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A haza javára,
a magad
hasznára:
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fl Magvar Népköztársaság minisztertanácsának
felhívása a Harmadik Békekölcsön legvzésére

Békeharcosok az első vonalban
A békeharcosok tízezrei járnak
házról-házra mától kezdve, hogy
személyes példamutatásukkal
és
falvilágosító
szavaikkal
értessék
*neg a dolgozó smoer legszebb
télkitűzését, amit a
minisztertanács
felhívása úgy fejezet* kii
m Építsétek

a nép országát
o magyar lüggeH&nséget
zátok a békét."

védjétek
oltalmaz-

Megindul* hazánkban a harmadik
békekölcsönjegyzé6.
Megtisztelő
feladat minden békeharcos számábegy a kormánv
felhívására,
hazánk üdvére az első sorokban lehet!
Minden
békeharcos á*érzi
ezen feladatának nagyságái és eddigi tapasztalatainak
eredményeivel harcol a jegyzés sikeréért. Békebizottságaink
feladata
tohá*.
hogy átadják a békeharcosoknak
ez előző kölcsőnjegyzések minden
tapasztalatát. Mire tanítanak bennünket ezek a tapasztalatok? Legelőször is arra, hogy csakis az a
békeharcos végezhet, eredményes
munkát, aki maga is példát muta!
és felvilágosító szavait jó kölcsönjegyzéssel támasztja alá. Az elmúlt években nem egyszer hiba
volt, hogy olyanok
beszéltek a
kölcsönjegyzésröl, akik maguk sem
jegyeztek le. A
pártszervezetek,
békebizoltságok, tömegszervezetek
vezetői először maguk Jegyezzenek
példás összeget, azután
beszéljék
meg a felvilágosító munkát végző
békeharcosokkal, mit jelent a jegy.
zésnél a személyes példamutatás.
Minden becsületes ember tiszla,
iszinte kivánsága ; a béke megvédése. A békeharcosok felvilágosító
ezava adjon segítséget, hogy ez a
vágy tetté váljék. Adjanak a békeharcosok tartalmat a felvilágosító
munkának. Minden jegyzet* forint
mögött elszánt békeakarat legyen,
ami fejezze ki, hogy mo6t forintokkal,
munkasikerekkel, s ha kell
fegyverrel védjük meg az országot.
'Az* az országot védjük meg, amely
a felszabadulás óta a mienk. Ugy
beszéljenek a békeharcosok, ahogy
Tolnai Imréné, a Gorzsai Állami
Gazdaság kiváló fejőnöie mondja
tel napi eredménye^. Hé* gyermeke van ég *udja, hogv népi demokráciánk biztosítja férje és az 6
részére is az 1500 forintos havi keresetet. Magyarázzák meg békeharcosaink egyszerű példákkal, mit jelent a jegyzés. Szervezzék és farteák meg a békekisgvülések százait
megyénkben. Mondják' el: mindenki boldog, ha lakásába új bútort,
tíj holmi* vásárolhat. Mindenki
örül neki. ha szerete't hozzátartozójának új ruhával, vagy kedves
tárgy megvásárlásával örömet okoz.
Hz az ország a mi nagy lakásunk!
Tehát a sajátunkban
teremtünk,
építünk újat forintjainkkal. Lehet-e
nagyobb örömünk, mint amikor a
gazda szemével
nézzük az épülő
új gyárakat. Miénk a Hódmezővásárhelyi Gyapotegrenáló.
Nekünk
adnak nagyobb termést a földeken
dübörgő traktorok. A mi gyermekeink örülnek és tanulnak az egyetemeken, iskolákban, fényes napközi otthonokban. Iparos tanulóink
szép egyenruhája a mi gyermekeinken feszül. Acélos fiatalságunk legjobbjai vezetik erősödő Néphadseregünket. Amerre szemünk
néz,
tnindenü*t a mi gazdaságunkat látjuk. Ezt gyarapítja tovább a békekölcsönjegyzés.
A békeharcosok" Veressék meg
hzokat a helyi példákat, amelyek
bizonyítják gazdagodásunkat. A békeharcosok o*t dolgoznak az emberek sűrűjében, jól kell. hogy is.
merjék területüket. Gazdag tapasztalataikat dolgozzák fel, úgy hogy
minden emberhez hozzák közel a
jelszót; , r A magad

javára

jegyezz
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hasznára, a haza
békekölcsönt!"

rítottak meg. A családok százai
mondhatják büszkén — akiknek azelőtt belevő falatra is alig Jutott,
— hogy most többezer fórint megtakarított pénzük van. Olyan pénz
ez, amelyik minden percben kamatos kamatot hoz. Olyan befektetés
ez, amelyik nagy összegű nyereményt is adhat tulajdonosainak.
Hiszen mindnyájan ismerünk városunkban. községünkben sok olyan
dolgozót, akik KÍ6ebb nagyobb nyeremények szerencsés tulajdonosai.
Érthető, hogy az egykori betéttulajdonosok: a volt uralkodó osztály tagjai irigységgel nézik n dolgozó nép gyarapodását. Minden
jegyzett forint irigységet, gyűlöletet kelt ellenségeinkben. Tehát a
harmadik békekölcsönjegyzés sikere újabb csapást jelen* külső és
belső ellenségeinkre. Tudják ök
nagyon jól, hogy a jegyzeit forintok még virágzóbbá teszik országunkat és reménytelenebbé az 5
alja® vágyaikat. Nekünk ift, Tito
Jugoszláviájának
szomszédságában
különösen fel kell figyelnünk arra.
hogy az ellenség minden eszközzel
igyekszik gátolni a kölcsönjegyzést.
Lesz hely, ahol azt mondják majd:
nem kell olyan soka* beszélni a
jegyzésről, érti ezt már mindenki,
és megy ez magától.'
Ezek azt
akarják, hogy jegyzésünk ne járjon együtt a felvilágosító iwunkával, ne fejlessze a békeharcosok
elszántságát.
Másutt azt fújják majd a becsületes
dogozó parasztok fülébe:
,.Nem vot jó termés, hát miből
jegyezzenek." Ezeknek a becsületes dolgozó parasztoknak magyarázzuk meg. hogy a Szovjetunió
nagy területein még kevesebb csapadék hullik, mini nálunk. A tormás azonban ott sokkal bővebb,
mint itt az esős esztendőkben. A
szovjet ember uralkodik a természeten, új gépek, erdősávok, öntözőcsatornák segifik hozzá a gazdag
terméshez. Traktort, kombájnt, kul.
tivátort, mútoágyát, új öntözőberendezéseket úgy tudunk többet adni
a dolgozó parasztságnak ha hozzájárulunk kölcsönjegyzéssel. • Tehát
a jobb termésben i s viszon* látjuk
jegyzett
forintjainkat
Mulassák
meg helyileg a békeharcosok a
dolgozó parasztoknak azoknak a
termelőszövetkezeteknek
eredményeit, ahol ugyanabban a határban
fejlett agrotechnikával lényegesen
többe* arattak. Erről számolt be
nemrég Gál Imre békebizottsági
titkár, a hódmezővásárhelyi „Engels" tszcs tagja- keresztaorosan
vetett árpájuk holdankint 4 mázsával adott többet.
Kössék össze a békeharcosok a
felvilágosító munká*
napi feladatok teljesítésével. Mutassák meg,
hogy a békeköcsönjegyzés, a mező'
gazdasági munkák jobb elvégzése"
a beadás teljesítése az üzemekben
a harmadik negyedévi terv határ
idó előtti befejezése, ugyanazokat
a célokat; hazánk, békénx erősítését szolgálja. Ezekre a feladatokra
a békebizotlságoknak szervezetileg
i« jól fel kell ké.szítlniö'<.
A békeharcosok tartsák megtisztelő feladatuknak hogy nagy pártunk 6ok harcban edzett népnevetőivel együtt lehetnek eleget hazafias kötelességüknek. Most mi szaszabad hazánknak adjuk forintjainkat. Annak a hazának, amelyikért
Petőfi, Táncsics és Kossuth harcolt.
Az ö zászlaik alatt a hazafiak ezrei mentek
csatába és amiért ők
meghaltak, az vált valóra ú Szovjet Hadsereg harcai nyomán. Mi
most azt a szép, független magyar
hazát védjük, erősítjük, ©melyért
nagyjaink' önzetlenül hullatták vérüket.
Népnevelőink,
békeharcosaink
most is legyenek ott az első sorban, ahol küzdeni kell dolgozó népünk javára, hazánk üdvére. A békekölcsönjegyzés felvilágosító munkája megadja az aiapo* a III. országos Békekongresszus jó előkészítéséhez. A békekölcsönjegyzés sL
kere egyik megvalósítása a Béke
Világtanács jelszavának; A békét

Elmondhatják a
békeharcosok,
hogy az előző jegyzés forintjai is
hozzásegítették
tervünk
eredményeihez dolgozó népünket. Ma már
ismeretlen fogalom a munkanélküliség. Mindnyájan tudjnk, hogy
munkaerőhiánnyal küzdünk.
Azok
pedig, akik már régebben megérmenteni,
lelték a köcsönjegyzés nagy jelen- meg lehet
menteni.
tőségét, komoly összegeket taka- kell

a békét

Magyarország dolgozó népéhez!
Népünk sikeresen valósítja meg ötéves
tervünket, A szocializmus építésének minden
területén elért eredményeink mulatják, milyen kimeríthetetlen teremtő erő van felszabadult dolgozóink munkájában. Elmaradott
agrár-ipari országból fejlelt ipari országgá
váltunk, a magyar kultúra és a tudomány
felvirágzott, emelkedett népünk életszínvonala- A szocializmus építésének eddigi eredményeiből kibontakozik népünk ragyogó jövője, amely felé a Szovjetunió példája mulatja az útat.
ötéves tervünk eredményeiből is kimagaslanak azok a sikerek, amelyeket a SztálinVasmű, a budapesti földalatti gyorsvasút,
Komló bányaváros, az inotai November 7.
Erőmű, a tiszalöki vízmű, a néhány hónap
alatt hősies munkával elkészült diósgyőri
nagykohó építésében elértünk. Ezek a nagy
alkotások nemzetünk büszkeségei, amelyek
újabb munkahőstettekre ösztönzik dolgozóinkat. Gyorsan fejlődnek állami gazdaságaink
és termelőszövetkezeteink, ú j üzemek, gyárak, iskolák, napközi otthonok kezdik meg
munkájukat. Egyre több gép könnyíti a munkát mezőgazdaságunkban is, mindjobban meghonosodnak a nagyobb termést biztosító fejlett agrotechnikai eljárások. Megindult az
aszály elleni küzdelem. Dolgozó népünk lelkes, szorgalmas munkájának eredményei mutatják, hogy független, szabad hazánk felemelkedéséért érdemes dolgozni és ha kell,
áldozni is.
Népgazdaságunk nagy feladatainak megoldását népünk nemcsak a munka frontján
vitte győzelemre, de egyéni megtakarításaival, államkölcsön jegyzésével és túljegyzésével is. Dolgozóink saját tapasztalataikból
tudják, hogy a kölcsönjegyzés gyümölcsöző

befektetés, melynek minden fillérje visszatérül és bőségesen kamatozik az ország és az
egyes dolgozók javára. Az a lelkesedé:, amelylyel dolgozóink túljegyezték a kibocsátott
kölcsönöket, bizonyítja, hogy népünk hazafias kötelességének tartja a szocializmus építésének meggyorsítását, hazánk erejének növelését. Az ötéves terv megvalósítására kölcsönzött milliárdok népünk egységes fellépését fejezik ki a béke ügyének megvédése
mellett. A Békekölcsön a békés építést:
a béke ügyét szolgálja.
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elhatározta a Harmadik Békekölcsön kibocsátását 1952 október X-én, 1.300 millió
forint összegben, nyereménykötvények formájában. A kölcsönt minden kötvényjegyző
15 év alatt maradéktalanul visszakapja.
A nyereményeket félévenként sorsolják.
Minden alkalommal kisorsolnak 1 darab
100000 forintos főnyereményt, ezenkívül
jelentékeny számú 50 000 forintos, 25 000
forintos és számos kisebb-nagyobb nyereményt.
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a Harmadik Békekölcsön kibocsátása
alkalmával felhívja dolgozó népünket, hogy
hazánk minden becsületes, hü fia, városban
és falun, erejéhez képest vegye ki részét a
jegyzésből. A nép államának kölcsönzött minden forint egy-egy tégla a szocializmus építéséhez.
i

Magyar dolgozók! Építsétek a nép országát! Védjétek a magyar függetlenséget, oltalmazzátok a békét: jegyezzetek békekölcsönt!
Budapest, 1952 szeptember 25-én.
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
MINISZTERTANÁCSA.

A HARMADIK BÉKEKÖLCSÖN KIBOCSÁTÁSI FELTÉTELEI

A Harmadik Békekölcsön 1300
millió forint összegben 100 millió
forintos osztályokban kerül kibocsátásra. Túljegyzés esetén további
osztályok bocsáthatók ki. Egy-egy
osztály 20 ezer sorozatból s minden sorozat ötven kötvényből áll.
A kötvények 100 forint névértékű
nyereménykötvények. Kibocsátásra
kerülnek fél kötvények is 50 forint
névértekben, továbbá 200 és 500

forintos összevont kötvények. Ez
utóbbiak két, illetve öt kö'vériynek
felelnek meg és kettő, Illetve öt
nyereményre jogosítunak. A készpénzre jegyezhető legkisebb összeg
száz forint.
A Harmadik Békekölcsön 15 év
alatt kerül visszafizetésre.
A nyereményeket 1953 decemberétől kezdve félévenként, minden év
június és december havában sorsolják kl.

Minden százmilliós osztályra fél.
élenként hét drb 50 ezer forintos,
négy darab 25 ezer forintos, 10 drb
10 ezer forintos, 30 drb ötezer fo.
rintos és 11.004 drb ezer, 500 éa
200 forintos nyeremény esik. Ezenkívül minden sorsolás alkalmával
az egész kölcsönösszeg után egy
100 ezer forintos főnyereményt i s
sorsolnak.
A nyereménnyel kl nem sorsolt
kötvények visszafizetése 1958-tol
1968-lg félévenként (ártandó sorsolások útján történik. Ezen idő alatt
minden kötvénytulajdonos
mara.
déktalanul visszakapja az óttamnak
kölcsönadott pénzé'.
A nyeremény formájában kifizetésre kerülő összeg a 20 százalékos
i nyeremén.villeték levonása után évi
öt százalékos kamatnak felel meg.
A munkavállalói viszonyban álló
dolgozók, a nyugdíjasok, val mint
a kisipari szövetkezetek t a giai, az
általuk jegyzett Harmadik Békekölcsönt 10 hónap alatt, részletekben
fizethetik be. Más kötvényjegyzők
készpénzben, legkésőbb 1952 noveni.
ber 15-ig: fizethetik be a jegyzeit
összeget A termelőszövetkezetek és
termelőszövetkezeti csoportok tagjai részére a befizetési határidő
Í952 december 31. A kötvényekel a
kölcsön jegyzők a jegyzett összeg
befizetése után kapják meg.

Megkezdődött a Schiiman-íerv elleni nemzetközi man1íásértekez!et
Berlin

(MTI).

Berlinben, a Sza- ipari dolgozóinak képviselői vesznek

bad Német Szakszervezet Szövetségének székházában kedden délulán
megkezdődön számos európai állam
fém- én gépipari dolgozóinak küldöttértekezlete. amelyet a Schumanlerv végrehajtása el'en irányuló
harci programm kidolgozása és jóváhagyása céljából hívlak össze. Az
értekezleten
Franciaország,
Belgium,
Luxemburg,
Hollandia,
Nyugai-Némelország.
meg Olaszország,
Ausztria és Anglia fém- és gép-

részi.
Az értekezletet Herbert Dönhz, a
Német Demokratikus
Köztársaság
kohóipa i doigozói szakszervezetének elnöke nyilotta meg. majd Em'l
Ottó, a Fém- és Gépipari Dolgozók
Nemzelközi Szakmai Szövetségének
vezetőségi tagja tarlóit berezelő beszédet, amelyben részletesen ismertette a Schuman-terv íellegét és következményeit, Hangsúlyozta:
— A Schuman-tervben résztvevő
országok munkássága meg tudja

akadályozni és meg is akadályozza
majd a béke és a munkásosztá'y ellen 'rányuló összeesküvés végrehajtását.
Emil Oltó rámutató!' arra, hogy
a Schuman-te.-vbeo résztvevő országok
munkássága körében minél
előbb
nagyszabású
felvilágosító
munkát kell kezdeni az úgynevezett
vas- és fémipari egyesülés igazi jellegéről.
Az értekezlet szerdán délután folytatta munkáját.

Biztosítsd családod jövöjét, takarékoskodj, jegyezz békekölcsönt!
EMLÉKEZZÜNK D I C S Ő MULTUNKRA

EMLÉKEZZÜNK:
Munkanélküliség, éhezés, nyomor — ez volt az értelmiség élete a mnltban
A harminca® évek elsó felében
a munkanélküliek száma szakadatlanul nőtt a világ minden országában, igy Magyarországon is. Ahogy
az akkori Délmagyarország
című
lap Írja négy év alatt a gyáriparban 190 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma. Ugyanígy nőtt az értelmiségiek, a munkanélküli diplomások szárira is. Ezért aztán a kormányzat — a Horthy-rendsze'
a
, d'plomások
munkanélküliségének
leküzdésére egyszerű, de felettébb
ladikális módszerhez folyamodott."
..Hogy a gyerek beteg ne legyen,
meg kell ölni a gyereke'." elve [
alapjár
évről-évre
csökkentették
az egyetemre felvettek 6zámát A
szegedi Egyetemre 1934-ben a 310
jogi karra jelentkező közül
csak
százötvenet vettek fel nz első évre,
az orvosi és bölcsészeti <nrra pedig csupán negyven föl. Azonban...
Az értelmiségiek
munkanélkülisége egyre 6Úlvosabbá vált, egyre
számosabban kerüllek ki a nehezen megszerzett „pozícióból" és egyre nőtt azon „diplomásoknak" száma,
akik munkához sem jutottak.
Ezt blzonyttja többek között a
Délmagynrország 1934 szeptember
22. számában megjelent cikk

H 7 kérvény keresi gazdáját
„A mutt év szeptembere óta —
írja a lap —
egy év
leforgása
alatt 147 kérvényt nyújtottak
be a
városhoz
állásügyhen,
de
bizony
közülük senkit sem sikerült
állásba
juttatni.
Hatvon
százalékban
diplomások
kérvényezlek
alkalmaztatásukat
és csatolták
a kérvényhez
okmányaikat
is ..."
Milyen diplomások voltak?
Ki
tudná uzt ma már megmondani,
bizonyos, hogy voltak közöttük orvosok, ügyvédek, mérnökök és tanárok, nemkülönben
tanílók
is.
Hiszen egyikre 6em volt szükség
akkoriban. Csak egy pár év telt
el azóta, hogy éppen Szegeden 35

Néphadseregünk

osz'ályt szüntettek meg a népiskolákban és ezzel ls sok tanító vált
feleslegessé..«
„ A legtöbben
azt írták
kérvényükben — folytatja a
lap
—,
hogy
bármii
ven
alkalmazást
elfogadnak,
csak némi
keresethez
jussanak. Van a diplomások
közötI
számos
diplomás nő
és
olyanok
is akadnak,
kiknek több
diploma
van birtokukban,
még sem tudnak
még ideiglenesen
sem elhelyezkedni". A cikk beszámol arról, hogy
a polgármesteri hivatal felszólítja
a 147 kérvényezöti
jelentkezzenek
beadott okmányaikért.
Diplomás
tanárnők,
mérnökök,
tanárok, ügyvédek bármilyen munkára vállalkoztak, Írnoknak, altisztnek, utcaseprők Í6 igen szívesen
lettek volna — ez is jobb, mint az
éhezés... Ez is jobb mint a kegyelemkenyér. A város néha ezt is
adott...
1934 szeptember 20-án nagy vita
volt az illetékes városi ügyosztályon: engedjék meg, vagy ne az
állástalan tanítók foglalkoztatását?
Arról volt szó, hogy a tanítóknak
rendeletben adták ki, kötelesek kisegítő
iskolákban
délutánonként
órákat tartani. A tanítók egy része
gyengélkedésére
hivatkozva
saját keresetéből fizetve állástalan
tanítókat kért fel az órák megtartására. Akadtak azonban egyes tanácsurak, akik még ezt is ellenezték és csak hosszú vita után szavazták meg az engedélvt.
Ettől
fogva az állásban levő tanítok
tanárok — felkérhettek egy-egv állástalant a maguk helyettesítésére
— ha saját — 174—234 pengős —
fizetésükből megfizették nekik az
óradijat...
Az indokolás szerint: „fgy havi
20—30 pengőhöz juthatnak,
amiből fenntarthatják magukat."
Havi húsz pengő? Hogyan lehetett ebből kijönni? Erre „d válasz'
a Délmagyarofszág 1934 szeptember 21-én megjelent cikke.

Bemulatja a kiállítás kiváló fegyvereinket. Látjuk a félelmetes fegyvereket harcok közben is. Egyik képen a sztálini solymok példája nyomán dolgozó repülőinket, másikon
hatalmas harckocs jainkat, a világ
legmodernebb páncélosait, tüzéreinket, aknavetőnkel láljuk. A kiállítás képei bizonyítják, milyen szerelettel. bizakodással fordulnak katonáink fegyvereik fc'.é. A gyakorlatok szünele'ben szeretetlel, féltő
gonddal
ápolják a fegyvereiket,
amelyek minden veszéllyel szemben
sédik q t a t

A TISZTI

diplomás

munkanélküli lakása
„Egy belvárosi
udvar
végében
egy szoba-konyhás
lakásban
lakik
leleségével
és gimnázista
fiával
együtt. A konyha eredetileg
előszobának készült, csak
mostanában
nevezték
ki
konyhának,
azáltal,
hogy egy takaréktűzhelyen
állítottak be. A konyhára azonban jóformán semmi szükség nincs.
Látszikl
hogy a tűzhelyet régófa nem használták. Hidegen ásít a
barátságtalan előszobában.
Hidegen és társtalanul,
mert rajta
kívül semmi
más bútor, még csak egy
hokkedli
sincs a helyiségben.
Az inségmunkás
diplomás
betes_
sékel a szobába, aho'
harmadmagával lakik. Az őszi
este
félhomályba burkolja a szoba 1, de azért
jól látni mindent. Az egész bútorzat egyetten szegényes
vaságyból
áll. Itt alszik a házaspár. A fiának
már nincs fekvőhelye, a iöldön alszik ...
A szoba sarkában
egy
asztal...
nemrégiben még láda
volt...
— Ebben a hónaoban — mondja
az ínségmunkás diplomás —
J3
pengő volt a keresetem,
a
jövő
hónapban
húsz pengő...
Ebből
kelt
megélnünk..."
Hogy hogyan, ez az előbbiekből
kiderült.

Éa

ma :

Kommentár helyett; részletek az
ötéves tervből:
„...
az ipari technikumok
hallgatóinak
számát 10.400-ról 50.000re kell
felemelni."
36 § (4). Az egyetemi és főiskolai hallgatók
számát
a tervidőszak alatt az eredeti ötéves tervben előírt 8.000 fő helyeit
30.000
fővel kell emelni. A főiskolai
és
egyetemi
hallgatók
létszámának
1954-ben el kell
érnie az 53.000
tót..:
u
G.

a béke és a szabadság

K l A lL L Í T Á S
Hatalmas táblára elhelyezett fényképek Néphadseregünk éleiéből, idézetek nagy tanítóink hadseregünk
fejlődésére vonatkozó tanításaiból:
ez a Tiszti Klub
kiállításának
anyaga. A kiállítás szemléltető és
eleven képet nyújt
hadseregünk
harcosainak, lisztjeinek életéről, bemutatja, hogyan dolgozik a szovjet
hadsereg példája nyomán Néphadseregünk.
Harcosaink példaképüknek a szovjet hősöket tekinlik. Tőlük tanulták meg a haza Iránti odaadást, a
helyes katonai módszereket. A kiállítás fényképein látjuk a sztálin.
grádi utaai harcok tüzében helytálló szovjet hősöket, a budapesti
felszabadító harcok katonáit. A kiállítás bemutatja, hogy a szovjet
harcosok példája nyomán
hogyan
készülnek a mi katonáink a haza
védelmére,
hogyan
alkalmazzák,
használják fel a szovjet katonák tapasztalatait.
Látjuk
katonáinkat
gyakorlatokon, céllövészet közben,
látjuk, hogyan rejtik, álcázzák magukul az ellenség figyelő szeme
elől. Harcosaink fo'yón kelnek át,
ágyút vontatnak megáradt patakban, forró napsütésben meredek
sziklákon
gyakorlatoznak, hosszú
menetgyakorlatokon szerzik meg azt
az erőt. ügyességet és katonai ludast, mely a győzelem egyik legfontosabb feltétele. Nagy nehézségeket kell legyőzni katonáinknak a
gyakorlatok közben. Tudják, hogy
cz a biztosítéka a harc sikerének.
..Inkább egy vödör verejték a gyakorlatokon, mint egy csepp vér a
harctéren" — mondják a szovjet
harcosok e a mi katonáink ls ennek szellemében dolgoznak.

Egy

Néphadseregünk e gy a dolgozó
néppel. A tisztek és a harcosok
egyaránt a dolgozó nép gyermekei.
A kiállítás igazolja népünk és katonáink kapcsolatának elevenségét.
Katonáink rendszeresen tanulmányozzák azokat az eredményeket,
amelyeket üzemi munkásaink, dolgozó parasztjaink a termelésben elérnek. Harcosaink segítik is ezeknek az eredményeknek az elérését.
Segítettek katonáink dolgozó parasztságunknak az aratásban, ott.
voltak az árvízveszély idején is
menteni a dolgozó nép vagyonát.
Néphadseregünk hálája tükröződik
ezekből a képekből. A hála a dolgozó r.ép munkájáért, mely elősegítette Néphadseregünk megteremtését. Látszik a képekből is, hadseregünk kaitonáj ludják. a katonai tu-

tatia katonáit. A falu
összes
lábasjószágát
elhajtották és összegyűjtötték a pincékben tartott bort. A m i .
kor a duhaj bán és
katonái
lerészeged.
tek — a megmaradt
bort kieresztették
a
hordókból.
Ezzel sem elégedtek meg a szégyenteljes vereséget szen.
vedett horvát hordák.
A bán parancsára elő
kellett vezetni a falu
valamennyi lányát, ö
maga kiválogatta közülük a négy legszeb.
bet, a többit pedig katonái között szétoszlottá. A dorbézoló katonákat a
közeledő
honvédsereg verte kl
a faluból, de még elvonulásuk előtt arra
is jutott Idejük, hogy
a falu
szalmatetős
házait, melyekben a
johhágvnk él'ek, fölgyújtották.
A meggyalázott és
kisemmizett
magyar
parasztok nem hagyták szó nélkül a horvátok kegyetlenkedő,
seit. A
pákozdi és

pátkal parasztok csat.
lakoztak a
harcoló
szabadságharcosokhoz,
fegyvert fogtak. Si8
kerül'
e'fogntok
horvátokkal
összeesküvő német földesurat
és a falu melletti —
azóta Golgotának eL
nevezett — hegyoldal,
ban felakasztották,
A népünk
szabad"
ságára tört horvát és
osz'rák
betolakodók
módszerei igen jól ba.
sonlitanak a déli ha.
fárszéleinken leselkedő
Tito-fasiszták
mód.
szereire. Ezek a pribékek is arra töreked,
nek, hogy felgyújtsák
házainkat, elpusztítsák
boldog hazánkat, fel.
dúlják családjaink bé.
kéjét. A
Tito-fasiszták azonban már szer.
vezettebb,
erősebb
hadseregre találnának,
min' nagyapáink se.
regei voltak.
Éppen olyan véres
fejjel
menekülnének
fegyvereink és haragunk elöl, mint ahogy
1848-ban
Pákozdnál
tették a horvátok.
Szabó István
tiszthelyettes

Közel félmillió forint értékű nyeremény*
fizetlek ki eddig megyénkben
Napról-napra emelkedik azoknak a szánta, akik a II. békekölcsön
első sorsolásának boldog nyertesei lettek. Eddig
mintegy
félmillió
forint értékű nyereményt fizettek kl megyénkben. Csupán Hódmezővásárhelyen 573 boldog nyertes van, míg Szegeden 525 eddig a számuk.
A tegnapi nap
folyamán vette fel 5000 forintos nyereményét
Sáfrányl Mihály, a csongrádi rendőrkapitányság
vezetője
és La.
hodszki Endréné, a hódmezővásárhelyi Tüdőbefeggondozó
egészségügyi dolgozója. Mindkelten 200 forintos kötvényükkel
nyerték
az
5000—5000 forintot.
A kifizetések folynak. Az OTP fiókok, a postahivatal naprólnapra újabb összegeket fizet kl. Az OTP és a tanácsadók dolgozó'
Igyekeznek munkájukat úgy végezni hogy a legkisebb nyereményről
ts értesítsék azt a dolgozót, aki esetleg nyerőszámát
eddig még
nem fcdez'e fel.

védelmezője
Holnap este mutatja be a szegedi Nemzeti Színház
Lehár Luxemburg grófja c í m ű operettjét

KLUBBAN

Néphadseregünk tisztelettel tekint
elődeire, a magyar szabadságharc
nagy hőseire. 1848 néphadserege,
a
dicsőséges
Tanácsköztársaság
Vörös Hadserege katorái. Néphadseregünk példaképei. Szemléltetően,
érzékelteti a kiállítás a kapcsolat
elevenségét. Két érdekes kép mutatja ezt, amelyen láljuk katonáinkat a Hadtörténeti Múzeumban.
Néphadseregünk nemcsak a szakmai tudás jobb elsajátításában áll
toronymagasan a Horthy-rendszer
hadserege fölött, hanem abban is,
hogy törődik katonái műveltségének
emelésével. A politikai foglalkozásokon. a természettudományos előadásokon. a könyvtárban, a kullúrsátorban és a kultúrcsoporiokban
munkás- és paraszlfiataljaink egyre
jobbam sajátítják el azokat az érté.
keket, melyeket az emberiség eddigi fejlődése során létrehozott. Érdekes képek bizonyítják, hogy katonátok ügyességének fejlesztésével n
szigorúan veit katonai
kiképzőién
kivül is milyen sokat törődnek. Az
állandó és változalos sporlfoglalko.
zásclz mutatják ezt legelevenebbem.
Néphadseregünk tisztjei is állandóan tanulnak. A kiállítás fényképein lá'juk az elmélyülten könyv
fölé hajló katonatiszteket, látjuk a
táblánál álló oktatótisztet, a honvéd segítőjét, vezetőjét. Látjuk a
harcosokkal való egyéni törődést,
mely egyrészt a harcos szakmai tudásának emelését, másrészt a lisztek
és a honvédség közötti kapcsolat
megszilárdulását segíti.

Az én őseim a Pákozd-melletti püspöki,
majd később a Kégli,
féle nagybirtokon cselédként
dolgoztak.
Nagyapám sűrűn járta a ha'árt és amikor
magával vitt Pakozű
határának a Vclenccttóhoz közelebb eső részére, mindig büszkén,
ragyogó
szemekkel
beszélt arról.
hogy
1848-ban a hős sza.
badságharcosok nagy
vereséget
mértek a
betolakodott
horvát
hadakra. Falumban az
egyszerű emberek a
pákozdi csatára úgy
emlékeznek
vissza,
mint
,,horvát-f u'ásra'".
Nagyapám
úgy
mesélt a szabadság,
harcos hősökről, hogy
hazájukat forró* szerették és ez az érzés
megkétszerezte sorai,
kat.
Nagyanyám
szülei
a Pákozddal sznmszé.
dos Pátkán laktak. A
horvá'ok
menekülésükkor ebbe a faluba
szorultak, A megvert
horvát hadak vezére
szabadrablásra
biz.

dás megszerzéséért, a dolgozó nép
munkájáért ls köszönet j á r .
A kiállítás minden képéből bebizonyosodik. hogy Néphadseregünk
drága hazánk és dolgozó répünk.
békénk megingathatatlan védelmezője.
, ' '

Holnap, 26-án este fél 8 órai kezdettel mutatja be a Szegcdi ÁHaimi
Nemzeti Színház
Lehár
Ferenc
Luxemburg grófja című operettjétA főszerepeket játsszák: Iván Mar-

git, Németh János. Sugár Mihály,
Papp Teri, Lontay Margit és Laikky
József. Az
előadást
Hortobágyi
Margit rfndezle. A bemutató e M
Szeged dolgozói nagy érdeklődéssel
tekintenek.

ÁLLAMKÖLCSÖNÖK
a kapitalista o r s z á g o k b a n
Tőkés országokban már régóta bocsátanak ki
államkölcsönöket. Ezek az államkölcsönök
rendszerint a költségvetési deficit fedezésére szolgálnak. Az
elmúlt tíz évben például az Egyesüli Államok. Ar.g;ia, Franc'aország, Olaszország és más kapitalista országok egész sorának egyetlen egy esetben sem sikerült deficit nélkül zárni a költségvetési évet. Az
Egyesüli Államok államadóssága például az 1950—
51-es pénzügyi év végén az 1937—38-as költségvetési
évben fennmaradt államadóssághoz képest 6.2-szeresére növekedett s most már ötszörösen múlja felül
az egész költségvetési összeget.
A kapitalista állam eladósodása a lökés rendszer egyik jellegzetessége. Franciaország államadóssága például ebben az évben már csillagászati számot: 4286 milliárd frankot ért el, ami tízszeresen
felülmúlja Franciaország 1938. évi államadósságát.

A kölcsönjegyzök főleg a tőkés elemekből kerülnek ki. minthogy a dolgozóknak megtakarított pénzük r.incsen. Ezek a kölcsönök különben is elsősorban a vagyonos osztály érdekeit szolgálják. Francia,
országban legutóbb kibocsátották az úgynevezett
„aranykölcsöni", A kormány rendkivüli előjogokat
biztosított a kölcsönjegyző tőkéseknek. A kölcsönt
aranyban számították ki, ami azt jelentette, hogy ha
például a Lajos-arany a fekelep'aeon 4000 frankot
ér, akkor annak ériékét kölcsönjegyzéskor 6000
franknak számítják. Az „aranykölcsönbe" fektetett
lőke tehát így automatikusan másfélszeresére nő. Ötszázmilliárd frankra számítottak, ezzel szemben csupán 195 milliárd frankot jegyezlek.
Az államkölcsönök terhét minden kapitalista
országban a dolgozók v'selik. Az ú j adók. az adóprés
megszorítása, az infláció: mindez felidézi a dolgozó
rétegek amúgyis alacsony reálbérének további csökkenését, életszínvonaluk romlását. Az adóterhek az
államadósság arányában nőnek. A tőkés országokban
tehát az államkölcsönök a dolgozó tömegek további
kifosztásának eszközei. Az Egyesült Államok 1951—
52-es költségvetésében egyedül a kölcsönök után fizetendő kamat több mint 6 milliárd dollárral szerepel.
E z a pénz is a kölcsönkölvények
b'rtokában lévő
pénzmágnások kezébe jut. Nyugat-Európa
kapitalista országaiban az adók fe'emésztik az egy lakosra
eső átlagos évi jövedelem 47—60 százalékát.
Kapitalista országokban tehát
jellegűek az államkölcsönök,

kizsákmányoló

a szocializmus hazájában
A szocialista államkölcsönök — népi kölcsönök.
A szocialista gazdasági rendszerben a költségvetési
mérleg egyensúlyozott. 1924-től egészen a
Nagy
Honvédő Háborúig állandóan defieilmer.tes volt a
Szovjetunió költségvetése. Bár a háború legnagyobb
terhét a Szovjetunió viselte, mégis csupán kétszer
merült fel elenyésző államháztartási hiány: 1942-ben,
amikor a kiadások 10,3 százalékát jelentette a deficit
és 1943-ban, amikor már cz az arány is 3,5 százalékra csökkeni. A Szovjetunió 1952. évi költségvetésében a tervezett bevétel már 33 milliárd rubellel
több, mint a ki Kiások összege. A
költségvetésben
azonban a kölcsönjegyzésből befolyó összeg csak ki3
súllyal szerepel, az 1952. évi költségvetésben például
mindössze 8,3 százalékkal. A költségvetési bevételek
főforrása a szocialista vállalatok nyereségbefizelése.
ami az összes állami bevételek 80 százaléka.
A szovjet emberek önlcén'esen adják kölcsön az
államnak megtakarított pénzüket. Hazafias kötelességüknek érzik, hogy így is kivegyék rész ükei a
kommunizmus építésének pénzügyi fedezéséből. Az
államnak kölcsönadott összegek körforgást írnak 'e
és a kölcsönkölvények után kifizetett nyereményekkel és kamattal együtt folynak vissza a dolgozók személyi költségvetésébe. A háború előtti években, a
kötvények névértékét is beszámítva, 7,6 milliárd rubelt fizettek ki a dolgozóknak. A háború utáni első
sztálni ötéves terv éveiben nyeremények formájában 17 mlKiárd rubelt fizettek ki. Nye-emény formájában egyedül idén 7 milliárd rubelhez jutnak a
dolgozók.
Nagyösszegit
személyi jövedelmet
biztosítanak
tehát a Szovjetunió államkölcsönei a lakosságnak.
A Szovjetunió és a népi demokratikus orszá.
gok átíaimkölcsönei tömegjellegű kölcsönök, mivef a
jegyzésben szinte kivétel nélkül minden dolgozó
részlvesz. A szovjet kölcsönök rövekvő népszerűségé
ről, va'óban népi jellegéről ítéletet alkothatunk magunknak a jegyzésben résztvevők számából. Ebti
Iparosítási Kölcsönt 6 millió ember jegyezte le. Ez
időszerlnt a szovjet államkölcsönök
lejegyzőinek
száma már elért a 70 milliót.
A kapilaJist3 országokban a dolgozók adóterheinek fokozásával fizetik — ha egyáltalában, fizeiik —' az államkölcsönök kamatait.
A szovjet emberek mindenkor örömmel és bizalommal jegyeznek kölcsönt, mert tudják, hogy ezek
az összegek elsősorban a békés építő munkát, a nép.
gazdaság fejlesztését: a kommunizmus
'építését
szolgálják.
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Konzervgyár dolgozói
már a negyedik negyedévi
tervükön dolgoznak
A Szegedi Konzervgyár dolgozói,
felsőnek a szegedi üzemek között,
szeptember 10 én befejezték a harmadik negyedéves tervüket.
Nap
mint nap a napi tervük tu,'teljesítéséért harcolnak. Az elinalt három
hónap tapasztalatait felhasználva
küzdenek, hogy a negyedik negyedévi tervüket is sikeresen, a haláridő elölt teljesítsék. A műszaki vezetők a termelés állandó fokozása
érdekébon biztosítják a dolgozók zavartalan munkamenetét, anyagellá.
tását, hogy ezzel a negyedik negyedévben még egyenletesebbé és
ütemesebbé tegyék a termelést,
A harmadik negyedévben a Szegedi Konzervgyár dolgozói az Üvi
22.349 forint összegben
vállalt
jöbbtermetést. 22-ig 19.795 forint
értékben teljesítették. A nyersanyag
gazdaságos
felhasználásával
az
anyagtakarékosság terén vállalták,
ho-gy évi 6798 forint összeget takarítanak meg A legutóbbi értékelésnél 5798 forintban teljesíttetitek.
Az üzem dolgozói a negyedik negyedévben arra törekszenek
hogy
évi tervüket december l-re befejezzék. Szeptember 24-én már október
15-i tervükön
dolgoztak. Bartyik
Lászlóné a harmadik negyedéves
tervét' 133 százalékban teljesítette,
23-án október 30 i tervén dolgozott.
Dohány Andrásné harmadik negyedfeves tervét 137 százalókban teljesítette. tervével november 8-nál *art.
A második dekádban kitűntek jó
munkájukkal a főzelék konyháró 1
ördögh lstvánné 198 százalékos átlagteljesítményével és a gyártásról
Vékes Ferenc ifjúmunkás, aki 173
iszázalékban teljesítette normáját.

A Szegedi
Autójavító Vállalat dolgozói
szintén befejezték
harmadik negyedévi tervüket
Az Autójavító Vállalat dolgozói
magukénak tekintik
gépeiket
és
megfogadlak, hogy úgy gondozzák
és ápolják, hogy géphiba miatt ne
kelljen leállniok, hogy ezáltal is a
termelésüket zavartalanul fókozhas.
isák Az üzemi dolgozói a harmadik
negyedévi tervüké* 23-ig 53 ezer
forint értékben túlteljesítették, egy.
ben ba is fejezték.
A
dolgozók
megfogadták, hogy az eddiginél is
sokkal jobban fognak
dolgozni,
hogy a negyedik negyedéves tervüket jóval a határidő előtt befejezzék. Az első dekádban 110.5 száza-
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l'ek teljesítményt értek el, a második dekái teljesítményét 115 százalékra fokozták. 23-án kitűntek jó
munkájukkal dolgozó társaik közül
a hűtőből Miskolczi István 158 szá.
zalékos átlagteljesítményével, a bri.
gádok közül a fényező brigád 145
százalékos tervteljesítést ért el.
Gátfi Aladár a Néphadsereg Napjára vállalta, hogy hullad'ékamyagból egy kocsi karosszériáját elkészíti. Rózsa Nándor asztalos vállalta, hogy egy kocsi belső részét
használt anyagból készíti el.

A Szalámiáru Gyár dolgozóit
a Rőder-mozgalom segítette
tervük határidő előtti
befejezésében
A
Szalámigyár
sztahánovistái,
élenjáró
dolgozói
megfogadták,
ho-gy üzemükben a harmadik negyedévi tervük sikeres befejezése
érdekében megszüntetik a 100 százalékon aluli
teljesítésiekéit- Az
üzem sztahánovistái és élenjáró
dolgozói vállalták egy-egy gyengén,
teljesítő patronálását. A , eredmeny
mutatkozik is, mert szeptember hónapban az üzemben már nem volt
száz százalékom alul teljesítő dolgozó. Különösképpen sok segítséget
nyújtott dolgozó társainak
Nagy
József kiváló munkás, akinek állag,
teljesítménye 172 százalék. Átadta
munkamódszerét Borovics Józsefnek. aki eddig 100 százalék alatt
teljesített és a legutóbbi értékelésnél 133 százalékos
átlagteljesítményt ért el. Oblnger Károly töltő
134 százalékos teljesítménnyel dolgozik. Legutóbb Kovács Erzsébetnek ádlta át munkamódszerét, aki
azelőtt 95 százalékot ért el, szeptember hónap első dekádjában 129
százalékra teljesítette normáját. Az
üzem dolgozói szeptember hónap
első dekádjában
113
százalékos
üzemi átlagteljesítményt érték el.
J ó munkájukkal kitűntek dolgozó
társaik közül a ládaszögezők közül
Z. Nagy Mihály 148 százalékos tel-
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látom fejlődni, épülni,
szépülni,
mert beosztásom olyan-, hogy
naponta kövc-lni tudom a város fejlődését. De mindenki, aki nyitott
szemmel j á r a városban, láthatja
-azt a hatalmas változási, mely városunkban végbe ment, a fentebb
írt idő óta.
Szeretek járni sokszor keresztülkasul a városon. Nem szülővárosom
és mégis annyira szivemhez nőtt
Szeged, hogy fájna, ha valami oknál fogva itt kellene hagynom.
A
felszabadulás előtt csak hírből *srr.e'r.em a várost. De hír szerint a
dolgozóknak itt is a nyomor, a nélkü'önzés, a gonddús.
töprengésteli
álmatlan éjszakák, a koldus-öröm
és a számlálhatatls/ra nincsteli hétköznap juiott osztályrészül. S most,
hogy tollamat írási szándékkal mártom Untába, Szegedről azt írom,
amit jártamban-keltemben lálok.
A régi híd pozdorjává tört roncsai nemrégen segélylké.öen nyúltak ki még a vén Tisza hömpölygő
hullámaiból s a nép ringó pontonhídon köz'ekedett a Tisza felett. De
jeti a párl és szorgalmas munkáskezek, dübörgő kalapácsokkal, nyikorgó darukkal, berregő* szögecselö
légkals,pácsokkal a szőke víz fölé új,
erős hidat teremtettek, amely az al-

A Gázmű dolgozót
tizennégyezer forint értékű
hulladékanyagot
takarítottak meg
A Szegedi Gázmű dolgozói is a
többi üzemekhez hasonlóan nagy
lelkesedéssel harcolnak a harmadik negyedévi terv határidő előtti
befejezéséért. Vállalták, hogy a
harmadik negyedévi tervük befejezéséig 7569 F t értékű hulladékanyagot
használnak fel. Az üzem dolgozói
vállalásuknak becsületesen eleget
tettek, 23-án már 14 ezer forintban
teljesítették vállalásukat. Megfogadták Rákosi elvtársnak, hogy harmadik negyedévi tervüket a határidő
előtt négy nappal befejezik- 24-én
már 28-i
tervükön
dolgoztaik.
Szeptember hónap első dekádjában
110.3 százalékos teljesítményt értek
el. A második dekádban teljesí'(menyüket 120 százaiéikra fokozták. Az
üzem dolgozói közül már sokan befejezték harmadik
negyedévi tervüket s már a negyedik negyedévi
tervükön dolgoznak. Kafz Jenő 23án már november 27-énél tartott.
Ladek János ezévi tervét 17-én fejezte te, a tegnapi nap folyamán
már január 7-i tervén dolgozott

Tovább kell fokozni a vetések ütemét
Az őszt vetéseknél elsősorban az
ősziárpa, az őszi takarmánykeverék
és a rozs vetésében — súlyos lema.
radás van, A megyék többsége nem
használta fel a kedvező időjárást a
vetés előtti talajmunkák és a vetések korai j ó elvégzésére.

radás Tolna, Bács, Békés, Csongrád és Bár anya'megyében,
A következő napok legfontosabb
feladata, hogy a vetés előtli talajmunkák fokozott végzésével most
már napok alait biziosítsuk az ősziárpa, az őszi takarmánykeverékek
és a rozs velősének elvégzését.
Elmaradt az ősziárpa-vetéssel töba lema- bek között Csongrád megye is.

Különösen nagymértékű

ezervirágos májusáI
ban kerültem a tenólába foglalt — Kon.

nyérnyi —
dorosról Szegedre. Persze, Kondoros sem olyan már, m a i ahogy a
nóta mordja. Nem delelget a csárda mellett a gulya, a ménes. A rózsasándorlátla
csárda
áll
még
ugyan, de poros ablakszemeivel már
nem kacsingat csalogatón sem a betyárok, sem pedig a gulyás és a csikós bojtárokra a csárda, szép nszszonyát és vörös borát kínálgaiva.
Változott a világ s ahogyan az ország minden községe, városa, Kondoros is nagyot, hatalmasat változott. Az azelőtt sokezer holdnyi bír.
(okon pöffeszkedő Geisrek, Sz ráckik, gróf Bolzák, Bakosok helyén
szépen
fejlődő
termelőcsoportok
vannak és Kondoros határában magáénak vallja a földet az a sokezer
dolgozó pa-raszl, aki azelőtt görnyedt háttal járt az uraságok előtt.

jesítményével, a Katona-brigád 162
százalékban teljesítette normáját.
A csontozó üzemrészben a Császárbrigád 147 százalékos teljesítményt
ért el.
A Szalámigyár dolgozói részivé sz nek a Vorosin-mozgalomban, a
dolgozók nagy gondot fordítanak a
tisztaság megőrzésére. Ebben az
évben 170 ezer forint beruházással
felújították
az
üzemrészeket. A
munkatermek falait fehér csempével borították be, ú j kompresszortházat építettek, hűtéssel berendezett füstölőt. Kormányzatunk biztosítja a Szalámigyár dolgozóinaik
könnyebb és tisztább munkáját és
jelentős összegeket fordít az ötéves
terven belül a gyár korszerűsítésére.
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Faragő-tca [ s á n d o r s u g á r .
út sarkán szinte egyik napról a másikra modern lakóházak emelkedtek
a földből, ahol a szegedi üzemek kiváló dolgozói raktak meleg családi
fészket, ahol a munka után az ápolt
falak között gondtalan kacagás röpköd szerte a szobákban-, mint a rét
ezerszínű lepkéje.
Mórsiváros,
Szeged proletárnegyode — a mull rendszer vétkesen
elhanyagolt területe — már nem
úszik vízben és nem bölcsője többé
a tbc-nek. Egyre szépül a Széchenyi-tér is. Az ezervirágú füvön
száz és száz parányi, sikongó gyermek lölti ilt napsugaras napjait, az
anyák felügyelete alatt. A szemet
gyönyörködtető téren esténként szépen öltözött fiatalok szövik jövőjüket és tervezgelésükben nincs kétely. A tér két végén álló égfelé
nyúló szovjet emlékmű s a párt a
biztosíték erre. A száznál is több
áruda roskadásig telt kirakatokkal
kínálja árui!, amelyek ugyancsak
öléves tervünk gyermekei. A Tiszai
partján a Gyermekklin ka fényesen
bizonyítja azt, hogy pártunk nemcsak beszél, de cselekszik is. És cselekedeteivel bebizonyítja, hogy igenis ,.a legdrágább kincsünk a gyermek". A Földműves-utcán, a Gázgyár mellett, a Toldi-utcában, a Kaizinczy-ufeánban,
Tarján-ielepee,
Petőfi-telepen és még ki tudná meg-

irja

Az ötéves tervben számos ú j
üzem alakult, amely b'ztosítja sokezer dolgozó kenyerét. A szegedi
munkanélküliség ma már a múlté.
Nem állnak már száz- és ezerszámra a „köpködőben", munkaalkalomra várva. Az azelőtt néhány munkáslétszámmal dolgozó üzemek ma
több száz és ezer dolgozót foglalkoztatnak. A Konzervgyár, a Szegedi
és az Újszegedi Kendergyár, nz öntödék, a Kenyérgyár, a Paprikafeldolgozó és minden üzem Szegeden
szinte összehasonlíthatatlan mértékben emelte a munkástétszámot. Az
egyetemekora és a főiskolákon ma
már ezrekre megy azoknak a tanulóknak a száma, akik a gyárakból,
a földekről ültek be az iskolák padja ba, hogy a tudomány várát meghódítva. hasznos, értékes tagjai lehessenek a szocializmust építő hazának
P8rSZ
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millió és millió forintnyi költséget
rejt
magában.
Értékelni
pedig
mindezt akkor iudjuk. ha példaképpen figyelembe vesszük az öléves
terv első évét, amikor Szeged ar.ynyit kapott a dolgozó nép államától egyetlen év alatt, mint 92 év

1934 január

17-i magmában

t

fl gyáriparban 190 ezer munkással dolgozik kevesebb,
mint négy évvel ezelőtt
„A magyar gyáriparban ezitlöszerint 190 ezer munkással daigozlk
kevesebb, mint négy évvel ezciótl. A
hivatalosan nyilvántartóit
adatok
szerint a gyáriparban 220 ezir a
munkanélküliek száma, a mezőgazdaságban pedig 242 ezer munkanél.
küli van. A mai alacsony dotációk
mellett pedig egyáltalában nem csodálatos, ba még a do'gozók nagytömege is fogyasztóképtelcn,"
Ugyanebben a számban, egy másik cikkben a szegedi munkanélküliséggel foglalkozik a Délmagyarország. A hatósági munkaközvetítő —
a lap szerint — az 1933-as évben

30.782 munkakeresőt tartott nyilván.
Ezeknek nagy része, mintegy ötven
százalék, szakmunkásokból
tevődik
össze. Ezzel
szemben a
hatósági
munkaközvetítő csupán 2672 munkahelyet tudott felajánlani a jelentkező munkanélkülieknek. A többi inségmunkán
helyezkedett
el.
Már aki tudott, mert ioségmunkára
is csak 21.939 munkahelyet tudtak
biztosítani.
Az inségmunkán 14 napot kelleit
dolgozni, hogy a népkonyhán mindennap ebédet kapjanak azok a sze
rencsétHenek. akik más
munkához
nem jutottak.

a jövőért érdemes, nagyon érdemes
mindennemű áldozatot hozni. Aki
nem így látja, az vagy ostoba,
vagy ellenség!
Sokat, nagyon sokat lehetne Írni
Szeged fejlődéséről és mindarról,
amit Szeged kapót* eddig a három
alatt kapott volna esetleg az elmúlt és az ötéves tervtől. Nem részlerendszertől.
tezve, de kereken 118,718.000 forint
Szeged szépül, Szeged fejlődik. az, amit az állam, az ötéves terv
Menjünk végig a Lenin-utcán, ahol eddigi
szakaszában
Szegedinek
az életszínvonal emelkedését, a hő- adott.
séget az árudák kirakataira és a vá|—
lés ebből
a,
sárló közönség számán keresztül érI ^ g y cz
" " c g I mindentékelhetjük. Sétáljunk el a Tisza kinek bőven jutott: a 7 iskolák, az
partján, ahol az egészségügyi _ in- egészségügyi intézmények, a naptézményeink sok százezer forintos közi otthonok, az új és az újjáépíberuházással, korszerű berendezé- tett üzemek, mind-mind a dolgozók
sekkel védik a dolgozók egészségét. érdekeit szolgálják.
De menjünk bármerre, mindenütt
Ezeket kaptuk mi az ötéves Tervépítkezést, rendezgetést látunk. Az től. És még valamit. A
Sz'álinalkotástól terhes napokban fejlődik sétányon ott áll Lenin és Sztálin
a város és nincs ember Szegeden,
elvtárs szobra És ez a szobor azo«
aki n e érezné közvetve, vagy közkat az elvtársakat ábrázolja, akikvetlenül a fejlődést. Hiszen minden
3
darab tégla, minden szál földbe ra- nek a felszabadulást, a Mát és
Holnapot
köszönhetjük.
Köszönhetkott virág és minden, minden, ami
vagyunk.
ebben a városban történik, a sze- jük azt, hogy szabadok
Lenin és Sztálin elvtársnak köszöngedi dolgozók érdekeit szolgálja.
hetjük, hogy országunkat, sorsun7~i az öt- kat. jelenünket és jövőnket
olyan
S o b a t k a p o t t fszeged |
£ y e a elvtárs irányítja, aki a békéért, a
tervben. Én látom ezt talán
a felemelkedésért és a szépülő életért
legjobban, aki 1947 óta figyeli a vívotf harcban bálran és biztosan
várost. Ezeké* az
eredményeke* vezet bennünket: Rákosi elvtárs.
ezeket az alkotásokat pedig el kell
SzeSzeged m á r n e m a régi. |
ismerni éa 'értékelni minüenkinek.
ged
Vájjon a Horthy-rendszer törő- a felszabadulás óta újjáéoült, fejlődött-© azzal, hogy a
legdrágább dött. Szép lett a város, s ha a délutákincsünk, a gyermekek, az én gyer- ni órákban az ezer ó,s ezer szorgalmekeim, a Gasztány
Fercncné mas dolgozó napi munkáját befegyermekei, a Reraczki
Lászlóné jezve sétára indul, gyönyörködnet
nyolc gyermeke — a dolgozók
a városban. És ez a város az övé.
gyermekei — szép parkban játszBüszkén, felemelt fővel járhat
a
hassanak. s ha betegek, gondos or- j
vosi kezelésben részesüljenek? Váj- szépülő u*cákon, mer* nem kell
jon érdekes volt-e az 1945 előtt, már fejet ' hajtani. szemtesütve járhogy a gyermekek részére elegendő ni a pökhendi urak előtt. Az őszi
iskola van, vagy nincs? Vájjon tö- széllel szemben büszkén tekinthet
rődött e a 7 állam
azz-1, hogy a előre é s nem állja úljá* senki. El
dolgozók gyermekei tovább tanul- kell ismernie mindemcinek, hogy a
nehézségek
eljanak? Vájjon volt-e a muRrend- pillanatnyi múló
szerben a dolgozó gyermeke kato- ' lenére, a várossal együtt változott
nafiszt, tanár, tanító és valamilyen az é'ete, emelkedett életszínvonala
és ez az élet állandóan szépül, m'nt
magasabb hivatalban? Nem!
koratavaszbnn a százvirágű
ter*.
És most nézzünk csak körük Nyis- És ez az élet az övé. Ez a'város is,
suk ki a szemünket és lássuk meg,
"mely zajos éleiével
terül el a
mi megy végbe városunkban napTisza partján, amclly az
ötéves
ról-napra , . .
tervben még többe* fejlődik maid
És az élet is egyre szépül és ez- és még többet ad a dolgozóknak.
ért az életért, ezért a jelenért és
Kürti
László.

SZEGEDEN

mondani hol és hány helyen sok
százezer forint beruházással napközi
otthon, óvóda épült, ahol szeretettel
gondozzák a do'gozók gyermekeit.
Az ipari tanulóollhonok emberséges
ellátást biztosítamak
fejlődő
ipa.
runk leendő szakembereinek.
Az
utcákon naponta látni szorgalmas
útburkolókat, akik serényen javítják a járdákat, az utakat. A házr-k
előtt, a járdák szélén ezer és ezer
f atal fa teszi egészségessé a levegőt. Öt ú j gyermekjátszótéren játszanak vidáman a dolgozók gyermekei. Újszeged és Dorozsma felé
vidáman csilingelve futnak a villa,
mosok és az arra járó dolgozóknak
nem kell már hosszú kilométereken
át taposni ai port és a napi fáradtságos munka után gyalogolni.

Száraz felsorolás |

Dálmagyaroraaág

NYOMÁBAN

KERESZTÜL-KASUL
kotás. a szép élet. a boldog jövő,
az örömdús napok és a felemelkedés
szlahánovistájának aranybetúvel írt
nevét hordja büszkén szilárd ívei
homlokzatán. A
volt Kálvária.út.
végén, a kuláknak termő föld helyén ma büszkén áll Közép-Európa
egyik legmodernebb
textilüzeme,
amelyben öröm az élet, öröm a
munka és a kizsákmányolástól mentes napokbán ezernyi vidám,
mosolygós arcú fiaial végzi munkáját.
Sok évi (nélkülözés után itt keresi
meg bő kenyerét sok szegedi és a
környék falvainak dolgozója.

NE FELEDJÜK
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Ha az ember Észak-Tnrkméniából,
Tasauz város felől TahiaTasba ula.
r. ik, hosszú-hosszú
kilométereken
nem látja jelét a Turkmén Főcsatorna hatalmas építkezésének. Már
késő este van, csak a gépkocsi motorzúgása borzolja « csendet. Utunk
homok- és agyagdombok között ka.
nyarog, sűrű sötétség borai a tájia,
amelyet it-Ötpáwtáz
a gépkocsi
fényszórója. A mélykék égboltozatról leragyognak a hidegfényű csillagok.
Felkapaszkodunk egy dombra, Innen az út bolra fordul, s ahogy elhagyjuk a dombvonulatát, hirtelen
villanylámpák fénvözöne szikrázik
fe* előliünk. Még 10—15 kilométer
az itt n telepi*, de a távoli háznk
ablakai úgy fénylenek, mintha itf
lennének egész közel. Szinte e'Sbűvőllen nézzük a fényrket, amelyeket
az ember munkája és akarata lobbantott fel a sivatagban...

SZÜLETIK

NYIKOLÁJ

— 1951 áprilisában épült fe! a
toleprn nz első munkásszállás —
mugyarázza Fjodor Ignatov, az épf1ési körzet vezetője. — Akkor még
200 kilométer távolságról szállították
a gépkocsik a kenyeret, mégsem
panaszkodott
senki.
Megértették,
hogv minden kezdet nehéz, s idővel
maid minden ,,beolnjozottan" sra'ad.
Tgy i s tőrtént, meg kell nézni TahinTast ma!
Hatalmas lendülettel Indult meg
ar építkezés. Az első időben Szibériából és az ország más erdős vidékeiről érkeztek az összerakható ti.
pusházak, amelveket hihetetlenül rövid idő alatt állítottak fel. Később
megkezdődött a kőházak éptlése, a
település s/em'átomást
terebé'vrse
dott. az ország minden részéliől nz
építkezésbe* érkező dolgozókat jól
berendezett, kellemes otthon várta.

Az élet mindig szebb leszi
Irta: J. Trutnyeva
A sztálini ötéves tervek éveiben
hozzászokhattunk a meséhclllő tel.
jesítményekhez, az ábrándok valóraváltásához. Ma már
meglepetés
nélkül vesszük tudomásul n repülőgépeket, amelyek átszelik az F.szaki
Sarkot és 9oha nem álmodott Isme.
retten magasságokba szállnak fel,
természetesnek találjuk a tundrán
virágzó almafákat, a sztyeppe) tengert, a a hatalmas épületeket, amelyek csúcsa a felhőkbe nyúlik. Annak ellenére, hogy a szovjet emberek számára megszokottá váttak a
hősi és renkívUll dolgok, ismét'
forró és büszke érzés tölti c| szívünket, amikor olvassuk a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja
X I X kongresszusának összehívását
és az ötödik ötéves terv Irányelveinek ismertetését.
Micsoda hatalmas, nagyszerű lépés ez a jövőbe!
Nincs hszánknak olyan szöglete,
amelyet ne érintene az új ötéves
terv, amely ne érezte volna már
eddig is gyönyörű életünk terméke,
nyítő, teremtő lüktetését.
Emlékezetemben megjelenik most
szülővárosom, a forradalom
előtti
Perm. Elhanyagolt utcák, a dudvával benőtt folyóparti „kert", ame.
lyet találóan „Kecske.karánT'-nak
neveztek el, betegségeket terjesztő
szemétterakedóhelyek közvetlenül a
város határában. Ez Volt a régi
Perm...
A sztálini ötéves tervek alatt nz
Ural ls hallatlanul felvirágzott. A
városok Szinte
felismerhetetlenül

Tahia-Tas... Ma az egyik legtöbbel emlegetett földrajzi név. Ivaron
'itt m u a Turkmén Főcsatorna építkezésének
központja, a térképek
nagyrészén azonban hiába keressük.
És ozokon a térképeken is, nmetvo.
ken előfordul, nem várost jelez, hanem nz AmuDarja
partján emelkedő sziklás kiszőgelést. Olvan az.
alakja, mint valami süvegnek, « innen ered az elnevezés is. Tahia-Ta.s:
kösapka . . .
Most innen villognak a fények, de
nem a sziklatokról, hanem az űj
településről, amely napról-napra terjeszkedik, i maholnap már várossá
fejlődik'.

N Y O M A B A
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Tahia-Tas elindult tehát az úton,
Tahia-Tasban már mind érzéke'hogy várossá fejlődjék.
lieföbben bontakoznak ki a jövendő
város körvonalai: emeletes házak
3.
emelkednek, kiformálódnak az utEgy esztendő: csak pillanattöre- cák. Befejezéséhez közlednek a csadék a városok történetében, de ér- tornázási munkálatok, a vfzvczeléke!
demes és tanulságos megnézni, ho- már üzembe helyezték. Működik a
gyan fejlődött
Tahia-Tas az első posta és a városi telefonközpont,
eszténdő a l a t t . . .
nhoVman 5—6 perc alatt Moszkvával
A vendég, amikor reggel kilép a is lehet beszélni. Az új utcákon önkorszerűen berendezett emeletes szál- tözőautók gördülnek végig, mint egy
loda kapuján, iskoíásgycrekek vidá- „igazi"
városban...
Poliklinikát
man zsibongó csoportjával találko- építettek, áruházak nyíltak, van
z i k . . . Az építkezés 1951 augusztus vendéglő és fürdő, garázs és könyv5-én indult meg, « egy hónappal ké. tár, 50 gyermek részére napköziottsőhb már megnyílt az iskola, hogy hon, elkészült már a nyári filmszíntanulási lehetőséget nyújtson a nagy ház is, de télire meglesz a nagy kulépítkezésen dolgozók gyermekeinek. túrház, henno vetítőteremmel, előAz iskola növendékei 12 nemzetisé- ndóhelyiséggel és a
teremsportok
get képviselnek, ez is bizonyság, űzésérc alka'mas lehetőséggel És ma

K

megváltoztak, megváltozott a ml
városunk is, amelyet 1940.ben V.
M. Molotovról neveztek el.
A Mo.otnvbu
érkező vendégek
ámulnak a megszépült, megváltozóit
város láttán. Korszerű mnnkástcicpülések ölelik körül a város központját, építészetileg remekül mogul,
kofott, sokemeletes, gyönyörű épüle.
tek százai emelkednek: a régi, piszkos, üres lelkeken parkok, kertek
földelnek, virágok Illatoznak. A
márvány-kaltúrpalota valóságos látványosság és mennyi-menny! látnivaló akad még: napközi otthonok.
Iskolák,
főiskolák,
technikumok,
könyvtárak, pollkltnikák, sportpályák . . .
Évről-évre szépül a Kám a folyő
p a r t j a . . . Az ötödik öléves tervben
elkészül a nagyszerű kámai vizierőmű Is, üzembehelyezlk. s a folyő
mentén több fiz kl'ométer távolságban gránltrnkpart húzódik a vá.
rOSon. a peremvároson keresztül. 8
etkfgyózlk a kertek messzi zöldjébe.
Nagy bnldog°ág írónak lenni a mai
nagyszerű Időnkben a különösen nagy
hohligság a gyermekek számára írni.
De nemcsak ho'dogság — felelősség
Is! Ml az ifiúsági író
feláda'a*
Versekben, elbeszélésekben, mesékben, színdarabokban érzékelletni a
gyermekekkel a vi'ágon még soha
{ nem Dalolt építkezések nagyszerű
' lendil'otéf. beszélni, a megelevemlés
erejével életre ke'tcnl azokat a nagyszerű szovjet
embereket, akiknek'
munkája
a hékemfivek sorozatos
győzelmeit jelenti.

Beszélő számok az ötödik ötéves terv irányelveiről
Azon a helyen, ahol az 1100 kilométer hosszú Turkmén Főcsatorna építkezése megkezdődik, felépült Tahia Tas, az épitök városa.
A városépítés munkájának minden szakaszába gépeket használtak az
építők A házakat előregyártott épiilc elemekből szerelték össze
Képünk a vízvezeték céljára készülő csatorna ásását mutatja be
korszerű árokásó géppel.
hogy a Turkmén Főcsatornát a Szov- már nem kell messziről szállítani «
jetunió népei testvéri
együttműkö- kenyeret, mert felépült a kenyérgyár is..désben építik . . ,
4.
Járunk az új utcákon , . . Békeutca, Lenin-utca, Sztálin-út, A KomEgy év leforgása alalt több mint
munizmus Nagy Épitkezései-sugáiűt,
Győzelem-körút — mindegyik útvo- 150 épületet emeltek az Amu-Darja
nal elnevezésében a
tnhia-tnsink partján. De ez csak a kezdet, az
szive dobban meg. Az ú j utcákon első kerülel kis része. Tahia-Tas bászép. világos házak, mindegyikben rom nagy kerületből fonódik uaajd
gőzfűtés, fürdőszoba, zuhany, veze. várossá.
A munka üteme lüktet a sziilr'ő
lékes rádió. A házak előtt kis virágos kertek és fialni fák. Idén ápr'" városban. És a munka nem szűnik
ltehen negyedmillió csemetét — to- meg Tahia-Tasban és környékén a
polyát, szilfát és juharfát — ültetlek; sötétség beálltával sem. A kőbányákfásttanak minden utcát és évek ban, a k kötőben, a vasútállomáson,
fényszórók
múlva erős. zöld erdősávok ö'ei k az épülő repülőiéren
körül a várost és védelmezik az meMett is folyik a munka . . . Fények
északkeleti, meg délnyugati szelek- hasítanak az éj sötétjélve. A munka,
az alkotás, az új élet fényéi!
től.

ÚJ
Irta: Irina
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40—50 százalékkal növekszik a gabona összterméz eredménye az
ötödik ötéves tervben. Ezt az eredményt az agrotechnikai eljárások
fejlesztésével érik mnjd el. Nagymértékben növekszik meg a szov.
hozok és kolhozok gépparkja is. A z ötéves terv végére a gabonafélék.
Ipari növények és takarmánynövények szántását és vetését 90—93
százalékban gépesítik.
<
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ÉLET
Golovan

T í * é v a , hogy Sztyepan Pclro. | kanták tel és nemrég ültetett íinial
vics Nyefedov elkerült
hantiról, 1 Iák hajladoztak a nyárvégi szélben.
Azóta sokszor
kiszülődött,
hogy , Micsoda erős erdősáv lesz ezekből,
SstiyejHin csak
néhány napra
hazalátogat,
de a mire megnőnekI
betervezgetésből
nem
left
semmi. ámult-bámult, amikor halójuk
s
Csak nővére levelei nyomón érte- úszott az egyik zsilipkamrába,
csobogás közepette a
sült mindig az otthoni
dolgokról. ott nagy
Ezek az értesítések
sokáig
Igen | kamrábap levő víz hátán az egész
megc*ok egyformán hangzottak, néhány hajó felemekedett, a mikor
a kamra másik
adatának
esztendeje azonban alaposan meg- nyitok
óriási acélkapui, — már magasabváltoztak.
ban folytatta útját . . .
Sztyepan ilyeneket olvasott a leÚj tengerek,
vízierőművek,
vélben:
szivattyúállomások
mellett vezetett
„Elköltözünk,
de nemcsak
ml, el útja,
tájt a szive, amikor az.
hanem az egész falu" .. .
Azután egyik szép kikötőben
ki
kellett
meg: „Néhány ház már clvándo- szállnia. Innen érhette el utazása
roll, vemsoicára mi is útnak indul- célját. Sokáig nézett a diadalmasan
tunk." Pár hét múlva:
„Már
Itt úszó hajó után, azután pedig teis vagyunk az új helyen! Na lát- hergépkocsi vitte
tovább, a látninád, milyen szép lett a
tálunk..." valók nem akartak logyni, — SztyeÉs még egy érdekes levélrészlet: pan csak úgy kavkodh a
tejét,
„A régi tahinak helyét elborította hot is pihentesse meg
tekintetét?
a
tenger..."
Hogy megváltozott
a
sztyeppe,
— No. — döntött Sztyepan — Is! Amikor elkerült erről a vidékmont mát nem lehet halogatni az ről, nem termett itt más, mint keutazást...
Ezt már meg kell néz- serű üröm, libatopp és lenge árvani...
lányhaj...
Most meg arról beszélElrendezte a dolgaié,
hagy
a nek, milyen gazdag volt
az idei
szabadságát otthon
'ölthessc,
— gabonatermés, s amerre néz, trakaz
elvándorolt
szülőtöldjén... torok zúgnak, gépek
járják n meEzernyi meglepetés várt tál Az első zőket: az ősziek vetése, tolyikl
már az utazás során: az út egy réAzután
megérkezett...
Mégha,
szét hajón telte meg, a Volga-Doncsatornán, amcl? Lenin nevéf vi- tottan állt meg a ház előtt
amelyseli és a bejáratánál
Sztálin gyö- ben született, A régi ház volt, —
nyörű szobra emelkedik a magosba. és mégsem az voltt Az
udvaron
Az ércszobor szeme messze tekint, ofl; álltak az almafák,
ugyanúgy,
a. megváltozott tájon, ami új é.'etet mint a régi ház •udvarán, de ezek
hozott a szovjet, embereknek. Sz've- fiatalabbak voltak. A verandán pa•/xi n nézte a szobrot és a szíve rázspirosan virítottak a muskátlik,
megtelt büszkeséggel:
de ez a verenda nagyobb volt...
És
— A mi Sztálinunk!
a ház köriít új gazdasági
épületek
A
meglepetéstől
A hajó úszott
tovább a c*a. fehérlettek . . .
'ímna kék vzAn, új-épületek
buk. szólni sem tudott.

— Mit csodálkozol? — nevelteit
a sógora. — Léna megírta,
hogy
átköltöznénk...
— Ncm sajnáltátok
otthagyni a
régi falut?
— Sajnáltuk,
persze, hogy sajnállukl Az otthontól sohasem Icönynyű elszakadni,
de mo.it
már
eszünkbe se
jut...
Az asszony bólintott:
— Bizonyt Itt
sokszorta
jobb,
mint a régi helyen volt.,.
Nézd a
kertel,
mennyi
gyümölcsfánk
van...
És szőlő!
— Hál még. ha a kolhozunka!
megnézed! — lette hozzá a sógor.
— Tudod mennyi 25.000 hektár
föld? Sok! Nohát már ennyi tartó
zik hozzánk, a románon kerülethez
a doni öntözéses
sztyeppénkból!
Láttad volna, hogyan dolgoztak a
gépek, milyen fáradhatatlanul ásták
az nntözöcsatornákat...
A Cimtfoniszlci tenger azonban nemcsak vizet ad a sztyeppéknek, hanem villamosáramot is...
Mikor legközelebb
ellátogatsz, nem találsz doni falul
villanyvilágítás
nélkül...
Már dolgozik kolhozunk
közelében a gép
állomás, az őszi szántást
már a
villamosemcrgia,
felhasználásával
végezzük!
Rövidesen az (M Jatté
nyfsztö telepekre is megérkezik az
áram,
villamosgépekkel
nyírják
majd a juhokat, fejik a teheneke'
és silózsák ti takarmányt...
Űj.
boldog élet köszöntött
ránk...
— Ú: é l e t !
— ismételte csendesen Sztyepán és tekintete messze
révedt.
Alkonyodott. A kolhozfaluban. az
utcákon és a házakban egymásután
gyúllak fel n villanylámpák. Csillogott az egész táj. Az új élet fényei loboglak Sztyepan
felé...

70 százalékkal növekszik az ötödik ötéves tervben a városi és
falusi iskolák építése. <)t év alatt 30—35 százalékkal növekszik a f « .
iskolákról és szakiskolákról kikerülő szakemberek száma- Az ipar, az
építkezés és a mezőgazdaság legfontosabb ágai számára 1955.ben 1950hez viszonyítva kétszer annyi főtskubi végzet'ségü szakember kerül kl,

A X!X. pártkongresszus tiszteletére folyó
szocialista verseny újabb győzelmei
Moszkva.
A szovjet sajtó újabb ' nagy lelkesedéssel küzdenek kötejelentéseket közól a X I X . pírtkon. íezeiteégeik teljasitóséért és túlgresszus tiszteletére folyó szocia- szárnyalásáért. a 4. számú tagylista versenyről.
olvaszió
dolgoizói
szeptemberben»
AZ URÁLI
GÉPGYÁR
ookezer több mint ezer tonna nyersvasat
dolgozója elhatározta, hogy a párt. termeltok terven felül.
kongresszus tiszteletére a délukraj- j A JEREVÁNI „AVTOGYETALJ"
nai csatorna építői számára határ- 1. számú mechanikai műhelyében
idő előtt elkészít egy 14 köbméte- Rndik Me'ikjan. csiszoló nyolc hóres, markolójú lépkedő ekszkavá- nap alalt két évi tervet teljesített,
torl, továbbá két hntalmas kőtöró', i Andromk Sziszskjan, a mechanikai
a tervezők pedig október 5-re el- 1 üzem kommunista üzemvezelöje tökészítik egy újabb hatalmas, 201 kéletesítette
,7.isz—5" gépkocsi
köbméteres
iparkolójú
lépkedő j fogaskerekeinek gyártási technolóekszkavá|or terveit.
giáját. Ennek következtében 22-ezer
A
KUZNYECKi
KOHÁSZOK ember szabadult lel más munkára.
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EZT ADTA SZEGEDNEK AZ ÖTÉVES TERV
A Szegedi
Egészségtelen, piszkos, elhanyagol* öntődót láthattak azok. akiknek útjuk a 'l'o'buchin sugárúton, a
volt Bárkányi-féle vasöntöde és gépműhely mellett vitt el. Az öntöde
me'ilett még láthattak egyemeletes
épületet, a gépműhelyt, ahol a dolgozók keserves kenyerüket
keres-

Vasöntöde

amely a dolgozók egészségét, testi
épségét védte volna. Hasonló volt
ehhez az öntöde is. A dolgozóknak
ott sem volt balesetvédelmi felszerelésük, nem törődött dr. Bárkányi
Ferenc volt tőkés a dolgozók egészségével, Nem volt érdeke, hogy a
gépműlie'yben a gépekre védőberen-

Á SZEGEDI HÜ TÖHÁZ

lakásban folytatta dúskáló életét addig, amíg a dolgozó nép állama 'e
nem sújtott rá. Dr. Bárkányi Ferenc megérezte, hogy eljött a leszámolás ideje — félve a dolgozó nép
ítéletétől — nyugatra szökött. A
dolgozók
állama 1949 december
28-án állami kezelésbe vette a tőkés
vo't üzemét.

A Szegedi Hűtőházat 1951
sének. Azelőtt a Vágóhídon lévő
nyű hűtőházzal próbálták tartósítá
léket. amelyeket a városból el akar

novemberében adták át rendelteié©
avult, korszerűtlen
kisteljesítméni azokat az élelmiszereket, húsfétak szállítani.

•

ték. Az üzem bejárata fölött a felszabadulás ' után is olvasható volt:
„Dr, Bárkányi Ferenc
Vasöntöde
és Gépműhelye'".
Vessünk visszapillantás* dr. Bárkányi Ferenc idejére, mikor ő v o f
még az üzem tulajdonosa A gépműhelyben rendetlenség uralkodott,
semmi balesetvédelmi
felszerelés,

dezéseket szereljen., az öntőmühely
dolgozói részére védőruhát, védőfelszerelést adjon. Nem törődött azzal
sem, hogy a dolgozóknak van-e fürdőjük, étkezdéjük vagy rendes \VCjük. Annál többet törődött saját magával, mikor ,,szerény kis" otthonát
é s vagyonát gyarapította. Sajátmaga
a fürdőszobás, hét helyiségből! ál'ó

A Szegedi Mezőgazdasági
A Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 1924-ben léíesült. Az
intézet dolgozói egészen a felszabadulásig a legnehezebb körülmények
között végezlék munkájukat.
A
Horthy-rendszer nemigen törődött

Kísérleti

Intézet

mányzatunk 1950 október 4 én átszervezte a Kísérleti Intézet munkáját. A legmesszebbmenőkig iámogaija az intézetet, az inlézet dolgozóit és ezáltal egyre szebb eredmények születtek a "dolgozók munkája

Pártunk és kormányunk nem feledkezik meg a kisebb üzemek fejlesztéséről sem. ötéves tervünk keretében a
volt dr.
Bárkányi-féle
Vasöntöde most épül újjá. A dolgozók, akiknek útjuk még most is
arra visz, láthatják, hogy a piszkos,
egészségtelen, szűk öntöde és gépműhely mögött a 61/1. Építövállaiat
kőművesei dolgoznak.
ötéves tervünk keretében évrő:évre fejlődik az üzem. A terv harmadik évében 50 ezer forintos beruházással bevezettették a magasnyomású vizet, ma már megasnyomású
vízcl'átást kapnak a dolgozók —
régente vödrökben hordták a vizet.
Szintén az ötéves terv harmadik
évében egy 20 m széles 30 m hosszú
új öntőcsatorna épül, ahol a korszerűen felszerelt
öntőcsarnokban
közel 300 dolgozó tud majd dolgozni.
Pártunk és kormányzatunk nemcsak mondja, hogy 'egfőbb érték az
ember, hanem valóra is váltja. Az
üzem dolgozóinak 30 ezer forintos
költséggel új, ideiglenes fürdőt épít,
amtg az új épületben a fürdő és öltöző cl nein készül.
A dolgozók
balesetvédelmére a
gépekre védőberendezést
szereltek
fe'. Az öntöműhelv dolgozóinak vé- 1
dőszeműveget, lábszárvédőt, fataltpú
bakancsot, tenyérvédő keztyűt és
védőételt biztosítottak.
Az eddigi fejlődés igazolja, hogy
tervünk harmadik évében mit kap- ;
tak az üzem dolgozói. Azonban az j
építkezés befejezésével nem ér véget i
az üzem bővítése. Az 1953-as terv- j
évben egy másik 40 méter hosszú
és 30 méter széles öntőcsarnokot,
kultúrtermet és egv 110 ezer forint
értékű homok-előkészítő gépet kapnak.
A Szegedi Vasöntöde és Gépműhely dolgozói büszkén tekintenek az
újonnan épülő öntőcsarnok felé, melyben látják pártunk és kormányzatunk szerelő gondoskodását, amelyben őket részesíti. Látják azt a roskadozó öntődét, amelyet a mult ha.
gyotf rájuk és látják amint mellette
napról-napra emelkednek az új öntöde falai. A párt, a nén állama, s
az ötéves terv adta nekik . . .

Most ez a hatalmas, többemclet magas, korszerű hűtőház többszáz vagon árut képes tartósítani és nemcsak a várost és a megyét,
hanem a megyér.túli városokat is ellátja mélyhűtött élelmiszerekkel.

Alsó képünk a 13 milliós beruházással létrehozott hütóTiáz ha.
talmas, modern gépekkel felszerelt gépházát ábrázolva. A Hűtőházból
naponta tiibb tíz vagon árut szállítanak el az ország minde n részébe,
de ugyanakkor az elszállított mennyiség helyett új gyümölcs, tojás,
hentesáru és egyéb kerül be hűtésre A Hűlőház is ötéves tervünk
ajándéka és létesítésével jelentősen megjavult az egész
Dél-Magyarország élelmiszer ellátása.

a
az ötéves terv hátralévő idejében jó
szonyai így nyugodtan végzik
munkát és a férfiakkal versenyezve munkájukért még többet kaphassateljesítik munkaegységeiket, hogy nak a dolgozó nép államától.

„Többszörösen visszakapta''
pénzünket"
a

Kisgyűlés

Paprikafeldolgozó/lát

A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat dolgozói a békekölcsönsorsolás idején kisgyűiésekcl tartottak a
második békekölcsön első sorso'á.
sának kérdéseivel kapcsolatban, A
gyűléseken mintegy 500 dolgozó
veit részt. Az előadók ' beszámolói
után a hozzászólások nagy s/áma
azt bizonyította, hogy dogozóink k ü .
lönös figyelemmel fordulnak a békekölcsörisorsclás felé.
Csóli Mátyásné például elmondotta. hogy fia a iskolai szünidőben
Sztálinvárosban dolgozott s amikor
hazajött, alig győzött beszámolni
élményeiről. Számára ugyanis
a
sztálinvárosi munka egyben üdülés
is volt. Sok szép élménnyel gazdagodva hagyta olt a
rohamosan
épülő várost. Azt, hogy a fia iiyen
jól érezhette magái a nyárt szünidőben s a gazdasági fejlödésünÚjszeged sok évtized
óta
tartó
ket nagymértékben előrelendítő Sziáegyik legfontosabb problémáját.
linváros felépítését kormányzatunknak köszönhetjük. Mi is segítettük
azzal, hogy államunknak kölcsönad,
tuk forintja nka.' de államunk többszörösen visszaadja nekünk.

Az újszeged! víztorony

azzal, hegy az inlézet dolgozóinak
megkönnyítse a munkáját.
A felszabadulás óla azonban döntően változott az intézet dolgozóinak a munkakörülménye és sorsa.
Pártunk és népi demokratikus kor-

nyomán. Az intézet dolgozói nagy
segítséget nyújtanak "kísérleti eredményeikkel, szakmai tanácsadásukkal a Duna—Tisza-köze s az Alföld
déli része dolgozó parasztságának.

AZ ALKOTMÁNY TSZCS

BÖLCSŐDÉJE

A z ötéves terv keretében teljesüli I korszerű és szépen felszerelt bölaz Alkotmány termelőcsoport nöi ] csőiében és napközi otthonban vidolgozóinak a vágya: 30 férőhelyes ! gyázinak. A gyermekek jó szakembölcsödét kaptak a dolgozók álla- j berek felügyelete alatt vidáman.
mától. A csoport női dolgozói 1950 I gondtalanul töltik el napjaikat és
május óta nyugodtan
vehetnek
részt a termelő munkában, mert | napi öl szőri étkeztetéssel, ízletes
gyermekeikre a munkaidő alatt a | ételt: kapnak. A termelöcsoport asz.

1950-ben kezdtek hozzá az Újszegedi víztorony
építéséhez.
A
torony ma már 16 méter magasan
emelkedik ki a földből és még ebben az évben körülbelül 28—36
méterig építik fel. A jövő év első felében teljesen ekészülnek az
építési munkálatok és ezzel döntően változik' az újszegedi dolgozók
vízellátása.
Az elmúlt rendszerben ez a terület is elhanyagolt része volt a városnak és sohasem gondoltak arra,
hogy a dolgozók érdekében jelentősen csökkentsék vagy
teljesen
megszüntessék
az egvre gyakrabban mute'kozó vízhiányt. Az ötéves terv negyedik évében — tehát 1953-ban — teljesen
elkészül
a víztorony s ezzel
megoldottuk

Gulyás Pálné mondotta, hogy férjével együtt mindig jegyeztek békekölcsönt s ennek eredménye az
is, hogy fiuk ösztöndíjas diákként
tanulhat tovább. Kovács Rózsa irodai dolgozó már másodszor nye-t a
sorsoláskor örül a szerencséjének.
*

©

1

de, ha nem nyert volna, akkor
is
boldog és megelégedett lenne, nr rt
tudja, hogy forintjai nem vesztek el,
látja üzemük gyorsuló
fejlődését,
az ú j épületeket,
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A Megyei Filmhét bemutatói

Tiltakozó gyűlés Londonban
a Malan-kormány ellen

KARÁCSONYÉI

Értesítjük az elvtársakat, hogy
Sztálin elvtárs életrajza tanfolyam
propagandistáiinak
konferenciája
variéit egy-egy zsákba, A látoga- október 17—19-ig. a politikai gaztók azouban nem akartak elfogyni. daságtan II, vivfolyam propagandis.
Csup apó is kérte bebocsátását. fáinak konferenciája október 15—
Sokáig azonban ő sem tudta él- 18-ig. a politikai gazdaságtan I I .
vezni a bájos özveqv
társaságát, évfolyam hallgatói részére október
mert ismét kopogtattak.
23—25 ig, a politikai
gazdaságtan
Vakula a kopogtató, a falu ko- I I , évfolyamának megyei konferenvácsa, Szoioha fia voll. A
nagy ciája október 11—19-ig, a politikai
darab legény búnak eresztette fe- gazdaságtan I. évfolyam
megyei
jét. Csup gyönyörű szép lányának | konferenciája október 23—25-ig, a
udvarolt, a büszke teremtés azon- politikai gazdaságtan I. évfolyam
propagandistáinak konferenciája október 30-áin tesz. A konferenciák
megtartásának pontos idejéről és
helyéről külön értesítést küldenek.
Értesítjük a Párttörténet I I . év.
folyamának hallgatóit, hogy a VI.,
VII.. V I I I . fejezethez a z útmutatók
megérkeztek s átvehetők a Pártoktatás Házában. Kérjük az érdekelt
elvtársakat, hogy az útmutató átvétele után haladéktalanul
kezdjék
meg a tanulást, mert a VT. fejezetből a konferenciát október 13—15
között fogjuk megtartani.

Szfnes szovjet
'A film Gogoj meséjéből Rimszkij-Korzakov zenéjének felhasználásával készült. A
mese szerint
*z unatkozó ördög lelopta a noidat
«z égről, s mint aki jól
végezte
dolgát, bebújt Szoioha. a falu kikapós özvegyének házába. Ezzel kezdődött a baj. A fatu előkelőségei
a nagy sötétség midii összetévesztették az utat, s a kántor háza
helyett, — ahová az előljáró Csup

rajzfilm

peinek harcáról mondott nagy beszédei a gyűlésen Gallacher, az Angol Kommunista Párt
végrehajtóbizottságának elnöke.
A gyűlés résztvevői tiltakozó határozatot hoztak a Malan-kormány
fasiszta politikája ellen és vállalták:
„M ndent elkövetnek, hogy Anglia
munkásmozgalmát és lakosságát
a
Délafrikai írnió népével közösen
vívott harcra mozgósítsák
valamennyi f a j egyenlő jogainak kivíA g y a r m a t i é s f ü g g ő országok né- vásáért".
London

(TASZSZ).

Londonban

tiltakozó tüntetés volt a Délafrikai
Űnló kormányának fajgyűlölő terrorja ellen. John Mahon. a Kommunista Párt londoni kerületi
bizottságának
titkára a
jprűlésen
hangsúlyozta, hogy a Délaifrikai
Űnióban dühöngő fasiszta
terror
elleni tiltakozó mozgalomban nemcsak a bennszülött lakosság, haneim
az európai munkások is részt vesznek.

MEZŐGAZDASÁGI

7ANACSADO

C S Á V Á Z Z U N K A VETÉS ELŐTT

Több olyan esztendőre em1 ékez- Ha a csávázott vetőmag csak nahetünk vissza, amelyben termésünk pok múlva kerül elvetésre, akkor
egy részét az üszög-gomba tönkre- a vetőmagot vékony rétegbe eltetette. A higosán csávázószer teljes rítve 6zabad a vetés idejéig tárolvédekezést nyújt a búzakö-üszög, ni, mert a zsákba, vagy halcmba
rozs-hópenész,
árpa fedett-üszög, öntött vetőmag bemelegszik, megzab repülő porüszögje ellen. A hi- peníszedik s ezáltal a csíraképessékővetkezőkép- ge jelentékenyen csökken.
Értesítjük a Politikai gazdaság- gosán csávázószert
A higosán csávázószer erős métan szak n . évfolyaminak hallga- pen használjuk fel: A kormány
tóit, hogy részükre az útmutató rendelete szerint egyedüli kötelező reg. ezért a csávázó oldatba mármegérkezett, átvehető a Pártoktatás csávázási módszer a kosoras — ned- tott zsákokat terménytárolásra haszves csávázás. Eddig
rézgál iccal
Házában.
nálni csak akkor szabad, ha ezt
A g i t Prop. Osztály csáváztak, de a higosán sokkal haVitásosabb higany tartalmánál fogva. többször erősen kiöblítettük.
15 dkg hlgosánt folytonos keverés gyázni kell arra, hogy a csávázóiDO JÁRÁSJELENTÉS
közben faedényben 109 liter vízben szer porát ne szívjuk be, valamint
várható Idó'Arás
1952
Szelektorozot' csávázó a csávázószer oldata bőrünkre ne
csütörtök
estig: feloldunk.
SZEPTEMBER I
Csökkenő
felhőzet. magot zsákvászonnal
bélelt kosár- csöppenjen. Amennyiben a munkaO K
3sc néhány helyen méq ban 20—25 kg-ként félóráig a csáruhára csöppen, azt azonnal ki kell
HÜ f u t ó esővel. Időnként
élénk észak- ' vázó oldatba merítjük és a vetőma- mosni. A visszamaradt csávázó olCSÜTÖRTÖK
nyugati,
nyugati . got kevergetjük. A felszínre kerülő
centiméter
szél. A hőmérsék- léha és beteg szemeke' lemerítjük. datot legalább 40—50
let
egy-két fokkal I
mély
gödörbe
öntsük
és
a gödröt
A csávázott vetőmagot öt-hat cenJelenet a „Karácsonyéi" című filmből.
emelkedik.
Szétterítve azonnal temessük be. Higosán csáVárható hőmérsékleti
értékek
az ' timéter vastag rétegbe
apó, a Jómódú k ő z i k meg komája ban mindig kigúnyolta és sűrűn or.szág területére: Csütörtök reqqel megszárítjuk. A kiteregetett csává- vázószer
a
földművesszővetkeze12—15. délben 19—22 fok közölt.
hivatalosak voltak, —- mindenki borsó' tört az orra alá.
zott magtól állatainkat tartsuk tá- tekben kapható.
Vakula észrevette otthon a zsávol, mert erősen mérgező hatású.
MOZI
máshova ment. — Csup komája
Fok' ls(vfin
kivitte
kocsmába, a többiek meg Szoioha kokat « a vállára kapva
Szabadsági
Teli Vilmos
(október
őket «z utcára. Útközben találko- 1-lg).
házába. Itt aztán
furcsa
dolgok zott Okszanával,
aki
csúfolódva
Vörös Csillag: B. ügy (október l-ig).
Vasárnap
Sz. Petőfi—Bp.
Építők
NB Il-es
történtek. Előszőr a köztiszteletben azt kérte, hozza el számára a cárFáklya:
Első boxkesz|yű (mg utoljára).
. mérkőzés
Szegeden
álló elöljáró kopogtatott be egy nő cipőjét, akkor a felesége lesz.
Az előadások 8 éa 8 órakor keztalálkozott az ördöggel, dődnek.
kfe tereferére, aztán meg a Jám- Vakula
A Szegedi Petőfi .újszegedi sport te- Meteor mezítlábas A. csoport bajnos
kényszerítetie,
bogy
vigye
el
a
borlelkű kántor — aki hasztalan
'epén vasárnap
délután fél 4 órai k l mérkőzés. IX órakor Sz Petőfi I I SZÍNHÁZ
cári
palotába,
ahol
mteg
is
szerezte
várta vendégeit — , kereste fel az
Este 7 óra: Ludas Matyi.
Mollere K
S
t
f
r
C
k
Ö
Osztás ymérnökség
mezítlábas B. csoa cárnő cipőjét.
bériét (11.
özvegyet. Szoioha — mit tehetett
mérkőzést. Előmérkőzések : Fél 2-kor pori bajnoki mérkőzés, ö órakor Sz.
A filmet ma mutatja be a FákKIÁLLÍTÁS
mást — , egymás után bújtatta ud- i l y a filmszínház.
Sz Petőfi ifi—Sz Lokomotív
ifi baj- Petőfi .II.—Sz Postás II. városi
baj?

„B

ÜGY"

CaeUasloták

film

A
második
világháborúban
a I A harc idején az egyház azon
feovjet csapatok
győzelme meg- ; mesterkedett, hogy a hívők
előtt
semmisítő csapá.s' mért a náci nád- ' a fasisztákat ártatlan
üldözöttekseregre. A felszabadulás után Cseh- nek tüntesse fel és szánalmat keltszlovákiában is mindenütt
megin- sen irántak. A népet azonban nem
dult a békés alkotó munka. A szlo- sikerült becsapni. Az egyház vezevák falvak' életére azonban ismét tői ekkor más eszközökhöz nyúltűzcsóvát vetettek a fasiszták. Pár tak: a kémek egész sorát állítják'
évvel a háború befejezése után az munkába.
ukrán hazaárulók c6npata, amelyA banderisták táborában elégenek vezetője Stefiin Bandera volt, detlenség lesz úrrá.
A
katonák

Jelenet a „B ügy" című fl'niből.
Lengyelországba szökött,
ahonnan
Csehszlovákiába szivárogtak.
Céljuk uz volt, hogy Nyugat-Németországba
szökhessenek.
Ekkor
Ceeliszlováki* ia megindította a
harcot a banderisták ellen. A néphadsereg ós az államvédelmi szervek közös harci
fellépését
,.B
űgy"-nek nevezték és a legnagyobb
titoktartással göngyölítették fel a
fasiszta bundát.

kezdik megelégelni, hogy vezetőjük tiszti rangot, jólétet és bőséget ígért nekik és semmit sem
kaptak mog, s helyette
'eszleségeik egyre nagyobbak. Amikor a
néphadsereg
katonái
utolsó rohamra indulnak, teljesen megsemmisítik' a veszedelmes ellenséget.
A filmet a Vörös Csillag
színház ma mutatja be.

Értesítést kap államkölcsön kötvényeinek
klsorsolásáról,
ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTAR

ha

film-

nz

nyeremény - szolgálatához fordul
A kötvények számat nyeremény-levelezőlapon
Jelenthető
be
az
O T. P. nyeremény-szotqáia|ánnk (Budapest,
V. Nádor
u.
16J.
A levelezőlapok kaphatók a z O. T. P. fiókjainál, a postaid vata.
toknál, Budapesten a dohányos boltokban A beérkezett levelező,
lapok alapján
az O. T. P. f.gyelemmel kíséri a kötvényt addiq.
amiq ki nem sorsolják. Kisorsolás esetén azonnal értesíti a
kötvénytulajdonost.

„A Néphadsereg békénk ég szabad.
Ságunk védelmezője" kiállítás a tiszti noki, negyed 1-kor Sz Petőfi—Vörös nokl.
klubban.
Nyitva délelőtt 10-tőC este
Sportműsorral köszönti Forráskút a Néphadsereg Napját
8 óráig.
MUZEUM
Forráskút do'gozó!
nagyszabású 1i Zsombó és Bordány községek
eporKoosuth.emlékkiállítás, Móra Ferenc. spor(rcnde7vényekkel
ünnepit
Nép- fatál ls részvesznek.
Délelőtt MHK
kiállítás, fejlődéstörténeti
és (ermé- hadseregünket a Néphadsereg Napja atlétikai versenyeket,
céllövészetet,
szejrajzi kiállítások: hétfő
kivételé- alkalmából. Vasárnap
reggel 9 órai
mirkfi7éa„
vel naponta 9
órától
délután
18 kezdettel egész napos
sporiünnepsé. i délután pedig labdarugó
mérkőzése.
óráig, szombaton 9 órától délután 17
1
geket
tartanak.
amelyeken
Üllés, ket rendeznek.
óráig, vasárnap 9-töl 13 óráig.
KÖNYVTAR
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL
Miérf nem veft részt négy csapat ,
Az Sz. Kinizsi Paprika SK asztalielőtt 10JŐ1 este 8-ig, hétfőn 2-től estenisz bajnoksága
a kézilabda mérkőzéseken?
te 9-lg. Kölcsönzés 12-tőd este 8-ig,
hétfőn 2-től este 8 lg.
A Szegedi Kinizsi P a p r i k a Sportkör
Szombaton, az Sz Építők
pályaSomogyi: Délelőtt
10-töl este 7-ig, befejezte négynapos asztali tenisz b a j .
(Könyvkölcsönzés:
délután 2-tül este nokságát. A férfi egyes győztese Ré- avató ünnepségének keretében Indul?
nyt dr, második
Czérna,
h a r m a d i k t k meg az őszi kispálya kézilabda
6 óráig.)
a
Gorkll (Horváth M.-u. 3. MSZT szék- Timár, negyedik Czikorn. A nöi egyes ér «rmmérkőzések.
A küzdelmeken d
ház): Hétköznapokon
délelőtt 10-től győztese Mösmer, második Kiss, har2-lg: dólután 3-tól
7-'g.
Könyvköl- madik Bessenyeiné. A férfi párosban Szegedi Textilművek, a Szegedi PeHényi—Czérna p á r lett az első, máso.
csönzés.
dik Czlkora—Tímár, h a r m a d i k Besse- tőfi, Kinizsi I I . és a Konzervgyár i n .
URÁN IA BEMUTATÓ CSILLAGVIZSnyei—Nagy. A vegyespárosban Rényi— |5zöi és sportolói nem Jelentek meg,
Kiss p á r győzött, második Czikora— r.em Játszották le a kiirt mérkőzéseiGÁLÓ HÍREI
Mos mer, harmadik
Bessenyei—BesseM a esie 7 órakor Beloiannisz tér 7. r.yelné. A győztesek és a helyezettek kéi. távolmaradásukat a szövetségnél
szám alatt előadás. Derült Idő esetén értékes díjazásban részesültek. A Ki- nem Jelentették be. Ezek a szakosza Hold és a Jupiter bolygó bemuta- nizsi Paprika SK asztá'ttenisz csapata
tü'yok nem viselkedtek sportszerűen,
tásai.
resztvesz október elején a Békéscsaa
bán megrendezésre kerülő Kinizsi te- és ténykedésükkel nem szolgálják
1
rületi asztalitenisz bajnokságokon.
szocial'S|ir sport fejlődését.
MNDSZ HIREK
Szendrei Júlia csoport
csüförlöl—n
délután 5 órakor gyűlést,
Belváros KÉT tagú családhoz mindenes rőző- ELADÓ egy gvermek sportkocsi
(3
III. orvosi elcadst tárt fél 7 órakor. pö( l-re felveszünk.
Aki a
beteget egv samofjos kályha. Csonka u. 10
|
JÓKARBAN
lévő
férfi
öltöny,
téhkaszereti ápolni, előnyben részesül. VeI hát, redőnyös iróaszial e'adó. Dugo.
res-'cs
8.
SZAKSZERVEZETI HIREK
PERELSZAMOLOT. lehetőleg
gyokor- ' nlcs tér 4. emelet.
e(MAV és egyéb nyugdíjasok
szak. IntiaS rendelkezőt keres azonnali be- SZÉP. fehér gyermek sportkocsi
s z e r v e z e t n e k és MSZT afepszerveze- lépésre állami vállalat. Jeen|kezések iutó. Hnlös u. 24. emeletj VARRÓGÉP, p r í m a eladó Széchenyi ter
lének tagjai szeptember 26.ón. pén- Posiafiúk 34-re adandók be.
teken déhiián 3
órakor
To'.buchin ELADÓ teli h á ' ó
mübútor,
világon 3 Rengei. Érd. 5—7-lg.
s u g á r ú t (Kálvária utca) 10—14. szám fotelágy, kJ[0nö karban. Pusztaszeri ASZTALTÜZHELY. kubikostallcska
éa
aíatt igen fontos, az összes nyugdí- utc 2c.
3 drb
cement
cs a |ornacső
eladó.
8
jasé érintő ügyekben tag- és békeCeerzv
Mlhá'.v
u.
19.
BORKABATJAT
most festess*. Javítgyülést tartanak.
Minden nyugdíjas j
Mencz
tassa Csordás bőrruhakészitő mes(er ÓCSKA ka'apját ne dobla el,
sajá| érdekében je'enjen meg.
kalapos úJjáfesU, formázza. Dugonics
nél. Szent Miklós u. 7.
A Háztartási
Alkalmazottak
Szak- BEJÁRÓNŐT 4 órai
tér
1.
.
takarításhoz felszervezete értesíti tagjait, hogy szeprekamié állvesz. Dr. Reich Olga. Klgyó-U. 1. I, KOMBINALTSZEKRÉNY.
tember 25-én délulán 6 órai kezdetvány. festeti háló, asztalosnál készen
emelel,
tel rendkívüli taggyűlést tart, amelykypható.
Attila
u.
16.
HÁROM ágy. egv sodrony eladó- Érre minden tagot v á r a: vezetőség.
fé„
deklődni
házfelügyelőnél, Arany Já- HALÖSZOBABCTOR. diófurnéros,
nyezett. eladó.
Párizsi krt. 6. asz.
nos u. Slatosnál.
x AC8, kőműves szakmunkásokat és 200 k g SERTÉS eladó. Füredi u. 4.
segédmunkásokat felvesz a Budapesti FARKASKUTYA kötvök h á r o m és ' fel- ÜVEGAJTÓT és ecy nagy Iádat kereVízépítő Vélla'al. Jelentkezni leltet s z hőn,, pos, fajtiszta, eladó. Petőfi Sán- sek megvéte're. Rózsa u. 22(b.
125-ös CSEPEL motorkerékpárt
verM. T. H. Irodájában, Szegeden, reg- dor sgt. 91.
gel 9-től délután 3 óráig.
4 r 2 . e s SUPER Standard és egy lég- nék. Clm a Petőfi telepi villamos v é g .
á'iomásnáJ, a cukrosbódéban.
puska eladó. Petőfi Sándor sgt- 91.
FISCHER órás, Klauzál tér 3. Karórát, KÉT fotel, kanapé, állólámpák eladók ÚJSZEGEDEN 3 hold föld kishasz-ao.
Petőfi
Sándor
sg|.
91.
bérletbe kiadó. Baiihyány u. 26. Buzsebórát keres megvételre.
hónapos day.
BÚTOROZOTT szobát keresünk. Címe- ELVESZETT 3 d r b szőke 2
ket: Délmagyarország
kiadóhivatalá- rr. lac. Délibáb u. 29. Sebők.
BAKTÓBAN 6 hold föld klshaszonbérFEHÉR, mély kifogásba,,n
gyermek,
ba k é r l ü k leadni.
be kiadó. Tud.: Béke u. 3.
kocsi
és
pvermekágy
eladó.
MakkosMALTERKÉSZITÉSHEZ kiválóan
rika]_
KÉTSZEMÉLYES rekamié, Bcta rendntas cslsza'.ék Ingyen elhordható
a , erdő sor 36.
szerű, kifogástalan állapotban eladó.
Szegedi Kö- és Cementipari Vállalat, : ELADÓ benzin forrasztölámpa. ÚJ. TI-1l Arany János u. 11, házfe'ügyelö.
sza Lajos utca 59 (volt Délibáb).
Méi ev u. 15. számú telepéről.
MOZATKLAPOK, bejoncsövek, kiutalás
nélkül kaphatók a Kö. és Cementipari Vállalat Mérey utcai telepén.
Este 7 óráig meghosszabbították
az
Országos
Takarékpénztár
pénz|árl szo'qála|át. Az O. T. P. budapesti nagy fiókjai, valamint
DÉLMAGYARORSZAG
győri, miskolci,
szegedi és pécsi fiókjai a dolgozók kényelmének
politika, napilap
biztosi tására este
Felelős szerkesztő és kiadót
0
0 9
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti: a
szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenjn-u. 11
*
Telefon: 35—35 és 40—80
Kiadóhivatal: ''zeged
Lenln-u. f .
Telefan: 31—16 és 35-00.

7

oraig
tartanak

Csongrádmegyei

Nyomdaipari

VálialaL Szeged

Nyeremények

kifizetése. Takarékbetétek

nyitva.

be- és kifizejése.

