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„HOLNAP 5 ÓRAKOR GYERE EL 

Békebitoitsági 
Az egész városon hideg köd 

fekszik. Az esőfelhők valósággal 
az ul(ára lógnak, csak esőköpe-
nyes, ernyős emberek láthatók 
mindenfelé. 

Az Alföldi-utcából most for-
dul ki Dimitrijevics Eugémné, a 
Belváros V. pártszervezet IV. 
számú békebizottságának titká-
ra. Kabátját szorosan összehúz-
za, a feltámadt szél majdnem 
kitépj kezéből az ernyőt. Elin-
dult körzetébe, bejelenteni, hogy 
holnap kisgy ülést tartanak. 
Ilyenkor délfelé biztosan otthon 
vannak, legalább a háziasszo-
nyok. 

Amikor belép 
a Batthyányi-utca 20-as számú 
házba, már nem érzi a hideg, 
szeles id'őt. Nyilasi Károlyékhoz 
kopogtat be először. Csak a há-
ziasszony van otthon. 

Nyilasi Károlyné a tűzhely 
előtt áll, fején piros kendő, előt-
te kötény. Szorgalmasan kavarja 
a rántást. Mosolyba fut az arca, 
ami'kor meglátja, hogy a környé-
ken annyira ismert és szeretett 
Dimi-néni jött ismét el. Félre-
húzza a lángtól a lábast és sze 
retettel kínálja hellyel a vendé-
get. Dimitrijevics elvtársnő ar-
cáról látja, hogy valami fontos 
mondanivalója van. 

Nem is várat 
magára, hanem már mondja is, 
hogy ilyen rossz időben mért 
jött el: ,,Szeretettel kérlek asz-
szonytársam, hogy holnap 5-kor 
gyere el a kisgyűlésre". És 
mondja is tovább, hogy miről lesz 
szó a kisgyűlésen: a békebizott-
ság eddigi munkájáról, a további 
fontos feladatokról a békeharc-
ban. 

Nyilasiné közben rátette a rán-
tást a főzelékre. Készen van az 
ebéd, jöhetnek haza a gyerekek 
az iskoláiból, férjét is kész ebéd 
várja. Az órára néz, van még idő, 
addig lehet beszélgetni Dimi-
néni vei. 

Dimitrijevics elvtiársnő pedig 
már arról beszél, hogy a békét 
csak úgy tudjuk megvédeni, 

ha ismerjük a békeharcot, 
ha tudjuk, hogy Koreában, Viet. 
namfcan hogyan harcolnak, ha 
tudjuk, hogy a néni demokratikus 
országok munkásai munkájuk-
kal erősítik a béketábort. 

a hisgy ülésre" 
titkár negyedórája Nyilasi Károlyéknál 

Nyilasiné szemben ül vele és 
kíváncsian figyeli a békebizott-
sági titkár lelkes beszédjét. Való-
ban, milyen sokat kell harcolniok 
Koreában és Nyugat-Németor-
szágban, meg a többi imperialista 
elnyomás alatt élő államokban az 
asszonyoknak. Nem tudnak ke-
nyeret adni a gyer,ek kezébe, 
mert a pénzt az állam fegyve-
rekre költi. 

Dimitr i jevics elvtársnő a r ró l is 
beszél, hogyan harcol Malik elv-
társ, a Szovjetunió képviselője az 
ENSz.ben a békéért. „Az amerikai 
imperialisták leszavaztatják szava-
zógépezetükkel Malik elvtárs ja-
vaslatait , m e r t azok a békét akar-
ják biztosítani" — csattan a béke-
bizottsági t i tkár hangja. „De mi 
harcolunk a békéért és 

legyőzzük a-z imperialistákat!" 
Hangos köszönéssel jön haza a 

két gyermek az iskolából. Nevet-
gélve rázzák le magukról a vizet. 

— Zuhog kint az eső — mondja 
pajkosan a kisebb fiú — végigsza-
ladtunk az utcán. 

Aztán kíváncsian szagolgatnak a 
konyhába, vájjon mi van ebédre? 

A béke megvédéséért küzdenek 
a szegedi diákok és pedagógusok is 

— Látja asszonytársaim — nézi 
szeretettel a gyermekeket Dinitri 
jevics elvtársnő. Milyen boldogan 
szaladnak haza. Azért harcolunk mi 
a békéért, hogy nekik még szebb 
jövőt biztosítsunk. Az amerikai 
asszonyok küldöttséget menesztet-
tek Malik elvárshoz, hogy megkér-
dezzék, lehet-e békésen rendezni az 
ENSz-ben Korea és Kina ügyét, meg 
lehet-e szüntetni a fegyverkezést? 
New-Yorkban az utcán 

gyűjtik a békealáírásokat. 
Jugoszláviában illegálison működ-
nek a békebizottságok. Egyre erő-
södik a béke tábora és az imperia-
listák tudják, hogy utolsó órájukat 
éük. 

A gyerekek zajongása félbeszakít-
ja Dimitrijevics elvtársnőt. A házi-
asszony az asztalt készíti az ebéd-
hez. A békebizottság titkára érri, 
hogy megtette kötelességét: újabb 
lépéssel vitte előre ezt a családot 
a békéért vívott harcban- Ahogy a 
folyosón végigmegy, még hallja, 
hogy Nyilasiné kérdőre vonja a 
gyermekeket, hogyan feleltek ima 
az iskolában. 

(nógrádi). 

Csalás és lopás miatt négyévi börtönre ítélték 
Maros Tibor fogorvost 

Közölte a Délmagyarország két 
héttel ezelőtt, hogy a népbolt 
egyik árudájában tetten érteik 
dr. Maros Ti,bor szegedi fogor-
vost, amint kiszolgálás után f i-
zetés nélkül távozott az áruval. 

Maros Tiborra, aki gyakori 
vevője volt a 8. számú árudénak, 
régóta gyanakodtak az ott dol-
gozók, mert több esetben előfor-
dult, hogy bevásárlásai után 
pénztári hiányokat fedeztek fel. 
Ilyen előzmények után terelődött 
rá alapos gyanú és ettől kezdve 
fokozottan figyelték. 

A leleplezés napján Maros 30 
forintnyi árut vitt el kifizetet-
lenül az üzletből. Közben a rend-
őrség is bekapcsolódott az ügybe 
és mivel 

tettenérés történt, 
őrizetbe vették és átadták az ál-
lamügyészségnek. 

Az ügy pénteken került a sze-
gedi megyei bíróság elé. 

A tárgyalás és nyomozás fo-

lyamán napvilágra került adatok 
alapján a bíróság megállapította, 
hogy Maros Tibor többször té-
vesztette meg a kiszolgáló sze-
mélyzetet, fizetés nélkül vitte el 
bevásárlásait és hogy ezt lep-
lezze, minden esetben odament a 
pénztárhoz, de fizetés helyett ci-
garettákat vásárolt, azután eltá-
vozott anélkül, hogy a pénztári 
blokkot leadta volna. Az is meg-
történt, hogy a blokkot vissza-
vitte ugyan, de a személyzet nem 
vette észre, hogy a pénztár nem 
vezette rá a kifizetést, mert Ma-
ros Tibor be sem mutatta a 
kasszánál, hanem ott állt egy 
darabig és olyan árut vásárolt, 
amit a pénztárnál blokk nélkül 
árusítanak. 

A megyei híróság bűnösnek 
találta Maros Tibort és elBő fo-
kon csalás és lopás miatt négy 
évi börtönre, 100 forint pénzbün-
tetésre ég 10 évi politikai jog-
vesztésre ítélte el. 

Van annak már vagy 
húsz éve, amikor úgy ta-
vasz derekán ugyancsak 
választásokra készültek a 
sándorlalvi és a szeged-
környéki községek dol-
gozó parasztjai. Mindösz-
sze két személy közölt 
lett volna a választás. 
As egyik képviselőjelölt 
gróf Andaházi Kasnya 
Béla volt, a második pe-
dig a hírhedt népnyúzó 
Szakács István, a Pallavi-
chini uraság közismert 
ügyvédje. Már a válasz-
tási komédiát megelőző 
hetekben a kortesek tál-
kája járta a kis paraszt-
házikókat és az ura-
sági csclédlakásokat. Az 
egyik csoport igy kezdte: 

— Ez a gróf Kasnya-
házi nagyságos úr majd 
elintézi a maguk ügyét a 
parlamentben, elintézi azt 
is, hogy magasabb mun-
kabért kapjanak keve. 
sebb adót fizessenek Ugy 
hírlik róla, hogy valami-
kor ő parasztember 
volt. 

Szakács kortcsei vi-
szont azt mondták; 

— A Szakács méltósá-
gos úr elintézte a Palla-
vichini urasággal, hogy 
azok, akik őrá szavaznak, 
ingyen kapnak rétet az 
uraság földjéből. 

Hogy biztos legyen 
Szakács úr részéről a vá-
Icsztási győzelem, a szé-
dités kedvéért már előre 
szét is parcelláztak né-
hány hold rétet, abban a 
boldog tudatban hogy 
Szakács István ügyvéd úr 
lesz a sár.dorfclvi és a 
környékbeli dolgozó pa-
rasztok parlamenti „kép-
viselője". 

KÉT VÁLASZTÁS 
Akadt a parasztok kö-

zül. akik el is fogadták a 
néhány szögöl nekik jut-
tatott rétföldeket de mi-
velhogy jól ismerték 
Szakács urat, még sem 
szavaztak rá. Tudták, 
hogy Szakács úr ezt az 
,,áldozatot" nem azért 
hozta, mintha segíteni 
akarna a dolgozó parasz-
tokon, hanem csaléteknek 
szánta Mindenki tudta, 
hogy a farkasból sosem 
lesz bárány. Andaházi 
méltóságos úr pedig áj 
vendég volt ezen a vidé-
ken. s így akiknek szava-
zati joga volt, túlnyomó 
többségben őrá szavaztak. 
A választások előtfi he-
tekben autójában többször 
ellátogatott Sándorfalvá-
ra, ..vajszivéveU annyira 
leereszkedett a parasztok-
hoz. hogy néha az isko-
lából hazafelé menő gye-
rekeket felszedte a kocsi-
jára. hazavitte őket szü-
leikhez. aztán azt mon-
dotta; 

— Vájjon a Szakács 
megfenné-e est maguk-
nak? Leereszkedne-e? 
ennyire magukhoz, hogy 
még a gyerekeit az autó-
jára is felvenné? Az biz-
tosan nem csinálna ilyet. 
mert ő nem a dolgozó pa-
rasztok érdekeit akarja 
képviselni a parlament-
ben. ő csak be akar oda 
jutni. 

Gyakran mondogatta, 
hogy ez a Szakács csak 
közönséges karrierista. 

Igy emlékszik ezekre 

a dolgokra Vcrss István 
volt urasági cseléd, akit 
a népi demokrácia jutta-
tott földhöz: 

— Az én kislányomat 
is hazahozta autóján és 
nekem is elmondta nótá-
ját engem is becsapott a 
gazember. Ezt aztán ta-
pasztaltam. amikor meg-
választottuk, s aztán éve-
ken keresztül még csak a 
hírét sem hallottuk Sza-
kács meg dúlt-fúlt mérgé-
ben, hogy nem ő tett a 
képviselő ránt, uszította 
a csendőröket. Sok tár-
sunk — különösen azok, 
akik elfogadták az ,.aján-
dékbá' adott legelőt. — 
alaposan megízlelték a 
csendőrkardlapok ütését, 
s ekkor már bánták, hogy 
nem Szakácsra szavaztak, 
mert Szakács most már 
azt állította, hogy nem 
adott ő tulajdonképpen 
senkinek sem bérföldet, 
azok, akik lekaszálták a 
kiosztott rét szénáját, 
azok közönséges tolvajok, 
elvetemült Isten-tagadók, 
meglopták az uraságot. 
Keserű história volt ez! A 
békés választópolgárok, 
amikor megszabadultak a 
csendőrök kezei közül, 
még azt az anyát is szid-
ták. aki világra hozta 
őket, eskűszóval fogadták, 
hogy többet soha ebben 
az életben nem szavaz-
nak. 

— Én is megfogadtam 
— folytatja Vass István 
— hogy nem szavazok 
többet senkire ebben az 
életben, de milyen jó. 

hogy ez az élet akkor 
volt, s most már más vi-
lág más élet van. Mos: 
itt állok a sorban én is, 
várom, hogy megkapjam 
a szavazócédulát Öröm-
mel adom szavazatomat a 
tanácsokra. Nem kell 
hogy meggyőzzön engem 
valaki arról, hogy ezek 
igazán közülünk valók, 
még csak arra sincs 
szükség, hogy gyerekein-
ket felvegyék az autó-
jukra. akkor is ttsz'ában 
vagyok azzal, hogy ezek 
a képviselők igazán kö-
zülünk válók. Nem ketter, 
vannak — mint Andahá-
zi Kasnya Béla. Szakács 
ügyvéd úr voltak — ha 
nem sokkal többen a kö-
zeli községek helyi taná-
csaiba többszáz helyi la-
kost, s olyan becsületes 
dolgozó parasztot válasz-
tunk most. akik tapasz-
talatból és gyakorlatból 
ismerik a mi problémáin-
kat. Jól tudnak gazda!, 
kodni a község vagyonú 
val s az ötéves terv si-
keréért dolgoznak. A vá-
lasztások után is itt ma-
radnak közöltünk, s i'i 
hajtják végre feladata-
kát. Ügy érzem, hog 
amikor döntenek maid 
községünk ügyes-bajor 
dolgaiban, én is ott le-
szek velük, pedig az ér 
nevem nem is szerepel r 
szavazócédulán. Ezért ha 
tároztam el én, hog•> 
mégis csak szavazok 
mert jó választásommá' 
nemcsak a tanácsokra 
hanem saiátmagamra. bá-
rom hold juttatott föl-
demre és boldog örc 
napjaimra szavazok. 

<cs. I.) 

Szeged békebizottságai a békeköl-
cisönejgyzés és a tanácsválasztások 
után újabb nagy eseményre készül-
nek. Közeledik a II. Országos Bé-
kekongresseus s elölte Szegeden a 
vasárnapi békenagygyűlés. amelyen 
megválasztják a kongresszus szege-
di küldötteit. 

Szeged egész dolgozó társadalma 
ma megmozdul ezalkalommal a bé-
keharc fokozására, a kongresszus, 
illetve a szegedi nagygyűlés előké-
szítésére. Bekapcsolódik ebbe a 
mozgalomba Szeged diáksága és 
pedagógustársadalma is. 

Ax általános iskolákban 

a tantestületek békebizottságai kis-
gyüléseket rendeznek, sőt sóik he-
lyen már rendeztek is. Ezeken meg-
beszélik a szombat délutáni iskolai 
békegyűlések előkészítésével kap-
csola os feladatokat. Ezeken a bé 
kegyüléseken megjelenik a Párt-
bizottság kiküldötte is. De ott lesz-
nek honvédségünk kiküldöttei is, 
hogy Néphadseregünk még közelebb 
kerüljön a tanulóifjúsághoz. 

Az iskolai békegyüléseket s í n e s -
sé, elevenné teszi az iskolák tanulói 
kultúresoportjajnak közreműködése. 
Ezalkalomra minden tantestület 
munkaszobájában békesarkot ren-
dez, ahol újonnan elkészített fali 
újság, új jelszavakkal és aktuális 
rajzokkal hívja fel a figyelmet a 
béke megvédésének nagy ügyére. 

A tantestületek tagjai munkaiét 
ajánlásokalt tettek arra, hogy saját 
nevelői munkájuk minden egyes 
mozzanatában kiemelik tanulóik 
előtt a békeharc fontosságát. Min-
den iskolát a békenagygyűlés nap-
jára szépen feldíszítenek belül és 
kívül egyaránt, , 

A békenagygyűlésre a nevelők 
testületileg vonulnak fel. 

A kBxépiskoláltban 

már péneken megtartották több he-
lyen, másutt ma. szombaton tartják 
meg az iskolai békegyűléseket. 
Ezéken a békebizottsági t i tkárok 
beszámolnak eddigi munkájukról és 
a békekongresszus előkészítésére 
vonatkozó feladatokról. A tantestü-
letek háromhónapos ütemtervüket a 
békeműszakra meggyorsítják, a diá-
kok pedig felajánlották, hogy a bé-
keműszak alatt hármasnál rosszabb-
ra nem felelnek, jtit is új békeve-
delmi fali újságot készítettek, új 
jelszavakkal, ú j rajzokkal és ú j szö-
veggel. 

A középiskolák if júsága bekap-

csolódik az üzemek és kerületek 
népnevelő munkájába és lelkesen 
vesz részt a békenagygyülés sike-
réért folytatott agi.ációs munkában. 
Felajánlottak a középiskolás diákok 
azt is. hogy a tanácsválasztási küz-
delem folyamán a tanulásban tör-
tént lemaradásukat a héten pótol-
ják. A tantestület tagjai ugyanezen 
a vonalon felajánlották, a feleletek 
előkészítésében segítséget nyújta-
nak a diákoknak, segítséget nyújta-
nak a gyengébb tanulóknak, hogy 
elérjék a jobb tanulók színvonalát. 

A Gépipari Technikum diákjai 
például felajánlották, hogy a most 
felavatásra kerülő móravárosi kul-
túrház számára 120 centiméter ma-
gas. öl'ágú világító vörös csillagot 
készítenek, öt égővel. Felajánlottak 
azt js. hogy az kul 'úrház régi fel-
iratát vasárnapig eltávolítják a 
homlokzatról. 

Ax egyetemen ás főiskolán 

szintén folynak a beszámoló béke-
gyűlések. A gyűléseken mindenütt 
megjelenik itt is a honvédség kikül-
dötte. A diákság hasonlóképpen 
rcsztvesz a kerületi és üzemi nép-
nevelökkel együtt, a békegyülést 
előkészítő népnevelő munkában. Kül-
ső és belső dekorációs versenyt ren-
deznek az egyes karok békebizott-
ságai. 

A november hetedikére felajánlott 
tisztasági versenyt még a tanács-
választásokra teljesítették, de azért 
a tisztasági munkákat folytatják, 
fokozott mértékben, hogy etéren is 
új felajánlásokat tegyenek november 
hetedikére. , 

A vasárnapi nagygyűlésre a)z 
egyetem ifjúsága, a professzorokkal 
és egyetemi dolgozókkal együtt fel-
vonul. A felvonuláson az egyes ka-
rok és az egyes klinikák tagjai az 
illető kar vagy klinika jellegének 
megfelelően öltözködnek, úgyhogy 
öltözetükben egyúttal a békevéde-
lem küzdelmének fontosságát i« ki-
fejezzék. 

* 
A békéért folyó harc új állomása 

lesz hazánkban is a II. Békekongresz-
szus. A békekongresszusnak meg 
kell mutatnia, hogy az imperialis-
ták háborús törekvéseire a magyar 
r,ép is az imperialistaellenes harc 
fokozásával felel. Meg kell tehát 
mutatnia Szeged diákságának és 
tanulóinak is. hogy m.lyen mérhe-
tetlenül gyűlölik a imperialista rab-
lókat, a koreai földre betörő véres-
kezű hóhérokat. 

F e l v o n u l á s i u t v o n a l a k 
a vasáa*napi b é k e n a g y g y í i l é s p e 

A vasárnapi béke-nagygyűlésre 
hét útvonalon vonulnak fel a sze-
gedi dolgozók. Az útvonalak a kö-
vetkezők: 

1. sz. útvonal; 
Alsóváros: Sárkány-u, Földmű-

ves-u, Mátyás-tér , Szt. Ferenc-u. 
Április 4. útja, Gizella-tér, Jókai-
u, Kelemen-u. Klauzál-tér Indu-
lás fél 9 órakor. 
Itt jönnek: Alsóváros I—II. MDP. 

Alsóvárosi általános iskola, Zárda, 
MÁV-Ffitőház, Tiszapályaudvar, 
Kisvasút, MAV-Forgalatn, MÁV-
nyugdijasok, Paprikabeváltó, Bel-
város V. és VI. MDP, OTI, Kollé-
giumok, Honvédség, Tanitóképző-
iskola, Szakérettségi, Építőipari g, 
Vizműtelep, Egyetem, Délimagyar. 
nyomda, Belváros III. MDP. 

2 . se. úivonal; 
Kecskéstelep: Petőfi Sándor-sug, 

Dugonics-tér, Bajcsy Zs-u, Kígyó-
it, Klauzál-tér. Indulás fél 9 órakor 
Kecskés-telepről. 

Itt jönnek: Kecskéstelepi MDP, 
Kecskéstelepi iskola, Vágóhíd, Ti-
sza-malom, Orosházi MÉMOSz, 
Faludi-maloim, Móra I—II. MDP-
DÉMA cipőgyár, Szabadságharcos 
Szövetség, Zenckonzervatóirum. 

3. sz. útvonal: 
Kálvár ia- tér , Kálvár iái t , Bajcsy 

Zs-u, Kigyó-u, Klauzál- tér . Indu-
lás fél 9 órakor a Textilkombinát-
tól. 
Itt jönnek: Texti lkombinát. DISz-

iskola, Honvédkórház, Gyufagyár , 
Móravárosi iskola, Késárugyár NV, 
Községi Kenyérgyár, Margit-utcai 
iskola, A szakszervezeti székházi 
gyülekeznek a Kereskedelmi alkal-
mazottak, ATEX, Népboltok, Sze-
tex, Bankok, stb. de Itt kell gyüle-
kezni a kisebb szakmák dolgozói-
nak is, akik felcsatlakoznak a Kál-
vária-utcai menethez. Ugyancsak 
ezen az útvonalon csatlakozik a 
Sztálin-kőrút sarkán a z MNDSz és 
az OKISz és Belváros IV. 

4• sz. útvonal; 
Dorozsmai elágazástól Kossuth 

L-sugárút, Korzón be a Klauzál-
térre. Indulás a dorozsmai elága-
zástól fél 9 órakor. 

Itt jönnek: Lemezgyár, Szegedi 
Juta, Rókusi Állomás, Villamos-
vasút , Konzervgyár, Szőrmeáru-
gyár, BorneváU, Gázgyár, Dohány-
gyár, Ecsetgyár, Rókusi MDP I. II. 
Ili szervezet, Köztisztasági telep, 
Közkórház, Rókusi általános isko-
la, DÉFOSz, MÁV-üv, Kereskedel-
mi leányiskola, Rendőrség, Tűzol-
tók, Város, Mozik. 

5. sz. útvonal: 
Algyői országút: Vásárhelyi-su-

garút, Szent György-u, Sztálin-
körűt, Takaréktár-utca, Korzó. In-
dulás fél 9 órakor az algyői or-
szágútról, Uj Petőfi-telepről. 

Itt jönnek: Uj Petőfi-telepi I, II. 
MDP, Uj Petőfi-telepi iskolák, FeL 
sövárosi iskola, Hdsőváros I. 11-
MDP, KISOSz, KIOSz, Postások, 
Klauzál Gábor g»mn., Pénzügy, 
Belváros I. II. MDP. 

6. sz. útvonal; 
Ó-Petőfi-telepi vámház. Felsőt i-

szapart, a Pénzügynél csatlakoznak 
az 5. sz. útvonal után. Indulás a 
vámháztól fél 9 órakor. 

Itt jönnek: Ó-Petöíi-telepi MDP, 
Kotrótelep, Lippai Fűrész NV, Pe-
tőfi-telepi általános iskola, Szegedi 
Cipőgyár, Orion Bőrgyár , Pick 
Szalámigyár . 

7. sz. útvonal: 
Temesvári-kőrút sarok, a hídon 

keresztül, Hid-u, Kelemen-u, Klau-
zál-tér. Indulás fél 9 órakor. 

Itt jönnek: Józseftelepi MDP, 
Ujszegedi MDP, Ujszegedi állomás, 
Magyar Kender, Ujszegedi Láda-
gyár , Tanítóképző, AVI, Ujszegedi 
általános iskola, ÁVH, Sainház, Er-
dőgazdaság, Szállodaipari NV, és 
Varga kötélgyár. 

Felhívjuk az általános iskolák 
figyelmét, hogy a nagygyűlésre 
csak az ál talános iskolák VII. és 
VIII. osztátya vonuljon fel. 


