
A porlepte könyvbe 
kívánkoznak 

Év végi pillanatfelvételek a kábelgyárban 

Látszatra úgy megy most rész terve 71 millió 288 hányták volna ki a kariká-
is a munka, mint hónapok- ezer forint. December 8-án kat a szállítóvagonból. Rozs-
kai ezelőtt. Kopasz huzalok 48 millió 653 ezer forintnál dásak, gyűröttek. Nem lehet 
halmozódnak gúlákban, hogy tartottak. Az esedékes terv kellemes ezekkel dolgozni, 
ismét másutt emelkedjenek teljesítése 89,5 százaléknak gazdaságosan termelni. Bi-
előbb szigetelt vezetékként, felel meg. Ezí látva, részben zonyára sok kerül belőle az 
kérébb sodrott köpeny nél- érthető az év végi igveke- ócskavastelepre. Vajon ez 
küli kábelként, úgy, ahogy zet, aminek írásos nyomát senkinek sem szúrt szemet? 
a megmunkálás folyamata- sajnos, nem találom a javas- Kereshetnék és bejegyezhet-
ban egyik vagy másik gép- lati könyvben. Vajon nincs nék a javaslati könyvbe is a 
hez kerülnek, végig haladva mit bejegyezni? Ennyire megoldás módját, 
a nagycsarnokban, míg dob- problémamentes itt a mun-
ra csévélhető kész kábel ka? A tervszámok nem er- Szomszédolás 
nem lesz belőlük Mégis van ról árulkodnak. 
itt valami új e decemberi o«ikttői rem várrá, Odébb, egyik tömlőzögep-
munkában: az év végi igyek- k l 96111 v a l o k Va~ "él elismerő szavakkal kezd-

laszt, magam járom körül a tem a feljegyzést. Jó dolog 
csarnokot, vajon mint ide- h oSy itt is felszerelték a 
gen, mit látok, hallok olyat, PVC-szállító elevátort. A fa-
aminek helye fenne a tar- lépcsős állványt már félre-
kafedelű füzetben, hogy se- tolták, de a gép mellől is el-
gíteni lehessen a probléma- vihetnék, hiszen ugyancsak 

vMréíthariák k o n - N e m 3 dolgozók javas- szűkiben vannak a hellyel, 
_ feeeredménvesebben az l a t i könyvébe jegyzem a ta- alig tudnak mozogni a hu-

máris nyúlok a füzeteméit, s ? j a t , í u z e
L
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hogy feljegyezzem a dolgo- P ^ a í a t o k csokrát itt nyuj- A ^ ^ k ö z ü l ^ kü_ 
zók kezdeményező készségé- c ^ T r ö g t ö S fénv* l ö n ö s figyelmet érdemel. Ott 
nek megnyilvánulásait k é ^ te Tehetne á U a g é p tömlőzőfeje alatt, s 

nyitott szájjal nyeli a 2 cen-
Nincí mit bejogyezni ? Nem ártana valóban len- timéter vastag folyékony 

A kábelgyári dolgozók ja- «evégre kapni, s fényképen J J * ^ 
•aslati könyve ott lóg a fali is megörökítem az acelsza- önkéntelenül is keresem a 
hirdetőtábla mellett egy lagspulni-halmot. A foto alá gépkezelőt, ö a gépsor végén 
szögre akasztva. Belepte a telán ü l e n e ^ e ^ v e g ; „Ml foglalatoskodik, úgyis mond-
por. Mielőtt felütöm a könyv ö , , ,„ W n t h a hatnám: szomszédol, beszél-
fedelét, a tábla számait .,val- e z~ Ócskavas teiep. jvnnina 
latom". A műanyag üzsero- markos legények villával 

ves. 
Azt mondják, ebben az 

igyekezetben vezetők, mun-
kások azon gondolkodnak 
hogy milyen eszközökkel, 
módszerekkel 

fi csanádi egyházmegye püspökének 
tisztelgő látogatása 

a Csongrád megyei tanácsnál 
Szerdán délután dr. Ijjas József, a csanádi egyház-

megye püspöke, Nagy Tibor püspöki titkár társaságában 
tisztelgő látogatást tett Török László elvtársnál, a Csong-
rád megyei tanács vb elnökénél. 

Katona Sándor, a Hazafias Népfront Csongrád me-
gyei titkára, Rátkai János, az Állami Egyházügyi Hiva-
tal Csongrád megyei megbízottja és közéletünk több 
más képviselője beszélgetett el az egyházmegye új 
Képviselőjével 

Kállai Gyula fogadta kanadai 
nagykövetségünk ideiglenes ügyvivőjét 
Kálfe' Gyula, a Forradal- tott 

tni Munkás-Paraszt Kor-
mány elnökhelyettese szer- , 
dán fogadta Bartha Jánost, vőjeként rövidesen állomas-
•ki a közelmúltban felállí- helyére, Ottawába utazik. 

kanadai nagykövetsé-
günk első ideiglenes ügyvi-

Az adott szó 
Közeledik a zárszám-

adás, ami a termelőszö-
* etkezetet terhelő kötele-
zettségek teljesítésének is 
határideje. Ezek között az 
egyik legfontosabb: az ese-
dékes földjáradékok pon-
tos elszámolása. 

Mégis egyes termelőszö-
vetkezetek gyakran hivat-
koznak olyan körülmé-
nyekre, amelyek miatt el-
odázzák a földjáradék fi-
zetését. Néhány helyen pe-
dig „elméletet" gyártanak, 
mondván, a földjáradék 
munka nélkül szerzett jö-
vedelem, tehát megkáro-
sítja azokat a tagokat, 
akik föld nélkül léptek a 
közösségbe. 

Igaz. a földjáradékért 
abban az esztendőben. 
Imikor kapja, nem dolgo-
zott a parasztember. Dol-
gozott azonban korábban, 
esetleg egész életén ke-
resztül, Vagy, ha nem 6, 
megdolgozott érte — az 
esetek túlnyomó többségé-
ben — az apja, vagy a 
nagyapja. Viszont az is 
tény, hogy az adott esz-
tendőben a földjáradékra 
fordított értéket az egész 
tagság termelte meg, te-
kintet nélkül arra, hogy 
volt-e földje, vagy sem. 

Emlékezzünk vissza: a 
nagy átszervezés idején, 
alig egy pár esztendővel 
ezelőtt, a birtokos paraszt-
ság meggyőzésében egyik 
fontos érvünk éppen a 
földjáradék fizetése volt. 
Az adott szó pedig kötelez. 
Hiszen nem teljesítés ese-
tén a volt birtokos paraszt 
nemcsak azt mondhatja, 
hogy „lám, így tartottátok 
szavatokat", hanem azt is, 
hogy ő azért az 5—10 hold 
földért esetleg bért, vagy 
öregségre eltartást kapha-
tott volna. Az ígéret való-
ra váltásával elejét kell 
venni az ilyen hangulat 
keltésének. 

Maga a földjáradék 
egyébként nem sok, fize-
tése is különböző szerepet 
játszhat. A javakorabeli, 
még dolgozó ember eseté-
ben jobbára jelképes. Egy 
öreg, beteg embernél azon-
ban a létfenntartás nagyon 
fontos része, éppen azért 
ők reagálnak a legérzéke-
nyebben a földjáradék 
visszatartására. De a szö-
vetkezet gazdájának is csak 
akkor érezheti magát iga-
zán a tegnapi egyéni pa-
raszt, ha közösbe vitt föld-
je után megkapja azt, ami 
neki jár. 

Találjuk meg tehát min-
den esetben a kifizetés le-
hetőségét. Erre kötelez a 
törvény és saját erköl-
csünk parancsa. 

r . b . 

get. Amikor megtudja, hogy 
újságcikk készül, „ej-ej" 
megjegyzéssel gépe mellé 
lép. Már ott mondja e l hogy 
odébb az újonnan érkezett 
és új telepítési módszerrel 
felszerelt » nagykapacitású 
szovjet gép azért áll, mert 
most az év végi igyekezet-
ben a munkaerő zömét a 
készterméket kibocsájtó rész-
legekhez összpontosították, 
hogy az üzem teljesíteni tud-
ja készárú tervét. 

A bltumenos hordónál 

A dróthálóval elkerített 
vizesvizsgálónál az egyik 
elkerített „szeparéban" bitu-
menos hordót bontanak né-
gyen. Ügy látom, munka-
megosztással. Egyikük fél-
téglával veri a hordó olda-
lát, így fejti a vastag bádo-
got, a többiek figyelik, s 
biztatják. Talán rájuk is il-
lik az a néhány szó, ami az 
egyik ugyancsak üzemen 
kívüli gép fedelére terített 
papír2sákra írt valaki: „N. J. 
mintadolgozó, de nem itt a 
kábelgyárban." 

A rakodólapon tarolt fe-
hér, sárga, zöld huzalkarikák 
mellett kézikocsikkal, elek-
tromos targoncákkal közle-
kednek, láthatóan elég fi-
gyelmetlenül. Időközönként 
oldalba lökik a gúlákat úgy, 
hogy jó néhány karika a 
földem hever. 

Nem mind arany, tehát 
ami fénylik. Mert ne feled-
jük, hogy január 1-én nem 
újra kell kezdeni a munkát, 
hanem folytatni a decembe-
rit, ahhoz pedig nem szabad 
felélni a félkészárut 

Nagy ra 

Az új Magyarország születése 
Irta: dr. Molnár Erik akadémikus, országgyűlési képviselő 

h 
úsz éve annaik, hogy a 
német fasizmus és a 
magyar nyilas rend-

szer végvonaglásai közepette 
megszületett Debrecenben az 
új Magyarország. A háború 
még folyt és a Szovjet Had-
sereg a fasiszta csapatokat 
csak a Tiszántúlról és a Du-
na—Tisza közérői verte ki. 
Üszkös romok borították ezt 
az országrészt. A városokban 
kiégett házsorok, a vidéken 
rombadólt tanyák. Az utakat 
kilőtt tankok szegélyezték, a 
vasúti síneken mozdulatlanul 
állottak a lebombázott vago-
nok roncsai. A pusztulás ké-
lje volt ez, úgy látszott, 
mintha elpusztult volna Ma-
gyarország. 

A régi Magyaroi-szág való-
ban el is pusztult, összeom-
lott az államszervezet, amely 
csendőreivel és szolgabírái-
val gúzsba kötötte a magyar-
népet, s utoljára még a fa-
siszta demagógiában keresett 
menedéket. A fasiszta erő-
szakszervezet képviselői elta-
karodtak a szovjet csapatok 
elől. Elmenekültek a föld-
jirtokceok, a kapitalisták, s 
a középosztálynak a régi 
rendhez erősen húzó tagjai 
is. De visszamaradtak az ősi 
röghöz' ragaszkodva, a ma-
gyar dolgozók, visszamarad-
tak a munkások és a parasz-
tok, akik az évszázados igá-
nak, az idegen és a hazai el-
nyomók uralmának összetö-
rött üdvözölték a szovjet csa-
patokban. 

A romok közt rögtön új 
élet kezdett csírázni. A ma-
gyar dolgozók hozzáláttak 
ahhoz, hogy életüket ők ma-
guk megszervezzék. A szov-
jet parancsnokságok minden 
segítséget megadtak ehhez. 
Minden községben, városban 
megalakult az új népi köz-
igazgatás. 

ezdetben, amíg a had-
műveleti színtér kö-
zel volt, minden köz-k 

tartalmat kapott. A követke-
ző nagy lépés, 1944 december 
elején, a debreceni tanácsko-
zás volt. A községek, váro-
sok vezetői, a Magyar Kom-
munista Párt kezdeményezé-
sére összegyűltek és megálla-
podtál; az ideiglenes nemzet-
gyűlés összehívásában. Kidol-
gozták a választási szabály-
zatot, majd visszatértek vá-
rosaikba. Itt összehívták a 
választók gyűléseit, amelyek 
megválasztották a demokra-
tikus pártokból az ideiglenes 
nemzetgyűlés képviselőit. 
Ilyen előzmények után ult 
össze Debrecenben 1944. de-
cember 21-én az ideiglenes 
nemzetgyűlés. 

Az ideiglenes nemzetgyűlés 
az állami szuverenitás, az ál-
lamhatalom birtokosának 
nyilvánította magát. Teljes 
joggal. Hatalma a felszaba-
dult terület népi szervezetei-
nek akaratában, a felszaba-
d t nép akaratában gyöke-
rezett. Persze a „jogfolyto-
nosságban" megnyilvánulását 
hiába kereste volna valaki a 
debreceni nemzetgyűlésben. 
Az ideiglenes nemzetgyűlés 
nem a földbirtokosok és a 
kapitalisták jogainak folyto-
nosságát, nem a nép jogta-
lanságának folytonosságát fe-
jezte ki. Az ilyen jogfolyto-
nosságot tagadta, és jogait a 
nép akaratából merítette. De 
ugyanakkor a haladó törté-
neti erők folytonosságát kép-
viselte. 

Mély szimbólum volt ab-
ban, hogy az ideiglenes nem-
zetgyűlés Debrecenben gyűlt 
össze, abban a városban és 
abban a teremben, ahol 1849-
ben Kossuth Lajos forradal-
mi országgyűlése ülésezett. 
Ez az országgyűlés kezdte 
meg a feudalizmus lebontá-
sát; Debrecenből irányította 
Kossuth Lajos kormánya az 
ország függetlenségéért folyó 
felszabadító hadműveleteket. 

lárd kormány megalakulását 
nak hírét vihették meg. 

Az ideiglenes nemzeti kor-
mány munkája azonban csak 
e' - vette kezdetét. A fel-
adat; k éppenséggel nem vol-
tak kicsinyek. Kormány volt, 
de a kormány hatalmát ki 
kellett még építeni. A felsza-
badult, de darabokra hullott 
országrészt össze kellett fűz-
ni a közo+ntosító kormár.y-
igazgatás szálaival. S *zt há-
borús viszonyok között kel-
lett véghezvinni, amikor vas-
út, telefon, posta nem műkö-
dött, olyan csekély appa+ü-
tusra támaszkodva, amely 
minisztériumonként három-
négy szobát is alig igényelt. 

Az első napo? ' an a kor-
mány tényleges hatalma nem 
igen terjedt ki nagyobb te-
rületre, mint Debrecenre és 
környékére. De a szovjet ha-
tóságok segítsége ezúttal sem 
maradt el. Járművek átenge-
désével, saját hírszolgálati 
eszközeik rendelkezésre bo-
csátásával siettek az ideigle-
nes nemzeti kormány segít-
ségére. így a felszabadult or-
szágrésszel fokozatosan ki-
épültek a kapcsolatok. 

udapesten és az ország 
többi, még fel nem 
szabadított részében 

mindenki tudott a debreceni 
nemzeti kormány működésé-
ről. Tudtak róla és várva 
várták a felszabadulás pilla-
natát, amely a német elnyo-
mók és a fasiszta hatalombi-
torlók uralmának végét, a 
törvényes nemzeti kormány 
működésének kezdetét jelen-
tette. Az ideiglenes nemzeti 
kormányba vetett reménység 
nem is volt hiábavaló. Ami-
kor Budapes* f-'szabadult, de 
lakossága a pusztító éhínség-
nek nézett elébe, az ideigle-
nes kormány hatalma már 
elég szervezett volt ahhoz, 
hogy — a szovjet segítség 
mrálett — az eeész felszaba-
dult 

b 

országrészt mozgósító 
a feudalizmus lebontása el- éhező Budapest segítségére 
akadt, a "olgári demokrati- A -rób r e c e n i k o n T l á n y te_ 
kus forradalom befejez, len vékenysége 1945. március 15-

Akkor a küzdelem elbukott, 
ség és város, egymástól el-
szigetelve, mint megannyi 
apró köztársaság élte napról 
napra a maga szűkkörű, a 
helyi érdekekre korlátozott 
életét De ez a helyzet rövi-
desen megváltozott. Megje-
lent, az illegalitás béklyóitól 
kiszabadulva, a Magyar Kom-
munista Párt, a magyar élet 
újjászervezője és hozzáfogott 
ah'-.oz, hogy a felszabadult 
országrész darabokra hullott 
társadalmi erőit összefogja, 
megmagyarázza a tömegek- . . . . . . , , 
nek azt, ami történt, és kije- m u n i s t a k vezetésevei melen- s z e t é t e ] 
lölje a közvetlen feladatokat, gette ezt a zászlót Debrecen- V T ^ l ^ I T Z ^ Z l l 

ben. Üjra megindult hát a 
harc Debrecenből a polgári 

en 
maradt. De a haladásért a 
harc tovább tartott. A ma-
gyar nép, amelynek soraiban 
ott voltak még az első ma-
gyar proletárforradalom, a 
Tanácsköztársaság veterán-
jai, újra kézbe vette a de-
mokratikus és a függetlensé-
gi harc zászlaját és a kom-

én emelkedett tetőpontjára. 
A kormár^ ünnepélyes ülé-
sen deklarálta a nagybirtok-
rendszer megszüntetését és a 
földet átad+a a földművesek-
nek. A nyomban azután, tel-
jesz szervezettséggel, megin-
dult a földosztó akció. 

A debreceni kormány ösz-

A Magyar Kommunista Párt 
kezdeményezésére Szegeden 
a demokratikus pártokból .„ ... , , , 
megalakult a Magyar Nem- demokratikus forradalom be-

fejezéséért, zeti Függetlenségi Front, 
amely részletes programot rendszert megszüntető 
adó kiáltvánnyal fordult a 
magyar nemzethez. A közsé-
gekben, városokban kezdtek 
megalakulni a demokratikus 
pártok, az addigi szűk hori-
zont kitágult, az élet politikai 

nagybirtok-
föld-

A '-"mmunisták mellett ott 
ült Horthy három tábornoka, 
egy gróf, Bethlen István egy 
híve és két jobboldali szo-
ciáldemokrata is. De azért ez 
a kormány mégis nagyot al-reformért, megindult újra a , . _ . „ . . , . . . 

harc az ország függetlensé- f t o t t , tt^elmr jelentőségű 
géért, a német iga lerázásé- * * * * V e g b e ' a t ö r t é * 
ért 

A propán-bután gáz haaználaUíra 

Előzetes bekapcsolási 
engedélyeket adnak ki 

A hajdúszoboszlói földgáz- fogyasztójelöltek azután 
mező most épülő gazolin- azonnal megkapják az első 
telepe egyebek között nagy- palack gázt, amint Hajdúszo-
mennyiségű propán-bután- boszlón megkezdődik a pro-
gázt is előállít majd. Ez pán-bután termelés, 
újabb nagy tömegek bekap- Az országos kőolaj- és 
csolását teszi lehetővé a gázipari tröszt egyelőre 
palackos gáz fogyasztásába. 50.000 engedély kiadását 
A fogyasztói kör bővítésének biztosította a tanácsoknak, 
előkészítését már most meg- Ha lehetőség nyílik a gáz-
kezdik „előzetes bekapcso- tűzhelyimport növelésére 
lási engedélyek" kiadása for- és a palackgyártás fokozá-
májában. sára, úgy a jövő év folya-

Az előzetes bekapcsolási mán újabb 50.000—100.000 
engedély azt jelenti, hogy előbekapcsolási engedélyt 
hozzákezdenek vizsgálni több adnak ki. 
tízezer fogyasztójelöltnél, A hajdúszoboszlói gazolin-
vajon, lakasuk es mar be- . , . . . ,„„„ , . 
szerzett tűzhelyük műsza- t e l e p a terv s z e r m t 1 9 6 6 e l s ő 

kilag megfelel-e a propán- negyedéveben kezdi meg mű-
bután tüzelés követelményei- ködését, az előzetes bekap-
nek. A vizsgálat során ki- csolási engedélyek tehát tu-

használatára' is. T f ^ Te- ódonképpen majd akkor 
lülvizsgált és előbekapcsolá- változhatnak tényleges gáz-
si engedély birtokába jutott használati engedéllyé. (MTI) 

d ' 
e a harc történeti fel-
tételei egészen mások 
voltak, mint 1849-ben. 

Nem az egyedül maradt ma-
gyar nép küzdött most az 
egyesült nemzetközi reakció 
ellen, bukásra ítélve. A ma-
gyar nép vállairól még a 
fegyveres harc terhét is le-
vette a Szovjet Hadsereg, 
amely győzelmesen szorította 
a német elnyomókat és ma-
gyar cinkosaikat az ország 
határai felé. Amikor az ide-
iglenes nemzetgyűlés össze-
ült, a győzelem már biztosít-
va volt Csak el kellett vág-
ni a jogi szálakat, amelyek 
az országot a német fasiz-
mushoz fűzték. Ez volt az el-
ső dolga az ideiglenes nem-
zetgyűlés által választott kor-
mánynak. Az ideiglenes nem-
zeti kormány hadat üzent a 
fasiszta Németországnak, a 
ezzel a magyar nemzet fel-
sorakozott a Szovjetunió, a 
nemzetközi haladás tábora 
mögé. 

Az ideiglenes nemzetgyű-
lés Debrecenben már a jó 
ügy biztos győzelmének tu-
datában ülésezett. Amikor a 

neti szükségszerűség eszköze-
ként Ennek feltételét megte-
remtette a Szovjet Hadsereg 
elsöprő győzelme és a Ma-
gyar Kommunista Párt irá-
nyító szerepe, amely leküz-
dött minden bizonytalansá-
got minden tétovázást min-
den ellenállást, amely a kor-
mányban megnyilvánult. 

4mikor az ország 1945 
április elején teljesen 
felszabadult, az ideig-

lenes nemzeti kormány át-
tette székhelyét Budapestre. 
A kormány tevékenysége ez-
zel új szakaszba lépett, 
amelynek közvetlen feladata 
a lerombolt ország helyreál-
lítása volt Az alapot ennek 
a feladatnak és a később ki-
bontakozó nagy feladatoknak 
a megoldásához az ideiglenes 
nemzetgyűlés teremtette meg. 
Általa vette a magyar nép 
sémának irányítását a salát 
kezébe. Ez volt az a történeti 
fordulópont amely Magyar-
ország felemelkedésének és 
szocialista fejlődésének útját 
megnyitotta. Űj fejezet kez-
dődött Magyarország törté-
netében, amelynek lapjait az 

nemzetgyűlési képviselőkde- átmeneti hibák leküzdése 
cember 23-án szétszéledtek a után, maguk a magyar dol-
felszabadított országrészben, gozók írják meg a konuntt-
a lakosságnak már egy szí- nisták vezetése alatt. 
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