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•útra indították. A »The Daily Te-
legraph* a külügyminisztérium kö-
reire hivatkozva azt irta, hogy »bár 
Clayton nem visz magával kifeje-
zetten tervet, valószínűleg javas-
latokat terjeszt majd elő, fellárva 
hogy milyen gazdasági elrendezé-
sek kidolgozását várja el az USA 
Anglia és a töblxi országok részé-
ről*. Magyarán: hogy az egyes ál-
lamok mit »kezdcményczzenek«. 
Ami pedig az Egyesült Államok 
»jóságát* illeti: közludomásu,hogy 
az USA túltermelésben van, mert 
a háború alatt ipari termelése meg-
nőtt. Most tehát piacot kell terem-
tenie. Ezért ad kölcsönöket, ezért 
készit segélyterveket. 

Bevin péntek esti beszédében van 
m(5g Cgy pont, amit nem lehet szó 
nélkül hagyni. Bevin a dollárdip-
lomáciát teljesen alaptalannak és 
kitaláltnak minősítette. Akkor már 
Walter Lippmannt, az amerikai 
nagvtőke közismert ideológusát és 
publicistáját is inkább becsüljük, 
mert ő nyíltan bevallotta, hogy 

Oz olajlentermelés és a 3 éves terv 
Iría: dr. Hajas József. 

Az ipari növények termelése és 
azok közül is az olajlen egyike 
a 3 éves terv legfontosabb fela-
datának. A terv megvalósítása so-
rán nagy gondot kell fordítani ezen 
növények termelésére annál is in-
kább, mert a magyar gazdatársa-
dalomban ezekkel szemben bizo-
nyos tartózkodás nyilvánul meg. 

Ezen tartózkodás azzal magya-
rázható, hogy a magyar kisgazda 
társaddalom az ipari növények ter-
melésének gyakorlatában még bi-
zonyos mértékig járatlan, másrészt 
azzal, hogy ilyen kockázatos ter-
melésbe a magyar gazda csak ak-
kor bocsátkozik, ha a munkájának 
megeflclő ellenértékét biztosított-
nak látja. A 3 éves terv végrehaj-
tása során tehát gondoskodni kell 
arról, hogy az ipari növények ter-
melését a magyar gazdatársadalom 
legszélesebb rétege is megismerje. 

igenis terjeszkedési tendencia van másrészt arról, hogy a megfelelő 
az amerikai külpolitikában és nincs 
szükség, bogy ezt a kommunizmus 
elleni harcról szóló prédikációval 
burkolják. P. G. 

árpolitikával olyan bevállási árat 
biztosítson az ipari növényeknél, 
amely! a gazda fáradságát megfele-
lően jutalmazza. 

3400 vagon tüz i fak iu fa lás l 
k a p o t t S z e g e d 

Tiizifautalváni/ok bevezetései tervezik 

lások során ezért hozzájárult a liiva-Pénteken dr. Tölcséry László és 
dr. Simon József tanácsnokok Buda-
pesten tárgyallak a város faszükségle-
tének beszerzésére. Ez alkalommal 
részlvettek a megbeszéléseken aa 
Anyag- és Arhivatalban az alföld.! vár-
megyék és városok képviselői is. Be-
jelentette az Anyag- és Arliivntal, 
hogv jelenleg 20 ezer vagon fa van 
kitermelés alatt és ennek a mennvi-
ségnek egy részét már kí is termelték. 
Ebből a 20 ezer vagonbői ezerhétszáz 
vagont kap Szeged is azzal, hogy fo-
lyamatosan szállítsák le. A városnak 
azonban még további 5 ezer vagon 
fára van szüksége. A további tárgya-

lni ahhoz, hogy ujabb 1700 vagonos 
kiutalást bocsássanak Szeged rendel-
kezésére a külföldi exportfáhól. 

Szegednek azonban mindezen fe-
lül még anyagi támogatásra is lenne 
szüksége a lovábbi famennyiségek be-
szerzéséhez. Ezt a kérdést is rövide-
sen felülvizsgálják az Árhivatalban. 
Bejelentették egyben, hogy a közellá-
tási minisztérium fautalványok kibo-
csátását tervezi. Előreláthatóan már 
a jövő héten elkészítik az utalványo-
kat és ezeket az egyes városokban a 
tüzdfakészíct megérkezésekor osztják 
ki a lakosság között. 

Revolverrel hivta vissza a feleségét, 

h á r o m é v e l k a p ó i t 
Még tavasszal történt, hogy Sza-

kács János püspöklelle.i henlesmesler 
a Vöglönilélőbiróság elé került. Fe-
leségétől különváilan élt s többször 
hivta haza, de az asszony nem akart 
visszatérni, ravasszal felvette a veío 
közösen lakó Virág János rendőr re-
volverét, felkereste feleségét, aki is-
mét elutasította. Erre rálőtt, de nem 

talált, majd ismét lőnni akart, ek-
kor a fegyver csütörtököt mondott. A 
rögtöuitélő bíróság rendes bíróság elé 
utalta az elkeseredett férj ügyét. A 
törvényszék Szalay tanácsa szomba-
ton szándékos emberölés bűntettének 
kísérlete miatt nem jogerősen 3 évi 
fegyházra ós öt évi hivatalvesztésre 
itéite Szakács Jánost. 

Tanyafejlesztési kiállítás nyílik 
Szegeden 

A szegedi ipartestületben 8-tól 
16-ig a nemrég megalakult nagy-* 
szegedi tanyaié jleszlő és épitő szö-
vetkezet a magyar müvészeli ta-
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nács támogatásával országos kiál-
lítást rendez. A kiállítás célja,* hogy 
bemutassa azokat a terveket, ame-
lyek az egészséges falusi lakóhá-
zak és települések kialakítására 
szolgálnak. Az országban rövide-
sen két minlatelepülést akarnak lé-
tesíteni. Az egyik a dunántuli Mó-
ricz Zsigmond-falva lesz, a má-
sik pedig Ruzsajárás mellett léte-
sül Móra Ferenc-falva néven. A 
kiállítás rendezője, Rácz Károly 
ügyvezető ma, vasárnap Ruzsajá-
rás népének mutatja be a "terve-
ket. Keddtől kezdve a ,'löbb.lí (ervek-
kel együtt megtekintheti Szeged kö-
zönsége is az érdekesnek ígérkező 
kiálLitás anyagát, amelyet azután 
az ország több városában bemu-
latnak. 

Európa általában olajlenmag be-
hozatalra szorul. Egyedül hazánk-
nak sikerült egy-két évig, bizonyos 
mértékig magát a behozataltól füg-
getlenítenie. 

A világ feleslegeinek legnagyobb 
fogyasztója Európa, de ezenfelül 
komoly behozatalra szorul az Ame-
rikai Égyesült Államok, Ausztrália 
és Japán is. Az Európába szállított 
olajlenmag egyrészét az importáló 
államok feldolgozzák és olajként 
exportálják tovább (Hollandia, Bel-
gium, Franciaország/ A lenolaj-
forgalom a világon 100—125.000 
tonnára lehető. 

Dacára annak, hogy pgrárál-
lam vagyunk, hazánkat mégis a 
lenmagimporlaló európai országok 
közé kell sorolnunk. Termelésünk 
az 1931—1910, évi átlagban' követ-
kező volt: vetésterület 15930 kat. 
hold, szántóterületünk 0.2 o/o-a, át-
laglermelés kat. holdanként 3.9 q. 
a termés 57.745 q. 

A második világháború alatt az 
önellátásra szoruló országok min-
dent elkövettek lenmagimportjuk 
csökkentésére. A belső termelésnö-
velésével egyes államoknak sike-
rült is magukat a világpia.í helyzet-
től függetleníteni. Ezen felül a 
technika fejlődésével a lenolaj pót-
lására egyéb anyagok felhasználá-
sa is elterjedt. Az egyes termelé-
seknek átállítását és a pótanyagok 
elterjedését számszerűen felmérni 
még jiem Jehel, ennélfogva ezek-
nek a következményeit sem tekint-
hetjük át. Egyenlőre csak egy lényt 
állapithalunk meg: azt, hogy a há-
ború után az európai piacon len-
maghiány volt és részben még műi-
dig van, amelynek "kihasználását 
az 1944. évi termelésünk kiszállítá-
sával meg is kíséreltük. 

A háború évei alatt lenmagter-
melésünk örvendetes fejlődésnek 
indult olyannyira, hogy belföldi 
szükségletünket fedezni tudtuk. 

Termelésünk 1916-ban sajnálato-
san visszaesett, ami egyrészt a me-
zőgazdaság súlyos háborús kárai-
val magyarázható, (igaerőhiány, 
növényi tápanyaghiány, stb.) más-
részt az arányosan kedvezőtlen bel-
földi értékesítéssel. 1946-ban össze-
sen 4.873 kat. holdon termeltünk 
olajlent 2.1 q-s kat. holdanként! 
termésátlaggal és 10.150 q összter-
meléssel. 

Termelésünk ilyen mérvű vissza-
esése mellett belföldi szükségletün-
ket, amely 1938. előtt lenolajban 
mintegy 150—200 vágón voit, nem 
tudjuk hazai termelésünkből fe-
dézni és kénytelenek leszünk a 
múlthoz hasonlóan szükségletünk 
egy részét importálni. (1938. előtt 
50 %.) Tekintettel arra, bogy a 
lenolai elsősorban a lakkok, ken-
cék, stb. alapanyaga, az újjáépítés 
Sorárt szükséglelünk nagymérvű 
megnövekedésével kell számol-
nunk, ami tehát — ha a rendszeres 
importot el akarjuk kerülni — ter-
melésünk nagymérvű fokozását te-
szi szükségessé. 

A 3 éves tervvel kapcsolatban 
tehát mindént el kell követnünk 
aziránt, hogv az újjáépítéshez nny-
nyira nélkülözhetetlen nyersanya-
got feltétlenül biztosítsuk. 

Amatőrmunkák gondos kidolgozását 

vállalja SCOZÓ - FotÓ 
Mikszáth Kálmán ufea 11. 
Telefon 8-65. — Fotóanyag-, film-, 

fényképezőgép árusilás 

szórakozzunk T o m b á c z - é t t e r e m 
u d v a r i t e r a s s z á n ! gJJ^JJ 
szalonegyütfese! Kitűnő 
konyha ! Porter sör csapon! E s p r e s s o ! s z o ü d árak 

Fizess elő a Délntagyarországra! 

Szegeden 
ui gondolat s z ü l e t i k . . . 
— Megjeleni az első könyv a 
demokratikus Magyarország 
megszületéséről — 

Vaskos kötet fekszik előttünk. Kül-
ső kiállításban is kifogástalan, Majd-
nem négyszáz oldalon hatvanöt ri-
port következik sorra a könyvben, 
amelynek «A debreceni fe ham adás > a 
cimc. Paál Jób és Itabó Antal szer-
kesztették ezt a könyvet ós a hatvan-
öt riport közül ölvenet Paál Jób, a 
Szegeden is ismert nemzetközi ripor-
ter irt. 

Paál Jób ós Radó Antal kétségkívül 
hézagot pólló munkát végeztek, ami-
kor mindvégig élvezetes módon is-
mertetik meo az olvasóval a magyar 
történelemnek alig ismert, de jelen-
tőségében egyik legfontosabb korsza-
kái, azi'az időpontot, amely a Tiszán-
túlnak ezerkilencszáznegyvennégy ké-
ső őszén történt felszabadulástól a 
Debrecenben megalakult Ideiglenes 
Nemzeti Kormány Budapestre költö-
zéséig eltelt. Hat hónapig tartott ea 
aa időszak és e hat hónapból ponto-
san száz napig volt Debrecen am or-
szág fővárosa. 

Bennünket szegedieket e hatalmas 
könyv már csak azért is közelről 
érdekel, mert a Szerkesztők egy tel-
jes ivet szentellek Szegednek. Beható 
részletességgel köziik mindazt, ami 
ezerkilencszáznegyvennégy október ti-
zenegyedikétől az esztendő utolsó 
napjáig Szegeden történt és e tekin-
tetben az aktiv szereplők — Vas Zol-
tán, dr. Pálfy György főispán, dk. Va-
lentiny Ágoston és mások — nyilatko-
zatain kivii,! a I)étniagyarország akkor 
megjelent számai szolgáltatták a 
mindvégig érdekes riporlokhoa az 
adatokat. Megállapítja a könyv, hogy 
a Délmagyarország megjelenése «for-
dulópontot jelent a magyar sorsban», 
A DélniagyarorsjLŰg megjelenése je-
lentette politikai téren első ízben aa 
összefogást és leszögezi a riport, hogy 
a Délmiagyarország «a magyar újság— 
írás bravúros csúcsteljesítménye 
volta A Déhnagyarország ezerkilenc-
száznegyvennégy végén megjelent há-
rom tucatnyi száma történelmet rep-
rezentál. A Délni agyarországbon je-
lent meg Vörös János szózata, e lap 
jelentette — állapítja meg a könyv — 
• a magyar históriában azt a történel-
mi fordulatot, amelyet szegedi kéz-
fogásnak nevezünk.» E lap hasábjain 
született meg tulajdonképen a. Ma-
gyar Nemzeti Függetlenségi Front, 
amely alapja volt a politikai pártok 
együttműködésének, a nemzetgyűlés 
és a kormány megalakulásának és a. 
demokratikus Magyarország megszü-
letésének. 

Kétségkívül ez az oka annak, hogy 
«A debreceni feltámadás ) részletesen: 
beszámol a Déhnagyarország meg-
születésének históriájáról, közli Vas 
Zoltán érdekes nyilatkozatát arról, 
hogy miként érkezett ő, majd utána 
miként jöttek Révaf József, Farkas 
Mihály, Gerő Ernő és Na«y Imre 
Szegedre, amelyet működésűk bázi-
sául épilettek ki. A Délmagyarország 
hasábjain nyomlalták le először ezt 
a szót, hogy «NenizeH Kormány«, e 
városban alakult meg először a Nem-
zeti Rrzoilsáft és Szeged a december 
tizenkettedikén Moszkvából Debrecen-
ire érkezett politikusok tanácskozásá-
ba már a következő napon bekapcso-
lódik, szegedi emberek vesznek részi: 
a kormányalakításban és szólalnak! 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés történel-
mi első tanácskozásán. 

< Szegeden uj gondolat születik— 
— ez a cime annak a fejezetnek, 
amelv — elismerjük: tiszteletreméltó 
tárgyilagossággal a szegedi eseménye-
kot ismerteti. E fejezeten tui azután 
hatvannégy riportban pereg le előt-
tünk filmszerűen mindaz, ami első-
sorban Moszkvában, azután Debre-
cenben, a felszabadult Tiszántúlon és. 
végül a szörnyű ostrom után szabad-
dá vált Budapesten a történelmi idők-
ben megesett. 

Meg kell állapilanunk, hogy van-
nak a könyvben olyan részletek — 
ezek közé "tartoznak elsősorban a 
moszkvai tárgyalások, Mololov kül-
ügyminiszter dolgozószobájában le-
folyt jelenetek — amelyek teljesen is-
meretlenek voltak eddig még az ese-
ményeket nagyjából ismerők előtt is 

«.l debreceni íeltámadási) vaskos 
és érdekes kötelét mindenkinek el 
kell olvasni, mert a magyarság törté-
netének ama katasztrófájának is ma-
gasztos korszakát ismerteti, amikor 
a sár széléről az étet országútjára 
lendül e nemzet sorsának kereke. 


