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A magyar kormány meghívta az ENSZ főtitkárát
egy későbbi időpontban leendő megbeszélésre
' A magyar forradalmi mun- inek, az ENSZ főtitkárának. . ENSZ főtitkárát egy később
kás-paraszt kormány távira- Ebben közli a magyar kor- megállapítandó időpontban IcÉot küldött Hammarskjöld- I mány, hogy szívesen látja az | endő megbeszéléseken.

A munkástanácsok segítsenek
a lakások számának növelésében
I városi tanács elnökségének ülése

100000

Szerda, 1956. december 5.

Ara: 80 fillér

I. évfolyam 14 szám

' Tegnap délelőtt ülést tartott a szeeedi városi tanács
réerehaitó bizottságának elnöksége. Foglalkoztak a szegedi nehéz lakáshelyzet kérdéseinek megoldásával
is.
Megállapították, hogv
most
már a lehetőségekhez képest
gyors intézkedéseknek kell következnie.
Üjból megkezdi maid működését a megúihódott lakásügyi
állandó
bizottság,
amelynek létszámát főképp

S Z E G E D I L A P J A

üzemi dolgozókból bővítik kl.
F.gvben kérik az üzemek,
vállalatok
munkástanácsainak segítségét, hogv saiát területükön a legalaposabban
tegvék vizsgálat
tárgyává,
milyen helyiségeket lehet, lakás céliaira átadni. Ebben a
tevékenységükben segíti a
munkástanácsokat a városi
tanács végrehajtó bizottságának egv-egv tagia. Foglalkozott a tanács elnöksége az ön-

kényes lakásfoglalások ügyével is. Az önkényes lakásfoglalások gátoliák egves helyiségek ió kihasználását, illetve
iobb beosztású
otthonokká
való átalakításukat
A törvénytelenségnek. a zűrzavarnak nem szabad és nem lehet
teret engedni, mert káros.
Ezért felülvizsgálták az'önkényesen elfoglalt lakásokat. A
lakásokba csak törvényes,
szabályszerű
kiutalásokkal
lehet beköltöznt

forintot gyűjtöttek eddig
a szegedi üzemek dolgozói

Több
termelőszövetkezeti
paraszt visszalép
a csoportba
M hályteiexen
Az október 23-át követő események hatására Mihályteleken
is többen lázas buzgólkodásba
kezdtek, hogy szétbomlassák a
Szabad Tisza Termelőszövetkezeti csoportot, melyben a falu
parasztságának többsége hosszú
évek óta dolgozott. A csoport 93
tagja közül nyomásra 45-en kiléptek, a többiek pedig úgy határoztak: bármi történjék is,
együttmaradnak, mert ez a társulás megfelel az 6 egyéni érdekeiknek, s nincs okuk miért lemondani róla.
A kilépők közül már azóta
nagyon sokan elgondolkoztak:
helyesen cselekedtek-e, amikor
elhagyták a munkaközösséget.,
Nem egy gazda máris belátta,
bogy értelmetlenség volt, s a
minap öten jelentették be a
Szabad Tisza Termelőszövetkezeti csoportba val d visszalépésüket A csoport tagjai csütörtökön közgyűlést tartanak. Ezen
részt vesznek majd a kilépettek
is, akik közül már nagyon so
kan elmondották eddig, hogy a
közgyűlésen ők is kérik majd
visszavételüket

Tovább íari a gyűjiés — A pénzen vásárolt élelmei
munkásküldöilség viszi Budapestre

December 9—12 Közön
az 1. Békekölcsön
r
11. sorsolása
..Szikrából" lobbant magas- feldolgozóban tízezer forin- lyik. Jó lenne, ha e nemes
r a a láng. Az együttérzés, a tot gyűjtöttek, ezt az összeget mozgalomhoz mioéi több szeBudapesten
paprika formájában küldik gedi üzem. hivatal csatla-

r.egíteni akarás
magasztos
lángja lobog a szegedi munkások szívében.
Nemcsak
munkájuk gyümölcsét iuttatÖák el az ország szívébe, hafiem felesleges forintjaikat is
dó szívvel ad iák oda a főváros sokat szenvedett lakosságának.
A Szikrából, a
Szegedi
'Gyufagyárból indult el a
nagyszerű
kezdeményezés:
segítsük a pestieket, erőnkhöz mérten támogassuk a
hajléktalanokat, az árvákat.
Bz elhagyatottakat
i Szeaed leatöbb üzeme naiv
lelkesedéssel csatlakozott a
ovutamjáriakhoz.
ÍAz újraválasztott munkástanácsok eav tagia az elmúlt
napokban csak a gyűjtéssel
kapcsolatos munkákat végezte.
Tegnap, kedden délelőtt a
Gyufagyár egyik helyiségében gyűltek össze a tanácstagok. ahol beszámoltak a gyűjtés eredményéről, a dolgozók
Véleményéről. Csaknek valamennyi tanácstag elmondta
a következőket:
„Üzemünk
dolgozói szívesen adják forintjaikat a budapestieknek.
De kikötésük is van:
a pénzért vásárolt élelmiszerküldeménnvel
az üzemből eav dolaozó is utazzék
Budapestre.
s ott saiát szemével lássa,
kik kaoiák meg az ajándékot."
Jogos ez a kérés. Hazánkban az elmúlt években gyakran gyűjtöttek és a dolgoztát
soha sem tudták meg. eliutott-e a pénz. az ajándék
azokhoz, akiknek azt adták.
A munkástanács tagiainak
okos gyülekezete éppen ezért
úgv határozott, hogv minden
üzemből az élelmiszeraiándékkal egv dolgozó Budapestr e utazik, és segít az elosztásnál.
Az üzemeik tanácstagjai
egymás után számoltak be a
gyűftés eredményeiről. A
Szegedi Falemezgvár küldötte szén eredményekről beszélt.
Tizenegyezer
forint
készpénz. 10 kiló szalonna. 13
kilogramm liszt. 6 kilogramm
zsír. több kiló bab. burgonva
gyűlt össze eddig. A Paprika-

Pestre. Az Üjszegedi KenderLenszövő Vállalat 18 ezer. a
Konzervgyár 5123. a MÁV
XI. Pályamesteri
Szakasz
1190. a MÁV
Felépítményi
Vasanyagjavító Üzemi Vállalat 5220. a II. sz. Szerelésvezetőség 2610. a Tisza Szakszertár — ahol 36-an dolgoznak — 1050. a Gyufagyár
2500. a Szalámigyár 3166. a
Közlekedési Vállalat 6400. a
Vasöntöde 3387. az Üjszegedi
Ládagyár
14 000
forintot
gyűjtött eddig.
Ezenkívül sok üzem jelentette be. hogv még náluk tart
a gvűités. konkrét
adatot
nem tudnak mondani.
A gyűjtés eddiai
eredménye: százezer forint.
A gyűjtés még tovább fo-

kozna.
Ma reggel három tanácstag
Budapestre utazott, hogv felvegye a kapcsolatot a Budapesti Munkástanáccsal, vagv
a Vöröskereszttel, megbeszélje milyen élelmiszert vigyenek s hogy osszák el:

Budapesti útinkról
december 7-én. pénteken
reaael
9 órakor számolnalk be.
A gyűjtésben résztvevő üzemi munkástanácsok kérik a
szegedi üzemeket,
hivatalikat. hogv pénteken délelőtt 9
órára pontosan küldjék el
megbízottaikat a Gyufagyárba. ahol megbeszélik, mit vásárolnak az összegyűlt pénzen,
s mikor szállítják az ajándékot Budapestre.

Készül a
mezőgazdasági
kormányprogra m
A Földművelésügyi Minisztérium vezetői a más területeken dolgozó
legkiválóbb
mezőgazdasági szakemberek
és agrár közgazdászok bevonásával részt vesznek a kormány mezőgazdasági programtervezetének (kidolgozásában. A tervezet felöleli a mezőgazdaság fellendítésére irányuló agrárpolitika minden
fontosabb kérdését. A legfőbb

termelési, szakmai problémákon kívül kiterjed többek között a paraszti szövetkezés, az
állami gazdaságok, a mezőgazdasági tudomány, a mezőgazdasági szakoktatás és a
mezőgazdasági érdekképviseletek alapvető kérdéseinek
rendezésére. A tervezetet a
földművelésügyi miniszter rövidesen a
Minisztertanács
elé terjeszti.

\ issza (érh etnek
a Jugoszláviába
menekült
személyek
dődik azoknak a személveknek visszatérése, akik a közelmúlt eseményei
következtében
Jugoszláviában
keresték menedéket és most
hazatérésük
előseaítését
kérték.
Ezeknek a menekülteknek
személvére is vonatkozik a
Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormányának folvó év november
30-án kiadott amnesztia ren• közeli napákban megkez- delete. (MTI)

A jugoszláv kormánv javaslatára folvó év november
23-tól 29-ig a magvar és a jugoszláv kormánv által kiküldött vegvesbizottság tárgyalásokat folytatott Belgrádban
és Zágrábban a Magvarországról Jugoszláviába menekült maavar személvek hazatérésének elősegítése céljából.
A tárgyalások eredményeképpen

A múlt hónapban elmaradt
államkölcsönsorsolást, az I
Békekölcsön tizenegyedik húzását december 9—12 között
Budapesten . rendezi meg az
Országos Takarékpénztár. A
húzásokat naponta 9.30-tól
13.00 óra között az Országos
Tervhivatal (Budapest,
V.
Nádor utca 15.) dísztermében
bonyolítják le.
A négynapos húzáson 236
ezer 600 kötvényt sorsolnak
ki 66 millió 800 ezer forint
értékben. Ebből 94 ezer 600
kötvényt 38 millió 600 ezer
forint értékű nyereménnyel,
142 ezer kötvényt pedig 20
millió 200 ezer forint értékű
törlesztéssel húznak ki.

Társadalmi összefogást
a lakáshelyzet Javításáért
Újból a szegedi lakáshelyzetről kell írni, mert ez az
egyik legfőbb,
legfájóbn
kérdés. A lakások számána*
növeléséért, azért,
hogy
akiknek a legszükségesebb
viszonylag rövid időn belül
megfelelő otthonhoz juthassanak, széleskörű társadalmi összefogás szükséges. Az
MSZMP szegedi ideiglenes
intézőbizottságának a lakáshelyzet javítását
szolgálo
javaslata — amelyet lapunk
vasárnapi számában közöltünk — szintén a társadalmi akciók fontosságát is
hangoztatja.
Fogjon össze a városi tanács végrehajtó bizottsága
és a lakásügyi állandó bizottság, az üzemek, vállalatok munkástanácsa. mlnd*n
vezetője, hogy könnyíteni
tudjunk azokon a szere i csétlcn embereken,
akik
rendkívül mostoha és szívfájdító körülmények közölt
élnek. A szavakból most
már elég volt. Tettek, tettek
és harmadszor is tettek kellenek, amelyeknek nyomán
ú j és ú j családok költözhetnek megfelelő körűim »nyek köze.
Sajnos nem
mondható el, hogy minden
vállalat, üzem, vagy intézmény a szívén viseli a lakások számának növelését.
Az kell tehát, hogy a vezetők, a munkástanács tagjai
körülnézzenek a saját portájukon és adják át lakások céljaira azokat a helyiségeket, amelyeket nélkülözni tudnak.
Vannak ilyen helyiségek?
Igen, vannak, és ezek „vlszszafogása" irodák céljaira
lelketlenség és cmbertclenség. Minden helyiség számít, s egy-egy nélkülözhető
hivatali szoba egy-egy családnak nyújthat szerény, de
emberséges otthont. Jussunk
hát túl a tétovázáson és vé-

gezzük kellő lendülettel a
lakások számának növelését.
Társadalmi összefogással
ls vegyük elejét az önkények és a törvénytelen le<
káselfoglalásoknak. Az önkényeskedés, a törvények
félre rúgása csak zűrzavart
okoz és nehezíti a lakáskérdés intézését. Csak kiutalással lehet az egyes lakásokba beköltözni. Sajnos, Szegeden elburjánzott az önkényes lakásfoglalás és egyes
felelőtlen egyének még bujtogattak is erre. Nem tűrhetjük
meg ezt éppen a
rend, a nyugalom, a lakás
ügyek gyors és körültekiiitő intézése érdekében sem,
Egyes helyiségeket, lakásokat olyan emberek is elfoglaltak önkényesen, akiknél
vannak sokkal rászorultabbak. S az önkényesen elfoglalt lakásokba kiutalással rendelkezők, ténylegesen
rászorultak nem tudnak be
költözni, önkényesen foglalt lakást például az Építőipari Vállalat Sipka nevű
egyik műszaki vezetője is,
Pedig nőtlen, s a lakást,
amelybe beköltözött, kiutalták egy gyermekes, nehéz
helyzetben levő családnak.
Az önkényes lakásfoglalók
között vannak
olyanok
akik nem megfelelő körülmények között éltek, akik
számára jogos a megfelelő
lakás. Am erre az esetre is
vonatkozik a törvényes kiutalás, s ebben az esetben
sem helyes az önkényeskedés.

Ismét hangoztatjuk, hogy
a széleskörű társadalmi ak
eló nagyban előre viszi az
égető lakáshelyzet enyhít
sét, hozzájárulhat a lakásfront törvénj es rendjének
szilárdításához. Ne késlekedjünk hát, — lássunk
munkához!

Alumíniumgyár épül Jugoszláviában
Az alumínium mind nagyobb gyakorlati alkalmazást
nyer. Gazdag bauxit-lelőhelyeik vannak a jugoszlávoknak is s így gazdaságilag Jugoszlávia igen érdekelt a
könnyűfém felhasználásában.
Most Sibenik mellett építe-

nek alumíniumgyárat. Az ú j
gyár egyik osztálya építőanyagot, ablak- és ajtókereteket gyárt, a másik pedig
háztartási cikkeket és a mezőgazdaságban, iparban keresett gyakorlati tárgyakat

AZ ÉV VÉGI ÜNNEPEK ELŐTT
Huszonhétféle gyermekjáték
karácsonyra
Már több éve készíti az ötletes gyermekjátékokat a szegedi NÍVÓ Játékáru Ksz. Éveken
keresztül nemcsak Szeged, hanem a város környékét is ellátlak gyermekjátékokkal. Sőt Budapestre és más vidéki nagy városokba is juttattak készítményeikből. A vasúti szállítási nehézségek miatt azonban most valamennyi készítményeiket Szegeden és környékén helyezik el.
Karácsonyra mintegy 27-féle játékból nagymennyiség kerül a szegedi boltokba. A játékok
mellett készítenek úgynevezett néma mackót is.
Minden remény megvan arra, hogy Szegeden
a nagy keresletet ki tudják elégíteni az ünne-!
pek előtt,

Ütezci IfliUutás-tsunag.
Most nem válogathatunk a csokoládé Mikulásokban, — sem kisebbet, sem nagyobbat nem
lehet kapni. Pedig a gyerek, az gyerek marad,
akármilyen nehéz helyzetben van az ország, él
a szülők legdrágább kincseiknek ilyenkor, december 6-a előtt mindig kedveskednek valamivel, illetve — az igazság kedvéért — a jó kicsinyeknek ajándékot hoz a Mikulás.
Persze sokféle dologgal tud kedveskedni most
is a fehérszakállú télapó a szegedi gyerekeknek. Munkáját elősegítették a Szegedi Vendéglátó Vállalat dolgozói is: 3—6 forintos árban
Mikulás-csomagokat készítettek.
Budapestről
szereztek celofánpapirost, amelyen a télapó

képe díszlik és belehelyeztek ezüstpapiros*
díszítéssel szaloncukrot, mézescsókot, nápolyit,
csokoládé-nugatot, dessertet, száraz-linzert, —
még kis nyuszik is kerültek a csomagokba. A
cukrászdákban és italboltokban árusították ezeket a csomagokat az elmúlt napokban és nem
győzték az üzletvezetők az utánrendelést megtenni. A nagy keresletre való tekintettel az ötezer Mikulás-csomag — jóval több ez a menynyiség, mint amennyit tavaly árultak! — készítésébe bekapcsolódtál: még az iroda dolgozói is,

Finom borokat palackoznak
a decemberi ünnepekre
A Csongrád-Békési Borforgalmi Vállalat pincéiben teltek a boroshordók. Gondosan végzik
a borok kezelését. A vállalat szakemberei kijelentették, hogy az idei borok lényegesen jobbak,
mint a tavalyiak, és biztosított a város és környéke borszükségleténeit kielégítése. A pincékből Gyulára, Orosházára, Szentesre is szállítanak bort. Hozzájárulnak Budapest borcllátésához is. ötezer hektoliter bor vár elszálh'tásra a
fővárosba. Kétezer hektoliter bor — a tervek
szerint' — exportra kerülhet
Hamarosan megkezdi a munkát a vállalat
borpalackozó részlege. A pusztamérgesi rizling,
a csongrádi kadar, a szegedi vörös és a szegedi
kövidinka palackozva kerül a fogyasztókhoz.
— már karácsonyra. A tervek szerint naponként
kezdetben 1500 üveggel palackoznak. Tervezik
azt is, — és erről is megbeszélést folytatnak a
kereskedelmi szervekkel —, hogy Szegeden 2—3
és 5 literes demizsonokkal is forgalomba hozi
nak bort,

