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Nagyszeged dolgozói már az első órákban 

nagy lelkesedéssel jegyezték a tervkölcsönt 

fclliivisról. Igen sok szegedkor, 
nyéki községben már szerdán 
este sokan jelentkeztek kölcsön-
jegyzésre. így például Algyőn 
arcint az előadó ismertető be-
széde elhangzott a kölcsön jegy-
zésről, egyszerre élénk beszél-
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í í r n o s helyen a h ö ' c s ö n nyilvánosságrahozatala után jegyzési versenyt indiloítah vagy mondta neki, hogy ő m e a , 

vünknek sikerét. Futótűzként höz tartozó ki3 szakmák va- r ' e I ° Í n í s elvtéxs kétholdas 

terjedt el a kire Szegeden a lamennyi do lgozó ja , jegyez ^ v l S f p ^ K S 

felhívásnak és már szeradn tervkolcsont, a jegyzesre elo- Csernus Sándor elvtárs, aki a 

este megtörténlek az első fegy- irányzott összeget pedig mi- a mezőgazdaság^ igazgatóság. 

zések, sőt az üzemekben ebből 
az alkalomból versenyfelhí-
vást is bocsátottak kl a dol-
gozók. 

Szerdán este 10 órakor mon-

dotta be a Kossuth-rádió a 

Magyar Népköztársaság kor-

mányának felhívását az ötéves 

tervkölcsön Jegyzéséről. Sze-

ged dolgozói éppen ugy, mint 

az ország valamennyi dolgo-

zója, rendkívüli érdeklődéssel 

hallgatták a felhívást, de ax 

érdeklődés mellett nyomban 

hitet is tettek áldozatvállalá-

sukról, amellyel elő akarják 

segíteni a tervkölcsönfegyzést 

és ezen keresztül ötéves ter-

Elsőnek Szegeden a Magyar Dolgozók Páríja Nagyszegedi Párt-

bizottságának tagjai, po'itikai munkatársai és adminisztrátorai tették meg 

felajánlásukat a tervkclcsön jegyzésére. Valamennyien ezzel is példát mu-

tattak Szeged minden dolgozója szemára'. Kivétel nélkül mindenki jóval 

tul,eiyezie a kölcsönt. 
— 

A Délmagyarország nyomdájába már este pyolc őra után 
lekerült a Magyar Távirati Irodának a Tervkölcsön kibocsátá-
sáról szóló híradása. A kéziratot szedésre átvevő nyomdász elv-
társ erv pillanatra megállt a gépe előtt, ahogy eTolvasta a 
cimet. Elvtársak! Nagyon fontos híradás jött... Majd vacsora-
szünetben megbeszéljük!... — szólt a gépszedőbrigád többi tag-
jaihoz. 

Pontosan kilenc órakor elnémullak a szedőgépek motorjai. 
A gépszedők, tördelők sietve kezet mostak és felmentek az ét-
kezőhelyiségbe. Mig megvitatták a kölcsön jelentőségét, a jegy-
zés módozatait, Horváth Jenő szakszervezeti bizalmi már meg-
kezdte a jelentkezők összeírását. Sorra gömbölyödtek a számada-
tok s sorakoztak a nevek. Kilenc óra 20 perckor a Iapszemély-
zet minden tagja feliratkozott s — jelentősen túljegyezte a 
kölcsönt. 

Ugyanakkor a szerkesztőség dolgozói is röpgyülést tartot-
tak fenn, s pillanatok alatt ugyancsak erősen túljegyezték a köl-
csönt. A röpgyü'és befejeztével máris ment az értesítési a Iap-
tezemélyzethez: „versenyre hiv/ak ki őket a kölcsön túljegyzésé-
re. A lapszemélyzet a kihívást azon melegében elfogadta. 

A verseny a lapzárta izgialma s perceiben indult meg a igy 
eredmények már nem kerülhettek lapunkba, 

A i g fé 'óra telik el s mindenki j e g y e z , . . 

A szegedi Kenderfonógyár 
kultúrtermében a délutáni mű-
szak do'gozói együtt hallgatták 
meg a rádió csíi híreit. Á köb 
fcsönjegyzősfelliivást óriási lel-
kesedéssel tapsolták meg1 és alig 
hangzottak el a felhivó szavak 
ifj. ördögh Péter ifjumunkás 
máris felaján'otta kétheti fizeté-
sét. I lódi Lajosné elvtársnő sie-
tett ezután, hogy aláírja a köl-
csönjegyzést. Egyben verseny-
re hívta ki a káriolóosztály lob-
bi tagjait. 

— Az ötéves (orv sikeres vég-
hezviteléért ! — mondotta Bor ka 
József elvtárs, üzemi tűzoltó, 
miközben aláirta a kölesönjegy-
zést. 

Az első Jegyzők között volt 
Pribék Tibor elvtárs élmunkás 
is és körü'ötte ott csoportosul-
tak sokan mások, ugy hogv alig 
mulalta a Kendcrgyár órája a 
fél 11-ef, mire a délutáni mű-
szak dolgozói valamennyien ki-
vétel né'küi jegyeztek kölesönt. 
Megelégedett bo'dogság sugár-
zott mindenki arcáról és a vi-
zosfonóból a hatgyermekes 
Hein Józsefné elvtársnő lelke-
sedéssel ígérte: 

— En már reggel G-ra bejö-
vök, hogy fe'hivjam azokngk a 
murikást.ársahnnak figyelmét a 
bölcsőn jegyzésre, akik még nem 
hal'otlak erről. Sajátmagunk, 
{gyermekeink jövője érdekében 
teszem ezt. 

köztársaság kormányának fel-

hívását az ujszegedi Magyar 

Kender dolgozói is. Szemerédi 

József elvtárs je'entkezett itt az 

elsők között, majd Szűcs Fe-

rencné elvlársoő és a három-

gyermekes Tóth Pál elvtárs 

igyekezett minél e'őbb jegyezni, 

hogy — amint mondották — 

eleget fegvenek hazájuk, a népi 

demokrácia iránti kötelezettsé-

güknek. 

As üzemben jelenlevő 339 

dolgozó 100. GGO forintot jegy-

jett! 

Ugyancsak a Magyar Kender-

ben az üzemi pártbizottság rend-

kívüli ülést tartott és elhatároz-

ta, hogy a tervkölcsönjegyzés 

idejére munkaversenyre hivja ki 

a Szegedi Kenderfonó üzemi 

pártbizottságát. Ki is dolgozták 

a versenyoontokat és azt elküld-

ték a Szegedi Kenderfonóba. 

Ebben a többi között vállalják, 

hogy minden dolgozója az üzem-

nek százszázalékig teljesíti az 

előjegyzést, sőt a csütörtöki na-

pon a jenyzésnek előirt tervét 

már 90 százalékig teljesitik. Pén-

tek reggel 9 órára pedig az elő-

jegyzést befejezik, fl Magyar 

Kender területén lévő alapszer-

vek egymással párosversenybe 

indulnak az össztagság jegyzé-

se érdekében, valamint a jegyzés 

husz százalékkal való túlteljesí-

tésére. Mindezek mellett vállal 

K< jedver tökbet? ják azt is, hogy a tervkölcsön-

Ilasonlóan lelkes hangulat- jegyzési kampány idején a ter-

ban fogadták a Magyar Nép-' melés nem fog csökkenni. 

10 óra 24 perc : Az ujszegedi L í dagyá r 
délutáni műszakénak m 'nden do lgozó ja 

jegyzett tervkölcsönt 

fl Tiszamenti Fűrészek NV uj-; rég, majd rorra a dolgozók. Nem 

szegedi telepe délutáni müsza-] is győzték Imi a nevekel. Pintér 

kának dolgozói, alighogy el- j F e r e n c é l m u n k á s jegyzett elő-

ször az első csoportnál. Amire 

szavaztunk májusban — mon-

dotta a körülötte állóknak — 

kötelességünk valóra váltani. 

hangzott a rádión keresztül a ! 
felhívás a tervkölcsönnel kapcso-
latban, páratlan lelkesedés mel-
lett kezdték jegyezni a kölcsönt. 

Legelőször a vállalatvezető-

Boldog vagyok, hogy Jegyeztem. 
Nekem is érdekem. 

S Így beszéltek: Dóczi flnd-
rásné. Király István, Léderer 
István, meg a többiek. 

Tiz óra 24 perc. A délitiánl 
műszak 47 dolgozója mind jegy-
zett tervkölcsönt. 

fl szegedi Falemezgyárban 64 
dolgozó 15.200 forintot jegy-
zett. fl legtöbben jelentős túl-
jegyzést is tettek. Kivétel nél-
kül mindenki örömmel, szives 
áldozatvállalással tett eleget en-
nek a kötelezettségnek. 

TuUeíjesUjüh 

25 százalékkal 

A szabad szakszervezetei 

szakmaközi t i tkárságának be-

osztottjai között szerdán este 

hasonló elhatározás született 

meg. Az akció minél' eredmé-

nyesebb lebonyolítása érdeké-

hen versenyre hívták ki 

Csongrád megye valamennyi 

járási és szakmaközi bizott-

ságát. Versenyfelhívásukban 

vállalják, hogy a területük-

höz tartozó kis szakmák va-

lamennyi dolgozója jegyez 

tervkölcsönt, a jegyzésre elő-

irányzott összeget pedig mi-

nél' nagyobb százalékkal, de 

legalább 25 százalékkal túl-

tejesítik. 

Két nap alatt.,. 

A kiskundorozsmai Textil-

gyár az Angol-Magyar Juta-

fonó és Szövőgyár dolgozóit 

hívta k i versenyre. Elhatá-

rozták, hogy üzemükben a 

versenyt osztályonként szer-

vezik be és az üzemre ju tó 

összeget le?alább 20 százalék-

kal túlteljesítik. Vállalják 

hogy üzemükben két nap 

alatt befejezik a jegyzést, 

mivel három műszakban dol-

goznak. 

Fo' ózzuk a termelési 

A szegedi Famunkásszak-

szervezet Szeged mindenegyes 

szakmáját munkaversenyre 

hívta k i a tervkölcsönjegy-

zéssel kapcsolatban. A jegy-

zésre előirányzott összeg tíz-

százalékos túlteljesítését vál-

lal ják, továbbá azt is, hogy 

az előjegyzés ideje alatt a 

termelésben r em lesz vissza-

esés, sőt fokozni fog ják a 

termelést. A Famunkásszak-

szervezet területén az üze-

meik és műhelyeik egymással 

párosversenyben indulnak. 

Afnyőn első volt 

Lele Illés elvtárs 

Nemcsak a v ' ros dolgozót, de 
a szeged környéki falvak dolgozó 
parasztjai ia nagy lelkesedéssel 
értesültek a tervkölcsönjegyzési 

nái is dolgozik. Háromheti fize-
tését ajánlotta fel, azaz 102 fo-
rint 50 fillért. 

Mielőtt nénnevplö 
m u n b ó ' n elkezdeném, 

én is jeáyzek 

Varga Sándor elvtárs ötcsa. 
Iádoa ujgazda elmondta, hogy 
mielőtt a népnevetőmunkáját 
megkezdené, előbb ő is jegyeztet 
50 forintot. Hegedűs László, ai 
algyői közigazgatási hivatal dol-
gozója is bejelentette, hogv még 
ma jegyez. Egész havi fizetését 
jegyezte. A gyűlés után senki 
sem távozott el, a jelenlevő elv-
társak nagyrész.e már a gyűlés 

után jegyzett torvhitelkölcsöat 
* 

Ez a lelkes hangulat népi de-
mokráciánk és ötéves tervünk 
iránti áldozatkész felajánlás 
szelleme volt jellemző Szeged 
dolgozói között a városban és 
falvakban egyaránt az első pere-
tői kezdve. A Délmagyar ország, 
Kiadóhivatalának kirakatában 
megjelent tervkölcsönfegyzési 
plakátot nyomban nagy csoport 
érdeklődő vette körül. Férfiak, 
nők, fiatalok egyaránt a terv 
kölcsönjegyzésröl beszéltek éa 
már ez az esti hangulat is meg" 
mutatta, hogy Szeged dolgozót 
nem akarnak lemaradni a terv 
kölesönfegyzésben. A mai nap 
mutatja meg azonban igazán, 
a szegedi dolgozók áldozatkész, 
ségét Az eddigi Jetek azt mu-
tatják. hogy igen szép eredmé-
nyek lesznek és minden dotgucd 
teljesíti, sőt tulleljesili a köl-
csönfegyzést. 

Szeged dolgozói is hitet teszoeH vasárnap 
a béke megvádéie m e l l e i ! 

Szeged és környékének dol-
gozói is óriási lelkesedéssel ké-
szülnek a vasárnapi békenapra. 
A városban már szombaton este 
nagy fáklyás felvonulást rendez 
a MINSz. Szered fiataljai, út-
törők, ifjúmunkások, középisko-
lás és egyetemista diákok egy-
aránt nagy tömegben vonulnák 
fel, hogy hitet tegyenek a béke 
gondolata fe a Szovjetunió-ve-
zet.te béketibor mellett. 

Vasárnap reggel szervezeteik 
székháza előtt gyülekeznek a 
szakszervezeteit, az ifjúsági és 
tömegszervezetek tagjai, hogy 
résztvegyenek a vasárnapi nagy-
szabású béketüntetésen. Dél-
előtt fél 10 órára vonulnak a 
szovjet hősök Széchenyi-téri em-
lékmüvei elé és koszorút he-
lyeznek a felszabadításunkért 
hősi halált halt szovjet hősök 
emlékére. 

Ugyancsak vasárnap Szeged 
környékének dolgozó parasztjai 
is kifejezik a béke megvédése 
iránti egységes állásfoglalásu-
kat. Nagyszeged valamennyi köz-
ségében és tanyaközpontján eb-
bői az alkalomból nagygyűlést 
rendeznek, amelyen nemcsak a 
béke gondolatit juttatják kife-
jezésre, hanem egyben hitet 
tesznek a mellett is, hogy jobb 
munkával akarják szolgálni a 
szocializmus táborának erősíté-
sét. Szeged és környékének dol-

gozó parasztjai ezen a nap-ma 
a k a r n a k ü n n e p é l y e s e n c s a t l a -
kozni a ruzsajárási dolgozó pa-
rasztok őszi szántási-vetési ver-
senyfelhívásához. 

A" vasárnapi napon a szegedi 
munkások, parasztok, de velük 
egvüt-t az érte] miségiek is párt-
különbségre való tekintet nélkül 
valamennyien a béke gondolata 
mellett foglalnak állást, hogy 
Pártunk vezetésével, békés épitő-
munkávaí biztosítsák boldog jö-i 
vőjük alapjait. 

A rádió helyszíni közvetítést c d 
c z üzenni dolgozók 

tervköfcsön-jegyzéséről 

Nők 

a szövetkezete* ben 
Az MNDSz nagy lendületlei 

végzi a szövetkezeti tagtobor-
zást. A szövetkezelek nőtagjaS 
mindenütt már eddig is igen 
szép munkát végeztek. Az elmúlt 
néhány hét alatt Zsombón 100, 
Várostanyán 30, Alsóközponton 
ugyancsak 30 dolgozó paraszt-
asszony lépett be a földműves' 
szövetkezeibe. 

A do'gozó parasztasszonyok 
a termelőszövetkezeti csoportok 
munkájában is igen szépen ki-
veszik részüket. A lengyelkápol-
nai termclőcsoporlnak pedig 
asszony az elnöke is: Szekeres 
Jánosné, 

Csütörtökön 18 óra 15 perc-

tő! 19 órá ig ^Termelési hír-

adó i szerepel a Kossuth Rá-

dió műsorán, amelynek kere-

télben helyszíni közvetítést 

hal lunk a Győri Vagon gyár, 

a Salgótar jáni Acélmű és a 

budapesti üzemek dogl'ozói-

nak tervkölcsön jegyzéseiről. 

A Petőfi Rád ió 20 óra 20 

perckor kezdődő Hangos UJ* 

ságjában a helyszíni közvetí-

téseket megismétli, illetve 

azokból részléteket ad. 

A Kossuth Rád ió 20 óra 55 

perctől 21 óra 25 percig a ki-

adott műsortól eltérően ér-

dekes összeállítást közvetít 

»A forinttól a tervkölcsönig* 

címmel. 

Ké száz szegedkörnyéki 
földmunkás kapóit elhelyezést 

fl bétaszéki uj vasútvonal meg-
építéséhez egy héttel ezelőtt 200 
utépitő munkást kértek Szeged-
ről. Csak tübbnapi keresés után 
tudta a DÉFOSz összeszedni ezt 
a 200 munkást, fllgyö községből 

hatvanan jelentkeztek munkára. 
Sándorfalvárói negyvenen, Do-
rozsméról pedig hetvenen, Sze-
gedről eddig harmincan indul-
tak el erre a nagyarányú mun-
kára 


