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Az UFOSz FÉKOSz

a l a w f á n

emzeti vállalat alatta!
Uiabb

nagymennyiségű szabad

A GF csütörtöki ülésén
országos könyvhivatal létesítéséi halárózta el. Ez a
hivatal a könyvkiadás fejlesztésével foglalkozik és ellenőrzést gvakorol a könyvkiadó és könyvierjesztő vállalatok felett.'
Az ország 1,200.000 holdnyi szikes és 3 millió holdnyi savanyu talajának mygjnvilása érdekében a GF határozata értelmében nemzeti
vállalatot lélesiíenek. Ez a
vállalat veszi át a különböző talajtani intézetek felszerelését és
laboratóriumai!, valamint a szakjavilási gépeket is.
A közgazdaságtudományi
egyetem ha
hallgatói részérc a
GF 10 darab évi 4000 forin-

cukor

tos. 28 darab- évi 3000 forintos, 117 darab évi 2000 forintos és 277 darab évi 1000
forintos ösztöndijat engedélyez
' A GF határozata értelmében a Cukorértékesltő Nemzeti
Vállalat
uiabb nagyobhmennvisegü szabadcukrct bocsát a fogyasztóközönség rendelkezésére.
1919-ben Budapesten két
vásárt rendeznek, éspedig
március második felében or
szagos mezőgazdasági kiállítást és tenyészállatvásárt,
szeptember első felében pedig nemzetközi őszi vásárt.
A GF határozata értelmében az önkormányzati üzemeket, amelyek eddig a regi

fl StBP 3 maga Sialotfjánafí tekinti
P a p i Györgyit

kerül

forgalomba

kapitaliszlikus
formában
működlek, korlátoltfelel ősségü vállalati formában kell
megszervezni.
A közhivatalokban a GF
határozata értelmében
az
ügyfelektől felvonó használati dijat nem szedhetnek.
Az állami tulajdonban levő üzemek és vállalatok lakótelepeit elválasztják az
üzemektől és
kezelésüket
tájegységenként
felállított
nemzeti vállalatokra bizzák.
Ezt az intézkedést gazdaságossági szempontok tették
szükségessé.
A tejszövetkezetek eredményes működésének biztosítása érdekében a GF
a tcjszövetkezclcket beolvasztja a Magyar Országos Szövetkezeli Központba.
Ezzel a TETEOSz megszűnik és vagyonát a MOSzK
veszi át.
A GF határozata értelmében a MOSzK terménykereskedelmi főosztálya kenyérgabona, olajdsmagvak,
gazdasági magvak, hüvelyesek, szálastakarmány és rizs
begyűjtésére és forgalombahozatalára nemzeti vállalattá alakul át.
Ugyancsak
nemzeti vállaegv
lat alakul a Szénfeldolgozo
Vegyipari Központ köréhen
a MASz felsőgallai és dorogi szénfeldolgozó melléküzemeihői.

munkásság
hadseregnek

Csütörtökön az ország külön Iföző részeiből érkezett
munkások és
parasztok
ajándékokat adtak átaszove( hadseregnek az októberi
orradalom 31-ik évfordulóa alkalmából. Az ajándékozni átadó munkások nevében Tóth József diósgyőri

mester melegen üdvözölte Tóth
Antal uj helyettes polgármestert, aki elsőizbon vett részt
a tanácsülésen és a mai napon
foglalja el hivatalát. Tóth Antal árpádközségi dolgozó kisparaszt, a Független Kisgazdapárt
delegáltjaként lépett a nyugdíjba vonult Pálfy
helyettes
polgármester helyére. A köszöntésre adott válaszában kifejtette, h»gy fontos beosztásában
a dolgozó népet akar ja szolgálni
és ehhez kéri a tanács támogatását.
A tanácsülésen Kiss Mihály
elvtárs, kulturtaná-csnok emlékezett meg' oz elhunyt Papdi
György elvtársról, a Nemzeti
Bizottság elnökéről és vnlamenynyien egyperces néma felállássál fejezték ki kegyeletüket, A
város tanácsa egyébként ez alkalommal kisebb jelentőségű folyó ügyeket tárgyalt.

vasmunkás mondott rövid
üdvözlő beszédet. Horváth
István, Tolnamegye
főispánja a dolgozó parasztság
nevében üdvözölte a szovjet
hadsereget, majd Malavskij
ezredes mondott köszönetet
az ajándékokért a Magyarországon tartózkodó szovjet
katonák nevében, örömét feü ö Y & ^ ö s r i ö i g i f i ú s a i : jezte ki afelett, hogv a magyar dolgozók ugy ünnepela
fcfeiá^sí
i v e d e t tek. mintha a forradalmi évA város közellátási hivatala forduló saját ünnepük lenkérdőíveket bocsátott ki, ame- ne. A küldöttség tagjai lellyet mindenkinek ki keli tölte- kesen ünnepelték Sztálin genie, aki igényt tart a közellátási jegyekre. Ezúton is fel-i neralisszimuszt, majd átadhivjuk olvasóink figyelmét arra, | ták ajándékaikat: harmonihogy a kérdőívek kitöltésének' kákat, remekbe készült báés benyújtásának
határideje nyászlámpákat, plaketteket
1 2 8 . 0 0 0 forintot s i k k a s z november 15.
és szobrokat.
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Ozv. Papdi Balázsné és családja szomorodj d o t t s z i v v e l hidalja, hogy a drága jó fiu. testvér.
H nagybácsi, sógor

országgyűlési képvíse'ö
életének 48. évébeH hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton délután 3 órakor
lesz a Belvárosi temető kupolacsarnokából.
Gyászolja édesanyján, testvérein, unokatestvérein, sógorain és sógornőin kivül kiterjedt rokonsága.
Szeged, 1948 november 11.
A gyászoló család

AZ UJ HATALMAS tömegszervezetben helye van minden
demokratikusan gondolkodó parasztembernek pártkülönbségre
való tekintet nélkül. Nem szabad azonban elkövetnünk azt a
hibát, amit több helyütt is elkövettek elvtársaink, hogy oz
uj tömegszervezetet
pártunk
l'iókszervezetének
tekintették.
,Az egyesülést előkészítő munkákba' nem vonták b© a többi
demokratikus pártokba tartozó
parasztokat és azokat a pártonkivülieket. akiknek
demokratikus gondolkodásuk miatt szintén helye van a szervezetben.
Ez igen nagy hiba és abol ilyesmi előfordult azt minél előbb
jóvá kell tenni.

egyesü^se

e/fit*...

Megtörténik, hogy a falu kizsákmányolóinak, a kulákoknak
szánt csapásokat sokszor a dolr. mert egy kalap aia vonjaK

kizsákmá-nvolót es a dolgozó
parasztot.
A HIBA ELKÖVETŐI a baloldali túlzók ezt nem vették
észre, de annál
gyorsabban
észbekapott az ellenség. »A
hatósági osztályharc* híveinek
megyesaerte jelentkeztek önkéntes szövetségesei. Ezek tömegesen rótták a büntetéseket a közép, sőt a kisparasztokra is és
a kulákszabotázRokat tudatosan
megtorlás nélkül hagyták.
EZEN HIBA
komolyságára
a legjobban rámutatnak a nőiseink Párt VIII.
Kongreszszusa határozatinak alábbi sarai: sösSzekevcrni a középparasztokat a kuláksággal, ilyen,
vagy olyan nrirtéktón
kiterjeszteni rájuk a kulákság ellen
irányuló intézkedéseket, annyi,
mint a legdurvább módon megszegni... a
kornmunizmu*
összes alapvető elveit...«

AZ UFOSz ÉS A FÉKOSz
egyesülésének előkészítésénél. »
dolgozó parasztság uj nagy tömegszervezetének megszervezésénél ezt a kérdést elővigyázattal kell kezelni óvakodni kell
a hasonló hibáktól. A járási
egyesítést előkészítő értekezletek és a helyi szervezőtek feladata, hogy keltő felvilágosító
munkával ezeket a hibákat kiküszöböljék és a középparosztA MÁSIK NAGY hiba az ságot minél nagyobb számban
egyesülés előkészítésénél, hogy bevonják az uj tömogszervezet
sok helyütt nein veszik számí- munkájáto. Ez egyik igen fontásba a dolgozó középbirtokoso- tos előfeltétele a falusi osztálykat és azokat azonosítják az harc sikeres megoldása érdeellenséggel, a kuláksággnl. Ez kének.
a hiba tapasztalható a SzerAz ellentábor, a kulákság és
vező Bizottság
határozatának a vele szövetséges reakció ereie
reie
végrehajtásánál is. Sokak szá- még mindig nagy. Ezért a, do
iolmara közömbös, hogy a harcot gozók táborát még nagyobbra
az osztályok vívják. Közömbös kell növelni és öntudatukat meg
számukra a kulák politikai be- kell szilárdítani. Ez az uj töTáth l i t i a i u ; h a t o a t f e s folyása falun és szerintük a _ mc'szervezet feladata és ezért
kérdés megoldása csak a szabo- kell harcolnia minden" öntudapoJgármssieí!
ü d v ö z ü l tálók megbüntetésében
áll. tos dolgozó parasztnak.
a város íaBácsa

S a a m b a f o n dó utón 3 ó r a k o r temetik
e 0 3 városi temotö k u p o l a c s a r n o k á b ó l
A M agyar Dolgozók Párt- következő: először a rendja a maga halottjának te- őrzenekar játssza
Chopin
kinti Papdi Gvörgyöt és a gyászindulóját, majd az Álkellő végtiszleícttei temeti talános
Munkásdalegylet
cl. A temetés szombaton dél- éneke!. Beszédet mond a buulán 3 órákor lesz a Belvá- dapesti pártközpont kikülrosi temető kupolacsarno- dötte, a Nagyszegcdi Pártkából, A külön villamosjá- bizottság részéről Erdős Járatok már egy órakor iu- nos elvtárs, a szakszervezet
dtilnak a Dugonics-térről. A nevében Kövi Béla elvtárs,
temetésen résztvesznek
a a város képviseletéhen Dépártbizottság tagjai, a város, nes Leó elvtárs, polgármesaz üzemek, a szakszervezet, ter. Az Internacionálé ela rend-őrség, honvédség, a hangzása után a menet a
pártok és a tömegszerveze- sirhoz indul, közben a zetek, egyesületek képviselői. nekar Csajkovszkij gyászinA ravatalnál az RG 50 tagu dulóját játssza. Végül ködistörsége helyezkedik majd vetkezik a sir megkoszorúA város csütörtöki tanácsülésén Dénes Leó elvtárs, polgárcl A szertartás műsora a zása.

Átadták a magyar
amndékmt a szovjet

MIÉRT EGYESÜL az ÜFOSz
és a FÉKOSz? — teszik fel
naponta az ország minden részében a dolgozó parasztok a
kérdést.
Azért, hogy dolgozó parasztíá/mink az eddiginél is nagyobb
erővel küzdhessen a békés építőmunka ellenségei, a falu kizsákmányolói, a kulákok ellen.
A népi demokrácia megszilárdulásával a dolgozó parasztság
is érezte, hogy összefogásának
lassan akadályává lett a kettős
érdekképviselet.
Demokráciánk
ellenségei pedig találtak egy
rést, ahol éket verhettek a dolgozó panasztok közé. A két érdekképviseleti szerv közös erővel sókkal
eredményesebben
szolgálhatja a dolgozó parasztság felvilágosításának és felemelkedésének ügyét.

IS Hiimirla uavivtermábai! repesik
ai f e r v l c f ^111
Megírtuk, hogy Szegeden november 28-án tervkiáJlitás nyílik. Ezen bemutatásra kerülnek mindazok az eredmények,
amelyeket a hároméves terv során már eddig elértünk, de
szemléltető táblák egész során
keresztül láthatjuk a fejlődés

Tifoék gyűlöletet szi<anak
a népi demokráciák ellen

Brankov Lázár követségi tanácsos, a Magyar-Jugoszláv Társaság elnöki tanácsának tagja
nyilatkozatot adott a Déli Csillagnak,
a
Magyar-jugoszláv
Társaság folyóiratának a Titocsoport bűnös elhajlásáról. Nyilatkozatai a n rámutatott arra,
hogy a Tito-klikk a jugoszláv
nép érdekeit elárulva Jugoszlávia és Magyarország baráti
tott — 10 tiénr^pel k a p o t t együttműködését rombolja s arGáspár Ilona magánalkalma- ra törekszik, hogy
zott több szentesi kereskedőtől
a jugoszláv népben soviösszesen 128.000 forint
kölniszta szenvedélyeket lángcsönt vett fel. A kereskedők
szívesen adták, mert az asszony
ra lobbantva gyűlölködést
előzőleg tizedannyi összegért
szítson a szomszédos népi
dus uzsorakamatot fizetett. Ezdemokráciák iránt.
úttal azonhan már nem jelentkezett a, pénzzel. Sikkasztásért Hangsúlyozta ezután, hogy Tito
csütörtökön került az egyesbiró a felszabadító háborúban azért
elé, de a Szentesen megtartott vált naggyá, mert benne a jutárgyaláson a kereskedők nagy- goszláv nep azt az embert látta,
része visszavonta vallomásat, akiben a Szovjetunió vezetői
tartva attól, hogy uzsora miatt megbíztak. A hatóra befejeztémaga is bíróság elé kerül. Az vel azonban kitűnt, hogy Titóegyesbiró Gáspár Rónát tizhó-1 ban nincs rátermettség az újjánapi börtönre ítélte.
építés és a szocializmus építése
nagy feladataira. Titónak a dicsőség a fejétó szállt és ez történt a hozzá legközelebb álló
munkatársaival is. Nagyzási hóredményes
bortba estek, nem számoltak az
ország reális lehetőségeivel. Mia
h i r d e s s
közben a Tito-csoport. elárulja
a
Délmagyarországban amat,nemzetközi munkásmozgal"

Ei

további vonalait is. Több leherantőan vagot, szállítanak 1»
Szegedre. "Ezekhez csatlakozik a
szegcdi gyárak, üzemek és magának a városnak
kiállítási
anyaga. A tervi;iállitást a Hungária nagytermében rendezik
meg.

elárnlja Jngoszlávia és Ma'
gyarország népeinek kölcsönös, testvéri együttműködését ís.
Ilyen körülmények között a Mayar-Jugoszláv" Társaság mnnája különleges jelentőségűvé
és fontosságúvá válik. Meg kell
érteni, hogy népeinkben
továbbra is él az együttműködés
vágya, harcolni kell a sovinizmus és a gyűlölködés ellen.
Ezt a munkát azonban csak
akkor lehet eredményesen végrehajtani, Iia a társaság következetes harcot folytat a Titocsoport áruló politikája ellen és
mindent megtesz e politika leleplezésére.
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Félszázados
a szövetkeze!) mozgatom
Maszkfábas
A szövetkezeti társulatok országos központi hivatala november 11-én ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. A szovjet
szövetkezeteknek ezidöszerint 32
millió tagja van. A szövetkezeti
mozgalom tagjainak több mint
50 százaléka a fogyasztási szövetkezetekhez tartozik.

