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1 Beterjesztették a nemzeti 
vállalatokról szóló törvényjavaslatot 

Schlachta Margitot egy évre kizárták az országgyűlés 
üléseiről — Sarankovicsék azonosították magukat 

a nemzetgyatázó Schlachtáva! 
Budapest, julius 6. Az 

országgyűlés mai formális 
ftlésén 

Szakajts Árpád ml ilszlcr-
elnűkhelycltcs beterjesz-
tette a nemzet' vállalatok-
ról. 

valamint a bányatörvény 
módosításáról és kiegészíté-
séről szóló törvényjavas-
latot. 

Molnár Erik külügymi-
niszter benyújtotta 

a magyar—lengyel barát-
ságé, (gyiillnniködésl és 
kölcsönős segélynyújtási 
szerződés be&Kkelyezé-
síről szóló törvényjavas-
lalol 

Nyárádi Miklós pénzügy-
miniszter pedig 

a Magyar Nemzett Bank 
és az első kúrába tar-
tozó pénz'ulézetek állaiuo-
s'túsára vonatkozó törvény 
kiegészítéséi tartalmazó 
javaslatot, 

'A 4 törvényjavaslat bizotl-
•ágii tárgyatósára a Ház ki-
mondta á sürgősséget. 

Darvas József épités- és 
munkaügyi miniszter be-
nyújtotta a fővárosi köz-
munka tanácsnak, valamint 
• fővárosi pénzalapnak 
megszűnéséről és a város-
rendezésről szóló tőrvény-
Javaslatot. Ezután beterjesz-
tették a külügyi és közokta-
tásügyi bizottság együttesi, je-
lentését az Egyesült Nemze-
tek nevelésügyi, tudományos 
és kulturális" szervezető al-
kotmányának becikkelyezé-
•éről, a" pénzügyi, gazdaság-
politikai és közjogi bizott-
ság együttes jelentését az ál-
lami költségvetési év kezde-
téről, valamint az államház-
tartásnak apgusztusi 15-től 
öeccmbcr 31-ig terjedő vii* 
leiéről, továbbá a pénz-
ügyi és külügyi bizottságnak 
(Együttes jelentését az egye-
nes adóról kötött magyar— 
Svájci egyezmény becikke-
lyezéséről, a közgazdáságii'és 
közlekedésügy, valamint a 
ka.ügyi bizottság egvütles 
Jelentését a magyar—lengyel 
gazdasági együttműködés 
Becikkelyezés'''ről szóló tör-
vényjavaslatról. 

Több mentelmi ügy elinlé-
fcése után Marosán György 
• mentelmi bizottság" elő-
adója javaslatot tett a ITáz-
®nk arról, hogy 

Báróra! József demokra-
ta néppárté képviselőt 3 
fwVnapc Időtartamra zárja 
fel ax országgyűlés ülései-
ről, meri június 16-án az 
Illésen az Iskolák ál'amo. 
slásaról szóló javaslat 
tárgyalása közben a kul-
luszmi'nilszterre sulvosan 
stórlö k j lenlésl teli." 

A Ház a javaslatot elfogadta. 
Marosán György ezután 

Schlachta Mnrgit kétrend-
beli mentelmi ügyében ter-
jesztette elő a bizottság je-
lentését. A bizottság 

Srtttaehla Margit képvi-
selőnek az országgyűlés 12 
havi üléséről való kitiltá-
sát hozta Javaslatba, 

Inert az iskolák államositá-
•árdi szóló törvényjavaslat 
tárgyalása Borán 

a magyar demokrác a és 
az ország szuverén'tásál 
súlyosan sértő határozati 
javaslatot terjesztett elő és 
a Himnusz eléneklése alatt 
ülve maradt. 

Az országgyűlés túlnyomó 
többsége a Bnrankovücs-pirt 
és a Keresztény Női Tábor 
képviselőinek kivételével 
elfogadta a mentelmi bizott-
ság javaslatát. Az ország-
gyűlés tagjai között 

nagy felháborodást kel-
tett. *«lüy SorantcovCcsék 

azonosítják magukat a 

nemzetgyatázó Schlachta 
Margittal. 

A szerdai ülésen az állami 
költségvetési év kezdetéről, 
valamint az államháztartás 
viteléről szóló törvényjavas-
latot, a magyar—svájci 
egyezményt, a volt királyi 
család alapítványi vagyo-
nának állami tulajdonbavc-
teléről szóló javaslatot, vá-

Sal az összeférhetetlenségi 
[zottság Jelentését tárgyal-

ják. 

Az MDP kizárta tagjai sorából 
Rob Antal képviselőt 

Az MDP központi ellenőr-
ző bizottsága közli: "Rob An-
tal, az MDP országgyűlési 
képviselője, a Magyaror-
szági Délszláv Demokra-
tikus Szövetség főtitkára a 
jugoszláv kommunista párt 

ügyében az MDP központi 
vezetőségének állásfoglalá-
sával szembehelyezkedett. 
Rob Antal nem Volt hajlan-
dó a magyarországi dél-
szláv dolgozókat a magyar 
dolgozókkal való testvéri 

összefogás, a nagy Szovjet 
unió iránti hűség szellemé' 
ben nevelni. Rob Antal Í 
marxizmus és leninizmus'út-
járól letért jugoszláv veze 
tőséghez volt hü, nem £ 
marxizmMs—lernnizmushozj 
amellyel a szláv nép igazi 
érdekei egybeesnek. Rob 
Antalnak ez a magatartása 
árt a délszláv nép és a ma 
gyar nép szoros barátsága) 
nak, árt n magvar demokrá-
ciának, árt az MDP-nck, 
amelynek tagja volt. Ezért 
a központi ellenőrző bizott-
ság az MDP soraiból ki-
zárja. 

Karadics Eduárd a Ma-
gyarous.?'-' J i " ' ' " i ! ; De 
mokratikus Szövetségének 
munkatársa is szembehe 
lyezkedclt a jugoszláv kom-
munista párt ügyében az 
MDP központi vezetőségé-
nek határozatával. Karadics 
az MDP központi vezetősé-
gének a iugoszláv kommu-
nista pártról hozott határo-
zata ola befolyását arra 
használta fel, llógy a ma-
gyarországi délszláv dolgo-
zók és a magyar dolgozók 
testvéri összefogását megza-
varja. Pártellenes magatar-
tásáért a központi ellenőrző 
bizottság a Magyar Dolgo-
zók Pártjának soraiból ki-
zárta. 

Példátlan merényleí 
a paprikakisfermefftk ellen 

Árcsökkenésről szóló rémhírekkel akarnak jogtalan haszonhoz 
iutni egyes lelkiismeretlen nagykereskedők 

A még mindig meglévő nagy-
tőke nem nyugszik és most 
ujabb merényletet kövelelt el a 
dolgozó kisemberek érdekei el-
len. Ezúttal olyan területen, 
amety Szegeden ezreket érde-
kel. a paprika terén. 

II ét jön leálltak a szegedi 
paprikamalmok. Ez szokásos, 
hiszen ilyenkor, a szezon végén 
minden évben tisztogatást és ja-
vítási munkák válnak szüksé-
gessé, másrészt pedig Szeged 
ehavl kontingensét már meg-
őrölték és igy elsejéig ugy 
sincs további munka. 

A tájékozatlanabb kisterme-
lők azonban nincsenek mind-
nyájan tisztában a helyzettel 
Hallottak valamit a kormány 
általános árcsökkentés! szándé-
kairól is. Ezt a tájékozatlansá-
got használták fel a nagykeres-
kedők és nagyMkészitők, hogy 
rémhíreket dobjanak a köztu-
datba. Egy ilyen rémhír sze-
rint a paprika ára az uj gazda-
sági évben egynegyedére csök-
ken• így próbálták a /nagypap-
ul ká sok? a kistermelőket éskls-
ttkészitftket arra rábirni, hogy 
terményeiktől, áruiktól fele, sőt 
negyedáron váljanak meg. 

Mindebből természetesen egy 
árva szó sem igaz• Tény az, 
hogy a gazdasági év végén min-
dig újra szokták állapítani a kö-
vetkező gazdaságii évre a ter-
melői árat Ezt a kérdésit azon-
ban az illetékesek nem szándé-
koznak ugy megoldani, hogy a 
termelők érdekeit sértsék. Köz-
tudomásai, hogy a termelői ki-
.adások a jövő gazdasági évben 
sem csökkennelt, világos tehát 
hogy a termelői árak leszorítá-
sáról sem lehet szó. Uj ármeg-
állapítás van most valóban fo-
lyamatban, de ez nem a terme-
lói, hanem fogyasztói árakra 
vonatko-'k• A közvetítő keres-
kedelem ált'il félsrófolt árakat 
le kell morzsolni, hogy az áru 
a legszegényebb rétegek számá-
ra ts hozzáférhető legyen. 

Vitathatailan, hogy csak egyen 

nagykereskedők és nagy ki készí-
tők spekulációjáról lehet szó. 
Akadtak a múltban és a jelen-
ben is nagykereskedők, akik 
nem előre lekötött üzlet alap-
ján vásárolják a beváltó szö-
vetkezettől a paprikamennyisé-
get, nem egyszerre R ) őröltetik 
meg, hanem raktározzák az 
árut, folyamatosan dolgoztatják 
fel és így az sem fordulhat elő, 
hogy a malmok egy hónapra 
leálljanak, sem nz, hogy a meg-
szorult kistermelő fillérekért 
kótyavetyélje el Icruielvényeit. 
Ellenben most mi történt? Míg 
az elmúlt hónapban az értékesí-
tő szövetkezet egymaga egy vá-
gón paprikát vett ál, addig a 
hatvan szegedi nagykereskedő 
együttesen csak négy vagont vá-
sárolt. A rémliir apaságát tehát 

nem tagadhatják 1c. a nagy ke-
reslet idején nem vásároltak, 
most pedig árcsökkenésről szóló 
mesék scgitségével uzsorázzák 
ki a pénzhiánnyal küzdő kis-
embereket 

Megnyugtatunk azonban min-
denkit, elsősorban az érdekel-
teket, ne üljenek fel a tőkések 
által terjesztett rémhíreknek, a 
termelői ár csökkentéséről szó 
sincs. 

Végezetül csak annyit füzünk 
hozzá a kérdéshez, hogy a 
NAGyOSz szegedi alakuló ülé-
se leszögezte, a nagykereske-
lemnefc csak addig van létjogo-
sultsága a népi demokráciában, 
amíg valóban, a nép érdekeit 
szolgálja. Ezt az elvet pedig 
minden nagykereskedőnek val-
lania kel l . , . 

Kanadába szokott a büntetés elől 

egy makói diák 
A Horthy-rendszer b ínös ne-

velési polilifcáj^JuttaMa a vád-
lottak padjára, raiajd hontalan-
ságra Schmwít Gábor maklói 
diákot. 

A fiatalember összehívta 
díííktársnit és megbeszélte ve-
lük, hogy 

jesztettek. A diákoi hamaro-
san kézre kerültek, eljárás in-
dult ellenük és vezérüket 
Sclimklt Gábort letartóztatták. 

1945-ben, mikor a bűncse-
lekményt elkövették, 

igen nehéz élelmezést v*-
uouyalc voltak és » diákot 
hazaengedték szüleihez, 

aki szabadságát arra használ-
ta fel, hogy kivándorolt Ka-
nadába. A keddi n ép bírósági 

megbeszélés után rövidesen j tárgyaláson csak szülei jelen-
ginditottáíK a röpcécíulagyár-) tek meg és a vádlott távolté-

néhány helybeli demokra-
tikus vezetői gúnyoló rőp-
eétiulás gyártsanak és ter-
jesszenek; 

A 
megjnd 
tást, egyes baloldali vezetők j lében hathónapu börtönbfinte-
ajtajára politikai magatartású-' té-ssei sújtottál* a meggondolat-
kat gúnyoló cédulákat szegez- ian fiatalembert, afci nemcsak 
tek, az utcán pedig demokrá-, becsületét, ae hazáját ís cl-
oiaelienes röpcédulákat ter- vesztette. 

R budapesti Pódium Kabaré 
vendégjátéka 

lulius 12-ön, hétfőn 9-bor a Belvárosi Moziban 
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Észszerűbb a terirelés 
az államosítás óla 

Kedden Karczag Imre é 
Vajda Imre iparügyi állanilit 
károk meglátogattak a Pannó-
nia báránybőrnemesitő és ke-
reskedelmi részvénytársaságol-
A gyár igazgatósága beszámol l 
arról, hogy a gyár államosítása 
óta sokkaí észszerűbb a ter-
melés. Mintegy 400 ezer fo-
rintot takarítottak már meg. 
Karczag államtitkár köszöne-
téi fejezte ki a bőripari igaz-
gatóságnak azért, iiogy a világ-
hírű íPanollxi gyártásának tit-
kát a testvér szűcs- és szőr-
me üzemeknek is átadta. 

Müy tsx. évben meg-
kezdik a szeged-

környéki fa.vak 
villamost iasai 

Róna liéia tanácsnok, Somo-
gyi Imre tanácsnok és Jireino-
vics Vilmos főmérnök Budapes-
ten tárgyaltak a hároméves 
terv következő ót havi részletei-
ről, valamint az 1949-es év váz-
latos tervérőL 

A földmiveiésügyi miaisztéii 
umban az újszeged! öntözés 
kérdését beszelték meg, anieiy-
ben fontos szerep vár az öntö-
ző szervezetekre. Az őszi sze-
gedi mezőgazdasági kiállításhoz 
a minisztérium jelentős anyagi 
támogatási nyújt és igy a város 
harmincezer forintos támogatá-
sával ez mostmár biztosan 
megrendezhető, kilátásba he-
lyezte a minisztérium, hogy a 
Szegeden kiáJitott tenyészálla-
tok közül többel megvásárol-
nak- Előreláthatóan Sikerül 
megvalósítani a szegedi ba-
romfitenyésztők regi kívánsá-
gát, a keltető állomás megvaló-
sítását is. 

A táigyalások során közűtfék 
a szegediekkel, hogy január 
1-től kezdve dtlamosilják a sze-
ged—csongrádi és a szeged— 
soltvadkerti utat• A belső átke-
lési szakaszokat is az állam ve-
szi át, de a hozzájárulástói ter-
mészetesen nem mentesül a va-
ros. Ez év végére teljesen be-
fejeződik a Felsőközpont—hant-
házi nt építése. Uj liekötőutak 
építésére 1949-ben G00 ezer fo-
rintot fordítanak majd. 

A hároméves terv keretében 
megkezdik Algyő, Tápé, Szeg-
vár és Mindszent villamosítá-
sát, ezenkívül még ez évben 
hozzáfognak Röszke és Szent-
mihálgtelek villamosításához. 
Ez utóbbi két községben már cz 
év végére kigyulladnak a vil-
lanyok. 

Vasárnap nyílik az új-
szeged! g v e n p g i i W ö 
A szegénysorsu dolgozók 

gyermekeinek nyaral tatására a 
város népjóléti" ügyosztálya a 
szegcdi úttörő vezetőséggel 
együtt üaülletésj akciót indí-
tott. Az üdülésre szoruló gyer-
mekeket Újszegeden, a Ber-
talan-emlékmű közelében lévő 
egészséges nyaralóban helye-
zik el. A gyermekek felügyele-
téről úttörő vezetők, pedagó-
gusok gondoskodnak és orvosi 
felügyelet ls lesz. Az üdülő 
ünnepélyes megnyitására vá-
sárnap délelőtt 10 órakor ke-
rül sor. 

x Pelrólenmlözö, kerékpár, 
kerékpárgumit dolgozóknak 
részletre szállít Markovics mű-
szaki üzlet, Tisza Lajos-kör-
ut 44. 

x Háztartási cikkek Hungária 
Edényház, Tisza L.-kőrut 55. 

x Legújabb tipusu rádiók 
Szantszlonál. Csere, vétel,"el-
adás. Uj cim: Klauzál-tér .7., 
telefon: 14-24. 


