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Szegeti város gyarapodása lépést tar! 
a magyar népi demokrácia fejlődésévei 
Dénes Leó elvtárs beszámolója a törvényhatósági bizottság közgyiüésén 

A város törvényhalósági bizottságának közgyűlésén rész-
Jeteseti hallhattuk Dénes Leó elvtárs, polgármester jelentését 
a városi közigazgatás negyedévi munkájáról. Ezt a uiunkAt — 
amint azl meg is írtuk — a törvényhatósági bizottság közgyű-
lésén résztvevő minden párt a legnagyobb elismeréssel fogad-
ia, mert a jelenlésben közölt adatokból az tűnt Ki, hogy Sze-
ged a lendületes fejlődés útjára lépett és a népi demokrá-
cia adta lehetőségekkel hasznosan, eredményesen tudott élni a 
városvezetöség. 

Igv az elmúlt negyedév ieg- ményezéséhen döntő szerepet 
fontosabb eseméittei közé sorol-
hatjuk nüaajárt azt a tényt, 
hogy Szetfcden befejeződöli a 
telefcfcBayvezés és ezzel a kiosz-
tott föld végleg a dolgozók tu-
lajdonába jutott. A város há-
roméves munkatervében, ame-
lyet a Tervhivatallal tárgyalt le, 
jelentős tételek szolgálják el-
pusztult intézményeink újjáépí-
tését. 
A közüli IDA felépítésére szán! 
összeggel együtt 2.1 mii!ró fo-
rintot kapoti összesen Szeged 
ebben a költségyetéíil évben a 
mezőgazdaság 3 eves tervére for-
dít arató összegen felül. Ebből 20 
milliót fordítanak a közúti hid 
munkálataira, bárom milliót pe-
dig egyéb újjáépítésekre, így a 
munkáslakások építésére, a 
gyermekklinikára, elmeklinikára 
iskolákra, nevelőképző főisko-
lára, növényid sér le ti állomásra, 
tanyai utak épitésére, újszeged! 
öntözési munkálatok befejezésé-
re, az állami borpince helyre-
hozására. 

Hangsúlyozza a polgármesteri 
jelentés, hogy a város hatósága 
feladatkörén * tul is támogatott 
minden szociális intézkedést, 
társadalmi kezdeményezést, 
amelyet a város dolgozói érde-
kében szerveztek meg. Ezzel 
kapcsolatban kövzöneiet mon-
dott a polgármester a z MNDSz 
lelkes asszonygárdájának es Ha-
valeez Istváuné elv társnőnek, a 
törvényhatósági bizottság tagjá-
jának. akik Szegeden minden 
szociális megmozdulás kezdemé-
nyezői. Igy például ők kezde-
ményeztók és bonyolították le a 
karácsonyi segélyakciót, ők szer-
vezték meg 1250 iskolásgyer-
mek részére az ingyenes ebé-
deltetést. Evvel kapcsolatban 
köszönetet mondott a konyha 
felállításáért önkéntes muiikát 
vállaló hídépítőknek is. 

— Köszönetet kell monda-
nom a Magyar Kommurisla 
Pártnak — mondja a jelentés — 
azért a támogató munkáért, 
amellyel segítették városunkat, 
hogy a szomszédos jugoszláv és 
román iiaiármentí városok dol-
gozóivá! kapcsolatainkat szoro-
sabbra foghassuk és felvetette 
azt a gondolatot, hogy Szegedet 
a három nép fiainak találkozó-
helyévé épitsük ki. Ezt a célt 
szolgálja majd a Szegedi Ün-
nepi íletek kerelé)>en megren-
dezendő délkeieteurópai vásár 
és találkozó is. A szomszéd né-
pekkei való kapcsolatok kezde-
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Ma, vasárnap utoljára 
A páratlanul izgalmas 
amerikai film újdonság! 
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H iffofezatos scorpsó 
Azonkívül: 

sz ínpadi v i lágszám 

3 G o i l a n 
V1LLAMAKKOBATAK 

Hetfo lot kezdve csupa 
meglepetés! A szenzációs 
amerikai izgalomfilm! 

S C O T L A N D YARD 
REJTELMEI II. 

III. befejező rész 

A háíó bezá íu 
Azonkívül: 

' Uj színpadi sjám: 

j 2 BERCY Komikus aiirobatták. 

| Előadások: fél 4, tel 6. fél 8.! 

vivő Magyar Demokratikus If-
júsági Szövetség szegcdi veze-
tőségéinek a város közönsége és 
hatósága nevében színlén köszö-
netemet nyilvánítom- üdvös len-
ne, ha városunk ifjúsága pél-
dái venne a magyar demokra-
tikus ifjaknak hazánk és váro-
sunk érdekében kifejteit áldo-
zatos munkájáról. 

Kifejti a polgármester jelen-
tése továbbá ríszében, hogy a 
közigazgatásban dolgozó ré-
gebbi munkaerők demokratikus 
átnevelését és a reakciós ele-
mek eltávolítását elsőrendű kö-
telességének tartja. Az uj erők 
bevonásánál pedig szigorúan ra-
gaszkodik ahhoz, hogy ezek le-
hetőleg a dolgozók soraiból ke-
rüljenek ld. A munkateljesít-
mény biztosítására és fokozá-
sára az egyéni felelősség elvét 
vezetik be. Teljesen uj szelle-
met a demokratikus közigazga-
tásban viszont csak akkor tud 
a város meghonosítani, — amint 
a jelentés írja —, hm a népi kol-
légiumokból kikerülő paraszt-
fiatalságból tölthetik fel a-ke-
reteket." A tavaly működött egy 
népa kollégiummal szemben ma 
már öt népi kollégiumban ké-
szülnek élethivatásukra a nép 
fiataljai. A polgármester első-
rendű kötelességének tartotta 
eddig ls ezek támogatását. 

föezffgizilasági a k c i ó k 

Az egyes ügyosztályok mun-
kájára tért rá ezután "a polgár-
mesteri jelenlés és ebből is 
mindenütt a fejlődés, gazdasági 
és kulturális haladás jegyei tűn-
nek elő. A mezőgazdasági ter-
melés fejlesztése érdekében 
életrehivott mintagazda intéz-
ményt kiszélesítették. Jelenleg 
Szeged vetésterülete 59420 ka-
tasztrális hold, ami azt mutatja, 
hogy a parasztság igen szépen 
tokesitette kötelességét. A szán-
tási munkákat jól ei tudták a 
gazdák végezni az enyhe idő-
járás mellett, ezenkívül sz ál-
la mú vetőmagakció során kellő 
nrrrcnéiségü vetőmagban is ré-
szeséének- Az Állatállomány pót-
lása érdekében ebben a hónap-
ban 14 és márciusban szintén 
14 tenyészbikát, valamint a 
szükséges mennyiségű tenyész-
kant szereznek be. Á lótenyész-
tés feljavítása érdekében az el-
ső, negyedév feladata legalább 
három lóíertezletési állomás 
üzemképes állapotba helyezése 
lesz- Megtörtént a közlegelők 
felszerelésének őszi hiztonság-
babelvezése is, úgyszintén a ku-
tak környékének feltöltése. Re-
mény van arra is, hogy a föld-
művelésügyi minisztérium Sze-
geden mezőgazdasági üzemi 
költségvizsgáló és Lanácsadó in-
tézetet állit fel. 

Szép működést fejtettek ki a 
város üzemei is. Az üzemek to-
vábbfejlesztési (ervéből különö-
sen jelentős a kisvasút meghosz-

sHen.1 és ez zavartalanul sike-
rűit Is- Szabadforgalom zsir is 
kellő ntcnnyiségü állt rendelke-
zésre. E mellett januárban 3800 
háztartás vágott disznót Szege-
den. A tejeilátás zavarait is 
többé-kevésbbé kiküszöbölték. A 
mult év őszén kapott 60 vagon 
buurgonyakiutalásból 43 vagon-
nal 'szállítottak le és ezt egy 
forrni körüli áron osztották ki. 
A szabadiorgalmu krumpli ára 
kissé magas. Szappanból a sza-
badforgalma korlátlan mennyi-
ségben kapható, jegyre pedig 
25, illetve 20 dekát osztottak 
ki. Petróleumot egy litert ad-
tak a rászorulóknak, indokolt 
esetben külön utalványra többet 
is. Tüzifaellátás mindvégig ki-
elégítő volt és jelenleg is na-
gyobb télelek állnak a kereske-
dők raktárában. 

A város pénzügyi háztartásá-
ban a költségvetés eliíészitése 
óta felemelt munkabérek és 
tisztviselői illetmények emelke-
dése következtében többletki-
adás keletkezett, és ez súlyos 
nehézségeket okozott. Tervsze-
rű munkával, a takarékossági 
rendeJet kiadásával viszont, va-
lamint liavonla előzetesen ellen-
őrzött költségvetés felállításá-
val igyekszik a város a költ-
ségvetési egyensúlyt helyreállí-
tani. Minden remény megvan 
rá, hogy a következő hónapok-
ban sikerűt deficitmentes költ-
ségvetést összeállítani. A város 
pénzügyeinek rendezése terén 
jelentős, hogy a postatakarék-
pénztár átvette a városi zálog-
házat. Igy a város az oda be-
fektetett 280 ezer forintját visz-
szakapja és uj. hasznothajtó 
üzemek létesítésére használhat-
ja fef. Ennek egy részét a te-
metkezési üzem Létesítésére, 
másik részét a városi strand-
fürdő modernizálására használ-
hatják fel. 

S n l t n r á l i s 

és nép jó lé t i mnnká fe 

Kulturális téren a szegedi is-
kolák államositása érdekében 
folytatott eredményes tárgyalá-
sokról keli megemlékeznünk. Az 
ide! centenáris évben az MKP 
kezdeményezésére szorgalmazta 
a város a szabadtéri játékok új-
bóli megrendezését. Ugyancsak 
az MKP javaslatira nemzetközi 
fölomüveskongresszus lesz Sze-
geden és a szomszédos államok 
határmenti városvezetőinek ér-
tekezlete. 

A népjóléti munka keretében 
a hazatért hadifoglyokat igye-
kezett a város minél hatható-
sabb segítségben részesíteni. 
Összesen 16000 forintot fizet-
lek ki erre a célra három hó-
nap alatt. Onáliósitási segély 
cünén pedig 40 ezer forintot 
kaptak a hadifoglyok. A három-
éves terv keretében három ál-
talános iskola mellett napközi 
otthont kivannak lélcsiteni és 
helyreállítják a játszótereket. 

Újjáépítés 
A városrendezési munkálatok 

hatalmas ütemben folytak, egy-
bekapcsolódva a város újjáépí-
tésével. Ennek keretében kifo-
lyók, utak épültek, 49 uj köz-
világítási lámpát szereltek fel 
a külvárosban, Befejeződtek az 

május elsejére sikerülne meg-
teremteni a Keleliía—Szeged kö-
züli! kísvasutösszekölteSést. 

sznbbitási terve, amejy szerint j ujszegedi hídfő és az árterüle-
pji[£r átalakítási 

munkálatai, a szegedi hidfő át-
alakítása pedig befejezés előtt 
áll. A közúti híd ez év végére 

j teljesen elkészül. A közmunkák 
MAMVMKWÍ hatóvat keretében az alsóvárosi általá-

85 penzpqrt l ne y «e i j b o s i^oja újraépítési, udvar-

A város közellátásában sem í rendezési, csatornázási munkái, 
mondhatók komolv panaszok. I az utasziaktanyában lévő népi 
Mintegy 85-90 ezer ellátatlan! j kollégium javításai folytak, to-
lictlett kenyérellátásban része-' vábba a városi árvaháznál tata-
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Beszerezhetők Szeged összes jobb üzleteiben 
Több üzem és étterem ( zó l ü l ó j a . Árai igen mérsékeltek. 
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rozás, középületek javítása, sze-
retetház javítása, Lugas-utcai 
átjáró feltöltése, árvédelmi töl-
tésmagasítás, várost kertészet 
munkái, ároktisztítás a külvá-
rosokban, csőfektetés a külvá-
rosokban és lakótelepeken, bel-
városi utcákban a kövezetek ja-
vítása, teherkemplejáró bővité-
se, tiszaparti támfal megerősí-
tése, vizmütelepnél vaskomp és 
pontonok javítása, végül az al-
sógajgonyai, söv ényházi, felső-
központ-hantházi uton uttöités 
építés, átereszek liszlisása. 

Mindez a néhány kikapott 
részlet a varos negyedévi fej-
lődéséből és legközelebbi ter-

veiből azt mutatja, hogy a de-
mokratikus városvezetés hasz-
nos, szép eredményeket tud el-
érni. Ezeket az eredményeket 
hisszük, hogy fokozni is fogja 
Szeged vezetősége, ha a koalí-
ciós pártokkal együtt, egy aka-
rattal. egy cél felé haladva, a 
demokráciába veteti hitlel és a 
kormány iránti teljes bizalom-
mal küzd tovább, hogy céljál 
elérje- Amint a polgármesteri 
jelentés is mondja: Tervszerű 
munkával, a termelés emelésé-
vel biztosan felépítjük a dol-
gozók boldog országában' váro-
sunk dolgozóinak is béikés ott-
honát. 

I honvédelmi min szfer látogatása 
a kerületi parancsnokságon 

Az egyetemi napokra Sze-
gedre érkezett Veres Péter 
honvédelmi miniszter délben 
látogatást lett a 3. honvédke-
rületi parancsnokságon. Itt 
beszédet mondott a megje-
lent szegedi honvédségnek. 
Hangsúlyozta, hogy a ma-
gyarságnak 1848 óla nem volt 
felszabadító hadserege. A mai 
honvédségnek viszont Rákó-
czi, Esze Tamás, Kossuth 
csapatainak utódjává kell 
válnia. 

— Ne olyan kényszerközös-

ség legyen a mai honvédség, 
— mondotta — mint Horthy 
hadseregé, hanem meggyőző-
déssel telített, fegyelmezett 
emberek olyan bajtársi kö-
zössége, amelynek minden 
tagja az élet vidám, de ne-
héz perceiben is talpig férfi, 
talpig ember, talpig magyar 
és természetesen talpig de-
mokrata. 

Veres Péter honvédelmi mi-
niszter ezután megszemlélte 
a szegedi laktanyákat és * 
honvédségi kórházat. 

Párthireh 

Felhívás az összes párKzemi-
Hár tárnokhoz! Kedves elvtársak! 
A Szervező Bizottság határo-
zata szarint az összes kezdő 
(politikai és gyakorlati tanfo-
lyam) és haladó szemináriumok 
anyagába — bárhol tartanak a 
szemináriumi anyaggal — beik-
tatjuk a III. országos konfe-
rencia tanácskozásainak anya-
gát. Rákosa elvtárs 4>eszámo'ló-
ját: »Tiéd az ország, magad-
nak építed* két foglalkozás at-
kaimával, egy bei-'és egy kül-
politikai részben; Kovács elv-
társ beszámolóját: »Tagkönyv-
cserévei erősitjük pártunkat és 
a demokráciát* egy foglalkozás 
atkaimávai dolgozzuk fel. A sze-
minárium feldolgozására vonat-
kozó ulmutatást, kérdéseket, 
valamint Geró és Révai elv-
tár,ak hozza szólásait a beszá-
molók megrendelőinek ingye-
neden megküldjük. Az újonnan 
iuduIó szemináriumok is ezzoi 
a három anyaggal kezdjék mun-
kájukat. A beszámolók szövege 
kapható a Szabad Nép laplxi-
zománjósainál, ha ilyen lakó-
helyükön nincs, ugy a szom-
széd községben vásárolják meg 
az elvtársak. Ezenkívül meg-
rendelhető: Szákra, Budapest, 
József-körut 5. sz., a pénz elő-
zetes beküldésével, 20 forinton 
felüti rendelésnél utánvéttel is. 
A füzetek Ara darabonkint egy 
forint. Tíz darabon felüli ren-
delésnél darabonkint 80 fillér. 
Az MKP Országos Okíalási Osz-
tálya-

A móravárost pártszervezet 
szerdán, 11-én 6 órai kezdettel 
szabad pártnapot tart. Előadó: 
dr. Cserna János, aki "Orvos 
szerepe a demokráciában* és 
,A bároméves terv* címen tart 
előadást. Mindenkit szerelettel 
várunk. 

llétfön este fél hétkor a Kál-
vin-téren közalkalmazotti ak-
tíva. Felhívjuk elvtársaink fi-
gyelmét, hogy minél többen 
vegyenek részt az aktívaülésen. 

S l O h l Z e e p o e l ' 

Zened élményben lesz része 
az üzemi munkásságnak február 
19-én délután 4 órakor a do-
hánygyár kultúrtermében, világ-
hírű művészek közreműködésé-
vel. Egységes kiiencvenfilléres 
jegyek az üzemek részére már 
kaphatók a Délmagyarország ki-
adó hivatalában. 

Az orvosi szakszervezet tag-
jai figyelmébe 1 Felhívjuk a kar-
társak figyelmét, hogy a belgyó-
gyászati klinikán keddre jelzett 
szemináriumi előadás k i v é te -
l e s en szerdán, 11-én lesz dél-
ben 12 órakor megtartva. 

A Mérnökök Szakszervezete 

február 10-én, kedden délután 
fél 6 órakor taggyűlést tarl. 
Az ülés tárgya ifj. Gelcz Mik-
lós előadása: A munkásosztály 
és a szakszervezetek kialaku-
lása, valamint a szakszerveze-
tek irányzata. Utána vezetőségi 
ütés. 

A Bőripari Munkások Szak-
szervezete február 8-án, vasár-
nap délelőtt 10 órakor közgvülést 
tart a szakszervezeti székház-
ban. Megjelenés kötelező. 

A Husipari Munkások Szak-
szervezete február 8-án, vasár-
nap délelőtt 10 órakor taggyű-
lést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

A Magánalkalmazottak Szak-
szervezetének nőcsoportja feb-
ruár 10-én, kedden délután 5 
órakor egészségügyi előadásso-
rozatát megkezdi. Előadó: dr. 
Bordás Sándor, az OT1 ipar-
egészségügyi állomásának veze-
tője. Vendégeket szivesen lá-
tunk. 

S a h h 

Az elmuit vasárnap a Sze-
gedi Egyetemi Sakk-Kör Makón 
a Makói Vasutas Sakk-Körnek 
revansot adott. A mérkőzés még 
fokozottabb szegedi gvőzelmet 
eredményezett, mint a Szegeden 
tartott összecsapásé. Végered-
mény; 8 játókból a szegediek 
5-öt nyertek, 3 pedig döntetle-
nül végződött. A makói ver-
senyzőket meghódította a 12 
éves Rédea Lati játéka. 

A szakszervezeti székházban 
ma délelőtt 10 órai kezdettel 
délkerületí választmányi gyűlés 
lesz. 

Szeged város csapatbajnoki 
mérkőzéseivel kapcsolatban fel-
kérjük a esapatoxat — tekin-
tettel arra, hogy a helyiség, va-
lamint a szükséges asztalok a 
szakszervezeti székházban kor-
láttanul nem állnak rendelke-
zésre —, hogy ha mód van rá, 
mérkőzéseiket otthonukban ját-
szák. 

Szeged városi egyéni bajnok-
ságának I. osztályában a 10. 
forduló után Mák vezet 10 pont-
tal, követik: Rendes A. 9, dr. 
Tarnai, Konrád 8—8, dr. Bakos 
6, Tóbiás, Bogdány 5—5, Ren-
des V. 4, Szöllősi, Sándor L. 
3 és fél, Sulik 2 és fél, Kasza 2, 
Viski 1 és fél, Köhter 1 pont. 

A II. osztályban Berta, Der-
sziel), Patyi 9 ponttal vezetnek, 
mig Komócsin 8, Matyi, Kuklí 
6—6 ponttal váltak el a me-
zőnytől. 

A" lll./a osztályban Tóth L. 
7, Dobsa, Szurgent, Marion 6—0, 
Tóth A. 5 és fél ponttal vezet-
nek. 

A Ill./b osztályban Szabó Pál 
G és fél, Ilii ók 5 ós fét, Mák 
Miklós 5 ponttal vezetnek. 


