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Szeged előlegezett bizalmát Lapzártakor ielentik:
Az utóbbi időben
ICádár-kormány valóra váltja politikai okok miatt

letartóztatott valamennyi
szegedi személyt,
egy kivételével
napokon, vagy
szabadon bocsátottak
nem történhet

törvényesség megszilárdításáról, a termelésről, a szegedi politikai
és gazdasági kérdésekről nyilatkozott Keresztes Mihály,
a város kormány-összekötője
Szeged és Csongrád megye
kormány-összekölője Keresztes
Mihály. Több mint három évtizede vesz részt a munkásmoz
galomban. 1944 előtt több évig
ült Horthy börtöneiben. A felszabadulás utáni időben a földművelésügyi miniszter első helyettese lett. A nekivadult és
féktelen Rákosi-önkénv idején
azonban leváltották ebből a beosztásából, mert hallatta szavát
a mezőgazdaságban elkövetett
bajok, túlzások ellen.
A forradalmi munkás-paraszt
kormány miután megalakult,
Szeged és Csonprád megye kormány-összekötőjének nevezte ki
Keresztes Mihályt. Az elmúlt
hét csütörtökén jött először Szegedre Hódmezővásárhelyről.
Szerdán délelőtt a szerkesztő
gég munkatársa Szegeden találkozott a kormány-összekötővel.
Több fontos kérdésben a válaszát kérte,
kormány-osszeköfő
feladata
— Mi a feladata a kormány-

Összekötőnek?

— hangzott az el-

ső kérdés.
A kormány-ősszekütS feladata nagyon röviden megállapítva:
ellenőrizze, hogy a közigazgatási szervek a kormány határozatainak szellemében dolgoznak-e? Nem szabad a határozatoktól, a törvényességtől, hogy
úgy mondjam, sem jobbra, sem
balra eltérni. A kormány "összekötő feladata, hogy tanácsokkal
és javaslatokkal is segítse a közigazgatási szerveket,
— As elmúlt napokban sajnálatos módon előfordult, hogy
egyes embereket, akik ártatlanok voltak, a magyar fegyveres
erők tagjai letartóztattak. A kormány-összekötő és a város tanácsának végrehajtó bizottsága
mit tett azért, hogy a törvényesség megszilárduljon Szegeden?
Erre a nyilt kérdésre nyilt
választ kaptunk:
Intézkedések a gyors
és igazságos
vizsgálatra
En magam is és természetesen a végrehajtó bizottság elnökei intézkedtek, liogy a Szegeden letartóztatott
emberek
ügyét haladéktalanul és gyorsan vizsgálják meg. Nem akarjuk, hogy egyetlen ártatlan ember is szenvedjen. A törvényességet meg kell tartani, s a börtönbe valóban a bűnösök kerüljenek. Mindannyian sajnáljuk,
bogy ártatlan embereket letartóztattak.
Rajla
leszünk,
bogy hasonló jelenségek ne forduljanak elő. Szeged lakosságának is érzékelnie kell azonban,
bogy a legtisztább szándék mellett is ilyen rendkívüli időben
előfordulhat túlkapás, amelyet
persze nem lehet helyeselni.
— Tudott-e a letartóztatásokról a kormány-összekötő, vagy
a tanács végrehajtó bizottsága?
— Nem. A kormány-összekötő,
a városi tanács elnöksége a letartóztatások után értesült
az
eseményekről. Közölhetem, liogy
az előzetes letartóztatásba helyezett emberek ügyét folyamatosan felülvizsgálták és legtöbbjüket már szabadon bocsátották.
Jelenleg néhány személy van még
előzetes letartóztatásban, akik-

nek ügye halogatás nélkül igaz- kapcsolatos kérdéseket. Természetesen elmondom azj is, hogy
ságosan elintézést nyer.
a szegedi emberek is több poliMunka n é l k ü l
tikai kérdés megoldását várják.
— A szegedi emberek — mint
nincs élet
már említetiüli — több kérdésre
— Milyen kérdésekkel foglal- választ várnak. A város lakoskozott Szegeden a kormány- sága jelentős része szeretné,
ha Kádár János ellátogatna Szeösszekötő?
— Elő kívántam segíteni, gedre.
hogy a termelőmunka megkezH o z o m a választ
dődjék és normálisan haladjon.
Munka nélkül nincs és nem is
— Tolmácsolni fogom ezt l s a
lehet élet. Munka kell alihoz,
miniszterelnöknek.
Tudom, bogy
liogy a dolgozók el tudják család j ukat tartani, működhesse- Szegedről és népéről is mindig
nek a bölcsődék, a kórházak. Az szívesen beszélt Kádár János.
ország és népének érdeke, bogy Ám az az egyéni véleményem,
dolgozzon ki-ki a maga poszt- liogy Szegedre való látogatása —
ján, És kérjük, segítsék elő ja- bármennyire is szeretne Szegedvaslataikkal, a jószándékú bírálattal is, hogy kibontakozzék a
normális élet. Számosan vannak
az emberek között, akik azért
bizalmatlanok a Kádár-kormánynyal szemben, mert attól félnek,
hogy a régi módszerek fognak
visszatérni. Nem erről van szó;
a Kádár-kormány igazi szocializmust és demokratizmust akar.
A szegedi üzemeik általáNekem a meggyőződésem, bogy
a kormány ténykedései, cseleke- ban naponta csak 8 órán ét
detei napról napra mindjobban dolgoznak, az eddigi több műmeggyőzik Szeged lakosságát is szak helyett, részben anyaghiarról, hogy egy új, olyan de- ány. részben energiahiénv mimokratikus rendszer van kifej- att. A háziasszonyok, a szelődőben, amely teljes mérték- gedi emberek sokat panaszben támaszkodik a munkásokra, kodnak: este egyszerűen ela dolgozó parasztokra, a haladó alszik a villany. Kedden sok
dolgozó kereste fel szerkeszértelmiségiekre, a fiatalokra.
tőségünket. és megkérdezték:
hogyan
takarékoskodik
a
Igazi
Délmagyarországi Áramszoln é p i d e m o k r a t i k u s , gáltató Vállalat az árammal?
Este elalszik a villany, nappal
független
meg ég? Felkerestük a DÁV
Magyarországért
vezetőségét, megkértük, tájé— így megvalósítjuk, bogy a koztassák lapunkban Szeged
kormányzásban, gazdasági poli- dolgozóit az eneraia-ellátastikánkban, általában egész éle- ról. a korlátozásról
tünkben egy igazi, népi demok— Köztudomású dolog. —
ratikus, független
Magyaror- mondták a DÁV-nál —. hogy
szág fog kisarjadni és kiterebé- a magyarországi
erőművek
lyesedni. Tudom, hogy a múlt az országos hálózatba közönagy hibái, csalódásai miatt sok sen termelik az energiát. Bua bizalmatlanság. Ám a bizal- dapesten a teherelosztó közmatlan embereket arra kérjük, pontilag irányítja az ország
előlegezzék a bizalmat a Kádár- különböző területeire az árakormánynak. Biztos
vagyok mot. Itt az
„agytrösztben"
benne, hogy ezt az előlegezett pontosan tudiák hol. mennvi
bizalmat, mint váltót a Kádár- energiára van szükség.
kormány be is fogja váltani.
A DÁV műszaki vezetői
pontosan
kiszámították,
— A szegedi embereket is több
hogy az ország villamospolitikai kérdés foglalkoztatja.
energiaellátásához naponta
Többek között a szovjet csapa1500 vagon
jóminőségű
tok kivonásának, a kormány
szénre lenne szükség. Az is
összetételének, a demokratikus
köztudomású dolog, hogy
választásoknak a kérdése. Ezekaz elmúlt hetekben bányáről mi a véleménye a kormányszaink nem dolgoztok.
összekötőnek?
— Elismerem, hogy ezek a így ezt a nagymennyiségű
kérdések érthetően foglalkoztat- szenet a tartalékból kellett
ják a szegedieket. Kell erről biztosítani, s az lassan kifobeszélni, azonban hogy ezeket gyóban van. Ezért van szükis intézni tudjuk, az kell, bogy ség a villamosenergia korlárend és nyugalom legyen, Sze- tozására. az energiatakarégeden és az országban teljesen kosságra.
helyreálljon a békés termelőA Délmagyarországi Árammunka. Ekkor a kormány napi- szolgáltató Vállalathoz Csongrendre tudja venni azokat a rád. Békés és Bács-Kisk:n
kérdéseket, amelyek a szegedi megve egv része tartozik. A
embereket is foglalkoztatják. budapesti teherelosztó pontoMert. mint mondtam, az élethez san felmérte a legkisebb erőmunka kell.
mű utolsó szem szénkészletét is és ennek megfelelően
Beszámolok
— hogv bizonyos ideie mina kormánynak
den
szénutánpótlás nélkül
A további kérdés úgy hang- is biztosítani tudia a villazott, hogy Keresztes Mihály mi- mosenergiát —• korlátozza az
kor utazik fel Budapestre a kor- ország területén az energiafogyasztást.
mányhoz?
Ennek megfelelően a DAV
A következőkben adott váterületén 3000 kilowattal
laszt:
kell csökkenteni a fogyasz— A napokban Budapestre
tást.
utazom és a kormánynak több
mindenről beszámolok. IsmerteHogyan történik a vállalat
tem a szegedi üzemek anyaggal területén a fogyasztás?
való ellátottságának
helyzetét
1953-ban is volt a mostaniis, továbbá a munkabérekkel hoz hasonló áramkorlátozás.

re eljönni —
heteken belül
meg
most,
mert
az ország ügyeinek intézése leköti
idejét, s ugyanekkor küldöttségek is keresik fel Budapesten.
Az én egyéni véleményem, hogy
Kádár János ellátogat majd Szegedre is, de az időpontra vonatkozóan érthetően én nem tudok véleményt mondani . 3: Választ hozok.
Azzal búcsúztunk el a kormány-összekötőtől, hogy a kormánnyal folytatott megbeszélése után újból felkeressük. S erről is tájékoztatni kívánjuk lapunkon keresztül a város lakosságát;
a, 1. íj i_

Köztudomású, hogy az elmúlt hetek politikai eseményeiben részt vett több szegedi személyt a sztrájk megkezdése után a karhatalmi
szervek őrizetbe vettek. Közülük számosat az elmúlt héten szabadlábra helyeztek.
November 20-ig már csak hat
személy maradt őrizetben.

a déli órákban pedig Ardai
Lajost, a 42-es Autóközlekedési Vállalat, Joszt Istvánt, a
Szegedi Kenderfonógyár dolgozóját, továbbá Marosi Károlyt, a színház tagját és Maróti Andrást, a Gépipari
Technikum tanárát — mivel
ügyük tisztázást nyert —szabadon bocsátották.
Szerdán ugyancsak szabadKedden este Dénes Józsefet és Patai Józsefet, az Üj- lábra helyezték a korábban
letartóztatott dr. Fábián Feszegedi
Kender-Lenszövő rencet is. Kováts Jószef toVállalat munkásait, szerdán vábbra is őrizetben van,

Mi a helyzet
az áramkorlátozással ?
Akkor csak Szeged külterületét
kapcsolták ki esetenként az áramszolgáltatásból,
a Belvárost nem. Éppen ezért
sok panasz érkezett a vállalat vezetőségéhez. Most úgy
határoztak, hogv a város beiterületét
is
kikapcsolják
időnként a szolgáltatásból.
Hogyan?
A vállalat műszaki vezetősége mindennap korlátozási menetrendet készít.
A menetrend elkészítésénél
szem előtt tartják a vonalak
fontosságát és terhelését. A
kórházak és a klinikák zavartalan energia-ellátását mindenkor biztosítják.
Szerencsések azok az üzemek, vállalatok. hivatalok, lakások, melyek az egészségügyi intézmények transzformátoraihoz
vannak kapcsolva.
Az áramkorlátozás 16 órától 21 óráig tart. Ezt az öt
órás időt négv csoportra osztották. így a korlátozás ideie
alatt egy terület egv óra 15
percig nem kan áramot.
A Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat felhívással fordult Szeged valamenvnyi dolgozóiához.
A csúcsforgalom ideje alatt
— 16 órától 21 óráig — minimálisra csökkentse fogyasztását.
Villanyfőző használata szigorúan tilos. Lakásaikban 100
wattos égők helyett 60. 40
wattos izzókat használjanak.
Éz mindayáiunk érdeke, mert
jobb villanyfény mellett dolgozni. olvasni, mint esetleg
később gyertya vagv petróleumlámpa társaságában.
Miért égtek kedden délelőtt
a közvilágítási lámpák?
Lapunk tegnapi számában
már rövid hírt adtunk róla:
azért, mert az elhasznált izzókat cserélté!; ki. Eddig ezt
a munkát éiiel végezték el.
de most a kiiárási
tilalom
nem engedi meg ezt. Az elmúlt napokban bizonyosan
sok embernek feltűnt, hogv
sötétek az utcák. Igen. mert
az izzok tönkrementek. A
DÁV kétnaponként Szegeden
80—100 izzót cserélt ki. Ezt
a munkát most 3 hétig nem
végezték el. s kedden több
mint 600 égőt cseréltek ki a
városban.
Éppen ezért — hogv a jövőben ne kelljen nappal felgyúitan? az utcákon a villanyt. T >

felkéri a DÁV vezetősége
Szeged lakosságát, hogy a
42-96-os telefonszámon jelentsék — az utca és a házszám pontos megjelölésével
—, hoj nem ég a villany.
Az energiatakarékosság a
szegedi üzemekre Ls vonatkozik. Az inari üzemek 50 százalékos terheléssel dolgoznak
reggel 6 órától délután 10
óráig. Az üzemek 16 órától
21 óráig egyáltalán nem használhatnak fel Villamosenergiát. 21 órától reggel 6 óráig nincs áramkorlátozás. A
Szegedi Erőmű dolgozói az
elmúlt hetekben is dolgoztak.
Az Erőmű az országos hálózatba termeli az energiát. Sokan azt mondják. Szegeden
van elég szén. ha csak Szeged részére termelne az Erőmű. akkor nem lenne áramkorlátozás. Ez jóllehet
íif
van. De ez a felfogás szűklátókörűségre vall.
Van fontossági serrend. Ha
a bányák, a közlekedés kér
energiát, a Szegedi Erőnni
ezeknek ad, és Szegeden
áramkorlátozás lesz.

Ezt így kívánja az ország,
a magvar nép ügye. ezt. mindenkinek meg kell értenie!
Van mód a korlátozás megszüntetésére.
A kecskeméti
tanács tegnap felhívta a
DÁV-ot, s közölték, hogv a
Román
Népköztársasággal
felvették a kapcsolatot, onnan kapnak szenet. Kérésük
az. hogv az ő általuk szerzett,
szén Kecskemété lesven. A
vállalat véleménye az. hogv
ez természetes.
A szegcdi tanács is felvehetné ilyen irányban a kapcsolatot a román és a lengyel városokkal.
A DÁV munkája elvégzéséhez benzint kér. A távvezetéki üzemzavarok javításánál elengedhetetlenül szükségül; van a gépkocsikra, mert
csak ígv tudják eyorsan kijavítani a hibát.
— Még egv kérdés:
— Meddig tart az áramkorlátozás?
— Ez bányászainktól és
vasutasainktól függ.

A kormány beszüntette
az élelmiszerek exportját
Jelentős

segélyt

várunk Keletrőt
egyaránt

Nyers Rezső
közellátás'
kormánybiztos nyilatkozott a
külföldi adományokról és segélyekről. Elmondotta, hogy
jelentős segélyeket várunk
Keletről és Nyugatról egyaránt. A szocialista országokból már felajánlottak, részben el is küldtek 48 millió
dollár értékű segélyt, közte
építőanyagokat, olajat és más
ipari nyersanyagot. A szocialista országok adományait az
állam kapta, ezeket az árukat a kereskedelem hozza forgalomba az érvényes árakon,
ellenértéküket a közellátás
számlájára fizetik be s jelentős részben a károsultak és
nélkülözök segélyezésére fordítják.
A Nyugatról érkező adománya'; főként a Vöröskereszt útján kerülne]; az országba. A Bécsben a napokban kötött megállapodás értelmében mintegy 100 miliió
svájci frank — körülbelül 25

és

Nyugatról

millió dollár — értékű adományra számíthatunk, ezenfelül az USA elnöke által felajánlott 20 millió dolláros segélyre. E segélyek gyógyszerekből, orvosi műszerékiből,
élelmiszerekből és használati
cikkekből állnak. A szétosztást a Magyar Vöröskereszt
végzi a kormány segítségével.
A szállítás még csak kismértékben indult meg, mert
az előkészítés és lebonyolítás
nagy szervező munkát igényel, de rövidesen
teljes
ütemben megindul az adományok behozatala.
— A kormány — mondatta
Nyers Rezső — leállította az
élelmiszerexportot és csupán
kivételesen szállít élelmiszereket, de csak olyan cikkekből, amelyekből a lakosság ellátása után is rendelkezünk
feleslegekkel. Beszüntette a
kormány egyelőre a textilféleségek exportját is,

