
4 i> r; i. sí \ i. v t i i o k s / . 41. Szerda, 1J48 junius 9. 

J ó l m ű k ö d ő O T I - í , 
anya- és gyermekvédelmet, egészséges 
lakásokat követel a z M D P programja 

A Magyal* Dolgozók 1'árija sziikségesuek tarlia a 
dolgozók egészségvédelmét és szociális biztonságinak! 
fokozását. 

•az egységesítő 
kongresszus programba 

A Magyar Dolgozók l'árljá-
nnk programja' Szeged kózvé-
leményéi erősen foglalkoztatja. 
Ezúttal arról számolunk be, 
hogy milyen elgondolásokkal 
segíthetik elő a szegediek a 
|)úrtpiogiani szociálpolitikai 
részét. Erről Simon elvlárs, az 
MDP nagyszegedi pártbizottsá-
gának előadója ezeket mon-
dói la: 

— V párl program szociálpo-
litikai részét kidolgoztuk és 
azzal illetékes szerveink máris 
behatóan foglalkozna.?. Nagy-
vonásokban a problémák ff 'kő-
ve lkezűk: 

Az OTI a munkásoké 
Fontos, hogy az orvos többé 

ne legyen különösénél pénz-
tári és magánlieleg Között. A 
máris tökéletes gyógyszerellá-
tás még tovább fejlesztendő, 
há zigyóg ysz e.r tárak fe I á IJ i tá sá -
vai könnyítsék a betegeik ellá-
tását. Bábakelengyét a szülő 
mnnkásasszonyoknak. 

A tüdőbetegség és a ncmj-
l>n jok ellen a legmesszebbmenő 
felvilágosító munka vár az 
OTI-rn. amelynek most már 
foglalkoznia kell azzal a terv-
vet is, hogy kórntzat állítson 
fel Szegeden. A rendelői? és 
laboratóriumok korszerűsítése, 
ui röntgengép beszerzése el-
sőrendű tolódnia nz OTÍ-nak. 

Elodázhatatlan 
egy szegedi bölcsőne létesítése, 
ugyanúgy n napközi ollhon-
lulózat további kifejlesztése. 
Mső és Felsőkőzponton. Rú-
zsa járáson. Szíilvmaznn, Város-
tanyán egészségházak felállí-
tása nagvban szolgálná ff nép 
egészségének védelmét. Ezeken 
a helyeken az nnyff- és csc-
esomővédetem alig'van kiépít-
ve. kívánatos lenne a lanva-
körzelekben a védőnőt intéz-
mény megszervezése. Az egész-
ségügyi nevelés szempontjából 
ismeretterjesztő előadássoroza-
tokkai kell a népet felvilágosi 
tani. Nem halasztható tovább 
n gyermekek tlic. szanatóriumá-
nak megnyitása. Nagv gond 
fordítandó n gyerinekágvas 
anyára és csecseinőjére. Fej-
lesszék ál a fiatalkornak hiró 
ságát családi bírósággá. Az ál-
lami gyermekvédelem korhntá-
fát 18 évre emeljék. 

Vem közömbös 
:< gyermekek lelkének forrná 
lasa. kulturális szükségleteinek 
©Hálása n legdemokratikusabb 
szellemben. Fnne'ir egvik le® 
célravezetőbb módja önálló fel 
legü gyermeksziniiáz felálli-
l sa. Kívánatos lenne, hogv ha 
ez nnvnglnfc hiányában nem 
valósithaló meg, léiesiLsenek az 
állandó jellegű társulatok mel-
lel I gycrmek-szintArsulalokat, 
szervezzenek gye rm ek j á I szó-
esoportókat. 

A fbc elleni küzdelem 
érdekében uj bejelentést ren-
deletet sürget nz MDP szo-
ciálpolitikai programja. Orszá-
gos propaganda, az orvosi in-

Leqiobb 
cukorxát, csokoládét legelő-
nyösebben 

Kovácsnál 
Szegen. Hsza I..-kórul '48 

lézmény fokozatos fejlesztése, 
a Ibc. elleni oltás, tüdőbeteg-
kórház (hadifoglyok átmeneti 
állomásának épülete) szervesen 
beleilleszkedik ebbe a pro-
gramba. A luxusadó bizonyos 
százalékát fordítsák e célra. 

A hadigondozottak 
fokozottabb támogatása. A 20 
főnél több munkást foglalkoz-
tató üzemek legalább 10 szá-
zalékban kötelesek hadigondo-
zottat munkába állítani Kül-
döncnek,', éjjeliőrnek, kapusnak, 
irodai alkalmazottnak elsősor-
ban hadigondozottat kell fel-
venni. 

A lakáskérdésben 
a lakáskalaszter felállítása az 
első lépés, amely ennek a 
problémának a megoldásához 
vczel A pince- és szükség-
lakásokból, a fertőző betegsé-
gek tanyájából ki kell hozni a 
dolgozók ezreit. A kataszterrel 
megszüntethető a korrupció és 
az üzérkedés. 

A Magyar Dolgozók Pártjá-
nak szociálpolitikai programja 
szegedi vonatkozásban rendkí-
vül fontosnak tünteti fel a 
tüdőbetegségek etteni küzdel-
met. Fz a véleménye 

dr. Molnár Pál 

elvtársnak, az orvosok szabad 
szakszervezete' főtitkárának, 
aki az MDP egészségvédelmi 
programjával kapcsolatban a 
következőket mondotta: 

— A szegedi egészségvédelmi-
problémának középpontjában 
három kérdés áll: 

1. Tüdőbetegosztálv meg-
szervezése a koZkőrházon be-
lül. 

2. A közkórház épületének 
és gépi berendezésének mo-
dernizálása. 

3. Az egyelem ideg- és elm'e-
kfiníká iának elhelyezése, ami-
nek következtében a szűkös 
belgyógyászat! ágyak létszáma 
emelkedne. 

A tüdőbete'goszláiy létesíté-
sével kapcsolatban kt kell 
hangsúlyozni azt a lényt, hogy 
n tiszti főorvosi hivatal köz-
lése szerint is a (he. Szegeden 
az országos átlagon felül pusz-
tít. A tödőbete'gosztn Ivón se-
bészeti tüdőlerápiát is lehetne 
végezni, nemesnl? Szeged' és 
könr éke hanem az egész Dél 
ningvarország számára. A tüdő-
be leggondozók ágy I é tffzáma 
csekély, a belegekoi alig lebei 
elhelyezni. 

A Í?öZkórház épületében ma-

gának az épületnek javításán 
kivül a belgyógyászati ágylét-
szám emeb's'e különösen fbn-
fos, mert Szegeden a belgyó-
gyászatnak nem áU elég agy 
rendelkezésére. A rákellenes 
küzdelemnek igen fontos té-
nyezője a rönlgen-lcnápia, ami-
hez azonban modern készülé-
kek szükségesek. Ilyen készü-
lékek beszerzése múlhatatlanul 
szükséges. Helyhiány miatt az 
amlmlanciákat nem tudjuk fej-
leszteni és a szociális követel-
ményeknek megfelelő személy-
zeti lakásokkal sem rendelke-
zünk. 

Szeged város összes fent-
vázolt problémát összefüggnek! 
egymással, de reméljük, hogy 
az MDP programja a városi 
halóságokkal egyetértve a kér-
déseke! megoldja. A szükséges 
anyagi fedezet uem nagy és 
a Tervhivatal megígér le támo-
gatását. 

Teljesen azonos a vélemé-
nye az MDP egészségvédelmi 
kérdéseiről 

Szeged város tiszti 
főorvosi hivatalának, 

ahonnan a következő nyilat-
kozatot kaptuk: 

Egészségvédelmi vonalon a 
ma városaink legsürgősebb és 
legégetőbb problémája a tüdő-
héteggyőgyiiAs és gondozás 
•korszerű megoldása. É téren 
mutatkozó, mult időkben gyö-
kerező nincstclcnségbői a ha-
ladás felé első lépést fogja 
jelenleni a közeljövőben léte-
sülő 100 ágyas tadöbetegkór-
ház. Rendkívül fontos a tanya-
vijág egészségvédelmi hálóza-
tának teljes kiépítése. A hét 
tanyai egészségvédelmi szolgá-
latnak liél egészségházra van 
s 7. ü k s é ge li s'k'o I a f ürd őkkej'.1F zen -
kivül egészségvédelmi beszer-
vezésre vár még közel 20.000 
tanyai lakos (Atokháza felső 
része, Cseneeté, Fekeleszél. 
Domaszék. Csórva), ahol ff 
zöldkeresztcs gondozás meg-
valósítva még nincs, s ahol 
ennek hátránya! itt-ott szembe-
szökőek. Igy a tanyán 10egész-
ségház működnék, lehetőleg 
szakorvosokkal. Sürgős ezenkí-
vül három uj orvoslakás léte-
sítése. (Ruz'sajárás, Lengyel-
ikápolna. Domaszék.) A foíito-
sabb tanyaközpontokon gyógy-
szertárak létesítése. Alsó- ós 
Felsőkőzponton fertötlemllő ál-
lomás felállítása, több telepen 
és 1 anyaiközponton nnpköai-
olthonos óvoda létesítése. 

"(ff. » • ) 

Három-három évi fegyházra Pfólfe 
a mutihásb ráság a z á k á n y i 

feketéző malmosokat 
Kedden délelőtt lárgyalla 

a szegedi munkásbiróság 
Papp István zákányi főmol-
nár, Elek Józsefné zákányi 
malombérlő és lársaik köz-
ellátást veszélyezlelő bűn-
ükét . A malömbérlő és a 
förholnár az elmúlt év nya-
rától, ez év márciusáig 

több mint 100 mázsa ro-
zsot őrölt meg tekelén és 
az igy szerzett vámőrlési 
dijat e'fe' e é részbe.: 
pedig elrejtették. 

A tárgyalás során á vádlot-

tak tagadlak, de a tanúval-
lomásokból és a nyomozás 
adatailiól beigazolódott bű-
nösségük. A munkásbiróság 

a feketéző malmosiiét és 
főmolnárját három-három 
évi fegyházra, öl-öt év! 
jogvesztésre ítélte. 

Eleknét köteleztél? ezenkí-
vül 1500. Papp Istvánt pe-
dig 1000 forint vagyoni elég-
tétel megfizetésére A másik 
két vádlottat, a főmolnár 
bátyját és a malom tulajdo-
nosát felme"'©"'''- az elle-
nük emelt vád alól. 

Budapest, junius 8. Szom-
bat regjgel félkilenckor ke»-
dőrlik a Magyar Kommunis-
ta Párt IV. Ííouffretiszusa a 
parlamentben. A meguvitó 
beszédet Rajk László bel-
ügyminiszter tartja, utána 

uz egyetlen napirendi 
pontot: fa írét munkás-
párt egyesüléséről szóto 
referátumát Rákost Má-
tyás mondja el. 

A hozzászólások és a hatá-
rozathozatal után a déli 
órákban Révai József zár-
szava fejezi be a kongresz-
szüst 

Ugyanebben az időben az 
Újvárosháza nagytermében 
a Szociáldemokrata Párt 
XXXVII. kongresszusa zaj-
lik le A közös ebéd után a 
Hősök terére vonulnak fel a 
két párt küldöttei, ahol 

a Magyar Dolgozók Párttá 
első seregszemléjét Kádár 
János délután három óra-
kor nyitja meg. 

Itt Szakasits árpád és Rá-
kosi Mátyás beszél. A nagy-
gyűlést Marosán György zár-
szava fejezi be. 

Innen nz Operaházba 
mennek a küldöttel? az egye-
sülési kongresszus ünnepé-
lyes mognyi tójára. Ezen 
résztvesznek és feLzóta'vak 
a koalíciós pártok küldöttel, 
a Szakszervezeti Tanács, a 
Magyar Ifjúság Népi Szövet-
sége és az MNDSz képvise-
lői is. A megnyitót Farkas 
Mihály mondja, majd 

a külföldi delegációk üd-
vözítik a kongresszust. 

A kongresszus munkája 
vasárnap reggel kezdődik. 
Rónai Sándor megnyitó sza-
vai után Rákosi Mátyás és 
Szakasits Árpád tartják meg 
politikai referátumukat. Á 
vitában a közös politikai bi-
zottság tagjai szólalnak fel, 
a zárszót hétfő délelőtt Rá-
kosii Mátyás I art ja. Ezután 
Farkas Mihály számol lio a 
szervezési szabályzatról. Az 
ezt követő vita után kerül 
sor az MDIJ központi veze-
tőségének és központi ellen-
őrző bizottságának megvá-
lasztására A kétnapos ta-
nácskozást Gerő Ernő zár-
szava fejezi be 

Róth hajlított fabutoroyár 
VasassientoéteMitca a. (volt fiusvi oéonvár) 

Szinház • cMüvészet 
Gül baba 

A szül házi iroda közli: 
A színházban hetek óta Lá-

zas tempóban folynak a soixm 
következő operettnek, a sGül 
habá*-nak próbál. A régi hires 
operett holnap este Kerül be-
mutaló előadásban a közönség 
elé. Ez a fülbemászó meló-
diákban gazdag, bűbájos me-
séjü operett, amely a köny-
nyebb műfaj kedvelőinek nyújt 
majd nemes értelemben vett 
szórakozást, a legkitűnőbb sze-
reposztásban kerül színre. Gül 
baba leányát, LeLLát « szege-
diek körében közkedVellségnck 
örvendő, tehetséges művé-
szünk, Zerilal Anna alakítja, 
Gábor diák szerelvében pedig 
Benkő Béla, a pécsi Nemzeti 
Szinház tagja mutatkozik be a 
szeuedi közönségnek. Benkő 
Béla, nkn mint n nagyoperet-
tek bonvivAnja. kedvence a 
pécsieknek, szépen zengő te-
norjával minden bizonnyal be-
lopja majd magát ff szegediek 
szivébe is és kellemes megle-
petésben részesíti sZtnházjárv} 
közönségünket. De' a tőbbadk 
mind: Kőműves Erzsi, Deák 
Sándor. Gáli Pál, Sugár Jenő, 
Sugár Mihály és Rafnay Eliv, 
akit? erőssége! ennek nz ope-
rettnek. egyúttal biztositékaí is 
a »Gül baba Várható sikeré-
nek. (x) . / 

(*) A lionvédzenekar Do-
rozsmán. A zenészek szak-
szervezete a honvédzenekar 
közreműködésével vasárnap 
este Dorozsmán zenekari 
liangyerscnyt rendezett. A 
hangverseny elölt Dankó Jó-
zsef, a zenészszakszervezet 
titkára üdvözölte a közönsé-
get. A honvédzenekar Ta-
más Gyula karnagy vezeté-
sével színes, élvezetes mű-
sort adott elő, amit a közön-
ség nagy tapssal jutalma-
zott. A hangverseny számait 
Gömöri László konferálta. 
Tevrenov Czvetkó harmoni-
kaszámokkal, Mikő János 
honvéd énekszámokkal, 
Vándor Ferenc főtörzsőr-

mester trombitaszőlóviit. 
Hegyes György őrmester 
xilophonszólóval aratott 
nagy sikert 

C ; Vfzsgaclőadús a szín-
házban. Az Állami Zenekon-
zervatóriumban Abonyi Ti-
vadar főrendező tanár ének-
főtanszak beszéd és drámai 
gyakorlatos növendékeinek 
vizsgája junius 14-én, hét-
főn este 8 órakor lesz á 
színházban. Közreműköd-
nek Luigl Renzi olasz pieSt 
ter és Litlasy György tanár 
növendékei. Az énekkorre-
petáció tanára Szatmári Gé-
za. A vizsgaelőadás iráut 
rendkívül nagy érdeklődés' 
nyilvánul meg, mert ezen az 
előadáson fiatal tehetségek 
fognak bemutatkozni. Jegy 
igen mérsékelt árban a szin-
ház pénztáránál és a Kon-
zervatórium bau váltható x 

(•) SzegwUek sikere « Szfu-

művészeti Akadémián. A fő-
város Horváth Árpád szi-
nészkollégiumában négy 
saegiedi fiatal és tehetséges 
fizininövendék Gera Zoltán, 
Kőrb! János, Berek Katalim 
és Gyurkovics Zsuzsanna ta-
nul, valamennyien munkás-
családból származók. Mind 
a négyen az Országos Szín-
művészeti Akadémia élőké" 
szitőjébftl a második évfo-
lyomba kerültek. UjfcipusU 
céltudatos realista színész 
és rendezőgárda nevelődül! 
a dolgozók fiaiból éa leá-
nyaiból. S Collégüliu Mustcun* 

, bérleli hangversenye; 
ma. szerdán esle 8 
órakor B. Fehér Miklós he-] 
gedüestje. Közreműködnek, 
Bán Sándor (zongora) éaf 
B. Rácz Lili (zongora). Mű-
soron Tartirii, Brabm, Cho-
pin, Ravol, Bartók, 
stb. müvek. Jegyek 2 forint-' 
tói a Zenekonzervatőrium-
ban válthatók, x 

Osszvezetőségiössziizembizoítsági- és bizalmi együttes ülés 
a Szakszervere « Szvr.házbi n junius ll-én, pénleken délulán 5 Arakor. Me . j rercs kfiicíezö." Meghívóját mindcuki hozza magúval, mert a 

jeleidéi ellenőrzése a meghívók összeszedésével történők. 


