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Összehívják a XXXVL 
szociáiáemo&rata párt-

kongresszust 
A szociáldemokrata pártveze-

tő séd szombati ülésén dönt a 
XXXVI. pártkongresszus össze-
hívása időpontjáról és a kon-
wres-szus napirendjéről. Ugyan-
csak tárgyalás alá veszik a tó-
városi végrehajt óljizottság újévi 
határozatát. 

Nemzetközi ifjúsági ülés 
Budapesten 

A balkáni ifjúsági tanács, 
amely a délkeleteurópai álla-
mok, Jugoszlávia, Bulgária, Gö-
rögország, Románia,, Albánia, 
Trieszt és Magyarország ifjúsá-
gát foglalja össze, január 15— 
17-én ülésezik Budapesten. A 
tanács a magyar demokrácia és 
ifjúság eredményes munkássá-
gát ismerte et azzal, hogy en-
nek a kongresszusnak megren-
dezésévet egyhangúan .Magyar-
országot bízta meg. A felszaba-
dulás óta nem volt még Buda-
pesten nemzetközi találkozó, me-
lyen ilyen sok ország képvisel-
tette magát. A Budapestén meg-
tartandó harmadik tanácsülés 
napirendjének pontjai a követ-
kezők: 1. Feladatok a jelenlegi 
politikai helyzetben. 2. *A görög 
ifjúság megsegítése. 3. Egységes 
munkaterv kidolgozása 1948-ra. 

Mérlegel a munkásbiróság 
6 év Könnyelmű életmód-

jáért feketézett -
Éhező családjáért £ E,Á 
iugkövet drágított ü üt® 

Két ügyet tárgyalt hétfőn a munkásbiróság. Az első ügy 
vádlottja könnyelmű életmód ja miatt feketézett. A máso-
dik ügy vádlottja egy munkanélküli apa volt, aki éhező 
családján akart néhány forinttal segíteni. A munkásbi-
róság ennek megfelelően ho zta meg Ítéletét. 

Az egyetlen mód, hogy bú-
zaliszt feketén kerülhessen 
forgalomba, az őrlési enge-
délyek meghamisítása, amivel 
sokan vissza is élnek. így tör-
tént ez R é d a i József makói 
kovácssegéddel is, aki a nyár 
folyam án mezőgazdasági mun-
kával 10 mázsa búzát kere-
sett. Rédai nem érte be ez-
zel a mennyiséggel, hanem 
beállóit a gazdasági élet meg-
rontói közé, feketézni kezdett 
s végül munkásbiróság elé 
került. 

Nyári keresete megőrlésé-
hez kiváltotta köiZellátói igazol-
ványát 9 mázsa 60 kilóról s 
10 mázsáról szóló őrlési iga-
zolványt hamisított és meg-
őröltette búzáját. Ugyanerre 
az őrlési engedélyre később 
15 mázsa 19 kilő feketén vá-
sárolt búzát őröltetett s az 

Nagyobb tisztaságot a szegedi pékeknél! 

Sok mulasztást ialáit a ineglepeiésszeruen 
kiküldött sütőipari b zottsái az egyes 

mestereknél 
Szombaton a hajnali óráik-

ban hatósági orvosból, a pékipa-
rosok képviselőiből, az élelme-
zési szakszervezet vezetőiből 
álló bizottság meglepetésszerűen 
leellenőrzött néhány szegedi 
pékmestert. A vizsgálat elsősor-
ban a sütött kenyér, előáll,ilásá-
ra, minőségé,re, az üzem tisz-
taságára, a foglalkoztatott mun-
kások munkakörülményeire, a 
tisztálkodás lehetőségeire irá-
nyult. 

Az ellenőrzés során jóformán 
minden péknél komoly mulasz-
tásokat találtak. A Rigó-utcában 
lévő pékmesternél például az 
alkalmazottak beim a műhely-
ben, a kovászolt tészta közel-
ségében mosakodnak. A Káivá-
ria-ut jobboldalán lévő pékség-
ben az alkalmazottakat semmi-
féle munkaruhával, tisztálkodá-
si lehetőségekkel nem látják .el. 
A tanoncot — az éjjeli munka-
tilalom ellenére —* már reggel 
5 órakor munkába állítják. Su-
Ivos visszásság az is, hogy a 
tanonc részére csak a kemence 
tetején jelöltek ki fekvőhelyet. 

A bizottság számos .rendelle-
nességei állapított meg a Pe-
tőfi-sugánvt elején lévő, egyik 
legnagyobb magánkézben lévő 
péküzemnél, amely a legtöbb 
közszáHitást végzi és többek kö-
zött a klinikákat, kórházakat, 
vár0si szeretetházat látja ekke-
nvéére 1. Elsősorban tisztasági 
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Ma, kedden utoljára 
A legizgalmasabb fran-
cia bűnügyi film! 

VIVIAN ROMÁNCÉ és 
MICIIEL SIMON 

főszereplésével. 
HÍRADÓ. 

Előadások: íél 4, léi 6, fél 8. 

Szerdán a szezon külön-
leges tárgyú filmje a 

Vörös 
l á m p á s 

elővetelczhetőK 

szempontból merültek fel kifo-
gások. liigy a klinika részére sü-
tött fehérkenyeret piszkos sa-
rokban, le nem takarva tartot-
ták. Az alkalmazottaknak sem-
miféle munkaruhát, törülközőt 
néni, adtak. Azonkívül aZ ud-
var túlsó felében lévő személy-
zeti fürdőszoba egyáltalában 
nincs berendezve. 

A Honvéd-téren lévő pékség-
ben kenyérkihordásra alkalma-
zóit kifutót találtak kovászolás 
és egyéb szakmunka közben. A 
Szent Ignác-utcában is súlyos 
múlasztásokat észleltek. 

A rendetlen péküzemek ellen 
eljárás indult, azonkívül a ha-
tó,sáigi orvos határidőt szabott 
tneg a felszerelési hiányok pót-
lására. Az illetékesek igen Szi-
gorú rendszabályokat vezetnek 
i»e a pékek ellen, aikiik a dolgo-
zóknak amugyis szűkös kenye-
rét tarthatatlan állapotok kö-
zött állítják elő. 

így nyert lisztet felfeketézte. 
Nagyon jól ment már a sora 
Rédainak s továbbra ,is fe-
ketézésből akart éliii, de az 
őrlési igazolvány nem birt el 
több hamisítást. Ekkor Mé-
száros István gazdálkodótól 
kérte el őrlési engedélyét s 
ezt ugyancsak meghamisítva 
600 kiló, Nacsa Imrénó iga-
zolványára 580 kiló, Kádár 
Istvánnétöl 20 forintért meg-
vásárolt engedély alapján 480 
kilói és végül Fazekas István-
tól elkért őrlési igazolványra 
250 kiló, így az összes keze-
ügyébe került őrlési igazol-
vány meghamisításával 39 má-
zsa 17 kiló búzát őröltetett 
meg. A búzát feketén vásá-
rolta s a lisztet is zugforga-
lomban értékesítette. 

Rédai József a hétfői tár-
gyaláson beismerte bűnössé-
gét. A védőbeszéd elhangzása 
után dr. V a d á s z István ál-
lamügyész kemény vádbe-
szédben mutatott rá a vádlott 
bűnösségére és szigorú itelet 
kiszabását kérte. Á munkás-
biróság rövid1 tanácskozás 
után meghozta Ítéletét. Bű-
nösnek mondta ki Rédai Jó-
zsefet folytatólagosan elköve-
tett árdrágító visszaélés bűn-
tettében és folytatólagosan el-
követett közellátás érdekét 
veszélyeztető bűntettben és 
ezért 

összbiinlGtésül hatévi fegy-
házra, ötévi; jogvesztésre, 
Makóról két évi kitiltásra és 
az ítélet hír lapi közzététe-
lére Ítélte. 

Miután a rendőrség az őr-
lést végző malom ellen nem 
folytatott nyomozást s veze-
tői nem kerüllek munkásbi-
róság elé, dr. Vadász István 
államügyész az iratokat visz-
szakérte s ügyészségi nyomo-
zást rendel el, amely után a 
malom vezetőségét, illetve azl. 
aki a feketeőrlésliez segítsé-
get nyújtott, szintén munkás-
biróság elé állítja. 

Befejeződött a csongrádmegyei 
parasztifjusági kongresszus 

TícszUmoTTunív r-öía. hogy a 
MaDISz, NISz, SzIM és FISz 
csongrádmegyei falusi fiataljai 
egyhetes értekezletre gyűllek 
össze a szégedi Móricz Zsig-
mond népi kollégiumban. Ez 
blatt a hót alatt a parasztifjuság 
legfontosabb gazdasági, kulturá-
lis és szervezeti problémáit be-
széllék meg és elhatározták, 
hogy ezentúl a 48-as gondolat 
jegyében a legszorosabban 
együttműködnek. A konferen-
ciára érkezett központi, előadó-
kon kívül Szeged közigazgatási 
és politikai életének több veze-
tője, ezenkívül sok1 kiváló szak-
ember tartott előadást. 

Az egyhetes értekezlet ünne-
pélyes befejezésére vasárnap 
délelőtt került sor, amelyet Czi-
rok András, a konferencia egyik 
vezetője nyitott meg. A tanfo-
lyamon résztvevő MaDISz-fia-
lalok nevében Tari József ösz-
szegezte a tapasztalatait, a NÍSz 
nevében Kabza István, a SzIM 
nevében Horváth Ferenc. a 
FISz nevében pedig Fábián 
Nagy Jenő szólt. A fiatalok 
változatos népi műsorral szol-
gáltak ezután, amelynek során 
népdalokat, valamint jugoszláv 
és bulgár dalokat énekeltek, dó 
láttunk népballadajátékot, hal-
lottunk népmesét és egy Ivál-
mány Lajos gyűjtésű balladái 

is. A szép műsort Ady, Petőfi 
és József Attila verseivel egé-
szítették ki. 

A záróünnepség végén a pár-
tok kiküldöttei fejezték lei el-
ismerésüket a parasztifjusági ér-
tekezlet jó munkájáért. A Ma-
gyar Kommunista Párt nevében 
í.ehr Tibor elvtárs hangsúlyoz-
ta, hogy a demokratikus magyar 
ifjúsági" szervezeteik! tagjainak 
össze kéli fogniok az újjáépítés 
és a centenáriumi eszme jegyé-
ben. A Független Kisgazdapárt 
részéről Németh László, a Szo-
ciáldemokrata Párt részéről 
Papdy György, a Nemzeti Pa-
rasztpárt részérőt pedig dr. Lő-
kös Zoltán mondott beszédét. 

így járn>k mindazok, akik 
az őrlési engedélyt meghami-
sítják és az őröltető búza-
mennyiséget meghamisítva, 
feketelisztet hoznák forga-
lomba. 

Hétfőn tárgyalta a munkás-
biróság Nagy János vecsé-
si munkanélküli árdrágitási 
bűnügyét is. Nagy Jánosnak 
keresete nem volt s két gyer-
meke és felesége ellátásáról 
kellelt gondoskodnia. Buda-
pesten, a Teleki-téren 7.63 fo-
rintos ár helyett 18 forintért 
vásárolt 13 kiló Iugkövet, 
amit Szegedien 25 forintért ho-
zott forgalomba. A vásárlók 
kis idő múlva visszavitték a 
Iugkövet, mert hamisítvány 
volt. Nagy János mindenki-
nek vissza is fizette a vétel-
árat s igy károsodás senkit 
nem éri. Bűnét töredelmesen 
beismerte, nagy nyomorával 
védekezett. Dr. Vadász Ist-
ván államügyész rámutatott 
arra, hogy a munkásbirósá-
golc szigorát nem az ilyen 
súlytalan ügyekben kell al-
kalmazni s ennek mleigfelelő 
j! életet kért. A munkáisbiróság 
hathónapi börtönbüntetésre 
Ítélte! Nagy Jánost, mert mér-
legelte azt, hogy ellátatlan 
családján akart segíteni, mi-
kor néhány forint haszonnal 
adta el a 13 kiló iugkövet. 

Ma f o t o f a f i á k Őr tev Z o l t á n 
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Karácsony előtt kiezdte tár-
gyalni a honvédtől" véryszék ör-
Jey Zoltán altábornagy bűn-
ügyét, amit az ünnepek miatt 
félbeszaki tottak. A tárgyalást mai 
délelőtt -9 órakor folytatják «* 
3. kerületi honvédparancsnok-
ság épületében a Tisza Lajos-
körúton. 

Divatáru üzletek f o s z t o -
gatására szövetkeztek 
Az utóbbi időben számos di-

vatáruüzletben fosztogatás tör-
tént Szegeden és a környékbeli 
városokban. A rendőrség nyo-
mozása sikerrel végződött s el-
fogta Ágoston Erzsébet, Kovács 
Rozália és Kovács Ferenená 
baksimajori nőket, akik divat-
áruüzlet fosztogatására speciali-
zálták magukat. Elmondották, 
hogy tizennégyen társultak erre 
a célra s mindig hármasával 
mentek üzletszerző kftrutjukru. 
Különösen forgalmas napokon 
jártaik el sikerrel. Ilyenkor ket-
ten előrefurakodtak, a harma-
dik meghúzódott a Háttérben és 
anyagot anyag után kértek s 
mindig bátranyujtották mögöt-
tük rekedt társuknak, nézze; 
meg, megfelel-e a minőség. A 
nagy tumultusban az anyag há-
tul maradt, addig az elől állói 
két vevő alkudozni próbált s 
végül elillantak. Minthogy a 14 
baksimSjorbeii fosztogatóból ed-
dig hármat vélt őrizetbje a rend-
őrség. a kereskedőkét fokozot-
tabb figyelemre hívják fel az-
zal, hogy ha hasonló vásárlók-
kal találják magukat szemben, 
azonnal értesítsék a rendőrsé-
get, hogv a banda többi tagja is 
lalíat aki kerüljön. 

ftözépiacetió^átiaii 
lüljii fieSységef foglaltak el 

Markosz csapatai 
A görög demokratikus had-

sereg tevékenysége inkább 
Középmacedóniára szőri Lko-
zott az utóbbi napokban. Ezen 
a vidékén Metatikon, Megali-
Vrisszi, Kalioromo, Agion-
Szerafi és Silisi községeket 
foglalták el heves harcok 
után. Markosz tábornok csa-
patait nagy lelkesjedóssel üd-
vözölték a fenti helységek-
ben. A lakosság azonnal ka-
tonai szolgálatra jelentkezett 
és megkezdte harcát a fasisz-
ták ellen. 

A szabadságharcosok rádió-
jának jelenlése beszámol ar-
ról, hogy Görögországban 
folynak a letartóztatások. Ma-
gában a filissi járásban 650 
személyt bor tön őzt ek he. Nza-
lonikiben nagyobb számban 
zártak le embereket, mert ál* 
Utólag valaki bombát dobott 
a külvárosban. 

A nyugati sajtóban erősö-
dik a rokonszenv a görög sza-
badságharcosok iránt. A Le 
Travail svájci láp hosszú 
cikkében állapítja meg, hogy 
Szofulisz kormánya nyíltan 
reakciós és fasiszta, migj a 
görög nép akaratát Markosz 
kormánya képviseli. 

Zoroa spanyol szabadság-
harcos kivégzése még mindig 
az események előterében Van. 
A Daily Worker angol lap 

beszámol arról, hogy Zoroál 
az ocanai börtönben végezték 
ki. Zoroa 65 éves édesanyját 
nem értesítették az Ítéletről, 
Csak másnap Madrid püspö-
ke közölle vele a hirt. A ki-
végzés után Zoroa és társai 
holttestét a börtön szeméi-
dombjára dobták. 

A kivégzés részleteit a tár-
gyalásról és az ítélet végre-
hajtásáról készült jegyző-
könyvek és más okmányok 
alapján ismerteti a lap. A köz-
társasági Spanyolország kép-
viselője az okmányokkal kap-
csolatban éles támadást inté-
zett a Spanyolországban foly-
tatott amerikifli politika ellen. 
Franc-ó repülőtereit, rádióit, 
távíró- és telefonvonalai!, 
rendszeresem használják. 
Ugyancsak az amerikai Stan-
Udard Oil kezében vannak az 
olajforrások is. 

M o s t v á s á r o l f o n 

R I Z S T , príma tűzifát 
é s 

f i i s z e r á r u c i k k e k e t 
a 

Munkásszövetkezetben 
, T e l e f o n : 4 - 6 3 

K o r z ó - M o z ! 

Mára, kedd're prolongál-
tuk a 

tomboló sikerii műsorunkat! 

személyesen fellépnek 
SIJTYI (ADAM KLÁRI) 

a fcis cigányleány és 

PÉCIIY GIZI 
a Tomi alakitója. 

T O M I 
fl megfagyott 

gyermek 
Főszerepekben: 

CSORTOS GYULA? 
DOHOS ANNI, 

SIMOR ERZSI, 
MIHÁLYI FRNö. 
HASTHY LAJOS. 

A gyerineksjM'Tepékben: 
FÉUHY GIZI, 
ADAM KLAKI (Sutvi), 
POLGÁR ZSLZSI. 

Előadások: fél 4, fél 6, fél 


