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Tovább snlyosbodik a palesztinai helyzet

Lemondták a feltámadási körmenetet
Jeruzsálemben
A londoni rádiói palesztinai
tudósítója szerint az ország
területén az ellenségeskedések mindinkább elfajulnak.
Mindkét fél lázasan fegyverkezik. Az arabok azt hirdetik, hogy Palesztina földjén
egységes iállamot kell feláll!
tani arab vezetéssel,
ezzel

szemben a zsidók kitartanak
saját füjggetlen államuk mellett és a Je\yis Agency kijelentette, hogy a független zsidó állam »d!e facto« máris
megvan. A palesztinai háborúskodás természetesen érinti
a nagyheti ájtatosságokat is.

A nagyszombati feltámadási
körmenetet máris lemondták.
Az angol csapatok behajózása Haifába tovább folyik. Azokat a ruházati és élelmiszerkészleteket, amelyeket nem
akarnak elvinni, szabad kézbői eladjiák.

akarják
hasznossá tenni, de
fl dolgozók egészségvédelme érdekében
egyébként "igyekeznek ezt a várakozás' időt minél rövidebbre
sízor'ían'. Uj szakrendeléseket is
be, így például a gyeraz 0TI szegedi kommunista pártszervezete állítanak
mekgyógyászatot délelőttre is,
hogy a vidékről reggel érkezőkszakrendelőknek'
AB OTI szegedi kerületi pénz- nőgyógyászali
nek" ne kelljen a késő délutáni
műszerekkel
való
bővebb
ellátárának kommunista pártszerveórákig várakozniolk.
ge te a közelmúltban jelentősen tása.
Az ilyen nagyobbszabásu termegerősödött.
Az OTI
valaAz OTI szegedi dolgozói nagy
mennyi
dOigoz.őja
felismerte vek mellett kisebb, hasznos újí- lelkesedéssel készülődnék az ápbevezetése is szerepel, rilis , eisején inddló munkaverUgyanis, hogv munkájában leg- tások
jobban az MKP támogatja és mint például az intézet barátsá- senyre, amely bebizonyítja, hogy
belépett a munkásság
vezető gosabbá tétele vtirágok beszer- á d'eniokraIikusan átszervezett,
pártjába. Azi ilymódon megerő- zésével. A betegek várakozási kommunista vezetés alatt álló
södött pártszervezet legutóbbi idejét ujságláhlák felállításával OTI valóban a munkásoké.
ülésén <tr. Bánsági János elvtárs, elnök és Erdős Jánosné
elvtivpsnő, titkár javastatára jelentős határozatot hoztak, amely
szerint az OTI szegedi kerületi
pénztárinak dolgozói' csatlakoznak a cscpel" dolgozók felfeHáSsVho/ és orszií£ö§ niiíiilkaversenyl
Március 20-án 62 budapesti kezlet felhívást intézett a kato'rdelnek. A muiíkaverscny gerincét a betegellátás m:nösé«í" és vidéki katolikus cserkész- tolikus cserkészekhez, mely
fav'tása mellett annak
minél tiszt 42 cserkészcsapat kép- többek között a következőket
vorsalib bereszlttlv'itcle jelent', viseletében országos katolikus mondja:
táris kidolgozás alatt áll az or- Cserkésztiszti értekezletet tar»Uigy érezzük, hogy most,
vosi ellátás gyorsítását szolgáló, tott Budapesten. Az értekeza rendelési aominiszlrációt csök- let az egyház és a magyar amikor az egész magyar ncim
kentő tervezet. A versenytervezet egy emberként gigászi erőeet orvosi részében legjelentő- demokrácia viszonyával és az
sebb kezdeményezés egy köz- ezzel kapcsolatban a kato- feszíléseket lesz, hogy a felponti be legfel vételi irod'a felál- likus cserkészlisztek problé- emelkedés útjára lépjen, nem
lítása., ezenkivul a szemészeti és máival foglalkozott. Az érte-

Munkaversenyt

kezdeményezett

Katolikus cserkészvezetők hitet tettek
a demokrácia mellett

Az angol parlament
tagjai
tiltakoznak
a
görögországi
terror elten
Az angol parlament 37 tagja
és mintegy 20 ismert személyiség emlékiratban tiltakozott az
elten, hogy a görög ellenállás
harcosai közül még többet kivégezzenek. Körülbelüli három1
évvel ezelőtt mintegy 1300 halálos Ítéletet hoztak és azokat

Megkezdődlek a szovjet-finn tárgyalások
Hétfőn Moszkvába érkezett a
finn kormányküldöttség. A vasútállomáson a kormányküldöttséget Visinsz'ki és Zorin helyettes külügyminisztereik fogadiák.
A finn kormányküldöttség meg-;érkezése .után Molotov külügy -

Szeged ált első
az utólagos

A város tanácsának Dénes
polgármesler elnöklésevel megtartott keddi ülésén Róna Béla
elvtárs, pénzügyi tanácsnok ismertette a közigazgatási munfcaversenyt, amelybe mindén alkalmazottnak egyaránt kötelessége legjobb tudása szerint bekapcsolódni.
A munka verseny
pontjait a közelii napokban füWet alakjában k'adja a város és
«ljnlla!ja minden egyes alkalmazottjának. A Debrecen, Kecskemét és Hódmezővásárhely állal
Is elfogadott versenyszabályzat
— mint jelentettük —
több
mint hetven pontból áll. Ezek
felölelik a városi közigazgatás
legkülönbözőbb ágait és kitér-

miniszter megbeszélést folytatott Enkei és Sventi miniszterekkel. A megbeszélésen résztvett Visinszki helyettes külügyminiszter, Szavomenko, a Szovjetunió finnországi követe és
Fiimország moszkvai követe is.

helyen
beszolgáltatásban

A földmüvelésügyi minisztérium megküldte a szegedi
közellátási felügyelőségnek a
fejadagdézsma országos állásáról szólói kimutatást. Ebből
kiderül, hogy Szegedi messze
az első helyen áll az utólagos beszolgáltatásban 69 százalékos eredménnyel. Második helyen Szolnokmegye .áll,
de csupán 36 százalékos eredménnyel, az együttes orszá-

S

Minden városi alkalmazott egyaránt résztvesz a közigazgatási munkaversenyben

akkor felfüggesztették. Az aláírók az emlékiratban kijelentik,,
hoigy. borzalommal értesültek arról, "hogy a legutóbbi napokban
19 embert hirtelen kivégeztek
és kérik a miniszterelnököt, intézkedjen, hogy ne kerüljön sor1
több kivégzésre.

maradhatunk mi sem tétlenül
és tétován tovább. Nekünk katolikus
cserkészvezetőknek
csatlakoznunk kell ehhez a
nagyszerű erőfesziléshez. Igen
üdvös leniie, ha minden ka
lolikus, miként mi, a szive
mélyén át tudná érezni, hogy
éppen a demokráciával lehet
maradéktalanul megvalósítani
az önfeláldozó felebaráti szeretetett

gos eredmény pedig huszl százalék. A szegedi gazdiák eddig összesen 38 vagon'kenyérgabonát szolgáltattak be ufó.
lagosan, úgyhogy még 12 vagon van hátra. Igen fontos',
hogy ezt a mennyiséget is
lelkiismeretesen beadják, mert
a minisztérium ígérete szerint
ebben az esetben jninden további zaklatástól megkímélik
őket.

Vagonszámra őrölt feketén
a zákányi maiomtulajdonos
Tíz m á z s a g p b o n a l o p á s
feketézésben

fel se tant

A gazdasági rendőrség tudomására jutóit, hogy Zákány
környékén könnyen lehet fekete gabonához jutni. A nyomozás során kiderült, hogy
a feketelisztet Elek József né
malmában őrlik Papp István
főmolnár segítségével. Augusztus óta "több, mint két
vagon búzát őröltek feketén.
Mindkettőjüket őrizetbe vetitek s kihallgatásuk soráu fény
derült az egész nagyszabású
feketeüzem hátterére is.
A zákányi malom Kissi' Fe-

jednek minden ügyosztályra. Külön elbírálják a teljesítményeredményeket, a közhasznú kezdeményezéseket. A Versenypontok között szerepel a közigazgatás egyszerűsítése, a takarékossági rendelet legmesszebbmenő
végrehaj lá sa, a mezőgazdaság,
ipar fejlesztése,
ujbirtokosok
támogatása, a munkafegyelem
megszilárdítása, az egves ügyek
gyors elintézése, a tanyai lakosság közigazgatási igényeinek
kielégítése, népi
kollégiumok1,
tanoncotthonok, szegénysorsu tanulók támogatása, költségvetési
hiányok megszüntetése, kulturVersenyek, társadalmi
akciók
rendezése,
szociális
intézméA legutóbbi németországi lósitásáért dolgozik. A Szovnyek, bölcsődék, napközi ottho- eseményekkel és a nyugati ha-! jelunió az egyetlen halalom,
nok létesítése, közmunkák szer- talmak politikájával
foglal-. amely őszintén óhajtja a Névezése, üzemfejlesztés és még
kozva a szocialista egységpárt; metországgal
megkötendő
Kitüntették sok hasznos közigazgatási kezsajtóirodája arra a következ- igazságos békét. A nyugati hademényezés.
Komócsin Mihály elvtársat
most
jogtalannak
A polgármester utasította az tetésre jut, hogy a Szovjet- talmak
Amint ismeretes, a köztársa- ügyosztályvezetőket, hogy rész- unió az egyetlen
halalom, akarják minősíteni a potsdasági elnök az ország legkiválóbb letes munkatervezetet dolgozza- amely az egységes és demo- mi határozatokat. Ezekben az
szakszervezeti vezetőit a Buda- nak 'ki saját hatáskörükben.
kratikus Németország megva- időkben a német nép igazi
képviselője, a népkongreszpesten tartó It szakszervezeti veszus láltai létesített népi tazetői országos értekezlet után
nács, amelynek határozataikitünlelte. A kitüntetetlek soban az egesz német nép vérában szerepel id. Komócsin Mie g y s é g leménye nyilvánul meg.
hály szakszervezeti megyei tit»
kár, aki igen magas kitünteAz
osztrák
békeszerződéstést kapott: a köztársasági érAz egységbizoltságok felada- sel foglalkozó külügyminiszA Nagy szeged® "Egységbizoltdemrend aranyfokozatát. A szeság jóváhagyta a szegedi na- ta, hogy előkészítsék az alapismét
gedi dolgozókat nagy örömmel gyobb üzemekben alakult egy- szervezetekben a kiét párt szer- terhelyettesek kedden
tölti] el ez a kitüntetés, mert ségbizottságokat. A mai nap fo- vezeti egyesitéisét, továbbá, hogy tárgyaltak Londonban, dó meg
•"égi, népszerű munkásvezető ka- lyamán kerül sor a kerületi és l a tisztogatási munkát elvégez- egyezésre nem jutottak. Csütörtöktől a jövő hét szerdáP°tt ezzel méjtó elismerést a a kisebb üzemek egységbizott- zék. Kizárják azokat, akik méltartaságainak megalakítására és jó- I tatlanok arra, hogy az egységes jiátg húsvéti szünetet
demokráciától. ,
váhagyására.
É
ű r i l t i t a M ^ M M ^munkáspártok
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Szovjetunió az egyetlen hatalom,
amely őszintén akarja
az igazságos német békét

Alakulnak az üzemi

a

nagyarányú

renc Hétvezér-utca 41. tulajdona volt, amit
Eleknének
adott bérbe. Bérlőjét állandóan azzal zsarolta, ha nem
őröl feketén lisztet, a malombérletet megszünteti, azonkívül a bérlet diját is gabonában követelte. A bérösszegen
felül kizsarolt Eleknétől évi
48 mázsa fát. is, amit feketén
továbbadott.
Elekné közben rájött, milyen könnyű kerésetet nyújt
és mind nagyobb tételben vállalt fekete őrlést. A könnyű
keresetből költekező életmódot folytatott, telkeket, aranyékszereket vásárolt és estéről-estére nagy dáridózást csapott.
Amikor Kiss Ferenc megtudta, hogy a gazdásági rendőrség őrizetbe vette Eleknél,
elment a lakására, magához
vette a kulcsokat, bement az
irodába és ott megsemmisítette a zsaroló leveleket és
Átvételi elismerv'ényeket. A
gazdasági rendőrség Kiss Ferencet is őrizetbe vette. De
őrizetbe került testvére, Kiss
Béla is, aki a fcketeüzletekben résztvett és emellett a
vámgabonából 10 mázsát ellopott saját bevallása szerint.
Kihallgatása során azt is elmondta, olyan nagyban folyt
a malomban a fekelézés, hogy
senki se vette észre a 10 m ázsa hiányt.
A házkutatás során Elek Józsefnénál vadonatúj
From
mer-pisztolyt is találtak, ami
miatt külön eljárás indul ellene.

