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Társada! o m 
a gyermekért 
A Nemzeti Segély szegedi 

szervezetének legfontosabb cél-
kitűzése a nincstelen, szegény 
gvermokek segélyezése. Ma Sze-
geden százak munka nélkül len-
getik életüket. Ezeknek gyer-
mekei elképzelhetetlen nyomor-
ban nőnek fel. 

CsaiáaLátoga üisaink alkalmá-
val igen gyakori látvány a ru-
hátlan, a hidegtől fázó gyer-
mek, akii a síró anya azzal 
mutat meg, bog-v nem tud neki 
mit .enni adni. A lakása ezek-
nek u családodnak egy üres 
szoba, ahol a fekvőhely négy 
szál deszka, vagy egy ií-gysod-
rony, egy rossz kályha, amely 
talán még a szobánál is hide-
gebb. Ilyen körülmények között 
nem csoda, hogy a gyermekek 
rendesen nem fejlődnek és kü-
lönféle betegségektői fertőzöt-
tek. 

Ezeknek a gyermekeiknek a 
megmentéséért fordulunk kérő 
szóval Szeged' társadalmához, 
nem alamizsnát kérünk, hanem 
a társadalom közösségvállalá-
sára hivatkozunk. A társadálom 
minden lagjának demokratikus 
kötelessége segíteni ezeken a 
gyermekeken mindaddig, amíg 
az állam intézményesen nem 
tud gondoskodni róluk. 

E cél érdekétón szervezetünk 
március 7-én avatja fel nieg-
nagyobbilolt bölcsődéjét és nap-
közi otthonát, mig április ele-
jén szintén egv uj napközi ott-
hont nyitunk meg. Szeretnénk 
még tavasszal felállítani a Mó-
ravárosban egy bölcsődét, amely-
re ott igen nagy szükség van. 
Ezeknek" az intézményeknek a 
fenntartása igen nagy anyagi ál-
dozatokkal jar. Ha azonban a 
társadalomból mindazok, akik-
nek jövedelmük van, csak cse-
kély 3gLs összeget is áldoznak 
erre a nemes célra, akkor eae» 
intézményeket is fenn fogjuk 
tudni tartani. * 

Szegen üzemi dolgozóihoz, ke-
reskedőihez, iparosaihoz, tiszt-
viselőihez, vátlalatoks és üze4 

niek igazgatóságaihoz fordulunk 
és kérjük, hogv segítsenek hozzá 
bennünket ahhoz, hogy szép, 
szociális terveinket megvalósít-
hassuk és ezáltal demokráciánk 
további megerősödését szolgát-
juk. Ha minden demokratikus 
szegedi kereskedő és iparos ha-
vonta csak egy forintot, az üze-
mi dolgozók heti 10 fillért, a 
tisztviselők havonta 50 fillért 
álddznak'c célra, akkor elérjük ! 

azt, hogy azokon, akiken még 
lehet, segíteni tudunk. 

Mozduljon meg egész Szegett 
városa és segítsen a szegény, 
magukkal tehetetlen gyermeke-
ken. Gondoljunk csak arra, hogy 
a mi egészséges, jókedvű gyer-
mekünk van az előbb vázolt kö-
rülmények- között, akkor tudjuk, 
hogv ilyen csekély áldozatot 
havqukint mindenki szávesen hoz 
ezekért a gyermekekért. 

Kérésünk támogatására ez-
úton is kérjük a koalíciós párto-
kat, a szakszervezeteket, ,a tár-
sadalmi egyesületeket és a kü-
lönböző vnllásfe ekezeleíket. Fel-
hivá-sunkál e jelmondattal zár-
juk: »Aki gyermekotthonokat 
.épdt, az Dórtönfalakat rombol!? 

Mozgalmunk minden eredmé-
nyét — a jót és rosszal egyaránt 

a nagynyilvánosság tudomá-
sára fogjirk hozni, hogy lássa 
Szöged' "társadalma, hogy ka és 
mennyire érez együtt a saját 
hibájukon kívül nehéz helyzet-
ben levőkkel. 

A NEMZETI SEGÉLY 
SZEGEDI SZERVEZETÉNEK 

VEZETŐSÉGE. 

Darvas József építésügyi f*»miszfer 
nyiSatfcofcofi a Délmagyarországnalc 

a szegedi míinliásbérház építéséről, a tanítói tálcásokról, 
a fiazep íö kölcsönről és a közigazgatás szakosítására 

A Magyar-Szovjet Művelődési 
Hét megnyitására Szegedre ér-
kezett Darvas József építés- és 
közmunkaügyi miniszterrel a 
Délmagyarország munkatársa 
beszéJgulést folyLalott, amelynek 
során a város újjáépítésének 
legfontosabo kérdései kerültek 
elő. A Faragó-utcai munkás-
bérházra eddig egy millió 600 
ezer forint kiutalást kapott a 
város. A befejezéséhez azonban 
még &00 ezer fonalra lenne 
sztifa é-g. E/Jrrúnt érdeklődtünk 
olsönek. I. 

— A tavavzí hónapok folyat? 
után feltétlenül kiutaljuk ezt" az 
őssEpget — mondoLta a minisz-
ter. Annál is inkább fontosnak 
tartom ezt, mert Szegedén ts — 
mint az ország más részén — 
igen nagy az építőipari munka-
nélküliség, amelyén ez a mun-
kálat is nagymértékben segíthet. 

A falusi tamitók sokszor-em-
bertelenül rossz lakásviszonyai 
mindtenki eiőtt ismeretesek. 
Megkérdeztük, milyen intézke-
dés történik a falusi, tanyai ta-
nítói lakások építésére vonatko-
zóan. 

— Ebben a kérdésben tulaj-
donképpen csak végrehaj lo-
szerv vagyunk — kaptuk a fe-
leJelet Darvas minisztertől. A 
tanttói lakások építése a kul-
ip-i'tárca tervéhe és hatáskö-
rébe tarloz'k. Ha ők beillesz* 
tfk ert költségvetésükbe, akkor 

ni/ tervszerűen a legrövidebb [egész országra szóló tervezet, 
tóőii belitl végrehaj-.juk, hiszen IA kölcsön összegét az igénylők 
a lanitősiig helyzetén minél szociális körülményeitől és 41-
előbb segíteni akarunk. 

— A házhelyek kiosztásával 
kapcsolatban szövetkezeti lakás-
építésre milyen intézkedések 
történnek? — kérdeztük. 

— Az Országos Házépitőszö-
velkezet (OHESz) tavasszal meg-
kezdi munkáját. Legelőször meg 

tahiban az igénylők számától is 
lüggővé tesszük. 

Itt említjük meg, hogy Dénes 
polgármester szóválette a sze-
gedi bombakárosullák építési se-
gélyét is. A miniszter erre vo-
natkozóan is kölcsönt helyezett 
kitiátásba, ezenkívül megígérte a 

keh alakulunk a helyi szövet- paigármesler kérésére, módot 
kezel* csoportoknak — ami ugy 
tudom Szegeden jórészt meg-
történt — azután ezek az 
OHÉSz-en keresztül hosszúlejá-
ratú kölesönt kapnak, a j ép'l-
kezéshez. A kölcsönök összegé-
re vonatkozóan jelenleg folynak 
a munkálatok és egy-két hé® 
len belül el is készül ez az 

tai„j arra, hogy ahol a ház'gaz-
da márc'ns LHg nem jav'tiai-
)a meg a sérült lakást, olt a 
lakó végeztesse el a javítást a 
háztulajdonos költségére. 

Végűi a közelmúltban mo«-
aiakitotl építésügyi főigazgatósá-
gok jelentőségéről érdeklődtünk 
és arról, hogy mikor kezdik i meg 

ezek teljes kiépítettségben mű-
ködésükéi. 

— Március első belében, va-
lószínűen 9-étŐt országsán 
mind a hal építési kerületben 
teljes egészében lteláJtütjék aa 
igazgatóságokat ..— mondotta 
Darvas miniszter. Ki építés-
ügyi minisztérium igy diocentra-
Ijzáltan, sokkai bürokráciamen-
te seb ben és közvetlenül a hely-' 
színen tudja irányítani az ál-
lami építkezéseket és a magán-
épdtkezésék megindítását ts 
sokkal közvetlenebbül tudja el-
látni a helyi viszonyok isme-
relében. Országos viszonylatban 
ennek még az is a jelentőségű, 
hogy az építésügyi rgazgatósáf 
az első szakköz'gaz^alási szerv. 
Első lépés tenát a küz'-tfargviláa 
reformja terén, merí egyre job-
ba u érvényes'leuiínk kell azt aa 
frányti hogy Uöz'-g-azgalósimkal 
minél inkább szakosítjuk. Hi-
szem, hogy egyúttal a munka-
nélküliség csökken lésében is 
fontos szerepet játszik majd ea 
a szerv, — fejezte be nyilat-
kozatát Darvas miniszter. * 

83 százalékos kommunista többség 
a szegedi UFOSz-válaszfásekon 

M e g f o n l o l í a n v á l a s z l o l t a f a l u é s a t a n y a n é p e 

A magyar falvak és tanyák'la-
kói vasárnap az UFOSz helyi 
csoportjainak vezetőségét vá-
lasztották meg. Máir a kora reg-
geli órákban ünneplőbe öltözött 
emberek és asszonyok indultak 
a falvak felé. Az uton még nagy-
ban tárgyalgatták, kit lenne ér-

Művészi centenár iumi kiállítást rendeztek 
a szegedi ke reskede lmi iskolák diákjai 

A szegedi kereskedelmi fiú-
iskola kapuján néhány nap óta 
Kossuth-ciiraeres tábla hirdeti, 
hogy megnyílt a kereskedelmi 
iskolák centenáriumi kiállítása. 
Az iskola két nagy termében a 

ged város címercí, fllclve Pe-
tői* arcképét. Ezen a kiállításon 
egyébként élvezettel szemlélhet-
tük a jellegzetes szegedi mes-
terségek. papriikakikészités, őr-
lés, gyékényfonás miniatűr mo-

Icereskedelmi fíu- és leányiskó-! delieken való bemutatását, va-
ia nagy gondtiai, fáradsággal Iamint mindazokat a használati 
végzett' készítményeit szemlél-i tárgyakat, táskákat, retikülöket, 
heljük, amelyeket elsősorban játékszereket, amelyeket mind' a 
H u n g a d i Károly és S i m o n diákleányok készítetlek. Az el 

demes megválasztani elnöknek, 
titkárnak, jegyzőnek. 11 óra 
után, mikor vége lett a misének 
az ujbirtokosok és törpebirto-
kosok — kik az UFOSz tagjai — 
összejöttek egyik helyi kocsmá-
ba, máshol az UFOSz hivatalos 
helyiségébe. A régi vezetőség 
beszámolt munkájáról és lemon-
dott tisztségéről.' A megjelent 
tágok soraiból kiválasztottak egy 
korelnököt, aki társakat vett 
magamellé és jelölte az uj veze-
tőséget. Sok helyen már az első 

elnök, a megjelentek feszült .fi-
gyelemmel várják a jelölt elnőSl 
nevét. — Elnöknek az MKP tág-
ját Dobó Sándort jelölték. — 
Siri csend. A választók össze-
néznek, mintha megbeszélnéntííl 
valamit, utána egyszerre menny-
dörgésszerű tapsvíhag és hangos 
éljen hangzik a teremben. Dobd 
Sándort a szatymaiá helyi cso-
port megválasztotta elnöknek. 
Kormányos György ujbirtofcos aa 
MKP tagja, alelnök, Ónozó Fe-
renc >1KP, jegyző. Fehér István 

jelölés sikeres volt, máshol bi-1NPP pénztáros, Kormányos Jé-

Károlv igazgatók, de a két is-
kola minden tanárának odaadó 

mull napokban a város-vezetői, 
élükön Dénes polgármesterrel, 

í r ó g é p e t , számológépet 
legmagasabb áron uósárol 

5ZEHE51 irodagép qdllalat 

Széchenyi tér 7. Telefon; 6-41 

H uiőék legnagyobb iroda-

gép i m p o r t vállalata. 

segítségével készitellek. Az or- | ezenkívül a podagógustársada-
szág valamennyi kereskedelmi; lom nagyrésze is meglátogatta 
iskolája rövidesen ugyanis cen-j a kiállítást és valamennyien a 
lenáriumi kiállítást rendez Bu- ; legnagyobb elismerésüket fejez-
dnpesten és ehhez válogatják ki [ Lék ki. 
az egyes helyi kiállitások leg-' 
kiválóul? darabjait. Érdékes volt 
összehasonlítást tenni a fiu- és 
leánytanulók ötletei, munkái kö-
zött." A Eu!i Mkább elmélyedőbb, 
tnd»'iBfev»j»M» munkákká!, sta-
t'srtkáVknb jfrafilkonolikal álltak 
fcC, a taónyok viszont pompás 
kézügyességgel valóságos k's ba-
zárt és muzeumot létesítettek 

zony kétszer sőt háromszor is 
jelölni kellett a vezetőséget. 
Meggondolva választott a falu 
és tanya népe. 

A szatymazi UFOSz 
vezetőséget választott 
izgalmas pillanatoknak va-

gyunk szemtanúi. A korelnök a 
jelölt elnök nevét és pártállását 
olvassa fel. Dermedt osand, sen-
ki nem szól. Mintha összebe-

zset MKP és Pintér Istváirné 
MKP, ellenőr lett.. Pintér Ist-
vánná. öregségérc hivatkozva 
nem akarja elfogadói a tisztsé-
get. A megjelentek ragaszkodnak 
személyéhez. Végülis hosszas 
kérés után elfogadja. 

A szegedi terüfet 
összeredmónye 

a. falu és tanya dolgozói hi-
tet tettek a Magyar Kommunista 

széllek volna, egyszerre hang- j Lart mellett. Vezetőséget váJas*. 
zik: - Nem fogadjuk ell - Igy j vitáik partsovimzmus nélkül. KI 
megv ez az alelnöknél, a titkár-; mennyit tett a népért és tóogyan 
nál "és a jegvzőnét is. Ujabb je- dolgozott: ez volt a döntő a 
lötés következik. Belép a kor- választásokon Az UFOSz v 

tőségének választásain a 

Tizenöt vagon kenyérgabona 
az utóSagos beszolgáltatás eddigi 

szegedi eredménye. 
A város közellátási bizoltságá- naszolták, hogy esti munkából 

nak szerdai'értekezletén a bur- 'hazajövetmegbüntetik őket, mert 
fefólHtótemlükben. Kulon meg gonvaellálás kérdésével foglal- kocsijukön nem égetnek lám-
keli említenünk .Bod'ó Jcno toziak. A közellátási hivatal 10 pát. A közellátási bizottságkap-

osztályu tanulót, aki nagy Yagon krumplit igényel, hogy csojatot keres a rendőrséggel, 

eze-
sze-

gedi" területen 83 száza tókov 
MKP győzelem született. 

A választások százalékos ará-
nya a következőként alakult. 
Magyar Kommunista Párt 83, 
Nemzeti Parasztpárt 14, Szociál-
demokrata Párt 2, Független 
Kisgazdapárt 1 százalék. 

Az UEOSz uj vezetőségében 
helyet kaptak a nők és a ré(# 

, törpenirtokosok is. Majchiem 
! minden helyi csoport vezetősé-III. osztályú tanulót, aki nagy vagon' krumplit igényel, hogy csojatot keres a rendőrséggel, 

^ l k ^ ö . e i a ° k k ó z v e a " forgúlonibahf; hogy ezektón az esetekben ̂ él-: g ^ v s s f ré S ^ s £ 

sonló művészi készséget árult gVObb mennyiségű krumplit hoz- ainelv nem teszi lehetővé a ta-
el a dolgozók kereskedelmi is- zanak be közvetlenül vidékről, nyai" kocsit világítását, 
kolá já! végző K á I ó c z i Mihály K i s s Mihály elvtárs, szak- A fejadagüézsma beszolgálta-
is szanes plakát tervévei és a szervezeti kiküldött szóválette, lása Szegeden eléggé szép ored-
telnőllek iskolájába járó H u- hogy egyes pékek azzal ijeszt- ményt mutat, mert eddig körül-
vos Ferenc pontos térképes- gelik a munkásokat, hogy kisebb bel fii 15 vagon kenyérgabona 
statisztikáival. lesz a kenyérfejadag. A közellá- gyűlt be. A közellátás felhívja j 

A kereskedelmi leányis'kolá- tási bizottság a legélesebben azonban a gazdákat, hogy akik 
sok közül B e r n o I á k Andrea szamtószállt ezekkel a rémhi-

í o-v « « » * | 

és K o p a s z Ágnes II-os tanuló- rekket és nalározottan k'jelen-
kat epililjük meg, akik rendki- lette, hogy szó sincs a'kcnyér-
vüli ügyességgel csupa \-heSü- fejadag rsőkkentésérőt. 
feől Iróíéppej rajzolták meg Szc- A gazdák közül többen pa-

még nem tettek eleget a tó-
szolgáitatásnak,' sürgősen telje-1 
sitsék kötelességüket, mert ké-
sőbb úgyis szigorúan behajtják" 
rajtuk az előirt mennyiséget. 

A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt szegedi szervezetei 

sHárctír 7 é «, úasaragp üé níán 3 6raEsr a 0 E P Eálv n-férl ^lésháf ábau 

a hadigondozottak' részére 
tartanak. E lőadok: K Ö V I B É L A . (MKP ) , S I M O N B É L A ( S z D P ) 

Csütörtöktől vasárnapig 

Izgalmak nagy filmje: 

Parbaj 
az óceánon 

(A 4. purisrtióp). 
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Ehladások: fél 4. (él 6, léi H. 
Pénztárnyitás déletőtl 11-tői 
12-ig, előa<tás előtt félórával. 


