
Demokratikus Nőszövetség 
elnökévé újra Eugénia Cot-
tont választották meg. A 

végrehajló bizottságban 25 
nemzet képviselői foglalnak 
helyet. A bizottság magyar 
tagja Jóboru Magda, he-
lyetteseFáy Boris. Az ellen-
őrző bizollság 9 nemzet 
képviselői közölt a magyar 
Kara Anna is helyelfoglal. 

szervezet-

Egyesülés előtt 
A lalu lelkesedéssel fogadja a Dolgozó Paraszfok 

és Földmunkások Országos Szövetségéi 

Országszerte folynak a,z elő-
készületek az UFOSz és a 
FÉKOSz egyesülésére. Vasárnap 
az ország számos helyén gyűlé-
seket tartottak, amelyeken a 
dolgozó parasztság lelkesedéssel 
foglalt állást az egyesülés mel-
lett. A dolgozó parasztság ma 
már megérti és belátja, hogy 
az egyesülés csak javát szol-
gálja és előfeltétele annak, 
hogy mezőgazdaságunk függő-
ben levő kérdéseit minél ha-
marabb és minél eredménye-
seblien meg tudjuk oldani. 

A FÉKOSz már a Horthy-
uralom idején is következete-
sen harcolt a nagybirtokok fel-
osztásáért, a földmunkások be-
tegségi és öregségi biztosításá-
ért, az alacsony napszámbérek 
ellen, illíren tartotta azt a har-
cos szellemet, amelynek vezé-
relnie kell a parasztság most 
megalakuló hatalmas szerveze-
tét: a Dolgozó Parasztok és 
Földmunkások Országos Szövet-
ségét is. 

A felszaliadulással, a nagy-
birtokok felosztásával szüksé-
gessé vált egy uj tömegszerve-
zet létrehozása, amely meg 
tudja oldani a megváltozott vi-
szonyok feladatait. Az UFOSz 
szembeszállt a reakció mnster-
kedéseivel, amelyekkel vissza 
akarta szerezni a földet az uj-
gazdúktól. Megvédte az uj föld-
hözjuttatottak földjeit, igyeke-
zett megerősíteni gazdasági 
helyzetüket, végrehajtotta a te-
lekkönyvezést. 

Ma már eljutottunk odáig, 
hogy a két szervezet egyesí-
tése szükségessé vált. Pártunk 
programja napirendre tűzte a 
szocializmus épifcését a falun is. 
Nyilvánvaló tehát, hogy ez a 
program az uj feladatokuak 
egész sorát tárta a parasztság 
tömegszervezetei elé. Nyilván-
való az is, hogy ezeket a fel-
adatokat az UFOSz és a 
FÉKOSz csakis az egyesülés-
sel tudja sikeresen megoldani. 
Ma már a hatalom a munkás-
osztály és a vele szövetséges 
dolgozó parasztság kezében van. 
Szükséges tehát, hogy a nép 
ellenségeinek eltávolítása után, 
az állami és gazdasági élet ve-
zető josztjain. a nép fiai ve-
gyék át az irányítást. Szüksé-
gessé vált a két szervezet egye-
sítése azért is, mert dolgozó 
parasztságunk minden tagjának, 
kis- és középparasztságunknak 
politikai és gazdasági célkitű-
zései azonosak, ami azt jelenti, 
hogy a feladatokat is együtte-
sen, közösen kell megoldani. 
Mióta a telekkönyvezés befe-

Kamvas p i h p o f t hUeMcnteUe fáUi íát S ö S 
) J fogja az erőket, 

A püspöki palotában küldöt-
tek jártak kedden délelőtt. A 
Kálmány Lajos népi kollégium 
és a Kálmány Lajos-Kör né-
hány tagja kereste fel Hamvas 
Endre megyéspüspököt, hogy 
felkérjék, jelenjék meg és szó-
laljon fel Szeged tudós pap-
jának emlékére rendezendő ün-
nepségen. Kálmány Lajosnak, 
a csanádi egyházmegye népba-
rát papjának méltó megbecsü-
lése lett volna ugyanis, ha 
legalább most — halálának 29. 
évfordulóján — a csanádi püs-
ipök elismeréssel szólt volna 
erről a sokat mellőzött, igazság-
talanul szenvedett papról. 

Az ifjúság kérésére azonban 
Hamvas püspök ezt a megdöb-
bentő választ adta: 

— Nagyon fáradt vagyok és 
különben" sem olyan most a 
légkör, hogy beszédet mondjak. 

A küldöttség szinte érthetet-
lenül állt ezzel a meglepő vá-

lasszal szemben és ugylátszik, 
a püspök is észreveh 'tte ezt, 
mert utána hozzátette: 

— Majd küldök magam he-
lyett valakit. 

Hiába volt minden további 
beszélgetés, érvelés, a püspök 
nem volt hajlandó elégtételt 
adni az ételében annyi méltat-
lanságot eltűrt Kálmúnv emlé-
kének. Sőt- valósággal felcsat-
tant, amikor szóvatették neki, 
hogy igazán megérdemelné Kál-
mány ezt a rehabilitációt. 

—"No! Ez sok lenne — mon-
dotta. 

Hamvas püspöknek tehát 
ma is sok elismerni egy olyan 
pap érdeniét, aki fenntartás nél-
kül a nép mellé mert állni. 
Annál furcsább ez akkor, ami-
kor a dolgozók egyre nagyobb 
tömegben kívánják, hogy vilá-
gos állásfoglalással álljon ő is 
á nép melle. E helyett azonban 
másért fáj a szive, amint az 

a beszélgetés 'végén kitüriL 
— De ugye azt- biztosiTják, 

hogy nem lesz ott egyházelle-
nes vagy Mindszenty-ellenes 
tüntetési — tette fel áz izgal-
mas kérdést. 

— Mi sohasem szoktunk az 
cgvliáz ellen tüntetni — vála-
szolta a küldöttség. — Mind-
szenty személye pedig egyál-
talán mtn függ össze az egy-
ház kérdésével. Egyébként sem 
szokiuk az ilyesmit előre meg-
szervezni. 

Hamvas püspök azonban ezzel 
is fellebbentette fátylát, el-
árulta magát. A nép papja em-
lékének megbecsülésénél fonto-
sabb volt számára, liogy váj-
jon a népellenes Mindszenty 
ellen tüntetnek-e vagy sem a 
szegedi fiatalok. Nem akarjuk 
azt hinni, hogy ez válaszadás 
volt és reméljük, hogy Hamvas 
püspök nem ezt az utat vá-
lasz Íja! 

Rákosi elvtárs mondta a központi vezetőség ülésén: »NEM SZABAD'TÚR-

NI. IIQGY A FELÜLVIZSGÁLÁS MUNKÁJÁBAN ELLANYHULÁS ÁLLJON BE. 

VIGYÁZNI KELL ARRA, IIOGV SE SZEKTARIÁNUS MEREVSÉG. SE ELNÉ-

ZŐ LIBERALIZMUS A BIZOTTSÁG MUNKAJABAN KART NE TEGYEN.. 

jezést nyert, a két 
azonos ügyeket intéz. 

A szocializmus épitésével fa-
lun, napirendre került egy Má-
sik jelentős feladat is: a közős 
ellenség, a kulákság visszaszo-
rítása., a falusi osztályharc ki-
éleződése. Bebizonyosodott, 
hogy amig a kisparasztság a 
legnagyobb nehézségekkel küzd 
és nehezen tud felemelkedni, 
addig a kulákság jelentős mér-
tékben gyarapszik. A kulákság. 
ugyanis kihasználta az ujgaz-
dak és szegényparasztok nehéz 
helyzetét, szövetkezett a nép 
ellenségeivel: spekuláns nagy-
kereskedőkkel, üzérekkel; uzso-
rakamatot szedtek, robotba dol-
goztatták a szegényparasztot. 

A dolgozó parasztoknak te-
hát fel kell venniük a harcot 
a kuláksággal. A Imre azonban 
csak ugy lehet eredményes, tia 
közös erővel folytatják." A pa-
rasztság összefogása a legna-
gyobb veszélyt jelenti a ku-
lákság számára, érzik és tudják, 
ezt, ezért tesznek meg min-
dent, hogy a kis- és középpa-
rasztokat elriasszák nz uj tö-
megszervezettől. 

A népi demokrácia biztosi-
tani fogja a dolgozó parasztság 
felemelkedését, megmutatja a 
helyes utat a felemelkedésre. A 
dolgozó parasztság tapasztalni 
fogja, hogy a népi demokrácia 
javát akarja akkor, amikor a 
szövetkezésre, a. szövetkezetek 
kiépítésére szólítja fel. A dol-
gozó parasztságnak választania 
kell: vagy a régi, kapitalista 
egyéni gazdálkodás utján ha-
lad és ezzel elzárja maca előtt 
a haladás és a felemelkedés 
útját, vagy pedig önként, sa-
ját belátásából a szövetkezés 
útját válassza. Rákori elvtárs 
legutóbbi nagyjelentőségű' be-
szédéi ien rámutatott arra. hogy 
a szétszórt, apró parcellákon 
történő gazdárkoéláv nemcsak a 
dolgozó parasztság felemelke-
dését nehezíti mec, hanem 
nemzetgazdasági szempontból 
is káros. 

A Dépi demokrácia bebizo-
nyította, liocy minden erejé-
vel támogatja a dolgozó pa-
rasztságot. Azonban ez csak 
ugy vezet eredményre, ha a 
parasztság maga is belátja, 
liogy a reá váró feladatokat 
csakis ecveriilten, közös erővel 
tud ja megoldani. Az erők egye-
sítése — ez most a feladat — 
a szövetkezetek kiépítésére, 
mezőga zda-á /u n k V-ir-zeriisité-
sére, és a kulákság elleui ered-
ményes harcra. 

A dolgozó parasztság rövide-
sen megalakuló uj, hatalmas 
tömegszervezete, a Dolgozó Fa-

munkások Or-
•ge egyes iteni 
meg tudja ol-

dani mezőgazdaságunk felada-
tait. Tudja ezt a dolgozó pa-
rasztság és ezért fogadja lelke-
sedéssel az egyesülést, ezért 
tekint bizalommal a december 
18-i egyesítő kongresszus elé. 

Dücei&erbRü is zavar-
talanul folytatódnak 

a közmunkák 
Kedden Szegeden járt az 

é i é *- és közmunkaügyi mi-
nisztériumból Roloczki 
Gsírgv és Almai Gyula mi-
niszteri tanácsos, valamint 
Turánszki Miklós főmérnök. 
Dénes Leó elvtárs, polgár-
irc: Icrrel tárgyallak a sze-
ge (í munkanélküliek liclv-
zetről. A megbeszélések 
eredményeként lehetővé 
vált, hogy azokat a közmun-
kákat, amelyeket december-
ben abba akartak hagyni, 
mégis csak folytathassák. 
Ezenkívül a hároméves terv 
keretében kitűzött néhány 
közmunka kezdésének idő-
pontját is előbbrehozták és 
igy löbb munkanélküli al-
kalmazása válik lehetővé. 


