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Ac Albert-telepi bánya dolgozóinak levele Rákosi elvtárshoz: 

A kongresszus tiszteletére fokozzuk 
széntermelésünket 

KEDVES RÁKOSI ELVTÁRSI 

Ml . az Albert-telepi bányaiizein 

pseces dolgozói nagy örömmel ké . 

pzülünk Pártunk február 24-i kon. 

greeszusára. Elhatároztuk, hogy 

Pártunk iránti ragaszkodásunkat, 

hűségünket azzal juttatjuk kifeje-

zésre, hogy csatlakozunk a Hofherr 

gyár dolgozóinak kezdeményezésé-

hez és a kongresszus tiszteletére 

ifokozzuk széntermelésünket, emel-

jük munkánk termelékenységét. 

Ennek érdekében vállaljuk: 

1. 1951 január, február hónapban 

pz előirányzott terven felül a kon. 

gresszusig 4000 tonna szenet adunk 

népgazdaságunknak. 

2. A munkahelyeket megfelelő 

méretű bányafával látjuk el és ez. 

zel a fajlagos fafogyasztást havon, 

ta 15 százalékkal csökkentjük. A 

frontfejtéseken új robbantási eljá-

rással 20 százalékos robbanóanyag 

megtakarítást érünk et. Havi áram-

felhasználásunkat a gépek jobb ki-

használási fokával, fokozott áram. 

takarékossággal 10 százalékkal 

csökkentjük. 
3. A szén minőségének megjaví-

tása érdekében a meddő válogatást 
a munkahelyeken az osztályozón, 
a kaparón és a gumiszalagon az 
eddiginél sokkal lelkiismeretesebben 
végezzük és a jelenlegi meddő tar-
talmat 30 százalékkal csöklrentjiik. 

4. Vállaljak, hogy az eddig 65 
Százalékban már bevezetett meleg 
csákányváltást február 24-ig a szé-

nen dolgozók 90 százalékára kiter-
jesztjük. Az Igazolatlan műszakok 
számát február 24.1g 3 százalékról 
1 százalékra csökkentjük és az év 
végéig teljesen megszüntetjük. 

A termelékenység emelése érdeké-
ben vállaljuk, hogy sztahánovlstá-
luk és élenjáró dolgozóink bevoná-
sával a 100 százalékon alul teljesí-
tők számát kétharmadával csök-
kentjük február 24-ig. A frontfej. 
téseken február 24-lg 40 dolgozót 
tanítunk meg a sztahánovista mun-
kamódszer alkalmazására. 

5. A kongresszus tiszteletére a vá-
járok elméleti tudásának növelése 
érdekében vájártovábbképzö tanfo-
lyamot Indítunk 60 fővel jannár 15-
től. A műhely! dolgozók továbbkép. 
zésére 15 fővel tanfolyamot Indí-
tunk. A szállítást munka érdekében 
vállaljuk, hogy mind a három mű-
szakban Ifjúsági brigádokat szer-
vezünk a csapatoknak üres csillével 
való jobb ellátására. 
IgérjUk nagy Pártunknak és bölcs 

vezérünknek, a bányászok szeretett 
édesapjának, Rákosi elvtársnak, 
hogy vállalt kötelezettségeinket ma. 
radéktalanu! teljesítjük, hogy ezzel 
is biztosítsuk fejlődő Iparunk min-
dennapi kenyerét, a szenet. 

Alberttelep, 1951, jannár 6. 
Az alberttelepi bányaüzem dolgo-

zói nevében: 
Juhász József 
párttitkár. 
Andrej György 
ÜB. titkár. 
Percbl Ottó 
üzemfőnök, 

A pestszentlőrinci építkezés dolgozói vállalják: 

Fokozottabb harcot folytatnak a termelékenység 

emeléséért 

„SZERETETT RÁKOSI ELV-
TÁRS! 

Mi, a pestszentlőrinci építkezés 
dolgozói, nagy örömmel értesültünk 
a Hofherr-gyári dolgozók kezdemé-
nyezéséről, A mai napon röpgyűlé-
seken megtárgyaltuk, hogyan ké-
szülhetünk legméltóbban Pártunk 
kongresszusára és elhatároztuk, 
hogy a Dunai Vasmű építőit követ-
ve; egyemberként csatlakozunk a 
Hofherr-gyári dolgozók kezdemé-
nyezéséhez. A Makszimenko elv-
társtól átvett új, sztahánovista mun-
kamódszert tömegesen elterjesztve, 
fokozottabb harcot folytatva a ter-
melékenység emeléséért, az anyag-
takarékosságért, készülünk legmél-
tóbban Pártunk kongresszusára. Ez-
zel fejezzük ki hűségünket, szerete-
tünket Pártunk és Rákosi elvtárs 
iránt. 

Ennek érdekében vállat juh: 
1. Építkezésünk első ütemét' az 

eddigi lemaradást behozva, hét nap-
pal a kitűzött határidő előtt, már-
cius 15 helyett 8-ra, ezen tervünk-
ben március l-re megjelölt összes 
építőmesteri munkálatokat február 
24-re befejezzük 

2. A DISz tanulóifjak által épí-
tett két kisebb épületet határidő 
előtt, február 24-ig befejezzük. 

Ezt úgy érjük el, hogy a tanulók 
átlagos teljesítményét változatlan 
minőség mellett 30 százalékkal nö-
veljük. 

3. A kavicsos homok tárolását úgy 
oldjuk meg, hogy az anyag gondos 

felhasználása révén 50.000 forintot 
takarítunk meg az építkezés befe-
jezéséig. Táblás zsaluzást alkalma-
zunk és ezzel az ötször felhasznált 
zsaluzóanyag 10 százalékát vissza-
adjuk az építkezés befejeztével. 

4. Helyes munkaszervezéssel, a 
Makszimenko-módszer tömeges el. 
terjesztésével a 100 százalékon alul 
teljesttök számát az eddigi felére 
csökkentjük február 24-ig. A bri. 
gádban dolgozók számarányát feb-
ruár 24-ig 25 százalékról 60 száza-
lékra emeljük. A kőműves-brigá-
dok 50 százaléka február 24-ig át-
veszi a Makszimenko-rendszerű fa-
lazást módszert 

5. A műszaki értelmiség olyan 
tervfelbontást készít, amellyel a 
munkalapok a munka megkezdése 
előtt 6 nappal a dolgozók rendelke-
zésére állnak, így a dolgozók két 
hétre előre ismerik feladatukat. 

ígérjük, hogy vállalt kötelezettsé-
geinket becsülettel teljesítjük, mert 
tudjuk, hogy ezzel is erősítjük a 
béketábort. 

Éljen a Magyar Dolgozók Pártja 
Kongresszusa! 

Budapest, 1951 január 5. 
A pestszenlőrinci építkezés dol-

gozói nevében; 
Salamon János 
párttitkár. 
Miklósvári Károly 

főépítésvezető. 
Kövesi Tibor 
DISz-iitkár 
Blazsejovszki Bertalan 
mühelybizálmi titkár." 

A Táncsics Bőrgyár dolgozói 

ujabb termelési győzelmekkel ünneplik 
a Pártkongresszust 

RÁKOSI „KEDVES RÁKOSI ELV-
TÁRS! 

Mi, a Táncsics bőrgyár dolgo-
zói a mai napon megtárgyaltuk 
a Hofherr-gyári dolgozók kezde-
ményezését és elhatároztuk, 
hogy csatlakozunk ahhoz. Elha-
tároztuk, hogy Pártunk kon-
gresszusát újabb termelési győ-

zelmekkel, munkánk minőségi 
megjavításával ünnepeljük. 

Ennek érdekében vállaljuk: 

A termelés vonalán: 

A) hogy az 1951. évi első két-
havi tervünket február 28 he-
lyett 24-re teljesítjük; 

B) hogy az exporthoz szállí-
tási kötelezettségünket március 

Az albán külügyminisztérium jegyzékben 

tilfakozott az olasz repülők újabb sorozatos 

batársértései ellen 

Az albán külügyminisztérium 
szóbeli jegyzéket nyújtott át a 
tiranai olasz követségnek. A 
jegyzékben felhívja a követség 
figyelmét, hogy olasz repülőgé-
pek 12 esetben ismét megsértet-
ték Albánia légiterét. 

Az albán határoknak olasz re-
pülőgépek részérő! történt újabb 
brutális megsértései — mondja 
a jegyzék —, arra mutatnak, 
hogy az olaa; kormány követke-

zetesen folytatja a háborús pro-
vokátor elvetemült gyakorlatát, 
abból a célból, hogy incidenseket 
és agressziós fészkeket teremt-
sen és ezzel megbontsa a békét 
a Balkánon. 

Az albán külügyminisztérium a 
leghatározottabban tiltakozik az 
újabb brutális határsértések el-
len és követeli, hogy haladékta-
lanul vessenek véget mjnden 
ilyen ellenséges tevékenységnek. 

5 helyett február 24-re teljesít-
jük. 

A takarékosság vonalán: 

A) Az egyik gyártórészlegünk 
belső átszervezésével, gyártási 
technika megváltoztatásával 
mintegy 400.000 forint megtaka-
rítást érünk el, mely 75 száza-
léka importanyagból adódik. Az 
átszervezést február 24-re vég-
rehajtjuk. 

B) A második negyedév végéig 
a gyártás-technikai eljárás meg-

változtatásával növényi cserzésfl 
vonalon 1,300.000 forintot taka-
rítunk meg népgazdaságunk szá-
mára a minőség megtartásával. 

C) Vállaljuk, hogy bedolgo-
zandó bőrökre fordított energia-
mennyiséget az 1950. évi fel-
használás/hoz viszonyítva a mi-
nisztertanács által elrendelt meg-
takarításon felül 7 százalékkal 
csökkentjük. 

D) A bőrkikészítésnél az eddi-
gi 12 százalékos átdolgozását feb-
ruár 24-ig lecsökkentjük 7 szá-
zalékra. 

E) A króm-gyár — a minő-
ség megtartásával — február 24-
ig megtakarít importeredetű 
anyagokból 5400 kiló nátrium-
bichromatot, 8400 kiló kérnátriu-

mot, valamint 562 kiló anilin-
festéket. ( 

A termelékenység emelése ér-
dekében : 1 

A) Sztahánovisták és élmun-
kások bevonásával, a munkamód-
szerátadás kiszélesítésével vál-
laljuk, hogy február 24-re a 100 
százalékon alul teljesítők számát 
5.2 százalékról 2 százalékra csök-
kentjük. 

Megfogadjuk, hogy vállalásun-
kat teljesítjük. 

Éljen a Magyar Dolgozók 
Pártja kongresszusa! 

A Táncsics-bőrgyár dolgozói 
nevében: 

Laskai Károly párttitkár, „ 
Brauer Ferenc üb-titkár, 
Holacsek Szaniszlóné igazgató, 
Vigh Béla DISz-titkár. 

Tito a z ország élelmiszerei után 

a jugoszláv nép vérét is felajánlja Amerikának 
A fasiszta Führer ingyen ágyútölteléket kész szállítani az USA monopoltőkéseinek 

Érdemes megnézni, hogy milyen 
eredménnyel zárult a Tito—Ranko-
vics-klikk bűnös tevékenységének 
elmúlt éve. 

Vigasztalan és értelmetlen dado. 
gás volt Kidricsnek, a gazdasági 
tanács elnökének az úgynevezett 
nép-szkupstina ülésén elhangzott 
beszéde. Kidrics mindenáron a ju-
goszláv gazdasági élet „felvirágzá-
sát", a nép jólétének növekedé-
sét igyekezett bizonygatni, viszont 
ő maga sorolta fel azokat az ada-
tokat, amelyek végkép halomra 
döntötték állításait. 

Szomorú képet mutat Jugoszlá-
viának végletekig földúlt népgaz-
dasága. Az ipar a tervet nem tel-
jesítette. Egyes iparágak évi ter-
vének végrehajtása 

még a jugoszláv hivatalos sta-
tisztikai adatok szerint is 40 
és 50 százalék között mozog. 

A mezőgazdaság az elmúlt évben 
még 60 százalékát sem szolgáltat-
ta be a tervben előirt termékmeny-
nyiségnek. A falvakban teljes a 
züllés. 1950 tavaszán a parasztok 
egyharmadával kevesebb földet ve-
tettek be, mint 1949-ben, pedig már 
akkor is 2,700.000 hektár maradt 
parlagon. 

lömeges elbocsátások 

Katasztrófálisan süllyedt a jugo-
szláviai dolgozók életszínvonala. Az 
élelmiszeradagokat a minimumra 
csökkentették, de még az így le-
szállított fejadagok sincsenek biz-
tosítva. Az iparcikkek úgynevezett 
„szabott" árai 13 százalékkal emel-
kedtek. 

Egész sor intézkedést léptettek 
életbe a bérek leszállítására. 

A tavalyi költségvetésben előirány-
zott munkabérösszeget még Kid-
rics alaposan szépített adatai sze. 
rint is több mint 11 százalékkal 
csökkentették. 

1950-ben 120.000 tisztviselőt. 
49.000 építőmunkást és más 
Iparágakból is többtízezer mun-
kást dobtak ki az utcára, mivel 
— Kidrics beismerése szerint 
— az állam nem tudja többé 

ellátni őket élelemmel. 
Nézzük most meg, milyen „ki-

látásokkal" kecsegtetik a belgrádi 
kémbanda főkolomposai Jugoszlá-
viát 1951-ben? 

A jugoszláviai fasiszta Führerek. 
washingtoni gazdáikhoz hasonilóan, 
beharangozták Jugoszlávia további 
militarizálását. Nagy hangon vi-
lággá kürtölték terveiket, a jugo-
szláv hadsereget arra készítik elő, 
hogy az amerikai-angol imperialis-
ták oldalán résztvegyen a háború-
ban. Tito erről szóló beszédei vaj 
mi keveset különböznek Truman 
hisztérikus átkozódásaitól. Tito 
ugyanzokat a dühödt kirohanásokat 
intézi a béke és a demokrácia tá-
bora ellen, mint Truman. 

Tito minden áron Igyekszik be-
bizonyítani hűségét amerikai 
gazdái Iránt, valamint azt, 
hogy kész ágyútöltelékként 
odavetni minden felnőtt jugo-
szláv polgárt az amerikai mo-

nopolistáknak. 
És Tito-klikknek az a szándéka, 
hogy 1951-ben még fokozottabb rab-
szolgai alázatossággal, még vadabb 
terrorral rendelje alá Jugoszlávia 
nemzeti érdekeit a Wall-Street ér-
dekeinek. 

AoyútölteléUek pofom áron 

Kardelj, aki szabadalmazott 
„ideológus"-ként szerepel az ame-
rikai nyilvántartásban, az új esz-
tendő kezdetét azzal az „elmélet-
tel" tette nevezetessé, hogy a ju 
goszláv hadseregnek vállvetve kell 
menetelnie az amerikai hadsereg-

gel, mert az amerikai hadsereg 
„igazságos háborút visel Koreában, 
s így progresszív szerepet tölt be." 
Tito, Kardelj és társai az egekig 
magasztalják a jugoszyáv hadse-
reget, annak „egységét", „harced-
zettségét", haditechnikáját és fel-
szerelését, nagy 

hűhóval hangoztatják, hogy ké. 
szek résztvenni minden olyan 
háborúban, amely a Tlto-kllkk-
nek és amerikai gazdáinak 
megítélése szerint „igazságos." 
A washingtoni pentagonban 

(hadügyminisztérium) most elége-
detten dörzsölgetik a kezüket. 

Ilyen potom áron az amerikaiak 
még sohasem vásároltak ennyi 

ágyútölteléket. 
Az az egy török dandár, amelynek 
„harcképességéről" már alkalmuk 
volt meggyőződni, 294 millió dollár-
jukba került, Tito pedig szinte in-
gyen kínál nekik egy egész hadse-
reget. 

A jugoszláv nép fokozza 
felszabadító harcát 

Rankovics ugyancsak a maga 
módján ünnepelte meg az új esz-
tendőt. Rankovics, hogy az ameri-
kai befolyást növelje Jugoszláviá-
ban, 

11.000 háborús bűnösnek és 

közönséges bűnözőnek adott 

amnesztiát 

és szélesre tárta elöltük az állami, 
katonai és gazdasági hivatalok ka. 
púit. 

A háború előkészítésének ez a 
politikája újabb terheket rak Ju-
goszlávia népeinek vállára. A tito-
klikk — előre látva az ország gaz-
dasági helyzetének elkerülhetetlen 
rosszabbodását — , 

már most felszólítja a dolgozó- 1 

kat, „hozzanak újabb áldozató, 

kat." 

Ugyan miért és kiért? 
Ez a kérdés mindjobban aggaszt, 

ja a jugoszláv munkásokat és pa-
rasztokat, akik látják, hogy a fa-
siszta gyilkosok bandája, miután 
megkaparintotta a hatalmat, sza-
kadék felé taszitja az országot. 

Az új, 1951-es évet Jugoszlávia 
népei azzal köszöntötték, hogy fo-
kozták felszabadító harcukat az 
amerikai-angol imperializmus bé. 
rencei ellen. S ezt az igazságos 
harcot a békéért küzdő népek szív-
vel-lélekkel támogatják. 

(Jan Marék cikke. Megjelent a 
Tartós békéért, népi demokráciáért 
1951. január 7-i számában.) 

Lenin halálának 27. évfordu'Óján 
megjelenik Lenin Művei 1. kötete magyarul 

tétlenül szükségesek és meg-
könnyítik a magyar olvasóknak 

A Szikra könyvkiadó fontos 
feladatának tekinti Lenin összes 
műveinek kiadását. A teljes so-
rozat negyven kötetre terjed és 
magában foglalja Lenin vala-
mennyi művét, Lenin felbecsül-
hetetlen értékű szellemi hagya-
tékát. 

Magyarnyelvű kiadását is, 
mint az orosznyelvű kiadást, ki-
egészíti a megfelelő tájékozható 
anyag — adatok, amelyek fel-

Lenin művei tanulmányozását. 
A megjelenő kötetekhez elő-

jegyzés útján juthatnak a dolgo-
zók. Az első kötet Lenin négy 
művét tartalmazza, melyeket 
1893—94-ben, forradalmi tevé-
kenységének kezdetén írt. 

Lenin Művei eiső kötetét 
Lenin halálának 27. évfordulójá-
ra adja ki a Szikra könyvkiadó. 

Tanulmányi jutalmat kapnak a kiváló 
egyetemi és főiskolai hallgatók 

Ez év február közepén 400.0001 jeles tanulmányi eredményű 
forint összegű jutalmat osztanak 
ki a legkiválóbb egyetemi és fő-
iskolai hallgatók között. A tanul-
mányi jutalmak 600, 400 és 200 
forint összegűek. 

A 600 forintos jutalmat a leg-
kiválóbb, jeles eredményt elért 
hallgatók kapják, akik tanulmá-
nyi eredményük mellett politikai 
fejlődésükben példát mutatnak. 
A 400 forintos jutalmat azok a 

hallgatók kapják, akik politikai-
lag a mult tanévhez viszonyítva 
sokat fejlődtek. 200 forintos ta-
nulmányi jutalmat azok kaphat-
nak, akiknek tanulmányi eredmé-
nye jó. 

A tanulmányi jutalmakat az 

egyes karokon február 20-ig 

osztják ki ünnepélyeg keretek 

között. 

A korea i néphadsereg hőse inek 
ki tüntetése 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság Hőse címmel tüntették 
ki a koreai néphadseregnek a haza 
egységóért, szabadságáért és függet-
lenségéért vívott harcokban kima-
gasló érdemeket tanúsító tisztjeit, 
tiszthelyetteseit és katonáit. A ki-
tüntetetteknek a Koreai Népi De-

mokratikus Köztársaság Hőse cím-
mel és az Arany Csillag Ér-
demjellel együtt az amerikai impe-
rialisták fegyveres agressziója ellen 
vívott igazságos honvédő háborúban 
tanúsított bátorságért é s hőstette-
ikért az Állami Zászlórend-jele el-
ső fokozatát is átadják. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
hadi jelentése 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság néphadseregének főpa-
rancsnoksága jelenti: 

A néphadsereg egységei és a kí-
nai önkéntes osztagok Szöul térsé-
gében előrenyomulva, a város kör-
nyékén szétzúzták az ellenség ma-
kacsul ellenálló egységeit és január 
4-én behatoltak Szöulba. 

A néphadsereg egységei bevették 
a város központját, elfoglalták va-
lamennyi középületet és rádióállo-

mást. a közlekedési és postahivata-
lokat. majd a város valamennyi kör-
zetét megtisztították az ellenségtől. 

A néphadsereg hős egységei telje-
sen felszabadították Szöult. 

Nem sokkal a város felszabadu-
lása után megkezdte munkáját a 
szöuli népi bizottság Újból meg-
kezdték tevékenységüket a külön-
böző demokratikus pártok és társa-
dalmi szervezetek. A felszabadult 
Szöul lakossága lelkesen fogadta » 
néphadsereg egységeit 


