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Itt az els5 szegedi és szegedkörnyéki 
hadifoglyok névsora 

A legtöbb egészségben érkeztek meg a Horthy-lasízmus 
elhurcol tini 

Vasárnap rteleiőtt megérke-
zett Debrecenbe az első hadl-
fogolyszerelvény 1798 hadifo-
gollyal. Vasárnap este a má-
sodik szerelvény futott be 
1579-es létszámmal. Az első 
tonai fogadására a rrinjőléti 
minisztérium kiküldöttein ki-
Vöt megjelent Nagy Imre elv-
társ, az országgyűlés elnöke is. 
Beszédében elmondotta, hogy 
K hadifoglyokat 

a Mar.u -tav/mus hurcolta 
el otthonukból, most pedig a 
népi dcmokrác'a hozta őket 
viss/a. 

Befejezésül arrál beszólt, hogy 
S hadifoglyok odakint élmun-
kások voltai és megbecsülést 
azerezlek a magyar népnek. 
A kormány nevében Veres Pé-
ter honvédelmi miniszter fel-
hívta a hazatért hadifoglyokat, 
hogy kapcsolódjanak héle a 
dolgozó magyar nép munká-

Íibn. A honvédelmi miniszter 

s Pesla László miniszterel-
nökségi államtitkár elbeszélge-
tett a hadifoglyokkal és öröm-
mel állapították meg, hogy 
mindkét szerelvényen érkezett 
hadifoglyok a legjobb egész-
ségben tértek haza. 

Akik Debrecenba 
*»k«*tek 

Az eiső két szerelvénnyel a 
következő szegedi és környék-
beli hadifoglyok érkeztek Deb-
recenbe: 

SZEGED: Bertók István, Sán-
dor Gyula, Sirró Sándor, VI-
rtgh János, Battancs János, 
Gera János. Klri István, Mar-
kovics Sándor, Szabó András, 
Frigves Sebestvén, Császár Mi-
hály. Erdőd l József, Bóka Sán-
dor. Nagy Gyula. Tátrai György. 
KISTELEK: Juhász István, 
Barta Árpád, Rcdk Ferenc, 
Kéiló Gábor. ALGY0: Aradi 
János, Gáli Jenő. DOROZSMA: 
Barsl Árpád, Bakos János, 
Kálló Gábor. TÁPÉ: Tari Fe-
Ireiic CSORVAS: Araki János. 
FÖLDEÁK: Kiss István. Ku-
ranczv Mátvás. SÖVÉNYHAZA: 
Sándor Mihály. DESZK: Bo-
Jókv János. SZŐRKG: Berényi 
Péter. PÉNPöKLELLE: Benkő 
Antal MEZOKOVACSHAZAi 
Grün Adolf, Kacsaia Lajos. 

A következő szegedi és'kör-
nyékitől! hadifoglyok Márama-
Posszigetre érkeztek. Levelei-
ket hozzátartozóik átvehetik az 
MKP Aranv János-utca 2. szám 
alatt! székházában: 

SZEGED: Markovtcs Izidor 
jTirfiletési éve 1921), Bartók 
Isítván (1907), Kurucz István 
1(1914), Sándor Gyula (1915), 
Nagy Gyula (1911), Szabó Fe-
renc (1924), Kovács László 
(1910). Csirik Ferenc (1925\ 
Polesz József (1920), Takács 

József (1899), Kirt István 
(1911), Erdődi Józseí (1926), 
Veszelka Sándor (1921), Sirró 
Sándor (1922), Doka Sándor 
(1923), Vlrágh János (1919), 
Tátrai János '1916), Bálint La-

jos (1902), Kovács László 
(1910). SZENTMII! ALYTELEK: 
Szekeres Imre (1912). MÓRA-
IIA LOM: S*abó And-és (1920). 
FEKETESZÉL: Finlés István 
(1915). 

Es végre itfhon vannak Szegeden! 
Hétfőn hajnali 4 órakor — 

szinte váratlanul — megérkez-
tek a szegedi nagvállo másra 
az első hadifoglyok A nép-
jóléti minisztérium pályaud-
vart hadi fogotyki ren rreifs f ge 
azonban készenlétben volt. 
Dr. Hammer Fidél kircndell-
ségvezető, Bugyínszky János 
a Volt Hadifoglyok Bajtársi 
Szövetsége részéről, Hegyes 
Jánosné, Csatlós Miklósne és 
Béli Andrásné az MNDSz ré-
széről fogadta az első érkező-
ket. Meleg étellel, cigarettával 
halmozták el őket. A nap fo-
lyamán még négy vonaton ér-
keztek szegedi és szegedkőr-
nyéki, valamint jugoszláviai 
illetőségű hadifoglyok. A me-
leg fogadtatás könnyeket csalt 
ki szemükből. Lehevertek a 
frissen megvetett ágyakra, meg-
mosdottak az alagsor tussolól-
ban, étkeztek a jiszta kony-
hán, ahoi minden jóval ellát-
ták őket Utána boldogan foly-
tatták ntjukat hazafelé. 

A megérkezett hadifoglyok 
kivétel nélkül a tattnbb 
szinben vannak, makk-
ertészségeseb tLz'ák fe' ér 
aFónemlk van rajtuk. 

Mindnyájan meseléged tlek. 
Beszéltünk Varga István 
gyulafalvi hadifogollyal, aki 
Moszkvában egy erőmű épí-
tésénél, majd egy mezőgaz-
dasági kolhozban dolgozott. 
A legjobb bánásmódban ré-

szesültek, ételt annyit kap-
tak. mint a polgári lakosság. 

Naof kenyérfejadagjuk fi" 
deka volt. 

Brigádokban dolgoztak, me-
lyek munkaversenyben ál-
lovak egymással. Annak a 
brigádnak tagjai, amely a 
normán felüli teljesítményt 
érte el, külön élelmiszerjut-
tatást kaptak. Gyakran a 150 
—203 százalékos termelést is 
elérték. 

Az első boldog haza-
tértek 

Hétfőn egyébként a követ-
kező hadifoglyok érkeztek 
meg Szegedre: Szeged: Mát-
rai György, Markovics Sán-
dor, Frigves Sebestyén. Al-
sóközpont* Sééra János, Sza-
bó András. Algyő: Gáli Je-
nő. Apátfalva: Michalek Fe-
renc, Csórva: Kiss István, 
Erdődi József, Molnár Ist-
ván. Domaszék: Bozóki Já-

|nos. Deszk: Szabó Márton. 
Kiskundorozsma: Juhász 
István. Kiszombor: Buza.Tó-
zsef. Magvarcsanád: Varga 
Pál. Makó: Márton Ferenc. 
Püspöklelle: Benkő Anta^ 
Kuron Ferenc. Tápé: Tan 
Ferenc. SzŐreg: Varga La-
jos. Zákány: Battancs János, 
Császár Mihály. 

N » a v sikere van 
a D é l m a g v a r o r s z á g 

k e d v e z m é n y e s 
b e v á s á r l á s i a k e i A ! * n * k 

Szombati számunkban közöl-
tük azoknak a szegedi kisipa-
rosoknak és kiskereskedőknek 
névsorát, akik bekapcsolódtak 
a Délmagyarország kedvezmé-
nyes bevásárlást akciójába és 
előfizetőinknek többszázaiéikos 
kedvezményt adnak. Már az 
első vásárlási napon Igen nagy 
számban keresték fel a felso-
rolt kisiparosműhelyeket és 
kiskereskedéseket. Ez alkalom-
mai Is felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét, hogy a Délmagyar-
oirszág előfizető! nyugtájának 
felmutatásával Szeged legjob-
ban bevált kiskereskedőméi, 
kisiparosainál veheti Igénybe 
a kedvezményes bevásárlást. 

KaSánka Espresso aM5„kíé 

Vegyünk részi 

a földműves szövetkezetek 

termelést versenyében 
A hároméves terv sikeres 

teljesítésén Keresztül minél ha-
marabb megvalósítjuk a virág-
áé mezőgazdaságot és jómódú 
parasztságot — ezzel a mon-
dattal végződik a csongrád-
tnegyei földmüvesszővelkeze-
íek versem-szerződése, amely-
Jyel a MOSzK által Iebonyoli-
íandó löldmüvessrövelkezett 
termelési versenyből veszik ki 
részüket. — Amikor a főldmü-
vesszöveösezetl körökben a me-
•ögazdasági munkaversenynek 
hire terjedt, még a központi 
versenyszerződés megküldése 
előtt. a csongrádi földmüves-

••" e el termelést verseny-

re hívta ki a szentes! földmü-
vesszövetkezetet, ugyanígy ver-
senyre kelt a sövényházi Is 
a baksl fölomüvesszövetkezet-
tei. Reméljük, hogy e-zek a 
versenyaihivások jó hatással 
lesznek a tóDbi szövetkeze-
tekre is. 

Erről a helyről is felbivjuk 
a szegedi Íöldmüve6szövelke-
zetek tagjait, hogy minél töb-
ben vegyenek részt az egyéni 
termelést versenyben. 

A MOSzK a maga részéről 
minden erejével tamogatja eze-
ket a versenyeket 

RATKAY ALBERT 
klrend. szerv, oszt vezető. 

Csak röviden 
A Szovjetunió húszmilli-

árd rubeles államkölcsönt 
bocsájtott ki. A dolgozók 
nagy lelkesedéssel kezdték 
meg a kölcsön jegyzését. • 

Paleszt'nában az angolok 
arab csatlósaik érdekében 
szorgalmazzák a fegyverszü-
neti tárgyalásokat. 

• 

Spanyolországban fokozó-
dik a sztrájkmozgalom. 

• 

Zilliakus angol munkás-
párti képviselő súlyosan el-
ítélte a kormány világhábo-
rúra vezető politikáját. 

• 

A® USA hét középnyugati 
államában a hét végén ha-
talmas szélvész tőbbmillió 
dolláros kárt okozott. 

# 

A párizsi mintavásár bé-
lyegkiállltásán Magyarország 
is szerepelt. 

• 

Lausman csehszlovák jobb 
oldali szociáldemokrata ve-
zető visszalépett a válasz-
tásoktól. 

• • 

Rákosi elvtárs is felszólalt 
az osztrák szakszervezeti 
küldöttség tiszteletére hét-
főn este rendezett vacsorán. 

• 

A 48-as egyéni zeneverse-
nyen Tatabanyán a zongorá-
ban Kármán György, a sze-
gedi Baross-gimnázium V. 
osztályának növendéke ke-
rült ki győztesként. 

Dr. Zöld Sándor 
és Komócsin Zoltán kitüntetése 

A /Magyar Közlöny* májps 1-i száma közli, hogy 
Tildy Zoltán közlársasági elnök. Dinnyés Lalus ml-
rl z ereli ök c ö e^jerz ésére, a mngya»- demokrácia ki-
építése és megerősítése terén kifej é-deroe- és crc<fc 
menyes munkássága e^smeréséfl! dr. Zöld Sándor or-
szággyü ési képviselőnek a Magyar. Köztársasági Ér-
demrend köz'pkere-rtjét, K-niécrin Zt'fánn k p dig 
a rend tiszti keresztjét adom-nyozta. 

A szegedi dolgozók bizonyo-
san osztatlan örömmel vesznek 
tudomást Zöid Sándor elvtárs-
nak, az MKP nagyszegedi vég-
rehajlóbizoltsága titkárának 
magas kitüntetésérői. Zöld 
Sándor már a debreceni kor-
mány megalakulása óta igen 
nagy és fontos részt vesz a 
politikai életoen. Közei egy 
éve állította az MKP a nagy-
szegedi V. B. élére és ez 
aránylag rövta idő alatt nem-
csak saját pártját erősítette 
meg. de élén járt NagySzeged 
minden demokratikus mozgal-
mának. Rendidről nagv érde-
me van a helybeli reakció el-
len vívott eredményes küzde-

lemben ts, de jeienlős mér-
tékben neki tudható be az is, 
hogy a két munkáspárt egye-
sülése oly természetszerűen és 
harmónikusan folyik 

Komócsin Zoltán elvtárs úgy-
szólván együtt nőtt fel a mun-
kásmozgalommal. Tgen fiatalon 
érte az a tisztesség, hogy aa 
MKP nagyszegcol végrehaj ló-
bhottságanak titkárholyetíese 
lett. Ebben aminőségétan mint! 
Zöld Sándor eiső munkatársa, 
rendkívüli tehetségévei és er-_ 
nyedetlen szorgalmával tűnt' 
fél. Méltán vehetnek róla kö-
vetendő példát a törekvő fia-
talok. 

Száz uj munHásnan ad kenyerei 
az áliamasifott Lippai fűrésztelep 

Ut szettem, iobb munka, jobb eredmény 

Mint a sziréna, visít a 
cirkula, a gatterok ütemes 
Kopogása fokozza a hangza-
vart, időnként nagyot döng 
ai föld, amott ketten vagy 
hat mázsás tönköt gurita-
nak. Egész nap hajlonga-
nak, görnyednek, de mun-
kájukkal már nem a Lippai 
vagyont gyarapítják. 

Néhány hete még a régi 
gazda hajszolta őket. /Csi-
náltok ki valamit a pén-
zemért?? — kiabálta napes-
tig, miközben a gömbfüré-
szeket tönkguriláshoz ren-
delte, a tőnkguritókat pedig 
földmunkára, saját gazdasá-
gába. hogy elvegyék a pa-
rasztok kenyerét. 

Most mindenki a helyén 
dolgozhat Lebák József, az 
uj munkásigazgató nem pa-
rancsolja össze-vissza mun-
kára a dolgozókat, ö ismeri 
a teljesítőképességüket, s 
ahol pótlásra van szükség, 
nekigyürkőzik és velük dol-
gozik." Meg is látszik a mun-
kameneten, hogy szakember 
irányítja. Török József meg-
békélten tömi a nagy ka-
zánt kora reggeltől délután-
ig, az ő munkája nélkül be 
se nevezhettek volna a ver-
senybe. 

A kis Daróczi Vince is 
egész nap /csutakolja< a gé-
pekel az üzem szivében, bent 
a gépházban, ötpercenként 
nézi az olajnyomásmérőt, jaj 
fci ne hagyjon a motor. Nem 
azért, mert utána klvágnik 
az üzemből, mint mondja, dle 
akkor mi lesz a többivel, ha 
kiolvadnak a csapágyak ós 
leáll a gép. 

Zuhany helyett 
esatádl kripta 

Pedig a gépekkel igy is 
sok a baj. A régi gépész nem 
sokat törődött velük, akár 
.csak a régi gazda. Még a 
kis hibát sem javíttatta s a 
nagy hajszában tönkremen-
tek. Most is két gntter men t 

Déry 
kerékpár 

60 éve legszebb, legjobb, 
legolcsóbb! — K'i-s. 9. 
JíviWsn* löfcfcllássaU 

készre?, de az üres kasszá-
val átvett vállalat nem biriai 
el a nagy javításokat. Szik-
szer Antal, az uj gépész 
mógisem hagyja magát. Ne-
kiugraszlott a dolognak — 
mondják a többiek. — Oda-
állt az esztergapadhoz és 
magia is dolgozik, hogy mi-
nél hamarabb üzembe he-
lyezzék a gé eket. 

Nem is lehetett ott nyu-
godtan dolgozni, apiig min-
den munka a Lippai-csalá* 
dot szolgálta. Mennyit har-
collak a zuhanyozóért, mos-
dóért. mig végre elkészítet-
ték. Zuhanyozni mégse Ind-
iák, mert nem jött belőle a 
viz. >Neni telik arra? — 
»nincs miből? — hangoztat-
ta Lippai. Másra kellett a 
pénz. Illetve Lipnaiék pén-
zén miért tisztálkodjon a 
munkás? Inkább családi 
kriptát építtetett 40.000 fo-
rintért a halottaknak. Jus-
son azoknak is a vagyon-
ból, csak a munkás ne lás-
sa használ. 

Kenyér s z á z m u n k a " 
nélkülinek 

A fürészház mögött szokatla-
nul nagy a Zstvajgá.s. Azelőtt 
itt kihalt volt minden, most 
pedig eniber ember hátán izog-
mozög. Szortírozzák az árut. ha 
vevő jön, ízléses kiállításban 
lássa. 

Elmondja Lebák elvtárs, aa 
uj vállalatvezető, hogy a Llp-
pal-lelep hetvenhat dolgozó-
ján kivin száz munkanélküli-j 
nek szerzett kenyeret. Innen, 
a szokatlan nvüzsgés a tcle-í 
pen. 

— A munkásigazgató ndj 
csak jó vállalatvezető le^yenj 
— mondja —, hanem törődjön 
az uj munkaalkalom terem-
tésével is és ezzel a munka-
nélküliség leküzdésével. Illegj 
hatalmas, kihasználatlan terü-
letünk volt. Ezt most haszno-
sítottam. Szerződést kötöttünk! 
12.000 köbméter fa tárolásárai 
és szortírozására a KeleteunH 
pal Részvénytársasággal. Hogy 
ezt a munkát elvégezhessem*; 
száz uj munkást kellett felven-
nem, akik szintén normában! 
dolgoznak. Ahogy elnézem) 
még ezt a számot ís szaporita* 
nom kell. t 

Ezért hangosabb most a Lip-1 
pal-fatelcp. De más ez a kÍN 
ma. mtnt alig néhány hetei 
amikor a hajngos szó csuk uj 
munkást érte. Ma hetvenhal 
régi és száz uj dolgozó boldog 
zsivaja veri fel a telepet. 

Lipnay lrm» 


