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A szovjet tapasztalatokat felhasználva, 

községünk újabb fejlődésnek indul 
Sóndokfalva és Újsientiván dolgozó parasztjai megválasztották a Szovjetunióba induló 

Nagy ünnepe volt vasárnap Sán. 
dorfalva dolgozó parasztságának: 
küldöttet választott a szocializmus 
országába. Az elmúlt év őszé-n ha. 
zánkban Járt szovjetukrajr.ai kol. 
hozparasztküldöttség ellátogatott 
Sándorfalvára és értékes tanácsokat 
adott a község dolgozó parasztsá-
gának. Azóta a sándorfalviak még 
többet beszélnek a Szovjetunióról, 
még jobban érdekli őket a szocia-
lizmus országának mezőgazdasága. 
Most az a kitüntetés érte őkcl, hogy 
saját Koraikból választhatták meg 
küldöttüket: Gonda József 6 holdas 
dolgozó parasztot. 

Az elsők között jór 
Gonda József 

Gonda József többezer dolgozó 
paraszttársával együtt évtizedekig 
dolgozott Pallavichini őrgróf ura-
dalmában, A felszabadulás után 
földet kapott, amit meg is hálált: a 
mult évben is az elsők közölt telje, 
sítette beadási kötelezettségét és az 
idén is élenjár a mezőgazdasági 
munkálatokban. Már a kukoricát is 
megkapálta. Búzatermése 15—16 
mázsát ígé/r holdanként. Mint kom. 
munista dolgozó paraszt, élenjárt a 
felvilágosító munkában is. Több 
mint 20 évig járt Pallavichini 
földjére napszámba, sokat tudott 
beszélni paraszttársainuk a mult 
keserves emlékeiről. S hogy ez a 
mult többé ne térhessen vissza, ez-
ért akar még jobban dolgozni Sán. 
dorfalva dolgozó parasztsága, ezért 
küldi Gonda Józsefet most a Szov-
jetunióba. 

A Szabadság.téren rendezett pa. 
rasztgyülésen ott voltai? a község 
legjobb egyénileg gazdálkodó dol. 
gozó parasztjain kivül a „Rózsa 
Ferenc'Mermelőszövetikezet és a 
gépállomás dolgozói közül 'sokan. 

Körösi Ferenc elvtársnak, a he. 
lyi pártszervezet titkárának üd-
vözlő szavai után Révész László 
elvtárs, a Szegedi Járási Páribi. 
zolbság kiküldötte arról szólott, mi-
lyen nagy megtiszteltetés érte dol. 
gozó parasztságunkat azzal, hogy 
immár harmadszor küldheti kép. 
viselőit a nagy Szovjetunióba, ahol 
saját szemükkel győződhetnek meg 
a világ legfejlettebb mezógazdasá. 
gának hatalmas eredményeiről. 

Ezután nagy lelkesedés közben 

küldötteiket 

választották meg az egybegyűlt dol. 
gozó parasztok Gonda József hat-
holdas dolgozó parasztot küldöttnek, 
majd egymásután emelkedtek szó. 
Iá—a a község dolgozói 

Üzennek a Szovjetunióba 
a sAndorfalvi 

dolgozó parasztok ? 
Bihal Béláné a sándorf alvi dolgo. 

zó parasztasszonyok nevében ezeket 
mondotta: 

— Ha visszatér, mondja ol ne. 
künk, hogy a szovjet asszonyok ho-
gyan veszik ki részüket a termelő 
munkából. S ml viszonzásul igér. 
jük. hogy amig távol lesz, segíteni 
fogjuk családját a küszöbönálló 
termésbetakarítájsi munkálatok ol. 
végzésében. 

Király József, a helyi tanács dol. 
gozói nevében arra leérte Gonda Jó . 
zsefet, jól figyelje meg és tanul-
mányozza azt is, hogy a helyi szov-
jetek hogyan segítik a kolhozok 
munkáját. Ezeket a tapasztalatokat 
Gonda József, mint a helyi tanács 
tagja, jól tudja majd Itthon hasz-
nosítani. 

Lajkó József 5 holdas kisparaszt 
arra kérte, tolmácsolja Sándorfalva 
dolgozó népének üdvözletét, hogy a 
Szovjetunió felszabadította őket az 
örgrófok és kulákok igája alól. De 
jól figyelje meg. hogyan érik el a 
szovjet dolgozók az állattenyésztés 
terén kiváló eredményeiket, hogy e 
tapasztalatok alapján a kétéves ál. 
lattenyésztési tervünket sikeresen 
meg tudjuk valósítani, 

Szinok Gábor általános iskolai 
igazgató Gonda József felé fordul-
va ezeket mondotta: 

— Kérem, mondja el a Szovjet, 
unióban, hogy Sóndorfalvának ma 
mér több mint 70 olyan parasztszár-
mazású tanulója van, aki középis. 
kólában folytatja tanulmányait. 
Ezután még több felszólalás hang. 

zott el, amelyekre Gonda József 
válaszolt. Megköszönte a Pártnak a 
megtisztelő megbízatást és ígéretet 
tett dolgozó paraszti jainak, hogy 
sok tapasztalatot gyűjt a község 
dolgozó parasztjai számára a Szov. 
jelunióban. 

Délszláv parasztküldöttet 
választottak U|azentlvánon 
Vasárnap délelőtt Új szent iván 

termelőszövetkezeti köziség dolgozó 

parasztjai is megválasztották kül. 
dötljüket, aki a parasztküldött rég-
gel a Szovjetunióba megy. A ter. 
melőcsoportok nagyrészt' lélszláv-
ajkú tagjai Veszelinov Milndint, az 
elsőlipusú „Kossuth"_tszc3 tagját 
küldik a Szovjetunióba. 

Veszelinov Miladin az elmúlt év. 
ben beadási kötelezettségét jóval 
túlteljesítette. Július l-ig előirány-
zott tojásbeadásának máris ele. 
get tett. Jó felvilágosító mun. 
kát végzett, amivel elősegítette, 
hogy öt dolgozó paraszt nyolc má. 
zsa elmaradt gabonabeadását telje, 
sítette. Az általa művelt földet pél. 
damutatóan gyommentesen tartja. 
Gyapotját egyszer sarabolta és már 
kétszer megkapálta. 

A küldöttválaszló gyűlésen jelen, 
lévő dolgozó parasztok megbízták 
Veszelinov Miladint, hogy a Szov. 
jelunióból visszatérve milyen kér. 
désekre hozzon válaszl. 

Lakó József, Putnik Miklós, 
Kiss András és még sokan mások 
vállalták, hogy amig Veszelinov 
a küldöttséggel a Szovjetunióban 
jár, földjét művelik. Drágity Nán . 
dor kérte, hogy visszatérve a Szov-
jetunió fejlett állattenyésztéséről 
tartson a csoportban előadást. Lévai 
György, a harmadik tipusú „Sza-
bad, Föld", tszcs elnöke kérte a 
küldöttet, hogy hozzon hírt a Szov. 
jetunióban folyó öntözéses gazdái, 
kod ás r ól, mert a jövő évben szov. 
jet tapasztalatokat felhasználva 
konyhakertészetet létesítenek. Mar. 
fon András, a kultúrotthon vezető, 
je a szovjet kolhozok kultúréleiére 
kíváncsi. 

Számos hozzászólásban kérték 
még a küldöttet, hogy visszatérve 
számoljon be a szovjetek működé, 
séröl, a szovjet asszonyok és a szov. 
jel ifjúság életéről. 

Veszelinov Miladin ígéretet tett 
arra, hogy a hozzáintézett kérdé-
sekre a választ meghozza. 

— Remélem — mondotta —, hogy 
a szovjet tapasztalatokat felhasz. 
nálva községünk újabb fejlődésnek 
indul és ezzel nemcsak a mi jóié. 
tünket fogjuk emelni, hanem 
ugyanakkor csapást mérünk a né. 
hány kilométerre lévő Titóra és 
cinkosaira, akik elnyomásban tart. 
ják a jugoszláv népet. 

A kritika éa önkritika fegyverének használatával 

eredményes munkát végzett 
a Városi Tanács nyilvános tanácsülése 

H A R C MINDEN SZEM GABONÁÉRT 

Elvetették a másodoövényeket, szorgalmasan készülnek a búza aratására 
A „DÓZSA"-TERMELÖCSOPORl BAN 

Már befejeződött az árpa aratá-
sa a szegcdi „Dóz»a"-tszosben. Sü. 
rű keresztekben várják az árpaka. 
1 ászok a cséplőgépet. A dorozsmai 
gépállomás dolgozói kedden reggel 
fogtak hozzá az árpa csépléséhez, 
mert már igencsak elfogyott a ta. 
karmány, tehát igyekezni kell 
csépléssel. 

Az aratás után a dorozsmai gép. 
állomás dolgozói azonnal hozzáfog-
tak 

a tarlAbuktatAshoz, 

s uiána a másodnövények vetésé, 
hez." Száznapos kukoricát vetettek 
az árpa helyére. Száz nap múlva 
új termést takarítanak be arról a 
18 holdról, melyről learatták az ár. 
pát. Az árpaföld mlleett három 
hold learatott repce is a cséplőgépre 
vár A repcét éjjel csépelik el, mert 
nappal nagyon kiszárad és pereg a 
szem. Éjjel a harmat nem engedi, 
hogy szem veszteség legyen. 

A jövő hét elején kezdődik a búza 
aratása is a csoportban. Egy bri-
gádot alakítottak a termelőcsoport 
dolgozói az aratásra. A brigádon 
belül 

III munkacsapat van. 

Ezalatt az egy hét alatt is a mun-
kacsapatok tagjai még fokozottab-
ban felkészülnek az aratásra, elké. 
ezítik szerszámjaikat, hogy minden 
akadály nélkül kezdhessék meg jö. 
vő évi kenyerünk, a gyönyörű bú. 
zakalászok learatását. 

Minden kézre szükség van ara-
táskor. Ezt ismerte fel a „Dó. 
zsa"-tcrmelőcsoport kertészeti, ál . 
'latgondozó és gyümölcstermesztő 
brigádjának tagjai is. A kertészeti 
brigádból különösen az ifjúmunká-
sok sietnek segítségükre az ara-
lóknak Gémes Franciska ós Kocso 
Ilonka' DISZ.fiatalok örömmel 
ajánlották fel a tszcs növényter-
mesztési brigádjának, hogy aratás 
Idején ők is 

sarlót vesznek a kezükbe, 
s kötik a kévéket, rakják a keresz-
teket az aratói? ulán. Az állalgon-
dozó brigád tagjai közül is ketten 
( i án lo t ták , fe l segítségüket aratáe 

idejére. Fejadós József és Zombori 
József is az aratás idején végzett 
munkájukkal igyekeznek biztosítani 
azt, hogy a csoport gabonáját mi. 
nél előbb zsákokban lássák. A sző. 
lő. és gyümölcstermesztő munka, 
csapatban négyen dolgoznak. Mire 
beérik a búza, akkorra a szőlő-
ben ők 

Igyekeznek elvégezni 
minden munkálatot, 

s így a munkacsapat teljes egészé, 
ben belesegít az aratásba. 

Az aratási előkészületek közben 
sohasem feledkeznek meg arról, 
hogy példamutatással s eredmé. 
nyeik ismertetésével felvilágosító 
munkát végezzenek az egyénileg 
gazdálkodó parasztok körében. Ezen 
a téren a tszcs elnöke és a párltit. 
kár elvtárs mutat példái a cso. 
port többi tagjainak. A környéken 
lakó dolgozó parasztokkal munka 
előtt, vagy után elbeszélgetnek fi 
egy ilyen beszélgetés után Bárká-
nyi Márton 8 holdas egyénileg dol. 
gozó paraszt megígérte, hogy majd 
ha betakarította gabonáját és a be. 

szolgáltatását is teljesített?, akkor 
belép a termelőcsoporlba. Dc a cso. 
port minden tagja elbeszélget a 
környékbeli dolgozó parasztokkal s 
igyekszenek meggyőzni őket arról, 
hogy a közös gazdálkodással 

•okkal könnyebb a munka, 
szebb az élet. Most, aratás idején 
az egyénileg dolgozó parasztok leg. 
feljebb családtagjaikkal dolgozhat-
nak együtt, de itt a csoportban jó. 
formán mindenki a búzaföldön lesz 
aratáskor. De még a gépek is se-
gítenek nekik, könnyebbé teszik 
munkájukat. 

Hatalmas harc: a kenyércsata fo. 
lyik a „Dózsa"-termelőc3oportban, 
de többi termelőcsoportjainkban s 
az egyénileg gazdálkodó parasztok 
között is, A „Dózsa".termelőcsoport 
példáján mindenütt minden mun-
kaerőt vonjanak be az aratás nagy 
munkájába, hogy a minél előbbi 
aratással biztosítsák a lehető legki, 
sebb szemveszteséget, hogy hiány 
nélkül kerüljön a búza a zsákokba, 
a magtárba s onnan a magyar dol. 
gozók asztalára. 

Az eddigi választási eredményekből is kiiűnik, 
hogy Franciaország első pártja továbbra is 

a Kommunista Párt 
Párizs (MTI). A franciaországi 

képviselőválasztások eddigi, még 
nem végleges adatai arra mulat-
nak, hogy ft Kommunista Párt 
parlamenti képviseletét mestersé. 
gesen korlátozni igyekvő válasz, 
tójogi „reform" ellenére a párt 
változatlanul Franciaország legerö-
sebb pártja. 

Az ország 31 megyéjéből h a -
tott választási adatok szerint a 
következő nem végleges eredmé. 
nyek alakulnak ki: 

Kommunista Párt 1,270.180 sza. 
v«zat, 21 mandátum. Egy mandá 
tam minden 60.818 szavazat ulán! 

Jobboldali szocialisták 833 475 
szavazat, 27 mandátum, egy man-
dátum minden 36.887 szavazat 
utáni 

MRP 679.870 szavazat. 25 man-
dátum, egy mandátum minden 
27.097 szavazat után. 

Parasztpárt és szövetségesei: 
422.310 szavazat, 11 mandátum. 
Egy mandátum minden 30.920 sza-
vazat után. 

Hétfőn reggel fél 8 órakor a 
francia belügyminisztérium álta' 
kiadott töredékes statisztikák sze. 
rint 378 mandátumra vonatkozóan 
az egyes pártok eddig a következő 
számú mandátumot szerezték: 

Gaulleisták 72 mandátum, jobb-
oldali szocialisták 70, jobboldal 
..pártonkívüliek" 60. kommunisták 
58, MRP 53, Daiadier.féle radiká-
lisok 39, Herriot-féle radikálisok 
21. jobboldali ellenállók 2 és ré. 
hány töredék. 

Szeged Vároa Tanácsa nyilvános 
tanácsülésén a szegedi dolgozók 
képviselői megbeszélték az eikö_ 

vetkező két hónapban a tanácsra 
váró feladatokat. , 

A tanácsülést Dénes Leó elvtárs 
VB-einök nyitotta meg, 

Dénes elvtárs bevezetőben el. 
mondotta, hogy a tanács munkáját 
a Párt irányítása, ellenőrzése se. 
gttette. Hiányolta azonban, hogy 
a VB-tagjai nem fordítottak elég 
gondot az osztályok működésének 
ellenőrzésére, ami kihatott az egész 
tanács munkájára. 

Ezután az állandó bizottságok 
munkájában tapasztalható eredmé-
nyekről és hibákról beszélt. Hiba. 
hogy 

a tanácstagok nrni veszik kl elég 

aktivan részüket az állandó 

bizottságok munkájából. 
Az álján dó bizottságok részéről 
kevés a kezdeményezés, pedig az 
naevban elősegítené a tanács mun-
káját. 

Nagy eredménynek tekinthető 
az állandó bizottságok munkája, 
ban, hogy az aktivRhálózaton és az 
albizottságokon keresztül mind 
szorosabbra fűzik a dolgozó töme-
gek kapcsolatát a taráccsal. 

Beszámolójában, hangsúlyozta 
Dénes elvtárs, hogy a tanács előtt 
álló legfontosabb feladat 

a begyűjtési munkák sikeres, 
időben való elvégzése és az 
aratás, cséplés helyes előkészí-

tése. 
Ezután ismertette városunk ke-

reskedelmi és pénzügyi helyzetét, 
valamint az oktatási és egészség, 
ügyi helyzetet. Beszélt a kleriká. 
lis reakció aknamunkájáról. 

A klerikális reakció tervsze. 
ríien agitál a továbbtanulás 

ellen. 

A tanácstagok egy része még min. 
dig nem ismerte fel kellőképpen a 
klerikális reakció veszélyességét. 

A tanácsülés második napirendi 
pontjaként Komócsin Mihály elv-
tára. a pénzügyi osztály vezetője 
tartotta meg beszámolóját. 

Ezután Tombácz Imre elvtárs, 
VB.elnökhelyettese beszélt a helyi 
tanács alá tartozó ipari vállalatok 
fejlesztéséről, valamint a kisipari 
termelőszövetkezetek kialakításá-
ról. 

Elsőnek Komócsin Antal elvtárs 
szólt a beszámolókhoz Hozzászó-
lásában hiányolta, hogy 

az állundó bizottsági tagok nem 
vesznek részt teljes számban a 

bizottsági üléseken, 
A tanácstagokat a dolgozó nép bi 
zalma küldlte a tanácsba és ezzel 
a bizalommal nem szabad ily mó-
don visszaélni. 

Katona Antal elvtárs hozzászólá-
sában hiányolta, hogy a mezőgaz-
dasági osztály nem fejt ki ke'lő 
felvilágosítómunkát a tszcsék • fej-
lesztése érdekében. Kérte, hogy a 
tanács munkájában használja fel 
még jobban a Szovjetunió tapasz-
talatait, 

(iallé László elvtárs az oktatási 
állandó bizottság működéséröl szá-
molt be, Elmondotta, hogy a bi-
zottság 

az iskola és a nevelő munka 
megbecsülése érdekében iskola-

hét megszervezését tervzl, 
amelynek célja: a széles dolgozó 
tömegeik megismerjék még jobban, 
milyen munka is folyik az általá-
nos és középiskolákban. 

Koszorús Irtván elvtárs hozzá-
szólásában a begyűjtési állandó bi-
zottság munkájában mutatkozó 
eredményekről és hibákról beszéli. 

Bitté Vince elvtárs hiányolja 
hogy az ipari osztály jelentése ncm 
ad áttekinthető képet a tanács fel-
ügyelete alá tartozó vállalatok és 

j üzemek helyzetéről. Felhívja az 
ipuri osztály figyelmét a nagyofkú 
munkaerővándorlásra, majd java-
solta, hogy az ipari osztály fűzze 
szorosabbra kapcsolatát a szegedi 
pártbizottság inari osztályával, va-
lamint a SzOT szakmaközi ll'kár-
ságával, mert ez nagymértékben 
hozzájárulna a munka megjavítá-
sához. 

Ezután dr. Zápori Dezső "lvtárs 
beszámolt az egészségügyi állandó 
bizottság munkáiéról. Hozzászólá-
sában kiemelte, hogv 

nz egészségügyi bizottság ? ! 
űrutas és cséplés idejére egész. 

ségiigyi szolgálatot szervez. 
Zápori elvtárs hozzászólása után 

Hegedűs László elvtárs e'mondot-
ta, hogy az adómorál megjavult. 
Ennek oka egyrészt dolgozó né-
pünk öntudatosodéin másrészt pe-
dig a pénzügyi osztály Jó felvilágo-
sító munkája. Hegedűs elvtárs hoz-
zászólásában felvetette, hogy n ta-
nács még mindig ncm foglalkozik 

eleget városaink fejlődő sportéle-
lével. 

Bán Béla elvtárs hozzászólásában 
hiányolta, hogy az elnöki jelenté* 
nem tartalmazza a tszcsék munka-
versenyének eredményeit, Felhfvtaa 
VB. figyelmét a versenymunkák ki-
értékelésének fontosságára. Hang-
súlyozta, hogy 

az aratás és cséplés munkála-
talt csak úgy tudjuk sikerrel 
végrehajtani, ha visszaverjük a 
kuíáksáknak e téren megnyil-

vánuló támadásait. 
Hajas László elvtárs a kereske-

delmi állandó bizottság munkájá-
ról beszélt. 

Pozsár József elvtárs ismertette, 
hogyan akadályozzák a kulá-
kok a tojás- és haromflbc- , 
gyűjtést és hogyan verték visz. , 
szu a tanácsok jó felvilágosító 

munkával az ellenség érveit. 
Ezután Csűri Mihály elvtárs szá-
molt be az építési és közlekedési 
bizottság munkájáról. Hozzászólá-
sában rávilágított, hogy a Textil, 
kombinát bödesődéje azért nem ké-
szült még el, mert egyrészt har. 
madrendíí fontosságú, másrészt a 
MEZÖTERV nem készítette el a 
típusterveket, így n em tudtak hoz-
zákezdeni a munkához. Megemlí-
tette Csúri elvtárs a Délmagyaror-
szágnak a Tervező Iroda munká-
járól között kritikai cikkét, amelyet 
nem fogadott el teljes mértékben. 
Megjegyezte, hogy helytelen az 
egyetemi építkezésekkel kapcsolat-
ban felvetni a kérdést, miért oda 
épített 'k. ahová? — Csúri elvtárs 
szerte' a 'Tervező Iroda nem tud-
hat l- '-.rv a z építkezések színhe. 
lyér ' ' 'pkori csatornarendszer 
bűzt'"'- föld alatt. Csúri elvtárs 
hozzé •vta'ára Farkas elvtársnő, 
majd G. Fazekas Erzsébet elvlársnő 
válaszoltak. 

Farkas elvtársnő hozzászólásában 
hangsúlyozta, hogy a bölcsőde épí-
tése semmiesetrt 8WY1 lehet harmad, 
rendfien fontos, akkor amikor leg. 
drágább kincsünk, a gyermek és a 
női munkaerő fokozottabb bevoná-
sa a termelő munkába 

mind több és Itthb bölcsőde 
mielőbbi felépítését teszi szük-

ségessé. 
G. Fazeka* -»ébet elvtérmö 

csatlakozott Fn ' i elvtársnő hoz. 
zászólásához a bőteréde felépítésé, 
vei kapcsolatban. Kifeitelte Faze-
kas elvtársnő, hogy a Textilkombi, 
nát bölcsődéjének építése ncm har. 
madrendűen fontos, sőt szinte a 
legnagyobb fontosságú kérdések 
közé tartozik, hiszen Népköztársa-
ságunk ez ötéves terv hefeiezéséig 
6000—.lO.OOO-re emelte n létesíten-
dő bölcsődék számát, fis ha a ME-
ZÖTERV nem küldött ú.i tipusler. 
vet, a szegedi Tervező Iroda készf. 
tett volna egv linustervet. Az egye. 
'emi építkezéssel kapcsolatban pe. 
dig kijelentette Fazekas elvársnö. 
hogy ott szó sics középkori csalor. 
narendszerről és p Tervező Iroda, 
hogy olt szó sincs középkori csator-
nákról, még megváltoztathatta vol. 
na a ter,vra.izot és elkerülhettük 
volna azt a költséget, amellyel a 
csatornahálózat építése jár. 

— A Tervező Irodának be kell 
lát nia — mondotta Fazekas elvlárs-
nő hogy nem elég előrelátó és 
tervszerű munkájában. Ez okozza 
n fennálló hibákat, amelyeket 

tervszerű, jó vezetéssel sürgő. 

sen ki kell küszöbölni. 
Tombácz Tmre elvárs a betrvüj-

tés kérdésiével foglalkozott. Rávi-
lágított. hogy városunk b«gv(i.Itési 
tervét csak igen gyengén te'jesí. 
tette. Döntő fontosságúnak tartja 
a begyüités sikeres végrehajtása 
fzemoontjából 

n fokozott felvilágosító mun-
kát és a tanácstagok példamu-

tatását. 

Szélér Ferenc e vlárs hozzászólása, 
ban megköszönte és magáévá tette 
Bitté elvtársnak, az inari osztály 
felé gyakorolt kritikáját- de 
ugyanakkor kérte Bitté elvtársit, 
hogy a pártbizottság ipari osztá'va 
az eddiginél fokozottabb mérték, 
ben segítse és irányít a az ipari 
osztály munkáját. 

A hozzászólásokra Dénes elvtárs 
válaszolt, majd Mison elvtárs be-
terjesztette a határozati javaslato-
kat. amelyeket a tanácsülés egy-
hangúlag elfogudolt. Ezzel vége.ért 
a szegcdi tanács nyilvános tanács-
ülése, amelyet igen sok érdeklődő 
dolgozó hallgatott végig. 

A tanácsülés igen nagy érdeme, 
hogy o tanácstagok használták az 
építő kritika és önkritika fegyve-
rét, hogy ezáltal is segítsék egy-
mást hibáik kijavításában. A ta-
nácsülés ismét bebizonyította, hogy 
tanácstagjaink tisztában vannak a 
rájuk háruló feludatokkal és igye-
keznek uzokut úgy elvégezni, ahogy 
dolgozó népünk elkívánja tőlük. 


