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Harminc másodperc alatt 

INDULÁSBA KÉSZEN 
A hároméves tervben ofjáépcít, az ötéves tervben 

kibővül a szegedi tőzoltó laktanya 

H a 1914 ő s z é n nagyobb tüz 
l ő t t volna ki Szegeden, a tüz-
1 lóság tehetetlen lett volna 

busztitásaival szemben. Eresen, 
tifo ztva állottak a szegedi tűz-
oltólaktanya szertárai. A fasisz-

rombolás nem kímélte meg a 
seged i tűzoltólaktanyát sem, 
edig; az ország második Iegjob-
m felszerelt laktanyája volt. 

(t szegedi tűzoltók még ma is 
ájdaiommal gondolnak azokra 
k jó felszerelésekre, amelyeket 
a fasiszták nvugatra ímen-
fcettek*. Elhurcolták a Rába 
fvrupp antó-tolólétrát is, amely-
ből csupán kettő volt az ország-
ban. 

— tíinsen n e i t i z s é g e i l 

s z embs s z á i ' f uRk 

bogy teljesiteni tudjuk köteles-
légiinket — mondja Bánszky 
Indrás tűzoltó, miköz!>en a ja-
ritómühely esztergapadja mel 
ett éppen egy alkatrészen dol-
gozik. — Nem ismertük a le-
letetlent. Rohammunkával dö-
fi ren, tettük a legszükségessob-
leket. Azután jött a hároméves 
erv és most ha megnézzük a 
inertért, láthatjuk, hogy sike-
lült pótolnunk mindent 

i — Sőt má" kicsinek is bizo-
nyul a szertár — toldja meg 
zaíori Ferenc e'vtár3, osztálv í 

parancsnok. ás ötéves terv ső-
kín ki bő írjük, tökéletesítjük 
felszereléseinket is. 

A szertár valóban kicsi "már. 
Dlt sorakozunk egymás mellett 
kz újonnan épített" fecskendők, 
jármüvek. Rohammunkával ké 
fedették el a 2ÖOO perc-literes 
fe'ukolt autófecskendőt is. 

— Lzl Is a fcároméíes 
ic.-viek kfc*eniis!jük 

>- mondja Csikós István. — 
pép jármi 1 motorfecskendő, Lézi-
fecskendők, gépkocsiba heépi-
U'C: szivattyumotor, haboltóké-

Í
Szülék, füstszivó készülék, kü-
anboző speciális műszaki men-
Cszerek állnak ma már a sze-
r'di tűzoltólaktanya szertárai-

A szertár egvik sarkában ott 
fekszik még a fasiszta rombolás 
kitoisó maradványa, a 37 méte-
res Mátra-létra. De már nem 
fokáig. A tűzoltólaktanya dol-
gozói már készülnek a roham-
Smmkára, hogy azt is minél lia-
fearabb rendbebozzák. 

Megváltozott a felszabadulás 
pta a tűzoltók élete is. Ha v é g i g 

pnegyünk a laktanyában, szó íren 
berendezett hálószobákat ebéd-
lőt. társalgótermeket láthatunk. 
(A szegedi tűzoltók nemcsak a 
K-akmá jukat értik, hanem izié-
R-ren fel is diszitik lakóhelyei-

Nagyon büszkék a kultarte-
n mre. Es joggal. A terem egyik 
Jégében s s z í n p a d látható 
ps a másikban? A falon térkép, 
jobbra tábla, középen katedra, 
flőtte székek. 

- II szegedi íüioítók 
fenisínaú is 

Jskoláta járnak — mondja Sza-
gon Ferenc osztályparancsnok. 
Azok, akik a múltban nem ta-
nulhattak, most itt benn, az is-
kola falai között végzik el u*. 
jUtalános iskolát, 
i A tűzoltók mindenhez érte-
tek. Minden szert ismernek, 
ludnak velük bánni. Minden 

nap elméleti és gyakorlati okta-
tásban részesülnek. Efnellett po-
litikailag is fejlesztik tudásu-
kat. 

Napi beosztásuk hűen bizo-
nyítja, szakképzettségük elsajá-
títása mellett, mennyire fontos-
nak tartják, hogy iskolába jár-
janak, fejlesszék tudásukat. 
Mindennap tartanak politikai és 
társadalomtudományi órát. Ál-
talános műveltség " fejlesztése, 
írás, olvasás, Szabad Nép baráti 
kör, bajtársi kör, kulturelőadás 
fezekkel a hasznos dolgokkal töl-
tik el szabadidejüket a szegedi 
tűzoltók. 

Legutóbb például a fásítási 
akcióban vettek részt. Négy na-

pon 6t dolgoztak, hogy szebbé 
és egészségesebbé tegyék váro-
sunkat. 

A szegedi tűzoltók 

minfien pillanatban készsK 
hogy megvédjék városunkat a 
tüz pusztításaitól. Most ott ül-
nek künn az udvaron, tanul-
nak, de ha megszólal a riasztó-
készülék, harminc másodperc 
múlva már gépeik mellett álla-
nak. Tudják mit jelent dolgozni, 
épiteni és azért minden pilla-
natban készek arra, hogy meg-
mentsék azt, amit a nép s a 
dolgozó nép állama a tervgaz-
dálkodással, fáradságos munká-
val alkotott. 

A dolgozó nép 
munkájának és békéjének őrei 

Két aranysév, egy aranygomb, Rózsa Sándor 
szegedi Kossuth Akadémiás kitüntetése 

Fiatal, szőke, értelmes fiu. Áp• kozunk a marxista-leninista 
ri/is kilencedikén jött haza sza-, id-elégiával-
'a ! á '.ra. Ká.ct a h jiókáján két * 
aranysáv egy aranygombbal. A 1 Miért tudtam ilyen fő ered-
Icgnaryobb kitüntetés, amelyet minyl elérnif Meg akartam 
valaki a Kossuth Akadémián el- mulatni és mindannyian be is 
nyerhet. Egy a három kitüntc- fogjuk bizonyítani, hogy sok-
tett közül, Rózsa Sándor, egy- .kalla jobb tisztek leszünk mi 
szent nrunká ember, lakatos 'fia. munkások és parasztok, mini 

Kemény, lato ás léptekkel sé-
tál le-föl a szobában, fegyelme-, 
zellert, szabatosan beszél. Azg'lg. hogy képzett, politikai-

a Horthy-rendszer burzsoá 
tisztjei. Minden erőnket megfe-

életéröl, küzdelmes gyermekko-
ráról, de főként a Kossuth Aka-
démiáról, a fiukról, a háború 
és béke kérdéséről. 

e 

— Hol is kezdjem? Igen, én 
is tanulni szerettem volna. Ve-
gyész akartam lenni. Nem sike-
rült, de nem Is bánom. Miköz-
ben tanultam, a vegyipari isko-
la olajütö üzemében dolgoztam. 
Kellett a pénz tandíjra, köny-
vekre. Nehéz, küzdelmes ut volt. 
Nem mondom, hogy belefárad-
tam, de a felszabadulás után 
ugy láttam, szükség van rám az 
uj, demokratikus hadseregben. 

Ónként jelentkeztem katonának. 
* 

Most megáll, arcáról a vissza-
emlékezés öröme sugárzik s ngy 
folytatja: Novemberben beke-
rültem a Kossuth Akadémiára. 
Hogvan élünk, mit tanulunk? 
Mindenkinek megvan a lehető-
sége, hogy tanuljon, pótolja n/.t, 
amit önhibáján kívül elmulasz-
tott. Segítjük a gyengébbeket. 
Nem az a célunk, hogy egyénen-
kint kiváló tcljeritmínyeket ér-
jünk cl. hanem az. bogy min-
denki megfeleljen a követelmé-
nyeknek. Sokat tannlunk, az 
egy-'/.er biztos. De minden ké-
nyelem fo lehetőség megvan a 
komoly, alapos munkára. 

Ismét kemény léptek kopog-
nak a szobában. Rózsa Sándor 
a szegedi fiukról mesél. Jól ér-
zik magukat fo nem túlzok, ba 
azt mondom, nagyon jól meg-
állják helyüket..." Az elméleti 
kiképzfo időszaka lezárult, most 
jön a gyakorlati tanulás. Per-
»®e azért továbbra is foglal-

lay fejlett tisztjei legyünk a nép 
hadseregének. A múltban a had-
seregben nem lehetett politi-
zálni, mert a politikát mások 
csinálták, fin nem is tudok el-
képzelni egy hadsereget politi-
zálás nélkül. 

• 
Rózsa Sándor most a hábo-

rúról és a békéről beszél. Moz-
dulatai keményebbek, szemé-
ben elszánt akarás ragvog. Mi 
béké.t akarunk, de felkészülünk 
a háborúra. Van már mit vé-

9 „Szabod tavasz ünnepe" a mi n e p M ! 
Szeged dolgozóival együtt ünnepelne* 
vasárnap a falvak dolgozói is 

a munka új szelleméről szól-
nak. Nép táncok, szavalatok 
énekszámok szórakoztatják 
majd a falu dolgozó népét. 

Szegeden vasárnap délelőtt 
a Függetlenségi Népfront a 
Szabadművelődési Felügyelő-
séggel karöltve rendezi meg 
húsvéti matinéját a Belvárosi 
moziban, délelőtt Yi 11 órakor 
Ugyanakkor a szegedi fiata-
lok az Ipartestületben mutat-
nak be színes, változatos 
kultúrműsort. Az előadások 
megtekintése díjtalan. 

Délután 5 órakor a Széche-
nyi-téran nagyszabású sza-
badtéri hangverseny lesz. A 
Bartók Béla Szövetség nyolc-
száztagú énekkara népdalokat 
és munkásindulókat énekel 
De énekelni fog Szeged dol-
gozó népe is. A hangverse-
nyen nyomtatolt dalszövege-
ket fognak kiosztani. 

Egyébként ezzel a nagy-
szabású kulturális megmozdu-
lással megindul a szegedi dol-
gozók körében már jólismert 
i Muzsikáló nyári estc elő-
adássorozata ts. 

Szeged dolgozói! A xSzabad 
tavasz ünnepe« a mi ünne-
pünk! Ünnepeljük a három-
éves terv eredményeit! Erő-
sítsük bátor helytállásai a 
béke táborát! Támogassuk a 
Függetlenségi Népfront har-
cos, építő munkáját! 

xSzábad tavasz ünnepe« — 
ezzel a jelzővél illetjük az 
idei húsvétvasárnapot. Ezen a 
napon a orság minden váró-
iában és községében megün-
nepli a dolgozó nép eddigi 
sikereit, az építő munka nagy-
szerű eredményeit. Eddig 
még soha nem tapasztalt 
kulturális megmozdulásokkal 
ünneplik majd a dolgozók a 
>Szabad tavasz ünnepét«. 

Az ünneplésből méltóképen 
veszi ki részét nemcsak váro-
sunk, hanem a szegedkörnyé-
ki községek és falvak is. 
Szeged környékén harmincöt 
helyen rendeznek kultűrün-
nepséget. A műsorszámok a 
falu életéről, a traktorokról, 

deni. Arnig a nép az üzemek-
ben és gyárakban dolgozik a 
hároméves terv megvalósításá-
ért, mi felkészülünk, hogy ve-
szély esetén megvédjük azt, 
amit a nép alkotott Felkészü-
lünk és ha megtámadnak ben-
nünket, a saját hazájukban fog-
juk megsemmisíteni az impe. 
Pialistákat. Nem leszünk egye-
dül, velünk lesznek a világ el-
nyomott népei. 

Két aranysáv egy aranygomb-
bal, ez Rózsa Sándor kitünte-
tése- Bebizonyította, hogy mél-
tó a nép bizalmára, amely a 
Kossuth Akadémiára, a nép had-
seregébe küldte. Megállják he-
lyüket, kitűnnek a tanulásban, 
a katonaéletben a nép fiai a 
Rózsa Sándorok, Kerekes Szil-
veszterek, Kovács Istvánok és a 
többiek, ök a dolgozó nép mun-
kájának: békéiének megbízható 
örci. 

(f. 1.) 

Házhelyet osztottak 
Kecskéstelepen 

Kecskéstelepen a napokban 
volt házhelyosztás, melynes 
során több mint kétszáz falu-
si nincstelen jutott házhely-
hez. A kisorsolt számok után 
nagy örömmel keresték kl 
házhelyeiket a juttatottak. 

Rövidesen sor kerül a te-
lekkönyvezésre is. Az ötéves 
terv során pedig a kormány 
módot fog találni arra, hogy 
a kiosztott házhelyeken piros, 
tetős, egészséges családi há-
zak hirdessék azt, hogy ez as 
ország valóban a dolgozóké. 

Jó üzem lettazORIONBOl 
Ahol a politikai kérdésekel is helyesen látják 

Fodros füsttömeg bolyong az munkájukról: — Nehéz munka 

A husiparosoh szakosztálya közli, hogy 

I H i c k s z o m b a t o n 
B O R J Ú H Ú S 

is kapható. Húsvét kél napján a husiparosoh 
üzletei zárva vannak. 

Orion bőrgyár fölött. " Lassú 
méltósággal úszik a levegőben 
az államosított Pick szalámi-
gyár felé. A két ezelid füst-
kéve boldogan ölelkezik, mint-
ha éreznék, hogy közös célért 
szálltak a levegőbe. A közös cél. 
a dolgozók életszínvonalának 
emelése, a hároméves terv si-
kere. 

Az összeölelkezett' füstkéve 
lassan elindul a szélrózsa 
minden irányálja, ki a mezőkre, 
a vetések és a tanyák fölé el-
mondani, hogy győzött a há-
roméves terv, több a cipő>, a ru-
ha, az élelem, jobb, szebb az 
élet. 

A vándor füstfelhők minden 
nap U] hireket mondhatnak a 
mezei munkásoknak. Ilven ör-
vendetes hir például, "hogy a 
szegeai Orion bőrgvár dolgozói, 
akik 110.000 forint adóssággal, 
forgótőke nélkül vették át a 
gyárat, ma bőriparunk egyik 
legjobb üzemévé fejlesztették 
vállalatukat. Minőségi versenyü-
ket a legjobb eredménnyel fe-
jezték be s a bőrgyárak "közötti 
a versenybea az elsék kőzött 
végeztek. 

Nehéz colt, de sikerült 
Havalecz István elvtárs mun-

kaeaoportvwető igy beszél 

volt, de sikerült. Kifizettük az 
adósságot éa már 180.000 forint 
forgótőkénk is van. Felfigyelt 
ránk a Bőripari Központ. Ka-
punk elegendő nyersanyagot is. 
ütemünkben az elmúlt napok-
ban 15 nj munkást vettünk fel. 
Az államosítás ntán havonta 91 
mázsa bőrt készítettünk ki. A 

tartozás kifizetése idején 110 
mázsát, azaz 140 ezer pár ci* 
pőre való bőrt dolgoztunk feL 
Májú", elseje után száznyolcvan, 
nyolcezer pár cipőre való anya* 
got kfozitiink. ósdi, kisteljo* 
sitményü gépeinket felújítjuk* 
gyárunkat modern termelfor® 
rendezzük be. 

A 3 éves terv: kulfurterem, mosdó, ebédlő, öltöző.., 

— HavalWz elvtárs — uj bő- A választásokról van szó. Bná 
röket rakunk a cserződézsába! I rátoru, én mondom neked, ezed 
— Hallatszik az egyik munkate- | a választáson a béke ügyéről i^ 
rem ajtaján keresztül. Havalecz 
elvtárs már ott is van. — Nagy 
Géza, a cipészsegédböl lett 
üzemvezető folytatja. — Igen, 
már csinos kis kultúrtermünk 
ií. van, mosdó, ebédlő, öltöző, 
ami csak kell. Nem csináltat-
tuk. mi magunk készítettük-
Amikor munka után leállt a 
a gyár, otthagytok a munkagé-
peket, s kultúrtermet, az öltö-
zőnket, moídóhelyiségünket épí-
tettük. Egy rövid év alatt egé-
szen megváltoztattuk a gyár 
jellegét. 

Ha jó f i e f y r e szavazott 
A készáruraktár széles abla-

kai szólesre tárva, két munkás 
válogatja, bent a kész bőrt, ki-
hallatszik rai* ' - -

döntünk 
— Ha jő helyre adod a szarf 

vazatod, tovább erő-ödik az o« 
szág- az imperialistáknak pedia 
lelohad a fámadó kedve... 

— ín nemcsak a szavazatom, 
mai akarom erősiteai a béke. 
frontot, hanem a mindennap 
munkámmal ís — csendül a va 
lasz. Több bőr az Orionban 
csattanós felelet less a tengő 
ren lulra... , 

Az Orionban nemcsak jól dob 
goznak, hanem világosan látjáf 
a napi kérdéseket is. 

( O - J , ^ 

fUsinácfe fe , t t i u t t t Ullefc 
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