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Önkéntesen bízlosiísóh a latvak 
és városok kenyérellátását l 

Már ma is kevés a kenyér és ugy 
•alszik, egyelőre nem is lesz több 
Az ország "egyik legnehezebb problé 
mája, liogy a ma nyújtható kenyér 

Irta: Szirmai Islváa 
ttemekrallkas vezetőségének, ügyveze-
tő polgármesterének és a közellátási 
hivatal vezetőjének, hegy hasszn he-
tek őla egész Magyarországén, Szege-li" -q — »» , 

mennyiséget biztosítsa. Hogy ez de . legolcsóbh «, kenyér..A.varos nem 
mennyire nehéz, azt bizonyilják a birja már a lerhckcl, de még mindig 
közellátás vezetői, akik hajnaHőbva- nem 
kul 

közellátás vezetői akik najnaiioi-va- nem u g r n i h » k u v u ™ . , — -J — 
kuíásig nchéznél-nchczcbb feladatok mint ameddig a fővárosban: az 5.G0 SJ)ekuláló gazdák, ha a kormány -
megoldásán dolgoznak. Szeged közel- pengős kenyérárig h o k l t n á r a . gazdák ^ r ^ 
látási hivatala Is emberfeletti kúzdel 
mel viv, hogy bizlositsa a város lakos-

„ i 11 IC 11 U g.ltUJ* ...^Ö - , 
|. gedkörnyéki járási székhelyeken, a r j t i _ felfűggesiH a hn«a szabad árál 

leggazdagabb Hódmezővásárhelyen,1 meghalirozell árén veszi Igénybe Jld, VIV 11(7 ' > l/lblvlallort u • ui vJ iunv>j- • oo —o . 
(ágának' mindennapi kenyerét. Szeged hetek óla 10 pengő körül mozog 1 íem Indja ellátni önmagái, más cl 
látási lerülclckröl kell megszereznie a 
búzát és köztudomású, nincs ma Ma 
gyarországon olyan terület, ahol fel-
halmozott fölöslegek találhatók. 

Megszoktuk, hogy a közellátás ne-
hézségeiért elsősorban az elburjánzott 
spekulációt, fekelézést tegyük felelős-
sé. Hiba tenne, ha a hiányok egy 
részét, a tervszerű elosztás nehézsé-
geit nein ennek tulajdonítanánk, dc 
éppen olyan hiba lenne, nem szem-
benézni a valósággal, amely arra mu-
tat, hogy kevés vall a ktnyérinagvak-
kal b o r leli lerlllel, nem sikerült a 
tavaszi haza és elsősorban ezérl ke-
vés a kenyér és ezért nehéz lervsze-
rfls'leal az eloszlási. 

Kenyérmagvakban a békeévek ter-
melésének felét sem értük el, kb. tíz-
millió mélertnázsára lehető a termés 
és ennek jelenlős hányadát, legalább 
liároni és félmillió métermázsát, vető. 
mag céljaira kell tartalékolnunk. A 
Felhasználható mennyiséggel komoly 
beosztással kell tehát gazdálkodnunk. 
Erre csak az államhatalom képes 
amelyei a helyzet kényszerit a be-
avatkozásra. 

A magyar gazdatársadalom megál 
lapíthatta, hogy ez a szükségszerű 
állami beavatkozás mennyire védi á 
mezőgazdasági termelést, az új.. gaz-
dák érdekeit. Demokráciánk győzcU 
mének lekinljük, hogy n régi Jurcsck-
lervckkt l szemben a kötelező bcszol-
gállalási rend ennyire inéllányos lehet 
és biztosíthat egyéni gazdálkodást a 
termelt javakkal a gazdáknak is. A 
rendelői célja, hogy módot adjon a 
gazdáknak gazdasági felszerelésük pót-
I isárn, ruha- és- cipőszükséglclük nicg-
* isárlására. További könnyítéseket 
l izlosilolt részükre a demokralikus 
kormányzat azzal, hogy a kötelező 
l oszolgállalás és természetbeni adó-
fizetés lehetőségét összevonta és 
mennyiségileg is maximálta. Nem két-
séges, hogy e rendeletek lényegében 
komoly engedményeket tellek a vá-
rosi dolgozók terhére, a falusi dolgo-
i >k javára, azok felemelése érdoké-
ben. Párlunk ezekkel a rendeletek-
kel is bizonyítani akarta a falusi és 
városi dolgozók töretlen egységét, po-
liiikai szövclségét. 

Dclakarilolliik a termést, eljölt az 
ideje a falu válaszának. A falvak vá 
lasza a város testvéri megértésérc 
csak egy lehel: grersan teljesíteni a 
b .-szolgáltatási kötelezettségei. Gyor-
saságra a helyzet kényszerű. Szeged 
kenyércllálása csak napokra bizlosi-
lo!l. Valószínű azonban, hogy orszá-
gosan is azonos a helyzet. " Minden 
egyes törvényhatóság nehéz küzdel-
met vív a kenyérért és minden egves 
t< Tvénylialóságnak egyetlen mód adó-
d k a kenyérmagvak licszerzésére: 
Si.ját ellátási területén felvásárolni a 
tc;incst. Ennek során váratlan ne-
hézségekbe ütköznek: lassan, akadoz-
va folyik csak a beszolgáltalás, de 
el ől függetlenül a kötelező mennyi-
sé len Icllii; liu/ál nem borsájiják áru-
b;-. Ha ill-oll mégis eladni kész'"-, 
n 'tí.'zellielelten árai kövelelnek. I-..Ö-
h-.dult, hogy Szeged közellátási hi-
v: lata kényszerűségből már 2000 pen-
g< t is fizetett l q búzáért, hogy nc 
aludjon fenn Szeged kenyércllálása. 

2000 pengős búzaár mellett, nagy 
áldozatokat vállalva a több, mint 20 
pengőbe kerülő kenyér kilóját tovább-
ra is 3.20 pengőért árusítják. Ki fe-
dc/i a különbözelel, amelv máris mil-
U< kra rug? ismerlOk e( Szeged város 

város dolgozói kenyér nélkül és ezért 
a magvar demokráciának minden er-
kölcsi 'joga megvan, söt kötelessége 
tesz igy is beavatkozni az eloszlásba, 
ha a magyar gazdák a városok dol-
gozóinak testvéri megértését nem vi-
szonozzák. 

Emberileg érlhclő, ha a búzát ter-
melő gazda is arra gondol, hogy ké-
sőbben nagyobb pénzt kap majd áru-
jáért. Nem látja, hogy ezzel a maga-
tartósával a reakció inflációs terveli 
támasztja alá, segíti a pénz elértékte-
lenedéséi. Mit szóluak majd az Ilyen 

kiló kenyér ára 
Ezt a küzdelmet azonban nem so-

káig bírják a városok. Szeged Nem-
zefl Bizottsága felhívással fontol Sze-
ged és Szegedkörnyéke gazd-lársadal-
máhez. arra kéri a gazdákat, sürgősen 
szolgáltassák be a kötelező mennyisé-
get és az ezen felfll nélkülözhet®! ad-
ják el napi áron Szeged városának. 
Csak a gazdatársadalom megértése, 
segíteni akarása lehet egyik eszköze 
a megoldásnak. Másik megoldás, ami-
ro az első hiánya kényszeríthet, a 
keményebb állami beavatkozás, a nél-
külözheti kenyérmagvak halésági 
Igénybevétele- Nem maradhatnak a 

azlT Mit szólnának az ilyen spekuláló 
gazdák, ha a kormány megállapítaná, 
hogy szeptember 15-én magas áron, 
ulána, minél későbbben szolgáltatnák 
be a fölöslegeket, annál kisebb áron 
venné át azokat? 

A kenyérgond a falvak és Városok 
közös gondja, vállalniok kell a falvak 
dolgozóinak is a reájuk cső részt. 
Vállalniok kell a felelősséget, az ál-
dozatokat éppen ugy, mint a város 
dolgozóinak, hogy a közös áldozatok-
ra felépíthessük minél hamarább a 
falusi és városi dolgozók, boldog ma-
gyar hazáját, a demokratikus Magyar-
országot. 

— O Q O — 

Az egyetemi ifjúság a főiskolai 
oktatás ingyenessé tételét követeli 

A f a n u f n i v á g y ó m u n k á s - é s parasztifjaaágot 
nem szabad magas tandijakkal és vizsgadíjakkal 

kirekeszteni az egyetemekről 
(Szeged, augusztus 11) A soproui 

műegyetemi ifjúság nagygvülést tartott 
és ezen megvitatták a kultuszminiszter 
rendeletéi, amely a vizsga- és mellék-
díjak felemeléséről intézkedik. Az ifjú-
ság határozottan és erélyesen állast fog-
lalt a rendelettel szemben annál is in-
kább, mivel már azt is antiszociálisnak 
tekinti, hogy vizsga- és mellékdíjat kell 
fizel ni Elhatározták ezérl, hogy me-
morandummal fordulnak a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez é* köve-
telik a rendelet hatálytalanítása!, sül az 
egyetemi oktatás teljesen ingyenessé lé-
telét. „Azt akarjuk — mondják körle-
velükben, anieivet jóváhagyás végett 
minden egyetemhez elküldtek —, hogy 
a szegénység ne legyen akadálya az 
egyetemi tanulásnak." 

Felkérték mozgalmuk támogatására 
n Magyar Nemzett Függetlenségi Front-
ba tömörült összes pártokat is, mivel 
nemcsak a magyar ifjúság, hanem az 

egész magvar nép fontos kérdéséről 
van szó. Ugyanakkor a magyar egye-
temek ifjusagának elküldték a kultusz-
miniszterhez címzett memorandumler-
vezetet is, hogy art az egész magyar 
egyetemi ifjúság nevében továbbíthas-
sák a uiiniszténuiubaid 

A szegedi egyelem ifjúsága bizo-
nyára örömmel járul hozzá ehhez a 
kezdeményezéshez, hiszen május 7-én 
kiadott kiáltványában —amelyeinkkor 
lapunkban is ismertettünk — szintén 
köve'elte az elnyomott szegényparaszt-
ság és munkásság fiainak továbbtanu-
lását megakadályozó tandíj- és vizsga-
díjrendszer letörlését. Legfőképpen 
azonban azt reméljük, hogy a „magyar 
kuliura minisztere" is megfogja érteni 
a demokratikusan érző és gondolkozó 
egyemi ifjúság szociális követelését és 
előmozdítja, hogy a magyar vezető ér-
telmiség a munkásság és parasztság 
fiaiból kerüljön ki. 

Hadifoglyok hálás köszönete 
Szeged városának 

Levelek özöne köszöni a Magyar Kommunis t a Pár t , a Délma-
gyarország, a többi demokra t ikus pár lok és kari tat ív intézmé-
nyek önfeláldozó m u n k á j á t — „Nincs o lyan város, ahol anny i 
szeretettel kezelték volna a hadifoglyok ügyét, mint Szegeden" 

(Szeged, augusztus 11) Az a szívós 
és eredményes munka, amit a Magyar 
Kommunista Párt és annak nagy vezére, 
Rákosi Mátyás végzett a magyar hadi-
foglyok érdekében, eredménnyel járt. 
A diadalmas Vörös Hadsereg parancs-
noksága, hogy a demokratikus Magyar-
ország iránti jóindulatának kifejezést 
adjon, ezerszámra becsalja haza ugy a 
magyarországi, mint a külföldi fogoly-
táborokban levő magyar katonákat. 
Szegedről is mintegy 3000 magyar férfi 
került vissza otthonába és kapcsolódik 
lelkesen az újjáépítés munkájába. Ezek 
a kiszabadult hadifoglyok már tudják, 
hogy a deinokráeiának'köszönhetik sza-
badságukat és hálásak is érte? A „Dél-
magyarország" szerkesztőségéhez na-
ponta tömegesen érkeznek köszönőle-
velek. amelyek lelkendezve hálálkodnak 
a Kommunista Pártnak, a Délinagyar-
országnak, a többi demokratikus pár-
toknak, egyházaknak, a Nemzett Segély-
nek, karitatív intézményeknek, a város 
vezetőségének azért a testvéri melcg-
ségü bánásmódért, amelyben a kisza-
badult magyar hadifoglyokat részesítet-
ték Mutatóul kiragadunk egy leyelet a 
sok közül és az alábbi részieteket kö-
zöljük belőle; j 

A Délmagyarország tekintetes Szer 
kesztőségének. 

Mint a szegedi Marx-téri fogoly-
kórház (531. számú) egykori lakója, 
meleg szeretettel és soha el nem 
muló hálával gondolok a Tekintetes 
Szerkesztőségre, a volt fogoly és 
polgári orvosokra, a Nemzeti Se-
gélyre, a ref. egyház, az apácák, 
ápolónők, ápolók igaz magyar szív-
ből fakadó, nemes magatartására. 
Azt hiszem, hogy volt fogoly társaim 
sohasem fogják elfelejteni azt a 
meleg szeretetet, szociális bánásmó-
dot, féltő atyai és anyai aggódást, 
amellyel bennünket körülvettek. 

De nem fogjuk még halálos 
ágyunkon sem elfelejteni Szeged vá-
ros közönségének hatalmas áldozat-
készségét, a hatóságok,a Kommunista, 
a Szociáldemokrata és Kisgazda, Nem-
zett Parasztpárt vezetőinek leírha-
tatlan jóságáj 

Különös szeretettel gondolunk a 
Polgármester úrra és helyettesére, 
a szociális gondozás irányítóira, Ben-
csák főorvos úrra, szigorú, de meg-
értő és igazságos láborparancs 
uokuakr* 

I I 

UJ IDOK 
szépirodalmi képes hetilap, 

az uj idők lapja 

Főszerkesztő: 

BENEDEK MARCELL 
Szerkesztők: 

Fodor József 
Kassák Lajos 
Lyka Károly 

Megjelenik minden pénteken 
és közli a magyar és külföldi 
i roda lom értékes alkotásait 

Előfizetési ára egy hónapra: 

80 pengő 
Mutatványszámot készséggel 

küld a k iadóhiva ta l : 

Budapest VL, Andrássy-ut 16 

Felejthetetlen élmény lesz szá-
munkra a julius 29-iki bucsu a kór-
háztól, bucsu a legmagyarabb város-
tól és annak tősgyökeres magyar 
lakóitól l Az áldozatkészség legmaga-
sabb foka nyilvánult meg szegényben 
és gazdagban egyaránt. Magyar volt 
olt mindenki, magyar szivek dobban-
tak össze, magyar anyák, magyar 
apák, magyar hadifoglyok lelkének 
forró láváia folyt össze az utcákon, 
nem maradt sze'm szárazon, amikor 
látták a felvonulásunkat. 

Nem hiszem, hogy akadt város, 
ahol ennyi szeretettel és jóindulattal 
kezclté'c volna a magyar hadifoglyok 
ügyét. Különös hálánk száll a szeged 
üzíetvezetöség, állomásfőnökség, Máv: 
személyzet minden tagja felé, akik 
elutazásunkat kényelmessé tették, kité 

. lönkocsikat bocsátottak rendelkezé-
sünkre, hogy már az indulás pilla-
natában érezhessük a demokratikus 
Magyarország szabad levegőiét, a 
magyar ember legszentebb és legfét* 
tettebb kincsét, a szabadságot. 

Nem hinném, hogy túlzásba esenv 
ba ezt a magasztos ténykedést a le* 
kintetes Szerkesztőség megértésének 
és szoros felvilágosító munkájának 
tudom be I 

Fogadják a felsoroltak és fel nent 
soroltak, fogoly bajtársaim ismételt 
köszönetét es legyenek meggyőződve 
arról, hogy u j életúuk küszöbén is, 
de az éleiben is ugy cselekszünk, 
ugy viselkedünk, ahogy azt Szegeden 
tanultuk, magyarok, áldozatkész mun-
kásai leszünk édes hazánknak! 

Őszinte nugyrabecsúlésem ismét-
lése mellett maradok teljes tiszte-
leltei;: Pusztai/ Ede Már. tiszt, Duna-
keszi, Bem-utca 12. 

« — Felhívás a társadalmi •iegyrth-
lelek vezetőségéhez. A Magyar Nők 
Demokratikus Szövetsége kéri a ko-
rábban működött vagy jelenleg is mü* 
köd^Tnnab>[«lársaTTaTim nörgyesör 
letek vezefösegei, hogy kedden, augusz-
tus 14-én délután 5 órakor a Nőszövet-
ség székházában, Tisza Lajos-körut 57, 
szám alatt igen fontos, az egyesületede 
érdekeit is érintő megbeszélesen részt-
venni szíveskedjenek. 

MONTEDOR kft. 
BUDAPEST, JöZSEF-TÉR L 

Mindennemű textiláruk éa 
lenalak nagybaal eladása. 

Képviseletek. 
Goldberger-áruk á l l andóan 

r a k t á r o n . 


