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A francia Kommunista Párt 
500 ezer frank segélyt juttat 

a sztrájkoló bányászoknak 
A terror ellenére tovább fokozódik a sztrájk 

A sztrájkhelyzet a fran-
cia bányavidékeken teg-
nap súlyosabbra fordult, 
fóelhunban Csütörtökön 20 
ezer bányász kiszabadított 
nyolc bebörtönzött sztrájko-
lok A sebesültek számát még 
nem tudták megállapítani. A 
kórházban 20 csendőr és 10 
bányász fekszik súlyos sé-
rüléssel. 

A rendőrség és katona-
ság egész Mellűm tarto-
mányi bekeríti és el 
akarja szigetelni a kül-
világtól. A vidékre egy-
másután érkeznek a 
csendőri és katonai erő-

sítések. 
'A bányászsztrájkkal egyide-
jűleg egész Franciaország-
ban megnyilvánul a munká-
sok együttérzése. 

Déifranciaország és Észak-
franciaország több bánya vi-
dékén véres összetűzésekre 
került sor a sztrá jkolok ési a 
.rendőrség közölt. 

A rendőrség több he-
ly en küiinvfakaszloboin-

bál használt. 
Az összetűzés során mindkét 
részről sebesülés történt. A 
lakosság a bányászokkal 
rgyült hatalmas tiltakozó 
gyűléseket rendezett a rend-
őri beavatkozás ellen. 

Csütörtökön 200 sebesült 
és egy halálos áldozata volt 
az összecsapásoknak. 

A rendőri és a katonai 
erők állandó crősilésc 
ellenére a bányászok 
mindenütt állják a küz-

delmet. 
'A szocialista párt csütörtö 
kön este megkísérelte az 
egység megbontását. Kiált 
ványt bocsájlolt ki, amely-
ben azt a rágalmat hangoz-
tatta, hogv á sztrájk célja 
a Kominform utasításaihoz 
híven* a francia gazdasági 
élet megbénítása, hogv ez-
által a Marshall-terv sikerét 
lehetetlenné tegyek. 

A kiáltványnak a sztráj-
kotok körében semmi 
visszhangja nem támadt. 

'A CGT tegnap este felkérte 
a vasutasok helyi szakszer-
vezeteinek vezetőségét, sza-
vaztassák meg a vasutasok-
kal az általános 21 órás fi-
gyelmeztető sztrájkot. 

A francia KP 

érdemelt képviselettől. A ha-
tározat végül közti, hogy a 
Kommunista Párt ujabb 500 
ezer frankot juttat á sztráj-
koló, bányászoknak. 

Az angol kormánv 
eluiasitotía a vas-
utasok béremelési 
követelését 

Az angol vasutas szakszer-
vezet végrehajló bizottsága 
rendkívüli értekezletet hí-
vott össze. Az értekezleten 
megvitatják, milyen lépése-
ket tegyenek a kormány leg-
utóbbi intézkedéseivel "kap-

csolatban, amelyekkel eluta-
sította a szakszervezet heti 
13 silling 6 penni fizetés-
emelési követelését 

Tüzet szüntess 
Palesztinában 

Az Egyesült Nemzetek pa-
lesztinai közvetítője kiadta 
a »Tüzet szüntess* paran-
csot ós annak kezdetét ok-
tóber 22-én déli 12 órában 
állapitolta meg. A zsidó és 
az egyiptomi kormányhoz 
intézett táviratban kérte, 
hogy adjanak megfelelő uta-
sításokat katonai vezetőik-
nek. 

A kormány nem türi, hogy 
Mindszenfy veszélyezfesse 

az ország külpolitikai érdekei! 
Az esztergomi érsek az ulóbM hetekben leveleket 

intézett a kormány egyes tagjaihoz a magyar-csehszlo-
vák viszony ügyében. Teljesen illetéktelenül próbál be-
avatkozni olyan kérdésekbe, amelyekről ismeretei hiá-
nyosak s amelyek egyáltalán nem tartoznak papi tevé-
kenysége körébe. Levelei elárulják, hogy szeretné meg-
hiúsítani a csehszlovákiai magyarság helyzetében kü-
szöbönálló kedvező fordulatot és a csehszlovák-magyar 
megegyezést. Magatartása azt jelenti, hogy azoknak a* 
idegen imperialista erőknek érdekeit szolgálja, amelyek 
nyilvánvaló okból állandósítani akarják a magyar-cseh-
szlovák viszony rendezetlenségét és nein átalják ezek-
nek az idegen érdekeknek feláldozni a csehszlovákiai 
magyarság ügyét. Magyarországon törvény tiltja a st* 
viniszla uszítást. Az esztergomi érsek a törvényt lép-
ten-nyomon megsérti. Á kormány el van szánva, hogv 
a törvénynek mindenkivel szemben érvényt szerez és 
nem tűri, hogy az esztergomi érsek az ország alapvető 
külpolitikai érdekeit durván veszélyeztesse. 

II koalíciós pártok jó együttműködésének épitö 
szelleme mutatkozott meg 

a törvény halósági bizottság közgyűlésén 

határozata 
A francia Kommunista 

Fart politikai bizottsága leg-
utóbbi határozatában meg-
elégedését fejezte kí afelcit. 
hogy az ország népe együtt-
ércz a sztrájkoló bányászok-
kal. A határozat 

erélyesen elitéli a sajtó-
ban és a rádióban foly-
tatott munkásellcncs 

propagandát, 
valamint a köztársasági ta-
rács tagjainak megválasztá-
sánál gyakorolt törvénytelen 
módot, amely megfosztja a 
Kommunista Párlot a meg-

A város törvényhatósági bi-
zottsága pénteken tartotta mrg 
szokásos őszi közgyűlését. Gyáni 
Imre főispán megnyitója után 
dr. Mihályffy László tanács-
nok olvasta fel a polgármes-
teri jelentést, mely megmutatta 
Szeged negyedévi fejlődését. A 
jelentés hangsúlyozza, hegy a 
koalíciós pártok közöl ti viszony 
megjavult és ma niár minden 
kérdésben gyorsan létrejön a 
megegyezés. Megemlékezik je-
lentésében a polgármester arról, 
hogy a munka versennyel kap-
csolatos épitö kritika következ-
tében, amelyben az MDP nagy-

S o k a t tanultunk, de 
A polgármesteri jelentéshez 

elsőnek Hite Vince (MDP) szólt 
hozzá. Visszapillantást vetett a 
törvényhatósági bizottság mali-
jára és efnl ékeztetett arra, hogy 
á felszabadulás előtt munkások, 
dolgozó parasztok és baloldalt 
értelmiségiek nem kerülhetlek 
be a bizottságba. 

— Mi. kommunisták, de nem 
kommnnista dolgozók is a fel-
szabadulás óta nagyon sokat ta-
nultunk. Megtanultok még n 
közigazgatást is. A paraziták 
legnagyobb bosszúságára még 
többet is fogunk tanulni, bogy 
a magyar dolgozó népet a leg-
rövidebb időn belül a szocializ-
mus útjára vezessük. 

A továbbiakban örömmel üd-
vözölte nz MDP által javasolt 
néphivatal felállítását, amely a 
bürokrácia elleni küzdelem egyik 
fontos helye lesz. Üdvözölte a 
város három uj tanácsnokát, 
Kiss Mihály elvtársat, ITavar 
lecz Istvánná és Sallai Ferenc-
né elvtársnőket, akik valameny-
nyien a dolgozók soraiból ke-
rültek ki. Elismerését fejezte 
ki dr. Gaál Tivadar elvtársnak 
a ©Kiváló Munkn« jelvényért 
és Róna Béla elvtársnak a kö-
zelmúltban kapott kitüntető ok-
levélért. 

Beszéde végén Bibe elvtárs 
megemlékezett a szegedi hid-
munkások eddigi nagyszerű 
eredményeiről, amellyel vala-

szegedi pártbizottsága részesí-
tette a városházi dolgozókat, ál-
landó önkritikát és kritikát 
gyakorolnak a városi dolgozók, 
amely biztosítja a munkafegye-
lem és az eredmények további 
javulását. A jelentés a követ-
kező szavakkal fejeződött be: 

— Pár héten belül elkészül a 
szegedi uj Tisza-liid, amely mint 
egy jelképe annak, hogy az új-
jáépítési nehézségek időszakán 
tnl vagyunk s a koáliciős pár-
tokkal együtt egy cél felé ha-
ladva tervszerű munkával fel 
fogjuk épibeni a dolgozók bé-
kés otthonát. 

mőg t o v á b b tanu'unk 
mennyiünknek példát mutat-
nak. 

Egyetlen ui: 
a munkás-paraszt szSvetség 

Csorna Gyula (NPP) hangsú-
lyozta, hogy a Nemzeti Paraszt-
párt is a munkás-paraszt szö-
vetség gránittalapzatán áll. 

— Olyan szoros szövetséget 
akarunk — mondotta —, aho-
gyan az embermilliók legna-
gyobb felszabaditója, Lenin 
megfogalmazta. Nagyon komo-
lyan vesszük a munkás-paraszt 
szövetség ideológiai alapját: n 
marxizinnst-leninizmnst is. De 
nemcsak ezt vállaljak, hanem 
a munkásosztály vezető szere-
pét, valamint a falusi osztály-
harcot is és mindazt, amellyel 
elősegithetjük a dolgozó nép 
jólétének, emberi békéjének 
ügyét. A párt oktatási munká-
ját is teljesen ezekre az ala-
pokra helyeztük. 

Ncmeth László (FKP) kije-
lentette, hogy a Kisgazdapárt is 
szilárdan a munkás-paraszt szö-
vetség mellett áll, mert rájöt-
tek arra, hogy ebben nz o r s z á g -
ban csak akkor [ebet komoly 
építőmunkát folytatni és a népi 

demokráciát erőssé tenni, ha a 
munkások a dolgozó parasztok-
kal legbaratibb szellemben dol-
goznak együtt az Ország fel-
építésén. Megemlékezett arról, 
hogy a, népi demokrácia köz-
igazgatása olyan feladatokat 
valósított meg, amelyeket az el-
múlt uri, népelnyomó rendszer 
sohasem tudott megvalósítani. 

Falu és város közeledése 
Farkas István (MDP) kérte 

a város hatóságát, hogy a ta-
nyai közigazgatási kirendeltsé-
gek felállítását és a tanyai köz-
pontok szervezését minél gyor-
sabban hajtsa végre. Ezeknek 
felállításával ugyanis a falu. és 
a tanya népét közelebb tudjuk 
hozni a városhoz és a dolgozó 
parasztság ebből is láthatja, 
liogy a város munkássága köze-
ledik feléje. 

Simovios Mihály (MDP) öröm-
mel üdvözölte azt az elhatáro-
zást, hogy az azonos jellegű 
hivatalokat a város egymás 
mellé csoportosítja és igy az 
ügyfeleknek nem kell felesleges 
keresgéléssel tölteni idejüket. 

Simovics elvtárs felszólalásában 
szóvátette a város z«;rellátá<ó-
nnk és tüzifnellátásának kórd-
sét. Sürgős intézkedést kért eb-
ben az ügyben. 

L e s z elég íiiziJa 
Cryáni Tmre főispán mint köz-

ellátási kormánybiztos közölte 
ezután a zsirellátá-ra vonat.ki>-
zóan, liogy amíg az uj vágá-
sok nagyobb mennyiségben meg 
nem indulnál^ addig a kor-
mányzat étolajat hozott forga-
lomba. Szegednek kétizben ö r. 
szesen 210' mázsa olajat utal-
tak ki. Ez természetesen csnk 
ideiglenes megoldás, jelentei 
azonban » népgazdaság érdek-, 
hogy a sovány hízókat még 
ne vágják le. A tűzifa kérdé— 
ben sincs ok aggodalomra. Kor-
mányzatunk egysépesen irányít-
ja Szeged tüzifnellátásának 
ügyét. Ez biztositéka annak, 
hogy a tél folyamán mindenki 
megkapja a számára szüksége* 
tűzifát. Kelebiáról Szegedre na-
ponta 20—25 ragon fát irá-
nyit máris a TCKERT. A pén-
teki napon például 35 vagon-
nal érkezett. 

a k ö z g a z g a t á s felfrissítése ná'unH már nem f r í z i s 
Dénes Leó elvtárs polgármes-

teri válaszában liangoztalta, 
hogy a közigazgatás felfrissí-
tése Szegeden ma már nem frá-
zis, hanem egyre inkább való-
sággá, válik. Szeged törvény-
hatóságában elsőizben érezhető, 
hogy a pártközpontok által 
folytatott együttműködő poli-
tika fenntartás nélkül érvénye-
sül és helyi viszonylatban is 
egységes a koalíció. 

A törvényhatósági bizottság 
közgyűlése a kisgyűlés által 
előterjesztett 140 íárgysorozati 
pontot tárgyalta ezután végig. 
Ennek során a Pálfy sportpálya 
bérbeadásával kapcsolatban 
ToVibáez Imre elvtárs felhívta 
a bérlő postás sportegyesület 

figyelmét arra, hogy ne hagy-
jon kasztszellemet kialakulni, 
hanem tegye lehetővé a dolgo-
zók minden rétegének sportolá-
sát. A sportegyesületek külön-
ben is arra törekedjenek, hogy 
a sztárkultusz helyett egészsó-
ges tömegsportot alakítsanak 
ki. Herczegh Vilmos elvtárs a 
városnak azt az elhatározását 
köszöntötte, hogy ösztöndíjjal 
támogatja a fiatal képzőművé-
szeket. Erdélyi Józsefné elvtárs-
nő tüdőbetegkórház felállítását 
javasolta, valamint szóvátette 
azt a nehéz helyzetet, hogy az 
óvodákban egy-egy dajkának 
80 gyermekkel kell foglalkoznia. 

A közgyűlés a tárgysorozat 
minden ponlját elfogadta. 

Szabad lépet minden párttag kezébe 


