Ma reggel megkezdik a Békekölcsön-nyeremények
kifizetését
Erélyes csehszlovák jegyzék a vonatrablás ügyében
az USA-hoz
Négy csoportban vidékre utazlak
a szovjet mezőgazdasági küldöttség tagjai
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A NÉPI DEMOKRÁCIÁK EREJE
Amikor a béketábor erősödéséről
beszélünk, elsősorban a Szovjetunió erősödésére és azokra a hatalmas gazdasági és politikai eredményekre gondolunk, amelyek a népi
demokratikus államokban a Szovjetunió segítségével a felszabadu.
lás után bekövetkeztek. Ugyanakkor az imperialista tábor az anarchikus termelés, a kapitalizmus általános válsága folytán fokozatosan veszít erejéből. A kizsákmányolt dolgozók maguk sem látják
értelmét az imperialista államokban
a termelés fokozásának: nem látják értelmét, mert a termelés emelkedésével életszínvonaluk nem emel.
kedik. A tervszerű szocialista termelésnek hatalmas eredményei a
Szovjetunióban és a népi demokráciákban azt példázzák a világ do-gozői előtt, hogy életük akkor változik meg, életszínvonaluk akkor
emelkedik,, teljes politikai, gazdasági és kulturális szabadságukat
csak akkor vívhatják ki. ha lerázzák magukról az imperializmus jár.
mát és a szocializmus, a tervgazdálkodás útjára térnek.
A kapitalizmus azonban görcsösen ragaszkodik válságba jutott
hatalmához: az imperializmus a
világháború kirobbantásában látja
a válságból kivezető útat. A Szovjetunióban és a népi demokráciák,
ban nincsen válság. Békés politikai
és gazdasági körülmények között
járják a felemelkedés útját. A
Szovjetunió egész békepolitikája
ezt célozza és az eredmények lemérhetek a népi demokráciák és
köztük Kina hatalmas gazdasági
fejlődésén.
A Szovjetuniónak a második világháborúban aratott világtörténet,
mi győzelme után és annak alapján indult meg Magyarország, Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, a Német Demokratikus
Köztársaság
A Kinai Népköztársaság is akkor
indult el a fejlődés útján, amikor
a forradalomból győztesen kikerülve létrejött a Kinai Népköztársaság, majd a Szovjetunióval meg.
kötötték a baráti, szövetségi és kö'.
csönös segélynyújtási egyezményt.
Míg a kapitalista államokban az
legyre fokozódó munkanélküliség,
Sz életszínvonal állandó sülyedése,
az árak állandó emelkedése tartja
napról-napra izgalomban és sújtja
a dolgozókat, addig a népi demokratikus államokban teljesen felszámolódott a
munkanélküliség.
Szakember hiány van, az életszínvonal emelkedik és az árak hol
egyik, hol másik szükségleti cikknél csökkennek. Romániában például Antonescu fasiszta diktatúrája
alatt mérhetetlen magas árak voltak, az infláció dühöngött és most
a tervgazdálkodás következtében az
áruházakban, üzletekben. nénboltokban ezévben 32.7 százalékkal
több árut adtak el, mint 1950 második negyedében. Ugyanakkor a
beruházások összege 36 százalékkal volt nagyobb, mint az elmúlt
esztendőben. Ez a hatalmas fejlődés Lengyelország pé'dájában <s
látható: míg a háború előtt a lengyel mezőgazdaságban mindössze
néhány tucat traktor dolgozott, ma
már 25 ezer traktor szántja a felszabadult lengyel parasztok földjét. 1009 lengyel faluban gyúlt ki a
Villany a lengyel hatéves terv eredményeként.
A népi demokratikus erők hatalmas gazdasági fejlődése mind erőSebb bázist jelent az imperialista
államokban élő békét akaró, békeSzerető do'gozók nagy felszabadító
harcában? Kina, a 450 milliós néDpel rendelkező felmérhetetlen területű állam, ma már nem zsákmány
területe többé az imperialistáknak
és a számokban szinte kifejezhetetlen értékű természeti kincsei nem
az imperialista tábor háborús céljait szolgálják, hanem a békés építést, a béketábor erősítését. Lenin
elvtárs még 1923-ban azt írta: „A
harc kimeneteiét végeredményben
az határozza meg, hogy Oroszország. India, Kina stb. a világ lakosságának óriási többsége. S az
utóbbi években éppen a lakosságnak ez a többsége sodródik bele
rendkívüli gyorsasággal a felszabaduláséri folyó harcba, úgy hogy eb-

ben az értelemben még a kételynek
az árnyéka se férhet ahhoz, hogy
a világot átfogó harc végső megoldása minő lesz. Ebben az értelemben a szocializmus végleges
győzelme tökéletesen és feltétlenül
biztosított."
Lenin elvtársnak e z a zseniális
előrelátása napról-napra mindinkább beigazolódik. A 475 millióKinán kívül Európában is több
mint százmillió ember szabadult fel
az imperialisták elnyomása alól. A
Szovjetunió Kommunista Bolsevik
Pártjának útját követve, a népi demokratikus államok Kommunista
Pártjai teljes erejüket a békés
építő munkára fordíthatják és irányítói a gazdasági újjáépítésnek. A
Szovjetunió segítségével a népi demokratikus államok egy hatalmas
gazdasági egységet alkotnak. Ez n7
egység függetlenítette magát az
imperialista államok rablógazdálkodásától és bevehetetlen várává
vált a békének.
Nem kétséges tehát, hogy a béketábor sokkal hatalmasabb politikai, gazdasági erőkkel rendelkezik,
mint az imperialista tábor. 800
millió ember tervszerű gazdálkodása a fejlődésnek a jólétnek olyan
alapját veti meg, amelyet a történelem eddig még nem ismert. Kina
ipara például szinte egyik naprói
a másikra éledt újjá és erősödött
meg felszabadulása után. KeletNémetország, Magyarország, Lengyelország és a többi demokratikus
államok elmaradott mezőgazdasága
és ipara a Szovjetunió segítsége
nyomán mérhetetlenül megerősödött.
A népi demokratikus államok
ereje és fejlődése elsősorban abban rejlik, hogy a népi demokratikus rendszer, a szocialista termelés gondolkodásukban is megváltoztatta az embereket. Fejlődő szocialista kulluránk, a marxizmusleninizmus megmutatta a dolgozók
előtt a felemelkedés helyes útját.
Rávilágított a kapitalizmus rothadó, rabló jellegére és megváltoztatta a dolgozók viszonyát az államhoz és a termeléshez. Míg a
Horthy-Magyarországon a munkások nem gondoltak arra, hogy takarékoskodjanak, mert hiszen abból semmi hasznot nem láttak,
most egymásután lépnek ki az ismeretlenségből a Gazda Gézák, ak-k
gondosan vigyáznak minden szegre,
minden szál fonalra, mert tudják,
hogy ennek megbecsülése a dolgozók vagyonának a megbecsülését
jelenti. A gyárakban, üzemekben,
de a hivatalokban is egyre nagyobb
méretekben bontakozik ki valamennyi népi demokratikus államban a munkaverseny és a dolgozó''
nagy lelkesedéssel veszik át a Szov.
jetunió tapasztalatait: Pável Nyikov gyorsvágó módszerét, Kovaljcv
szovjet mérnök útmutatásait.
Ez a rugója úgy a magyar, a
német, mint a csehszlovák, bolcár
román lengyel, valamint a kínai
ipar fejlődésének ia A szocialista
szovjet mezőgazdaság tapasztala
fainak a felhasználása indította e'
a népi demokratikus államok me
zőgazdaságának is határtalan arányú fejlődését. Mindez a nagy fejlődés párosul azokkal a hatalmapolitikai eredményekkel, amelyekel ?
népi demokratikus államok a ma.
gyar dolgozó néppel együtt r
Szovjetunió vezetésével a békéért
folyó harcban elérnek. Legyőzhetetlen erő ez, ha figyelembe vesszük
hogy velünk vannak az imperialista
elnyomás alatt szenvedő dolgozók
milliói is, az eddig még fel nerr
szabadult országokban.
Az a hatalmas békeharc, amely
az egész világon folyik és amely
ben mi, magyar do'gozók, közvai
lenül pedig Csongrád megye do1
gozói is, bekapcsolódtunk, e<*y ú;
világnak veti meg az alapját. Á
békeharc eredménye elsősorban i>
politikai és a gazdasági erők f"
kozásától függ. Ezért kell magún
kat ideológiailag jói felfegyverezni,
gazdaságilag pedig mind nagyobb
lendülettel do'gozni ötéves tervünk
sikeréért. Ebbe a hatalmas békeharcba kapcsolódik az a nagyar'
nyű mozgalom is, amely a nép ák
Irmának adott kölcsönökkel viszi
előre országunk fejlődését, békéink
megvédését, jövőnk biztosítását,
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M i n d t ö b b dolgozó paraszt fog össze T á p é n
a közös boldog jövő érdekében
Szeptember

eleie óta 421-en
a lermeloszöiethezeti

„Dús kalászunk lenge'ci
a selymes, büszke szellő . . . "
— száll a dal frissen és erősen a
tápéi tanácsháza
hangszórójából.
Dolgozó parasztot köszönt a dal,
olyan parasztot, aki most lépett az
igazi boldogulás, a termelőcsoportolk útjára.
Szeptember hónapban valósággal
„megmozdult a föld" Tápén, —
amint azt mondani szoklák. Nincs
olyan nap, hogy húsz-harminc dolgozó paraszt ne írná alá a belépési nyilatkozatot. A községházán
és a falu több forgalmasabb helyén
kifüggesztett táblákon hosszan sorakoznak
az új belépők nevei.
Pénteken estig csupán szeptember
eleje óta 421 dolgozó paraszt választotta a szövetkezeti gazdálkodás útját. A 421 dolgozó paraszt,
vagyis mintegy 220 család, több
mint 110 holddal csatlakozott a
lermelőszö vetkezeti
mozgalomhoz.
Mi váliolta ki Tápé dolgozó parasztjaiból, hogy ilyen nagy tömegekben fordullak a közös gazdálkodás felé?
— Meglátták a környékbeliek,
hogy közös gazdá'kodással mennyivel jobb eredményeket érhetünk
el — adja meg a feleletet Nagy
Pál elvtárs, a tápéi Ady Endre IIP.
tipusú rszcs párttitkára. — Meglátták, hogy például az egyéni gazdálkodók 15 mázsás árpatermésével
szemben a csoport 22 mázsás átlagot ért el, búzából pedig 2 mázsás,
állaggal termelt többéi a csoport.
Ez csak a közös gazdálkodással, a
gépi műveléssel lehetséges.
A kommunisták példamutatása
volt emellett az a . hatalmas erő,
amely ilyen nagy lendülettel vitte
előre a termelőszövetkezeti
mozgalom ügyét. A tápéi pártszervezet
vezetősége szeptember elején egyöntetűen elhatározta, belép a 'eszesbe, hiszen ez nemcsak jól felfogott egyéni érdeke valamennyiüknek, de kötelességük is, hogy példát mutassanak vele.

„

Barátként

csatlakoztak
a
mozgalomhoz

községben

Azóta sorakozik
napról-napra
több és több név az új tszcs 'tagokat feltüntető táblákon. Nemrégen történt, hogy Hódi Ferencné
dolgozó parasztasszony is ott állt
az egyik ilyen tábla előtt összeverődőit

semmit sem adhat el, mert meg*
szűnik a magántulajdon. Nem is
késlekedtek a mindenféle gonoszságra hajlamos
kulákok, hanem'
elkezdtek súgni-búgni rémhíreikkel.
Az öntudatos dolgozó
parasztok
természetesen kinevették czl a kitalált mesét, de akadtak, akik az
első pillanatban felültek nekik. A
kis csoportban.
Párt népnevelői azonban ezeken a
Olvasta az újonnan belépettek ne- helyeiken is eloszlatták a riadalmat
veit.
és megmagyarázták, hogy a tszcs— Hiába nézed, a te neved nincs ben • is mindenkinek lehel háztáji
kertje, de még
rajta, mer? még nem léptél be a gazdasága, háza,
csoportba
szólította meg Huszta jószágai is. örömmel, bizalommal
István elvtárs, a község párt titká- hallgatták a népnevelők szavát a
dolgozó parasztok ésl nem egy hera,
lyen fordult elő, hogy olyan be— Majd rajta leszi — vágta rá csületes kisparaszt, aki először mahirtelen Hódiné, aki már régóta ga is 'továbbadta ezt a rémhírt —.
gondolkodott rajta, hogy érdemes mint például Vince Géza —, most
lenne belépni a csoportba. Ez a elsőnek szállt szembe az ellenség
gondolat erősödött
meg benne, híresztelésével és nemcsalk belépett
amikor a
páriti'tkár elvtárssal a termelőcsoportba, hanem még tíz
együtt ballagtak tovább és
be- újabb tagot is szervezet? be megszélgettek a tszcs eredményeiről.
győző, felvilágosító munkájúval.
— Aláírom a belépési nyilatkozatot — mondo?ta egyszerre, de
Általános Jelenség
aztán hozzátette kissé súgva:
— A férjemnek azért ne szóljunk addig, mfg őt is meg nem különben is, hogy az új Iszcs-tais csatlakoznak 3
győzik ennek a lépésnek helyessé- gok maguk
népnevelőkhöz. Ördögh Antal kisgéről a népnevelők.
A népnevelők . fel is keresték paraszt például, aki a II'P. tipusú
Hódi Ferencet, nem is egyszer. A tszcsbe kérte felvé'telét, belépése
beszélgetések nem voltak
hiába- óta mindennap kisgyűlésen ismer,
valók. Hódi Ferenc szere'ti 'a csa- teti a nagyüzemi gazdálkodás előladját, világosan gondolkodó em- nyeit és eredményeit. Gavrún Jóber, így hát íiem csoda, ha alá- zsef elvtárs, dolgozó paraszt peírta ő is a belépési nyilatkozatot. dig — aki az elsők között írta
— No most már te is aláírha't- alá a belépési nyilatkozatot —
nád — mondta ezután a feleségé- ugyancsak kitűnő felvilágosító munnek, de Hódiné mosolyogva nézett kát végez és eddig
35 új lagot
férjére és boldogan közölte vele, szervezett a termelőcsoportba. \
hogy ezúttal megelőzte őt.
kiváló népnevelök között van Molnár Mária,
DISZ titkár
is, a
Az ellenségnek
VIT-en járt országo&hírű tápéi nényilvánvalóan h-em te'tszik Tápén pi tánccsoport tagja. Molnár Mária
sem, hogy a község becsületes dol- helyesen gondolta, hogy először a
gozó parasztjai ilyen nagy tömeg- családban kezdi meg a felvilágoben lépnek a boldogulás
útjára. sító munkát és kétheti szorgalmas
Addig törték a fejűiket, amig ki- magyarázatai nyomán édesapja va.
találták, hogy el kellene terjeszteni: aki kitölti a belépési nyilat- lóban belépett a csoportba, rálépett
kozatot, annál leltárt készítenek és a biztos, nyugodt élet útjára.
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SZEGED DOLGOZÓI
MELEG SZERETETTEL
FOGADTAK
A CSEHSZLOVÁK NÉPHADSEREG
MŰVÉSZEGYÜTTESÉT

Szeretettel várt vendégek érkeztek pénteken Szegedre: a Csehszlovák Néphadsereg Művészegyüttese.
Békéscsabai nagysikerű szereplésük
után jöttek hozzánk, hogy Szeged
dolgozói előtt is bemutassák művészetüket és még mélyebbé tegyék
a két nép elszakíthatatlan barátságát.
Csehszlovák vendégeinket népes
küldöttségek várták a tanácsiháza
előtt rendezett ünnepélyes fogadtatáson. Hosszantartó taps juttatta
kifejezésre az autóbuszok befutásakor azt a meleg barátságot, ame.
!yet Szeged dolgozói irántuk éreznek. A mejeghangulatú ünnepségen
a Szegedi Pártbizottság nevében
Zombori János elvtárs, első titkár
fogadta őket, Bite Vince elvtárs,
szervező titkár pedig közvetlenhangú beszédben
üdvözölte
az
együttest nemcsak a pártbizottság,
de Szeged valamennyi dolgozója
nevében.
Hangozta'tta Bite elvtárs, hogy
Szeged dolgozói már többször részesüliek abban az örömben, hogy
a Szovjetunió kii'döttségei mellett,
a szomszédos népi
demokráciák
küldöttségeit köszöntheitélk.
— Ennek azért is van nagy
jelentősége — mondotta —,
mert a Szovjetunió úttal vezetett béketábor népei közötti
barátságot crösft'k azok a m'ndjohlian clmé'yülö
kúturülis
kapcsolatok is, amc'yekbö! az
utóbbi Időben egyre több altommal részcsü'nek Szeged dolgozó!.
— A felszabadulás előtt a cseh•ziovák népnek éppenúgv nem volt
ehetősége népi ku'túrája építésére
és továbbfejlesztésére, mint nekünk, Az uralkodó osziály, ha meg

ts engedte, hogy valamennyire is
felszínre kerüljön a népi művészet,
akkor aunalk csak
szomorkodó,
búskomor szavait hallhattuk.
Ez
természetes is, hiszen a dolgozó
nép bilincsekbe kötve, elnyomva
é!?. Az a lendület, amelyet a népi
művészet az elnyomás ellenére is
megőrzött, kifejezi a nép szabadságvágyát és elszánt békeakaratát.
Hálásan emlékezett meg Bite elvtárs beszédében arról, hogy a művészet virágzásnak indulását is a
Szovjetuniónak köszönhetjük.
Lelkes éljenzés, taps fogadta beszédét. Az együttes érkezését ünneplő szegedi do'gozók és vendégeink egyaránt le'kesen éltették a
felszabadító Szovjeiuniót és a béketábor népeinek barátságát.
— Sztálin, Gottwald, Rákosii —
zúgo?t hosszan az éljenzés, majd
ezu'án Antali József elvtárs, a szegedi helyőrség politikai tisztje köszöntötte csehszlovák vendégeinket
az ünnepségen megjelent tisz?'küldöttség és a néphadsereg nevében.
— Ez a látogatás — mondotta
a többi között — megerősíti népünk és hadseregeink fegyverbará?i kapcsolatát, lehetővé teszi néphadseregünk harcosai és a magyar dolgozók számára. hogy
még
közelebb kcrlt'iünk n
csehszlovák né"*tcz, ku'fúrájáhnz, hadseregéhez és a közös
cá'érf cgvfltt haladjunk a szoclaüzmus éo'lése, megvédése
útján.
Leom'ottak már a hatalmas Szovjetunió és a
dicsőséges Szovjet
Hadsereg felszabadító harcai nyomán azoilt a mesterségesen emelt
válaszfalak, ame'yeket
uralkodó
osztályaink a csehszlovák és magyar nép közé emellek.
Antali e'vínrs beszéde után
is
felhangzott újból a lelkes éljen-

zés és taps, kél kis úttörő pedig
gyönyörű virágcsokorral kedveskedett az együttesnek. Az együttes
vezetői megölelték, megcsókoltak
őket, majd vezetőjük, Muzikar alezredes köszönte meg a szíves fogadtatást.
— Minél tovább vagyunk a magyar nép között — hangoztatta —,
annál jobban növdkszik a szeretet
irániatok. Nagyon örültünk, hogy
Magyarországra jöhettünk, de itt
ez az örömünk egyre fokozódik.
Jól ismeriük azokat, akik a múltban cl alkarink bennünket választani egvmá«tól. A burzsoáz a, az
imncria'isták törekvése
volt ez,
akik ellen ma békénk megvédése
érdekében közösen harcolunk a dicsőséges Szovjetunió által vczetcl?
héketáborban.
Mint barátok jöttünk, de mint
testvérek távozunk és nem fe• Icdkrziink meg arról, hogy
megvédjük határainkat az ellenséggel szemben, mint nhofivnn tl ts véd'tek dé'l ha'ároltokat az áru'ó Tito-bandával
szemben.
— Sztátin, Gottwald, Rákosi! —
dörgött fel ismét az éljenzés. Virágcsokrokkal az üzemek kü'dötiei
léptek ezután c'ő és árasztották el
az egviittcst
szeretetük
ie'eivel.
Igen közvetlen, baráti hangulat alakult ki és boMocan moso'vogtak
cgvmásra csehek és magvarok, két
fcls.zahadu't nép derűsi, életre virradt dolgozói.
A Csehszlovák Néphadsereg Művészegyüttese este a Szegedi Nemzeti Színházban mulatta be művészetét óriási sikerrel Szeged dolgozóinak. Az előadás ismertetésére visszatérünk holnapi lapunkban.
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A Városi Tanács eredményes munkáját tükrözték vissza
a pénteki ülésen elhangzott beszámolók
35.622.544
fonni
huiiurális,

a város jövö évi költségvetési
előirányzata.
36.16 százalékot
pedig szociális
célokra

A Szegedi Vároai Tanács pénteken délután tartotta meg rendes
illését a tanácsháza közgyűlési ter.
mében. Az ülésen Dénes Leó elvtárs, a VB elnöke beszámolt a leg.
utébbi tanácsülés óta elvégzett
munkáról. Kiemelte az elért eredményeket, rámutatott a még mu-

tatkozó hiányosságokra, megjelölve
a munkának azt a területét, ahol a
soronkövetkező feladatok sikeres
megoldása érdekében szervezettebben kell a z egyes bizottságoknak
és hivatali apparátusoknak do gozni.

Osszefog'aló ielsniés a Végrehajtó Bizottság munkáidról
Dénes Leó elvtárs beszámolójában foglalkozott a begyűjtés, a
mezőgazdasági munkák és a termelőszövetkezeti csoportok fejlesztése
érdekében nyújtott tanácsi segítséggel.
Bevezetőben
rámutatott
arra.
hogy az egyes VB-tagok még tapasztalható passzivitásával kapcsolatosan szükségesnek mutatkozik a
konkrét egyéni feladatok meghatározása. Első i,yen Irányú intézke.
désnek lehet tekinteni a fejellátás
ellenőrzésére adott tanácsi megbízást. A tanácsi határozatok vonalán komoly javulás mutatkozik: a
meghozott határozatok mindinkább
konkrétek.
— A VB, amellett, hogy minden
munkájában
a Párt
irányítását
tartja szem előtt a fontosabb fet.
adatok megoldása előtt kapcsolatot
keres és megbeszéléseket folytat
a tömegszervezetekkel Is — mondotta Dénes elvtárs, majd így foly.
tana:
— Az Ahandó bizottságok munkájában mindjobban kidomborodik
az öná'lóság és a kezdeményező
készség. Itt a hiányosság legfeljebb abban mutatkozik, hogy a bizottságok dolgoznak ugyan, de aktívak él ózatuk még hiányos. Ezen.
kívül több bizottság munkaterv nélkül dolgozik.
A pénzügyi-, a terv- és a statisztikai állandó bizottság azért tud
munkát végezni,
mert pontos munkaterv szerint
dolgozik
Megemlítette Dénes elvtárs a
legutolsó ülés óta történt személyi
változásoka*, majd a végrehajtóbizottság munkájáról számolt be:
— Begyűjtési tervünket búzában
teljesítettük — mondotta. — A
rozsnál azonban van némi lemaradás, amit szeptember 24.re feltétlenül behozunk. A kukorica, napraforgó és a burgonya begyűjtésével kapcsolatos munkák hiányosságának kiküszöbölésére felhasználjuk az eddigi tapasztalatokat és
ezzel eredményeinket fokozni tudjuk. A begyűjtési és a mezőgazdasági osztályt egymás mellé helyeztük és intézkedés történt, hogy a
tanácstagok a begyűjtés terén fokozott aktivitást fejtsenek ki,
— A begyűjtésben elért eredményeinkért megkaptuk Csongrád Végrehajtó Bizottságának
járási vándorzászlniát
Ezután az aratás, cséplés határidő előtti, a másodvetési terv 103
százalékra, a tarlóhántás 84 százalékra való teljesítését ismertette.
Beszélt az állattenyésztéssel kap.
csolatos feladatok megoldásának
nehézségeiről és beszámolt a tagosítási eljárás zavartalan lefolyásáról. A tszcs-fejlesztés terén étért
eredmények konkrét
ismertetése
után rátért a mezőgazdasági állandó bizottság hiányos munkájára.
Ezután elmondotta, hogy a végrehajtóbizottság 23 ipari, 1 termelő,
4 kereskedelmi, 8 szolgáltató vállalatot irányít és ellenőriz. Az ipari
osztályhoz 16 kisipari termelöszö.
vetkezet tartozik ellenőrzési szempontból. Megemlítette, hogy a vállalatok hosszúlejáratú versen yszerzödésben állanak egymással, valamint más városok hasonló üzemeivel.
A dolgozók 87 százaléka dolgozik munkaversenyben és a felajánlásokat 100 Hzáraléklg tclteljesitették.
A kisipari termelőszövetkezetek
száma 16-ra emelkedett és ezzel
Szeged iparosságának 40 százaléka
lépett szövetkezeti útra.
Az osztály munkájában,
mint
hiányosságot említette meg. hogy
nem tud lépést tartani a fejlődés
lendületével, ami onnan ered, hogy
rohamosan szaporodik az ellenőrzése alá helyezett vállalatok szá
ma.
A város közellátására vonatkozólag megállapította, hogy általában zavartalan, de
a sze.badkenyér piacon ismét
mutatkoznak spekulatív jelenségek. Ellenséges elemek kezdik nagymennyiségben kiszállí-

tani a kenyeret a városból.
Ennek megakadályozására történt
az az inlézkedés, hogy hetipiacos
napokon csak a délutáni órákban
kerüljön forgalomba szabadkenyér.
Megoldásra várnak a zsírellátásban
mutatkozó átmeneti
nehézségek,
amelyek onnan erednek, hogy a
margarin és az étolaj jegyek későn
érkeztek meg,
A város közlekedési hálózatának
kiszélesítésével, a külvárosok vízellátásának problémáinak ismertetése után bejelentette, hogy
az utóbbi két hónap alatt 19
iskola, 7 kollégium és 1 óvöda
nyári javítási mnnká'atait végezte be a varos,
A beruházások terén lemaradások mutatkoznak, főleg az égés*,
sőgügyi és szociálpolitikai ágazatánál, A városfejlesztési és ipari
beruházások tételének 80 százalékát használták fel. A tszcsk vonalán történt beruházások értéke 102
ezer forint,
A város pénzügyi
helyzetéről
megállapította, hogy megfelelő a
költségvetésben tervezett feladatok
megvalósítására
a bevételeket kimunkálták éa
a szükséges fedezeten felül,
mtyrtaka rí fásból póthitrllel több
létesítményhez járult hozzá a
tanács jelentős pénzösszeggel.
Az adócsoport bevételt ütemter.
vét 117 százalékra teljesítette és
megfelelő népnevelő munkával elérte azt, hogy az adózók fokozott
felelősséget éreznek adójuk törlesztése tekintetében. A kitűzött eé]
elérése érdekében 6 új munkáskáderrel frissítették fol az osztályt.
A munkaerőgazdálkodás 'terén a
Szegedre
előirányzott bányaipari
toborzást, beleértve a vájártanulókat is 100 százalékra teljesítette a
'tanács. Nem kielégítő azonban az
eredmény a vasipari Icánytanu'ók
toborzási munkájában.
A lakásgazdálkodás
eredményeképpen a legutóbbi hónapban 72
lakást oszlott meg a lakásgazdálkodási osztály. Az így megosztott
lakásokat kivétel nélkül dolgozók
kapták.
A kultúrforradalom sikere érdekében a tanács állandóan szem
előtt tartja a pedagógusoknak a
szovjet tapasztatatok alopján 'történrt átncvclésénck kérdését. Megemlítette, hogy a nénművelési csoportok üzemt brigádjai igen eredményes, nevelő ha'tású
műsorral
rendelkeznek, de szükséges a színház. a mozi, a helyi irodalom és
a képzőművészet kérdéseinek alaposabb ismerete. Hiányosság volt
még, hogy az oktatási albizottság
megkésve kapcsolódott bele szervcsen az iskolalátogatás munkájába.
Megállapítja a beszámoló, hogy a
tanácsülések általában aktívak és
fokozatos fejlődést
mutatnak. A

Ebből 41.20
százalékot
irányozták
elö

választások óta a tanácstagok 24
százaléka cserélődött ki, közülük 3
százalékot hívtak vissza.

A begyttrtési
munka
jó
eredménye
A napirend második pontja Tombácz Imre elvtárs, a VB-e!nökhe!ycttesének beszámolója volt, amelyben a begyűjtés eredményeit ismertette. Ebben a főszempont nem
az államhatalom szigora, hanem az
volt, hogy
a dolgozó parasztság felismerje a népi állammal szembeni
kötelességét és önként teljesítse azt.
Szeptember 15-ig kenyérgabonából
122.7, takarmánygabonából 107.8,
szénából 132.7, baromfiból 30.1, tojásból 82.7, burgonyából pedig 38.6
százalékos eredményt ért el a Párt
vezetésével és irányításával
az
osztály.
A „C"-begyfljtés eredménye búzából 128.2,' rozsból 75.3, árpából
00.5, zabból pedig 166.6 százalék.
Felsorolta Tombdcz elvtárs azoknak a dolgozó parasztoknak a nevét,
akik kétszáztól ezer százalékig
tettek eleget n begyűjtésnek.
A jó munka eredménye volt, hogy
elnyerték a megyei tanács begyűjtési vándorzászlaját. Min* soron
lévő feladatot, a napraforgómag, a
foiás és a baromfi begyűjtésének
teljesítését említette meg. majd rámutatott az Állandó Bizottságok
munkájának a szervezés terén még
tapasztalható hiányosságaira.

A költségvetési
ismertetése

javaslat

A felszólalások után, amelyekre
lapunk vasárnapi számában térünk vissza, következett a napirend harmadik pontja, amelyben
Komócsin Mihály elvtárs, a pénzügyi osztály vezetője ismertette a
város 1952. évi költségvetési tervezetét és bejelentette, hogy
az osztály szorgos munkájának eredményekeppen — költségvetést kereten kfvül — 115
ezer forint áll a VB rendelkezésére, mint jutalmazásokra
és kütön knllnrálts
célokra
fordítható összeg.
A bemutatott költségvetési tervezet n felszabadult város gazdasági életének alapvetően megváltozott szellemét tükrözi vissza, amikor nem az igazga'iási, hanem a
szociális és kulturális, a nép jólétét és kultúráját biztosító költségek állanak a gazdálkodás középpontjában.
Ez a szellem vezette a pénzügyi
osztályt a jövöevi köllségvctést tételeinek összeállításánál, amit az
előirányzott összegek százalékszcrű
megosztása fejez ki.
Az évi . előirányzat 35,622.544 forint, 662.544 forinttal több, mint
az eredetileg engedélyezett összeg.
Ennek 14.61 százalékát az igazgatási, 8.03 százalékát a gazdálkodási, 36.16 százalékát a szociális és
41.20 százalékát a knlturálls költségek teszik ki.
A pénzügyi oszlály további sikeres munkájához elengedhetetlenül
szükséges a tanács hathatós támogatása.

A koreai néphadseres főparancsnokságának
l e g ú j a b b hadljelentése

Anolia
megmentése
új politikára
van

8.

érdekében
szükség

Az Angol Komniunis'.a Pari v á l a s z t á s i t s i h í v á s a
békeegyezményéért,
London. (TASZSZ). Szeptember nagyhatalom
19-én az Angol Kommunista Párt tárgyalásokért háború helyett és •
Politikai Bizottsága
nyilatkozatot fegyverkezés általános csökkentéséteit közzé „Harc Anglia megmen- ért. Küzdjön Anglia nemzeti fügtéséért" címmel. A nyilatkozat töb- getlenségének helyreállításáért, Anglia ír szabadításáért az amerikai
bek között ezt írja:
„A kérdés, amelyet a választá- megszállás alól, Angliának azért a
soknak voltaképpen el kell dönteni, jogáért, hogy minden országgal kea harc a békéért és Anglia meg- reskedhessen. Harcoljon a munkamentéséért. A Kommunista Párt ac. bérek emeléséért, az árak csökkenzal a szilárd meggyőződéssel In- téséért, a lakásépítési programm
dul « választást küzdelembe, hogy növeléséért, a jobb szociális szola munkásosztály és n nép meg gáltatásokért — a vagyonos osztudja hiúsítani a konzervatívok tá- tályok és az óriás) fegyverkezést
madását éa kl tudja vivnl az új kiadások rovására. Csak ez a politika mentheti meg Angliát és népolitikát.
politika mérhet
A Konzervatív Párt minden de- pét. Csak ez a
magóg ígérete
ellenére a nagy csapást a konzervatívokra.
földbirtokosok és milliomosok pártA nép nevében fc'szó'aló, a nép
ja. A konzervatívok győzelme a követeléseiért folyó harcot vezelő
nagy monopóliumok diadalát je- kommunisták beválasztása a parlentené a nép ellen vívott harcuk- lamentbe a legbiztosabb lépés a
ban. A Munkáspárt Jobboldali ve- jetcnlegl veszélyek elhárítására.
zetői által folytatott háborús poFelhívunk minden
hazafit és
litika csak a konzervatívok érde- mindenkit, aki a béke híve, —
két szolgálja. Ez a poliPka pusz- hogy ott, ahol azok feltépnek — a
tító hatással volt a munkásmozga- kommunista Jelöltek
megválasztálomra és az országra. A háborús sáért ktlzdjön. Az összes többi kekészülődések, a rráibércfc csök- rll'etekben pcd'ff küzdjön a munkentése, a szociális szo'gáltatások káspárti Jelöltek megválasztásáért
tcszá'lftása, az angol függetlenség a konzervatívok elten.
eladása Amerikának — olyan poFethlvnnk minden kommnnlstát.
IMtlkn,
amely a konzervatívokat
erősíti. Anglia megmentése és a hogy büszkén Induljon hnreba és
konzervatívok veresége érdekében azzal a meggyőződéssel, hogy mi
feltétlenül
teljesen új politikára védelmezzük Anglia és az angol
nép legfontosabb érdekelt.
vnn szükség.
Törekedtünk arra, hogy október
A Kommunista Párt felhívja az
angol népet: küzdjön a háborús 25-e a béke és a mnnkásosztály
politika megszüntetéséért,
nz Öt politikájának dtndalllnnepe legyem!"

Erélyes csehszlovák jegyzék
a v e n a f r a b l á s ügyében az ÜSS-hoz
Prága. A Csehszlovák Távirali
Iroda közlése szerint a Csehszlovák Köztársaság külügyminisztériuma 1951 szeptember 20-án jegyzéket intézett az USA prágai nagy
követségéhez, melyben a többi között megállapítja, hogy 1951 szeptember 11-én egy terrorista csoport Chcb és As állomások közölt
egy gyorsvonatot
erőszakkal
a
csehszlovák államhatáron át Németország USA
által megszállott
övezetének területére irányított. A
'terroristák elragadták a vonat békés utasait és egyéb olyan közönséges bűncselekményeket is elkövettek, amelyeket mind a Csehszlovák Köztársaság, mind az USA
büntetőtörvény könyve
büntetéssel
sújt. Megállapítást nyert — folytatja a jegyzék —, hogy egy külföldi ügynökség által kidolgozott
és pénzelt, előre elkészített tervről
vott szó.
Az USA németországi
megszálló ha'tóságai a bűntett elkövetőit azonnal támogatásban és
előre elkészített segítségben részesítették. A
megszálló hatóságok
cselekedetéi éppen ezért nemcsak a
nemzetközi
jognak a bűncselekmények üldözéséről szótő általános
elveivel állanak ellentétben, hanem
ellentétben állanak az USA kormánya által vállalt szerződéses kötelezettségekkel ls.
Másrészt az
USA megszálló ha'tóságai embertelen és méltatlan módokon nyomást gyakoroltak a terroristák áldozataira. Az USA
németországi
megszálló hatóságai Jelenleg is erfl.
szakkal fogva tartják az elrabolt
csehszlovák állampolgárok egy részét, akik között kiskorúak is vannak és nem engedik meg a Csehszlovák Köztársaság képviselőinek,

hogy kapcsolatba lépjenek velük.
Az USA németországi megszálló
hatóságai jogellenesen
megakadályozták Németország nyugati öve.
zetei vasutvonalainak
főigazgatóságát abban, hogy haladéktalanul
küldje vissza az elrabolt
szerelvényt.
Az" amerikai kormány tehát rendszeresen visszaél azzal a helyzettel, hogy az USA megszálló hala
lom Németországban. Az USA kormánya Által megvalósított
megszállás közvetlenül veszélyezteti a
békét.
A külügyminisztérium a leghatározottabban tiltakozik az
USA
németországi megszálló hatóságainak eljárása ellen és köveleli a
többi kőzött, hogy adjanak haladéktalanul engedélyt a berlini csehszlovák ka'tonai misszió képviselőinek, hogy érintkezésbe lépjenek az
erőszakkal elrnbolt csehszlovák állampolgárokkal, továbbá, hogy az
USA megszálló hatóságai helyezzék
haladéktalanul szabadlábra ezeket
a személyeket.
Az USA kormánya adja ki a
bűnösöket a
csehszlovák hatóságoknak, bírói felelősségre vonásuk
céljából.
Végül az USA megszálló hatósá
gai ne akadályozzák a vasúti főigazgatóságát abban, hogy a szerelvényt visszajuttassa a csehszlovák vasutak igazgatóságának. A
Csehszlovák Köztársaság kormánya
fenntartja
magánuk azt a jogot,
hogy az említett cselekményekkel
knpcsotatbnn a csehszlovák államnak, a csehsztovák állampolgárok
nak és a csehszlovák Jotri személyeknek okozott károkért teljes
kártalanítást követeljen.

A Bolgár
Népköztársaság
külügyminisztériumának
jegyzéke
litóék
újabb
provokációja
ügyében

Phenjan, (TASZSZ). A Koreai Né- Iáit. Az ellenségnek sok halottja
Szófia (MTI). A Bolgár Népköz- tanul, lesbőt tüzet nyitottak, ame.
pi Demokratikus Köztársaság nép- volt.
hadseregének főparancsnoksága je.
A keleti arcvonalon a néphad- társaság külügyminisztériuma gzep_ lyet a jugoszláv határőrök közvetlenti szeptember 20-án:
sereg egységei Incszsetöl északra teanber 19.én tiltakozó jegyzéket lenül a határvonal mellől adtak le.
A koreai néphadsereg egységei, a Hjannobonszan-hegy körzetében nyújtott át Jugoszlávia szófiai A tüzelés következtében Ivan Con<"v
szoros együttműködésben a kfnai sikeresen visszaverték a Iiszinma- nagykövetének, amelyben a többi Ivanov a gyomrán súlyosan megnépi önkéntesek egységeivel, min- nista 8. és 11. hadosztály több között a következőket hozza tudo- sebesült.
tfz elkeseredett támadását, mására.
den arcvonalon sikeresen vissza- mint
A Bolgár Népköztársaság külügy,
néphadsereg védelmi
vették az ellenség elkeseredett tá- amelyek a
1951 augusztus 25-én 11 óra 30 minisztériuma a továbbiakban a
Az perckor a határbiztosító szolgálatot
madásait é« súlyos
veszteségeket vonalának áttörését célozták.
nagy
emberveszteséget teljesítő bo'gár határmenti jár. kormány nevében követeli, hogy i
okoztak az ellenségnek emberben ellenség
szenvedett.
jugoszláv kormány gyors intézkeés hadianyagban,
őrre a TRN járási Górna Melnn
A néphadsereg légvédelmi egysé. faitutól
A központi arcvonalon, Joncson
désekéi foganatosítson a jugoszláv
6
és
fél
kilométernyire
körzetében és Iívancsontól északra gei és a repülőgépekre vadászó lő. északnyugatra több mint 20 méter, határszervek állandó provokációjávészosztagoik
szeptember
20*án
lea néphadsereg egységei visszaver.ék
azokat a támadásokat, amelyekkel lőtték az ellenség 12 repülőgépét, nyíre bolgár területen belül várat. nak megszüntetése érdekében.
az amerikai 1. gépesített és a 24. amelyek barbár módon bombázták
gyaloghadosztály az utóbbi napok és lőtték Phenjan, Vonszan, AncsA francia
eyarmntosítók
folyamán makacsul áttörni igyeke- | zsu, Szarivon és Hvancsju városozett a néphadsereg védelmi vona- ' kat.
embertelen
pusztításai
Vietnámban

Q francia nemzelgyü'és a kormány akarata eüeaére
elfogadta a mozgó bérskála bevezetésére irányuló
javaslatot
Párizs, (MTI). A francia nemzetgyűlés 410 szavazattal 203 ellenében elfogadta a mozgó bérskála bevezetésére irányuló javaslatot. A kormány a javaslat ellen

Peking

(Űj Kína). A

Vietnámi egyenlővé,

Hírügynökség jelenlése beaaámol
azokról az állata kagyellcnségakről,
amelyelcet a francia haderők Észak.
Vietnám síkaágain legutóbb elkövet,
tök. Több faluban a gyarmati csafoglalt állást és Pleven miniszter- patok asszonyokat és gyermekeket
szalmakazlakban elevenen égetlek
elnök ilyen értelemben szólalt is el.
fel, de a szavazás után nem veNinh-Bllnh tartomány körzeteinek
tette fel a bizalmi kérdést.
több k ősségét a földdel
tették

elhajtották a parasztok
jószágait, elrabolták rizslarlalékn t
és repülőgépeik naponta ott köröztek, hogy az élet minden jelét ki.
írtrák.
A francia légierő miig a francia
hadifogolytáborokat is bombázza.
Caobang tartományban sorozatos
francia bomba támadások eredményeként 51 francia hadifogoly vesztette életéi, illetve sebesült meg.
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S A JÓ

MUNKA

EREDMÉNYE

Ötéves t e r v ü n k egyik szegedi alkotása:
a korszerűen berendezett h ű t ő h á z
évvel eadólt kezdték meg a
Szegedi Közvágóhídon az 500 vagonos hűtőház építését. Az építőmunkások téglát hordtak, maltert
loevertek. Egymásután éríkezteik a
hűtőberendezéshez szükséges gépek,
felszerelések. A vágóhíd dolgozód
örömmel láttáik, amint napról-napra
magasabbra emelkedtek a falak. A
falak felhúzása ulán megkezdték
a hűtőberendezés felszerelését
a
hatalmas termekbe.
Nyolcmillió

forintot

költséggel

épült fel a hűtőház. Ebben a
nyolcmillió forintban benne vannak
a dolgozók kölcsönadott forintjai is.
Hatalmas mértékben megkönnyíti
az új hűtőház a Vágóhíd dolgozóinak munkáját. Moet még az Ilonautoaá és a Bocskay-utcai hűtőházba
hordják az árut fagyasztani. Az
áru elszállítása kocsikkal és teherautóval történik. Ez természetesen
sok költséget és sok fáradtságot,
munkát követel. Ha az új hűtőházat üzembahelyezik, munkájuk zavartalanabbá,
könnyebbé
válik.
Nem kell kocsira fel-lerakosgatni,
sót még lépcsőn sem kell cipelni.
Az új hűtőházba lifttel szállítják
fel a húst a felső emeletekre. Felbecsülhetetlen értéket jelent a Vágóhíd dolgozóinak a hűtőház felépítése.
De nemcsak új hűtőházat kaptak
már eddig is az ötéves tervtől a
Vágóhíd dolgozói. Ezer sertést befogadó korszerű aklot épí let tele,
amely nagymértékben hozzájárul a

termelés fokozásához.
A tervkölcsön jegyzés, majd
•

bókeköl
tette

esönleaymés
lehetővé,

hogy a Vágóhídon ezeket a nagyszerű építkezéseket megvalósíthatták. Érezték a munkások, hogy a
hároméves terv, az ötéves terv
célkitűzései mind-mind az ő jobb
életükért jöttek létre. Minél jobban
érezték, annál jobban dolgoztak, A
békekölesönjegyzásnél különösen be.
bizonyították, hogy nem sajnálnak
áldozatot hozni a terv sikeres
megvalósításáért. Átlag számítva
400 forintot jegyzett minden dolgozó.
Az áldozatvállalás újabb bizonyítéka volt az augusztus
huszadiki
munkaverseny, és az azóta eltelt
idő eredményei mindennél fényesebben bizonyítják be a Vágóhíd
dolgozóinak hazájuk iránt érzett
szeretetét, köteles®égtudását, áldozatvállalását.
Legkiemelkedőbb a bélüzemben
dolgozó brigád példája. Szekszárdi
István, Kecskés József, Halász An
tahié, Kispéter Ferencné, Lepár
Berta és Szalai Mihályné — a brigád tagjai — összefogtak és közös
felajánlást tették
Alkotmányunk
ünnepére. Azt ígérték, hogy 111
százalékos eredményt érnek el. Vállalásukat

csünkötvények, majd a békekölcsönkötvények sorsolása.
— A miénk a fűtőház, az ebédlő
és az ország — foglal? ismét össze
—, próbáljunk meg még jobban
dolgozni, hogy megháláljuk és kiérdemelj ül? ezeket és az ötéves tierv
során még felépülő gyárakat, lakóházakat, iskolákat.
' Minden nap emelkedett a száza,
lék. S a békekölcsönkötvények sorsolásának első napján a brigád
dolgozói

mezőgazdaságot

szocialista
teremt

Ötéves tervünk egyik fő célkitűzése, hogy
országukat
fejteti
mezőgazdasággal
rendelkező ipari országgá változtassa. Ötéves tervünk megteremti az előfeltételeit a
nagyüzemi
társasgazdalkodas
megvalósításának, amely boldog, gazdag életet biztosit dolgozó parasztságunk számára. Felemelt ötéves tervünk nemcsak az ipar,
hanem a
mezőgazdaság számára is fokozott feladatok megvalósítását írja elö.

141 ssása lékkai
büszkélkedhettek

A fejtőbrigád augusztus 20-i felajánlása az volt, hogy a selejtet tíz
százalékkal csökkenti!?. Vállalásukat maradéktalanul végrehajtották
és az azóta eltelt idő alatt teljesen
eelejtmen lesen dolgoznak.
Felhő Miklós, Dobó József és
Szélpál József — a zsírüzem dolgozói — szántén közös felajánlást tettek Alkotmányunk ünnepére.
— Száznégy százalékra emeljük
teljesítményünket —
mondották,
ígéretüket megtartották, Az elmúlt
héten azonban már 109 százalékos
eredményt értek el.
Felsorolhatnánk azonban az üaem
valamennyi dolgozójál, akik forintjaikkal, ezenkívül áldozatos munkájukkal segítették és érdemelték
ki
a modern hűtőházat, amely nem12 ssáxalékkal
teljesítették
túl
sokára
az ő munkájukat teszi köny.
Az Alkotmány ünnepe után nemsokára megkezdődött a tervköl- nyóbbé.

25.000 FORINT

Ötéves tervünk virágzó

BOLDOG

ötéves tervünk eredeti előirányzata szerint a terv végére a mezőgazdasági termelés értékének 42 százalékkal kellett volna meghaladnia az 1949. évi termelés értákét. Felemelt
ötéves tervünk ennél sokkalta nagyobb emelkedést ír elő.
E
szerint a1® ötéves terv végére, 1954-re nem 42, hanem 55 százalékkal kell meghaladnia
a mezőgazdasági
termelés értékének az 1949-es évi színvonalat. A mezőgazdasági termelés
értékének emelkedése több
gabonát, több cukrot és egyéb
más fontos termények nagyobb mennyiségű termelését jelenti,
amint azt. a fenti grafikon is kifejezésre juttatja.

NYERTESE

H. K o v á c s Bálin! a szegedi MÁV vágánygépkocsi vezetője
— A nyeremény feléd takarékba tesszük — mondja
Kovács Bálint, aki a békekölcsön
első sorsolásánál 25 ezer
forintot nyert.
Alig várja már a négy órát,
a munkaidő végét, H. Kovács
Bálint, a szegedi
osztálymérnökség
vágánygépkocsi ve®?,
tője. Máskor
sohasem
siet
haza a munkából, ő
érkezik
elsőnek. Nagyon szereti a vasutat. Már a háború előtt Is a
MÁV-nál dolgozott, mint
pályamunkás. Akkor 18—20 fillér
órabért kapott. Letette a váltókezelői vizsgát, de mégis pályamunkás maradt. Előre csak
az haladt, akinek sógora,
ko.
mája
magasabb
beosztásban
volt, vagy aki jól tudott „kosarazni." Neki és még sok társának csak a levonások jártak.
Szegvári állomásfőnök
úr a
legcsekélyebb hibáért is könynyen kirótta a büntetést. Rendszeres volt a havi 8—10 pengő
levonás 60 pengős fizetésből.
H. Kovács Bálint
Szegeden
várta be a felszabadító Szovjet Hadsereget.
Az elsők között volt. a'ki be.
lépett a Magyar
Kommunista
Pártba. Azóta sok azépet,
•ok Jót hőseit

sxámára

a hároméves terv és az Ötéves
terv első éve. Munkájáért mindig
becsületes megélhetéshez
jutott, többször részesült jutalomban. Nemrég újabb
öröm
érte. Régi vágya teljesült, tanulhatott,
Letette a vágánygépkocsi vezetői vizsgát és kitanulta a lakatos szakmát. A
békekölcsön-jegyzéskor
fizetésének több, mint 150 százalékát, 900 forintot jegyzett. Kovács Bálint tudta, miért
jegyez. Feleségével együtt siókat
utaznak, mindenütt az újat, az
épülőt látják ő maga is sokszorrosan vissza kapta már a jegy*
zett összeget.
Szakmai
tudásán keresztül rövid idő alatt
duplára emelkedett a keresete.
Legutóbb közel 600 forintot vitt
haza félhavi fizetése fejében.
Siet haza Kovács Bálint, mert
felesége még nem tudja a nagy
újságot, 2059—0064 számú 200
forint névértékű kötvényét
kisorsolták

2S eser

forintiat

A kapun belépve boldogan újságolja: 25 ezer forintot nyertünk.
— Lehetetlen — szólt Kovács
Bálintné. Mutasd csak az
újságot. Hol az újságot, hol a
kötvényt nézi. majd megint az
újságot. Valóban nyertünk.
Nagy a boldogság a Kovács

legutóbb látták Kecskeméten az
új vasszerkezeti gyárat.
— Milyen gyönyörű épület —
mondja Kovácsné. É n eddig nem
dolgoztam. Igaz
itthon a ház
körül van elég dolgom, de ez
még sem az igazi. Most elhatároztam, hogy elmegyek valamelyik szegedi
üzembe
dolgozni. É n js ki a karom venni a
részem a termelőmunkából. Tovább folyik a beszéd Kovácsékn á ! . . . Hamar híre megy a
nagy újságnak, egymásután jönnek a szomszédok gratulálni.
ilxemer forintot
fessünk
H. Kovács Bálint egy a soka
bankba.
ezer boldog nyertes közül.
Az
Addig, míg nekünk nem
kell, ő példája is igazolja: a legállamnak
használja csak az állaim. Aztán jobb befektetés az
,
megint arról esik szó, hogy adott kölcsön.
családban. Kovács Bálint együtt
lakik idős szüleivel. Közösen
beszélik meg, mit is csinálnak
a pénzzel. Köziben sok szó esik
a múltról.
— Most már horgászni is mehetsz, — mondja Kovácené. Veszünk télikabátot, ruhát. Megcsináltatjuk
azt
a
szobát,
amelynek teteje a bombatámadások következtében beszakadt.
— De nem költjük el minden pénzünket, — veazii át
a
szót Kovács Bálint,
legalább
felét,

Több mint félmillió látogatója volt egv hónap alatt
az Ötéves terv kiállításnak
Októberben Szegedre érkezik a kiállítás
Egy hónappal ezelőtt, augusztus
18-án nyitották meg a Műcsarnokban az Öléves terv kiállítást. Eddig
csaknem ötszázötvenezren tekintették meg a kiállítást, amely felszabadult életünk nagyszerű eredményeit és hazánk ötéves terv úiáni
új arcát mutatja be képekben, mo.
deliekben és makettekben. Kiállítás még soha ilyen nagy érdeklődést nem keltett hacánkban, sorra
jöttek a látogatók, csoportosan és
egyenként. Eljöttek az üzemek, a
bányák dolgozói, a szövetkezetekben és egyénileg dolgozó parasztok és az értelmiségiek. Ott járt
mindenki, akit érdekel hazánk sor.
sa, akinek szívügye a terv. Megnézte a kiállítást a VIT-ről hazatérő öt-hatezer külföldi vendég is.
Több mint félmillió ember ismerhette meg e kiállításon három
és öléves tervünk nagyszerű ered-

ményeit, dolgozó népünk hatalmas
alkotó erejét. 12 termen végigvonulva láthatták gazdasági és kulturális élclünk csodálatos fejlődését és azokat a hatalmas
létesítményeket, amelyeket
ötéves ter.
vünk még ezután ad nekünk. Két
vaskos vendégkönyv sűrűn teleírt
oldalai tanúskodnak arról a lenyűgöző hatásról, amelyet a látottak
az érdeklődőkből kiváltottak. Sokakat serkentett
jobb és
több
munkára, számos dolgozót vitt közelebb a tervhez ez a
nemcsak
tartalmában gazdag, hanem kivitelezésben is szép kiállítás.
Az ötéves terv kiállítás szeptember 30-ig változatlanul reggel 9föl este 9-ig tekinthető meg. A
kiállítás anyagát októberben Miskolcon, majd Győrött, Pécsett, Szegeden és Debrecenben mutatják
be.

Négy csoportban
vidékre
utaztak
a szovjet mezőgazdasági
küldöttség
tagjai
A Szovjétunió mezőgazdasága
élenjáró dolgozóinak küldöttsége
pénteken reggel nyolc csoportban
az ország különböző vidékeire utazott, ahol többek között 'termelőcsoportokat, állami
gazdaságokat,
gépállomásokat látogatnak meg. A
A n k é l a Szeaedi

dolgoző parasztság mindenütt nagy
szeretettel várja a küldötteiket, akii?
tanácsaikkal,
az élenjáró szovjet
mezőgazdaság évtizedes tapasztalatainak átadásával segítik a magyar
mezőgazdaságot az eddiginél nagyobb eredmények elérésében.

Kenderfonóbon
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Nyilvánvaló, hogy a mezőgazdasági termelés
értékénél?
ilyen hatalmas arányú
emelkedése csakis úgy lcépze'hető el.
hogy lényegesen fokozzuk a mezőgazdaság gépesítését is.
Több traktort, több kombájnt, több vetőgépet és egyéb mezőgazdasági gépet kell tehát
adnunk a mezőgazdaságnak, hogy
el tudjuk érni a mezőgazdaság termelési értékének ilyen hatalmasarányú emelkedését. Felemelt ötéves tervünkben — amint
azt a fenti grafikon is szemléltetően m u t a t j a — az eredeti ötéves tervben előirányzott 22.000 traktor helyett 28.000 traktort
gyártunk,

„ÖTÉVES TERVÜNK: BÉKETERV"
A z ötéves terv szebbé, boldo•é* gabbá teszi egész népünk életét. Erről a hatalmas vállalkozásról beszél az a könyv, amelye't a
közeljövőben ad ki a népművelési
minisztérium „öléves tervünk —
béketerv" címmel. A könyv válaszol arra a kérdésre, hogy miként
változik meg környezetünk, hogyan könnyíti meg munkánkat a
sok új gép és hogyan válik valóra
sok reménységünk.
Ebből a könyvből közöljük
az
alábbi részletet:
TEXTILIPAR
Textiliparunk termékeit a jómódú parasztság és a jól kereső ipari munkásság egyre
fokozottabb
mennyiségben követeli.
Már a hároméves
terv idején
erősen megnöveltük a patnútfonó
kapacitást és ecélbúl új gyárakat
építettünk.
Felszereltük a pestszentlőrinci Magyar Fonóipart és
megnyitottuk a hatalmas
Szegedi
Textilkombinát vadonatúj
szovjet
gépekkel felszerelt fonodáját, valamint más szóvő- és fonóüzemekot.
pamutfonaltermelésünket
70
* százalékkal emeljük a terv
során. Ez több mint 2 milliárd kilométer fonalat
jelent, ami
53
ezerszer érné körül a föld legszélesebb részét, az egyenlítőt.
Pamutszövetből 56 százalékkal
többet termelünk. Ez annyit
jelent, hogy az ötéves terv során 90
millió négyzetméterrel
'több pamutszövetet állítunk elö, mint
a
hároméves terv végén. Ha
ebből
mind kartonruha készülne, 30 millió nő járna egyforma
ruhában.
Ha csak baboskendő lenne belőle,
Európa minden felnőtt
asszonya
ezzel köthetné be a fejét.
A pamutipar mellett
textiliparunk másik fontos ága, a gyapjúipar.
A gyapjúszövet minden férfiruha
és a legtöbb nöi ruha alapanyaga.
Ebből az eddiginél 13 millió négyzetméterrel készítünk 'többet a terv
során. Ruhaszövettel borílhatnánk
be, ha akarnánk egy egész megyét.

\JtMA. PMtá-Baiázs „ttdytáttás* című daáafyiUái
A Népművészeid Intézet és a vá- talása után kerül sor az ankétra a
rosi
tanács oklalás-népművelési Népművészeti Intézet képviseletében
osztálya a Szegedi Kenderfonógyár megjelent írók, színészek, rendezők
színjá tszócsopor 1 jó n ak közreműkö.vezetésével. Ezalkalommal adják át
élésével ma, szombaton este 8 órai a megyei kul túrverseny I. díját és
kezdettel a Szegedi Kendsrfonó a nyári kultúragilációs munkában
kultúrtermében ankétot rendez Ve- kitűnt csoportok jutalmait is. Az
res Péter-Balázs: „Helytállás" cí- ankétra és az előadásra minden érmű színdarabjáról. A darab bemu- deklődő) szívesen Iáinak,
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l^ötöttáru termelésünket 1000
tonnával növeljük. A budapesti OTI — SZTK —felhőkarcoó
minden termét a mrnnyezetig rakhatnánk pulioverrel és kötötikabáttal.
Uj textilipari üzemek egész sora
nyilik meg az ötéves terv során.
Hazai gyapoltcrmelésünk feldolgozására a
Szovjetunió segítségével
gyapolmaglalanitó üzemeket
létesítünk. Kaposvárott 5? ezer orsós
paniutfonódát építünk nagyteljesítményű szovjet gépekkel. A
gyár
1962 ben már ötezer tonna gyapotot dolgoz fel egyszerre. A magtalanitott gyapotot a Szovjetuniótól kapjuk. A munkafo'vamatok
szovjet mintára,
végig gépesítve
lesznek. Már az
építkezés ideje
alatt megfelelő kiképző tanfolyamok indultak az
tizem jövőbeli
kezelőszemélyzete számára.
Uj pamutszövődét, kártolt gyanjúfonödat, kenderfonódát és még
soík más üzemet
teremtünk meg
felemelt ötéves tervünk beruházásaiból.
TJ uházati iparunk is nagv fejiődést tesz meg az
öléves
terv során. Az úri Magyarországon készruhát vásárolni valóságos
baleset vott. A tőkés cégek n legsilányabb szövetfajtákbői tákolták
össze, a szűkre
szabott esőben
összehúzódó, varrásainál, térdnél
és könyökénél szémál'ó, ízléstelen
ruhákat, a városi és falusi dolgozó nép legnagyobb kárára.
Hároméves tervünk során á'tszer.
veztiik ezt az iparágat is, új konfekcióüzemeket nyitottunk,
ahol
szakértő szabászok, nagyteljesítményű gépek segítségével jó és olcsó
ruháza'ti Cikkeket állítanak elő.
Az ötéves terv alatt a konfekció
teljes egészében nagyiparrá válik.
262 millió forint értékben kap új
munkaeszközöket és termelése hét
és félszeresére emelkedik. Zalaegerszegen hatalmas, modern ruházati üzem épül, az ország sok
más városában pedig gépesítjük a
kisipari jellegű ruhafermelést.
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A Vörös Meteor zónadöntö spaniakiádja

A
BÉKEKÖLCSÖN-SORSOLÁS
MÁSODIK NAPJÁNAK
HÚZÁSAI
A Békekölcsön kötvényeik első
BorsQlását 21-én pénteken délután
4 órakor folytatták a Zeneakadémián. Az Országos Takarékpénztár
a sorsolások második napjáról a
következő gyorslistát adta ki:
ötvenezer
forintot nyertek
(egyenkénti
Húzással)
3072
0396
3666
0023
4621
0870
4991
0979
Huszonötezer
forintot nyertek
(egyenkénti
húzással)
0691
0894
0826
0056
0869
0258
1408
0253
4421
0594
4844
0832
5067
0663
5449
0079
Tízezer
forintot nyertek
(egyenkénti
húzással)
0074
0379
0726
0999
1044
0862
1112
0017
1223
0471
1420
0615
0168
2841
0819
3193
3374
0460
3456
0078
0097
3475
0062
4494
4599
0102
4664
0478
4807
0770
0127
5200
0185
5854
5891
0157
0369
5933
0117
6039
0977
6082
ötezer
forintot nyertek
(egyenkénti
húzással)
0426
0060
0149
0613
0959
0218
0390
0059
0630
0868
0655
0862
0293
0968
0858
1006
0318
1213
0919
1391
1479
0668
0426
1481
0565
1548
1623
0824
1907
0437
1966
0862
2001
0312
2049
0343
2170
0447
2482
0224
2580
0449
0009
2777
2778
0494
2794
0247
3225
0342
3710
0227
4161
0671
4193
0842
4212
0271
4721
0678
4724
0294
4975
0270
5037
0687
5038
0551
5120
0667
5188
0899
5215
0215
5349
0807
5356
0741
5832
0471
5995
0037
Ezer
forintot nyertek
(sorozathúzással)

0192
2073
2195
2249
2350
2411
2476
2753 '
2887
2931
2983
3061
3366
3951
4616
4998
5328
5796

1
1
1
0
1
8
2
0
5
5
4
6
9
6
4
3
2
2

ötszáz
forintot nyertek
(sorozathúzással)
0212
2
0238
7
0252
6
0473
5
0580
2
0897
0
1046
8
1063
4
1366
4
1430
0
1474
5
1950
4
2079
3
2095
7
2124
3
2400
6
2414
2
2579
5
2583
2
2728
7
2771
6
2910
9
2925
8
2927
5
3242
9
3523
5
3612
7
3657
5
3682
2
3788
0
3892
6
3916
8
4076
7
4080
9
4089
4
4109
1
4133
8
4151
8
4344
1
4573
5
4801
0
4846
4
4849
2
4974
0
5010
1
5055
9
5Í03
3
5190
8
5263
5
5307
2
5417
8
5467
3
5482
1
5867
0
5893
4
5942
6
6061
4
Háromszáz
forintot nyertek
(sorozathúzással)
7
0078
0128
8
0131
0
0171
3
0185
4
0187
2
0103
7
0310
0
0223
1
0230
5
0264
4
0276
7
0288
4
0291
7
0305
6
0344
3
0356
4
0870
5
0372
4
0399
8
0402
1
1
0410
9
0411
9
0421
9
0436
0444
5
0457
7
0465
5
0495
1
0502
9
0560
0
0587
4
0615
6
0672
2
0716
1
0718
4
0726
3
0761
3
0782
1
0777
8
0814
3
0872
3
0823
4
0827
1
0852
8
0872
8
0890
5
0930
0
0976
5
0985
5
1002
3

1010
1025
1027
1071
1101
1102
1103
1201
1233
1234
1257
1286
1292
1312
1352
1367
1389
1419
1424
1429
1441
1485
1519
1519
1520
1528
1530
1531
1616
1689
1644
1728
1742
1807
1811
1881
1886
1886
1933
1945
1964
2007
2023
2029
2041
2044
2059
2067
2077
2084
2084
2130
2147
2149
2166
2201
2204
2223
2232
2240
2247
2257
2259
2295
2313
2320
2323
2334
2424
2431
2460
2460
2494
2545
2557
2563
2614
2614
2624
2639
2668
2675
2702
2721
2744
2748
2766
2784
2787
2800
2806
2850
2884
2906
2909
2928
2932
2949
2954

2
8
6
9
7
8
9
0
2
0
8
9
7
4
5
1
7
8
9
3
3
0
4
8
2
7
9
9
9
7
8
0
2
5
3
0
2
9
7
3
5
7
7
0
2
7
3
6
6
3
4
9
8
0
7
6
9
9
7
4
2
9
1
5
8
1
8
9
2
1
0
1
2
1
3
8
1
3
0
1
5
2
7
0
5
9
0
4
2
5
4
7
8
6
0
1
8
3
2

2967
2986
2987
8004
3004
3004
3007
8010
3045
3053
8057
3074
3096
3123
3149
3155
3168
3193
3200
3266
3303
3320
3326
3347
3370
3386
3387
3387
3426
3478
3494
3500
3501
3503
3525
3332
3544
3565
3570
3592
3605
3621
3628
3679
3686
3695
3736
3743
3764
3773
3785
3787
3799
3850
3874
3878
3881
3925
3926
3932
3936
3971
3971
3999
4005
4006
40?6
4030
4031
4046 '
4065
4081
4114
4115
4126
4144
4146
4165
4185
4210
4214
4222
4276
4290
4294
4295
4300
4315
4335
4343
4371
4374
4430
4467
4482
4510
4516
4520
4523
4547
4568
4608
4610
4618
4618
4631

8
2
4
6
8
9
8
< 6
5
, 3
9
4
9
v 9
6
8
4
2
0
8
9
ö
3
2
9
0
2
8
5
2
5
1
4
8
3
4
6
5
3
9
9
4
7
5
3
9
0
5
9
8
2
3
2
6
3
7
1
4
9
7
1
4
7
7
5
7
3
2
2
2
0
7
3
7
3
5
9
1
5
5
5
0
0
1
9
4
1
4
2
4
9
4
3
2
3
4
7
0
0
7
2
1
6
1
4
5

A Détmagyarországl
Áramszolgáltató Vállalni
szegcdi
üzemvezetősége
közli, hogy
vasárnap 0—14 óráig SzcgcdItókns, Eelsőváros, Tápé, Újszeged, Szőreg,
Klárnfaiva,
Ferencszáltás,
KUbckháza,
0 . és Ujszenllván községekben szünetel az áramszolgáltatás.

MÉH VÁLLALAT KÖZLI,
hogy mindenfajta általa kiadott magángyüjtői igazolványok
érvénytelenek. Szeptember 19 tői csak azok az
igazolványok
érvényesek,
amelyek világoskék
szinűek
és a Csongrádmegyei Melléktermék
és
Hulíadékgyüjlö
Vállalat adott ki.

4648
4662
4666
4724
4731
4740
4772
4779
4818
4822
4826
4848
4848
4883
4886
4895
4896
4955
4969
4971
4976
5024
5037
5043
5058
5066
5074
5076
5102
5110
5124
5135

*

6
5
0
2
9
3
5
2
4
3
7
3
9
2
1
9
3
9
1
4
1
2
5
8
4
3
4
6
0
4
1
9

5139
5160
5165
5166
5181
5259
5278
5281
5290
5373
5390
5411
5436
5443
5495
5752
5766
5793
5846
5852
5881
5894
5953
5960
5967
5967
5972
6032
6034
6054
6068

8.

9
6
1
5
2
3
5
9
0
3
9
8
4
8
3
5
1
6
5
8
2
2
0
5
8
9
0
6
3
0
4

Párthirek

Értesítjük a középfokú káderképző tanfolyam konferencia vezetőit, hogy szeptember 30-én délelőtt » órakor Hódmezővásárhelyen és Szegeden a Pártoktatás
Házában módszertani
tananyagból
konferenciát tartunk.
Megyei Agit.-Prop. Osztály
N A P I R E N D
Szombat, 1951 szeptember 22.
MOZI
Szabadság-onozl:
Fél 7, fél 9:
A szevlllai borbély (szeptember 22
-28-ig).
Vörös Csillag-mozi: Fél 7, fél 9:
Egy Igaz ember (szeptember 22
26-ig).
,
Fáklya-mozi: 6, 8:. Hefen a hó
ellen (szeptember 23-igj.

Vasárnap reggel 8 órától rendezik meg Szegeden a Vörös Meteor
zónadöntő spartakiádját. Az izgalmasnak és színvonalasnak ígérkező
viadalon négy megye, Csongrád,
Szolnok, Békés és
Bács-Kiskun
vesznek részt. A versenyek atlétikai számokból (100 m), távolugrás, gránátvetés, gyaloglás és tíz-

Ma

Bp.

Bástya

szer 100 m-es váltó* futás, férfi é9
női röplabda, férfi és női asztalitenisz küzdelmekből állanak. A
versenyeken a Ruházati
Bolt 7
számban indul, a TÜZÉP női atlétikába-n, Szentes kerékpár, gyalog,
lás és női asztalitenisz versenyeken
vesz részt

—Ss.
Pelőfi
Budapesten

A Szegedi Petőfi ma délután fél
2-kor játsza le NB l-es mérkőzését
a Bp. Bástyává] az Újpesti Dózsa
stadionban. A szegedi csapat, hogy
pihenten állhasson ki a küzdelemre,
már a tegnap esti gyorssal elutazott Budapestre, A szegediek kénytelenek Ladányi nélkül tartalékosan kiábni, mert mult csütörtökön
a Bp. Honvéd elleni mérkőzésen
Ma Sz

Petőfi—Sz. Honvéd
úszómérkőzés
Ma délután 4 órai kezdettel az
újszegedi versenyuszodában úszómérkőzést, majd utána vízilabda
mérkőzést bonyolítanak le a Szegedi Petőfi és az alakulóban lévő
Szegedi Honvéd úszószakosztályai
között. Az úszómérkőzésen megjelennek a bolgár válogatott ökölvívók, akik a város megtekintése
közben ide is ellátogatnak.

NB

Les

mérkőzés

kiállított Ladányi egy bajnoki mérkőzéstől eltiltást kapott. A Bp.
Bástya ellen szereplő csapatot egy
14-es keretből közvetlen a mérkőzés előtt állítják össze. A Szegedi
Petőfi formája
javulóban
van,
azonban ennek ellenére sincs pont.
szerzési esélye a minden részében
jobb Bp. Bástya ellen.
Nagyszabású tőrverseny
Pusztamérgesen
Vasárnap Pusztamérgesen rende.
zik meg a megyei egyéni
női
nyílt tőrvívó versenyt, amelyen a
megye legjobb tőrvívói vesznek
részt,
i

Sz. Dózsa—Csongrádi Petőfi
4:2 (2:0)
A csütörtök délután lejátszott
megyei bajnoki labdarugó mérkőzésen a Sz. Dózsa jó játékkai megMa Sz. Kender—Sz. Kinizsi
érdemelten győzött a Csongrádi
megyei bajnoki mérkőzés
Petőfi elten Megyeri (2), Solti és
Ma délután fél 4 órai kezdettel Biró góljaival.
játszák le a Sz. Ken jr—Sz. Kinizsi megyei bajnoki
labdarugó Tizenkét pár küzd a Bolgár válomérkőzést a Petőfi pályán.
gatott—Szeged válogatott ökölvívó
mérkőzésen
Ma Ruházati Bolt—Délmagyarország Nyomda labdarugómérkőzés
Vasárnap délelőtt pontoísan 10
Ma délután fél 4 órai kezdettel órai kezdettel a Szegedi Nemzed
kerül lejátszásra a Ruházati Bolt— Színházban lezajló Bolgár Honvéd
Délmagyarország Nyomda egyfordulós labdarugó éremmérkőzése a válogatott—Szeged válogatott ökölvívó mérkőzésen 12 pár csap össze.
külső Lokomotív pályán.

A jövő évi bő termés biztosításéért

A betakarítás mellett sem hanyagolják el
az őszi szántás-vetési munkálatokat
a bahtói Felszabadulás-tszcs-ben

SZÍNHÁZ
Kukoricával megrakott kocsi kaSzeptember 22., szombat este 7 nyarodik be a baktói Fei&zabaduóra; Titkos háború „Laborfalvy". lás-tszcs felé vezető úton. Megáll
bérlet (1)..
és a már ott lévő hatalmas kukori•
carakás mellé lehajigálják a koA múzeum nyitva keddtől pén- csikról is a szépen fejlett kukoritekig délelőtt 9-től délután 3-ig, cacsőveket. Sietnek a munkával,
szombat és vasárnap délelőtt 9-töl mert messziről ide hallatszik a déli
Írig.
harangszó és bizony már alaposan
meg is éhezték a nehéz munkában.
v
A Somogyi-könyvtár nyitva közNagy munkában vannak most a
napokon delelőn 10 órától délután csoport dolgozói. Kora hajnaltól
5 óráig.
késő estig törik a kukoricát

»

Egyetemi könyvtár nyitva minden munkanapon reggel 9 órától
este 7 óráig. Könyvkölcsönzés reggel 9 órától délután 1 óráig.
•
IDŐJARASJELENTÉS:
Felhőátvonulások,
mérsékelt,
időnként
élénkebb
nyugati,
északnyugati
szél. erős éjszakai lehűlés. A nap.
pali hőmérséklet kissé emelkedik.
Várhaló hőmérsékleti
értékek
az
ország területére: szombat reggel
1—4, délben 18—21 fok között.

a

Felhívás
tőmbmegbíxottahhox

A z O K J Szeged Városi Alkirendeltsége felhívja azokat
a
tömbmegbízottakat, akik az átvett élelmiszerjegyek kiosztásával még nem számoltak el,
a
szombati napon feltétlenül
je.
lenjenek meg a körzeti
jegyfiókban, ahol a kiosztási jegyzjékeket és a ki nem osztott élelmiszerjegyeket
haladéktalanul
vissza kell adniok.
Mindazok,
akik
élelmiszerjegyeiket a tömtomegibízottaktól
lakásukon nem kaptáik
meg,
vagy helytelen jegyeket
kaptak, kifogásaik rendezésére az
alábbi
időpontokban jelentkezzenek a körzeti jegyfiókban.
A — K betűig 23—26-án,
L — S betűig 27—28-án,
T-betűtől végig 29-én.
Felhívjuk a lakosságot, liogy
a résziükre
kijelölt
napokhoz
pontosan tartsák magukat, mert
más napokon a jegyfiókok panaszaikkal nem tudnak foglalkozni. s csak így kerülhető
el
a sorbanállás.

mondja Varga József — pedig űgy
kell dolgoznunk, hogy a jövő hét
végére befejezhessük
a
törést.
Utána lehet a paprikát is újra
szedni. Van itt munka bőven, csak
győzzük csinálni.
Beszélgetés közben a csoporttagok lassan neki készülődnek az
ebédnek. Előkerül a fehérkenyér,
szalonna, zöldpaprika., s jóízűen falatoznak, hogy ubána újult erővel
foghassanak á munkához.
Közben belhallatszik a tanyába a
traktor egyhangú bugása, A tszcs
szinte m e g á l l á s nálkOI.
földjeit szántja a határban, készíti
Iparkodnak nagyon a munkával, a talajt az őszi vetések alá. Már
mert bizony 54 hold kukoricát le- a 20 hold ősziárpa vetés alá készen
törni nem kis feladat, különösen áll a föld s hétfőig
most, amikor bőven fizetett a kuel Is v é g z i k a vetési.
korica. Holdanként átlagosan 20—
25 mázsás termést várnak a cso- Igy akarják biztosítani a jövő év!
portban. Olyan hatalmas kukorica- még jobb terméseredményt. Most
csővek termettek, hogy szinte fél- a búza alá végzik a szántást, s
kar nagyságúak. De büszkék is abból is már körülbelül 30 holdon
szép termésükre a csoporttagok és be is fejezték. A Felszahadulásúj biztatást is ad a munkájukhoz. tszcsben az idén is 65 hold búzát
— Iparkodufik a munkával — vetnek és hogy bő termést arathasmondja Gyöngyi István, a csoport sanak, a búzát ts időben elvetik.
egyik tagja. — A tányéricatörési Ezen felül még rozsot is vetnek.
már régen befejeztük, sőt már be
A tszcs dolgozói azért fokozzák
is szállítottuk.
a betakarítási munkákat, hogy biztosítsák az őszi szántás és vetés
5 holdról 5 0 m á z s a l á n y á r l c á l időben vaió elvégzését. Jól tudják
s z e d ünk le,
a csoport dolgozói, hogy a jövő
be is vitlük mind, csak vetőmagot évben is csak úgy arathatnak az
ideihez hasonló hő termést, ha az
hagytunk jövőre.
— Hát igen, de a kukoricának őszi munkákat alaposan és időben
még a felét se törjük ie a héten — elvégzik.

Ma reggel megkezdik
a békekölcsön nyeremények
kiűzetését
A z Országos
Takarékpénztár szegedi
fiókjában ma reggel megkezdik a
nyeremények
kifizetését. A
Takarékpénztár
ma, szombaton reggel 8
órától este 7 óráig, vasárnap reggel pedig 9 órától
déli
egy
óráig tart pénztári órát. A Takarékpénztár a vasárnapi
kifizetésekkel is
lehetővé akarja
tenni, hogy a dolgozók
minél
előbb hozzájuthassanak
nyereményeikhez.

VENNÉK 100—150 literes, kifoSZÉCHENYI-téren központi fűtéses gástalan állapotban lévő szőlőpróst.
garzonlakás azonnal átadó. Cson- Ajánlatokat Kölcsey utca 6. szám
grádmegyei Ingatlanközvetítő
alá. Szabóhoz.

SPORTKOCSI eladó, Pusztaszerbu,
9/b. számi
HAJSZÁRÍTÓ burák eladók. Sajka,
utca 12., fodrászüziet.
>
A FÉNYKÉPÉSZ Szövetkezet telefonszáma: 42—24.
UJ dióbarna politúros kombinúl'tszekrény és egy gyalupad eladó.
Tolbuchin-sugárút 47.
FINOM férfiöltöny és télikabát eladó. Szentháromság u. 4/a., I. 5KÜLÖNBEJÁRATU kis bútorozott
szoba kiadó
fürdőszobahasználat-1
tal. Dugonics-tér II., em., 3.
DÉLM AR YARORSZAG
po'itllzal n a p i l a p .
F.l.lái uarkautó éi
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