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Az ország minden megyéiéhen szabad 
a gabona forgalma 

r A dolgozó parasztság fe a terme-
lőszövetkezetek túlnyomó többsége a 
cséplőgéptől azonnal becsülettel tel-
jesítette az idei kenyér- és lakar. 
mánygabo n abead ási kötelezettségét. 
A jó teljesítés eredményeképpen a 
december I-i párt- és kormányha-
tározat értelmében a tervüket telje-
sítő községek, termelőszövetkezetek, 
járások és megyék visszakapták a 
gabona szabadpiaci értékesítésének 
jogát. E-ddig már sokszáz község, 
termelőszövetkezet, több járás és 11 
megye nyerte vissza a kenyér- és 
takarmánygabona szabadforgalmát, 
mert gabonabegyüjtési tervüket 100 
százalékra, vagy azon felül teljesí-
tették. A begyűjtési tervek teljesí-
tése során elsőnek Vas, Heves, Zala, 
Veszprém, Pest, Szolnok és Borsod 
megye kapta mog a gabona szabad-
forgalmának jogát. Ezt követően 
újabb négy megyében: Győr, Ko. 
márom, Somogy és Fejér megyében 
szűnt meg a gabonafélék forgalmá-
nok korlátozása. 

Szeptember 7-tel • begyűjtési 
I miniszter az eddig felszabadi-
1 totj megyéken kívül Baranya, 

Bács, Békés, Csongrád, Hajdú, 
Nógrád, Szabolcs és Tolna me-
gye területén Is engedélyezte a 
kenyér- és takarmánygabona 

szabadforgalmát. 
Az újabb nyolc megye szabadpiaci 

értékesítési jogának visszaadásával 
az ország valamennyi megyéjében 
megszűnt a kenyér- és takarmány-
gabona forgalmának ideiglenes kor-
látozása. 

Az egész ország területén, minden 
megyében 

a kenyér- és takarmánygabona 
szabadforgalmi korlátozásának 
megszüntetése azt jelenti, hogy 
a gabonabeadási kötelezettségü-
ket maradéktalanul teljesítő 
termelők szabadon őröltethetik, 
vagy tetszésük szerint eladhatják 

felesleges gabonájukat 
Ez nagy előnyt és komoly anyagi 
hasznot jelent a kötelezettségüket 
pontosan teljesítő termelöknek. Je-
lenti egyúttal azt is, hogy érdemes 
a párt, a kormány szavára hallgat-
ni. mert a kötelezettségüket hiány-
talanul teljesítők jól járnak, élvezik 
a szabadpiac előnyeit, ezenkivül 

a túlleljesitőkct kitüntetésben, 
jutalomban és elismerésben Is 

részesítik 
A hátralékosok ellenben, "akik 
nem teljesítették még kenyér- és 
takarmánygabona beadási köte-
lezettségüket és adósai az állam-
nak, nem részesülhetnek a gabo-
na szabadforgalmának előnyei-
ből mindaddig, amíg kötelezett-
ségüket nem teljesitik hiányta-

lanul. 

I Ezenkivül kötelezettségüket féleme-
I lik. kártérítést veinek ki rájuk és 
a helyszínen el is számoltatják őket. 
A hátralékosoknak a gabona sza-
badforgalmi korlátozásának meg-
szüntetése ulán is maradéktalanul 
teljesíteni kell gabonabeadási köte-
lezettségüket, mert semmiféle leírás, 
elengedés, vagy amnesztia nem lesz. 

Az .állam iránt! beadási kötele-
zettségét m intim termelőnek 

hiánytalanul teljesíteni kell. 
Az ország valamennyi megyéjó-

rat'k felszabadítása, az egész ország 
területén a gabona szabadforgal-
mának engedélyezése buzdítsa ia. 
nácsainkat, begyűjtési állandó bi. 
zollságainkat, párt- és tömegszerve-
zeteinket még jobb begyűjtési mun. 
kára, hogy egyetlen termelő, terme-
lőszövetkezet és község se maradjon 
adósa az államnak. 

A gabona szabadforgalmi kor-
látozásának megszüntetése egy-
úttal segítse elő az őszi kapá-
sok, a kukorica, a burgonya és 
a napraforgó beadási kötelezett-
ségek batáridőre való pontos 

teljesítését, 
hogy a gabona szabadforgalmának 
engedélyezése ulán egyre löbb köz-
ség, termelőszövetkezet, járás és 
megye kaphassa vissza ezekre a ter-
ményekre is a szabadpiaci értékesí. 
tés jogát. 

A földművelésügyi minisztérium hivatalos jelentése 
a termelőszövetkezetek közt a minisztertanács vándorzászlajáért 
és százezer forintos pénzjutalmazásért folytatott verseny állásáról 

ÜDVÖZÖLJÜK HÖS BÁNYÁSZAINKAT 
A Magyar Népköztársaság mi-

nisztertanácsának és a Magyar 
Dolgozók Pártja Központi Vezető-
ségének 1950 novemberi hatiiro. 
zata értelmében minden év szep-
temberének első vasárnapját a 
bányászok vasárnapjaként nz 
egész ország dolgozó népe meg-
ünnepli. 

Ezen a n$pon dolgozó népünk 
bányászaink felé fordul és harcos 
lelkesedéssel üdvözli őket. 

A bányászok története a múl', 
ban: egyik legszebb fejezete 
munkásmozgalmunk törtenetének. 
A bányászok étele a muttban: 
szinte elviselhetetlen nyomor és 
nélkülözés, nagyszerű és hősies 
küzdelem a természet erőivel 
szemben. A bányászok mozgat, 
inának története: lankadatlan kl. 
tartással vívott forradalmi harcok 
lelkesítő története. Bányászaink 
történele ma? Az életszínvonal 
emeléséért, a szocializmus alapjai, 
nak lerakásáért folytatott roppant 
és megtisztelő küzdelem egyik 
legszebb és gyönyörű feje-
zete, Ezért ünnepli ma dolgozó 
népünk lelkesedéssel és elvtársi, 
munkatársi együttérzéssel a ba. 
nyászok napját-

Ahogy a muliban bányászaink 
n forradalmi munkásmozgalom 
egyik legfontosabb szakaszán áll" 
va elválaszthatatlanul összeforr-
tak a kommunisták pártjával a 
legsúlyosabb időkben is, ugynn. 
úgy a széncsata nagyszerű nap. 
jal óta a szocializmus építésének 

eme rendkívül fonjos szakaszán, 
élvonalban küzdő harcosokká val-
tak. Dolgozó népünk szinte 
napról-napra új és új munkahős. 
tettekről vesz tudomást. Csak az 
Imént értesültünk arról, hogy az 
ajkai bányászok közel négyezer 
tonna szenet termeitek a terven 
felül. Mindenki boldogan olvassa 
a hírt, hogy az oroszlányi XVI-os 
akna bányászai január óta több 
mint tíz mázsával emelték terme." 
lési fejenkénti átlagukat. Alig 
múlik el nap anélkül, hogy a mun-
kának új hősei ne tűnnének fel a 
bányákban. Sokasodnak a hősök 
a bányákban és egyre emelkedik 
az átlagos termelési színvonal is. 
Szocializmust építő dolgozó té-
pünk ezért üdvözli szeretettél és 
elvtársi örömmel hős bányászain, 
kai az ő napjukon, a második bá-
nyásznapon. 

Bányászaink előtt hatalmas fel. 
ndatok állanak, ötéves tervünk 
dönlő éve a befejezés felé közele. 
dlk, tudjuk rzonban mindnyájan, 
hogy még szfo és nagy feladato-
kat kell végrehajtanunk ebben az 
évben. Tudjuk azt is, hogy bá-
nyászaink népgazdasági tervünk 
teljesítése érdekében becsülettel 
végrehajtják majd feladataikat 
melyeket a párt és hazánk tűzött 
kl eléjük, mert erre kötelezi őket 
hősi mult juk, nagyszerű jelenük 
és ragyogó jövőjük. 

Forró elvtársi üdvözlettel kö-
szöntjük a mai napon bányászain, 
kat. 

A közel háromezer párosveraeny. 
ben álló szövetkezet közül több mint 
ezer tsz, tszcs csatlakozott a nagy 
kitüntetés és jutalom elnyerésóért 
folytatott versenyhez. 

A verseny jelenlegi állását kiérté-
keltük és megyénként az alábbiak-
ban közöljük a munkában élenjáró 
szövetkezeteket. 

Csongrád megyében a megye leg-
jobb szövetkezete a makói József 
Attila-tsz. Tagjai példás gazdálko. 

, dást folytatnak, minden munkájukat 
határidőre elvégzik. A vezetőség 
rendszeresen ériékeli a brigádok és 
munkacsapatok versenyeredményeit. 
A példás gazdálkodás eredménye 
legfőképpen abban mutatkozik meg, 
hogy egy hónap alatt 38 család 337 
hold földdel lépeti be a szövetkezet-
be. Ebből harminckét középpairaszt. 

Második helyen áll a szentesi Fel-
szabadulás-tsz, harmadik helyen a 
makói Úttörő-tsz. 

Az értékelés alapját nem kizáró-
lagosan a terméseredmények nagy-
sága határozta meg. Az értékelésnél 
figyelembe véltük a szövetkezet 
munkaszervezetének kialakítási mér-
tékét, a munkafegyelem szilárdsá-
gát, a vezetés színvonalát és nem 
utolsó sorban a tagság munkában 
való helytállását és versenyszelle-
mét. végül az állam iránti kötele-
zettség teljesítését, illetve az állami 
fegyelem megszilárdulását. 

B I Z A L O M M A L T E K I N T H E T Ü N K A J Ö V Ő B E 
Jacques Duclos beszámolója a Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának 

teljes ülésén 

> P4rizs (TASZSZ), A z „Huma-
nité" közölte Jacques Duclosnak, a 
Francia Kommunista Párt Központi 
Bizottsága teljes ülésén elmondott 
„A Francia Kommunista Párt te-
vékenysége a néptömegeknek a béke 
védelmét szolgáló egyesítése érdeké-
ben" című beszámolóját. 

Franciaország népe — jelentette 
ki Duclos —: a tények fényénél vi. 
lágosan mutatja, mit jelent számára 
a marshallizáló polilika. Ez a poli-
tika az amerikai imperialisták harci 
szekeréhez láncolta Franciaorszá-
got. Ennek a politikának a követ-
kezménye az atlanti egyezmény — 
amelynek agresszív jellegét éppen 
legutóbb ismerte be Eisenhower — 
ennek következménye a Sehuman-
terv is, valamint az úgynevezett 
európai hadsereg megalakítása és 
a nemet militarizmus újjáteremté-
se. A hadigazdálkodásra átállított 
francia gazdasági élet egyre inkább 
az Egyesült Államok függvényévé 

válik. 
Ez a függőség kifejezésre jut a 

többi között a készárukivitel csök-
kentésében, továbbá a nyersanyag-
és félkészárukivitel megnövekedé-
sében. A válság súlyos csapást mér 
Franciaország ipari termelésének 
egyes ágazataira és növekvő mun-
kanélküliséget okoz. A munkabérek, 
az illetmények, a nyugdíjak botrá-
nyosára alacsonyak. A fizetési mér-
leg deficitje állandóan növekszik. 
Franciaország költségvetési kiadá-
sadnak negyven százalékát Pinay 
demagóg ígéreteinek ellenére, ka-
tonai célokra fordítják. Az adókat 
1952-bera felemelték. Országunk 
megismerte az új amerikai meg-
szállás szégyenét és súlyos követ-
kezményeit. 

Kudarcot vallott 
oz összeesküvés 

' Duclos utalt arra, hogy Francia, 
ország urai „amerikai gazdáik égi-
sze alatt bűnös összeesküvés! szőt-
tek a Francia Kommunista Párt el-
len, mert benne látják nemzetelle-
nes politikájuk döntő ellenfelét". 

Ez a politikai éberség fokozását 
követeli meg pártunktól — foly-
tatta. — Mindenekelőtt azonban 
meg kell állapítani az összeesküvés 
kudarcál. Az összeesküvőknek nem 
vpit megfelelő fogalmuk pártunk el-
lenállókészségéről, politikai érettsé-
géről, erejéről. Lebecsülték a mun-
kásosztály erejét, pártunkhoz fűző-
dő kapcsolatának szilárdságát. Le-
becsülték a nép erejét, a néptöme-
gek hazafias érzéseiagk jaéíjségót 

és a kormánypolitikával szemben 
megmutatkozó ellenállását, végül 
pedig lebecsülték a francia burzsoá-
zia körében meglévő és fokozódó 
belső ellentéteket. 

A washingtoni kormány — mon-
dotta Duclos elvtárs — elhatározta, 
hogy Nyugat-Németországnál: szán. 
ja a főszerepet Európában, az at-
lanti koalícióban. Senkisem. vitat-
hatja, hogy az amerikaiak és laká-
jaik politikája végső soron arra irá. 
nyul, hogy a Rajna túlsó oldalán 
olyan katonai erőt létesítsenek, 
amely fenyegetni fogja a békét és 
amely holnap ismét közvetlenül fe-
nyegetni fogja Franciaország biz-
tonságát. 

A kormány politikájával szem-
benj elégedetlenség nemcsak a 
munkásosztály körében fokozódik, 
de a tisztviselők, kisiparosok, a ke. 
reskedők és parasztok körében is. 

A jelenlegi körülmények között, 
anúkor az ország megmentéséről 
van szó, arról, hogy az országot 
megmentsék a pusztulástól, a szé-
gyentől és az árulás politikájától, 
felmerül az a halaszthatatlan fel-
adat, hogy tömörítsük a munkásosz-
tályt és vele együtt erős nemzeti 
arcvonalban egyesítsük azoknak a 
franciáknak az óriási tömegét, akik 
készek harcolni a békéért és a ha-
za függetlenségéért politikai és val-
lási meggyőződésüktói vagy szociá-
lis helyzetüktől függetlenül. 

Mint ismeretes, az Egyesült Álla-

mok politikája arra irányult, hogy 

Franciaország szerepe másodrendű 

hatalom szerepére korlátozódjék. Az 

amerikai parancsnokság alatt álló 

európai hadsereg — amelybe ro-
hamegységekként nyugatnémet had-
osztályok is részt vesznek — nem-
csak a Szovjetunió és a népi de-
mokratikus országok elleni háborúra 
szolgál, de Nyugat-Európa és első-
sorban Franciaország további leigá-
zására. 

Egységes nemieli orcvonal 

A helyzet elengedhetetlenül szük-
ségessé teszi az egységes nemzeti 
arcvonal megalakítását, a nemzeti 
függetlenség helyreállítása és a bé-
ke védelme érdekében. 

Csak a valamennyi hazafit egye-
sítő nemzeti arcvonal kezdeményez-
het az ország érdekeinek megfelelő 
politikát, biztosíthatja olyan kor-
mány megalakulását, amely kész 
ilyen politikát folytatni. A mai po-
litika megváltoztatása csak a kom-
munisták támogatásával lehetséges, 

Duclos elvtárs rámutatott, hogy a 

néptömegeknek a béke védelmére 

való mozgósítása a Francia Kommu-

nista Párt konkrét feladata a legkö-

zelebbi időszakban. 

Bizalommal tekinthetünk a jövő-

be és ez a bizalom igazolt, ha ál-

landó erőfeszítéseink következtében 

megalakult a hatalmas, egy-

séges nemzeti arcvonal, amely 

fejlesztve a tömegek akcióit 

az egész országban, meg-

változtatja az események menetét, 

megmenti Franciaországot a nyo-

jnortól, a pusztulástól és a fasiz-

mustól, helyreállítja hazánk függet-

lenségét és biztosítja a béke győ-

zelmét. 

Móricz emlékünnepély ma délelőtt 10 órakor kezdődik 
a Szabadság-filmszínházban 

Ünnepi beszédet mond Sőtér István író 

A Magyar írók Szövetsége szegedi 
csoportja, az Irodalomtörténeti Tár-
saság és a Városi Tanács ina, vasár-
nap délelőtt 10 órai kezdettel a Sza-
badság filmszínházban Móricz Zsig-
mond halálának tízéves évfordulója 
alkalmából emlékünnepséget rendez 
Az ünnepi beszédet Sötér István fró 
taríja, a beszédhez Kuczka Péter 
költő szól hozzá. Nagy Sándor, Sztá-

lin-díjas író „Megbékélés" című no-
vellájából részletet olvas fel Baricz 
Oltó^ az írószövetség szegedi cso-
portjának tagja. Móricz Zsigmond: 
„Magyarosan" című jelenetét a Sze-
gedi Kenderfonógyár színjátszó cso-
portja mutatja be. Ezenkívül mű-
sorszámokat adnak elő az Állami 
Operaház tagja és a Szegedi Nem-
zeti Színház tagjai. 

Megvonták a szentesi Hajnalcsillag tszcs 
működési engedélyét 

A földművelésügyi miniszter egyes 

olyan I. tipusú termelőszövetkezeti 

csoportokat, amelyek nem működ-

lek alapszabály szerint, figyelmez-

tetett, hogy az alapszabály szerinti 

működést kezdjék meg, több I. ti-

pusú termelőszövetkezeti csoporttól 

pedig az élvezett kedvezményeket is 

visszavonata. A földművelésügyi 

miniszter figyelmeztetését a legtöbb 

I. típusú termelőszövetkezeti cso-

gort megfogadj 

Több I. típusú csoport azonban 
továbbra sem működik alapszabály-
szerűen és jogtalanul élvezi a ked. 
vozményoket Ezek közé tartozik 
Csongrád megyében a szentesi 
„Hajnalcsillag", amely a tagosítás 
ellen van. A tszcs elnöke Miklasov-
szky Mihály, a városi mezőgazda-
sági osztály vezetője Bognár József. 

A földművelésügyi miniszter ezért 

az I. lipusú termelőszövetkezeti 

csoporttól működési engedélyét visz-

saavonla, „ _ 

A minisztertanács rendelete 
a nyersrizs f o r g a lmá r ó l 

Rizsjuttatásban részesítik a termesztésben kitűnt dolgozóka 

A minisztertanács rendeletben 

szabályozta a nyersrizs forgalmát, 

Eszerint hántolatlan nyersrizst a 

termelőktől csak az állami begyűj-

tő szervek vásárolhatnak. Más hán-

tolatlan rizst nem vásárolhat és 

nem adhat el. Hántolatlaa nyers-

rizst természetben kiadni semmiféle 

címen nem szabad. 

A rendelet a munkateljesítmény 
szerint á^apítja meg a rizsjuttatás 
mértékét. Az állami gazdaságok 
rizs leiepeinek dolgozói kilónként 
10 forintos áron kapják a juttatott 
hántolt rizst. 

A termelőszövetkezetek, tszcs-k 
minden mázsa beadott nyersrizs 
után kilónként öt forintos áron öt 
kiló hántolt rizst, az egyénileg gaz-
dálkodók pedig négy kiló hántolt 
rizst kapnak vissza. A juttatott 
rizst a termelőszövetkezeti és t«zcs. 
tagok között a munkaegység ará-
nyában kell szétosztani. 

Gondoskodik a rendelet arról 
is, hogy az állami gazdaságokban 
jó munkát végző árasztó munká-
sok, telep vagy brigádvezetök és 
szivattyúkezelők természetbeni pré-

miumban részesüljenek. A prémium 

mértéke a termésátlag 6zérint 

emelkedik. 

Nem részesíthető rizsjuttatásban, 

akit a bíróság munkafegyelem 

megsértése miatt javító-nevelő 

munkára ítélt. Azon dolgozók, akik 

két napnál többet mulasztanak iga-

zolatlanul, rizsjuttatásban nem ré-

szesülhetnek, míg azok akik egy 

munkanapot mulasztanak, vagy 

más munkafegyelmi vétségei követ-

nek el, csak ötven százalékát kap. 

ják a természetbeni rizsjuttatásnak. 

Ugyancsak ötven százalékot szabad 

kiadni az állami gazdaság olyan ál. 

landó munkavállalóinak, kik 1952 

július 1-töl kezdődően két munka, 

napot igazolatlanul mulasztanak, 

vagy pedig a munkából rem meg-

felelő módon veszik ki részüket. 

Hántolatlan nyererizst egyik köz-
ségből vagy városból a másikba 
szállítani csak a megyei tanács szál-
lítási igazolványával szabad. A 
rendelet végül a büntető szank-
ciókat tartalmazza. , _ . . i 

A minisztertanács szeptember 6-tól 
ideiglenesen szabályozta a bor forgalmát 
A minisztertanács ideiglenesen 

szabályozta a bor forgalmát. Esze-
rint 1952 szeptember 6-tól Kezdő-
dően mustot, vagy bort a terme-
lőktől csak a begyűjtő borforgalmi 
vállalatok, vagy a borforgalmi vál-
lalatok által a begyűjtéssel meg-
bízott földművesszövetkezetek vá-
sárolhatnak. Mustot vagy bort a 
termelök sem egymásközti forga-
lomban sem pedig fogyasztó részé-
re közvetlenül nem adhatnak el. 

A bor forgalmát ide'glenasen 
korlátozó rendelkezések a borbe-
gyüjtés teljesítésével megszűnnek. 
Ha az egyéni tormelők csemegeszőlő 
beadási, borbeadási, valamint szőlő, 
must, bor szerződéses kötelezettsé-
geiknek eleget lesznek, és a község 
csemegeszőlőbeadási és borbegyüj-
téei tervét száz százalékig teljesí-
tette. a termelök a bort szabadon 
értékesi'hetik. A termelőszövetke-
zetek és III. típusú tszcsk akkor 
adhatják el szabadon borfeleslegei-
ket, ha eleget tettek csemegeszőlő 
beadási, borbeadási, valamint 6zölő, 
must, bor szerződéses kötelezettsé-
güknek és a járási begyűjtési mi-
niszteri meghatalmazott a szabad-
értékesítésre az engedélyt meg-
adta, A termelőszövetkezetéit é& 

III. típusé termelőszövetkezeti cso-
portok kötelezettségük teljesítése 
után a bort akkor is szabadforga-
lomba hozhatják, ha a község még 
nem kapott engedélyt a bor sza-
badforgalmára. 

Szeptember 6-tól kezdődően sem 
állami, sem szövetkezeti, r.em egyéb 
vendéglátó iparosok mustot. bort 
vagy préselés céljára szőlőt terme-
lőktől nem vásárolhatnak. 

A 6zabad forgalom engedélyezé-
se u'án a vendéglátóiparosok -j" 
kivéve a belkereskedelmi mlraszté-
rium alá tartozó vállalatokat — 
ismét közvetlenül vásárolhatnak 
berf a termelőktől, de csak kizá-
rólag telephelyükön, a borbegyüjtö 
vállalatok részére érvényben lévő 
szabadforgalml áron. Az ideiglenes 
forgalmi korlátozások ideje alatt 
legfeljebb 5 litert lehet kézi pod-
gyászként szabadon szállítani, vas. 
úti vagv postacsomagban öt lite-
ren aluli mennyiséget sem lehet 
feladni. 

Aki a borra vonatkozó forgalmi 
korlátozásokat megszegi, öt év g 
terjedhető börtönbüntetéssel és 
ötezer forint Pénzbüntetéssel 6ujt-
hajp, 


