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Szeged Dolgozói! Készüljelek az i848-as szabadságharc 1 0 0 éves évfordulójának 

méltó megünneplésére. 

Gyülekező a HlárciUS 14-én este induló fáklyás menetre délután 6 órakor a V á r o s h á z a előtt. 

í5-énf délelőtt ít órahor Gyülekezés a Marx-téren délelőtt 9 órakor 

a Széchenyi-téren H d y y l l l ü O i ahonnan szervezetlen vonulunk lel. 

Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Tegyiik felejthetetlenné a Szabadságharc 100 éves éviordulójái! 
R e n d e z ő B i z o t t s á g . 

A kormány és az MKP mindent megtesz 
a hadigondozottak segítésére 

A szegedi had gondozottak együttéreznek a görög szabad-
ságharcosokkal és támogatják őket 

Teljesen zsúfolt terem hall-
gatta végig vasárnap délulán 
az MKP és Szociáldemokrata 
Párt szegedi szervezetei ál-
tal rendezett hadigondozott-
gyűlést. Szőke István HONSz 
alelnök üdvözlő szavai után 
Kövi Béla, az MKP nagysze-
gedi végrehaj lóbizottságának 
tagja emelkedett szólásra. 

A háború folytán több mint 
három negyedmillió h ad irok-
kant, hadiözvegy és hadiárva 
van az országban. A kormány, 
azon belül pedig a Magyar 
Kommunista Párt tisztában 
van a hadigondozottak súlyos 
helyzetével és mindent elkö-
vet, hogy megjavítsa. 

A kormány nemcsak a segé-
lyezéssel, hanem ennél jelen-
tősebb eszközzel, a hadigon-
dozottak munkábaállitásiával 
igyekszik segileni. A népjóléti 
mjniszter emlékezetes rende-
letével kötelezte a vállalato-
kat a hadagondozottak alkal-

mazására. Pártunk — mon-
dotta Kövi elvtárs — teljes 
súlyával azon fáradozik, hogy 
c rendelkezés nocsak irolí l»e-
lü legyen. Az átképzések gyor-
sításán kivül küzdünk, hogy a 
hadigondozásban jelenleg fenn 
álló jövedelmi eenzus felemel-

t tessék; később eltöröltessék. 
! A hadigondozottak helyze-
tén való javítás szorosan 

; együttjár az ország gazdasági 
| helyzetével. A hároméves terv 
; lendülete és a most folyó po-
jlilikai tisztulás, a két mun-
j káspárt egyesülése hiztosité-
j ka, liogy a hadigondozottak 
nem lesznek a magyar de-
mokrácia mostoha gyermekei 
— mondotta többek közölt 
Kövi elvlárs. 

Ezután a Szociáldemokrata 
Párt részéről Simon Béla elv-
társ szólalt fel. Simon elvtárs 
szembeszállt azzal a felfogás-
sal, hogy a hadigondozottak 
helyzete olyan, mint a Hor-

Átadták rendeltetésének-
a Nemzeti Segély újonnan átalakított 
napközi ofíhoná! és bölcsődéiét 

Szeged egyik legeredménye-
sebb és legélénkebb tevékeny-
séget kifejtő szociális szerve-
zete: a Nemzeti Segély helyi 
csoporlja vasárnap délelőtt 
bensőséges ünnepély kereté-
ben adla át rendeltetésének 
a hároméves lerv keretében 
teljesen átszervezett és ujjá-
épiilelt, rendbehozott napközi 
otthonát és bölcsödéjét. 
"" Az ünnepségen nagyszámú 
érdeklődő vett részt, akik a 
legnagyobb elismeréssel nyi-
latkoztak a Nemzeti Segély 
eddigi munkájáról, a látottak-
ról. ' . 

Pálfy György polgármester-
helyettes a város nevében üd-

* B e v a r o s Moz> | 

Ma kenneii utoljáral 
Nagy nevelömü&or! 

Laiabár 
Kálmán 

legnagyobbsikerü bohó-
aala 

Pepita 
kabát 

magyar komikusok vígjá-
téka. — Főszereplők: 

LATABÁR, MAKLARY, 
PETI IMS és KISS MANYI. 

Egyidejűleg: 

A viiiam 
riporter 

kaiandök az alvilágban. 
Főszereplő: 

RICHÁRD TALMADGE. 

Előadások: léi 4, tél 6, fél 8. 

! vözölle a Nemzeti Segélyt, 
Lakatos Miklós budapesti közr 
ponti kiküldött, Benézik Mi-
hály, a helyi szervezet ügy-
vezető elnökének beszéde ulán 
a napközi otthon gyermekei 
által előadott kedves, szines 
műsor következelt. A műsor 

' ulán egy anya mondott' köszö-
netet az intézmény eddigi 
munkájáért. 

A ragyogó, egészséges nap-
közi otthon berendezésének 
érdeme elsősorban Mecsér Bé-
la lilkáré. Munkájához nagy-
ban hozzájárult Bokos István-
né, a szőregi petróleum gyár 
igazgatójának neje is, aki tár-
sadalmi támogatást igyekezett 
biztosítani. A felszerelést ké-
szjlő iparosok közül feltétle-
nül ki kell emelnünk Gera 
Ferenc szobafeslőmeslert, aki 
többszáz forint értékű ingye-
nes munkával segítette az in-
tézményt. 

A vasárnapi napközi olthon 
átadása csak egy állomása a 
Nemzeti Segély Szegeden ez 
évben végezendő munkájának. 
Ha a társadalom minderéiréte-
ige. a dolgozik megfelelő anya-
gi és erkölcsi hozzájárulással 
támogatják az intézményt, a 
Nemzeti Segélynek alkalma 
lesz az eddiginél is nagyobb 
mértékben segíteni a rászo-
rulfakon és szenvedőkön. 

Rézqálic 
és burgonya 

korlátlan mennyi-
ségben kapható 

H u n k á s -
s z ö v e t k e z e t 

Tisza Lajos-körut 49. 

Ihy-rendszer alatt. Régente 
»érdekszervek«, hangzatos 
jelszavak segítségére a rend-
szer aljas céljaira használta 
fel a .szerencsétlen hadigon-
dozottakat. Most a legször-
nyűbb háború után alig egy-
két évvel, a gazdasági hely-
zethez mérten jelentős segít-
séget kapnak, azonkívül po-
litikailag teljesen felszabadul-
tak már a hadigondozottak és 
sérelmeiket szabadon, bátran 
terjeszthetik a közösség elé. 

Simon elvtárs az osztály-
harcra épilelt és külpolitikai 
utalásokkal bővített beszéde 
ulán Kelemen Oszkár HONSz 
titkár beszélt. Beszámolt a 
hadigondozottak érdekében 
folytatott munkáról, a nyil-
vántartó hatóságnál történt 
változásról és a jövő tervek-
ről, a HONSz szövetkezetről, 
a szénakaióról. Ezek után a 
szegedi hadigondozott társai 
nevében kijelentette, hogy a 
szegedi hadigondozott töme-
geik együttérzésükei nyilvánít-
ják a görög néppel, különösen 
azoknak harcban rokkant sza-
badságharcosaival és szűkös 
filléreikből támogatják őket 
nagy küzdelmükben. 

' A hadigondozott gyűlést 
' Szőke Islván rekesztette be. 

5 6 . é l e t é v é t 
ma tölti be Ilákosi Mátyás 
elvtárs. Ez az évforduló csa-
ládi ünnepség, amelyet nem-
csak Rákosi elvlárs szűkebb 
környezete, de nagy családja, 
a milliós Magyar Kommu-
nista Párt, azonkívül pedig aa 
egész népi demokratikus Ma-
gyarország is megünnepel — 
minden külsőség nélkül, dto 
a szeretet, ragaszkodás és 
odaadás jegyében. 

A magyar dolgozóik: egy 
szempillantásra abbahagyják 
Ima a munkát az ihlő, a fekete 
barázdát vonó eke és a zöld 
íróasztal mellett és köszöptik 
Rákosi Mátyást, az első kom-
munistát és nagy magvar ha-
zafit . . . 

Megindult a bacon-gyártás 
a szegedi vágóhidon 

Az utóbbi években az állal-
állomány nagymértékű csökke-
nése miatt kihasználatlanul áill 
a- modernül felszereit, 800 ser-
tés vágására és feldolgozására 
alkalmas szegedi vágóhíd'. Az 
üzem kapacitását jól ismerte 
Szász Mátyás elvtárs, a MESz 
jelenlegi igazgatója, hiszen 14 
éven át dolgozott a szegedi vá-
góhldnál. Mostani állásában sem 
feledkezeit meg a nagy kapaci-
tású üzemről vés messzemenő 
tárgyalásokat folytatott az üzem 
fellendítése érdekében. 

Egy angol iinport-Lársasáig járt 
Magyarországon, hogv az Angliá-
ban minimális fejadagra csök-
kentett nemzeti eledel, a bacon 
szállítására szerződést kössön. A 
bacon egy különleges eljárással 
készült húsos szalonna, am.i 
legjobban a császárhushoz ha-
sonlít, de mégis kfilönbözik 
tőle. 

Ez az angol társaság ez évre 
ed'rtCg 50 vagon baront ren-
déit Magyarországon, amfhez 
12.000 darab 80—00 k ló sú-
lyú yorksh'rei malac szüksé-
ges. * 

Ebből az exportból a szegedi 
vágóhíd feldolgozására 14 va-
gont sikerűit Szász elvtársnak 
megszereznie. 

A yorkshirei malacfajtát Sze-
ged környékén nem tenyésztik, 
úgyhogy ezeket a sertéseket a 
Dunántúlról. Mohácsról, Kapos-
várról szállítják Szegedre. 

Igv természetesen Szeged! ser-
léscllálásál sem ér'nll » ba-
eongyártás. 

A szegedi vágóhidat a bacon-
gyártásra igen körültekintő és 
szakértelmet igénylő munkával 
kellett rendbehozni, amit Ker-
tész János főgépósz végzett el 
helyi szakeml>crek segítségével. 
A rendbehozott vágóhidat meg-
tekintette hétfőn déielőtt Dénes 
Leó elvtárs, polgármester, Róna 
Béla elvtárs, tanácsnok és "So-
mogyi Imre tanácsnok, az angol 
import társaság szakértőjével, 
akii a legmegfe le lőobnek találta 
a vágóhíd berendezését. Szak-
emberek véleménye szerint a 
szegedi közvágóhíd 1 lerendezése 
az ország legmodernebb és leg-
tökéletesebb bacongyártó üzeme. 

A bacongyárlást Sándor László, 
a budapesti Exporco Doboz-
sonkagvár ügyvezetője irányítja 
nagy körű 1 tek in léssel. 

Az átalakítási munkálatok so-
rán Kertész tőgópésZ jelentő-
sen megjavította a vágóhíd hű-
tőberendezését is s igy most 
25 fokkal nagyobb hideget tud-
nak fejleszteni az eddiginél. 

A baconnak való sertések elő-
I készítése már nagyban folyik a 
vágóhidon. Szinte "szokatlan lát-
vány az eddigi munkahiány ulán 
a nagy sürgés-forgás. Uj mun-
káskezekre van szükség, hogy 
a szerződésnek eleget lehessen 
a MESz. Fokozatosan 48 dolgozó 

jut kenyérhez a szállítmány le-
bonyolítása alatt. Itl azonban 
nemcsak a 48 doigozó kenyeré-
ről van szó, de; a.'Jelszereit vágó-
híd is nagyjelentőségűvé válik, 
amikor Szeged és környéke ál-
latállománya ismét eléri* a béke-
beli méreteket. 

További államosítás Bulgáriában 
A Szobranye ülésén elfogad-

ták annak a városi és magán-
vagyonnak államosítását, amely 
nem a tulajdonosok gazdasági 
szükségletét szolgálja, hanem 
arra való, hogy tulajdonosaik 

i annak hozamát éivrezzék. Az ál-
lamosított vagyonok tulajdonosai 
a törvény érteimében kártalaní-
tást kapnak mégpedig állami kö-
telezvények tormájában, kivéve 
olyan esetben, ha fasiszta va-
gyonról van szó. 

Pontos sorrendben elégítik ki 
a szegediek házhelyigényeit 

A házhelyoszlás kérdése már 
régóla huzodó sürgetően meg-
oldásra váró feladat. Beszámol-
tunk róla, hogy ehhen az ügy-
ben a műit héten értekezlet ült 
össze a városházán, amelyen 
résztvett Toroczkóá László "ta-
nácsos is, az országos szövet-
kezeli hitelintézet igazgatója. 
Itedfö Kálmán elvlárs, az MKP 
kiküldötte 

Az eodigi értekezletek ered-
ményeképpen végűi is abban 
állapodtak meg, hogy először az 
alsóvárosi termelők ház helyigé-
nyeit elégítik Léi Szenlmihályte-
lök és Kecskéstelep közötti "ré-
szen, ahol körüloelül 500 ház-
hely kerül kiosztásra 280 négy-
szögöles területtel. Utánuk az 
uj szegediek kapnak házhelyet a 
ligettől a Rokkaiittelepig eső ré-
szen, de foglalkoznak a.főfasor! 
üres telkek kiosztásának gondo-
latával iis. A felsővárosiak a 
baktói kiskertek környékén kap-
nak házhelyet. A városi, takos-
ság közül egyéni' házhelyet csak 
az 5—6 tagnál nagyobb csalá-

dok kapnak körülbelül 60—80 
négyszögöles területtel, a ki-
sebb városi családokat 10—15 
öröklakásos társasházban helye-
zik el. 

A házhelyoszlásnál az előbliti 
szempontokon tul figyelembe 
veszik azt is, hogy van-e az 
igénylőnek, feleségének vagy 
vele együttélő más hozzátartozó-, 
iának háza vagy beépítésre al-
kalmas telke. Ha esetleg van, 
akkor megnézik, hogy mekkora 
területtel rendelkezik* és másutt 
hánv holdja van. Mindezt egy 
kérdőíven keli majd bevallani, 
amelyen pontosan fel keli tün-
tetni azl is, hogy hol igényei 
házhelyet. A városi dolgozók, 
munkások számára épttlö mo-
dern társasházak a Nagykörúton 
belül kétemeletesek, a sugárutak 
mentén pedig háromemeletesek 
lesznek. A gyárak, üzemek mun-
kásainak már most meg Ikell ala-
kitaniok a házépítő szövetkeze-
teiket, hogy megfelelő hitelben, 
építési segelyben részesülhesse-
nek. 

Csak 3 napig Március 10, 11, 12 
P o g á n y L á s z t ó 

Budapes t i m ( H I P | J g M 

j a z z - s z á m o k k a l 
City Jazz! Záróra reggel 5 órahor! 

FILHARMONIKUSOK 
BEETHOVEN-EST J£ MÍRCIUS 18. 

Vezényel: KLEMPERER 

Jegyek a Délmagyarországkiadóhivalalában kaphatók 
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