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NyoSq város értekezlete 
Szegeden 

Megvitatták a közös várospolitikai kérdéseket az ország első 
tájértekezletén — Valamennyien tiltakoztak 

Mindszenty uszítása ellen 
Pénteken reggel kezdődött meg 

Szegedon a városháza közgyű-
lési termében az ország első 
tájértekezlete Szentes, Csong-
rád, Hódmezővásárhely, Békés-
csaba, Gyula, Orosháza. Makó 
polgármestereinek részvételével. 
A Városok Szövetsége képvise-
letében Szaruméi Endre, a Szö-
vetség titkára jelent meg. 

A tájértekezlet első előadá-
sát Hóna Béla elvtárs, pénz-
ügyi tanácsnok tartotta sRzcgcd 
jpnzd>sági helyzctes éimmeL Rá-
mutatott arra, hogy 
ez elmúlt évben Szeged nehéz 
pénzűim helyzetét ucy tudta 
megoldani, hogy a költségve-
tés legszigorúbb betartásával 
biztosította a pénzügyi hely-
zetet. sőt a város adósságait 

is ki tudta fizetni. 
Eddigi tapasztalatai alapján 
igen hasznos gyakorlati utrun-
•a tárokkal szolgált, részletesen 
ismertette Szeged költségveté-
sét. beszélt az adókezelésről, a 
fogyasztási adó módszereiről, a 
tervhivatal működéséről. 

Déucs Leó elvtárs, polgármes-
ter "RöZrtéepoíitik.ii műn ki mód-
pzerek-i cimü beszámoló iában 
hangoztatta. hogy az egyes tör-
vények. rendeletek végrehajtá-
sánál is mutatkoznia kell a népi 
közigazgatás csirájának. 

A népi demokrácia köznégpo-

litikája elsősorban n váras 
dolgozói életszínvonalának 
javitá-.át. knltnszociális fei-
emelkrd'-sét kell szolgálnia. 

Ismertette a hallantósággal, 
hogy a törvényhatósági bizoít-
eág ma már egészen magán vi-
seli a népi demokrácia munkás-
paraszt jellegét Az MDP által 
dúecátt 69 tagból 41 a mun-
kás. i i paraszt. 2 kisiparos és 
kiskereskedő, 10 értelmiségi. A 
vlroú alkalmazottak 25 száza-
léka. munkás, 10 százaléka pa-
raszt. 30 százalék értelmiségi, 
35 százalék iparos és kereskedő. 
Legközvetlenebb feladat a szo-
ciális összetétel további ja vitása 
lés a bürokrácia csökkentése. 

A népi demokrácia közigazga-
tásában a dolgozóknak — 
mond tta Dénes polgármes-
ter — több és jobb munkát 
kel) vf'ge/niök mindenki más-
nál n városban. Megfelel® 
ezakképzettség mellett, mar-
xista-leninista öntudattal, ön-
Bctienttl a közért kell doljrez-
niok és ki kell küszöbölni a 
régi világ korrupciós, protek-

ciós maradványait. 

Dr. Gál Tivadar elvtárs, vá-
rod főjegyző a közüzemek hely-
zeti'rő] tartott előadást. Ennek 
során bejelentette, hogy Szé-
pedén 

ui te«tü|eti szervezetet kíván-
nak létrehozni, az úgyneve-
zett üzemi tanácsot. amely 
minden bürokratikus kötött-
ségtől mentesen a termelés 
közvetlen problémáival fog-
lalkozik majd, ngyhogy a 
kérdésekbe a' üzemek mnn-
kásai is döntő módon bele-

szólhatnak. 
Nemcteli ?.? üzemvezetők és 
igazgatók, bánóin áz 11 b-elnökök 
és éltnnnkások is tagjai lesznek 
oz üzemi tanácsnak és igy olyan 
hivatalos szerv létesül, amely 
uj iizemi négyszögek munkája 
mellett a termelési helyzet ja-
vítását szolgálja. 

Somogyi Imre gazdasági ta-

Sajá l t e rmésü k i tűnő 

csengődi bor 
kapha tó . 

N e m e s * a d a r 5 * 5 0 
Viszonteladóknak 

árengedmény. 
SzenihMomság-ufca 13. 

nácsnok az őszi mezőgazdasági 
munkálatokról beszélt. Kijelen-
tette, hogy 
a legaktuálisabb feladat most 
az ösri mezőgazdasági mun-
kák hiánytalan teljesítése és 
erre összpontosítja mo3t a vá-

ros hatósága figyelmét. 
A mezőgazdasági termelés foly-
tonossága érdekében három kö-
vetelményt kell kielégíteni, még-
pedig a dolgozó parasztság 
anyagi feltételeinek biztosítását, 
a szaktudás fejlesztését és a 
termelés adatainak ellenőrzését. 
Részletesen beszámolt azokról 
az eredményekről, amelyeket 
Szeged ezen a téren elért és 
annak a meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy normális idő-
járás esetén, a város támoga-
tásával, Szeged dolgozó kispa-
rasztjaí az idei évet is meg-
haladó eredményt érnek majd 

Kiss Mihály elvtárs, kulfur-
tanácsnok iMnnkdrtiazemmel a 
közigazgatásban* eimmel tartott 
előadást és szemléltető közvet-
len hangon számolt be tapasz-
talatairól, amelyet nj közigazga-
tási beosztásában szerzett. Kü-
lönösen annak fontosságára mu-
tatott rá, hogy a tisztviselők-
ben nagyobb Jegyen a kezde-
ményezőerő és ne várjanak min-
dig felsőbb utasításokat. Han-
goztatta, hogy 
ej kell távolítani a "bürokrá-
cia pókhálóit* és ugyanannak 
a szervezett, öntevékeny, 

tervszerű munkának keQ foly-
nia a közigazgatásban, mint 
a munkások között az üze-

mekben. 
Az egyes előadásokat részle-

Jjes, hosszú megbeszélés követte, 
majd a jelenlevők egyhangúan 
határozati javaslatot fogadtak 
el. Ebben 
megfogadják, hogy munkáju-
kat a közigazgatás minden 
ágában agy irányítják, hogy 
a fala és tanya vég9® fokon, 
tehát a mezőgazdaság szocia" 
lizálá'ának érdekét szolgálja. 

Ennek érdekében a tájegység 
népi szervével közös munka-
programot dolgoznak ki a népi 
szerveknek a közigazgatást© való 
fokozottabb bevonásara. Ez év 
végéig közös értekezletet tarta-
nak a mezőgazdaság népi szer-
veivel. A városok patronázs-
mnnkáját ugy irányítják, hogy 
azok télen a tavaszi mezőgaz-
dasági munkákat és a mezőgaz-
dasági munkaversenyek meg-
szervezését kellőképpen előké-
szítsék. A közigazgatás foko-
zottabban résztvesz a szabad-
művelődés irányításában, kiszé-
lesíti szerepét a közművelődés 
terén. Elhatározták, hogy ál-
landó kapcsolatot tartanak a 
tájegység városai egymással. A 
tájértekezleten kicserélt tapasz-
talatok alapján végül 
felkérték a kormányt, hogy 
haladéktalanul versen véget 
a Mindszenty-féle reakciÓ9 

garázdálkodásnak. 

fiz uj Magyarország Csehszlovákia 
hii barátja 

— áltapitja meg az Obrana Lidu 
Az Obrana Lídu, a cseh-

szlovák hadsereg napilapja 
Magyarországgal! foglalkoz-
va megállapítja, hogy a ma-
gyar és a csehszlovák dol-
gozó nép nem válik el' többé 
egymástól, mert az azonos 
elveken alapuló magyar és 
csehszlovák rendszer meg-
tcremtetlc az előfeltételét a 
két nép legszorosabb együtt-
működésének. 

Magyarország és Cseh-

szlovákia történelmi lé-
tük alatt először oldot-
ták meg kisebbségi pro-
blémáikat igazságosan és 
minden külső beavatko-

zás nélkül. 
Az u j népi demokratikus 
Magyarország jó uton halad 
a szocialista jövő felé. tisz-
tes helyet foglal el a népi 
demokráciák táborában! és 
Csehszlovákiának jó és hü 
barátja. 

Uj nagykereskedelmi nemzeti 
vállalatok létesülnek 

A pénteki mlnlszferfanács határozatai 
A kormány tagjai Dinnyés 

Lajos miniszterelnök veze-
tésével pénteken délelőtt mi-
nisztertanácsot tartottak. 

A miniszterelnök bejelen-
tette, hogy Berei Andor, a 
Tervhivatal főtitkára állásá-
tól való felmentését kérte. 
A miniszterelnök javasolta 
a felmentés megadását s 
egyben kérte a miniszterta-
nács hozzájárulását ahhoz, 
hógy Berei Andornak kül-
ügyminisztériumi politikai 
államtitkárrá való kinevezé-
sére felterjesztést tehessen 
a köztársaság elnökéhez. 

A minisztertanács ezután 
rende'eltervezetet fogadott el 
a Magyar Nemzeti Bank egy-
számla rendszerébe kap-
csolt állami vállalatok egyes 
tartozásainak rendezés érői, 
az egyetemek gazdasági igaz-
gatásáról, gyapjúszövet 

nagykereskedelmi1 nemzeti 
vállalat és rövidáru nagyke-
reskedelmi nemzeti vállalat 
létesítéséről, valamint a fog-
technikus iparnak a népjó-
léli miniszter felügyelete alá 
helyezéséről. 

Sacht újra bíróság 
elé kerül 

A Schacht ügyében hozott 
felmentő ítélet megsemmisí-
tésével kapcsolatban a nácit-
lanitő minisztérium szóvivő-
je kijelentette, hogy Schach-
tot mindenképpen főnácinak 
kell tekinteni. Állítólagos el-
lenállását sohasem bizonyí-
totta be. 

fi tüfdmiivelésügy! trn ; s?t*rium 
- vándordíja a legjobb vármegyének 

A vándorzászló azon vármegye dolgozó parasztságának 
tesz kitüntetése, amely a mezőgazdaság korszerűsítése, t terv-
szerűség meghonosítása, a termésátlag növelése, a termelési 
költség csökkentése, a gép- és műtrágya használata, valamint 
a szövetkezetek kié ütése terén példát mutat az ország dolgozó 
parasztjainak. 

Szeged dolgozó parasztsága még fokozottabb erővel végezi 
munkáját, hogy élenjárhasson ebben a versem-ben és a kitün-
tető vándorzászlót szegedi szél lobogtassa meg. 

fi szegődi szülök ujabb fümegei 
foglallak erélyesen állást 

Mindszenty 
romboló tevékenysége ellen 

Pénteken ujabb szegedi kö-
zépiskolák szülői munkaközös-
ségei fejezték ki felháborodott 
tiltakozásukat Mindszentyék 
háborús uszítása ellen. 

Az alsóvárosi zárdában az 
ipari középiskola, a tanító-
nőképző és a Margit-gúnnA-
zium összevont szülői imin-

kn közössége 
tartott értekezletet, amelyen Fo-
dor János igazgató megnyitó 
szavai után Tóth Józsefné tárta 
fel a szülök legégetőbb problé-
máját: a fekete reakció lélek-
mérgezését az ifjúság körében. 
Hangsúlyozta, hogy e gyerme-
kek jövendő boldogsága köve-
teli meg a szülőktől az állás-
foglalást Mindszenty gyalázatos 
provokációival szemben. 'A szü-
lök közül még Simon Béláné, 
Sós Sándorné és Strasszer 
Györgyné szólalt fel, követel-
ve a legerélyesebb intézkedése-
ket az iskolákban folyó uszítás 
ellen. 

Az MNDSz részéről dr. Dré-
gely Józsefné mondott nagyha-
tású beszédet, súlyosan meg-
bélyegezve azokat, akik 

rémhírterjesztéssel, felelőt-
len agitációval zavarják a 

tannlóifjnsAg előmenetelét 
é» a dolgozó szülők nyu-

galmát. 
Végül Radó Ernőné határozati 
javaslatot ismertetett, amely a 
lelkek békéje érdekében kéri a 
kormánytól a mindszentysta po-
litikai gyűlések betiltását és 
annak megakadályozását, hogy 
az ifjúságot a népi demokrácia, 
politikai célkitűzései ellen pró-
bálják mozgósítani. A határoza-
tot a három volt eevházi iskola 
szülői munkaközössége egyhan-
gú lelkesedéssel fogadta el. 

Hasonló szellemű határozati 
javaslatot fogadott el pénteken 
á Dugonicfi-gimná2inm ós a ke-
reskedelmi fiúiskola szülői mun-
kaközössége. A szülők részéről 
mindenütt a legmélyebb felhá-
borodás nyilvánult meg, ami 
azt mutatja, hogy 

felismerték gyermekeik iga-
zi érdekeit ós hajlandóak 
ezért bármikor sikraszáilul. 
Pénteken este értekezletet tar-

tottak az MNDSz szegedi ügy-
vezetői is és ugyancsak határo-
zati javaslatban tiltakoztak 
Mindszentynek és klikkjének 
romboló hatású aknamunkája 
ellen. 

ünnepélyesen fogadták Debrecenben 
az 50-ik hadifogoly vonalot 

(Debreceni tudósi tónk tele-
fonjelenlése.) Pénteken délelőtt 
befutott Debrecenbe az 50-ik 
hadifogoly szerelvény, amelyen 
1806 volt hadifogoly'érkezett 

A Pavilon-laklanyában ünne-
pélyes kerelek közölt fogadiák 
az 50-ik szerelvényen érkezeti 
hadifoglyokat. A fogadtatáson a 
kormány nevében Szabó István 
elvtárs, az MDP központi veze-
tőségi tagja, országgyűlési kép-
viselő mondott beszédet Rá-
mutatott arra, hogy a foglyok 
távolléte alatt a népi demokrá-
cia megváltoztat! a Magyarorszá-
got. 

— Egészen uj hazába érkez-
telek — mondotta, — nem a 
földesurak, hanem a dolgozók 
Magyarországába. A föld, a 
igvár é s a bankok már a miénk, 
ifjúságiink az államosított Isko-
lákban tanul. A Szovjetunióban 
ti is megismerkedtetek a becsü-
letes munkával és megismerté-
tek azt az utat, amely a szocia-
lizmus felé vezet. Megtanultá-
tok, hogyan keli építeni a szo-
cializmust és most kérünk ben-
ncteket, hogy a Szovjetunióban 
szerzett tapasztalataitokat ide-
haza is értékesítsétek. 

A hadifoglyok nevél>en Föl-
desi Péter válaszolt az üdvöz-
lésre és köszönetet mondott el-
elsösorban Rákosi Mátyás elv-
társnak, hogy hazabocsájtásuk 
érdekében közbenjárt a sza-
badságszerető népek nagy ve-

zérénél Sztálin generatisszi-
musznáL 

Az 50-ik szerelvénnyel a kő-
vetkező szegedi és szegedkör-
nyéki hadifoglyok érkeztek meg: 

Szeged: Feliér Ferenc, Sán-
dor Jenő, Dénesi Márton. Eszes 
Péter, Görög Mihály, Kovács 
István, Vengler András, Kato-
na József, Bozóki István, Gé-
mesi Jenő, Kerté z István, Mol-
nár Béla, Tiszavölgyi Dezső, 
Öhát Pál, Magyar János, 
Pressburger György, László Im-
re, Nászi Józ-ef, Bakaity Lász-
ló, Temesi János, Fazekas Mi-
hály, Nagy Sándor, Apró Mi-* 
hály. 

Csany lelek: Vándor Antal, 
Rácz Ferenc. Szarvas István. 

Kislelek: Dávid Antal, Sirák 
Zoltán, Faragó Ferenc. 

Mindszent: Máriás {ctván. 
Szalma Elemér, Farkas János. 

Szőreg: Szálkái Péter. 
Kunágofa: Balázs Béla. 
Atokháza: Biczók István, Te-

mesvári Vince, Slráki Ferenc. 
Arpúdhüzponl: Palócz Ká-

roly. 
Királghatom: Bíró Nándor. 
Dorozsma: Csóti József, Te-

kete Károly. 
Csengcle: Rácz István, Ilelb 

Péter. 
Sövényháza: Csurgó Kálmán, 

Gera Péter. 
Szatymaz: Török László-
Fe'sökőzpont: Nagy Ferenc. 
Zákány: Tombácz István. 

J) Nagy Októberi Szocialista Forradalom of mutatása nyomán 
az MDP vezetésévei építsük a szocializmust! 


