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Augusztus 2-án szombaton este 6-kor a dohánygyár kultúrtermében 

Előadó: Dr. Zöld Sándor elvtárs. — Az összes kerületi és üzemi szer-

vezetekvalamennyi tagjának megjelenése kötelező. Pártkönyvét mindenki hozza magávaí össztaggyiilés 
Vas Zoltán elvtárs Szegeden 

A jégkárosultaknak kiutalt segítség meggyorsítását ígérte meg 
a Gazdasági Főtanács — Pénzt, vetőmagot, kő lesönt ak ármányt, 

rézgálicot, szántási hitelt, adőelengedest, cserepet, üveget nyújt a Gt. 

Dénes Leó polgármester összehívta 
a város gazdasági szakembereit és 
a sajtó képviselőit, hogy megbeszélje 
velük a város szükségleteit. A fent-
emlilell segélyeken és"intézkedéseken 
kivül bejelentelte, hogy 

Vas Zollűn elvtárs, a Gazdasági 
Főtanács főlitkára Szegeden uta-
zott keresztül Belgrádba, hogy ott 
a magyar-jugoszláv kereskedelmi 
szerződés ügyében fontos megbe-
széléseket folytasson. Útját meg-
szakította Szegeden, hogy tájéko-
zódjon a város gazdasági helyze-
téről és ellenőrizze, hogy a jég-
károsultak részére a GF által ki-
utalt segélyt miképpen használták 
fel. 

Vas Zoltán megbeszéléseket foly-
tatott Dénes Leó elvtárs, polgár-
mesterrel és a város vezetőivel. 
Időt szakított arra is, hogy ellen-
őrizze g hivatalok működését. A 
tárgyalások közben kereste Tel a 
Délmagyarország munkatársa, hogy 
többek között a jégkárosullak meg-
segítésére hozott intézkedések iránt 
érdeklődjön. 

Vas elvtárs levele 
Révai Józsefhez 

Vas Zoltán miniszter, elvtárs kö-
zölte. Jiogy Révai József,. Szeged 
város nemzetgyűlési képviselője ál-
tal a GF-hoz intézett levélre leg-
utóbb válaszolt. Vas Zoltán elv-
társ válaszában rámutatott arra. 
hogy Révai elvtárs előterjesztésére 
a GF már a levelet követő leg-
közelebbi ülésén 2 millió.foript hi-
telt szavazott meg g szegedi, hód-
mezővásárhelyi és környékbeli jég-
károsultak megsegítésére. Szeged 
és környéke több mint a felét kap-
ta ennek a segélynek. 

A Révai elvtárs állal előterjesz-
tett egyes kérésekre a következő 
választ irta Vas Zoltán elvtárs: 

A földművelésügyi minisztérium 
utján már el is juttattuk Szegedre 
a vetőmagot, de további segítséget 
és szántási hitelt is juttatunk. 

A pénzügyminisztérium a Gaz-
dásági Főtanács kérésére kilátás-
ba helyezte a legmesszebbmenő 
adókedvezményeket. 

Gyors seqitség 
A takarni ánysegély, nagyobb-

mennyiségü rézgálic szállilása, va-
lamint a vágási lilalom felfüggesz-
tése ügyében i? folynak a tárgya-
lások és hamarosan elintéződik a 
segítésnek cz a formája is. Külö-
nösen örvendetes Vas Zoltán elv-
társ levelének az a része, melyben 
közli, jiogy a GF felhatalmazása 
alapján a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben gyorssegélyt juttat a 
legjobban károsult városok megse-
gítésére. Közli, Jiogy Szeged város-
nak haladéktalanul kiutalt 100 ezer 
forintot, amely már folyósítás alatt 
áll és 48 órán belül Szegedre ér-
kezik. 

A pénz kiutalásával cgyidőben 
Vas Zoltán felhívta Szeged ve-
zetőinek a figyelmét, hogy a se-
gélyt elsősorban a somogyitelcpi 
kisemberek között osszák szét. Az 
épületkárokra előirányzott 300 ezer 
forint terhére Szeged és tanyavilá-
ga 200 ezer darab cserepet kap. 
melyet a gv'ár a lermclés arányá-
ban folyamatosan szállít. A sze-
gedi tudományegyetem 50 ezer, a 
városi épületek 40 ezer. az alsóvá-
rosi római katolikus templom 4 
ezer és a somogyitelepi reformá-
tus templom 2 ezer forintot ka a 
károk helyreállítására. Ezekch ki-
vül t ezer négyzetméter üveg is 
kiutalásra került. 

A Révai József elvtárshoz inté-
zett levél befejező részében a kö-
vetkezőket irta még Vas Zoltán mi-
niszter elvtárs: 

»A délvidéki jég^uitolta vidékek 

megsegítése még korántsem zárult 
le, julius 28-án ujabb 2 millió fo-
rintot szavazott meg nrre a célra 
a GF ,amelyből ismét jut Szeged-
nek is,, így elsősorban takarmány. 
Az akció eredményeiről — amely-
nek sikerében levelednek nem kis 
része volt —, annak lezárása után 
újból tájékoztatlak. Ma Szegedre 
utazom, hogy az általad "emiitett 
bürokratikus huzavonával szem-
ben a helyszínen inlézkedhessem.® 

Pénteken délulán a miniszter 
meglátogatta a hároméves terv in-
dulását ünneplő dohánygyári dol-
gozókat az ujszegedi* parkban, ahol 
elbeszélgetett a munkásokkal és 
munkásnőkkel. 

Vas Zoltán miniszter kívánságára 

3000 vagon fa értattflk a kittel? na-
pokban Jugoszláviából. Ebből a 
várost fenyegető Ifti'íahííny eny-
hítésére 1500 vagont egyenesen 
Szegedre Irányítanak, nymodon 
bőségesen áll majd lü/if i a sze-
ged: háztartások rendelkezésére 
és ez szükségtelenné Ecszl Szege-
den a jegyrendszert. 

Előbbi beszámolón* kiegészítéséül 
közöljük, hogy a GF 500 ezer forintot 
szavazott még a jégkárosultak takar-
mányellátására. A rézgálicból két va-
gont utaltak ki, de a város ebből 

csak ötven mázsát vett eddig át. 
E|y-líél napon belül szántási hi-
telt kap Szeged1, amely elég lesz; 
mintegy 15—20 ezer hold1 felszán-
tására. 

Ezt a hitelt csak kisemberek kapják, 
akik nein rendelkeznek elég jószág-
gal. Ugyancsak kap Szeged szenet és 
karbolineumot is a paizstetü i%llen, 
valamint vddőszereket a szőlő keze-
lésére. 

Szeged 44)0 ezer forte5 hitelt kap 
a háztulajdonosok számára, 

hogy helyreállíthassák a szél vihar-
okozta károkat. Erre a célra négyezer 
négyzetméter üreget is leszállítottak 
Szegedre. 

Egy felszólaló kisgazda arra kérte 
a minisztert, hogy cipővei és ruhá-
val lássál; el a jégkárosult kisgazdá-
kat. 

A miniszter azonnal megígérte, 
hogy 20—25 forinttal olcsóbb ba-
kancsot jnttat a jégkárosult gaz-
dáknak. 

! Megígérte még a miniszter, hogy köz-
1 yenjár a földadó mérséklésére, hogy 
legalább a következő Iiároin hónap 

! folyamán icönnyitsen a gazdákon, 
! amíg nagyobb bevételeik nem lesznek 

Jelentős eredményekkel jártak 
Tombácz elvtárs budapesti tárgyalásai 

A város tüzelőcllátása. g paprikacx port megindulása, bekötőutak épít ése, jétíkárscjíélyck és szegedi házi-
ipari foglalkoztató érdekében Inlézked nek 

T o m b á c z Imre elvtárs, nemzet-
gyűlési képviselő még a hót közepén 
Budapestre utazott és különböző he-
lyeken három napon keresztül köz-
benjárt szegedi kívánságok elintézés 
sére. Vas Zoltán elvtárs, miniszter-
nők, a Gazdasági Főtanács főtitkárá-
nak a szegedi lüzifahelyzetet tárta fel 
és .sürgős segítséget kért a szegedi 
dolgozó kisemberek téli tüzelőellátá-
sára. 

Vas miniszter megígérte, hogy 
Szeged lüziíaheszerzésc számára 
nagyobb pénzösszeget utaltat ki 
és az flgyet a Gazdasági Főta-
nai; ,már a legközelebbi ülése 
ele terjeszti. 

A kiutalt ősszegből főként jugoszláv 
fát tud majd Szeged vásárolni és kilá-
tás van rá, hogy kétéves vágású bük-
köt szerezhetnek be. 

A fajegy kilyocsálásának bejelenlé-
sével indokolatlan volt a tüzelőellá-
tással kapcsolatos félelem, amelynek 
következtében megrohanták á szegedi 
tÍLzifakereskedőket. A jegyek kibocsá-
tása előtt ugyanis felülvizsgálják a 
készleteket. Tombácz elvtárs egyéb-
ként hazaérkezése után: a fajegy kér-
dését a Magyar Kommunista Párt 
nagyszegedi pártbizottsága elé ter-
jeszti és lépéseket tesz, hogv a rende-
let sérelmes részeit orvosolják. 

Még rlutazása előtt a szegedi 
paprikatermelők nevében buda-
pesti közbenjárásra kérte meg 
Tombácz elvtársat Császár "Balázs, 
a papríkalermelől; szövetkezetének 
elnöke és Veres Péter, g szegedi 
paprikatermelő szövetség, ügyveze-
tő igazgatója. A Magyar Kommu-
nista Párt a dolgozó kisemberek 
pártja és igy Tombácz elvtárs is 
pártkülönbségre való tekintet nél-
kül eljárt a paprikatermelők ér-
dekében. Fáradságának meg is lett 
az eredménye cs határozott Ígé-
retet kapott rá az exportot iniéző 
budapesti szervek vezetőségétől, 
hogy a szegedi paprika termelők ér-
tékesllő szővctkcze'él bekapcsolják 
az exportkon'ingonshe. Ezáltal a 
paprlkalermelő parasztság igen je-
lentős anyagi előnyhöz Jut. 

Eljárt még á közlekedésügyi mi-
nisztériumban is és sikerült elér-
nie, Jiogy a szegedi lanyaviilágban 
olyan régóta nélkülözött bekötő-
utakat a hároméves terv keretében 
rendbehozzák, iFctve ujakat épile-
nek. A hekötőufakra vonatkozó 
költségvetést a műszaki'tervekkel 
néhány napon belül elkészítik és 
rövidesen közlik Szegeddel, hogy 
mikor és hol kezdik meg az ezzel 
kapcsolatos munkálatokat. 

A belügyminisztérium! illetékes 

ügyosztályának vezetője Tombácz 
elvtárs sürgetésére megígérte, hogy 
a legrövidebb időn belül elkészítik 
a törvényhatósági, megyei, városi, 
közüzemi illeiményszabályzatot. 
Ebbe beletartoznak a közületek ál-
tal fenntartott üzemek és üzletsze-
rűen kezelt vállalatok. Ez az illet-
mény szabályozza majd az alkal-
mazottak jövedelmét, valamint az 
állá o'; be ö lé érc és előléptetésére 
vonatkozó szükséges előírásokat. 

A jégkárosultak ügyében is újból 
eljárt Tombácz Imre elvlárs Buda-
pesten. Az eddig kieszközölt kiuta-
lásokat sürgette meg az építésügyi, 
továbbá a földmüvelésügyi minisz-
tériumban. Sürgetésének eredmé-
nyeképpen a jövő héttől kezdve na-
ponta két vagon cserepet szállíta-
nak Szegedre. A cserép kiosztása 
valószínűleg már hétfőn megkezdő-
dik. A jégkiárosullaknak lakarmáuv 
kiutalását is kérlc. Ebben az ügy-
ben Szegedre érkezik Nádudvary 
gazdasági főfelügyelő,, aki felül-

vizsgálja a helyzetet a takarmány-
kiutalás szempontjából. A földmü-
velésügyi minisztériumban kijelen-
tették* hogy a szálas- és erőtakar-
mány kiutalása nehézségekbe üt-
közik. Tombácz elvtárs azonban 
továbbra is mimdent elkövet a szük-
séges mennyiség megszerzésére. 

Végül eljárt Budapesten a női 
munkanélküliek háziipari foglal-
koztatása ügyében is. Ennek ered-
ményeképpen már a legközelebbi 
napokban komoly intézkedés törté-
nik cs a nagy női munkanélkülisé-
get állandó háziipari foglalkozta-
tással sikerül majd letörni. 

Tombácz Imre elvtárs nemzetgyű-
lési képviselő budapesti utja ujabb 
jelentős, eredményes megnyilatkozása 
volt a Magyar Kommunista Párt se-
gítő szándékának. A tárgyalások har-
madik napján Dénes Leó elvtárs pol.-
gármeslerrei együtt járlak el az dle-
lékes helyeken és előreláthatóan köz-
benjárásuknak a legrövidebb időn be-
lül meg lesz Szegeden az érezhető 
sikere. 

Sfjusági ünnep a Szovjetunióban 
A Szovjetunióban az elmúlt vásár-

nap hatalmas ifjúsági ünnepség zaj-
Iqll le. Ezen a szokásos évi ünnepsé-
gen a Szovjetunió minden vidékéről 
felvonultak a .sportoló fiatalok. Az 
egész napos ünnepség a moszkvai 
Dynamo stadionjában zajlott le har-
minezer sportoló részvételével. A 
gyönyörű ünnepségnek 100.000 nézője 
volt, közlük Sztálin miniszterelnök és 
kormánya, valamint a meghívott álla-
mok küldöttei. 

A meghívottak között magyar rész-
ről Hidas Fercnöj a Kommunista Párt 
sporlosztályának vezetője, a Sport Fő-
tanács tagja és a Népsport felelős 
szerkesztője veit részt. A látottakról 
a legnagyobb elismerés hangján nyi-
latkozott Ilidas elvlárs a ,"moszkvai rá-
dióban, valamint a hazai sajtó szá-
mára. 

A felvonulás után Sztálin minisz-
terelnök elvtárs fogadást adott a 
Kremlben a meghívottak, valamint a 
kiváló szovjet sportolók részére. 

Ezen az ünnepségen Moíotov kül-
ügyminiszter üdvözölte a résztvevő-
ket és a Szovjetunió kiváló sportolóit 

A Szovjetunió sportjáról szólva 
megemlítette, mennyire fontos, hogy; 
legyenek kiváló sportolók, de amel-
lett nagyon fontos, hogy minél na-
nagyobb számban legyenek átlagos 
sportemberek is. Hangoztatta, hogy 
a legnagyobb erői a népek közötti ba 
rálsag. Beszéde végén a Szovjetunió 
átlagos sportolóinak tömegeit éltette. 

Ilidas Ferenc elvlárs, aki részt-
vell ezeken az ünnepségeken és a 
fogadáson, a napokban részletes be-
számolót ad a közvéleménynek a 
sajtó, valamint a rádió utján. 

Hungária edésiyliáz 
3 é v e s S e r v s z o l g á l a t á b a n 

Tereion: 6—83.) 
(Tisza Lajos-kiörnt 55„ 
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Zománcedény — Háztartási cikkek — Evőeszközök — Pelróleumfőzők nagy 
választékban. 

Fizess elő a Délttiagyarországra! 


