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A m f t 
a népszásaSáíásré5 

t u d n i k e l i 
A néns&áinláló lapokat most 

InAr mindenkinek meg kellett 
kapnia. Mindazok jelentsék a 
városháza 1. (9. uAnia szobájá-
ban, okik minilozidelg esetleg 
nem kapták meg a szükséges 
tMxcirálupokut. 

• 
Ár. ötezeirólanofc beszedése 

mindenütt folyamatban vaD. A 
fcépteámláló bizottság ismétel-
jen fel hivja a figyelmet arra, 
bopv idr-iétau készítsék ki a 
kitöltött iveket, hogv a szám-
tóJúbiztosoknak no kelljen hiába 
kiraenniük és ezzel a munka 
•nvartelan menetét hAtidltat-
aink. Elutazása előtt mindenki-
nek bo kell adnia lapját, ha 

Kiig rövidebb időre távozik e! 

miről, akkor adja le r/.crn-
•zéil jónál. • 

A nyomtatványokat mindenki 
Bwusa vagv helyette a családfő, 
szülő, gyám tfiltl ki. A lakás. 
S»»e?irolapot n lakás bérlője, tn-
kíjdomisn. vagv helyettese, 
nagykora családtagja, a társ-
bérletre vonatkozó adatokat 
miudiu társbérlő állítja 

A tavaszi ütemterv rövidesen a tata 
dolgozó parasztsága elé kerül 

Az őszi ütemterv sikeres 
végrehajtása után dolgozó 
parasztságunk ujabb jelen-
tős feladat előtt á\l. A kor-
mányzat a tavaszi ütemterv-
vel kancso'nlban tervezetei 

készitett, amelyben előírja a 
kötelező vetésterületet. A 
nagyszegedi Népi Bizottság 
legutóbbi ülésén foglalkozott 
a megye területére előirány-
zott vetéstervvel és azt él-

M e g v á l a s z t o t t á k a z é S e m l s z e r -
s p a r i s z a k s z e r v e z e l v e z e t ő s é p é t 

Szakképzettségen, képesítésen, 
tanult mesterségen bármilyen 
különleges szakismereteket 
Igénvlé munkakör, szakma el-
látáiára. való képesítést kell ér-
teur. TudnkolásánáJ az a cél, 
hogy kiderül jön, e megszámlált 
mii lyen foglalkozáshoz, mihez ért 
taffjobban. Szakképzettség cimén 
tehát he kell irni minden szak-
iskola, szaktanfolyam, elvégzésé-
vel, akár máa módon, esetleg 
gyakorlata ulon vagy önkénzós. 
•el megszerzett olyan szakkíp-
Mtteéget. amellyel a megszám-
lált jielonleg is kellő szakérte-
lemmel tudja elvégezni a vele 
kanesotatos' foglalkozásokat. 
Többféle szakképzettség esetén 
mindegyiket, be kell jegyezni és 
amihe* a legjobl»an ért, alá kell 
kuzúi. 

Kífiót L e t e k iáíéfc s?er 
turbinákkal 

A Szovjetunió vizterőgépíparl 
kutatóintézetében hatalmas ki-
férleti berendezést helyezlek 
(bembe a vfeiiurhináJc és hajó-
csavarok legveszélyesebb ellen-
ségének, a kavitáció nevü je-
lenségek vizsgálatára- A kavitá-
ció a turbinák és csavarok szár-
nyain fcüépő örvénylésszerü 
teabálytalan jelenségek soroza-
ta, amely nemcsak jelentősen 
ronlja a pép hatásfokát, hanem 
ráadásul tőnkre Is teszi a lapá-
tokat. A most üzembe helyezeti 
kísérlett csatornában, amely 5 8 
méter hosszú és 5.5 méter ma-
pas, vizsgálják u megépitendő 
génrészek kicsinyített játékszer-
nek haló niodcíljét, A viz 2.10 
méteres másodpercen I>inli se-
bességgel halad a csatornába. 
Itt mérték be « legújabb nagy 
arőmünek, elsősorban a Kama 
folyón épített duzzasztógát 500 
ezer fcOowaUos hatalmas turbi-
náját. 

A Tribantí Luda a Tito-
érdekcsoport gazdasá-
gi tervinek csődjéről 
A Trihüna Ludu megálla-

pítja, hogy a jugoszláv gaz-
dasági terv csődöt mondott. 
A typ utal arra. hogy Jugo-
szláviát egyre szorosabb 
kapcsolatok fűzik a Mar-
shall-országokhoz. Végül 
megállapítja : a T i t ^ f sö-
pört kalandos politikájú-
nak utja a nemzetközi pro 
loláriátus érdekei elárulásá 
nak az nfia. 

Az élelmiszeripari dolgo-
zók kongresszusa vasárnap 
választolta meg az egyesi-
tett szakszervezetek vezető-
ségét. Diszelnökké Marosán 
Györgyöt, az MDP főtitkár-
helyettesét, elnökké Piros 
Lászlót, a szakszervezetek 
országos tanácsa főtitkár-
helyettesét, főtitkárrá! Ko-
vács Imrét választolták meg. 

A kongresszus utasította n 
központi vezetőséget és 
ezen keresztül az Ipari 
szakszervezet funkcioná-
riusait, tegyék központi 
kérdéssé az önköltség és 
a selejt csökkentését, va-
lamint a minőség javítá-
sát. 

A do]go--"c széles köreinek 

bevonásával tárgyalják meg 
minden iparágban a terme-
lési problémákat, hogv a bel-
ső tartalékok felderítésével 
és felhasználásával hozzá 
lehessen járulni a dolgozók 
életszínvonalának emelésé 
hez és nemzetgazdaságunk 
erősödéséhez. A halározat 
kimondja, hogy a központi 
vezetőségnek 

szé'e k(Vü oklaláül pro 
grainot kell kidolgoznia az 
általános Ideológiai és 
szz'-maJ színvonal emelé-
sére. 

Ugyancsak döntő feladata a 
központi vezetőségnek uj 
káderek felkutatása és ne-
velése. 

A p á r t h o z h ü k i s p o l g á r o k 
f a a i a i n k m a r a d h a t n a k 

A kisiparosok szal ad szak-
szervezete ősszvezetőségi 
ülésén hétfőn este Kovács 
Zoltáu elvtárs, az MDP köz-
pont1 vezetősége tömegszer-
vezeti osztályának vezetője 
»A politikai bizottság hatá-
rozata és a kisiparosság* 
ciminel tartolt előadást. Rá-
mutatott arra. hogy 

a felszabadulás után sok 
oíyan kispolgár került a 
párt tagjai sorába, akik az 
osztályharc mai szakaszá-
ban, n szocializmus építé-
sének kezdetén már osz-
látvhelyzetüknél fogva Is 
merttn o-^ak, nem követke-
zetes harcosok. 

Kétségtelen, hogy hal egy 
pártban ilyen elemek töme-
gesen vannak, akkor a kis-
polgári befolyás veszélvét 
jelenthetik. Ezt a veszélyt 
kell a felülvizsgálat során 
megszüntetni azzal, hogy a 
pártba sodródolt kispolgári 
elemek számát lecsökkent-
jük. Kisiparos, kiskereskedő 
elvtársaink — folvtatla — 

Indlvldui'ls beállítottsá-
goknál fogva túlzásokra és 
végletekbe való álcsapá-
sohra hajlamosak. 

•Tudjuk^ hogy nem rosszin-
dulatú elvtársak ezek, de 
megfertőzte őket a burzsoá 
ideológia, amit egész életük-
beii beléjük oltottak. Ez ar-
ra figyelmeztet bennünket, 
hogy 

sorainkban nem szabad 
meghagyni az Ingadozó, 
ha'ározattan elemeket, 
nem ülhet lányát megal-
kuvó szellem, fegyelmezet-
lenség. 

Természetesen ez semmi-
képp sem jelentheti, hogy a 
jövőben a párt tagja, sőt 
funkcionáriusa csak prole-
tár lehet; Dc annyit minden-
esetre jelent, hogy 

kispolgári rá-tmunkás ele-
mek és párttagok felül -
vizsgálata során nagvobb 
gonddá', több körültekin-
téssé! és mindenekelőtt 
osztályéberséggel jár-
junk el. 

Az igazán szívvel-lélekkel 
hozzánk tartozó kispolgá-
roknak iüog kell érteniük -

emelte ki Kovács Zoltán elv-
társ — h o g y a felülvizsgáló 
bizottságok teljesen 

Indokoltan firtatják Joli-
ban a klsno'gári elemek 
mu'tiáf, mint a munkáso-
két, értékelik a háboru-
e'őlti és háborús magaíar-
tásukat, anvagt helyzetü-
ket, kutatják társadalmi 
elhelvprikedésüket, megis-

merkednek ka-úti körükbe'. 
A felülvizsgálaton átment 
kisiparost, vagy kiskereske-
dőt azonban 

egyen'öjogu párttagnak te-
kintjük, akinek pártunk 
soraiban vau a helye. 
A továbbiakban rámutatott 

arra, hogy a pórt soraiban csak 
harcos, forradalmi kommunis-
táknak van helyük és az ecryütt-
érzőknek pedig széles gyűrű-
ként kell körülfogni a pártot, 
támogatni annak politikáját. 

Kovács Zoltán befejezésül a 
kizártak sorsával foglalkozott. 
Rámutatott arra, a párt hely-
teleníti éa elitéli, ha valakit 
csak mert kizártak a pártból, 
funkcióiéból is eltávolítják. A 
becsületes emberekkel szemben 
ez ártalmas baloldali túlzás. A 
pártból kimaradt, vagy a párt-
ból kiszorult együttárzők első-
rendű hasznos munkát fejthet, 
uek ki a haladás érdoké^an. 
Akik a párttöíténcttol akarnak 
foglalkozni, vagv éppen a ma-
gyar-szovjet barátság híve akar-
nák lenni, a Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaságban mind. 
ennek lehetőségét megtalálják. 
Végül felhívta az összvezető-
séeet, távolítsák el soraikból 
Mindszenty katonáit és a hábo-
rus uszítók ügynökeit és ta-

fogadta. Módosító javasla-
tukban 

kérték a kormányt, hogy ,3 
tavaszi árpa YeléEta<-ü'c'ét 
csökkentsek, a zabét pe-
dig (okozzák, mivel a ta-
lajviszonyok Igy kívánják 
meg. 
Ki kell hangsúlyoznunk, 

hogy do'goző parasztságunk-
ra nézve a tavaszi ütemterv 
végrehajtása éppen olyan 
nagy feladatot jelent, mint 
az őszié. 

A né-vi bizottságok fc'ada-
ta, hogy dolgozó paraszt-
ságunk kövében ticíatosrl-
sák a tavaszi ütemterv je-
lentőségét, a tervgazdálko-
dás fontosságát. 

Dolgozó parasztságunk az 
elmúlt évben is meggyőződ-
hetett arról, hogy tervsze-
rűtlen termelés a saját ká-
rát, a tervgazdálkodás pedig 
felemelkedését szolgálja. 

A nagvszegedS Népi Bi-
zottság 14-én tárgyalja a ta-
vaszi ütemtervet. Az utána 
következő napokban már a 
falusi népi bizottságok előtt, 
majd a falu minden dolgo-
zó parasztja előtt ismeretes 
lesz a nagyfontosságú ütem-
terv, amelv megszabja az el-
végzendő feladatokat és utat 
mutat a tervgazdálkodás si-
keres vég"chaltására. 

9 FElUlViZSGUST 
napi kérdéséi 

Minden párttag és a felül. 
vizsgálati bizottságok tágjai 
különösképpen emlékezzenek 
arra, hogv a párt szervezeti sza-
bályzata kimondja: a párt tagja 
csak az lehet, aki tagdí ját rend-
szeresen fizeti. A felülvizsgálat 
ellenőrizze tehát azt is, hogy 
a párttagok járulékukat rend-
szeresen fizették-e. 

* 

Egyes helyeken — igy Rété? 
megyében — előfordult, hogy a 
taggyűlésen ismertették a fc-
IfilriZAgáló bizott-ág leváltási 
javaslatait is. Ez helytelen. A 
tisztségekből vaió leváltáet a 
felülvizsgálati taggyűlésektől 
fflggztlenfll, folyamatosan kell 
végrehajtani. 

* 

Számos levélben azt kénlik 
olvasóink, hogy a felülvizsgá-
lattal felmerült kérdéseikkel, 
észrevételeikkel hová fordulhat-
nakT Az a véleményünk, hogv 
helyes és szükséges, ha a párt 
tagjai ilyen észrevételeiket, elvi 
vagy gyakorlati jelentőségű hoz-
zászólásaikat a nyilvánosság el6 
viszik, tehát akár a Szabad 
Népnek, akár a helyi pártlap-
nak vagy faliújságnak írják meg 
azokat. 

A Szabad Nép etrvik közeit 
számában fontos cikk jelenik 
meg a pártbizalmi szerepéről, 
feladatairól, teTék»Bv«ég» jelen, 
tőségérőt 6* felelősségéről a fe-
lül vire-gálás mnnkájéhen. A 
nártszervezetek szervezzék mrg, 
hogy a jövő hét folvnmán. a 
cikk megjelenése ntán. annak 
anyagát helyi tána-ztnlatokkíil 
alátámasztva, pártbiznlmi érte-
kezleten dolgozzál: fel. 

Az ÉPOSz aj feladatairól 
A n a g y s z e g e d i E P O S z t i t k á r s á g v á ' a s z l m Jmyl 

i l l é s e 

A nagy szegedi EPOSz titkár- j előadásokat tartanak a s/övet-" 
ság a Petőfi Sándor állami ta- j kezetekről. Mindannyiunknak 
noncotthonban választmányi j meg kel! közelebbről ismernünk 

' — mondotta az algyői titkár — 
a Szovjehm'ó hatalmas eredmé-
nyeket elért, tervszerű gépesí-
tett mezőgazdaságát. Ennek 
alapjára kell jövendő mezőgaz-
daságunkat bcállitani. 

Téli ráérő időnkben, meg fo-
gunk ismerkedni különböző 
ipnri növények helyes termelési 
módjával. Egyik szervezeti fel-
adatunk lesz — mondottá a (fa-

ülést rendezett. A szegedkörnyő-
ki EPOSz szervezetek 40 vá-
lasztmányi tagja jött egybe, 
hogy szervezeti ügyeiket és idő-
szerű feladataikat megbeszéljék. 

Az épület homlokzatán nagy 
vörös és kék belükkel felirt üd-
vözlet köszöntötte a megérkező 
paras/tifjakat Az oktatótermet 
Sztálin, Lenin és Rákosi Mátyás 
arcképe diszitette. 

Fencsik János országos rozsmai EPOSz képvi e'öje, a 
EPOSz szervező írül- és belpo-
litikai beszámolójával nyitotta 
meg az ülést. Belpolitikai be-
számolójában rámutatott a ku-
lák és az egyházi reakció elleni 
harcban a paraszti fiúság helyes 
állásfoglalására. Kifejtette, hogy 
Mindszenty és társai vissza 
akarlák állítani a nagybirtok-
rendszert, melynek elsősorban 
a parasztifjuság látta volna a 
legsúlyosabb következményeit 

Fencsik elvtárs beszéde után 
a szövetkezeti kérdést tárgyal-
ták meg. Nagy figyelemmé' 
hallgatták és meggyőződésüket 
fejezték ki az ülés résztvevői a 
szövetkezet előnyéről. Közös 
megbeszélésük alapján minden 
szervezetükben, ahol még nincs 

szítsák ki a kapitalizmus uszá. I meg, megszervezik a Szabad 
lyábo, kapaszkodókat, I Föld téli estet, ahol felvilágosító 

Magve!ő terjesztése, mert a pa. 
rasztfia'.alok nagy tömege be-
látja már, hogy a gyakorlati 
gazdálkodás mellett könyvbőt is 
tudni kell gazdálkodni. 

Az EPOSz nagyszegedi köz 
ponti bizottsága munkaversenyt 
tervez, mely a tavaszi mun-
kálatokban fog megnyilvánulni. 
Az egymáshoz közel eső szerve-
zetek munka verseny re hívják 
egymást. A központi vezetőség-
nek határozatát örömmel fo< 
gadták. 

Itt az ideje — mondották 
a szervezet lit kárai —az EPOSz 
komoly munkába lépjen és az 
eddigi mulasztásait kipótolja. 

A ki küld ütlek a kitűzött fel-
adatok sikeres végrehajtásának 
jegyében térlek haza falvaikba. 

tes. /.) 

Szegeden már ismerteifék az aj hoUektiv szerződés 
fényegét a szakszervezeti vezetők c?o f í 

Az u j kollektív szerződések 
htre nagy érdeklődést váltott ki 
a szegedi üzemekben is. Figye-
lemmel olvasgatták mindenütt a 
Szabad Népet, amely részielc-
sen közölte az MDP propagan-
distáinak országos értekezletét 
eiTől a kérdésrőL Nagy szük-
ségét érezték ennek az u j kol-
lektív kcretszcrz.ődésnek, mert 
egész sor olyan probléma akadl 
már, ainelvek rendezésére fet-

téUenül szükség volt 
Az életszínvonal általában 10 

—15 százalékkai emelkedett a 
háború óta, ezzel szemben a 
munka termelékenysége 918 
százaléka mág a békebelinek. A 
termelékenység fokozása döntő-
en fontos feladat és ezzel függ-
nek össze a nonnakérdések is. 

Szegeden a szakszervezeti 
székházban hétfőn délután Kövi 

Béla elvtárs, szakszervezet! me-
gyei titkár már ismertette is az 
uj kollektív szerződés Lényegi t 
és a vele kapcsolatos tennivaló-
kat a szakmai titkárok és fon-
tosabb üzemek ü. b. elnökei 
előtt 

A közeli napokban már .» 
többi üzemekben is részletesen 
megbeszélik a kollektív szerző-
déssel kapcsolatos kérdéseket 


