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A szegedi építésügyi főigazgatóság területén 

q le szabadulás óla 5508 Uj lakÓháZat 
é p í t e t t e k 

A szegedi építés- és köz-
jnu ik:iü yi főigazgatóság ki-
inuiaiást készített területén 
a felszabadulás ulán épült 
és helyreállilolt lakóházak-
ról. A főigazgatóság hatás-
köre alá tartozó Csongrád. 
Csanád, Békés és Bács-'Bod-
rog vármegyékben összesen 
5508 uj lakóház épült, 1988 
lakóházat hoztak rendbe, 
parasztházat pedip 5527-et. 
Az összes ujiáépilett és 
re dbe! ozo't házakból7062-
őt a tulajdonos saját költsé-
gén épilétt, vagy hozott 
rendbe. 77-hez az OHESz 
adta a költséget, 357 ház 
építésének költségét más-
honnan fedezték. 

A Csongrádmegyére vo-
natkozó adatok szerint a 
megyében 765 uj lakóház 
épült, rendbehoztak 898 la-
kóházat, a rendbehozott pa-
rasztházak száma 1150. Sa-
ját költségén 1573 tulajdo-
nos épitett nj házat, vagy 
hozatta rendbe a régit. 

A Szeged belterületére vo-
natkozó kimutatásból meg-
tudjuk, hogy itt 28 uj lakó-
ház épült, négy paraszthá-
zat hoztak rendbe és 16 
másféle házat. Szeged kül-
területére 308 házra adtak 
épilési engedélyt, ebből 276 
parasztház. A megyében 
Csongrádon hozták rendbe 
r legtöbb házat, 420-at, eb-
t ő 270 parasztház. Kiskun-
riorozsman 65 ui lakás épült. 
150-et hoztak rendbe, a ta-
tarozott házak száma 185. 
Algyőn 26 uj ház épült, 23 
parasztházat hoztak rendbe 
és három másfélét. Sándor-
falván az uj lakóházak szá-
ma 6. összesen 28 házat hoz-
tak rendbe. Tanén pedig 

& öwő fanitóí 
menú l l i á k he'vüke? 

Az uiszegedi TanUóképtő 
vertenyre hivla ki az al»ó-
» városi Tonilónőképzől 

Az egész országban hataf-
r>:is iramban, nagy íelkesedés-
*ol fotvnak az uj munkaversc-
nyefc. Ebbe az uj versenybe 
n incsak az üzemek és a föld 
dolgozói kapcsolódlak be. Az 
iskolák padjaiban tanuló diák-
ság is megérti az u j szellemet, 
megérti, hogy meniiyire fontos 
üt jobh munka. Ennek a ha-
Indöszellcmü gondolatnak a 

}egyében is nagyobb fendü-
etfei folytatódik az u j tan-

évben a »Tanulj jobbam moz-
galom. Az idei éísö versen v-
rihivást az újszeged! tanító-
képző díákiai intézték az alsó-
városi tanítónőképző diákjai-
hoz. A két intézet diákjai kö-
Bött az iskolaév első napjaitól 
kezdve megindult a verseny, 
amellyel'.nemcsak saját, de a 
jövő generáció iobb, felké-
szültebb nevetését is szolgál-
ják. A kél tanítóképző úilé-
zet kőzött megindult verseny 
példát szolpál a többi szegedi 
takoláknak és azok remélhető-
leg szintén bekapcsolódnak a 
•Tanulj jobban* mozgalomba. 
A jövő tahitól ezzel a kezde-
ményezésükkel is bebizonyítot-
ták. hogy megállják a helyü-
ket. mert megértik az uj , ha-
ladó szettemet. 

16-ot, itt 14 uj házat építet-
tek. Feltűnő, hogy Nagymá-
gocson 105 uj házat építet-
tek és 98 parasztházat hoz-
tak rendbe, Sövényházán 
pedig 118 ui lakóház épült, 
mig Mindszenten csak hét. 
Kisteleken is csak három uj 

lakóház épült, négyet hoz-
tak rendbe. A megye szék-
helyén, Szentesen az uj la-
kóházak száma 15 és össze-
sen 207 házat tataroztak. 
Hódmezővásárhelyen 81 uj 
ház épült, 192-öt hoztak 
rendbe. 

A fö ldmüvesszövetkezet 
— a földműveseké! 

A szdregl szövetkezeti nap tanulságai 
A földmüvesszövetkezelek fej-

lődésüknek kétségtelenül u j sza-
kaszukba érkeztek. Dolgos pa-
rasztok kitartó munkája nyo-
mán megerősödtek ezek s szö-
vetkeztek és egyre inkább 
egyetlen utját jelentik a boldo-
gabb, jobb, nyugodtabb meg-
élhetésnek. Némely helyen 
azonban a szövetkezet vezeté-
sébe oda nem illő elemek fu-
rakodtak be, akik saját mal-
mukra szeretnék hajtani a vi-
Bet és K szövetkezés cégére alatt 
egyéni üzleteket akarnak lebo-
nyolítani. Fokozott éberségre 
van tehát szükség, hogy ezeket 
az embereket minél előbb eltá-
volítsák maguk a dolgozó pa-
rasztok saját szövetkezetükből. 
A földműves szövetkezet ugyan-
is csak akkor töltheti be iga-
zán hivatását, ha valóban a 
földműveseké, ha valóban föld-
művesek, dolgozó parasztok 
tartják kezükben a vezetést, — 
amint azt a szövetkezeti törvény 
is előírja. Az igazgatóság négy-
ötöd részének a dolgozó kispa-
rasztokból k e l kikerülnie, akik 
tudják, hogy mit .akar a pa-
rasztság, tudják, hogy mit keh 
tenniük, hiszen saját éníekük 
azonos a kfsparaszlság széles 
tömegeinek érdekeivel. 

Ezekről a kérdésekről beszélt 

igen helyesen s szőre gj földmű-
ves szövetkezet legutóbbi gyű-
lésén Kalapos János, aki rá-
mutatott arra, hogy a földmü-
aessZövctkezeteknek csak dol-
gozó kisemberek lehetnek tag-
fai. A szövetkezeteknek harci 
szervezeteknek kefe lenntök, — 
mondotta nagy helyeslés mel-
lett. — A szegényebb parasztok 
harci és Védelmi szervezete a 
szövetkezet a gazdagabb, sok-
fötdú, másokkal dolgoztató W-
zsákniányolókkal szemben. Ez-
ért fontos, hogy csak azonos ér-
dekű tagjai legyenek, mert nyil-
vánvaló, hogy a terménykeres-
kedő és m dolgozó paraszt ér-
deke nem lehet azonos. Ez ter-
mészetesen nfffn vonatkozik a 
halaidó értelmiségiekre, akik-
nek szellemi segítségére tovább-
ra is szűkség van, de uraknak, 
tőkéseknek, kapitalistáknak 
nincs helye » dolgozó parasz-
tok földművessíövcikezetében. 

Az. u j szakaszába érkezeit szö-
vetkezeti mozgalom most már 
elég erős ahhoz, hogy szembe-
nézzen ezzel a kérdéssel £s és 
biztosak vagyunk benne, hogy 
mindenütt MakoIboTtja pa-
parasztsíágunk soraiból azokat, 
akik az 6 verítékén keresnek 
jobb megélhetést maguknak. 

Csengele legyőzte Kisteleket 
a nyári termelési versenyben 
AKg félévvel ezelőtt Csengele 

dolgozó parasztjai termelési 
versenyre hívták ki W kistele-
kieket. A verseny első szakasza 
most lezárult és egyben kimu-
tatást készítettek az: ed'digi ered-
ményekről. A termelést ver-
seny 21 versenypontbót állt. — 
Ezek közül legtöbbet Csengele 
nyert meg. Az adatokat az Or-
szágos Termelési Versenybizott-
sághoz terjesztik fel végleges 
döntésre. Csengele már az in-
ouiáskor is jobban szerepelt, 
mert minden gazda részvett a 
versenyben, Kisteleken pedig 
csak 24 százalék. A szántóföl-
deket mindkét községben egy-
aránt százszázalékosan meg-
művelték, tehát parlagon se-
holsem maradt főid. A szerző-
déses alaoon termelt növények 
területe Kisteleken a szántóföld 
három, Csengelén pedig tiz szá-
zaléka volt. Belterjes gazdálko-
dás szempontjából viszont a 
kistelekiek vezetnek, mert a 
konyhakerti növények területe 
12 százalék, Csengelén viszont 
csak 10 százalék. Á tízéves átla-
got gabonából ezévben elérték 
Kisteleken, de Csengéién öt szá-

zalékkal még tul is haladták. Az 
állatállomány számbeli növeke-
fdése a verseny folyamán Kiste-
leken három százalékos, Csen-
gelén pedig liz százalékos volt. 
A parasztság tanulását elősegítő 
határjárásokon a kisteleki gaz-
dák két százaléka vett részt 
rendszeresen, a csengeliek kö-
zül periig tiz százalék. A beszol-
gáltatás teljesítésében Kistelek 
nem sokkal maradt alul, dc 
Csengele ebben is túltett rafia, 
mert az előbbi helyen 93, az 
utóbbi helyen pedig 105 száza-
lékban tettek eléget a követel-
ményeknek. A köztartozásokat 
a csengettek 90, a kistelekiek 
pedig 70 százalékban teljesítet-
ték. 

A két község közötti terme-
lési verseny legnagyobb ered-
ménye az a nagy és gazdag ta-
pasztalat, amelyet az egymás? 
sal versenyző dolgos parasztok 
szereztek ezalatt a néhány hó-
nap alatt. Reméljük, hogy az 
őszi munkálatokhoz még na-
gyobb lendülettel, « most le-
zajlott versenyszakasz tapasz-
talatai alapján fognak hozzá. 

160 ezer forintos közmunka 
a szegedi munkanélküliség 

csökkentésére 
Fásításra és fuskózásra veszik Igénybe 

a munkanélkülieket 
A szegedi munkanélküli-

ség leküzdése érdekében a 
Magyar Dolgozók Pártjának 
közbenjárására a MALLERD 
a szegedi erdők fásilására 
160 ezer forint tervhitelt k?--
polt. Ezt az összeget a sze-
gedkörnyéki erdők fásilásá-
ra és farönkök kitermelésé-
re fordítják és a nagyszabá-

sú munkálatok elvégzésére 
kizárólag szegedi munkanél-
külieket alkalmaznak, nagy 
számban nőket is, akik a. fá-
siiási munkáintokban vesz-
nek részt A MALLERD en-
nél a számottévő munkánál 
legalább 150 embert tud né-
hány hónapig foglalkoz-
tatni. 

A k i s v a s ú i t k e í t é ^ e l í 
e g y p a r a s s í k o c a t 

Halálos szerencsétlenség a ruzsajárási állomás 
közelében 

natot, amely Hegedűsök szerint 
állítólag nem is adott jelzést. 
Ivláy a síneken voltak, amikor 
meglátták a lőlük néhány mé-
terre robogó mozdonvtv He-
gedűs Ot lovak közé csapolt s 
azok meg is menekültek, ellen-
ben a kocsit derékba kapta és 
kettészelte a vdnat. A hátsó-
részt több mint 10 méterre 
görgette maga efött a mozdony, 
s mire sikerült megállnia, Csá-
tiban már alig volt élet. Azon-
nal értesítették a mentőket, de 
mire azok megérkeztek, az 
öreg gazda belehrlt súlyos sérü-
léseibe. Hegedűs József és fia 
néhány alapos zuzódással úsz-
ták me'g a szerencsétlenséget. A 
helyszínre azonnal rendőri bí-
zottság szállt ki, hogy megálla-
pítsák leit terhet a felelősség a 
baleset miatt. 

Csütörtökön délelőtt a ruzsa-
járási' állomás közelében lévő 
útkereszteződésnél a kis vdnat 
elkapta Pálinkás József cjorvai 
gazda kocsiját, azt kettészelte 
és hátsó részét teljésen poz-
dorjává törte. A kocsi egyik 
utasa, Csólí Lajos 73 éves Csór-
va 15. szám alatt lakó gazdál-
kodó, aki a saroglyában ült, né-
hány perecet a szerencsétlen-
ség után, belehalt súlyos sérü-
léseibe. 

Csólf reggel gyalog indult cl 
Csorvárói Ruzsajárás felé, de 
útközben HegedJüsék felvették 
kocsijukra". Az öi'eg ember a sa-
roglyába ült bele. A kocsit He-
gedűs haj tot ta lak! hadirokkant 
és kissé nagyothalló. A ruzsa-
járási állomás közelében, ahoi 
az ut keresztezi a síneket, nem 
vették észre az ut mellett hú-
zódó akácsortól a közeledő vo-

Tűzijáték, honvédgyölés és szabadtéri bál 
a h o n v ó H n s n r t k m ű s o r á n 

Szegeden már lázasan készü-
lődnek katonáink, demokrati-
kus rendőreink és a Szabadság-
harcos Szövetség tagjai a hon-
védnapokra. És pirosló arccal 
készülődnek ezekre az ünnep-
ségekre a Kossuth Akadémiára 
jelentkezett munkás, paraszt és 
haladó értc'mjségi ifjak is, hogy 
pályájukra indűiva erőt, bizta-
tást merilsenek a lionvédmapok 
gazdag élményeiből. Látni fog-
ják, bogy az egész magyar dol-
gozó osztály miiyen lelkes sze-
retettet forr egybe a nép had-
seregével és látni fogják, liogy 
(az ő pályájukat is a nép szere-
tő gondoskodása' és figyelnie ki-
séri. 

A honvédnap mintegy avató 
ünnepe lesz annak a hadsereg-
állományunknak, amelyből a 
népi "demokrácia nagy, korsze-
rűen felszerelt ütőképes had-
serege, a negyvennyolcas lion-
védség méltó örökőse fog ki-
terebélyesedni. 

A szegedi honvédnapok mű-
sorát már véglegesen összeállí-
tották s azok másfél napon kc-
rresztüt mindenkinek élményt 
nyujtannly 

A műsor j a következő: 
Szombaton délután 2 órakor 

az országos staféta fogadása a 
Széchenyi-téren. Este 8 órakor 
zenés, fáklyás takarodó, a vá-
ros különböző .főútvonalain. 
Utána a zenekaroki a Stefániáin, 

a Vár előtt térzenét adnak. Fél 
9 órakor kezdődik a szombati 
nap fénypontja a Tíszán meg-
rendezett lampionos csónakfel-
vonulás. Ezzel egyídőben az uj-
szegedi parton látványos tűzijá-
tékok lesznek. 

A vasárnapi műsor reggel 8 
órakor zenés ébresztővel kez-
dődik. Utána 9-től 10-ig tér-
zene lesz a Széchenyi-téren. Ezt 
követi a Széchenyi-téri szabad-
téri színpadon megrendezett 
nagyszabású honvédgyülés, 
amelynek egyik előadója Mü-
nich Fcrenc rendőraltábomagyt 
fesz. A nagygyűlés után meg-
koszorúzzák a Szovjet katonai 
és a 48-as emlékmüveket. A 
koszorúzásra felvonulnak a sze-
gedi motorosok, kerékpárosok 
és a sportolók fs. Délután 3 
órától sportbemutatók és NB. 
II-eS labdarugó mérkőzéseket 
rendeznek a Vasutas-pályán. 

A vasárnapi műsor egyik ki-
emelkedő eseménye fesz az este 
9 órakoi" a Széchenyi-téren meg-
rendezett szabadtéri honvédba^ 
amellyel egyídőben a téren fel-
állított szinpadon népi tánco-
kat, dalárda hangversenyt és 
különböző színpadi játékot,at 
mutatnak bc. 

Ezeken a főbb műsorszámo-
kon kívül a honvédnap még 
számos meglepetéssel szolgál a 
szegedi közönségnek. 
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