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J E l e l i i i e z é s i h e l y z e t B é c s b e n 
imüm mm dicsekedhet USA bőkezűségével 

A »Wiener Kurier < május 17-i 
száma, közli az élelmiszerietekre 
május 19—25. között kiosztandó 
élelmiszermeiiáviségeket. 

A bécsi élelemeliíítás szinle ki-
zárólag élelniiszerjegyckre szorít-
kozik. A magyar viszonyoktól el-
téröleg Bécsben hat féle rendes 
jegy van és pedig csecsemők ré-
szére 0—3 évig, kis gyermekelenek 
3—6 évig, gyermekeknek 6—12 
évig; ifjaknak 12—18 évig, felnőt-
teknek 18—69 évig, és öregeknek 
69 "évtől felfelé. Pótjegyet kapnak 
a nehéz testi munkások, a munká-
sok, az alkalmazottak és a szülés 
előtt álló vggly utána levő anyák. A 
csecsemők 1006 'kalóriát,, kis gyer-
mekek 1333, gyermekek 1551, ifjak, 
felnőttek és öregek egyformán 
1545 kalóriát kapnak. A nehéz 
testi munkások pótjegyre 2801, 
munkások 2193,'alkalmazottak 1757 
anyák 2507 további kalória értékű 
'élelmiszerben részesülnek. 

Kenyeret 3 éves korig 25, 3—6 
éves 95, 6—12 éves 115, míg az ifjak 
felnőttek és öregek egyformán 185 
dekát kapnak a rendes jegyekre, 
tehát a 12 éves koftól felfelé 26.5 
'deka a mi 15 dekánkkal szemben. 
A nehéz testi munkás napi adagja 
a pótjeggyel együtt 46.5 deka, mig 
a munkásé 31.5,. a többi kategóriák 
nem kapnak többet a 26.5 dekánál 
pótjegyre sem. Hat évestől felfelé 
mindenkinek 24 deka száraz (le-
ves) tészta jár, csupán az anyák-
nak összesen 54 deka. Liszt min-
denkinek egyformán 18 deka a heti 
adag. Friss trns 3 évestől felfelé 
heti 20 deka, nehéz testi és rendes 

munkás további heti 20 deka. mig 
íiz alkalmazottak és anyák to-
vábbi heti 16 dekát. Kapnak ezen-
kívül még sózott heringet 12 év-
től felfelé heti 30 dekát, mig a ne-
héz testi munkások és munkások 
további 50 dekát, mig az alkalma-
zottak további 38, az anyák 68 de-
kát. — Zsir helyett margarint kap-
nak és pedig 6 £ves korig 8, 6—12 
évesek 15, 12 éven felüli 11 dekát 
hetenként, tehát naponta 1.5 dekát, 
pótjegyre nehéz testi munkásnak 
jár még 24, munkásnak 13,. alkal-
mazottnak 9, anyáknak 19 deka. 
Hüvelvest (borsói) 12 éven felüliek 
heti 10 dekát belenként. Cukrot 
csak a nehéz testi munkások kap-
nak heti 8 dekát. A pünkösdi ün-
nepekre mint külön kiutalást 12 
évig bezárólag tejből és tojás fe-
hérjéből előállított deszertet heti 
12 dekát. Ellenben a" 18 éven felü-
liek kapnak heti 6 deka babkávét. 
Tejet 3 évig napi 3/4 litert,. 3t—6 
évesek 1/2 litert mig a 6—12 évesek 
csak lefölözött tejből napi 1/4 li-
tert, anyák 1/2 liter teljes tejet. Á 
fiatalok 12—18 évesek és a beteges 
öregek Ti9 éven felül csupán .1/8 
liter lefölözött tejet,, de ezt is csak 
abbán az esetben, ha megfelelő 
felhozatal van. Sajtol a 3—6 éve-
sek kapnak 12.5 dekát és az anyák 
10 dekát hetenként. Tojást min-
den osztályban tartozók hetenként 
2 'darabot. Burgonyát 3 éven fe-
lül heti 50 dekát, rriig a nehéz testi 
munkások és munkások további 50 
dekát. A jegyeken felül a 6—12 
évesek kapnak heti 9 deka pu-
dingport és mindenki heti 20 deka 
sót. Mexikói gulyás konzervből 

kapnak még .az anyák heti 20 de-
kát, mig p vegyes húskonzervből 
a nehéz ..testi munkások 10v az 
anyák 21 dekát hetenként. 

Külön ajándéknak jelentik be. 
hogy .6—18 éves korig valamint 
anyák egy citromot adnak ki a 
401 . Illetve 601-s jegyre. 

Nagy betűkkel hirdetik, hogv 
»bécsiek, figyelem!« a halat a hal-
kereskedőknél kapják, amely 18-án 
reggel 7—10 óráig' vannak "kivéte-
lesen nyitva. 

Ha 'tekintetbe vesszük, hogv a 
közellátási bizottságunk által any-
nyira kifogásolt szeretetházi koszt-
nál egy ebédhez 16 deka lisztet 
és 3 deka étolajat számolnak el, 
a bécslek napi adagja pedig 2.5 
illetve 1.5 deka, akkor az amerikai 
megszálló hatóság által kiadott 
Wiener Kurier nem dicsekedhet 
U.S.A. bőkezűségével! . 

MEGHÍVÓ : 

A Cionista Munkásegység Párt-

ja tisztelettel meghívja 

funtusí í-én .este 8 órakor 

a "hitközség dísztermében tar-

tandó koncertjére. Fellépnek : 

űékány Béla hegedümüvésS* a 

Hubermann-dii nyertese,, Fülöp 

Tamás zongoraművész,, a zene-

akadémia tagjai. Mülhofferné 

Havas Margit ária. Gáti Pál. 

a szegedi Nemzeti Színház mű-

vésze, szavalatokkal. Mindenkit 

szeretettel vár a rendezőség. 

„Miénk az Ország Mozgalom u herelében 
1800 ifjai nyaraltainak Balatonaligán 
A Magyar Ifjúság Országos Ta-

nácsa által "Miénk az Ország; néven 
hatalmas üdültetési akciót inditott. 

A »Miénk az Ország Mozgalom* 
koalíciós alapon szervezkedik és ered-
ményes munkája nyomán 1800 ifjú 
résziére szerzünk üdülési lehetőségét, 
kellemes, erőtadó nyaralást a Bala-
ton partján, Balatonaligán. 

Julius 1-től szeptember 5-ig' 0 egy-
mást követő 10-10 napos csoportban 
1800 ifjú nyaralhat. Részvételi dij 
5 forint naponta, de a különböző se-
gélyszervek támogatásával arra törek-
szünk, hogy ezt az összeget 4 forintra 
vagy a lehetőség szerint még kisebb 
összegre csökkentsük. 300 férőhely 
alt rendelkezésre, ahol sport és kuf-
turversenyek emelik az üdülés szín-
vonalát. AZ utolsó csoport augusztus 
25-től nagyarányú sport edzőtábor 
lesz, ahol a mezítlábas bajnokságok 

feyozfeseS s vidék és a főváros legjobb 
ifjúsági v#senyzői találkoznak ki-
tűnő edzők vezetése melleit. Jelent-
kezési határidő: június 15. Jelentkezni 
és érdeklődni a MOM központjában, 
Budapest, Teleki Pál-ulca 17. szám 
alatt lehet. 

Indiüópáíyázatol is irlak ki és a 
legjobb pályázók ingyen nyaralhatnák 
»z aligai központban; Lehet csak dal-
lammal, vagy csak szöveggel, vagy 
mindkettővel pályázni. 

lombáez Imre nemzetgyűlési felszólalásának eredménye: 

lel jes üzemmel dolgozik a szegedi Lemezgyár 
A. felszabadulás után a dolgozók 

ttökí erőfeszítéssel indították el a Le-
mezgyárat és a legnagyobb néikülö-
Kiések közepette fokozták a termelést. 
Közben változott a helyzet, a dolgo-
Kéik munkájuk gyümölcseként nem 
kapnak többé értéktelen papirrongyo-
kat, hanem értékálló forintot. A sze-
gedi Lemezgyár tulajdonosa a Hitel-
bank január elején megvásárolta Új-
pesten a Furn'.r és Lemezmüvek Rt. 
majoritását és az volt a szándéka, 
hogy a szegedi üzemet leállítja. A 
bank manipulációira rámutatott a 
Délmagyarország még február 2-án, 
miig február .4én T o m b á c z Imre 
nemzetgyűlési képviselő, az MKP 
nagyazegedi pártbizottságának elnöke, 
a nemz'e!gyűlésben .interpellációtmon-
dott el a 'Lemezgyár ügyében, mely-
ben rámutatott a nagytőke játékára a 
gyár körül és követelte az iparügyi 
miniszter sürgős intézkedését. Tom-
bácz1 elvtárs interpellációjának hatása 
alatt Bíró György iparügyi minisz-
teri. osztály tanácsos felszólította a Hi-
telbankot, hogy az interpellációval 
kapcsolatos vádakra terjessze elő ész-
revételeit A Lemezgyárba azonban 
az iparügyi minisztérium nem küldött 
ellenőri megelégedett a Hitelbank je-
lentésével, amely természetesen nem 

volt más. mint a nagytőkés mosako-
dása és »bizönyitgatása:;? Többek kö-
zött a bank forgótőkehiányra is pa-
naszkodott. Tombácz Imre által elin-
dított vizsgálat az iparügyi minisz-
térium hibájából nem volt elég széles-
körű és alapos. . . . . 

Visszatáncol a spekuláns 
A Hitelbank tudatában volt a lelep-

lezett spekuláció jelentőségével és 
meglelte a lépéseket a következmé-
nyek elhárítására. Tombácz Imre in-
terpellációjának hatása alatt a Gaz-
dasági Főtanács hozzájárult a Lemez-
gyár részére kiutalandó négyszázezer 
forintos liitelhez. A gyár sürgősen 
megszerezte a szükséges nyersanya-
got, úgyhogy az üzem fenntartása 
egész évre biztosítva van. 

Bővül az üzem 
Tombácz elvtárs interpellációja óta 

tíz üzem már háromszor vett fel ujabb 
munkásokat és két munkaszákban 
dolgozik. Ez azt jelenti, hogy az 
üzem ismét teljes kapacitással dol-
gozik. A vizsgálat alkalmával az üzem-
nek a Hitelbank szerint nem volt, for-
gótőkéje és igénybevette a négyszáz-
ezer forintos kölcsönt, öt hónap 
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permetezőpépek, tűzhelyek, 
háztartást cikkek," kocstvasftlások, stb. 
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fnulva pedig a gyár már kiszélesíti 
üzemét és négyszázezer forintért ka-
zánt vásárolt. 

A Hitelbank az ipar-ügyi minisz-
ternek beterjesztett jelentésében ki-
mutatta, hogy a szegedi Lemezgyár 
nem rentábilis. Ha megvizsgáljuk a 
gyár kalkulációját, ugy azt látjuk, 
hogy a belföldön eladott lemezeken 
minimálisan keres. Ezzel szemben a 
külföldi szállításokon busásan keres 
a vállalat, mert az árak nem kötöttek, 
s nagy a kereslet. A Hitelbank óva-
tos politikájában a szegedi -üzemmel 
kapcsolatban, nagyon ügyel, hogy a 
lehető legkisebb külföldi szállítások-
ban részesedjen. A Hitelbank, ugy 
irányit ja üzletpolitiká ját, hogy más 
üzemekből belföldre kiutalt lemeze-
Pret is a szegfedi gyárból szállítja. Így 
természetesen a megengedettnél ala-
csonyabb hasznot mutat ki. Ha meg-
vizsgáljuk azonban az újpesti üzemet, 
ugy a külföldi szállításokkal kapcso-
latban igen jelentős naszonnal talál-
kozunk. 

A Hitelbank minden spekulációja 
val szemben, Tombácz elvtárs inter-
pellációja hatásként, az üzem fenn-
tartása biztositolt, ezen túlmenően ts 
azonban még bővül ós fejlődik. 

K I S R O Y A L 
szórakozó. .»—* Idegenforgalom 
találkozóhelye. , ' 

i & e q q e l 4 ó r á i g n y í l v a ! 
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IFSzess elő a Délmagyarországra 

Ezüst evöszerek • 
6 és 12 személyre diszcs szép 

tokban, raktárról azonnal szállít-

ható, 11 karátos araiiy karika 

Jegygyűrűk ná*gy ' választékban, 

feltűnő olcsó áron. öra- és ék* 

sierJavUás. 

FISCHER 
Arás, ékszerész, Szeged, Klauzál-tér & 

O K Y V Ü K 
Hewlett Johnson egyike a legnép-

saerübí. angol főpapoknak. Anglia leg-
ősibb, a hagyományoktól legjobban 
megszentelt érseki székhelyén, a tör-
ténelmet lehelő Canterburyben tölti 
bfe a katedrális vezetésének"főpapi hi-
vatalát Nagyhatású, erősen szociális 
színezetű beszédei mar 'pályája feléjén 
közjismerlté tették személyét. Meg-
győződését és elveit nemcsak szóban, 
hanem írásban is hirdeti. Egyik leg-
ismertebb könyve a megjelencskor a 
világ minden táján óriási visszhangot 
keltett 'Szovjethatalom*. Ebben a 
nagy összefoglaló müvében pontos, 
adatok alapján ismerteti a szovjet 
gazdaság fejlődését és szerkezetét, 
objektív megvilágításba helyezi a 
szovjet erkölcsöt és a szovjet kultu-
rát, bemutatja az egész szovjetéletet. 
De nemcsak a Szovjetunióról van itt 
SZÓ, hanem Angliáról és Európáról, 
s'őt Magyarországról is. "Titkok és 
tanulságok* — mondja aZ alcímben 
a szerző, de a szovjet állam titkainak 
felfedésével. magyarázásával és rend-
szerezésével az a célja, hogy elér-
kezzék a tanulságokig, hogy valósá-
gos, kézzelfogható, gyakorlati alapot 
építsen a jövőt illető javaslatainak 
elgondolására, az egész Angliára és 
Európára vonatkozó koncepciónak. 

Johnson nemcsak leir, ismertet és 
magyaráz, hanem javasol és előre-
moiict ís.'S hogy próféciái, mennyire 
megbízhatók, arra elég a szovjetha-
lalom két függelékére utalnunk, ame-
lyekben. olyan, a maguk idejébeu 
legalább is" valószinütlen esémények-
rőL és fordulatokról Le a legnagyobb 
meggyőződés hangján, amik azóta 
valóban l>e is következtek és eldön-
tötték a háború sox-sát. 

Amit' Johnson a Szovjetunióról 
mond, ák hiteles lés megbízható. 
Többször ellátogatott a nagy szo-
cialista államszövetségbe és "benyo-
másait elfogultság nélkül, a józan 
ész és az emberiesség tiszta szelle-
mében 'dolgozta fel. Nem röpke él-, 
méiiyek papLrravetését-ől van itt szó, 
hanem, céltudatos, módszeres hely-
színi tanulmányok ós megfigyelések 
eredményeinek * átgondolt rendszere-
zéséről, L>e nem kevésbbé hiteles az, 
dinit Angliáról mond a szerző. 

Jolmson a ? Szovjethatalom t-ban 
szemléletesen elénk rajzolja a kü-
lönbséget a haladó és a konzervatív; 
életforma között. (Szikra kiadás.). 


