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Az eloirányzoü vetésterületei 
majdnem . teljesen bevetette a parasztság 

E r d e k á s a d a t o k a f e g u a b b p o i g á s m e s t e i l J e l e n t é s b e n 

ugyanis csak 18.3 százai ék, ct 
búzaföldedéből pedig 25.5 szá- f 
zalók a hátralék. A közigazgatás i 
ügjanenele kielégítő képet uiu-
lat, hiszen azt á polgármester 
maga is állandóan, személye-

Most már tényleg 

Dénes Leó elvtárs, polgármes-
ter kedden terjesztette fel a 
b ct ügy minis ztérium b a szokásos 
bari jelentését, amely érdekes 
adatokat tartalmaz a város éle-
téről. Ebben őrömmel állapítja 
meg, hogy bár a téli időszakban 
mindig több bűncselekmény szo-
kott előfordulni, most mégsem 
mutat emelkedést a bűnesetek 
statisztikája. A közbiztonsági ál-
lapotok kielégitőek Szegeden. 

A legfontosabb probléma a 
köaellátás kérdése volt. 

A- eiregedi (Sí) ezér ellátatlan 
ws&siára sikerüli a zavartalan 
Kenyérellátást biztosban*. 

Keltő mennyiségű disznózsír is 
volt • forgalomban, n zsiradék 
•árának felszabadítása következ-
tében. Ezenkivül fejenkint 30 
deka étolaját, illetve margarint 
is osztottak ki. Zavartalan volt a 
húsellátás is. A lejellátásban vi-
szont nagy nehézségek voltak, 
úgyhogy "nyomatókbsan fel kel-
lett hívni a gazdákat a beszoí-
Sjáltalás teljesítésére.' 

Megtörténi az e lifatlaiwíkfeéí 
esrhílvha sorolása, aiueiynek 
fcBvetóeztéJren tízezren fiart-
attb lízíortulos árídegészAíésí 
a Jegyekért. 

Buraomyáből 36 vagon érkezett 
az elmúlt hónapban, bár 00 va-
sujnrá kapott a* város kiutalást. 
Petróleumból 538 mázsa jött. 
Tűzifát 130 vagonnal, szenet 116 
vagonnal kaptunk. A hatósági 
árúkat egyébként rendszeresen 
megállapították és ellenőrizték 
Is. 

Jövő évi ellátásunk szempont-
jából a november hónap igen 
kedvező volt, mert 

j) aamzőgazdasági munkálatok 
JM alakulhattak a megfeddő 
SSKjárás Következtéim*. Asre-

paraszt rág &"! ís használta 
~m alkatsnat és ar előirány-
Wil veíésierülelnek fnajdaenz 

szífealékát bevetették-

Aa elvetett őszi gabona a bc-
áilctt enyhébb időjárás követ-
Ssetóhen szépen kei ós a ko-
ráblrf kelések is kielégitöeu fej-
lődnek, bokrosodnak, Heiyenkint 
a buza vetése még folyamai-
ban van. 

A vadlibák azeaba® jelentős 
lÜ&rc&at okoznak, 

meri soha nem íátplt százezres 
tömegekben lepték el a földe-
ket. November hónapnak nagy 
eradtm'nye volt, hogy a pa-
rasztság most már végre telje-
sen birtokába vehette a főidet, 
amennyiben, a teíeifcRiiyvesiéseli 
mtodenüit megíbriémek-

km ujjáépitési munkák ís szép 
eredménnyel folynak. A városi 
mimkásbé'rház építésénél már a 
II. és IIL emelet falazása, 
me«nyezelkészités folyik, az ud-
vari szárnynál pedig a tetőszer-
kezet készül. 

Közmunkán 433 féríl és 83 
uó dolgozott. 

A kőemunkák keretében köz-
óöfiietek újjáépítését, Javitásfat 
végezték, azonkívül a külvárosi 
utcák, átjárók javítását, árok-
tisztításokat. A Gazdasági Vasút-
nál is folyamatban van a gör-
dülőanyag és pályatest javítása. 

A von a] meghosszabbításra vo-
natkozó clőnííinkálafok már fc-e-
fejeződlelo 

Igen kedvező eredPiényt mu-
tat az adóhivatal' működése. 
Amint .azt már megírtuk, az 
együttesen kezeit adókból sen" is ellenőrzi. 

áron 
karácsonyra üzemi dolgozók 

A Gazdasági Főtanács kará- \ élelmiszereket hatósági áron 
csonyi élelmiszerjuttatást ad a ! osztják szét köztük, 
központi ellátásba vont üzemek I A 400.000 dolgozó -karácsc-
munkásainak és tisztviselőinek.! nyi élelmiszer juttatásához aGF 
A. doJgozók még december hu-J 35 vagon lisztet, 20 vagon rizst, 
szadi-ka előtt felkiló rizst, fél- j 20 vagon ötvenszázalékos 'cu-
ki ló ve gyesi zt,- egy kiló sava- Icortartatmu gyümölcsízt utat 
nyukáposzlát és azonkívül csa-1 ki. A jövő héten már meg is 
ládtagjaikkai együtt fejenként'. kezdik a karácsonyi éietaiiszer-
féikiló főzőiisztet kapnak. Az uimvanyok kiadását. 

December 1 5 - é n kezdődik 

fiz olosd tlpusfexlil-árii kiosztása 
Februárban valósítják tteeg végleges (ormábss 

a textiijagyrendszerl 
Illetékes helyről közlik: A 

kormányzat a lextilnemüek és 
az ídapanyagok világpiaci árú-
nak emelkedése ellenére egy 
éven keresztül erősen lenyo-
mott áron tartotta a tipus-lex-
tilárukal. Ezzel szemben ezek-
nek az áruknak forgalma nem 
volt kötött, bárki megvásárol-
hatta azokat. A spekuláció 
természetesen nem hagyta kj-

lást kap a kereskedő, ameny-
nyi jeggyel elszámol. A na-
pokban külön pontos tájékoz-
tatót adnak ki arról, hogy mi-
lyen cikkeket milyen áron le-
het a jegyes rendszerben kap-
ni. A kormányzat elhatáro-
zása, hogy a rendszert, mint 
karácsonyi akciót kifejezetten' 
átmeneti jelleggel vezeti be 
a decemberi és januári hóna-

mosolyogni Jebet az erőlkö-
désen, persze nem a Magyar 
Kommunista Párt ama erőlkö-
désén, hogy o párlegység kér-
dését vita tárgyává Tegyo — 
ez enélküi is elevenen él ugy 
a kommunista, mint a szo-
ciáldemokrata dolgozók kc-
zött, hanem azon az erőlködé-
sen, amit a Szegedi Népszava 
fejt ki, hogy a kérdés elködő-
sitésévei a nézetek tisztázé-
dását megakadályozza. 

Nevetséges az a naiv buz-
góság, amellyel elválasztani 
gyekszfít e;;jn>ásté3 a mnu-

kasegység és páríegység kér-
dését. Mi a két munkáspárt 
együttműködésének szorosab-
bá tételéről, a szorosabb • 
nnmkásegységről beszéltünk s 
nem hisszük, hogy a Sz. N. 
fejletten rabulisztiká jávai, a 
csűrés-csavarás technikájával 
(annyiban igaza vau az Sz. 
N.-nák, ebben nekünk nincs 
gyakorlatunk) be tudná bizo-
nyítani, hogy ehhez nem tar-
tozik szervesen a két mun-
káspárt egyesülésének tnogvl-

I tatása is. Ha szorosabb együtt-
működés kérdése felvetődött 
— a kérdés felvetését a mun-
kásosztály mai helyzete ós a 
szervezett munkásság maga 
követeti meg —, akkor nem 
tehet a vitát holmi apró sé-
relmekre és tüneti kezelésre 
korlátozni, hanem minden 
részletében és teljes "szélessé-
gében meg kell beszélni, hogy 
a helyes együttműködésnek 
milyen Sakál" követeti meg a 
mai helyzet. A dolgozók érett-
ségét ós ítélőképességét az 
Sz. N. becsüli le, amikor azt 
hiszi, hogy ilyen szimpla, túl-
haladott " frázissal, na fúzió 

nőm Időszerű*, a .vitát óivá®; 
szűk területre lehet koftó-
tozni, ami minden előrehala-
dást a szorosabb együttmű-
ködés irányában lehetetlenné 
tesz. Ez az üres, semmitmon-
dó kijelentés, ra fúzió néni 
időszerű*, kitűnően hangzik 
Peyer szájából, akinek hazű-
és osztáiyárulásárót a Sz. N. 
nagyon óvatosan csak akkor 
emlékezett meg, amikor más 
a határon tul voti, pedig a 
szegedi szociáídemokraí a mun-
iói sok között ez az ügy éppeu-
ugy, mint u szorosabb imtn-
kasegység. kérdése, erősen 
szóbeszéd tárgya volt. Ne tilt-
sa meg a Sz) N. a szegedi 
szervezett munkásságnak, 
hogy arról vitatkozzanak] ami 
őket érái ti és érdekli s ne 
duplázzon ná az ilyen érteimül 
központi határozatokra sen*, 
mert könnyen abba a gya-
núba kerül, hógy nemcsak 
ma, de holnap sem kívánja 
megvitatni a szorosabb együtt-
működés és a pártegysóg kér-
dését. Már pedig maga is jdéíi 
Marosán szociáldemokrata ve-
zető elvtárs szavait: Aki az'i 
mondja, nem lesz fúzió, aal 
szerintem nem szocialista. 

A vita még nem jelent dön-
tést, vitatkozni azért keif, hogy 
később tiszta fejjel meghoz-
hassuk n végérvényes határo-
zatot. A Szociáldemokrata Pórt 
vezetői magukévá (ették Mkt-
saryk mondását: A demo-
krácia diszkusszió, mi nem 
állítjuk, hogv ennek az anfí-
marrlsta cseh államférfinak' a 
meghatározása kimeríti a de-
mokrácia lényeget, de ugy 
gondoljuk, aki fél a vitát el, 
annak soha sincs igaza. 

hasznalaUanul ezt a helyzc-1 pokban. Ez alatt az idő. alatt 
tet s igy az önköltségi árnál, a r6ndszer fonyatékossáíbút 
olcsóbb tipustextiláruk csak jkiértékelik s februárra mái-
részben jutottak a dolfaozóre-'0iyan églegea formában t r -
•tegélíhez, nagyrészét— főként íómíják ineg, amely mindén 
a legkeresettebb cikkeket — igényt és a dolgozók ér-
az utóbbi időben a spekuláció dekeit a lehetőség határáig ki-
felvásárolta és vidéken jóval 
magasabb áron, feketén éríe-
kesálette. Ezért döntött most 
ugy a kormányzat, hogy 

tipus-lextiiárul ezeniul csalt 
az arra rászoruló dolgozó-
rétegeknek, az ipari, föltl-
és értelmiségi munkások-
nak jullal az eddigi olcsó 
nyomott áron és csak egy-
részét adja szabadforgalom-
ban, vfezont ezt az clőál-
litásl köliségeknek meglele-
Hf deficflméntes, tehát ma-
gasabb áron. 

Áz nj rendszerre való átállás 
az olcsó jegyes forgalomra, 
természetszerűen 2 heti kény-
szerszünetet okozott. Ennyi 
idő kellett ugyanis a jegyes 
készletek elosztásához. Egy-
millió jegyet már ki is adtak. 

December 15-101 már min-
den dolgozó megveheti je 
gyére az olcsó árut. 

A kéthetes kényszerszünet 
alatt bőséges áru kerül a ke-
reskedelemhez, a szövetkeze-
tekhez, áruházakhoz stb.-hez 
és az árumennyiséget el is ad-
ják, mert csak annyi utánpót-

A D É L M A G Y A R O S Z Á G 
had f o g o i y s z o l g á l a t a 

A télen is Jennek a hadifoglyok 
ItieíóLös hírforrásból közlik, 

hogy a népjóléti miniszter a 
szovjet hatóságokkal, karöltve 
mindent elkövetett, hogy a ha<K-
fogivok szátiitára a tél folya-

Szoifíbaton adják vissza 
a baráti látogatást a szabadkaiak 
Érdekesnek ígérkezik a Szabadka—Szeged válogatott 

la tballmérkSzéá 

Ismeretes, hogy Szabadka Értesítést kapott a MaDISiü, 
város sportolói a közeimult- hogy á város vezetői szóm-
ban jugoszláv-magyar sport- balon, a sportolók-pedig 14-én 
találkozó előkészitésérfei kér-
ték fel a MaDISz szegedi cso-
portját. Ennek eredménye-
képpen a mult hónap 29-én 
Szeged válogatott futballcsa-
pata és ifjúsági válogatottja 
át is látogatott Szabadkára. 
Külön jelentőséget adott a lá-
togatásnak, hogy a város ve-
zetői is velük utaztak. A sza-
badkaiak, városvezetők és 

vasárnap érkeznek Szegedre, 
A városvezetőket szomba-
ton délelőtt ünnepélyes ke-
retek kőzött fogadják a vá-
rosháza előtt, majd megmu-
tatják nekik a város neve-
aaies^ágoit,ellátogatnak több 
üzembe és a népi kollégiu-
mokba, színházba, 

A részletes programot még 
sportolók egyaránt ezen a hé-; raast állítják össze 

-Mén adják vissza a baráti lá-
togatást. 

? 

mesekönyv, iljmági regények, p r i s t l k y . 

Dolgozók 
Leritözalebbi ssánMri e l -
adásunk 

DECEMBER 26-ÁX, SZOMBAT 
ESTE 7 ÓRAKOR 

Árpád nyomda Szövetkezetnél 
Szeged, Kelemen-utca 5. sz. 

színnel iró 
fa i l f i i o \ 

EgyedüSáiló! Megfsndeil iodeh átvehetők 
" Praktikus UMsn kézS5Si| 

UjdOltláa! iálalailSZMtleSl" Irodagépva lalal, KCI.EMEN-O. 8. 

DOLGOZÓK BÉRLETE 1., 9. 
Jegyek válthatók a 

d e l m b s y a r o r s z o s 
kiadóhivatalában naponta 
8 órától délután 3 őriig. 

I siíftlfáz fűtve! 

A válogatott futballcsapat,' 
amelyet csak igen nehéz küz-
delemben győztek le a szege-
diek, vasárnap érkezik meg. 

A Spartacus és a Partizán 
együttesből álló sportolókat 
ugyancsak a városháza előtt 
fogadják ünnepség keretében. 
A futballisták között előrelát-
hatóan tiz taggal szerepelnek 
az európai vasutas labdarugó 
bajnokság győztes tagjai is. 
Az érdekesnek ígérkező mér-
kőzésre vasárnap délután 2 
órakor kerül sor a Vasutas-
stadionban, előtte pedtg az if-
júsági válogatott mérkőzik 
még ugyanott egynegyed égy 
órakor. Értesülésünk szerint 
ping-pong csapat ís érkezik 
Szegedre' kiváló játékosokkal 
Az aszlalteniszmérkőzést a do-
hánygyárban rendezik meg. 

d i j o a s s k 
Ocea: T4p« otca7. f a g f 
Oílofc Király) u. 3. l i S / I U 

mén is • zavartalanul és fentr-
afcadás nélkül folyjék. A télfiK 
való tekintettel d Aadífogoly-
szálliló szerelvényeket a márst-
maros-debrdfap.ni vonalon kály-
hákkai szerelik fel. A hadflö> 
golyálvevő állomások is bemt-
dezkedtek a téli hadífogolyszáf-
litásra. 

Ujabban érkereít badlÍAiflyoftt 
Pataki Lajos Szeged, Kon«H 

Antal Csanyielek, dr Norfomoe 
János Pécs, Kondor István Kő-
szeg, Műrész Sándor Debrecen, 
Kiss Béla Orosháza, Lencsés F«-
renc Martonvásár, KöUncr JtJ-
zsef Cínkofa, Lajszki Lajos Me» 
sonmagy arővár, Kárpáti Géza 
Tokaj, Lánczy Károly Szombat- . 
hely, Kárpátfatii Márton Rákos-

Palöta, Katona András Ape.TélJi 
erenc Gyöngyőshaiász, Eékeío 

Jenő Tényő, Sütő Gyula Pápa, 
Buck Károly FeJsőszeii, Csorbfet 
Gyula Yizkeiet, Tardoskedélyl 
Gábor Somogycsákány, Sári 
GyuJa Pázmáud, Barczi Ferenc 
Zsip, Kovács Sándor Prricse, Si-
mon András Komdromszcnlkní-
péter, Vischer Márton Bácsal-
más. Németh Lajos Felsőpatány, 
Uzsa József Igréci, Timler Fe-
renc Készegfalva. Ágens SAndow 
Hajdúnánás, Vedres Pá) Szőűv, 
Bajzát István Jászalsószertí-
györgv, Taksonyi Jenő Felső-
szeli, "Varga László Tőnye, Tóth 
Sándor Ternő, Gémes Géza Ba-
ja, Bognár Flórián Gencsapótí, 
Farkas Ignác Gáixiány, Pásalo'r 
Lajos Törökszentmiklós, SóvddŐ 
Sándor Hajdnbagös, Kacz Da-
niét Dunaszentgyörgy, Macyav 
Ferenc IpoJyszalka, Istók Béta 
Lökösháza, Szabó János Inám 
(Hont m.). 
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Molnár János (7330) Pócs H-

íésnek, Petőfi Sándor-sugár nl. 
Ordögh Antal (7181-2) Ordögh 
Viktóriának Mórahalom, FőkapS-
tánvság 216. szám. Ordöh Antal 
(7181—2) Ordögh Anlalnénak Tá-
pé, Torda-u. 6. Ordögh János 
(7110) Ordögh Juliannának AIs<?-
központ, Lengyelkápolna 28. <Sf. 
tanya. Veres Zollán (299- 6) Ve-
res Istvánnak, Bors-u. 57. 

A fenti levelek átvehetők az 
MKP kézponti hadi fogoly szolgá-
latánál Budapest, VI., O-ufca ta, 
Levélbeui jelentkezés esetda ft 
levetet postán továbbítják. 


