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Demokratikus rendőrségünk 
péidátadú á l d o z a t v á l l a l á s a 

Rajk elvtárs vezetésével a 
magyar demokrácia rendőr-
ségében ma mái' döntő több-
ségben vannak a népi elemek, 
munkások és parasztok. A 
rendőrség a magyar nép rend-
őrsége lett. Erről leitek bizony-
ságot a szegedi V. rendőrlan-
osztályparancsnokság állomá-
nyába tartozó rendőrök és 
tanfolyamhallgatók. 

Az MNDSz felhívással for-
dult a tanosztályhoz a súlyos 
helyzetben lévő családok nél-
külöző gyermekeinek támo-
gatására. Az öntudatos demo-
kraták kisfizetésűkből is meg-
találták a lehetőségét aonnes-
lelenek támogatására és havi 
8G7.50 forintot ajánlottak fel. 

örülünk és büszkék va-
gyunk, hogv demokráciánk-
nak ilyen áldozató! ' vállaló 
rendőrei vannak, vár juk, hogy 
többen kövessék példájukat. 

ORTUTAY GYULA: 

A K o s s u t h - d i j a k a m i n ő s é g 
©onteiéséf s z o l g á l j á k 

Az Országos Köznevelésij nak és orvosoknak, h o© az 
Tanács csütörtökön délután] első két, va© három évüket 
Budapesten teljes ülést tar-j falun és tanyacsoportokban 
tott. Ortulay Gyula vallás- és! kell eltölteni, 
közoktatásügyi miniszter is-" Ortulay miniszter végül rá-

Súlyos visszaélések a ttübekháal szövetkezeinél 

Ot métermázsa homokot hevertek 
a leszállított búzába 

A Magyar Országos Szövet-
kezeti Központ ellenőreina© 
arányú visszaéléseket leplez-
lek te Kübekházán. A Föld-
inüvesszövetkeZet lelkiisme-
retlen vezelői eltulajdonítot-
tak a szövetkezet által felvá-
sárolt búzából és a hiányok 
pótlására homokot keverlek 
a búzába. Eljárásukkal nem-
csak a közellátás érdekeit ve-
szélyeztették, a közösség va-
©on í t tulajdonították el, ha-
nem súlyosan ártottak a fej-
lődő magyar szövetkezeti 
mozgalom tekintélyének is. 

A salgótarjáni Cserháti-ma-
lom részére 137 métermázsa 
búzát cs a Kőbányai Polgári 
Serfőző részére 103 métermá-
zsa napraforgómagot szálH-

merteüc a 
déspolilika 

magyar művelő-
me©a'ÓKÍtandó 

mutatott arra, h o © a Kom-
munista Párt alapján lélesi-

program jinak egyes részié- tett Kossuth-dijak a minőség 
leit. A beszámoló során töb-
bek között a kövelkezőkeLje-
lentette be: 

A magyar parasztság kultu-
rális és szociális felemelkedé-
sét célzó olyan törvényjavas-
latot kívánok a parJament'ielé 

tott le a közelmúltban a szö-
vetkezet. A beérkezett meny-
nyiségek átvételénél a cégek 
észrevették, h o© a buza és 
napraforgómag közé rengeteg 
homok keveredett. A cégek 
felszólalása folytán a MOSZK 
makói kirendeltsége vizsgála-
tot indított és m egál lapította 
a következőket: 

A szövetkezet üzletvezetője, 
Szántó Sándor s alkalmazott-
ja, Karácsonyi Sándor a szö-
vetkezet részére buzit vá-
sárolt. Szántó és társának a 
megbízatását októberben visz-
szavonlák és ekkor Tóth Jó-
zsef gabonavásárló vette át 
a buza kezelését. Az átadás 
alkalmával Szántóéknál 26 
métermázsa gabonahiány mu-
latkozott. Az átadók kötele-
zettséget vállaltak, hogy a 
hiányt megtérítik. 

Az átadás ulár került sor 
a fenli mennyiségű buza és 
napraforgó leszállítására. 
Szántó és Karácsonyi megál-
lapodtak abban, hogy meg-
szerzik a hiányzó mennyisé-
get, u © h o © 5 mázsa horno-

rácsonyi Újszegeden homo-
kot vásárolt, ezt Kübekházá-
ra szállították a szövetkezeti 
gépkocsin, majd a munkások-
kal a búzába kevertették. 

Tóth József látva, h o© 
Szántóéknak ez szabad, saját 
raktárában lévő búzába szin-
tén homokot kevert. A vizs-
gálat során kiderült, h o© 
Szántó augusztusban a szö-
vetkezeti raktárból Szőregre 
szállított búzát. Ehhez azután 
csatlakozott az átvevő Tóth 
is, aki u©ancsak Szőregre 
küldött búzát. Szőregen Sza-
bó Lászlónál és Kanyó Lász-
lónál rakták le' az átvitt bú-
zamennyiséget. 

A vizsgálat azt is megálla-
pította, h o© Szántó a'szövet-
kezelnél magánüzleteket is 
kötött, itt pénzhiányok is mu-
tatkoznak, amit most fizeté-
sével és óvadékával pótolnak. 

A megejtett vizsgálat után 
az ellenőrök feljelentésére a 
gazdasági rendőrség mind a 
három szövetkezeti alkalma-
zottat őrizetbe vette. A nyo-
mozás során bevallották a 

kot kevernek a búzába. Ka- terhükre rótt cselekményt. 

emelését szolgálják, amint-
ho© a magyar demokrácia 
központi kérdése immár a 
magasabb színvonalra való 
törekvés. Művelődéspoliti-
kánk célja is a magasabb 
színvonal, de nem e © kivált-

terjeszleni, amely kötelezően j ságos réteg számára, hanem 
előírja a tanítóknak, tanárok- a magyar nép számára. 

R ö v i d e s e n m e g i n d u l S z e g e d e n 
a mezőgazdaság! termelési v e r s e i 

Megírtuk, h o© mezőgazda-1 Csoportosítás: 1—3, 4—10, 
sági versenybizottság alakult I 10—25 holdon felüli birtok-
Szegeden, h o © minél jobban kategóriák szerint történik. 
elősegítse az ezévi termelést. 
A bizottság most megállapí-
totta a versenyfeltételeket is. 
A versenyre jelentkezni lehet 
az UFOSz-náí, a termelési 'bi-
zottságiknál, a gazdaképző is-
koláknál és mintagazdáknál. 
A versenyen részt vehet min-
denki, aki hivatásszerűen gaz-
dálkodással foglalkozik. A 
mással is foglalkozók külön, 
csoportban, versenyen kivül 
vesznek részt. Művelési ágak 
szerint részt vehetnek: szán-
tóföldet művelők, kertgazda-
ságok, szőlő- és © ü m ölesgaz-
daságok. 

II S z I T felhívása 
a parasztifiusághü? 

A Szakszervezeti Ifjúsági és 
Tanonanozgaiom felhívással 
fordult a parasztifjusághoz. Fel-
hívásában rámutat arra, hogy 
a munká.siíjuság következetes 
harcot viv az ifjúsági egység 
ellenségei elten. Mozgalmukkal 
egész sor komoly eredményt 
sikerült kivívni ok 'a munkásifju-
ság részére. 

— Harcunk legfőhb tanulsá-
gát tolmácsoljuk nektek — 
mondja a felhívás —, amikor 
felhívunk bernieteket, vessétek 
ki soraitokból a széihuzákat és 
alkossátok meg minden község-
ben .az ifjúság egységes, harcos, 
demokratikus szervezetét. 

A verseny célja: jutalmazni 
azokat a gazdákat, akik a 
földből a természeli és közi-
gazdasági tényezők kihaszná-
lása mellett a legtöbbet hoz-
zák ki és amellett a legjobb 
gondozásban részesitik a föl-
det. 

Az elbírálásnál a következő 
szempontokat veszik figye-
lembe: Milyen a tanya köre 
nyéke, a szérűskert, milyen 
a tápanyaggazdálkodás, víz-
gazdálkodás, vetés, betakarí-
tás, talajmüvelés, gé,pek és 
eszközök, istállók, állatte-
nyészlés, legelő karbantartár 
sa. Üzemi kérdéseket, ©ü-
mölcs, szőlő és bortermelési 
szakszempontokat is fi©e-
lembe vesznek. 

Külön kategóriába kerül-
nek az ujgazdák, akiknek ed-
dig még földbérletük sem 

minisztertanács megállapította 
a közszolgálati alkalmazottak soronkivöli 

előléptetésének előfeltételeit 
A kormány tagjai pénteken i gálati alkalmazottak soronldvüll 

előléptetésének előfeltételeit. 
Hozzájárult a minisztertanács 

ahhoz, hogy Böhm Vilmos stock-
holmi magyar követ működését 

A minisztertanács elfogadta a dán királyság területére is 
azt a rendelettervezetet, amely kiterjessze, _ továbbá Gubacsi 

délelőtt Dinnyés Lajos minisz-
terelnök elnöklésé vet rendé s 
heti minisztertanácsot tartot-
tak. 

a közületi sajtótermékek köz-
ponti kiadását szabályozza. 

Elfogadta továbbá a központi 
nyilvántartó szervezésére vo-
natkozó rendeletet. E szerint a 
többszörös ellenőrzés elkerülése 
végett az egyes nyilvántartókat, 
intézményeket és vállalatokat 

Gvór© törökországi követnek a 
libanoni kormányhoz való kikül-
detéséhez. 

Elfogadta a minisztertanács 
azt a törvénvjavaslatot, amely 
az itélőbirÓK áthelyezését és 
végelbánás alá vonását átmene-
tileg szabályozza. Az igazság-
ügymimszler a lelügyelete alá , , , uevnujuszier a iciuiiyncro ma 

ellenőrző szervek munkájának ta*/tozó M r m e i v bíróság bíráját 
osszeegyeztetese céljából létesi- b e I e e g y e z é s e nélkül is másbiró-
tik a központi nyilvántartót 

Hozzájárult a minisztertanács 
a Gazdásági Főtanács előter-
jesztésére az 1948. évi rendkí-
vüli póthitel, illetve rendés hi-
tel é« hilelelőlcgek folyósításá-
hoz. 

A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére hoz-
zájárult a minisztertanács a 
magyar-lengyel "kulturálisegyez-
mény becikkelyezéséről szóló 
törvényjavaslatnak az ország-
©üiés elé való benyújtásához. 

A kultuszminiszter egy má-
sik előterjesztése alapján a Te 

sághoz áthelyeznetS 
A honvédség korszerű fejlesz-

tésével kajicsolatosan a tiszti 
és tisztképző újoncok kiképzési 
létszámának tclemelését enge-
délyezte a minisztertanács és 
hozzájárult a Gazdasági Főta-
nács által már megszavazott 
költségvetéshez. 

A lakóházak helyreállításával 
kapcsolatosan a lakók köteles-
ségét akként határozta meg a 
minisztertanács, ho© a bérlő 
jogosult helyreáilitani a lakó-
háznak olyan szerkezeti részét, 
továbbá a lakók közös haszná-

leki Pál tudományos "intézet el-! tatára szolgáló olyan épület-
nevezését Keleteurópai Tudo-1 részt, amely a bérlemény za-
inányos Intézel elnevezésre vál-
toztatták. 

A pénzügyminiszter javasla 

vartalan használatához szüksé-
ges 

A minisztertanács a kora dél-
tára megállapították a közszoi- utáni órákban ért véget 

volt és írok akiknek öröklés Szef?e<R Egyetemi Ifjúsági Szö-vott es azok akiknek orouies v e t s é (SzElSz) rendezésében 
folytán satát foldjuk nem volt m a kezdődnek meg. A mai nap 
csak bérletük, ezenkívül akik-
nek öröklés utján saját tulaj-
donuk volt. 

Jelentkezési határidő a ver-
senyre 1948 március 31. 

Belváros legforgalmasabb 
helyén 

üzleti kirakat 
kiadó. Érdeklődni a ki-
adóban. 

i l . K. P. Bclv tros I . h eroete*e 
február 3.-án, vasárnap esle 6 órái kezdettel 
Kálvin-tér 6. szám alatt 

műsorom fciímexbálal 
rendez. Mindenkit szeretettem cghiv a Vezetőség 

Kitűnő zenet Tánc! Bülté! Vacsora! 

A* egyetemi naook szombati u r o t p a m a 
. A szegedi egyetemi napok a, hont avatják fel az alsóvárosi 

iskolában: 
Az e©etemi napok program-

jának különösen kiemelkedő ré-
programja a kan" diákvezetők ] sze lesz Losonczy Géza elvtárs, 
értekezletével kezdődik reggei' országgyűlési képviselő, a Sza-
8 órakor a SzEISz-otthonban. bad Nép szerkesztőjének elő-
Utána 10 órakor nagy©ülést adása délután 4 órakor a város-
rendez az ifjúság az Ady-téri ' háza közgyűlési termében >Az 
egyetem nagy előadótermében. ' értelmiség és a magyar íejlő-
A ©ülésen Veres Péter honvé- dés« címmel. Este hat órá-
dé Imi miniszter beszél és Sza- kor fáklyás ifjúsági felvonu-
lni Béla, a MEFESz elnöke. A lást rendeznek az egyetemi na-
miisorban közremüjíöaik aze©e- pok vendégei tiszteletére. Nyolc 
temi énekkar. Ez alkalommal órakor díszhangversennyel zsírul 
hirdetik meg a Medikus Kör az első nap programja a Nem-
cenlenáriumi munkaversenyét zeti Színházban. Itt Ortutay 
is. Délben 2 órakor a Medikus Gyula kultuszminiszter mond 
Kör által létesített napközi ott- bevezetőt. 

Ma délután 4-kor a városháza közgyűlési termében 
Losonczy Géza a Szabad Nép főszerkesztője 

„ H z értelmiség és a magyar fejlődés" 
címen tart előadást Belépődíj nincs. 

Hárs zas í a l á k o z é 

S z e g e d e n 

Az E©etemi Napok ifjú-
sági rendezői felkérték la-
puiiKat, hogy adjunk helyül 
az alábbi soroknál;. Öröm-
mel teszünk eleget enneS 
a kérésnek. 

Az Egyetemi Napok program-
jából azt a részt szeretnénk ki-
emelni, amely a műsorban talán 
jelentéktelennek tűnik, valójá-
ban azonban Szeged jelenének 
egyik leghatalmasabb demonstrá-
ciója le sz. A fáklyás ifjúsági 
felvonulásra céízunk, amellyel 
Szeged fiatalsága lesz majd 'hi-
tel az e©etemen, városunk szel-
ie-nr központja és ugyanakkor 
a demokrácia mellett.' bebizo-
nyítván, hogy szellem és de-
mokrácia nem ellenlmondó, ha-
nem rokonérielmü fogalmak, hi-
szen az igazi szellemiség min-
dig a haladás szolgálatában állt. 

Ugyanakkor az ifjúság üd-
vözli majd dr. Ortulay Gyula 
kultuszminisztert, aki ez alka-
lommal Szegedre jön, ho© az 
Egyetemi Napol; keretében meg-
győződjék arról, ho© városunk 
mekkora fejlődést tett a leg-
utóbbi esztendőben és hogyan 
fejezi ki tiszteletét a szeltem 
képviselői előtt. Mert a szegedi 
ifjúság hatalmas megmozdulásai 
üdvözlet a szegedi egyetem ta-
nári kara felé is, amelyet igy 
nz ez évi rektor, dr. Székely 
István képvisel. A felvonulás, a 
lelkesedés, a lobogó fáklyák az 
ifjúság bizalmát tolmácsolják. 

A felvonulás előtt az egyetem 
rektora, dr. Székely István Sze-
ged tudományos kiválóságai kép-
viseletében üdvözli és fogadja 
dr. Ortutay Gyula vallás- és 
közoktatásügyi minisztert. 

A megmozdulás tartalmát ugy 
foglalhatnánk össze, hogy az a 
kultúrpolitika, a tudomány éa 
az ifjúság hármas találkozásai 
amelyet nyugodtan tekinthetünk 
a magyai' demokratikus kultur-
fejlődes e©LI; döntő jelének éa 
biztositékának. 

AZ OLVASO írja 
1 —• • - r -, -rriünH 

Iskolai különkiadások 
*E©Lk nap fiam szomorúan 

jön haza azzal, hogy az iskolá-
ból hazaküldték. Amikor meg-
kérdeztem, hogy miért, azt fe-
lelte, hogy nem fizette be a 
film- és a sportköri díjat, ezérl 
küldték haza és igazolatlan órái 
is kapott. Elmesélte fiam, hogy 
u. n. sapkarazziát is tartottak 
és ellenőrizték, kinek van meg 
az intézeti sapkája és hozzsivaló 
címere. 

Árost, amikor olyan nehezek 
a kereseti viszonyok és még 
a napi kenyérre valót ifi olyan 
nehéz megkeresni, az iskolai 
több és több kívánsággal fordul 
a szülőkhöz. Hol ilyen, hol 
olyan célra kell kisebb-na©obb 
összegeket befizetni. Egyszer 
krétára. e©szer begyujtós pa-
pírra, hoi meg önképzőkörre, 
va© sportkörre kell 3—4 fo-
rintnyi összeget küldeni. Kije-
lentik, ho© az iskola nem kö-
telező és aki nem tudja meg-
fizetni, az ne járjon iskolába. 
Most jelenleg a sapka és a cí-
mer megvételéért zaklatják a 
tanulókat, illetve a szülőket. A 
sapka jelenleg 40—50 forintba 
kerül és hozzá a címer 6 forint. 
Most kérdem én, ha egyszer 
nem telik sapkára és címerre, 
akkor honnan vegyen az em-
ber, vagy vegyem ki a fiamat-
az iskolából? Elég sulvos teher 
volt ősszel a tanKönyveket éa 
a füzetekel me©enni, azonkívül 
még tandijat is kell fizetni. 

Azt hiszem, ho© a kultusz-
kormánynak nem az a célja, 
hogy mennél kevesebb tanuló 
járjon az iskolába, hanem ho© 
aki tanúim akar, annak meg 
is legyen az alkalma és ne ne-
hezítsék meg a tanulását anya-
giak miatt. 

Remélem, azt igazgató ur Is 
belátja, hogy ezt" nem lehel 
megvenni, noha az e©öntetüség 
kedvéért szebb volna' a klauzá-
tista egyensapka. 

Szabadság! 

Egy gondokkal küzdő szülik 


