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Ujabb iránymutatást várnak Szeged dolgozói 
a beszámoló békegyisléseHtöl 

Szeged valamennyi üzemében, 
hivatalában és kerületében a dol-
gozók nagy érdeklődéssel várják a 
vasárnapi békenagygyűlést meg-
előző mai és holnapi beszámoló 
békegyidéseket. Reggel a munka 
megkezdése előtt, ebédszünetben s 
munkából hazafelé menet egyaránt 
gyakran folyik erről a beszélgetés. 

— Nekem a felszabadulás Jótétet 
s nyomor helyett szabadságot ho-
zott, Nemi akarok többet nyomo-
rogni és rabszolgasorsban élni, ez-
ért minden erőmmel, ha kell, fegy-
verrel is a kezemben megvédem 
szabadságunkat, békéinkot — 
mondot ta Konc® Károlyné, a F é m . 
ipari Egyesülés I. telepének dolgo-
zója. Érdekel a béke sorsa, érde-
kel a vi'-ág valamennyi részén é 'ö 
dolgozó milliók sorsa, s biztos va-
gyok benne, hogy beszámoló béke-
gyülésünkön ismét hallok ezekről-

A Szegedi Ecsetgyár dolgozói is 
hasonlóan beszélgetnek az ebédszü-
netben. 

— A békegyfltés beszámolójától 
azt várom, hogy értékelje ki ed-
digi munkánkat lg — kezdi a be-
szélgetést Gera Júlia. Mutasson rá 
a menetközben ej tet t hibákra s 
i r ány t adjon a további munkák 
végzéséhez. 

— Nemcsak mi, de a világ min-
den részén lázas lelkesedéssel ké-
szülnek a dolgozó millióik a II, Bé-
ke Világkongresszusra — szól köz-
be Cserép Piroska. Gyűlésünkön 

megtud juk majd, hogy az egyes 
nemzetek hogyan, milyen formában 
készülnek erre . Előadónk beszá-
molójában bizonyára rámutat ar-
ra is, hogy az imperialisták milyen 
acsarkodva fogadják a Szovjetunió, 
a népi demokratikus országok s a 
sokmillió elnyomott dolgozó lel-
kes készülődését a Békekongresz-
szusra. 

A munka végeztével a Konzerv-
gyár dolgozói csoportosan jönnek 
ki az üzem kapuján s a Kossuth 
Lajos.sugárúten hazafelé menet szó 
kerül napi problémájukról, szó ke-
rül a békegyülésröl is. 

— Erősödik a háborús veszély, 
de egyre erösebb, ütőképesebb és 
egységesebb a világ dolgozó mil-
lióinak béketábora — mondja Szl-
rovicza Jánosné. Ezt a tábort kel! 
nekünk tovább szilárditani s kiszé-
lesíteni. Be kell vonnunk e t ábor , 
ba minden békét akaró embert 
fajra, nemre, vallásra, korra való 
tekintet nélkül. További békehar-
cunkban megnövekedett feladatok 
állanak előttünk, ezekhez is meg-
adja a békegyülés a kellő i r ány , 
mutatás t . 

— Két lehetőség áll minden em-
ber előW: vagy a békét, vagy pedig 
a háborút, a rombolási, pusztítást 
akarók táborához csatlakozhat — je-
lenti ki Mészáros Etel if júmunkás. 
Békegyülésünk arra is jó lesz, hogy 
leleplezzük az ellenséget, mert nem 
tűrjük, hogy mig mi szorgalmasan 
dolgozunk, mások parazita-módon 
szívják vérünket. 

Rozsdásodik a kuli ura fegyvere 
a Szegedi Kender könyvtárában 

Kultúrális színvonaluk emelése, de 
ezzel együtt a termetes növelése te-
rén a könyv fegyver a kezünkben. 
Termelési százalékunk növelése mel-
lett elmarad hatatlanul szükséges kul-
túrális fejlődésünk, kultúrális ismere-
teink kibővítése is 

Vájjon érvényesül-e ez a Szegedi 
Kenderben? Birtokukba veszik-e a 
dolgozók a tudomány fegyverét? 
Könyvtárukat ugyan szépen fel-
szerelték.- ezer könyv áll a dolgozók 
rendelkezésére. Szépirodalom, tudo-
mány, poliljkai könyvek amelyek 
mind-mind arra várnak, hogy elol-
vasásuk hozzájáruljon a dolgozók 
kultúrigényeinek kielégítéséhez és 
érzel elősegítsék a termelés fokozá-
sát is. 

Lapozzuk fel 
a könyvtárban például Fagyejev: 
„Ifjú gárda" című könyvét. A könyv 
minden lapja minden betűje a meg-
történt valóságot, a bős Komszomol 
útját írja le. Azoknak a fiataloknak 
életét írja. akik bátran kivették ré-
szüket a Nagy Honvédő Háborúból. 
Fiatalok voltak. ezért szökve mentek 
ki a frontra. A nagy megtisztelő fel-
adatból: a haza védelméből mind-
annyian ki akarták venni részüket. 

akkor, amikor a fasiszták a leg-
borzalmasabban kínozták őkpt né-
mán tűrték fájdalmukat, vallomásra 
nem nyílt ajkuk. 

És ezek a könyvek, 
melyek as ifjúság nevelésére szol-
gálnak, a Szegedi Kender könyvtá-
rában csak pihennek. Pedig a fiata-
lok a Komszomolt példaképül vá-
l sztotiák. Hogyan akarják példaké-
püket követni, ha a könyvet, mint 
fegyvert rozsdásodni hagyják? Ez a 
harcos fegyver rozsdásodik akkor, 
amikor az ifjúságnak csak csekély 
része érdeklődik a könyvek iránt. 

Mi történik akkor, ha az ellenség 
ezen a vonalon támad és a támadást 
nem tudjuk kellően védeni, mert 
egyeseknél rozsdás ez a fegyver? 

Mit szólna Fagyéfer, 
vagy Azsájev, vagy a többi író elv-
társ mindezekhez, ha látná hogy 

azt. amit ők az ifjúság nevelésére 
szántak, a Szegedi Kender dolgozó 
fiataljai nem értékelik? 

Ennek a hibának kijavítására és 
az üzemi könyvtár jó működéséhez 
azonban nem elég a könyvtáros 
munkájának megjavítása. Munkatár-
sakat kell majd magamellé állítania 
a könyvtárosnak s segítségükkel 
keli megszerveznie az olvasóközön-
séget. A könyvkiadásnál figyelembe 
kell venni az olvasó képzettségét és 
hogy milyen könyvek iránt van ér-
deklődése. Igy nem fordul majd elő 
olyan eset, mint például Józó An-
nával aki már május óta bekapcso-
lódik a könyvolvasásba. de az olva-
sott könyvet nem tudja kellően érté-
kelni s nem tud véleményt mondani 
Szükséges 

az olvasókörök , • 
m/előbbi megszervezése, egy-egy 
olyan könyv ismertetése, amely a je-
lenlegi termelési problémákkal ösz-
szefügg. Ezzel a dolgozók széles tö-
megéi sikerül bevonni az olvasásba. 
Akkor majd sok olyan fiatal lesz az 
üzemben, mint Virág Mária aki 
például a „Nagy futószalag" olvasá-
sa után ezt mondta: 

— Megértettem, hogy termelésünk 
állandó növeléséhez milyen fontos 
az olvasás szellemi képességünk 
fejlődése is. Minden időmet felhasz-
nálom arra, hogy minél több köny-
vet el tudjak olvasni és tanuljak az 
abban megoldott problémákból. 

Arra kell törekedni, 

hogy a Szegedi Kender dolgozói ne 
csak ösztönösen, hanem öntudatosan 
keressék fel a könyvtárat. Szocializ-
must építő hazánkban nemcsak gaz-
dasági életünkben következett be 
dÖn'.Ő változás, hanem a dolgozók 
kultúráiig igénye ig megnövekedett. 
Ezeknek az igényeknek kielégítésé-
vel, a termelési eredményekben is 
további döntő sikereknek kell mu. 
tatkozniok. 

• ( csányi.) 

Munkásbiróság elé kerül 
a szegedi cipőfeketéző bűnszövetkezet 
Beszámoltunk arról a nagyarányú 

cipőpanamáról, amelyet Aaigner Sán-
dor és négy bűntársa követett el 
Szegeden. Csütörtökön hallgatta ki 
óket a soros ügyész. Kihallgatásuk 
u 'án az államügyészség elrendelte 
letartóztatásukat és valószínűen mun-
kásbíróság elé kerülnek. 

Teltüket súlyosbbK'ja az a körül-

mény, hogy számla nélkül értékesí-
tették a zugban készített cipőket és 
Őzzel nagyarányú adóeltitkolást kö-
vettek el, ezenfelül a vevők megté-
vesztésére hamis árjelzést verettek 
bele a cipők talpába. Erre természe-
tesen azért volt szükségük, mert a 
cipőből árubőség van és így e nékül 
nem tudták volna értékesíteni ké-
szítményeiket. 

Szombatig válthatók be a burgonyautalványok 
mú utalványaik átvétele végett hala-
déktalanul jelentkezzenek a Városi 
Tanács kereskedelmi osztályánál. 
(Bérház, I l i em. 17.) 

Pótigénylést az üzemi dolgozóét és 
nyugdíjasok 28-3n déli 12 óráig* ad-
hatnak be,- -

Pártsajtó a nepneviltt 
harcos munkatftrsa 

Kónya Sándor, a Magyar Ken 
der egyik dolgozója már hazatért 
munkájából. Jólesően pihent éa 
éppen a Szabad Nép legújabb szá-
mát vette kezébe, amikor kopog-
tak, A Magyar Kender egyik leg 
jobb népnevelőjet Lindák Zsnzsa 
elvtársnő lépett be az ajtón. Kó-
nya elvtárs nem csodálkozott azon, 
liogy munkatársnője máris ideért. 
Felesége azonnal hellyel kínálta a 
vendéget. Az asztalon ott feküdt a 
Szabad Nép úgy, ahogyan még ast 
a kézfogás előtt Kónya elvtárs le 
tette. 

Lindák elvtársnő előtt ott sora 
koztak a békcharc főbb pontjai : 
,,Az igazság terjesztésével támogat-
tátok harcunkat. Innsbrucki levél." 

„Egyhangúlag tiltakoztunk az ame-
rikaiak koreai Intervenciója ellen. 
Franciaországi levél" „Békéért, 
szabadságért és demokráciáért! A 
Görög Kommunista Párt III. kon-
ferenciájának szózata a görög nép-
liez." Ezeket a cikkeket már jól 
ismerte, hiszen mnnka ntán — mi-
előtt népnevelő munkára Indáit 
elolvasta a Szabad Népet éa a Dél-
magyarország mai számát. 

„Ausztriában ls működnek az 
imperialisták" — kezdte a beszél-
getést Kónya elvtárs. Lindák elv-
társnő már olvasta a Szabad Nép-
ből, hogy Jugoszláviában Is egyre 
erősödik az elnyomás, inert „Tl 
lóék u j rendeletei naponkénti je-
lentkezési kényszerrel és sok más 
súlyos megkülönböztetéssel súj t ják 
a jugoszláviai nemzetiségekéi." Ol-
vasta, hogy Nyugat-Németország-
ban hatalmas összegeket költenek 
fegyverkezésre, de azt Is elmondja, 
hogy a Szovjetúnió vezetésével a 
népi demokratikus országok har-
colnak a békéért. A lengyel és 
csehszlovák ipar túMeljesftctte ter-
véi. A koreai parasztok hősles 
munkával segítik n Néphadsereget. 
Most már beleszövi a magyar nép 
eredményeit Is: a tatabányai hetes 
akna dolgozót befejezték évt ter-
vüket, éofil a győri ipari tannló-
város, 17« kilométeres betonút 300 
kilométeres bekötőút épül ebben 
az évben. Azt Is elmondja, hogyan 
dolgoznak békebizottságaink a ma-
gyar béfceknngresszns sikeréért. 

Kónya Sándor szívesen beszélget 
el a népnevelővel, sok nemzetközi 
és országos eredményt tudott mrg 

tőle. Amikor Lindák elvlársnő el-
távozott, feleségének csak nnnyll 
jegyzett meg: 

— Most látom Igazán, hogy 
mennyire részem van nekem is a 
békeharcban, mennyire fontos 
hogv jó munkával harcoljunk a 
háborúra nszfló Imperialisták el-
len 

A Városi Tanács ipari és keres 
kcdelmi osziálya felhívja a dolgo-
zók figyelmét arra, hogy ' az üze-
mek által kiadott, egyes számú utal-
ványra a burgonyát 28-ig lehet ki-
vinni, 

Az összes üzentek dolgozói és a 
nyugdíjasok a 2-es, 3-as és 4-es szá-

Huszonhárom kislakás 
Néhány évvel ezelőtt Csengéié 

még csak egyetlen kis utcából állott. 
Ebben a kis utcában nem volt több 
30—40 háznál, ezeknek is jórészét 
csak házikóknak vagy viskóknak le-
hetett nevezni. A díszesebb épületek 
mind a környékbeli kulákok tulaj-
donai voltak. De azóta már lénye-
gesen megváltozott a község képe. 
A viskók gyűrött szalmatetöi kisi-
multak, boldog tulajdonosaik csinos 
kix falusi hátakká épp ették őket. 

Most az ősz folyamán azonban az 
ekék .és traktorok helyett a Kis-
lakásépitő Szövetkezet kőművesei. 
ácsai jelentek meg ezeken a helye-
ken. S egyszerre 23 kislakás építé-
sét kezdték el. A modern kis falusi 
házak szinte gomba módjára nőnek 
elő a földből. Még nem régen kezd-
ték meg a munkát, de már vannak 
olyan épületek, amelyek nemsokára 
tető alá kerülnek. Az új családi há-
zakat szép virágos, kis konyahaker-
tek veszik majd körül, udvaraikba 
kutat és melléképületet is építenek. 

Itt épül többek között Lippai Jó-
zsef volt dolgozó paraszt új lakása 
is. 14.000 forint állami hitelből. Ezt 
a pénzt 15 éven keresztül kell visz-
szalizetnie népünk államának. 

Az új épületen nagy, háromszár-
nyas ablakok vannak, nem „abla-
koknak'' nevezett szűk lyukak, 

,.Egészséges, világos és meleg la-
kást nyújt családunk és három 
gyertnekünk számára népi demo-
kráciánk s ha így haladunk, az öt-
éves terv végére Csengele is nagy-
ban hasonlít majd a szovjet falvak-
hoz. Olyan boldog életet élhetünk 
mi is. mint a szovjet dolgozók — 
mondja Lippai Józsefné. aztán hoz-
záteszi azt itt Erre gondoltam, ami-
kor átmentem as iskolába hogy le-
adjam szavazatomat a Népfrontra. 
Mikor visszajöttem, körülnéztem az 
épité/, alatt álló falakat. Előrelát-
hatólag karácsonyra be is költö-
zünk az új lakásba." 

Régen ilyen családi ház építése 
sokszor évekig is eltartott, nem 
egyszer előfordult, hogy mire vala-
mennyire felépült. Szeged város 
urai elbontatták, mert tulajdonosa 
nem ludta fizetni a rendkívül magas 
adót. Ma pedig Csengelén alig pár 
hónap alatt 23 modern falusi hát 
épül! 

Nagy tetszéssel fogadják Szeged dolgozói 
a Csillagtárnát 

A Szegedi Nemzeti Színház hétfő óta igen nagy sikerrel játssza 
Korneljcsuk kiváló szovjet író „Csillagtárna" című darabját. A darab 
iránt különösen az üzemi dolgozók körében mutatkozik nagy érdeklődés, 
hiszen mondanivalójának középpontjában egy bánya élete, az ötéves terv 
teljesítésének, a kommunista társadalom építésének nagyszerű gondolata 
áll. A kitűnően felépített szinmű azonban pompás szórakozást és tanul-
ságot nyújt minden dolgozónak. Eddig már a többi között a Magyar 
Kender. a Szőrmeipari NV dolgozóinak nagy részé, a MAV alkalmazot-
tak, at igazságügyi dolgozók, a Siegedi Kender egy része, a DÉMA ci-
pőgyár nagyszámú dolgozói, Textílkombinát, a Rostkikészltő, a Késáru-
gyár. a Magasépítési és Bőripari NV dolgozói közül nézték végig igen 
sokan nagy tetszéssel a darabot, de csütörtökön este hasonlóképpen lel-
kes tapsokkal jutalmazták az előadást az egyetem dolgozói és az egye-
temi fiatalok. Csütörtökön egyébként a honvédség tagjai közül « igen 
sokan megtekintették az előadást. 

A gzinház művészei egtéről-eslére igyekeznek minél tökéletesebb 
alakítást nyújtani, amelyhez hozzájárul, hogy naponta kiértékelik já-
tékukat és igyekeznek azt a szocialista-realista színjátszás szellemében 
fejlesztem. Felvételünk a második felvonás egyik mély mondanivaló :ú 
jelenetéről készfiit amelyben Makat Dubrava, a kommunista öreg bá-
nyász, bányásztársaival együtt figyelmezteti Pável Kruglják bányát őnö-
köt hibáira. A bányafőnök szerepét (a képen bálra) Inke László alakítja, 
mellette Makor Dubrava szerepében Károlyi István A bányász küldőt t só g 
tagjai: Borsi Béla. Gémesi Ferenc és Darvas Ernő. 

Fe lvonulá s i u t v o n a l a k 
a v a s á r n a p i b é k e n a g y g y i i l é s r e 

Á vasárnapi btke.nagygyfUésrc 
hét útvonalon vonulnak fel a sze-
gedi dolgozók. A« útvonalak a kö-
vetkezők : 

/ . sz. útvonal; 
Alsóváros: S á r k á n y ú , Földmfl-

vés-U, Mátyás-tér , Szt. Ferenc-ti. 
Április 4. útja, Gizella-tér, Jóka-i-
n, Kelemen-u. K'auzá ' - tér Indu-
lás fél 9 órakor. 
Itt jönnek: Alsóváros I— II MDP, 

Alsóvárosi általános Iskola, Zárda, 
MAV-Ffltéház, Tiszapályaudvar, 
Kisvasút, MAV-Forgalorn, MÁV-
nyugdijasok, Paprikabeváltó, Bel-
város V. és VI. MDP, OTI, Kollé-
giumok, Honvédség, Tahitóképző-
iskola, Szakérettségi, Építőipari g, 
VlWnűtelep, Egyelem, Dél-magyar, 
nyomda, Belváros III. MDP. 

2. sz. útvonal: 
KecSkéstelépj Petőfi Sándor-sug, 

Dugonics-tér, Bajcsy Zs-u, Kigyó-
u, Klaunál_tér. Indulás fél 9 órakor 
Kecskés-telepről. 

Itt jönnek: Kecskéstelepi MDP, 
Kecskéstelepi iskola, Vágóhíd, Ti-
sz-a-inalom, Orosházi MÉMOSz, 
Faludi-maíoitn, Móra I—II. MDP. 
DÉMA cipőgyár, Szabadságharcos 
Szövetség, Zenckonzervatóirum. 

3. sz. útvonal: 
Kálvár ia- tér , Kálvária-U, Bajcsy 

Zs-u, Kigyó-u, KlauzáJ-tér. Indu-
lás fél 9 órakor a Texti lkombiná'-
tól. 

Itt jönnek: Texti lkombinát . DISz-
iskola, Honvédkórház, Gyufagyár , 
Móravárosi iskola, Késárugyár NV, 
Községi Kenyérgyár, Margit-utcai 
iskola. A szakszervezeti székházb?r 
gyülekeznek a Kereskedelmi alkal-
mazottak, ATEX, Népboltok, Sze-
tex, Bankok, s*b. de itt keh gyüle-
kezni a kisebb szakmák dolgozói-
nak is, akik felcsatlakoznak a Kál-
vária-utcai menethez. Ugyancsak 
ezen az útvonalon csatlakozik a 
Sztálin-körút sarkán a z MNDSz és 
az OKISz és Belváros IV. 

4- sz. útvonal: 
Dorozsmai elágazástól Kossuth 

L-sugárút, Korzón be a Klauzál-
térre . Indulás a dorozsmai elága-
zástól fél 9 órakor. 

Itt jönnek: Lemezgyár, Szegedi 
Juta, Rókusi Állomás, Villamos-
vasút , Konzervgyár, Szőrmeáru-
gyár, BarneváU, Gázgyár, Dohány-
gyár, Ecsetgyár, Rókusi MDP I. II. 
III szervezet, Köztisztasági telep, 

Közkórház, Rókusi általános isko-
la, DÉFOSz, MÁV-üv, Kereskedel-
mi leányiskola, Rendőrség, Tűzol-
tók, Város, Mozik. 

5. sz. útvonal: 
Algyői országút: Vá'sárheJyl-sti-

gárut, Szent Oyörgy-u, Sztálin-
kőrút, Takaréktár-utca, Korzó. In-
dulás fél 9 órakor az algyői o r -
szágútrój, Uj Petóf i - tdepről . 

Itt jönnek: Uj Petőfi-telepi I. II. 
MDP, Uj Petőfi-telepi iskolák, Fel-
sővárosi iskola, Belsőváros I. II. 
MDP, KISOSz, KIOSz, Postások, 
Klauzál Gábor g'mn., Pénzügy, 
Belváros I. II. MDP. 

6. sz. útVonal; 
Ö-Petéfi-telepi vámház. Fe1<őti-

szapart, a Pénzügynél csatlakoznak 
az 5. sz. útvonal után. Indulás a 
vámháztól fél 9 órakor. 

Itt jönnek: ó-Petöfl- tétepi MDP, 
Kotrótelep, Lippai Fűrész NV, Pe-
tőfi-telepi általános iskola, Szegedi 
Cipőgyár, Orion Bőrgyár , Pick 
Szalámigyár . 

7. sz. útvonal: 
Temesvári-körűt sarok, a hídon 

keresztül, H»d-u, Kelemen-u, Klau-
zál-tér. Indulás fél 9 órakor. 

Itt jönnek: Józseftelepi MDP, 
Ujszegedi MDP, Ujszegedi állomás, 
Magyar Kender, Ujszegedi Láda-
gyár , Tanítóképző, AVI, Ujszegedi 
általános iskola, AVH, Sainház, Er-
dőgazdaság, Szállodaipari NV, és 
Varga kötélgyár. 

Felhívjuk az általános iskolák 
figyelmét, hogy a nagygyűlésre 
csak az ál talános iskolák VII. és 
VIII. osztálya vonuljon f e l 

Nyolchavi börtön 
fertőzött gabonáért 

Hatvani Mihály 60 holdas gazdag 
pusztaszeri kulák 2 mázsa tavalyi 
gabonafeleslegert akart beadni a ter-
ménybegy üj tés sorén. Az átvételre 
jogosult földművesszövetkezet raktá-
rában azonban észrevették, hogy a 
gabona fer t&ött és feljelentették 
Hatvanit. A nyomozás megállapította, 
hogy a kulák ezenkjvül 17 mázsa ta-
valyról tárolt gabonával rendelkezik 
még. amely a hanyag kezelés miatt 
teljesen tőnkre ment. 

A szegedi járásbíróság ezért 8 
havi börtönre. 5000 forint pénzbünte-
tésre és fele vagyonának elkobzásá-
ba ítélte, mert megállapította, hogy 
tudatosan károsította meg a kulák 
dolgoeó népünket. 


