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A Szovjetunió ipari termelése 
1950 első kilenc hónapja alatt 
22 százalékkal haladta meg 

az 1949-es év első kilenc 
hónapjának termelését 

KEDD, 1950. OKTÓBER 24. 

GYŐZTES CSATÁT VÍVTAK A BÉKEFRONTON SZEGED DOLGOZÓI 
Derűs, boldog tömegek szavaztak vasárnap a tanácsokra, ötéves tervünkre, a békére 

T lyen vidám, boldog napja még talán nem volt községünknek'1 

— ezt beszélték egymás között vasárnap este a deszklek. de 
ez a kijelentés — bátran ál l í that juk — nemcsak Deszkre. nemcsak a 
körynékbeli falvakra, hanem ugyanígy egész Csongrád megyére, sőt 
az egész országra vona.kozik. Mert valóban soha ilyen vidám, ilyen 
lelkes örömünnepe még nem volt az ország népének, mint az első ma-
gyar tanácsválasztások történelmi jelentőségű napja. 

Csongrád megye minden városában és községében már korán 
reggel megélénkültek az utcák ezen a vasárnapon. A legtöbb helyen 
friss zeneszóval kezdődött a nap. a helyi zenekarok adtak zenés éb-
resztőt. de a zeneszó már általában talpon találta a dolgozókat. Min-
denki készülődött. Igyekezett, hogy az elsők között adhassa le szava-
la tá t a tanácsokra, a Népfrontra, boldog jövőnkre, a béke megvédé-
sére. Az utcák külső képe is visszatükrözte azt az örömteli lelkesedést, 
amellyel a dolgozók várták ezt a nagy napot. Gondos kezek díszítették 
fel nemcsak a középületeket, gyárakat , üzemeket, hanem a lakóháza-
kat is. vörös és nemzetiszínű zászlók lengtek mindenfelé s az abla-
kokból. kapukról Lenin. Sztálin. Rákosi elvtársak képei néztek a sza-
vazókörze'ek előtt siető dolgozókra. A falvakban szalagokkal. zöld 
gallyakkal feldíszített kocsikon jöt tek a távolabb lakó dolgozók. Cson-
grád megye mind a 21 gápállomásának vontatói pedig hasonlóképpen 
feldíszítve hozták a tanyákon lakó újabb és újabb szavazócsoportokat. 

Már reggel hét órakor, a szavazás megkezdésekor hosszú sorban 
álltak mindenütt a dolgozó tömegek, munkások, parasztok, néphez hű 
értelmiségiek, fiatalok és öregek egyaránt a szavazóhelyiségeknél. Nem 
volt különbség ebben a kérdésben egyetlen becsületes dolgozó között 
sem. hiszen foglalkozásra, vallásra, vagy világnézetre való különbség 
nélkül minden becsületes dolgozónak kötós ügye békénk megvédése. 
Ezt látták meg Csongrád megye lakosságának széles tömegei is és 
amint az eddigi jelentések mutat ják, ezért adták majdnem száz száza-
lékos többségben szinte valamennyien szavazatukat a Népfrontra. A 
kora reggeli első a-.avazók között ott voltak mindenütt azok. akik 
élenjárnak a termelésben Is — az üzemek élmunkásai. sztahánovistái. 
kiváló dolgozói. Az év minden napján emelkedő százalékokkal, normá-
juk túlteljesítésével erősítik a béketábort, most vasárnap pedig a Nép-
frontra adott szavazatukkal járul tak 1 ?zzá a Szovjetunió által veze-
tet t . mindinkább növekvő erejű béketábor további erősítéséhez. Hason-
lóképpen a falvakban, a termelöcsoportok. állami gazdaságok, géoállo-
mások dolgozói ieyekeztek az elsők között leadni szavazatukat, de ér-
telmiségi dolgozóink sem akartak lemaradni a szavazók sorából, s nem 
egy nyilatkozat mutatta meg. hogy világosan l á t j ák : dolgozó népünk 
egysége, Pártunk által vezetett közös munkája segíti elő békénk meg-
védését s az értelmiség békés alkotó munkáját is. Nem egv hclven 
láthat tunk dolgozó anyákat, kar jukon kisgyermekükkel, akiknek boldog 
jövőjére gondolva adták a-avazatukat a tanácsokra. Szavazott honvédsé-
günk is. A múltban a ka 'onáknak nem volt szavazati joguk és nem 
egy kapitalista országban tgy van ez még ma is. Nálunk boldogan, 
örömmel szavaztak a bonvédek és honvédtisztek a tanáésokra, s ezen 
a napon a s^avazócédulával védték mindjobban épülő, szépülő, fejlődő 
hazánkat, a dolgozók államát. S nem keveset tett ki a vidám fiatalok 
száma sem a fiataloké, akiknek különösen nagyjelentőségű ez a tanács-
választás. hiszen ők még tovább, még nagyobb eredményeit élvezhetik 
a szorial 'zmus éoítésének. a Pár tunk által vezetett alkotó munkának. 

Megelégedettség, öröm látszott minden dolgozó arcán, amikor á t . 
vehette szavazócéduláját, amikor bement a szavazófülkékbe, vagy amikor 
a lezárt borítékot beledobhatta a sza'vazóurnaba. Ez a megelégedettség és 
öröm szólt magának a választásnak: az igazán demokratikus, a legszéle-
sebb dolgozótömegeknek szavazati jogot nyújtó titkos választási rend-
szernek. de szólt ez a megelégedettség és öröm jövőnknek is, amely éppen 
« 'lanácsválasztások által lesz még virágzóbb, még boldogabb. A hála és 
a szeretet is kifejezésre jutott ezen a vasárnapon, mert minden cgves 
Népfrontra adott szavazat — s óriás tömegűek ezek a szavaza'iok — a fel-
szabadító Szovjetúnió, nyugodt életünket építő Pártunk iránti hála, nyilat-
kozott meg. de egyben egv egy ú jabb csapást jelentett a békénkre, nyu-
galmunkra törő imperialisták számára. Uiabb csapást jelentett az amer i . 
kai imperialistákra s közvetlen szomszédságunkban lévő ügynökeikre, a 
Tito-banditúkra, akik számára talán a legkeservesebb csapások közé tar-
tozott, hogy a magvarországi délszlávok, Csongrád megye becsületes dél-
szláv dolgozói ellenük szavaztak. Ezzel nemcsak a magyar nép iránti, h a . 
nemaTi lóék állal elnyomott jugoszláv tes'tvéreik iránti együttérzésüket, se-
gítő szándékukat is nyilvánították ki. Csapás volt ugyanakkor ez a sza-
vazás. minden szavazócédula az imperialisták magyarországi ügynökeire, 
rémhírterieszlőkre, jobboldali szociáldemokratákra, klerikális reakcióra, 
a kulékokra egyaránt. A választás eredménye pedig — bár a végső ki-
értékclé«re csak kedden kerül sor — győzelmi jelentésbcillő: a magyar 
dolgozók, dolgozó népünk gvőzelmét hirdeti. 

Vasárnapi örömünnepünk egyben győzelmi ünnep is. Győzelmet 
arattunk dolgozó népünk ellenségei felett, de ennek a gvözclcmnrk t o . 
vábbi fokozott munkára, fokozott éberségre és harcra kell bennünket ser-
kentenie. Az e'lenséget még nem győztük le véglegesen, n békefront ma-
gyarországi szakaszát s az egész nemzetközi béketábort még tovább kell 
erősíteni A tanácsok jő munkája nagyban megkönnvíti majd ezt a to-
vábbi küzdelmet. Pártunk vezetése és a Szovjetúnió támogatása pedig 
b'-ans a'anot nvnif munkánk, harcaink sikeréhez. 

Tömeges szavazás, számos megnyilatkozás mufalfa 
a szegedi dolgozók békeakaratát 

Szegeden is már jóval hét óra 
előtt tömegesen siettek a dolgozók a 
szavazókörzetek felé. 'A' rendőrség a 
MAV, a Szegedi Kender és a Ma-
gyar Kender zenekara pattogó in-
dulókkal adott zenés ébresztőt már 
korán reggel. De nemcsak reggel 
szólt a zene. hanem egész nap vi-
dámság uralkodott a városban, h a r . 
monikaszóra éneklő fiatalokat, tánc-
csoportokat láthattunk mindenfelé, 
zenekarok, énekkarok járták a vá-
ros va 'amronyi kerületéi. Ünnepi, 
boldog vidám hangulatban folyt a 
szavazás mindenfelé. 

Szeged dolgozóinak nagyszerű 
megnyilatkozását a béke megvédése 
mellett mutat ják már a kora dél-
előtti tömeges szavazások, de mind . 
ezek mellett számos megnyilatko-
zás, kedves jelenet beszélt a szegedi 
dolgozók békeakaratáról , Pártunk, 
népi demokráciánk iránti hűségéről. 
Ennek a mozgalmas nagy napnak 
valamennyi részletéről szinte beszá-
molni sem lehet, de ízelítőt ad róla 
az a néhány esemény is, amelyei itt 
lapunkban közlünk. 

V.dámság, cröm Móravároson 
Talán soha nem lógja elfelejteni 

móraváros népe a tanácsválasztás 
napját. Feldíszített utcák házak, 
zene. tánc mindenfelé. Egyik ifjúsá-
gi csoport a másikat éri, zakatol-

szavazni a dolgozók. Már 6 órakor 
olyan a városrész, mint máskor 
forgalmas délelőttön, mindenki siet. 
hisz milyen nagy dicsőség az; első-
nek szavazni Első azonban minden 

urnába elsőnek a lezárt borítékot. 
Büszkén mondja: 

— A munkában is első szeretek 
lenni! Elszomorított volna. ha most, 
amikor a béke megvédéséről van 
szó, nem lehettem volna első . . . 

De nem keli várni a többi szava-
zóra sem. Fél 8 előtt már ,a körzet 
összes szavazóinak 10 százaléka le-
szavazott. Még Szilágyi néni is, aki 
pedig túl van már a hatvan eszten-
dőn s nem is egészséges. Vak. Gyen-
géden bevezetik a terembe s átadják 
neki a szavazólapokat. Szilágyi néni 
szépen összehajtogatja s megkéri az 
egyik népnevelőt, hogy tegye borí-
tékba. 

— Be is dobjam az urnába? 
— Ne!.. . Ne, lelkem! Azt ma-

gam szeretném csak ez kezemet ve-
zesse! 

Elengedi a borítékol, még egy haj-
szálnyit meg is simogatja a szava-
zagyüjtö ládikát. 

•k 
Dolgozó népünk szereti a békél, 

akar haladni azon az útorJ. melyet 
a Párt mutat. Mt vitte oda például 
a 47-es körzet elé Kocsis Józsefnét 
már fél 6-kor? Ott várta a szavazat-
szedő bizottságot. Azonal ki is jelen-
tette: 

— Hallják! Én nem tudom, mit 

csinálok ha nem engem engednek be 
legelőször szavazni! Nem azért, 
mintha olyan sok dolgom volna és 
S'etnék, dc hadd lássa meg minden-
ki, hogy én nem sajnálom a fárad-
ságot akkor, amikor a gyermekeim-
ről, mindannyiónkról van szó! 

A fiatalok mintha csak hallották 
volna Kocsisné szavait Szintén Iá-
radhata'lanok. Mindenütt ott vannak. 
Felvonuló, lelkes éneklő csoportja-
ikkal találkozik az ember s egy perc 
múlva már ott ropják a táncot a 
Gépipart Gimná.zium folyosóján. 
Hogy honnan került elő ilyen rövid 
idő alatt ennyi népviseletbe öltözött 
fiú. leány; senki se tudja. De ott 
vannak S rrtár zenekar is került A 
szavazókör elöft várakozók lelkes 
tapssal, éljenzéssel jutalmazzák tán-
caikat. friss, üde jókedvüket A sza-
vazás közben gyorsan halad. Az 
eredmény 60 százalék. Nézzünk csak 
meg egy szavazatot a sok közül, 
cmiből összetevődik ez a 60 száza-
lék. 

Fiatal asszony jön hároméves for-
mn kislánnyal. A gyerek hangosan 
köszön; 

— Előre! 
Megkapják a borítékot, meg a 

szavazólapokat Az anya elindul a 
fülke felé. A kislány utána. Mind-

ketten eltűnnek és rövid idő múlva 
ismét az urna előtt állnak. Az anya 
már dobná is az urnába a borítékot. 
A kislány azonban kiveszi kezéből. 
Ö akarja bedobni. Rámosolyog a bí-
zott sá <r elnökére, úgy mondja; 

— Küldöm a levelet Rákosi poj-
tásnak! . . . 

Könnyekig megható jelenetek já'-
szódnak le. A 40-es szavazókörbe 
öreg töpörödött nénike érkezik 10 
óra felé. özv. Rónáné. Van legalább 
70 esztendős. Frissen érdeklődik 
azért, hogyan kell szavazni, A bi-
zottságból az egyik asszony magya-
rázza hogy össze kell hajlani a 
szavazólapot . , . stb. A néni nem 
hállagtja végig, türelmetlenül köz-
bevág: 

— De anyám! Én a Népfrontra 
akarok szavazni! . . . 

Egyes körzetek már a kora déli 
órákban elérték a 70—80 százalékot. 
A betegekért, tehetetlen öregekért 
népnevelőket küldtek, autóval s a 
délutáni órákban egymásután jelen-
tik a móravárosi körzetek: befejez-
tük a szavazást A jókedv, nóta, 
muzsika azonban nem fejeződik bc. 
Késő éjszakáig hangosak a móravá-
rosi utcák, hirdetve a móravárosi 
dolgozók örömünnepét, győzelmi ün-
nepét. 

Korán reggel özönlenek a szavazók a Belvárosban, Alsóvároson 
és a leiepeken ís 

Reggel 7 óra. A korareggeli friss 
levegő pirosra csípi még az; ember 
arcát, de mégis sokan sietnek a sza-
vazókörzetek felé. Az Aradi vérta-
nuk-erén . az Építőipari Technikum-
nál is özönlenek az emberek és 
alig 7 óra után már hosszú sor áll 
a folyosón, türelmesen vár sorjára, 
hogy beléphessen a szavazóhelyiség-
be. A zárt folyosó csakúgy zeng a 
hangoí" énekszótól; a környékbeli 
diákok, akik csoportosan, együtt 
jöttek el szavazni, vidáman, boldo-
gan énekelnek. 

De nemcsak a fiatalok jöttek el 
örömmel, hanem eljöttek korán reg-
gel már az öregek is. Már 7 óra 
után 10 percce] kilépett a szavazó-
fölkéből özv. Halász Jánosné, 83 
éves MAV nyugdíjas és meghatot-
tan dobta be az urnába a borítókba 
zárt szavazólapokat. 

— Beteg, idős asszony vagyok 
már — mondotta —. a szivem is 
gyakran szokott fájni, de mégis si-
ettem, hogy idejében leadhassam 
szavazatomat a tanácsokra Öt uno-

is becsületesen megmunkálta, a szán-
tás-vetést idejében elvégezte. 

— Személyesen is ismerem Papp 
Firencef. a mi alsóvárosi jelöltün-
ket — meséli, miután szavazccédulá-
ját beledobta az urnába. — Régóla 
ismerem már, tudom, hogy rilgos, 
rendes ember és nem feledkezik 
majd el a mi ügyes-bajos dolgaink-
ról Bízom benne is. meg a többi 
jelöltben is, azét adtam a tanácsokra 
a szavazatomat. 

Ezzel boldogan megy el. haza a 
családjához és öt unokájára gondol, 
akiknek még boldogabb jövőjéhez 
járult hozzá szavs<:atával. * 

Hattyastelepen már hét óra előtt 
élénkek voltak az u 'cák. Férfiak, 
nők. i f j ak és öregek siettek a sza-
vazóhelyiség felé, A gyönyörűen fel-
díszített iskolában egymás után adták 
le szavazatukat a lelép lakój — 
közöttük elsőnek Tóth Andor János 
MAV nyugdíjas. Szögi András elv-
társ. Wolmann Gellért elvtárs, szta-
hanovista mozdonyvezető, Bite Vin-

nak. nótáznak, friss muzsikát köz-> szavazókörzetben csak egy lehet' 
vetit a hangos autó zászlók. fclmon-\ mint az 53-as körzetnél Szögi Ferenc 
detok ala't csoportosan vonulnak mozdonyvezető . . . Ő ejtette be az 

Zakatoló, boldog, vidám fiatalok csoportja a tanácsválasztás nap-
ján a szegcdi Aradi vérlanúk-terén, 

kám van, mc? egy dédunokám is, ce elvtárs tanácstagjelölt . Felhő 
rájuk gondoltam, amikor eljöttem József fogtechnikus, Szalat Sándor 
ide szavazni, kereskedelmi alkalmazott. 

• 
— Jobbra tessék menni a folyo-

són — csengő hangon kalauzolja az 
érkezőket két mosolygósarcú. piros-
pozsgás kis úttörő, a földmüvesutcai 
általános iskola kapujában. Sok-
szor kell nekik elismételni ezt az 
útbaigazítást, mert sorra jönnek ide 
a szavazókörzetbe a környékbeli 
dolgozók, közöttük különösen nagy 
számmal a dolgozó parasatok. Itt is 
már korán reggel a szavazóhelyiség 
folyosóján hosszú sorban álltak az 
emberek, férfiak, asszonyok, fiata-
lok és öregek egyaránt, hogy sza- A Hattyas-telepen szavazott Wol 
vazzanak a Népfrontra, a tanácsok- mann Gellért elvtárs élmunkás, 
ra. boldog jövőjükre. sztahanovista mozdonyvezető és 

Itt szavai Voss Is'ván ;s. Hetver- Bite Vir.ce elv ár s. tanácstagi elölt. 
két éves alsóvárosi dolgozó paraszt- az ideiglenes tanács végrehajtó bi-

.mber Két és fél holdja van, azt | zottságának tagja is. Képünkön Wol-

mann Gellért elvtárs éppen a sza-
vazócédulát dobja az urnába, mel-
lette áll régi munkatársa, Bite Vin-
ce elvátrs, aki azelöt' maga is moz-
donyfütő volt. Wolmann Gellért 
elvtár, <T szavazáskor kijelentette, 
hogy kétszeres öröm volt számára a 
lanácsválasztás. mert ezzel is hálá-
ját tudja kifejezni Népköztársasá-
gunk és Pártunk iránt, amelynek 
megbecsülését és magas kitüntetését 
köszönheti — másodszor azért ör(il. 
mert tudja azt, hogy a szavazáskor 
gyermeke boldog jövőjére ts sza-
v'z aki éppen előtte való nap kö-
tött házasságot. 

A Vadkerti-téren a MAV Fű'őház 
énekkara énekelt szebbnél-szebb 
mozgalmi indulókat a már kora reg-
gel nagy tömegben érkező szavazók 
számára Kilenc órára már közel 
hatszázan adták le szavazatukat. 

— Természetesen a tanácsokra 
szavazok — mondotta többek kö-
zött Lőrinc Lajos tizholdas közép-
paraszt. — Igyekeztem hasonlókép-
pen élenjárni a szavazásban is, mint 
az őszi szántás-vetési munkálatok 
elvégzésében. Ezzel is meg akartam 
mufatni, hogy minden erőmmel küz-
dök a békéért. szabad, független 
életünkért. 

Az 58-as körze'ben a MAV kulíúr-
gárdájának tagjai hegedűszámokkal, 
szavalatokkal szórakoztatták a dél-
előtti órákban a szavazóhelyiség 
előtt várakozó dolgozókat. Egy má-
sik alsóvárosi körze'-ben. a földmű-
vesutcai iskolában hasonló volt a 
kép: Vidám, nevető dolgozók kisebb-
nagyobb, boldog felvonuló csopor-
tok. Már az első órában többszázan 
szavaztak Itt? le. Többek között Csá-
szár Putyi Illés nyugdíjas Császár 
Putyi Illés szavazáskor elmon-
dot ta ; alig várta, hogy hitet tehes-
sen a dolgozó népet képviselő taná-
csok mellett; .,Én csak tudom, hoey 
mi volt a múltban, milyen népellc-
nes bürokraták voltak a városháza 
régi urai — jelentette ki. — Hosszú 
éveket dolgoztam mint altiszt, a 
városnál és beleláttam az urak gaz-
ságaiba.'' 

Kecskéstelepen a delelő'ti órák-
ban minden választásra jogosult 
lakos leszavazott. A legelsők voltak 
Farkas Sándor vállalatvezető. Varga 
József tanító és Börcsök Szilveszter 
napszámos. A déli órákban már 
csak azoknak a szavazása volt hát-
ra. ak;k hivatalos elfoglaltságuk 
miatt ú 'on voltak és csak este 
jöhettek haza, vagy pedig a betegek. 

Petőfi-'elepen délig a szavazók 
nagy többsége leszavazott. Igy a 
15-ös körzetiben déli 12 óráig 797 
szavatóból 664. a 16-os körzetben 
pedig ugyaneddig 854 szavazóból 730 
szavazott le. 

A hangulat egész Pe'öfi-telepen 
lelkes, vidám volf Énekkarok, ze-
nekarok. tánc- és sportcsoportok 
járták be az utcákat s a tereken és 
a szavazóhelyiségek előtt sorakoz-


