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Részletes felvilágosítások a szegedi 
étetmiszer-fegyrendszerről 

Azok a munkások, akik üzemi tanáccsal működő 
vállalatoknál dolgoznak, jegy nélkül kapják 

ellátásukat 
Az alkalmazónak ra lnmennyien „A" jegyet kapnak 

(Szeged, Junius 5) Az uj jegyrend-
szerre vonatkozóan a közönség köré-
ben bizonytalanság uralkodik, mert fél-
reértenek egyes intézkedéseket. Ez ügy-
ben tájékoztatásért H o r v á t h József-
hez. a közellátási tanács elnökéhez for-
dultunk, aki a következő tájékoztatási 
adta: 

— Az uj jegyrendzzerrel kapcsolat-
ban szociális szempontokat igyekszünk 
kidomborítani és egyben tekintettel 
ragyunk arra a kományprogratnrn, 
unit G e r ő Ernő kereskedelmi minisz-
ter a közelmúltban fejtett ki Ezért a 
lövőben a vállalati, Illetve üzemi al-
baliiiatnitaka: egyszerűbben fogjuk el-
látni, mini eddig. Bevonjuk tőlök a 
kenyértégy kivételével a közellátási je-

fyet és mindazt a terméket, amelyet 
egy ellenében a lakosság közölt szét-

osztunk, ennek az üzemi rétegnek köz-
vetlenül legy nélkül bocsátjuk ren-
delkezésére. Azokról az üzemekről van 
izó ebben az ellátásban, amelyek 
Özem* lanáccsal rendelkeznek, ahol té-
kát az általunk nyújtott ellátás kellő 
izétosztásáról ellenőrzött gondoskodás 
lOrténhet. Természetesen nemcsak az 
alkalmazottakat látjuk el ebben a ke-
lteiben, hanem azok nemkercső köz-
vetlen családtagjait is. 

Az egyéb vállalatok, üzemek, hiva-
talok, üzletek, stb. alkalmazottait 
tekintet nélkül keresetükre, „A"-

jeggyel látjuk el. 

Ide tartoznak a nyugdijasok is. 
Aki ebbe a kategóriába tartozik és 
B-jegyet kapott, annak jegyeit rövid 

időn belül átcseréljük. 
Az átcserélésre vonatkozóan külön in-
tézkedés történik. Jövő hét első felé 
ben azok jelentkezzenek a jegycsoport-
nál, akik nem kaptak meg jegyüket, 
Jövő hét csütörtökétől kezdve pedig 
azok, akik fenti megállapítás szerint 
„A" kategóriába tartoznak és ennek 
ellenére „ü"-jegyhez jutottak. Minden-
esetre, aki nem nyújtott bc eddig még 
munkaadói igazolványt alkalmaztatá-
sáról, az a jegyek átcseréléséhez a 
munkaadói igazolást hozza magával. 

Nyomatékosan figyelmeztetek azon 
ban minden munkaadót és munkavál-
lalót, hogy az igazolást megfelelőkép-
pen végezzék, mert ha bárminemű 
visszaélés történik és munkaadói iga-
zolást kapna olyan valaki, aki tulaj-
donképpen nem is alkalmazott, az ellen 
a legszigorúbb eljárást indítjuk. 

A lakosság löbbi rétege, vagyis 
mindazok, akik önállóak, szabadfog-
lalkozásnak vagy pedig alkalmaztatást 
igazolni nem tudnak, »B« jegyei kap-
nak. 

Van a lakosságnak egy rétege, 
akik nem dolgoznak, igy ezek ilyinó-
don nem is tarthatnak igényt iközel-
látásra. Ettől a rétegtől a miniszteri 
rendelet értelmébbn minden Jegyet 
megvonunk. 

A politikai rendőrség igazolása 
mellett pártállásra való tekintet 

nélkül szabadon engedik 
a hadifoglyokat 

(Szeged, junius 5) Városszerte nagy 
ICröiuct okozoll a Délciagyarország 
híradása, hogy bizonyos " igazolás! 
'eljárás melleit megkezdődött a sze-
gedi fogolytáborokban levő hadifog-
lyok zzatiaUonboi'Sátása. Amint je-
lentettük, azokat, akiket a k o m m u -
nista Párl és a Szociáldemokrata 
Párl leigazol, csoportosan elbocsát-
ják a táborból. Az elbocsátás kéré-
séhez szükséges blankcltákal a pár-
toknál keH kérni, kitölteni «s t a -
golással elláttatni. I lyen igazolás 
mellett vasárnap 120 foglyot en-
gedlek szabadon. Az Igazolások foly-
tatódnak é s a hét folyamán ujabb 

nagyobb csoport szabadni. 
Mint értesülünk, az igazolási, Il-

iéivé a szabadonbocsálásl kiterjesz-
tették, amennyiben nemcsak a Kom-
munista Párl é s a Szociáldemokrata 
Párt tagjait engedik el, IHelve nem-
csak azok szabadulnak Id, akik itt 
kérnek igazolást hozzátartozóik ré-
szérc, hanem más demokratikus 
pártok tagjai szintén, Illetve párlon-
klvflh'ck is elbocsátást nyernek, ha 
az elbocsátást kérő blankeilájnkal a 
rendőrség politikai osztályán bemu-
tatják és a politikai rendőrség ráve-
tteti az Igazolási. , 

o q o 

a fezcíi bizottság és a városi 
M o s á g mm járult hozzá a villany-

egységár felemeléséhez 
Benkl sem kőleics a fe lemeli villany árakat megfizetni. 

6* elavatták a Kenderfonógyár 
üdülő- és strandielepét 

Triórákban vagonjavilásl vállainak a kcndei-Conógyár mnnkásal 

(Szeged, junius 5) Altalános megle-
petést és megrökönyödést okozott Sze-

E>den a villaraostársaság multheti ór-
sílése, amely a villany egységárának 

felemelését közölte a közönséggel. Az 
Hgységárnak egyszeriben ötszörösére 
lörlónt fe lemelése annál érzékenyeb-
ben érintette a nehéz megélhetési vl-
fczonyok között levő lakosságot, mert a 
felemelt árat a villanytelep visszame-
nőleg felszámította. Az emelés életbe-
léptetése öta szerkesztőségünkbe szá-
mos felszólalás érkezett olvasóink ké-
péből, a városi hatéságot Is elhalmoz-
ták panasszal a felemelt egységár 
miatt. A Délmagyarország munkatársa 
kérdést Intézett Dénes Leó h. polgár-
mesterhez, hogy a hatóságnak ml az 
álláspontja az áremelés kérdésében. A 
helyettes polgármester kijelentette, 
hogy sem a városi haléság, sem a 
Nemzeti Bizottság, amely legutóbbi 
ülésén színién tárgy a Ha a kérdési , 
nem járult hozzá a vtllany egységárá-
nak fe lemelésébe*, a rtflaiiyleicy fel-

szólítása a tele Kiolt tarifa szerinti fi-
zetésre tehát Illetéktelenül történt. A 
városnak ugyanis olyan szerződése van 
a vlllamostűrsasággal, hogy a villany-
egységár csak akkor emelhető, ha a 
város vezetősége ebbe beleegyezik. 
A város pedig nem adta beleegyezé-
sét, mert ilyen nagy áremelést a je-
lenlegi körülmények között leheletlen-
nek tart. 

A vil lanytelep vezetősége viszont 
hivatkozik a szénbeszerzés alaposan 
megdrágult ás megnehezült körülmé-
nyeire, a szén árának emelkedésére, 
ami lehetetlenné leszi a régi egység-
áron való áramszolgáltatási. 

A helyzet pillanatnyilag az, hogy a 
fe lemeli árai senki sem tartozik meg-
fizetni, aki pedfg már kifizette az nj 
árak szerint kiállított villanyszámlát, 
számlikat a visszatérítésre. Minden-
esetre az ügy még nincs lezárva, mert 
a tárgyalások tovább folynak a ható-
ság és a villanytelep, vezetősége kö-
rött. 

(Szeged, junius 5) Szombaton dél-
után bensőséges ünnepség keretében 
avatták fel a szegedi kcnderlonógyár 
munkásai most épilelt üdülő- és 
strandielepét. A telepet és üdülőházat 
a gyár üzemi bizottsága és igazgató-
sága közösen építették fel a gyár 
munkásai számára. A munkások csa-
ládtagjaikkal együtt fehér asztal mel-
lett ünnepellek nyári telepük felava-
tását, de meghívták ünnepségükre a 
város közéletének vezetőit, akik meg-
jelenésükkel igazolták a gyár dolgo-
zóival való együttérzésüket. A késő 
es iébe futó vidám, zenés délutánnak 
komoly programja is volt: az avatás. 
Az üzemi bizottság vezetője, Slrack 
Adám üdvözölte a vendégsereget, át-
adta az üdülőielepet a gyár munkás-
ságiínak, amely csak most, 1945 ta-
vaszán, az orosz hadsereg felszaba-
dító harcainak eredményeként julolt 
saját telephez. Eddig — mondotta az 
üzemi bizottság elnöke — hiába har-
colt a munkás, kenyérre is' alig julolt 
valami. A magyar demokrácia azon-
ban máris lehetővé lette, hogy a 
gyári munkások hatalmas serege meg-
kezdhesse jóléti Intézményeinek ki-
építését. 

A munkásság Ismeri feladatait — 
folytatta Slrack — és a kenderfonó-
gyár munkásai vállalják az ország 
újjáépítéséért folyó harc rájuk eső 
részét. Vállalják a mezőgazdaság el-
látását h;ur_szerszámmal, a gyárakat Is 
ellátják transzmissziós szíjakkal, kö-
télanyaggal, mint ahogy ennek a gyár-
nak munkásai eddig is megtelték kö-
telességüket, ellátták a Vörös Hadse-
reget Is megfe le lő kender- és acél-
kölc'ekkel, hogy üzembe helyezhessék 
a tiszai és dunai kompokat. 

AgócsI János, az üzemi kommunista 
oártszervezet titkára a második szó-
nok. Az üdülőtelepet is — mondotta 
— rohammunkával, öt nap alatt épí-
tettük. Építettük azért, hogy végre a 
szőke T i sz í árrtyhs partjai nekünk, 
dolgozóknak is juttassanak már nap-

sugarat, vizet é s levegőt, hogy a gyfil 
munkásai itt felfrissülve e l is végére 
hessék a rohammunka nagyobbik r0« 
szét, az ország újjáépítéséből rájuü 
cső feladatokat. Megköszönte az üzem 
öt ácsának, a tervet készítő és az épí-
tést irányiló Landcsberg mérnöknél! 
munkáját, üdvözölte a vendégsereget! 
az orosz hadsereg jelenlévő tisztjeit, 

Agócsll, az ácsokat, a tervező méiV 
nököt meleg ünneplésben részesiti a 
hallgatóság. Szirmai István emelkedik 
ezután szólásra. Üdvözli é s élteti a 
gyár munkásságát, Strack é s AgócsI 
munkásvezetőket. Annak a r e m é n y é -
nek ad kifejezést, hogy a magyaü 
demokrácia a kenderfonógyár mun-
kásainak nem csak fából, de beton-
ból és üvegből épit üdülőt, mert azl 
munkájával ki is érdemli 

Az igazgatóság részéről Sós lgare 
gató szól az ünneplő közönséghez, 
hangozlalja együttműködési készségéi 
és afölötti örömét, hogy a gyár mun-
kásai és igazgatói egységben épilhef* 
nek, építhetik a boldogabb magyaó 
jövőt 

I.anőCílM'rg mérnök kúszom meg a 
tapsokat és uj munkára hívja fel aa 
egybegyűl leket. Meg kell valósilanuuH 
nekünk is — mondotta — az arccal 
a vasút fe lé fordulást. Meg is tesszük!. 
Résztveszünk önkéntes munkával 4 
vasuli sínek és vagonok me- jav i iásá-
ban. Műhelyünkben különórákban vas-
úti kocsik megjavítását vállaljuk é* 
külön jutalmat adunk legjobb rohan* 
munkásainknak 

Tápé község dólgozffl nevébftü 
Krajkó András üdvözli meleg baráti 
szavakkal a gyár munkásait. Közelebb 
jöttek hozzánk, a faluhoz, hogy m é ! 
erősebb és mcglörlietclteuehb l e g y e i 
a munkás- és paraszílesívériség. 

Cigányzene szólt, sportbemutatók1! 
munkásdalárda, vidám színpadi jele* 
netek szórakoztatták az üdülő, p iheni 
munkásokat, okik a késő esti órűki-
cgyüllmaradtak — saját telepükön. 
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Hazaérkezeti szegedi 
deportáltak 

Tegnap a deportáltakat hazaszállító 
vonattal a szegedi orvostársadalom 
három kitűnő és népszerű tagja érke-
zett vissza. Dr. R c i c h Olga. dr. E r -
d é l y i Jenő és dr. B c d ő Imre fő-
orvosok tértek haza ausztriai kény-
szermunkatáborokból, sok megpró-
báltatás és szenvedések után is töret-
len munkakedvel és egészségesen, Visz-
szaérkezésük hire az egész város tár-
sadalmában osztatlan örömet keltett. 
Erdélyi Jenő dr. már meg is jelent a 
közkórházban régi osztályának átvé-
telére, ahol dr. Debre igazgatóval az 
élén régi munkatársai megható szere-
tettel és kitörő örömmel fogadták. 
Ugyancsak visszatért F e n y ő Mátyás 
is, a ssegedi kereskedotársadalom 
régi érdemes tagja, aki az auswitzi 
haláltábor szenvedéseiből szabadult 
sok viszontagság árán. 

között fennálló és a tőkés magántu-
lajdonból eredő gyakori zűrzavar vég-
leges megszüntetéséről van szó. Arra 
van szükség, hogy a tömegek életszük-
ségletéit a lehető teljes mértékben ki* 
elégítsük. 

Á tőkéstermelés és a tőkés ural-
kodó osztály hibáinak ismertetése ulán 

! felsorolta az előadó a szocialista iráuy-
elvrit. Fejleszteni keli a társadalmi 

1 szükséglelet. A tömegeknek ki kell 
szabadulniok szűkös életfeltételeik kö-

Izül. A társadalmi szükséglelet szer-
vezni kell. Kímélni kell a társadalmi 
munkaerőt és ki keli képezni. A fiatal-
ságnak nem a gyárban, hanem az isko-
lában van a helye. Fel kell szabadítani 
a munkást a szükség, a kényszer, a 
a kizsákmányolás alól. A munka ne 
átok legyen, hanem áldás. Az értékei 
elüadást az elnöklő dr. P u r j e s a 
Béla professzor köszöntő meg az elő-
adónak. 

Róna Béla tanácsnok 
előadása a népegyetemen 

(Szeged, Junius 5) A népegyetem 
előadássorozatában R ó n a Béla tanács-
nok tartott magasszinvonalu gazdaság-
politikai előadást. Fejtegette, hogy a 
tőkésosztály nem jólétéért küzd többé, 
hanem a társadalom feletti hatalmá-
ért, osztályuralmáért, amelyhez gazdag-
sága révén jutott. Ezzel szemben a 
néptömegek vagyonszaporiiása vezet el 
elsősorban a termelés fejlődéséhez. 
Csak csalóka látszat volt a tőkés tár-
sadalomban, hogy a munkás bére el-
vész a termelésre nézve, mert elfo-
gyaszthatják. A valóságban a munka-
bér éppen azáltal jut a termelésbe, 
mert felhasználják, mert szükségletet 
teremt. 

Rákosi Mátyás pünkösdi beszédével 
kapcsolatban kijelentette ezután az 
előadó, hogy a tőke és munkaviszony-
latban a demokratikus Magyarorszá-
gon egyelőre csupán a tőke felhasz-
nálásáról, • termelés és fogyasztás 

Szakszervezeti lilrek 
Szerdán, junius 6-án, délután fél S 

órai kezdettel a könyvkötő munkások 
taggyűlést tartanak a Hétvczér-u 9, 
alatti munkásotthonban. 

A szegedi szabad szakszervezet kul-
turbizottsága előadássorozatát pénteken 
este 7-kor (Horthy M.-u. 8) Tombáca 
Imre: „A szakszervezeti mozgalom 
múltja és jövője" c. előadásával nyitja 
meg. Kérjük a szakszervezeti tagok 
minél nagyobb számban való megjelre 
nését. Kulturbizottság. 

Í z i d e g e n e s Nemzeti 
iormáiiyrendelefefe táek 
1., 2. és 3. 
f ü z e t e 

kapható a Délmagyarország kiadóhivre 
talában és az újságos pavillonokbare 

Ara 5.— peugáv 


