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A Kommunista Párl az ujiáépitós érdekében 
hajlandó együttműködni minden becsületesy 

jószándéku dolgozóval 
fll az alkalom, hogy a tisztviselőosztály ie bekapesolódjék az Moíő munkába 

Keresztes Mihály és Komócsin Zoltán érdekes előadása a városi 
tisztviselők és alkalmazottak gyűlésén 

(Szeged, julius 17). A város tiszt-
jtiselökara dicséretes nódon veszi ki 
Vészét elejétől kezdve a vasút újjá-
építéséből. A tisztviselögárúa minden 
hétfőn délután a vasút újjáépítésére 
fordítja munkaerejét Most hétfőn el-
maradt a kivonulás, ehelyett két igen 
érdekes előadást hallgattak meg a 
tisztviselők az ujjáépitésről. Délután 
3 órakor zsúfolásig meglelt a város-
háza közgyűlési terme tisztviselőkkel 
és egyéb városi alkalmazottakkal. Dé-
nes Leó h. polgármester általános fi-
gyelem közepette jelentette be, hogy 
az újjáépítési munka élén járő Ma-
gyar Kommunista Párt kiküldöttei: 
Komócsin Zoltán és Keresztes Mihály 
tartanak előadást az újjáépítés gaz-
dasági és politikai jelentőségéről. 

A tisztviselők tömörüljenek 
a munkáspártok zászlai alá 

Komócsin Zoltán éles dialektiká-
val megszerkesztett előadásából' rá-
mutatott, hogy egyetlen foglalkozási 
ág sem vonhatja ki magát az újjáépí-
tés munkájából. A tisztviselőlársada 
lom fontos láncszeme az újjáépítés-
nek. Sorra vclle ezután az újjáépítési 
munka egyes fázisait, a vasút újjáépí-
tését, a lerombolt lakások helyreállí-
tását, a mezőgazdaságnak gépekkel 
való ellátását és ezekkel kapcsolat-
ban felhívta a figyelmet a reakció 
éber és ravasz in Inkájára, amit a 
gazdasági újjáépítésben ugy kell meg-
törni, hogy még nagyobb buzgalom-
mal, még többel kell dolgozni az uj-
JsOpI'.és érdekében. Arról beszélt ez-
lilún, liogy a gazdasági harc mellett 
politikai harc is folyik az újjáépítést 
arégzö demokrácia és a reakció kö-
tött. Politikai téren a reakció leg-
újabb fogása, hogy igyekszik zavarl 
trellrr.i a demokratikus párlob közöli 
fs arra törekszik, hogy megakadá-
lyozza az CgyüUuiüküdésL A soroza 
los miniszteri bukások azonban azt 
bizonyítják, hogy a reakció nem 
plyrui erős. A Kommunista és a Szo-
ciáldemokrata Párt együttműködése a 
legbiztosabb záloga, hogy a reakció 
további munkája is csődöt mondjon. 
IAz újjáépítés eddigi jelentős sikerei-
be való hivatkozással 

felszólította a tisztviselőket, mint 
az értelmiségi osztály egyik né-
pes csoportját, hogy* mint szel-
lemi do'gozék, tömörüljenek a 

munkáspártok zászlaja alá. 
Jl Magyar Kommunista Párt legális 
fennállásának rövid ideje alatt is bc-
bizonyította, hogy komolyan dolgozik 
fez ország újjáépítéséért, mert nem-
rsak programot ad, hanem meg is va-
lóslija azt, nemcsak beszél, hanem 
leltekkel is bizonyít. így válik aKom-
latinista Párt a legkomolyabb haza-
has párttá, mert hazafisága a népért, 
o nép életszínvonalának emeléséért 
folyó harc. Éppen ezért a párt gyö-
keimé a nemzet győzelmét is jelenti. 

igenis, politizáljon 
a tisztviselő l 

A nagv tetszéssel fogadolt előadás 
titán Keresztes Mihály tartotta 
beszédét, amelyben a többi 
hangsúlyozta, hogy 

a Kommunista Párl mindenkivel 
hajlandó együttműködni az nl-
Jácpités érdekében, aki bersüle-
lesen, hátsó gondolatok nélkül 

dolgozik. 
Azokal a tisztviselőket Is szívesen 
látják az építőmunkában, akik a múlt-
ban megliunyászkodásukkal a rcak-
fclós rendszer kiszolgálói voltok ha 
belátják, hogy az a korszak KzáruM 
éa Jóváleazik múltbeli hibáikat, lé-

vedése&el ax újjáépítésire való (szin-
te bekapcsolódással. A tisztviselők 
most megmutathatják, hogy pontosan 
olyan hasznos elemei az újjáépítés-
nek, mint a munkásság. Ha meg 
akarják és meg tudják ezt mutatni, 
enged a munkásság részéről eddig 
irányukban tanusitott merevség és 
melegség váltja (el, aail lehetővé le-
szi a közeledést 

Azokról a vállalaíokFŐI beszáll ez-
után a szónok, amelyek nem veszik 
ki részüket elegendő mértékben az 
ujjáépitésból. Az Ilyeneket államosí-
tani fogják. Ettől függetlenül is rö-
videsen sor kerül egész sor gyári 
iparág államosítására. így államosí-
tani fogják a bányákat, a villamos-
müveket és az egyéb kulcsiparokaf. 
Bejelentette, hogy 

készül a közigazgatási reform U, 
ami kihalásaiban legalább olyan 

jelentőségű 
földreform. 

Átalakulóban van az egész magyar 
élet, a magyar tlsztviselőtársadalom-
nak is át kell alakulnia. Itt van az 
alkalom a demokratikus alkotómun-
kába való bekapcsolódásra. El kell 
vetni a régi hamis jelszót, hogy a 
tisztviselő ne politizáljon. Igenis psjj-
Utaljon! 

A Kommunista Párt eddig külön-
leges feltételekel szabott, ha 
tagjai sorába fogadott valakit 
Ma már elég erösaek érzi magát 
ahhoz, hogy mindén becsületen 
dolgozói, akár fizikai, akár szel-
lemi munkás, tagjai sorába hlv-

A taps elültével Dénes Leó h. pol-
gármester mondott köszönetet az elő-
adóknak értékes előadásaikért 
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meg 
közólt 

Kétévi bőrtönre és hivatalvesztésre 
Ítélték Nyilasy Pált, illetve „Nyilasi Palit, 

aki mindig jó nyitás volt" 
és Szögi államtitkár kedvence 

(Szeged, julius 17.) A népbiróság 
Bőzzó-tanácsa hétfőn folytatta dr. Nyi-
laty Pál volt városi aljegyző népelle-
nes ügyének főlárgyalását. Emlékezetes, 
hogy a mult hónapban megtartott első 
tárgyalást azért napolták el, mert a 
bíróság bizonyitáskiegészilést rendelt 
el. Ennek foganatosítására most került 
sor. Több tanút hallgattak ki, ezek 
kevés kivétellel vallották, hogy a vád-
lott mindig szélsőséges jobboldali gon-
dolkozása volt és gondolkozásmódja hi-
vatali működésében is érvényesült 

Tanukénti idézést kapott a tárgya-
lásra dr. Valentiny Ágoston volt igaz-
ságügyminiszter is, aki előadta, hogy 
Nyilasy jobboldali ember voll, de 
ugyanakkor munkásbarát. Két izbea 
volt vele dolga mint ügyvédnek tanu-
sitványos ügyekben, ezekben az ese-
tekben nem tapasztalta, hogy elfogult 
lett volna a tanúsítványt kérő zsidó 
származásuakkal szemben. Kijelentette, 
hogy Nyilasy jobboldali beállítottságát 
a múltban az egyetemeken uralkodott 
népellenes rossz szellemnek tulajdo-
nítja. 

A tanúkihallgatások befejezése után 
a tenácsvezető még egyszer ismertette 
azt a levelet, amelyet az elmenekült 

Katona tanácsnok levelére Szögi Géza 
nyilas államtitkár küldött a tanácsnok-
nak Kaposvárra c amely sajátságos 
véletlen folytán a szegedi rendőrség 
kezére került A levélben Szögi állam-
titkár sajnálkozik, hogy „Nyilasy Pali", 
aki mindig jó nyilas volt, Szegeden 
maradt az orosz bevonulás után. 

A perbeszédekre került ezután a 
sor, majd a bíróság meghozta ítéletét. 
A népbiróság bűnösnek mondotta ki 
Nyilasy Pált két vádpontban, a harma-
dikban felmentette és ezért az envhitő 
körülmények figyelembevételével 2 évi 
börtönre, állásvesztésre, valamint 5 évi 
politikai jogvesztésre Ítélte. Az ítélet 
indokolása szerint megállapítást nyert, 
hogy Nyilasy, mint a nyilaskeresztes 
pártnak négy hónapon keresztül tagja, 
jobboldali volt és ez a magatartása 
hivatali ténykedéseiben is érvényre ju-
tott. A tanúsítványok kiadásánál a ren-
deletekben előirt szigoron tulmenőleg 
bírálta el a felek jogosultságát a tanú-
sítvány kiállítására. így volt ez például 
Back Bernát esetében. Az, hogy a vád-
lott Szálasi-parancsokat hajtott volna 
végre, nem bizonyult valónak. 

Dr. Biró Sándor népügyész felebbe-
zést jelentett be a felmentő rész miatt 
és súlyosbításért. 

(Szeged, julius 17) A mult hét vé-
gére az összes szegedi iskolában véget-
értek az érettségi, illetve a tanítókép-
zőt is beleszámítva, a képesítő vizsgá-
latok. O'.szesen 2M diák esett tul az 
idén az érettségi nehézségein és ebből 
csupán 10 nem feleli meg a követelmé-
nyeknek. Kitüntetéssel 22, jelesen 27, jól 
8J, elégségesen pedig 90 diák végzett. 
A legtöbben a három gimnázium egye-' 
sitiiéből álló városi jiugimnáziumban 
végeztek, közvetlen ulána a kereske-
delmi leányközépiskola következik, az 
előbbi 57, az utóbbi 46 tanulóval. Leg-
kevesebb érettségizett a vegyiipari kö-
zépiskolából került ki. Itt nyolcan 
mentek neki az érettséginek és ennek 
is 2,> százaléka nem felelt meg. Minden 
azzal magyarázható, hogy az intézet 
szakiskola lévén, a legkevesebb helye 
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is, ahol még Adyt sem adták elő, mert 
ax iskolaév rövidsége miatt nem t u * 
tak eljutni odáig. A tőrténeimet a mult 
világháborúval le kellett zárni egy ren-
delet értelmében, igy ebben a tárgybal 
nem sok ujat hallhattunk. Sok szép f » 
leletre nyilt igy is allkalom, a fiogim-
náziumban példáui az egyik diák tóit 
ténelirókat kritizált és látszott rajta, 
hogy nem fogad el mindent ugy, amint 
a könyvben tanulta. József Attilától 
különösen a lányok tudtak igen sok 
verset idézni. 

Érdekes megfigyelni azt is, hogy • 
gimnáziumokból nagyon sokan készük 
nek orvosi pályára, de sok bölcsész is 
akad. A kereskedelmiből n legtöbben 
hivatalnoki pályára mennek in-
kább és csak kevesen a szabadabb^ 
kereskedői pályára. Még főiskolára is 
többen mennek a kereskedelmi leány-
iskolából, mint kereskedőnek. 

Általában a rövid és sok nehézség 
gel teletűzdelt év ellenére is igen szép 
eredményt mutattak fel a diákok. T<V 
retlen életkedvüket pedig mutatja, hogy 
leküzdve minden nehézséget, a fiugitn-
názium és a Szent Erzsébet-leánygim-
názium együttes hangulatos érettségi 
bankettet rendeztek. 

L. Z. 

Szakszervezeti hírek 
Csüllrlüküa, julius 19-én, d u. 9 

órai kezdettel üzembizottsági és bizal-
miak együttes ülése a szakszervezett 
székházban, Dózsa Gy.-u. 8. Pontos 
megjelenést kér a vezetőség. 

Párthirek 
A Magyar Kammnniita Párt szerdal 

párlaapjaL Tárgy: „Harc a reakció 
ellen". 

Belváros: Kálvin-tér6. Előadó Szin-
mai István. 

Felsőváros: Római-körut 21 Előadd 
Mison Gusztáv. 

Rókus: Orgona-utca 6a. Előadd 
Komócsin Mihály. 

Móraváros: Móra-utca 3a. Előadd 
Szana Elemér. 

Alsóváros: Róka-utca 21. Előadd 
Krajkó András. 

Somogyitelep: IIL utca 102. Előadd 
dr. Vas Péter. 

Újszeged: Népkerlsor 5. Előadó Pile-
ler György. 

Vasutasok: Máv. Üvé. Előadó Ha-
lász György. 

Postások: Vásárhclyi-sugárut (Pos-
tás ház). Előadó Komócsin Zoltán 

Kenderfonó; Előadó Kálmán 

Szegeden 24Í érettségizőből 
csak 19 maradt „éretlen" 

Az érettségi vizsgálatok eredményei és tanulságai 
zett növendék, nem hivatkozhat majd 
arra, hogy a háborús nehézségek miatt 
nem tudott ugy készülni. Az élet nem 
ismerhet el mentőokokat és magyaráz-
kodásokat. Mutatja egyébként a tanárok 
munkájának eredményét és a fiuk oda-
adó igyekezetét, hogy a vegyiipariskota 
inégis a harmadik helyre került a ki-
tüntetéssel és jelesen végzettek csoport-
jában. Ebből a szempontból első h;lyen 
a Szent Margit-leánygimnázium van, 
mert itt a növendékek 58 százaléka 
végzett kitüntetéssel, illetve jehsen. 
Utána a városi liugimnázium követke-
zik 39 százalékkal. 

Az érettségi vizsgálatok egyébként 
az idén igen nagy iramban folytak, a 
legtöbb helyen reggeltőt estig tartottak j 
több csopoitban. Sok érdekes i i u u u UU| IUI i u h u . JUH cnicutn dolgot 

, , , . ^ lehetett tapasztalni a különböző isko-
le.iet az enyhébben való osztályozásnak. [Iák tételeinél. Magyarból például a /ce-

lla valamelyik gyárban vagy laho-. több iskolában külön Ideiként szerepel 
ralyriumbau nem felel meg az olt vég- már Józsii Attila, de volt olyan iskola 

Endre. 
Gázgyár: délután 5 órakor. Előadó 

Széli Sándor. 
Dohánygyár: délután Sorakor. Elő-

adó Rudas Endre. 
Orion bőrgyár: délután 5 órakor. 

Előadó Horváth József. 
Gyufagyár: délután 2 órakor. Elő-

adó Ifj. Komócsin Mihály, 
Ujszegedi Kendergyár: délután 3 

órakor. Előadó Farkas" István. 
Lemezgyár: délután 3 órakor. Elő-

adó Strack Adám. 
Az előadások — kivéve a külön 

jelzetteket — mindenütt délután 6 óra-
kor kezdődnek. Párttagok megjelenési 
kötelező. Vendégeket szívesen látunk. 

Pártnap a Független Kisgazdapárt-
ban. A Független Kisgazdapárt szegedi 
szervezete szerdán délután fél 6 órai 
kezdettel párlnapot tart a Gróf-palotá-
ban levő párthelyiségébea. A tagok 
minél nagyobb számban való megjele-
nését kéri és vendégeket is szívesen lát 
az eluökség. 

A Nemzeti Parasztpárt szerdán, 
julius 18-án délután 6 órakor értelmi-
ségi gyűlést tart Batlhyány-utca 4. sz. 
helyiségében. A gyűlésen Seres Jozsel 
tart előadást „Parasztromantika és a 
paraszt igazi arca" címmel; utána • 
népzene-szemináriumot beszéljük meg. 
A gyűlésre várjuk a párt minden értel-
miségi tagját, szívesen láluak minden 
érdeklődői. 

A köztisztasági üzem utcaseprőket 
keres. Jelentkezés munkakönyvvel 
csütörtökön reggel 8 órakor a köz-
tisztasági telepen, Pacairta-u. 1. 


