
„Vitéz" Mi 
tábornok ismét 
a Csillag lakéfa 

MKP és Rákosi Mátyás javaslatára 

0 magyar kormány a Szovjet-
unió kormányától a jóvátétel 
összegének csökkentését kéri 
Mindszenty mialt késik az állam és a kalolikus 
egyház közötti tárgyalás 

A k ö n y v 
leszúrt a polcról, kilépett 
a hűvös bo t ajtaján 63 az 
t t á r a jött, hogy felhívja a 
járókelők figyelmét és el-
adja magét A szegedi 
Könyvnapok eddigi ta-
pn' i l latai a'apján megálla-
p t udjuk, hogy a fizika? és 
szellemi munkások rendkí-
vüli érdeklődéssel foga tűk 
a könyv 11 'ai bemutatkozá-
sét és zsebükhöz képest wá-
sá"olgatlak is. Megható volt 
létiii a löd munkást, az üze-
mi dolgon t a parasztot a 
könyvsét írnál, amint zsebéi 
tapogatva latolgatta azt, 
hogv van-e pénze elegendő 
a József é t ila-kötclre, vaRy 
más olyan könyvre, amely-
re mái- régen vágyódik 
Ugyanakkor azonban meg-
öl (Ive észleljük azt a kö-
zöm t amely a könyv iránt 
nutilkozik éppen azok ré-
széről, akikről tudjuk, hogy 
e város éleiében előliárnak 
akkor, amikor mul t;ágról 
és luxusvásárlásokról van 
sző. Éppen ezeknek nincs 
ku t irigényűk, vagy világ-
nézeti felfogásukkal ellen-
kezik haladószellemü kól-
t'ík és írók -müveit haza-
vinni ? — nem keressük az 
okok- t Szombaton még az 
11 án van a könyv és re-
mélni akarjuk, hogy ők is 
vásárolni fognak. 

Bármilyen eredménnyel 
záruljanak azonban a sze-
gedi Könyvnapok, a dolgo-
zók megi ©'enése a s-. t aknái 
mégis a: t igazolja, hogy a 
tadomány, irodalom, művé-
sz t már nem csak egy ki-
vála." t ;tl osztály egyedáru-
sága, de hov • tovább köz-
kincsévé válik a népnek. 
Mii t azt Rákosi Mátyás bu-
da© t' könyvnapok tneg-
ny t - 'mát bejelentette, a 
hároméves, majd ;t ;ves terv 
végrel);. tisa alatt olcsóbbá 
tesz a nagy példányszámban 
megjelenő könyv és ugyan-
akkor magasabbak lesznek 
a reálbérek. Elérjük, hogy 
a könyv csakugyan épnen 
olyan nélkülözi1'télien első-
rendű szükséglet '©sz. mint 
a kenyér. Mcgve1' t ük a 
;köny vesba thai* a«í, ami 
ízlésünk, kedvünk és szi-
vünk szeri) t való. Megveszi 
mindenki, a1-' haladni kiván 
és nem me t ©onnni, a szo-
cializmus felé t rió nép! de-
mokrácia c nagvszerü t">r-
t'melmí korszakában. Es ez 
lesz az állandósított könyv-
nap, a könyvnek ez örökös 
•ünnepe. (e. k.» 

Budapei t, junius 4. A 
kormány tagjai pénteken 
délett t Dinnyés Lajos mi-
nis; t Mfelnök clnöklésével mi-
nis: tortanácsot tartottak. 
Napirend előtt Dinnyés La-
ios minis; torelnök " ismer-
t tle a Ráke>si Mátyás mi-
nis: torelnökhelyettes által a 
Magyar Kommuni' 11 Párt 
meg'bizáaábóft hozzáii tézett 
köv< tkező levelet: 

A Magyar Kommunista 
Párt javasolja, hogy a 
körtársaság kormánya for-
duljon azzal a kéréssel a 
Szovjetunió kormányához, 
hogy csökkentse a jóváté-
tel összegét. A magyar 
köztársaság kormánya a 
kérést támogassa azzal, 
hogy jóvátételi kötelezett-
ségeinket mindenkor be-
csületbeli tartozásnak te-
kintettük és az ország ne-
héz gazdásági helyzete el-
lenére a legnagyobb pon-
tossággal teljesítettük. a 
szovjet—magvar szerző-
déseket lojálisán és az 
őszinte baráti jóvi'szony 
szellemében betartottuk. A 
jóvátétel összegének csök-
kentése rendkívül meg-
gyorsítaná a magyar de-
mokrácia gazdasági és 
politikai megszilárdulását 
és a népünk életszínvona-
lát enielő hároméves terv 
megvalósulását. A Magyar 
Kommunista Párt megvan 

• győződve arról, hogy a 
Szovjetunió kormánya és 
Sztá'la jglrnerállssziniusz, 
aki a múltban annyiszor 
tanújelét adlák annak, 
hogy megértették nehéz-
ségeinket és szívesen nyúj-
tanak segítő kezet ha-
zánknak, most is rnegér-
lésscj fogadják! kérésün-
ket. 

A minisztertanács a mi-
niszterein ökhelyettes javas-
lalát m aigáévá "jette. 

A vallás- és közoktatás* 
ügyi miniszter beszámolt ez-
után a katolikus egyházzal 
folytatandó tárgyalások ké-
sedelméről. A hivatalos tár-
gyalások megkezdése a ka-
lolikus egyházzal késik, 
mert Mindszenty József ér-
sek eddig még vonakodik 
olyan deklarációk közzététe-
léiül. amelyben elismeri a 
köztársaságot, a demokrácia 
inlé/.kedéseit, elsősorban a 
földreformot és a gazdásági 
államosításokat. Tudvalevő-
en ilyen nyilatkozatokat tet-
Ick még a'tárgyalások meg-
kezdése előtt a református 
és evangélikus egyház ille-
tékes legfőbb tényezői is 

A kultuszminiszter beje-
IcnlcUe, hogy a tárgyalások 

megkezdésének meggyor-
sítására ujabb felhívással 
fordul a katolikus püspöki 
karhoz 

A mipiszterlanács a beje-
lentést tudomásul vette. 

A pénzügyminiszter elő-
terjesztésére rendeletet fo-
gadott el a kormány az ál-
lami érdekeltségű biztosí-
tási magánvállalatok üzlet-
vitelének egységes irányí-
tásáról. 

A kormány a miniszterta-
nács során az utolsó taní-
tási nap, az éwégi összefog-
lalások, valamint az iskola-
év ünnepélyes befejezése 
időpontjáról is határozott. A 
beiratkozások a népiskolák-
ba, általános iskolákba és 
középiskolákba) szeptember 
első és második napján lesz. 

Szeged, Í948 jun. 5. Szom. 

Meggyengült egészségére vaió hivatkozással 

B t m n brit k ü l ü g y m i n i s z t e r 
rövidesen lemond? 

London, f'junius 4. A Daily 
Worker értesülése szerint 
Bevin meggyengült egészsé-
gi állapotára való hivatko-
zással rövid időn belül ki-
válik a brit kormányból. 
Helyét valószínűleg Morri-

son fogja betölteni A Daily 
Worker ugy értesült, hogy 
Daltonnak a kormányba va-
ló visszatérését az tette 
szükségessé, hogy ő veszi 
majd at Morrisonlól n mun-
káspárt alsóházi vezetését. 

Ez a fegyverszünet? . . . 

Fellángoltak a harcok Palesztinában 
Tclartv, junius 4. Palesz-

tinában újból erősbödő har-
cokról érkezett jelentés. Iz-
rael külön hadijelentése 
szerint a zsidók bevették a 
Telaviv és a Genezaret tő 
közötti egyik kis arab vá-
rost. Egyiptomi hadi jelen-
tős erős zsidó ellentámadá-
sok visszaveréséről ad hírt 
és első ízben emlékezik m^j 
az egyiptomi haditengeré-
szet működéséről. 

A Haganah jelentése sze-
rint két egyiptomi bombá-
zót lelőttek. Az AFP külön 
értesülése szerint az arab 
tüzérség folytatta Jeruzsá-

lem zsidó negyedének ágyú-
zását. 

Haifa, junius 4. Izraeli 
hadihajók, Telaviv 1 a ti ú!©« 
Igei és a zsidó légierők pén-
teken közös erővel vissza-
verték négy egyiptomi hajó 
támadását TclaVxv közelé-
ben. Az egyiptomi hajóraj 
egy korvettböl, kél angol 
mintájú partraszálló bárká-
ból és a 2500 tonnás Emire 
Fawzia hajóból állott. A há-
romórás ütközet ulán mindi 
a négy egyiptomi hajó v isz-
szavonult. Az ütközet alatt 

|egy zsidó bombázó legalábW 
kél telitalálatot éri el Egy 

'zsidó gép nem tért vissza. 

Az államosítások jelentékenyen emelték 
az országos ipari munhaverseny 

eredményeit 
Juniusban kitüntetik a legkiválóbb értelmiségi dolgozókat 

Budapest, junius 4. Az 
Országos Munkaverseny-
iroda "most ad la kl jelen-
tését az országos ipari mun-
kaverseny április havi ered-
ményeiről. A jelentés tanu-
sága szerint a munkaver-
seny további komoly ered-
ményeket hozott a nemzet 
javára. Nemcsak a mennyi-
ségi termelés emelése, ha-
nem az önköltség csökken-
tése és a sielejtszázalékok 
csökkentése terén ls ujabb 
jelentős eredményeket sike-
rült elérni áprilisban 

Aft államosítások igén 
jelentékeny mértékben já-
rultak hozzá a munka-
verseny Jó eredményeinek 
eléréséhez. Majdnem vala-
mennyi iparágban államo-
sitott üzem nyerte el az 
élüzem elmet.' 

Egyre szaporodik azok-
nak a dolgozóknak száma, 
akik uj munkamódszerekkel 
iparkodnak magasabb telje-
sítményeket elérni. 

A szakszervezeti tanács 
junius végén 

azokat az értelmiségi dol-
gozókat, valamint a nem 
közvetlenül produktív 
munkát végző dolgozókat, 
akik kimagasló eredmé-
nyeket érlek , >A kiváló 
munkáért7 felírású Jel-
vénnyel tünteti kl. 

Az áprilisi numkaverseny 
eredményeinek főbb pontjai: 

A szénbányászatban él-
üzem a MESZHART. Előirt 
termelés 6200 vagon, elért 
termelés 7980 vagpn. Előirt 
összteljesítmény 5 q, elért 
teljesítmény 5.65 q. 

Bauxitbányászat : élüzem 
Iszkaszentgyörgy. 

A vas- és gépipar nagy* 
üzemei kőzött 

élüzem a salgótarjáni acéi 
gyár, amelynek termelése 
3400 tonna előirányzat he-
lyett 3600 tonna. 

Az önköltségi csökkentéi 14 

százalékos. Második a cse-
peli Wciss Manfréd üzem 
49 millió forintos termelési 
előirányzat helyett 57 mil-
lión felüli teljeeátménnyet. 

A harmadik a diósgyőri 
MAVAG. 

A dohánygyárak között él-
üzem a kőbányai üzenty 
a második a lágymá-
nyosi, a \harmadik pedig * 
szegedi dohánygyár. 

A közlekedésben élüzení 
lett többek között a szented 
osztályfőnökség. 

A szegedi egyetem 
orvosprofesszorai a felekezeti 
iskolák államosítása mellett 

A szegedi egyetem orvoskarának tanárai pénteket? 
ülést tartottak, amely dr. Rávnai Tamájsi professzor 
indítványára az iskolák államosításának! kérdésével V 
foglalkozott. Az ülés túlnyomó többségi határozattál éfr' 
lást foglalt az egyházi iskolák államosítása mellett. Üd-
vözölte Ortutay Gyulát ebből az alkalomból és bóztorf' 
totta őt arról, hogy az orvoskar demokratikus törekvéP 
seiben minden erejével támogatja. 

A párisi lapok 
a kormány bukását jósolják 

Páris, jun. 4. A kormány nem biztos, hogy a kor-
pirrhusi győzelmének ered- mány ellent tud-e állani as 
menyeként' a nemzetgyülé- ujabb támadásoknak. A Ll-
sch a válság tovább tart s &j beration kiemeli, hogy M 
lapok kormányátalakításról külügyrainisztcrt;minden 01-
Bes7é!nek. A Figaro szerint dalról erősen támadják. 
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