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Tovább folyiaiódlk 
a Tervkölcsön-jegyirés 

Nagyszegeden már íi millió 67.750 forint az eddigi eredmény 
Szegeden és környékén még 

inindig lelkesen jegyzik a dol-
gozók a Tervkölcsönt. Vasár-

tak az üzemek népnevelői, hogy 
a távoli tanyaházakban is fel-
hívják a dolgozó parasztság fi-

pap a szegedi falvakban és ta- gyeimét, mit jelent számukra a 
hyaközpontokon ismét kinnjár- Tervkölcsön. Megállapíthatjuk, 

A szegedi iizeraek uiifói megtekintik 
a budapesti ujitó kiállítást 

flz országos ujitő kiállítás — 
irfnt már jelentetlük — szomba-
ton délben nyilt meg ünnepe-
lijes keretek között Budapesten, 
fl nagysikerű ujitő kiállítást n 
nacyszegedí üzemek ujitói is 
pieg tekintik. A gyárakban már 
kijelölték azokat, akik felutaz-
nak a fővárosba, hogy az ujitó 
ki.illiláson hasznos ismereteket 
Ws tapasztalatokai! szerezzenek. 

Szegedről az első csoport a na-
pokban indul el az országos ujitó 
kiállításra. 

fl nagyszegedl üzemek ujitói 
és legjobb dolgozói már készül-
nek az október 29-1 országos 
ujitó kongresszusra, hogy beszá-
moljanak eddigi eredményeikről, 
hibáikról, megjelöljék a jövő út-
ját. i 

hogy a szorgalmas népnevelő 
munka szép eredményeket ho-
zott. A falvak dolgozói is lát-
ják, hogy az ötéves terv az 
ő boldogulásukat is hozza és ez-
ér t szívesen járulnak hozzá an-
nak elősegítéséhez. 

A szegedi üzemekben és hi-
vatalokban is tovább folytatód-
tak a pót jegyzések. Számtalan 
olyan dolgozó van, aki első 
jegyzését tuljegyzi, hogy minél 
jobban kivegye részét ötéves ter-
vünk megvalósításából. 
A Tervkölcsön-jegyzések összege, 
hétfő esti jelentés szerint 11 
millió 67 ezer 750 forintot je-
gyeztek Na ey szeged dolgozói. 

A 
ifiai 

Elkészüli a duzzasztómű Feheriőn 
(Tudósi tőnktől) 

fl Tógazdasági NV. szegedi 
gazdaságában most készült el az 
úl dnzzaszlómii. flz épitőbrigá" 
dok rohammunkát végeztek és 
büszkén szemlélik kétkezük mun-
káját , amellyel egy u j tavat is 

Íasználhalóvá tetlek. fl lecsapoló 
s hütőzsilipek is elkészültek 

«nár, jóval a határidő előtt. 
fl halászbrigádok már készü-

lődnek az e hét végén kezdődő 
.deha'észalhoz. Elhatározták, hogy 
íf/kozoltabb mértékben veszik ki 
részültel a munkából, versenyt 
inditanak egymás között. 

fl tavakról már megkezdődött 

zet arra irányul, hogy egy csepp 
viz se menjen kárba és igy is 
elősegítsék a következő évi ter-
melést. 

(Antalfi Antal) gitást . 

U v l aityíe epsk Szovjet-
Tukménia kolhozaiban 

A Turkmén köztársaság kol-
'zaiban minden évvel több és 
>b villanytelep .111 üzembe, 
"emrég "kezdődött meg a. 

Sztálin-kolhoz villanytelepének 
épitése. Befejezés elÓtt áll az 
50 kilowattos egri-guzeri vizi. 
erőmütelep épitése a marijszki 
kerület »Zarpcsi« nevü kolhozá-
ban. A Zarpcsi-fcolhoz paraszt-
jai közül 220-nak a házába 
máris bevezették a villany vilá-

Rohammunkával fúrják a kutat 
a Dózsa György-téren 

(Tudósítónktól) 
Szegeden a Dózsa György-té-

ren rohammunkával végzik a kút-
fúrási munkát a vizmütelep Dri-
flácfjai. flz ölszáz méteres kut 
fúrását ez év szeptember 5-én 

• viz leeresztése. Minden lgyeke- kezdték meg és ma már — a lel-

I g a ^ s - g i érlelwlsleli 

i láldfn'üvQsszövetTezeteklien 

A hét folyamán minden sze-
jfccdkőrnyéki község és .tanya-
központ földimúvesszövelkczeté-
jben a SzöVOSz megyei t i tkár-
jság kiküldöttei igazgatósági ér-
tekezletet rendeznek, összesen 
iK helyen beszélik meg ezeken 

az értekezleteken az őszi szán-
tás-vetési kampány még helyo 
sebb vitelét s megbeszélik a sür-
gős tennivalókat, hogy > vető-
magyai, műtrágyával, csávázó-
szcrekkel, ezenkívül a VRtési 
munkálatokhoz szükséges más 
cikkekkel pontosan el Tudják 
látni a termelőcsoportokat 
a dolgozó parasztokat, i 

kes munka következtében — a 
hntjaró brigád elérte a 440 mér 
ter mélységet, annak ellenére, 
hogy Igen sok talajviszonyok 
okozta nehézséget kellett elhári-
tanlok. 
, fl Dózsa György-téri kut víz-
hozama percenként előrelátható-
an 2000 liter lesz. Ezzel Ismét 
megjavul Szeged dolgozóinak 
vízellátása, flz uj kut hamarosan 
elkészül, de csak a következő 
év lavaszán kapcsolják be a vá-
rosi csőhálózatba. 

(Kovács István) 

Ml TÖRTÉNT ÉS. Hl TÖRTÉNIK? 
Kedd, október 11. 

Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor : Döntő fordulat. 
Korzó Mozi 6 és 8 órakor: Volt egyszer egy kislány. 
Széchenyi Mozi 6 és 8 órakor : Forró mezők. 

'A Szabadművelődési Felügyelőség mozija ma, kedden Zsom 
bón játsza az »Egy igaz ember* cimü filmet és n »Boldog, erős, 
független Magyarország* dmü keskenyfilmet. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR reggel 8 órától este 7 óráig 
van nyílva hétköznapokon. Könyvkölcsönzés d. e. 8-tól 1 óráig. 

fl SOMOGYI KÖNYVTAR nyitva köznapokon 9-től 19 óráig. 
fl MUZEUM nyílva vasár- és ünnepnapokon 9 órától 13 

óráig hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

SZOLGALATOS GYÓGYSZERTÁRAK: Apró J. k. Dr. Apró 
L.: Kossuth Lajos-sugárut 59. »Szent Sziv* gyógyszertár: Ró-
mai-körut 22. Dr. Kotsis J. Endréné: Földmüves-utca 17. Fran-

kó flndor: Dugonics-tér 1. 
SZÍNHÁZ 

fl »János vitéz* előadásai az alant következő beosztásban 
kerülnek bemutatásra: 

Kekken, ii in 6 órakori FeUzabakuláei emlékünnepély 
Szerdán, október 12-én: -Maxim Gorkij—bérlet. 
flz esti előadások kezdete fél 8 órakor. 
fl délutáni előadások kezdete 3 órakor. 
Minden bérleti előadásra rendes áru jegyek is válthatók. 
Felhívjuk t. bérlőink figyelmét ismételten arra, hogy bér-

leti kártyáikat folyamatosan kézbesítsük ki, úgyhogy tevetezö-
lapon küldölt értesítésünkben tudatjuk, hogy melyik bérleti ház-
ban nyertek elhelyezést. Ezen felhívásunk azt is tartalmazza, 
hogy bérletünk átvétele végett jelenjenek meg pénztárunknál dél-
előtt 10—1 óráig, délután 5—7 óráig. 

11-én, kedden este Felszabadulási emlékünnepély lesz a 
színházban. A vJános vitéze daljáték keddre hirdetett vJózsef 
'Attiláé bérleti élőadása elmarad. Bérlőinkkel az előadás napjái 
falragaszokon és a sajtóban közöljük. 

MNDSz 
'A vasutas csoport vasárnap este 8 órakor ismerkedési estei 

rendez. Elővételi jegyet 12-ig, szerdán d. u. az állomás épületé-
ben, saját helyiségében 5—7-ig lehet venni, fl vacsorajegy éra 
4 forint. Mindenkit szeretettel vár a vezetőség. 

A vasutas csoport közli az asszonytársakkal: az asszonykör 
szerdán d. u. 6-kor kezdődik. Minden jelentkező asszonytárs ok-
vetlenül jelenjen meg az állomás épületében az oktatóban. 

A postás csoport szerdán délután 5 órakor a Postásotthon-
ban a Vöröskereszttel egybekötve nőnapot tart. Orvosi előadás 
vetített képekkel az »flnyavédelem és az angolkór* címmel. 

ügyvezetők figyelmébe! fl keddre hirdetett ügyvezetői ér-
tekezletet szerdán délután fél öt órakor tartjuk meg. 

Összes MNDSZ csoportok! Ma délután az asszonytársak 
csoportjaiknál jelenjenek meg, ahonnét együttesen vonuljanak fel 
az MNDSz-központ elé délután 3 órára. 

Felhívjuk a Bartók Béla Szövetséghez tartozó énekkarokat, 
hogy ma (kedd) délután 5 órakor fellétlenül jelentkezzenek ai 
Ipartestület márványtermében, próbára. Énekkarok vezetői fele-
lősek az énekkarok teljes létszámban való megjelenéséért. 

Bartók Béla Szöv. szegedi kerülete. 

Sárguló kukoricalábiák, feke-
t e szalagként húzódó iszántá-
sok, haragos zöld cükor répa-
föidek övezik most Tljszentivún 
községet. A fa 'u utcáin elfony-

Byadt akác és nyárfatevelet so-
dor az itt-ott felbukkanó kjs 
forgószél. Ez az őszies kép va-
jami álmosságot kölcsönöz a íp-
lunak ma. Vasárnap van. 

A mai nyugalom mögött azon-
ban egész héten mozgásban volt 
a falu. Kocsik, szekerek, egész 
héten porfcliegct vertek az ut-
cákon. Csak a kukoricával, 
napraforgóra!, vagy cukorrépá-
val megrakott, (hazafelé jövő 
kocsik döcögtek lépésben. 'Az 
üresen közlekedők, akik a ha-
tárba igyekeztek, kocogva ver-
ték a port az utcán. Nem szé-
gyclték ostoraikkal megcsiklan-
dozni a lovak ivékonyát. Min-
denkinek sielős volt a dolga és 
sietős is lesz még az elkövet-
kezendő napokban mindaddig, 
míg az utolsó szem vetőmag 
nem Jut a főidbe. Valamennyi 
kis- és középparaszt lUjszent-
ivánon most az .őszi munka lá-
zában ég. ^ 

•Mielőbb a Tőidbe Tenni a 
vetőmagot, hogy mire bejön a 
hideg idő, m á r szép erős, bok-
ros legyen az őszi á rpa és a 
buza.« Ezt tűzték ki célul ma-
guk elé a falu dolgozói. Akik 
pedig nem értenek egyet velük, 

E L 
mint ja kulákok, .azokra éber 
izemmel vigyáznak Kozma Já-
nos, Szekeres Antal, és a többi 
dülőbiztos, nehogy elszabotál-
ják! a vetést ,és vele együtt a 
többi őszi munkát . ( 

Ujszpnilván vasárnapi ünnepi 
nyugodlságában — hiába Is a 
a pihenés a mai n a p —van egy 
mozgalmi jiont. Ez pedig a 
DÉFOSz gyüics. 

Aki látta, — vagy hallott ar-
ról a lázas munkáról , ami az el-
múlt héten folytLTjszenlivánon, 
az könnyen kitalálhatja mi rő l 
beszél ez az ötven-hatvan kis-
és kőzépparaszf, okik Hz órától 
beszélgetnek, vitatkoznak, ja-
vaslatokat tesznek a DÉFOSz 
gyűlésen. \ 

Tizenkét órá t kezd .kongat-
n i a harangozd) a toronyija, m i -
kor Ruska Lmre kér szót No-
váki Nándor u tán . . 

— A múltban is vetettünk, 
kapáltunk, arat tunk, de legtöb-
ben i t t TJjszentivánon, nem ma-
gunknak, hanem a sváb kulA-
koknak. Ezzel szemben most 
magunknak dolgozunk, magunk-
nak termelünk. Nem is marad-
tunk ei semmi munkában a 
nyáron sem. Nyolc községgel 
versenyeztünk, megálltuk a he-
lyünkét. A választáskor vala-
mennyien megmutattuk, hogy a 

demokrácia mellett állunk és 
az ötéves tervre szavaztunk. 
Most a Terv kölcsön-jegyzésnél 
is megmutattuk és az őszi szán-
tás-vetési munkák jó elvégzésé-
vei megmutatjuk, hogy nemcsak 
akarjuk, hanem munkánkká/ is 
hozzájárulunk az ötéves terv 
megvalósításához. 

« 
Szavai nem üresen és hide-

gen hangzanak a teremben, ez 
mina a valóság és ezért ül most 
i t t ez a hatvan ember, hory 
megvitassa a felmerülő problé-
mákat. Nem egy jelenlevő belső-
zsebében lapul ot t a 400 forint-
roi. szóló Tervkölcsön-jegyzési 
igazolvány, mint Bódi Bálint 
kisparasztnak is. 

* 

Most Molnár Mihály 70 éves 
idős bácsi emelkedik szólásra. 
A porkukac-kár miat t későn 
érik a kukoricám, a többi föld-
jeink fei vannak már szántva, 
á vetéssel megkések egy kicsit, 
de október 31-ig befejezem, ha 
holdvilágnál, vagy viharlámpá-
val Vetek is. 

• 
En is befejezem, szólnak töb-

ben is egyszerre. Hangjukkal 
szinte egymást akar ják túlszár-
nyalni. Á kialakult szóvitából 
Benke János elvtárs, pár t t i tkár 
hangja emelkedik ki. — Szak-
társak. az őszi szántás-vetési 
munkák iaejére egyéni párosver-
senyre hívom ki Ackov Csedo-
mirt. 

Elfogadom — ugrik fel az 
első sorból Ackov Csedomir. — 
Csak aztán tarsd a lépést ve-
lem, mert én a jövő hét köze-
pére befejezem a vetést — te-
szi hozzá mosolyogva. Még be 
sem fejezi mondanivalóját, mi-
kor Nóváki Nándor áll fel. 
Előbb körülnéz és csak azután 
szól: 

— En téged hivlak ki ver-
senyre — mutat Suta Józsefre. 
— Suta sem várat sojjat a 
válaszra. — Állok elébe — je-
lenti ki. 

* 

Igv következnek egymásután 
a többi kihívások is. Kovács 
János Hruska Imrét. Puskás Pál 
Benke Jánost, Lajkő Sándor 
Bereczki Károlyt és végül Koz-
ma János Szekeres Antalt, dü-
lőfelelős társá t hivja ki ver-
senyre. 

— Versenykihívásom nemcsak 
az egyéni szántás-ve lésre szói 
— mondja Szekeres Antalnak 
—, hanem a dűlőink versenyé-
re is. Melyikünk dülőie fejezi 
be előbb az őszi munkák • 

Odahaza már háromszor is 
elhűlt a jó vasárnapi ebéd, mire 
a versenykihívásoktól felbuz-
dulva még nagyobb munkakedv-
vei elindulnak' haza a gyűlés 
résztvevői. De betérnek még 
a vendéglőbe versenyáldomást 
inni, mert ez a verseny nemcsak 
papíron lesz meg, hanem a való-
ságban is. Ennek a versenynek 
eredményeként rövidesen zöld 
vetések "fakadnak az ujszent-
iváni jő fekete földből. 

Nngy Pál 

— A POLGÁRMESTER fel-
hívja a vsro« Közönségét, hogy 
ma. oktélipr 11-én. a azoviot 
hadsereg által hozott feísrala-
dnlásunK ötödik évfordulóján a 
házakat mindenütt lobogózzák 
fel. 

— A RENDŐRSÉG megállapí-
totta, hogy az a fiatal leány, 
aki a Tisza hídjáról a folyóba 
vetette magát, s aki a hul lám-
sírban lelte halálát, Doktor 
Brigjla Szeged1, Hétvezér-utca 
51. szám alatti 17 éves tanuló-
val azonos. < 

— MEGRÖGZÖTT feketézőt 
tett á r ta iamal lannl a rendőrség, 
Szét Imre Afokháza 374. szám 
alatti lakos személyében. Szél, 
aki jugoszláv katonaszőkevény, 
fegutóbb ezév szeptemberében 
négy bor jú húsát mér te ki fe-
ketén a dolgozó embereknek. 
Az eljárás megindult ellene. 

— HÉTFŐN reggel 8 órai 
kezdettel a szegedi SzöVOSz 
megyei titkársága az * összes 
esongrádmegyei szövetkezeti fe-
lelősök részére egynapos tanfo-
lyamot rendez. Az előadást gya-
korlati és elméleti részre oszt-
ják. A Sertésértétyesitő és Te-
nyésztő Nemzeti Vállalat és a 
SzöVOSz szakemberei ta r t ják 
az előadást. Részletes m a g y a r á -
zatot adnak m a j d a tudományos 
tenyésztés és hizlalás kérdései-
ről . 


