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A hároméves terv őre 
a tervmegbizott 

A íervmeghizolt uj jelenség 
a magyar gazdasági életben, sőt 
nemcsak Magyarországon, ha 
nem Európáí>an is. A tcrvmeg-
Iázott intézményét nem ismeri 
sem a Szovjetunió, sem pedig 
a szomszédos államok tervgaz-
dasága. Szovjetunióban hosszas 
próbálkozás után alakult ki az 
egységes vezetés rendszere, ami-
kor megfelelően képzett és po-
litikailag feltétlen megbízható 
ember állt a szovjet gazdaság 
rendelkezésére. 

A délkeleteurópai államokban 
az államosítás nagyobb keret-
ben folyt le, ini,nt nálunk;. Az ál-
lamosított vállalatok vezetői köz 
vetlen magától az államtól vagy 
tervgazdálkodási szervétől kap-
ták'megbízásukat és csak ennek 
larfoznak felelősség,gél. 

Magyarországon a gazdasági 
élet központosítása csak lassan, 
.JépéSrŐl-lépésre halad előre. 
Igen jelentős területek állanak 
még magánkézben. A bankok 
államosításával is az iparválla-
latoknak nem egészen kéthar-
mad része tekinthető közvetlen 
állami vezetés aiatt álló válla-
. tatnak. 

A magánvállalat természete-
sen a tőkés rendszerben ismert 
otvek szerint dolgozik. saját 
hasznát nézi. Az üzemi bizottság 
hatásköre korlátolt és nem ter-
jed lei a termelés közvetlen el-
lenőrzésére. Ezért volt szükség 
a tervmegbizott intézményére, 
azaz mindenegyes működő gaz-
dasági egységnél egy olyan sze-
mély jelenlétére, aki .nem vál-
lalati vagy üzleti, hanem or-
szágos nemzetgazdasági érdeke-
ket képvisel. De szükség van 
ilyen intézményre minden ha-
tóságnál, városnál stb. Ismerve 
hivatalaink, városaink, varme-, 
gvéink lokálpatriotizmusát és 
hivatali sovinizmusát indokolt 
itt is a tervmegbizoltak műkö-
dése. azaz a helyi érdekektől 
eltekintő országos "szempontokat 
figyelembevevő ellenőrzés. 

Áe ellenőrzés és a tervszerű-
ség kérdése legsúlyosabb a me-
zőgazdaság terén. Magyarorszá-
gon ma 2 millió ember folytat 
önálló gazdálkodási, tehát nyil-
vánvaló. hogv itt is szükség van 
a közérdek és magánérdek ösz-
szeegyeztelésére. A vállalati, 
közületi tervmegbizoltak mellett 
rövidesen megalakul a mező-
gazdasági tervmegbizoltak testü-
lete is. 

A mezőgazdasági lervmegbi-
zotta'k kijelölésével h magyar 
gazdasági élet minden őrhelyén 
olt fog állani a tervmegbizott. 
Ezektől a férfiaktól 'igen sokat 
vár áz ország. .Annak ellenére, 
hogy hivatalosan jogilag é;-
ténylegesen sem vezetők az 
üzemi wn, mégis mindent tud 
ások és látni ok kell. gondoskod 
ni kell. hogy ne cs:ik utólagos 
ellenőrzés révén gyakoroljanak 
1 lefolyást, hanem szavuk már 
előre is, elhatározóan is, dön-
tő legyen. Ehhez nagy általános 
tudás, tárgyi szakismeretek kel-
tenek. A munkássággal, az UB.-
vei az üzem vezető főtisztvise-
lőivej való érintkezésben poli-
tikai érettségre, diplomáciai ta-
pintatni, megértésre van szük-
ség. 

Munkásságában semmilyen 
anyagi érdek nem befolyásolhat-
ja a. tervmegbözottat, annak el-
lenére. hogy több munkája lesz 
mini valaha, nem húzhat több 
fizetést. I clkes, meggyőződéses 
demokratának, szilárd jellemnek 
kelj lennie, aki vizsgál, bírál, 
ellenőriz és jeleni, lendületet 
ad ős fékez, ahol kell. A ren-
deletek. utasítások csak a vá-
zát -adják munkájának. Ezt a 
keretet tartalommai, élettel ma-
guk a tervmegbizoltak töltik ki. 
A gyakorlat mutatja meg, hogy 
azok a férfiak, nők, átok ezt a 
súlyos és felelősségteljes mun-
kát vállalták, meg fognak felelni 
feladataiknak és győzelemre vi-
szik a hároméves tervet. 

Újévben 
v á s á r o l j o n 

Kovács Imre 
cukorkakereskedőnéi, Tisza 
Lajos-körűt 48. — Telefon. 
~ " Eladót nafykaa 
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Hűtlen kezelés bűntettével., 
vádolja az ügyész Órley Zoltánt 
Miért hívtak be iparosokat honvédségi szolgálatra? 

Kőzet háromhetes szünet után 
kedden folytatta a honvédtör-
vényszék Örley Zoltán altábor-
nagy bűnügyének főtárgyalását. 
A szünet alatt a védelem ujabb 
20 tanú kihallgatását kérle, 
amit a honvédtörvényszék et is 
rendelt. A tárgyalóterem zsúfo-
lásig meglelt, amikor dr. C z i-
b o r Béla hadbiróőrnagy, tár-
gyalásvezető a főlárgyalást meg-
nyitotta. 

Dr. T ó t h László hadbiróal-
ezrodes kiterjesztette a vádat 
négyrendbeli hivatalból üldö-
zendő hűtlen kezelés bűntetté-
vel. Az eddjgi tárgyalási adatok 

iiának- akik a Ffe'ss'g-laká.sl 
'gy d'fnMnfesen rrnrtheliozlák. 

Végül 1947 január 23-én nad-
rágot csináltatott a kincstár ter-
hére, holott ruházati cikkekkel 
jól ci volt tátva. 

Ezután a védő és a tárgya-
lásvezető, majd a védő és az 
ügyész között történt meg az 
első összecsapás, amire a tár-
gyalás további folyamán több-
ször is sor került" majd meg-
kezdődön örley kihallgatása a 
négy uj vádpontra, örley vala-
mennyire kijclentetie, hogy nem 
érzi magát bűnösnek. A motor-
kerékpáruttal kapcsolatban azt 

alapján ugyanis gyanú merü l t ! a d t a eK>> hok'Y fiát ö küldte 
fel arra, hogy Örley Zoltán 1910 bizalmas jratokkal a mimszte 
juliusában, 

az infláció tetőfokán 650 kiló 
zabot és 700 kiló tengert vá-
sárolt aiíópengöérl a kincstár 
készletéből és uzl hrzotl ser-
tésre cserélte be. amivel a 
kincstárnak anyagi kárt oko-
zott. 

Abban az időben ugyanis adó-

Eengőért nem lehetett termónv-
ez jutni. 1946 április 27-én 

fia, örley Tibor által magán-
ügyben tönkretett kincstári mo-
torkerékpárt a kincstár költsé-
gén javíttatta ki. holott örley 
Tibornak ebben az ügyben be-
adott igazoló-jelentését nem fo-
gadlak el. 1945 május és no-
vember közti időben Fleissig 
Dezső ezredesnek anyagi hasz-
not biztosítva 

iparosoka! h.valoll be kuto-

riumba, mire a tárgyatásvezető 
megkérdezte, hogyan sérülhe-
tett meg akkor a motorkerékpár 
a bécsi országúton. Erre a vád-
lott nem tudott feleletet adni. 
A kincstárral kifizettetett u j nad-
rágra vonatkozóan azt- adta elő, 

j hogy a szabómühelyben olron-
| tollak egy nadrágot s ahelyett 
készíttette január 25-én a má-

'sikat. Ezt a vallomását rövi-
desen megcáfolták a kihallga-
tott tanuk. 

Elsőnek B e c k Ernő fuvaros 
telt tanúvallomást, aki a hely-
őrségi kórházban századosi be-
osztásban a pénze 11 áImán yt ke-
zel le. Közvetlen tudomása volt 
arról, liogy iparosokat azértkel-
lett katonának behívni, hogy in-
gyen javítsák ki Fleissig ezre-
des bútorait, de behívtak kárpi-
tosl, yizvezetókszeretőt, lakatost 
is katonának, hogy Fleissig ez-

A postatakarékpénztár veszi 
a városi zálogházat 

á t 

A város tanácsának keddi 
ülésén R ó n a Béla elvtárs, 
pénzügyi tanácsnok jelentést 
tett a postatakarékpénztár 
szegedi fiókjával kapcsolat-
ban folytatolt tárgyalásokról. 
Amint már közöltük, ezenlul 
a városi adókat is poslalaka-
rékpénztári csekklapon kell 
befizetni, amely a csekkfor-
galom utján lényeges egysze-
rűsítést és előnyt jelent a vár 
ros pénzügyi forgalmában is. 
Megegyeztek ezenkívül abban 
is, hogy 

a postatakarékpénztár átve-
szi a városi zálogházat 

és kíbérli 10 évre a jelenleg 
üzemen kívül helyezett helyi-
ségeket is. Mindehhez még a 
közgyűlés, másrészről a bel-
ügyminisztérium jóváhagyása 
szükséges. 

A tiszai kompforgalom le-
bonyolítása nem tartozik a 
könnyű munkák közé és szám-
talan veszéllyel is jár. 

A kompkezelők ezért veszé-
lyességi pótlékot kérnek, 

de a város ezt csak abban 
az esetben tudja' megfizetni, 
ha nem ellenkezik a kollektív 
szerződés eelőirásaival. 

örömmel értesültünk a vá-
rosi alkalmazottaknak arról 
a demokratikus elhatározásá-
ról, hogy ebben a hónapban 
szakszervezlelük indítványára 

fizclésük egy százalékát 8 

eftrőj szabadságharcosok-
nak ajánlják fel. 
Több kisebbjelienlőségü ügy 

tárgyalása meilelt elhatároz-
ta a" tanács, hogy az országos 
állat- és kirakodóvásárt egy 
nappal később, tehát február 
7-én, 8-nn, szombaton és va-

renováltas-
is végzett 

ia-

redes házát velük 
sók. örley lakásán 
ingyen munkát egy behívott 
kalos katona. 

Bnrlos József hadbiztosa [ez-
redes és Fodor Sándor jelen-
téktelen vallomása után Halál 
Pál kiszombori honvéd igyeke-
zett Örley Tiborra vonatkozóan 
jnentővallomásl tenni. Végül 
mégis beismerte, hogy 

Kis/oiiikorban népgyűlés ke-
relében követelték örley Ti-
bor azonnali eltávolítását a 
faluitól-

Bodrogi János őrnagy, a vád-
lott volt segédtisztje a repre-
zentációs költségekkel kapcso-
latban előadta, hogy a tisztelet-
díjakat legtöbbször saját zselé-
ből fízelté ki s azt örley kife-
jezett utasítására számolta el a 
kincstár terhére. A vaesorakölt-
ségeket is örley utasítására in-
kasszálta be á reprezentációs 
számla terhére. 

Naszradt Borbála tanú test-
vérét csempészés miatt annak-
idején etitetlék s ő volt az, 
aki kijelentelte, hogy nem tör-
ténhetik baja, mert vele bukik 
a két örley is. Ugyanis adat 
merült fel arranézve, hogy ör-
ley* Tibor a határmenti csem-
pészésben rés/Ivett. A fiatat 
lanu még azt is letagadta, hogy 
örleyt ismerné. Annyit hajlandó 
volt elárulni, hogy egyszer ta-
lálkozott a vádlottat a lakásán, 
amikor »TihSt« meglátogatta. 
Egyébként kijelentette, hogy 
bátyja érdekében egy lépést se 
tett a vádlottnál, se »Tihi« fiá-
nál, nem is tudta, -hogy báty-
ját csempészés miatt elitét lék. 
hár őrizetbevételekor három-
négyszer meglátogatta. 

Székely Mátyás alhadnagy az 
uj nadrág csináltatását világi-
tól la meg. Elmondta, hogy Tóth 
hadbiztosezredes utasítására 

uj nadrág kellelt őrlev szá-
niára. nicrl nagy katona! ün-
nepségre készültek. 

A kincstárnak csak posztóanyaga 
volt, de örley kamgarnhoz" ra-
gaszkodott, igv a kincstári sza-
bótól vásároltak anyagot s azt 
a kincstár .költségére megcsi-
nálták Örieynek. Bár anyaghiány 
volt, a vádlott kifogásolta a 
kamgarn színét, mert kicsit el-
ütött a zubbonyától. 

A védelem által bejelentett 
súrnap rendezik meg Szege- 26 tanú további kihallgatása ma 

reggei 9 órakor folytatódik. dén. 

Közmunkaalapból 
hitelt kapnak az álló iizem?k 

Az építés- és közmunkaügyí 
minisztérium az országban 
nyersanyaggal, géppel rendelke-
ző, de pénzhiány miatt álló 
üzemek rész.ére munknbérhitel 
formájában pénzl ad. Ezek az 
üzemek a nyilvántartott köz-
munkásokból igényelhetnek 
munkaerőt. A munkások bérét 
bizonyos ideig a minisztérium 
folyósítja a kollektív szerződés 

K ényes téma - mesteri világMmen 

(FANNY BY GASIJGIIT) 

A szép FÍUUIY utja a >Vörös 

ímpás -tét a boldogságig. 

Faniiy P I l lL IS VALVERT 
Forrt Gerry JAMES MASON 

Hollywood nagy sztárjának .tü-
neményes világfi lm je. 

Ma, szerdán prem'iTfren 
és a kővetkező napodon 

fél 4, fél 6 és léd 8 órakor 

a Belvárosiban 

szerint. Abh.au az esetben, ha 
valamely gvár részére nem tud-
nak munkásl adni, az maga is 
f e. I k u t a t h a t munkaerőt. 

A munkabérhitelben része-
sülő gyárral a minisztérium 
megállapodást, köt, mikor fizeti 
vissza a kapott összeget. A meg-
állapodásnál leltétlenül tekin-
tetbe veszik, hogy mennyi idő 
kell arra. hogy az üzem végle-
gesen rendbejöjjön. Ha az üzem 
nem fizeti vissza a kölcsönt, 
a minisztérium lefoglalhatja a 
berendezést. 

A minisztérium a rendeletet 
rövidesen a Gazdasági Főtanács 
elé terjeszti. 

Színház *Film • Művészet 

x A szegedi Tisza-híd ja-
vára rendezendő szimfonikus 
jazz-hangversenyre ni ír foly-
nak a próbák Várady László 
karnagy vezetésével. A be-
avatottak szerint a. hangver-
seny minden képzeletet felül 
fog múlni ugy nívóban, mint 
külsőségekben. Jegyekről 
ajánlatos előre gondoskodni 
a Koncertnél, mivel egyes ka-
tegóriák már teljesen elfogy-
lak. 

Az ÜSA megakadályozta 
a kommnnisfák 

milánói ntját 
Az amerikai kommunista párt 

tiltakozást jelentett be a kül-
ügyminisztériumnál, mert a (járt 
kiküldőt tjének nem adottt útle-
velei, hogy az olaszországi párt-
kongresszusra utazhassák. 

Lengyel kormány-
küldöttség érkezik 

Bndapeslre 
A Magyar-Lengyei Társaság 

hétfőn este rendkívüli közgyű-
lési tarlóit. A rendkívüli köz-
gyűlésen Miliályffy Ernő, a tár-
saság elnöke bejelentette, hogy 
kél hét múlva lengyel kormány-
küldöttség érkezik Budapestre 
s velük jön a lengyel kulturális 
és ludományos élet több kiváló 
személyisége is. 

A közgyűlés egyhangú letke-
s'edéssel elfogadta az elnök in-
dítványát és Fiederkiewicz kö-
vetet megválasztotta a társaság 
tiszteletbeli elnökévé.. 

rí 
„Inkább a sárba 

beletaposom.. 
Kocsis Béta mórahalmi 27 

éves földműves meghamisította 
őrlési engedélyéi és a lábai ni-
silotta a közellátási tisztviselő 
nevét is. A malom tisztviselője 
észrevette a hamisítást és fel-
jelentette Kocsist, aki erre azt 
mondta: sdobják a fenébe azt 
a hamis engedélyt, megfizeti, at 
fáradságot*. Baltazár Péter tiszt-
viselő az éppen ott-lartózkodó 
Raczkó Pál budapesti elszámol-
tatási biztosnak akarta átadni a 
hamis őrlési engedélyt, amikor 
Kocsis Béla kikapta a kezéből, 
széttéple . és kerékpárra kapott. 
Jó messzire megállt, és a papír-
szeleteket a sárba taposta, hogy 
a bizonyítékot megsemmisítse. 

Közellátás- érdekét veszélyez-
tető bűntett, közokirathamisí-
lás és vesztegetés miatt eljárás 
indull Kocsis elten, akit a gaz-
dasági rendőrség azonnal őri-
zetbe is vett. 

4 Délmagyarorszag 
hadifogoly szolgálata 

Illetékes helyről közlik, hogy 
a magyar sajtóban megjelent 
•léli haddfogolvszáilitásra* vo-
natkozó hirek alaptalanok, mi-
vel a szállítások a tét folya-
mán szünetelnek. A téli nehéz-
ségek megszűntével azonban tö-
meges haúifogojyszállitások lesz-
nek és ezekre készülnek fel már 
előre a hndifogolyálvevő állo-
mások. 

maliin 
Széchenyi 

Filmszínház 
S z e g e d Telefon: 4 9 0 

Csak 1 napigl 
Szerdán: Gyermekeknek 
és felpőtteknek is a leg-
kedvesebb élmény. 

H a m u p i p ő k e 
Vidám mesjejáték. 

Azonkívül: HÍRADÓ. 

Csütörtöktől: "Uj 
angol viiágtilm! 

szanes 

Diadalmas 
szerelem 

Hatalmas szincs film-
csoda, mely mesteri ren-
dezésével, csoil;itatos szí-
neivel és egyeaüláltó for-
dulaíos történeteivel ejti 
bámulatba a nézőket. 
Főszereplő: 

DÁVID NI VEN'. 

Azonkívül HÍRADÓ. 

Előadások: fél 4, (él 6 és Ié4 
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