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gyorsabb közigazgatás — fggtfa f e f i l i e i é S 
Pilsnatfelvételek a város munkaversenyérőt 

A gyárakban, a földtekén megindult a termelési verseny az; 
„rSzláJg miielőbbi felépítéséért, hogy több legyen az! iparcikk, 
több legyen a kenyér, eltüntessük az utolsó romokat is és vi-
rii;rfZó életet teremtsünk1 a magyar 'földön. Ehhez! a mtinfcaver-
'enyhez csatlakozott közigazgatási gépezetünk is, hogy az ügy-
vitel egyszerűsítésével és meggyorsításával lehetővé tegye a 
vovsabb termelő munkát is. m 
Hárem nap alatt elintézték 

kérvényemet _ hallattuk; a mi-
„ap a városháza folyosóján az 
örvendező szót egy tanyai ma-
ovar ajkiáról. Az iktatóban, ahol 
a kérvények, a beadott ügyda-
rabok régén hetekig hevertek, 
esetleg elsikkadtak, ma már be-
túsoros mutatót vezetnek és 
azon vannak, hogy mindten be-
érkezett akta miég aznap az Ille-
tékes tisztviselő kezéhez jusson. 
V Idadób'óu viszont naponta kö-
zel száz elintézett ügydarab 
megy ki a kézbesitőhivatalhoZ, 
atioí a kézbesítők versengenek, 
ki juttat egy délelőtt több. ér-
tesítést a cimztetthez. Az ügyvi-
tel egyszerűsítéséhez; a tisztvi-
selők életrevaló ötletekkel já-
rulnak" hozizá. 

A segélyt kérő n'ncslelenck 
neon kilincselnek "hetekig. A 
népjóléti ügyosztály azonnal fe-
lülvizsgálja az igényjogosultsá-
got, az igazán rászorult kap, a 
munkakerülőt eltanácsolják. A 
mérnöki hivatal a város- és ta-
nYarendteziésii terveket készíti lá-
zas sietséggel 'és azon van, hogy 
a földműves igénylők1 még ez-
évben házhelyhez jussanak. A 
Számvevőség bezárkózva dtolgo-
elik a költségvetés és a zárszá-
madás mjihamarábbi elkészíté-
sén. ' 

Nrncs t o l o n g a közefFátásnál 
- tapasztalhatja nagy örömmel 

a szegedi dolgozó. A jegyek 90 
százalékát mindenki az' előirt 
idüőben felvette, mert aZ egyes 
körzetekben több elosztó műkö-
dött. A huzlatos folyósókon ma 
már nincs közelharc. A másik 
vonalon a fejad'agdézsma mi-
előbbi begyűjtése folyik!, Szeged 
országosan" vezető hegemóniáját 
fenn "kelt tartani, hogy az uj 
tertniésiig biztosítsák a szegedi 
dóigoZó kenyerét. 

Jlyoi-sabban nyomoz a Iafcás-
h'valal és ha nem is adhat la-
kást a soikczer igénylőnek!, a fö-
lösleges idtegi'zlgalmakat meg-
szünteti. Minden ügyben külön 
tisztviselő fogad!, az ácsorgást 
likvidálták, a várakozói felek 
megoszlanak. 

Húszezer kihá gá.si eljárást 
folytatott le tavaly a kihágási 

, bíróság, az ország összes nép-
biróságaiugyanakkor 17 ezret, 
Most, ha lehet, miéig gyorsabb 'az 
ügyvitel, minden beosztott tudja, 
hogy a kihágási bíróság munkája 
a dtetnok'ralliikus közigazgatás 
Fontos védőfegyvere. 

A város." iiíccneíí jobhnál-jobb 
ötletekkel járulnak hozzá a 
munkaverseny sikeréhez. A viz-
mütelep dolgozói különleges el-
járással UszliloUák meg a ker-
tészet eldugult árté;zii kütját, 
amely már percenként nem 60, 
hanem' 450 liter vizet ad1. Igy 
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kerül sori-a a város' és a s'zántő-
földtek valamennyi hibás kútja 
is. 

Rózisák tenyésznek már a vá-
rosi kertészetben, Szeged három 
éven belül ismét a rózsák vá-
rosa lesz. Az ujszegedi liget-
ben virágágyak, parkok, szob-
rok nőnek ki a földből, zöldelö 
park lesz a Boidogasszony-su-
gárut két oldala. 

Sajtot gyárt a régente sokat 
szidott városi tejüzem1. A tej-
gyüjtő állomások felállításával 
ugy megszervezték a beszolgál-

tatásig hogy ma már felesleg 'is 
van Ujabb olcsó jjlelmicikket 
vásárolhat a szegedi dolgozó. 

Halié, , város! — jelentkezik 
a telefonközpont, amint ielvesz;-
szük a kagylót. Ugye, nem kell 
ehhez, csak egy kis figyelem1 és 
jóakarat, ami reméljük, a köz-
pont üdvöskéiből ezentúl nem 
hiányzik miajd. 

De gyorsabban kapcsol a 
munkaverseny megindítása óta 
minden városi tisztviselő. Meg-
érti a szlót, amellyel a népi de-
mokrácia őt is beállította a ma-
ga munkakörében a többterme-
lésbe, tudja, hogy teljesítménye 
nemcsak Szegedgyőzclmét hoz-
za a munka versenyben, nem-
csak a feleken könnyít, han%m 
az: ország egyetemes életszínvo-
nalának emeléséhez is hozzájá-
rul. 

Kisvasút jár majd Dorozsmára 
és Sándorfalvára 

A szegedi közlekedési tanács jóváhagyta 
a kisvasút építési tervét 

Szerdán értekezletet tar-
tott a városházán a szegedi 
közlekedésit tanács. Az érte-
kezleten megjelentek Bács-
bodrog-, Csongrádmegye és 
Kecskemét kiküldöttei isi, 
hogy megbeszéljék a gazda-
sági vasutak fejlesztésének a 
kérdését. Ez alkalommal is 
jóváhagyták a szegedi gazda-
sági vasút vonalfejlesztési ter-
viét és kimondották, hogy a 
legfontosabb teendőnek Tart-
ják a városianyai vonal meg-
hosszabbítását a Petróczii Is-
koláig, valamint a Kelebiián 
kérésziül történő meghosszab-
bitást Tompáig. Szeged há-
roméves tervénék! keretében 

Az igazgató ur labdát avat... 

Szerveződnek a szegedi diákok is 
Sorra megalakultak a Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének szervezetei 

Nagy diák zsivaj veri! fel a 
Baross Gábor gimnázium tágas 
udvarát. Széles gyűrűben állva 
»'dlrufckoinak« a diákok, dte ezút-
tal nem a feleltetés izgalmától. 
A dliákgyürü közepén dk. F'rbás 
Oszkár,' az iskola igazgatója ált 
azi érdeklődés középpontjában ós 
éppen hatalmas lendüiettell rug 
bele egy vadonatúj futball-lab-
dába. 

— Mi tör Lent ? Az1 igazgatói ur 
focizik ? 

Az udvaron tátongó meszes-
gödlört sikerült megvédeni a fe-
léje röpülő labdától, igy most 
már nyugodtan adja me;g á vá-
laszt egy komoly maturandüs 
diák, Hohó Róbert. 

— Labdaavatást tartottunk — 
meséli. Mos! alakult meg m .'"s-
(ioiánkhan a Magyar D'ákok 
Neinzel" Szövetsége és a köz-
pont' k'kühíöüöl eddigi mun-
káitkéri egy futballt ' kaptunk 
ajándékba Budapestről, Ezt 
avatta fel az .'gazgabi ur. kezdő 
rugósa, amely reméljük sok si> 
kér iiieg'niESója lesz. 

Az1 elmúlt héten sorra járta 
egyébként valamennyi szegedi 
iskolát a Diákszövetség bud'a--
pesti kiküldötte, hogy itt is 'meg-
szervezze a magyar diákok kö-
zelmúltban megalakult egységes 
szervezetéit, amely a paraszt- és 
munkásfiatalok hasonló' egység-
szervezeteivel együtt küzd' az 
egész, magyar ifjúság összefogá-
sáért. 

Boűony" Istvánt, a diákszövet-
ség központi kiküldöttét elkí-
sérte egyik ilyen szlervező útjára 
a Délmagyarország munkatársa, 
hogy megnézzük', milyen lelke-
sedéssel fogadják az! önálló diák-
szövetség munkáját. A város*, 'ke-
reskedelmi*: leányiskolába veze-
tett azi utunk. r i 

— A diákszövetség valóban a 
magyar diákságé akár lenni, 
hogy ebben önállóan kifejthesse 
mindenki a maga tehetségét és 
gondolkodó, haladószeljemü ma-
gyar Ifjúság nőjjön fel, — mond-
ja Bodonyii barátunk az iskola 
irodájában Simon igazgatónak, 
aki megértéssel fogadja szávait. 

Ezek szerint tehát sor is ke-
rülhet a szövetség iskolai cso-

portjának' megalakítására. Egy 
ne»:yeií!'kés cs egy harmatEkos 
tí'ákleányt h*Va! be az riglazgjaSó, 
akik eddig is vezették az, ifjúsá-
got. Először kissé elfogódottan 
lép he BruckU'Cs; Györgyi é,s Ko-
vács Ilona, de nyomban nekibá-
torodnak, amikor meghallják' mi-
ről van szó. O'ket jelölik a meg-
alakítandó diákszövetség elnökié-
nek' és főtitkárának. Sorra nieg-
beszéllí miég; valamennyi tiszt-
séget, ' sőt a tanácsadó "tanárnő 
nevét' fis. ők mondják meg. 

Amíg -folyt a megbeszélés, 
máris értesi tették az iskola nö-
vendékeit, akik érdeklődő, kí-
váncsi arccal gyűltek össze az 
iskola folyóséin. Lelkes éijen-
zíéissel fogadják a bejelentéseket, 
látszik, hogy jól jetöítt a diák-
lányok két vezetője. Bay ta-
nárnő nevét is hosszas éljenzés 
fogadja. 

Ezizei a diákszövetség itt is 
megalakult és amint aZ éljenzé-
sek mutatták1, nem is működik 
miajd eredménytelenül. A lel-

kesedés azonban akk'ar válik iga-
zán naggyá., -sámlikor nyikorgó 
bőrű, uj kosiáriabda kerüi elő I naiglyjeléntőségü ennek a tervi 

megvalósítják a kisvasul vo-
nalának! kjiépi lését Kiskunclo-
rozsmára és' a közelii kiága-
zásu Dorozsma—Zsombtó— 
Kiistemplomtanya—Árpádiköz-
pont útvonal létesítését. 

A közlekedési tanács ösz-
szeegyeztette a szegedi gaz-
dasági v'asut terveit a Csong-
rád vármegyei kisvasút ter-
vekkel, amelyben szerepel a 
csongrád—sánd'orfalvli vonal 
megépítése, SándőrfalVátói 
Szegedik a szegedii kisvasul 
látná el a forgalmat. Ugyan-
csak megépítésre kerülne en-
nek1 során a Sándorfalva—Sö-
Vényháza-Csanytelek—Csong-
rád kisvasúti vonal is. 

Ennek a kiterjedt kisvasúti 
hálózatnak megépítése bizto-
sítaná azi uj gazdák és általá-
ban a gazdatársadalom! inten-
zivebb mezőgazdasági és bel-
terjes gazdálkodási lehetősé-
geit, azonkívül elősegítené a 
szegedi mezőgazdasági ipar! 
nyersanyaggal Valói chálását. 
Kulturális ies egészségügyi té-
ren is mindezek mellett igen:' 

a kiküldött- táskájából. Boldog 
örömmel veszi iát Csúcs Anna, 
azi uj sportvezető, ak|i felé'szinte 
kórusban kiáltják: 

— Mutasd, mutasd! 
És csak akkor terül szét iga-

zán ,a nagy öröm:, amikor vala-
mennyien megpillantják, mint 
valami diadalmi skalpot, a ma-
gasba emelkedő, szlép pirosbel-
sejü kosár labdát. 

Ezzel tehát a 'kereskedelmi 
leányiskolában megalakult a 
'diákszövetség. 

Résztvettek ők is a kétnapos 
nagy szegedi diákkonferencián, 
amelyen' bátran, szlép számmal 
nyilatkoztak meg az ifjúság, ki-
küldöttei. Reméljük, hogy a s'zie-
gtedll iskolákban megalakult diák-
szövetségek a továbbiakban szép 
eredményeket érnek majd' el 
díákszocialis és tanulmányi té-
ren egyaránt. L. 

i spanyol köztársaság kikiáltásának 
17 éves évfordulóját egységesen 
IlnepeBte a szegedi ifjúság 

A spanyol köztársaság kikiál-
tásának 17 éves évfordulója al-
kalmából a szegedii iíjusáig a 
közép isfco 1 ai versenyhi zotl ság 
rendezésében bensőséges ünne-
pélyt tartott teglnap délben ,a 
KlauZálngimnázium kultúrter-
mében. A Himnusz után Géllé 
László áll. gimn. igazgató mon-
dott megnyitó beszédet, amely-
ben méltatta az ünnep jelentő-
ségét és rámutatott arra, hogy 
az! ország egész területén, min-
den városban, mindéire helyen 
megemlékezik a szabadságsze-
rető magyar - ifjúság a Franco 
elnyomása alatt szenvedő, sza-
badságszerető spanyol népről. A 
polgármester képviseletében dr. 
Gál Tivadar, üdvözölte az ifjú-
ságot. Ezután Breyer András 
VIII. gimnáziumi tanuló mon-
dotta eí a spanyol köztársaság 

Fél év alatf 22 és fél millió 
az országos közmunkákra 

, Előadások: 4—6—8-kor! 
| Pénztár oíélelőtt 11—12 és 
|a» előadások előtt félórával. 

Azi építés- 'és közműnk a ügyi 
minisztérium hőnapról-hónapra 
az ország különböző területein 
fontos, a 3 éves terv céljait 
szolgáló beruházási jeli'egü köz-
munkákat szervez, amelyek a 
munkanélküliséget enyhítik, 
azonkívül az országot fejlesz-
tik, erősitik, gazdagítják. 

Átlagban havii 5—6 millió fo-
rintot fordítanak' közmunkákra, 

különböző munkatérüleléken 18 
millió 312.140 forintot utaltak 
ki. 

A fenti télelek szerepelnek a 
3 éves tervben is, Q'e ugyanezen 
idő a lat taz épités- és közmun-
ka ügyi minisztérium a 3 éves 
tervben nem szereplő munkála-
tok elvégzésére is szervezett 
közmunkákat. Ebbe a kategó-
riába 4.107,860 forintot utaltak 

amli 13—14000 munkanélküli ,ki, vagyis; az építés- ós .közműn-
I r.lr. olórf 1 Cl/1 8 OWI . llroTlirt'irí lYlÍTlÍMniliXm'i.m rt r> foglalkoztatására elég. 1948 au-

gusztiri 1-től, tehát a 3 éves 
terv elindításától, 1948 január 
31 dg, azi első terv félévben a 

fcaügyi minisztérium az első 
félévben összesen 22,420.000.— 
forint értékű közmunkát szer-
vezett az ország egyes vidékein. 

születésének és küzdelmeinek 
történetét. Az ünnepi beszédek 
után a Klauzál-gimnázium és a 
Szt. Erzsébet leánygimnázium 
növendékeinek 'kiullurgárdája e,gy 
jólsikerült 48-as darabot adott 
élő, melynek főszerepeit Breyer 
András, Márton Zita és Rédei 
Anikó játszották. AZ ünnepség 
az! Internacionálé hangjáivalért 
végei. 

nék a megvalósítása, amely-
nek első szakaszára még a 
hároméves terv során lehe-
tőség nyílik'. 

H á ! u s l én ensitalkozilc 
először a német e g v s é g 

A szocialista egységpárt köz-
ponti titkársága kedden közzé-
tel l riyilatkoziatánan megálla-
pítja: iinájus -elseje lesZ az első 
hivatalos megnyiialkozása a né-
met nép egységre való törekvé-
sének® A városok és falvak 
dolgozóihoz intézett feihivás 
megállapítja az uj jelszót: »A 
békéért és .egységért" — A de-
mokráciáért és a szocializmu-
sért. « 

fi n é p ü g y é s z s é g 
letartóztatta Garai 
ügyvédet 

Mint emlékezetes^ március 
7-én, a Mák Jöizsef elleni 
imunkásbiráságji tárgyaláson 
dr. Garai Zoltán üigjyvéd! vé-
dőbeszéde során a mai rend-
szert kritizálta és azt tette 
felelőssé Mák bűnéért. Az ál-
lamvédelmi osztály nyomo-
zást folytatott az ügyben és 
őrizetbe vette a demokrácia 
ellen izgató ügyvédet, majd 
átadta a népügyészségnek. Dr. 
Serényi Gyöngy népügyész ki-
hallgatása után letartóztatta. 

flz összeesküvői példás megbüntetését 
követelik a szegedi fiitőház dolgezái 

A sztegedli fűtőház1 dolgozói le-
velet intézlek lapunk szerkesz-
tőségéhez;, melyben a legna-
gyobb felháborodásuknak adnak 
kifejezést, hogy Szegeden ismét 
összeesküvő csoport alakult. 

A dolgozók nélkülözések kö-
zepette építik az országot — ír-
ják a levélben — minden tu-
dásukkal és egész tehetségükkel 
a hároméves terv sikeréért dol-
goznak. A legnagyobb erőmegj-

vetetik, hogy mielőbb nyerjék! 
el méltó és szigorú büntetésü-
ket azok, akik eddig csak' rom-
boltak, semmit sem ad'tak, ha-
nem' mindég csak: kaptak a de-
mokráciától, melyre most kezet 
emelték. 

A fűtőház 'dolgozói követelik 
a szigorú büntetésen kívül, hogy 
a még ma is szabadon járó Hor-
thy szolgálókkal is éreztessék1 a 

rát. 
feszítéssel igyekeznek munka- demokrácia .kérlelhetetlen szagö-
versenyekben az élen járni. Ad-
dig destruktív elemek, a régi 
rendszer hü kiszolgálói alatto-
mos módon meg akarják dönteni 
azt a demokráciát, amely ke-
nyeret adbtt nek'ifc. 

A szegedi fűtőház dolgozói kö-

x Brilliáns ékszert és kar-
órát igen magas árban meg-
vételre keresek. Ftscher ék-
szerész Szeged^ Klauzál-tér 3. 

B U L L A E L M A 
vendéigfellépése április 17-én, szombaton délután fél 

6-kor és este 8-kor a Tiszában. 
Jegyek: KONCERT-nál (Pető.) 


