Leleplezték József Attila emlékművét
Vasárnap délelőtt a Fantheonban rövid ünnepség keretében leleplezték József Attila em'ékmüvét.
Bóka László államtitkár méitatla József Attila költő működését,
aki tagadta azt, hogy a magyarság
és az euróapi államok között nem
lehet összhang.
Ezután Ortulay Gyula vallás- és
közoktatásügyi miniszter méltatta
József Attila érdemeit. Hangoztatta, .hogy József Attilában élt az a
tudat, hogy neki egész nemzetünket kell tanítania. Azt a József /Attilát ünnepeljük mi, aki nem birta
elviselni a félémet, amit a mult
okozott neki. Legyen az ő emléktáblája intés, figyelmeztetés számunkra, hogy ne hagyjuk elpusztulni tehetségeinket, nagy alkotóinkat. Ez lesz a mi művelődéspo-

litikánk gerince.
A miniszter ezután megadta az
engedélyt az emléktábla lelepíezésérc. Az emléklábiát Dénes Leó
polgármester vette át Szeged város
nevében, majd megkoszorúzták a
nagy költő emlékművét.
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Olcsón adok kar- és zsebórákat,
14 karátos arany jegygyűrűket és
egyéb arany árut, óra- és ékszer*
javításokat jól és gyorsan készítek.
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Az újjáépítés legszebb hangja
szűrődik az utcára a Rókusi feketeföldeken épült Angol-Magyar Julafonó gyár épületeiből az utcára:
a gépek zakatolása. A mindennapi
élet krónikása — a h i n a p i r ó —

Fischer lézsef és munkatársainak
szegedi előadása a városrendezés feladatairól

veszek
a3
munkatervben

legmagasabb Í ^ S r o i o *

A szezon
kimagasló filmje

Harminc év után emberi lakás! kaptak

A gazdasági rendőrség a sajtó j élelmiszerárakat országszerte és
utján felhívást intéz a kiskereske- j mindazok ellen, akik a kialakít 1 ár
dőkhöz és figyelmezted őket arra. j feleli több, mint .30 százalékos árhogy a jövő héttől kezdve a leg- eme
árusilanak. a legszigorúbb
szigorúbban ellenőrzi a rögziletl 1 eljárást indítja.

A Mérnök Szakszervezet rendezésében nagyjelentőségű
előadás
hangzott el, melyet Fischer József, a fővárosi közmunkák tanácsának elnöke és munkatársai tartottak. Fischer elnök rámutatott
arra, hogy a lakóházak magántulajdonának és a közösség szociális
igényeinek összhangba
hozatala
kell, hogy a jövő lakáspolitikáját
kialakítsa. Rámutatott arra, hogy
a főiváros milyen úttörő munkát
végzett ezirányban, amikor módot
adott Budapest lakóinak
arra.
hogy romlakásokat saját költségükön helyreállíthassanak és a költségeket 15—20 év alatt lelakják.
G r a n a s z l ó i Pál
kifejtette,
hogy a városrendezési politika céltudatosan csak ugy vihető keresztül, ha a városokban minél kevesebb telek van magántulajdonban*
ezeket a közületnek kell megszereznie, mert a. kapitalista épitő
spekulánsok előtt nincsen magaspekulánsok előtt nincs magasabb
épitéspolitikai szempont, őket csak
a bérhozam érdekli. Felvetette azt
is, hogy ketté kell választani a
telek tulajdonjogát és a felépítmény tula jdonát, mert igy a telektulajdonos közület döntően beleszólhat az építési módozatokba.
R u i s z Rezső a tájrendezésről
tartott előadást, ebben kifejtette,
hogy a nagy centrumoknál;, mint
például Szegednek is, meg keli
szabnia egész környékének mezőgazdasági politikáját és a produktumok feldolgozásával kelt magához vonzania a környékének lakosságát.
H e r g á r Viktor ismertette a
most megjelent országos épitési
szabályrendeletet, amely már nem
engedi meg a külvárosokbanj'a bűzös, .szennyvizlevezető árkokat, hanem a városokban mindenült zárt
csatornázási rendszert
i r elő.
Ugyancsak előírja a szabályrena
delet, hogy
nép széles rétegei
részesüljenek a vízvezeték* villany
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és kövezeit utcák áldásaiban.
B e r é n y i Árpád elnök megköszönte a budapesti előadók "ismertetését, melyből
megállapította,
hogy a közmunkák
tanácsánál
olyan korszakalkotó, nagylátókörü munka folyik, amely emberöltőkben gondolkozik és amely alkalmas arra, hpgv átdolgozok boldog országát felépítse.
t

fi kirakatverseny dijainak
ünnepélyes kiosztása
A Szegedi Ipari Vásár alkalmából
az érdekképviseletek által rendezett
kirakatverseny lezárult A verseny
győzteseinek a bírálóbizottság által
odaítélt dijakat szerdán, azaz junius
11-én délután 6 órakor ünnepélyes
keretek között a város polgármestere
fogja kiosztani. A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara ezúton hívja
meg a versenyen rétsz Ivett kereskedőket és iparosokat az ünnepségre azzal,
hogy az pontosan délután 6 órakor
kezdődik. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szegedi csoportja ugyancsak fczulon hivja meg
az ünnepélyes díjkiosztásra tagjait.

J u t a f o i i ő

emlékeibe kutatva rádöbbent* hogy
a múltban nem volt üzem Szegeden, ahol annyi jogos panasz hangzott volna el a munkásság részéről, mint az Angol- Magyar Jutafonóban. Szociális és kulturális téren egyike a legelmaradtabb üzemek egyike volt az országban az
Angol- Magyar Jutafonó.
A gépek zakatolása becsal az
üzembe. Mit hozott a demokrácia az Angol-Magyar Jutafonó
munkásainak? Papp Istvánnal találkozunk történetesen, aki az üzemi bizottság- elnöke. Az udvaron
tárgyal munkásokkal. így nem zavarjuk, de meghallgatjuk,, hogy
mit mond a munkásoknak. Lakáskérdésről van szó. Kiséri a mult...
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Portalanító berendezés,
ebédlő, kulturterem és
ruhatár van csinálófélben

Az üzemi bizottság és a M K P
üzemi szervezete alaposan tanulmányozta a gyár berendezéseit is.
Hiányossága volt a gyárnak/a portalanító berendezés hiánya. Papp
István elmondja,
munkatervébe
tartozik az üzemi bizottságnak és
üzemi szervezetünknek, hogy a
legrövidebb időn belül leszereljék a modern portalanító berendezést,. korszerű mosdót, ebédlőt,
kultúrtermet és ruhatárakat építsenek.
Az üzemi bizottság és az üzemi
pártszervezetünk szívósan harcol
a dolgozók érdekében. A felsorolt
hiányosságok pótlására a tárgyaVizes, sötét odúk, mint .
lások
folyamatban
vannak és
„munkáslakások" minden valószínűség szerint még
az idén sikerül ezeket pótolni.
A gyár munkásainak
lakást
Papp elvtárs rámutatott még az
adott«. Vizes, sötét, rothadó pad- üzemi bizottságnak a termelés érlózat és korliaddl. A legtöbb ntun- dekében kifejtett tevékenységére is.
káslakáshun még
villanyvezeték Tudjuk, — folytatja felvilágosításem voll. Harminc évig hiába kö- sait Papp elvtárs — hogy a nemvetelték a dolgozók, hogy ember- zetnek milyen nagy szüksége van
nek kijáró lakást kapjanak.
terményeinkre. Felfokoztuk a terAzonban
Papp István, találkozásunk al- melőképességünket.
kalmával történetcsen utasításokat majdnem naponta nyersanyagneadott szakmunkásoknak, akik egy hézségekkel találkozunk. Az üzemi
emberélet álmát, vágyát teljesitik. bizottság és a MKP üzemi szerveKijavítják
a munkáslakásokat, zete a nemzet érdekeinek védelezen túlmenően pedig még a vil- mében nem csak a munkamorál
lanyt is . beszerelik. Papp István- megerősítésére, .nem csak a többnak akad egy pillanatra szabad termelésre, hanem a felmerülő
ideje és felvilágosit. Az üzcini bi- akadályok leküzdésére is minden
zottság és a MKP üzemi szervezete tudását latba veti, hogy a termea • felszabadulás ulán rögtön és a lés folyamatosságál biztositsa.
legerélyesebben követelte a mun"Az üzemi bizottságban két tag
káslakások kijavítását és lakható- kommunista, bárom pedig a testvátélelét. Most a naopkban végérc vóiipárt tagja. A legtökéletesebb
érünk a harcnak. Elkészülnek a egyetértésben dolgoznak. Ebben az
kőműves, festő, asztalos,, lakatos üzemben nem üres a szólam,, haés villanyszérelési
munkálatok. nem élő valóság a munkásegység,
Határtalan az öröm -az üzemben. amely hivatva van a romokban
Ezeken a munkálatokon tűimenő- heverő országot talpraállilani és a
eu a munkástelep nagyszabású mo- termelést a nemzet érdekébe állísodát is kap.
tani.

Vas Zoltán intézkedésére
2 millió forintot
a paprikate? melók

rossz anyagot felhasználni, mert
könnyen
tömegszerencsétlenség
történhetett volna és akkor büntetőjogilag Pálinkás ur felé'. Ezenkívül
megkívánom jegyezni —
folytatta nyilatkozatát
Komócsin
Mihály — nemcsak a mennyezet,
(Budapesti tudósítónk lelefönje-j nem fizették ki a termelőknek. Vas de maga a tetőszerkezet kötőanyalentése.) A Magvar Paprikalerme- j Zoltán elvtárs azonnal intézkedett ga is tönkrement.
lók 200 főnyi küldöttsége kereste é s a gazdáknak még aznap kifizet— Különben is fel kívánom hivtet \as Zoltán elvtársat, a Gaz- , . 0
dasági Főtanács titkárát és közöl- le , k , 2 i m ! h o 1 ' ? " n j o t követelésük ői az illetékes hatóságok figyelmét
te. hogv a paprikabeváltó szövet- r é s z b e I U kielegüesére. A papnka- Pálinkás ur a demokrácia tőrvéközeihez beszolgáltatott termények értékesítés^ kérdését a Gazdasági nyeivel ellentétben álló tevékenyellenértékének nagy részét, mint- Főtanács legközelebbi ülésén fog- ségére. A repülőtéri építkezésnél
— amit a szakszervezet szorgaltegy 3 m i l l i ó forint értékű árul még ják érdemben tárgyalni.
mazott — a szakszervezeti munkaközvetítő megkerülésével alkalmazott munkásokat. Továbbra is
azon a nézeten vagyok, hogy a
Városnak meg kell nézni, kinek
aldja ki az építkezéseket. Pálinkás
ur minden valószínűség
szerint
üjra a Pálinkás-ügy
azért kerüü meg a szakszervezetet munkásai
alkalmaztatásánál,
Lapunk' junius 1-i számúban: punk munkatársának a következő- hogy ne tudjuk ellenőrizni és biKire akarják bizni a munkásla- ket mondta:
zonyítani, hogy nem tartja meg
— Pálinkás ur azt állítja, hogy a kollektív szerződést és nem fizeti
kások építését, inditó példa a múltból « cim alatt közöltük Komócsin a gvár az épület fagerendájt maga a munkanormát — fejezte be nyiMihály szakszervezeti titkár Írá- szolgáltatta és egyrésze az anyag- latkozatát Komócsin Mihály száksát Pálinkás János építőmester te- nak már a beépítés során kor- szervezeti megyei titkár.
vékenységéről. Pálinkás János le- hadásnak indult és erre a körülvelet intézett Komócsin Mihályhoz., ményre a vállalat ellenőrző mérA MUNKÁSSZÖVETKEZETNEK
melyben helyreigazítást kért és nökét figyelmeztette.
mindent elkövet, hogy
igazolja
— Nekem Páliulkás ur mosakomagát.
dására csak az a megjegyzésem,
Komócsin Mihály, a szakszer- hogy Pálinkás ur pedig : felelős
vezetek megyei titkára Pálinkás azért, mert korhadó anyagot épíérkezett, azonnal kapható.
János levelével kapcso'atban la- tett be, Leikiismeretlenség volt

„A városnak

k a p t a k

meg kell néznie, kinek
adja az építkezéseket"

