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Nincs szebb, mint a nagyiparban 

SZOCIALIZMUSÉRT DOLGOZNI 
— vallja Berta Istvánné, aki heggesztőnek képezi ki magát 

AVir a hároméves terv befe-
jező évében számos /parágban 
szakmunkáshiány mutatkozik, 
az ötéves tervben pedig tlz- és 
szá ̂ ezerszámra tesz szüksé-
günk szakavatott, képzett mun-
káskézre. fl jelentkező szak-
munkáskereslet ellensúlyozásá-
ra és a későbbi szükségletek 
biztosítására az Illetékesek már 
több oldalról lépéseket tettek, 
flz építés- és közmunkaögyl 
minisztérium például tanfolya-
mokat Indított, ahol a jelenleg 
elhelyezés nélkül álló szakkép-
zetlen munkásokból képeznek 
ki uj betanult- és szakmun-
kásokat. 

Budapest mellett Szegeden 

is működnek ilyen tanfolya-
mok. fl felsőipariskolában gya-
korlott oktatók lángheggesztés-
re, ivheggesztésre, robbanó mo-
torok kezelésére, villamos gé-
pek kezelésére, vasesztergá-
lyos munkára képezik kl a je-
lentkezőket. fl jelentkezőit az 
egyes szakmák szerint 90—100 
órán át részletesen és alapo-
san ismerkednek a munkák el-
méleti és gyakorlati részével 
és párhuzamosan még ideoló-
giai képzésben ls részesülnek, 
fl tanfolyam teljesen ingyenes, 
sőt a résztvevők az elvégzett 
munkáért a tanfolyam tartama 
alatt óránkénti 70 fillér térí-
tést is kapnak. 

cA Felsőtpariskola műhelyeiben 
folyik a gyakorlati munka, fl 
robbanó motorkezelőt tanfolyam 
hallgatói délutánonként széles 
gyűrűben állják közül az egyes 
gépeket, fl tágas, magas terem-
ben hideg van, a hallgatók ke-
se vörösre gémberedik, ahogy 
az alkatrészekhez nyúlnak, de 
ők észre sem veszik, olyan Igye-
kezettel fürkészik a még szá-
mukra ismeretlen szerkezetet. 

Pintér oktató részletesen ma-
gyaráz, majd a csoportra néz 
és od'ainti a pijürü másik részén 
álló — nőhailgatőt. Igen, Far-
kas Erzsébet volt szficssegéd a 
tanfolyam egyik leglelkesebb 
hallgatója, aki 

vállalkozott arra, 
hogy megismerje a robbanó mo-
torok szerkezetét és jól felké-
szülten résztvegyen a termelés-
nek nők állal még eddig ismeret-
len ágazatában. Kipirult arccal 
megy a géphez és szabatosan, 
szakszerűen felel az oktató kér-
déseire, magyarázza a vezérten-
gely helyét, beállításának mó-
dozatait. De nemcsak magya-
rázza, hanem gyakorlati munkát 
ls végez: megállapítja a holtpon 
tokát, leméri a löket hosszát. 

Feleletét általános helyeslés kí-
séri a csoportban. Amikor helyé-
re megy, megigazítja a munka 
levében kendője alól kibukkatn 
hajtincset s ugy mondja: 

— Azelőtt csak 

messziről láttam motort, 
Sagyon érdekelt a munkája s 
azért választottam ezt a szá-
munkra Idegen szakmát. Azt hi-
szem, hogy a nők ugyanugy meg-
állják helyüket a motor mellett, 
mint a férfiak ... 

flz épület másik szárnyában 
ezalatt -ünnepélyes- pillanatok 
játszódnak le. fl lángheggesztő 
tanfolyam hallgatói előzetes el-
méleti képzés után most Ismer-
kednek a felszereléssel és kez-
dik el a heggesztést. fl tlzen-
nyolc-husz főnyi csoport tagjai 
között is található nő. Berta Sán-
dorné ezelőtt cipötüzőnő volt, ké-
sőbb alkalmi munkákat végzett. 
Most a • 

hcggesztőpisztolfyal kezében 
szerelne bekapcsolódni a mun-
kaversenybe. Lelkesen beszél e 
munka szépségeiről. 

— A nyáron naponta lejártam 
a Tisza partjára, néztem a híd-
építőket. Különösen a heggesz-
tők munkája gyönyörködletelt, 
istenem, — sóhajtottam fel — 
miért nem vehetnék részt én is 
ilyen munkában. Nincs szebb, 
mint a nagyiparban a szocializ-
musért dolgozni... 

— Nem értem, hogy a nők 
miért húzódoznak az Ilyen fel-
adatoktól? Szerdán fel ls szóla-
lok a Rókus /. pártszervezetének 
taggyűlésén. 

Felhívom maid 
az elvtársnők figyelmét erre a 
tanfolyamra... 

Szomszédja, az őreg Hegyi 
István lakatos, aki most heggesz-
tőnek képezi át magát, szaporán 
bólogat. Bertáné beszélne, de a 
szomszédos teremből Hontt ok-
tató jön ki s karján heggesztő 
szemüvegek lógnak, fl csoport 
tagjai örömmel nyúlnak a szem-
üvegek után s felrakják a kala-
pok, micísapkák, kucsmák fölé. 

Bertáné ls elvesz egyet, fl vi-
lágosság felé tartja, majd elő-
veszi frissen mosott zsebkendő-
jét és hosszan, női gondosság-
gal és szeretettel szép tisztára 
dörzsölgeti. Azután felrakja ő ls. 
HontI oktató odaáll a falhoz 
erősitett oxigén-palack mellé és 
mégegyszer részletesen elmagya-
rázza szerkezetét, működését. 

Azután csattanóan felgyúl a 
hosszú, vakitó fehérmagu, kékes, 
később sziszegő láng. flz, amely-
nek fényénél majd az őreg He-
gyi István és társai mellett már 
Bertánék is országot építenek. 

Német Lajos 

„Tartós békéért, népi demokráciáért" 
l e p j a i számában üiapient vezércikk irja 

A jobboldali szocialisták a 
béke és a demokrácia ellenségei 
cimü vezércikkében a .Tartós 
Bekéért, Népi Demokráciáért, 
március 1-i száma leleplezi a 
jobboldali szocialistákat, akik 
— bár valamikor forradalmi 
frázisokkal dobálóztak, ma már 
nyíltan szákitottak a marxiz-
mussal, nyílt ellenségeivé váltak 
mindennek, ami forradalmi a 
munkásosztályban. Minden nap 
arról tanúskodik, hogy közvet-
lenül résztvesznek az aneol-
amerdkai blokk támadó politi-
kájának végrehajtásában, ameh 
politikai Európa és az égési 
világ népeinek leigázására, uj 
háború kitobbantására irányul. 

A vezércikk idézi Lenin Iát-

noki szavait, melyeket 30 év-
vel ezelőtt intézett a német 
dolgozókhoz: «Amig a német 
munkások eltűrik a szocializ-
mus árulóinak, a csirkefogók-
nak és a burzsoázia lakájainak, 
a Schcidemanoknak és egész 
pártjuknak uralmát, mindaddig 
szó sem lehet a német nép meg-
mentéséről.. 

Leninnek e szaval ma azok-
nak az országoknak a munká-
saira vonatkoznak, amely or-
szágokban a mai Scheidema-
nok az államgépezet segítségé-
pezet segítségéve', az impe-
rialista burzsoázia támogatása 
mellett óriási kárt okoznak a 
béke és a demokrácia ügyének. 

A n é p i d e m o ^ r á c ' a 

egyenlő jogokat biztosit 
a n ő k n e k é s a z i f ] y s á q i i a k i s 

Munkásnő, tisztviselőnő és egyetemista beszél a Népfrontról 
A Magyar Függetlenségi Népfront megalakulása egyik. épitésében, mert ugy érezzük, 

legjelentősebb eseménye politikai életünknek. Olyan esemény ez, | hogy az egyenjogúsítás elsősor-
amely a magyar dolgozók minden rétegét egyaránt érinti és ban ezt a feladatot rój ja ránk, 
minden dolgozó egyaránt lelkesedéssel fogadta, hiszen tudja, 
hogy saját szervezetéről van szó. Ennek a legszélesebb körök-
ben megnyilatkozó lelkesedésnek magyarázata abban van, hogy 
a munkásosztály és pártja által vezetett Népfrontban minden dol-
gozó réteg egyaránt képviselteti magát. Nemcsak a pártok kép-
viselői foglalnak helyet benne, hanem a tömegszervezetek kép-
viselői is, igy az MNDSz-en keresztül a nők, a M/NSz-en ke-
resztül pedig az ifjuság is. 

Ezért érzi magáénak a Nép-
frontot minden demokratikus nő 
és demokratikus fiatal ls, amint 
azt számtalan megnyilatkozásuk 
bizonyítja, fl szegedi Lemezgyár 
furnérkikészltési osztályának 
munkásnője, Dudás Viktória pél-
dául ezzel kapcsolatban a követ-
kezőket mondotta: 

— flz üzemben valamennyi 
dolgozó nőtársam a legnagyobb 
örömmel fogadta azt a hirt, hogy 
az MNDSz ls helyet kapott a 
Népfrontban és ezzel ujabb bi-
zonyítékát adta a magyar népi 
demokrácia a nők iránti megbe-
csülésének. fl népi demokráciá-
nak köszönhetjük, hogy ma már 
egyforma munkáért egyforma 
munkadíj is jár, vagyis a nők 
sem kapnak kevesebb munka-
bért a férfiaknál, mint a múlt-
ban. 

fl munkásnőkhőz hasonlóan vé-
lekednek a szellemi dolgozónők 
is. fl Lemezgyér Irodájában 
Czeglédi lánosné tisztviselőnő 

Amikor et cseretelep vezetője 
helyett 

Aíadtáh a vizsgálóbírónak a szaiymazi kisparasztok terményeivel üzérkedő 
Csipő Mátyást 

A szegedi gazdasági rendőr-
ség a hét folyamán lecsapott a 
h'sztfeketéző és napraforgómag 
kufár Csipő Mátyás Szatymazi 
tennénybizománvosra és iiszi-
cserete'ep vezetőre. 

Csipő Mátyás a beszolgálta-
tott napraforgómagfelesleget vá-
sárlási és őrlési engedély nélkül 
hozta forgalomba. Csipő óva-
tosan akart feketézni a szaty-
mazi kisparasztok fölöslegként 
beadott terniénveive'. Megfo-
gadta ügynöknek Fogas Mátyás 
Szalymaz, 159. szám alatii "la-
kost, aki járta a »niegbizható« 
tanyákat és fölajánlotta az. el-
rabolt terményeket a megállapí-
tott egységárnál jóval magasab-
Irn. Ilven eljárással nagyobb 

mennyiségű búzát, lisztet és 
egyéb magvakat sikerült nekik 
a /megbízhatók, kőzött elfeke-
tézni. A napraforgómag feketé-
zésében a formaság kedvéért 
hivatalosan akartak eljárni. A 
napraforgómagot csak — »E« 
— vételi jegyre lehetett volna 
kiszolgálni és ezeket a Jegye-
ket a kulákokkal együtt »A« je-

gyekből hamisították át. Csípő 
a szaiymazi kisparasztoknak 
még a rendes — »E« — vételi 
jegyre sem tudott terményt ki-
szolgálni. Az elfeketézelt termé-
kek pontos mennyiségét a rossz 
könyvitel miatt ezideig még nem 
tudták megállapítani. 

Csípőt és cinkostársait átad-
ták a vizsgálóbiróságnak. 

25 feketevágás hat hónap alatt — másfélévi börtön 
Galbács László balástyai volt 

hentes már hosszú Idő óta fe-
ketén ölt. 19-18 juniusától de-
cemberig, hat hónap alatt 25 
borjut vágott le engedély nél-
kül. A borjúhúst azután feke-
tén értékesítette. A feketevágő 
baláslyai hentest azonban utói-

érte végzete. 0gyében szerdán 
délelőtt hirdetett ítéletet a nép-
biróság. Másfélévi börtönre, egy 
hónapi kitiltásra, 500 forint 
pénzbüntetésre és három évi 
hivatali és politikai jogvesztés-
re itéllék-

igy nyilatkozott: 
— Nagyor örülünk valameny-

nylen és hálásak vagyunk a népi 
demokráciának, hogy mi, nők is 
komoly tényezői lehettünk az 
ország vezetésének. Ezt a lehe-
tőséget a Népfrontban arra akar-
juk felhasználni, hogy a béke 

fl demokratikus Ifjuság ts ér-
zi azt a nagy megbecsülést, 
amely őket érte a Népfrontba 
való felvétellel. Bogdán lózsej 
negyedéves orvostanhallgató csil-
logó szemmel igy beszél erről: 

— fl szocialista társadalom 
elismerését látjuk abban, hogy 
az ifjuság ls bekerült a Nép-
frontba a AMNSz-en keresztül. A 
Népfrontban való részvételünk 
nemcsak azt jelenti, hogy az 
ifjúság fontos szerephez jutott, 
hagrem felelősségteljes munkát is 
hárít ránk. Következetes munkát 
ró az ifjuság minden tagjára és 

ügyét szolgáljuk az imperialista m\ komoly szervezeti munkával, 
háborús uszítással szemben. Se- még több munkával akarjuk épl-
gitenl akarunk a szocializmus teni a szocializmust. 

Az HDP nagyszegedi politikai akadémiáján 

ma tartja meg Földes István elvtárs 
előadását 

a Szovjetunió felszabadító szerepéről 
Ma, csütörtökön délután 5 

órakor kerül sor a városháza 
fűtött közgyűlési termében a 
Magyar Dolgozók Pártja Nagy-
szegedi Pártbizottságának min-
dig igen nagy érdeklődéssel kí-
sért politikai akadémiája leg-
újabb előadására. Ezt az elő-
adást Földes István elvtárs, az 
MDP háromhónapos központ) 
páltiskolájának vezetője tartja 
•A Szovjetunió felszabadító 

szerepe, cimmef. Az előadásból 
részletesen megismerhetjük azt 
a szervezett, biztos kezekkel 
irányított küzdelmet, amelyet a 
hatalmas Szovjetunió és Vörös 
Hadserege folytatott nemcsak 
Magyarország, de a világ min-
den elnyomott népének felsza-
badítására. Az előadásra belé-
pődíj nincs és minden érdeklő-
dőt szívesen látnak. 

4000 
500 

2400 forint hitel igényelhető s u J a v í t á s r a 
naptári évben eleget lett szántá-
si, illetve cséplést kötelezettsé-
geinek. Traktorjavitásra 1000, 
ekejavilásra 500, cséplőgép ja-
vításra 2400 forint hitel Igé-
nyelhető. A hitel igénybevéteU 
módjáról a főldmlves szövetke-
zetek a MOSzK-tóL a magántu-
lajdonosok az Országos Szövet-
kezeti Hitelintézet tagszövetke-
zeitől és a vármegyei gazdasági 
felügyelőségektől kaphatnak 
részletes felvilágosítást. 

A Gazdasági Főtanács trak-
tor-, traktoreke- és cséplőgép 
javítási célokra bankhitel folyó-
sítását engedélyezte. A hitelt ott, 
ahol gépállomás nem működik, 
minden főlamives szövetkezet, 
bérszán/ó és bércséplö igény-
be veheti, ha zaját anyagi ere-
jéből a javítást elvégeztetni, 
vagy az alkatrészeket beszerez-
ni nem tudja. A hitelt igénybe-
venni kívánó géptulajdonos kö-
teles igazolni, hogy az előző 

flz MDP nagyszegedi politikai aka ómiőján csütörtökön dél-
után 5 órakor 8 városháza közgyűlési termében Földes István 
elvtárs előadása:-

»fl SZOVJETUNIÓ FELSZABADÍTÓ SZEREPE-
Fűtött terem Belépődíj nincs. 


