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A hároméves !érv első félévében 

Szegedeh*28 millió 700 ezer forintot 
fordítottak az újjáépítésre 

Hataimás, színes plakát tű-1 letek . takarításai és részbeni 
rik mjabban a szeméin: annak, helyreállítása, a mgrxléri lak-
aki bolép a szegedi városháza tanya istállójának lebontása, 
kapuján, liogy a levony alatti 
elintézze ügyes-bajos dolgait. 
Már messziről hirdetik a flagy 
betűk, hogy V hároméves terv 
megv alósilásán dolgozunk!«, 
alatta pedig sűrű sorokban ol-
vashatjuk azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket .máris elért 

város g hátomé^es lei-v első 
féléve alatt. »A hároméves terv-
jegyében Szeged termékeny, uj 
életet kczil!« —- olvasható a je-
lige az adatok fölött és a gzám-
oszlepok anrfakvaz állitásnak 
beszédes bizonyítékai. . , 

U első hal hónapban ugyan 
fs Szegeden az u j jáépjK'M be-
rofcpások összege összesen 
28 millió 700 ezer forint volt. 

raktárépület tetejének bontása, 
dolgait, ró muzeufp épületének újjáépí-

tése, a könyvtár és a muzeum 
kitakarítása, a piarista gimná-
zium ajtajainak és ablakainak 
újra elhelyezése, a belvárosi 
általános iskola folyósómennye-
zctének újjáépítése és tataro-
zása, az alsóvárosi általános is-

kola újjáépítése, a Petőfi Són-
dor-sugáruti óvóda és a köz-
kórház részbeni helyreállítása, 
a városháza kéményeinek és te-
tőzetének javítása, a városháza, 
a szereleitiáz és 39 városi épü-
let tatarozása, az árvaház meny-
nyczelének kicserélése és tata-
rozása, _,a szakszervezeti szék-
hűk újjáépítése, a Városi víz-
levezető árkok hclyreálljtása, a 
város kövezetének javifása, a 

vizvezetékhálózai külvárosi sza-
kaszának átépítése és a Fara-
gó-utcai oérházépilés^ 

A város hatósága ezeken kivül 
1947 december 31-ig mintegy 
280 darab bel- és külterületi 
építkezési engedélyt adott ki, 
amely körülbelül 83 ezer lég-
köbmétert számításba véve 18 
mílió 200 ezer forint befekte-
tést jelent 0 magánépíkezések 
terén. ' 

Ezekután mi is csak azt tud-
juk mondani, amit a plakát, be-
fejező soraiként olvashatunk, 
hogy ezek a számadatok min-
dennél étesszótobban bizonyi-
ják Szeged népének élni aka-
r ás á t ! ^ 

cbeszélgetés á szegedi munEásSiráMai 
Nemcsak a munkapadnál — a 
megállja helyét a munkás 

b í r ó i e m e l v é n y e n i s 

HétrőI-hélre»aiagyobb hallga-
tóság előtt tárgyat a munkásbi-
róság. Népszeriitégét kemény, 
elrettentő, dó mindig igazságos 
Ítéleteinek köszönheti. Erről bc-
szélgettürjk a mnnkásbirákkal 
egy tórgyalás szünetéb«n. Skár 
mos uj "ötletet - is felvetettek, 
anyiyel ®a munkásbiróság műkö-
dését előbbre vihetnék. 

Miéf't javnak szabadon 
az Hitéltek ? 

Mezőgazdasági beruházásokra 
370 ezer torint esett. Ebből 
erősítették meg az árv izvédfelmi 
töltéseket, a hantnázi törvény-
hatóság teriVetéh ,.1020 méter 
szakasz földmunkáját és, maka-
dám ut építését % végezték, 
felsőpvszlaszcr-escngcioi uton 
ezer méteres makadám utat 
építettek, ebből készült az új-
szegedi 'öntözőmüvek csatorna-
építése földmunkával és a le- . . 
bombázol! felsőtiszaparti szaka- , Vannak olyan kis iigj-ck, ama-
szok újjáépítése i k e t w m targyaltalnék mUmtós-

Közlékeriésilgy i beruházások-' WrtUtka1 - kezdi nyilatkozatát 
ra hét im'IKó 914 ezer -forintot í [p'ter Lajos elvtárs, aki ciyil-
tof«ot lak. Ebből történ} az M - i a Szegedi Kendcrgyarban 
sóraknarl felsznk ulásainaif lieiv-: dolgozik. O az, aki keveset *kér-
reállitása. valamint egvéb épi-1 dez> ( l e nundent meglát. Nem 
léssel kapcsolatos kjadásolf, igy | szívesen ulnenk szuros szeme: 
a szegeoi hinTŐ szélesítése, uj : kereszttüzében a vádlottak pad-
níedterpillér építése. - ujszegedi j ]?"• 7* N e m kapunk nagy ugye-
hidfó es áriéri pillér átalakítása, j ket.. . ^ 
vasszerkezetek lebontása. ' j A Zsurkó ügy nagy üg'y volt 

Építési, szociális és kulturális! -•vett közbe Y'irág Bélához 
célokat két millió 210 ezer fo- Ujszegedi Kendergyár munkás-

bírája, aSti azt is közli, liogy a rint beruházás szolgált. Ennek 
keretében történt: á lugasutcai 
átjáró földjének feltöltése. az 
.utászlaktanya 5. számú epfllot-
"istállójának és ' raktárának bon-
tása,,a használatban lévő épü-

kőzelmultDan átlépett az MKP-
ba. Olyan szetynyen mustrál-
gatja a vádlottakat, hogy sok-
szor -szinle hozzá beszélnek. De 
a szerényen figyelő arc sose 

Ötezer eperfacsemetét 
ültetnek el rövidesen Szegeden 

Békavárai és boszorkánybarlangot építe-
nek. az yjszegedi parkban • 

gött aül majd a Boszorkány-
barlang'/. Ez ele kőből fele'r 
töztelett boszorkányl tervez-
nek. Az ujszegedi park jelen-
leg elhanyagolt ártezi kitt ki-
folyóját is át akarják építe-
ni. A tetejére a Piroska és a 
farkas szobrát készítenék ej. 
A park cserjése közé Hófe-
hérke és a hét törpe alakját 
akarják beállítani. A szobrok 
olcsó anyagból, kőből, vagy 
időtálló festékkel bevont 

A városi kertészet ötezer 
eperfacseipelé! igényelt a föld-
müvelésügyi nriuiszlérjüm lói, 
hogy a háború során kipusz-
tul l fákat pótolhassa. A fa-
csemetékből nagyobb meny-
nyiségel adnak ki az iskolák-
nak is, mert már többen vál-
lalkoztak, hogy a 48-as moz-
galom keretében emlékfákat 
ültetnek el és "kisebb ligete-
ket léte&itenek. Az eperfák 
legnagyobb részét azonban a 

telepekre szánják és a repülő-: gipszből^ A szegei!i gyernic-
tér meglévő pavilloniai köré, jkek kedvenc "kiránduló- és 
ahova a város egyébként is 
tüdőgondozót tervez. 

A- kertészet az ujszegedi 
park fejlesztésére és csino-
sítására is nagyszabású ter-
vet dolgozott ki. A kertészet 
vezetőjének: Balogh János-
nak elgondolásai szerint Vigh 
Ferenc szobrászművész náár-
js töhb szobor készítésén dol-
gozik, amelyeket a parkban 
állítanak majd fel. A bejárat 
két oldalánál egy-egy ősma-
gyar harcost ábrázolo szobor 
áll majd. A Vigadó környé-
kén felelevenítik a busz év-
vel ezelőtti gyermekek ked-
Vencét, a »Bekavárat«, amely 
csinos kis kővárból áll, körü-
lötte kis tóval, folyóval és 
hatalmas kőbékával. Hálamö-

üdülőhclyévé akarják ezzel 
lenni az ujszegedi parkot. A 
tervekkel a szombati közüze-
mi szakbizottsági ülés foglal-
kozik. 

Közös pártlap Rá&uson 
Szerdán este B órakor az 

MKP és a Szociáldemokrata Párt 
rókusi szervezetei közös párt-
napol tartottak a rókusi kullur-
házbah. A mintegy halszázfőnyi 
hallgatóság előtt komócsin Zol-
tán és Pinlér Géza elvtársak 
mondottak beszédet. A közös 
pártnap után az elvtársak azzal 
a tudattal távoztak, hogy a mun-
kásegység szorosabbra fűzésére 
dienlül is közös párlnapokat és 
közös megmozdulásokat kelt 
rendezni. 

lágyul nielg s a vádlott hamaro-
san" rájön, hogy kemény dióval 
áll szemben. 
, — JSagy hibának tartom — 

folytalja Péter elvtárs —, hogy 
a nuinkásbiróság elítéltjei kö-
zül számosan szabadon járnak-
kelnek. Az ítélet. akkor elret-
tentő, ha a bűnös azonnal meg-
kezdi a büntetés kitöltését. A 
sajtó, nyilánosságan keresztül 
akarjuk' jetérni, hogy 'az ilyen 
v isszássűgok megszűnjenek. Az 
államügyészség vezetője, dr. Ily-. 

rlyés TiVq l̂ar egyébkent meg-
ígérte. hogy ilyen #a jövőben 
nem fordul elő. 

— Igy történhetett meg — 
mondja Virág elvtárs —, hogy 
B. Kurai a mai ügy égják vád-
lottja újra elébünk került. A 
közclmullban itélliik cl hal hó-
napra, dc szabadon engedi ék s 
a szabadságát megint " feketé-
zésre használta fel. Ha nem kap 
halasztást a bünlelés kitölté-
sére, ma nem ítélkeznénk ismét 
fölötte. 

Betartjuk a szokaso* 
kat, de az ügyek mé-
lyére is nézünk * 

— Mindenben'"egyetértek Pé 
ler cjviárssfu — veszi át a szót 
Kiébcrt Antal, aki az Ujszegedi 
Kendergyárban érdemelte ki a 
népbirói liszté}.. . 

Keményen kell megfogni a 
dolgokat, nem lehet itt gyenge 
itélelekenPhozni. Mi betartjuk 
a szakaszokat, dc belenézünk az 
ügyek mélyébe is. Nekünk, 
munka sem bereknek könnyebb a 
satupadnál ujjáépiteni — én 
ugyanis ott dolgozom «—, de a 
demokráciának szüksége van 
ránk itt is és mi szívvel-lélekkel 
szolgáljuk ezen a poszton is. 

— A munkásbiróság hivatása 
magaslatán áll — szói közbe az 
pyök kérdező: Csűri Ferenc elv-
lárs, üzemi asztalos a Szegedi 
Kendergyáronn. A legapróléko-
sabb részletek is crcléklík. Min-
dent tisztán akar Látni. 

— Minket az is érdekel, 
miért követte .el a vádlott a 
bűncselekményt, ml volt azin-
dibjoka. Az is" Ive lő 1 yaso I ja„dön -
tésünfcet. A Zsurkó ügybén is 
ezt akartam kihozni. Azért ol-
vastam rá K,ovács József ta-
nura is. ha hivatása magas'lálán 
áll az UR., akkor Zsurkó esetleg 
nem kerül, a \ íkljoltók padjára, 
mert nincs aikalma a munkás-
ságot megkárosítani. 

— Bizony meg is botránkoz-
tunk azon, hogy' a Zsurkó gyár 
munkássága menteni igyekezett 
a bűnöst — veti oda Virág elv-
társ. 

Az ügyészség mellé is 
munkásbirót kell állítani 

— Nem minden ügy kerül a 
munkásbiróság elé, amelyiknek 
ott a helye — kifogásolja Bie-
bert elvtárs. — Az ügyészség 
mellé is munkásbirót kel,lene 
állítani. Legyen beleszólása 
abba, hogy munkavlnröság e?é 
tartozik-e az ügy, vagy sem. 

A szakbírókkal a legteljesebb 
egyetértésben működnek — sem-
mi kifogásolnivaló nem történt. 
Az előfordult, hogy egy-egy ité-
lelet lulicentófTvnek találtak, de 
azért munkásbiróság, lid^y a 
szakaszok belartásával meglátá-
saik:) t" is kifejezése juttassák 
az^itélelhen. 

— Szükség v oit a munkásbi-
r óságé a — jegyzi meg Iteria 
látván pótbiró, elvtárs, az Uj-
szegedi Kendergyár festőnum-
kása. Nem monajn, dc nagyon 
•szeretne Thár ^ pólbirói szék-
ből előrerukkolni — Működé-
sűnkkel gálalvetettünk a fekc-
tézésnek. Azért kell a nuuikás-
biróságnak sulvosan lesújtani h 
feketézőkre, hogy amit felépi-
tünk, azt ők ne rombolhassák le. 

Utoljára • hagyjuk, csattanó-
nak, hogy próbalkozott-e már 
valaki is a bűnözők érdekében 
közlieiijárhi? 

— No, csak azt próbálják meg 
— válaszolnak szinle egyszerre. 
— Bárki fordulna hozzánk, azon-
nal jelentenénk a szakszervezet-
nek, egységesen,, vajamennyien. 
Köztünk olyan nagy az egyet-
értés, hogv nyugodtan mondhat-
juk, mi egy pártban dolgozunk, 
•a munkásbiróság már fűxltmáll. 

fi népügyészség 
- letartóztatta 

Varga Fe/eitc medikus! 
A közelmúltban vette őrizelhd 

az államvédelmi osztály Varga 
Ferenc órvoslanhaltgalót, mert 
Szent Imre kollégiumbeü szo-
bája falát a kivégzett német 
háborús főhünösök képeivel ag-
gatta lele. Házkutatás során 
több "Signaő-példányt is talál-
tak nála. Varga Ferencet átad-
tak a népügyészségnek, ahol 
dr. I.ippay László népügyész ki-
hallgatása ulán letartóztatta. 

Ujabb amenkai szjJiit-
m m y Ttítökországnak 
A török rádió jelenti: Sza-

dak külügyminiszter sajtófo-
gadáson a Törökországnak 
nyújtott amerikai segítségről 
szólva kijelentette, hogy száz-
mill ió dollár értékű, mintegy 
150.000 tonna svdyu amerikai 
felszerelés májusra Törökor-
szágba érkézik. 

180 szegedi rendőr 
kapott kitüntetési 
a |ó szolgálatért 

Csütörtökön délután 4 órai 
kezdettel a Reiulőrpalota lorna-
'termében a Szovjet H.Tdsereg 
fennállásának 30 éves évfor-
dlitó ja aí Ka mából ünnepélyes 
rendőrnap volt. Diezfalussy Fe-
renc renctőrvezérflrnagy * elő-
adást tartott a- Szovjet ttadsereg 
30 éves útjáról és stratégiai 
módszereiről. Ezután a Közbiz-
tonsági Szolgálati Jet-érmet osz-
lottak szél. 'Harminc tiszt, 150 
tiszthelyettes és közrendőr ré-
szesült ' a kitüntetésben. Első-
nek dl-. Drégöly József rendőr-
ezredes • mellére tűzték a ki-
lünLeJé.st, amely nemcsak a 
múltbeli érdemek jutalmazása, 
hanem a jövőbeni munkáért 
járó bizalom előlegezése is. 

Visszafértek Szabadkáról 
a szegedi Szabadtéri Játékok rendezői 

D é n e s polgArmesier vezetésével 
Amint már jelentettük, szer-

dán Dénes Leó polgármester 
vezetésével nagvmbb számú sze-
gedi delegáció kereste fel Sza-
badka vezelőit, hogy megbeszél-
jék velük a jugoszlávok részvé-
telét a Szegedi Ünnepi Heteken. 
A delegáció már a halárrm - szí-
vélyes fogantatásban réfeesüft] 
majd a délelőtt folyamán kö- san""Tolyik. 
rülvT-zetlók őket a szabadkai kiulctle az 
üzemeklxín, ahol tanúi voltak 
a hatalmas munkalemp'ónak és 
újjáépítési láznak, amely Jugo 

szerelik fci a gyárat a legmo-
dernebb gépekkei. Uj tésztagyár 
épül Szabadkán, .májusban ihár 
üzemben is lesz, a kazánt és 
a szárítóberendezéseket már 
szerelik. A gépgyárat kibővítet-
ték. Az uj termek befedéséi 
még csak ideiglenesen oldották 
meg® de a termelés máris láza-

A delegáció megte-
állati szérumgyárat 

is, amély ugy kibővíti üzemét, 
hogy nemsokára exportálni tűd 
állati védőszérumokat. A doigo-

szláviában sokkal nagyobb mér- zók lelkesedésére jellemző, hogy 
!/-» l - l I s r v t t f rt l r / \ f T - í l t * tá! - ! . . f « r , ' » i t rr r-% . . „ ^ — . . . . / I I ) I . tékben bonlakozik ki, mint n 
Iunk. A műtrágyagyár, uj tark-
tusokkal bővült s nemsokára 
termelési kapacitása akkora 
lesz, hogy az egész Vajdaságot 
ellátja ezzel a nélkülözhetetlen 
mezőgazdasági árucikkel. A fő-
mérfiök jói beszél magyarul és 
lelkesen magyarázta el, hogyan 

Truman 
a spanyol királyság 

visszaáHitásá'ól tárgyai 
A moszkvai rádió havannai 

jelentés alapján beszámol ar-
ról, hogy Don Jüan trónkö-
vetelő Kubába érkezett. Ugy 
tudják, találkozni fog Truman 
elnökkel és tárgyal vele a 
spanyol királyság visszaállítá-
sáról. 

százas csojrorlokban vállalnak 
pihenőidejűkben önkéntesen in-
gyen munkát, aini rendkívül 
meggyorsítja a* építkezéseket. 

Délután eredményes megbe-
szélések folytak, dc' véglogoB 
választ a jugoszláviai iAüv^sz-
csoportok szegedi útjára vonat-
kozóan csak a központi kor-
mány jóvahngyása után kapha-
tunk. 
• Este élvezetes dűl- és tánc-
estében volt a delegációnak ré-
sze. 

Ez a szabadkai látogatás is 
megerősítette azoaat a bpráti 
kapcsolatokat, afctuck a ' két 
ország baráti egyezményeinek 
szellemében már eddig is ki-
épültek Szeged és Szabadka kö-
zött és megmutatta, hogy a ju-
goszláv népgk rokonszenve irán-
iunk olyan mértékben fokozó-
dik, mint ahogyan Magyaror-
szág előrehalad népi demokra-

t tikus rendszerének kiépítésében, 


