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Mi történt Jugoszláviában ? 
A moszkvai rádió megvilágítja a jugoszláv-

amerikai incidens hátterét 
(Moszkva, augusztus 26) Melinkov a 

moszkvai rádió hírmagyarázója a jugo-
szláv ügyről a kővetkezőket mondotta: Az 
elmúlt napok alatt élénk tevékenységet 
fejtettek ki azok az elemek, amelyek min-
den alkalommal rávetik magukat az úgy-
nevezett szenzációra. Az angol es ameri-
kai sajtóban élénk visszhang volt a jugo-
szláv kérdéssel kapcsolatban. Mi történt 
tulajdonképpen Jugoszláviában ? 

Hivatalos belgrádi jelentés szerint ju-
ÜU8 16 és augusztus 8.-a között 172 ame-
rikai repülőgép repült ál jugoszláv terü-
let felett, javarésztik különbőzé tipusu 
bombázógép, amelyek egész sor határsér-
tést követtek el. Az amerikai külügyminisz-
térium nyomást akart gyakorolni Jugo 
szláviéra. A figyelmet nem került k el 
azok az amerikai kísérletek, apielyek nyíl-
tan mutatják, hogy az Egyesült Államok 
nyíltan befolyást akarnak gyakorolni Ju-
goszláviára. Hiszen 80 amerikai bombázó-
repülőgép repült át Jugoszlávia felett, ezen-
kivül az amerikai hadsereg a jugoszláv 
határ mentén augusztus 20-án demonstra-

tív jellegű csapatfelvonulást rendezett. A 
szárazföldi hadseregen kivül a tengeri 
haderő is felvonult, elöször a .Franklin 
Roosewalt" repülőgépanyahajó vonult vé-
gig a Földközi Tengeren, majd azt több 
cirkáló és tengeralattjáró, majd repülő-
gepanyahajó követte. 

Titó tábbrnagy nemrégen kifejtette en-
nek az erőszakos politikának célját, amely 
meg akarja ijeszteni a jugoszláv népet és 
feltehetően támogatja a népellenes jugo-
szláv elemeket. (MTI) 

(Moszkva, augusztus 26) TASS. A 
Pravda diplomáciai szerkesztője hangsu 
lyozza, hogy az Egyesült Államok az „Ame-
rikai-jugOBzláv incidens*-sel kapcsolatban 
tanúsított .nyers és fölényes magatartása" 
ujabb bizonyítéka az amerikai részről meg-
nyilvánuló erőszakos irányzatnak. Az ame-
rikai körök külpolitikája a diktatúra felé 
vezet, az osztatlan egyeduralomra az Egye-
sült Nemzetek szervezetében és a szerve-
zetnek az amerikai politika eszközévé való 
átalakítására (MTI) 

Megérkezett Szegedre az igazságügyi B-lista 
Kik kerül lek B-listára a törvényszék, a tábla é s a járás-

bíróság birói karábó l? 
(Szeged, augusztus 26). Feszült figye-

lemmel várja szegeden minden hivatal a 
B-ltsta megjelenését. Szegeden a közhi-
vatalok nagy részében már ismeretessé 
vált a B-listára kerülők névsora. Az igaz-
aágügyminísztériumból napok óta várják a 
B-lista megérkezését a szegedi törvény-
székre. A Délmagyarország munkatársa 
ugy értesült, hogy ez hétfőn meg is érke-
zett Szegedre. Az érdekeltek köréből ki-
szivárgó hirek szerint összesen 56 személy 
került B listára az igazságügyminisztérium 
B-listázó bizottságának döntése alapján. 
Érdekesebb nevek szép számban akadnak 
az elbocsátottak között, ilyenek a tör-
vényszékről dr. Hirs László ítélő egyes-
biró, dr. Szűcs Andor vizsgálóbíró, dr. 
Paulay Lóránt törvényszéki biró, dr. Put-
noky MiklóR tanácselnök. A tisztviselők 
közül is többen a B listára kerültek. Dr. 
Domonkos Mihály, dr. Sugár Béla és dr. 
Kódé Kornél jegyzők is B-lisiázva lettek. 

A Szegedi Állami ítélőtáblánál dr. 

Sáray Lajos tanácselnök és dr. Jancsó 
Károly táblabíró méllet dr. Ujváry István 
is szerepel a B listán, aki arról nevezetes, 
hogy annakidején Kiss Ernó kommunista 
elvtársunkat ö Ítélte kötéláltali halálra. 

A Járásbíróságnál dr. Bernáth Gyula 
járásbiró mellett mintegy 10 irodai tiszt-
viselő került a B-listára." Az államügyész-
ségnél meglepetés dr Kohár Lajos, állam-
ügyész B-listára való kerülése Mellette 
dr. Dobay Gyula (nyugatos) és dr. Szász 
Dezső, államügyészek kerültek B listára. 

A népbiróságtól és népügyészségtől 
nem kei ült senki B-listára, kivéve egy 
gépiró-kisasszonyt. itt további Komoly 
munka várható és a tanácselnökök, nép-
birák és népügyészek száma elég alacsony. 
A törvényszék épületében B-listára került 
még 10 altiszt. 

Az igazságligyminiszteriumból érkezett 
B-listát hivatalosan kedden a déli órák-
ban közlik az érdekeltekkel. 

A polgármester mozgalmat indított 
a munkanélküliek elhelyezésére 

(Szeged, augusztus 26.) A mind érez-
hetőbbé való munkanéküliség lekőzdé-
sére a polgármesternél a pártok és 
szakszervezetek kiküldöttei hétfón dél-

előtt értekezletet tartottak. 
Dénes Leó elvtárs foglalkozott a kér-

déssel és rámu látott, hogy a fokozatosan 
forgalomba kerülő forint a kérdést 2-3 
hónapon belül automatikusan megoldja. 
A nagyobb pénzmennyiség nagyobb for-
galmat és termelést fog előidézni. Ez 
azonban nem jelenti azt. hogyjaddig várni 

kell. Megoldást kell találni és munkaal-
kalmat adni azoknak akik dolgozni tud-
nak és akarnak. 

A megbeszélés folyamán több megol-
dási lehetőséget vetettek fel, megállapo-
dásra az értekezlet nem jutott. A munka-
nélküliség megoldására ujabb értekezlet 
lesz a polgármesternél kedden délelőtt, 
amikor is meghívták, a bankok, a válla-
latok, ipartestü et, iparkamara, pártok és 
szakszervezetek képviselői'. 

Csengelén fontosabb a mozi, 
mint a szövetkezet! 

B a l o g h ur é r d e k e i e l ö b b r e v a l ó k , mint a k ö z ö n s é g é ? 
(Szeged, augusztus 26) Az ország 

romlását okozó „Uri" Magvarország szel-
leme nap-nap után kisért. Csengele mesz-
sze esik a nagyobb városi központoktól 
és igy a rosszemlékű mult rendszer szel-
leme gyakran jelentkezik. A földosztásnál 
a csengelei nincstelenek mintegv 200 tel-
ket irányoztak elő, hogy lehetővé tegyék 
a nagyobb telepítést a tanyaközpont kö 
rül. Mind ezideig rendben is lett volna 
a dolog Ezen túlmenően azonban a csen-
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ben Szegeden jártak, hogy a" telekhez 
hozzájussanak, azt az érdekes indítványt 
kapták — teiek helyett — hogy talán 
osztozzanak meg a telken Balogh-al, mert 
ha nem történetesen Baloghról volna szó. 
ugy még a szövetkezet is megkaphatná 
az igényeit portát. 

Ezen a ponton azonban megtelt a 
mérleg. Csengele dolgozói utálattal for-
dulnak el az „urambátyám" alapon való 
„osztozkodástól". Nemzeti érdekek jöhet-
nek csak számításba, ezeken túlmenően 
bármilyen jó komák, vagy bármilyen 

adozatos tagja is a Kisgazdapártnak 
valaki, a szövetkezet rovására senki sem 
kaphat telket. Csengele dolgozói elkesere-
désükben a legszélsőségesebb fegyvertöt 
sem riadnak vissza, mint azt nekünk el-
mondották. Balogh ur annyira biztos a 
dolgában, hogy az igényelt telekre már rá 
is hordatta az épületanyagot. Ezt pedig 
Csengele népe nem engedélyezi a szövet-
kezet rovására. Kíváncsiak vagyunk, hoey 
milyen álláspontot foglal el az ügvben a 
szegedi földosztó tanács ? 

Megváltoztatták az egyetemek 
tandijrendeletét 

Itt az uj, progresszív fandijrendszer 
(Budapest, augusztus 26.) A vallás- és 

közoktatásügyi minisztérium, mint ismere-
tes nemrég adta ki az egyetemek pro-
gresszivjt tandijrendeletét. A kultuszmi-
niszter szükségesnek tartotta, hogy a 
rendeletet még idejében felülvizsgálja és 

megváltoztassa. Az uj tandijrendszer már 
gyakorlatilag is érvényesiti azt a szociális 
elgondolást, amely eredetileg is alapja 
volt a kultuszminiszter elképzeléseinek. 

Az 1946—47. tanév első félévétől kezdve 
tehát a következő tandijak érvényeseik 

Havi jövedelem: 

200 fotintig 
201-250 
251-300 
301-350 
351-400 
401-450 
451-50 
501-550 
551-600 
601-650 

jeles 
0 
0 

20 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Ha a tanulmány eredménye: 
jó 

0 
20 
35 
50 
65 
80 
95 

110 
125 
140 

elégséges 
20 
50 
80 

110 
140 
170 
200 
230 
260 
290 

elégtelen 
40 
90 

140 
190 
240 
29v 
340 
390 
440 
490 

A 650 forinton felüli havi jövedelműnél 
minden 50 forintot meghaladó jövedelem 
emelkedés esetén jeles fanulmányi ered-
ménynél további 10, jő tanulmányi ered-
ménynél további 15, elégségesnél tovább 
30, elégtelennél további 50 forintot kell 
fizetni. 

Az 1000 forinton felüli havi jövedalem-
nél jeles tanulmányi eredménynél a havi 
jövedelem 15 százalékát, jónál 30 száza-
lékát, elégségesnél 45 százalékát, elégté-
telnél 75 százalékát kell fizetni féfévi 
tandíjként. 

Az ölvén forinton felüli tandíj három 
egyenlő részletben fizethető. Ha a hallgató 
családjában több eltartásra szoruló közép-
vagv felső iskolába járó gyermek van, a 
hallgatót annyival alacsonyabb dijeso-
portba kell sorolni, ahány gyermek rajta 
hívül családjából vele együtt tanul A 
kadiárvák, hadigyámoltak, rokkantak, to-
vábbá tanítók és tanárok, valamint köz-
oktatási alkalmazottak gvermekei egy 
tandijcsoporttal alacsonyabb tandijat fizet-
nek. (MTI) 

A rendezígírda összes tagjai 29-én, csütörtökön este 6-kor 
f o n t o s é r t e k e z l e t e t tartanak 

Kálvin-tér 6. szám alatt! 

Szeptemberben a nehéztestimunkások 45 deka, 
a testimunkások 35 deka napi kenyérfejadagot kapnak 
Az irodai munhások és 12 épen aluli gyermekek napi fejadagja 
25 deka, de ezek külön élelmiszerjuttatásban is részesülnek 

(Budapest, augusztus 26.) A közellátás-
ügyi miniszter hivatalosan közli, hogy 
szeptember hónapba a kenvérfejadag meg-
vá'tozik. Ebben a hónapban a közellátás-
ügyi miniszter az általános kenyér alap-
fejadagot 25 dekára emelte fel, tekintettel 
arra, hogy egyelőre zsiradék, cukor és 
hus kiosztás utján a kívánt kalóriát más-
képpen még nem lehetett kiadni és ezért 
kenyér alakjában ezeket a hiányzó kalória-
mennyiséget biztosítani kívánja. 

A nehéz-testi munkások kenyér pót-
fejadagja napi 20 deka a testi munkásoké 
napi 10 deka, mig az orvosok, ipari üze-
mek irodai alkalmazottak részére rend-

szeresített úgynevezett munkáspótjegy 
és a 12 éven aluli gyermek kenyérpót jegy 
szelvény erre a hónapra nem kerül kia-
dásra. Mind a 12 évn aluli gyermek, mind 
a munkáspótjegyre jogosu'tak (irodai dol-
gozók, stb,) a pótjegy szelvényüket a ke-
nyérjegyek nélkül megkapják, miután nem 
csak 12 éven aluli gyermekek, de az iro-
dai dolgozók is külön élelmiszerjuttatás-
ban fognak részesülni. Amint jelentősebb 
mértékben kerülhet zsiradék, cukor és hus 
kiosztásra, és az ezáltal kivánt kalória-
mennyiség biztositható lesz, a kenyér el-
osztás újból az augusztusihoz hasonlóan 
fog történni. (MTI) 

gelei gazdák egyik legnagyobb problémája 
a mezőgazdasági termények értékesítése, 
mert maga a központ is négy kilométer-
nyire fekszik a vasulállomástól Ez a kö-
rülmény ösztönözte a gazdálkodókat, 
hpay életrehivják szövetkezetüket. Ország-
szerte támogatják a szövetkezeti meg-
mozdulást, csak Csengelén nem. A szö-
vetkezet a müut mellett igényelt a maga 
számára telket, hogy raktáraiból a ter-
ményeket könnyebben tudja a vasútra 
szállítani. A telek, me'yet a szövetkezet 
igényelt 800 négyszögöles. Az uri Ma 
gy a r ország szelleme ezen a ponton jelent 
kezelt. 

Balogh József, aki lakatosmester és 
cséplőgéptulajdonos szintén igényelt tel 
ket, hogy mozgóképszínházat állithasson 
fel. A hivatalos tényezők „természetesen" 
nem a szövetkezetet, hanem Baloghot 
támogatták. Hiába a demokratikus kor-
mányzat állásfoglalása a szövetkezetek 
mellett, Balogh ur érdeke előbbre való, 
mint a szövetkezeté. Az ügyben egyébként 
érdekes fordulat is történt. Mikor a csen-
gelei gazdálkodók szövetkezetük érdeké 

A környék parasztsága is felvonul vasárnap, 
hogy meghallgassa Révai József és Raik László 

elvtársak beszédét 
(Szteged, augusz tus 26.) A Magya r 

Kommunis ta Pór t szeptember 1-i gyü-
lé te és nípiinjncpéiyc igen nagyszabá-
súnak ígérkezik. Nemcsak a. város 
do'gozói, hanem a környék parasz t -
sága ts fölvonul, hogy meghal lgassa 
Révai József és Rajk László bel-
ügyminisz ter beszédeit és együ t t ün-
nepeljen a vá ros dolgozóival az u jsze-
gedi p a r k b a n t a r t andó népünnepé-
lyen. 'A gyü 'és v a s á r n a p délelőtt fél 
11 órakor kezdődik a Klauzál-téren. 

Szombat es le zenés, fáklyás, tam-
pionos felvonulás vezeti be az ünnep-
ségeket. 

Az egyes üzemek és szervezetek 
dolgozói külön-külön vonulnak fei a 
gyűlés (színhelyére, m a j d a 'gyűlés vé-
geztével Újszegedre vonul á l a tö-

meg, ahoi a nagy műsor ra való te -
lein ei tei m á r a koradélutáni órák-
ban 'megkezdődik az ünnepség. 

Értesülésünk iszerin,t igen nagy tö-
megű é te lnemű és ital kerül önkölt-
ségi 'áron e iárus i tásra . 

Az ünnepséget a Vigadóban reg-
gé ig tar tó t áncmula t ság fog ja be-
fejezni. i 

A dolgozók 
harcos lapja 

Déltnagy>aui%&z>ág, 


