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V a s a s és épitő becsülettel dolgoztak.. 

Jöhet már a teherpriba! 
A szegedi közüli kid épí-

tésének utolsó, izgalmas 
napjaiban a hidon dolgozó 
különböző munkáscsopor-
tok szinte vetélkednek egy-
mással a rájuk eső feladat 
minél gyorsabb elvégzésé-
ben 

A vasszerelést végző 
MAVAG-csoport már nagy-
jál>ól befejezte munkáját s 
a régi hid roncsaiból épí-
tendő kisebb hidon dolgo-
zik. Az utóbbi napokban 
teljesen az építők uralják 
a »terepet*. 

Rekordidő alatt végez-
ték cl a betonozási, re-
kordidő alatt fejezik be 
a kövezést és az aszfal-
tozást. 

A hídavatás napján nyu-
godt lelkiismeretiéi állhat a 
két csoport minden mun-
kása a hidavatást ünneplő 
közönség elé: 

vasas és épüő becsülel-
tel dolgozlak... 

Etkénxülí a villamos 
Ielső vezetéke 

Ez a lendület a gázgyár 
> tudásaira, a villamosvas-
út alkalmazottaira is átra-
gadt. Kovács elvtárs, a vil-
lamosvasútiak hídon dolgo-
zó csoportjának egyik ve-
zetője meg is jegyzi: 

— Nincs különbség Itt 
közöttünk, mindnyájan 
egyel akarunk — hidat 

épilcnl, a demokráciá-
nak dolgozni 1... 

Hétfőn délután például 
még csak a külviláeitást sze-
relték a hidon, kedden reg-
gelre már elkészült a villa-
mos felső vezetéke is. A sár-
ga kocsi szépen felballagott 
a hídfőre s akár Újszegedre 
is átinchetett volna. 

Epal a tribün 

A hid uiszegedfi részén 
söprögetnek már. Szerda es-
tére a még ki nem kövezett 
részen is 

lehelyezik a köveket 
s ott is feltakaríthatnak, 
hogy minden ragyogjon a 
megnyitás napján. 

Á kisvasút megállója és a 
hid közötti részen egyre sű-
rűbben hallatszik az ács-
szekercék, balták csattogá-
sa. A betonozás előkészítésé-
nél, a zsaluzásnál és magá-
nál a betonozásnál olyan jó 
munkát végző Zsigmondis-
ták 

emelik a hatalmas tri-
bünt. 

Szinte szemlátomást nő az 
alkotmány szorgalmas mun-
kájuk nyomán. 

Átadják 
a dolgozóknak... 

, Mindent egybevetve, a 
szegedi közúti hidon már 
nagyon előrehaladtak a 
munkával. Katona elvtárs, 
az üzemi szervezet titkára 

felcsillanó szemmel számol 
be erről s hozzáteszi: 

— Jöhet már a teher-
próba! 

Az avatásról egyre sűrűb-
ben beszélnek a hid min-
den részén. Minden hid-
muukás várja azt a pilla-
natot, hogy hónapokon át, 
'kemény munkával, erőfeszí-
téssel és jó együttműködés 
árán elkészült hidat bemu-
tassák Gerő elvtársnak és 
utána vasárnap, november 
21-én átadják Szeged köze-
lebbi és távolabbi környéke 
lakosságának, az üzemek-
ben, gyárakban dolgozó töb-
bi munkásnak, a jövő évi 
kenyerünkért harcot foly-
tató" dolgos kisparasztnak és 
az irodák, intézmények ha-
ladó értelmiségének. 

hészfef Sc!ion!?erz Zoltán eiviérs Míofsé 
leveléből, 

amelyet szüleihez irt, mielőtt a Margit-
körüli fogházban kivégezték 

Elszorul o szívem, na arra gondolok, hogy mennyi seomo-
nr«á£ot okoztam é« okozok Nektek. Egy levelezőlapban azt 
Jrtnm, hogy remélem, vissza fogóin tudni adni Nektek azt a 
sok szeretetet, gondoskodást, mellyel körülvettetek. Sajnos, 
»em teljesíthetem már azt, amit akartam. Ne gondoljatok az-
ért rossz szívvel rám. Nem cselekedhettem másképpen, mint 
• hogy cselekedtem. Mikor felismertem, hogy milyen veszély 
fenyegeti embertársaimat Magyarországon, nem hallgathattam, 
m<K kellett szólalnom, nem tehettem másképpen. Ahogyan 
Luther mondta a zsinat elölt: »Hier stehe ich und tamn nlcht 
•nderefcs — (itt állok, mert Így kellett cselekednem). Nem hal 
-meg azért mindenki, akit a földbe tesznek. Sokat dolgoztam 
fc abban a hitben halok meg, hogy munkámban tovább élek. 
Tndom, hogv monkáui nem volt hiábavaló. Ha mégegyszer szü-
letnék és njra élnék, akkor sem tudnék máskép élnL Ahogyan 
éltem, ngy ls halok meg. 

Több mint hat évvel ezelőtt, 
a Margit-köruti fogház egyik 
cellájában irta ezt a levelet 
•züleinek Scbönherz Zoltán elv-
társ, a Kommunisták Magyar-
országi Pártjának akkori titká-
ra, mielőtt a vesztőhelyre vit-
ték. Valóságos irodalmi remek-
mű ez a kerek néhány sor — 
és minden szava ma' különö-
een a szivönklie markol. Egy 
kommunistának utolsó írása ez, 
aki tudta, hogy miért hal meg 
és hogy harca nem volt hiába-
való. Ma, amikor a KMP 30 
éves küzdelmeinek eredménye-
ként a Mncvar Dolgozók Pártja 

már az egész nép vezetője és 
országunk a népi demokrácia 
utján biztosan fejlődik a szo-
cializmus felé, megmutatkozik 
ennek a levélnek jövőbe mutató 
ereje. Schönherz elvtárs nem 
jósolt, ő tndta, hogy munkája 
nem volt hiábavaló. A Schön-
herzek, Rózsák, gallafk, Fürstök 
mártírhalála egyengette idáigaz 
utat és most., amikor évfordu-
lóra készülődünk, minden ma-
gyar dolgozó kegyelettel emlé-
kezik meg róluk, Magyarország 
30 éves kommunista pártjának 

1 vértanúiról. 

ne-

Setfyvennyotc vagonból csak károm... 

A szegedi kulákok szabotálják 
a mezőgazdaság fejlesztéséi 

A földmivelésúgyi minisztéri-
um rendelete alapján a 15 hol-
don felüli gazdáknak mezőgaz-
daság fejlesztési járulékot "kell 
íizelniők. Ennek a járuléknak 
az a célja, hogy mezőgazdasá-
gunk fejlődését előmozdítsa és 
a dolgozó kisparaszt ságot a 
technika vívmányaival és egyéb 
módon is hozzásegítse munkája 
gyümölcsének élvezéséhez. Ezt 
a hozzájárulást csak a Jobb-
luórlu gazdák fizetik, ezért álta-
lában dolgozó parasztságunk 

>kulák adó<-nak szokta 
vezixi 

Ennek a»kulák adó<-nak ősz-

szege Szegeden 48 vagon ter-

ményt jelent A keddi közigaz-

galási bizottsági ülésen azonban 

a szegedi pénzügyigazgatóság 

fciküldölle azl a megdöbbentő 

bejelentést telte, hogy eddig 

mindössze csak három vagon-

nal folyt be, inc/rt a szegedi ku-

lákok nem akarnak eleget tenni 

kötelességüknek. 
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iiMHeíi Szegeden 
a Magvar-Szoiie? Müve 

tödSsi Társasig 
A Magyar-Szovjet Művelődési 

Társaság szegedi csoportja tu-
dományos ismeretterjesztő elő-
adássorozatot indított a szegedi 
orvosok szabad szakszervezeté-
vel karöltve. Az orvostudományi 
előadások első előadásán dr. Er 
dődi József egyetemi előadó, a 
helyi csoport ügyvezető elnöke 
beszélt a megjelent mintegy 
300 főnyi orvoshoz és kérte 
őket, ne csak a Szovjetunió or-
vosainak tudományos eredmé-
nyeivel ismerkedjenek meg, ha-
nem. legyenek, olyan hűek né-
pükhöz, mint a* szovjet tudósok. 

Dr. Ivanovics György, Kos-
suth-dijas tudós, a. szegedi egye-
tem orvoskari dékánja beszélt 
ezután a Szovjetunió mikro-
biológiai kutatásairól. Részlete-
sen megemlékezett a Szovjet-
unióban folyó virus- és anti-
biotikum vizsgálatokról, vala-
mint a járványok elleni küzdel-
mekről. 

Dr. Kanyő Béla egyetemi ta-
nár előadta, hogy 31 év alatt 
a szovjet állam tudományos in-
tézeteinek száma megháromszo-
rozódott és a nevezetesebb ku-
tatások a honvédő háború ide-
jén is folytak. 

Végül a ^Mesterséges nyelő-
csőd cimü filmet mutatták be 
dr. Borsai Tibor sebész-tanár-
segéd magyarázatával. A közön-
ség megcsodálta Jugyir profesz-
szor csodálatos operációit, ame-
lyekkel a szenvedő embereknek 
a gyomorbélből uj nyelőcsövet 
teremtett. 

Az előadássorozat második 
előadását dr. Gellért Tibor elv-
tárSj tanársegéd tartja a szov-
jet ideggyógyászatról, a harma-
dik előadást dr. Kanyó Béla 
egyetemi tanár, az egészségtani 
intézet igazgatója a szovjet or-
vosképzésről és egészségügyi in-
tézményeiről. Ez előadáson be-
mutatják »A szem égési sebei* 
cimü filmet, amelyet dr. Ditrói 
Gábor fog kellő magyarázatok-
kal ellátni. A szovjet oktató-
filmeket azért is mutatjuk be, 
hogy lássuk, miként népszerű-
sítik a Szovjetunióban a tudo-
mányt. 

Nemcsak orvosi téren folyik 
a Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaságlan ez a munka, ha-
nem több szakcsoportban is. 
Igy legutóbb dr. Berky Imre, a 
leánygimnázium igazgatója tar-
tott előadást a szovjet reális 
nevelésről, dr. Erdődi József 
egyetemi előadó, ügyvezető el-
nök a szovjet könyvkiadásokról 
tartott előadást, Trencsényi-
Waldapfel Imre a szovjet hu-
manizmusról, dr. Halász Előd 
egyetemi tanársegéd Nietzsche 
és a fasizmus kapcsolatáról, dr. 
Martonyi János egyetemi tanár 
a szovjet jogászképzés és io-
gászhiválásról tart majd elő-
adást, a szakemberek egy cso-
portja, vitadélutánt rendez a 
Szovjetunió fásításáról. 

ü vetésterület első tervév! alakulása ls 
a belterjes oaitláSbodssra vaii 

áttérést szolgálja 
A felszabadulás után több mint 600.000 parasztnak julk* 

totl földet a népi demokrácia. A földreform azonban a ma* 
gijar földkérdésnek csak egyik részét oldotta meg. Nem elég 
földet adni a parasztnak, hanem biztosítani kell azt is, hogy 
a kapott föld hozamából meg tudjon élni. Át kell tehát tér rá 
a külterjes szemlermelésről a sokkal jövedelmezőbb belterjes 
gazdálkodásra. Ezt a célt szolgálja többek között a vetésleru 
megfelelő alakítása is. A vetésterv szabja meg, hogy az egye-
temes nemzetgazdasági érdekeknek megfelelően, u betterjeM 
gazdálkodás követelményeit szem előtt tartva, milyen növény-
fajtákat, mekkora területen kell termelni. A vetésterv figyelem„ 
beveszi a belső szükségleteket és a külkereskedelmi igényekel 
is. Elegendő mennyiségben kell biztosítani a Cakosság egyik 
tegfőbb táplálékát, a kenyeret, de irányt kell vennie az egy-
oldalú és költséges szemtermelés korlátozására, a több mun-
kát és ezért nagyobb hasznot hozó ipari növények, öntözését 
növények, slb. vetésterületeinek a kiterjesztésére . 
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Ha az 1947—i8. évi vetésterület alakulását nézzük, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a fenii szempontoknak megfelelően A 
buza és a rozs vetésterülete nem érte el az 193S-as szinvona-
lat, a zab,, a kukorica, á fűszernövények, a dohány és főleg a 
cukorrépa azonban messze túlszárnyalta azt. A burgonya ve. 
tésterülete nem érte el ugyan a tervelőirányzatot, de hajszál-
ra megközelítette a háború előtti átlagot. A cukorrépa vetés-
területe nemcsak a fervelöirdng zatot, hanem a múlt évek áthr-
gát is messze túlszárnyalta. A parasztság 9 száza!ét. kid több 
cukorrépát vetett, mint tavaly, és 140 százaléktól többel, mint 
1938-ban. 

Hidmunkás Elvlársak! 

MI, a Szegedi Bőripari Munkások Termelő Szövet-
kezetének tagjai rátok nézünk. TI vagytok azok, akik 
megfeszített munkával, éjt nappallá téve, kemény szo-
cialista öntudattal építenétek fel azt, amit a fasizmus 
lerombolt. Csodát müveitetek akkor, amikor munka-
versennyel idő előtt felépítettétek számunkra a szege-
di hidat 

Mi, akik most IntTnlunk el a szocialista termelés ut-
ján, tőletek akarunk példát venni, hogy kell becsület-
tel dolgozni. Szeretnénk kemény kézszorítással köszö-
netet mondani és kérni, hogy hasonló teljesítménnyel 
emeljétek munkásosztályunk liirncvéL Fogadjátok el 
tőlünk szerény ajándékunkat, amit szövetkezetünk tag-
sága és munkássága nektek adott. Éljen Gerő elvtársi 
Éljenek a hhlmunkás elvtársaink! Éljen a Magy ar Dol-
gozók legyőzhetetlen Pártja! 

Szeged, 1948 november 16-án. 

Elvtársi üdvözletlcl 

Szegedi Bőripari Munkások Termelő Szövetkezete. 

A hid munkások részérő ujah-
iban a kővetkező adományok ér-
keztek: őzv. Szarvas Józsefné 
50, Wizncr Benő 50, Bruckner 
Dezső 50, "Gáli János 10, ökrös 
József 10, Ludvig István 10, 

Beck Dezső Szőreg 10, RuU 
Bcipész 5 forint. 

Szegedi Bőripari Munkások 
Termelő Szövetkezete 5 pár 
magasszáru cipő. Székely Mik-
lösné 6 drb. gyermeksapka. 

Emelték a szereteiházi lakók 
létszámét 

Az apácák eddig a szobák sorát hagyták üroson 

használtak. A többi kőzött 

ugyanis külön vendégszobákat 

tártották fenn és külön kényel-

mes szobája volt a rendfönök-

A városi szeretetházban min-
den téren a javulás jelei mu-
tatkoznak azóta, hogy az 
MNDSz vette kezébe a szeretet, 
liáz irányítását és viseli gondjai 
az olt lakó öregeknek, betegek-
nek. A bentlakók létszámát 
most 15 fővel emelték, mert 
lakószobának rendezték be azo-
kat a helyiségeket ls, amelyeket 
eddig az apácák luxuScélokra 

nek is, aki Legfeljebb féléven-

ként fordult meg Szegeden. 

Most mindezeket a helyeket az 

arra rászorullakkal töltik be és 

gondoskodnak minél jobb cllás 

tásukrúL 


