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Korlátlan szántási hitelt, 
olcsó műtrágyát és ártézi kutakat 

kapnak a dolgozó parasztok 
A f s ó l t ö z p o n í traktorállomáat hap. Fontos ügyek a Népi 

Bizottság előtt 
A Népi Bizottság pénteki ülé-

sén Ambrus István elvtárs be-

jelentette, hogy a torontáli és 

dorozsmai járásnak a szegedi 

földművelésügyi Igazgatósághoz 

való csatolása folyamatban van. 

Hangsúlyozta, hogy a tavaszi ve-

téstervvel kapcsolatban meg kell 

szervezni a tavaszi mezőgazda-

sági versenyt. Elsősorban az 

egyes termelőszövetkezeti csopor-

tok, majd az általános falusi 

szövetkezetek, végül pedig az 

egyes községek és egyének, Illet-

ve dűlök között kell a versenyt 

lebonyolítani. 

Közölte a bizottsággal, hogy 

a Gazdasági Fuliigyelőség sze-

repét a versenyben a DÉFOSz 

veszi át. Addig Is, amig a 

DÉFOSz szervezetei megatakul-

nak, a Népi Bizottság nyújt se-

gítséget a versenyek megszerve-

zésében. 

A Gazdasági Felügyelőség je-

lentéséljen hangsúlyozta, hogy a 

vetésekben Röszke és Szentmi-

hályleiek környékén egérkár mu-

tatkozik. J j va olta, hogy az egér-

irtást tegyék kötelezővé. 

Közölte továbbá, hogy a vetés-

terv előkészítő munkálatai fo-

lyamatban vannak. A földmüve-

lésügyi kormányzat korlátlan hi-

telkeretet biztosit a szántási hi-

telt igénybe venni kívánó gazdák 

számára. Szántást hitelben első-

sorban a DÉFOSz-tagok része-

sülnek. Bejelentette továbbá, 

hogy a kormány a műtrágyák 

árainak jelentős leszállításával 

igyekszik a gazdák segítségére 

sietni. Közölte, hogy a tanya-

si ágban 170.001 forintos költség-

gel ártézikufakat fognak járni. 

Végül bejelentette, hogy Ahóköz-

ponton gépállomást fognak fel-

állítani. 

Rámutatott a Népi Bizottság a 

kulákság által legujabban ter-

jesztett rémhírekre, melyeknek 

során az általános adóteher 

nagyságát túlozni Igyekszik, pe-

dig az uj progresszív adózás a 

drl-ozó parasztokat alig érinti. 

A rémhírekkel kapcsolatos felvi-

lágosítások keresztülvitelére ja-

vasolták, hogy a felvilágosító 

munkába kapcsolják be a va-

sárnapi közérdekű hírszolgála-

tot is. 

A Népi Bizottság a továbblak 

során határozatot hozott, mely-

nek értelmében kimondták, hogy 

a felfagyás következtében szük-

ségessé vált kiszántásokat csak a 

dülöbiztosok írásbeli véleménye 

alapján engedélyezhetik. 

A MOSzK kiküldötte bejelen-

telte, hogy a szerződéses terme-

lés iránt egyre fokozódó érdeklő-

dés mutatkozik. A Népi Bízott- is bevonják . 

ság határozatot hozott, hogy 

amennyiben a közigazgatás és az 

áita'.uk megállapított vetésterület 

és a termelési szerződésre meg-

állapított terület között bizonyos 

merevség mutatkozik, ott a szer-

ződéses termelésre lekötött te-

rületet kell figyelembe venni. 

Végül elhatározta a Népi Bi-

zottság, hogy Szeged belterüle-

tén két népi bizottságot állítanak 

fel, a baktói Felsővárosi fekete-

földek és a keeskéstelepi Alsó-

városi feketeföldek területére. A 

helyi Népi Bizottságokba az 

MNDSz és az EPOSz képviselőit 

így lett olcsóbb 
A KISKUNMAJSAI MALAC 

Nyüzsög a nép a kiskun-
majsai sertéspiacon. Elég Dngy 
a felhajtás és kupec is akad 
szépszámmal. A dolgozó paraszfc-
ság pedig csak nézi a vásárt, 
de nem tud vásárolni. Bizony, 
egy pá.r koszos kis választási 
malacért már 500 forintot is 
elkérnek a kulákok, a kupecek 
pedig meg is ad ják érte. Biz-
tosan tó i keresnek még ezen-
felül is a zsíros üzleten. 

K i s c s ő d ü l e t t ámad 9 

órakor az egyik kulák kocsija 
körül. Megjött az árellenőrző 
csoport. 

— Hogy ad ja a malacot? 
— ötért — hangzik röviden 

a válasz. 
A közellátási felügyelőség ki 

küldötte a kocsi malacot erre 
zár a lá helyezi. 

A következő kocsinál is meg-
kérdezi Lóránt ellenőr: 

— Hogy a malac? 

A kulák a másik kocsi 
esetén okúira háromszázra mond-
ja pár já t a választási malac-
nak. A kiküldött közellátási el-
lenőr azután megkérdi a tö-
megtől, hogy vannak-e kispa-
rasztok, akik venni akarnak. 
Persze, eleinte nem nagyon akad 
jelentkező, de aztán már szá-

Szabadegyefemi előadássorozatot 
indított a szegedi Diákszövetség 

Többszáz középiskolás diák 

töltötte meg pénteken délután az 

Ady-téri egyetem nagy előadó-

termét a szegedi Diákszövetség 

szabadegyetemi előadássorozatá-

nak megindulása alkalmából. De. 

Páthi Ferenc főigazgató szólt el-

sőnek a fiatalokhoz és hangoz-

tatta, hogy ez a kezdeményezés 

is a haladó szellemben, szabadon 

gondolkodó uj embertípus kiala-

kítását szolgálja. A diákság ré-

széről Kpltn! László, a Diákszö-

vetség szegedi titkára beszélt és 

örömmel emlékezett meg arról, 

hogy ez a fontos akció a tanárok 

és diákok közös munkájának az 

eredménye. Felhívta az Ifjúság 

figyelmét, hogy a demokratikus 

diókífjuság mindenkor a legtel-

jesebb segítséget nyújtja a de-

mokrata tanárok munkájához. Be-

szédében a megjelent diáktömeg 

nagy helyeslése mellett szállt 

szembe a nyugati rágalomhadjá-
r(lttal. Szavai nyomán a diákifja-

ság erélyesen tiltakozott az el-

'en a politika ellen, amelyet a 
korlatban az akadémia j ó ered-

nyugoti imperialisták folytainak ménnyel végződik, azt kiterjesz. 

a magyar népi demokrácia ellen, tik a többi szakmára is. 

Hosszan éltették Sztálint és 

Rákosi elvtársat, majd elhang-

zott a diákszö.etségi szabadegye-

tem előadása. Ezt Zsámbéki 

László tanár tartotta meg a pá-

lyaválasztásról. 

Élmunkés akadémia 
indul márc'usban 

Az élmunkásmozgalom mind 

szélesebb teriileteket hódit meg. 

Ma közei 200 üzemben foglak 

össze élmunkásaink az újítók-

kal és szakemberekkel, hogy 

közös erővel fejlesszék a munka 

termelékenységét. Az élmunkás 

és uj i tó mozgalom továbbfej-

lesztése érdekében a szaktanács 

élmunkásakadémia megszerve-

zését határozta el. Az akadémia 

márciusban kezdődik és pedig 

először öt döntő iparban: a 

bánya-, vas-, textil-, vegyi- és 

élelmezési iparban. Ha a gva-

zával követik az ellenőrzést vég-
ző bizottságot és a kulákok ko-
csijai hamar kiürülnek. Nem 
mernek már feketeárat mon-
dani, mert áz első kocsin levő 
malacok sorsa még nem dőlt 
el, csak annyit sejtenek, hogy 
a feketézőkre nem jó világ jár, 
mert még a piacon is ellen-
őrzik őket. így aztán a reggeli 
ötszázforintos páronkinti ár he-
lyett már 300 forint. 250, sőt 
200 forint a választási malac 
párja. 

A kupecek sem marad-
hatnak k i a iszórásbók. A 
gazdajegyző hamarosan szól, 
hogy egyes »fóemberek« udvar 
rában már meg vannak ra-
kodva lapos kocsijaik a kupo-
ceknek a méregdrágán összevá-
sárolt és a feketepiacra szánt 
malacokkal. Gyorsan körülzár-
ják a »jóemberekoi udvarát a 
mezőőrök és a közellátás kikül-
dötte hatósági zár a lá helyezi 
a »portékát«. Aztán előkerül a 
kupec is. 

— Mennyiért vette a mala-
cokat, — hangzik az ellenőr 
kérdése. 

A kupec pedig néz, m in t a 
kutbaesett veréb. Izzad az üs-
töke. mert érzi. hogy most hu-
rokra került. Nem meri tehát 
megmondani az igazi árat, ha-
nem gondolja, • hogy talán si-
kerül menteni, ami menthető és 
260 forintot rali be pdronkint. 

Ax ellenőrzési végző 
bizottság jószívű. Még azt sem 
engedi, hogy a kupec ráfizes-
sen és a malacok pár ja itt is 
gazdát cserél 300 forintért pá-
ronkint. 

Az egyik kupec azután meg-
súgja, liogv az üzleten 60 darab 
malac átadásával 10.000 forin-
tot vesztett rajta. 

Az eredmény: 340 da-
rab vála'ztásl malac kcrill a 
kupecek helyett a doigozőb tu-
lajdonába, páronktnt 200—300 
forinto1 áron a reggeli 500 fo-
rintos ár helyett. Nyolc darab 
hízósertés kerüli ei azt a sor-
sot. hogy 13 forintért ki lónkint 
a feketézők markába kerüljön 
és helyette 8—9 forintos áron 
átveszi a hizókat a helybeli 
Húsiparotok Munkaközössége. 

•Tó munkát végzett az árellen-
őrzés. Igaz, hogy a ku l ikok 
és kupecek átkai kisérik, de 
ez nem sokat számit. A dol-
gozó kisparasztok áldása sok-
ka! többet ér. P. L-

Pr 

NEMZETKÖZI N O N I P 

A magyar asszonyok az egész 
országban nagy készülődésben 
vannak március 8-ának méltó 
megünneplésére. Sokan ta lán 
nem is tudják, m i ennek a nap-
nak jelentősége, mik a törté-
nelmi tradíciói, de neve u t án 
ítélve érzik, hogy a nők nem-
zetközi összefogásának napja ez, 
a békéért, a nők jogainak vé-
delméért. Érzik, hogy ezen a 
napon valami közös, minden 
•dolgozó nőre egyformán érvé-
nyes nagy ügyről van szó. 

"Marx és Engels, akik több 
mint 100 évvel ezelőtt meg-
mutatták az egész tőkés társa-
dalmi rendszer embertelen és 
kizsákmányoló lényegét és meg-
mutatták a munkásosztály fel-
szabadulásának út já t , egyben rá-
mutattak arra is, hogy a dol-
gozó nő helyzete még a pro-
letár férfiak sorsánál is súlyo-
sabb. Marx és Engels útmuta-
tása a lap ján megalakuló mun-
káspártok már célul tllzték ma-
guk elé a nők felszabaditásít-
nak ügyét b , de tndták nzt is, 
hogy a nők telje? felszabadítása 
csak a tőkés társadalmi rend 
felszámolásával érhető el. 

1907-ben jöttek össze a nem-
aetközi munkásmozgalom harcos 
asszonyai Stuttgartban első kon-
ferenciájukon. Majd 1910-ben 
Koppenhágában összeült a I I . 
nemzetközi szocialista nőkon-
ferencia. a szocialista nőmozga-
lom akkor legnagyobb alakjá-
nak, Clara Zettkinnck vezeté-
sével. Ezen a konferencián Cla-
ra Zettkin javaslatára hozták 
az t a határozatot, hoey minden 
év március 8-án nemzetközi nő-
napot tartunak, mint a széles 
női tömegek mozgósításának 
napját, a kapitalista rendszer 
elten a nők politikai és gazda-
sági jogaiért. 

Akkor az első világháliora 
réme fenyegette a világ népeit 
s ez a határozat mintegy módot 
adott arra, hogy a nőket össze-
fogja és szembeállítsa a köze-
ledő háborúval. 

1910 óta minden országban 
megünneplik a nemzetközi nő-
napot, hol legálisan, hol ille-
gálisan, a legnagyobb veszedel-

mek közepette is. A második 
világháború befejezése u t án a 
keleteurópai országokban a Szov-
jetunió győz el mo Következtében 
megalakulnak a népi demokrá-
ciák. Ezekben az országoklian 
hasonlóan a szocialista Szovjet-
unióhoz a nők egyenjogúsága 
egyre inkább gyakorlati való 
sággA vál ik. Ezekben az orszá-
goklian s igy Magyarországon 
is már nem a női egyenjogú-
ságért vivjuk a harcot, hanem 
a " férfiakkal vállvetve minden 
nő a képességeinek megfelelő 
helyen a szocialista épités te 
rén harcol. 

De a világnak nem minden 
részén építhetik a népek ilyen 
körülmények között jövőjüket. 
A világ egy részén még ma 
is fegyverrel a kézben harcol-
nak szabadságukért a dolgozók 
és velük egy sorban a nők 
is. Görögország hős népe, Viet-
nam és Indonézia népe akkor 
fogja harcát eredményesen be-
fejezni, ha a nemzetközi szo-
lidaritás kifejezéseképpen a/, 
egétz világ dolgozói erkölcsi és 
anyagi Segítségben részesítik, 
őket. Nt?m lennénk hivek a I I . 
nemzetközi nőkongresszus hatá-
rozataihoz, h a ' a nemzetközi 
nőnapra való készülődés köz-
ben el.sósortmn nem ezen or-
szágok megsegit.ésére gondol-
nánk. A nemzetközi nőnap al-
kalmából ini nemcsak gondo-
lunk rájuk, hanem anyagi se-
gítséget is kivánnnk nyúj tan i . 
Szeged nőtársa<la.lma a Magyar 
Nők Demokratikus Szövetségé-
nek vezetésével a szabadság-
harcos népek meg segítésére — 
ma é3 holnap — kétanpos gyűj-
tést rendez. 

Nekünk magyaroknak, akik 
nyugodtan és békésen építhet-
jük országunkat, különösen 
együtt kell érczn! azokkal a 
népekkel, akik még mii is a 
legnehezebb körülmények közölt, 
fegyverrel n ké/hen harcolnak 
a szabadságért. Ennek tt gon-
dolatnak a jegyében indít juk el 
gyűjtésünket és ebben » szel-
lemben kérjük a város társadal-
mának támogatását. 

b . r. 

Zughizlaldát tarlóit fenn 
két kiskunmajsai kulák 

Fülöp Ferenc és Szemes Já-

nos kiskunmajsai lakosok zug-

hizlaldát tartollak fenn. Fülöp-

nél 37 darab, Szemesnél pedig 

51 darab sertést talátt az ellen-

őrzés, amelyeknek legnagyobb 

részét hízásra fogta bc, de anél-

kül, hogy azt az Országos Köz-

eli álásii Hivatalnak bcje'cnte.tte 

volna. A sertéseket a Köze'lá-

tási Felügyelőség halósági zá r 

alá helyezte és az eljárást a fe-

ketézni akaró kulákok ellen 

megindította. 

Ma, szombaton délután 4 

órakor falujáró felelősök ér-

teke-Jele. Kálvin-tér C. A : 

elvtársak feltétlenül jelenje-

nek meg. 

Az Iparos Énekkar első bemutatkozó szereplését 
a nagy érdeklődésre való tekinlettel n e m a z Ipar ies ' i i l e ' .ben , hanem az 

Í t í y - l é r í enye-em nanvíarntében fa r i j a szombat este 8 órakor. 

Népbirósági hírek 
Nyilaskeresztekei rajzolt a 

választási plakátokra Krista 

György csanádpalolai földmives, 

a szegedi népbiróság 8 hónapi 

börtönre Ítélte. 

lz-yalott a felckeze'ek ellen 

Szebeni István makói báromfi-

kereskedő, a népbiróság 2 évi 

börtönre Ítélte. 

Lázított a földreform és a 

tervgazdálkodás ellen Kiss Imre 

és Földesi János vásárhelyi ku-

lák. 1—1 évi börtönre és fele 

vagyonuk elkobzására ítélte 

őket a szegcdi népb :róság. 

Ujabb éqési baleset 
Csókási József Szeged, Rá-

kóczi-utca Pt, sz. alatti lakos 

ötéves kisfia pénteken reggel 

nekie-Sfdt a forró kályhának, 

mehjlől ruhája meggyulladt. 

Első, másod é* harmadfoka 

égési sebeket szenvedett. A rend-

őrség a gondatlan szülők ellen 

megindította az eljárást. 

L o p o t t h o m i k t ő m 9 i s 

a f ü k o s r a k t á r b a n 

A szegedi rendőrség Sinkovits 

Józse fbetörési ügyében tovább 

nyomozva, a Csongrádi-sugár-

uton titkos raklárt fedezett feir 

ahová a lopott ho lmi t vitték 

A rendőrség bünjelraktáráhan 

még mindig nagymennyiségű 

fehérnemű és egyéb ingóságok 

vannak, amelyeknek ezideig 

nem jelentkeztek a tulajdonosai. 

Kéri a rendőrség mindazokat, 

akik az utóbbi két évben üzlet, 

vagy lakáskifosztás által meg-

károsodtak, jelentkezzenek a 

tárgyak megtekintésére a bűn-

ügyi osztályon I I I . em. 20. sz 

alatti helyiségben. 

— Ki skundoro;smán, Algyőn, 

Alsókö-ponton és Várostanyán 

vasárnap, február 20-án alakút 

meg a Magyar Függetlenségi 

Népfront ideiglenes hely 1 bi-

zottsága. 

F i z e s s e l ő a 

O é l m a q y a r o r s z á g r a 

Borotva, kés. olló, szerszám 

k ö s z n r U l á s 
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