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a MEDOSZ üzemi bizottságok legyenek 
a munkaverseny lendítői 

Állami gazdaságaink előtt most 
legdöntőbb feladat az aratás-osép-
]és gyors elvégzésének biztosítása. 
A minisztertanács május 18-i hatá-
rozata alapján ál lami gazdasága-
inknak a kenyérgabona learatását 
az aratás megkezdésétől számított 
nyolc napon belül, a takarmányga-
bona learatását öt és a hüvelyesek 
learatását pedig a kezdéstől számí-
tott három napon belül kell elvé-
gezni. 

Az idei aratásban nagy munka 
Vár az ál lami gazdaságok MEDOSZ 
üzemi bizottságaira. Pártunk a 
munkaverseny szervezését teljes egé-
szében a szakszervezetekre bízta, ami 
azt jelenti, hogy az üzemi bizottsá 
goknak kell, hogy a munkaverseny 
gazdái legyenek. E feladat mara-
déktalan elvégzésével tudják csak 
bebizonyítani, hogy jó szervezői, 
mozgatói annak a lelkes venseny-
kezdeményezósnek, amely az ötéves 
terv teljesítése, a béke megvédése 
érdekében megyénk mezőgazdasági 
munkásainál is megnyilvinv-l. 

Most az aratás, cséplés nagy 
munkájáná l megszaporodik az üze-
mi bizottság tennivalója. A bizott-
ság tagjai tudjáik, hogy az ú j ke-
nyér betakarításához nekik js jobb 
munkával kell hozzá j árul niok, s 
éppen ezért tapasztalható, hogy az 
utóbbi napokban fokozták munká-
jukat. Az eddigi munkalendület 
azonban nem elég, nem biztosítja a 
nyári mezőgazdasági munkák sike-
res elvégzését. , , . . . 

A legfontosabb feladatok kozé 
tartozik állami gazdaságainkban a 
versenymozgalom kiszélesítése. Nem 
lehet egyetlen olyan dolgozó sem, 
aki az aratási és cséplési kampany-
ban ne vegyen részt a munkaver-
senyben. Tehát MEDOSZ bizottsá-
gaink legelsősorban azt kell eler-
jék hogy a dolgozók megértsék a 
munkaverseny jelentőségét. Beszel-
gessenek a dolgozókkal arról, hogy 
a munkaverseny a termelékenység 
fokozója a szocializmus építesenek 
eszköze Tudatosítsák minden dolgo-
zóval hogy aki a napi normáját 
rendszeresen túlteljesíti, annak 
több a keresete, és prémium is meg-
illeti. , „ 

Ha egy munkás késik munkahe-
lyéről, kevesebbet termel aznap, 
ami népgazdaságunk épülése szem-
pontjából káros. Még nagyobb mun-
kakiesés mutatkozik, ha igazolatla-
nul hiányzik valamelyik dolgozó. A 
MEDOSZ üzemi bizottságok mond-
ják ezt el munkaterületükön, ve-
gyék fel a harcot még^ jobbam a 
munkafegyelem megszilárdítása er-
dekében. Az üzemi bizottság tagjaii 
maguk járva elől j ó példával, tuda-
tosítsák minden dolgozóval; a mun-
kafegyelem megbontói, a késónja-
rók, nem érzik magukénak az ál-
lami gazdaságot és gátolják a gaz-
daság tervének teljesítését. 

A Kutasi-úti á l lami gazdaság 
már régebben is arról valt híres, 
hogy nagyon elszaporodott a mun-
kafegyelem megbontóinak. megsze-
gőinek száma. Ennek a hibának ép-
pen az üzemi bizottság gyenge 
munkája volt túlnyomó részben az 
oka. Határozatot ugyan hoztak ^ a 
munkafegyelem megszilárdítása er-
dekében, de azt nem tartották be. 
Volt olyan hónap, amikor 150—180 
dolgozói is hiányzott igazolatlanul. 
Most az aratás ideje alatt sok az 
igazolatlan hiányzás a gazdaság-
ban Ez azt jelenti, hogy nincs twz-
tosítva a gazdaságon belől a kala-

vnió-íaarr. tör ónö bctf.ikari-sz0sok határidőre történő betakarí-
tása. Ezért pedig a MEDOSZ üze-
mi bizottság is felelős: miért nem 
lép fel erélyesen a munkafegyelem 
lazitóival szemben. Nccsak határo-
zatot hozzon, hanem büntessék is 
azokat, akik előze es bejelentés nél-
kül távolmaradnak a munkától.. 

Fiatalok még MEDOSZ üzemi 
bizottságaink s talán a többi tömeg-
szervezelné] is jobban rászorulnak 
a párt támogatására. Ezért az üze-
mi bizottságok munkájának megjaví-
tása érdekében elengedhetetlen elő. 
feltétel, hogy az állami gazdaságok 
pártszervezetei rendszeresen ellen-
őrizzék a b'rzottság működését. A 
pártvezetőség tagjai észrevételeiket 
beszéljék meg a bizottság tagjaival, 
hívják fel a hibákra figyelmüket. 
A pártszervezet kérje számon az 
iizemi bizottságtól a versenyszerve-
zés terén végzett munkát: érezzék a 
bizottság tagjai, hogy felelősséggel 
tartoznak a pártszervezet felé. 

A leraelékejjység fokozása érdoj 

kében az üzemi bizottságok karolja-
nak fel minden újítási és észszerű-
sítési javaslatot. Ezenkívül jutal-
mazzák meg azokat, akik ú j mód-
szerrel emelik a termelékenységet, 
mert ezzel ösztönzést adnak az újí-
táshoz. 

A termelés emelése érdekében kü-
lönösen most. a legnagyobb nyári 
munkák ideje alatt, ne elégedjenek 
meg a bizottságok a munkaverseny 
megindulásával, hanem értékeljék 
ki annak eredményeit rendszeresen. 
Legjobban bevált módszer az, ami-
kor naponta százalék szerint szá-
mítják ki, hogy melyik dolgozó ho-
gyan teljesítette napi munkáját. A 
ficséri állaimi gazdaságban például 
a napi munka után a versenybizott-
ság tagjai minden dolgozó napi tel-
jesítményét kiszámolják és azt tu-
datosítják a gazdaság munkásai-
val. A verseny táblán népszerűsítik 
az élenjárókat, de kiírják azt is, 
hogy ki maradt el tervének teljesí-
téséve]. Ez a módszer a gazdaság 
termelési tervének emelkedéséhez 
vezetett. 

Mint aho-gy különbözőek az em-
berek. ugyanúgy különböző meny-
nyiségű munkát is végeznek. Van, 
aki többszörösen túlteljesíti normá-
ját és van clyatt is, aki bizony le-
marad a munkában. Sokszor a 
rcssz munkabeosztáson, munkaszer-
vezésen múlik a kevés mennyiségű 
munlM. Ezért a szakszervezeti bi-
zottságok tagjai szervezzék meg a 
tapaszta lat csere-mozgalmat, hí v ják 
össze a legjobb dolgozókat és a 
gyengébbeket. Vitassák meg az ér-
tekezleten, hogy mi a jó eredmény 
elérésének az alapja és mi hátrál-
tatja a termelékenység emelkedé-
sét. J ó l beválj a tapasztalatcsere-
mozgalom a pankotai á l lami gaz-
daságban. Az üzemi bizottság meg 
szervezte, hogy munkacsapatonként 
a legjobb dolgozók adják át mód-
szereiket és a -gyakorlati munkánál 
is segítsék az elmaradókat. Egy-egy 
j ó munkást felelőssé is tettek a 
gyengébbek teljesítményéhek emel-
kedéséért. Ez nagyon helyes módja 
a tapasztalatáladás megszervezésé-
nek és ezt kövesse megyénk vala-
mennyi ál lami gazdasága. 

Az ellenség elleni harcban is 
helyt kell állniok a MEDOSZ bi-
zottság tagjainak. Tudvalevő, hogy 
állami gazdaságainkba sok ellensé-
ges elem befurakodott azzal a szán-
dékkal, hogy ott romboló munkál 
végezzen. Ezeket az embereket a 
bizottság tagjainak kell leleplez-
niük a gazdaság dolgozói előtt, 
mert a bizotlság tagjainak ál l leg-
jobban módjukban ezt a munkát el-
végezni. Ők járnak legtöbbet a dol-
gozók között, ott vannak a minden-
napi munkánál. Ezt a feladatot kü-
lönösen most nem szabad elhanya-
golni, mert éppen az aratás-csépiés 
ideje alatt kezd legnagyobb táma-
dást az ellenség, hogy akadályozza 
az ú j termés betakarítását. Ha ezt 
figyelmen kívül hagyják bizottsági 
tagjaink, annyit jelent, mintha le-
tennék a fegyvert, mintha megfu-
tamodnának a csatában. 

Tapasztalat szerint a jő munka 
alapja, hogy mindenki ismerje a 
feladatot, ami előtte ál l . Ez vonat-
kozik a MEDOSZ üzemi bizottsá-
gokra is. Csak úgy tölthetik be sze-
repüket teljes egészében, ha isme-
rik az üzem termelési tervét, a leg-
kisebb részletig. Tudni kell minden 
bizottsági tagnak, minden bizalmi 
nak, hogy mikor, milyen munkát 
kell végezni, melyek a legfontosabb 
termelési feladatok, amelyeknek el-
végzésére mozgósítani ke]] minden 
erőt. 

Ezek a feladatok olyanok, ame-
lyek sikeres elvégzésén múlik, hogy 
állami gazdaságaink elvégz'k-e ma-
radéktalanul az aratás, cséplés, be-
takarítás munkáit. Ha a bizottsá-
gok az elkövetkezendő napokban-
hetekben helytállnak, betöltik mun-
kakörüket, akkor elmondhatjuk: biz-
tosítva van a minisztertanács ha-
tározatának megfelelően megyénk 
állami gazdaságaiban a kalászosok 
betakarítása. Ha ezeket a feladato-
kat sikerrel teljesítik MEDOSZ üze-
mi bizottságaink, akkor jogosan el-
mondhatjuk. hogy megáll ják helyű 
ket a mezőgazdaság szocialista át-
szervezésében, az ötéves tervéri 
folyó harcban. 

| : Nagy János, 

!'•-! a MEDOSZ megyei bizottság 

A Pinay-kormány vereségei szenvedett 
a francia hazafiak ellenállásától 

Jacques Duclos elvtárs szabadonbocsátásáról 

Párizs (MTI) . 'A vádtanácsnak 
Jacques Duclos ügyével kapcsolat, 
ban hozott döntése a következő 
képen hangzik: 

„Tekintve, hogy az eljárás nem 
mutatta ki, hogy Jacques Duclos 
tevékenyen közreműködött volna, 
vagy részese lett volna a május 
28-i tüntetésnek, tekintve, hogy a 
tettenérés vádja nincs bebizonyítva, 
tekintve, hogy a francia alkotmány 
a képviselők ellen eljárást csak a 
mentelmi jög felfüggesztése után 
enged meg. a vádtanács semmisnek 
mondja ki Jacques Duclos letartóz-
tatásáról szóló intézkedést, semmis-
nek mondja ki az ellene indított el. 
járást és elrendeli szabadonbocsá-
tását.'' " - i I j j 

A vádfaitácsnak ez a határozata 
azt jelenti, hogy tettenérés nem 
áll fenn, a letartóztatás t ö r . 
vénytelen volt és hogy az eljá-
rás Jacques Duclos ellen meg. 

szűnt. 

Amennyiben a hatóságok minden-
áron tovább akarják folytatni ak-
ciójukat Duclos ellen, úgy újabb 
eljárást kellene indítaniok és kér. 

n iök kellene a nemzetgyűléstől Jac. 
ques Duclos mentelmi jogának fel-
függesztését. 

A vádtanács döntése jobboldali kö. 
rökben hatalmas megdöbbenést kel-
tett. A belügyminiszter azonnal ösz. 
-zehívta a minisztérium osztályfő-
nökeit és értekezletet tartott véük . 
Ezután hosszas megbeszélést foly-
tatott a z igazságügyminiszterrel — 
jeleinti a szerdia reggeli sajtó. 

A nemzetgyűlés folyósóin a kép. 
viselők nagy izgalommal tárgyal-
ták az eseményt és általában meg-
állapították: a I I I . köztársaság ide. 
jén ilyen bírósági döntés a bel- és 
igazságügyminisvter lemondását 
vonta volna önműködően maga 
után. 

A nemzetgyűlés 'éjjeli íilésén Ma. 
delaine Mari in kommunista képvi-
selő ünnepélyesen lehelyezte Jac-
ques Duclos képviselő mellsza'ag-
ját Duclos padjára. (A francia 
képviselők ünnepélyes alkalmakkor 
nemzetiszínű mellszalagot horda-
nak. Szerk.) 

A kommunista képviselők fel-
állva hosszasan éltették Jac . 
ques Duclost, a Francia Kom-

munista Párt t i k á r á t . 

A kommunista képviselők azonnal 
kérték a nemzetgyűlés elnökségé-
től, hogy a házszabályok érte'mi-
ben élhessenek Duclos szavazati jo-

gával. A nemzetgyűlés elnöksége 
azonnal megadta erre az engedélyt. 

Moro Ciafferri radikális képvi-
selő, a nemzetközi hírű jogász a 
döntéssel kapcsolatban emlékeztetett 
arra, hogy a vádtanács elnöke 
egyike volt azon ritka bíráknak, 
akik megtagadták, hogy hűséges-
küt tegyenek Pe tatainak. 

Párizs legkülönbözőbb pontjain 
Jacques Duclos szabadonbocsátásá. 
nak híre valóságos örömünnepsé-
gokre adott alkalmat. Párizs XV I I I . 
kerületébe a hír egy kommunista 

választási gyűlés alatt érkezett 

meg, amelyen Gaston Auguet, a 

Francia Kommunista Párt Köz. 

ponti Bizottságának tagja, a párt 

képviselőjelöltje beszélt. Beszéde 

közben félbeszakította őt André 

Marty, aki abban a pillanatban ér-

tesült a hírről. Marty felolvasta a 

hallgatóság előtt a vádtanács dönté-

sinek Szövegét. A tömeg hatalmas 

éljen zésbe tört ki, hosszasan éltette 

Duclost és elénekelte az Internacio. 

nálét. 

Etienne Fajon vezércikke az „Humanité"-ban 

Az „Humanité" Szerdai vezércik-
kébein Étienne Fajon, a Francia 
Kommunista Párt Politikai Bizott-
ságának tagja hangsúlyozza: 

A vádtanács nem Jacques Duclos 
egészségi állapotára alapozta dön. 
tesét, hanem a Duclos elleni eljárást 
ítélte el. Duclos szabadonbocsátása 
az egész világon óriási visszhangra 
talál majd. Ez. valóságos pofont je-
lent azoknak a minisztereknek, ekik 
a törvények semmibevevésével pa. 
rancsot adtak ki a Kommunista 
Párt titkára elleni eljárásra- Sze-
mélyükön keresztül ez a döntés a z 
őket irányító idegein gazdákat 
érinti. 

Fajon ezután üdvözli azt a sok" 

akik az elmúlt hetekben felemelték 
szavukat a megtorló intézkedések 
ellen, majd ezeket írja: 

A megtorlás elleni harcnak azon-
ban még koránt sincs vége. André 
SUt még börtönben van; Henri 
Martin fegyházban sínylődik s más 
becsületes franciákat ugyancsak 
fogvatartanak, vagy eljárás folyik 
ellenük. 

Jacques Duclos szabadonbocsátása 
hatalmas akadályt jelent a fasiz-
mus, a nyomor és a háború útján', 
de egymagában nem tudja elállni . 
ezt az útat. A dolgozóknak, az 
egész népnek egyre jobban szélesí-
tenie kell egységét és még jobban 

százezer nem kommunista franciát, j meg kell szilárdítania éberségét. 

Tovább folytatjuk a harcot André Stil 
és a többi francia h^xafi 

szabadonbocsátásáért 
A Szegedi Textilművek dolgozóinak távirata 

az Országos Béketanácshoz 

A vi lág dolgozói — közöttük a 
magyar nép is — határtalan öröm-
mel vetiék tudomásul, hogy harcuk 
nem volt hiábavaló: Duclos elvtárs 
szabad, A harcnak nincs vége, to-
vább folyik az imperialisták és a 
francia lakájkormány ellen Andié 
Stil és a többi bebörtönzött francia 
hazafi szabadonbocsátásáért. Ezt 
bizonyítja a Szegedi Textilművek 
„Beloiannisz" műszakában dolgo-
zók távirata, amelyet az Országos 
Béketanácshoz küldtek: 

Országos Béketanács, Budapest. 
Mi, a Szegedi Textilkombinát Be-

loiannisz-műszak dolgozói örömmel 
értesültünk, hogy a francia nép és 
a haladó emberiség nagy harcosa, 

Duclos elvtárs kiszabadult. Ez 
Újabb vereség a francia reakció és 
gazdái, az amerikai imperialisták 
szánjára s ugyanakkor a béketábor 
erősödését jelenti. Mi itt lenn, a 
déli határainkon most a koreai 
műszak alatt a termelésünk emelé-
sével tovább harcolunk a többi be-
börtönzött francia szabadságharcos 
kiszabadításáért és hogy a koreai 
műszak alatt elért termelési ered-
ményeinken keresztül is egy újabb 
csapást mérjünk az amerikai impe-
rialistákra és lakájaikra. 

A Szegedi Textilművek 

Beloiannisz-műszak dolgozói. 

Szeged dolgozói a pénteki békenagygyűlésen is megmutatják, 
szívvel, lélekkel állnak a hős koreai nép mellett 

Ünn epi beszédet mond Csin Ban Szu elvtárs, a Koreai Munkapárt 
Központi Bizottságának tagia 

Jl£lX£Ü&S elnöke, 

Korea hős népe két éve harcol. A 
hősi harcokban e]telt két év nem-
csak azt mulatta meg, hogy a vég-
elgyengülésben szenvedő amerikai 
imperialista hatalom céljainak si-
kere érdeltében eddig példa nélkül 
álló embertelen eszközöket és űiad-
viselési módokat is felhasznál* ha-
nem elsősorban azt tette bizonyossá, 
hogy az a nép, amely szabadságá-
ért. igazságos ügyért harcol, le-
győzhetetlen. 

Korea kétéves hősi harcát a vi lág 
dolgozóinak figyelme és segítése 
kísérte. A magyar dolgozó nép is 
ettekkel mutatta meg, hogy az 

agresszo-okkaj keményen szembe-
szálló hős koreai néppel mennyire 
tgyüttérez. Két év ó.a üzemeinkben 
többször szerveztek kiemelkedő ered-
ményekkel járó koreaii műszakokat, 
békegyülések ezrein tiltakozott dol-
gozó népünk a baktériumháború 
gyalázatos fegyvere ellen, ajándé-
kokat küldtünk a koreai harcosok-
nak. Mindez azt jelenti, hogy a 
magyar nép magáénak érzi a ko-
reai nép harcát s tudja, hogy jó 
munkával, az ellenség leleplezésé-
vel kell nekünk segíteni azt az 
ügyet, amelyért Korea küzd. 

Most, ebben a hónapban, amelyet 
koreai hónapnak neveztünk el, még 
jobban, még fokozottabban akarunk 
segíteni Korea hősi népének. Ez a 
hónap legyen bizonysága annak, 
hogy a mi dolgozóink is harcosan 
állnak a koreai nép mellett. Üze-
meink emelkedő termelése, dolgozó 

real gyűjtés sikere igazolja, hogy 
mi teljes szívvel, lélekkel ott á l lunk 
a hős nép mellett. 

A koreai nép igazsága melletti 

kiállásnak egyik nagyszabású de-

monstrációja lesz a pénteken este 7 

órai kezdettel az újszegedi szabad-

téri színpadon rendezett békenagy-

gyűlés. Ennek a bókenagygyűlés-

nek kel] megmutatni, hogy Szeged 

dolgozói is egységesen ott ál lnak 

Korea hős harcosai mellett, hogy 

mindnyájan készek segíteni Korea 

ht.rcát az elvetemült, aljas hóhérok, 

az amerikai imperialisták ellen. | 

Ezen a gyűlésen a koreai nép ha-

talmas harcairól, az imperialista tá-

madók embertelen kegyetlenségéről 

Csin Ban Szu elvtárs, a Koreai 

Munkapárt Központi Bizottságának 

tagja, a hazánkban tartózkodó ko-

reai kormányküldöttség helyettes 

vezetője beszél, Csin Ban Szu elv-

társ a koreai nép harcos üdvözletét 

hozza a magyar dolgozóknak s el-

mondja, hogy Korea népe el van 

szánva arra, hogy küzdelmét a vég-

sőkig folytassa. Nem kétséges, hogy 

Korea győzni fog. Ehhez a győze-

lemhez kell nékünk segítséget adni, 

ehhez a győzelemhez kell mozgósí-

tani népünket. 

Szeged dolgozói a pénteki bgke-

paras^ság-uük jobb m u n k á ^ a kö- gyűlésen ifi bgbizojtiyítiák maid ft 

hős koreai nép Iránti együttérzésü-
ket, harcos békeakaralukat. 

A pénteki békenagygyűlés 
kultúrműsora 

A kultúrműsorban a Himnusz és 
a DÍVSZ induló elhangzása uta.ii 
Molnár László szavalja Kuczka Pé-
ter „Koreában háború van" című 
versét majd az ünnepi beszéd befe. 
jeztével a Városi Tarács 'énekkara 
a „Békedalit" és a „Dal Kim Ir 
Szen elvtársról" című dalokat adja 
elő. Pataki Béla ,,Veled vagyunk 
Korea" című tömegdalt énekli, 01-

I gyai Magda a „Moszkva keringőt" 
adja elő. Bódi József Mozart: 
Csarnok áriá ját és a Missiszipi dalt 
énekli. Mihály Katalin a Szegedi 
Kenderfonógyár kulttircsoportjának 
tagja Fehér Klára: „Korea messzi 
föld" című versét szavalja, majd a 
zenekar Dunajevszkij: Szabad szél 
című operettjéből játszik részlete-
ket. Köles Zoltán Erkel Ferenc: 
,,Hazám hazám" című áriáját Ke. 
néz Ernő Léhán „Volga da lá t " 
énekli. Sebők Ilona a „Baktérium-
háború" című verset szavalja. Sz»_ 
badi István és Turján Vilma Ko-
dály: „Hári János" című daljátéká-
ból a ..Tiszán innen, Dunán t ú l " 
című kettőst énekli, majd Székely, 
hidi György a .^zaibad szél" in-
dulóját adja elé. A színház tánccso-
port,^ poi ad elő. A zeneikar 
Hacvtur j án : Kardtáinc című művé. 
nek előadáséval fejezi be a kultur-
ffi^^ S a a t e j f e B & t j f r aB t j , I 


