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KORSZAG 
Sürgős segítségben részesülnek a közalkalmazottak 

Külön bizottság vizsgálja fölül a közalkalmazottak fizetésének ügyét — 

Közvetlen bekapcso l j ák a z árue losztásba a kisiparosok szövetkezeteit 

A G a z d a s á g i FöSanács ü tése 

\ Öerdavígi Fő tanács szerdai ü lé-
cén foglalkozott a közalkalmazotti stá-
tusrendezés kérdésével. Ugy határo-
zott. hagy ezt a kérdési leveszi a 
Bapirendről azzal, liogy 

a p®uíii«ymbiiszlér!um, a/ igaz-
ságCgvminlazlér'uin, a Gazdasági 
Főtanács, a Szakszervezeti Ta-
náé* én 'A közalkalmazotti szab-
Mervezet tikit Wftlteibő! áíakw-
tairóó bteoitság sürgősen vizsgálja 
nr"t a közalkalmazotti fizetés és 
•tótusrendezés ügyel. 

Elrendelte*a Főtanács a már régeb-
ben elhatározott közalkalmazotti se-
gély azonnali kiutalását. 

Az állampolgárok felesleges zak-
latásénak elkerülése érdekében "Ki-
mondotta a Főtanács, hogy az erkölcsi 
bizonyítványokat a hatóságoknál és 
hivataloknál eljáró lélektől csak a 
feltétlenül szükséges esetekben kell 
kívánni. 

A Főtanács a iugoszlár-magyar alu-
miniumszerződésDol folyó magyar kö-
telezettségek teljesítésére Délkelet-
európai iparfejlesztő Bt. néven ke-
reskedelmi társaságot létesít. Uj ál-
lami részvénytársaság alakul n jugo-
Bzlév-magyar' gazdasági együllmüké-
ties «ok millió értékű termelésének Ir-
•bonyoljtási'ra is. 

Flfogisdta a Főtanács a:». építő-
ipari munkáknak teljesítmény-
bér rendszerben való Végízé*® 
gyében készült rcnileteUerveze-
(el, amely szereit kötelező hatá-
lynak azök a lel jesibné nyn orrnak, 
<is»clyekcl a Termelési Tanács 

megállapít. Biztosította a Főta-
nács a kisiparosok szövetkezetei-
nek az áru- és anyagelosztásba 
való közvetlen lekapcsolását. 

A földmüvelésügyi minisztert felha-
talmazta orra, hogy á jelenleg még 

liség levezetésére Franciaországgal és 
Svédországgal tárgyalásokat kezdjen 
mezőgazdasági munkások átmeneti el-
helyezése érdekéhen. Lehetővé teszi 
a Főtanács az aratási szabadságra 
•utazó honvédek részére n G6 sziza-

fennálló mezőgazdasági munkanélkü- lékos utazási kedvezményt. 

A Délmagyarország 
hadilogolyszolgálaía 

Kedden és szerdán ujabb hadi-< 
fogolycsoport érkezett Szegedre. 
Ezek névsora a következő: Hege-
dűs Lajos Róka u. 19., Gábor Já-
nos Kiszombor, Nagyabonyi Já-
nos Zcnla, Czibak Szilveszter Atok-
liáza, Sági Károly felsőtanya, Be-» 
rényi Sándor Zrínyi u. 2., Pintér 
Imre Csákvár, Matók Antal Átok-' 

Miklós Pancsovai u. 57. Kormá-
nyos György Nyil u. 5., Bárkányi 
András Tápéi u. 8., Bálint Ferenc 
K-iinágola, Varga Imre Szenlmi-
hálvtelek, Hegedűs István Sándor-
falva. 

A moszkvai rádió utján Palotás 
Sándor Szeged-Öszeszék 29GV üzeni. 
hogy egészséges választ vár a kő-

háza, Horváth Antal öthatom u.fll/b: vetkező címre: Moszkva, Krasznii 
Strack László Tavasz u. 18/b., Nagy Pocstorij Juscsik 299/1. 

Felrobbant egy lőszeres autó 
Salgótarján közelében 

01 halolt és 67 súlyos sebesült rí r obbanásná l 

A salgótarjáni bányától a so-
moslcői "bazaltbánya számára teher-
autón robbanóanyagot szállítottak 
hétfőn este. Útközben Homoktere-

* 

Értelmiségi napok Szegeden 
A Magyar Kommunista Párt sze-

gedi értelmiségi csoportja szom-
baton és vasárnap "értelmiségi na-
pokat rendez. Az értélmiségi napo-
kon kiváló budapesti előadók tar-
tanak előadásokat, ezenkivül ér-
tékes művészi programm teszi vál-
tozatossá a két napot. Szombati este 
6 órakor kezdődik az értelmiségi 
napok programja a városháza 
közgyűlési termében. K ál 1 a i Gyu-
la nemzetgyűlési képviselő «A ma-
gyar érteiniíség ulja» címen tart 
előadást. Este 9 órakor a Széchc-
nyi-téreh «3tuzsikáló nyári est» ke-
retében, a szegedi Nemzeti Szín-
ház művészei és zenekara ad mű-
sort Vaszy Viktor és Váradif?László 
vezénylésével. Másnap, vasárnap 
délelőtt""fél 11 órakor a központi 
egyetem aulájában dr. Molnár Erik 
népjóléti miniszter tart előadást a 
magyar jog fejlődéséről. Ugyanak-
kor a természettudományok iránt 
érdeklődő közönségnek dr. Alexíts 
György kultuszállamtitkár a zene-
konzervatóriumban dr. BaranyVi 
János zongoraművész, zenekonzer-
vatóriumi igazgató, Csuka Béla gor-
donkaművész, a szegedi Nemzeti 
Szinház hangversenymestere és 
Szerdahelyi László hegedűművész 
a szegedi Nemzeti Szinház hang-
versenymestere s z ő r a k ' o z t a t j a 
a k ö z ö n s é g e t . Délután 5 
órakor az újszeged! Vigadó mö-
götti nagyréten a gyermekeket 
fagylalttal vendége ik meg, gyer-
mekszinházzal , bábszínházzal és 
müvészmulatványokkal kedvesked-
nek nekik. Fél 7 órakor ugyanott 
a szegedi Nemzeti Szinház művé-

szei adnak műsort, majd utána 9 
órakor tábortűzzel zárják az ér-
telmiségi napokat. A tábortűznél 
a Móricz Zsigmond népi kollégium 
mutat bc pépi műsort, népdalok-
kal, népi láncokkal. -Ezt követi a 
tábortűznél a rendőrzenekar és a 
honvédség jazz-tánczenekara köz-
reműködésével tánc. 

Az értelmiségi napokra a Ma-
gyar Kommunista Párt szegedi ér-
telmiségi csopwrija minden sze-
gedi szellemi dolgozót szeretette1 

vár. Belépődíj az előadásokra 
nincs. 

nye községben az autón eddig is-
meretlen okokból tűz ütött la. A 
község lakói oltanli kezdték a tü-
zet, de a lángok közben elérték a 
robbanóanyagot és két hatalmas 
robbanás rázta meg a levegőt. A 
közelben hat ház kigyulladt és te'-
jesen leégett, maga a robbanás 
pedig négy méter mély és nyolc 
méter széles gödröt vágott az út-
testbe. öt ember néomban ször-
nyethalt, kettőt a felismerhetetlen-
ségig szaggatott szét a robbanás. 
Ezenkivül 67-en sebesültek meg. 
27 életveszélyesen, közülük kettő 
már meghalt azóta.„ 

A rendőrség a legszigorubb nyo-
mozást. inditotta meg és az eddi-
giek során megállapította, hogy a 
J2 mázsa robbanóanyag illegális 
eredetű. Az autón ülők egyébként 
erősen ittas állapotban voltak és 
lehetséges,; hogy az ő Vigyázatlansá-
guk idézte elő a tömegszerencsét-
lenséget. 

N é h á n y s z ó 
a beszo lgá l ta tásró l 

Az ország gazdatársadalma szo-
rongó aggodalommal várta az or-
szágos esőzések megindulását. 
Két száraz esztendő után az eső 
volt minden reményünk, hogv 
sikerül olyan aratást elérni, 
amely biztosítja megélhetésünket. 
Várakozásuk annál, nagyobb 
volt, mert mérvadó helyről. Rá-
kosi elvtársunk részéről azt az 
Ígéretet kapták, hogy beszolgál-
tatás nem lesz, na a (Termés állag 
eléri a holdánkénti G mázsál.(Nos 
az esőzés megindult, a termés 
kilátások javultak, az óvatos hi-
vatalos jelentések is arról szó'-
nak, hogy az átlagosnál alíiglia 
lesz rosszabb termésünk. A gaz-
dák nagy reményeíit lehűti símem 

. egészen ok nélkül megütközést 
vált ki belőlük a közelátásügyi 
minisztérium és a közellátásügy' 
kormánybiztos szigorú intézke-
dése, amely a kenyérhiányra 

hivatkozva a behordást és a'csép 
lést megsürgeti és a kötelező be-
szolgáltatásokat elrendezi. Jog-
gal felmerülhet minden gazdá -
kodénál az a gondolat, hog\t nem 
elsietetl-e ez a rendelkezés. Sem 
a kormány, sem a Gazdasági Fő-
tanács 'még nem foglalkozott a 
beszolgáltatások kérdésével, i'let-
ve nem tájékoztatta a közvéle-
ményt olyan irányban, hogy a 
közellátási kormánybiztos intéz-
kedése megokollnak látszék. A 
magyar paraszt nem szereli a 
meglepetéseket s ez a rendelke-
zés kétségtelenül az. 

A kommunisták megvédik 
a i n a p n í n t a t i m 

A MKP nagyszegedi végrehajtóin- i 
zottsága már többizben megmutatta! 
a város lakóinak, hogy szívügyének! 
tekint minden sérelem orvoslását. I 
Legutóbb nz alsövárosiak fordultak í 
kérelemmel a párthoz. Kérték az alsó- 1 

városi gazdálkodók, hogy járjon közbe 
a Kommunista Párt, hogy a belügymi- ! 

niszter állaKa mezei lopások meggát-, 
lására kiadott rendeleteL a rendőr-; 
ség a legszigorúbban hajtsa végre.'; 
Előfordullak ugyanis a közelmúltban 
olvan esetek, hogy többek között 
300 tő burgonyát és 1000 tő fokhagv-i 

I mát szedtek fel lelkiismeretlen tolva- j 
jok Újszegeden. Széli Sándornak, az 

'alsóvárosi MKP szervezet titkárának! 
i közbenjárására azután Perjési László I 
vezetésével népes küldöttség kereste: 

l fel piczfalussy Ferenc rendőrvezér-
| őrnagyot hivatalában. Perjési László 
tolmácsolta a gazdák kérését, amelyre 
Diczfalussy vezérőrnagy megigérle, 
hogy a legerélyeseob rendszabályokat 
lépteti életbe a mezei tolvajok "meg-

fékezésére. A rendelet értelmében a 
tolvajokat internálják. Az ujszegedi 
tolvajok ügyében is vizsgálatot indí-
tanak. 

H Nemzeti Bizottság foglalkozott 
a fehértó? kEtíjazdaságügvéve! 

A szegedi Nemzeti Bizottság szer-
dán ülést tartolt a városházán Tom-
bácz Imre nemzetgyűlési képviselő el-
nöklésével. Az ülésen az állami Nád-
éi Halg'azdasagi Üzem kérésével fog-
lalkoztak* Ez az Tizem ugyanis már 
egy alkalommal kísérletei telt arra, 
hogy a fehérlói városi halgazdaság 
egy részét saját birtokába. vegye. Á 
közelmúltban szakértői bizottság Is 
szállt ki az ügy felülvizsgálására és 
a városra kedvezően döntött. A Nem-
zeti Bizottság minden tagja egyhan-
gúan, a leghatározottabban állást fog-
lalt az állami Nád- és Halgazdaság-
nak ez ellen a követelése ellen, mert 
nem tartja jogosnak, hogy egy közü-
lettől elvegyék ezt a gazdaságot azért, 
hogy egy'másiknak adják oda. 

A be lügymin isz ter 
a hadigondozottakért 

(A Délmagyarországi budapesti tu-
dósítójának telefonjelentése} Rajfc 
László belügyminiszter a hadirokkan-
tak és hadigondozottak munkábaálli-
tása érdekében fontos rendelkezést 
adott ki. A meginduló fürdőévadban 
ugyanis a városi és községi fürdők-
ben, uszodákban, uszócsarnokokban 
számos uj munkaalkalom nyilik. Rsjk 
László, belügyminiszter elrendelte, 
hogy kabinosnak, jegyszedőnek és 
egyéb munkahelyre elsősorban hadi-
rokkantakat kell alkalmazni. A női 
munkaterületeken hadiözvegyeket kell 
előnyben részesíteni. A belügyminisz-
ternek ez a rendelete számos hadi-
gondozottnak biztosit munkaalkalmat. 

Népi kollégisták 
előadást rendeztek a lemez-
gyár! munkásoknak 

A Móricz Zsigmond népi kollégium 
ifjúsága hétfőn meglátogatta a lemez-
gyári dolgozókat és színvonalas mű-
sorral szórakoztatta őket. Bar eb 
István kollégiumi titkár a parasztság, 
munkásság és polgárság szabadság-
harcos küzdelmeiről beszélt és rámu-
tatott arra, hogy ezek a mozgalmak 
mindenütt azonos inditóokokból szü-
lettek. A szabadságért vivott küzdel-
mek ismertetése kapcsán a népi kol-
légisták versekkel, népdalokkal, kó-
russzámokkal mutatták bc ennek fcz 
elnyomás elleni évszázados küzde-
lemnek szellemi megnyilatkozásait. A 
verseket S z a b ó Pál és S z ak á c s 
Lajos adták elő nagy sikerrel. AE 
énekkari P a I k o v ijc s Edit vezé-
nvelle ügye'sén. A munkásság hálás-
tapsokkal fogadta a népi kollégisták 
szereplését, az üzemi bizottság és a 
gyár vezetősége pedig uzsonnán látta 
vendégül őket, , , j 


