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A kisparasztok becsületesen v é q z i k 
a a : c S & x i m u n k á k a t , 
de 

a horthysta katonatiszt, a píeiHerísfa kulák 
^ z a b o í á l f a a szántást és vetést 

A keddi nap folyamán a 
Népi Bizottság és a népi szer-

.vezelek halárjárói folytatták 
Szeged-kórnyékén az őszi mun-
kálatok ellenőrzését. Az ellen-
őrzésben résztveit a főispán is. 
A tapasztalatok ismét csak azt 
mulatták, hogy a dolgozó kis-
parasztság mindenütt a legna-
gyobb szorgalommal végzi a 
munkálatokat. Az ellenőrök a 
halárban mindenült igen sok 
dolgozó kisparaszttal találkoz-
tak, akik mind a szántást, mind 
a vetést, kötelezettségükön fe-
lül « teljesítették. A kisparasz. 
tok a betakarítási munkálato-
kat a legtöbb helyen már száz 
százalékban elvégezték, de 
ugyanakkor sok k ulák földjén 
most is csomókba rakva, vagy 
lábon áll a kukoricaszár Ás 

répatermésük sincs még beta-
karítva• 

Igy például az Alsóvárost 
Feketeföldeken Szűcs Mihály 
volt katonatiszt földjén is lábon 
áll még a kukorica. Jellemző, 
hogy a kőmyező földeken a 
kaspara«zlok már javában vég-
zik a vetést és a volt katona-
tiszt földje az egyedüli, ame-
lyen még meg sem kezdték a 
munkálatokat. 

Hasonló kirívó szabotázst 
fedeztek fel az ellenőrök a 
röszkei határban, ahol Masa 
Miklós 28 holdas Pfeifferista 
kuláknak még egy szem buzar 
vetése sincsen. Az ellenőrök 
ezekre a tudatos szabotázsokra 
felhívtak a helyi népi bizottsá-
gok figyelmét, akik mindén 
esetben a legszigorúbb intézke-
déseket foganatositjálc. A mun 

M;níszíeri bizottság t á r g y a l j a Szegeden 
a város fiöffségveíésé! 

A városházán megfeszített 
munkával folyik a város 
1949. évi költségvetésének 
tárgyalása a minisztérium 
kiküldötteivel. A törvényha-
tósági bizottság közgyűlése 
által már jóváhagyott költ-
ségvetés minden egyes pont-
ját megtárgyalják a város 
pénzügyi vezetőivel. Dr 
Bontó László és dr. Toronyi 
Ernő miniszteri tanácsosok, 
dr. Hódi Sándor és dr. Mi-
kies László miniszteri szám-
vevőségi főtanácsosok, dr. 
Fodor Árpád miniszteri osz-

tálytanácsos és Perlaki Sán-
dor pénzügyminiszteri 
könyvszakértő vesznek részt 
a bizottságban, a város ré-
széről pedig Róna Béla 
pénzügyi tanácsnok. Csi-
kós Jenő és Nárai Károly 
számvevőségi főtanácsos. A 
tárgyalások reggeltől a ké-
ső esti órákig tartanak és 
előreláthatólag pénteken fe-
jeződnek be. A mai napra 
várják az Országos Tervhi-
vatal kiküldöttjének: dr. 
Lővey közigazgatási osz-
tályfőnőknek megérkezését. 

Diáknyomor enyhiíő helyett 
d i á k j j ó l é f i i n t é z m é n y 

Az Hiúság vette kezébe 
hivatal irányítását 

Halkan, bátortalanul kopog-
tat az egyetemi diákjóléti hi-
vatal ajtaján egy »gólya«, — 
amint az elsőéves egyetemistá-
kat nevezik. Odabenn azonban 
mindjárt nekibátorodik, mert a 
szombenlévő íróasztalnál derfis-
arcu, szőke fiatalember, — aki 
maga is egyetemista — érdek-
lődik tőle, bogy mi járalban 
van. 

Mert nagyot fordult a világ 
sora a szegedi diákjóléti hiva-
talban is! Azelőtt bizony a di-
ákságnak édes-kevés joga volt. 
bogy beleszóljon a hivatal s 
vele saját ügyei intézésébe. Az 
elmúlt tanévlen fordult elő el-
ső izben, hogg az egyetemi if-
júság képviselői helyet kaptak 
« diákjóléti bizottságban, amely 
mindenfajta szociális ügyben, 
órz'ön,,Ujakban, segélyekben in-
tézkedik- Ez év októberétől az-
u'án a diákjóléti hivatalba is 
• bevonult* az ifjúság. A szűke 
fiatalember olt az Íróasztalnál 
a MEFESz megbízottja: Klapil 
Sándor, aki a hivatal titkára-
ként működik ott és döntő sza-
va van az ügyek irányításában. 

— A felszabadulás előtt in-

az egyetemi diákjóléti 

lik. Az idei tanévben már ed-
dig 09 rendszeres havi ösztön-
dijat osztottunk ki, de ez a 
szám a közeljövőben még emel-
kedni fog. Az ösztöndijak mel-
lett olcsó kollégiumot, kedvez-
ményeket, menzát biztosítunk a 
diákságnak. A tavalyi évhez 
hasonlóan az idén is számit-
hatnak nagyobb ruhasegély-
re is. 

— Támogatásainkat termé-
szetesen uj alapokra helyeztük, 
— folytatja Klapil Sándor. — 
A segélyek, kedvezmények elbí-
rálásánál nemcsak a tanulmá-
nyi eredményeket vesszük fi-
gyelembe. hanem a közösségi 
munkát, a MEFESz-ben kifej-
lett tevékenységet is. Állandó 
nyilvántartást vezetünk, vala-
mint segélylapokat rendszere-
sítettünk, hogy a legigazságo-
sabban tehessünk eleget a ké-
réseknek. 

Klapil Sándor melleit Sze-
redi Margit tisztviselőnő segit 
lelkiismeretesen a munkában. 
Az uj szellemet biztosítja az 
is, hogy a diákjóléti bizottság 
tanárelnöki székébe az ifjúság 
körében népszerű professzor: 

kálatokat szabotáló kulákokat 
a rendeletek alapján írásban 
szólítják fel a szántás és vetés 
azonnali megkezdésére. Azok-
ban az esetekben pedig, ha a 
felszólított két napon belül nem 
kezdi meg földjén a mankát. a 
rendetet érielmében a földet ki-
igényelik és a szorgalmasabb 
dolgozó kisparasztoknak adják 
át megművelés céljából. 

A csehszlovák nemzetgyűlés 
elfogadta 

a magyar nemzet ségüek csehsz ovák ftüan* 
po gárságáfáf szóid i 8 r v « n v t e v ; H * l Q ! 

A csehszlovák nemzetgyű-
lés hétfőn délután elfogadta 
azt a törvényjavaslatot, mely 
a Csehszlovákiában maradó 
magyar nemzetiségű szemé-
lyeknek biztositja a cseh-
szlovák állampolgárságot. A 
törvényjavaslat vitájában 
dr. Haim előadó hangoztat-
ta. hogy a magyar kisebb-
ségi kérdés u j fordulatot 
vett, mert Magyarországon 
a munkásosztály és a hala-
dó erők felszámolják a ma-

gyar feudalizmus és burzso-
ázia gazdasági és politikai 
alapjait s egyben véget vet-
nek a Csehszlovákia iránti 
revizionista és imperialista 
szándékoknak is. 

Áz előadó hangoztatta,, 
hogy a csehszlovák és a ma-
gyar dolgozó nép érdekei 
közösek. A szlovákiai ma-
gyarok között — mondotta 
— sok antifasiszta és kom-
munista van. 

Furcsaságok egy nagy sárga házban 
A V A G Y 

hogyan dolgozik a gyakorló általános iskolában 
a klerikális reakció 

kább diáknyomor enyhítő jel- dr. Kalmár László került. 
lege volt a hivatalnak, ~ — 
mondja, — de mostmár nyu-
godtan állithatjuk, hogy való-
ban a diákság jólétén dolgo-
zunk' Olcsóbbá akarjuk tenni a 
tanulást azoknak a hallgatók-
nak, akik valóban megérdem-

Az egyetemi ifjúság tehát 
mostmár érezheti, hogy népi 
demokráciánk fejlődése közvet-
len változásokat hoz az 6 'életé-
ben is. A szegedi diákjóléti hi-
vatal példája jó bizonyítéka en-
nek! 

A sorozatos vereségek után 
idegesen kapkod fühöz-jához a 
fekete reakció. Napjainkban 
gyakran látunk papokat, apá-
cákat az iskolák környékén 
ólálkodni, vagy házról-házra 
járni, hónuk álatt egy köteg 
nyomtatvánnyal. A klérus lát-
ja, hogy az iskolák államosítása 
után ideológiai veresége is el-
kerülhetetlen. ezért most két-
ségbeesett kísérletekkel pró-
bálja visszaszerezni elvesztett 
hive't, újra Mindszcnty aklába 
hajtani az felveszett bárányká-
kal.. 

Ez a fvisszaszerzésh mun-
ka azonban nem más, mint tu-
datos, széleskörű lélckmérge-
zés, amellyel a magyar demo-
krácia fáradságos nevelő mun-
káját lerombolni igyekez-
nek a gyermekekben. Ezért nem 
tehetünk eléggé résen ahhoz, 
hogy a klerikális reakciónak ezt 
a gálád támadását mindenhol és 
minden esetben visszaverjük. 

Szeged nem tagadja meg ma-
géit ezen a téren• Bár a tavasz" 
szál a haladó katolikus mozg-
gatmak is innen indultak el, 
maradt még elég bázisa az egy-
házi reakciónak. Csakhogy most 
már. miután a legalitásból ki-
szorítottuk, illegálisan, burkol-
tan, suba alatt végzi politikai 
aknamunkáját. Elég annyi, ha 
betekintünk egynémety szegedi 
iskola kebelén belül történő 
eseményekbe. 

Rlkkancskepzes 
h i t tanórán 

A volt gyakorló polgári Isko-
lában jelenleg 12 általános osz-
tály van: az alsó négy koedu-
kációs, a felső négyben külön-
külön osztályba járnak a leá-
nyok és fiuk. A nagy sárga épü-
let rejtélyesen meredi a Boldog-
asszony-sugárutra. 

Mert rejtélyes dolgok történ-
nek benne. Hittanórára ugyan 
itt is, mint másutt, pap állit'be, 
Szikora Károly főtisztelendő 
ur. Azonban nem mindig Ádám. 
Évánál kezdi, nem' a szertartás-
lannal folytatja és nem az 
alapvető valláserkölcsi elvek is-
mertetésével fejezi be. Ellenke-
zőleg. Igen, modern tanítási 
módszert eszelt ki. Rikkancsot 
játszik. Beállít az órára, bal-
lióna alatt egy köteg Uj Ember, 
jobbhóna alatt egy köteg Sziv-
ujság. 

— Megérkezett az újság, gye-
rekek, ki vesz belőle? 

Ugylálszik, az »olvasógárdát« 
már jól megszervezték, mert 
mindig akadnak, akik a beveti 
szokás szerint szépen felsora-

koznak, megvárják, míg a tisz-
telendőbácsi kiosztja a nyom-
dafestékszagu mannát, azután 

niknek, azoknak is kell valami 
jövedelem. 

A lelkigyakorlatok legújabb 
bevágják a jobb sorsra érdemes tarifája leliát alapjában véve 
rotációspapirt a táskába és elő 
sem veszik többé. Illetve előve-
szik a szülők. Mert Szikora fő-
tisztelendő ur jót tudja, mit 
csinál. Amikor egy Idaleány ki-
jelenfetle, bogy ő nem olvas új-
ságot, az »atya« szépen «felvi-
Lágosjlolta*: 

— Nem is nektek hozom ezt, 
fiacskám, hanem a kedves szü-
leiteknek' 

„Lelki" ár tar i fa 
Az iskolát egy idő óta feltűnő 

sokat kerülgetik az apácák. Egy 
napon azután kiderült, mit 
akarnak: lelkigyakorlatot tar-
tani. Lesz is lelkigyakorlat, 
szombaton kezdődik, Ugylát-
szik azonban, semiféle ilyen 
gyakorlat nem ingyenes, mert 
Szikora atya legutóbb ezzel ál-
lított be a hittanórára: 

— Szombaton hozzon min-
denki magával egy forintot, a 
lelkigyakorlatra, de ha lehet, 
még többet is. 

A gyermekek csodálkozó te-
kintetére is megjött a felelet. 

— Igen, igen. Kell a szegény 
állás nélkül hagyott apáca nó-

mérsékelt, remélhetőleg az Ar-
hivatalnak sem lesz ellenve-
tése . . . 

Az igazgató ur 
miről sem tud 

Külön érdekessége a nagy 
sárga épületben folyó titokza-
tos dolgoknak, hogy az iskola 
igazgatója, Szántó Lőrinc mind-
erről semmit sem tud. 

Nálunk nincs semmiféle 
kongregáció, se szívgárda, mért 
ha lenne, nekem bejelcn.iejlélf 
volna — mondja mcgcíégedef-
ten. 

Ezzel szemben minden ma-
dár fütyüli az ágon, hogy. a va-
sárnapi mise után az iskola 
összes leánytanulója a fogadal-
mi templomból egyenesen az 
iskolába vonul, amelynek pad-
jaiban azután kezdetüket veszik 
a kongregációs gyűlések. A fi-
uk ugyanakkor a sziv-teslőr-
ségnek nevezett különleges ala-
kulatba tömörülnek, minderről 
pedig az igazgató urnák nincs 
tudomása. 

A nagy sárga ház tájékán te-
hát rendet kell teremteni. Még-
pedig sürgősen. 

50 milSió forint az általános 
iskolák részére 

Nyilvántartásba ve sznek minden ál lástalan 
tanerőt 

A hároméves terv harma-
dik évére a kultuszkormány 
50 millió forintot irányzott 
elő az általános iskola cél-
jaira. Az összeg felét isko-
lák építésére fordítják, a 
másik felét pedig a meglé-
vő iskolák helyreállítására 
és felszerelésére. Az általá-
nos iskolák tanerőinek kö-

zel egyharmadát még ebben 
az évben soronkivül előlép-
tetik és nyilvántartásba 
vesznek minden állástalan 
tanerőt, mert 1919-ben 3G10 
uj általános iskolai tanár és 
tanító kinevezését irányoz-
ták elő. A jövő évben 571 
uj altisztet is kineveznek 

Hz ország m'nden részéből sürgetik 
a kíerlkáfs reakció megfékezését 

Az ország minden részé-
ből táviratok érkeznek a 
kultuszminiszterhez és ezek-
ben az ország népe a kleri-
kális reakció megfékezését 
követeli. Hasson oda a ma-
gyar kormány — mondják a 
táviratok —, hogy szűnjék 
meg a Mindszenty-féle uszí-
tás és a templomokban csak 
az igét hirdessék. A legutób-
bi napokban Gyöngyös város' 

képviselőtestülete és Deb-
recen város törvényható-
sági bizottsága foglalt eré' 
lyescn állást a klerikális re-
akció e len és utasította visz-
sza az egyházi reakciónak 
a népi demokrácia ellen irá-
nyuló támadásait. 

Pn in r f lasoícsóbban v á s á r a i b a ! 
D U I U I l Könvvcs batorraMárábao 
Mikszáth K.-u. 19 sz. udvarban 


