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11 Szabad Szakszervezetek felhívása
Szeied dolgozóihoz

ÜZ MSZtó'P

szegedi
intézőbizottság nak
Közlem nye

A Z ÉLET NEVÉBEN
A j élet nevében kiáltjuk:
legyen rend
és béke, hogy
nyugodtan tudjunk élni, szerelni és dolgozni. Elég volt a
véroiuásbúl! Üj és igaz magyar életet akarunk kezdeni
ebben a sokat szenvedett és
meggyötöri hazában; barátságban más népekkel.
A rend- és a nyugalomteremtés útján vannak még akadályok. Az egyik ilyen, hogy
a város polgárai közül egyes
elvakult
emberek még most
is helytelenül ítélik meg a szegcdi helyzetet és esztelen lövöldözésekkel,
emberéleteket,
anyagi javakat veszélyeztetnek. Ismeretes, hogy vasárnap
délelőtt több meggondolatlan,
forrófejű,
vagy éppen ellenforradalmi egyén, vagy „vagány" kezébe is került jegyver. S amikor a nagy erőt képviselő szovjet csapatok vasárnap este megkezdték bevonulásukat Szegedre, géppisztolyltjai és golyószórókkal kezdtek lövöldözni a harckocsikra,
amelyek — miután rájuk tüzeltek, — csupán riasztó lövéseket adtak le.

Hétjön, kedden és szerdán
este, éjszaka is orvlövészek
tüzeltek a szovjet harckocsikra, katonákra. Ezek az esztelen, ^értelmetlen
provokációk
— őszintén megmondjuk —
nehéz helyzetbe hozhatják a
várost, lakosságát. A
szovjet
egységek szegedi parancsnoka
kijelentette: a város
békés
lakosai ellen eszük ágában
sincs jellépni, s elő kívánják
segíteni a nyugalmat.

A Magyar Szocialista Mun
kúspárt ma délután 3 órakor a
Pártoktatók
Házában
aktivaülcst tart Az ülésre ezúton is
november 6-ig, a munka fel- sagt vezetőkkel egyetértés- meghívják az üzemek és egyéb
vételéig a munkát
f e l v e v ő ben, a gazdasági erőforrások intézmények pártvezetőségi tagdolgozóknak
fizessék
ki. figyelembevételével
anyari jait, instruktorait és aktíváit.
Ezen követelés megvalósítá- segítséget nyújtsanak azokA Magyar Szocialista
sát az Intézőbizottság támo- nak a dolgozóknak, akik alaMunkáspárt Intézőbizottsága
gatja.
csony kereset mellett nagyA szakszervezeti bizottsá- letszamú család eltartásáról
A szovjet lialonál: azonban
gokat arra kérjük, hogy a gondoskodnak.
— és ez teljesen érthető — samunkahelyeken a
munkát
Javasoljuk, hogy a szaklát biztonságukért
fegyverrel
végző dolgozók részére a legis megtorolják a meggondolatszükségesebb
közszükségleti szervezeti bizottságok é s a
sürgősen
lan. vagy ellenséges szemécikkek beszerzését
segítsék munkástanácsok
lyek ellenük irányuló fegyveelő. A farradatatí harcokban vizsgálják felül a prémium
res provokációját.
részt vett sebesült és kárt jelenlegi rendszerét és közörészére sem határozzák meg a részeA Szabad Szakszervezetek szenvedett dolgozók
Városunk minden becsületes
sedés feiltételeit. Ehhez kérFelhívja a rendőrség a váCsongrádmegyei Tanácsának segély formájában adjainak jék a területi bizottságok seembere tekintse közügynek a
ros lakosságát, hogy rendőri
Intézőbizottsága úgy határo- támogatást.
provokációk megakadályozását,
gítségét.
mtezkedést csak rendőrségi
zott, hogy a Szabad SzakÖrködjenek
szakszervea nyugalom elősegítését, a béSzaktársak!
egyenruhát
viselő,
rendőrigaszervezetek M e g y e i Tanácsa zeti bizottságaink
a törvékés élet kibontakoztatásét:. A
zolvánnyal
ellátott
tagjai
továbbra is dolgozzon az el- nyesség felett, hogy egyetlen
Munkások!
haza azt is kéri, hogy éppen
nökség helyett, az intézőbi- becsületes dolgozót, aki részt
foganatosíthatnal:. Ezenkívül
Munkásnők!
a város és népe érdekében tartzottság irányítsa a Területi vett a forradalmi harcokiban
polgári ruhás,
Vegyétek f e l a munkát, le- a rendőrség
sunk fegyelmet és ne engedbizottságok munkáját a leg- sem érhessen semmi bántó- gyen a munka a jólétünk rendőrigazolvánnyal
ellátott
jünk teret semmiféle esztelenközelebbi demokratikus
vá- dás.
fegyvere, amely
mindany- tagjai, vagy a rendőrség állasztásig.
ségnek. Az életről van szó!
családjának,
gyer- tal szervezett polgári ruhás
Ügyeljünk arra,
hogy
a nyiunk
nemzeti
színű
karszalaggal
Ezek alapján a
Szabad munkástanácsokban
mekeinknek
nyugodt
és
bizdolgoSzakszervezetek M e g y e i T a - zók jegos követeléseinek han- tos holnapját jelenti és kive- ellátott polgárőrök, akiknek
nácsa kéri a szervezett dol- got adó becsületes munkatár- zet bennünket a bizonytalan- kék színű magvar és orosz
nyelven kiállított és megfegozókat, aktívákat és a szak- sakat senki ne bánthassa, sőt ságból.
lelően felülbélyegzett igazolszervezeti bizottságok válasz- támogassák a jogos követeléA Szabad Szakszervezetek ványuk van.
tott tagjait, hogy
munka- sek megvalósítását.
MA reggel óta már a Ruha- forróbb napokban is helytállt és
Csongrádmegyei Tanáesa
társaikat is győzzék meg e g y A polgárőrség tagjai rendszerű szavakkal a forradalmi
őri intézkedéseket önállóan gyár munkatermeit is felveri a ma is becsüleltel teljesiti ezt a
munkás-paraszt kormány henem foganatosíthatnak, csak gépzaj. Az üzemi munkástanács megbízatását. Nem lesz zavar
lyességéről és
magyarázzák
rendőrközeg vezetésével. Ha úgy határozott, a dolgozókkal az
energiaszolgáltatásban sem,
meg, hogy a munkás-paraszt
A szovjet városparancsnok- [ vételesen a munkahelyre mc- valaki rajtuk kívül bármilyen egyetértésben, hogy ha szűkösen mert mint mér hírül adtuk, a
áll
is
rendelkezésükre
anyag,
kormany elen olyan vezetők ; saggal egyetértésben a rend- nő. illetve t á v o t ó d M e n í * címen
rendőri
intézkedést
Szegedi
Erőmű
szénkészlctei
:
vannak, mint K á d á r János, í őrség a kijárási
tilalmat a 1
dolgozok. foganatosít, ebben meg kell dolgozni kell. A jelszó egymagá- egyelőre biztosítják a zavartalan
valamint
azok,
akiknek
ban
természetesen
kevés
volna
M a r o s a n György és ma- j következőképpen szabályozza'
áramejlátást, a
Ruhagyárnak
akadályozni és lehetőleg a
sok, akik a Rákosi-önkény- | November 8-án 19 órától munkakörüknek összefüggő- helyszínen
visszatartani
és — a jövőre nézve is kötelező a pedig az üzemi kazán működen
—
sürgős
feladatot
keli
gondoskodás.
uralom
kegyetlenségeit v c - reggel 6 óráig, az utána kötetéséhez körülbelül 3 hónapra
végezni (például orvos, men- erről a rendőrííapitányságot
A munkástanács már kapcso- elegendő szén áll rendelkezésére.
gigszenvedték. akik megértik vetkező napokban pedig 22
tő,
tűzoltó) járhat az utcán. azonnal értesíteni kell
latot teremtett az üzem Budaa dolgozók jogos követeléseit órától reggel 6 óráig az utEzt azonban a vállalat, inNo és az üzemi konyha?
pesten tartózkodó anyagbeszerés a vezetésük alatt álló kor- cákon közlekedni tilos,
tézmény vezetője által
kizőjével, s Így mihelyt a vasúti
mány biztosítja a jogos köAz is zavartalanul működik
A kijárási
tilalom
ideje adott igazolvámiyal kell igaHÍREKÉ
szállítás teljesen
biztonságos — sőt az elmúlt két hét alatt is
vetelések megvalósítását.
alatt sem villamos, sem más zolni. A z igazoltan utcán tarlesz, ismét teljes kapacitással állandóan biztosította a dolgoSzaktársak!
közforgalmú járműveik nem tózkodó személyek sem köz— A Szeged Rádió elfogad dolgozhat a Ruhagyár. Egyelőzók számára a déli étkeztetést;
Megyénk és Szeged város közlekedhetnek.
lekedhetnek három főnél na- üzeneteket továbbítás végett. re naponta csak két négyórás
mert már korábban is lépéseket
A kijárási tilalom alatt ki- gyobb csoportban.
dolgozói az elmúlt napokban
Az üzeneteket a 32-00 hí- műszakban dolgoznak — s ilyen teltek az üzemi konyha részlesúlyos
megpróbáltatásokon
vószámon a titkárság szerve- ütemű termelés
mellett
az ges önellátására. Az üzem saját
mentek keresztül.
Ezek
a
zési csoportjához Itelii be- anyagszükségletet körülbelül tíz hizlaldájában
szépen
gömbömegpróbáltatások gazdasági
mondani. A bemondás ideje napra tudják biztosítani.
lyödnek a sertések és állandóan
és politikai hatásait még a
november 8-án délelőtt 10
Jellemző az iizwn munkásta-| Wm hús kerül az asztalokra,
mai napig is tapasztalhatjuk,
A M Á V Igazgatóság közti fvasútállomásairól a követke- órától délután 16 óra 30 per- nácsára, liogy mindjárt számolt! mert egy-két jót táplált sertést
s ennek következményekét:! az'. utazó
hogy ' ző• felsorolásban
I!t,n7n közönséggel,
ili-örzrirvoArtríol U
e ,
.
v
V
S
U
T
L
V
megjelöl c c i "
a helyi anyagkészletekkel
is. 1minden héten felszolgálnak.
a dolgozók között nagy a. bi- további intézkedésig Szegjed
í vonatok közlekednek:
— A N O V E M B E R 10. és 11- így például a szegedi üzletekből j
zonytalanság.
A MUNKÁSTANÁCS
és dolre meghirdetett országos ki- mintegy háromezer méter sport- i
Szegedről indut
Békéscsabára
-qq
gozói természetesen abban rerakodóés
állatvásárt
később
Követeléseink alapján a
szövetet
vásároltak.
Az
üzemi
Hódmezővásárhelyre
lti.25
ménykednek, liogy nem tíz nap
munkahelyeinken munkástameghatározott
időpontban teljesítő
képességéhez
viszo- alatt, hanem sokkal korábban
Kiskunfélegyházára
7uo
Kiskunfélegyházára
16.00
nácsokat választottunk azért,
tartják meg.
nyítva ez nem sok, talán egy áttérhetnek
a napi két teljes
Röszkére
7 (p
hogy a dolgozói: részt tudja— A sertések levágásához óra alatt feldolgozzák, dc most műszakra, hiszen mar fűlik a
nak venni a vállalat irányíSzeged átrakóról
nem kell engedély. Szegeden már — a nagy és súlyos veszte- mozdonyokat a vasutasok, s az
Ásotthalomra
17.2*4
tásában. Ezekbe a tanácsokPusztamérgesre
17,24
j különböző híresztelések ter- ségek után — még egy órai ter- első vonatok elindultak a részÚjszegedről Indul
.Mezőhegyesre
17.25
ba a munkásosztályhoz hü,
nagy ben helyreállított vaspályákon.
j jedtek e j arról, hogy a serté- melésre is hihetetlenül
becsületes, a jobblétet akaró
seik vágáséhoz ismét enge- szükség van.
Minden láncszem helyreáll már
Ugyanezen viszonylatokról kéznek vissza a vonatok:
munkásokon kívül olyan sze- „ „
.,„
r—-- —
dély keli. Ez nem igaz. A serAZ ÜZEM gépi berendezései- lassan a népgazdaság hatalmas
ér3
2
a
l
a
f
a
b
l
mélyek is befurakodtak, akik !
^Pontokban
téseket minden hatósági en- ben. épületeiben és anyagkész- gépezetében — és legfőbb törjogos követeléseinket igyeBékéscsafaáról
érkezik
' gedély nélkül le lehet vágni leteiben semmi kár nem kelet- vényünk a rend lesz, meg a
16.30 perckor
Hódmezővásárhelyről
„
keztek felhasználni
szeméés nincs
zsírbeszoig ál tatás kezett — a műnk ásőrség a leg- munka.
S.1S
„
Kiskunfélegyházáról
„
lyes érdekeik
céljára és a
S.20
„
, sem.
16.29
„
régi kizsákmányoló rendszer
— Dolgozik a tanácsappaRöszkéről
"
8.30
visszaállítására. A követeié- .1
; rátus. A városi tanács és a
16.40
„
sel: kivívását
olyan eszköMezőhegyesről
"
kerületi tanácsok apparátu7.14
„
Ásotthalomról
zökkel akarták
elérni és
6.36
„
I sai megkezdték a rendes hiPusztamérgesről
,,
olyan feltételekhez kötötték,
6.58
. vatali munkát. A z egyes oszmelyek országunk, megyénk
épp úgy történik a
A
M Á V
~
szegedi igazgató- f személvforgalom
A z eeve- I; «táJyokcm
ai
—
félfogadás, mint
a korábbi
A Magyar Szocialista Mun- ; történő választásokig a tages varosunk gazdasági életé- saga értesíti az utazó közön- vonalakon az alábbi íolsirr
-LáP
' ratat
a korábbi
káspárt
szegedi
szervezete ság al nőszervezeten kint bíznek csaknem
csaknem teljes
teljes megbénímegbéní- 1 f f e t , h o g v 3 2 i«aasaíté®Sa j lásban m e g l e l ő * személvszáí"
2
nek
lÉlelmiszert,
í \ S f t é S " 3szenet
szál
felügyelete
tását vonta maga után.
felüevetete alá
oió tartozó vala- I hteó vomitok k b ^ i e S e k
' lítanak
~~ Élelmiszert,
szenet
s Á» lV- november 5-én öttagú inté- • zon mag ideiglenes intézőbiSzegedre.
A
M
mennyi vonalon megindult 3
zőbizottságot választolt, me- zottságot a munka vitelével.
A Szabad Szakszervezetek •;
t szegedi igazgatósága terüle- l y e t megbízott a szervezési
A pártszervezet megalakuláMegyei Tanácsa és annak Intén
megkezdődött
a
tehervoKiskunhalas—Ksztmlklós—Tass
913, 930. 917 7.00 ind. 914
munkával. A z elmúlt napok- sát az intézőbizottság megbítézőbizottsága
felhívja
a
Kiskunhalas—Kelebla
940. 70.00 Ind. 947
natok közlekedtetése is. El- ban több
aktívaértekezletet zottja haladéktalanul jelentse
Kiskunhalas—Baja
szakszervezeti bizottságokba::
2123, 2112 6.00 ind.
, cősorbain éfeimet és szenet tartott, melyen meghatározta
be a Móra Ferenc sétány 19
Kiskunhalas—Bácsalmás—Katymír
2139 7.00 ind. (4842) 4847
dolgozó szaktársakat,
hogy
• szállítanak a városba.
a párt legfőbb szervezési fel- szám alatt ahol állandó f o 4844 14.00 Ind. (48451 2114
vegyenek
részt a véglege-.,
— Közlekednek a villamo- adatait;
Kur.szentmiklós—Tass—Dimanataj
4&36, 4637
gadóbizottság tárgyai a nárt
munkástanácsok választásáKalocsa—Kiíkői ős
4739 4720, 4743, 4726
sok. A z l-es, 2-es és 4-es voban. A dolgozók előtt leplezA z intézőbizottság f e l h í v j a tagjaival éy a pártszervezetek
Baja—Csikéria
4S24, 4927
nalakon a vi I lamosközlekedés
megbízottai val.
zék le azokat, akik a munBaja—Hercegszántó
0836, 6837
megindult. A 7-es dorozsmai az üzemi, hivatali és kerületi
Baja—Gara
0936, 6937
kástanácsokba
befurakodva
Pártszervezeteiket, hogv alaA Magyar Szocialista
,
vonalon
a
Textilművekig
Baja—Báfaszék
2131, 2130
csak
egyéni
érdekeiket
kítsák meg az M S Z M P helyi
Munkáspárt
1 járnak a villamosok. További
Keeskemét—Fülöpszállás
7121
ind.
16Í2,
7140
nézték. Leplezzék l e azokat
Szegedi
Intézőbizottsága.
Kecskemét—Kerekegyháza—I.a jos: intézkedésig Újszegedre és szervezetet. A későbbi időben
az egyéneket is, akik nem
3711/3841/3848,43711
mizse
Dorozsmára nem megy vi li a a normális viszonyok helyre3742/3849/3832/3742
1 moskocsi. A z
auíébuszközle- I
7246 16.03 ind. '7621
állítását, a békés termelőKecskemét—Lakitelek—Tiszakécske
kedés egyelőre üzemanyag- (
7620,7227
munka megindítását akarják,
7326, 7329
Kecskemét—Kiskunfélegyháza
hiány miatt szünetel.
hanem a . zűrzavaros viszo 722. 715 12.00 ind.
Cegléd—Kecskemét
nyokat szeretnék fenntartani
Tegnap megkezdődött/
7637
ind.
6.S0,
7624
Ind.
15.00
Kiskunfélegyháza—Szolnok
7439, 7430
és fokozni.
igédén
a
munkásőrség
Kiskunfélegyháza—Szentes
7435 ind. 13.00. 7436
szervezése. A munkásőrséget
Uj képtárak eladók.
Vásárhelyi!
Szeged—Kiskunfélegyháza—Kkhalas 749 ind. 7.10/7327 késve
A Szabad Szakszervezetek
39: Bőrkabátját javitassa bőrpuhító
zömmel az üzemi munkások- sgt. 11,
vfzhatlan festéssel Csordás b ő r r i 7342 ind. 12.00/712 késve
Csongrádmegyei Tanácsa felból
állítják
fel,
akik
a
rendFözömlndenes
azonnal
elhelyez71! ind. 16.00. 732
hakészítőnél. Szent Miklós u. 7.
Szeged—Kiskunfélegyháza
kedne,
sezion
eladó.
Megtekinthető
|
kéri az aktivistákat és az
őrséggel
karöltve
biztosítják
7737. 7724
Felsőváros.
Szentes—Szolnok58
7730 7749 késve, 7744,7743 ind. 16.É0 I városunkban a közbiztonsá- bármikor. József Attila krt. 57.
üzemi
bizottsági
tagokat,,
Szentes—Hódmezővásárhely
Egy db éves süldő sürgősen elElvesztettem
bárna női
félpár
7440/7449, 7444. 7443
Szen tes—Orosh áz a
hegy értessék meg minden
got és a vagyonőrzést, vala- kesztyűm Kálvária utcától a Lenin adó. Róna u. 40/a.
26
7244-7245
Szentes—Kszentmárton—Laki telek
becsületes és hazáját szerető
mint
Iefegyverzik
a
felelőtutcai nagy Csemegéig.
.Megtaláló
Hódmezővásárhely'—Apátfalva
8130. 8437, 8446 Ind. 17.40, 8441
Fotóamatőrök, figyelem! Minőségi
dolgozóval, hogy a sztrájk
len elemeket és a kiskorú- adja le a Lenin utcai Csemegébe, amatőrmunka készül a Fénvképtsz
Hódmezővásárhely—Szeged
1646, 1619 ind. 7.0034
további fenntartása nem a
Szeged—Békéscsaba
akat, akiknek kezébe a Sze- pénztárnál.
1620 ind. 7.00
Szövetkezet Lenin u. 13. sz. alatti
Magánház Újszegeden gazdasági
dolgozók és nem családjaik
1617 ind. 12.30
geden is ellenforradalomra
újjáalakított laboratóriumában.
felépítményekkel, víz.
villany, kö1619 ind. 6.30. 1630 ind. 8.00
Békéscsaba—Orosháza
jólétét szolgálja, hanem az
szervezkedő fasiszták adtak ves út mellett. Nagyobb mennyiségű
620/ind. 6.30 perc/8722/8727/640
Békéscsaba—Kétegyháza—Elek—
ellenforradalmi
csoportok
^fegyvert.
száraz tűzifa eladó. Bérkert u. 103.
647 ind. Lökösháza 9.00
SZECED NÉPE
Lökösháza
céljainak kedvez.
Nehezíti
A szegcdi posta
megDebreceni kettöszobás.
összkom642 ind. 13.00/637 ind. 14.00
politikai napilap
fortos
lakásom elcserélném hasonló
megélhetésünket, lazítja
és
8744/8745/625 késve
kezdte a munkát. A Szegedi
Szerkeszti:
a szerkesztőbizottság
gyengíti sorainkat.
Postaigazgatóság közii. hogy szegedire. Debrecen. Simonify u. Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. I I .
32. Réti.
A vonatok részletes me- feleink figyelmét arra. hogy pénzt, levelet, ajánlott leveTelefon: 55-33 és 40—80
Éppen ezért haladéktalaVillanymotort 2*109 voltost 8 lóKiadóhivatal: Szeged. Kia.izál t é r i .
netrendje a M Á V által ki- a felsorolt vonat állomásaira let felvesz. Csomagot egyelő- erőig
1400 fordulatszámig megvénul meg kell kezdeni minden
Telefon: 31-16 és 35-90
adott ..Hivatalos menetrend"- a darab- és kocsirakományok re — a szállítás miatt — nem telre keres a MEZŰEK karbantar- I
munkahelyen a munkát. A
Terjesztika megyei postahivatal
fcen található.
küldeménye
akadálytalanul vesznek fel. A távíró és táv- tó részlege. Brüsszeli krt. 30. sz. I Hírlappsztálya és a hírlapkézbesítő
szakszervezeti
bizottságaink
alatt,
beszélő
szolgálat
is
működik,
A
z
utazni
szándékozók
minfeladható.
postahivatalok
ezt segítsék elő, következeVezető gondozónőt keres a V i r o - '
menetrendi
kérdésben
postahivataloknál
és
A felsorolt
vonalrésreken de egyes helyekkel még — a si Csecsemőotthon Szeged. Csar idi Előfizetés:
tesen harcoljanak a do-lgozók den
vonal
megrongálódása
mi'atr
kézbesítőknél.
Havi .rlőfizeíési díj
forduljanak
a kívül cső állomásokra töru. 34.
szociális, bér- és egyéb prob- bizalommal
11
forint
—
nincs
összeköttetés.
A
posfeladásokhoz a M Á V
lémáinak érdembeni
azon- kiindulási állomás vezetősé- ténő
Vizsgázott kazánfűtőt. irodaíűtőt, í
géhez. ahol részletes felvilá- Igazgatóság
kereskedelmi ta dolgozói mindent elkövet- kőműveseket, valamint férfi segédnali elintézésében.
nek,
hogy
a
megrongálódott
Szegedi Nyomda V i l l a lat
munkásokat felvesz a Szegedi Kengosítást kapnak.
osztályának előzetes engedévonalakat mielőbb
rendbe- cteríonógyár. Jelentkezés
munka- Felelős vezető: a vállalat munkásEgyetértünk
a
dolgozók
Egyben felhívjuk
szállító lye szükséges.
könyvvel a személyzeti osztályon, ,
hozzák.
tanácsa
A Szabad Szakszervezetek
Csongrádmegyei
Tanácsa
november 4-én sajtóban közölte, hogy a Szakszervezetek
Csongrád megyei Tanácsa és
Elnöksége helyett egy 5 tagú
Intézőbizottság irányítja a területi és üzemi bizottságokat.
Ez a közlemény nem jelentette és nem jelenti, hogy a területi és üzemi bizottságok
mint a dolgozók által választott érdekképviseleti szervek
nem működnek. Ellenben azt
jelenti, hogy ezek a szervek
a dolgozók által
megjelölt
feladatok elvégzése érdekében kell hogy működjenek.
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Ki jogosult
rendőri
intézkedésre ?

Ma kezdett a Ruhagyár

A kijárási tilalom szabályozása
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Megkezdte működését Szegeden
a Magyar Szocialista Munkáspárt
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