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Siervnzöcflaek Szegeden
a Magyar Szocialista Munkáspárt
alapszervezetei
Az eltelt egy hónap alatt
taz MDP, mivel sem gyakor,/ 'lati tevékenysége, sem vezetési módszerei nem feleltek
"meg a dolgozó nép jogos törekvéseinek, elvesztette a
•tömegek bizalmát. Ez az egy
Ivönap azonban nem igazolta,
hogy Magyarországon ne lenn e jövője egy ú j szocialista
muriliáspórtnaik — ellenkezőleg: egyik legnagyobb tanulságként éppen azt kell következtetnünk, hogy ha nem
Rkarunk lemondani a szocializmusról és mindarról, amit
tizenkét év aiatt sikerült elérnünk, ú j alapokon, a leghaladóbb politikai célkitűzések
megvalósítása érdekében létr e kell hozni egy m&gújhóelott
kommunista
pártot,
amely a múlt minden bűnével és bűnös módszereivel
szakítva, az egész nemzet érdekeinek szilárd és következetes harcosa és zászlóvivője
Jesz, s ugyanakkor teljes erejével küzd minden restaurációs kísérlet ellen is.
Eddig Szegeden is több helyen megalakultak m á r az ú j
párt alapszervezetei és az
alapszervezetek intézőbizottságai.
Már körülbelül búsz intézmény és vállalat kommunista dolgozói alakították
meg az ú j alapszervezetet.
A Köztisztasági Vállalat, a
Nyomda, a Borforgalmi Vállalat, a városi ügyészség és
F

az orvosegyetem egyik részlegének kommunistái, hogy
csak néhányat
említsünk,
már szabályos alapszervezetekbe tömörültek. A termelőszövetkezetek tagjai közül elsőként a Táncsicsból jelentettél: ugyanezt a dolgozó parasztok.
Ma az egyetemeken k é t h e lyen is lesz alakuló taggyíilés.
Több szegedi nagyüzemben
működnek a szervező bizofctj s ágok
Az
alakuló taggyűlések
mindenütt az élénk viták tüzében zajlottaik le. A vitákban a fő kérdések igy hangzottak: milyen lesz az ú j
párt, kiket képviseljen, kikért harcoljon és kik legyenek a vezetői? A válaszok is
kikristályosodtak ezekben e
vitákban, mégpedig Ilyenformán: az ú j párt tiszta marxista—leninista párt legyen,
a dolgozó osztályokat és a becsületes hazafias erőket képviselje és vezetői a legbecsületesebb,
legrátermettebb
párttagok legyenek!
Az eddigi tapasztalatok azt
bizonyítják, hogy bár többen
most lépnek be először kommunista célkitűzésekért harcoló pártba,
az MDP-he* képest az ú j
párt létszáma kisebb lesz.
De ez nem jelenti a párt
gyengeségét, mert azok a
kommunisták, akik most

munkát és felelősséget vállalnak az ország és a nép
dolgai iránt, sokkal szilárdabban és mélyebb meggyőződéssel ffcgnak harcolni a dolgozó osztályokért, s
a párt további erősítéséért.
Többen így tesznek, amikor szóba kerül, hogy belépnek-e az ú j pártba: majd
megvárjuk, milyen lesz. Taián jogos az aggodalom, hiszen sokszor mondták már
fehérre ebben az országban,
hogy fekete, de a visszahúzódás garancia-e arra, hogy
többé nem lesz így? Csak a
bátor kommunista tevékenység biztosítja, hogy kialakítsuk a párt ú j munkáját, megválasszuk a valóban ú j szellemben dolgozó vezetőségét
és hogy ez a párt alkotó, vitatkozó politikai testület legyen.
Azok a párttagok, akik az
ú j alapszervezetekbe jelentkeztek, hamarosan megkapják új, ideiglenes tagsági igazolványukat is.
Az újjászerveződési folyamatban az a legfelemelőbb,
hogy leginkább öntevékenység alapján, néhány kommunista kezdeményezésére több
alapszervezet alakult. Az intézőbizottság nélkül, a párt
újjáteremtésónek szükségességét látva, sok helyen egészen egyszerű dolgozó emberek láttak hozzá az alapszervezetek megteremtéséhez.
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Röszkei gazdák
péltiarctuialása
Röszkéről Jelentették, hogy a falu
dolgozó parasztjai közül az elmúlt
nehéz napolt Idején is sokan felkeresték a községi tanácsot, elmondották: azért Jöttek, hogy adót szeretnének fizetni. A községi tanács
pénzügyi csoportja azonban vlszszaküldte őket azzal, hogy nincsenek utasításaik a Jövőt
illetően,
várják meg az adófizetéssel a gazdák, míg rendeletet kapnak a tanácsok az adóíizetés
lebonyolítására.
A Járási tanács azóta, hogy ez a
dolog történt, már intézkzd?lt arra
vonatkozóan, hogy a dolgozó parasztság a Járás valamennyi községében rendesen fizethesse esedékessé vált adótartozását. A röszke! gazdák példamutatása minden
bizonnyal Járásszerle követésre talál m a j d . hiszen dolgozó parasztságunk most két dologgal szolgálhatja leginkább a forradalom, a
kibontakozás ügyét. Az egyik az.
hogy olcsó és elegendő élelmiszert
ad á városok hős munkásságának,
a másik pedig az. hogy késedelem
nélkül megfizeti Jogos adótartozását. Ahhoz, hogy a dolgozók a jelenlegi sokféle termelési és egyéb
nehézségek
közepette is pénzhez
jussanak, megvásárolhassák ami a
létfenntartáshoz
legszükségesebb.
él e n n t a r u s n o z
pénz kell.
A pénzintézetek nedlg
rúgy tudnak
. . . fizetni
. . . . . a j_t
dolgozóknak
ha az
állam kasszáiéba
időrő.
időre hiány nélkül befolyik az Sllaml Jövedelem.
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illeti. rendben és időben megkapja. A rend és a pénzügyi fegyelem megköveteli az érvényben le-

Csongrád

tartani
fegyelmet

összekötő segítségével sikerült nz
előlegek
visszatérítésének
idejét
Igy rendezni.

megyében

felkészültek a belvízkárok
elhárítására
A tavalyi szomorű tapasztalatok
arra késztették állami szerveinket,
hogy jobban felkészüljenek még
a tél beállta előtt a belvizek levizelésére. s a víztelenítés
biztosítására. A Szegedi Vízügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó munkák
közül szinte már valamennyit elvégezték. A csatornák gaztalanítasáról és az ezzel
párhuzamosan
folyó
átereszek
víztelenítéséből
már csak kevés van hátra.

nem éri el azt a mértéket,
vesség ni
ami lava
tavaly volt, úgyszintén a talaj vízszint ls alacsonyabb az elmúlt évinél. Jelenleg nagyobb esőzést vagy vastagabb hótakaró lassú olvadását be tudia fogadni a
talaj Csongrád megyében.

3 Ríbcín cssszho Dela
Tiio elnök
nulai beszédéről
Szófia (MTI) A Rabotnicsesako Delo keddi számában
szerkesztőségi
cikket közöl,
amelvben részletesen elemzi
Titónak. a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége főtitkárának november 11-i pulai
beszédét. A cikk fövonalvezetésben megismétli a Pravda
november 23-i cikkeinek érveit. maid többi között a következőket íria:
..Tito beszédében több ítéletet mondott a Szovjetunió
Kommunista
Pártiáról, és
ezeket, nem lehet másnak nevezni. mint
provokációsoknak".
Bulgária magatartására vonatkozóan a lap
leszögezi •
..Azonnal világosan és nyomatékosan meg kell mondanunk. hogv a Szovjetunió
Kommunista Pártiának és a
világ első szocialista államának tapasztalatai számunkra
vezető jelentőségűek.

A Bcke-Vllágtanécs Irodája és a Nemzett Béketanácsok képviselője
Helsinkiben 1956. november 18-áu konferenciát tartottak.
A konferencia napirendjén az egyiptomi cs a magyar ügy szerepelt.
A konferencián háromtagú m a g y a r küldöttség: dr. Péter János
református püspök, dr. llaász Árpád egyetemi tanár, a Közgazda,
ságtudományi Egyetem dékánja és Bugár Jánosné, az Országos Béketanács titkára képviselte hazánk békcharcosalt.
A konferencia a tanácskozás végén közös nyilatkozatot bocsátott
kl, amely többi között ezeket m o n d j a :
„A
konferencia
megállapítja,
hogy a világ békéje veszélybe került és i népek az Egyiptom elleni Izraeli, francia és angol katonai akciók miatt gyászba és romokba zuhantak.
A konferencia üdvözli az ENSZ
által Indítványozott
fegyverszünetet, mint a béke első győzelmét.
A konferencia úgy véli, hogy a
békét mindaddig veszély fenyegeti,
amíg angol, francia és Izraeli csapatok Egyiptom területén tartózkodnak.
E csapatokat késedelem
és feltételek nélkül kl kell vonni
és Egyiptom függetlenségét, szuverenitását, területi Integritását bizjjcll
tosítani kell és tiszteletben
tartani.
A konferencia
megvizsgálta
a
fájdalmas magyarországi
eseményeket.
.Megállapította, hogy e kérdésben
a Béke-Világtanácsban és a Nemzeti
Békchlzottságokban
komoly
véleménykülönbségek
vannak és
hogy a különböző ellentétes vélemények nem tették lehetővé
egy
közös értékelés megszövegezését.
E véleménykülönbség ellenére a
konlercncla egyöntetűen megállapította, hogy egyrészt a hideghá-

ború, a vele járó gyűlölet és bizalmatlanság ével és a tömbpolltika, másrészt pedig a korábbi magyar kormányzó tényezők hibát és
a hibáknak a külföldi propaganda
által való kihasználása volt a magyar dráma eredete.
A konferencia egyöntetű együttérzését fejezi kl a
magyar nép
megpróbáltatásai,
az októberi és
novemberi napok tragikus vérontása miatt, és kifejezi testvéri rokonszenvét. Felhfvja a Nemzeti I)ékobtzottságokat. hogy adjanak meg
a magyar népnek minden lehetséges anyagi cs erkölcsi támogatást,
Végül a konfercncln kifejezi alábbi
kívánságait: 1. A 6zovJet csapatok
kivonását egy Magyarország és a
Szovjetunió között létrejött egyezmény alapján. 2. A magyar szuverenitás teljes gyakorlását."
A nyilatkozat bcfclezésül öthatalfttt konferencia összehívását javasolja, az Egyesült Államok, Franciaország, Anglia, India ós a Szovjetunió részvételével a nemzetkőzi
helyzet alapvető kérdéseinek megtárgyalására, amint azt a svájci
kormány az öt hatalom államfőinek javasolta.

Mindia ttot/ véltük fs véljük. hoav a szovjet tapasztalat a
marxizmus—leninizmus elvei alkotó alkalmazásának
mintaképe".
A Rabot nicseszko Delo bírálja Titónak a szocialista éa
kapitalista országok kommunista pártlairól tett nyilatkozatait és azt mondia. hogv

a
sütőüsemsket is
nak az erdőgazdaságtól fát. rőzsét.
Aulójaik
elromlottak, a
szállító
vállalattól csak
egy
gépkocsit
kaptak, de mire ez kettőt fordul,
már beesteledik. Igv aztán még a
kisteleki sütőüzemet is csak nehezen tudják ellátni a tüzelővel. De
ott vannak a többiek.
Balástya.
Sándorfalva,
Szatymaz, Szőreg, Üllés, vagy Bordány,
aliol két pékség is van.
Baj van a tüzelőellátással Rüszkén, Tápén és Dorozsmán is.

Asolthaimon könnyen ellátják tüzelővel a pékséget, hisz ott van az
erdőgazdaság. Mórahalom se nincs
messze, de már Itt problémák mutatkoznak.
A gépállomás
ugyan
adna szállítóeszközt, amennyi csak
kell, csak nem találnak munkásokat, akik fel- és leraknák a rőzsét.
melnek, hanem ipari munkások is,
a szegedi üzemek
dolgozói, vagy Itt pedig négy kemence mintegy
ott helyben
téglagyárban,
vagy 40—50 mázsa kenyeret tudna sütni
naponta. Bordány. Ollés és több
egyéb üzemben dolgoznak.
Ezek
sütőüzeme az elmúlt
részérc viszont sütni kell kenyeret. más község
Van tiszt, só és kerül élesztő is. években önellátó volt. Ott helyben
megvásárolta
a
szőlő- és akácrőPékségeink is vannak és munzsét. Alost azonban a dolgozó pakárakész pékíegények is.
Csak
rasztok
Szegedre
szállítják,
mert
tüzelő, fűtőanyag nincs.
A Szeged környéki Sütőipari Válla- itt a piacon nagyobb árat kapnak
lat több vidéki sütőüzeme csupán érte.
egy-két napra
elegendő
tüzelőKözségi tanácsaink segítsenek a
anyaggal van ellátva.
Az egyik falu dolgozó parasztjain,
akiknek
legnagyobb
üzemükbe.
például ! rőzse,
tüzelőanyag, van
ajánlják
fel
pedig birtokukban
többéves
Kistelekre, Asotthalomról szállita- | megvásárlásra
a
sütőüzemeknek,

Hvíil kérdések — lakásügyen

Vasárnapi számunkban közöltük, hogy a következíikben folyamatosan kérdéseket
teszünk fel a nyilvánosság
előtt egyes intézményeknél:
A SZIVATTYU-telepakhez biztosították az üzemanyagot.
Általában
I cs szervezeteknek — lakájannyi üzemanyag van egy-egy teügyben. A kérdésekre termélepen tárolva, hogy H ~ 2 j .napig
szetesen választ is várunk, s
állandó üzemeltetés biztosltasanoz
ezeket a válaszokat szintén
Négy cukoigyir
elegendő. Ez azt Jelenti, liogy ha
olvasóink elé szándékozunk
egyes szakaszokon esetleg több noakkor
működik
pi munkára van
szükség,
bocsátani, hogy ebben a közproblémát
átcsoportosítással ezt
érdekű kérdésben értesülő-Mcgycu országon
Is meg tudják oldani.
seket szerezzenek és egye ,
Több község
határában,
mint
Az Élelmiszeripari Minisz- válaszokat esetleg megfellebpéldául Kübekházán. vagy a homok-fennsík községeibe®,
alkalmi térium tájékoztatása szerint bezzenek.
árkolást ls végeztek. Árkoló gé- a cukorrépa túlnyomó részét
Most a Szálloda és Vendég> pekkel húzták
>•»»>*» csatornákat,
—
, s ezzel
,
az ország dolgozó parasztsá- látó Vállalathoz és a Szegedi
| elősegítik, hogy ha nagyobb vfztö ga betakarította és átadta az Tudományegyetemhez címezi meg zúdulna a.. vidékre
irMoL-rrt és
es azt \1Zvízátvevő szerveknek. Részben zük kérdéseinket.
telenítették. szivattyú-gépekkel,
energiaA Szálloda és Vendéglátó
visszamaradó
v i s s z a n i avízmennyiséget
i . . . . . . . . . . . -ezel szállítási,
szaimasi, részben
reszuen euciB'ol«
Vállalat egy teljes lakóépükel az alkalmi árkokkal el tudják h i á n y m , a t t g n
c u k o r g y á r
vezetni.
közül egyelőre csak négy, a letet bérel a Kölcsey utcáA TALAJVISZONYOKAT figyepetőházi,
a sárvári, a kapos- ban. Az épület földszintjén
lembe véve megállapítható, hogy
__
—
NCPLAP
ebben az esztendőben a t a l a j n e d - v a r i és a szolnoki működik. raktárhelyiségek vannak

»

Igy minden remény megvan ar- I
ra, ha dolgozó parasztlaink Jól el- j
1
végzik az őszi munkát, megfelelő
termést várhatunk, mert nem ve- |
szélyezteti munkájukat belviz-kár. !

j árut kapunk ezenkívül még e
kell munkaidő után sorfa*
helybeli
Nagykereskedőin i,
állni.
Vállalattól is. Felvettük a Tegnap a Ruhagyár részére
kapcsolatot a helybeli KTS-J- | 50 ezer forint értékű árurakoekkel. melvek szintén ellát- mánvt állítottunk össze, ma
pedig az Üjszegedi Kendernak bennünket áruval.
Jelen Pillanatban úgyszól- gyárral vettük fel a kapcsován zökkenő nélkül folvlk a latot.
kiszolgálás. A vásárlási 1&2
Az áruellátásunK általában
egy-két nap óta mintha csök- kielégitőnek mondható, mékenne. Ezt azzal ls igyeke- teráruban például már egész
zünk elősegíteni, hogv
decemberre felkészültünk a
a naavüzcmek. dolaoziii kü- zökkenőmentes kiszolgálásra;
lön árualappal látjuk el.
A többi cikkeknél sem leszFelvettük a kapcsolatot ezek- nek nehézségek, mert a bunek az üzemeknek munká.s:;- dapesti
raktárakból
újabb
nácsaival és vállalatvezetői- szállítmányokat várunk:
vel. akik összeíriák. hoav a
Nincs ok tehát aaaodalomdolgozóknak milvcn árukra
ra. a zökkenőmentes
ellávan szükségük és ezt kiszáltást. biztosítani tudjuk
lítják az üzemekbe.
— közölte Dózsa Pál. az AT1 au a munkásoknak
nem ]ami Áruház Igazgatója;

A Béke-Világtanács
nyilatkozata az egyiptomi
é s a m a g y a r eseményekről

A tegnapi, szerdal piac alkal- [ zel 500 elő pulyka kilónként burgonya kelt el a piacon kilónmával a Marx téren és a Szcnl 10—14 forintért kelt el. Több ként. 2.50-ért átlagban. RendIstván téren is igen jelentős voll mint 200 sovúnykacsa 16—17, kívül nagy mennyiségű fejesa felhozatal. Nagymennyiségű ; bízollkacsa 19, 250 sovúnylibn káposztáért 2 forintot kértek
almát és zöldségféleséget hoztak 16 és mintegy 60 bízottliba 16 kilogrammonként, a sárgarépa
Szegedre a környékbeli közsé- forintos áron kelt kilogrammon- ára 1.80 volt. A vöröshagymáért
S forintot kértek. Több mint i
ként.
gekből n parasztok, és
3 forintért mérték a tej liter- 250 múzsa almát árusítottál: a
ezekből a cikkekből nem kefél és majdnem másfélezer li- piacon 2—4 forintért kilogramrüli minden mennyiség elter tejel adlak el a szerdai monként. Közel 50 mázsa szőadásra.
lő átlagban 4.50-ért került elpiacon.
A tejtermékekből, a burgonyából a piacra hozott mennyiség Több mint 300 liter tejfel és adásra.
A zöldségfélék igen olcsók
hielégftelte a keresletet. Tojás- közel 500 kilogramm teliéntúró
tengeri keból kevés volt a felhozatal. A került eladásra 24, illetve 10 voltak. Morzsolt
a
piacra és mázsájárizs változatlanul 32 forintért forintos áron. 630 tojást, darab- vés került
kelt kilogrammonként.
Ennek ját 2.50-crt árulták. 100 mázsa ért 500 forintot kértek.
az az oka, hogy az üzletekben
jelenleg nem kapható rizs és a
disznóvágási szezon megkezdése miatt a rizs iránt nagy a kereslet. Az áilatvásártéren a bízottsertések és a soványsertések
Ha a falvak áruellátásáról van
felhozatala az elmúlt szombati
Tájékoztatás a városi tanácsnál
szó, a városi ember ruházati cikpiachoz képest emelkedett, az
kekre.
gazdasági
felszerelésekre
Tegnap délután 3 órakor a vá- vő Jogszabályok megtartását. Azogondol, vagy olyan élelmiszercikára viszont csökkent
rosi tanács nagytermében a tanács kat, akik ezektől eltérnek, felelős,
kekre, amelyeket városból, üzemekTegnap több mint 200 darab végrehajtó bizottságának elnöksége ségre vonják.
bűi Juttatnak el a falvakba. Kevetartott a munkástanáhizottsertés került eladásra tájékoztatót
A forgalmi adót az
érvényben sen gondolnak arra. hogy kenyércsok elnökei, az üzemek, vállalakilogrammonként
17—21 fo- tok felelős vezetői részére. A ta- levő jogszabályok szerint kell be- ellátásban sem önállóak mindenütt
fizetni. A munkabérek
kifizetése a parasztcsaládok. A Szeged körnács pénzügyi osztályának vezetője az érvényben levő rendelkezés sze- nyéki Sütőipari
rintos áron.
Vállalatnak több
beszámolt
a
pénzügyi
helyzetről
s
Mintegy 140 darab süldő is az azokkal kapcsolatos fontos kér- rint történik s ezt az összeget a helyen van üzeme. Sokan itt cserélnek
lisztért
kenyeret,
de vannak
Nemzeti
Banktól
kell
kérni.
gazdát cserélt, — 15—IC forintot désekről.
olyanok, akik készpénzért vásárolkértek kilójáért.
140-160 fo- Meg kell tartani az üzemeknél és
Ismeretes, hegy akik dolgozlak, nak. A falusi
lakosság túlnyomó
rintért kelt a piacra hozott több a vállalatoknál a pénzügyi fegyel- a november 1-tül 10-ig terjedő idő- többsége odahaza süt a Jó banyas a vonatkozó, érvényben levő re terjedő bérük 50 százalékát elő- kemencében, de nem mindenkinek
mint félszáz darab választási met
rendeletektől nem szabad
eltérni. legképpen felvehették. Ezt az előtermett be a szükséges kenyérgamalac.
Csak olyan pénzeket lehet kifizet- leget két részletben Is lehetséges
bona. Több helyen nedlg, különövisszafizetni,
de
legkésőbb
decemamelyei: a
rendelkezések érsen a Szeged környéki felvakban,
Majdnem kétezer darab csir- ni.
telmében Is Jogosak. Természetesen ber 31-ig, ha a munkástanács ezt Szüregct, Tápét, Dorozsmát és a
két hoztuk a piacra kilogram- mindenkinek biztosttlák, hogy fi- fgy kéri. A tanács végrehajtő bi- többieket nem csak földmunkások
monként 16—18 forintért. Kö- zetését amely munkála után meg- zottsága elnökségének a kormány- lakják, akik kenyérgabonát is ter-

Meg kell
a pénzügyi

Áruház

segítséget np a iapzeaiek doigozóinak
árueltálásábaa

A városunkban lévő üzletelt közül a legnagyobb forgalmat az Állami Áruiház boI nyolítia le. Naponta több
í száz vevő fordul itt meg. naponta hatalmas mennyiségű
árut bocsátanak a vásárlók
rendelkezésére.
Felkerestük
Dózsa Pált. az Állami Áruház igazgatóiát. hogv tájékoztassa lapunk olvasóit, a szegedi dolgozókat, az áruház ellátásáról. a forgalom menetéről. az utánpótlási forrásokról. Dózsa Pál a következőket mondta az Állami Áruház ielenlegi helyzetéről.
— Pestről az utóbbi Időben
több teherautó áru érkezett
és kilátás van arra. hogv még
további rakománvak
érkeznek. Nagyobb mennyiségű

Piaci ? alanté*:

Állami

..ezek a nyilatkozatok és értékelések lénveacben
durva beavatkozást
jelentenek
a kommunista és munikísvártök belüaveibe."
A lap ..példátlan d u r v a s á g nak minőisíti és visszautasít la
..Tito elnök Enver Hodzsa éa
Mehmet Shehu elvtársak elleni támadását."

Sok ezar
téli ruha készül
a Szegedi Szőrmeés Bőrruhagyárb_n
A Szegedi Szőrme- és Bőrruhagyár mintegy két és félszáz dolgozója teljes létszámban
munkahelyén van, s
készítik a különféle
meleg ruhákat, felöltöket. Egyelőre
azonban az energiakorlátozás miatt nem tudnak tel les kapacitással
dolgozni.
Meglévő
raktárés
anyagkészletükből
a tél beálltáig,
december végéig mintegy négyezer
bőrkabátot — ebből mintegy 1.300
j műbőrkabátot —. továbbá mintegy
háromezer szőrmeárut, — mellényt,
| Irhabundét — tudnak majd adni a
kereskedelemnek.
Tárgyalásokat
i folytatnak a budapesti és a pécsi
1 bőrgyárra! Is s ha ez slke-vel Jár.
tovább tudják fokozni a meleg téli
i holmik gyártását.

ezek ellen nincs is semmi kifogásunk. Ellenben az épület
emeleti része, amelyből kitűnő lakásokat lehetne nyerni, jelenleg a vállalat központi irodahelyiségeit képezi.
Ennyi a tény, 3 ezután a kérdés így hangzanék: Nem lehetne ezt az Irodát mondjuk
o. Hungária szálló megfelelő
helyiségeiben, vagy más, erre alkalmas helyiségekbe át
telepíteni?
A Tudományegyetem úgynevezett
„házi
műhelye"
szintén a Kölcsey utcában
van Az egyetem oktatóinak
és nős hallgatóinak egy része
hosszú idő óta lakás nélkül
él vagy albérleti szobákban
szorong. Nem tudná a Tudományegyetem elhelyezni ezl
a műhelyrészlegét valar.ie-1
lyik egyetemi épületben?

A kereskedelem
az Idén
tőbb
mint négyszázezer fenyőfit készül
forgalomba hozni karácsonyra. A
LIGNIMPEX külkereskedelmi vállalat 250 ezer fenyő
szállítására
megállanodott Csehszlovákiával cs
Romániával,
Az elmúlt hónapban
nagymenynylségű rizst szállított a kereskedeleni az üzletekbe. Miután a kereslet változatlanul nagy. folytatják a rizs szállítását. A budapesti
raktárakban Jelenleg mintegy 200
vagon rizst tárolnak. Jugoszláviából 55 vagon rizst kapunk. Csehszlovákiából Is nagyobb élelmiszer,
szállítmány érkez'k. Így a többi
között 500 vagon burgonya.

Csütörtök, 1950. november 29.
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