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•fi népi demokrácia részéről 
csak megértésre találtam 
— mondta (fgl Géza ufszegetli plébános 

• rezem wm • 

Ugi Géza plébános sl'ép 
szerű Újszegeden. Hívet e 
szérűén »Geza bácsinak 
vttíSlják. A plébános ezt a 
kedveltségét 1918-ban ala-

Sozta meg, amikor Bálint 
őzsefnek, a kommunista 

magatartása miatt elhur-
colt kertésznek családját tá-
vollétében oltalmába vette. 
Ezt az érdemet szelíden el-
hárítja magáiéi a plébános, 
amikor az! látogatásunkkor 
szóbahozzuk. 

— Lelkészi kötelességem 
Volt ez — mondja. 

örültem, hogy egy balol-
dali gondolkozású dolgo-
zó ember családján tőlem 
telhetőleg segíthettem. 

A továbbiakban szívesen 
halljuk Ugi főtisztelendő-
től, hogy közölte és a Ma-
gyar Dolgozók Pártjának 
újszeged! funkcionáriusai 
között a legnagyobb egyet-
értés van. 

— A népi demokrácia ré-
széről mindig csak megér-
tésre találtam — mondja a 
plébános. A kendergyár és 
a fürészgyár munkásaival a 
legmeghittebb viszonyban 
/élek 'és múltkoriban így tré-
fálkozott veleni az egyik uj 
munkás vállalatvezető: »Gé-
za bácsi, vasárnap csupa 
kommunista volt a miséjé-
nél 

— Persze, ezért igazán 
nem haragudtam meg — 

.folytatta Ugi Géza. Nagyon 

jól tudom, hogy a demo-
krácia szabad gyakerla-

' tot ad a vallásnak és a jó 
keresztény jő kommunis-
ta leltet, csakúgy, mint 
fordítva. 

A Délmagyarország ter-
mészetesen tűd arról, hogy 
a plébános a múlt vasár-
nap két misén is felolvasia 

(Mindszenty prímás liirhedt 
pásztorlevelek Azt Is tud-
juk azonban, hogy az újsze-
ged i pap alaposan megkur-
titolta a szöveget. 

Amikor ezt hozzuk szó-
ba, egyúttal azt is megkér-
dezzük: szándékosan rövi-
ditette-e meg a plébános 
Mindszentv szövegét és 

szándékosan hagyoll-e ki 
bc'őíe olyan részeket, me-
lyekben a prímás a demo-
kráciát becsmérelte? 

A plébános kissé gondol-
kozik: 

-- A levelel kötelességsze-
rűen olvastam fel. Igaz, 
hogy megrövidileltem, en-
nek az oka azonban az volt, 
hogy amúgy is nagyon hosz-
Szu volt és 

a teljes szöveg fárasztó 
lett volna nekem is, meg 
a hallgatóságnak Is. . . 

Végül természetesen az 
iskolák áilamositására is 
Szó kerül. Érezzük és ta-
pasztaljuk, hogy ez a pro-
bléma nagyon kényes azuj-
szegedi plébánosnak. 

— Nem vagyok ebben ér-
dekelt — szabódik. Itt csak 

közeégi általános Iskola van, 
ahol női tanítónő oktatja a 
hittant, mégpedig Jól és az 
Igazgatóval valő tökéletes 
egyetértésben. 

Annyit azonban mégis 
csak kimond Ugi Géza: 

— Mint lelkésznek és mint 
magyar embernek semmi 
okom sincs arra, hogy el-
lenszenvvel nézzek a kor-
mány és a kultuszminiszter 
által tervbevett államosítás 
elé. 

Látóin és híveimtől tu-
dom, mennyire bevált az 

államosítás az újszeged! 
üzemekben, miért ne vál-
na be egy okos és min-
denkinek a felekezetét 
tiszteletben tartó államo-
sítás az Iskolákban Is? 

Ez Is csak egyik epizódja 
az egyház és az állam meg-
békülésének/márpedig ezt a 
megbékélést mindenki kí-
vánja és ennek feltétlenül 
be is kell következnie. 

Az ujszegedi derék plébá-
nosnak' igaza van. 

(e. k.) 

B ó t h laeüStoft f a b u t o r c y á r 
Vasasszenlüéter-Btca 3. (volt Bugyi gépgyár) 

Romáira szeretettel figyeli 
a magyar népi demokrácia eredményeit 

— mondotta az uj budapesti r o m á n követ 

Budapest, május 21. Aurél 
Malnasanu budapesti román 
követ pénteken délben ün-
nepélyes keretek kőzött 
nvujtotta át megbízólevelét 
Tildy Zoltán köztársasági el-
nöknek. AZÍ uj követ hang-
súlyozta, hogy a román nép 
rokonszenvvel és szeretettel 
figyeli a baráti magyar nép, 
a magyar népi demokrácia 
eredményeit és gyorsiramu 
demokratikus fejlődését. — 
Meggyőződésem — mondot-
ta —-, akkor szolgálom leg-
jobban a magyar nép ügyét, 

ha minden erőmmel a két 
nép barátságának kölcsönös 
megismerésen alapuló kimé-
lyitésén és továbbfejleszté-
sén munkálkodóm. 

Tildy köztársasági elnök 
válaszbeszédében meggyőző-
dését fejezte ki, hogy a de-
mokratikus fejlődós útját 
megtalált népek együttmű-
ködése biztos záloga a béke 
mindnyájunk által óhajtott 
megőrzésének. Az együttmű-
ködés a két nép akaratából 
most már szilárd alapokon 
nyugszik. 

Jégs^ekíény-akció 
300 forinSfóI zománcozott tűzhelyek 
háromhav i rész let re nagy választékban 

Orycliiier Testvérek Vasfíereskedelsni Rt. 
Vasáru, edény, kerékpár, előnyös árban 

G l d ó f a i v i m e g a k a r t l ó g n i 
Magyarországról 

Több nyilast őrizetbe vett a rendőrség 

Budapest, május 21. A gaz-
daságii rendőrség a közleke-
désügyi minisztérium beje-
lentése alapján őrizetbe vet-
te Korbuly Lászlót, a ten-
gerészeti hivatal elbocsátott, 
vezetőjét, aki hamisított ten-
gerészeti iratokkal egy 
yachton több ismert nyilast zetbe vette. 

ki akart csempészni aZ or-
szág területéről. Ezek kö-
zött volt Gidöfalvi Pál is-
mert >sportdiktátor« és dr. 
Gaál Endre, a Szálasi-kor-
mány sajtóreferense is. A 
rendőrség valamennyit őri-

Bfoan i t a Ke le feu rSpáva l 

v a l ő egviHfn?Bbi)t!ésrfii 
Párjs. május 21. Bidault kül-

ügyminiszter a külügyi bizott-
ságban tartolt beszámolójában 
hangsúlyozta, múlhatatlanul 
szükségesnek tartja a nyugat-
európai és a keleteurópaí or-
szágok gazdasági együttműkö-
dését. A francia kormány a 
lehetőséghez képest ezt az 
együttműködést gyakorlatilag 
meg fogja valósítani. Az ame-
rikai szovjet jegyzékváltással 
kapcsolatban kijelentette, hogy 
kétoldali tárgyalások nem hiz-
tosithatják a kitűzött cél el-
érését. A tárgyalásokon Fran-
ciaországnak Is részt kell 
vennie. 

Magyar Oolqozók Pártja Bolv. II. 
szervezete, Aradi vértanuk-tere (Gizella-tér) 3 

ma este 8 órai kezdetfel 

rendez, 

melyre mindenkit 
Tétie 

szeretettel vár 
BMé 

m eexexetátég. 
•fi ttnt 

Csongrádmegve 
hátraszoru l t s _ 

gyűlési versenyhen 
Budapest, május 21. Azi or-

szágos közeilátási hivatal köz-
lése szerint a díjazással egybe-
kötött gabonagyüjtési verseny-
ben első helyen Zala megye, 
másodikon Csanád megye, har-
madikon Vas, negyediken So-
mogy, az; ötödiken Sopron me-
gye ' áll. Csongrád megye a 
10-iik helyre került. A verseny 
végeredményét május 31. nap-
jának leteltével, négy hét 
rautva közlik. 

Mi e$fe Í4f írva'skor 
ér. Zöld Sándor beszél 

a sanmftfelsfi! Ssszmn! pár̂aniM 
Ma este fél 8 órakor a Magyar Dolgozók Pártjának 

somogyitelepi szervezetei összevont pártnapot rendez-
nek az ósomogyitetepi Zárda-téren. Az összevontnárt« 
nap előadója dr. Zöld Sándor elvtárs, az MDP nagysze-
gedi pártbizottságának titkára. Jelentős eseménye lesz 
ez nemcsak Somogyitelep, hanem Szeged valamennyi 
dolgozójának, mert Zöld elvtárs czalkalommaü fontos 
kűl- és belpolitikai kérdésekkel fog foglalkozni, 

Hétfőn megkezdik 
a móravárosi víztároló 

medence épffe&et 
Munkanélküliek küldöttségei a v á rosház án 

Péntek délelőtt munkanél-
küliek küldöttsége kereste 
fel a városházán a hatóság 
vezetőit, Gyáni Imre főis-
pánt, Dénes Leó polgár-
mestert. Ott voltak a meg-
beszélésen dr. Zóhl Sándor, 
az MDP nagyszegedi végre-
haj főbizottság iitkára, Tom-
bácz Imre, idősebb és ifj. 
Komócsin Mihály, Gyólai 
István, Plesz György ésBa-
kacsi Ferenc, azonkívül a 
mérnökség u j vezetője 
Breinovics Vilmos. 

A küldöttség szónokai 
kérték a város vezetőit, 
liogy segítsenek szomorú 
sorsukon, hiszen hosszú 
idő óta valamennyien mun-
kanélküli állanak és napról-
napra nehezebb körülmé-
nyek között élnek. A kül-
döttség távozása után nyom-
ban megbeszélés kezdődött 
a polgármester szobájában. 
Elhatározták, hogy nagyobb 
szabású munkát indítanak 
meg hétfőn, hogy ott minél 
több munkanélkülit ellie-
lyezhessenek. Eszerint 

megkezdik az építését n 
móravárosi ugy nevezett 
zápor tároló' medencének. 
Ennek a nagyszabású 
munkálatnak költsége kö-
rülbelül 7®í».0«fl forintot 
tesz kl, melynek 80 szá-
zalékát munkabérre fi-
zetik ki. 

A tároló a móravárosi sport-
pálya mögött levő mély te-
rületen Ictesül. Épitése fő-
leg földmunkákból áll, ásás-
ból és töltésből. A csopor-
tokat kéthetes turnusokba 
osszák be. A munkanélküli-
ség enyhítését jelenti az is, 
hogy a városi kertészeiben 
ugyancsak jelentékeny szá-
mú női erőt alkalmaznak, 

A Társadalmi Munkairo-
da, amely összefogó szerve 
a munkanélküliek megsegí-
tésére alakult mozgalom-
nak, folyószámlát nyitott a' 
Csongrádi Takarékpénztár-
nál és a Kereskedelmi 
Iparbanknál, ahova bárki 
anyagi erejéhez mérten tel-
jesítheti a munkanélküliség 
enyhítésére szánt összeg be-
fizetését. 

A polgármesternél lefolyt 
értekezlet után jelentkezett 
egy másik munkanélküli 
csoport, az építőmunkások'! 
küldöttsége, akiknek veze-
tői arra kérték a főispánt, 
hasson oda a kormánynál, 
hogy indítsa meg a gyer-
mekklinika épitését és arra' 
is kérje meg a kormányha-
tóságot, hogy a piarista' 
gimnázium épületét szintén 
hozassa rendbe, azonkívül: 
utalják ki a megfelelő hoz-
zájárulást a Faragó-utcai: 
mixnkáslakások beFojczésé-i 
hez. 

A Magyar Dolgozók Pártja pártiskolájának 

műsoros, táncos 

DAry 
kerékpár 

60 éve legszebb, legjobb, 
legolcsóbb! — K/s-a. % 
Javítások JőíáMsydl 

Végzett pártisholások intálkozója 

Szombaton 5 órától másnap reggelig 8 fílflarteieiM 
MDP iskola ÉS pártszervezet összes helyiségeiben 

24 Arás haisza után fogisifc el 
FelsftkSzpon'on sg v veszedelmes hetiről I 
A rendőrök üldözés közben átlőtték a kezét — 
Vadházastársával együtt losziogatta a tanyákat 

Az elmúlt hónapokban 
Felsőközponton egymás 
után történtek az éjszakai 
betörések, amelyek elköve-
tésével a lakosság és a rend-
őrség is Papp Szilveszter 
felsőközpontiinapszámost és 
vadházastársát Sándor Juli-
annát gyanúsították, azon-
ban semmilyen ellenük szó-
ló bizonyítékot nem talál-
tak, Szerdán azonban több 
lopott holmira akadtak rá 
náluk és a két gyanúsítot-
tat előállították a rendőrör-
szobára. Papp érezte, hogy 
most már nem tudja magát 
tisztázni és egy óvatlan pil-
lanatban kereket oldott, A 
rendőrök azonnal üldözésé-
re siettek, de a szökevényt, 
aki a magas vetésekbe rej-

tőzött csak 24 órni hajszál 
után átlőtt kézzel sikerült: 
elcsípni. A menekülő betö-
rőre, közvetlenül elfogatá-
sa előtt az egyik üldöző 
rendőr pisztolyával rá) ől l, 
mert ugy látta, hogy a ma-. 

f;as rozsvetésben többszöri, 
elszólitás után is továbbfu-

tó Pappnál fegyver van. AS 
sebesült betörőt vadliázas-
társával együtt beszállítot-
ták a szegedi' rendőrségre, 
ahonnan Pappot a közkór-
házba utalták. BeköLözés 
után azonnal megkezdték ki-
hallgatását, amelynek során 
bevallotta, hogy az utóbbi 
Időben Felsőközponton el-
követett éjszakai betörése-
ket vadházastársával együtt 
ő követte cl. 


