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Szeged é p i t & i p a r a is 
Nagy feladatok elé áhította 

Építőiparunkat a hároméves 
terv. De még ettől is jóval na-
gyobb követelményeket támasz-
tanak az ötéves terv beruházd-
sai. Az ötéves terv során csak 
a magasépítésre 14 milliárd fo-
rintot fordítunk. Ez az összeg 
mutatja, hogy óriási építkezési 
program megoldása vár a ma. 
gyar építőiparra. Megállapítha-
tó, hogy Magyarországon még 
ilyen óriási feladat, ilyen óriási 
munka nem várt az építkezést 
végző iparra. Meg kell valósíta-
nunk, teljesítenünk kell ezt az 
építési programot pontosan, hí-
ánytalanul, időre, ugy ahogy azt 
a terv előírja, mert ettől függ 
legnagyobb részben majd azok-
nak a gyáraknak, üzemeknek, 
lakóházaknak felépítése, ame-
lyek népgazdaságunk fejlődését, 
a dolgozók é'eíszinvonalát tesz-
nek hívatottak emelni és biz-
tositaní. * 

Nagy és jelentős változáson 
ment keresztül építőiparunk aZ 
államosítás óta. Ez a változás 
telte lehetővé, hogy a három, 
éves tervből reáháruló felada-
tokat teljesíteni tudta. De ettől 
függetlenül a sikerek merTell 
nagy hiányosságok vannak, kü-
lönösen a ma?asépítőiparban. 

fiz építkezés költséget m^g 
mindig jóval meghaladják a töb-
bi iparban kialakult árszínvo-
nalat. Szorzószámaink még min-
dig hatvan százalékkal magasab-
bak az egyéb iparágak színvona-
lánál. Ezt a különbözetet az épí-
tőipar területén található hibák 
okozzák. | i 

A hibák megtalálhatók a ter-
vezéstől kezdve az épit<etck és 
építési vattaiatok, építkezést irá-
nyító hatóságok, az építőanyago-
kat gyártó vállalatoknál ugyan-
úgy, mint az épitőipari dolgozók 
soraiban. Magyarországon még 
eddigi nem ismert újfajta hatá-
rozatot hozott szombaton a mi-
nisztertanács. R kormány ezzel 
az uj haiározstával hozzáfogott 
az ország kulesiparában, az épí-
tőiparban a rendcsináláshoz. 
Hozzáfogott, hogy felszámolja a 
mai helyzet hibáit. Rendéleté-
ben utasiíást ad az önköltség-
csökkentésre, amelyet tizenöt 
százalékban állapit meg ez év 
végéig. # : j • , , ' 

Uj irányító és vezető mód 
ez, amellyel möst kormányunk 
az építőipar felé fordul. Á ha-
tározat tizenhat pontban jelöli 
meg a tennivalókat, amelyek 
nz építőipar minden részére 
kiterjednek; u j szocialista 
munkamódszerek bevezetését, 
munkaversenyek, brigád- és 
ujilómozgalom fokozottabb 
szervezését, a szocialista mun-
kaverseny különböző fajait, 
amelyeket a többi iparágak 
dolgozóinak széles rélege már 
nagy mértékben átvett. Szüksé-
ges volt ez a rendelet, mert 
csak ugy tudja építőiparunk 
felvégezni, teljesíteni az épít-
kezési programot, ba felszá-
molja a hibáit, változtat el-
avult munkamódszerein és nö-
veli kapacitását. Csak igy tud-
ja teljesíteni a szocializmus 
építésében reá háruló felada-
tokat. i 

Az épiLőipar élőit á l ló hatal-
mas feladatok szükségessé te-

a kiiiizölt cél érdekébenv 

hogy építőiparunk előtt mini 
példakép lebegjen a Szovjet-
unió építőiparának hatalmas 
fejlődése. Meg kell valósita-
nunk, be kell vezetnünk azo-
kat a bevált munkamódszere-
ket, amelyek'-pl a szovjet épí-
tőipar a legkorszerűbb iparrá 
fejlődhetett. 

A magyar dolgozók níígy meg 
hyugvással és örömmel fogad-
ták a minisztertanács határo-
zatát. Nagy viszhangra talált 
Szegeden a MÉMOSz munkásai 
között is. Ezt mutatja a Fa-
ragő-utcai bérházat épitő dol-
gozók üzemi értekezlete is. 
«A minisztertanács határozatá-
nak tizenhat pontja parancs 
számunkra és ezt nemcsak tel-
jesitjük, hanem azön leszünk, 
hogy még nagyobb eredmé-
nyeket érjünk cl*, — jelentet-
te ki Ciner Antal, a MÉMOSz 
Magasépítő Nemzeti Vállalat 
egyik munkacsoport vezetője. 
Ciner Antal szavait támasztot-
ták alá munkatársai kijelen-
tései is. Valamennyien egyet-
értenek a kormány által Telso 
rolt hibák és a megszabotl 
cél pontjaival. A MÉMOSz szak-
munkásainak és segédmunká-
sainak felszólalásai mutatják, 
hogy önkritika gyakorlása után 
minden egyes dolgozó felis-
merheti mind a maga, mind 
vezetőinek hibáit. így megta-
lálhatják azok kiküszöbölésé-
nek módját is. Aj MÉMOSz 
munkásainak nagy része már 
elindult az uton és megkezdte 
a harcot sí kormány által ki-
adott rendelet végrehajtásáért. 

Ezt az utat kell követnie azjj 
ország s egyben Szeged vala-| 
mennyi épitőipari dolgozójának| 
is. Meg kell valósítani és megg 
is lehet valósítani még ez évben | 
a tizenöt százalékos önköltség-
csökkentést. Ez olyan cél, mely-
ért minden épitőipari dolgozó 
szívvel-lélekkel harco'hat, mertj 
érdemes érte dolgozni. Egyma-
gában ez a tizenöt százalék, 
amely csak minimumnak tekint, 
helő - az épitkezés önköltségi 
csökkentésében — negyvenöt-
ezer u) kétszobás fürdőszobás 
lakás felépítését teszi lehetővé. 

A szegedi MÉMOSz Magas-
épitő Nemzeti Vállalat dolgozói 
elindították harcukat — az or-
szág valamennyi építőipari dol-
gozóival együtt. Sok munka vá-
laszt még el bennünket a céi 
megvalósításától. A munka sok 
apró csatáját kell megvivniok 
az építőipar dolgozóinak, mig 
elérkezhetnek ahhoz a naphoz, 
amikor kijelenthetik: >Teljesí-
tettük feladatunkat.* p 

De nem kétsdge& hogy ez a 
nap is eljön. A Magyar Dolgo-
zók Pártja által vezetett mun-
kásosztály már sok csatát nyert 
az egyes iparágak munkafront, 
ján. A Párt ugyan ugy segiff 
majd az épitőipari dolgozók 
liarcát is. A siker most sem 
marad el, csak össze kell fog-
ni, tervezőknek, mérnököknek, 
szakmunkároknalí, segédmun. 
kasoknak egy akarattal, öntuda-
tos munkával. így december 
harmincegyedike a magyar népi 
demokrácia, a dolgozó nép győ-
zelmeinek ujabb ál'omása 'esz. 

A'caO Pál 

A Itiiíai néphadsereg mensemmlsüeSI 
négy Kuomintang hadtestei 

Az első kinai hadtest és azUatmas előremjomulásánaJz kez-
északkinai hadlest julius 12-énj dele volt ezen a vidéken* A Inépi 
a Lunghajba vezető vasulvonal, csapatok julius 14-én felszaba-
tól nyugatra megsemmisített'ditolták Packit, Szecsuan tar-
négy Kuomintang hadtestet..tomány kapuját. A néphadsereg 

jTöbb mint 30.000 Kuomintany ' 
katonát foglyul ejtettek. Mint-
egy 10.000 Kuomintang katona 
elesett vagy megsebesült. Ez a 

I hadmüvelet q néphadsereg ha-

|Ujabb heves harcok 
S^molSIsass vidékén 

északkinai hadseregcsoportja 
Senszi tartományban átkelt a 
Sárga folyón és most az első 
hadsereggel karöltve Északkelet. 
Kina felszabadításáért harcol. 

uralma alatt a munkanélküliség 
állandóan nő, nagtj a drágaság, 
az adóterhek, és a pénz hiánya 
pedig még nyomorultabbá teszi 
a széles tömegeket. 

Tudjuk, hogy van mód a vál-
ság és nehézségek elhárítására 
és ez a2, hogy meg kell változ-
tatnia gazdaságpolitikáját, szo-
rosabb kapcsolatba kell lépni a 
Szovjetunióval és a népi detrvo-
kráciákkal — fejezi be a lap, 

A marseülei munkások 
szolidaritás sztrájkja 

A munkásság nemzetközi 

szolidaritási mozgalma —« 

amely az angol és kanadai 

kikotornunk ások karcát tá* 

mogatja — egyre nagyobb 

méreteket ölt. A genovai k i i 

kötőmunkások u tán most st 
marscillei tengerészek és kft 

kötőmunkások határozták felj 

"hogy ezentúl egyetlen kan a* 

dai ha jó rakományát seal 

rakják k i 

Sz'éV.n zhtérs fogadta 

a brit nagyköveiet 

Hivatalos és nemhivátaíos. munkás vesztette e! munká- Sztálin elvtárs, a Szov jet 

statisztikát adatok kélsőgtcle-' ját. Newyork államban több ánió minisztertanácsának éli 

Szmolikasz* vidékén heves 
csatát vívtak a demokratikus 
hadsereg alakulatai és a mo-
narchofasiszták. Az utóbbiak 
rendkívül súlyos veszteséget 
szenvedtek. 

A görög kormány megtil-
totta a külföldi újságíróknak, 
hogy felkeressék az ország 
északi vidékét. A tilalmat az-
zal az ürüggyel indokolják, 
hogy nem vették figyelembe 
az athéni cenzúra utasításait. 

A pireuszi rögtönítélő bíró-
ság és a larisszai bíróság 

által halálra ítélt 16, illetve 

30 hazafin kívül hétfőn a ka-

záni rögtönítélő bíróság 19 

demokratikus érzelmű hazafit 

ítélt h'alálra. 

A demokratikus 'hatóságok 

birtokában van minden bizo-

nyíték arra vonatkozóan, 

hogy két évvel ezelőtt Ikaria 

szigeten Cigantesz ezredes, 

az Intelligence Service ismerf 

ügynöke parancsára gyilkol-

ták meg Euripides* Bakir-

dzsisz tábornokot. 

A mimkanéSkül iség rekord ja 

nül bizonyítják1, hogy az ameri-
kai dolgozók életszínvonala ál-
landóan süllyed, mert a mo-
nopolisták igyekeznek a növek-
vő válság terheit a munlcástö-
mege'k vállairá rakni. Április 
közepe óta a munkaügyi mi-
nisztérium adatai szerint 320 
ezer munkást bocsátottak e] 
a gyáripari üzemekből, szep-
tember óta pedig 11,700.000 

mint 035.000 munkás folyama 

dott munkanélküli segélyért 

Ez a legmagasabb szám 1037 

óta', amikor az államban be-

vezették 8 munkanélküli se-

gélyt- Ez a szám azonban nem 

tartalmazza a munkások min-

den kategóriáját, mert nem 

minden kategória részesül se-

gélyben. 

Eráfyssen folytatják akciójukat 
a bezárt francia repülőgépgyárak 

dolgozói 
Hétfőtl és kedden a bezárt 

SNflC repülőgépgyárak dolgozói 
tiltakozó tüntetéseken követelték 
az üzemek azonnali megnyitását. 
Erős karhatalmi egységek pró-
bálták a tüntetőket szétzavarni, 
flz üzemek környékén a dolgozók 
tüntető gyűléseket tartottak, 

viselők biztosították őket a kom-
munista párt támogatásáról. 

R párlskőrnyáki vas- és fém-
munkások szakszervezete felhív-
ta a dolgozókat és a lakosságot, 
hogy csatlakozzanak az elbocsá-
tott repüiőgifSrt munkások ér-
dekében indítok szolidaritási 

amelyeken a kommunista kép- akcióhoz, 

üz amerikai rerJniralom 
együtt fér a Utoriis uszítással 

Néwyörkbíin 38 haladőszelle-
mü politikai szervezet ezer 
küldöttének részvételével kon-
gresszus ült össze a polgári 
szabadságjogok védelmére. A 
vita során az amerikai közélet 
számos ismert haladó képvi-
selője súlyos szavakkal bélye-
gezte meg az ál lami végrehaj-
tó szervek beavatkozását a 
polgárok szabadságjogaiba, va-

gárok politikai üldözését. En-

nek legjobb példája az ame-

rikai kommunista párt és ve 

zetői ellen indított hajsza. A 

szónokok élesen eliiélték a pol-

gári szabadságjogok lábbaltip-

rását, am i velejárója az impe-

rialisták háborús uszításának. 

Elitélték a szónokok a faji 

megkülönböztetés szégyen tol-

lam int az amerikai állampol- jes politikáját. 

Dánia gazdasági neliézsóoeít 
ml a Szakisaiéval ás e népi rieiokriclittal 
léiesiíeit szoros tepcsoSaiÉ szilflíeüieíífe i s s i 

R Land og Folk dmü lap 
I megállapítja, hogy Dánia igen 
komoly gazdasági válság küszö-
bén áll. R nehézségek forrása 

|a Marshall-terv és az, hogy Dá-

nia a nyugati országok válsá-
goktól szenvedő gazdasági éle-
tével kapcsolta össze gazdálko-
dását. 

A szociáldemokrata kormány 

nöke, jú l ius 18-án kih'allg* 

táson fogadta Kelly brü 

nagykövetet. A kihallgatásod 

jelen volt Visinszkij elvtárdj 

a Szovjetunió külügyminis^ 

tere is. 

I8?ü&07S?ág vá lsácSsn 

Inonü köztársasági elnök Kei 
lettörökországban tartott körúti 
ja során mondott beszédében kw 
jelentette, hogy az ország válsá-
osább helyzetben van, mint 

vaialia. Hangoztatta, hogy bel-
ügyi téren is komoly követkéz-
menyekkel ke'I számolni. A de-
mokratikus ellenzék már jó ide-
je élesen bírálja a kormány po-
lilikáját és hangozta1 ja, hogy II 
Marshall-terv és a katonai se-
gítség tág teret nyit az ame^ 
ríkat befolyás érvényesülésénél 
Törökország belügyeibe. 

Tovább terjed 
a newyorki autóbusz 

sztrájk 

Néwyork város autóbuszüze-
mének dolgozói négy szerelötár-
suk elbocsátása miatt csütörtököd 
sztrájkba léptek. R sztrájk pén-
teken tovább terjedt Most mát 
30 autóbuszvonalon szünetel X 
közlekedés. A sztrájk miatt egy* 
millió 125 ezer utas kénytelen 
volt más közlekedési eszközf 
igénybevenni. 

250 francia és balga gyermek 
érkezeti M w országra 

A népjóléti minisztérium é» 
a Vöröskereszt meghívására 
hétfőn éjszaka 200 francia és 
belga gyermek érkezett Ma* 
gyarországra, az ellenállási 
mozgalom hőseinek gyerme-
kei. A gyermekcsoportot ün-
nepélyesen fogadták a Keleti 
pályaudvaron. Hat hétig v y ^ 
ralnak Ma avar országa1* 


