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A NYEREMÉNYEK SOROZATA 
ÚJABB POFON A REAKCIÓNAK 

Ma reggeltől tehetők át a tertkőlcsőn-sorsolás nyereményei az Országos Takarék szegedi fiókjában 

Ma reggeltől kezdve különösein 
forgalmas hely lesz majd az Or-
szágos Takarékpénztár szegedi 
fiókja. Ma reggeltől kezdve adják 
át ugyanis a boldog nyerteseknek 
a tervkölcsön kötvények III. sorso-
láséinak nyereményeit. A kifize-
tésre kerülő pénzösszegek élénk 
bizonyítékát jelentik majd annak, 
hogy a nép állama megtartja sza-
vát és a dolgozók államéinak jut-
tatott pénzt mindenféleképpen bu-
sásan visszatéríti. 

Vasárnap is kiadják 
a nyereményeket 

A Takarékpénztár Széchenyi-téri 
épületén már pénteken kora délelőtt 
széles vörös szalagon nagy betűk-
kel felirat jelent meg: „Tervköi-
cson nyeremény kifizetési hely" A 
benti termeket is a Takarékpénz-
tár dolgozói feldíszítették ebből az 
alkalomból. Népköztársaságunk 
vöröscsillagos címere mellett „Terv-
kölcsön — takarékosság — béke!" 

— felirat fogadja majd a nyere-
ményükért jelentkezőket. A pénz-
tár ma reggel 8 órától este 7-ig 
áll a dolgozók rendelkezésére, de 
még holnap, vasárnap is szolgála-
tot tartanak reggel 9-től délután 1 
óráig. 

— Minél zavartalanabbul, a leg-
gyorsabban akarjuk kifizetni a 
nyereményösszeget a dolgozóknak 
— jelentette ki Sajtos Ferenc elv-
társ, a Takarékpénztár szegedi 
fiókjának vezetője. — Azt akar-
juk, hogy a dolgozók ezáltal is 
érezzék: Pártunk, népi demokrá-
ciánk nem késlekedik a törlesztés-
sel. Mi egyébként kimutatásunkon 
figyeljük, hogy melyik üzemben 
vagy hivatalban nyertek nagyobb 
összeget és azonnal értesítjük eze-
ket a helyeket. 

A nyeremény újabb érv 
a népnevelő munkához 

Szegeden már az első napon jó-
formán minden üzemben, hivatal-
ban voltak boldog nyertesek, akik 
örömmel értesültek az újságokból, 
a rádióból nyereményük összegé-
ről. A Szegedi Textilkombinátból 
például csak az első napon 19 dol-
gozónak húzták ki a kötvényét, s 
közülök 9-en nyertek ezer forin-
tot. A nyertesek között van Tóth 
Mária elvtársnő, a gyúrűsfonó él-
munkás segédművezetőnője. 

— Már a mult alkalommal is 

örömmel. — Most itt értesültem 
róla benn az üzemben korán reg-
gel. hogy újból a nyertesek között 
vagyok. El is mesélem majd mun-
katársaimnak, annál is inkább, 
hogy lássák, ilyen módon is vissza-
térül a kölcsön adott összeg. Pe-
dig mi itt az üzemben egyébként 
is a legközvetlenebbül érezzük az 
ötéves terv áldásait, hiszen maga 
ez a szép Textilkombinát is ennek 
a tervnek egyik kézzelfogható 
eredménye. 

Ugyanígy beszél a Textilkombi-
nát egy másik nyertese, Ipovitz 
András elvtárs is. Ipovitz elvtárs 
népnevelő és most — amint mon-
dotta — nemcsak pénzbeli nyere-
ményt kapott, hanem ezzel a tény-
nyel újabb érvet is népnevelő 
munkájához. Elmondja majd min-
denkinek: ez is bizonyítja, hogy 
bízhatunk a Párt szavában. 

Valamennyien 
nyertesek vagyunk 

A Délmagyarország Nyomdában 
Kőnig Sándor elvtárs tartozik az 
elsőnapi nyertesek közé. Első volt 
a jegyzések alkalmával is és most 
az elsők között húzták ki ezer fo. 
rintlal kötvénye számát. 

— Nagyon örülök ennek a szép 
összegnek — mondta —. de talán 
még nagyobb örömet jelent az, 
hogy ez is újabb pofon a reakció-
nak. Népünk ellenségei ugyanis 
azt hangoztatták, hogy kár a pénz-
ért, úgysem látunk belőle semmit. 
Most pedig bebizonyosodik már 
harmadszor a tervkölesönjegyzéa 
óta, hogy népi demokráciánk szám-
talan eredménye mellett még pénz. 
ben is sokszorosan megtérül a köl-
csönadott összeg 

Minden becsületes dolgozó ha-
sonlóképpen gondolkodik. Ezért 
nyertese mindenki ennek a sorsolás-
nak, azok is. akiknek esetleg most 
nem húzzák ki a kötvényszámát. 
Nyertesek vagyunk valamennyien, 
hiszen a terv áldásait valamennyien 
élvezzük, de ezenkívül még annak 
a lehetősége is megvan, hogy nagy 
nyereményekben részesülhessünk. 

A vegyipari gimnázium 
IV. osztálya a nyerők között 

Ezer forinttal húzták ki a Sze-
gedi Vegyipari Gimnázium 1949— 
50-es lanévben végzett diákjainak 
kölcsönköt vényét is. A diákok an-
nak idején úgy határoztak, hogy 

nyertem a sorsoláskor — mesélte mivel közösen, uzsonnapénzükből 

jegyeztek kölcsönt, ezért az esetle-
ges nyeremény egyiküké se legyen, 
hanem az összeget iskolájuk fej-
lesztésére, az utánuk következő 
diákság javára fordítsák. BánfaJvi 
Ferenc, az iskola igazgatója ezért 
most úgy határozott hogy az is-
kola DISZ-szervezetével közösen 
beszélik meg, mit vegyenek a nye-
remény összegén. Magát a nagy 
eseményt pedig iskolai ünnepségen 
hirdetik ki a tanuló ifjúságnak. Az 
iskola ifjúsága ezúttal is láthatja, 
hogy az az állam, amely napról-
napra szebbé, boldogabbá építi az 
ő jövőjüket, ilyen formán se fe-
ledkezik meg tagjairól. 

Sorsolási tudásítá irodák 

A város különböző pontjain 
egyébként a tervköicson sorsolás-
sal kapcsolatban tudósító irodákat 
létesítettek. Ezeken a helyeken a 
sorsolásokkal kapcsolatban min-
denféle felvilágosítást megadnak, 
de hasonlóképpen felvilágosítást 
nyújt az Országos Takarék szegedi 
fiókja is. Ilyen felvilágosító helyet 
nyitott a városi tanács a7, állami 
hirdető vállalat Széchenyi-téri he-
lyiségében, az MNDSZ pedig a 
Lenin-utca és a Klauzál-tér sarkán 
megszűnt könyvkereskedés helyisé-
gében. Felvilágosító iroda működik 
a Textilkombinátban, az Újszegedi 
Kenderben és a Gyiimért-nél is. 

Tudósító bizottság 
a Textilkombinátban 

A Szegedi Textilkombiuát külö-
nösen szépen megszervezte tájékoz-
tató szolgálatát. Már napokkal ez-
előtt három bizottság alakult erre 
a célra az üzemben s ezeket egy 
központi bizottság fogja össae. Min-
den műszakból dolgoznak ebben a 
bizottságban. Már korán reggel a 
lapokban megjelent gyorslista és a 
náluk lévő kötvényszámok alapján 
megnézik, hogy ki nyert az üzem-
ben és ezt a legrövidebb időn belül 
a nyilvánosságra hozzák. A név-
sort kifüggesiztik az üzem folyosó-
ján, de ezenkívül is külön értesí-
tik a nyerteseket. 

A többi üzemeknek is érdemes 
követniök a Textilkombinát példá-
ját, hiszen ez a módszer Igen fon-
tos a felvilágosító munka szem-
pontjából is. A mai és holnapi na-
pon újabb nyertesek sorakoznak fel 
az eddigiek mellé, újabb alkalmak 
sorozatánál bizonyosodik be ez-
úton is: a dolgozó nép állama nem 
marad adós 

Ma nyílik meg Szegeden 
az ország első Közlekedési Műszaki Egyeteme 

Ma tartja ünnepélyes megnyitóját a Szegedi Tudomány-
egyetem és a Pedagógiai Főiskola is 

A Gyufagyár és Lemezgyár dolgozói összefogásának eredménye: 

a Gazda-mozgalom segítségével sokezer forintot 

takarítanak meg népgazdaságunk számára 

Az új műszaki értelmiség megte. 
remlése és tervgazdálkodásunk mi-
nél sikeresebb folytatása szempont-
jából rendkívül nagyjelentőségű a 
Szegeden létesített Közlekedési 
Műszaki Egyetem. Ez az új egye-
tem ötéves tervünk egyik új fontos 
létesítménye és egyben bizonyítéka 
annak, hogy népi rfemokráciánk 
Pártunk vezetésével napról-napra 
újabb eredményeket ér el kulturá-
lis téren is. 

A közlekedési egyetem ünnepé-
lyes megnyitójára ma, szombaton 
délután fél 6 órakor kerül sor a 
budapesti műút mentén lévő egye-
tem kultúrtermében. Az ünnepélyes 
megnyitó alkalmából Szegedre ér-
kezik Bebrits Lajos elvtárs, köz-
lekedés- és postaügyi miniszter, aki 
Kovács József elvtárs, közoktatás-
ügyi miniszterhelyettestől veszi ál 
az ünnepségen az egyetemet s egy-
ben ünnepi beszédet mond. Ugyan-
csak' felszólal az ünnepségen Zom-
bori János elvtárs, a Szegedi Párt-
bizottság első titkára, Dénes Leó 
elvtárs, a városi tanács végrehailó 
bizottságának elnöke és Rosfásy 
István elvtárs, dékán. 

A Szegedi Tudományegyetem 

ugyancsak ma, szombaton tartja 
tanévnyitó ünnepségét. Délelőtt fél 
12 órai kezdettel a Magyar-Szovjet 
Társaság Horváth Mihály-utcai 

székházának nagytermében gyűlnek 
össze az ünnepség résztvevői- Itt 
Kovács József elvtárs, közoktatás-
ügyi miniszterhelyettes mond ün-
nepi beszédet, ezenkívül felszólalá-
sok hangzanak el a professzorok és 
a diákok részéről is. 

A Szegedi Pedagógiai Főiskola 

délelőtt fél 11 órai kezdettel rendez 
ünnepséget a tanév megnyitása al-
kalmából. A Főiskola tanévnyitóját 
ünnepélyesen feldíszített udvarukon 
tartják meg. 

Ktnevontók 
an egyetemek rektorait 

A Magyar Népköztársaság mi-
nisztertanácsa kinevezte az egyete-
mek rektorait. 

Rektori megbízatást kaptak: Dr. 
Sályi István egyelemi ny. r. tanár 
a Miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetemre, dr. Vörös Imre egyele-
mi ny. r. tanár a Budapesti Mű-
szaki Egyetemre, dr. Trencsényi—• 
Waldapfel Imre egyetemi ny. r. ta-
nár a Budapesti Eölvas Lóránd Tu-
dományegyetemre, dr. Fodor Gábor 
egyetemi ny. r. tanár a Szegedi 

Tudományegyetemre, dr. Bognár 
Rezső egyelemi ny. r. lanár a Dcb-

\receni Tudományegyetemre. 

A könyvnapolc alkalmával 

Három irodalmi est Szegeden 

Kossuth-díjas írók részvételével 

H a nyílnak meg Szegeden a könyvnapok 

A ma délelőtt 10 órakor, a 
Széchenyi-téren ünnepélyesen 
megnyíló könyvnapok alkalmá-
ból a Magyar Hók Szövetsége 
részéről Szegedire érkezik Sízabó 
Pál, Benjámin László Kossuth-
díjas írók, valamint Sándor Kál-
mán József Attila-díjjal kitün-
tetett író. A Magyar írók Szö-
vetsége szegedi csoportja, kar-
öltve a városi tanács népmű-
velési osztályával, a könyvnapok 
alkalmából szombaton este 7 
órakor a Szegedi Kender kul-
túrtermében, vasárnap délután 
6 órakor a szegedi Tanácsháza 
túrtermében, vasárnap délután 
pedig a Textilkombinát kultúr-
termében rendez gazdag műsorú 
irodalmi estet, illetve délutánt, 
amelyen résztvesznek a buda-
pesti vendég írók, valamint a 
szegedi írócsoport tagjai közül 
Nagy Sándor Kossuth-díjas és 

László Ibolya, Lődi Ferenc 
költők is. 

A Szegedi Kenderben a dol-
gozók erre az alkalomra vörös-
sarkot rendeztek be, ahol a ven-
dég írók és költők megjelent 
műveit állítják ki. Az irodalmi 
est keretében az üzemek kul túr-
gárdája ad kísérő műsort. A 
budapesti vendégek ezenkívül 
háromnapos szegedi tartózko-
dásuk során több szegedi üzem 
könyvsátrát tekintik meg. ahol 
elbeszélgetnek a dolgozókkal, 
valamint látogatást tesznek több 
szegedkönyéki termelőszövet-
kezetben is. Vasárnap Makóra 
látogatnak el, hogy ott is el-
beszélgessenek a dolgozókkal. 
A budapesti íróvendégek látoga-
tása még sikeresebbé, színeseb-
bé teszi Szegeden is az idei 
könyvnapokat. 

Alig néhány hete indult meg a 
felszabadult magyar dolgozók nagy-
szerű mozgalma, a Gazda-mozga-
lom. A mozgalom segítségével ipa-
ri munkásságunk felmérhetetlen ér-
lékeket ment meg népgazdaságunk 
számára. A Gazda-mozgalom Sze-
geden is megkezdte diadalul ját. El-
sőnek a Lemezgyár dolgozói csat-
lakoztak Gazda elvlárs nagyszerű 
kezdeményezéséhez, de utána foko-
zatosan bekapcsolódtak a többi 
szegedi üzemek is. 

Ma már jelentős eredményekről 
számolhatunk be ezen a területien 
is. Mind több azoknak, az üze 
meknek száma, amelyek « nagyszerű 
kezdeményezés példája nyomán ra-
gyogó eredményeket érnek el a 
termelés frontján. De egymást is 
segítik az üzemek dolgozói- Jó pél-
da erre a Lemezgyár és a Szegedi 
Gyufagyár este. 

A Lemezgyár nem állt meg a 
kezdeti eredményeknél. Alapos kö-
rültekintés után rájöttek, hogy a 
náluk mutatkozó lemezhulladékot, 
vagy a tovább nem használható 
farönköket — nagyszerűen fel le-
hel használni más célokra a Sze-
gedi Gyufagyárban. Ezek a lemez-
hu'ladékok és farönkök kiválóan 
alkalmasak 

gyufásdohozok 
és gyufaszálak készítésére. 

Az elgondolást tett követte. A két 
ilzcm ma már sok-Sokezer forintot 
takarít meg népgazdaságunk szá-
mára. Már jó néhány napja an-
nak, hogy a Lemezgyárból rendsze. 
resen szállítják az anyagot a Gyu-
fagyár részére-

A Gyufagyárban megikezdédölt az 
anyag feldolgozása. A hámozógé-
pek azóta nagymennyiségű — az-
előtt hulladékszámba menő — anya-
gól dolgoznak fel. Persze előbb 
vizsgálatnak vetik alá ezeket az 
anyagokat, ótofi Kovács Ferenc fú. 

részgépes ellenőrzi és minősíti az 
érkezett lemezhulladékoka't és fa-
rönköket 

s megállapítja, 
mire alkalmas? 

Gyufásdobozt, vagy gyufaszálakat 
lehetne-e készíteni belőle? 

Ezután két helyre kerülhet a 
Lemezgyár küldeménye. Vagy Csá-
nyi József elvtárshoz, a szálkahá-
mozógópre vagy Unyi Istvánhoz, a 
dobozhámozó gépre. S aszerint, mi-
lyen az anyag, most már gyufás-
doboz vagy gyufaszál tesz belőle. 

De a Gyufagyár dolgozói nem 
elégednek meg azzal, hogy a Le-
mezgyár segítségével kiveszik ré-
szüket a Gazda-mozgalomból 1 A 
gyufagyári elvtársak is arra töre-
kednek, hogy ők is egyénileg hoz-
zájáruljanak ennek a nagyszerű 
kezdeményezésnek a meghonosítá-
sához. Persze, erről elsősorban a 
pártszervezet gondoskodik. Az üze. 
mi pártvezetőség megtárgyalta a 
Gazda-mozgalom jelentőségét, meg. 
vizsgálta, hogy a Gyufagyár terü-
letén milyen formában lehelne azt 
bevezetni. Ilyen értelemben tárgyal-
ták meg a kérdést a tömegszerve-
zetekkel is. Ma már elmondhat-
juk, hogy a Szegedi Gyufagyárban 
is arra törekszenek mind a kom-
munisták, mind a pártonkívüli dol-
gozók, hogy Gazda elvtárs példá-
ját követve, ők is 

újabb, nagy értékeket 
mentsenek meg 

néogazdaságunk számára, 

felhasználjanak olyan anyagokat 
hasznos célra, amelyek eddig nem 
egyszer kárbavesztek vagy csak je-
lentéktelen célokat szolgáltak. 

A felvilágosfíó munka nyomán, 
máris nem egy ériékes javaslat fu-
tott be, sőt már meg is valósult 
egy nagyszerű elképzelés az üzem-

ben. A lehámozott lemezek' eddig 
járták a maguk útját; a jókat to-
vább feldolgozták, a rosszakat a 
hulladék közé dobták. De most 
már nem ez történik! Csányi Jó-
zsef elvtárs, Fehér Mária és Te-
mesvári Ilona összerakják és ki-
válogatják a lehámozott lemezeket. 
Nem mondják azt — mint eddig 
—, hogy „ez rossz, el vele", ha-
nem megnézik, az úgynevezett hul-
ladékból mit, mire lehetne felhasz-
nálni. Ezeket a részeket kivágják 
és értékesítik. 

De nemcsak ez az egy eset mu-
tatja, hogy a Gazda-mozgalom 

otthonra talált 
a Gyufagyátban, 

Bicók János is új módszerrel dol-
gozik. A szálkahámozógépen eddig 
^ vég-darabok összetöredeztek, az-
után elhajították őket. Mos; 8 eze-
ket levágja s újra felhasználja 
gyufaszálak készítésére. 

Mindez azt mutatja, hogy a Gyu-
fagyár dolgozói is kövelik a jó 
példát. Nekik is az a céljuk, mint 
minden becsületes, öntudatos dol-
gozónak, hogy erősítsék népgazda-
ságunkat, a békeharcot, elősegítsék 
nvinden vonalon a szocializmus épí-
tését. S hogy ez a szándékuk meg 
is valósul, arra biztosíték, hogy a 
pártszervezet lörödik a termelés-
sel, töröd'ik a Gazda-mozgalommal, 
irányítja és segíti a dolgozókat eb. 
ben a munkájukban isi 

Magyar kormányküldöttség utazott Szófiába 
A Magyar Távirati Iroda je-

lenti : 
A 'bolgár nép szeptember 9-én 

ünpepli a Szovjet Hadsereg 
dicsőséges csapatai által történt 
f elszabsdí t ásának hetedik év-
fordulóját. A felszabadulási ün-

nepségekre kormányküldöttség 

utazott Szó-fiába. A küldöttség 

vezetője Házi Árpád elvtárs bel-

ügyminiszter, a Magyar Dolgo-

zók Pártja Központi Vezetősé-

gének tagja. 

Budapestre érkezett Pietro Nenni, 

a Béke Világtanács alelnöke 

NlfNEVIlOfAlUAlt ALMIAK SIAMAKA 

nélkülözhetetlen az agitációs 

munkában 

Az MTI közli: 
Pietro Nenni elvtárs, az Olasz 

Szocialista Párt főtitkára, a 
Béke Világtanács alelnöke pén-
teken este Budapestre érkezett. 
A ferihegyi repülőtéren Molnár 
Erik elvtárs igazságügyminisz-
ter, a Magyar Dol gőzök Pártja 
Központi Vezetőségének tagja, 
Darvas József közoktatásügyi 
miniszter, Andics Erzsébet elv-
társnő, Kossuth-díjas, a Béke 
Világtanács tagja, az Országos 
Béketanács elnöke, Lukács 
György, Kossuth-díjas, a Béke 
Világtanáos tagja, Mihályfi 
Ernő miniszterhelyettes, az Or-
szágos Béketanács főtitkára és 
Benke Valéria, az Országos 
Béketanács titkára fogadták. 

Lukács György, a® Országos 
Béketanács, a<z egész dolgozó 
magyar nép nevében üdvözölte 
Pietro Nennit. 

Az üdvözlésre Pietro Nenni 
válaszolt: 

Köszönetet mondok a szívé-
lyes fogadtatásért. Nagyon bol-
dog vagyok, hogy megláthatom 
a felszabadult magyar nép ha-
záját. Jól tudjuk, hogy vala-
mennyi magyar dolgozó egy 
célért küzd a béke minden hí-
vével és védelmezőjével. Biz-
tos vagyok abban, hogy ma-
gyarországi látogatásomról 
hazatérve elmondhatom majd 
az olasz népnek, milyen lelke-
sedéssel és egységgel küzdenek 
a magyar dolgozók a béke nagy 
ügyéért. 

Ülést tartott a m i n i s z t e r t a n á c s 
A minisztertanács Dobi István 

elnökletével pénteken délelőtt ülést 
tartott. 

Az egészségügyi miniszter előter. 
jesztésére a minisztertanács hatá-
rozatot hozott az élelmezés-egészség-
ügy fejlesztéséről. 

A minisztertanács a közoktatás-
ügyi miniszter előterjesztésére az 
Elnöki Tanács elé terjesztendő tör. 
vényerejű rendelettervezetet foga-
dott el a veszprémi nehézvegyipari 
karnak Veszprémi. Vegyipari Egye-
tem név alatt önálló egyetemmé 
szervezéséről. 


