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Mikorra várható a szegedi
munkanéSkülsség fejszámolása
Irta» KOVI
Nem kell különösebb éleslátás ahhoz, hogy megállapítsuk:
Szegeden a munkanélküliek száma aránylag magas. A foglalkoztatott munkások
lélszáma
az elmúlt esztendőben minlegy
1009-el megnövekedett, azonban
ez nem vonta maga után a
munkanélküliek számának csökkenését. A régi rendszer bűne
és a háború pusztításai lehetetlenné lelték azt, bogy ezen a
bajon gyorsan és hathatósan lehessen segíteni, annál is inkább, mert nemcsak az üzemeken kívül, hanem az üzemeken belül is mulaikozolt, sőt
még ma is mutatkozik a belső
munkanélküliség, amelyet részben a lúányos nyersanyag ellátás, részben pedig a termelőeszközökben
bekövetkezett
pusztulás idézett efó.
Felvetődött az a kérdés, hogy
ha a foglalkoztatottak száma
tiz elmúlt esztendőben emelkedett, miért nem csökkent a
munkanélküliek
száma?
A
munkanélküliek száma
azért
tiein csökkent, mert sok hadifogoly tért haza, az iskolákhói
is igen sok fiatal került ki, akik
elhelyezkedni nem tudlak —
ez egyúttal rávilágít a falai
numkanélküfek
problémájára
is. Nem kis mértékben növeli a
munkanélküliek számát az a
körülmény is, hogy Szeged nagy
mezőgazdasági területtel
van
körülvéve és a falvakból és tanyákból felkerülök szinténduzrasztják a szegedi munkanélküliek szániát.
A szegedi
munkanélküliség
felszámolását inegnehezili az
a körülmény,
liogy
olyan
nyersanyagot dolgoznak fel üzemeink, amelyek csak
korláto-z
zott számban állnak
rendelkezésünkre az országban. Textilüzemeink kender, len és jutával dolgoznak, aincly
nyersanyagnak nagy részét régebben
Js külföldről keltett behozni. A
külföldi Lehozatal elé nehézségek tornyosulnak. Faiparunk
szintén külföldi
behozatalra
szorul.
Bőripari
üzemeink
nyersanyagellátása szintén korlátozott. Ilt a helyzetet még súlyosbítja az a körülmény, hogy
kapacitásunk a cipő termelés
terén lul van mérclezve, a szükséges mennyiséget az ipar koncentrációja, a termelő eszközök jobb kihasználása révén kevesebb üzemben, kisebb munkáslétszámmal elő tudják állítani.
Élelmezési iparunk
szintén
megszenvedte a löbb esztendőn
iát ismétlődő rossz termést Pamuttal dolgozó textil üzemeink,
amelyeket el
lehelne látni
nyersanyaggal,
nehéziparunk,
vasipari üzeme'nk
nincsenek,
amelyek szintén foglalkoztatha-
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tók lennének terjes egészében.
Nyersanyag problémánk nagyrésze részben az ipari
növények nagyobb arányú szerződéses termelése révén, részben
külföldi szállításokkal oldható
meg.
Kétségtelen azonban,
hogy
csupán a jelenleg meglévő üzemeink jobb nyersanyag ellátásával, kapacitásuk nagyobb kihasználásával a szegedi munkanélküliséget teljes egészében
megoldani nem lehet. Ehhez az
szükséges, hogy Szegedet
nagyobb mértékben
iparosítsuk,
ujabb üzemeket létesítsünk. Erre a lehetőség meg van, a kormánynak is cz az elgondolása.
Nagyon jól látja a kormányzat, hogy egészségtelen állapot
az, hogy az iparunk túlnyomó
része Nagybudapesteu van koncentrálva és elhatározta, hogy
már a hároméves terv, de különösen az ötéves terv
folya'
mán az ország iparban szegény
vidékeit látja el ujabb
üzemekkel és Szeged is szerepel ebben
az
elgondolásban.
A kormányzat idevonatkozó
terveit rövidesen nyilvánosságra hozzák. Az uj üzemek létesítése meg fogja növelni a városban az ipari munkások számát, alföldi viszonylatban komoly könnyűipari bázist teremtünk! s a munkanélküliséget felszámoljuk, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy ugyanakkor nebézépart átképző tanfolyamok is indulnak, amelyeken
egymást követő
turnusokban
többszáz dolgozót képezünk át.
Bármilyen furcsán hangzik is,
de rövidesen »munkásgondjaink«
lesznek. Különösen szakmunkásokban mutatkozik hiány már a
legközelebbi hónapokban. Legutóbb az iparügyi minisztérium
ban járt szegcdi küldöttségnek
Kossá elvtárs azt mondotta, liogy
•most maguk követetik tőlünk a
munkát és az uf üzemeket, dr
rövidesen ml fogjuk
maguktól
követelni a munkásokat uj, fejlődő iparunk számára*.
fl hétfői napon a Nagyszege'
(8 Pártbizottság kezdeményezésére ujabb küldöttség utazik fel
Budapestre Kossá elvtárshoz és
arra fogja kérni az Iparügyi mi
nisztériumot, hogy a Szovjetunióból vásárolt 100 ezer fonőorsó
felállításával — amiből már 30
ezer az országban van — Szegeden létesítsenek
textilüzemet.
Azonkívül más olyan javaslataink
is vannak, amellyel a munkanélküliséget már a legközelebbi hónapokban csökkenteni
lehet.
Ml hisszük azt, hogy a szegedi
küldöttség netn fog üres kézzel
visszajönni és meg fogja hozni
a szegedi munkanélküliek számára a minden ígéretnél fontosabb
munkalehetőséget.

Ma 9 szegedkörnyéki
községben alakul meg a Népfront
népi bizottsága
A szegedkörnyéki községekben
tovább folytatódnak a Magvar
Függetlenségi Népfront népi'birottságainak alnknló gyűlései.
jMa Rüszke-Szentmihályteleken.

Árpádköz'égben,
Felsőközponton, Oetigeléu,
Pusztamérgesen, Tápén. Sándorfalván. De szkon és Sző regen alakítják meg
a Népfront népi bizottságait.
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Rendőrségünk

alapvető kötelessége :

A magyar dolgozók békás égiiö munkáját

védelmezni, a munkásosztály Italaimét o l t a n i
és erősíteni
Kádár elvtárs beszéde az HDP rendőrségi értekezletén
Szombaton reggel értekezletre
gyűltek össze az MDP rendőrségen működő pártszervezetei,
nek vezetői. Az értekezleten
megjelent Rákosi Mátyás elvtárs, az MDP főtitkára, akit
a résztvevők felállva percekig
viharosan ünnepeltek.
Az értekezletet Münnich Fereno rendőral tábornagy, budapesti főkapitány nyitotta meg,
majd hosszantartó lelkes taps
közepette Kádár Jánoi belügyminiszter emelkedett szólásra.
Beszéde bevezető részében vázolta azt a hatalmas fejlődést,
amelyet az elmúlt négy év alatt
elértünk, amelynek eredményeként államhatalmunk a dol-

gozó parasztsággal szövetséges
munkásosztály kezébe került. Es
a változás tette lehetővé, hogy
a magyar dolgozók, élükön a
munkásosztállyal, sikerrel haladnak előre hároméves
tervünk végrehajtásában és meg.
kezdhetjük az uj, ötéves tervünk kidolgozását. Ezek az
alapvető tények meghatározzák
pártunk rendőrségen
működő
tagjainak feladatait.
Á
belügyminiszter
ezután
megemlékezett a diósgyőri dolgozók szocialista versenyfelhívásáról és a dolgozó parasztság munkájáról. Ez tanúsítja,
hogy minden téren szívós munka" folyik nemzetgazdaságunk

előbbre vitelére.
A magyar nép munkakedvét nagy mértékben emeli
az a tudat, hogv a nagy
Szovjetunió mellettünk áll
és támogat bennünket és
liogy kapcsolataink a többi
demokratikus országgal egyre szilárdabbak.
A magyar népnek minden ok»
meg van arra, hoev bizalommal nézzen a jövőbe.
A magyar
demokratikus
rend őrséinek, a rendőrségen dolgozó kommunistáknak 1® komoly érdemrik
vannak nbban, hogy népi
demokráciánk igy fejlődött.

Hegy év eredményes fejlődése
Ezután megái lapította, hogy lákokat vagy azok képviselőit
A belügyminiszter ezután haa demokratikus rendőrség az
elmúlt négy és félév alatt ha- táraink biztosításáról beszélt
Minden körülmények között
talmas fejlődést ért el. Mindenekelőtt a párt központi vebiztositani kell. hogv a hazetősége iránvitásának és gontáron csak nz mehessen át,
doskodásának köszönhető.
akinek a magyar állam érre
engedélyt ad. Ezt a feladaA rendőrségen dolgozók fitot mint elsőrendű haret
zetését február 1-vel sikefeladatot kell tekinteni.
rült Rákosi elvtárs támogaA továbbiakban hangsúlyozta,
tósával njből jelentékenyen
hogy rendőrségünk
legbiztojavitani.
sabb támasza a Magyar DolRendőrségünk szervezetét
to- gozók Pártja, a másik' etó pa.
vább kell fejlesztenünk, mert dig, amelyre támaszkodik: a
a népellenes, reakciós erők nn. munkások és a dolgozó paraaa.
nak következtében, hogy lénye- tok közvetlen támogatása.
gében kiszorultak a. hatalomból,
A rendőrség minden tagjfcmindinkább áttérnek az illegának
magatartása olyan legyen,
lis szervezkedésre és harcra a
demokrácia ellen. Ezért a jö- hogy a munkások és a dolgozó
vőben még inkább megnövekszik parasztok közvetlenül győződ,
az államvédelmi hatótág mun. jenek meg arról, hogy a rendőrség valóban a dolgozók rendkajának jelentősége.
jét védi.
A jelenlegi
állnmvédelmi
Honvédség és rendőrség
hatóságot továbbfejlesztve,
létre kel! hoznunk uz önTfonvédségünknek és rendőrálló, külön státusszal rensédünknek feladata
delkező biztonsági rendőrhazánk függetlenségének éi
séget.
belsó rendjének nz imperialisták és reakciósok táA rendőrség szervezeti tovább,
madásaival szemben való
fejlesztése igen fontos ké rdés,
megvédése és biztosítása.
de még ennél is fontosabb,
hogy a rendőrség összes na- Ezt a feladatot a két demokrarancs no ki állasát
politikailag tikus erő közötti legjobb együttmegfelelő, a népi demokráciá- működéssel lehet csak olérnL
A belügyminiszter végül meghoz feltétlenül hűséges, a szociallzmus épilését szolgáló em- állapította, hogy a megvalósításra vé ró feladatok jelentőberek töltsék be.
?ek és megoldásuk komolv erő.
feszítést követel.
RendőrséRendőrségünk legbiztosabb támasza.az HDP günk
a gvors fejlődés utján
halad, mint általában a szoKádár elvtárs bejelentette ez.
szünet nélkül törokedniök
cializmust építő népi demokraután, hogy
kell a sznktndás legjobb eltikus hazánk — fejezte be bamárcius 1-én nj törzstiszti
sajátítására.
tanfolyam indul a rendA demokratikus rendőrség sok szádét a belügyminiszter.
őrségen.
tekintetben már szakmai szemAz értekezlet résztvevői
a
A rendőrség becsülését és a pontból is túlhaladta, sőt fe- beszéd befejezése után lelkesen
rendőri életpálya
megnöveke- lülmúlta. a régi rendőrség szak- ünnepelték 'a hatalmas Sxcxvdett vonzóerejét mutatja, bogy ismereteit. Mindennél fontosabb jetiimét, nagy vezérét Sztálint,
a fobmár 1-én meghirdetett
a szolgálatban a fegyelem min- Rákosi Mátyást és kádár Játoborzáson huszonhatezren
den körülmények között való riost.
jelentkeztek rendőri szolbiztosítása — hangsúlyozta a
gálatra.
belügyminiszter.
Ez a nagyszámú jelentkezés teRendőrségünkben a kapitaA Szaliaásáqliarcüs Szövalség
hetővé teszi, hogy a legjobbalisták vak fegyelmét nz ankat kiválasztva, részükre külön
nál százszorta erősebb procsallatozaU
tanfolyamot szervezzünk és enletár vatöegvelemnek keli
a
Függetlenségi
Héplrantfiaz
nek elvégzése után altiszti vagy
felváltania.
esetleg tiszti rangra nevezzük
A rendőrség kötelessége, hogy
Nógrádi Sándor altábornagy
ki őket.
a demokratikus állam ellen dol- a Szabadságharcos
Szövetség
A politikai felkészültség han- gozó,
köztársaságunk
törvé- nagybudapesti székházának avagoztatása — folytatta a bel- nyeit lábbal tipró, a mezőgazbejelentette,
ügyminiszter — semmiképp sem dasági munkákat szabotáló ku- tó ünnepségén
jelenti azt, hogy a szaktndás lá kokat megtörje. Minden kö- hogy a Szabadságharcos Szömásodrangú követelmény volna. rülmények között kitakarítjuk vetség csatlakozik a FüggetlenA kommunista rendőröknek
a défosz-szervezetekből a ku- ségi Népfronthoz.
A rendőrségen dolgozó elvtársainknak világosan kell Iátniok azonban, hogv a reakciósok és a külföldi, amerikai
imperialisták most a
Mindszenty-ügyben elszenvedett kudarcukon még kiilön felbőszülve,
hatványozott dühhel és erőfeszítéssel igyekeznek támadni és
rágalmazni a magyar népi demokráciát.
Fzért az MDP-nek a rendőrségen levő tagjai száméra
alapvető kötelesség a magyar dolgozók épttŐ munkáját védelmezni,
a munkásosztály hatalmát oltalmazni és erősíteni. Köztársaságunkat biztositan kell az
imperialista ellenség minden —
akar külső, akár belső — támadásával szemben.
Küzdeni kelt különösen a
kémek és sznhotőrök ellen,
éberen őrködni és felkutatni őket akár határaink
mentén, akár gyárainkban,
falnSi
szövetkezeteinkben,
állami hivatalainkban vagy
luírhol egyebütt kitörlik
meg népünk munkáját gáncsolni.
Ez az a szent kötelesség, amelynek becsületes teljesítését elvárja tőlük mindenekelőtt az
e<*ész magyar nép harcát vezető
pártank, a magyar munkásosztály, az egész magyar dolgozó
nép.

