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Mórahalom még a sorsolás eiőfí 
kamafok-kamaf jávai visszakapta a fervkölcsíiukötvények árát 

" » • « » as ut Mórahalom köz-

aégtöl Szegedig. Különösen hosszú, 

nak fünik ez azoknak, akik már éj-

félkor elindulnak döcögő parasztsze. 

kersíken, hogy a szegedi piacra v-

gyék termeivényeiket. Hosszú az út, 

de örömmel rója Mórahalom dolgozó 

parasztsága, morf tudja, hogy azok. 

nak adja termeivény fit. akik gépet 

és ruhát adnak a falu népének. És 

tudja, hogy eszel a munkás-paraszt 

szövetséget erőalii, amely szilárd 

alapja a falu dolgozó népe felemel, 

kcdésineh. 

Mórahalom dolgozó parasztsága 

tudja, hogy a munkásosztály vereté. 

sivel építjük „ szocial zmust és érzi 

az ipari dolgozók hatalmas fámoga. 

Ideát, amely különböző formában 

nyilvánul meg. Hosszan sorolhat-

nánk azokat a tárgyakat, amelyek, 

kel gazdagon megrakodva térnek 

vissza Szegedről ki a falura Móra-

halom dolgozó parasztjai. 

Szeptember közepefelé járunk, de 

a nap most ig, mfnt jún'usban, szinte 

perzselően süt. Ez a meleg most * e m  

akadályozza a falu népének mun-

káját, Nyüzsög a határ. A mórahrl-

miak takarítják be ez évi termésű-

ket. De kint a határban mást is lát 

az ember. A földeken keresztül 

hosszú fekete oszlopok sorakoznak 

hafonás sorrendben, egyenlő távol-

ságra. Mindegyiken 3 fehér porccl-

láncs'ga. A sok oszlopot ma már 

fényes vörösréz huzalok kö(ik ősz• 

sze. Az ember szeme hosszan kísér, 

hetj ezt az oszlopsort, a rajta csil-

logó dróttal. Ma már elér egészen 

Mórahalom köiségik, éppen a móra. 

halmi gépállomás udvarába torkol 

ez az oszlopsor. Mondani se kell, 

hogy mire lesz jó ez a sok oszlop, 

a rajta eiterahúrhos hasonlóan Mle-

stltetf vezetékkel. Ma már tudja 

minden mórahalmi dolgozó paraszt, 

hogy az ötéves terv első ive fényt 

ho: o falunak. 

Mójf vaérben kigyullad, a vil-

lanyfény, a Párf megígérte és ez 

meg is valósul, A megvalósuláshoz 

hozzájárullak a márahalmiak ta-

valy ősszel, a tervkölcsönjegyzés 

idején. 50—100—200—300, de voL 

lak, akik 500 forintot is jegyeztek. 

Ki mennyit tudott, ennyit. Szívesen 

adta Mórahalom népe, mert tudla, 

hogy a kamatok kamatjával kapja 

vissza. Most, amikor elérkeztünk ah. 

hoz a naphoz, hogy kisorsolják a-

tervkölcsönköivények egy részét, 

elmondhatjuk, hogy a mórahalmi 

dolgozó parasztok már a húzás elöli 

nyerlek, A nyereményt elhozta cz 

a hosszú oszlopsor, amely ma már a 

gépállomás udvaráig elér. Most még 

a napfénytől csillog.fénylik ez a 

hosszú drótvonal, de hamarosan ott 

csüngenek majd az oszlopok telején 

a v llanyégők is, cmelyeh világossá-

gof, de elmondhatjuk, hogy maga-

sabb kultúrát hoznak majd Móra-

halom községbe. Mindezek u'.án el-

mondkatjuh, hogy Mórahalom kőz. 

seg még a tervkölcsönköivények 

sorsolása előtt a kamefok kamuijá-

val kapta vissza <jz ötéves tarvköt-

csönre adott pénzét, 

ördögh Imre, 

KÖNYVEK A D O L G O Z Ó K KEZÉBEN 
Lenin, Satálin és Rákosi könyveit olvassák 

a legtöbben Szegeden 

R é m h ' r t e r j e s z t ő , i z g a t ó 

k u l á k o k 

felett mondott l*mét Ítéletet a » « -

jjedi megyei bíróság, Vass Józsefné 

37 holdas de»:k! ku l ikasszony ál-

landóan rémhírekot t « r i e«* t e t t a 

faluban, becsmérelte népi demokrá-

ciánkat és izgatott a tarroelöszövet-

kezetak ellen. A bíróság egyévi 

börtönre ítélte és k m o n d o t f a 6 

holdon felüli összes Ingat lanának 

elkobzásét. 

Balázs József mindszenti ku lák Is 

rendszercsen terjesztett rémhíreket. 

A bíróság nyolchnvi börtónre (tálfe 

és kimondotta 6 holdon felüli ingat-

lanának elkobzását. 

Találóan nevezte Maxim Gorkij 

Coney fslandot, as amerikai „Vi-

dámság városát" az unalom birodal. 

mának, ahol az aranytól, a Sárga 

ördögtől megmérgezett emberek töl-

tik szabad idejüket. Igen, merf 

Amerikában még az emberek szóra-

kozásaiból és kultúréletéből is 

szennyes hasznot húznak c vállal-

kozó szellemű üzletemberek. És ott 

vannak a munkanélküliek millió'!.... 

As ő számukra pedig a kultúráiét, a 

szórakozás azt jelenti, hogy — mun. 

kát keressenek. 

Népi demokráciánkban ezzel szem-

ben, aki becsületesen dolgozik: 

megérdemelt pihenésben, szórako. 

sdsben részesül. Rendelkezésükre 

állanak azok az Intézmények és 

eszközök, amelyek lehetővé teszik 

számukra, hogy mind magasabbra 

emelkedő kultúrigényeiket ki is elé-

gíthessék. Hazánkban a szoeializ-

mus világa bontakozik ki egyre erő-

teljesebben. A szocializmus világa 

pedig szórakozásban, pihenésben, 

művelődésben is lényegesen külön-

bőin, a kapitalizmus világától. E te. 

kintetben a legjellemzőbb a szoc'a-

lizmus világára oz, hogy itt az állam 

gondoskodik róla, legyen szabad-

idejük a dolgozóknak és azt jól, 

kellemesen töllhessék el. Nyitva 

állanak előttük a múzeumok, a par. 

kok, üdülőhelyek, nyaralók, a sporf.. 

pályák, különböző kultúrintézmé-

nyek, könyvtárak. Nyitva állanak 

elöltük mindenhol a könyvesboltok 

is, amelyekben olcsón hozzájuthat-

nak azokhoz a könyvekhez, amelyek 

elősegítik őket a társadalom mind-

jobb, mindmélyebb megismeréséh-z. 

Mind többen és többen tanulnak, 

müvelödnek Szegeden a dolgozók, 

egyre több dolgozó kezében látunk 

könyve/ az ufeán, a villamoson és 

bárhol Könyveket, amelyekből meg. 

ismerhetik társadalmi és természeti 

környezetüket azért, hogy azokat 

megváltoztassák, állandóan átalakít, 

sák. A Pcrf oktató munkája irányt 

szab a tömegszervezetek oktató 

munkáinak is és ez a hatalmas ok. 

totó hálózat bevonja Szeged minden 

dolgozóját a tanulásba, A tanulás-

hoz, önképzéshez könyvekre, min-

dig újabb és újabb könyvekre van 

szükség. 

A „Szikra" könyvkiadó szegedi 

fiókjának augusztus havi forgalmá-

ról szóló kimutatásból kitűnik, hogy 

az elmúlt hónapban a politikai mű-

vekből a legnagyobb kereslet Sztá-

lin müvei 11. kötete, Len'n—Sztálin: 

A munkáról című könyve és a Rá-

kosi-per iránt mufetkozotf. Ezeket 

követik Galcn „A sötétség atyja és 

cinkosai", Dutt „A brit birodalom 

válsága" és „El a kezekkel Koreá. 

tói" cimü művek. A szépirodalmi 

művekből Azsajev „Távol Moszkvá. 

tói", Smedley „Kina visszaüt", 

Panfjorov „Megindulnak a trakto-

rok", Din-l'n „Felkelt a nap" 

cimü könyveket és a Természeltudo. 

mányos Kiskönyvtár füzeteit vásá-

roltdk a legtöbben. 

Ezek az adatok ékes b'zonyltékoi 

annak, hogy népi demokráciánkban 

egyre erőteljesebben kialakuló kul-

túrforradalom mindinkább magával 

ragadja Szeged dolgozóit is. Azok 

a könyvek érdeklik tehát Szeg-d 

dolgozó t is, amelyek a mai hazai 

és nemzetközi kérdésekkel foglal-

koznak és amelyekből materialista 

világnézetüket kiszélesíthetik és cl-

mélyíthetik. P. G. 

FEL 4 IS EKE FEDLEMME 

A Szovjetunióban a termelékenységért folyó harc élenjáró 

katonái a termelési aktívák. A pártszervezők és a termelési ak-

tivák között folytatott megbeszélések nagy lépésekkel viszik elő-

re a termelés ügyét. | 

Képünkön Grigorij Ivanovics Lekijev (jobbról az első)' a 

sztálingrádi traktorgyár pártszervezője megbeszélést folytat a 

termelési aktívákkal. Lakijev, aki hősiesen harcolt a sztálingrádi 

csatában, most a termelés frontján küzd a béke megvédéséért. 

H Ő S VAN D INGEN 

Jenei Ilonka rizsarató brigádvezető 

a z első t e r v k ö l c s ö n n y e r e m é n y s o r s o l á s o n 
Tegnap, eaültlrUiklin délután 4 órakor ün-

nepélyesen megkezdték a tervkölcsön nyereményeinek 

sorsolását. Az ünnepélyes megnyitón megjelentek 

Párt, a szakszervezetek, az üzemi munkásság és a dol. 

gozó parasztságát küldöttségei. Csongrád megye dol. 

ozó parasztságát Jenei Ilonka, a mindszent-lelevé-

nyi állami gazdaság k'váló brigádvezetője képviseli, 

aki rlzsaratdsban brigádjával együtt megyei viszony. 

latban a legjobb eredményt — 260 százalékos telje, 

sitmér.yt — ért cl. 

Jenei llonkáék Mindszenten, a falu széléhez kö-

zel lévő házacskájukban laknak. Az ólban malac rö-

fög, az udvaron még olt van a csuhéj, amiből k hán-

tolták a malac téli eleségét. 

Nagy dolog ez a Jenei-családnak, Már évek óta 

nem vágtak disznót most is pénzért veszik a zsírt és 

szalonnát, mert a családfőt „ háború kitörésekor be, 

hívták kafonának — pedig már nem hatat ember — 

és hét évig volt oda. Mikor végre hazakerülf. kifősz, 

tolt országot,lerongyolódott családot faléit. A fa-

s'szták barbár pusztításai miatt még kisértett a mult 

átkos öröksége; a munkanélküliség js. 

A hároméves ferv és az azt követő ötéves terv 

azonban Jeneék és a többi mindszenti kub'kos csa. 

Iád életében is meghozták a fordulatot. Jenei Almás-

füzitőn dolgozik már két esztendeje egyhuzamban. A 

felesége elmondja, hogy jól keres, hetenként 180— 

200 forlnfof hoz haza rendszeresen. De hozott már 

háromszázat is És amiért legjobban szeret ott dol-

gozni: megvan a tiszta ágy. n rendes, télen fülötf la. 

kóhely. a fürdés' tisztái! odási lehetőség. Soha ilyen 

jó módja nem volt a kubikosoknak. Jenei elvlárs az-

zal hálálta ezf meg hogv ertjéhez mérten ő is iegy-

zet) tavaly ősszel tervkölesönt. Az ő forintjai is benne 

vannak az ötéves terv hatalmas létesítményeiben, mc. 

lyek mind-mind a dolgozók érdeke't szolgálják. 

As atóves terv tette lehetővé, hogy felvirá-

gozzék a magyar f'mföldlpar ahol dolgozik, a terv. 

gazdálkodás útján létesült „ levelényi rizstelep, ahol 

Ilonka leánya 445 forintot keresett rizsaratásban az 

elmúlt héten s 0z ő tervkölcsön-forintja'ból is van 

néhány fillér a hantházai gépállomásban, ott, ahol 

Ilonka vőlegénye dolgozik. 

Talán méa vem is tudja az apja milyen meg-

t szt éltetés érte a leányát azzal, hogy meghívták a 

tervkölcsön első sorsolásának ünnepélyes megnyi. 

fására. 

Jenei Ilonka és tíztagú aratóbrigádja eddig is tele 

volt nótával, tánccal Mind'g örömmel jö'-tek haza-

felé a munkából, de még nagyobb letf az öröm. mi-

kor megtudták, hogy Ilonka, a csoportvezető is ott 

lesz a sorsoláson, ,Jó számot húzzál ki. hogy nekünk 

is jusson megint, a nyereményből" — igy búcsúztat, 

fák a lányok a brigádvezetőt és megígérték, hogy tá-

vollétében a vásárhelyi r'.zsföldeken is olyan munka-

lendülettel aratnak, min/ Levclényben. 

Ilonka most még v'dámahb. Izgatott is egy ki, 

csif, hisz még soha nem járt Népközfersaságunk gyö-

nyörű fővárosában. Az utazás napján n kelengyéjét 

készíti, A szoba padlójára pokrócokat teregetett arra 

tepe a vadonatúj, korall-szinben fénylő paplaná 

amit még a gyomlálásnál keresett pénzből vásárolt. 

Kész van már hozzá a kihimzett. hófehér paplanle, 

pedö s most a gombokat varrja lel rá. 

A szekrény ajtaján függ as ötszázforintos új ka-

bátja. 

Kiflire legbüxskéhb most Jenei Ilonka. Né-

hány heti keresetéből vásárolta őket. Megdolgozott 

becsület fel értük, de mégis tudja, hogy ezeket a f i . 

nom holmikat elsősorban ötéves tervünknek, s a ter-

vet kidolgozó hatalmas Pártunknak köszönheti A 

Párfnak o Tervnek köszönt a menyasszonyi kelen-

gyéjét, a boldogságáf. azt, hogy februárra kitűzhették 

az esküvőt, 

Ilonka DÉFOSzjag. Részt szokott venni minden 

megmozdulásban. Most azonban hogy ott lehet a terv. 

kölcsön nyereményeinek sorsolásán, elhatározta; a 

népnevelőmunkában is tudatosan résztvesz, elmond 

mindent ismerőseinek amit Pesten, lá'.ott. elbeszéli 

ötéves tervünk eddig is látható eredményeit s n jö-

vőben várható újabb áldásait. 

T/zenegyet üt 0z óra, 

Vihetjük ki a hajóra 

Puskákat a fegyvergyárból. 

Sürgetik már az USA-ból, 

Álljanak elő az aiifók 

Készüljenek az indulásra. 

Minden munkás jelentkezzék 

Udvaron a rakodásra! 

Elhangzik a munkaparancs, 

De a k ezek nem mozognak. 

Rotterdami fegyvergyárban 

A munkások nem dolgoznak! 

Erős, elszánt akarattal 

Szembeszállnak az urakkal. 

Nem hordják a fegyvereket; 

— Segítsék a tőkéseket? 

Kik zsákmányolnak, zsarolnak, 

Henyélnek és mulatnak, 

S hogy növeljék hatalmukat. 

Háborúkat indítanak. 

És a puskák sortilzéböl 

Munkásoknak a véréből 

Mindig jobban gazdegodnak, 

Mig n népek nyomorognak. 

Nem! Ezt  a munkát abbahagyjuk 

A bitangoknak megmutatjuk; 

Bár éhezünk, s bár szenvedünk. 

Számukra nem fegyverkezünk! 

Csendül hős Van Dingen hangja 

A többi lelkesen fogadja 

Fegyvergyártást ebbahagynak 

És „ gyárból elvonulnak. 

Némaságba merevedve, 

önmaguktól szégyenkezve 

Maradnak otf a fegyverek. 

Mit gyártottak tőkéseknek. 

Az éj fekete köpönyegét 

Lágyan rájuk borítja. 

Hős Van Dingen s néhány társa 

A gyár kapuját kinyitja. 

A homályban söfét árnyak 

Fegyvert autóra dobálnak, 

Tenger felé elindulnak, 

Csöndben előre haladnak. 

ötszázezer gyolkos puska 

Ereszkedik a habokba. 

A hullámok elragadják. 

Tengerfenékre sodorják. 

Ott a helye, otf nyugodjon 

Tőhés fegyver mind pusztuljon! 

Igy karcolunk Koreáért 

Rútul megtámadt országért. 

Rotferdám; tengerparton 
Hős Van Dingent elfogják 
A tőkések pribékjei 
Vesztőhelyre hurcolják. 

De Van Dingen emelt fővel 

Megy, kezén a blPncs-Svve'.. 

Tudja, érzi tisztán látja. 

Minden dolgozó barátja. 

Ö meghal ...de Sztálin útján 

Még ezermilliók haladnak. 

És a „Vörös Csillag" alatt 

A népek győzelmet aratnakI 

Neidenbach Lenke 

A koreai műszakban elért eredményeinket 
nem engedjük ellanyhulni 

Mi, a Szegedi Víz- és Csatorna-
müvek dolgozói együllérzéssel és 
a büszkeségtől lelve figyelemmel 
kisérjük a koreai eseményeket, 
ahol az imperialista agresszorokkal 
szemben a koreai nép hősiesen és 
győzelmesen védi szabadságát, fiig. 
gellenségét és emberi jogait. Együtt , 
érzünk velük és az együttérzésün-
ket nemcsak szavakban, de mun-
kánkban is kifejezésre jut tat juk 
Bebizonyítottuk ezt a koreai mű-
szak a,alt is, amikor átlagban 143 
százalékra teljesítettük normánkat . 

A koreai szabadságharcosok a 
fron'on a ml békénket is védik- Ép-
pen ezért mi itt a munkánkban á l l . 
juk meg helyünket és támogat juk a 
koreaiak harcát. 

A kórházvonalra tett felajánlásunk 
— létszámunkat tekintve _ az el-

sők között volt. Mi tudjuk, hogy ez 
még nem elég S most, amikor hoz-
zájutottunk h szeretclcsomag fel-
ajánlási utalványhoz, röpgyűlés ke-
relében szinte percek alatt 180 cso-
magot a jánlot tunk fel. Őszinte me . 
leg szívvel és együttérzéssel a j án" 
lotluk fel ezeket » csomagokat. A 
magunk részéről ígérjük, hogv a 
koreai műszakban elért eredménye-
inkel nem engedjük el lanyhulni és 
a munka front ján úgy á l l juk meg a 
helyünket, mint ahogyan a hős k o . 
reaiak teszik a harctéren. Ezzel 
akar juk kihangsúlyozni , hogy meny. 
nvire elitéljük nz amerikai imperia-
listákat. mert a koreai, végső fokon 
pedig az egész világ dolgozóinak 
szabadságára és békéjére törtek. 

Szabadsági 

Krlsek Józsefné. 


