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Fontos bejelentések 

126 százalékban fel esiletlék Szeged terihetón 
a szántási ütemtervet 

A nngyszegedi központi 
Népi Bizottság pénteki ülé-
ség Ambrus István elvtárs 
rámutatott arra, hogy az 
egész dolgozó parasztság ér-
deke az őszi munkálatok mi-
nél előbb történő elvégzé-
se és leleplezése azoknak a 
kulákoknak, akik ezeket a 
munkákat szabotálják. 

Minden dolgozó paraszt 
legyen az ellenőrző szer-
vek segítségére — mon-
dotta. — A falu minden 
doigozója azonnal je-
lentse a lapasztalt sza-
bolázsokat, vagy munka 
elleni izgalást, hogy az 
ilyen kulákok ellen a 
legeré ly esehb i n tézkedé-
seket foganatosíthassák. 
Ezután rámutatott arra a 

hatalmas segítségre, ameiy-
lycl a kormányzat a kispa-
rasztságot támogatja mun-
kájában, majd felhivla a Né-
pi Bizottság, a MOSzK, a 
gazdasági felügyelőség, a 
rendőrség és a népi szervek 
tagjait, hogy az ellenőrzés-
hrn teljes mértékkel vegye-
nek részt. 

Ezulán ismertették az őszi 
mezőgazdasági munkálj tok 
állását 

Az ütemterv szerint elő-
irt 42.690 Iioid őszi szán-
tás helyett Szeged terü-
letén már 54.032 holdat 

szántottak fel 
és ezzel az ütem (ervet az 
elmult heti 121 százalékkal 
szemben 126 száza'é' ban t 1-
iesilellék. 

A buzarelésck te-jesilé-
sében ís javu'ás mutat-
kozik, az elmúlt heti53 
százalékos feljesilmény 
helyett ezen a héten 83 
százalékban teljesítet-
ték a huzavclésela elő-

irányzatát. 
A rozsvetések előirányzatát 
101 százalékban teljesítették. 

A javuló eredmények azon-
ban még nem jelentik azt, 
hogv a munkálatok a rendes 
kerékvágásban ha 1 adnak. 

A kisparaszlság a leg-
több helyen bccsülelc-
sen teljesíti kötelességét, 
A kutatok azonban sza-
bolálják a munkákat. 

I«v például Peták József 
kulák a Rókusi feketefölde-
ken lévő földjén, ahol 40 
holdat kellene ősszel bevet-
nie. alig liz holdat vetettbe. 
A kulákok szabolázsát a kle-
rikális, a fekete reakció is 
támogatja hamis hírverésé-
vel. Ezért a munkálatok el-
lenőrzését fokozni kell. 

A szaholá'ókkai szem-
ben pedig alkalmazni 
kell a tőrvénv szigorú 

intézkedéseit. 
A szerződéses termelésről 
számolt be ezulán a MOSzK 
kiküldöttje. Előadta, hogy 
azoknak a 

amelyből Algy 
ma 150—150, T; 

ő és Dorozs-
ápé és Arpád-

község 100—100, Sándorfalva 
pedig 300 mázsát kapott. 

A mezőgazdasági gépek 
munkájával kapcsolatban 

javasolták, hogy a kulá-
kok traktorainak mun-
káját szigorúan ellen-

őrizzék, 
mert előfordultak olyan ese-
tek, amikor a kulák vonako-
dott gépével a kisparasztok 
föld jen dolgozni, vagy a 
munkáját nem végezte ren-
desen, 

A határjárásokról volt ez-
ulán szó. Javasolták, hogy 
a dülőbiztosok értekezletét 
rendszeresítsék. Rámutattak 
a dülőbiztosok munkájának 
fontosságára, akiknek fel-
adata, hogy mindenkit fi-
gyelmeztessenek az őszi 
szántás és vetés rendes el-
végzésére. 

A Népi Bizottság megálla-
pította, hogy a mezőgazda-
sági munkaversenyt fokozni 
kell. 

A verseny kérdésével 
lohhel kell foglalkozni, 
mert az a dolgozó pa-

rasztság érdekeit szol-
gálja. 

A versenyszellem megjavítá-
sában a "népi bizottsági ta-
gok járjanak elől jó példá-
val és a kérdést vegyé& erő-
sen kezükbe. Megbeszélték, 
hogy 

a jövő héten megtartan-
dó gyűlésükön határoz-
nak, melyik szeged! köz-
ségnek adják a •minta-

község* e.imct. 
Addig is minden Népi Bi-
zottság alaposan megfontol-
ja a dolgot, hogy valóban' az 
arra leginkább érdemes köz-
séget javasolják a magas ki-
tüntetésre. 

Ezután az ujabb szántási 
hitelekről adták tájékozta-
tót. Bejelentették, hogy 

az aszáiysujtotta terüle-
teken azok is igényel-
hetnek szántási hitele-
ket, akik a tavaszi hite-
leket még nem tudták 

kifizetni. 
Felhívták a Népi Bizottsá-
gokat, hogy ezt a rendele-
tet minden faluban ismer-
tessék a dolgozó parasztság-
gal. 

Zöld Sándor 
elvtársat, a Központi Vezető-
ség póttagját, a Nagyszegedi 
Pártbizottság titkárát pártunk 
uj munkahelyre, uj őrhelyre 
— a belügyminisztériumba 
küldte. Ezulán mint belügy-
miniszteri államtitkár dolgo-
zik és harcol a magyar dol-
gozók uj társadalmáért, a szo. 
cializmusért. 

Nem véletlen, hogy a Párt 
erre a komoly és felelősség-
teljes helyre éppen Zöld elv-
társat küldte. A belügyml. 
nisztérium, a népi demokrá-
ciának az a szerve, mely ébe-
ren őrködik az ország belső 
rendje feleli — és az egyre 
inkább prótólkoző reakció 
mesterkedéseitől védi meg a 
magyar dolgozóitat. Erre a 
helyre olyan harcosok kelle-
nek, akik tabizonyitotlák ed-
digi tetteikkel, hogy az élese-
dő oszt ályli arcban következe, 
tesen és kitartóan képviselik 
a magyar nép érdekeit. 

Zöld elvtárs a dolgozó osz-
tályokhoz való hűségével, me-
lyet az illegalitásából töretle-
nül áthozott a felszabadulás 
utáni időkre, rászolgált a ki-

tüntetésre, hogy a Párt alkal-
masnak tartotta ennek a nagy 
tisztségnek betöltésére. 

Az, hogy Szeded ma már 
nem a reakció bástyája. — 
mint ahogy még egy évvel ez-
előtt is az volt — és hogy 
egyre inkább abba az irány-
ba halad, hogy a népi demo-
krácia, a szocializmus bázisa 
legyen, — ez Központi Ve-
zetőségünk előrelá'ó politiká-
jának érdeme, melyet Zöld 
elvtárs ós a Pártbizottság tag-
jai kommunista öntudattal és 
fegyelmezettséggel valósítot-
tak meg Szegeden. Mint a 
Nagyszegedi Pártbizottság tit-
kára, a Párt itteni vezetője 
— mindig megtalálta és meg-
ragadta azt a következő 
láncszemet, mely az osztály 
harcot előbbre vitte Szegeden 
is. 

Most ezt a harcot Zöld 
elvtárs országos viszonylatban 
viszi tovább, felhasználva a 
szegedi tapasztalatokat. Uj 
munkaterületére magával vi-
szi a nagyszegedi párttagság 
szeretetét és elvtársi megbe-
csülését. 

ítélet a Gamma volt vezér -
igazgatásának b'magvében 

A munkásbiróság pénteken 
este hirdetett Ítéletet Juhász Ist 

Ahol még mindig burjánzik a reakció 
Manhásanyáh lillahozása ellenére huláh és dzsentri 
szülők fasiszta kántort választottak elnökül az alsó-
városi tafota szülői munkaközösségébe 

Az alsóvárosi volt zárdaisko-
lára az államosítás után is rá-
ragadt a » zárda* név. Nem is 
egy intézet működik ebben az 
épületben: itt van az egyik al-
sóvárosi általános iskola és a 
tanítónőképző is. 

Ez a két iskola sokban rá-
szolgál még a »zárda« elneve-
zésre, mert eddig csak igen ke-
véssé sikerült belőlük kiirtani 
a reakció hosszú éveken ál fel-
szívódott szellemét. 

»Egyharigu« választás 
Nemrégen az általános iskola 

szülői munkaközösségének ülé-
sén a munkaközösség vezetőit 
kellett volna megválasztani. 
Amikor az elnök személyére 
kérlek javaslatot, Bálint Gyu-
la Sándorné tanárnő elkiáltotta 
magát: 

— Kőhalmit 
Az alsóvárosi kulák- -és 

dzsenlricsemeték szülei, — mert 
ilyenek bőven akadnak ezen a 
iájon — lelkes ovációval, hisz-
térikus őrjöngéssel fogadták a 
javaslatot. Zsivajuk túlszárnyal-
ta a terem jelentős részét elfog-
laló munkásanyák hangját, 
akik elkeseredetten tiltakoztak. 
Tudták, miért. 

B kántor ur virágokai 
BntSz... 

Kőhalmi-Komarck Imre ur 

akiknek nem jutott már a 
minőségi búzából. II. osztá-
lyú szintén minőségi búzá-
val fedezik vetőmagszükség-
letüket. Bejelentclle, hogy 

Szeged ujabb 800 mázsa 
velőrozsot kapott, 

ugyanis az alsóvárosi templom 
tei "melóknek, kántora. Ez még nem lenne haj, 

de minden becsületes alsóvá-
rosi dolgozó tudja róla, hogy a 
klerikális reakció civilben járó 
legfőbb erőssége Alsóvároson. 
Múltja még erősen tisztázatlan, 
annál inkább beszél a jelene. 

Komarek ugvanis nemcsak a 

G y á r i uj r á d l ó l f , kerékpárok, varrógépek, 
Csepa l motorkerékpárok 

kedvező részletre beszerezhetők: 

Kelemen Mánon 

dcmokráciaellenes propagandá-
ban, hanem egyéb üzleti vonat-
kozású dolgokban is szeret a 
papokkal együttműködni. A pa-
rókiával közösen kertészetet 
rendezett be, ahol azonban nem 
munkásokat foglalkoztat ha-
aiem a templomok körül ólálko-
dó, iszent asszonyok*-nak is-
mert kétes nőszemélyeket. Ezek 
az egész napi gvomlálgatással, 
virágültetéssel nyilván ifjúkori 
félrelépéseiket törlesztik, hal* 
galván Komarek nagyságos ur 
szavára, hogy mindez a sok vi-
rág az alsóvárosi Fekete Mária 
oltárára és a temető cél jaira vi-
rul majd. Kiderült azonban, 
hogy a virágból a Szechenyí-
téri kofák ís vásárolnak, sőt mi 
több, az Orincsák-virágüzlet is 
innen szerzi be szükségletének 
tekintélyes részét. Vájjon mit 
szólnak ebhez a nemes konkur-
renciához a hivatásos kerté-
szek? 

. . . de a hivSktü! elvonja 
a vize! 

Azonban nemcsak kertészke-
déssel foglalkozik Komarek ko-
ma. Egyúttal az alsóvárosi te-
mető gondnoka._A környéktóli-
ek jól ismerik! a temető vízgyűj-
tő medencéit, innen szokták a 
hozzátartozók a vizet meríteni 
a sirok öntözéséhez. A gondnok 
urnák egy napon eszébe jutott 
valami, lefolyatta a vizet a (me-
dencékből, az alsóvárosi hivők 
pedig azóla lelkiismeretesen le-
guberálják neki a forintokat a 
sirgondozásért és locsolásért. 
Mi mást is lehetnének? Koma-
rek urnák pénz kell, nyilván 
nem eleget hoz a konyhára fe-
leségének paprikanagykereske-
dői működése.. . 

Kis atya és a [anicsárak 
Ennyit Kőhalmiról, és az ál-

talános iskoláról. A tanitónő-
Jté -̂tájben másfajta, de vele egy-

huron pendülő szellem kíséri: 
Kis István hitoktatóé. Kis tisz-
telendő ur a szó szoros értet-
ni él h u lelki terrort gyakorol 
növendékeire. F.gy negyedikes 
növendék a minap sirva pana-
szolta el munkás szüleinek, mi 
történik a hittanórákon, de má-
sutt, a folyosón, az utcán is, 
ha találkoznak a hitoktatóval 
A kisleány egyébként igen val-
lásos, de tevékeny munkát fejt 
ki a Diákszövetségben. Néhány 
mondatfoszlány Kis íatya* úgy-
nevezett hittanóráiról: 

— Vegyétek tudomásul, hogy 
mégis csak az egyház fog 'győz-
ni, a Diákszövetség csak jani-
csárokat nevelt* Vagy: 

— A szentatya kiközösíti azo-
kat, akik a Diákszövetség mun-
kájában résztvesznek. 

Ilyen és hasonló fenyegetések 
azonban nem ijesztik) ming a di-
ákleányokat. Nagyon jól tud-
ják, mit jelént az; ifjúság demo-
kratikus fejlődése szempontjá-
tól a Diákszövetség. Nem fél-
nek attól, hogy janicsárok lesz-
nek belőlük, de nem féltik őket 
a szülők sem. A Diákszövetség 
ellen az egyház nevében hada-
kozó Kis atya pedig nem fog 
győzni, — inert ezzel a fellépé-
sével máris elvesztette a csatát. 

ván, a Gamma gyár volt vezér-
igazgatója és társai forint ki-
ajánlási és csempészési bűn-
ügyében. A bíróság bűnösnek! 
mondotta ki Juliász Istvánt és 
másfél évi börlönm 3 évi poli-
tikai és hivatali jogvesztésre* 
továbbá 10.000 forint pénzbün-
tetésre ítélte. Dr. Nedeczkyj 
Lászlót, a gyár igazgatóját 3 
éri fegyházzal, 3 évi, politikaiéit 
hivatali jogvesztéssel, továbbá 
5000 forint pénzbüntetéssel suj* 
tolta. A többi vádlott egyrészét 
kihágásban találta bűnösnek ;» 
munkásbiróság és az eljárást 
megszüntette, másokat pedig bi-
zonyítékok hiányában mentett 
fel. Az ítélet jogerős. 

Iz uiifi ő vasutas mi-
fásak mái'iaak 

bizonyultak vasatlukhoz 
Az úttörő köztársaság vasuta-

sai pénteken ünnepséget ren-
dezlek abból az alkalomból* 
hogy Gerő Ernő közlekedésügyi 
miniszter 200 pár cipőt adomá-
nyozott az.úttörő vasutas paj-
tások részére. Az ünnepségen 
Gerő E-nö ö. öniének adott ki-
fejezést, hogy a fiatal vasuta-
sok méltóknak bizonyultak út-
törő vasutjukhoz Kezdettől 
fogva megértették, hogy az út-
törő vasút nemcsak játék, ha-
nem komoly dolog is, amely 
fegyelemre, öntudatra és ha-
zafiságra nevel. A miniszter ez. 
után díszjelvényeket osztott kJ 
70 úttörő pajtásnak, akik tel-
jesítményükkel különösen ki-
tüntették magukat. 

Az MDP közbenjárásé, a 
ifiughasszabblfoíták S z e g e d e n 

az aszálykárok bejelentési hatáKpejét 
Az aszálysujtotta megyék 

dolgozó kisparasztsága kö-
rében igen nagy örömet vál-
tott ki a Gazdasági Főtanács 
október 14-i ülésén hozott 
határozat, amely adóelenge-
désben részesili az aszáiy-
sujtotta megyék 15 holdon 
aluli gazdáit A tanyavilág-
ban élő kisparasztok egy-
részo azonban nem tudta 

kárát a határidőig bejelen-
teni. Ezért szükséges volt, 
liogy a határidőt meghosz-
szabbítsák szombat déli 12 
óráig. A pénzügyigazgatóság 
az MDP közbenjárására a 
kérést teljesítette és igy nz 
elkésett bejelentéseket még 
ma is elfogadják a városi 
adóhivatalban 


