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Ax ómxi szántási előirányzatot 
Szegre f l l e l j e s i t e t t e l e g f ó b b a n 

A his- és hőzépparasz tság szorgalmasan végzi az őszi mezőgazdasági 
munkálatokat — A népi szervek és a rendőrség mindenüti letörik a kulákok 

szabotázskisérleteit 
A földművelésügyi minisz-

térium jelenti: ©Az őszi szán-
tási munkálatok meghalad-
ták nz előirányzatot. Jelen-
leg 4,6!)9.G50 katasztrális hold 
oz ország felszántott térü-
lőié, ami az előirányzott te-
rület 103 százalékának felel 
meg. 

A szántási előiránymatot 
Szeged 130, Somogy 128, Vas-
megye 127, Szolnokmegye 
megye 127. Baranyamegye 
126, Tolnamegye 120, Szol-
nokmegye 113 százalékban 
végezte el. Legrosszabbul áll 
Komárom-. Bihar-, Csanád-
és Nógrádmegye. 

A vetési munkálatok na-
gyobb lendületet vettek. Az 
oszi buza vetésterülete a 
mult heti 60 százalékról 70 
százalékra, a rozsé a mult 
heti 88 százalékról 96 szá-
zalékra emelkedett. 

A legjobb vetéseredmé-
nyek: vasmegye 91 százalék 
őszi búzából." Csongrádme-
gye 00 százalék őszi búzából. 
Fejérmegve 126 százalék 
rozsból, Szolnokmegye 150 
százalék rozsból. Baranya-
megye 112 százalék őszi 'ár-
pából. 

» 
Az őszi szántási és vetési 

iuunká!alok megjavulása a 
dolgozó kisparasztság szor-
galmas, tervszerű munkájá-
nak és a népi bizottságok, 
a frii önböző paraszti szerve-
relék. a pártok, valamint a 
rendőrség szigorú ellenőrzé-

sének, a kulák szabotázsok 
megakadályozásának, csirá-
jában való elfojtásának kö-
szönhető. 

Az ellenőrzés országszer-
te éber figyelemmel folyik és 
a szabolá'ók ellen minde-
nütt a legszigorúbb intézke-
déseket foganatosítják. 

Hevesmegye egyik községében, 
Apcon például az összeesküvő 
Szentiványi Domonkos öccsének, 
Szentiványi Fajkasnak van 100 
hold földje, amin egyáltalán 
nem szántott, nem vetett Föld-
jét felosztották, a kishaszon-
bérlők megművelték a földet. 

Zalamegyében Hort község plé-
bánosa 80 katasztrális hold 
földjéből mindössze 19 holdat 
szántott fel és 6 holdat vetett 
be. 

A szentgyörgyvári 
plébános vetőgépévet 

spekulált 
használatáért teljesen jogtala-
nul holdankint 40 kilo Duzát 
szedett a kisparasztoktól. 

A demokrácia éberen figyeli 
a szabotálókat, ökle keményen 
lesújt ott, ahol szükséges. A 
legutóbbi napokban ismét több 
szabotálót ítéltek el. 

Békéscsaba város bünbetőbi-
rája Eottyánsiki János 150 hol-
das békéscsabai földbirtokost 
10.000 forint pénzbirsággal súj-
totta, földjét a földbirtokren-
dező-bizottság kényszerbérlctbe 
vette, őt pedig 

internálták, mert elmulasz-
totta az őszi mezőgazdasági 

munkálatokat. 
Ugyancsak magas pénzbirságra 
ítélték Bukánszki Sándor 80 hol-

das békéscsabai nagygazdát, 
birtokát pedig igénybevették, 
mert elmulasztotta az őszi me-
zőgazdasági munkákat. A ma-
kói kapitányság Zsíros András 
volt honvédhadnagyot, med-
gyesbodzási földbirtokost őri-
zetbe vette, mert annak elle-
nére, hogy traktora is van, 
földjét nem művelte meg. 

Szabolcs vármegyében 
Pfeiffcrék volt képviselőjét, 
ifj. Pál János kisvárdai 

nagy gazdát, 
dr. Zoltán György 96 holdas 
és dr. Puskás Tibor 65 holdas 
apagyi földbirtokosokat vették 
őrizetbe a mezőgazdasági mun-
kálatok elmulasztása miatt. 

A munkálatok ellenőr-
zése Szeged környékén is 
egyre fokozódik. A rendőrség 
folytat .ja szigorú razziát és több 
szabotáló kulák ellen indított 
eljárást, akiknek névsorát rövi-
desen közzéteszik. 

A népi ellenőrző szervek mun-
kájának is meg van az ered-
ménye. Igy például a lengyel-
kápolnai népi bizottság azonnal 
igénybevette ördög Kálmán 42 
holdas kulák földjét, amelyről 
a napraforgót még most sem 
takarították be. Megállapították, 
hogy a napraforgó mar eddig 
is 65 százalékos kárt szenve-
dett. A földet Király János 
földnélküli parasztembernek ad-
ta át megművelésre a földbérlő 
bizottság. Király azonnal meg 
is kezdte a munkálatokat. 

Ugyancsak elkobozták Makra. 
József 30 holdas zákányi kulák 
egy hold földjét, amelyet már 
az elmúlt évben sem volt haj-
landó megművelni és amely igy 
parlagon hevert. 

Siéli a m u n k á s b i r ó s á g 

az üjsemogvíteiepi apácák bünügyébeR 
A szegedi munkásbiróság 

Linzer-tanácsa szerdán tár-
gyalta az ujsoniogyilelepi 
apácák felháborító bün-
ügyét. 

Az Ígszi bűnösök 
A tárgyaláson a vádirat 

felolvasásakor cs a tanúki-
hallgatások során ismét fel-
elevenedtek a hallgatóság 
előli az apácák vériforraló 
bánIctteL Eszébe jutottak 
az ujsomogyitelepi nép-
konyha szegényei, akik elől 
az apácák ellopták az élel-
miszerekéi, hogy azon disz-
nókai hizlaljanak és lako-
mákat rendezzenek a Máté-
villában. Az ujsoniogyilele-
pi munkásszülők gyermekei 
elől ellopott tejpor is ha-
sonló célokra kellett. 

• Dünös világban élünk*, 
mondogatták az apácák, ami-
kor a szegény emberek meg-
kérdezlek tői ük, hogy miért 
olv rossz és miért oly kevés 
a népkonyha koszija. Most 
azután a tárgyaláson is ki-
tűnt, hogy kik bűnösek eb-
ben a világban. Nem azok, 
akikre az apácák célozni 
akartak, akikkel szemben 

elégedetlenséget akartak szí-
tani, hanem ők, a fekete re-
akció á jtatoskodó hivei. 
„ C s a k " a do 'gozókat 

lopták m a g 
Fehér Katalin és Mezei 

Veronika a súlyosan terhelő 
tárgyi bizonyítékok miatt 
nem mert tagadni. Bevallot-
ták, hogy ellopták a nép-
konyha részére kiutalt élel-
miszerek nagyrészét Azt is 
beismerték, liogy az ello-
pott élelmiszerek egyreszét 
kocsival szállították el ap-
ránként a Máté-villába, ahol 
elrejtették azt. Hogy az élel-
miszerek nagyrészé tönkre-
ment és a lopott holminak 
még ők sem vehették hasz-
nát, nem bántotta őket. Nem 
magukat és nem a papokat 
rövidítették meg vele, »csak« 
a dolgozókat 

A két apáca azzal igyeke-
zett védekezni a munkásbi-
róság elolt, liogy nem tud-
ták, kiét ©viszik* el. Abban 
a hiszemben voltak, hogy az 
élelmiszerek nagyrésze a 
rendház tulajdona. 

A tárgyalást végighallgató 
dolgozók többizben is fel-
zúglak, amikor az apácák 
bűncselekményének egy-egy 

ujabb mozzanatát tárgyalták 
meg. 

P é l d á s Méret 
A munkásbiróság a vád-

és védőbeszéd elhangzása 
után a két apácát a közellá-
tás érdekeit súlyosan veszé-
lyeztető bűncselekményben 
és sikkasztás bűntettében 
mondotta ki bűnösnek és 
ezért Fehér Katalin szerze-
tesuővért négy és félévi 
fegyházra, Mezei Veronikát 
pedig négyévi börtönre, 
mindkettőjüket öt-ötévi jog-
vesztésre 'és Szegedről vafó 
egy-egyévi kitiltásra itélte. 

A biróság meghozta íté-
letét. A két apáca bűnét 
azonban nem lehet jóváten-
ni. A somogyilelepi szegény 
emberek gyermekei már 
nem kaphatják meg azt az 
élelmiszert, amire nagy 
szükségük lett volna, de in-
kább a disznók elé öntötték 
a ©jószivü nővérek*. Ezért 
ébereknek kell lennünk, 
mert Fehér Katalinok és a 
Mezei Veronikák a fekete re-
akció legveszedelmesebb 
ügynökei meg szép számmal 
akadnak és ott gáncsolják, 
olt akadályozzák a dolgozók 
felemelkedését, ahol csak 
tudják. 

Ujabb 2 míllié forintos szintos bttcf 
A Gazdasági Főtanács az 1948. évi őszi SZÁAUM MTRT 

visszafizetési határidejét 1949 szeptember 30-ban állapította 
meg. Szántási hitel a továbbiakban nz UFOSz és a FEKOSz 
helyi szervezeteinek javaslatára minden fogy- é« aszálysajtattai 
10 holdon alnli gazda részére folyósítható. A QASAARAGL FŐ-
tanács novemberben ujabb 2 millió forint száatáoi 
engedélyezett. 

Nyolcévi fegyházra Hétték 
a szegedi Gestapo 
Benedek Gyula, Festő-utca 5. 

szám alatt lakó örökös medikus 
még 1910-ben belépett a nyilas 
pártba és annak rövidesen pro-
pagandavezetőjo lett. A szegedi 
nyilas pártliáz részére Benedek, 
több SzáJasi-képet festett, de: 
egyéb ©érdemeket* is szerzett. 
1944-ben ő lett a Gestapo tol-
mácsa és sok baloldali elhurco-
lásának volt megszervező je. Nyi-' 

las gyűléseken háborúra izgató 
beszedeket mondott és ő irá-
nyította Szeged környékén a 
nyilasok propagandahad járatát. 

A szegedi népbiróság Korttas 
tanácsa szerdán tárgyalta Be-
nedek ügyét és a nyilas pro-
pagandavezetőt, a Gestapo tol-
mácsát nyolcévi fegyházra 43 
tízévi jogvesztésre ítélte. 

A moszkvai „Kaucsuk" mér 
elvégezte az ötéves terve* 

A nagy októberi szocialista forradalom 31-ik évfordulóid-
nak megünneplésére készülő szovjet ipar kimagasló teljesít-, 
ménye'ről adott hírt a moszkvai rádió. A moszkvai »Kaucsuk* 
üzem, a szovjet főváros egyik legnagyobb iparvállalata, már 
teljesitette az ötéves tervet. Kiváló teljesítményekkel várják a 
forradalmi évfordulót a szovjet ipar más különböző üzemel U 
Ebben az évben helyezték üzembe a legtöbb vasipari vállalatot 
Hatalmas fejlődést mutatnak a mezőgazdasági gépgyárak Is, 

Algyői parasztháztól — 
a kiváló munkás ieiváuyif 

Szakmai és világnézeti képzéssel fejleszti tudását 
Török Mihály hlarinéfos 

Fiatal, szőkehaju férfi Török 
Mihály, a szegedi Nemzeti Szin-
ház kiarinétosa. Algyői paraszt-
családból került a zene nagy 
birodalmába és magatartásá-
val, szorgalmával akkora terü-
letet hódított meg ott, hogy 
most boldogan viselheti a "Ki-
váló munkást kitüntetést, me-
lyet a szakszervezeti kongresz-
szuson kapott. 

— Tizenhároméves koromban 
kerültem a szegedi katonazene-
karhoz — meséli Török Mihály 
elvtárs. — Hosszú éveket töl-
töttem azután ott és a zenekar-
ban a színházi előadásokon is 
résztvettem. Állandó tagja vol-
tam a Filharmónikus Társaság-
nak és több budapesti hangver-
senyen játszottam. A felszala-
dni ás előtti években a szegedi 
színházban előadott operáknál 
is közreműködtem, de aztán a 
kat-onazenekorral én is a frontra 
kerültem és fogságba, estem. 

Szinte belepirosodik, amint 
visszapillant az emlékei között: 

— A Szovjetunióban minden 

fondolatom az volt, hogy valami 
is zenekart szervezhessek. A 

szovjet hatóságok nagy segítsé-
gemre voltak és megteremtet-
ték a lehetőségét, hogy a hadi-
fogolytáborban hangszerekhez, 
kottáikhoz jussunk. Igv azután 
május elsején megrendeztük első 
nyilvános hangversenyünket. 
Majdnem sirva fakadtam, ami-
kor felcsendült a zene — mond-
ja még most is elérzékenyülve. 
— Attól kezdve szinte kicserél-
tek bennünket és a komoly 
hangversenyektől a szórakoztató, 
könnyebb muzsikáig mindent 
játszottunk bajtársainknak. 

Salamon Ferenc elvtárs, ki-
váló zenekari társa, a színházi 
ü. b. tagja veszi át a szót: 

— Amikor Török elvtárs ha-
zatért, olyan zenekarba csöp-
pent bele, amely egyrészt Ko-
lozsvárról, másrészt Pesten az 

Operából komoly repertoárral 
rendelkezett. Mégis bátran be-
ült az első klarinétos szólamá-
hoz és azóta is olyan jól látja 
el ezt a munkakürt, mint aki 
beleszületett az opera zenekar 
életélje, mintha a repertoár kez-
detétől ezt a munkát végezte 
volna. Bátran állithatom, hogy 
tónus szempontjából az elsők 
között van Magyarországon c3 
példaadóan végzi feladatát. 

— Mik a tervei a továbbkép-
zésére, Török elvtárs? Hogyan 
fejleszti a tudását? 

— Sokat gyakorolok odahaza 
— hangzik a válasz. — Szeret-
nék feljárni az akadémiára is 
Budapestre. A szakmai fejlődés 
mellett azonban sok pótolni-
valóm van világnézeti téren, ez-
ért járok most pártszeminá-
riumra is. Azelőtt bizony semmi 
ilyesmire nem volt lehetőségem, 
hiszen a felszabadulás előtti ka-
tonazenekarban nem nyújtottak 
erre módot. Most igyekszem mi-
nél jobb munkát végezui, tanu-
lással, fokozottahb pártmunká-
val ezen a téren is. 

— En bizom benne — kapcso-
lódik mosolyogva a beszélgetés-
ije Both Béia elvtárs, a Szegedi 
Nemzeti Szinház igazgatója — 
hogy világnézeti vonalon is 
eredményeran kapcsolódik bela 
Török elvtárs abba a munkába, 
amely nagyon Í9 fontos a szak-
mai továbbképzés mellett, mert 
még tágabb, még nagyobb táv-
latokat nyit a művészi fejlődés 
elé. 

— Sajnos kevés alkalmunk 
van arra — teszi hozzá Both 
igazgató —, hogv együttes mun-
kát végezzünk, de Török elvtárs 
nevére jól emlékszem még abból 
az időből, amikor jóval a fel-
szabadulás előtt a szegedi szín-
háznál voltam és Fricsayval sok-
szor beszélgettünk róla. Nagyon 
örülök, hogy most is itt a szín-
házunknál van és ilyen nagy ki-
tüntetés érhette. 

Szabad i s p előfizetők figyelmébe! 
Azok a Szabad Nép előfizetők, akiknek a lap kiküldésével kapcsolatban 

eselleg panaszuk volna, panaszukat Írásban sürgősen adják le a Délmagyarország 
kiadóhiva'.a'ában (Kárász-utca 6.). 

Az 1939. évi XXXI. t.c. értelmében 

a szü lő és oyUmifcsösj 
területeket be keli jelenteni.! 

niegtekhithetők a H ö g y k Ö Z S é g I T O d á j I 
ban, Bajcsy Zsilinszky-utca (Városi Bérház hálsdrésziben )j 


