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Építsd a nép országát,
védd a magyar függetlenséget,
oltalmazd a békét:
jegyezz békekölcsönt!
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"A Magyar Népköztársaság
korm á n y a kibocsátotta a
Harmadik
Békekölcsönt. Országunk
dolgozó
népe tegnap kezdte meg az ú j kölcsön jegyzését. A z eddigiek példája
azt mutatja, hogy
államunk
nem
hiába kért és népünk nem
hiába
adott. Az ötéves terv derekán mind
tisztábban bontakoznak ki amnak a
hatalmas építőmunkának
az eredményei, melyek a szocializmus alapjait hivatottak lerakni ebben az országban. A jövendő körvonalai m i n d
világosabban rajzolódnak ki e'őttünk és ha felidézzük a pusztulásnak, a szélzüllésnek, az elesetlségnck aizokat a lesújtó képeit, melyek
alig n é h á n y éve m é g
körülvetlek
bennünket, akkor tudjuk igazáu f e l .
mérni azt az utat, melyet a felszabadulás óta megtettünk. A k i viszszagondol
Budapest,
vagy
akár
Szeged felrobbantott
hídjaára,
az
égnek meredő csupasz falakra,
a
füstölgő romokra, a rombadőlt
és
lakóikat m a g u k a l á temető háztömbökre, az oszló teteinek fojtó szagára, a pincékből előbújó kiéhezett,
hajléktalan emberekre, m a j d
pedig
végigtekint az újjáépített
hidakon,
a gombamódra szaporodó épülete,
ken, gyárakon, az ú j kórházakon, iskolákon, csecsemőotthonokon, a kis
falvak helyén épülő iparvárosokon^
a m a g y a r vidék ú j egyetemein, b á .
n y á i n , kohóin, a munkásházak sokaságán, a villanyárammal ellátott
községeken, a gépállomásokon, kultúrházakon, falusi könyvtárakon és
aki bepillant a színházak
zsúfolt
nézőtereire, aki számb&veszi az opera-, színház., hangverseny- és mozilátogatók tömegeit, a középfokú
és szakiskolák, egyetemek és főiskolák d i á k j a i n a k évről-évre emelkedő
számát és egyáltalában a rohamos
fejlődésnek megannyi jelét: az alkothat csak m a g á n a k fogalma!
a
m u n k á n a k és a haladásnak arról a
szédületes üteméről, melynek mindn y á j a n t a n ú i és cselekvő részesei
Voltunk az utóbbi években.
H a a gazdaságban és a művelődésben lezajlott
változás
méretei
bámulatba ejtik a szemlélőt, akkor
a n n á l inkább felfoghatjai annak
a
gyökeres és forradalmi változásnak
a méreteit és jelentőségét, amely az
előbbinek feltétele, velejárója
és
következménye is egyben. H a távol
vagyunk is attól, hogy az
elért
eredményeken
megpihenhessünk,
vagy attól, hogy hibátlannak tekintsünk mindent, am't teszünk, mégis
elmondhatjuk, hogy az eltelt hét
esztendő a magyarság életrevalóságának, küzdőkészségének, tehetségének és nem utolsó sorban áldozatkészségének ragyogó bizonysága,
A „Békekölcsön" nevében
benne
van, hogy kölcsön, tehát visszajár.
Kétségtelen, hogy sok ember
szám á r a a kölcsönbe adott összeg száz.
és ezerforintosok a l a k j á b a n
máris
többszörösen megtérüli. De
vájjon
azok számára, akiknek számait m é g
eddig nem húzták ki, közömbös-e
m'ndaz, a m i a kölcsönadott össze,
gekből létesült? V á j j o n nem termel,
nek-e neki is az ú j gyárak, nem
szántanak-e neki is az ú j gépállomások, nem az ő gyermekeit t a n í t ,
ják-e az ú j iskolákban? És vaijjon,
ha biztos volna benne valaki, hogy
r á közvetlenül és személyesen sem.
m i sem hárul mindabból, aimi az ú j
kölcsönből születik m a j d . nem volna-e kötelessége eleget tenni a kérésnek és segíteni a saját népét és
a saját államát,
amely
biztosan
gyarapodni
fog az ő forintjaiból?

a dolgozó
nép
bizonyítéka
A z eddigi köiesönjegyzések
sikere
azt mulatja, hogy aiz emberek átérzik, hogy személyesen is érdekelve
vannak az országépítésben és a ha.
ladásban és n a p , mint n a p tanúságot tesznek mellette, hogy nem riad
nak vissza az áldozattól sem, melyet
j ó ügyért kell hozniok.
A Békekölcsön nem külföldi uzsa
rakölcsön. melyért a nemzeti javakat kell elzálogosítani és m é g mélyebbre süilyecíni az Ínségben.
A
Békekölcsönnel, melyet
a
dolgozó
emberek saját államuknak nyújtanak. végső fokon önmagukat erősítik és gyarapítják. H a csak a magunk legközvetlenebb környezetében,,
itt a szegedi egyetemeken nézünk
széf, mit kapott és mit v á r ez az
intézmény az ötéves tervtől és mit
köszönhet nem utolsó sorban a Békekölcsönöknek, melyeket
nemcsak
mi adtunk össze, hanem a dolgozók
milliói szerte az országban, akkor
elég utalni a rombadőlt helyén
épült legszebb
Gyermekklinikájára
az országnak, az elméleti intézetek
kibővítésére,
a
minap
felavatott
nagyszerű Béke-épületre, mely
a
legmodernebb laboratóriumokat
állítja az oktatás és a kutatás szolgálatába. az ú j üvegtechnikai laborae
lóriumra, a nemrég létesült I I . szám ú Sebészeti és Belklinikára,
az
épülőfélben lévő Sebészeti műtéttani Intézetre, hogy csak
néhányat
említsünk aa ú j létesítmények közül. A tervben szerepel az ú j Ideges E l m e k l k i k a , Szemészeti Klinika,
ú j A n a t ó m i a i és Kórbonctani Intézet építése, ú j diákszálló, mely megfelelő otthont n y ú j t m a j d az egyetemekre tóduló i f j ú s á g n a k .
Szeged
városrendezési terveiből egy hatalmas kiterjedésű egyetemi városrész
körvonalai bontakoznak ki máris. A
tnnu mányi és tudományos ösztöndíjak növekedő összege, a tudományos kutatás
intézményes támoga
'ása, a tudomány munkásainak fokozódó megbecsülése megannyi bizonyítéka annak, hogyan függ össze
a közösségnek nyújtott segítség az
egyén boldogulásával.'
A Békekölcsön az ország békeakaratának. békés szándékának bizonyítéka és jelképe:
aki ennyit
épít, az békét akar, hiszen a háború nem építést,
hanem
barbír
pusztítást jelent. LTgyanakkor azon-ban azt is tudnunk kell, hogy a -na.
gunk békés szándéka
önmagában
nem elegendő bizonyítéka a mindjobban fenyegetett nemzetközi békének. B á r a gazdaság erdősödése a
béke fenntartásának
fontos ténye
zöje. egymagában mégsem kielégítő
és biztos eszköz a támadás elhárítására. A be:iső megerősödés mellett
épolv
nélkülözhetetlen
határaink
meghízható védelme. Ezért a harmadik Békekölcsön nemzetgazdaságunk erősítése mellett Néphadseregünk fejlesztésére is kell, hogy szolgáljon.
Néhány napja ünnepeltük Kossuth
Laios születésének 150 éves fordulóját és felidéztük a Szabadságharc
dicsőséges emlékezetét. A maroknyi
ntágvarság lelkesedése és forradaímj
lepdiilete akkor csodákat művelt és
egv álló esztendeig helytállott az
ellenséges túlerővel szemben.
Mg
n'íncs szükségünk csodára, csak lelkes munkára és szilárd helytállásra
ahoz, hogv lábunkat
megvethessük
és megvédjük azt, ami a miénk.
Petri Gábor dr.
egyetemi docens,
a Városi Békebizottság tagja

A r o m á n nagy nemzetgyűlés elfogadta
a z ú j >'úla§ztójogi t ö r v é n y t
Bukarest (TASZSZ).
A
román
hagy nemzetgyűlés
13. ülésszakán a k csütörtök délelőtti ülésén
S.
llitulescu igazságügyminiszter tartott beszámolót a nagy nemzelgyűlés
megválasztásával
foglalkozó
törvényjavaslatról. A z előadói
beszéd n y o m á n megindult vita után
titkos szavazással 318 szavazattal 2
ellenében elfogadlak
a
választási
törvényt.
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A békekölcsön
békeakaratának
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A jelöltállítás jogával rednelkezik a r o m á n dolgozók valamennyi
szervezete, továbbá az üzemek, hivatalok, állami és kollektív
mezőgazdaságok dolgozóinak, valamint a
katonai egységek tagjainak gyűlései.

A n a g y nemzetgyűlés tagjai egyhangúlag éltették a n a g y nemzetgyűlés elnökségének a 12. és
13.
ülésszak között kiadott törvényerejű
A választási törvény előírja, hogy rendeleteit.
a választások állaláros, egyenlő és
A z elnöklő D u m l t r u Coliu zárközvetlen választójog alapján,
titkos szavazással történjenek. A tör- szavában köszöntölte a n a g y nemV.
vény kimondja, hogy a nagy nem- zetgyűlés tagjait és éltette J .
zetgyűlés tagjává választható- min- Sztálint, az egész dolgozó emberiden román á l l a m p o ' g á r . a k i 23. ség lángeszű vezérét. ,
életévét betöltötte és
választójoga
A megjelentek hosszasan éltették
yan.
Joszif Yisszánonovies S z t á J i a K , ;í_

27,

A békekölcsönjegyzés második napján
újabb szép eredmények születtek
LEGJOBB EREDMÉNYT ÉRTE EL 3 HŰTŐIPARI VÁLLALAT
Lelkes hangulatban
folytatódik
tovább Szegeden a kölcsönjejyzés.
A népnevelők egyre eredményesebben alkalmazzák
a jó
agitációs
módszereket, s változatos
módon
e y ő z i k m e g dolgozóinkat a kölcsön,
jegyzés fontosságáról. J ó agitációs
érveket használnak, és sikerrel mutatnak rá ötéves tervünk hatalmas
építkezéseinek
jelentőségére
és
múltbeli sorsuk és jelen neiyzetük
összehasonlításával teszik agttációj u k a t szemléletessé. A M A V Fűtőházban Ú r b a n Ferenc népnevelő saj á t életéről beszélt a
dolgozóknak.
Elmondta hogy a régi rendszerben
nem biztosítottak a
dolgozóknak
munkaruhát, m a : mindenkinek
ad
az állam jóminőségű
munkaruhát.
Bálint László D I S Z népnevelő,
a
tanács dolgozója, aki 600 forintos
fizetése mellett 800 forintot jegyzett. Népnevelő m u n k á j á t példamutatóan végzi: a hozzá beosztott
dolgozók mind jól jegyeztek.
Egyre jobban segíti a jegyzés sikerének biztosítását a kommunista
dolgozók példamutatása. A kommunisták a jegyzésben is élenjárnak.
A Szegedi Kenyérgyárban
például
Rácz József elvtárs 1000 forintos

KERESKEDELMI VALLALATOK
fizetése mellett 1200 forintot jegyzett
1. Élelmiszer Kiskereskedelmi.
Változatos agitációs módszereket
2. Hungária.
használnak üzemeinkben.
Az
Uj3. Teherfuvar.
szegedi Kenderszövögyárbnn a
jól
4. Clpőnagyke.eskedelml V.
jegyző dolgozóknak az üzemi
há5. Rövlküt Nagykereskedelmi V .
romszög aláírásával ellátott dicsérő
6. Textlinagykereskedelmi V .
;
oklevelet adnak. A Szegedi KenderH
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ben a napköziotthon gyerekei virágcsokrokkal köszöntik a példamutó1. Árvízvédelmi és Folyamszabá?
tóa„ jegyzőket.
lyozási Hivatal.
Dolgozóink a jegyzéseket munka2- Egyetem Gazdasági Hivatala.
felajánlásokkal kö'ik össze. A MÁV
3. Közraktárak.
Igazgatóságon Móra Béla elvtárs a
EGÉSZSÉGÜGYI
jegyzéskor vállalta, hogy a terv viszonylatokat korábban készíti el.
INTÉZETEK
A békekölcsön jegyzésiben pénte1. Rendelőintézet.
ken déli 12 óráig elért eredmény
2 Közkórház.
alapján a következő sorrend ala3- SZTK.
kult k i :
KISIPARI
A Z Ü Z E M E K KÖZÖTT
TERMELŐSZÖVETKEZETEK
1. Hűtőipar.
1. Fényképész Szövetkezet,
2. Szalámigyár.
2. Gumiipari Szövetkezet.
34.
5.
6.
7-

Nyomdaipar.
Kenyérgyár.
Szőrme és BőrruhaUjszegedi Kender
65. sz. Építőipari Tröszt.

3. Kovács-Bognár

Szövetkezet,

ISKOLÁK
1- Állami Pedagógiai Főiskola.
2. 5- sz Vegyipari Technikum.
3. Martos Flóra Szülésznőképző.

Üzemeink dolgozói lelkes jegyzéssel bizonyítják be
hazaszeretetüket
A SZEGEDI FÉMIPARI
VÁLLALAT
pártszervezete, békebizottsága, valamint a D I S Z szervezet aktíváival
közösen szervezték m e g a harmadik békekölcsönjegyzést.
A
békekölcsönt jegyeztető elvtársak a dolgozókkal ismertették a felszabadulás u t á n elért eredményeket, valamint konkrétan,
mit
kapott
az
üzem az ötéves terv keretében. Ismertették
az
üzem
fejlesztését,
hogy
két neonfényes
világbású
üzemrésszel, gépekkel, kultúrteremmel. mosdóval s öltözővel
bővült
üzemünk, amely elősegítette, hogy
az üzem létszáma kétszeresre növekedett, Ezenkívül ismertették, hogy
az eddig kölcsönadott, a dolgozók
által jegyzett pénzből a nép á l l a m a
saját dolgozóinknak ú j
kórházat.,
gyára',
városokat,
egyetemeke'épít.

A z üzem dolgozói
közül
Tó'h
I m r e 1100 forintos havi
keresete
melleit 1300 forintot és Kiss I m r e
1000 forintos keresete mellett 1200
forintot jegyzett- Tó'li és Kiss elvtársak, m i n t MSZT tagok, jegyzésükkei segítik elő. hogy hazánkban
is minél hamarabb elérhessük azt
a 7 életszinvonalat,
amelyben
a
Szovjetunió dolgozói éCnek.
A

TÁPÉI

HAJÓJAVÍTÓ

V.

dolgozói előtt hékebizotisag ismertelte a dolgozókkal a Harmadik Békekölcsönjegyzés jelentőségét. A népnevelők* elmondották,
hogy a kölcsönjegyzés becsületbeli
kötelessége
minden dolgozónak.
A jegyzésünk
egyúttal békevédelmünk jele s bizonyságtétel arról,
hogy szeretjük
hazánkat és dolgozó népünket. A
dolgozók
hazafias
kötelességnek
érezve a Harmadik Békckö'.csönjegyzést: a jegyzés első napján már szép
A z üzem dolgozói közül
Szabó eredményeket értek pl.
Lajos fizetése 100 százaiékát jeLantos Árpád havi
keresetével,
gyezte s adta kölcsön a nép
államának, mert l á t j a azt a fejlődés'-, 1000 forinttal járult hozzá a béke
amely a felszabadulás ót® létrejött. megvédéséhez.
-— Szüleim cipőgyári
munkások
Pánik Istvánné 800 forintos fizetése mellett 1000 forintos jegyzés- voltak. A tőkés gyáros, mint a lobsel j á r u l t hozzá ötéves tervünk mi- bi munkásokat, őket is éhbérért dolelőbbi
megvalósításához.
Korom goztatta. Édesapám résztvett a komKatalin D I S Z t ^ k á r fizetése
száz munista mozgalomban a Ilorthy-terszázalékát jegyezte s ezzel példát jror idején és ezért nem egyszer a
akar mutatni többi i f j ú m u n k á s tár- csendőrök megverték és megkínozszüleim
sának. Radnai Zoltán 900 forint cs ták. Fiatat vottam, mikor
keresete mellett 1000 forint békeköl- mcghn'tak. Tízéves koromtól kezdcsönt jegyzett. A z üzem valameny- va kellett dolgoznom azért,
hogy
nyi dolgozója megértette jelentősé- életemet fenntartsam.
Megváttozott
gét a harmadik békekölcsön jegy/.ős- az idő. 1945-ben tagja lettem annak
nek. Ennek eredménye m á r m e g is a pártnak, amelyért apám harcolt.
mutatkozott abban, hogy az üzem Most azért jegyeztem, mert van midolgozói 55.884 forintot jegyeztek. hői. Két évo nősültem meg s azóta
AZ „ÁPRILIS 4"
Első Szegedi Cipész Kisipari Termelőszövetkezet dolgozói a harmadik békekölcsönjegyzcsből is kiveszik a részüket.
A
jegyzést
nz
üzem dolgozói hazafias és becsületbeli kötelességnek tartják. Az üzem
pártszervezete, a
békeibi zottsággal
és M S Z T szervezettel karöltve szervezték m e g a jegyzés
zavartalan
menetét. K r a j k ó András, a bőkebizottság tjtkára saját életükből vet-agitációs érvekkel ismertette a dolgozóknak mul-belii — mostam helyzetüket és a békekölcsönjegyzés hatalmas jeteatö'-'égét. — Idős dolgozók vannak
üzemünkben.
Sokan
visszaemlékeznek
az
1944-eg és
előtti időkre és arra a napra, mikor a romokból
felébredt
népet
szabadította fel a dicső Szovjet
Hadsereg, Ezért jegyzem cs ezért
adom fizetósem
száz
százalékát.
1100 forintot
a nép
államának,
mert én is, mint a többi dolgozó
társam, sokat kaptunk a népi demokráciától, F i a m ,
aki
egyszerű
m u n k á s volt, m a egyetemi tanárse.
géd. Munkatársaim közül is soknak
f i a Néphadseregünk
tisztje.
Mi
munkások sohse mertük volna hinta
azt, hogy egy egyszerű munkásból
lehet orvos, tanár, tiszt vagy mérnök — mondotta ' K r a j k ó
András
elvtárs.

szép szoba- és konyhabútort veftem.
Én magam azért jegyzek, mert nem
akarom, hogy háború legyen, hanem azt a boldogságot
akarom,
amelyben élünk.
Balogh Ferenc, jelvényes
sztahanovista
esztergályos 800
foritaos
jegyzésével akarja
biztosítani családja boldog életét.
— Harminc éve dolgozom az üzemben, de o!yan megbecsülésben sohasem volt részem, mint ma. Én is s
a többi dolgozó
társaim is sokat
kaptunk pártunklól, kormányunktól.
Üzemünkön belül kaptunk mosdót,
ebé n ő t ,
villanyvilágítást,
amely
mind-mind a dolgozók
kényelmét
biztosítják. A múltban nem törődtek a munkás életével, nem törődtek a fiatalokéval sem. Legidősebb
fiam a piarista
gimnáziumban tanult. Mikor a negyedik osztályt elvégezte, behívattak, hogy mi a szándékom a gyerek további sorsát illetően.
A válaszom egyszerű voll:
szeretném, ha tovább
tanulhatna,
mert látom, hogv a gyerek
igyekszik. Erre a paptanár megkérdezte,
mi a foglalkozásom. Mikor megtudta, hogy egyszerű munkás
vagyok,
fiamat visszautasították a felvételnél. Fven volt az élete az
akkori
munkásnak, gyermekei e'őtt
pedig
csukva vo'tak az iskola kapu'i. Ma
már minden dolgozónak megvan a
lehetősége a tanulásra és arra a pálvára mehet, ahová tehetséget érez.
Azért íegvez'em békekölcsönt, hogy
még több iskola, egyetem
létesülhcse"n, ahonnan fiaink. Vinvaink kikerü've, vezetik szocialista építésünket.

Az Egyeiemen nagy lendülettel folytatódott
a kölcsönjegyzés
A szegedi Egyetem jogtudományi
Karán az első napon 101 hallgató
jegyzett békekölcsönt 35.960 forint
értékben. Kozák Sándorné clvlárs.
nő, akinek férje szovjet ösztöndíjas. 1.300 forintot jegyzett. Az első évfolyam hallgatói közül Dóczi
Imre 500. Kovács László
pár'csoportvezfitő 400 forintot jegyzett. A
harmadévesek közül Töröosik
Gábor és Török Lajos 800 forintot jegyeztek. A kar professzorai közül
Buza László dékán 7.700
forintot
jegyzett. „ A z egész dolgozó
emberiség — mondotta a kölcsönjegyzéskor — nyomatékosan
kövCfeii a
békét. Az imperialista államok uralkodó osztályai
ezzel szemben háborúra készütnek, hogy
megakadályozzák a szocializmus
építő munkáiét és igyekezzenek
meghosszabbítani a kapitalizmus
kizsákmányoló uralmát. Az egész magyar nép
is a békéért harcol. Mi biztosítani
akarjuk a magunk számára a békés
építő munka
lehetőségét."

konkrét példákon mutatják meg a
hallgatóknak, mit kapott n szegedi
Egyetem s minden egyes
hallgató
az ötéves t e r v l ő l . Csicsák Erzsébet
a harmadik
évlolyam
hallgatója,
népnevelő
például
arról
beszélget
a hallgatókkal,
hogy a jogi kar 265
tanulója közül 211 részesül ösztöndíjban. Régen a hallgatók
a szegényházban
sem
kaplak
szállást,
most pedig kényelmes
diákszállók
biztosítják
a hallgatók
zavartalan
tanulását.
A kar két
legkiválóbb
tanulója, Török Lajos és Töröcsik
Gábor havi 850 forintos Rákosi-ősz^
töndíjban részesül. Veress Ferenc,
a kar másik népnevelője személyes
példamutatással jár élen a jegyzésben. ö s z t ó n d í j a 420 forin' 6 500 forintot
jegyzett.
Gyöngyi
Gyula
pártonkívüli népnevelő azt mondja
el a hallgatóknak, 'hogy azért jelent
kitüntetést a kölcsönjegyzés
minden hallgató számára, mert
ezzel
hozzájárulhat a szocializmus építéséhez, ahhoz, hogy még több ösztöndíjat lehessen kiosztani egyeteA karon a jegyzés sikere érdeké- meinken és még boldogabb legyen
ben a hallgatók M D P alapszerveze- minden
hallgató élete.
H. Nagy
te mozgósította a népnevelőket
a
Sándor, harmadéves népnevelő azt
jegyzés sikerének biztosításáért. A
. -ae-anevelülfka*.
rétalihöl

^rá^ki a.fflásod& Gidait

m
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A haza javára, a magad hasznára: jegyezz békekölcsönt!
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(Folytat** a i első oldalról) három hatalmas épülettel bővült.
Ebben nz évben 12 millió forintot
fordított népi demokráciánk a szegedi Tudományegyetem Béke-épüle'ének megépítésére és a volt Dugonics gimnázium átalakítására.

magyarázza
meg
hallgatóknak,
hogy a békekölcaönjegyzés a békét
erősíti. Dóczi Imre, elsőéves népnevelő azt magyarázza meg, hogy
a hallgatók népi demokráciánknak
köszrnhrttk azt, hegy tanulhatnak.
A népnevelők munkijuk alapjának tekintik a jó felvilágosító munkát. Akik esetleg — nem látnók
be a békekölcsön jegyzés fontosságát, azokat ismételten felkeresik.
Ennek eredménye nz. hogy a hall.
gatók jegyzéa* napról-napra emelkedik.

A szegedi Tudományegyetem ha.
• sima® ütemü fejlődése, egyetemi
hallgatóink helyzetének javítása, a
tudományos és ok'tató személyzet
azelőtt elképzelhetetlen
mértékű
támogatása mind jelzi pártunk és
kormányzatunk
békepolitikájának
egyedül helyes útját. A
szegpdi
Egyetem dolgozói az eddigi három
kölcsönjegyzés alkalmával 900 eZeT
forintot ajánlottak a
szocializmus
felépítésére és a béke megvédésére.
Egyetemünk dolgozói közül számosan már kamatostól visszakapták a
"yzett kölcsönt s országunk. Szeged és egyetemünk fejlődésében
i* láthntják, mennyire helyes célok
megvalósítására telték meg felajánlásaikat. A békekölcsön jegyzése
éppúgy állásfoglalás népi demokráciánk mellett, mint a kiváló munka, melyet n tervek teljesítése érdekében végzünk. Egyetemünk oktatási és tudományos téren elért
komoly sikere és megbecsülése
kormányzatunk
áldozatkészségének
következménye.
Eddigi eredményeink folytatását csak ötéves tervünk megvalósítása és a béke védelme biztosíthatja."
A PEDAGÓGIAI FŐISKOLA

Fodor Oá bor
Fodor Gábor Kossuth-díjas egyetemi tanár, akadémiai tag, a szegedi Egyetem rektora 6.300 forintot
jegyzett. Nyilatkozatában elmondja: ,.a szegedi Tudományegyetem
munkája Szorosan kapcsolódik a béke ügyének megvédéséhez. Beláthatatlan ütemű fejlődés jelzi azt
az utat, amelyei egyetemünk a felszabadulás éta megtett. A hallgatók
létszáma 800-ról 1.700-ra emelkedett. Az
eigyetem
költségvetése
óriási mértékben növekszik és az
ötéves terv során két esztendő ala't

hallgatói különösen szép eredményekkel jegyeztek. Kövesdi Lajos
másodéves hallgató 400 forint ösztöndíja mellett 600 forintot Jegyzett. Jegyzéséről ezt mondja:
— Szegényparaszt családból származom és bizony a muliban számtalanszor megaláztatásban, lenézésben részesültem azért, hogy mindennapi kenyeremet megkereshessem. A tanulásra még csak nem is
gondolhattam. Szegény voltam, az
akkori rendszer felfogása szerint
nom volt jogom a tanuláshoz.
— A nyáron kélheti üdülésein
votam. Ázelőlt egyszer som mehettem el pihenni, most pedig ott töltöttem szabadságom,' ahová azelőtt

legfeljebb bárók, grófok és gyárosok mehettek.
— Milyen óriási kincset adott nekünk a nagy szovjet nép: megadta
és lehetővé telte a magyar népnek
•s, hogy szabadon, éljen és építse
boldog világát, jövőjét, a szocializmust Módot és lehetőséget biztosított számomra is a tanuláshoz. Az
ösztöndíj, amelyet kapok, gondtalan
tanulásom alapja. 420 forint ösztöndíjam van s 600 forintot jegyeztem. hogy megháláljam pártomnak
és hazámnak azt a sok segítséget,
amelyet már eddig kaptam.
A KÖZÉPISKOLÁKBAN

> MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ADOSSAGA
E kötvényen megjelölt kölcsönösszeg a Magyar Népköztársaság
adósságának része — olvasható
a Harmadik Békekölcsön kötvényén, Ha a kötvény szövegének
csak az első sorát olvassák a dolgozók, am! egyébként a Második
Békekölcsön kötvényen Is rajta
van, láthatják, hogy az állam
nem játszik a szavakkal, hanem
a törvény súlyával biztosítja: a
dolgozók az általuk befizetett, kölcsönt a megállapított feltételek
alapján hiánytalanul visszakapják. De nemcsak, hogy vissza,
kapják, hanem a kamatozó és
nyereménykötvények emellett busásan kamatoznak Is. Példák ezrei
bizonyítják, hogy a terv- és békekölcsön húzásainak nyeremenyel.
böl családok ezrei előzték meg
magukat anyagilag. Szemünk előtt
nőnek kl a főidből a gyárak, a
bérházak, bizonyítva, bogy az al.
lamnak adott kölcsönökből csaladok százezreinek a® élete válik
könnyebbé a jobb keresel, a tö+b
ruha, a szebb lakás és a kulturális fejlődés következtébén.
A rendelet, azon túl, 'bogy a
legmesszebb
menő
ellenőrzést
biztosítja a dolgozók részére a
kötvények sorsolásánál,
olyan
nagyjelentőségű határozatot tartalmaz, amely egy kapitalista
állam pénzgazdálkodásánál clkép.

is nagy lendülettel folyik a kölcsömjegyzés. A Vegyipari Technikumban a DISZ-szervezet osztályonként röpgyülést tartott, amelyen
a DISZ előadói ismertették, hogy
mit jelent a harmadik békekölcsön
az ifjúságnak és a mi iskolánknak.
A Vegyipari Technikum jövőre közel kétmillió forintos beruházás-ban
részesül. A megindult jegyzésben,
a 1V/A. osztály tanillói a nyári
üzemi gyakorlaton kapott fizetések
megtakarítóit forinlja''ból 1800 forintot j egyz lek. Az ő kezdeményezésükre a többi osztályokban, is megindult az 50—100 forintos kötvények vásárlása. Az iskolában a faliújságokon cikkeket helyeztek el
békekölcsön jegyzésről.
Veress Judit általános Iskolai tanár 1200 forintos fizetése mellett
1500 forintot jegyzett. Elmondjál,
hogy az új tanév elején tudta csak
meg. hogy iskolája a Pedagógiai
Főiskola 2. számú gyakorló iskolája, a békekölcsönök útján felajánHazánk iparilag fejletlen és melott 'összegeknek köszönheti kibővülését és a sok új, szép felszerelést. zőgazdaságilag elmaradott ország
Az öreg, kopelt belvárosi iskola volt még ezelőtt pár évvel is. Az
megfialaWott. A régi bútorok kö- ötéves terv során nemcsak évtizezött mind több és több helyet fog- dek elmaradottságát kell behoznunk
lal el a sok új felszerelés. Megkét- népgazdaságunkba,,, hanem hatalszereződött a tanulók és a tanárok mas lendülettel előre kell törnünk,
r
száma. — Szükségünk van azonban hiszen a szocializmus alapjait akúj termekre, sok szemléltetési esz- juk le. Hazánkat Gerő elvtárs sZa.
közre, jó] felszerelt szeriárakra? val szerint a vas és acél országává
„
M felállítását
M elsősorban a kell változtatnunk a régi elmaraEzeknek
magunk áldozatkészségévei mozdít-' do't mezőgazdasági jellegű ország,
haitjuk elő. Ezért jegyeztem béke-j hói. Szép és nagyszerű célki'űzések
! ezek! Emellett azonban van még
kölcsönt.

zelhe'etten. A rendelet kimondja!
az államkölcsönkütvények, azok
nyereményei és kamatai mentesek
minden adó és minden illeték
alól. kivéve a nyereményilletékeket. A rendeletnek ez a része
mindennél meggyőzőbben bizonyítja azt, hogy szocializmust'
építo államunk nem gazdasági
helyzetének az egyensúlyozására
fordul a dolgozókhoz kölcsönért*
hanem azért, hogy a szocializmus építését, a dolgozók életszínvonalának az emelkedését meg.
gyorsítsa, nemcsak a beruházásokkal, hanem már s kölcsönök
után nyújtott kedvezményekkel is.
Az ellenség minden kölcsönjegyzéssel kapcsolatos gyalázatos
híresztelése megdől ezzel a minisztertanácsi rendelettel. Szám.
talan példát hozhatnánk "fel olyan
esetekről, amikor a félrevezetett
kötvénytulajdonosok a vesztettnek
gondolt kötvényeiket a sarokból
halászták elő és vették fel rá még
egy év után is az érte járó összeget- A takarékpénztárak ugyanis
a jfúzás után még három év
múlva
kifizetik a nyereménye,
ket amint ? z t a minisztertanácsi
rendelet ia biztosítja. A Harmadik Békekölcsön kötvényeivel tehát, mint az eddigiekkel is —
csnk nyerni lehet.

A KOMMUNISTÁK PÉLDAMUTATÁSA

Akkor visszük sikerre a tervel, ha kíméletlenek vagyunk
az oszfályellenséggel szemben
— Még mindig lázit a DÉMA Cipőgyárban Gombkötő, volt makói nyilas gyártulajdonos
Hitler
magyarországi szállítani a helyi piacra, (természe- munkás ereje szükséges, (fe a fei
Soka* beszélünk mostanában az Gombkötő
if
éberségről. „Ébernek kell lennünk pártjának, a nyilas pártnak tagja tesen ezt jóval magasabb áron ad- robbantásihoz egy diverzáns
«
— 1« kell'lepleznünk nz osztá'Iyel- voflt.
ta el, az államnak — jó a selejt elég. S visszatérve ahhoz, amiből
lenséget" — stb., stb. És bizony,
gondolta). A gyár deficittel kiindul'ülik, Gombkötő úr most
Étinek ellenére igein „népszerű* is
alattomban a kölcsönjegyzés erton
sok pártfunkcionáriusr.ál az osz- volt. Együtt ivott az egyszerű mun- dolgozott.
tályollentog úgy jelentkezik, mint j kással, még moziba is "elvitte őke',
Gombkötő sem űzhette azonban a lázít, uszít a mi államunk e»eh.
elvonl fogalom. De sajnos, az osz- só' gyárában kötelezővé tette a végtelenségig üzelmeit. A munkás- Furcsa ez? Nem. Hisz n nem az
tátyeillenség nem úgy jelentkezik.) m 0 z i látogatását. Miért „barátko- osztály hatalmának erősödésével az ő, hanem a mi államunk, a dolgomint egy elvont fogalom, hanem zo'l" ez a „jószívű" gyáros, miért 5 gyára is állami kezelésbe került zók állama ellen uszít. Ez természetes is. Csak az nem természetes.
mini reális Valóság. Él. megbúvik, vi'te moziba alkalmazottai'? Ennek és ekkor sült ki a disznóság.
munkaruhát ölt és úgy folytatja ak- ára volt. Aki nem lépeft be a nyi( hogy a 7 üzem vezetősége, az üzemi
I pártszervezet, a munkásokból te,ti
namunkáját.
las pártba, azj erbocsájtotta üzeméAz üzem deficittel
I vezetők és m-aguk az üzem dolgodolgozott.
Három nappal ezelőtt kezdődött ből s a mozijegyeket az üzem mun| zói nem röpítették még ki eddig nz
kásai
részére
„Jud
Süss"_re
váltotmeg a békekölcsön jegyzése. Az első
rengeteg adóval tartozott. Ennek üzemből Gombkötő urat- Talán azt
napon már a kora rcggeM órákban ta.
Természetesen fiatal lányok is ellenére Gombkötő az államosítás gondolják, hogy Gombkötő úr bea dolgozók ssine-java lejegyezte a
is ' előtti napokban minteigy 40—50 lenő a szocializmusba? Ha Így
kölcsöM. De mi történt a Szegedi dolgozták, sőt gyermeklányok
lenne, akkor ez egy olyan új elméDÉMA Cipógyárban? Bár a népne- Gombkötő gyárában úgy nevezték ' ezernyi forintért bevásárol': gyűrű- let lenne, amivel
a munkások szávelök helyes és jó érveket hoztak Makón az üzemet mini „háremet", ket, karóráka', különböző ékszere- zai és ezrei szerint a szocializmus'
Ha
Valamelyik
tány
a
Gombkötőjkót,
drága
prémeket
stb.,
mentve
fel. mégsem indult meg olyan lelfelép'-íeni nem lehetne. De nem ám!
kesedéssel a jegyzés, mtot Szeged céghez ment dolgozni, újjal muto- a men'heíőt.
Gombkötő és hasonszőrű társi i feitt
""
többi üzemeiben.
Amikor munkáskáder kerül' az kélyként rágnak belül az üzemben.
ez ís elzüllött?" Mert
mindenki üzem élére, fél év mlva
rentábi- , Már pedig azt a leStef, amelyikei
Miért?
tud'a. hogy ak! nem olyan, azt a lissá vált az üzem. Azelőtt eohafekély lep el, nem úgy kell orv™
feltétlen
elboosájtja. s e m t-udta teljesíteni a külföldi
Mindenki tudja nz üzemben, hogy Gombkötő
sotad, hogy az egész testet eldob(Természetesen
akkor,
ha
jóképű
|
ezéHitási
tervé'
—
csak
az
államoGombkötő nevű szakember 1600 fojuk, hanem úgy. hogy a fekélyt
leányról
vagy
asszonyról
volt
szó.)
sítás u'án. — Két és fél hónap dobjuk ki. A felkély itt Gombkötő
rintot
keres.
Meg is döbbentek
Aki
pedig
hajlandó
vol',
az
máf
múlva, az államosítástól számí'va, A még kevésbbé öntudatos munkáazon, hogy csak 1003 forintot jeteljesítette sokat jó politikai munkával fel
gyez. Amikor szóvá tették neki, ke- 'holnaputáni az irodában, mint „iro- 3 százalékos Selejttel
rek-perer kijelentelte.' „Ha két hé- dakieasszony szidhatta a melósokat." 'út az üzeni exporttervét.
kell világosítani, az eredmény
M
— Na végre menekül a gyáva
tig ltl áll a népnevelő, vagy két hét
A történet még tovább folytató- marad el
urak
sisere
hada
—
lélekzeft
fel
a
múlva újra jön akkor sem vagyok
dik. A köznyelv szerint Gombkötő
És mindezt azért ve*ettük fel
Gombkötő
uuigozo nép
nep 1945-ben.
iirao-Den. uomDKO
oi ,
, • • ,
„,
^
---.uuv
hajlandó többet jegyezni. Nekem dolgozó
i,yen
még ez ls túlságosan sok"?
úr Nyuga'ra menekült. De mivel lyik mindig talpra L
F ' S
? T
X
.*"*««*
*
esik.
Kis
cipőpasztalható még, hogy kivételesek
akkor még Nagy
Ferencék és a
A kölcsönjegyzés egyes munka- többiek még pozíciókat löl'ötfek be, felsőrész készi'ő üzemet nyitott, s az osztály ellenséggel szembeflh. Hi.
icsoportoknál vontatottan haladt to- talajt érezvén a lába ala't, vis6za- nrint kiváló futballista, illetve fut- vatkozn-ak arra, hogy jó szakern
népszerűségnek ber, nem lehet elboc sújtani. Hát
vábbra is. „Nem elég öntudatosak , jött. s miután a Kommünista Párt bafbíró örvendett
Makón. E népszerűsége következté- köszönjük szépen az ilyen Gomba munkások*" ? . „Sokat
•
kell baj- kapujából elzavarfák, beiratkozott ben jutót' be a Szegedi DÉMA Cikötő-féle szakembereket! Iskoláink
lódni A A t U r . a
|
| a Szociáldemokrata Pártba és högy- pőgyárba.
ma már zömévei ontják a munkáPedig a valóság az, hogy nem a hogyan nem csinálta, de a valóság
S mint olyan embeT, akinek vaj sokból és parasztokból lett szakmunkások öntudatában van Mba. az: annak ellenére, hogy háborús van a fején, úgyannyira „helyezke- embereket. Ezek a mi jövőnk, ezek
hanem abban, hogy Gombkötő még bűnösnek nyilvánították, kibújt a dett", hogy az üzem vezetősége a mi reménységünk,
mindig az üzemben van.
népblróság f'élele aíój. Most már sztahánovista jelvényre, munkaérÖkölbe szorul
tudjuk miért. Hisz cimborája vott demrendre terjesztette elő. S hogy
Ki ez a Gombkötő?
Kiss Ernőnek, a Szociáldemokrata nem tett sztahánovista,
munkaér- tehát minden becsületes munkás
Enyhét adat
Párf csanádmegyei titkárának. De demrendes, annak az az oka, hogy keze jogosan, ha ilyen Gombkö ő.
mivel nem átallotta hogy Pfeiffer- azok a dolgozók, akik valamikor félékről hall.
a»
„önéletrajzából
fel, Peyetrel is tar'sa a CWnborasúNézzenek csak jól körül az ilyen
az üzemében dolgoztaik, felháboTod' Többek között volt „egy kis gyá. gof, elérte; azonfelül, hogy vissza
va
tiltakoztak
ellene.
Már
akkor
üzemékben,
ahol ilyen GombkötőIrocskája" Makón — még 1947-ben kapta a gyárá', még államai kölcsön!
vezetősége félék vannak. Hán-y becsületes,
is. Ugyanis Gombko'.S olyan „há- is kapott állítólag a gyár felszere- felvetették az üzem
borús hadigazdag"
volt, Hitler lésére,, —
főbb ezer forintot elölt, hogy ki ez az ember. De még régi tapasztalt munkásember be
1938 ban kebelezte be Ausztriát. államkö'csönképpen. — A legjobb mindig nein történt semmi. Vájjon tudná töfleni az ő jogtalanul elfogLényegében a második világháború külföldi gépeke' kapta meg azzal olyan nélkülözhetetlen
szakember lalt helyét,
már megkezdődött. És ekkor kezdőaz utasítással, hogy külföldi cé- a Gombkötő a DÉMA Cipőgyárban?
Ugy hisszük, nem tesz Unnepron
dött meg Gombkötő úr szereplése:
hadianyagot szállított a háborús geknek dolgozik minőségre. Tehá' hogy még nyugodtan űzheti manő- tás bogy mindezt a békekölcsönverei'?
felókészüleiekhez. A háborús szállí- állami szállításokat végez.
jegyzés napjaiban vetjük fel, hisz
tásokból egy takaros kis gyárat
Gombkötő úr azonban ér'ett a
akkor visszük sikerre a mi tervün„SzakemberNem
lehet
etoocsájütött össze, amelyben 1941-ben már
manfputácíóhoz. Bár tiszta
selejt tani!" — ezt gondolhatjuk ezek ket, ha kiméi?tienék vagyunk min?
több mint száz munkással dolgozta,
tolt. Mondani sem kell — hisz ezek let' a lermelés az üzemben, mégis után. Pedig el he felejtsük, hogy den esetben az oszfályellenséggel
ptáú mindenki gondolhatja ?—. hogy Gombkötő úr elsőrendű áru' iudott egy híd felépítéséhez több száz szemben. I

egy célunk ís, amely az ötéves terv
elválaszthatatlan velejárója: a béke
védelme. Fejlett nehéziparral, élenjáró mezőgazdasággal rendelkező
nép minden körülmények között
meff tudja védeni függetlenségét és
szabadságát a fenekedő rablók ellenében.
Ofy hatalmas célok ezek, amelyek
végrehajtásához az egész dolgozó
nép teljes összefogására és együttműködésére va„ szükség. Pártunk
vezetéséve! egybeforrott
dolgozó
népiink » maga erejéből épftt fel —
a
Szovjetunió
támogatásával —
ipari üzemeinket. 341 üzem öt év
alaft Még kimondani ts sok! Minden két hétben három
újonnan
épütt üzemünk kezdi meg működését. És vasutak, utalt százkilométereire van szükségünk és a lakások
tíz és százezreire. Arra van szükség
hogy mindez egyre gyorsuló ütemben épüljön fel. Ezért jegyzünk bé.
kekölcsön*. A z ' öjéves terv végre*
hajtásánafc meggyorsítására. Az ötéves terv: páriunk programraján a k
valóra vágása,?.
Ezért hozta lázba az ország dolgozó népét a III. Békekölcsön kibocsájtása, A dolgozók tudják, bogy
minden egyes forint a békét szilárdítja, nz ötéves terv végrehajtását
gyorsítja és a szocializmust építi.
Dolgozóink éppen ezért ezekben a
lázas napokba,, még fokozottabb figyelemmel fordulnak a kommunisták fe'é- Elvárják t{jlük, hogy a
jegyzésben is példát mutassanak.
A dolgozók alaposan megjegyezték
Rákosi elvtárs tanítását: ,,Legyen
a jó kommunista egyben a legjobb
hazafi, akinek példamutatását lelkesen, egységesen követi az egész
magyar nép."
A kommunistáknak fehér példát
kell mutatniuk „ jegyzésben is. Vaóhan, szsímta/an példáját lehetne
Idézni a k»mmnn ! sták példamutató
sának. A DÉMA Cipőgyárban Rácz
tolván párttitkár elvtárs 1200 forintos fizetéséből 1300 forirtlot jegyzett, pedig fizetéséből negyedmagát
•árija el. A Paprikafeldolgozó V.
párttitkára is elmondhatja magáruk
hogy megfelelt a beléje helyezett
várokozásnak: 1100 forintos fizetéséből 1500 forint hékekötosiin' jegyzett. Az I. számé Magasépítő Ipari
Technikum párftilkára is példát mutatott; 1200 forint fizetés mellett
1500 forintot Jegyzett,
holott hé!
gyermeke van. A jó pétda nyomán
a Technikum tiihbi dolgozói is tehetoégiikhőz mérten kivették részüket a Jegyzésből. Igy került az ef.
sők kőzé az Iskola.
Ezf bizonyítja az, hogy a kommitn's'ák jó példájukkal magukkal
ragadják a pártonkívüli dolgozók
tömegeit. A kommunisták azonban
felelősek Is a jegyzéséri: „Mindenért, ami ebben nz országban politikai, gazdasági, kulturális léren történik, mi vagynnk a felelősek" —
monélja Rákosi elvlárs.
Jegyezzék
meg ezf jól az üzemek, fermefőszSvelkezetek és csoportok kommonis.
f
ái és a maguk példájával ragadják
magokkal a pártonkívüli do gozók
tömegeit a békekölcsön jegyzés slkecne he fntoréfcéá»t
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A Gyufagyár és a Jutafonó befejezték III. negyedévi tervüket

Békebizottságaink a jegyzés sikeréért

F«lcj;ánlások a Gyufagyárban tett vállalásukat becsületesen telje- Ferencné 136 százalékkal teljesítik
A Harmadik Békekölcsönjegyzés szervezték a röpgyűléseket. amelyesítették. Vállalták, hogy terven fe- normájukat. A felvető üzemrésznovember 7-re
sikerének
biztosításában
hatalmas ken ismertették a minisztertanács
ben
Nagy
Olga
151
százaiékes
tellül hulladékanyagból
500
darab
A Szegedi Gyufagyár dolgozói
tegnap déhitán két órakor fejezték
be harmadik
negyedévi
tervüket.
Megfogadták, hogy j ó munkájuk,
k&l nap, mint nap a tervük túlteljesítéséért harcolnak. A Gyufagyár
dolgozói az elmúlt hónap tapasztalatait fölhasználva küzdenek, hogy
a negyedik negyedévi tervüket jóval a határidő előtt befejezhessék.
A dolgozók közül számosan akadnak olyanok, akik a harmadik negyedévi tervüket befejezve, november 7-re, a Nagy Októberi Szociális)*
Forradalom
évfordulójára
újaibb munkaiéi ajánlásokkal készülnek, .
A beldoboz készítőből Bartók Istvánné tervével november 11-énél
tart, november 7-re vállalia, hogy
évi tervét 30 nappal a határidő
előtt befejezi. Fehér Mária vállalta, hogy november 28-i tervét november 7-ére befejezi, munkakörében a duplaszálkát megszünteti és
teljesen
sélejtmentepen
dolgozik,
Bartók
Mihály
lakatos vállalta,
hogy egy száltisztító gépet november 7-re elkészít. A normái túlteljesítésében példát mutat dolgozótársainak a küldobozkészítő üzemrészből Csarmangó Istvánné, akt a második dekádban 161 százalékos átlagteljesítményt ért el. De szorosan
követi őt Őtott Istvánné dolgozótársa, akinek átlagteljesítménye a legutóbbi értékelésnél 157 százalék
volt. A dolgozók kimagasló eredményeket érnek el a beikiobozkészítőben is a munkaversenyben. Szeptember 25-én Ábrahám Ferencné 156,
Bartók István 154 zázalékos teljesítményt ért el.

A lutafonégyárban
főbben befejezték már
ezévi tervüket
A Szegedi Jutafonógyár dolgozói
tg már a negyedik negyedéves tervükön dolgoznak. Szeptember 26-án
délelőtt 11 órakor az üzem valamennyi dolgozója befejezte harmadik negyedévi tervét. A Jutafonógyár dolgozói a harmadik negyedévi terv határidő előtti befejezésére

szalmazsákot készítenek; 26-ig 1540
darabbal teljesítették túl vállalásukat. Az Újszegedi Kender- és Lenszövő Vállalatnak vállait árul 110
százalékban teljesítették.
A dolgozók között száthosan akadnak olyanok Js, akik az évi előirányzott tervüket már befejezték.
Ezek közé tartozik Mátra Jánosné
sztahánovista szövőnő, aki 23-án
fejezte be évi tervét Bolyák
Lajosné, szintén sztahánovista szövőnő, átlagteljesítménye 134 százalék,
évi tervét 22-én fejezte be, jelenleg
tervével 1953 január 5-nél tart. A
munkaversenyben kitűnt Veress J ó .
zsef anyaighordó 196 százalékos teljesítményével. A Szegedi Jutafonógyár dolgozói az eddig elért szép
eredményekkel nem edégszenek meg,
nap, mint nap harcolnak a többtermelésért, hogy ezzel elősegítsék negyedik negyedévi tervük
határidő
előtti befejezését.

feladat vár békebizotfságairakra: nekik kell győzelemre vinni a jegyzés ügyét. Béke bízott ságaink nevelő
munkájának kell biztosítani, hogy a
jegyzésekkel együtt járjon a jó népnevelő munka, amelynek eredménye, következménye lesz a jegyzés.
Az "eddigi feladatokat békebizottsáA Késárugyár dolgozói
ötvenezer forinttal túlteljesítik gaink jól valósították meg. Megjesítményével rratta: példát dogozótársainak. A copszolóban
25 éra
Tóth Piroska 220 százalékot teljesített. Varga Mária dolgozótársa
216 százalékos teljesítményével követi őt.

A szegedi járás csatlakozott a ceglédi járás
versenyfelhívásához
gépállomásról
Szeptember 24-én a szegedi já- dorozsmai
többek
rási tanács paraeztgyűlést
tartott, közt ezeke' mondotta:
melyen megbeszélté a ceglédi já— A ceglédi járás gépállomásairás versenyfelhívását az öszi mező
nak versenykihívásához
csatlakogazdasági munkák minél jobb és zunk és a következő módon igyekeminél gyorsabb elvégzésére. A gyű- zünk munkánkat elvégezni: gépállésen jelen voltak a községek és a lomásunkhoz
tartozó
tazesk-ben
gépállomások képviselői.
igyekszünk megtartani a miniszterDeák József elvtárs, a járási ta- tanács határozatának időpontjait, a
nács mezőgazdasági osztálya kép- mélyszántást előháfftós ekével vé.
vieeJője megnyitó előadásában is- gezzük, az összes őszi kalászosok
mertette a ceglédi járás verseny- alá műtrágyát szórunk és bevezetkihívását.
Kéne a jelenlevőket, jük a keresztsoros vetést. Például
hogy beszéljék meg, hogyan tudnák • a tápéi Ady Endre tsz-ben 100 száa járás területén
eredményesebbé! zalékosan keresztsorosan vetik az
tenni az őszi mezőgazdasági mun- öszi kalászosokat. Ezeket az újíkákat. hozzanak erre nézve javasla- tásokat a tavaszi veréseknél is altokat és vállalásukkal
mutassák kalmazzuk.
meg, hogy a mezőgazdaságban is
A többi gépállomás képviselői is
lelkesen vesznek részt a szocializ- csatlakoztak a versenyhez. ígérték,
mus építésében,
hogy mindent megtesznek a mezőmunkák jól és időben
A gyölés résztvevői igen
nagy vgazdasági
Aknási a ' ° ©'végzéséért.
számban 6zóltak hozzá.
Sándor elvtárs, kisteleki
dolgozó ' Ezután még egész sor hozzászóló
helyeselte
paraszt hozzászólásában kijelentet- volf. Minden felszólaló
te: — A felhíváshoz csatlakozunk, a versenyt és bejelentette csatlahozzászólások után a
a vetéstervet pedig fO nappal a ha- kozásét. A
gyűlés résztvevői a következő távtáridő előtt befejezzük.
Csordás János, a röezkei Micsu- iratot küldték Rákosi elvtársnak:
'.Drága Rákosi elvtárs!
rin tszcs tagja ezeket" mondotta töbAz öszi szántás-vete'si munkák sobek között:
— Szőlőből az idei mostoha idő- rán a leheffi legnagyobb mértékben
járás ellenére is a tavalyihoz ha- alkalmazzuk a fejtett agrotechnika
sonló jó t e r m ést értünk el, gyapot, legjobb módszereit. A járás termelőbót pedig körülbelül 200 százalék- szövetkezetei az ösziárpa vetésferii,
kal magasabbat. A versenykihívás- lefiikbfil 450 katasztrális holdat, biíhoz mi is csatlakozunk — Papdi | zftteriifetiikből 1500 katasztrális hot
2300 hofttht
Sándor, mórahalmi dolgozó paraszt t M , rozs területükből
ígérte: a községben jó felvilágosi- } vetnek keresztsorosan. A keresztsotó munkát végeznek év? azon lesz- rosan vetett területeken kat-srtrá'ls
nek. hogy a versenyt minél Széle- bo'dankint három mázsa többlettersebb körben elterjesszék.
Az mést érünk P< A fvapot a'á az fi«zJ
idén nagyon szépen indolt meg a mélyszántást 28—30 em mélyen vé.
verseny már a begyűjtésnél is. Re- "ezzfik és a munkákat legkésőbb ok
AZ összes
mélem. hogy a ceglédi járás ver- lábé- fn lg befelezzük.
senyfelhívásával kapcsolatban
in- egvéb insri nfivénvek alá a mé'vduló versenymozgalomban
is
jó szón'ást tervet október t5-'g, a löb
bt tavasz! »eV*o n-v'nvek a'á nn.
eredményt érünk el.
Áftatá"*
Rueztai István elvtárs, a kiskun- vember tfl-ig fetlesffjitk.

A legjobb agitáció a jó példa

előirányzatukat

Két nap van még hátra, hogy a
Szegődi Késárugyár dolgozói befejezzék I I I . negyedévi tervüket.
Szeptember hónap első dekádjában csak 92 százalékos teljesítményi értek el. A dolgozók megfogadták, hogy a másodikban vállalásukat nemcsak teljesítik, hanem
túlteljesítik. A Késárugyár dolgozóinak lelkes munkája nem maradt
eredmény nélkül, mert a második
dekádban 104 százalékos teljesítményi ériek el. A feladat most az,
hogy az eddig elért eredményeket
Szép eredmények
megtartva
biztosítsák a harmadik
az Újszegedi Kendernegyedévi tervük
győzelmét és
és Lenszövőgyárban
újabb lendülettel induljanak harcba
a negyedik negyedévi tervük halárAz Újszegedi Kender- és Len- idő előtti befejezéséért.
szövőgyár dolgozói a mtmkaverA Késárugyár dolgozói
Rákosi
senyben napról-napra szebb eredményeket érnek el. Szeptember hónap elvtársnak tett fogadalmukban válmásodik dekádjában 113.5 százalé- lalták, hogy a harmadik negyedév
kos üzemi átlagteljesítményt értek végéig 50 ezer forinttal teljesítik
tervelőirányzatukat. Az üzem
el. Vállalták, hogy terven felül túl
szeptember
15.640 négyzetméter készárut gyár- dolgozói vállalásukat
tanak. Vállalásukat a harmadik ne- 25-én teljesítették.
gyedévi terv végéig előreláthatólag
A szocialista
immkíi versenyben
jóval túlteljesítik. Harmadik
ne- példát mutatnak dolgozótársaiknak
gyedéves tervük határidő előtti be- Apró Jenő sztahánovista, aki szepfejezése érdekében vállalták, hogy tember 9-én fejezte be évi tervét s
minőségű exportárut gyártanak, mi- jelenleg 1953 január 20-nál tart
nőségi munkájukat 100 százaléko- Átlagteljesítménye
185
százalék.
san teljesítik.
Szőke István szerelő 25-én 150 száSzép eredményeket értek el az zalékos teljesítményt ért el. Kuklai
anyag! akarékosság terén. A vállalt Mihály és Hamzsek János sztaháújítást
4500 forint
hulladékanyaig-megta- novista edző munkájukban
karítást szeptember 20-'g m á r 8010 vezettek be, leegyszerűsített munkaforintban teljesítették túl. A máso- mozdulatokkal dolgoznak. A csavaegyenként edzették,
dik dekádban kitűntek jó munká- rokat ezelőtt
jukkal a lánccsévélő üzemrészből most aiz ú j munkamódszerrel 25—30
Horváth Józsefné 145 százatlékos és darab csavart edzenek meg egyPrágai II. Józsefné 129 százalékos szerre. Ezzel az ú j munkamódszerátlagteljesítményükkel, A szövődé- rel biztosítani tudják a folyamatos
ben Fogas Andrásné 150, Heiszig és egyenletes munkamenetet.

mányunk taktrmányellá'ásának biztosítására az fiszi és tavaszi takarmánynövények
terméshozamát
jó
előkészítő munkával biztosítjuk."

/áfact

a
A jó kezdeti eredményeket béke- fiatalos lelkesedéssel részt kért
bizottságainknak
tovább kell fo- munkából.
Békebizottságainknak, népnevelőkozni azzal, hogy biztosítsák a népnevelő munka tartalmának elmélyí- inknek tudniok kell, hogy dolgozó
tését, színvonalának emelését. A népünk szívesen és örömmel jegyez
népnevelők csak úgy tudják köte- a haza javára és a maga hasznára.
Csukonyi Ferencné.
lességüke! teljesíteni, ha tökélete- Felsővároson
sen ismerik a feladatokat és a mód- annak ellenére, hogy nem do'gozik
szereket. Az első és legfontosabb üzemben, 100 forintot jegyzett, azfeladat az, hogy maguk is példa- ért, hogy — mint a népnevelőknek
kislányának boldog
mutatóan jegyezzenek. A népnevelő mondotta —
munka csak úgy lehet és lesz ered- életét, további tanulását biztosítsa.
ményes, ha a szavak mögött ott van Takács Mária, a Víz- és Csatornaa bizonyító tett is. A népnevelő úgy művek ifjúmunkása egész havi fiagitálhat eredményesen, ha maga is zetését, 600 forintot jegyezte. „Ta—
példamutatóan teljesíti kötelességét. noncéveim után — mondotta
folytathaAz Újszegedi Ládagyár békebizott- fémipari technikumban
sági elnöke, Berta Ferenc példáid tom tanulásomat, mérnök lehetek.
600 forintos fizetése mellett 700 fo- Tudom, ezért hálával tartozom álrintot jegyzett. Zámibó Károlyné, a lamunknak. Ezért jegyeztem".
Dolgozóink látják, hogy egyre
Mérey-utcai általános iskola békebizottságának taigja 200 forinttal szépülő életükért jegyeznek. Láttöbbet jegyzett, mint tavaly.
Az ják a munkások régi élete és a mai
ilyen népnevelők szava eredményes élete közötti különbséget. Ledniezkl
és hatásos lesz és nagymértékben Páíné mondotta a népnevelőknek,
segíti a békekölcsönjegyzés sikeré- hogy a múltban ipari segédmunkás
volt. most lehetővé vált. hogy tanulnek ügyét.
Békebizottságaiuifcnak kell meg- jon. Kétszer volt m á r üdülni. Ezszervezni a népnevelök hálózatát és ért a tavalyi jegyzését 200 for'nltal
munkáját. Népnevelőink nagy lel- jegyezte felül Gergely József, az
kesedéssel vesznek részt ebben a Első Szegedi Cipész KTSZ dolgo.
munkában, mert tudják, hiszen nap, zója azt mondotta az őt meglátogató
mint nap tapasztalják, hogy a köl- népnevelőknek, hogy a múltban
csönjegyzéssel ötéves tervünk meg csak három elemit végzett s most
valósítását és saját maguk életének már a dolgozók általános iskolájámegjavífását is szolgálják. R ó k u s i , nak nyolcadik osztályában tanul,
területén szép számmal
jelentkez- 1 Ezért a tavalyi jegyzésének összetek népnevelök. Halász Jánosné gét 100 forinttal emeli és 1200 fopéldául 72 éves kora ellenére
is iintőt jegyez.

A jegyzéssel a békél védjük
Békebizottságaink
legfontosabb madik Békekölcsönjegyzés eredméfeladata: a népnevelő munka
j ó nyességének nemcsak a jegyzés
megszervezése és Irányítása. Ezzel számaiban kell megmutatkozni, hakapcsolatban törekedni kell békebi- nem dolgozó népünk öntudatának
zottságainknak a jegyzők népszerű- növekedésében is. Népnevelőinknek
sítésére is. A Pedagógiai Főiskolára úgy kell dolgozniok, hogy a köla jegyzés megindulásakor lemezek- csönjegyzés eredménye, következ.
kel köszöntötték a jól jegyzőket s a ménye legyen a népnevelő munkábejáratnál táblákra írták nevüket, nak. Úgy kell dolgozniok. hogy
a
A Mátyás-téri általános iskolában jegyzések abból a meggyőződésből
béke-falujságot készítetlek.
szülessenek: a Harmadik BékekölBékebizottságaink feladataikat
a csön is bennünket segít, a mi é'enépnevelő munka további fokozatos [ tünk fejlődését biztosítja, a békét,
javításával valósítják meg. A Har- | hazánkat védi.
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Pénteken délelőtt vidám énekszótól volt hangos a csengelei községi
tanácsház© elnöki szobája.
Mintegy
30 lelkes ívtlörő köszöntötte az idén
már másodszor Jójá/rt Imre 15 holdas középparasztot. Először augusztus 20 án csendült fel az úttörők v
dám csasztuskája a háza előtt. Akkorra nemcsak gabonabeadási kötelezettségéit teljesítette, hanem egész
évi élőállat-, baromfiés
tojásbeadásának is eleget tett. Most azért
köszöntötték a pajtások. mert ötszáz
forintos békekölcsönjegyzésévet
az
ő boldog jövőjük
biztosításához
is
hozzájárult.
A
vidám
kis csasztuska
után
könnyeit törülgetve vette át az idős,
56 éves dolgozó paraszt a virágcsokrot és a szépen festett üdvözlő
lapot. Remegő hangon
így
szólott:
Kedves úttörő pajtások!
Nekem 9
gyermekem van, ilyen kis úttörő is
van köztük, mint ti vagytok. Gyermekeim és a ti boldog
jövötökért
soha nem tehetek elég sokat. Ezért
jegyeztem az első békekölcsönjegyzé&nél 350, a másodiknál
400 éi
most SOO forintot.

— A dolgozó nép állama kétszeresen visszatéríti
kölcsönadott
forintjainkat.
Ti nem
emlékeztek
azokra a szomorú
időkre,
amikor
sok csengelei dolgozó paraszt
vályogkunyhóbam tengette életét. Kölcsönadott
forintjainkból
most
50
egészséges, szép k'slakás s ártézikút is épült falunkban.
Kislánya
mat, aki agronómusnak
készül,
a
háború előtt majdnem
elvitte
egy
súlyos betegség, mert
sem. orvos,
sem gyógyszertár
nem volt a falában. Nektek már nem kell ettől félnetek. A H0 ezer forintos költségR o m á n i á b a n e g y r e n ő ax i s k o l á k s z á m a
gel nemrég elkészült orvosi rendelő
Ez év folyamán a közoktatásügyi dését. Nemrég adtak át 99 újabb melle't jövőre patikát és villanyt is
kapunk.
Emellett
készpénzben
is
minisztérium 137 termet magába, tantermet i s rendeltelésének.
visszakapjuk
kölcsönadott
forintjafoglaló 40 új iskola építését kezdSok iskolát építettek a román inkat, már én is nyertem SOO fate meg. Az elmuit évben kezd! ék dolgozók önkéntes munkával i«. ríntól egyik
kötvényemmel.
építeni azt a 383 iskolát, amely 967 Igy épült fel a fentieken kívül 135
Közben a vidám énekszóra beszaosztállyal kezdte meg mrosl műkö- iskola 235 teremmel. (MTI).,
ladt Vér István tanácselnök négy-

felhívását. Ezeket a gyűléseket
a
iegtöbb helyen sikerült lelkes hangulatúvá tenni. Az egyetem orvoskarán a negyedik évfolyam hallgatóinak röpgyűlésén gondoskodtak kultúrműsorról. a Víz- és Csatornaműveknél a Dózsa György általános iskola úttörő-zenekara köszöntötte a dolgozókat.

Ufoíwata&xt

500

focintia

s ne merjen az ellenség
ránkfámadni, újabb háborút
kezieni.
De nem 'eledkeiik
meg
arról
— Tegnap még úgy
gondoltam, sem, hogy a csengeleiek régi
ke.
hogy ezer forintos jegyzássel eleget serves életéről beszélgessen. Mikor
lettem
hazafias
kötelességemnek. megmutatja
saját
kölcsön fégvzérí
Most rájöttem, hogy két kisgyermeívét,
és ezentúl már az úttörők
kem boldog életének
biztosításához
köszöntő lapját is —
emlékezteti
s valamennyiünk
békés
jövőjének
dolgozó paraszti ár safl a múltra. A
megteremtésére államunknak
még
felszabadulás
előtt
kuUko.uiúl
is
több pénzre van
szüksége.
Ezért
cselédeskedett.
Népi
demokráciánk
úgy határoztam,
hogy még 200 fo15 hold tőidet adott neki.
rint értékű kötvényt jegyzek s azt
Két szép lova, két tehene
van
készpénzzel mindjárt
ki is fizettem
családja
szükségletén
teJül
— mondotta a községi tanács elnö és
ke s rögtön alá is írta a jegyzési egyedül beadásra négy süldőt hizlal. Jó munkájáért
már sok megívet.
tiszteltetés érte. A község
dolgozói
tanácstag lett és ez év
A rövid, bensőséges kis ünnepség bizalmából
legnagyobb
kiérdemelte a
után az út'örök visszamentek az is- elején
a párt
tagjelölt jc-inek
kolába, és ki ki végezte a maga dol- kitüntetést,
kerülhetett.
gát. Jójárt Imre a virágcsokorral, a sorába
Jójárt Imre
r.emcsak
nz
állam
jegyzési ívvel a kezében útnak inkötelezettség
teljesí íéscteri
dult, hogy minél több dolgozó
pa- iránti
szobája
talán
raszttársát, győzze meg a kölcsön- jár élen — amiről
l
jegyzés fontosságáról.
Az idős dol- már 6 oklevél tanúskodik — nemgozó paraszt, mint mindemben, úgy csak a békekölcsön jegyzésben mudolgozó
paebben a munkában
is élenjár.
Jól lat példát a község
Mint tanácstag,
pél.
ismeri azokat a családokat,
akiket rasztságának.
veszi ki részét nz o:<zl
felkeres és így jól tudja azt is, me- damutatóan
is Tavaly is korén \ elyik háznál miről
beszéljen.
Járt miinkákból
Kun Szabó Kálmánná
kisparaSiteóJ, tetl
és ennek eredményeként
l't
is. aki elmondta, hogy fia nemrég holdról
18 mázsa búzát
tokár-' 7
be
nősült meg és az új házaspár
ott- ,
ugyanakkor
a községben
<J •>-•
lakik nála, Jójárt Imre erre az' vá-! gosan négy-öt mázsa w-ne'l.
M r
kiszólta — éppen ezért kell kölcsönt
nanihhai
arc ejt e'vrtr••<•

éves kislánya. Apja
hatottan így szólt:

átölelte

s meg-

jegyezni.
Ma
minden
lehetőség négy hold búzáját és két hc'ü á megvan arra, hogy ők ls, mini a Púját. Mit/fid az r> földién
vitád'a
község sok dolgozó parasztja,
na- időszerű munkál
elvégzett.
s*r ti
ládi házit építsenek.
Kölcsönadott
dolgozó
vamsi.lt-Arsa.it is
p-t '<
forintjaikkal
elősegítik, hogy
még fe9Ü e!,
mielőtt
népnevelő
ul'é-i
több ilyen ház épüljön a községien
Indult, Barna falván
negv
/• '•-' »
és az egyikbe ők is beköltözzenek, kisparasztnak
cgv ho'd
•'•'(
ír.
Kun Szabó Kálmánék
azonnal
)c- vetette roz/Sal. Amin' mo--' o min
gyeztek,
}
olvassa a ,.Szabad Nép" et 7
nbból érlesúli a ceglédi táv's i! '.
Népnevelő
úfja során azl is el- gozo
párás r.tsáaának
tett - e. '
mondja Jójárt Imre,
hony az első Ehhez a felhíváshoz
közsé" 7
világháborúban
apjával és
'ivéré- Csatlakozott és Ő nri
aktiri'i
k'
vcl együtf négyen harcoltak
különn:'oI
böző Ironlokon. Apja odamaratll, ö úgy a köícsotije-gyzlsltoa,
munkákban
is rokkantán jött haza i háborúból. mezőgazdasági
Azéri is adta
kö'csön
ic-riní ia.t járjanak.
hogy erős néphadseregünk
legyen.
n b.
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az alföldi

Pénteken délelőtt: nyilt meg
Magyar Tudományos Akadémia mii.
Bzaki tudományok osztályának földtani bizottsága által rendezett alföldi kongresszus amelyen geológusaink az Alföld talajával kapcsolatos kérdéseket vitatják meg.
A kongresszus megnyitásán meg.
jeleint Szádeczky-Kardoss Elemér
akadémikus, a geológia kétszeres
Kossuth-díjas tudósa, Földvári Aladár Kossuht-díjas geológus, Hevesi
Gyula akadémikus, az Akadémia
műszaki tudományok osztályának
psztálytittkára és a földtan számos

ö

földtani

tudósa és szakembere. Jelen voltak
a külföldi tudósok is, akik a lengyel Népköztársaságból, a Csehszlovák Köztársaságból és a Német
Demokratikus Köztársaságból érkeztek a kongresszusra.
Vadás, Elemér akadémikus megnyitó szavai utan kezdetét vette a
kongresszus kétoapos tudományos
munkája. Az első napon az alföldi
üledékanyag-vizsgálatokkal, nz alföldi talaj, és vízkérdésekk?!, a
második napon az Alföld rétegtam
kérdéseivel foglalkoznak.

MEGJELENT
A TÁRSAD
AUGUSZTUS-SZEPTEMBERI
' A Társadalmi Szemle mosl megjelent augusztus-szeptemberi keflŐ6
számának vezércikke a Szovjetunió
Kommunista Párttá XIX. Kongresz.
ezuisánnk jelentőségét méltatja.
Kossuth Lajoa születésének 150.
évfordulója alkalmából közli a folyóirat Révai József elvtársnak az
t j Kossuth-szobor
leleplezésekor
szeptember 19-én elmondott ünnepi
beszédét, vn'amint „Kossuth harca
az árulók és megalkuvók
ellen"
címmel részleteket közöl Andics
Erzsébe* elvtáisnönek a közeljövőben megjelenő tanulmányából.
Révai József elvtár® „Megjegyzések egy reigényhez" című könyvbírálatának teljes szövegét közli a
Társadalmi szemle. A cikk Déry
Tibor új regényének, a „Felelet"r.ek bírálatával utat mulat egfez
fejlődő irodalmi életünk számára.
A Béke. Viiágianács berlini rendkívüli ülésszakáról Lukács György
elvtárs írt cikket. Lenin műveinek
22. és 23. kötetéi Bolgár Elek elv-

kongresszus

ALMI
SZEMLE
KETTŐS
SZAMA

tár®, Sztálin műveinek 8. kötetét
Szánté Rezsó elvtárs ismerteti. R.
Sánla Hona elvtársnő .,A vallásos
elmaradottság leküzdésének kérdéséhez" címmel írt cikket. Komját
Irén elvtársnő cikke a francia nép
békeharcávnl
foglalkozik.
Közli
ezenkívül a folyóirat A. I. Oparin
„Az élet eredele" című, népszerű
szovjet tudományos füzetsorozatban
megjelent cikkét.
A szemle
rovatban
megjelent
Csatár Imre elvtárs „A DISZ mun.
kája és feladatai nagy építkezéseinknek" és Halász Árpád elvtárs
„A szocializmus felépítése a Német
Demokratikus Köztársaságban" című cikke.
.,A Közel és Középkelet országai"
clmü sorozat befejező cikkét G5möri Endre elvtárs írfa Törökországról. Morva Tamás elvlárs „A
munka termelékenységéről és a
munka intenzitásáról" cimű cikkében
a szerkesztőséghez
intézett
kérdésekre ad választ.

*

Párt

hirek

Értesítjük az elvtársakat, hogy
Sztálin elvtárs életrajza tanfolyam
propagandistáinak konferenciája október 17—19-ig lesz. A politikai gazdaságtan II. évfolyam propagandistáinak konferenciája október 15—
18-ig lesz. A politikai gazdaságtan
II. évfolyam hallgatói részére október 23—25-ig. A poitikai gazdaságtan II. évfolyamának megyei konferenciája október 11—19-ig lesz. A
politikai gazdaságtan I. évfolyam
megyei konferenciája október 23—
25-ig lesz. A politikai gazdaságtan
I. évfolyam propagandistáinak konferenciája október 30-án lesz.
Párttörlénet I. évfolyam
megyoi
konferencia október 17—18-ig lesz.
Párttörténet I, évfolyam propagandista konferencia október 24—26-ig
lesz. Párttörténct II. évfolyam megyei konferenciája október 3—5-ig
lesz. Párllörténet II. évfolyam propagandistáinak konferenciája okté.
ber 10—12-ig. Párllörténet II. évfolyam hallgatóinak konferenciája október 13—19-ig lesz.
A konferenciák megtartásának pontos ideiéről és helyéről külön értesítést küldenek.
1DÖ JÁRÁSJELENTÉS
\/«<-t>ató Idő'árás
szombat
estig:
Jobbára borult Idő,
többfelé eső. Meq.
élénkülő
észak,
nyuqati,
nyuqall
szél. A hőmérséklet
keleten kissé csök.
ken. nyugaton aliq
változik.
Várható hőmérsékleti
értékek az
orszáq területére: Szombaton reggel
9—12, délben 16—19 fok között.
MOZI
Szabadság)
Teli Vilmos
(október
1-lg).
Vörös Csillag: B. ügy (október l-ig).
Fáklya: KarácsonyéJ
(szeptember
28-ig).
Az előadások 6 és 8 órakor kezdődnek.
SZÍNHÁZ
Este fél 8 : Luxemburg
zsef Attila bérlet (2).

grófja. Jó-

TAJSZINHAZ
Zsombó, este fél 8: Vidám műsor.
KIÁLLÍTÁS
„A Néphadsereg békénk é® szabad.
Ságunk védelmezője" kiállítás at tiszti
k'ubban.
Nyitva délelőtt 10-tői este
8 óráig.
MUZEUM
Kossuth-emlékklállltás, Móra F e r e n c ki állítás, fejlődéstörténett
és termé,
szetrajzi kiállítások: hétfő
kivételével naponta 9
órától
délután
18
óráig, szombaton 9 órától délután 17
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
KÖNYVTÁR
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL
előtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-től este 9-Ig. Kölcsönzés 12-tói este 8-tg,
hétfőn 2-től este 8 tg.
Somogyi: Délelőtt
10-től este 7-lg.
(Könyvkőlcsönzés:
délután 2-től este
6 óráig.)
Gorkll (Horváth M.-u. 3. MSZT székház): Hétköznapokon
délelőtt 10-től
2-lg; délután 3 tói
7-ig.
Könyvkölcsönzés.
URANIA BEMUTATÓ CSILLAGVIZSGÁLÓ HÍREI
Ma este 7 órakor Beloiannisz tér 7.
szám alat) előadás. Derült idő esetén
s Hold és a Jupiter bolygó bemuta.
tása.
NÉPHADSEREG NAPJAT MEGÜNNEPLI A RÁDIÓ IS
Hazánk békéjét védelmező néphadseregünk ünnepéről,
a Néphadsereq
Napjáról vasárnap főbb
műsorszámban emlékezik meq a Magyar Rádió.

A Tilo-rendszer —
a dolgozók kizsákmányolásának
magas iskolája
Szófia A „Rabotnicseszko Deio". betegségben éa 650 gyomolbajbaa
ban B. Minovics újabb adato-kat kö. szenved.
zöl a jugoszláv munkásosztály kiA jugoszláv dolgozók sok helyen
zsákmányolásáról.
ba rak ok ban, romos házakban húzJugoszláviában már régen meg- zák meg ni agukat
A „Politika1' megírta, hogy egy
szüntették a napi nyolcórai munkaidőt és tíz—tizenhat órán keresz- munkáltató fabarakkját két részre
tül dolgoztatják a munkásokat, A osztefta, az egyik részében tartja *
heti egy nap munkaszünetet is meg- jószágot, a másikba padig munkászüntették. A kizsákmányolás foka sait szállásolta be.
A nyomorgó kimerült munkások
a 7 iparban és a bányászatban meghaladja a 600 százalékú*. A közepes gyakran válnak a gépek áldozakeresettel
rendelkező
munkások taivá. hozzájárul ehhez az is. hogy
egész évi jövedelme csupán kéthavi a jugoszláviai üzemekben hiányzik
a
műszaki
munkavédelem.
A
szükségletük fedezésére elegendő.
„Borba" szerint sérülések és ba.1.
T.ilo Jugoszláviájában
kegyetle- esetek folytán az elmúlt évben több
nül kizsákmányolják a nők és a mint egy millió munkanap eseítt ki
gyermekek munkáját is. A zemundi a termelésből. A megsérült munka-1
gyárakban mintegy 350 gyermek sok nagyrészét nem tudták idejedolgozik, akik közül egyesek m'ég korán orvosi segítségben részesí12 életévüket sem töltették be. A teni mert sem orvos, sem gyógybori bányákban 1500 ifjú a legnehe- szer nincsen elegendő. Ilymódon
zebb munkát végzi. A gyermekek a zsákmányolják ki Titóék a
jugo.
szó teljes értelmében egy darab szláv munkásosztályt, hogy óriási
száraz kenyérért dolgoznak. 10 ezer profitot harácsoljanak
a külföldi
ipari
angoikőros. . monopólisták
és saját burzsoáziájuk
ipari tanuló
taiiuiu közül
aurui 1900
isvu uuguiituiuo,
jiiuuup:::,
2000 idegösszeroppanásban, 480 bör.| számára,

As Ujszegedi
Kender sportolói
a Harmadik
Békekölcsön
Az újszegedi Vörös Lobogó SK s p ó r .
tolói, megértve a Harmadik Békekölcsönjegyzés Jelentőségét, m á r a Jegyzés első napján elsők között tettek tanúbizonyságot p á r t u n k h o z és a szocializmust épttő hazánkhoz való ragaszkodásukról. Az Újszegedi VL 37
sportolója 46 000
forintot
Jegyzett,
egy főre eső átlag
1243 forint.
A
sportolók tudják, hogy Jegyzésükkel
nemcsak a szocializmus
építését,
a
béketúbor erősítését segítik elő, hanem közvetlen ls visszakapják, mert
sporttelepüket állandóan
szépítik és
a most folyó építkezések során is 10
tusos hideg-me'eg vízzel ellátott fürdőt kapnak.
VASARNAPI SPORTMŰSOR
Labdarúgás

példamutatása
jegyzésben

Az üzem sportélete rohamoa
fejlődésnek indult. A z ú j sportköri elnökség a
hozott határozatokat, utasításokat
mindenkor
végrehajtsa
éa
ezen
keresztül
fokozatosan
fej.
tődnek
szakosztályaink,
ü j szakosztályok létesülnek.
Az
előirányzott
MHK tervet a szeptember 22-én m e g .
tartott MHK p r ó b á k k a l együtt 65 százalékra teljesítették. Ezeken a p r ó b á .
zásokon ú g y a pártbizottság, mint sz
CB. tagjai résztvettek.
Kívülük
63
dolgozó próbázott le, közülük s z á m o .
san kiemelkedő eredményekkel.
Járási labdarugó bajnokság

j

Szatymazon
Mórahalom Játszik
fél
4-kor, Sándorfalván Asotthalom fél 4
órakor, Alpyőn Ujszentiván fél 4-kor,
Kisteleken Deszk fél 4-kor,

Sz. Petőfi sporttelepen: Délután fél
4 órakor Sz. Petőfi—Bp.
Építők NB
Il-es mérkőzés. Előtte fél 2
órakor
Sz Petőfi ifi—Sz Lok. ifi bajnoki. Negyed 1-kor Sz. Petőfi—Vörös
Meteor
mezítlábas A. csoport
bajnoki. 11kor Sz Petőfi
II.—OsztáJymérnökség
mezítlábas B. csoport bajnoki. 9 órakor Sz Petőfi II—Sz Postás II. városi bajnoki.
Hunyadi téri sportpályán: Negyed 9
órakor Vasas—Vörös
Meteor városi
bajnoki. 10 órakor Sz Dózsa—VL Sz.
Kender megyei
I. o. bajnoki.
12
órakor Ép.
Lak.—Kenyérgyár várost
bajnoki. 2 órakor Sz Dózsa II—Textilművek mezítlábas batnokt.
Újszegedi Textiles pályán: 9 órakor
Ujszegedi ifi—H Petőfi ifi bajnoki. 11
órakor Szerelők—Haladás városi bajnoki. 2 órakor
Újszeged! VL—Lok.
II. városi balnok!. Fél 4-kor Újszeged
—H. Pefőfl megyei I. o. bajnoki.
Lokomotív pályán
8 órakor:
MAV
lg—Délmagyarország Nyomda. 10-kor
Építők—Jutagyár.
Lokomotív külső pálya: 9 őrn Szeged
állomás—MTSK, 11 órakor Lendület I I .
—Vörös Meteor II
Ady tér: 12 órakor Lendület— Ruhag y á r városi bajnoki, fél 3-kor B ő r ö .
Bök—Kinizsi mezítlábas bajnoki.
Szabadság tér: 10 óra OMSÉG—Bőrösök városi bajnoki, fél 4-kor Távírda—Fáklya városi bajnoki.
Textilmüvek pályája: 10 óra Textilművek—Fűtőház városi bajnoki.
Cserepessor: 9 óra Spartákusz—Előre városi bajnoki.
Honvéd pálya: Fél 4 órakor Sz H o n .
véd—Sz Dózsa mezítlábas bajnoki.

A Szegedi Lokomotív ökölvívó csapata vasárnap
Gyulán a Gyulai Kinizsi ökölvívóival mérkőzik.

SZEGEDI Konzervgyár vásárol épületfát.
MODERN politúros ÚJ hálószoba eladó.
Maros u. 41/b.
FISCHER órás, Klauzál-tér 3. Karórát,
zsebórát keres megvételre.
SZÖVETKEZETÜNK Szeged,
Csongrádi
sgt. 33. szám alatti tartósító, üzeme
zöldpaprikát,
zöldparadicsomot
és
zöld dinnyét vásárol savanyítás céljára a mindenkori napi áron. Az é r i
dekelt felek
eladandó
árujukat a
fenti helyre szállítsák.
BÖRKABATJAT most
festesse, Javíttassa Csordás bőrruhakészítő mesternél. Szent Miklós u. 7.
MALTERKÉSZITÉSHEZ kiválóan alkalmas csiszolók ingyen
elhordható
a
Szegedi Kő. és Cementipari Vállalat,
Mérey u. 15. s z á m ú telepérőt.
MOZAIKLAPOK, betoncsövek
ktutaíá®
nélkül kaphatók a Kő- ós Cementipari
Vállalatnál, Mérey u. telepen.
BÚTOROZOTT szobát keresünk Címeket: Délmagyarország
kiadóhivatalé,
b a kérjük leadni.
ELADÖ házak: Belvárosi 2x2 szobás
modern ház felerésze, kétszobás parkettás. fürdőszobás Cakdt átadásával
50.000, Marx térnél gazdálkodónak alkalmas 3 szobás m a g á n h á z sok gazdasági épülettel, lakás átadással
45
ezer. Gyufagyárnál 2 szobás
villaszerű ú j m a g á n h á z 28.000, Fodor telepen m a g á n h á z
28.000,
Csongrádi
sugárúton m a g á n h á z nagy telekkel 22
ezer. Petőfi telepen 2 szobás azonnal
beköltözhető m a g á n h á z 18.000. Ugyanott l szoba, előszobás m a g á n h á z , előre fizetendő 5000 Ft. Több havi rész.
leire Baktóban 500 négyszögöl
gyümölcsös 10.000 Ft.
ELCSERÉLNÉM
hódmezővásárhelyi
szoba, konyhás főbérlell lakásom hasonló szegediért. Ért. este 6
órától,
vasárnap egész nap. Római krt. 18
Ábrahám.
CSERÉPKÁLYHA Jó állapotban beépttett sütővel eladó. Petőfi Sándor sgt.
8
13. szám.
KÖSZÖRÜLÉSI működésünket a Marxtéri piac sarkán megszüntettük.
A
Javításra nálunk hagyott
tárgyakér*
igazolt tulajdonosai 8
napon belül
Jelentkezzenek. Petőfi Sándor sgt. 75.
8
Sebők.
PRÍMA Zefír
tűzhely, fehér
nagy
dunna, párnak, lepedő, férfi és
nőt
karóra, rövid és hosszú bőrkabát, női
g y a p j ú kék kabátanyag eladók. Kecs.

VENNÉNK vagy csak bérbe vennénk
a téli hónapokra egy
fürdőkablntCipőszövetkezet, Szikra u. 2.
KERESÜNK kifogástalan áUapolban lévő vlllanyhegesztőt
220—380V. megvételre készpénzért.
Szegedi
Ruhagyár.
ELVESZETT 3 d r b két hónapos malac.
Nyomravezető
Jutalomban
részesül.
Délibáb u. 29. Sebők.
PERFEKT gépírói ál'lást keresek. Ctmj
Lenin u. 11.
CSERESZNYEFA
rekamié, tolóüvegaj.
tós könyvszekrény eladó. Megtekinthető: Tolbuchin sgt- 21.
HALÓSZOBA, JÓ minőségű, olcsón eladó. Festőmüholy, Sztálin sétány 4.
EGY d r b 5 ajtós diófaszekrény kifőgá.stalan állapotban.
zsúrkocst,
kis
asztatok és képek eladók. Megtekint,
hetők: Vásárnap egész nap. Gogoíy u.
31. (volt Polgár u.)
ELADÓ egy öt mázsás tehén, beszól,
gáltatásra alkalmas. Apáca u. 14.
UJ női kerékpár, 39-es nőt bundaclpő, lószerszám,
épületgerendák
eladók. Alföldi u. 9.
BÚTOROZOTT szoba 2 szemé'ynek kiadó. Mtíramarosi u. 30. Fodor telep.
ELADÓK:
erősebb férfinak
feketeszürke csíkos
ruha,
munkanadrág,
kocsiülés. Csongrádi sgt. 7/a.
EGY Jóállapotban lévő sezlon eladó.
Rigó u. 1G.
15 KUP SZAR a szentmihályteleki állomásnál eladó. Érdeklődni Szécsl u.
13. szám.
BEADÁSRA el ka', mas
sertés
eladó.
Hattyas sor 41.
HÁZIKERT m e g m u n k á l á s á t felibe vállalom. Mikszáth Ká!mán-u. 26. I. em.
Jobb.
UJ hálóbütor eladó. Veresács u. 16
ÚJSZEGEDEN 3 hold föld
kishaszonbérletbe azonnal kiadó. Battvhány u .
26. Buday.
EGY Jő méév gyermekkocsi
eladó.
Remény u. 53.
DISZNÓÓL, deszkából, eladó.
Április
4-útla 23. Középső csengő.
SEZLON, konyhaasztal, hokedlik, motoros kesztyű, motorszemüveg, 6 voltos Bosch kürt, kéziköszőrü, deszka,
eladó. Csongrádi sgt. 10/a.
ANTIK vitrin,
üvegaitós könyvszekrény, ágysodrony,
afrik
matraccal,
kis és nagy faragott
ebédlőkredenc
két nagy rézcsillár és egyéb
holmik
e a d o k . Széchenyi tér 7. I 18
130 kg-os SERTÉSEMHEZ
beadáshoz

Céllövészet

'"I

A Sz. Honvéd
RE a
Néphadsereg
Napjának tiszteletére országos Jelle.
g ü meghívásos céllövő versenyt rendez szombaton és vasárnap reggel 8
órától a Lokomotív pálya lőterén éa
az újszegedi katonát lőtéren.
SAKK
A Sz. Petőfi sakkörének helyiségében vasárnap reggel 9 órai kezdet,
tel Játszák le a sakk Béke-kupa döntő mérkőzéseit. Az Sz. Honvéd A., Sz.
Honvéd B„ az Sz. Petőfi A.—Sparta.
kus A. csapatat között. A nagyszabású mérkőzéseken 32 csapat indult éa
négy Jutott a döntőbe.
Az

Sz. Lokomotív

Kiskunfélegyházán

Az Sz. Lokomotív labdarugó csapata vasárnap reggel a
sebesvonattal
utazik Kiskunfélegyházára, a K. Vasas elleni NB Il-es mérkőzésére.
Az Sz. Lokomotív csapatösszeállítása: Uhrtn — Tóth, Veress II.. Vörös
— Hídvégi, Laczi — Kakuszl,
Vigh,
Borbély I I I , Szélpál, Garami. Csere:
Sebők és Kasuba.
Az

Sz. Lokomotív ökölvívók

Gyulán

A

x ZEMKÖ JÁNOS meghalt. Temetése
hétfőn dé'előtt 11 órakor az alsóvárosi temetőben. A gyászoló család.

Divatbemutató

KÉSZRUHÁT

A Szegedi Férfi és Női Divat,
szabóság
1952 szeptember hó
27. és 28-án este 7 órai kezdettel a Hungária-szálló
eme.
leti nagytermében
őszi és (éli
divatbemutatót rendez.

Est* 7 óráig meghosszabbították
az
Országos
Takarékpénztár
pénztári szolgálatát. Az O. T. P. budapesti nagy fiókjai, valamint
győri, miskolci,
szegedi és pécsi fiókjai a dolqozók kényelmének
biztosi tására este

7 offrffa• i g
tartanak

Nyeremények

kifizetése. Takarékbetétek

nyitva.

be- és kifizetése.

Értesítést kap államkölcsön kötvényeinek
kisorsolásáról,
ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTAR

aiJ n

ha

1

az

nyeremény - szolgálafához fordul.
A kötvények számai nyeremény-levelezőlapon
Jelenthető
be
az
O, T. P. nyeremény-szolqála|ának (Budapest,
V. Nádor
u.
16).
A levelezőlapok kaphatók az O. T. P. fiókjainál, a postahivataloknál, Budapesten a dohányos boltokban. A beérkezett levelező,
lapok alapján
az O. T. P. figyelemmel kíséri a kötvényt addiq,
amlq ki nem sorsolják. Kisorsolás ese|én azonnal értesíti a
kötvénytulajdonost-

Áramszünet
A Délmagyarországi
Áramszolgáltató Vállalat szegedi
üzemvezetősége közli, hogy

szeptember 28-án,
vasárnap reggel 6 órától délután 15 óráig Tápé, Szőreg,
Deszk, Klárafalva, Kübekháza, Ferencszállás, Ó- és
Ujszentiván községekben szü.
netel az áramszolgáltatás.
P-

DÉLMAGYARORSZAG

politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadót
ZOMBORI J Á N O S
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11
Telefon: 35—35 és 40—80
Kiadóhivatalt
Szeged. Lenln-u
•.
Telefoni 81—ta é® 35—00.
Csongrádmegyei
Nyomdaipart
Vállalat. Szeged

ui leírnia* vezető? yiecze GjfOUOf

keméy u, ifi, _

e f i . t o ö .fcÉSB* teqsgeta Felhq u, «

