4

DÉLMAGI ABOKSZIG

Vasárnap, 1947. augusztus 10.

Mit vár a választásiktól Szeged népe
Nyilatkozik az egyetemi tanár, a munkás, a munkanélküli,
a kisiparos, a diák és a koldus, egy szóval a kisemberek
Szeged utcáit róva a nagy kánikulában, megkérdeztünk különböző
társadalmi réteghez tartozó embereket, mit várnak a választásoktól. Nem
válogattunk a megkérdezettek között és nem hallgatjuk el válaszaikat.
A válaszokból kiLünik, hogy az egyszerű választó, a kisemberek bizakodással "iigznek a választások elé és sorsuk, az egész ország ügyének
jobbrafordulását váriák tőle. Érzik, hogy ezeknek a választásoknak a kisember győzelmével kell végződniük, vagyis elsősorban azok a pártok
fognak megerősödni, amelyek az ő érdekeiket képviselik: főleg a munkáspártok, a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt. Az
egyszerű válaszok megmutatják azt is, hogy a kisember ma már tudatában van a politika és a gazdasági helyzet, valamint az egyén jólétének
összefüggéseivel is. A kisember arra fog szavazni, aki biztosítja rieki a
jólétet, a rendet és a szabadságot, hogy akadálytalanul építhessük a
3 éves terv nagyszerű elgondolásai szerint az országot. Sokan a választók közül már tudják, hogy ezt a célt leginkább a MagyarKö mmunista
Párt támogatásával tudják felérni, másoknál viszont megvan a helyes
politikai gondolkodás alapja és főleg választási agitációnklól függ, hogy
levonják a helyes következtetést.
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Az „egyetem kapujában találkozunk
dr. SÍráub Ferenc Brúnó orvosvegytan professzorral. Augusztusban szerelne végre szabadságra menrti, mert
mostanáig dolgozott a fullasztórneleg
intézetben. A "választások őt is igen
érdeklik. #
— Remélem, — mondja, miközben
cigarettára gyújt — hogy a mostani
választásokon a baloldali pártok, különösen a Magj'ar Kommunista Párt
előretörésével sikerül
megteremteni
azt a nyugodt és biztos légkört,
amelyben "valóban érvényesül a tisztességes munka. Meggyőződésem, hogy
Magyarország jövőjének csak ez lehet az egyetlen igazi alapja.
Kezet szorítunk és már siet is tovább, hogy igazi kommunista értelmiségihez méltóan ne Vesztegessen el
semmit munkaidejéből.
A népi kollégista
győzelemben

baloldali

hisz

Zentai Fgrenc, az Apáthy István
medikus népi kollégium diákja,
a
Szociáldemokrata Pártban van. Sokat
gondolkodott már a választási esélyeken és igy eléggé kialakult képét tár
elénk.
— Véleményem szerint— mondja —
az ug3'iieve^ett Baloldali Blokk átütő
sikerrel jierüí ki a választásokból.
Ezen belül természetesen kicsit problematikusabb az egyes pártok l^özöl ti eloszlás, de a két munkáspártnak i'ellétienül nagyobb arányú győzelemre lehet számítani. A választások ilyen eredménye lehetővé teszi a teljes gazdasági talpraállást is.
Különösen nagyjelentőségű lesz ez a
3 éves terv keresztülvitele szempontjából. Ezért tarlom
mindenképpen
fontos feltételnek a választások eredményét.
—' Mindezéken tul — teszi hozzá
mosolyogva — egyéni szempontból íc
sokat várok az ilyenirányú győzelemtől. Hiszen nyilvánvaló, hogy ez a
népi kollégiumok életét és fejlődését is kedvezően befolyásolja majd,
mert kevesebb nehézséggel kell megküzdenünK megértő támogatás mellett.
,

Habozik,
de bizih a
borbélymester
,

Szorgalmasan /habozik* üzletében
egész nap Bakai Béla borbélymester,
hogy eltartsa szűkös keresetéből bárom kisgyermekét. Amikor á választó-,
sokra tereljüa a szót, szintén habozik
egy ideig a válasszal, de aztán egyre
biztatóbban mondja:
— Nem nagyon érek rá politikával foglalkozni, de bizom benne, hogy
csak jobb lesz. ha sikerülnek a vá(asztásoK. Különösen a drágaságot
kellene letörni.
Nem is igen mond többet, csak
rábólint, amikor kijelentjük, hogy
elsősorban a baloldali pártok, főként
a Kommunista Párt révén lehet ezt
elérni.
— Bizony csak a dolgozóknak kell
már, hogy végre jobb sorsa legyen.
Beszél
a kommunista
és
szociáldemokrata
munkás
Liszekann György gépmunkás, a
Délmagyarországi cipőgyárban.
-- Szerintem az MKP megkétszerezi
szavazatainak számát, — mondja öntudatosan. — Az elmúlt két év alatt
a dolgozók nagyrésze felismerte, hogy
pártunk Képviseli legjobban a nép
érdekeit és kezdeményezései az ország felemelKcdését szolgálják. A pártunk jó politikája, a kommunisták

Jósol

a

pártonkívüli

Dudás Mihály műszaki
igazgató
pártonkívüli.
— Kérem, — mondja kézfogás közben — én már az előző választásnál
feltűntem jósoló tehetségemmel. Ismerőseimnek és barátaimnak a választások előtt megmondottam, hogy
milyen eredménnyel kerülnek ki a
pártok a választásokból.
— Most mit jósol?
Elmosolyodik.
— A Kisgazdapárt számos szavazóA kommunista
Párt
szavazatai
emelkednek és elérik a huszonöt százalékot. A Szociáldemokrata Párt érzésem szerint hasonló eredménnyel
^
önfeláldozó munkája tükröződik majd végez.
vissza a választási eredményből.
Alekszin Mihály szintén a DélmaAki nem
politizál
gyarországi cipőgyár dolgozója, ö a
Kovács János bérkocsis nem poSzociáldemokrata Párt tagja.
,— A munkáspártok győzelmét .vá- litizál. Bent ül a konflisban és olvas.
— Engem csait az érdekel, hogy
rom a mostani választásoktól, — válaszol kérdésünkre. — Miután két van-e keresetem, — mondja.
— Magának mindegy melyik párt
párt és egy munkásosztály van, remélem a rnuuKásfegység még szoro- győz — kérdezzük. .
— Hát nem egészen, mert a dolsabb lesz a választások után. A dolgozók érdeke egy, akár szociáldemo- gozók győzelmét én is szerelném.
Több szót nem lehetett belőle kikrata, akár kommunista.
húzni.
Mit mond a
munkanélküli
Koldus
a
választásokról
A munkanélkülivel a szakszervezeti
munkaközvetitő előtt
találkoztunk.
Ott üí a Kálvária-utca és Jósika-utca
Középtermetű, sovány ember. Süme- sarkán. Jobbkeze görcsösen
hajlik
ges Pál, löglaÍKOzása gyári munkás, előre. Ösz szakállal kerelezelt arcmár öl hónapja nem tud munkához cal 'bámulja a járókelőket és várja
jutni.
a lehulló filléreket.
Elgondolkozva válaszol:
— „Sándor bácsi — kérdezzük, —
— A választásokhoz csak egy meg- mit vár a választásoktól?
jegyzésem van. Végét szerelném már
Csodálkozva pillant ránk és óvalátni a nyomorgó életemnek és jobb
életkörülmények
közölt
szeretnék tosan felel:
— Azt mondjáx, h o g y . . . hát én
élni és dolgozni. Mindenkinek megkell fontolnia hová teszi a keresztet. nem tudom, de a választás csak a
Munkát és megélhetést csak a mun- nyomorult és szegény emberek pártjai
káspártok győzelme ulán várhatunk. jöhetnek elsőnek.
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Ez év október 31-ig minden földel eleKkünyvezneK és igy mód lesz
arra, hogy a házhelyeket is kiosszák.
A mérnökök egyrésze felszabadult a
földosztás munkálatai alól és hozzákezdhet a házhelyek
felméréséhez.
Szükséges a házhelyek kimérése azért is, mert nagyon sok uj íöldhözjullalotl vályogot vetne,
épülelíaanyagot hordana „és téglát készítene
az építkezéshez, még a kutakat is
megásnák, De nem tudják, hol végezzék ezeket a munkaiatokat, hová
raktározzák el az építkezési anyagot.
Már pedig a mai nehéz világban egy
fuvart is elég kifizetni.
Ruzsajáráson is hiába igérlék a
mintai'aiu felépítését, ha nem mérik
ki a házhelyeket, hogy a tulajdonosaik vályogot ' vethessenek,
téglát
hordhassanak stb. A názlieiyek "kiosztása elkerülhetetlenül
szükséges,
mert most is az ardtás és cséplés
közöLt volt Kél hét és megint fesz
egy kis szabadidő cséplés után a
kukoricalörésig. Ezt az időt szánta
a parasztság arra, hogy vályogot vessen és befuvaroztassa a portájára,
mert későbben az őszi szántásokat
keli végezni, azután pedig a vetések
jönnek, tehát nem lesz idő a fuvarozásra. Az uj föidhözjuUatoltak még
akkor is felépítették volna a házukat, ha ideiglenesen szalmával, vagy
kukoricacsutkával tudták volna befedni.
Alakult már házépítő szövetkezei
is, de vezetőségében az érdekellek közül senki sincs bent. Valószínű, hogy
így nem fejlőd,k ki egészséges szövelkezeti élet. Helyesebb volna, ha a
földmüvesszövelkezelek keretén belül
kapnának házépítési kölcsönt is és
ugy kapcsolódna ba a kisparasztság az
újonnan föídhözjul latollak a házépítéshez. Vagyis a iöldmüvesszövetkezet
keretén beiül alakulna házépítő csoport kimondottan az érdekeitekből.
Nem helyes, liogy annyiféle szövetkezet létesül, mert a parasztságnak
a kisembereknek akár ijplun, vagy
községben, avagy tanyaközpontokban
csak a fökunüVesszövetkezeleken keresztül lehet segítséget nyújtani. A
helyes az, ha a parasztság saját szövetkezetét kezeli és a saját lábán
jár.
A Magyar Kommunista Párt részérői már többszőr rámutattunk arra,
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azért is, hogy később ne tudják ellenünk felhozni, hogy mi nem akarjuk a dolgozókat tulajdonukba juttatni. Mi nem néztük azt sem, ma
sem nézzük, hogy az igénylők pártunkhoz tartoznak-e. Mi komunisták
mindig a dolgozók érdekében harcoltunk, ostoroztuk az igazságtalanságokat. Például ma is igazságtalannak
tartjuk, hogy amikor Szeged városa
többezér hold földet kiosztott, az ujés ósomogyilciepi lakosok, akik házat építettek a házhelyükön,
még
mindig nem kapták meg juttatásban
azt.
VégezzünK tiszta munkát a h;'zhefyoszlásokKal kapcsolatosan.
Ne
maradjon ki egyetlen érdekelt személy sem, hogy végre minden gazda
nyugodtan dolgozhasson, abban a tudatban, hogy rendezve van a saját
por táj aj, a saját házaiája.
Ifecíö Kálmán.

Az uj európai

hím

Felnőtteknek, gyermekeknek
egyaránt a Csodái, az ismeretien áiomvitagot jeiemeite a mozi. Az amerikai
uim csaK íoKozia ennek a szemleie luek ronamos íejiódésél, olyan darabjaival. ahol a gombnyomásra járó
lukéleies technikai találmányok között éió prémes, ékszeres,
mindig
szép es fiatal emnerek éleiét vilte ki
laiura, a nyomorban, munkában —
sokszor munkanélküliségűén élő szggeny magyar parasztság közé.
az amerikai tilmekboi rilkáli derült
ki, liögy minői éinek az emberek, nnbol és ljogyan van ilyen szép, gond
és probiemainentes életük, de a szegény magyar néző sóvárogva vágyta
ezt az eierüeteUen áloinvdagot — legalább a mozi vásznán nézni.
Nagyon kicsi volt az az öntudatos
réteg, amelynek inkább a keze szaruit okolbe — és a színpadokon vagy
azok mögött éhbérért dolgozó proletárok verejtékes éleiét is meglatta.
A magyar iiiui a maga sokkai kisebb kereieivei, primitívebb
eszközeivel az amerikai példát próbálta
nyomon követni. l'er mészé Lesen az
eredmény mindig tragikomikus erőfeszítés tett, a gyenge eredetinek még
gyengébb másoiala.
Azonban a filmek elvégezték romboló munkájukat. Elterelték a figyelmet az aktuális kérdésekről, s a .hamis álomképet mutatták egy
pár
órára, mig az emberek megszokták
ezt, narkózist kerestek benne.
A kis proletárieányok vak tükör
előtt esténként lepedőből
csavart
hoiloywoodi
estélyiruha-ulánzatban
próbálták a filmekről ellesett mozdulatokat és saját nyomorult ^életük
megoldását a mesebeli vezérigazgatóktól várták.
Európa Újjászületett!
Az amerikai film és minden kövelője nehéz válságot éí át, hiszen
már nemcsak a felvilágosodás útjára
lépett Európa, hanem saját országának tömegeit is untatja a sok, hazug, hamis. történet.
Mi itt Magyarországon várakozással néztünk az európai haladó országok filmteremtése elé és nem ért
bennünket csalódás.
Azok a dán, francia, orosz filmek,
melyek a háború aíatl és a háború
ulán készültek, most jutnak el hozzánk és mi ezekbőt biztosítottnak látjuk azt, hogy kevés pénzből, háborutviselt, országok is tudnak jó filmet csinálni.
Ezek az ui Európában
készült
filmek már elvégzik azt a feladatot,
amelyet minden „filmnek lejjesitenie
kell: művészetükkel tanítani és Jiefyes útra vinni a félrenevelt izlésü
közönséget. Reméljük, hogy a most
elinduló magyar filmgyártás is ezeknek a filmeknek az " irányát fogja
követni.

hogy a parasztság ügyét nem szabad
a parasztság részvétele nélkül intézni.
Vagyis minden dologba, ami érintkezésben van a parasztsággal, szükséges, hogy beíefoltyon, résztvegyen
benne, mert csak ugy tud felíejlődni
és saját sorsán segíteni. Mi kommunisták mindenben segítségére voltunk,
vagyunk és íeszünK is a parasztságnak. Épp ezért vetjük fel most is a
házhelyek kiosztását, mert meg vagyunk arról győződve, hogy a parasztság saját erejéből, ha lassan, is,
feltudja építeni a kis házát. Segítse
az állam anyaggal, Kölcsönnel, szerszámmal. . stb. a házépítő parasztságot.
Egves helyeken, igy Uj- és ösomogyileíepen a házhelyek még nincsenek telekkönyvezve.
Szükségesnek
tartjuk, hogy az érdeaeltek saját érdekükben lomörüljenek; hogy kiharcolják a gyors lelekkönyvezést. Ha
az uj- és ósomogyileíepiek nem tömörülnek ebből a szempontból, akkor
kimaradnak és a tetéükért bérlelet
lesznek kénytelenek fizetni hosszú évtizedeken át.
Azzai vádolták bennünket, hogy
kortesfogásnak szántuk a telekkönyvvezés felvetését, pedig 4 hónappal
ezelőtt, amikor először felvetettük ezt
a kérdést, akkor még hire sem volt
a választásnak.
Mi a magántulajdon alapján állúiix
és szükségesnek Lartjuk, hogy akinek
ráépitell háza van a telken." a telek
is sajátja legyen. Tudjuk, hogy pillanatnyilag nehéz: a gazdasági helyzet,
de mire a részleteket keJl fizetni,
számológépét
akkorára jobb helyzetben lesz min- í r ó g é p e t ,
denki
könnyű "szerrel kifizeti a
saját lelkét, utána pedig senki idegen nem fog'parancsolni a gazda por- l e g m a g a s a b b
Iáján. Mig igy, a város bármikor akadékoskodhat a telekkel kapcsolatosan
és a bérlel valószínű nem lesz kevesebb, mintha a ház részielét fizetné.
Ha a gazda részlelet fizet, a telek irodagép Vállalat, Szécbenyi-ttr f
10—15 év alatt sajátja lesz, mig igy
Telefon 6—41.
99 éves bérleiben marad. Ma még
ugyanazt a rendelkezési szabályt lehet érvényesíteni ezekre a telkekre,
mint az uj házhelyekre, tehát ugyanazok a fizetési fellélelek is érverivesithetők. Ezenkivül az UFOSz min- nyitva reggel 5 órától é j j e l 11 óráigdenkor vjgyázni fog arra, hogy a Olaj, alkatrész, díjtalan motoros légrészletek lefizetése ne legyen teher. szivattyú. H s z a Lajos-körut és K i gyeutca sarok.
Felvetettük a kérdést
ismételten
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