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^ A szovjet jegyzék kiütötte az angol 
külügyminisztérium kezéből a legjobb 

propagandalegyvert 
Az UNO nem avatkozik a berlini ügybe — A nyugatnéme 

m niszterelnökök árufása —• További sa'fóvisszhangok 
a szovjet-amerikai jegyzékváilásró! 

Lakó Success, julius 16. 
Lyc, nz Egyesült Nemzetek 
szervezetének főtitkára ki-
jelentette nem liiszi, hoRVia 
közeljövőben az UNO-t fel-
kérik :i berlini ügybe való 
beavatkozásra. Bór a kér-
dés zsákutcába került — 
mondotta — a három nyu-
Rüli kormány dolga, hogy 
közösen eldöntse, mit akar 
cselekedni. 

Julius Q-éu, tehát alig 
néhány nappal a nyugatné-
met pénzügyi reform beve-
zetése után 631.000 munka-
nélkülit tartottak nyilván 
Bizóniában. Ez a szám csak 
az olliorsátollakat foglalja 
magában, mert eddig nem 
készült kimutatás az irieipw 
lenes szabadság ürügyével 
szé'nckeresztaU munkasok-
ról. 

A berlini rádió jelenlése 
szerint a Berlin nyugati ne-
Evedéiben megjelenő né-
nánv nanilan rövidesen Al-
teszi székhelyét Frankfurt-
ba, ahová átszállítják a 
nvomdafelszerclést is. 

Berlin, julius 10. London-
ban. Párizsban és Washing-
tonban a Szovjetunió vá-
laszieryzéke meglehetősen 
tartózkodó visszhangot kel-
teit. Figyelemreméltó, hogv 
n nyugati megnyilatkozások-
ban Semmiféle utalás ninrs 

a mullbaruhancjpztatotl /erő-
szakos intczkedések«-re, 
amelyekkel a nyugati hatal-
mak állítólagos jogaikat kí-
vánták érvényesíteni. Ezt a 
kifejezést most óvatosan 
mellőzik. 

A brit külügyminisztéri-
umban hangoztatják, hogy 
a Szovjetunió válasza nem 
keltett meglepetést. 

Az amerikai külügymi-
nisztérium ban megállapít-
ják, bogy a válasz nem vál-
toztat a berlini helyzeten. 

Kezdik belátni, hogy az 
általuk előidézett válságos 
helyzetből nehéz a kivezető 
utat megtalálni. 

Németország nyugati meg-
szállási övezeteinek kato-
nai kormányzói csütörtökön 
értekezletet "f ártották" Frank-
furtban. A tanácskozás má-
sodik fel éhen jelen voltak 
a politikai tanácsadók is. 
Kőmig tábornok1 francia kor-
mányzó megtiltotta a fran-
cia övezet miniszterelnökei-
nek. hogy a kettős övezeti 
miniszterelnökök Clayval és 
Bobertsonnal folytatandó 
tárgyalásán részlvegvcnek, 
valószínűleg azért, hogy ez-
zel késleltesse az angol-
amerikai terveket. 

A Neues Deutschland 
megállapítja, bogy a nyu-
gatnémet miniszterelnökök 

súlyosan elárulták a német 
népet, amikor elvben hoz 
zájúrullak Németország fel 
oszlásához. 

A Newyork Herald Tri-
büné megállapítja, bogy a 
szovjet jegyzék meglehető-
sen zavarba hozta a nyu 
gáti hatalmakat. A szovjet 
jegyzéknek az a kijelentése, 
bogy a Szovjetunió hajlam 
dó NagyberLin élelmezését 
magiára vállalni, 

felütötte az angol külügy-
minisztérium kezéből 
legjobb propaganda fegy-
vert, inert a szovjet ja-
vaslatból kiderült, hogy 
szükségtelen volt óriási 
összegekel felemésztő légi 
közlekedés és nem igaz 
az. hogy Berlint élelme, 
zésj válság fenyegeti 

— irja a Daily Worker. A 
lap ezután megállapítja, 
hogy a nyugatiak külön 
Nyngat néni etországot terem-
tetlek és közigazgatásuk 
nagy részét Berlinből 
Frankfurtba szállították át. 
így tehát a nyugatiaknak 
Berlinben nincs több jo-
guk, mint a Szovjetnek vol. 
na Frankfurtban. A n.vuga' 
tiak vagy megváltóztatják 
n ém ctországi pol i! ik á ju kat, 
vagv pedig kivonulnak Ber-
linből. 
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demokratikus pártok közös erővel lépnek fel 
a feketén cséplök és mezőgazdasági 

spekulánsok ellen 
Pénteken délben Gyúni Imre 

főispán értekezletre hívta ősz-
pze n koalíciós pártok szegedi 
kezelőit, valamint a FÉKOSz és 
UFOSz megbízottait. Az MDP 
részérőt Erdős János, Köut Ré-
la. Szilágyi András és Ambrus 
István vettek részt az értekez-
leten. A főispán elmondotta tá-
jékoztatójában, hogy a beszol-
•atásl rendelet kiadásánál n 
kormány a legmesszebbmenőkig 
figyelembe vette a szociális 
szempontokat. A kfsparasztság 
fclőnyben részesül, meri a be-
szolgáltatás mértekét a földte-
rület nagysága szabja meg. Sen-
íilöl addig nem kérik a bcszol-
tyitlaldd gabonát, amig termé-
séből félre nem telte magának 

Jfs családjának fejadagját, i>a-

Éumtnl (l nriörrmy nZigklü, 
MA kinek még a fejadagja sem 
termett meg, az fejndagkiegé-
szilő vásárlási engedélyt kap-
hat. Vásárlási engedélyt kaphat 
egyébként bárki más is, aki le-
fnontl a kenyérjegy érői, Ezt az 
'engedélyt flftnban csak otyan 
terillpten lebef felhasználni, 
•hot a beszolgáltatást kötele-
zel bégnek legalább 80 száza, 
lékban eleget tettek. A beszól-
Xfáltatoll mennyiségen Jetül meg. 
maradó gabonakészlettel min-
den gazda szabadon rendelke-
zik és tetszés szerinti áron ad-
hatja el. 

Megállapította a főispán, 
hogy a kormánynak ilyen mesz-
ízemenfl jóindulattal elkészített 
rendelkezései oUcnére Szeged 

környékén bárom cséplőgépet is 
el kellett már kobozni fekete-
cséplés miatt 

Több hozzászólás után a ko-
alíciós párlolc," valamint a 
FÉKOSz és UFOSz közös nyi-
latkozatot adtak kt. 

1. A cséplés zavartalan lobo-
nyoll'ása, eredményének hatha-
tós ellenőrzése, valamint a de-
mokratikus kormányzat által 
megállapított beszolgáltatás! kö-
telezettség teljesítése az ország 
minden dolgozójának együttes 
érdeke. 

2. A pártközi értekezlet meg-
állapítása szerint a koalíciós 
kormányzat a legmesszebbmenő 
körültekintéssel állapította meg 
a beszolgá'látási kötelezettséget, 
amely H földbirtok nagyságá-
val Ynreikcniiíí tehát a kispa-
rasztságot egyáltalában, vagy 
hlíg érinti, s ezzel szemben a 
felpstegekkel rendelkező tehe-
tősebb rétegekre, t őmaszkodik. 
A fagy- és aszálykárt szenve-
dett ldsparasztság fejadngkiegc-
szítésben és vetőmag juttatás-
ban is részesüt, de természetc-
sen csak akkor, ha a kormány-
zat rendelkezéseit a cséplés és 
a beszolgáltatás tekintetében kl-
kJIsmcrctesen tcljesstik. A kor-
mányzat mindazon termelők 
részére, akik összes kötelezett-
ségeiket teljesítik, a megmaradó 
feleslegeik értékesítését szabad 
forgalmi áron eugedélyezí. 

3. A pártközi értekezlet meg-
állapítja, hogy a fentiek ellené-

re a parasztság körében felelőt-
len rémhírterjesztés folyik, 
amelynek célja az, hogy a pa-
rasztságot beszolgáltatási köte-
lezettségének be nem tartására 
bírja s ozállal a demokratikus 
Magyarország helyzetét megne-
hezítse. Vannak egyes jómódú 
gazdálkodók, akik saját egyéni 
sérelmeiket az egész parasztság 
sérelmeinek tüntetik fel és ez-
zel kívánnak ellenséges hangu-
latot szítani és a városi dolgo-
zókkal való egészséges cgyült-
munkátkodást megzavarni. Ép-
pen ezért utasítsuk valamennyi 
falust és tanyai szervezetün-
ket, liogji a legmesszebbmenő 
felvilágosító munkát végezzék 
és a pártok vezetői és tagjai 
maguk is járjanak tetői jó pél-
dával. Azok ellen, akik a csép-
lésnél és a gabonaboszolgál ta-
tással kapcsolatos érvényes ren-
delkezéseket nem tartják be, 
vagy azoknak végrehajtását 
hátráltatják, elnézi, hogy azok-
nak végrehajtását mások aka-
dályozzák, a rájuk bizott mun-
kát hanyagul látják el, szerve-
zeti szabályaink szerint a leg-
szigorúbban járjanak el. 

Gsendfegédfdfe! csépel 
fekeíén a kulák 

Munkásb.'rcság Ítélkezik a bűnösök felett 
Nyolcvan hold zsiros, kövér 

főidet hagyott Vébes István fe-
hértói gazdálkodónak a demo-
krácia. aaárcsak barátidnak, az 
őszeszéki Förgeteg Józsefnek, 
aki ráadásul cséplőgéptulajdo-
nos is. Tett nekik jómódra, ka-
lácsra. szép nagy állatállo-
mányra. de sajnálták a kenye-
ret az ország dolgozódtól. El-
határozták. hogy szabotálják a 
beszolgáltatást ós ehhez meg-
felelő segítőtársat kerestek. 

Akadt a tanyán régi jóbarát. 
Faragó Gábor nyugalmazott 
esendőrőrmester, Nem volt ve-
le bajuk sohasem a múltban, 
igy meglelték a cséplőgép fe-
lelős vezetőjének, mert tud-
ták. hogy velük fuj egy követ. 
Megkezdték a cséplést s min-
den kuláJmak kevesebbet ír-
tak a könyvébe a lénylegesen 

elcséjjclt gabonánál. Főrgctcg-
nek gyakorlata volt már eb-
ben. riisz 1946-ban már eljá-
rás vott ellene cséplési vissza-
élésért. 

A gazdasági rendőrség azon-
ban rajtaütésszerűén jár ja a 
tanyákat s megjelent váratla-
nu l a fekelecséplö kulákokiiál. 
Nagy volt a riadalom, mikor 
előkerüttck a kézibilincsek. 
Különösen a nyugalmazott 
csODdfír fészkelődött nagyon a 
kocsiban, aki segédkezet nyúj-
tott a hozzá hasonló gondóí-
kozásuakna'* a közellátás érde-
két veszélyeztet/S bűncselek-
mény elkövetéséhez. A traz-
daségl rendőrség internálás! 
javaslattal mindhármójukat át-
adta az ügyészségnek s rövi-
desen munkásbirák ítélkeznek 
felettük. 

Szenimihályteíek vezet 
a szegadi mezőgazdasági versenyben 
Az UFOSz és FÉKOSz minden 
fagja csatlakozik a versenyhez 

Szeded mezőgazdaság i ter-
melési versenybizottsága 
pénteken értekezletet tartolt 
a gazdasági felügyelőségen. 
A jelentésekből inegiál'api-
tották, hogy Szegedén és 
környéken 1200 gazda vesz 
részt a versenyben. Ez a 
szám azonban rövidesei-

majdnem a kétszeresére 
emelkedik, mert! 

az UFOSz és FÉKOSz tag. 
fai egyöntetűen bekapcso-
l ódnak a versenybe, 
versenyzők na©* része 

több versenyágban is részt* 
vesz. Jelenleg 

Szen imihá ly te íek á l l 8* 
elsó be ível i Szegért és kör-
nyékének versenyében, a 
másod i k he lyen Csengele, 
• h a r m a d i k o n Alsók öz-
pnn l áii . 5 

Az elmúlt hét cséplési 
eredménye felülmúlta n vá-
rakozást' Négyezer hold ve-
tését csépelték el egy hét 
alatt Szegedi'és környékén. 
Ebből ^í.ezer mázsa kenyér-
gabona került ki, tehát 

ho l dankén t hn ! mázsás 

á Magi érmést lehel számí-

tani . ; I 

A pénteki eső akadályozta 
u©*an a cséplés folytatásig 
dó mégis igen jókor érke-
zett, mert' a kapásokflermés-
eredménvét, a kukoricáét, 
répáét, takarmánynövénye-
két, krumpliét nagy mérték-
ben növelte. Különösen a 
kukoricának lett jót az eső, 
amely éppen most csőkép-
ződé,se idején kíván ja meg fa 
nagyobb nedvességet 

Bereczhi Albert a dtmamelléhi 
reformátusok aj püspöke 

Budapest, julius 16. Déli-
teken bontották fel a duna-
mclléki református egyház-
kerület uj püspökére le-
adott szavazatokat. A kerü-

let uj püspökévé dr. Ravasz 
László utódjápl Bercczki 
Albertet, budapesti Pozsonyi-
uti lelkipásztort választot-
ták meg. ( 

Kukoricásban bujkált és nyersrépán élt 
a vásárhelyi gyújtogató 

A vásárhelyi tanyákon u 
mul l héten leégett Albert Im-
re tanyaépülele a hozzátarto-
zó istállóval, polyvásszinnel. 
csirkeóllul és kukoricagóréval. 
A gyanú Látta Ernő volt l'cles-
bérlőre terelődött, aki a tüz-
eset alkalmával a tanya körül 
ólálkodott, majd eltűnt a kör-
nyékről. Néhány nap múlva 
előkerül i és megkezdték a ki-
hallgatását. A volt felcsbérlő 
elmondta, hogy visszavették 
tőle a földet, mert í-osszul ke-
zelte és elkeseredésében gyúj-
totta fei a tanyát. 

Az udvaron kél ( f iskors' l 
ttsszctánraU, a Mohában 

összehordja * bútorokat, 
m m i e n belyfaégjrt teleszórt 
rőzsével és szalmával, majd 
Icleyujlotta. 

Utána elmenekült, mert félt az 
igazságszolgáltatástól, de :uiy-
nyira éhezett, hogy. előbujt 
rejtekhelyéről. 

Kapótól® óuraszemen és sár-
garépán éli . de nem b'rta 
tovább a kukoricásban. 

A rendőrség átadta a gyuj-
togatót az államügyészségnek, 
alioL elrendelték elmeállapotá-
nak a megvizsgálását. Annak 
eredményétől függően kerüj 
rögtönltéjő bíróság elé. 

SZAK-PALYA ÚJSZEGED TEMESVARr-KORUT 

1948 julius 18-án délután negyed 7 órakor . 

S z e g e d A U - N a g y a r T e x t i l 
Nyári Kupa mérkőzés. Délután háromnegyed 5 órakor 

U j s z e g e d l T C - K e c s k e m é l I M T E 
Nyári Kupa mérkőzés. Megelőzőleg délután fél 3 órától mezjüattas döntő mér-
kőzések. - Fenti mérkőzésekre jegyek elővételben kaphatók a Dé-lmagyarország 
kiadóhivatalában. .... 


