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T a g g y ű l é s u t á n 
Az e heti taggyűlések, ame-

lyeken a 2-es Hsta alapián_ tett 
kizárási és visszaminősítés! já-
rásiatokat döntés vteett a tag-
ság elé tárták, kétségkívül mély 
hatást gyakoroltak mindpn egyes 
jelenlevő párttagra. Látták, 
hogy a helyenkint tapasztal-
ható • liberalizmus és engedé-
kenység ellenére is a Szegeden 
működő felülvizsgáló bizottsá-
gok általában jól, a Párt iránti 
telje9 felelősségük tudatában 
Végezték munkájukat. 

Láthatta ezutta.1 a párttag-
ság, amit, a Politikai P.izottság 
határozatának ismertetése so-

.rán olyan gyakran hangsúlyoz-
tunk-

nem számit, ki milyen pozí-
ciót tőit be, milyen érdeme-
ket Szerzett a termelő munka 
terén. 

f i a nem dolgozott kellő öntu-
dattal, kellő lelkiismeretesség-
gel a Pártnak, ha nem tett ele-
get a Szervezeti Szabályzatban 
m egállá rút ott kötelességeinek, 
menthetetlenül kizárták vagy 
visszaminősítették — fejlődő-
képességéhez mérten — minden 
népszerűségre vagy közkedvelt-
eégre való tekintet nélkül. 

A taggyűléseken inkább a 
tagság részéről nyilvánult meg 
oizonyos mértékig az engedé-
kenység szelleme. Akadt tag-

tyüiés, ahol a résztvevők so-
áig nem akarták belátni, mi 

(ért szükséges egy-egy vezető-
ségi tag vagy élmunkás kizá-
rása. Volt eset, amikor a lri-
t irásra javasolt tag számára 
Ipróbaidőt kérbek, hogy ezalatt 
t e tudja bizonyítani a Párt 
iránti hűségét. Ezek az elvtár-
Bak nyilván nem látták eléggé 
Világosan, Rogy 

annak, aki az élcsapat tagja 
marad, teljesen tisztának, 
minden szempontból tökíle-

" tesnek és megbízhatónak kell 
lennie. 

Eey helyen mcghoesá jtlxatónák 
vitték á felszabadulás „előtti 
bűnöket- az azóta végzett aktiv 
pártmunka és intenzív tanulás 
kedvéért, máshol ugy gondol-
ják , hogy. aki a múltban bát-
ran kiállt a Tárt, a mozgalom,, 
B dolgozók ügye mellett, azt ér-
Iflemei mentesítik a további 
pártmunkától és feleslegessé 
Jeszik szüntelen elméleti fej-
lődését. Vagy ugy gondolták, 
hogy a pártmunka helyettesít-
hető az újjáépítésben, "a több-
teVmelésben szerzett érdemek-
kei. 

Az ilyen esetekben a tagok 
rövidesen belátták, bogy téved-
jek. 

Mihelyt közelebbről megismer-
ték a kizárásra, vagy vissza-
minősítésre javasolt bűneit, 
mulasztásait, nem akadt kö-
zöttük egv sem, aki továbbra 
is a Párt soraiban akarta 
volna őketo megtartani. 

Általában tehát elmondhatjuk 
hogy 

a párttagság felelőssége tu-
datában megértette: tőle függ 
a P(Srt további harcainak ki-
menetele — és helyesen dön-
tött. 

Politikai érettségét, fegyelmét, 
öntudatát nagyrészt növelte a* 
ti felismerés is, hogy végső fo-
kon rajta áll egv-epy tag kizá-
rása vagy visszaminősítése. Es 
megállapíthatjuk: párttagsá-
gunk ezideig egyetlen egyszer 
Bem élt vissza ezzel a jogá-
val. 

.Pozitiv eredményei is vannak 

állapithatjuk, hogy a felülvizs-
gálás közelsége bizonyos egész-
séges szorongást ébreszt fel 
párttagjainkban. Nem félelem 
ez, hanem valamilyen belső in-
tés, amely önkritikára indit és 
arra vesz rá minden egyes párt-
tagot, hogy munkáját az eddigi-
nél sokkal jobban, lelkiisme-
retesebben végezze. Ezáltal pe-
dig az egf.sz vonalon megjavul 
a pártmunka, fokozódik a tag-
ság aktivitása. I la ez a javulás 

tagrevizió befejeztével állan-
dóvá válik, akkor elmondhat-
uk, hogy a Politikai Bizottság 

határozatának végrehajtása el-
érte célját és Pártunk valóban 
élcsapat lett, hasonlóképpen 
eszményképéhez, a Bolsevik 
Párthoz. 

A kockacukor 6a80 
Szombati számunkban be-

számoltunk arról, hogy a cukor-

jegy megszűnt és minden ke-

reskedésben korlátlan mennyi-

ségben kapható a cukor az ed-

digi jegyes áraknak megfelelő 

összegért. Közleményünkbe saj-

nálatos sajtóhiba került bele és 

örömmel közölhetjük olvasóink-

kal, hogy a kristálycukor kiló-

ja 6 forint, a kocka- és porcu-

kor kilója pedig 6.80 forint. 

A cukorjegy megszűnése annak 

a hatalmas fellendülésnek kö-

szönhető, amelyet a tervgazdál-

kodás eredményezett cukorrépa-

termelésünkben ós cukoripa-

runkban. 

A szegedi egyetem fcaioükus 
professzorainak küldöttsége tiltakozott 

Ham/as püspöknél Mindszenty 
aknamunkája elten 

Beszámoltunk arról, hogy a 
szegedi Tudományegyetem ta-
nárai karonkint táviratban til-
takoztak a miniszterelnöknél a 
mindszentysta reakció és izga-
tás ellen. Szombaton 

az egyetem katolikus profesu-
szorainnk nyolctagú küldött-
sége külön is felkereste Ham-
vas Endre megyéspftspököt, 

hogy memorandumot nyújtson 
át neki. Ezt az egyetem kato-
likus professzorai irták alá és 
hangoztatják benne, örülnek 
annak, hogy a püspök megaka-
dályozta Mindszenty legutóbbi 

«méf három élüveme van Szeqednek 

A Szegedi Kenderfonó, a DEMA 
és a Tiszahid mélyépitői dolgozlak 

legjobban októberben 
A Szakszervezeti Tanács termelési osztálya kiírtékelte a munkaversenyek októberi ered-

ményeit. Ennek alapján élüzemek lettek a következő szegedi üzemek: a konderiparban a Sze-
gedi Kenilerfonőgyár Et., a cipőiparban a DEMA Cipőgyár, a mélyépítő iparban a szegedi 
Tisza-híd építő üzeme és második csoportba került a közlekedésben a szegedi pályaudvar. 

Szeged minden dolgozó nője résztvesz 
a szerda délutáni nagyszabású nőgyűlésen 

Szerdán, december 8-án dél-
után 5 órai kezdettel nagyje-
lentőségű nőgyülést rendeznek 
a szegedi Nemzeti Színházban. 
A Budapesten megtartóid I I . 
Nővitágkongrcsszus szovjet, 
francia és egy gyarmati részt-
vevője érkezik le ebből az at-
kalomból Szegedre, hogy be-
számoljon Szeged dolgozó női-
nek a Nővilágkongresszusnaka 
világbéke megőrzésének érde-
kében hozott nagyjelentőségű 
határozatairól. 

Szeged valamennyi dolgozó 
asszonya érdeklődéssel várja a 
beszámoló nagygyűlést, hogy 
az ott elhangzottakból erőt me-
rítsen további j ó munkájához 
és teljesiteni tudja a józanul 
gondolkodó, demokratikus nők 
legfontosabb feladatát, a béke 
megőrzését és ennek érdeké-
ben fet tudja venni a harcot a 
reakció háborúra uszító ügy-
nökeivel. 

A nővilágkongresszusról ér-
kező külföldi kiküldötteket a 
szegedi asszonyok 100 tagu kül-
döttsége fogadja ünnepélyei 
keretek között szerdán délelőtt 
11 órakor. Délulán a vendé-
gek megtekintik a várost, majd 

a szegedi üzemek dolgozó női, 
az MNDSz üzemi és Belvárosi 
szervezeteink tagjai az MNDSz 
székháza elől fáklyás menetben 
vonulnak a városon keresztül 
a színházhoz. Az őt órakor kez-

dődő gyűlésen ott lesz Szeged 
valamennyi dolgozó nője, hogy 
figyelemmel, érdeklődéssel 
hallgassa végig a kongresszus-
ról, a kongresszus határozatai-
ról szóló beszámolókat. 

A szovjet alkotmány napja 
A 8-ik ssovjet kongre83zn« 

1936 december 5-én hagyta 
jővá az a j szovjet alkotmányt, 
amit a régi alkotmány elfoga-
dása — 1924 — óta végbement 
mélyreható változások tettek 
szükségessé. Ezeket a -változá-
sokat az alkotmány ezekkel * 
szavakkal fejezi kis A Szov-
jetunió gazdasági alapját a 
gazdaság szocialista rendszere 
és a munka és a termelési 
eszközök szocialista tulajdona 
alkotja, miután a gazdaság 
kapitalista rendszerét, a mun-
ka (a a termelési eszközök 
magántulajdonát megszüntet-
ték és az embernek ember ál-
tal történő kizsákmányolását 

megsemmisítették. A szovjet 
alkotmány alapvetően külön-
bözik a polgári alkotmányok-
tól. A népek testvériségének 
alkotmánya cz, amely a Szov-
jetunió összes polgárainak a 
legszélesebb szabadságjogokat 
biztosítja. De nemcsak jogo-
kat biztosit, hanem köteles-
ségeket is ró a szocialista 
társadalom tagjaira: megkö-
veteli a munkafegyelmet., a 
szocialista társadalmi tulaj-
don tiszteletben tartását, a 
szocialista együttélés szabá-
lyainak tiszteletét.* 

December 5-ét a Szovjet-
unióban az alkotmány napja-
ként ünneplik. 

uszító körlevelének felöl vas§» 
sát. k 

— Mindszenty bíboros-érsek 
további politikai működés* 
akadályozná népi demokrá-
ciánk fejlődését, ugyanakkor 
a katolikus hivők lelki mejf 
hasoulásához is vezetnv 

— árjáik a többi között. — Püs-
pök ur határozatából kiviláglik, 
hogy felismerte ezt a veszedel-
met, örvendenénk, ha ez & fel-
ismerés Püspök urat további 
lépésekre késztetné. A szegedi' 
Tudományegyetem kntolikue 
professzorai' azt kérik Püspök 
úrtól, hogy a magyar püspök 
kar felé á vele egyetértőkkel 
mutasson rá arra, hogy 

Mindszenty távozása a ma-
gyar katolikus egyház érdeké-
ben áll éa útját egyengeti 
nz egyház és a demokrácia 
közötti megbékélésnek. 
A memorandum-igv fejeződik 

be: 

»A szegedi Tudománvecvetem 
professzorai, akik a jövő értel-
miség nevelésében döntő sze-
repet töltenek be, áthatva attól 
a felelősségérzettől, amelyet a« 
egyetemi hallsrutóság nevetés* 
ró" rájuk, szükségesnek tartot-
ták ezt a lépést megtenni i a 
csanádi egyházmegye pü3pöká-
kez ezt a kérést eljuttatni.* 

A több mint másfélezer egye-
temistát oktató professzorokn. 
ma fokozott felelősség hárul, 
de Hamvas püspök mégsem voW 
hajlandó velük beszélni. A me-
morandum felolvasása után csak 
ennyit mondott: 

— Engedjék meg nmim, 
hogy elbucsnzzam önöktől. 
A szegedi egyetem katoliku* 

professzorainak , memorandum 
•mit ezután a püspöki titkár 
vette át, a professzorok pedi j 
mélyen megsértve lávretokp 
mert legalább annyit elvár-
tak volna, hogy szóbáilljon ve-
lük a püspök és mint az ifjú-
ság nevelőiuek álláspontját ala-
posabban is megismerje. 

nye 
már az eddigi felülvizsgálásnak. 
Nemcsak eltávolítottuk a Párt-
ba nem való, osztályáruló, osz 
tályidegen, pártmunkát végezni 
nem hajlandó tagokat, hanem 
£zámos u j tehetségre, fejlődő-
képes káderre is bukkantunk. 

A közeljövőben sok olyan elv-
társ kerül Szegedről párfisko-
lára vagy szakszervezeti is-
kolára, aki a felülvizsgálat 
előtt erről a kitüntetésről ál-
modni sem mert, 

iámig csak most a Politikai Bi-
eottság határozatának végrehaj-
tása során ki nem derültek tény-
leges képességei. 

Jelenleg még a felülvizsgáló 
munka derekán tartunk és meg-

FONALCSERE 

Gyapjú-
beváltás 

T O L L V f l -
SARLÚS 

Szegeit! 
Földműves 
Szövetkeze! 

Valéria-tér 4, 

Nyárádi pénzügyminiszter 
Illetékes helyről közlik: 

Nyárádi Miklós, aki a Füg-
getlen Kisgazdapárt képvi-
selőjeként került a pénzügy-
minisztérium élére, novem-
berben hivatali ügyek elin-
tézésének ürügyével külföld-
re utazott és kiküldetésének 
lejártával nem tért vissza 
az országba. Külföldi tartóz-
kodási helyéről Írásban be-
nyújtotta lemondását a 

pénzügyminiszteri megbíza-
tásról és képviselői mandá-
tumáról, valamint bejelen-
tette a független Kisgazda-
pártból való kilépését. Nyá-
rádi szökése arra utal, hogy 
a demokratikus pártoknak 
fokozott éberséget kell ta-
nusitaniok megbizottaiknak 
felelős kormányzati funk-
ciókra való kijelölésénél. 

A Juhász Gyula-ufcai 
általános iskolásokhoz 
eljÖH a Belváros I I . 
M i k u l á s a 

A Belváros ÍJ. párlszcrvs-
• zel szombaton kedves Mikra. 
lás-délutánl rendezeti a Ju-
hász Gyula-utcai általános 
iskola növendékei számára. 
Az .VXDS: asszonyai Mbjá-
ték előadásával kedvcskaf 
tek a gyermekeknek, majd 

I nagy zsiráf közben jelent 
meg a Mikulás fs oszlottá 
ki a finomabbnál-finnmabb 

ajándékokat. Az Úttörő*' 
nevében Salamon Pistike 
mondott köszönetet: — Ígér« 
jük, ha megnövünk, mi ls 
harcos komnuinisidk (eszünk 
— mondotta. S ez mutatja, 
hogy a Bcháros IP párt-
szervezet a Mikutdsest metf-
rendezésével ió munkál vétf' 
zett 

L e l a t t ó z l a l í á k 
Barna késáruiyár tulajdonosnoiét 

A napokban beszámoltunk ar-

ról, bogy a szegedi gazdasági 

rendőrség félmillió forintos tő-

kekivonás és a bároméves terv 

szabotálása miatt őrizetbe vette 

és átadta az államügyészségnek 

Eisner La]os~budapesti műszaki 

nagykereskedőt, a szegedi Bar-

na-féle késárngyár özvegyen ma-

radt tulajdonosnőjének újdon-

sült férjét. A további nyomozás 

során megállapították, hogy 

tőkekivonásról, azaz a három-

éves terv szabotázsáról özv. 

Barnájié is tudott és részt is 

vett annak elkövetésében. A 

rendőrség özv. Barnánét őrizetbe 

vette és átadta az államügyész-

ségnek. ' 

— Eltörte a karját. Réz JA-
zsefné, Vásárhelyi-sugárut 131. 
szám alatti lakos a csúszós ud-
varon elesett és jobb alkar-
ját eltörte. A közkórházba szál-
ti tóttá k. 

Ma este Carmen. A szinháj 
közkívánatra ma este a Car-
ment, Bizet népszerű operáját 
tűzte műsorára. Carment Tő-
rincz Zsrizsa, Don Jósét Ma-
gyesi Pál. Esoamillot. Szabady 
István, Micaelát Dánozy Eva, 
Erasqnitát l.ovenz Kornélia, 
Mercedest Turján Vilma, Rc-
mendádnt Sikolya Irtván, Dan-
cairot Horváth 'József, Zunigát 
Nádas Tibor. Moralest Palóc* 
T.á=zló énekli. R.'rletszüneti elő-
adás. 


