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Irta: Zöld Sándor 

Amióta az iszonyú fegyverek zaja el-
öáttult a világban, a második ka-

rácsony köszöntött rá Szeged és környé-
ke Szorgos népére. Karácsony: Az igazi 
bók® és az igazi szeretet után vágyódó 
amfoermíllicík szivéből született Meg-
válfó ünnepe. Ezeken a napokon szerte 
a világon az elmúlt háborútól megnyo-
morgatott épitő és alkotó népek egy-
másra gondolnak. Földrészeken, óceá-
nokon millió dolgos kéz nyúl át és ke-
veri egymást. A békében való megdönt-
hetetlen hitüket fejezik ki s azt az el-
határozást, hogy az imperialista hábo-
rús uszítók ellen Alaszkától a Tűzföld-
ig, Coventrytői Na tik ingig Isdőnthetet-
Sen bástyát építenek. 

Siker koronázaa-e az igazi béke meg. 
-earemtéséért fáradozó népek munkáját? 
Aa első világháború után kifejlődött 
liékotarekvégck képviselői sorsára jut-
-vak-e a jelenlegi békeépitők? Mint is-
meretes, az első világháború utat* fel-
támadó békevágyakat a nagytőkések, a 
konszernek és trösztök urai, bankárok 
és hadiszállítók a saját céljaik szolgála-
tába állították. Sikeresen kihasználták 
art; a helyzetet, hogy a Szovjetunió 
a világ békének leghatalmasabb őre és 
híve a szocializmus építésével volt el-
foglalva. Igy tehát zavartalanul készí-
tették elő a második világháborút. A 
"háború mcsttrá á« üatos -.•raberei politi-
kailag, gazdaságilag és szervezetileg 
-erv szerűen készülődtek: 33 u j hábo-
rúra. A Népszövetség üléséin hadi-
ínyaggyárosok képviselői leszerelésről 
ariakeztek, hadirészvénytulajdonos po-
1 Etikusok megnyugtató kijelentéseket 
ették, de közben az u j háború uj fegy-

vereit kovácsolták Cruppék, Vickersék 
műhelyeiben. A Szovjetunión kivül nem 
-.-olt egyetlen egy ország sem, amelynek 
uralkodó körei, kormányférfiai őszintén 
•az emberiség békéjét akarták volna 
megteremteni. A Szovjetunión kivül 

tégyetlen állam vezetősége som akarta, 
igy nem is tett lépéseket karácsonyok 
idején a béke iránt fokozottan félté 
maöó vágyak teljesítéséért az igazi eze 
"etet megvalósításáért. Ha nem lett 
volna tulmerész ötlet, attól sem riadtak 
volna vissza, hogy a kis Jézus születését 
ábrázoló képeket átfestessék és a szelid 
tekintetű tehenek, bárányok helyett tan. 
kokkal, repülőkkel és más hadieszkö-
zökkel vették voina körül a betlehemi 
"kisdedet. Heródesek, kufárok, pénzvál-
tók, álnok írástudók léptek sorompóba 
minden karácsony beköszöntésekor s az 
u j háború csiráit dédelgették, növelték 
és plántálták az emberiségnek ezek az 
ellenségei. 

A második világháború előtti 25 esz-
tendőben csak a különböző országok 
kommunista pártjai ápolták és védel-
mezték a krisztusi béke gondolatát és 
harcoltak azért, hogy uj háború ne tör-
hessen rá a dolgozók millióira. A béke 
igazi barátai minden országban támo-
gatták a kommunista pártokat a béké-
ért folyó harcban, de a háborús uszítók 
o kiöntött vérből vagyonokat gyűjtő 
?re;e nagyobbnak bizonyult. A roppant 
katasztrófa kikerü' hatetlenségébe a 
kommunistáikon kivül .majd mindenki 
beletörődött. A második világháború 
ideje alatt sok országban fegyverrel a 
kezükben a kommunisták életüket ál-
dozták, hogy a háború minél hamarabb 
véget érjen, hogy a második világhá 
bor u után a békeszerető egyszerű em-
berek ereje nagyobb legyen, mint a 
háborús uszitóké, hogy a karácsonyi bé-
ke állandósuljon a világ népei között. 
A második világháború után ezeknek a 
harcoknak eredményéként a békét aka 
ró egyszerű emberek százmilliói szerte 
•a világon a béke nagy ügyéért folyta-
tott munkájukban nem állnak többé 
védtelenül a hatalmas háborút akaró 
osoportok törekvéseivel szembe*. A 

Szovjetunió a második világháború 
előtt is aktiv bőkepolitikét folytatott. 
Az emberiség érdekében kifejteit, a 
béke megóvását biztosítani akaró tö-
rekvéseit azonban a rablásra készülő-
dő hitleri Németország és nyugati tá-
mogatói Münchenben 1938-ban elgán-
csolták. München után a Szovjetunió 
hosszú ideig egyedül élit szemben a vi-
lág háborús uezltóival. A küszöbön 
álló második világháború borzaknaihoz 
hozzászoktatott és félrevezetett népek 
cserbenhagyták a béke nagy ügyét és 
csak a népek legjobbjai hallatták tilta-
kozó szavukat. 

A második világháború hatalmas 
megrázkódtatásai az emberiség széles 
tömegei rávezették arra a felisme-
résre, hogy a háború nem az Isten által 
a népdkre küldött kikerülhetetlen csa-
pás, hanem olyan esemény, amelyhez 
az Istennek semmi, de az emberiség egy 
csoportjának, a tőkéseknek, konszernek 
és trösztök urainak annál több közük 
van. A második világháború után meg-
indult háborús uszítás nem talál ter-
mékeny talajra a világ népei között. 
Mivel a háborút emberek tervezik ki, 
emberek hajtják végre, a háborús uszí-
tók ellen embereknek kell terveket ké-
sziteniök ée embereknek kell azt vég-
rehajtaniok. A béke emberi erőkifejtés 
eredménye. Most s karácsonyi ünnepek 
alatt a békés fehérség kitel borított fal 
vak, városok szorgalmas népének fel 
kell ismerniök azt, hogy ők is a béke 
építőinek nagy munfcéshadseregéhez 
tartoznak. Világosam' kell látniok, hogy 
békevágyulc szilárd alapokra épült és 
hatalmas támogatók védelmezik. A szov-
jet nép a békének hatalmas őre és hí-
ve, a körülöttünk élő demokratikus ->r-
szágok népe s « világ más táján élő és 
a békét ugyanúgy áhítozó tömegek 
együttes ereje megakadályozza, hogy a 
karácsonyi áhítatot a világ népeinek el-
szánt ellenségei a nagytőkések, hadi-
anyaggyérosoík, bankárok saját szolgá-
latukba tudják állítani. 

Két esztendeje épitik a dolgozók az 
uj Magyarországot. 1944 karácso-

nya előtt az ideiglenes nemzetgyűlésen 
a Kommunista Párt javaslatai a háború 
által porig sújtott haza számára meg-
jelölték az újjászületés útját. Azóta a 
munkások, parasztok, haladó értelmisé-
giek lankadatlanul fáradoznak a romok 
eltakarításán az uj élet alapjainak le-
rakásán. Horthyék és a fasiszták által 
katasztrófába juttatott ország felépíté-
séből a kommunisták oroszlánrészt vál-
laltak s amit vállaltak, cl is végeztéit. 

Vállalták a nemzet érdekében a föld-
reform végrehajtásának hatalmas mun-
káját és közel 1 millió nincstelen pa-
raszt fczámára a régóta áhítozott földtu-
lajdont biztosították. 

A legsiralmasabbnak tűnő Időben 
vállalták, hogy élére állanak a mező-
gazdasági munkálatoknak. Az 1945 és 
1946-os évek mezőgazdasági munkála-
tainak elvégzéséből a parsztság legkö-
vetkezetesebb és nehézségeket nem is-
merő támogatói a kommunisták voltak. 
Ha igaerőhiányról vagy vetőmaghlány-
ról volt szó, a kommunisták vállalták, 
hogy segítenek. Az eredmények igazol-
ják, hogy amit vállaltak, a dolgozó pa-
rasztságnak minden eszközzel való 
megsegítését, el is végezték. 

Le kellett a bányába szállni, hogy 
az országnak szene legyen. A kommu-
nisták vállalták, hogy étlen-szomjan le-
szállnak a bányákba, példájuk a csüg-
gedöket felrázta és az országnak lett 
szene. 

A kommunisták vállalták, hogy _ 
szétlőtt mozdonyok, elégett vasúti ko-

csik, levegőbe kunkorodott sinek elle-
nére megindítják a közlekedést A fagy 
csipte, az eső verte, a nap szitta, az éh-
ség gyengítette a vasút munkásait, de 
helyreállt az ország közlekedése. 

Az üzemele helyén kőhalmok álltalt, 
a kommunisták vállalták, hogy a törme-
lékek alól kikaparják a gépeket. Két 
kezük 10 ujjáról lement a bór, köze-
lükben eltemetett aknák robbantak, de 
a kommunisták példája magával ragad-
ta a dolgozókat s a gyárak újra üzem-
ben vannak. 

Az infláció malomkövei őrölték az 
ország népének csontját és busát, a 
kommunisták vállalták, hogy végét ve-
tik az őrjöngő inflációnak. Az ország 
népe hallgatott a kommunistákra s au-
gusztus l-e óta jó forintunk van. 

A nép ellenségei augusztus végén 
megindították harcuicat a forint ellen, 
a stabilizáció ellen. A kommunisták 
voltak, akik már a harci készülődésük 
elején felhívták a nemzet figyelmét a 
fenyegető veszedelemre. S amikor a 
tömegek elkeseredettségét, a reakció 
politikai intézkedései és a növekvő drá-
gaság a legmagasabbra csigázta, a kom-
munistái; a megmozdult tömegek élére 
állottak, szervezték, rendezték á töme-
gek. sorait, vezették harcuka. A drágu-
lás megállt, a munkások, parasztok és 
értelmiségiek bizonyos cikkekből ma 
többet vásárolhatnak., mint egy hónap-
pal ezelőtt. S hogy még többet vásá-
rolhassanak, még erőteljesebb, még 
szervezettebb fellépésükre lesz szük-
ség az elkövetkező hetekben és hóna-
pókban s ha a nép ellenségeit csak uj 
módszerekkel lehet visszavonulásra 
kényszeríteni, a kommunisták a töme-
gekkel együtt ki fogják dolgozni az 
eredményesnek Ígérkező uj harci mód-
szereket. Ha közben a nép ellenségei 
népitéletről harsognak, és szemforgatva 
Kélik el a tömegek megmozdulását, az 
úgynevezett tiszta demokrácia sarkala-
tos tételeire apellálnak, a rend meg-
bontásával vádolják a kommunistákat 
és tömegeket, ez nem fogja zavarni egy 
pillanatra sem a magyar nép érdekeiért 
harcolókat. Világos, hogy a tiszta de-
mokrácia alapelveinek hangoztatására 
a nagytőkések nem lesznek hajlandók 
lemondani törvény és rendeletellenes 
hasznukról. Különben is a drágaság el-
len megmozdult tömegek csak ízt a 
demokráciát tartják tisztának, amely-
ben a tőkések munkás- és parasztelle-
nes szándéikai nem érvényesülhetnek a 
magyar talajból sarjadt demokráciá-
nak tartják azt a rendszert, amelyben a 
feketézőket példás büntetéssel sújtják. 
A tömegek azt a demokráciát tartják 
biztonságosnak, amelyben háborúra, a 
nagyhatalmak közötti ellentétekre spe-
kuláló csoportok nem kaphatnak szószé-
ket és nem biztosítja bőrüket a men-
telmi jog páncélzata. 

1946 karácsonyán a szegedi és sze-
gedkörnyéki dolgozók ünnepeljék nyu-
godtan a béke és a szeretet ünnepét. A 
világban, de itt Magyarországon is sok 
ellensége van a békének, a haladásnak, 
a demokráciának. Ezek az elemek a 
karácsonyi ünnepek alatt sem tétlen-
kednek. Görögországban a karácsonyi 
ünnepek alatt is idegen csapatok és gö-
rög zsoldosok üldözik ki a falvakból a 
görög lakosságot. Franco pribékjei a 
karácsonyi ünnepek alatt sem szűnnek 
meg sanyargatni a spanyol népet. In-
donéziában lehet, hogy éppen kará-
csonyor szállnak partra ujabb csapa-
tok a bennszülött szabadságharcos csa-
patok ellen. Valahol Mexikóban Hitler 
valamelyik tudósa a legutóbb kilőtt 
szárnyas bomba tapasztalatai alapján 
néhány egyenletet old meg a karácsony, 
fa alatt, hagy a legközelebbi szárnyas 
bomba nagyobb hatásfokkal repüljön. 

Nálunk, Magyarországon a földjük** 
vesztett földbirtokosok, a bankát vagr 
iparvállalatok ünnepi vezetőségi ösz-
•zejövetelein kutató szemmel kiresik tu 
réseket a demokrácia épületén. A ve-
zető állásba visszakerült, szivgyökerétg 
reakciós B-listáa fölényes biccen töaset 
fogadja a B-lltóra került, de viaaa 
nem vett kistisztviselő köszöntését. 
Horthysta tábornokok és magasrangu 
volt katonatisztek, csendörök zűrzavar-
ra, elégedetlenségre spekulálva üldö-
gélnek az egyik nagy politikai párt he-
lyiségének belső szobáiban. 

Mégis nyugodtan ünnepelhetnek és 
gyújthatják meg a karácsonyfa gyer-
tyáit a szegedi és szegedkörnyéki dol-
gozók. A világ békéje fölött vigyáz éa 
őrködik a hatalmas Szovjetunió a strá-
zsán, mellette állanak a demokratikus 
népek, de más országok egyszerű em-
bereinek milliói is. A belső béke fölött, 
a demokratikus béke fölött őrködik a 
dolgozó magyar nép, a Magyar Kom-
munista Párttal az élén, amely a legna-
gyobb mértékben járult hozzá téhhor. 
hogy 1946 karácsonya a dolgozók szá-
mára ünnep legyen. 

Közvetlenül karácsony előtt hozta 
nyilvánosságra Gerő elvtárs a Ma-

gyar Kommunista Pártnak az ország 
felépítésére elkészített hároméves t « -
vét. Ez a terv a legnagyobb karácsonyi 
ajándék a nemzet számára, kinyilvá-
nítása annak, hogy minden ellensége* 
szándék és cselekvés ellenére, amelyet 
a reakció táplál és irányit a magyar 
nép ellen, a Magyar Kommunista Párt 
el van szánva arra, hogy három esz-
tendő alatt a demokratikus Magyaror-
szág épületét tető alá hozza. 1938-ban 
Horthyék a háborúra készülve nyilvá-
nosságra hozták a győri programot. 
Végre is hajtották. A magyar nemzet 
majdnem belehalt. 1946 karácsonyának 
előestéjén a Magyar Kommunista Párt 
a nemzet elé hozta háromvées felépítési 
tervét,-amelyet a magyar társadatéin 
minden dolgozó rétegének bevonásával 
végrehajtva az ország népe előtt hatal-
mas munkára szólítja az ország r.épét 
a Magyar Kommunista Párt 1946 kará-
csonyán. 

Ma még nem hevertük ki Horthyék 
népellenes politikájának következmé-
nyeit. A nemzet testén a háború ütötte 
sebek forradásai még frissek. A dolgozó 
tömegek jogos követelései a felsorakoz-
tatott és a demokrácia ellen akcióba lé-
pett népellenes erők miatt nehezen éa 
lassan teljesednek. A munkásság elége-
detlensége, a parasztság türelmetlensé-
ge, az értelmiség kedvetlensége mind 
olyan tényezők, amelyek a mostani ka-
rácsonyi ünnepeket nem tehetik telje-
sen felhőtlenné. 

A Magyar Kommunista Párt három-
éves felépítési terve, amelyet a nem-
zetnek 1946 karácsonyára ajándékkén" 
és biztatásként adott, 1947. év karácso-
nyára már részben a megvalósulás stá-
diumába jut. Azok a bajok és nehézsé-
gek, amelyek ma még a dolgozó réte-
gek mai karácsonyát nem teszik gond-
talanná, az elkövetkező karácsonyok 
alkalmával nagyrészt megszűnnek A 
Magyar Kommunista Pártnak ez a 
hároméves terve egyik része lesz a vi-
lág haladó demokratikus erői által épí-
tett békemünek, szerves része a kibon-
takozó nagy békerendszernek, egy lég-
Iája annak a hatalmas falnak, amelyed 
a világ és hazai reakció összezúzza fe-
jét. A magyar nép 1946 karácsonyán 
békében és biztonságban haladhat to-
vább azon az uton, amelyre két évvel 
ezelőtt lépe'.t, amely a jobb jövS 
felé, az igazi, békés, telt asztalu karé* 
cronyi ünnepek felé vezet. 
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P a r v s z i t e s t v é r e i n k ! 

Választanotok kell: a munkássággal vagy a reakcióval 
ahartok-e szövetséget kötni! 

A Ganz-hajógyár munkásai válaszolnak a Kisgazdapárt parasztképvhetőinek 
üzenetére 

(Budapest, december 24.) A Füg-
getlen Kisgazdapárt parasztképviselői 
december 18-i értekezletükről üzene-
tet intéztek az ipari és bányamunkás-
sághoz, amelyben elismeréssel adóz-
nak ennek a hősies erőfeszítésnek, 
amellyel lerongyolódva és éhezve 
helyreállították az üzemeket. A kis-
gazdapárti képviselők üzenetére a 
Ganz hajógyár munkásai válaszoltak. 

Paraszt Testvéreink! Mi a Ganz 
hajógyár munkásainak vezetői nagy 
örömmel fogadtuk üzeneteteket, 
amelynek minden szavából a munkás-
osztály megbecsülése, a munkások és 
parasztok sorsközösségéniek megér-
tése csendült ki. Meggyőződésünk, 
hogy hazánkat jelenlegi nehéz helyze-
téből csak a munkások, parasztok és 
a dolgozó értelmiség szoros, összefo-
gása emelheti fel. A magyar paraszt-
ság nagy része tudja azt, hogy utja 
a munkássággal közös, üzenetetek is 
azt mutatja, hogy a Kisgazdapártba 
tömörült parasztság is tisztában van 
ezzel. Reméljük, nem fogtok félúton 
megállni, felismeritek azt, hogy nem 
lehet egyszerre a reakcióval és a 
munkássággal szövetségben lenni. 
Választanatok kell. Ha a reakcióval 

{gyökeresen szakítotok, az a felemel- .abban, hogy ti a demokráciát és mun. 
kedést és az általános jólétet fogja : kás-paraszt szövetséget válasszátok 
eredményezni. Ha erre nem lesztek és igy közös munkával felépítjük a 
képesek, akkor népünknek a reak-
ció mérhetetlen nehézségeket fog 
még okozni. Mi munkások bízunk 

dolgozó milliók független, szabad és 
demokratikus Magyarországát. 

Január elsejével zárulták a vasáru kiszolgáltatásit 
Kis iparosok c s a k utalvány e l lenében vásáro lhatnak 

vasárut a k e r e s k e d é s e k b e n 
(Budapest, december 24.) Az 

Anyag- es Arhivatai az irányított gaz-
dálkodás alá vonta a vasáruk kézmű-
ves iparosok részére történő 'kiszol-
gáltatását. 1947. január elsejétől utal-
ványrendszert léptett életbe. Dr. 
Vargha István államtitkár az Anyag-
es Arhivatai elnöke átadta a kereske-
delmi és iparkamaráknak a kisipar 
vasanyagellátására szolgáló első utal-
ványokat, amelyeket a kamarák a k£-

K O H Z O M O Z I Tee,0B 
624. 

Karácsonyi nagy műsorunk az ame-
rikai Universal uj filmje! Izgalom, 

hajsza és szenzációik sorozata! 
Ez a film hőskölteménye az asszo-
nyi önfeláldozásnak, amely csodákat 

művel és legyőzi a bűn minden 
erejét! GEORGE RAFT és CLAIRE 

TREVER bravurfőszereplésével 

H ű t é s 
banditák 

Azonkívül a legfrisebb 

H e t i f i l m h í r a d ó . . 
Előadások kezdete karácsony mind-

két napján: 3—5 és 7 órakor. 

rüleíükbe tartozó ipartestületek kö-
zött a vasfeldolgozó iparosok számá-
nak megfelelően osztanak szét. Az 
utalványok sodronyszeg, huzal, hide-
gen és melegen hengerelt abroncs-
acél, horganyozott és hengerelt vas-
lemez vásárlására jogosítanak. A fel-
sorolt zárolt anyagokat 1947. január 
elsejétől kezdve a vaskereskedők csu-
pán a most kiadott utalvány ellené-

iben szolgáltathatják ki. 

Aláírták a magyar-jugoszláv 
kereskedelmi szerződést 

(Belgrád, december 24.) A belgrádi 
rádió éjszakai adásában közélte, hogy 
este aláírták a jugoszláv—magyar ke-
reskedelmi áruforgalmi és fizetési 

. egyezményt. Az egyezményt egy évre 
; kötötték és az január 1-én lép ha-
tályba. Jugoszláv részről az egyez-
ményt Petrovics miniszter, magyar 
részről Bán Antal iparügyi miniszter 
írták alá. 

A megállapodások keretében Ju-

goszlávia főleg vasércet, rezet, piri-
tet, fát, marónátront, szódát és egyéb 
nyersanyagokat szállít Magyarország-
nak. Magyarország pediig nehézipari 
és elektromosipari, valamint vasipari 
cikkeket szállít .Jugoszláviának. 

Ugyanaznap délben a jugoszláv 
kormány ebéden látta vendégül a 
Bán Antal iparügyi miniszter vezetése 
alatt álló magyar kereskedelmi kül-
döttséget. , | , | , • 

„Elkallódott" az Ár* és flnyashivatal 
perdöntő válasza 

Újból e l kel let t halasztani J e b e fa íussy n a g y k e r e s k e d ő 
nasorabirósógi tárgyalását 

- Az érc- és fémipari szakosztály 
320 tagja részére 20 mázsa kovács-
szenet utaltak ki. Igénylés az ipartes-
tületben 27-én délig. 

— Az MTK Belváros I. szervezete 
25-én, karácsony első napján délután 
5 órai kezdettel műsoros teaádelutánt 
rendez a Nemzeti Szinház művészei-
nek felléptével. Mindenkit szeretettel 
várunk. 

BELVÁROSI MOZI Te,e,on 
6—25. 

Dec. 25 és 26-án, a karácsonyi ünne-
pekre kivételesen 3, 5 és 7 órakor 
és a következő napokon fél 4, ne-
gyed 6 és 7 órakor bemutatjuk az 

amerikai Warner Bross-filmgyár 
messze kimagasló alkotását; 

Őrség a Rajnán 
«. világfilmet, az amerikai filmgyár-

tás 1946-ban készült attrakcióját. 
Főszereplői: 

BETTE DAVIS a legismertebb tra-
gikai művésznő, az „Egy asszony 3 
élete" és a „Vén lány" emlékezetes 

sikerű filmek főszereplője és 
LUKACS PáL Amerika legkereset-

tebb filmszínésze. HIRADÖ. 

(Szeged, december 24.) Jelentet-
tük, hogy Jekelfahissy Sándor sze-
gedi textilnagykereskedő ügyét szom-
baton az uzsorabiróság Linzer-taná-
csa elnapolta. Beszámoltunk arról is, 
hogy a szombati tárgyaláson elren-
delték az Anyag- és Arhivatai repülő-
postán való megkeresését acélból, 
hogy az 150—170 forintos felár meg-
engedett különbözet-e és ezt a felárat 
jogosan hárithatta-e a kiskereskedők-
re -Jekelfalussy. A keddi főtárgyalá-
son — amely ipari munkások is nagy 
számban jelentek meg, hogy ezzel is 
tüntessenek az árdrágító textilnagy-
kereskedők ellen — kiderült, hogy 
noha telefonértesítés már bejelentette 
ugyan, hogy az Anyag- és Arhivatai 

j elküldve a választ a MASzOVLET 
j egyik repülőjáratával, az valahol cl-
j kallódott. Az uzsorabiróság igy nem 
tudott ítéletet hozni. Kihallgatták a 
tárgyaláson több kiskereskedőt, akik-
kel ;Jekelfalussy azt kívánta bizonyí-
tani, hogy a raktárkönyvébe be nem 
vezetett 3500 méter molinót rendes 

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk 

Ptafctár d. e. 11—12 és az előadások 
előtt félórával. 

Amp ovics 
és Seiler 

Mateosz autófuvarezók Kis" 
telek. Bármilyen áruszállítást 
vállalunk 3 tonnás gyors és 
üzembiztos teherautókkal. 

Telefon: Kistelek 6. 

áron adta tovább. A tanúvallomások-
ból kiderült, liogy a tanuk vettek 
ugyan tőle molinót rendes áron, de 
nem abból a 3500 méterből, melyet 
a gazdasági rendőrök kerestek nála. 
A tanuk kihallgatása után elrendelték 
az Anyag- és Arhivatai újbóli megke-
resését és a válasz megkeresése 
után tűzik ki az uj főtárgyalást, 
melyen már az ítélet is megszületik. 

— Segítsünk az elesetteken. Kéi-
mankös, rokkant férfi járt szerkesztő-
ségünkben. Budapesten az ostrom al-
kalmával rokkant meg, kezéről is 
hiányzik egy ujja és egyébként is 
beteges ember. Nehezebb munkát 
nem tud vállalni, igy levelezőlap áru-
sításából igyekszik megélni. Saját 
magán kívül gondoskodnia kell há-
rom apró kisgyermekéről is, akik 
közül a legidősebb 9 éves, a legki-
sebb 5 éves. A mostani csúszós hi-
deg időben azonban igen nehéz be-
teg lábával, mankóval járni az utcá-
kat. Kézihajtásos ülőkocsit szeretne, 
hogy valamiképpen könnyítsen ma-
gán, de ez most 1600 forintba ke-
rül. Ennyi pénze viszont nincsen. Ar-
ra kéri ezért a szegedi dolgozókat, 
hogy mindenki legalább egy forintot 
juttasson el számára a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalába, hogy megvásá-
rolhassa magának ezt a szinte élet-
szükségletet jelentő jármüvet. Mi is 
kérünk mindenkit, hogy tehetsége 
szerint járuljon hozzá megsegítésé-
hez. Reméljük akad Szegeden 1G00 
ember, aki nem riad vissza 1 ferint 
eljuttatásától. f; j ! J 
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Babkávéval 
készült édes 1 fc j p o r 
egyedárusítása. — Tejcsicavénak 
kávékrémnek egyaránt alkalmas? 
Planta, Sámson, hárstateák 7Q 
i t a k i v o n a i o k kizárólag y? 
szonteladóknak legolcsóbban 

S Z E M E D A l - n á l , 
Cserzy M.-utca 3, "és Kárász-u. 16. 

Halálos s z e r e n c s é t l e n s é g 
(Szeged, december 24.) A Szociálde-

mokrata Párt ifjúsága a rókusi torna-
csarnokban villanyszerelési munkát vé, 
geztetett Zámbó Lajos 22 éves fodorte-
lepi lakossal. Zámbó nem volt szakem-
ber és a 220 voltos vezetéket bokáig 
érő vizben szerelte. Mikor Zámbó a csu-
pasz villanyvezetékhez ért, az áram 
azonnal megölte. A mentők már csak 
a beállott halált állapították meg. 

— Nyugatos belpolitikai tájékoz-
tató. Nemrég tért vissza nyugatról 
Török .'József hódmezővásárhelyi 
MÁV tisztviselő, akit időközben 
B-lIs'ára helyeztek. Volt alezrede-
sének, aki még mindig nyugaton 
tartózkodik, belpolitikai beszámolót 
akart kicsempészni, de levelét, 
amely hemzsegett a demokrácia el-
lenes kitételektől, elcsípték. A vá-
sárhelyi rendőrség államvédelmi 
osztálya őrizetbe vette és kedden 
előállította a népügyészségre, ahol 
Ör. Bózsó Béla népügyész hall-
gátja ki. 

—OQO— L 

— Halálozás. Bánszegi Győzőné de 
cember 23-án elhunyt. Temetése de-
cember 25-én délután 2 órakor lesz « 
gyevi temetőben, 5 ,, ; 

SZÉCHENYI 
FILMSZÍNHÁZ 

s z e g e d 
TELEFON: 4rO. 

Dec. 27—29-ig, péntektől vasárnapig 
Csak fe lnőtteknek! 

A kényes témájú film előtt 

Dr. U/eníoger Antal 
igazgató főorvos, az országos hírű 
tudós a nemi élet kérdéseiről ma-
gyarul beszélő hangos filmen tart 

szenzációs előadást. 

m w é r b @ n 
Miről szól a film? 

A flört, csábítás, passzivitás és vá-
gyódás, terhesség és anyai szeretet, 
szemérem és álszemérem, kacérság, 
a házasságon kívüli nemi érintkezés, 
az elkohol hatása a nemi ösztönök-
re, prostitúció és kerítés, a nemi 
betegségek kezelése, szekszuális Jtu-

ruzslás, a házasság egészségtana. 
A film előadásai az Országos Moz-
gókép vizsgáló Bizottság határozata 

értelmében csak 
16 ÉVEN FELÜLIEKNEK! 

Előadások kezdete: íél 4, »|« 6 és 7. 

Nagy karácsonyi m ű s o r : 
December 23—26-ig, hétfőtől csü-

törtökig; 
Mi az álma? — Mi a vágya? — Ml 
a kívánsága? — Karriér? — Szere-

lem? Gazdagság? 

Erről álmodik a lány 
című új amerikai filmben. 

Főszereplők: GINGER ROGERS és 
GEORGE MURPHY. 

Sziporkázóan szellemes, mulatságos 
vígjáték. 

Jókarban levő nagy mázsa eladó 
Párisi-körut 31. , < , 5 . 

Féltonnás teherautómmal ügynök-
séget, esetleg áruleszáltitást válla-
lok, esetleg társulok. Cim a kiadóba-
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Szellemi ujjáépitést! 
Irta. ár. Sztodelsik L**cI6 

D E L M A G Y A R O R S Z Á G 
— — w j j i———w——weanwct 

Az érteim, égi tagozat munkájáról 
írni annyi, mint. az értelmiség ezer-
szer megvitatott kérdéséről szólni. Pál-
lunk annyi nagyjának hozzászólása 
után ujat mondani erről a kérdésről 
nehéz. De éppen ez a mindig ujat mon-
dani akarás értelmiségünk igazi való-
ját leplezi le — ® polgárságnak szinte 
beteges önkereséséi, mert legyünk tisz-
tában: az értelmiségünk gondolkozásá-
ban, erkölcseiben, egész ideológiájában 
a polgári osztályhoz tartozónak érzi és 
tudja magát még akkor is, ha mint 
dolgozó, nem kapja meg munkája ellen-
ért ékét 

Legjobban illusztrálható ez a most 
megejtett közalkalmazotti szakszerve-
zeti elek'or választásokkal. Az anyagi-
lag egészen a legalsó kategóriákba tar-
tozó értelmiségi réteg a. kifejezetten 
polgári gondolkozású Független Kis-
gazda Pártra adta szavazatait legna-
gyobb .„igámban — pártunk legkevesebb 
elektort tudott behozni. A Szociál-
demokrata Párt elektorainak száma is 
majdnem eléri a Kisgazdapártét, — az 
értelmiség ugy érzi. hogy a mi pár-
tunk felől fenyegeti a. veszély „polgári 
létét", helyesebben azt az egész, a 
néptől különálló, önálló vjlágot, melyet 
a termelő munkában, az államigazga-
tásban elfoglalt különleges helyzeténél 
fogjva felépített magának. Mondhatják, 
hogy a közalkalmazott nem az egész 
értelmiség, sőt egy tekintélyes részé-
ben nem is sorozható ahhoz a' társa-
dalmi rétegmz. mely a fokozottabb 
szellemi munkával keresi a kenyerét. 
De ugyanezt az állásfoglalást észlelliet-
jük pártunkkal -szemben a legmagasabb 
szellemi munkával foglalkozóknál, a 
tudomány embereinél, a szabadfoglal-
kozású érteimiségieknél, g műszaki ér-
telmiségnél is, ha talán nem Ls olyan 
nagy mértékben. 

A tény, amellyel szembe keli nézni, 
melyre munkánkat alapozni kell: keve-
sen vagyunk. A múltban értelmiségiek 
közül csak néhányan, voltunk kommu-
nisták — legtöbb csak szimpatizáns. — 
A marxi szellemiség, a lenini-sztálini 
építőmunka a Szovjetunióban- az em-
beri szolidaritáson (mondhatjuk szere-
teten) felépülő erkölcs lenyűgözte a 
nyughatatlan, az emberi boldogság után 
vágyódó szellemet. Nagyon kevés, volt 
azonban közülünk azoknak a száma, 
aki egész életét az emberiség felszaba-
dítása munkájának szentelte. Már pe-
dig kommunistának lenni azt -az erköl-
csös embert jelenti, -aki élete minden 
megnyilvánulásába, munkájába bele-
viszi a minden emberi teremtés alap-
ját: a közösséggel és a közösségért való 
"cselekvést, a. közösségi érzést, tudatot. 
Kommunistának lenni: a múltban és 
jelenben, egyaránt a közösségi munka' 
tudatos vállalását jelenti. 

Éppen ezért helyezte pártunk 
harmadik kongresszusa a pártmunka 
előterébe áz u. n. apró munkát. Az 
emberi élet nem nagy eseményekben 
realizálódik. Az ember a mindennap 
nak él. Ebben a mindennapjában; ke'.l 
segíteni, ezt a mindennapot kelt fel 
építeni ugy, hogy mindenki érezze: 
megváltoztak az idők, megváltozott a 
értelmiség is. Itt van a jelentősége a 
..falujárásnak". Nem a nép közé vaio 
romantikus kimeneteiről van szó, ha-
nem a parasztság, munkásság, értelmi-
ség munkán alapuló egységének kiépi 
léséről. 

Ezen a téren értelmiségi csoportunk, 
különösen orvosaink, elismerésre mél-
tót teljesítettek. A beteg és afimak hoz-
zátartozója érzi a közvetlen segítést, 
amit az orvos nyújt, amint hogv köz-
vetlenül segít a szerszámoltat, iskolá-
kat- javító munkás elvtárs is. 

A falujárás jelenti -az értelmiség 
közvetlen érintkezését, a többi dolgo-
zókkal. „De hiszen mindig is érintke-
zett- az értelmiség -a néppel" — hall-
juk a választ. Igen, de ebben az érint-
kezésben benne volt az „ur", a ..nép-
viszonya. A falujárás pedig pontosan 
azt a célt is szol-gátja, hagy a minden-
napokban az a baráti, az egymásert 
v-aló munka szelleme éljen a do lgozók 
között, ami a falujárással kifejlődött. 

A falujárásba kevésbé kapcsolódott 
be a jogiszértetmiség, de hiszen éppen 
ez a leggyengébb csoportunk, alig egy 
pár jogász, ügyvéd, bíró tagja van a 
szegedi pártszervezetnek. A jogveggetí 
köz. ós magánalkalmazottak száma sem 
nagv, ez összefügg azzal is, hogy a 
jogban — az állam rendjében: és a 

• magánosok közötti remiben nyer leg-
inkább kifejezést —- a polgári gondomt. 

Nagyfontosságú dolog volna az ér-
telmiségnek ezt a rétegét megnyerni 
pártunk számára. Itt rengeteg a teendő. 
Az állami (igazságszolgáltatás) városi 
alkalmazott párttagokat jobban bete 
kell vonni az értelmiségi munkaközös-
ségbe, aktivizálni kell. 

Kell, hagy a jogász csoport :s meg-
alakuljon. I-.t nem csupán a jogvégzet-
tekre gondolok, hanem azokat is bele 
kellene vonni a munkába — tanulás-
ba —, akik főkép jogászi munkát vé-
geznek (közigazgatásban, rendőrségnél, 
pénzügyigazgatásban), ha nincs is meg 
a jogi képesítésük, szükségünk van jo-
gászokra, akik ideológiailag is kommu-
nisták. Hiszen az államigazgatásban és 
igazságszolgáltatásban dolgozó értelmi 
ségi az, aki az államhatalmat gyakor-
latban megvalósítja — már pedig lé-
nyeges, hogy ezt a hatalmat ki gyako-
rolja. Itt is nem annyira az irányító 
szerveken, hanem az apró munkát vég 
ző szerveken van a suly. A nép a hiva-
talokban, bíróságokon találkozik az ál-
lamhatalommal. Az uj államrendsze-
rünk, a demokrácia csak demokratikus 
gondolkozású elemekkel valósitható 
meg. Ma mái- jóformán minden élet 
megnyilvánulásba belenyúl az ailam-
A nép közvetlen és állandó érintkezés-
ben van az értelmiséggel, egy fordított 
„falujárás", a falu jár a hivatalokba. 

Itt a hivatalokban kell megterem-
teni á közösségi szellemet, mely csak 
akkor eleven, ha az egyenlőség egy 
másért való munka- elvén épül. S itt 
nagyon sok a tennivaló. A hivatalok 
">an, bíróságoknál megfordulóknak érez-
niök kell: a pártunk tagjával állnak 
Szemben s abból kell azt kiérezniok, 
hogy ezek -a hivatalnokok különbek a 

hető, A társadalmi viszonyok és az 
azok alapját képező gazdasági viszo-
nyok változása még egészen u j 
keletű — és a változás, különösen az 
utóbbi területen még nem olyan mér-
vű, hogy egész gondolkodásmódunk, er-
kölcsiségünk átalakuljon. 

Nagy szervező munka vár ránk. 
Magunkénak kellene mondanunk a pe-
dagógusokat, kezdve a kis gyermekek-
kel foglalkozó óvónőktől — az értel-
miség világát kialakító professzorok-
ig. Ez megint csak nincs igy. Ezen a 
téren is mulasztottunk s hatalmi őr-
helyekre helyeztük a fősúlyt, pedig a 
nevelő munka jelenti a fiatalságot — 

Pedagógus csoportunk mindinkább 
hallat magáról. Megrendezte a peda 
gógus naggyülést Ott van minden mun-
kában, a falujárásban, a szabad parla-
ment vitaestjén. Az orvosok mellett ők 
a legagilisabbak. De még nagyobb súlyt 
kell helyeznünk a tanítóságra, melynek 
jelentősége az általános iskolával nőtt 
meg. 

De nemcsak a tanítókra, hanem a 
tanítványokra is szüfctégünk van. Az 
egyetemekre, népi kollégiumokra ke 
riiíő munkás és paraszt fiukból kell ki-
alakítani az uj értelmiséget. Azzá kell 
lenníök és nem osztály áru! ás utján a 
másik tábor erői „öserőivé" válni, mint 
a múltban történt sok népi származású 
értelmiségivel. Ez a fiatalság a mienk 
— belőlünk való s a felszabadulásnak 
köszönheti létét. Nekik kell magukkal 
ragadniak a többieket, azokat, a kiír 
apáik sorsát féltik az uj élettől — a 
társadalmi átalakulástól. De — féltik 

többinél, többet törődnek a kisernbe-. magukat is attól a szörnyű anyagi te-
rekkel, másképen bánnak vele. I romlástól, melyet saját húsúkon és szeL 

Szükség van az uj típusú kis állami I lemi előrehaladásuk megtorpanásán is 
hivatalnokra. Hogy még nincs itt, ért- * éreztek. Mert ne feledjük, a2 értelmi-

ség is materialista, mint minden társa-
dalmi osztály és gazdasági jólétéhez 
lképest méri valamely társadalmi át-
alakulással szembtni állásfoglalását. 

A feudális osztályok, a polgárság és 
azok, akiknek valami morzsa jut a gaz-
dagok asztaláról — szembefordulnak a 
jövővel és ragaszkodnak a múlthoz, 
amely pedig nekik sem jelentett bol-
dogulást. Az értelmiség különbnek, 
többnek érzi magát a tömegembernél 
és ha már elvesztené „uri" pozícióját, 
bezárkózik eszmét közé és körülbás-
tyázza magát kultúrájával. 

Ez elten az eszmékben és kultúrá-
ban gyökeredző mult ellen eszmékkel 
és kultúrával kell harcolni, azzal, hogy 
mi mindenkinek akarunk kultúrát adni 
és senki sem veszít azzal, -ha minden 
embertársának egyenlő lesz az indu-
lási tehetősége és ebből kifolyólag az 
emberiség szellemi alkotása i közkin-
csekké lesznek. 

A kommunista értelmiség egyik fel-
adata a materiális újjáépítésen tul a 
szellemű újjáépítés. Átszerelni magun-
kat, hogy kommunistának lenni folyto-
nos harc embertársainkért és meggyőz-
ni azokat, akik nem- a mi táborunkban 
vannak. 

Ezért „Politikai akadémia", kuiturün-
nelyek, szabad parlament — ezért poli-
tikai harc, vagy szellemi alkotások 

| tömegek közé vitele, ezért szellemi vita. 
Kell, hogy mi értelmiségiek a sze-

mélyes meggyőzéshez folyamodjunk, 
mindannyiunk kötelessége, hogy bará-
taink. hivataltársainík, kollegáink felé 
forduljunk — baráti beszélgetések, 
szakmai megbeszélések mind alkalma^ 
sak arra, hagy valakit a mi utunikra 
vezessünk. De hogy ezt megtehessük, 
magunknak kell nagyon, de nagyon 
sokat tanulnunk és dolgoznunk. 

A szegedi mérnökszakszervezet nagyjelentőségű akciója 

Nár 1947-ben kezdjék meg a Tisza csatornázását 
a szegedi duzzasztó megépítésével 

Beláthatatlan fejlődési lehetőség nyílna a te>v megvalés i tásáral 
Szegedi és az egész Tisza-völgye előtt 

Irta; BERÉNYI ÁRPÁD, a mérnökszakszervezet elnöke. 
(Szeged, december 24 ) Éppen 100 esz-

tendeje annak, nagy Széchenyi István 
megalakította a Tiszavölgyi Társulatot 
Ős megindította -a Tisza-szabályozás 
munkálatait. Meg lehet állapítani, hogy 
100 év alatt nemzetünk világviszonylat-
ban is hatalmas munkát végzett. 111 át-
vágás készült, ami által az Alföldön a 
Tisza 40 százalékkal rövidebb mederben 
foiyik, mint a szabályozás előtt. 2400 ki-
lométer hosszú véd'iöltés épült és 11.400 
kilométernyi bel vízlevezető csatorna lé-
tesült 113 szivattyúteleppel. Hazánk mai 
határai között a tiszai társulatok kere-
kem 3 millió kat. holdat mentesítenek 
ár- és belvizektől. 

Az elmúlt 100 év munkája a szabá-
lyozási és men-tesi'tesi feladatokat nagy-
jából befejezte, most uj korszaknak 
keli kezdőődnie a Ti-sz-a törtenetében. 
Az uj korszak; a Tisza csatornázása. 
A Tisza f i zé*«U luszaoau<iaia 

A folyó csatornázása alatt azt ért-
jük, hogy a mederbe beépített duzzasz-
tóművel; segítségével a vizet tároljuk, 
szintjét céljainknak megfelelően szabá-
lyozzuk, hogy a vizhasznori - ás szem-

" pontjából függetlenítsük magunkát a 
folyo szeszélyes és előre nem látott viz 
állásáról. 

A mérnökszakszervezet elérkezett-
nek látja az időt arra, hogy a Tisza-csa-
tornázás problémáját, napirendre tűzze 
és a megvalósításig szorgalmazza. Ez-
ért meghívtuk Markó Iván műszaki 
tanácsost, aki a földmüvelésügyi kor 
mányzat erre vonatkozó elgondolása 
ismertette Szeged műszaki érteímisege-
eiőtt. Szükségesnek Látszik. azonban, 
hogy ezü a rendkívül fontos, megoldás-
ra váró kérdést a nagyközönség is meg-
iamerje. Nemcsak Szeged város, hanem 
02 egész magyar Tiszavölgy lakosságá-
nak meg kell tudnia, hogy milyen fel-
lendülést jelentene ennek az országrész-
nek a Tisza vizének hasznosítása. A 
problémának a széles néprétegek által 
való megismerése és a megoldás köve-
telése nagy mértékben gyorsítja a meg-
valósítási. 

A magyar Tisza vizének- a haszno-
sítása — amint azt Markó -kifejtette 
— hámtas célt szolgálna: hajózás, ön-
tözés, és villamos energia, az u. n. „fe-
hér szén'- termelésének céljait. 

Mi az a duzzasztó m i 
A cél elérésére négy nagy duzzasztó-

őr öv el mozgatott erős zsiliptáblák van-
nak. A zsilipek nyiiasainuK. szabályozá-
sával biztosítani tudjuk a folyo víz-
szintjének ál-iarídóság'át. A duzzasztó 
csak a rövid deig .ártó árhullámok 
idejére kapcsolódik ki a szolgálatból. 

A duzzasztómű vízlépcsőt alkot, mely 
fölött magasabb, alatta pedig alacso-
nyabb a viz szín je. (A magyar Tiszán 
eszerint öt különböző vízszint lenne: 
Tiszaiök fölött, Tiszalök—Tiszafüred, 
Tiszafüred—Szolnok, Szolnok—Szeged 
között és Szeged alatt.) Első kérdés; 
hogyan halatinak át a hajók, a vízlép-
csőkön? A duzzasztóval kapcsolatos a 
hajózó, vagy „kamara zsilip". Ez hajók 
befogadására alkalmas nagy medence, 
lcét végén kapuval. Egyik kapu az alsó, 
másik a felső vízlépcsőbe nyílik. Ha 
például alulról érkezik a hajó, kinyit-
ják az alsó kaput s azon át beúszik a 
hajó a medencébe. Most az alsó kapu 
lezárul, a kamra vize felemelkedik a 
felső lépcső szintjére, a hajó tehát ki-
úszhat a felső vízlépcsőbe, a felső kapu 
kinyitása után. 

bauxitot alumíniummá). Addig, amig a 
városnak olcsó energia nem áü rendel-
kezésiére, Szeged nem is iparosodhat. 

Az állandó vízszint mellett a vasúti 
ós viziszálldtást össze tehetne kapcsolni, 
tehát a városban nagy kereskedelmi, 
kikötő épülhetne. Olcsóbb é s egysze -
rűbb -lenne a Duna-Tisza-csatorna meg-
építése. A Maros egyrésze hajózhatóvá 
válna. További felbecsülhetetlen előnyt 
jelentene az olcsó vízi szállítás a most 
már minőségi termelést folytató gaz-
dáknak és ipartelepeknek. 

Nem jelentéktelen előny lenne a vá-
rosnak, hogy o duzzasztómű csekély 
költségtöbblettel közúti hídnak is kiké-
pezhető. Megemlíthető az is, hogy a 
csatornázás a Fehértó vízellátását bizto. 
sítaná és magának a folyónak több vi-
zében is több volna a- hal. Esetétikai 
szempontból is nyerne a város azáltal, 
ha a medrét állandóan kitöltő folyó 
szelné keresztül. Végül-, de nem utolsó 
sorban felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
városunkban már az építés alatt okvet-

A duzzasztóval kapcsolatos egy „viz- len megszűnne minden munkanélküli -
kivételi" mü is, amelyen át a vízsugár 
a felső vízlépcsőből az alsóba zuhan. 

seg. 
A folyó csatornázása alulról kezdő-

A vízsugár esési ereje turbina hajtására Hik, először tehát a szegedi duzzasztó-
és ezáltal villamos energia termelésére j nak kell megépülnie. Á mérnökszak 
alkalmas 

Ami az öntözést illeti, az eljárás 
nyilvánvaló: a megduzzasztott folyóból 
a viz nyílt árkokban gravitációs utón 
vezethető be a földükre és otf felhasz-
nálható. 

S z e g e d é s v i d é k e 
• i k é p z e f k o t e t l e n f e j l ő d é s n e k 

indulás i 
Nézzük meg most már, hogy a négy 

duzzasztómű megépitése mit jelent szá-
mokban kifejezve — a Tisza völgyé-
nek. 

Létesüt 535 k-ilométer hajózó üfc — 
termelhető (óvatosan számítva) 125 mil-
lió kilowattóra áram. Végül beszerez-
hetünk 500 ezer kat. hold öntözésére 
elegendő vizet. 

Meg kell még azt vizsgálnunk, mi 
a Túsza csatornázásának jelentősége 
speciálisan Szeszed szempontjából. A 
váró- alatt jttttilei'.i duzzasztómű állal 
a M; y-oatél délre és a Tisza jobb part-
ján. l&VBtte SzegSd környékén húsz 

. ezer kat. h<&d öntözése válik lehetővé. 
Ekkora energia előállítására 8—10 ezer 

szervezet minden rendelkezésére álló 
eszközzel szorgalmazza a- munka megin-
dítását. A legközelebbi törvényhatósági 
közgyűlés utján felirattal fordul a kor-
mányhoz, hogy a mü építését már 1947-
ben kezdjék meg és a hároméves gaz-
dasági tervbe illesszék be. Szentes, 
Csongrád, Hódmezővásárhely és Szol-
nok érdekelt társtői-vényhatóságait csat-
lakozásra kéri fel. 

Felhivjuk Szeged közönségét, hogy 
á város jólétet előmozdító munkálatok 
megindítására irányuló törekvéseinket 
támogassa. 

müvet kellene létesíteni Szeged, Szol-1 vagon szénre lenne szükség. Az olcsón 
nok. Tiszafüred és Tiszalök mellett. A j termelt energia hatalmas ipartelepek _ 
duzzasztómű hidiábakhoz hasonló me- j létesítését tenné lehetővé, (pl. nem kel-
derpilMrekből áll, melyek • között gépi' lene külföldön feldolgozni a magyar 

MAJORANNA 
kifogástalan árut nagy tételekben 

állandóan veszünk. Ked-
vező árajánla-

tokat 

U R Á N I A 
vegyipari é t k«r«*kedelnú 

r l . 
Budapest li, Fő-utca 19. kérünk. 
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Sxövetkezseoek 
az ujgazdák 

A m a g y a r parasztság végre meg-
kapta ősi jussát: a földet, amelyen 
évszázadok óta annyit verejtékezett. 
Mindig másnak dolgozott, most 
végre saját magának fáradozik. A 
reakciós urak mindent elkövettek és 
igyekeznek elkövetni ma is, liogy 
megfosszák a parasztságot a földtől 
és kiforgassák jussából. Elöször csak 
ijesztgettek, de később fenyegetőzni 
kezdtek, ahol pedig lehetett, meg-
környékezték a földosztó bizottságot. 
Ha ott nem értek el eredméyt, akkor 
a megyei tanácsot vagy az országos 
fanácsot zaklatták. Igy akarták ősi 
jussából kiforgatni a parasztot. Olya-
nok voltak ezek az urak, mint a pat-
kányrajok, amikor ellepik a tanyát, 
majort 'és még a ló elől is megeszik 
az abrakot. A szegény parasztság egy 
ideig csak csendesen nézte, hogy mi 
tesz itt, meddig tart még ez az ál-
lapot. Nemsokára rendelet is jelent 
meg ezeknek az úri mesterkedéseknek 
megfékezésére, de ezek az urak még 
ma is kísérleteznek jogosan elvett 
hatalmuk visszaszerzésére és nem 
tduni, hogy mikor lendülnek' ujabb 
támadásba. Résen kell ezért kuni, 
ha egyelőre még nem is vasvillával, 
de mégis figyelni kell, hogy máit 
akarnak tenni ismét ezek az urak 
és mit akarnak' elvenni abból, amit 
a nincstelen szegényparasztság végre 
megkaphatott a demokratikus pár-
tok, elsősorban a Magyar Kommu-
nista Párt révén. 

Az ország mai nyomorúságát, a 
Szegénységét csak úgy lehet le-
győzni', ha minden erőnkkel küzdünk 
a jobblét alapjaéri: a földért. A 
föld megvédéséhez azonban erő kell, 
ez pedig az egyesülésben rejlik. Az 
új földhözjuttatottaknak tehát valami-
lyen szövetségre van szüksége. Az 
szövetségben kell tehát egyesülmök, 
újonan földhözjutiatottaknak közös 
hgoy saját érdekeiket ők maguk kép-
viselhessék. Így szövetségbe tömö-
rülve olcsó hitelakciót teremthetnek 
maguknak. Erre elsősorban a föld-
müvesszővetitezeteii, valamint az 
Újonnan Földhözjuttatottak Orszá-
gos Szövetségén (UFOSz) keresztül 
nyílik lehetőség. Ha külön-külön for-
dulnak az ujgazdák segítségért, ak-
kor csak súlyos kötelezettségek mel-
lett kaphatnak valamit, anu legtöbb 
esetben nagy megterhelést jelent a 
szegény emberek számára. Ha azon-
ban közös szövetségbe egyesülnek 
az uj földhözjuttatottak, akkor kö-
zösen sokkal jobban viselhetik el a 
mindannyiukat egyaránt sújtó ter-
heket. Igy azután nem kell külön 
kikönyörögni a segítséget, hanem 
közös erővel követelhetik az államtól 
a részükre szükséges dolgokat. A 
jobb életnek bizony még ma is harc 
az ára. Ehhez a harchoz azonbn a 
harcosok, jól megszervezett csoport-
jára van szükség. Ilyen jól megszer-' 
vezett csoportnak kell lennie az ujoti-
ban fölhözjuttatottaknalc 650 ezer 
főnyi tömegének. 

Ma már nem paraáncsolhat a nagy-
gazda a béresének és nem kéli a 
szegény zsellérembernek újévtől And-
drás-napjáig a jószág melleit szen-
vedni esőben, fagyban egyaránt. Ma 
már végre a parasztság saját föld-

! jét szánthatja, vetheti, arathatja. Eh-
' hez természetesen jó felszerelésre is 
szükség van. A jó felszerelés meg 
szerzi,se pedig csakis szövetkezés re" 
vén történhet. Az ujgazdáknak tehát 
szövetségbe kell íőmörúliiiiök, mert 
ez lehet boldogulásuk legjobb útja. 

Ezen az úton emelkedtek fel a dán 
parasztok is a kapitalizmus mocsará-
ból az igazi emberi élet magaslatára. 
Ha az újonnan földhözjuttatottak 
egyesülnek az UFOSz táborába, ak-
kor hisszük, hogy együtt könnyebb 
lesz nekik kiharcotoiok a jobb élet-

módot, az emberibb életet. 
Jelszavunk: Virágzó mezőgazdasá-

got, jómódú parasztságot! Ennek je-
gyében kell harcolnunk • szegény-
parasztság maiéi előbbi valóban 
boldog, étettehetöségéért, 

B*dű Kálmán. 

Hajrá MaDlSz! 

Szeged demokratikus itjusága nagy lendülettel 
készül a közelgő uj év uj ietadataira 

Sok gáncsoskodás, rágalom és rosszindulat ellenére töretlen a MaDlSz mun-
kakedve 

Tanoncotthont épit, a Móricz Zsigmond Kollégium helyiségeit rendbehoxza, ifjúsági akadé-
miát, Petőfi-gárda tanfolyamot szervez, vándorkőnyvlárt indít útnak 

a MaDlSz szegedi szervezete 
(Szeged, december 23). A MaDlSz a 

mult októberban tartotta meg országos 
kongresszusát. A kongresszus mérleget 
készített a MaDISz-nak arról a munká-
járól, melyet a fölszabadulás ó!a vég-
zett éa kijelölte az utat a jövőre. 

Felkerestük a MaDlSz szegedi veze-
tőit, hogy ismertessék velünk a MaDlSz 
mostani életét. Éppen együtt találjuk 
a fiúkat, kérdéseimre csak úgy árad 
belőlük a mondanivaló. Elsőnek Paulik 
Imre megyei titkárt kérdeztük meg. 

— A mi munkánk gerince abból áll 
ma is és még fokozottabban errevesz-
szük az irányt a jövőben, hogy orvo-
soljuk a szegedi ifjúság sérelmeit, ki-
harcoljuk ifjúságunk jobb életét. A 
kongresszuson elfogadott új program is 
lényegében ezt szabja meg számunkra. 
Biztosítanunk kell az ország ifjúságán 
belül a szegedi fiatalok jobb életét, fej-
lődését. Ezért szállunk síkra az isko-
lák, a gyárak és a falvak ifjúságának 
érdekében. A szegedi MaDlSz közel 
kétéves. Amikor a felszabadulás után 
vezetőink elindították a MaDlSz mun-
káiét, mi bevalljuk, nem így gondoltuk 
el az elkövetkezendő idők harcait. Eny-

nyi yáncsoskodásra és rosszindulatú tá-
madásra nem számítottunk. A szegedi 
reakció kezdettől fogva igyekezett éket 
verni az ifjúság széles rétegei és a 
MaDlSz között. Igyekeztek elgáncsolni 
minden megmozdulásunkat, ahelyett, 
hogy segítettek volna, ahelyett hogy 
az előrehaladásban támogatást adtak 
volna ifjúságunk számára. 

— Szervezeteink az azokban dolgo-
gó öntudatos fiataljaink mégis megáll-
ták a sarat — mondja Epstein Ferenc. 
—< Hibák mutatkoztak a munkában, de 
igyekeztünk korrigálni azokat. Fölvet-
tük a harcot ifjúságunk széles rétegei 
pek ön tudatlanságával, erkölcstelen, lé-
ha, könnyelmű életmódra való hajla-
mával, a gazdasági nehézségekkel, a re-
akció támadásaival, egyszóval mindaz-
zal, ami a magyar ifjúság jobb életé-
nek útjában 611. 

— Neveltük ifjúságunkat, jóllehet a 
szakképzett nevelők széles rétege távol 
maradt tőlünk, kulturmunkát, sport-
munká't, karitatív tevékenységet végez-
lek szervezeteink, annak ellenére, hogy 
sokan a nálunk ehhez jobban értőik 

nem segítettek bennünket 
Paulik Imre. 

mondja 

Demokratikus nStc és a sieretet ünnepe 
Irta: Zsulán Józsefné, a MNDSz ügyvezető elnöke 

VftRGfl MIHBLV 
ksnderkikészitö, kötélgyár és 
első magyar ntechsnikai há-
lógyár, zsineg, zsák, ponyva, 
kender, len, és jutsgyártmá-

nyok. 

Szeged, Aradi-utca k. sz. 
Telefon: 461. 

Közel kétezer esztendeje mind;n év 
decemberében beköszönt karácsony, a 
béke és szeretet ünnepe. Az év utolsó 
hetének két napján megáll a rohanó, 
száguldó élet, ráérünk jobban körül-
tekinteni önmagunkban és az egész 
világon. Talán ezért is készülünk min-
den évben már jóelőre valamennyien 
karácsony megünneplésére. Azt akar-
juk, hogy amikor a szent estén ma-
gunkba nézünk, boldog megelégedéssel 
láthassuk, hogy legalább egyszer egy 
esztendőben minden tőlünk telhetőt 
megtettünk, hogy szeretteinknek, csalá-
dunknak, ismerőseinknek örömet okoz-
zunk. Ezért, gondolkodunk már a hónap 
elején, hogy mivel is lepjük meg test-
véreinket, szüleinket, sőt még azokról 
sem feledkezünk meg, akikkel az év 
hosszú folyamán itt-ott nézeteltérésünk 
is akadt. És természetesen gondoskodá-
sunk középpontjában a gyermek áll. 

Ugyanezek a gondolatok, melyek a 
családokat, egyéneket foglalkoztatják, 
indították a Magyar Nők Demokrati-
ksu Szövetségét is arra, hogy karácsony 
előtt idén is, mint tavaly, legnagyobb 
erőfeszítéssel, az egész társadalom meg-
mozditásával olyan mozgalmat szer-
vezzen, amellyel örömet, boldogságot 
visz többszáz családba karácsony ünne-
pére. Láttuk, hogy erre még az idén is 
igen nagy szükség van. Természetesen 
a mi gondoskodásunk és szeretelünk 
is elsősorban a gyermek felé fordul. 
A gyermek felé, akivel szemben az el 
mult esztendők bűneiért o'v sok jóvá-
tenni valónk van, akik a háború borzal-
maitól riadt tekintettel, fakó arccal és 
vézna testtel oly sokszor hiába keres-
ték a felszabadulás után a megnyug-
tató szülői védelmet. Éppen ezért első-
sorban a hadiárváknak, hadifog+ok és 
sokgyermekes anyák gyermekének ci-
cára igyekeztünk mosolyt varázsolta. 
Igyekeztünk apróbb játékok, cukorkák 
mellett komoly ruházati cikkeket adni, 
amire az idén a legnagyobb szükség 
van országszerte. 

Szegeden 600 gyermeket tiltattunk 
karácsonyi csomaghoz. Ezek közül 19 
hadiárva, vagy hadigondozott gyermek 
részesült kész ruha és cipőadomány-
ban. Nehéz volt előteremteni a .szük-
séges anyaglakat, mert hiszen köztudo-
mású, hogy a mi Szövetségünk r.em 
unatkozó, jómódú hölgyek szervezete, 
hanem a társadalom legkülönböző dol-
gozó nőrétegeinek mozgalma. És éppen 
ezért sikerülhetett minden nehézség el-
lenére az akciót sikeresen végrehaj-

tani. Munkára hivó szavunkra Szeged 
asszonytársadalmának tömegei mozdul-
tak meg, hogy kivegyék részüket a 
munkából. 

Meg tudtuk nyerni célkitűzéseink-
hez a társadalom legkülönbözőbb réte-
geinek támogatását, akiknek ezúton 
küldjük hálás köszönetünket. De talán 
mindenek előtt köszönetet kell monda-
nunk azoknak a2 asszonytársainknak, 
akik az elmúlt hetekben: a maguk csa-
ládi gondjait félretéve, önfeláldozóan, 
gyakran éjt nappallá téve dolgoztak a 
gyermekek boldog karácsonyáért. Annál 
inkább méltó ez a megemlékezésre, 
mert hiszen a mi asszonyaink leg-
nagyobb részének kenyérkereső munka-
helyén is eleget kell tennie kötelessé-
gének. Hálánk és köszönetünk száll 
mindazon üzemek igazgatóságai és az 
üzemi bizottságai felé, amelyek nagyobb 
összegű adományaikkal hozzájárultak 
akciónk sikeréhez. 

Természetesen nemcsak segítőtársak-
ra, hanem meg nem értő. önző elzárkó-
zókra is akadtunk munkánk folyamán. 
Nem egy jómódú, sz infláció nyomo-
rúságos hónapjaiban vagyonokat szer-
zett vállalattulajdonos, vagy nagy-
kereskedő „adományozott" néhány fo-
rintot, vagy semmit a igyermekek kará-
csonyára. 

Az elért eredmények mellett azon-
ban látnunk kellett azt a sok-sok rá-
szorulót, ahova nem jut el segítségünk. 
Szegeden is igen szűkös körülmények 
között élnek a dolgozók tömegei és 
közülük igen nehéz volt kiválasztani 
azt a hatszázat, akik arra legjobban 
rászorult. 

Az a fudat, hogy még az idén is 
több helyre kellett volna segítséget 
nyújtani, mint ahova erőnkből tellett, 
csalc fokozza munkaerőnket és kitar-
tásunkat az ország felemelkedéséért 
vivott harcunkban. — Amikor ezen a 
karácsonyon megpróbáltunk segitséget 
vinni oda, ahol még ma is nélkülözés 
és szegénység van, ugyanakkor tovább 
harcolunk a dolgozó nép jobb jövő-
jéért. 

Karácsony ünnepén nemcsak ezt a 
csekélységet akarjuk adni a magyar 
gyermekeknek, hanem elhatározásunkat 
és ígéretünket, hogy a jövőben is fárad-
hatatlanul dolgozunk és harcolunk a 
népi demokráciáért, hogy a jövő kará-
csonyra szebb, jobb világot, általános 
jólétet teremtsünk a magyar dolgo-
zóknak. 

— A MaDlSz lányok resztvettek aa 
MNDSz karácsonyi akciójának gyűjté-
sében — mondja Börcsök Julianna, az 
alsóvárosi .szervezet lányszervezője. — 
A többi kerületekben készülnek a ka-
rácsonyi ünnepekre, kisgyermekeket 
vendégelnek meg és szegénysorsu csa-
ládokat segélyeznek föl. 

— A sándorfalvai parasztfiatalok is 
bekapcsolódtak a karácsonyi munkába 
— mondja Bozóki Ferenc titkár. — 
Többszáz forint értékű textilt vásárol-
tunk a gyűjtésünk során, amit kará-
csonykor osztunk szét Sándorfalv&n. 

A tápéi és gyálai MaDlSz fiatalok 
fculturelőadással készülnek a karácso-
nyi ünnepekre. 

Szőregről Csipei Olga elmondja, hogy 
a legutóbbi vasárnap a felsővárosi 
MaDlSz fiatalokkal együttes sportna-
pot rendeztek, ami jól sikerült. 

— A MaDlSz szegedi szervezete 
most egy tanonc és ifjumunkás otthon 
építését vállalta el — mondja Wigr.er 
György. — A Móricz Zsigmond népi 
kollégium új helyiségének rendbehozá-
sára pedig az ujszegedi kendergyár és 
a vasutas pártszervezet- kommunistáit 
kérjük föl 'a munkák elvégzésére, a mi 
rohambtigádunk pedig a törmelékektől 
fogja megtisztítani a helyiségeket. 

Vetró György, a felsővárosi MaDISa 
titkára elmondja, hogy igen nagy ne-
hézségekkel küzdenek a kerület; 
MaDlSz szervezeteik. Különösen most, 
hogy beköszöntött a tél, még az eddig 
is súlyos gazdasági bajok mellé jelent-
kezett a fűtetlen helyiség problémája 
is, ami igen megnehezíti & munkát Mi 
nemrégen) avattuk föl székházunkat, 
amit tavasz óta hoztunk rendbe. Igen 
sok munkát és fáradságot adunk bele 
a székházépítésbe, de szívesen vállal-
tuk, mert tudtuk, hogy az új székház 
otthont fog teremteni számunkra. 

Paulik Imre végül beszámol arról, 
hogy a MaDlSz most „Ifjúsági Akadé-
miát" szervez a diák, a munkás és pa-
rasztifjúság számára. Be fogjuk vonni 
és föl fogjuk kérni a munkára Szeged 
értelmiségének legjavát és ezzel még 
fokozottabb mértékben akarjuk szol-
gálni a szegedi ifjúság szellemi és de-
mokratikus nevelését. Szervezeteinken 
belül most indul a Petőfi-gárdák tan. 
folyama, amely öntudatos, harcos, de-
mokratikus ifjúságot van hivatva ki-
képezni. 

A legutóbb a szegedi iskolákban tett 
látogatásaink alapján már tudtunk 
eredményeket elérni a tanulóifjúság ér-
dekében. Rövidesen több vándorkönyv-
tár indul útnak a szegedi iskolákhoz, 
megszereztük számunkra az 50'/ros 
mozijegyeket. Ezt a munkát folytatjuk 
és az elkövetkezendő időkben még na-
gyobb mértékben fogunk segíteni Sze-
ged ifjúságán. 

A beszélgetés után úgy látjuk, hogy 
a MaDlSz nagyszegedi szervezetei az 
előttük álló sok akadály ellenére ia 
friss erővel indulnak az új év elébe. 
Ha Szeged társadalma valóban segí-
teni akarja, az illetékésekkel együtt, 
a MaDlSz munkáját és együtt érez 
•nemcsak a MaDlSz, hanem, az egész 
magyar ifjúság problémáival, akkor 
1848 március 15-ét a magyar szabad-
ságharc 100 éves évfordulóját valóban 
Petőfi, Kossuth, Táncsics örököseinek 
öntudatos, harcos, demokratikus ifjú-
sága fogja megünnepelni, az áldozatos 
munka során elért komoly eredmények 
birtokában. 

Az Alföld legnagyobb táhlaüveg 
raktára és üvegezési vállalata 

Kőrömt Gémm 
M í m - a i e s *. Te ••ion; 5G7 
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Árszínvonal — életszínvonal 
Irta: Gyöngyös! Jórsei 

máv 
A munkásság két évi hősles erő-

fesziiesevel elértük azt, hogy gazda* 
-sági étetünk minden vonalon meg-
áidulrí Az infláció szörnyű hónap-
jai után értékálló pénzre tettünk 
szert és az árszínvonal nagyjában 
kialakulhatott. Most lássuk, hogy ez 
az önfeláldozó és hősies erőfeszí-
tés a dolgozók részére milyen ered-
ményeket hozott. Mert azt látjuk, 
hogy gyáraink, üzemeink pompásan 
prosperálnak, az infláció alatt telje-
sen magukhoz tértek, sőt a stabili-
záció sem rázkódtatta meg őket ez-
zel szemben azt is látjuk, hogy dol-
gozóink a kezdeti nívó után az élet-
színvonal síkján ismét lefelé halad-
nak. 

Az inflációban az árszínvonal telje-
sen anarchikus képet mutatott s az 
életszínvonal ennek megfelelően szin-
tén napról-napra csökkent. A tisz-
tességes munka teljesen elvesztette 
a megbecsülést és a pénz azok zse-
bébe vándorolt, akik az újjáépítésben 
egyáltalán nem vettek részt, hanem 
parazita életet folytattak. A forint be-
vezetcsévél az elrejtett késztetek elő-
kerültek és kiderült, hogy igenis 
megfelelő élelmiszerrel rendelkezik 
az ország, sőt iparcikkek is kapha-
tók. Parasztjaink a legnagyobb öröm-
mel fogadiák az értékálló pénzt, noha 
nyerstermékeik jórészt jelentéktelen 
árszínvonalon mozogtak. Mit lát-
tunk ezzel szemben az iparcikkek 
frontján? Azt. hogy ezek ára a sta-
bilizáció alkalmával a reális árak 
kétszeresére, háromszorosára, sőt 
egyes cikkeknél 5—10-szeresére álla-
píttattak meg. Ennek' a bőkezűség-
nek volt a következménye az, hogy a 
stabilizáció alkalmával egyetlen üzem 
sem ment tönkre, de nemcsak, hogy 
nem ir.ent tönkre, de az üzletek száma 
oly rohamosan szaporodott, hogy 
azokat az aránylag kevés árúval meg-
tölteni nem lehetett. Megkezdődött a 
fölös számú üzletek versenyfutása 
az árúért és minthogy így mester-
ségesen növelték a keresletet, az 
iparcikkek árát az élelmiszerek lefelé 
tendáló áraival szemben felhajtották. 

Az ipari árak felhajtását a pénz-
éé hitelhiány csak alig volt képes 
korlátozni s ígv állott elő az a fur-
csa és a 'termelők részére tragikus 
helyzet, hogy lefelé tendáló élelmi-
szer árak mellett felfelé emelkedő 
ipari árak alakultak lei. A különös 
ebben főleg az, hogy az áremelkedés-
ből az ipari munkásság 9ehol sem 
részesült béremelésben, mert az ár-
töibbJetet mindenütt a tőkés gyáros 
és nagykereskedő tette zsebre. 

Igen érdekes jelenség ebben az 
árharcban az a tény, hogy a szállí-
tási költségek csökkentése végett a 
MÁV. 20 százalékkal leszállított ta-
rifájának ismét csak a tőkés gyáro-
sok és nagykereskedők vették hasz-
nááit, mert a csökkentés hatására az 
ipari árnívónál sehol sem tehetett 
látni csökkentést. Az ipari árak csök-
kentésére hivatalos akciót kelteit 
szervezni és rendeletileg kellett az 
az alacsonyabb árakat kierőszakolni. 

Ez az árcsökkentés bizonyítéka an-
nak, hogy a dolgozók összefogása 
és az indokolatlanul magas árak kol-
lektív harc útján való letörésére fel-
tétlenül szükséges, mert a tőkétől 
ilyen árcsökkentést nem várhatunk. 
Ennek egyetlen vezéreszméje van, a 
minél nagyobb profit, s ha a leg-
szélesebb dolgozórétegek az árcsök-
ken'ést hivatalos fórumokon keresztül 
nem tudnák keresztülvinni, a fakések 
ilyen árcsökkentéssel maguktól soha-
sem jönnének. 

Láttuk tehát, hogy a magas árak 
elleni harcra szükség van. Folytassuk 
ezt a harcot egységesen, mert enél-
kül életszínvonalunkat javítani nem 
lehetíéges. j 

Ez is megtorlás ? 

Két év alatt mindössze 371 fasisztát ítéltek el 
a szegedi népbiróság1 területén 

Mi az oka a sok felmentő és enyhe Ítéletnek ? — Tanulságos mérleg a sze-
gedi népbiróság kétévos működéséről 

menynek nyílvánított« — mondja a 
büntető törvénykönyv és — a népbí-
róság előtt védekező vádlott, az 
u'óbbi arra célozva, hogy az általa 
elkövetett háborús és népellenes bűn-
cselekmény az elkövetés időpontjá-
ban nem volt bűn, igy elítélése a 
népbirósági törvény svisszaható < ere-
jénél fogva sérti a magyar büntető-
;og ma is érvényben lévő alapelvét. 
Kiragadunk néhány ilyen »új:> bűn-
cselekményt s megmutatjuk, hogy a 
népbírósági törvény nélkül is bűnte-
tőtörvénykönyvbe ütköztek annak el-
követő'. Vegyük mindjárt a Vo'ks-
bund-tagságot. A Volksbund egy 
külföldről irányított szervezet, mely-
nek végcélja a Dunántúlnak Magyar-
országtól való elszakítását és a' bi-
rodalomba való bekebelezését készí-

»Büncselekmény az, amit a törvény J »Felségsértést követ el az, aki köz-
az elkövetés időpontjában bűncselek- rcmüködik abban, hogy Magyaror-

szág egyrésze idegen uralom alá jus-
som. Hazaáru'ás az, ha háború ide-
jén idegen áljam hadseregébe lépünk. 
Tehát az SS-be való belépésnél sincs 
visszaható érő? A nyilas bűncselek-
ményekre vonatkozólag gondoljunk 
okóber 15. utánra, amikor a fel-
fegyverzett söpredék az üldözötteket 
»|;o!i'ikai párt« ét ve alatt összeterelte, 
kivégezte, megkínozta, kifosztotta, te-
hát mint nyilas párttag gyilkolt, ra-
bolt. fosztogatott. Felsorolhatnánk 
még további példákat is -a háborús 
és népellenes bűncselekményekre, 
amelyeknek alapját olyan cselekmé-
nyek képezik, amelyeket a büntető 
törvénykönyv már akkor büncscTek-
nténvnek nyilvánított. A népbirósági 
törvény inkább célszerűséget szolgái, 
mikor uj definícióját adja a háborús 

letíe elő. A Btk. szerint ugyanez: és népellenes bűncselekményeknek. 

A szegedi népbiróság' ké l éves mérlege 
A népbirőságok működése orszár j életfogytiglani kényszermunkát 2-en 

gos, igy Szegeden is 1945. év március kaptak, két halálos ítélet is hangzo t t 
14-én indult meg. Ez időponttól 1946 , el, csupán egyet hajtottak végre, 
november 30-ig 967 ügydarab érke- i Ugy a népbíróságnál, mint az ötösta-
zett 1029 személy elten a rz-gedL ácsnál a felmentések és marasztaló 
nepbíróságra, amiből 790-et fejeztek j-feteetk k'egvenlítődnek. A szegedi 
be 833 személy ellen. 371 esetben ' népbíróság és ötöstanács területén 
380 személy ellen marasztaló, 356 . közel két év alatt csak 371 esetben 
ecetben 390 személy ellen felmentő : állapították meg tehát a vádlott bű-
» eletet hozott a népbíróság Ebben n ö s f é é t i s : Szegeden, Makón, 

U S ? l ? S y ~ Vá á+elven, Csongrádon, Szentesen 
darabja: s bentfoglaltatnak. Lényo- € z e n k í v ü l a z ötöstanács! ügyekben 

d C Baján. Gyulán, Békéscsabán 
hatókörébe a demokratikus f ^ - ös7zesen 371 fasiszta működött, be-
rend ellen irányuló buncse ekmenyek k é r t v e a ))kfe<< é s nyilasokat 
tartoznak, amelyeket a köztársaság !. J , . , 
védelmi törvény életbelépése (1946 : a k ket a demokrac.a nevében -
március 23.) óta követtek el. A sze- a demokracia szamara a nepbirosa-
gedi ötöstanács 1946 augusztus 26. S o k n : , k " i e§ fellett® menteni - ma-

- - • - - gyárul felmenteni —, mert »a!any t 
bűnösségük és cselekményük tárgyi1 óta működik. November 30-ig 94 

ügydarab érkezett 128 9zemély el-
len. Ebből befejeződött 37 ügy 45 
személy elten, marasztaló ítéletet 17 
esetben 17 személy ellen hoztak, míg. 

súlya« oly csekély, hogy megbünte-
tésük nem kívánatos. A törvényalko-
tónak azonban nem az volt a célja, 

felmentettek 17 ügyben 25 vádlottat I hgoy a kis és nagy ügyek közölt kü- [ ítélkezés jogát. 
1 -1 — - * — 1 • „Magyarországon egy vértelen for-

. tanuk a legfőbb kerékkötői az igaz-
ságszolgáltatásnak, különösen abban 
a gyakori esetben, ha terhelő vallo-
másukat, amiket pedig ugyancsak 
hatóság előtt tették, a főtárgyaláson 
visszavonják. Így aztán nyilvánvaló, 
liogy vagy a rendőrségen hazudtak, 
vagy a főtárgyaláson. Ezeket a ta-
nukat a népiigyészek figyelmébe 
ajánljuk. Le kell tartóztatni az ilyen 
megbízhatatlan tanukat és akkor majd 
lani. A mentőtanukra kár szót vesz-
el megy a kedvük kétféleképpen val-
tegetni és kár tucat jával ide mi őket. 
Ha már elkerülhetetlen, 2—3 untig 
klég belőlük: »nem láttam®, vnern 
hallottam® val'omásukkal semrn'tsem 
mondanak, mert hiszen többmilliő 
embert lehetne megidézni, akik szín" 
tén nem látták s nem hallották' a 
bűncselekményt. Van sok eset pél-
dául, ahol a fasizmus oly alapos 
munkát végzett, hogy élő tanu nem 
maradt s a tömeggyilkos tagadásávil 
szemben bizonyíték nem áll rendel-
kezésre; vagy a besúgásról, amikor 
az, hacsak nem írásbeli volt a íer-
jelen'.és, mindig négyszemközt tőr-
tént. Ez csak okszerű logikai követ-
keztetéssel érzékeltethető, amit a nép-
bíróság a legritkább esetben fogad 
el s a nép ügyész alul marad ebben 
a harcban. 

A közvélemény az idők múlásával 
mindinkább a megfcocsájtás felé haj-
lik s nem nyújt segítőkezet a nép-
bíróságoknak, pedig a népügyész és 
népbíróság csak úgy végezhet ered-
ményes munkát, ha a közönség tnrin-
den rétegéből megkapja azt a támo-
gatóst, ami munkája eredményességé-
hez nélkülözhetetlen. Senki se várja, 
hogy a másik menjen tanúskodni, 
mindenkinek kötelessége a népbírósá-
got munkájában segíteni'. 

Ne felejtsük el, hogy mily nagy-
lelkű megbecsülésben részesítettek 
minket a győztes szövetséges ha-
talmak, mikor saját bíróságainkra 
ruházták háborús bűnöseink felett az 

Az elítéltek szabadságvesztésbünte- | lönbséget tegyen, mert tudta nagyon 
lése az egv éven aluliakban kulminál, ; Jól> hőgy a kis ügyekből keletkeznek 
231 személyt büntettek egy évnél j a nagyok, a lázításból a lázadások, 
kevesebb szabadságvesztésre, míg az izgatásból a pogromok. Tehát az 
1—5 évig 96' személyt, 5—10 évig { úgynevezett »kis ügyekben® is hozza-
11 személyt, 10—15 évig tényleg go- nak elrettentő Ítéletet, hogy a kis 
noszak tehettek, mert 7-en vannak, izgatók, a kis lázítók, a felekezeti 
életfogytiglan két elítélt van, 5 évi gyűlöletre keltők is vegyék íudo-
kényszermunkával 24-en bűnhődtek, másul, hogy van megtorlás. 

Megfélemlítik a vád tanait 
A népbiróság megtorló bíróság, Hűnkben. Kiforszírozzák a vádlottból, 

amit nemcsak tételes jogunk, de a [melyik politikai párt tagja s úgy a 
fegyverszüneti egyezményben vállalt .vádlotthoz, mint a kihallgatandó ta-
nemzetközi kötelezettségünk és a köz-inukhoz intézett kérdésekből a lei-
vélemény is kíván. Nehéz az út a jvülálló is azonnal ráismer a kérdező 
megtorlásig, de gondosan kell ké- .népbíró politikai pártállására. A bún-
szübii rá. A népbírósági eljárás a [ügy keretébe nem tartozó kérdések-
népügyész vádiratán alapszik. A : kel zavarba hozzák az amúgy is el-
népügyész a nyomozati iratokból ké- !fogódott egyszerű tanút;, a vád ta-
szító vádiratát, vagy a nyomozás ;nuja, aki állampolgári kötelességét 
szüntetését rendeli el. A népbírósá- [teljesíti, sokszor megdöbbenve érzi, 
gon hat, az ötöstanácsban 4 népbíró j hogy ellenséges légkörbe került, nem 
működik l- l tanácsvezető — szak- [tudja, mit akarnak tőle, nem akarja 
bíró - irányításával. A számszerű elhinni, hogy terhelő vallomása idézte 
adatok és megfigyeléseink alapján | e l ő a hangulatváltozást s nem egy-
kénytelenek vagyunk tárgyilagosan 
megállapítani, hogy a szegedi nép-
bíróság nem állt mjndig hivatása 
magaslatán. Hibájául rójuk fel, hogy 
a koalíció a népbírák közt is olyan 
akadozva működik, mint politikai ele-

Boldog karácsonyi és 
újévi ünnepeket kiván 

T E M K Ó J Á N O S 
r e c z e l ő v á e ó ü z e m e 

jszer hallottuk a vád tanujától: »Én 
• vagyok a vádlott ?« Majd polémiába 
j bocsátkoznak a vádlottal újólag S 
jegyéni ízű, egyoldalú diskurzusok 
közt az ügy lényege elsikkad. 

! A vád és védelem tanúi érzik fe-
lelősségük súlyát, midőn a terembe 

i belépnek. Emberi sorsok függnek val-
lomásuktól s sok esetben visszaélnek 
s vele. A legtöbb baj a főtárgyaláson 
| visszavont vallomással van. Ezek a 

vadalom zajlott le és e vértelenséget 
az elkövetett bűnök tekintetében az 
igazságszolgáltatásnak kell pótolnia® 
— mondta ki egy NOT-itélet indo-
kolása s ha ez tényleg bekövetkezik, 
az ítéletek közmegnyugvást keltenek 
s maga a népbiróság a demokratikus 
nemzeti élet egyik fundamentuma 
lesz. 

Lippay Irma 

Szegedi 
Közúti 
Vaspálya 

SZEGED 
Külső Pislc-utca 
Tele fon: 476. 
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A demokrácia 
a magyar szabadság 

és függetlenség biztosítéka 
Irta: Dániel György 

A húszas evek elején népszerű fo-
lyóiratok kedvelt rovata volt a »lelki 
(dimka«. Ez nem kizárólagosan ma-
gyar tünet volt, Az emberiek szeret-
ték volna megismerni magukat, hogy 
a problémáikra alapvető megoldáso-
kat találjanak. Az emberek — igen 
helytelenül — nem vizsgálták önma-
gukat, hanem ezt a munkát mások-
Icai igyekeztek elvégeztetni,. Napilap-
jaink és folyóirataink sokat elmél-
kedtek a demokrácia definiálásán, 
megjelenési formáin, kevesen foglal-
koztak azonban azzal a kérdéssel: 
miiért kell a magyar nemzetnek a de-
mokráciát életformájául választani, 
ha megakarja őrizni szabadságát és 
függetlenségét. 

Magyarország az európai tiéphttllá.-
mok, kulturális és politikai áramla-
toknak állandó útjába esik, az az 
érzésünk útban állunk. Magyarország 
Európa legkényesebb pontján van. 
Kohellén Rezső svéd államtudós Ma-
gyarországot befoglalja egy közép-
keleti1 válságövbe. Ide tartozik Len-
gyelország és Románia. Nálunk a 
tatár csak két évig garázdálkodott, 
végzetesen pusztítva a népességet, 
de egy trónöröklési véletlen folvtán 
kivonult, mielőtt elvéreztünk volna. 
A török ugyan másfél Századig itt 
maradt, de idegen segítséggel mégis 
kiszorítottuk. Áz oroszok ellen csak 
háromszor harcolt a magyar hadse-
reg. Ezzel szemben nyugatról ál-
landó volt a nyomás. A német nyo-
más állandó gazdasági és kulturális 
hatásként jelentkezett. Akármilyen 
csekély is a történelmi tudásunk, 
mindenki számára világos, hogy Ma-
gya'rórSzág olyan helyzetben van, 
hogy ide valami külföldi hatás nem-
csak eljut, hanem végig is szánt raj-
iunk. 

Európát azok a barbár népek te-
remtették meg, melynek egymástól 
függetlenül, külön-külön támadtak a 
gyengülő római birodalomra s orszá-
gaikat annak romjain alapították meg. 
Ezek megdöntötték az impérium ha-
talmát, de átvették kulturáját anél-
kül azonban, hogy a magukét felad-
ták volna teljesen, Ezzel eldőlt Eu-
rópa sorsa, de meghatározott szel-
leme ts: megfogant az eszmény, 
mely magában tiordja a normát, mi-
lyennek keli tenni Európának. Eurón a 
nagy szellemi egység, közős kultúrá-
val, ideátokkal és végső célokkal, 
független, önálló tagokkal, nemze-
tekkel, melyek mind összefüggnek 
Európa egységében, nem függnek 
azonban egymástól. Szolgálni köte-
lesek valamennyien az európai szel-
lemi egységet és céljait. Egyetlen, 
nemzet sem képzeleghet arról, hogy 
egyedül ő Európa, vagy hogy övé 
Európa. Európa: mi mindnyájan va-
gyunk, egy sokszínű egység. Aki az 
egység dl len támad rossz európai, 
de rossz európai! az is, aki sokszí-
nűségét akarja eltörölni. 

Európa belső alkata minden eu-
rópai nemzetre kettős hivatásit ró. 
Az egyik az egységnek, a nemzete-
ket összefogó szellemnek a védelme 
minden Európán kivüli támadással 

FESTEK! 
• • • • • • • • b n h b o e s 

Tisztogatás i a n y a g o k ! 
M ű s z a k i c i k k e k ! 

HARASZTHY GÉZÁNÁL 
F e k e t e s a s - u t c a 22. 
M i n ő s é g ! Olcsó árak! 

vagy benső egységbontó törekvések-
kel szemben. A másik a sokféleség-
nek a védelme, a nemzetek független-
ségének megóvása, védekezzék az el-
len, hogy bármelyik is közülük a 
többi fölé kerekedjen és a hegemó-
niát, az egyeduralmat magához ra-
gadja és ezt a gazdag sokszínűséget 
és az ebből fakadó feszültség har-
móniáját megsemmisítse. 

Ebben a két formában jelentkezik 
Európa önvédelme. Igy óvja lénye-
gét, egységét és sokféleségét. Gaz-
daságát s az ellentétek feszültsé-
gének harmóniáját. Védi az idege-
nek ellen, s védi tulajdon gyerme-
kei ellen, hogy megmaradjon annak, 
ami: népek hazájának. 

SZERDA, DECEMBER 25. 
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Európa egész politikai történelme getlenséget. 

ennek a közel kétezErévea viaskodás-
nak a képe. A kívülről meg-meg 
újuló támadások és a bent fel-fellán-
goló imperialista kísérletek visszave-
rése és elnyomása adja a nagy dráma 
akcióját. Ez Európa politikai tör-
ténelme a középkorban és az új kor-
ban, a legújabb korban és a jelen-
ben egyaránt. 

Századunk második nagy háború-
jában szemben állt egymással a fa-
sizmus, mint az európai népek és az 
európai szellemiség ellensége és a 
nemzeteket összefogó, a sokszínű Eu-
rópát jelentő demokrácia. A háború 
u'án. a magyar nemzet számára nem 
maradt más lehetőség, ha megakarja 
őrizni függetlenségét és szabadságát, 
mint a demokratikus életforma. Eu-
rópa leghaladottabb demokráciája 
kétségtelenül a Szovjetunióban öl-
tött testet. A nagy birodalom 147 
nemzetisége a történelem során ed-
dig még nem ismert szabadságjogo-
kat élvez, melyek biztosítják szá-
mukra a teljes szabadságot és füg-

Az elvesztett háború sok nyílt és 
burkolt veszélyt tartalmaz a magyar 
nemzet számára. A nemzet sorsát 
irányító politikusok felismerték az 
igazságot, hogy csak úgy számítha-
tunk jóindulatú támogatásra — ami 
nélkül országunkat a romokból fel-
építeni nem tudjuk —, ha az európai 
szellem szolgálatába állunk. Európa, 
szellemiségének uj képet ad a ki-
alakuló félben lévő demokrácia, a 
magyar nemzet nem térhet ki az 
uj irányzat elől, mert csak annak tá-
mogatásával tud talpra állni. A ha-
ladó szellemiség szolgálatában nem-
csak szabadságunkat és független-
ségünket őrizzük meg, hanem meg-
tartjuk nemzeti sajátosságainkat és 
részesei leszünk az uj életforma 
nyújtotta előnyöknek. Visszatérünk 
ismét Európa érdekeinek szolgála-
tába és ezzel megnyerjük Európa 
népeink bizalmát, melynek birto-
kában könnyű lesz már újjáteremte-
nünk rombadölt országunkat és lé-
lekben meghasonlott nemzetünket, 

Katasztrófád helyzetbe kerül Szeged, 
ha egyetlen Tísza-hidját lebontják 

Milyen károkat okoz az összeköttetés megszakadása Sze-
ged és környéke gazdasági é letenek 

Minden erőnket ősszé kell szednünk, hogy a hidkérdéat gyor-
san és gyökeresen megoldjuk 

(Szeged, december 23.) Szeged vá-
rosának egyik legégetőbb problé-
mája a hifd kérdés. Miután az ideig-
lenes vasúti hidat minden körülmé-
hyek közt el kell távolítani, a tél be-
álltával Szeged környékének legér-
tékesebb része szakad el a várostól. 
Szeged környékét két roszre bont-
hatjuk: a tiszáninnenii szegényebb, 
hmookos és a tiszántúli gazdagabb, 
feketeföldekre. Ilyen szempontokból 
pnérlegelve értékelhetjük ki tárgyi-
lagosan a híd lebontásának jelen-
tőségét. 

A híd lebontásával úgy Újszeged, 
(mint a bánáti rész szakad el Szeged-
től. Újszegednek nagyon sok és je-
lentős problémája merül fel. Hiszen 
híd hiányában azzal kell szmáolni, 
hogy a jégzajlás huzamosabb ideig 
tart és akkor a két városrész egé-
szen elszakad egymástól. Az ujsze-
gedi kendergyárban 1200 munkás 
dolgozik, ezeknek 80 százaléka Sze-
geden lakik. Amennyiben megszakad 
a közlekedés a két városrész között, 
nagyszámú dolgozó veszití el a maga 
hibáján kívül kereseti lehetőségét. 
De nemzetgazdasági szempontból is 
felmérhetetlen jelentőséggel bír, 
amennyiben az újszeged! gyár na-
pon ía hatezer méter textiliát gyálrt 
Ha még az újszegedi fűrésztelepet 
is számításainkba vesszük, akkor 
megértjük, újszeged* vonatkozásban 
a hídproblémát. 

Ezen túlmenően azonban felbecsül-
hetetlen károkat okoz az összekötés 
megszakadása élelmezési és keres-
kedelmi szempontból. Csak egy pél-
dát említünk: Kiszomborból naponta 
800 liter tej érkezett Szegedre. Mióta 
a vasút nem .közlekedik a hídon ke-
resztül, ez a tejszállítás megszűnt, 
mert a tejnek Újszegedről Szegedre 
való szállítása kocsin annyira meg-
drágítja a tejet, hogy a szállító rá-
fizetéssel dolgozna. De Szőreg, Uj-
szentisván és Deszk tejtermékei és 
baromffszállítása is megszűnik. 

A szegedi kereskedelmi testület is 
foglalkozott a híd kérdésévek Mir 

után a tiszántúli részek a gazdagab-
bak, ez azt jelenti, hogy az amúgy 
is pangó szegedi kereskedelmi élet 
a híd kiesésével, jelentős veszteséget 
szenved. Ezen kívül azonban félő, 
hogy a tiszántúli gazdatársadalom el-
szokik Szegedről 

Állandó híd építése Szegednek 
életkérdése. Az újszegedi kendergyár 
munkásainak átszállítása három arát 
vesz igéybe naponta, ha csak az egyik 
csoportot számítjuk. A két csoport-
ban dolgozó gyár azonban egy kom-
pot napo.nta hat órára vesz igénybe. 
A dolgozók nincsenek sem jó láb-
belivel, sem megfelelő ruházattal fel-
szerelve, egészségükre feltétlenül ká-

ros kihatással lesz a kompon való 
járás. 1 

A szegedi kereskedelmi testület kí-
vánsága, hogy a vonat égészen a 
Tisza partjáig járjon, a város épít-
sen rendes lejárókat 'és gondoskodás 
történjék arról, hogy autóbuszok 
szállítsák be a. közönséget. Ha fcj-
számtjuk, hogy a városnak az el-
múlt télén és az idén is mennyibe 
került, hogy ál andó hídja nincs, szo-
morú végelszámolást kapunk. Ezek-
kel a kiadásokkal és nehézségekkel 
pedig mindaddig számolnunk kell, 
amíg állandó hídja nem lesz a vá-
rosnak. 

Az elmondottak azt bizonyítják, 
hogy Szeged életkérdése a híd 'és 
annak felépítése minden körülmények 
közt megoldást kell talá/lnk 

A diktátor 
irta: Gárdos Sándor 

Bergengócia ura, a félelmetes Zuárd ; 
ezekkel a szavakkal fejezte be rádió-' 
beszédét: 

— Beszélhetnek ellenségeink, amit 
akarnak, mégis történelmi tény, ahogy 
néhány éves urahnunlc Bergengóciát 
ismét hatalmas, virágzó állammá vará-
zsolta. Heroikus erőfeszítésünk nem 

tátori álarcot, szigorúan deressrirozott 
arcvonásai kisimulnak és mosolyogva 
fordul a kislányhoz: 

— Na mókustea, mi az a nagyon 
sürgős ügy? Halljam. 

Mókuska odatelepszik az íróasztal-
ra, iskolai füzetet tesz a papa el® és 

volt hiábavaló: hadseregünk legyőzhe-' felháborodva magyarázza; 
tetten, tekintélyünk megnövekedőit és ' — Képzeld öreg tatá, a háztartás-

tanárom olyan házifeladványt adott, 
-amit képtelen vagyok megcsinálni. 
Egész délután számítgatok, de hiába, 
nem megy. Ilyen nehéz feladatom még-
nem volt. Papa, azt mondják, te okos 
ember vagy, segíts a kislányodnak, 
mert nem szeretném, ha a tanár úr, 
ez a cuki ember, ostobának tartana 
Meg kell fejtenünk együtt ezt a házi-
dolgozatot. Ugye segítesz a kislányo-
don? 

népünk jóléte sohasem volt ilyen álta-
nos és kielégítő, mint most. 

A szónok elhallgatott, pülanatig ön-
kéntelenül is várta a hatást, ami szó-
noklatai után fel szokott harsanni. A 
mikrofon-azonban néma maradt s ret-
tenetes Zuánd fáradtan ejtette le fejét 
Bz íróasztalra. De nem pihenhetett, mert 
rádiómérnökök léptek a szobába, per-
cek alatt leszereltek a készüléket és 
Zuárd kénytelen volt ismét felvenni 
diktátori arckifejezését, azt a pózt, 
amelyet a birodalom népe ismer és el-
vár tőle. Ugy állt már a díszes író-
asztal előtt, mint önmaga szobra s a 
mérnökök mélységes tisztelettel hátrál-
tak kifelé az ajtón. A bálvány moz-
dulatlanul állt, amíg el nem takarod-
tak, majd nagyot sóhajtott és arcvoná-
sai báván elernyedtek. Pillanatra me-
gint ember lehetett, gyorsan kifújta az 

Zuárd, a rettenetes, megigazította a 
széket maga alatt, feltette szemüvegét, 
kiterítette az irkát, kopasz fejét össze-
dugta a gyerek szőke buksi fejével és 
nekiláttak a házifeladvány megfejtésé-
hez. 

—• Lássuk hát, miről van szó. 
A kislány olvassa a tételt; Adva 

van egy háromgyerekes családapa, aki 
[egyetemet végzett tisztviselője egyik 

S F & élvezettel trombitált a zsebken-. bergengóciai nagyvállalatnak. Fizetése-
dojebe, hiszen olyan ritka alkalom, hogy, havi 4500 talentum Te vagy a fele? 
néha egyedül maradhat önmagával. | sége és azt a 4500 tálentumot úgy kell 

A kővetkező pillanatban már nem. beosztanod, hogy abból mindenre tel-
volt egyedu . Egyszerre ket ajtón ke-jjék, ami egy háztartáshoz szükséges, 
resztül torcek ra. Egyik ajtón a szárny-; Eiég szép fizetés ez a mai viszonyok 
seged lepett be es mar jeletette is: j között, tessék hát ilyen ala 

költségvetést csinálni. 
—Nahát ez igazán nem nehéz fel-

A szemközti ajtón ugyanakkor a advány — mosolygott a diktátor, 
diktátor kisleánya viharzott be. 14—15 
éves fruska, friss, szép és jókedvű. 

— Papa, papa, sürgősen szeretnék 

ea lepett be es mar leletette is: között, tessék hát ilyen alapon ház-
— Alazatos tisztelettel jelentem, tartási költségvetést csinálni 

hogy Őexcellenciája... 

beszélni veled . . . 
Zuárd pillanatig habozott, majd oda-

szólt a szárnysegédhez: 
— Köszönöm ezredes úr s kérem, 

közölje a várakozó urakkal, hogy ma 
este már nem fogadok. Fontos állam-
ügyek . . . 

Az ezredes meghajol, eltávozik, 
Zuárd most már végleg leveszi a diik-

— Várj csak, várj csak, dehogy Is 
könnyű, még hátra van a java. Azt 
mondja a feladvány, hogy a 4500 tálen-
tumból már a kifizetőnél levonnák 
adóra, nyugdíjra, betegsegélyzőre, kü-
lönböző köteles állami szolgálatokra 
1875 tálentumot úgy, hogy tulajdon-
képen nem 4500, hanem csak 2525 tá-
lentumot kap kézhez az illető. Vegyünk 
csak 1200 tálentumot a kétszobás hal-
los lakásért, akkor 1405 marad élelem-
re, ruházkodásra, a három gyermek 
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Beszélnek a hommuniaia lalujáróh 

A Szegedi Kendergyár falujáró csoportja 
I J ! - több mint ezer szegényparaszt 

szerszámát javította meg 
ILelkesaa, céltudatosan é s eredményesen dolgoznak a kommunista 

kások a falu és város közötti együttműködés megteremtésén mun-

(Szeged, december 23.) A Magyar 
Kommunista Pártnak az utóbbi hóna-
ookban megindított akciói közül egyik 
legnagyobb jelentőségű és legnagyobb 
sikerű elgondolása a város a faluért 
program megvalósítása. Amint a Dél-
magyarországban ís beszámoltunk róla, 
az MKP pártszervezetei, üzemi szerve* 
zeted nehéz heti munkájuk után vasár-
napról-vasárnapra felkerekednek és fel-
keresik a környező falvak népét, hogy 
segítsék munkával, felvilágosító taná-
csokkal. De nemcsak tanáccsal, de ka-
láccsal is szolgálnak a városi dolgozók 
ezeken az alkalmakon a falu népének, 
mert különböző szakmunkátok mind-
járt hozzálátnak az esetleges javítani 
valók, üvegezés, heggeszt és, villany-
szerelés vagy más egyéb tennivalók el-
végzésének is, —természetesen teljesen 
díjtalanul. 

Versengve jelentkeznek 
munkára 

Az eddigi falujárások során a leg-
szebb teljesítményt a szegedi Kender-
gyár gárdája végezte; több, mint ezgr 
-munkadarabot javítottak meg. Ezén a 
legkülönbözőbb munkálatokat kell ér-
tenünk, mert vasárnaponként lakatos, 
bádogos, hegesztő, asztalos, üvegező, 
órás, cipész, villanyszerelő, szijvarró 
és műszerész-csoport megy ki a falvak-
ba. A kendergyár kommunista falujá-
ró csoportját dr. Landesberg György 
elvtárs, mérnök szervezte meg a gyár 
pártszervezetének vezetőjével: Affócsi 

Jénps elvtárssal. Landesberg- elvtárs el-
mondja, hogy minden alkalommal ha-
talmas lelkesedés nyilvánul meg a gyár 
kommunista- munkásai körében és szin-
te versengve jelentkeznek az emberek 
a munkára. Az elmúlt vasárnap pél-
dául megtörtént, annyian szálltak fel 
az autóra,, ho-gy el sem tudtak indulni 
a nagy rhé'géérheléstők így azután né-
hány embernek otthon kellett marad 
nia. Senki sem akart azonban leszállni 

és végül úi sorshúzással és más hason-
ló módon kellett a nehéz helyzetet 
megoldani. 

Az emberek szállítása egyébként is 
nagy nehézségeket okoz, mert sokszor 
csak lovaskocsival tudnak kimenni, ez 
pedig a mai hideg időkben- igen nagy 
áldozatot jelent. Néha sikerül megkap-
ni a gyár autóját, ilyenkor azután Lan-
desberg elvtárs vállalkozik a soffőr 
szerepére és vigan, hangos nótaszóval 
viszik a- segítséget a falusi dolgozók-
nak. 

— Nagyon megkedveltük a falujá-
rást., — mondja beszélgetésünk során 
Agócsi elvtárs — é s .talán életünk egyik 
legszebb időszaka, mikor kinn vagyunk 
a szabadban, kiesünk az itthoni légkör 
bői és ezenkívül lélekben is közelebb 
jutunk a parasztsághoz. Az emberek 
legnagyobb része bizony hiányos ruhá-
ban megy ki ezekben a hideg napok-
ban is, úgyhogy többen már meg is be-

• tegedtek közülük. Mégis örömmel vég-
jzik munkájukat és nem maradnának 
t itthoni a világért eem. 

játszó S. Üveges Rózsa és Waltner Mi-
hály. Most tervezik egyébként egy népi 
tánccsoport megszervezését is. 

Láthatjuk, hogy a kommunista falu-
járóik valóban szép és eredményes mun-
kát végeznek. A néhány megszólalta-
tott szerény munkásnak szavaiból is 
elénk tárul az a hatalmas munka, ame-
lyet önzetlenül, fáradságos heti mun-
kájuk után végeznek. Amikor elbúcsú-
zunk tőlük, Landesberg elvtárs még 
elmondja, hogy most végre egy kicsit a 
saját portájukon is szeretnenek söpör-
ni, vagyis elhatározták, hogv egy alka-
lommal a gyári dolgozóknak nyújtanak 
ingyenes segítséget. Va-amelyik zor-
dabb téli vasárnapon, amikor semmi-
képpen sem lehet majd falura menni, 
akkor meg is valósítjuk majd ezt • 
térvet. 

Lőbtís Zoltán. 

Tvardovszkij 

Igy dolgoznak a falujárók. 
Elbeszélgettünk külön is a falujáró-

csoport egy-egy tagjával. Rózsa János 
elvtárs az üvegezési munkákat végzi a 
falvakban. Teljesen egyedül dolgozik, 
pedig Tápén például 28 ablaküvegezést 
kellett megcsinálnia. Elmondja, hegy 
egészen szegény családok hozták az ab-
lakkereteket megcsináltatni, akiknek 
erre egyébként nem lett volna módjuk. 
Valósággal sírtak az örömtől, amikor 
készen lett, mer! több kisgyermekkel 
együtt fűtetlen, ablaktalan szobákban 
kellett eddig meghúzódniak. Alig akar-
ták elhinni, hogy mindezt ingyen, min-
denféle ellenszolgáltatás nélkül kapták. 
Akadtak persze olyanok ís, akiknek tel-
lett volna a megjavítás költségeire, de 
gondoltál;, miért ne használják ki a 
kommunistákat. Több jómódú kisgaz-
dapárti is odavitte megcsináltatni az 
ablakját. „Aki kér, az kap!" — gondol-
ta magában Rózsa elvtárs és nekik is 
éppen olyan jószívvel beüvegezte ab 
lakjukat. 

Horváth János elvtárs nyolc társá-
val együtt a lakatosmunkákat végzi 
Általában nekik akadt a legtöbb mun-
kájuk. Mindenféle foltoznivalót vittek 

íncselkedés 

rek alig győztek hálálkodni és sokan 
voltak köztük, akik ajándékokat akar-
tak adni nékik nagyszerű munkájukért. 
ök azonban semmit sem fogadtak el, 
legfeljebb egy kevés bort vagy kalá-
csot, de csak éppen annyit, amennyit 
ott megettek. Magukkal semmit sem 
hozták, pénzt pedig egyáltalán nem 
fogadtak el senkitől. A hálás falusiák 
pedig elhalmozták volna őket minden 
jóval, de az ipari munkások megakar-
ták mutatni, hogy „csak" segíteni akar-
nak és nem élelmiszerekért jöttek, mint 
a régi feketézők és batyuzók tették. 

Ugyancsak nagyon örültek a falu-
siak Balogh Sándor elvtárs, kovács-
mester munkájának és egymásután hoz-
ták oda lovaikat patkolni. Ezenkívül 
azonban Balogh elvtárs szívesen vál-
lalta a cipők megvasalását is, meg a 
legkülönbözőbb mezőgazdasági felszere-
lések helyrehozását. Mint régi szakem-
ber számos értékes tanáccsal is ellátta 
azokat a falusiakat, akiknek beteg lett 
vagy lesántult a lovuk. Akadt is köz-
tük aztán olyan is, aki hálából legalább 
egy borosüveget akart odacsúsztatnt 
neki. 

- t á -

JÓ fiú vagy, nem kétli senki 
csupa erő és értelem; 
téged látni és megszeretni 
bizony nem volt nehéz nekem. 

De mégse képzelj túlsókat 
magad felől kedves barátom, 
valahogy el ne bízd magad: 
nem egyedül vagy a világon. 

<t. 
Engedd meg, hogy orrodra írjam 
ha tán tútfennen hordanád: 
ilyen mint te, nem égy, de tíz van 
minden ujjamra legalább. 

Nem mondom, ajkad és szemed 
megörvendeztet, hogyha látom, 
de azért kérlek, ne feledd: 
nemcsak magad vagy á világaii. 

S mert rám legény egész sereg vár 
egyformán szép, okos, helyes, 
drágám, jó hogy le nem maradtál 
s a versengésben részt vehetsz. 

Ezért ne képzelj túlsókat 
magad felől, kedves barátom 
s valahogy el ne bízd magad; 
nem egymagad vagy a világon. 

Fordította: Lányi Sarolta. 

iskoláztatására, fűtésre, világításra, cse-
lédre és szórakozásra. Tudni kell, hogy 
agy kiló kenyér 7 tálentum, egy kiló 
hús 32 stb. stb. Próbáltam takarékos-
kodni i t t js, ott is, alig adtam enni a 
gyerekeknek, a cselédet elbocsátottam, 
villany helyett petróleummal világítot-
tam, de sehogy sem elég a pénz. Kép-
telenség kijönni a fizetésből. 

Zuárd és Mókuska teljes óra hosz-
száig kínlódtak azzal, hogy a kispolgár 
háztartását egyensúlyba hozzák, de nem 
ment a dolog. Mókuska diadalmasan 
kacagott, Zuárd egyre dühösebb lett, 
nagyokat fujt, izzadt, a kabátját is le-
tette és három ív papirost tele írt szá-
mokkal. Végül is elvesztette türelmét, 
csengetett s idegesen szólt oda a belépő 
szárn ysegédnek: 

— Kérem azonnal a pénzügyminisz-
te r t 

Tíz perc múlva a szemüveges mi-
niszter mái- ott hajlongott a diktátor 
íróasztala előtt és negyedóra múlva 
már hárman dugták össze fejüket az 
irka fölött. 

— Számítsa csak ki, valóban 1875 
tálentum járulékot vonnak le egy 
4500-as fizetésű tisztviselőtől? 

A pénzügyminiszter számol, telefo-
nál a minisztériumba, ismét számol, 
majd kijelenti: 

— Krajcárig egyezik a levonás. 
A diktátor arca egyre zordabb lesz. 

Újból csenget. 
— Kéretem a gazdasági minisztert, 

a hét éves összeállítási terv híres al-
kotóját. 

Jön a szakállas miniszter és remeg. 
A diktátor rárivall: 

— Mennyibe kerül a kenyér, a liszt, 
a hús, a lakás? 

— Nagyfőnök, a házifeladvány ada-
tai pontosak. 

Most már négyen tanácskoznak, szá-
mítgatnak, takarékoskodnak, de 61; sem 
okosabbak a kistisztviselő feleségénél. 
Akárhogy is forgatják a számokat, 4500 
tálentum ntm elég a megélhetésre. 

A diktátor tajtékzik a dühtől. 
— Van ennél kisebb fizetésű hiva-

talnok is? 
A pénzügyminiszter ismét telefonal, 

majd jelenti; 
— Ó hogyne Nagyfőnök, ez nagyon 

szép fizetés. Átlagban- 2800—3000 tálen-
•tum egy kistisztviselő fizetése. 

oda nekik az emberek. Éjjeli edénytől — Nagyon köszönöm a segítségét, 
levesest álig mindent megjavítottak, Ezt meg fogja, csak vigyázzon, meg. ne 
megfoltoztak. Teljes kis műhelyfelsze- lássák — mondta neki a hálás gazda. 
rel'ést viszünk magunkkal, még tábori. Balogh elvtárs persze megmagyaráz 
tűzhelyet is a tópatkoláshoz. Az *mbe-'ta nekik, hogy nincs itt semmi titkolni 

valójuk egymás előtt és megköszönve 
a kedves ajándékot, alosztottáli egymás A diktátor most már ordít. 

— És egy munkásnak mennyi a 
bére? 

Telefonálás. Jelentés. 
— A szakmunkásé átlag 1400—1600, 

g napszámosé 800—1000 tálentum. 
— És tőlük is levonják az állami 

illetékeket? 
— Természetesen Nagyfőnök, a jőve. 

delem arányéban. 
A diktátor magából kikelve üvölt: 
— Hát ez borzasztó uraim. Éppen 

most jelentettem ki a rádióbeszédem-
ben, MBB 
volt a jólét ilysn magas fokon, mint 
most, a mi uralmunk alatt. Hát hazud-
tam én az imént uraim? 

A miniszter urak lehajtott fővel 
hallgattak. Mókuska diadalmasan- kaca-
gott: 

Ugye, ti sem- tudjátok megöl* 
dani. És még rólatok mondják, hogy 
okos emberek vagytok. Elmondom majd 
á tanár úrnak. 

Zuárd, a rettenetes vésztjósló szelíd-
séggel fordult a pénzügyminiszterhez: 

Mennyi az ön fizetése minisz-
ter úr? 

A cvikkeres úr szégyenlősen vála-
szol: 

— 150 ezer tálentum Nagyfőnök. 
— Ugy? 
Percegig tartó kínos csend. Az urak 

földreszegett szemmel hallgatnak. Mó-
kuska felkapja az irkát s táncolva, 
kacagva kiszalad. Az urak tovább hall-
gatnak. Zuárd, a félelmetes, hirtelen-
megrázza a fejét, felveszi legszigorúbb 
diktátori ábrázatát, majd erélyesen 
csenget. 

A két miniszter izgatott és kíván-
csian figyel. A -szárnysegéd megjelenik. 

— Kérem a rendőrminisztert. 
— A kegyelmes úr éppen az elő-

szobában tartózkodik. 
A főrendőr' vigyázz állásban jelent-

kezik: 
— Rendelkezésére állok Nagyfőnök. 
Zuárd keményen, a szavakat pattog-

tatva adja ki a parancsot. 
— Azonnal tartóztassa le leányom 

háztartástani tanárát. Ez az ember 
tudatosan rezsimellenes propagandát 
űz az iskolásgyerekeik között. Nem tű-
töm a destrukciót Bergengóciában. 

A miniszter urak arca kiderül s el-
ragadtatva, leplezetlen csodálattal ha-
jolnak meg a nagy férfiú e lő t t . . . 

BRUCKHER TESTVÉREK RT. 

között, közösen elborozgatva az aján-
dékozóval. 

Bárányi József hegesztő is eredmé-
nyes munkát végzett. Sok szegenv pa-
rasztember hozott oda néki olyan szer-
számot, amelyet már szinte teljesen 
megevett a vakrozsda és ha a kommu-
nisták nem segítenek neki, talán soha 
sem tudta volna használni. 
A falu népe megszerette 
a kommunistákat 

, t . . . . A minden alkalommal hatalmas, ál-
hogy Bergengóciában^^sohasem d o z a t o s m u n k á t végző falujáró kom-

munisták m-ellett több szervező is ki-
megy vasárnaponként, akik főként sej-
tóagitációt végeznek. A Délmagyaror-
szágot és a Szabad Földet viszik ki a 
íalvakva, hogy megismertessék a falusi 
dolgozókkal. Vastagh Istvánná, Kopasz 
Mihályné és Makra Gyula elvtársak 
elmondják, hogy az újságokat eddig 
még mindenütt sikerült eladniok az 
utolsó darabig. Ezenkívül bekopognak 
minden házba és elbeszélgetnek az ott-
honlévőkkel. Bizony sok helyen csak-
úgy dől a panasz, legtöbb helyen ter-
mészetesen anyagi természetű dolgok 
kerülnek elő. Mindenütt jó érzéssel ve-
szik azután tudomásul és hinni sem 
akarják, amint elmondják nekik, hogy 
a kommunisták most éppen- ezeken a 
bajokon akarnak segíteni, és legalább 
így egy-egy vasárnapon ezt bebizonyít-
ják azzal i®, hogy ingyen dolgoznak a 
falu népének. Sok helyen- megtörtént 
ilyen beszélgetések' után,- hogy hálásan 
mondták, most látják csak, mennyire 
félrevezették őket az urak és zsíros 
parasztok, amikor a kommunistákról 
beszéltek nekik. 

A téli időben azonban a nagy hideg 
mellett igen akadályozza a munkát a 
korai sötétedés is. Ilyenkor kezdődik el 
azután a kulturcsoport munkája. Nagy-
györgy Mária elvtársnő két hónappal 
ezelőtt vette át a kender-gyár kultur-
csoportjának vezetését és azóta is már 
igen szép sikerrel szerepeltek minde-
nütt. Darvas József „Szakadék" című 
drámáját adták elő, mindenfelé a leg-
nagyobb sikert aratva. Műsorukat népi 
darabokból igyekeznek összeállítani. 
Most készültek el Móricz Zsigmond „A 
Sári biró" cimü darabjával és ezzel 
járják a falvakat. Naigygyörgy elvtárs-
nő elmondja, hogy munkájában nagy 
segítségére van két régi munkásszin-

SZEGED 
Kossuth L-sugiral ís Ttsia L.-kBrot sarok 

Telefon.'397 VASÁRUHOZ Telefon; 307 
Vaskereskedés, szerszám- és mezőgaz-
dasági gépek raktára. Nagy választék 

tűzhelyek és kályhákban 
jutányos áron. 

Épület- é s butorvasa lás 

Boldog karácsonyi 
iinepeket kiván a 

szegedi HATEOSZ 
tagok fuvarozás i i rodá}a 
Po!gír-n.i Tei.:424 Kölcsey-u. 10. Tei.csos 

Amerikai &rak81ct3nbftl behosoM 

tetierautó-mobilok 
eladási helye: POGÁNY LÁSZLÓ, autó-
műszaki válla ata, VÁR UTCA 4. Telefon: 

648. 
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A N O T A S F A F 
Huszonkét esztendeje mult e nar 

•fokban, hogy a legnagyobb magyar 
foüdorisrtát, Szeged szülöttjét s haló 
poraiban is Szeged fiát, Kálmány La-
jost alsóvárosi kis házából a Föí-
íártiadunk-kal díszített kertbe vitték. 
Tragikus életű, tragikus halált! ma-
gyar tudós volt ez a mindeu ízében 
magyar pap. Móra Ferenc az utolsó 
magyar sámánnak nevezi ezt a nép-
pel egy követ fújó paraszt-pipot 
s így jellemzi: »Oszlopokon járó 
nagytestű óriás; magam formájú em-
ber, pedig én is megütöm a mér-
iéícet, kihasadt volna belőle kettő, 
reidawanui nagy gömbölyű kopo-
tt, a, viiolásba játszó, tömpeorrú szók-
ra teszi arccal, pilláiban kerek sze-
mekkel, különös tüzes katlanokkal, 
amelyekben egyszerre forrott fájda-
lom, gyűlölet, cinizmus és fan at iz-
mus.« 

• 
Makacs, konok természetű, nyers-

nyakas ember volt a »nótás pap«. Azt 
mondják, ő nem akart pap lenni, 
csak az anyja kívánságára, könyör-
gésére ment el »Tömösvárra« a pap-
nevelőbe. Négy évig haza se jött 
az anyjához. Mikor aztán pappá szen-
telték, Iwzajött Szegedre a konok-
s.zívű fiú s az anyja elé állt: 

— No, itt vagyok, édösanyám, mög-
lött az akaratja! 

a 
Móra Ferenc is ír róla két kedves 

anekdótát A fiatal pécskai káplán 
már 1875-ben elkezdi tanulgatni s 
jegyezgetni a nép dalait, szokásait. 
Eljár lakodalmakra, dugott bálokra, 
kukoricafosztóba s örökösen kántál-
tatja az embereket. Az iskolában is 
jobban érdekli, amit a gyermekek 
tudnak, mint amit neki kellett volna 
megtaníttatni velük. Egyszer a tan-
felügyelője volt benn egy hittanórár 
ján és a káplán Dávid király felől 
faggatta a gyermekeket. 

— No, aztán, miben jelösködött ez 
a Dávid király? — kérdi Kálmány 
az egyik surbankó gyermeket. 

— igön szép nótákat tudott cim-
balrnozni. 

— Hát aztán té tunnál-é olyan 
szép nótát? 

—- Még szöbbet is — vigyorodott el 
a gyermek. ! i ! 

— No, hát mondd el hamar a 
nagyságos tanfelügyelő úrnak! 
S a tisztelendő úr — írja Móra —, 

akinek a szeme nevetett az örömtől, 
míg a siheder elkornyikált valami 
ősi balladát, sehogyse tudta megér-

ŐRÖLJÖN 
kenyérgabonát, paprikát, 

DARÁLJON 
takarmányfélét a 

TISZAMflLOM 
IPARI 

KERESKEDELMI KFT. 
Vértanuk-tere (Vám-tér) 6. sz. 

M A L M Á B A N 
Telefon: 446. 

teni, hogy a nagyságos tanfelügyelő 
úr miért ráncolja össze a szemöldö-
két és miért fordul kj az iskolából 
köszönés nélkül. 

» 
Az is vele fordult elő, hogy egy-

szer egy pásztorembert vallatva a 
meséi meg a nótái felől, egy barát-
jával ráesteledett kinn a pusztán, A 
jegyzést folytatni kellett azon me-
legében, mert másnapra már nem 
biztos, hogy ugyanolyan mesélős, 
dalos kedvében találja a juhászt. De 
hogy lehet sötétben írni? 

— Hát, hacsak nem lopnak az urak 
egy kis szárat — javasolja a pásztor 
s mutatja is, hol található. 

— Té szoktál ilyet csinálni? — 
kérdi Kálmány a szintén pap ba-
rátjától. 

— Én ugyan nem! 
— Hát én sé — feleli a tüzbejött 

nóiás-pap — de most mögpróbá-
lom! 

Néhány perc múlva ropogott a 
pásztortűz s a lelkes gyűjtő rőt lán-
gok fényénél íóhatta jegyzetfüzetébe 
a magyar népköltészet legszebb so-
rait. 

• 

1391-ben a szeged-rókusi plébá-
niára pályázott. Irt is a városnak egy 
szép levelet, hogy milyen jót tenne 
a város a magyar népköltészet ügyé-
nek, ha elősegítené az ő rókusi plé-
bánosságát és így állandóan Sze-
geden lakva fölgyüjtheti a régé sze-
gedd néphagyományt. Neve és műkö-
dése ekkor már ismert volt, hiszen 
a két kötetes Koszorúk az Alföld 
vadvirágaiból már nevet szer-
zett neki. A Szeged népe című gyűj-
teményének harmadik kötete épp ab-
ban az évben jelent meg s néhány 
éve jelentek meg etnológiai dolgo-
zatai is a Tudományos Akadémia ki-
adványai közt, nem egy németül is. 

— Tudjátok miért ítélték el a fiamat 
és a többit, akik vele tartottak? Meg-
mondom én és ti htgyjetek egy ősz öreg-
asszonynak, az édesanyjának •.. Azért 
ítélték el őket, mert az igazságot hoz-
zák néktek. Csak tegnap tudtam meg 
én is igazán, hogy ez az igazság és 
senki meg nem cáfolhatja, senki perbe 
nem szállhat vele. . . 

A tömeg nőtt, morajlott, sűrű gyűrű-
ben vette körül. 

— Szegénység, éhség és betegség — 
ezt kapják az emberek a munkájukért. 
Ellenünk van mindenki, egész életünk 
nap-nap utáni robot, mocsokban, ámí-
tásban telik el. Pedig a mi munkánk-
ból laknak jól és mulatoznak azok, 
akik láncon tartanak, mint a kutyát. 
A tudatlanság láncán, ment mit is 
tudunk m i . . . Félelelem és rettegés, 
éjszaka a mi életünk, fekete éjszaka... 

— Igaz — hallatszott valahonnan a 
tömegből. 

— Tömjétek be a száját! 
A tömeg mögött most feltűnt a de-

tektív, két csendőr kíséretében, és akkor 
az anya riadtan szétdobálta az utolsó 
csomagokat. Mikor újra benyúlt a tás-
kába, keze idegen kézzel találkozott. 

Fogjátok! Vigyétek! 
— Oszolni! — kiabáltak a csend-

őrök és széjjel taszigálták az embere-
ket. Azok kelletlenül engedtek, töme-
gük erejével szorongatták: a csendőrö-
ket és zavarták őket, italán nem is 
szántszándékkal. Az ősz asszony azzal 
a nagy, becsületes arcával, jóságos 
szemével vonzotta őket s míg odakinn 
az életben százféle dolog választotta el 
őket egymástól, most hirtelen valahogy 
összeforrtak, az elhangzott szavak tüze 

* Részlet Gorkij: Az anya c. regé-
nyéből. (Szikra kiadás, 1946.) 

A város fejei azonban nem sokra be-
csülték a nótás pap működését, -•in-
nál inkább tudták róla, hogy hör-
csögös természetű, néppárti pap, aki 
minden úrfélével könnyen hajbakap, 
ha tudja, hogy különb ember ná-
luk. Aztán meg nem is érteit az 
úri szokásokhoz s a magakjelletésher. 
Mondták, hogy látogassa meg az 
egyházközség tótum-faktorait, de bi-
zony őt erre nem lehetett rávenni-
Mégis, a választói — vagy tizenöten 
— valamennyien ismerték személye-
sen és meg is ígérték neki, hogy 
őt választják meg. Mégis a piébá-
nosválaszíáskor csak egy szavazott 
rá. A választás után, rendre odamenT 
hozzá mind a tizenöt atyafi s saj-
nálkozva kijelentette: 

— Nézd Lajos, vagy: nézze tisz-
telendő úr — én nem töltetük róla, 
hogy égyedű csak én szavaztam rád! 

A nép papja iszonyú haragra lob-
bant. Itt hagyta Szegedet, azzal, 
hogy feléje se néz többet. Még a 
Dugonics Társaságból ís kilépett, 
hogy semmi ne kösse Szegedhez, pe-
dig egyike volt az alapítóinak s egyik 
volt 1883-ban, mint szőregi káplán, 
a négy közül, akik az eszmét termő 
Reizner Jánost a Társaság megala-
kítására buzdították) 

Elment megint káplánnak, később 
csanádpalotai plébános lett, míg vé-
gül 1909-ben szélütötten hazakerült 
Szegedre, itt élt az emberek között 
emberek nélkül, magánosan. Tragikus 
s elhagyatott életére kvelei vetnek 
némi fényt: Ortutay Gyula közölte 
néhány éve a Délvidéki Szemlélőén 
Szalay Józsefhez, a szegedi literátus 
rendőrfőkapitányhoz irt néhány leve-
lét, néhányat meg a Somogyi-könyv-
tár őriz. Hátrahagyott kéziratait 
Móra Ferenc mentette meg, hogy 
aztán egyik különc tudósunk fürdő-
szobájában rothadjanak tovább s ma 
már ismeretlen helyen hányódjanak. 

egybeolvasztotta őket. Talán régen várt 
és áhított lyen szavakat a szívük, 
amelyet elgyötört az élet sok igazság-
talansága. A közelebb állók némán 
áliüak, csak mohón figyelő s z e m ü k e t 
látta az anya és érezte forró lehele-
tüket. 

— Fuss e l . . . 
— Mindjárt elfognak . . . 
— Nagyon is bátor . . . 
— Utat! Félre innét! 
A rendőrök szava egyre közelebbről 

hangzott, az emberek meginogtak, távo-
lodtak, széledtek jobbra-balra. 

— Ne üsd! 
— Gyalázat! 
— Ne engedjétek... 
— Nem lehet vérbefojtani az igaz-

ságot! 
Taszigálták kifelé, lökték a nyakát, 

a hátát, ütötték a vállát, a fejét Ütle-
gek és kiáltások sötét vihara örvény-
lett körülötte, jajszó és fütty. Füle 
majd meg süketült, torka fulladt, a 
pad'.ó ki-kicsúszott a lába alól. Meg-
ingott, térde megroggyant, összerán-
dult, fájdalom égette. Egész teste el-
nehezült elerőtlenedett. De a szeme-
fénye nem hunyt tó és látott más fény-
lő szempárokat, ismerős bátor tüzet a 
szemekben, annak is rokonát, amelyik 
az 5 szívében lángolt. 

Most kilökték az ajtón. Akkor ki-
rántotta karját egy másodpercre és 
megkapaszkodott az ajtófélfában. 

— Tengernyi vér se olthatja tó az 
igazságot! 

Leütötték a karját. 
— Csak gonoszságot halmoztok, esz-

telenek. A ti fejetekre száll vissza... 
A csendőr torkonragadta, fojtogatni 

kezdte és Ö rekedten ordította-
— Boldogtalanok . . . 
Valaki hangos zokogással felelt. 

Szomorú, hogy a nótás pap em-
lékét Szegeden semmi sem hirdeti. 
Móra Ferenc is keserűen kérdezte: 
»Lesz-e valahol, valamikor a legna-
gyobb magyar folkrolistának valami 
kis emléke a szülővárosában ? Egy 
kis mellszobor, egy relieft, vagy leg-
alább egy márványtábla? Valamelyik 
nagyszavú ember, vagy vezető tes-
tülete a városnak kezébe vehetné a 
dolgot. Ha már szégyelnünk kell ma-
gunkat a jövendő előtt az utolsó, 
magyar rámán életéért, haláláért,, 
legalább az emléke, megbecsülése le-
gyen javunkra szóló enyhítő körül-
ménye. Dankó Pistának, ennek a te-
hetséges cigány nótaszerzőnek szobra 
van a városban, de Kálmány Lajos* 
nak, a szegedi és temesközi magyar-
ság évszázados kulturkincseit meg-
mentő nótás-papnak, a magyar nép. 
költészeti gyűjtés klas^ákusánakí 
nincs egy emléktáblája sem. A Sze-
gedi Fiatalok Művészeti Kollégiumá-
nak hagyományait továbbvivő egye-
temi ifjúsági csoport az ő nevével 
s eszményévei fordul a nép s a ma-
gyar néptudomány felé: Dugonicson 
és Juhász Gyulán kívül Kálmány La-
jos nevét is viseli már irodalmi-tu-
dományos társaság, az előbbiek kis-
öccse. De a város még semmit sem 
fett Szeged nagy fia emlékének meg-
örökítésére, pedig ott a fölső városi 
Kálmán-utca, ahol famíliája s egy-
kori kiterjedt rokonsága lakott, al-
kalmas arra, hogy róla nevezzék el... 
Csak egy ipszilont kell hozzabigy-
gyeszteni. Szobráról és összes mü-
veinek sorozatként való újrakiadásá-
ról — bár Szeged kötelessége lenne 
— egyelőre nem is álmodunk, de ott 
van az alsóvárosi kis ház, ahol éle-
tének utolsó esztendeit pergette: illő 
lenne egy emléktáblával megjelölni. 
Életrajzának megíratását is sok volna 
most követelni, de az, hogy emlékét 
utcában, intézmények elnevezésében 
és márványba vésetíen megőrizzük: 
ez kötelességünk a nótás-pappal 
szemben. 

K ö z s é g i 
Élelmiszerüzem 

Központi iroda: Kossuth Lajos 
sngárnl 28. (Volt csendőrlaktanya! 
Telelőn: 318-319. 
Húsüzem c Kossuth L.-sugárut 97. 
Telefon: 757. 
Központi aavanyitóüzem: Ber-
csényi utca 9, 

ÁRUSÍT VISZONTELADÓKNAK: HEN̂  
TESÁRUKAT, SAVANYÍTOTT KÁPOSZ-
TÁT, VEOYES1ZT, SZ1LVA1ZT 

Gorkij Maxim : 

AZ IGAZSÁG* 

Magyar 
Elelmiszerszállitó ís 
árukereskedelmi Rt, 

szalámi, húsfeldolgozó 
éskonzervgyáríó üzeme 

SZEGED, Felsötiszapart 12. sz. 
Telefon: 560 

A dolgozók 
harcos lapja 
a 

Défanag^uii&záty 
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Hogyan hallgassunk operát? 
Irta: Várady László, a Szegedi Nemzeti Színház karnagya. 

ii. 
A« cnek szerepe * dramábaa 

Miután tisztáztuk az opera, mint 
drámai műfaj lényegét, most vegyük 
©orra a műforma összes hatóelemeit, 
melyek az ének, zenekar, mozdulat-
gesztus és diszletvilágitás és vizsgáljuk; 
meg, mennyiben szolgálják ezek a ható-
elemek a drámát, mi az egyes elemek-
nek az egyéni kifejező eszköze, amely-
lye! résztvesz az együttes törekvésben, 
hogy különböző hatósugara művészi 
fonnák egységes . drámai hatásban 
egyesüljenek. 

Előre kell bocsáj tanunk, hogy az 
elemeknek ez a kivánt egyensúlya ideá-
lis törekvés, mely átlagos operaelőadá-
sokon nem mindig valósul meg, hanem 
gyakori eset, hogy valamelyik elem a 
többi rovására túlsúlyba kerül. Ilyen 
esetek pl. ha valamelyik énekes nem 
törődve sem szerepének szövegi értel-
mezésével, sem pedig játékának, moz-
dulatainak kifejezésével, feladatát csu-
pán szép és hatástkeltő hangok meg-
formálásában látja. Egyes karmesterek 
is gyakran esnek abba a hibába, hogy 
minden figyelmüket a zenekarnak szen-
telik, igy "a hangszeres együttes pro-
dukciója kerül előtérbe, szintén az egy-
séges drámai hatás rovására. További 
gyakori hiba az optikai, dekoratív ele-
mek (díszlet, jelmez, világítás) túl-
súlya. Vannak operaelőadások, amelye-
ken a diszletek, jelmezek, függetlenül 
a drámai hatásuktól öncélunkká vál-
nak és csupán dekoratív festőiségük-
kel igyekeznek hatni. Mindezek az 
egyéni hatástörekvések hibák a műfaj 
egységes drámai hatásának szempont-
jából. Egy ideális operaelőadás irányí-
tóinak (karmester, rendező, díszletter-
vező) bölcs önmérséklettel kell rendel-
kezniük, amellyel a legmesszebbmenő 
módon tekintettel vannak egymás szán-
dékaira és minden igyekezetükkel alá-
rendelik egyéni érvényesülésüket a leg-
magasabbrendü kollektív művészi fel-
adat: egy ideális operaelőadás céljai-
nak. 

Az opera drámai megjelenítésének 
legfontosabb hatóeleme az ének, hiszen 
az énekelt szöveg jelzi azt az érzelmi 
alapot, amely a drámai cselekmény el-
indítója. A szövegben kristályosodik ki 
az érzelmek egymásrahatása, az indu-
latok összecsapásából fejlődő konflik-
tus. A drámában szereplő figurák em-
berek, érzelmek, indulatok képviselői, 
akik érzelmeiknek énekké felfokozott 
szavakban adnak kifejezést. A szava-
kat, mondatokat a mögöttük izzó szen-
vedély énekké magasztosítja, az emberi 
hang és a zene ezt az izzó szenvedélyt 
töretlen erővel viszi a hallgató elé. 

A hallgató tehát kettős hatással ta-
lálja magát szemben: a zene és ének 
dinamikája sokszorosari felfokozott erő-
vel érzékeltet valamely indulatot (lán-
goló szerelem, gyűlölet, tüzes lelkese-
dés stb.) azt, hogy ezek közül melyik 
lebeg az alakitóban, az egyidejű szöveg 
világítja meg. Tehát, h® egy operának 
csupán a szövegét hallanánk, tudnánk j 
ugyan, hogy milyen érzelem füti a szin- j 
padi figurát, az érzelem nagyságáról, 
intenzitásáról azonban nem lenne fogal-
munk, vagyis azt teljes mértékben csak 
megérteni tudnánk, de nem átérezni. 
Az együttérzés intenzitásához van se-
gítségünkre a szöveggel egyidőben meg-
szólaló zene és emberi énekhang szug-
gesztiy varázsa. 

Ezért fontos követelmény, hogy a 
hallgató egy elénekelt operarészlet szö-
vegét is pontosan ismerje, mert csak 
igy érezheti át teljesen a drámai szen-
vedély tartalmát és intenzitását is. 

Az operák cselekményének felépí-
tése dramaturgiai szabályok szerint tör-
ténik. Ezek legfontosabbika, hogy a 
cselekmény szerkezete fokozódó feszült-
ségek és nyugvópontok váltakozását 
mutassa. Vagyis a prózai színmű dia-
lógusadnak megfelelően, zenei párbeszé-
dekben fejlődjön a cselekmény egy 
emelkedett pontig, ahol azután a dráma 
szereplője a cselekmény közben elért 
érzelmi állapotát monológ (ária) for-
májában adja tudtul, vagy pedig két 
vagy több szereplő együtt ad kifejezést 
érzelmi állapotának (duett, tercett, 
együttes). Ilyen tetőpont: után megint 
elindul a cselekmény, hogy megfelelő 
fokozás után újra egy érzelmi tető-
pontban kulmináljon. A legtöbb ope-
rában világosan követhető ez a szer-
kesztési mód. Legegyszerűbb formája 
az operaszerkesztések (főleg vigoperák-
bam alkalmazták), hogy a cselekmény 
prózai párbeszédek formájában folyik 

(Szöktetés a szerályból, Varázsfuvola, 
Sevillai borbély), mig a cselekmény 
fejlődése és fokozása az érzelmi tető-
pontokon zenében és énekben kulmi-
nál (zárt zenei számok, áriák, duettek, 
együttesek). 

További lépés a tiszta zenei szer-
kesztés felé, amikor a párbeszédek 
u. n. recitativ (énekbeszéd) formájá-
ban zajlanak le. Ilyen szerkesztési mód-
dal találkozunk pl. a Carmenben. 

Végül a legfejlettebb operai szer-
kesztési mód, amikor a cselekményt 

állandóan követni tudjuk. Ajánlatos 
ilyen müvekkel (főleg a szőve® és zene 
kapcsolatával) behatóan foglalkozni, 
mielőtt a színpadi előadást meghall-
gatjuk, mert csak üyen módon jutha-
tunk a teljes drámai átéléshez. 

A drámai hatás elérésében az ének-
hang dinamikáján kivül annak szine 
is döntő jelentőségű. Világos hang-
színek (női hangnál szoprán, férfi hang-
nál tenor) a felsőbbrendűség, tisztaság, 
emelkedettség érzését keltik, ezért van 
hogy elenyésző kivételtel az operák 

jelző párbeszéd és az érzelmi állapotot! szimpátiát keltő főhősei (a közönség 
kifejező ária határai elmosódnak és a ] sajátmagát mindig a szimpatikus hős-
cselekmény is melódikusan énekelt pár-) sel azonosítja) magas hangsinre írott 
beszédekben folyik (Wagner). Ez a faj- • szerepek (tenor, szoprán), mig az intri-
tája az operának igényli a legnagyobb: kusok, akik a magasratörő hősi igye-
elmélyedést a hallgató részéről, mert keznek lerántani a mélységbe, mély 
nagyon pontosan kell ismerni a mü 
teljes szövegét ahhoz, hogy a cselek-
mény, a drámai kifejlődés menetét 

hangszínű szerepet kapnak (alt vagy 
basszus). 

Ami az egyéni érzelem 

ban történő megjelenítésére vonatko-
zik, ugyanúgy érvényes a tömeg érael-
meinek érzékeltetésénél is. A kórus, 
mint a hős mellett, vagy velo szem-
benálló tömeg érzelmeinek kifejezője, 
már hangerőben is nagy hatás kifejté-
sére alkalmas és az opera drámai me-
netének fontos tényezője. A drámai hős 
mint az átlagon felülemelkedő egyéni-
ség, mindig ellentétbe kerül az átlagot 
képviselő tömeggel és azt vagy felemeli 
magához, vagy annak ellenállásón bu-
kik el. A tömeg tehát a drámában alap-
vető fontosságú tényező. Igy az operá-
ban is jelentős szerepe van éa a nagy 
hangerő pompás alkalmat ad a tömeg-
indulat érzékeltetésére. A magas és 
•mély hangszinbeli különbségek drámai 
ereje itt még fokozottan érvényesül-
het. 

Összefoglalóan látjuk tehát, hogy em 
operai műfaj drámai tartalmának meg-
jelenítésére a leghatásosabb momen-
tum az éneit, amely a szöveg segítsé-
gével tömör szuggesztivitásban közve-
títi az élményt. 

A következő fejezetekben ismerte-
tésre kerülő részletmomentumai ae 

' operaelőadásnak már csak ezt az alap-
j építményt vannak hivatva alátámasz-

énekhang-1 tani, kibővíteni és felfokozni. 

M o z d u l j o n meg Szeged demokratikus t á r s a d a l m a i 

Somegyltelepeu ruhátlanul, fagyoskodva, 
éhesen tengődik Szeded egyetlen ellenállási 

mártírjának kilenc hozzátartozója 
Ördögh András elvtárs, aki felgyújtotta a Back-malom hadiüzeméi é s aki t % r e a d s r k a -

pók h<<iálrakinoziak, s zámonkér i a demokrác iá i é i c sa ládja sorsát 

Látogatás az Ördí^h család saroogyifelepi nyom oriany áfást 
1944 február 20. Sürü füstoszlopok 

szállnak az ég felé . . . Tűz van! Tűz 
van! Halló tűzoltóság! Ég a Back-ma-
lom! Özönlik a kíváncsiak serege, hisz 
a tűz mindig érdekes látnivaló annak, 
akit közelről nem érint. A Back-malom 
hadiüzem volt, amely a Szovjetunió el-
len harcoló német és Horthy-hadsereg 
számára szállította az élelmet. Min-
denki érezte, hogy ez a tűzvész nem 
véletlen műve hanem szabótázscseLé-
kedet. Az elnyomott magyar munkás-
ság tiltakozik eképen a fasizmus zsar-
noksága ellen és fejezi ki szolidaritá-
sát a diadalmasan közeledő Vörös Had-
sereg iránt. Jól tudta ezt a hatóság is 
és azonnal megkezdte a tettes nyomo-
zását. Tűzoltóság, katonaság, rendőr-
ség lepi el a malmot és környékét s 
rövidesen előállítják Ördögh András 
szervezett munkást, a tűzveszély oko-
zóját. Március 13-ig faggatják a Hor-
thysta rendőrök és detektívek. Ördögh 
András mé- nem ördögh András, csak 
egy deformált húscafat, körmei letép-
ve, csontjai összetörve, mozdulatlanul, 
földre roskadva hallatja utolsó vallo-
másként: „Én voltam egyedül, társaim 
nem voltak, nem akartam, hogy még 
ezt a lisztkészletet is kivigyék Német-
országba ..." 1944 március 14. Anya-
könyvi hirek: Meghaltak . . . Ördögh 
András, élt 52 évet... 

Igy él Ördögh András 
családja 

1946 december 20. Tíz fok hideget 
mutat a hőmérő, mikor a gedói villa-
mosra felszállunk, hogy a szegedi gon-
dolattól átitatott város egyetlen ellen-
állási mozgalmi mártírjának özvegyét 

túlzsúfoltságára, ahol még télen is ven-
tillátor után kiált a nép s alig vártuk, 
hogy Szeged nagy halottjának özvegyé-
vel duruzsoló kályha mellett elmélked-
jünk a hálás utókorról. Somogyitele-
pen, olt is a legelhagyatottabb utcák 
egyikében találomra bekopogtatunk az 
első házba, ahonnan tiszta gyermek-
szoprán szűrődik ki s tudtukra adják, 
hogy jó helyen járunk. Gorkij Mene-
dékhelye fejedelmi lakosztály ehhez 
képesi. Tétovázva nézünk körül, tény 

Nagy a család, kilenc éhező szájról keU 
gondoskodni. 

Ruha, cipő, tüzelő és 
étel n é l k ü l . . . 

Van ugyan Somogyitelepen egy „ét-
keztetési akció", amit a város tart fenn 
és apácák bonyolítanak le. Ördöghék 
öt ebédet kapnak, ha ördöghné 20 na-
pot dolgozik. Hol itt a segítség? Ha & 
családfő 20 napot tölt el az ebédosztás 

az óhitozott duruzsoló kályháról — és 
szembenézünk a valósággal. Bámészan 
nézünk 'egymásra két kis „sráccal", 
nem tudnak hova tenni. Ezt szószerint 
kell érteni, nincs egy szék az egész 
szobában. Két ágy a berendezés és egy 
asztal, később felfedezünk még egy 
ágyfélét. A mi elképzelésünkben az ágy 
legfőbb kelléke a matrac s aztán jöhet 
az ágynemű. Itt valami üres zsákféle 
anyag pótolja a matracot s csak centi-
méterben kifejezhető rongyok- össze-
visszasága az ágyneműt. Ha felgombo-
lyítanánk a rongyokat, két futball ta-
lán kitelnék belőle. A földön is ilyen 
rongyok a sarokban, ott a kicsik alsza-
nak. Az asztalon lukas lábosok és fa-
zekak, látszik, hogy használaton kívüli 
tárgyak. A két kicsi ül a sarokban, egy 
parányi dobkályha mellett. Fő az illú-
zió. Tél van, jó a kályha mellett ülni. 
Hogy nincs fűtve? Leszoktak már ró-
la. Á fél ablak papírral beragasztva, 
lábukon nincs cipő. de a kályha kör-
nyékét nem hagyják el. Az bérelt he-
lyük. Megtudjuk, hogy özv. ördögh 
Andr ásnának sikerült „kifogni" egy 

.. „„ __ nagymosást s lázas izgalommal várják 
otthonában meglátogassuk. Irigykedve] haza, mert ez vacsorát jelent, ami itt 
gondoltunk a híres pesti 6-os villamos a legnagyobb ritkaságszámba megy. 

leg jó helyen járunk? Elfelejtjük szép j felett diszponáló apácák keze alatt, mi-
álmunkat a hálás utókorról — no meg j bői teremti elő a lakbért, a petróla-

Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
K l a n z & f - t é r 2 sfásn és Kárász ntca 4. sarok 
Alapítva 1867-ben. T e l e f o n s a m : 389 

& 
Foglalkozik a banküzlet minden ágával, betéteket 
igen előnyösen gyümölcsöztet, kölcsönök folyósí-
tása a legkedvezőbb feltételek mellett. Anyainté-
zetei : a Magyar Általános Hitelbank és a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltóbank utján közvetlen 
összeköttetések a tőzsdepáhollyal. Értékpapír 
vételi és eladási megbízások azonnali lebonyo-

litása. Safefülkék olcsón bérelhetők. ==== 

umot a világításhoz — Szeged külvá-
rosának ebben az utcájában meg nincs 
villany világítás — szóval mindazt, amit 
megélhetésnek nevezünk? Mária férjnél 
van, férje orosz fogságban, 2 éves kis-
fiával ő is ennek a háztartásnak szen-
vedő hőse, Ilona eddig kenyérkereső 
volt, az üzem jövő héten megszűnik, 
Gizella, aki később hazajött, tipusa a 
szervezett munkás öntudatos gyerme-
kének. Már megvan a véleménye a 
hálás utókorról, ö tart rendet a gyer-
mekek közt. András és István a hideg 
kályha szerelmesei. Mihály és Piroska 
délelőtt jár iskolába. Hét éves a leg-
kisebb, orgonasipként következnek a 
többiek. Egyiknek sincs cipője. Haris-
nya nélkül, rongyokba csavarják lábu-
kat az iskolások s a délelőttiek még ezt 
is levetik otthon, hogy átadják a dél-
után elmenőknek. Tehát nem cipőt cse-
rélnek az iskolába felváltva járó gye-
rekek, hanem rongyokat. Testüket nem 
ruha fedi, csak folt hátán folt zsákda-
rab. Mesebeli álom előttük egy pár ci-
pő, amit felváltva hordhatnának. A lá-
nyok a háziiparban szeretnének elhe-
lyezkedni, bár oda ruha is kellene, ami 
jelenleg nincs. 

Meg kell menteni Ör-
dögh András családját 

Kimondhatatlan az a tragédia, ami 
ezt a családot érte. Ördögh András 
gyermekein az öntudatos, szervezett 
munkás nevelése érzik. Ezek a' gyer-
mekek viszonylagosan jó körülmények 
közt éltek. Nem ismerték a ruhátlansá-
got, szobában didergést s a; gyötrő éh-
séget. Tudjuk, hogy ezt megszokni so-
hasem lehet, de aki kezdettől fogva 
így él, könnyebben viseli el s ez a csa-
lád azelőtt sohasem nélkülözött, Agyer-

Boldog karácsonyi 
ünnepeket és 
b o l d o g a tévét 

kiván 

T a k é A n d r á s 

paprikakereskedő 
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méfceknék az apát, feleségnek a férjet, 
a családfenntartót, nem tudjuk vissza-
adni s azt az áldozatot, amit Ördögh 
András hozott a demokráciáért, nem 
tudjuk kellőképen soha meghálálni. De 
valamiképen meg tudjuk ,es meg kell 
hálálnunk. Gondoljunk arra, mikor 
végtelennek tetsző kínzások után se 
jött ki összeszorított száján egy áruló 
szó, vagy név társai eltén, egymaga 
vállalta a város egyetlen szabotázscse-
lékméwyének elkövetését. Most rajtunk 
a t ársadaimon van a sor, hogy egy em-
berként álljunk ki az elhagyatott csa-
lád mellé földi javakkal és tettekkel 
leróni hálánkat. Fel kell öltöztetnünk 
ezt a családot, meleg otthont kell szá-
mukra teremteni és biztos kenyeret 
nyújtani. Itt nem elég az áihumaniz-
musból összegyűjtőit alamizsna jutta-
tása. Itt egy öntudatos, mártírhalált 
halt munkás családjának biztos ala-
pokra fektetett jövőjéről kell gondos-
kodni, de nemcsak a társadalomnak. 
ördögh Andrást a város halottjának 
kell tekinteni s családját a város csa-
ládjának. Ez év végéig a fasisztaelie- j 
nes magatartás következtében életüket 
vesztett személyek hátramaradott ait 
létszámba veszik és nemzeti gondozási. 
díjat juttatnak nekik. A város köte-
lessége, hogy ördögh András családját j 
hivatalból felterjessze a népjóléti mi-
nisztériumba. Egy telji'S hét áll még' 
rendelkezésre s ebből a listából a vá- ] 
ros és a demokrácia mártírjának hoz- ] 
zátartozói nem hiányozhatnak. Fűtetlen ] 
azoba, vacsora nélküli karácsonyest, 
örömtelen ünnep vár 1946-ban erre a 
családra. Megpróbáltatásokkal, küzdel-
mekkel teli két esztendő után hozza 
meg az újesztendő azt az életet ördögh 
András családjának, amelyért mártír-
halált hah. 

Mindezt pedig nem azért irtuk meg, 
hogy szánalm at keltsünk egy somogyi-
telepi proletárcsalád embertelen nyo-
mora iránt. Van sok ilyen sínylődő 
munkáscsalád a Somogy itelepen és 
Szeged más külvárosában is, őértük, az 
ö jobbsorsukért harcolunk szüntelen, 
de Ördögh András elvtárs hozzátarto-
zóit soronkívül keli kiemelnünk az ál-
talános nyomorúságból, a demokrácia 
hősi halottjának meg kell adnunk azt 
s megbecsülést, amit mártírhalálával 
kiérdemelt. Hatóságoknak, testületek-
nek. pártoknak és az egész demokrati-
kus társadalomnak olyan kötelessége 
ez, amely alól nem lehet kibújni, de 
még csak halogatni sc-m szabad. 

Azonnali intézkedést követelünk! 
(1. i-> 

A heredkedS, 
aas egyetemi hallgató, 

a bankigazgató 

nyilatkozik a szegedi Kommunista Párt 
tevékenységéről 

(Szeged, december 24.) Visszapil-
lantva az elmúlt, év munkájára, nyugodt, 
lelkiismerettel állíthatjuk azt, hogy jó 
munkát végeztünk. Mivel azonban kí-
váncsiak voltunk, hogy hogyan látják 
mások az elért eredményeket és hogyan 
iíélik meg azokat, elhatároztuk, hogy 
felkeresünk különböző foglalkozású, ti-
pikusan polgári feifogást valló kívül-
állót is. Első utunk Vági Ferenchez, 
a közismert szegedi kereskedőhöz veze-
tett. Nevezett kérdéseimre válaszolva 
kijelentette, hogy nem nyilatkozik, mert 
elvből tartózkodik minden vélemény-
nyilvánítástól. 

Ugyanígy nyilatkozott Laczkó ék-
szerész is, aki helyesnek lát mindent, 
amit a Magyar Kommunista Párt eddig 
végzett, de elvből tartózkodik minden 
pártpolitikától. 

A két, kissé tulóvatos kereskedő 
után megkérdeztük Lampel Miklós mű-
egyetemi hallgatót. Kérdéseinkre a kö-
vetkező választ kaptuk: 

— Mindenkor nagy örömmel figye-
lem a Magyar Kommunista Párt ko-
moly és eredményes munkáját. Az el-
ért eredények letagadhatatlanok. A tö-
megmozgalom a múltban kissé aggo-
dalommal töltött el. A legutóbbi szegedi 
tömegfelvonuláson tapasztalt rend azon-
ban meggyőzött arról, hogy a párt 
tényleg fegyelmezeit tömegek felett ren-
delkezik és nincs félelemre ok. 

Vcgül a kérdéssel a Szeged-Csong-
rádi Takarékpénztár igazgatójához Ere-
mics János doktorhoz fordultunk 

— Mi a véleménye a Magyar Kom-
munista Párt munkájáról? 

— A kérdés feladásakor azonnal a 
felszabadulás napjai jutnak eszembe 
— hangzott Eremies igazgató válasza. — 
A közigazgatási és. rendfenntartó szer-
vek elmenekültek és mégis rögtön 
helyreállt a rend. Éz pedig főleg a Ma-
gyar Kommunista Párt munkájának 
volt tulajdonitható. Már maga ez a 
ténymegállapítás is minden dicsérő jel-
zőnél szebben beszél. A Magyar Kom-
munista Párt már az első perctől kezd-
ve minden irányú munkát megragadott, 
tagjaitól munkát és munkafegyelmet 
kért. Hogy ez mit jelentett, különösen 

Uj szovjetköliők 

HARC A DNYEPERREL 
S. MARSAK 

Hahó! Dnyeper! Aluszol? 
Ébredj! Most az ember szól! 
Dnyeper! Dnyeper! Ébredezz! 
Kényelmednek vége lesz. 

Andalogják inkább rajtam, 
Elringatlak, úgy mind hajdan, 
Kedvünk már nem hajdani; 
Dolgozz Dnyeper! Dolgozz Dnyeper! 
Hasznot fogsz most hajtani! 

A magasból le a völgybe! 
Zuhanva, szökve! 
Sok keréknek, 

nagy keréknek, 
Leszel te a lódítója! 

Hej Folyó! 
vas fallal védjed akár a partod 

Megkezdjük a harcot! 
Lehetsz bármily sokszavu, 
Felel súlyos vasdaru! 

S húszmázsás súlyos vasdaru 
Kinyújtott karján as ököl: 
A kalapács, 

a vaspöröly! 
Melleit fúró működik, 

Csörömpöl, 
reszket, 

kiizködi k. 
.. — . ' ... 

A sziklakőbe lándzsa szúr, 
Rikácsol ott 

és mélyre fúr. 
A kotrógép is harcba lép, 
Fogával gránitszirtbe tép. 
Es szikra hullt a víz fölött, 
Gőz, por, korom száll, füstölög. 
Ahol sajka ringott. 
Zúzógép átl., egyéb nincs ott, 
Hajdan itt dalolt a sás, 
Most a vas cseng, semmi más, 
Ahol pajkos halnép rajzott, 
Robbanás zúz sziklát, partot. 

Halló! Itt a balpart szól! 
Túlsó part, figyelj most jól! 
Duzzad már a beton-láva, 
Htrsz keverőgép okádja. 
Száz kerekünk egyre hordja 
A homokot hosszú sorba. 
Túlsó parton mit csináltok? 
Nőnek ott is igy a számok? 

Dnyeperen túl figyelem! 
Jobbpartról est felelem! 
Minden ember helyét állja; 
Jó pörölye, jó szerszámja; 
Minden eszköz, minden gép 
tervszerint jár, tervre lép. 

a= 
Éjjel-nappal 

éjjel-nappal, 
Viadallal, 

diadallal 
Did a harc, 
Viadal, diadal! 
Épül is már egyre másra 
Pilléróriások sánca 
Hullám, tajték törhet rája 
Mindhiába azt is állja! 

Dnyeper! Dnyeper! Ébredünk: 
Most már hasznossá teszünk! 
Lavinázó sodrásod még 
Küzd, de már nekünk segít. 

Rohanj! 
Vágtass! 

Hajtsd a jólét 
Mozdonyait, gépeit! 
Hogy ezáltal sok-sok tonna 
Ingyenes vizieröt nyerjünk 

és a munkás sorsa 
Jobb legyen, mint azelőtt. 

Minden egyes munkapadnál 
Villanymotor zenéljen, 
Minden falu, minden város 
Fényben, világosságban éljen! 

Körmendi Zoltán fordítása. 

az ország szempontjából, az mindenki 
előtt ismerete®. 

Második kérdésünkre, hogy hasz-
nosnak találja-e ia Magyar' kommu-
nista Párt kezdeményezéseit, a követ-
kező választ nyertük; 

— A háború és a velejáró fáradtság-
tól elgyötört emberek részére fontos és 
szükséges, hogy a bajok felásmerssével 
egyidejűleg azok kiküszöbölésének le-
hetőségeit is eléjük tárják. Továbbá, 
hogy ezen bajok helyrehozására a fá-
radt és esetleg tépelődő embereket 
megnyerjék. Feltétlenül hasznosak tehát 
a Magyar Kommunista Párt kezdemé-
nyezései. 

Végül felvetettük ezek után a har-
madik kérdést: Hogyan vélekedik ai 
tömegmozgalmakról ? 

— Mint a mult háború óta sokat, 
látott ember, igen óvatosan ítélem meg 

a tömegmozgalmakat. Mikor' azonban 
bizonyos bajok orvoslása, vagy a dol-
gozókat érintő valamely kérés teljesí-
tése más módon lehetetlennek bizo-
nyult, akkor' helye van a tömegmozga-
lomnak . is. Ezen tömegmozgalomnak 
azonban fegyelmezettnek és célkitűzé-
seivel tisztában levőnek kell lennie, 
nehogy elragadtassa magát. A legöre-
gebb szocialisták is vallják, hogy min-
dig nagy izgalommal mentek neki ilyen 
tömegmegmozdulásoknak, mert soha-
sem tudták biztosan, hogy mi lesz le-
folyásának . vége. 

Erre csak annyit jegyeztünk meg, 
hogy a Magyar Kommunista Pártnak 
nem kellett félnie, mert jól ismerte 
megmozgatott tömegeinek fegyelmezett-
ségét. ____ 

Fentiekhez nem sok hozzáfűzni va-
lónk akad. Rövid tükörképet kaptunk 
arról, hogy mi a kereskedő, egyetemi 
hallgató és végül a bankember véle-
ménye pártunk munkájáról. Az ered-
ményt mindenki, kivétel nélkül, elis-
meri; legfeljebb akadnak még, akik 
tartózkodnak ezit nyiltan kifejezésre jut-
tatni. Reméljük, hogy rövidesen es«k 
is be fogják látni aggodalmaik hiába-
valóságát. 

Sebes Ilona. 

SZEGED-CSONGRÁDI TAKAREKPENZTAR 
Alapítási év : 1845 s z e g e d Alapítási év: 1845 
Kölcsönöket a gazdasági éieí számára méltányos feltételekkel 

állandóan folyósít. 
A l e g e l ő n y ö s e b b kamattételek mellett elfogad t a k a r é k - é s 

f o l y ó s z á m l a b e t é t e k e t . 
L e b o n y o l í t bel- és külföldi átutalásokat, értékpapírok vételét és 

eladását és minden egyéb bank- és takarékpénztári 
ügyleteket. 

Méltányos dijakért p é n c é l r e k e s z e k (Ssfe) bérelhetők. 

'szegedi Qözfüré&z 
és Xádaggar 

ÚJSZEGED, CSANÁDÍ-U. 1-3. 
TELEFON : + 6 6 , 9-08. 

M A G Y A R KENDER-,' 
LEN-

ÉS JUTAIPAR RT. 
UJSZEGEDI GYÁRTELEPE 

• v 

ALSÓKIKÖTŐ-SOR 6 1 - é4. 

TELEFON: 4-65, 544. 
ÍSSSSS1 

Boldog karácsonyi 
oenepekei kíván 
kedves vevőinek k e n d e r á r u nagykereskedő 

Berkovics Jenő 

S z ö v e t , p o s z t ó , b é l é s á r u 
legolcsóbban P A L F I G Á B O R 

Leve, utóda T , S Z A t A J O S K Ö R ( J T ^ 
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December 25, 26, 27 

SZERDA, CSÜTÖRTÖK. PÉNTEK 

temeti Szerda délután 3 
Arakor A vl^ Este 7 órakor 
Leányvásár Csütörtök délu'án 3 órakor 
BafczzAk, Sehorsifde. Este 7 órakor 
Leányvásár. Pénteken este 7 órakor 
Leányvásár. Operettbértöt A 2. 

•réehenyf Pújwertnbár, Szerdán 
3. 5 és 7 órakor, csütörtökön fél 4 ne-
gvcd 6 és 7 órak-r ErrFI álmodik a 
lány. pénteken fél 4. regyed 6 és 7 óra-
kor Kliensig a várben. 

KÜTI ; Szerdán és csü-
törtökön 3- 5 és 7 órakor, p'n'eken fé! 
4- negyed 6 és 7 órakor őrség a Raj-
nán. 

forró Morf! Szerdán, csütörtökön, 
pénteken fél 4, negyed 6 és 7 órakor 
Aafcia banditák. 

Múzeum szerdán és csütörtökön nyitva 
9-töt 5-ig. pén'eken zárva. 

Sömngyi kflnwtár szerdán, csütörtö-
kön zárva, ototeken nyitva 9-tö! este 7-ig. 

Egyetemi köwvtár szerdán, csütörtö-
kön zárva, pénteken nyiiva 9 töt délután 
4 öxáig. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Barcsay Károly Tisza Lajos-körut 
S2. Bulesu Barna Kálvária-tér 7. Lázár 
Jenő Klebélsberg-tér 4, Török Márton 
OsOrtgrrádi-sugárut 14, Selmeczl Béla 
Scínogyttelep IX. u. 489. 

—oOo— 
— Lammk legközelebbi száma a ka-

rácsonyi ünnepek miatt szombaton 
reggel a rendes Időben jelenik meg. 

— Az Ujsá«ir6ntthnn Szilveszter-
este. A Szegedi Újságírók és Müvé-
szeíé Otthonának vezetősége a mult 
övihez hasonlóan nagyszabású Szil-
vesztér-estet rendez az kién isi Az 
elóklésziitá munkálatok folynak és 
minden jel arra vall, hogy az írótár-
sadalom és a művészvilág búcsúja az 
ISeszteadütól pazar keretekben zajlik 
ie. A Nemzeti Szinház 16 művészé-
nek számai után az uiságiriők" előadiák 
Sr. Enyedí Károly szerkesztő 

mi kis városunk"« cimü 
vidám szatírárát. Magyar László szer-
kesztő verseivel Benkő Miklós bú-
csúzik az óévtől Zentai Anna pedig 
az ajeszténdőt köszönti Műsor után 
kisorsolták négy szegedi festőmű-
vész festményét. A nagyszabású Szil-
veszter-estre csak sorszámmal ellá-
tott jeggyel lehet belépni. A belépő-
jegy ára' irö- és müvésztagoknak 5 
forint, pártoló-tagoknak 10 forint, a 
fagott vendégeinek 15 forint. Az Ott-
hon vezetősége szigorúan a jelentke-
zés sorrendjében adja ki a jegyeket 
Telefonon asztalt foglalni nem lehet, 
"csak személyes jelentkezéssel a titkári 
hivataliban szombattól kezdve clétetótt 
10-tól délután 6-ig. A megváltott és 
Sorszámozott belépővel egyben min-
denki helyét is lefoglalja. 

— Értekezlet a kamarában a forint, 
m&leg rendelettervezetről. A forint-
valutá bevezetése következtében ren-' 
tiezni kell azt a kérdést, hogy a ke-
reskedelmi könyvek vezetésére köte-
lezett kereskedők és iparosok, vala-
mint a kereskedelmi társaságok lel-
tár és mérlegkészítésénél milyen 
irányelveket kell követni. A kamará-
ban december 27-én, pénteken dél-
után 5 órakor lesz 'értekezlet e tárgy-
ban, amely értekezlet keretében a 
rendelettervezetet részletesen ismer-
tetni fogják s annak rendelkezéseit 
megvitatják. A kamara ezúton hívja 
fel az érdekeltek figyelmét az érte-
kezletre és felkéri őket, hogy az ér-
tekezleten mentől nagyobb számban 
jelenjenek meg. 

— Fodrászok adóközössége pénte-
ken gyűlést tart az ipartestületben. 
Forgalmi adókönyvet feltétlen min-
denki hozza magával. 

Orvosi hir. Dr. Baksay István 
orvosi rendelőjét Dugonics-tér 11. 
fez. alá helyezte Yiawa. , ( 

<-* Házasság. Olasz Sándor és Ta-
tár Jucika házasságot kötöttek. 

— Eljegyzés. Valkai Zsuzsa és ifj. 
Lendvai Mihály jegyesek. 

— Az Ujságiróotthon karácsonyi 
programja. Az Ujságiróotthonban 
ma, szerdán délután 4 órai kezdettel 
szimultán sakkverseny Simon Béla 
rendezésében. Szimultán vezető Mák 
Ernő, a Délkeriileti Sakkszövetség 
főtitkára. Nevezni a helyszínen lehet. 
Nevezési dij 1 forint. — December 
26-án, csütörtökön, karácsony más-
napján a női tagozat teatánca. Há-
ziasszonyok: dr, Lippay Lászlóné, 
Fgyessy Dolly. A női tagozat felkéri 
a férfiíagokat, hogy a teatáncon mi-
nél nagyobb számban megjelenni szí-
veskedjenek. Zongoránál dr. Naszády 
József. — December 23-án, este 8 
órakor klubvacsora. 

Szakszervezet t h i rek 
Az egészségügyi alkalmazottak 

Szakszervezete december 23-án, szom-
baton délután 4 órakor taggyűlést 
tart a szakszervezeti székházban. 

A bőripari munkások szakszerve-
zete december 28-án, szombaton dél-
után 4 órakor vezetőségi ülést taTt 
a szakszervezeti székházban. 

A húsipari munkások szakszerve-
zete december 29-én, vasárnap dél-
előtt 10 órakor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. 

A nyomdászok szakszervezete de-
cember 29-én, vasárnap délélőtt 11 
órakor rendkívüli taggyűlést tart a 
nyomdász szakszervezetben, Báró Jó-
sika-utca 21. sz. ala'tt. 

A zenészek szakszervezete felhívja 
tagjait, hogy textilszelvény kiosz-
tása miatt december 27-én, pénteken 
délután fél 4 órakor jelenjenek meg a 
szakszervezeti székházban (Kálvária-
uíca 10.). 

P A R T H I B E 
Az MKP ujsomogyitelepi szerve-

zetének kulturgárdája december 26-án 
(csütörtökön) karácsony másnapján 
délután 4 órakor kulturelcadást ren-
dez az ujsomogyitelepi iskolában 
»Betlehemi játélcok« citnen. Mindenkit 
szeretettel vár a rendezőség. Előadás 
után tánc. 

Az eheti pártnapok és szemináriu-
mok elmaradnak. 

Kedvező részletfizetésre 
gyári uj rádió kapható 

Kelemen Mártonnál, 
Kelemen-utca 11. — írógép, ke-
rékpár, varrógép raktára. — 

; i Nagy javítóműhely. —< írógép 
j 1 karbantartás. — Kerékpárgumi 

kapható. 

Raffai étterem és kávéház 
minden este 

Ábfaház Ferenc 
énekel © Cigányzene © Tárc © Jazz 

P r i m a 

cukorka, csokoládé 
legolcsóbban bő választékban kicsinyben 

és nagybani 

KOVÁCS IMRE 
cukorkanagykereskedőnél Tisza Lajos, 

körút 48. telefon 2—45. 

Bfirkabtok javítása, 
alakítása 

vízhatlan festéssel készül Csordás bőr 
ruha készítő mesternél, Szent Miklós 

utca 7, Felsővárosi-templom mögött 

AZ ÚJJÁÉPÍTÉSHEZ DEMOKRA-
TIKUS IRÁNYÍTÁS MELLETT, ENGEDÉ-
LYEZETT ÁRON, RÉGI MINŐSÉGI 
ÁRUVAL JÁRUL HOZZÁ A 

Szegedi 

Vennék sürgősen 

összekötő 

pe^sa^z^Hfe^sí 
10-tői l-ig, Majoros. Margit-utca 20. 

tr 
ELSŐ SZEGEDI KONZERVGYÁR 

RT., 
az Alföld egyik legnagyobb korszerű gyára. 

Gyümölcs- és főzelékfélék feldolgozása, 
paradicsom és paradicsompaprika 

sűrítése, gyümőlcsszeszfőzés 
Telefon: 457 és 789 Telefon: 457 és 78g 

A n g o l Magyar Bank R.-T. 
KLAUZÁL-TÉR 4. 

s z e g e d i 

S Z E M Ü V E G É | . kr & W á b e r ? é f f B y i " 

H Á 

sz. 

I ó 

ké s s z í i 

t e l e f o n s 4 2 8 . 

December 25, szerda. 
7: Hanglemezek. Közben: Naptár. 8: 

Hirek. Műsorismertetés. 8.20; Szórakoz-
tató muzsika. 9: Református istenítse-
telet. 10: Római katolikus szentbeszéd 
l i ; Kamarazene. 12: Déli harangszó. 
Hirek. 12.15: Bach negyvenedik szoná-
tája. 13: Edgár Poe Harangok című 
verse. 13.20: Tabányi Mihály három-
századik rádióhangversenye. 14; Hirek. 
14.10: Magyar művészek muzsikálnak. 
15: Babits Mihály novellája. 15.20: Ka-
rácsonyi orgonazene. 15.55; Műsoris-
mertetés. 16: Tölgyessy Julla és Vattai 
Szabó Gyula magyar nótákat én/ekei. 
17: Hirek. 17.10: Irodalmi délután. 13: 
Mezey Mária műsora. 18.20: „Kará-
csony". Drámai mese. 20: Hírek. Sport-
hírek. 20.20; Rádiózenekar. 21.50; Hí-
rek és krónika oroszul. 22: Hirek. 22.20 
Mit hallunk holnap? 22.30: Dalok és 
hangszerszólók. 23: Tánc éjfélig. 24: 
Hirek. 0.10: Hírek és krónika franciául. 
0.20.: Hirek és krónika angolul. 

Budapest II. 
10; Ünnepi zene. 17: Ötórai tea. 18: 

Hírek. 18.05: Falurádió. 10; „Tarka-
barka muzsika". 20.10 > Későn hullö 
könnyek. 21: Hírek. 21.15: Mindazenthy 
István énekel. 22.20: Hanglemezek. 

December 20, csütörtök. 
7; Reggeli zene. Közben: Naptár. 8: 

Hirek. Műsorismertetés. 8.20: Szórakozz 
tató BBC lemezek. 9: Evangélikus val-
lásos óra a Stúdióból. 10; Görög kato-
likus egyházi ének és szentbeszéd köz-
vetítése. 11: Herendy Manci énekol. 12: 
Déli harangszó. Hirek. 12.15: A Buda-
pesti Filharmóniai Társaság zenekara. 
13- Erdődy János karácsonyi krórűká* 
ja. 14: Hirek. 14.10: Liszt, Bartók éa 
Kodály műveiből. Hanglemezek, 15: 
Margitszigeti elégia. 15.20: Jazzkedvelűk 
iskolája. 15.55: Műsorismertetés. 19: Aí 
Magyar-Román Társaság műsora. 16.30 
Gyermekrádió. 17: Hírek. 17.10: „Le-
hullott a rezgönyárfa . . ." Emlékezés 

Magyari Imrére. 18: Fejér György jazx-
műveket zongorázik. 18.30; „Halhatat-
lan szerepek." 19.15: Hanglemez. 19.30: 
Hangképek a karácsony sportjáról. 20: 
Hirek. 22.20; Tarka-est.21.5C: Hirek és 
krónika oroszul 22; Hírek. Sporthírek. 
22.25: Mit hallunk holnap? 22.35: Tánc-
zene. 24: Hirek. 0.10: Hirek és krónika 
franciául. 0.20: Hirek és krónika an-
golul. . ti 

Budapest II. 

10; Ünnepi zene. 18.05; USA aján-
déklemezek. 19.05: Közvetítés a Magyar 
Állami Operaházból. 22.20: Molnár 
Miklós ünnepi lapszemléje. 17: ötórai 
tea. 18; Hírek. 21.15: Hirek. 22: A 
Szovjet Követség ajándéklemezei. 

December 27, Péntek. 
6.30; Falurádió. 6.43: Reggeli tor-

na. 7: Hirek, műsorismertetés. 7.20: 
Az Áttelepítési Kormánybiztosság köz-
leményei. 7.30: Reggeli zene. Közben; 
Naptár. 9: Caraván jazz. 10: Hírek. 
10.10: Hanglemezek. 12: Déli harang-
szó. Hírek. 12.15; „Pergő zene — zengő 
szó". 14: Hirek. 14.10: Karácsonykor 
felnőttek játszanak. 14,30: Hegedűs 
Mária sanzonokat énekel. 14.50; Hely-
színi közvetítés az Orion gyárbóL 15.10: 
Neves magyar tudósok. 15.30; Bach 
orgonaműveiből. Hanglemezek. 15.55: 
Műsorismertetés. 16: Fllu jazz. 16.30: 
Ellentétek játéira. 17: Hiirek. 17.10: 
Szakszervezeti tanácsadó. 17.20: Szak-
szervezeti híradó. 17.25: A Vöröske-
reszt közleményei. 18: Kiss Manyi és 
Latabár Kálmán vidám félórája. 18.30: 
A közbiztonság kérdései. 18.46: Hajdú 
Péter harmonika-együttes. 19.15: „Tör-
ténelem a film vásznán". 19.30: Hang-
lemez. 20: Hirek. Sporthírek. 20.20; 
Jazz-hangszerszólók. 21.20: Villámhir-
adó. 21.5Q: Hirek és krónika oroszul. 
22- Hírek. 22.20: Mit hallunk holnap? 
22.30: Tánclemezek. 23.10: Müvészlema 
zek. 24: Hirek. 0.10: Hirek és krónika 
franciául. 0.20: Hirek és krónika ango-
lul. 

Budapest II. 
17: „ötórai tea", 18: Hirek. 18.06: 

Kerpely Jenő gordonkázik. 18.30: Cer-
tani; A dolomitok legendája. Hangle-
mez. 18.40: Csanády György elbeszélé-
se. 19; Muzsikáló karácsonyfa. 20: Szó-
rakoztató zenekari muzsika. 21: Hirek. 
21.13: Cigányzene. 22.15; Francia zene-
kari műrak, 22.40: ©roae tánczene. 



1 2 É L M A G Y A R Ö E S Z Á f t S2WRDA, »255ETMBBR £5. 

KOieUátásl Kftzteménytit 
BESZOLGÁLTATÁSI KÖTELESSÉ-

GET TELJESÍTŐK JUTALMAZÁSA 
éa a beszolgáltatást kötelességet nem 
teljesítők megbírságolása. A gazdálko-
dókat az 1846—47. évi gabona, burgo-
nya és olajosmag beszolgáltatási köte-
lességük teljeai tétéről az 1947. évi feb-
ruár 1. napjával kell elszámoltatni, A 
hatóságok az 194,7 február 1. napjával 
a gabona, burgonya és olajosmag be-
szolgáltatás! kötelesség teljesitésere vo-
natkozó nyilvántartásokat lezárják. Az 
ewiitett határidő után az elszámoltatáa 
saorapontjából csak azokat a beszolgál-
áatáei kötelesség teljesítését igazoló vé-
áeli jagyeket lehet figyelembe venni, 
amelyeket a vásárlással megbízott ke-
reskedő az 1947 február I. napja előtt 
átütött ki s amelynek az 1947 február 
15. napjáig a nyilvántartó hatóságok-
kai megérkeztek. A gazdálkodó gabona, 
burgonya és olajosmag beszolgáltatás! 
kötelességét az elszámoltatás során ga-
konaértékben kell kifejezni. A gazdál-
kodó burgónyabeszolgáltatási köteles-
ségét 190 kiló burgonya egyenlő 30 kiló 
gabona, olajosmag beszolgáltatási köte-
lességét pedig 100 kiló olajosmag egyen-
36 142 kiló gabona arányban kell átszá-
mítani. A gazdálkodó által a gabona, 
(burgonya és olajosmag beszolgáltat ási 
kötelesség teljesítésére beszolgáltatott 
terményeket az alábbi átszámítási kulcs 
alapulvételével szintén értékre kell át-
ezámitani. 

100 kg buza, rozs, árpa 
zab, köles 

100 kg burgonya 
100 kg kukorita 
180 kg napraforgó 
300 kg lenmag, tokmag, 
• szójabab, mák, repce 
100 kg bab 
100 kg lencse 
, 1 kg zsir 
• 1 kg élösulyu hízott 

sertés 

100 kg gabona 
30 kg gabona 
77 kg gabona 

142 kg gabona 

142 kg gabona 
120 kg gabona 
120 kg gabona 
10 kg gabona 

5 kg gabona 
Ha a gazdálkodó az élésért ésbeszolgál-
áatési kötelességét nem teljesítette, de 
gabona, burgonya és olajosmag beszól-, 
gáltatási kötelessége teljesítésénél több-
itet mutatkozik, a többletbeszolgáltatást 
ffla elszámoltatás során csak abban az 
esetben szabad számításba venni, ha a 
gazdálkodó írásban kijelenti, hogy a 
többlet beszolgálta í ást az élőállatbeszol-
igáltatási kötelessége teljesítésébe be-
ggémitariL nem kívánja. Az a gazdál-
kodó, aki az 1947. február 1. napjáig 
gabona, burgonya, olajosmag beszolgál-
tatás! kötelességét egyaránt teljesítette, 
jutalomra tarthat igényt, ha gaboná-
ból, burgonyából, szárazhüvelyesből, ku-
koricából ós olajosmagból gabenaérték-
ben kifejezve legalább annyit szolgál-
hatott be, amennyit az ezeknek valósá-
gos beszolgáltatásával teljesítendő be-
szolgáltatás! kötelessége kitesz. Ennek 
raegaLlapitása végett a gazdálkodó tény-
leges hőszolgáltatási kötelességéből le 
kell vonni a közellátásügyi miniszter 
által különféle címeken engedélyezett 
csökkentéseket és beszámításokat, hogy, 
így kizárólag az a beszolgáltatási köte-
tessé® maradjon fenn, amelyet a gaz-
dálkodónak gabona, burgonya, száraz-
hüvelyes, kukorica, olajosmag, zsír vagy 
hízott sertés valóságos beszolgáltatásá-
wal kellett teljesítenie. A jutalmat a 
gazdálkodó által teljesített összes be-
szolgáltatás gabonaértéke alapján keli 
megállapítani. Ha a gazdálkodó által 
beszolgáltatott összes termények gabo-
naértéke (1) bekezdésben emiitett mó-
don megállapított beszolgáltatási köte-
lesség gabonaértékét eléri, de azt 10 
Százalékkal nem haladja meg, a juta-
lom gabonakilagramonkint 5 fillér, ha 
ilO százalékkal meghaladja, de 39 száza, 
lékkai nem haladja meg, a jutalom ga-
bonakilogramorikint 10 fillér, ha pedig 
legalább 50 százalékkal meghaladja, a 
jutalom igabonakilogramonkint 15 fillér. 
'A jutalmat a gazdálkodó kérelmére a 
nyilvántartó hatóság utján kell folyósí-
tani. Annak a gazdálkodónak, aki az 
1946. évi földadóval hátralékban van, a 
jutalmat mindaddig nem lehet folyósi-
ilani, mig földadó tartozását ki nem 
egyenlítette. Az a gazdálkodó, aki ga-
bona,. burgonya és olajosmagi beszol-
gáltatási kötelességét nem teljesítette, 
jutalomra nem tarthat igényt. Azt a 
gazdálkodót, aki gabona, burgonya és 
ülajosmag beszolgáltatási kötelességét — 
figyelembevéve a közellátásügyi miaisz, 
fter által engedélyezett beszolgáltatási 
mérsékléseket és beszámítási kedvez-
ményeket, — nem teljesítette, az el-
számoltatás során pénzbirsággal kell 
eujbani. A pénzbírság mértéke minden 
nem teljesített gabona kg után 1 (egy) 
forint. A beszolgáltatási kötelességét 
nem teljesítő gazdálkodót a lakásán 
kell elszámoltatni és minden olyan ter-
ményt, amelyre a gazdálkodónak ház-
tartási és gazdasági szükséglete szem-
pontjából feltétlenül szüksége nincs, a 

beszolgáltatási kötelességre tekintet nél-
kül zár alá kell helyezni. Az igy zár alá 
helyezett terményt el kell kobozni. Fel-
hívom a gazdálkodókat, hogy beszolgál-
tatási kötelességüket január 31-ig fel-
tétlenül teljesítsék, hogy a további zak-
latástól és büntetéstől mentesüljenek. 

Mindenkinek mindent megmond 

a léleklátó csoda. 
a grafológus 

Távollevő személyekről is. 
Fogad: d. e. 10—12 ig és d. u. 2—5-ig 

ünnepnapokon is! 
Kölcsey-a. iO., I. emelet, 6. ojtó 

Apróhirdetései! 

ÖCSKA kalapját n® áebja el. Méncz 
kalapos ujjá formázza. Uj kalapok 
•kaphatók. Dugonics-tér 2. 

ELETHÜ müfogak, fogtömés, foghú-
zás felelősséggel olcsó árban. Rá«e Gé-
za fogász, Mikszáth Kálmán-utca 12. 

CIGÁNYZENE felvétetik. Kossuth 
Lajos-sugárut 13. 

G Y Á R 
Á L T A L Á N O S 
GYUFÁIPARm 

« S Z I K R f l - G Y U F f l 1 ™ GYÁRTELEPE 3—38. 

karácsony Ajl Ű I II I N P má̂napĵ  
V LÁ U 1 1 A l l I I délután ^"órakor 

/ MÉMOSz íz AL TALÁNOS 
Munkás Dalkör rendezésével. Jegyek elővételben 2.50-ért a tagoknál. 

Fűtött terem. 

K E R T E S Z 
GÉPCSERÉP ÉS TÉGLAGYÁR 

S Z E G E D 
A l s ó v á r o s i f e k e t e f ö l d i e k 15—18. ( C s e r e p]e s - s o r) 

Gyárt mindenfajta falazőtéglát és tetőcsere-
pet, géppel sajtolt és kéziveretü minőségben 
50 év óta fennálló iparvállalat 

D 
UNKASOK 

OLGOZOK 

TÁMOGASSATOK A 
unkásszövetkezetet 

Szeged, Tisza l . -k8rut 49. — T e l e f o n : 4—63-

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
Alapíttatott 1S4I évben. 

Szegedi fiókja Szeged, Vörösmarty utca 7 sz. 
TELEFON: 363; 805. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágával . 
Az ország minden jelentősebb városában rendelkezik 

fiókkal? il letve leányintézettel. 

„Rapid" Nemzetközi Szállítmányozási Vállalat SZEGED, 
háztól-
házig. 

Telefon; 
547. gyorsgyiijfőforgalom Budapest állomással 

i Ten^ertnli szállítmányozás. 1 

ZONGORÁT, orgonát, harrr.tortumoő 
tökéletesen hangol, javit, karban téjk 
Rakovsaky, a Nemzeti Színház hangb-
lója. Somogyi-utca 23, I. emelet i, 

REDŐNYÖK ezeksserü javítódét váL, 
teljét Redőnyipar. Nagy Zoltán Refto-
mátus-palota, Anna-melegkutf orráSnffl 

FONÓNŐK, akik gyürüs fonón oér-
r.ázva dolgozni tudnak, felvétetnek Cse-
repessor 9. 

TÜZÖNÖ I- oszt. munkaerő felvéts-
tik. Cipőüzem, Tisza Lajos-körut 20, 

l C A K l S 1 
KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott crába 

kiadó. Római-körut 21, í. etneleé ft o, 
HÓ- éa sárcipőt szakszerűen Ja®* 

Szabó László gumijavitó üzemei, 
utca 2. 

[ ADlS-KSTIE 1 
BÉLYEGGYUJTEMÉNYT, tőmtigbt^ 

íyeget veszek, ftríegyzék a ktrakstittsu 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29, foga-
dalmi templomnál. 

EGY ház eladó szép gyümölcsössel. 
Ujsomogyitelep, 56. u. 1303 SE. 

LACZKŐ órás és ékszerész KÁráftf-
utca 14. Keresek kar- és zsebórákat 
(vekkert Is) ezüstöt, briliáns ékszere-
ket magas áron. Nagy óra- és ékszer-
javító műhely. 

RÁDIŐK 2+l-esek karácsonyra, új-
évre alkalmi áron kaphatók. Rádióuz-
let, Szentháromság u. 15. 

FÉNYKÉPEZŐGÉP, látcső, íeera-
üveg, fotókópia Liebmann, Kelemen u. 
12. szám. 

EGY komplett háló eladó feótsüabás 
lakással átvehető. Tisza Lajos-körut 48, 
II. emelet 8. 

PRIMA világvevő rádió pénzért 
vagy fáért, szénért eladó Hétvezér-utca 
33, emelet. 

RÖKUSON 120 négyszögöles letek 
eladó. Érdeklődni Puskás-utca 2. 

ELADÖ nyolclóerős 2 fázisú villany-
motor, közlőmüteegely, öntöttvas sríj-
t^rcsák, 1 tonnás emelőcsiga, szárny és 
centrifugélszivattyu, bőrfuvó, Ford-
csapágyfém. Temkó reszelővágó üzem 
Kossuth Lajos-sugárut 34. 

KETTŐ fiatal ló eladó. Dofözsma. 
Széchenyi-utca 10. szám. 

MEGVÉTELRE keresünk egy egyki-
lós pontos gyorsmérleget. Sörraktár, 
Margit-utca 23. 

MODERN kombinált szekrényt ke-
resők megvételre. „Kombinált" jeli-
gére a kiadóba. 

JŐKARBAN levő íérfiszabóvanrógép 
eladó. Retek u. 21. 

BÁRÁNYBÉLÉSES perzsagalléros 
fekete női télikabát olcsón éladó. 613-
ványi-utca 8, Borsos. 

AGY, asztal, székek 3 ajtós szek-
rény tükörrel eladó. Cipészüzlet, Mar-
git-utca 9, pétitektől. 

f E Ü C Ö N F Ü E B 3 
HATVANÉVes magas barna, telje-

sen független özvegyasszony korához 
illő szegedkömyéki független nyugdí-
jas férfivel, ki megélhetését biztosíta-
ná, házasság céljából megismerkedne. 
Jelige: Pestkörnyéki házam van. 

IDŐSEBB személyt a városhoz vagfcr 
müuthoz közeleső pár hold földjéé-t 
magához venne rendes család. Cim: 
Makkoserdősor 28. 

CSISZÁR Lajos órás-ék szer ész. —• 
Arany ékszert, ezüstöt veszek. Javítá-
sok felelősséggel. Kölcsey u. 2. 

GYERMEKÉT, karácsonyfával ott-
hon fényképezi KozóJfotó Mikszáth K. 
utca 11. 

NÉGY családi képet Kossuth Lajos-
sugáruton elvesztettem. Kérem a b. 
megtalálót öthalom-utca 44. sz. alá ju-
talom ellenében, juttassa el. 

PRIMA férfiruhát adok jó kerékpár-
ért. Fellegi, Kálvária-utca 3. 

PULIKUTYA tiszta fekete, fiatat 
elveszett, megtaláló illő jutalmat kap. 
Bokor-utca 8, II. emelet 8, Ráczné. 

ELADÓ ingatlanát és vételi száfTdí-
kát jelentse be a Halász Ingatlanirodát-
nak (Klauzál-tér 9.) úgyszintén s búto-
rozott szobáját és lakásbérleti szándé-
kát is. 

Felelős szerkesztő: GSKDOS SANDOM 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utcai 4, 
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerk®»-

tőség (este 8 órától): 679 
Kiadóhivatal: Kárász-utca I 

Telefon; 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFC NYOMOT 


