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MEGOLBODIK

SZEGED

VÍZELLÁTÁS

A

Az Arpád-uíca közepén, a Szemklinika mellett
már fúrják az uj, 540 méter mélységű kutat
Mint felkiáltójelek merednek
* £ ég felé o Vizmütelep központi
épületének a háború után megmaradt részei. Falai sötétbarnák, a beszakadt tető rikitóvörös
cserepekkel kijavítva. Mint egy
tavaszi kaiap borul a házra. Még
tgu is élesen emlékezteti a Tlszsparion elhaladó embereket a
múltra. Ez a rombolás és puszh.dás maradványa.
A romokból kikerült tégláktól
hsrom tr.éter magas Ideiglenes
fa! épült, amely egészen a Szemíliíulra kerítéséig húzódik. Füg$2,*yszerüen takarja el a kivánisi szemek elől a mögötte lévő
szorgos rr.uukáscsoportct. Nemrégen még utcarész volt itt, most
hatalmas, huszméteres fúrótorony
emelkedik; a magasba hosszú vascső /ek. szivattyúk és egy gőzgép
társaságában. A fúrótorony csúcsán messze látszik az ötágú vörös csillag.

Le a föld gyomrába
Állandó munka folyik, három
csoport dolgozik felváltva. Napról-napra mélyebbre Jutnak
a
vascsövek.
— Háromszázhúsz
méternél
iciriunk, még keltőszdzhusz van
hátra — mondja Dicső Lajos
elvtárs, csoportvezető, miközben
cagij figyelemmel- Lisérl az anya-

A Szfue^í

DESZKEN

ErOSai

Májtis 15-én,, a választás napJ9n kellemesen szórakoztak a
Beszk! gyermek csont és tbc.
gyógyintézet kis ápoltjai is. A
fcsőregi ErOSz-ifjuság szavalatokkal, ének- és humoros jelegetekkel vidította fel a gyer
Kekeket, A betegek narrv örömr.f 1 és szeretettel fogadták szóte.Vozfutóikat és a vidám nevotfcélés közben szinte el is feled
iák, hogy betegek.
A
deszki
gyógyintézet
Bpitóse nagyon ezepen halad,
aemélhetói hogy őszre modernül felszerelt 150 ágyas kórház
iayujt m-VTot és lehetőséget a
ha! vő? betegségben
szenvedő
gyermekeknek.
SeíJeezményes

nvaratáso'z

SZefeden

A hároméves terv gondoskodik a dolgozók olcsó nvaralásáSil is. Hamarosan megindulnak
Elegeden is az üdültetések. KütSnbözö vidékekről már bejelentették a dolgozók, hogy Szegedin jönnek üdülni. Ezek a csojportos nyaralók olcsó autóbusz-,
tmrtEiirdő- és gőzfürdőjegyekert
Kapnak majd. Nemcsak a "vidéki
slolgozók részére biztosítja az
alcsó üdülést a város, hanem a
helybeli dolgozóknak is lehetőséget teremtenek majd a partÍSruő kedvezményes használa
tára.
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BELVÁROSI

Telefon 40-Tí
Mindennap szerdáig
J. Strauss hatalmas zenéje
D e n e v é r
Yógig gyönyörű színes film.
Báaéíssk 1515. fái 7. f ii 9 árakor

KORZO

Telefon Ant.: 33-44

218
bérlet.

és a következő napokon
D e n e v é r
& az első színes magyar film;
1 9 1 9 V/I.
ittad'sok 4, 6 és 8 éiator.

SZÉCHÉNYI
Telefon Aut 114-77
Mindennap péntekig

42D'S
tértei.

A
f ^ r t c o s n í S
Egv nagy szerelem lőrténele
EI6a<fácok íeí 5. ié! 7 ás fél 3-t m

cső leeresztésével foglalkozó társait. Szakszerűen, nagy tapasztalatai dolgoznak valamennyien.
Munkájuk nyomán
egymásután
kapcsolódnak össze a 159 milliméter átmérőjű csövek és lassan,
óvatosan ereszkednek le a föld
gyomrába.

Hat vízrétegen
keresztül
Nagy feladatra vállalkoztak u
Vizmütelep munkásai, már eddig
hpt vízrétegen hatoltak keresztül napi huszméteres furásátlaggal. A cél: több mint félkilométerre van a föld mélyében egy
olyan vizréíeg, amely
ezideig
Szeged és környékén még nincs
megcsapolva.
Nyáron minden évben komoly
vizhiány volt Szegeden. A há-

roméves terv ezt megszünteti,
mert a most épülő kut Szeged
legnagyobb! vizhozamu kútja lesz.
Juliusi 31. a kitűzött határidő,

A határidő előtt
A munka menete azt mutatja,
hogy előbb üzembe lehet majd
helyezni. Valóra válik a kútfúrók
terve és egy hatalmas lépéssel
halad előre a város vízellátása.
Nehéz, fárasztó munkát végeznek a Vizmütelep dolgozói. Kivették részüket az építkezésből.
Több kut, kifolyó, vízvezeték és
csatornahálózat megépítése hirdeti munkájuk eredményét. A háború pusztítása rombadöntötte a
szeged! Vizmütelepet, az ötéves
terv során nemcsak újjáépül, hanem tökéletesebbé, korszerűbbé
fejlődik majd kL

Minden ajándéknál

többet

ér...

KitünS eredsiányl ér'ek e) a gázgyár doigozái
az üzemdeksráSási verss.iysn
4.

Gázgyár

valamennyi dolgozója
négy
nap óta a mindent elsöprő
választási győzelem
lázában
ég. Alig lehet mást hallani
a műhelyekben, irodákban, de
ez a beszéd tárgya az udvaron
tornyosuló szénrakásoknál is.
A telep dekorációja még majd.
nem teljesen meg van. Este
hatalmas világító transzparens
löveli a fényt végig a Kossuth
Lajos.sugárulon.
Százhetven
villanyégőből rajzolódnak
a
messziről látható betűk: Éljen Rákosi.

Ez a
felirat
ékeskedik fehér betűvel a közel ötven méter magas vaskéményen is. Gázmécses világítja meg szürkület beálltával az épület utcai oldalán
Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársak arcképét. Az udvaron

A

s z e g e d i

m á r

tfíés^iiffsek

különböző feliratok láthatók
szines táblákra festve.

Rajzszeggel
kitűzött kis papircédulát lebegtet a délutáni szellő a fekete falitáblán. Géppel irott
szöveg olvasható a levélkén:
Magyar Dolgozók Pártja nagyszegedi pártbizottság propagandaosztályának dicsérő elismerése a Központi Gáz- és
Villanytelep dolgozóinak a választás napján gyönyörűen feldíszített üzemükért.
Napi
munkájuk
befejeztével haza induló dolgozók állnak a tábla előtt néhányan kétszer is elolvassák
nemtudnak betelni vele. Érzik
és tudják valamennyien, hogy
a párt dicsérete többet ér minden ajándéknál. Szinte egyszerre buggyan k i szájukon a
szó: Éjjen a párt.

S i l T

Szeged város
valamennyi
SzIT szervezetében már folynak
az előkészületek az augusztusban Budapeslen megrendezendő nagy világifjusági fesztiválra.
Az iparostanulóiskofa
fiataljai
versenyben vannak, készilik a
szebbnél-szebb ajándékokat
a
gyarmati fiatalok részére, meiyIyei emlékezete sé teszik majd a
vendégülfálott fiatalok számára
a nagy augusztusi találkozót, A
konzervgyári SzIT is nagyban
készül. Augusztusban innen Afrikába vándorol a szegedi papucs és a jobbnál jobb szegedi
konzerv.
Ehhez a Budapesten megrendezendő nagy augusztusi vendéglátáshoz pénz is kell. A szegedi
fiataloknál ez sem akadály.
Már hónapok óta szorgalmasan

a

S l a l a f o k
F e s z t i v á l r a

gyűjtik
a filléreket, amelyek
már eddig is több százforintra
szaporodtak.
Az ujszegedi Magyar Kender
ifjúmunkásai kasszájába eddig
már 450 forint gyúlt össze, de
a szőregi peíróléumgyári SzIT
sem hagyja magát.
A maroknyi Winter kefegyári
SzIT mutatja még eddig a legfőbb példát. Eddig 65 forintot
gvüjlőttek össze, ami a tagsághoz arányítva igen j ó eredmény.
A szegedi fiatalok elhatározták, hogy saját pénzükön őt,
vagy tiz gyarmati fiatalt vendégelnek meg. Már ez a
korai
n
liiy előkészület ia bizonyttja,
hogy ez a találkozó felejthetetlen lesz ugy a szegedi fiatalok
számára, mint a látogatóba jött
gyarmati fiafalok részére.

Ujabb két szegedi üzem
számára
juttattak
nyereményrészesedést
A Tiszamenti Fűrészek NV kö- forditják, a fennmaradó hatvan
telékébe tartozó Lippai gőzfü- százalékon a Lippaiéknál felszerész és az Orion bőrgyár dol- relési tárgyakat vesznek a meggozói a tervezettnél magasabb levő üzemi fürdőhöz, az Orion
arányban fizettek be nyereséget gvárban pedig a kultúrterem,
az államnak. Ezért a befizetett illetve a színpad részére u j tárnyereség összegéből egy bizo- gyakat szereznek be. nyos hányadot visszajuttatnak
a két üzem dolgozóinak. A Lip- ZÁPORESŐ, ZIVATAR
pai gözfürész 1054 forint, az
Gyenge déli-délnyugati szél,
Orion bőrgyár 1000 forint visz- változó felhőzet, sokfelé, főleg a
szatéritésben részesül. Az összeg délutáni órákban záporeső, zivanegyven
százaiékit
mindkéti tar. A hőmérséklet alig váltoüzemben
egyéni
juttatásokra zik
'

DALOLO, TANCOLO SÜEGED
Az utóbbi néhány hónapban uj sonlőan ifjúmunkásaink, középképpel, érdekes színfolttal gaz- iskolás vagy egyetemista diákdagodott Szeged élete is ezen jaink, a kollégisták is bárhova
keresztül szinte uj fellege szüle- mennek, harsány dallal frissítik
tett ennek a városnak. Nem va- magukat.
lami döntó nagy eseményről van
Mindezeken tul azonban neméppen szó, de
olyasvalamiről, csak ilyen — mondhatnánk szeramely visszatükrözi egy-egy vá- vezeti keretekben megnyilatkozó
ros, község lakóinak életét, ma- — éneklőkedvvel, vidámsággal'
gatartását, életfelfogását.
találkozhatunk, hanem a sponEzt az uj érdekes színfoltot tán előtörő öröm hangfaival is,
pedig azok a daloló, vidám cso- Gyakran tűnnek fel az utcán
portok adják, amelyek ma már egymásbakarolt daloló fiak és
egyáltalán nem ritkák, egyálta- lányok, amint széles karajban
lán nem szokatlanok, vagy meg- jönnek gyűlésről, vagy közösen
lepők, a szegedi utcákon. Sokszor néztek meg egy-egy uj filmet,
szerették azelőtt
Szegedet az hogy utána tanulóköreikben meg»Alföld metropolisának« nevezni, beszéljék a tapasztaltakat. Ifjúde mégis inkább álmos csendes- munkások és diákok egyaránt taség, poros nyugalom, fásult hét- lálkoznak ezekben a kis csoporköznapok jellemezlék ezt a vá- tokban.
rost. Most viszont nem múlik el
» Ajkunkon vidáman, uj nóta
olyan nap, hogy fel ne csendülne csendül, ..« — éneklik vidáman
az utcán a vidám énekszó és ki- az indulót, vagy bármi mást s
pirult arcú fink, lányok ne fúj- csakugyan az uj nóta nyomán,
nák az indulókat, munkásmoz- uj élet is születik. Felszabadult
galmi dalokat, népdalokat. Egy- boldog élet születik, amely egyszeriben mozgalmas, derűs és re jobban megmutatkozik ezekhangos lett ez a város.
ben a külső jelekben is. Azelőtt
jelentett
Ebben a derűben és hangos- talán csendháborítást
ságban valóban elöljárnak a fia- volna ez az éneklő merészség,
talok, akik előtt ott áll most a de ma boldogan szemléli minboldog jövő lehetősége, de eb- denki a mosolygóarcu fiatalokat.
ből a derűs életigenlésből és
És a napokban még ujabb
életörömből kiveszik részüket az kedves szokás is kezdett elteridősebbek is. Munkába siető vagy jedni, különösen a nagy győzemunkából hazatérő dolgozók fel- lem, a választás napjától kezdve.
üdülten hallgatják, sőt sokszor Már a választás napjának meleg
együtt fütyörészgétik a dalokat, verőfényében, de későb9 is az
amelyek az utcai hangszórókból esti órákban, vagy most szeráradnak. Mindenki jóleső érzés- dán a győzelmi ünnepség után
sel látja és hallgatja azt is, ami- a Kárász-utcán,, Széchenyi-téren
kor dolgozó népünk őrei: az ál- és a különböző tereken üde tánca
lamvédelmi hatóság fegyelmezett ra perditette az ünneplöket
sorai, vagy honvédségünk, rend- boldog őröm. Egyre népszerűbőrségünk e&ségei hangos ének- bé kezd válni a nzakatolás*, az
szóval vonulnak fel. Hozzájuk ha- uj tömegtánc, népi körlánc, amelyet demrégen még ihfiább a kis
utlörők
kedveltek. Eltanulták
most tőlük a nagyobbak is • és
2 4 órával e l ő b b
magávalragadó jrissesége sok kite'iesitetto f e l a d a t á t
vet szerzett már számára. Csak
A MAGYAR KENDER be
kell állni a körbe és könnyű,
bérelszámoló brigádja
egyszerű lépéseit szinte percek
megtanulhatja.
A Magyar Kenderben a bér- alatt mindenki
elszámolók között május he- Benn a kör közepén pedig mintedikén külön brigád alakult a den versszak végén cserélédnek
kollektív szerződés alapján, az a párok és amikor a táncolók
üzem munkásainak visszame- huncutul éneklik, hogy i>ért a legnőleg kilenc hétre járó bérkü- szebb lányok közül téged válaszlönbözelek kiszámolására és talak*, — akkor az éppen maborilékozására. A vállalt mim- gános táncoló elragadhatja, aki
ikát a brirá 1 nyolcadi! án kezd- leginkább megmelegíti a szivét.
te meg azzal, hogy a munkát május 14-re befejezi. Hogy
a cé't e'érke sék, a brigád tagjai közül többen fél vagy teljes éjszakát átdolgozták.
A bérelszámoló brigád a célkitűzéseket már péntekre, május 13-ra, a határidő alatt
egy nappal teljesítette.

Uj támadásba Iiozdef? a gSrSg
dsmolirat&as badssrsg
Tftraciálnn
Thráciában a demokratikus
hadsereg u j támadó hadműveletbe kezdett. A szabadságharco
sok egyik hadosztálya behatolt
Motaxaclosz megerősített helységébe és több ellenséges századot
teljesen megsemmisített. Az ellenség ez év első négy hónapjában összesen 31.825 embert
vesztett, ebből 2836 a foglyok
száma.
Az ideiglenes demokratikus
görög kormány ujabb felhívással
fordult A viíág közvéleményéhez, vessen véget a monarchofasiszta terrornak. Macedóniában
több mint 10.000 embert zártak
gyűjtőtáborba. Az egyetlen vád
ellenük, hagy gyermekeik szabadságharcosok. A kivégzett ha
zafiak száma' egyre növekszik
és kezd félelmetes méreteket ölteni.

HIRDESSEN
a

Dilffissvamszás*"

Játékos, látszólag semmitmondó kis apróságok ezek. A mindennapi munka során tahin fel
sem tűnnek, annál is inkább,
mert lassan-lassan alakul ez igy
ki. Mégis rendkívül
jellemző,
mégis rendkívül biztató és nem
lényegtelen jelenség ez. Velejárója ez annak a nagy változás,
nak, amely népünk életének legdöntőbb eseménye: a felszabadulás után ebben az országban,
igy Szegeden is bekövetkezett.
Az eltakarított romokon a magyar munkásosztály és a magyar
kommunisták vezetésével dolgozó
népünk mindennél virágzóbb, derűsebb, boldogabb életet teremtett. Ez az élet az ötéves tervben még sokkal szebb, színesebb
és megelégedettebb lesz, mint a
mostani. Jogos tehát a vidámság és az öröm, jogos tehát «
dal és a tánc. örüljünk, daloljunk tehát mindannyian összefogózva, együtt az egész dolgozó nép. Van miért vigadnunk,
van miben reménykednünk és a
vasárnapi választások biztosítékát adják annak, hogy tovább*
közös, kemény, tervszerű munka állandó alapot teremt a soha
meg nem szűnő életörömnek, 'A
Párt, a dolgozók, a kommunis
tdk pártja uj utakon vezet vala
mennyiünket és ezen az utat
akad munka, tennivaló elég, dt
nem marad el az eredmény, nem.
marad el a jókedv és a vidám
megelégedettség sem.

aiökös.-

