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A békeharc jegyében ünnepel ma Bulgária Szeptember 20-án 
kezdőd ik a Békekö lcsön sorsolása 

befejezése után ismét több mint 
83 ezer nyereményt sorsolunk ki 
38 millió forintot meghaladó érték-
ben. 

Az a lény, hogy alig néhány hét. 
lel a kölcsönkötvények kiosztása 
ulán már sor kcriil a Békekölcsön 
első sorsolására, csak tovább nö-
veli azt <• bizalmai, amellyel dol-
gozó népünk államkölcsöneinket fo-
fiadja. 

Az államkölcsönök jegyzésénél el-
sősorban népünk határtalan bizalma 

| nyilvánul meg Pártunk és kormá-
j ityunk iráni, népünk áldozatkészsé-
ge jutott kifejezésre a szocializmus 
építésének nagy ügye és a béke 
megvédése iráni. Mos! az egymást 
követő sorsolásokon egyre szélesebb 
rétegek győződnek meg arról ls, 
hogy az államnak kölcsönadod 
pénzükéi az előirt sorsolási terv 
szerint visszakapják. Emellctl sok 
tízezerre tehető azoknak a száma, 
akiknek többszörösen térül meg nz 
az összeg, amit államunknak köl-
csönadtak. 

Szeged dolgoző parasztjai megindultak 
a termelocsoportok felé 

Néhány hét alatt nagy tömegben jelentkeztek tszcs-tagnak minden városrészben 

'Anios István elvtárs, a pénzügy-
miniszter első helyettese szombaton 
délelőtt sajtóértekezleten jelenlettc 
be, hogy a Békekölcsön első sorso-
lását még ebben a hónapban meg-
tartják. 

Kormányunk a minisztertanács 
pénteki ülésén elhatározla — mon-
dotta —, hogy a Békekölcsön sor-
solását szeptember 20., 21., 22. és 
23-án fogja megtartani- Nagyjelen-
tőségű esemény ez, mert néhány 
nappal a Tervköicson húzásának 

Szeged dolgozó parasztjai nap-
ról-napra nagyobb tömegben for-
dulnak a termelőszövetkezeti moz-
galom felé. A népnevelők felvilá-
gosító munkája és a termelőcso-
portok idei nagyszerű termésered-
ményei nyomán Szeged minden vá-
rosrosrészében, Alsóvároson épp-
úgy, mint Rókuson, Újszegeden 
vagy Móravárosban — bátran ál-
Mthaij.uk — „megmozdult a föld." 
Naponta jelentkeznek újabbak és 
újabbak, akik felvételüket kérik 
valamelyik termelőosoporlha, vagy 
pedig azt határozzék el, hogy új 
Vermelőcsoporlot alakítanak. Szék-
háton nemrégen alakult meg új 
termelöcsoport, de Újszegeden és 
Rókuson is közvetlen megalakulás 
elölt állnak. Ezen a két utóbbi he-
lyen is a már létrejött inlézőbi-
zo'' ig lelkesen végzi az előkészí-
tés munkáját. 

A boldog, a biztos felemelkedés-
hez vezelő élet útját választották 
azok, akik bejelentették belépésüket 
a termelőcsoportba. Jó munkájuk 
után a biztos megélhetésre, nyu-
godt éleire számíthatnak s nem 
kell rettegniük a bizonytalanságtól, 
a nyomorúság veszélyétől. Az utöb-
bi bérekben Szeged különböző vá-
rosrészeiben a következők válasz-
tották e. ' " --lilás útját, vagyis 
a köveit: '-p'ek nagyüzemi kö-
zös gazdálkodós útjára: 

Újszegeden 

Landler Józsefné (Fürj-u.), Kopp 
József (Fürj-u. 40/b.). Tánczos Pé-
ter (Fürj-u. 52.), Csik Sándor 
(Fürj-u. .48.), Sánta Márton (Ma-
rostö 3.), ördögh István (Marostő 
3.), Domonkos Jenő (Fürj-u. 96.), 
Bangó Imre (Fürj-u.), Berla József 
(Kállai-fasor 78.), Papp Mihályné 
(Gycrgyói-u. 2.), Godó Lajos (Bér-
kert-u. 78.), özv. Domonkös József-
né (Fürj-u. 98.), Bába István (Fürj-
in 38.), Nacsa József (Fürj-u. 38.), 
Szanka László (Tárogató-u. 6.), 
Orincsák László (Főfasor 40.), Hav-
rincsák Józsefné (Bérkert-u.), özv. 
Kovács Ferencné (Fürj-u. 53-), özv. 
Bors Józsefné (Marostő 3.), Király 
Ferenc (Alsótiszapart 274), Harasz-
lovics József (Lövölde-út 296.). Bá-
lint Antal (Jankovich-u. 10/b.), 
Laska András és Andrásné (Alsóti-
szapart bérf.), Simon János (Fürj-
u- 100.), Daróczi Mihályné (Fürj-
in 84.), Havrincsák József (Bér-
kert-u.), Domonkos József (Hétház-
sor), Székács Mihály (Lövölde-dű-
lő), özv. Zsiga Ferencné (Szent Ro-
zália-n.), Stefanidesz hsíván (Bér-
föld-k 44.). BaJIa János (Bérföldek), 
Csonka Lajos (Lövölde-dűlő), Zsiga 
András (Vedres-u. 4.), Pakai Mi-

- hily (Bérkert 23.). Tompái Mihály 
(Fürj-u.), Magyar Sándor 2 holdas. 

Rókuson 

Domokos Ferenc (Szatymazi-u. 37.) 
középparaszt, Molnár József (Szaty-
mazi-u. 19-) kisparaszt. Savanya 
János (Rókusi ff. 124.) középpa-
raszt, Bálint Illésné (Szatymazi-u. 
49.) kisparaszt, Ratkó Mallcsov 
(Szatymazi-u. 57.) középparaszt. 
Domonkos József (Arvfz-u- 66.) 
kisparaszt, id. Tóth Ferenc (Gyu-
la-télcp 33.) középparaszt, Ácsai 
Lajos (Rókusi ff. 7.) középparaszt, 
Györffy Albert (Puskás-u. 17.) kis-
paraszt, Körmöczi János (Rókusi 
ff.) kisparaszt, Piroska Sándor 
(Dorozsmai-u. 3.) kisparaszt. Sava-
nya Ferenc (Rókusi ff. 125.) kis-
paraszt. 

Alsóvároson 

Árva János (Tisza Lajos-u. 49-), 
özv. Juhász István/né (Alföldi-u. 44.), 
Juhász Mária (Alföldi-u. 44.), Ége-
tő István (Üstökös-u- 10.), özv. 
Santa Jánosné (Paprika-u. 34.), özv. 
Sánta Istvánné (Harmat-u. 5.), Hol-
lai Mihály, Nagyi János, Nagyi Jó-
zsef, Csiszár Antal, Sándor József, 
Vajas Ferenc, Tóth József és Tóth 
Józsefné, Hajdú Antal, Ördögh An-

drásné. Szélpál István, özv. Varró 
Antalné. 

Szenlmihályteleken 

Makra Imre, Kasza József, Tanács 
János, Kriska Jánosné. 

Székháton 

Frank János (Felsővárosi ff. 93.), 
Kasza Sándorné (Béke-lelep, Zsám-
boki-sor), Szász János (Felsővárosi 
ff. 91.), Ágoston Jánosné (Felső-
városi ff. 104), Csurgó Ferenc 
(Felsővárosi ff- 189.), Kovács László 
(Felsővárosi ff. 145.), Aranyos Ist-
ván (Felsővárosi ff. 145.), Paragi 
János (Felsővárosi ff. 266.), Ba-
logh Pmre (Felsővárosi ff- 302.), 
Csűri András (Felsővárosi ff. 177.1, 
Kiszi Julianna (Felsővárosi ff. 145.), 
özv. Szász Józsefné (Felsővárosi ff. 
107.), Tóth András (Uj-lér), Ágos-
ton János (Felsővárosi ff. 104.). 

Nem véletlen, 

hogy Szegeden az utóbbi hetekben 
ilyen sok dolgozó paraszt lépett a 
közös gazdálkodás, a termelőszö-
vetkezeti csoport boldog életet je-
lentő útjára. Nem véletlen, hanem 
eredménye annak a széleskörű nép-
nevelő munkának, amely felhívta a 
figyelmüket a közös gazdálkodás 
óriási előnyeire. Do ezen túlme-
neőn ök maguk is gondolkodtak, 
számolgattak, összevetették a ma-
guk munkáját és terméseredményeit 
azzal a munkalehetőséggel és sok-
kal könnyebb, jobb megélhetéssel, 
amelyet a lermelőcsoporlok bizto-
sítanak- Meglátták, hogy a tszcsk-
ben mindenki valóban a végzett 
munkája arányában részesül a jö-
vedelemből és nem ritka az olyan 
dolgozó család, amelynek minden 
tagja 3—400 munkaegységet ls ért 
el, egy-egy munkaegység pedig 30 
—40 forintot is jelent. Látják az 
olyan példákat, mint Kónya Lajo-

Naprol-napra nő azoknak a dol-
gozó parasztoknak, községeknek, 
termelőszövetkezeteknek és járások-
nak száma, amelyek évi gabonabe-
gyüjtési tervüket túlteljestletlék. Ki-
magasló teljesítéseiket lehetővé tet-
te az idei gazdag termés, amely az 
időjárás mel'ett a gépállomások se-
gítségének, a több műtrágya, az ál-
lamtól kapott nemesített vetőmag 
használatának és a dolgozó pa-
rasztság szorgalmas munkájának 
eredménye. 

Az ezévi gazdag termés módot ad 
arra, hogy minden község, minden 
járás és megye maradéktalanul tel-
jesítse évi begyűjtési tervét, azt a 
tervet, amelyet a tényleges termés-
eredmények a'apján a felajánlások 
figyelembevételével fogadtak el. 

Az évi begyűjtési tervek telje-
sítéséért folytatott harcban az 
egyes megyékben — különösen 
otl. ahol a cséplést befejezték 
— az ulolsó napokban bizonyos 

visszaesés következeit be. 

Mosl, a cséplés befejezése után a 
megyéknek, a járásoknak és a köz-
ségeknek fokozott lendü'ettel kell 
folytatniok a begyűjtési munkát, 
hogy begyűjtési tervüket rövid idö 
alatt leljesfísék. 

Az eheti értékelés már a tény-
leges terméseredmények alapján el. 
fogadott tervek teljesítése szerint 
készült-

A megyék között eszerint első 
Pes-t megye. 

De ugyanakkor meg kel' mondani, 
liogy ebben a megyében az utolsó 
héten a begyűjtés ütemében visz-
szaesés következelt be, az elmull 
hét napi begyűjtési átlaga alig 
több mint negyven vagon. Ha Pest 

sé, aki jelenleg az újszegedi Hala-
dás-termclőcsoport tagja. Kónya La-
jos tavaly ősszel lépett a csoport-
ban, mert a jobb életét akarta ma-
gának. Meg volt azelőtt is, amíg 
egyénileg gazdálkodott, tJe — amint 
meséli — annak nincs sok értel-
me. A két, három vagy öt holdból 
kl lehet venni az élelmet, de a ru-
házkodást már szűkösebben. 

A csoportban 

viszont már eddig 146—150 mun-
kaegysége van és megvan a fej-
adagja is. Különböző természetbeni 
juttatásban is részesül. 

Hajdú Antal alsóvárosi 12 hol-
das középparaszt is Így gondolko-
zott, amikor betépett a Táncsics-
trzesbe. Nem élt rosszul addig 
sem, de kiszámította, hogy 12 hold 
földjén hiába dolgozik látástól-
vakulásig, mégsem tud olyan ered-
ményt elérni, mint azok, akik a 
csoportban dolgoznak. 

Sokat beszélgetett 

a csoporttagokkal, akik elmondták 
neki, hogy sokan háromszáz kilón 
felül is kaptak árpát munkaegy-
ségük fejében- Ezenkívül megkap-
ták a búza fejadagjukat is és ők 
is kapnak munkaegységük szerint 
is szabadőrlést. 

Az idősebb dolgozó parasztok is 
— mint Laska András és felesége 
— ugyancsak a termelőcsoportban 
keresik boldogulásukat, hiszen ifi 
öreg napjaikra is biztosított az 
életük. A tszcsben mindig akad 
könnyebb munka, amely utón meg-
találhatják a nyugodt megélhetést. 
Ezért fordulnak idősebbek, fiata-
labbak egyaránt olyan nagy szám-
mal Szegeden a termelőszövetkezeti 
gazdálkodás felé. Uj élet útjára 
lépnek az öntudatos, világosan lá-
tó, becsületes dolgozó parasztok és 
ezt a lépésüket sohasem fogják 
megbánni. 

1- Pest 
2. Bács-Kiskun 
3. Csongrád 
4. Békés 
5. Baranya 
6. Hajdú-Bihar 
7- Heves 
8. Tolna 
9. Zala 

10. Szolnok 
11. Vas 
12. Szabolcs-Szatmár 
13. Nógrád 
14. Borsod 
15. Fejér 
16. Veszprém 
17. Győr-Sopron 
18. Somogy 
19. Komárom 

X járások versenyében továbbra 
a mezőkövesdi járás vezet. A me-
zőcsáti járás második helyét egyre 
komolyabban veszélyezteti a budai 
járás. De 

egyre erőteljesebben törnek 
előre a Csongrád és békésme-

gyei járások Is. 

Ma n bolgár nép egyemberként I 
ünnepli meg felszabadulásának | 
évfordulóját, amikor véres harcok 
eredményeként megszabadult az 
álkos fasiszta Iga alól. 

Az 1944- szeptember 9.-iki győ-
zelem, a Szovjet Hadsereg győ-
zelmes előretörésének eredménye-
képen következett be. Georgi Di-
mitrov utasítására a Bolgár Kom-
munista Párt megszervezte a Ha-
zafias Frontot és a fasizmus el-
leni széleskörű nép« ellenállási 
mozgalmat. Az addig működő kis 
partizáncsapatok szervezett harci 
alakulatok lettek. 1943. már-
ciusában és áprilisában a parti-
zán vezetőség 12 kerületre osz-
lolla fel az országot és közös ka. 
lonal Irányítás alá rendelték. 

1944 augusztus 26-án, a bol. 
gár nép harci készséggel jelenik?, 
zetl a Párt felhívására, hogy 
megdöntse a fas'szta kormányt, 
amely hiába próbálkozott a már 
ingadozó monareho. kapitalista 
rrnfiszcrt megmenteni s fettétel 
nélkül akprt behódolni az angol-
amerikai h'adseregnek. Az 194-1. 
szeplemher 9.-1 néni fe'kelés si-
kerrel járt és Bn'gprtában meg-
a'nkult a Hazafias Fronl kor-
mánya. 

A szeptember 9-1 fegvveres fel-
kelés és az utána mertilakult ha-
zafias frorll kormánvnak létre-
jötte döntő fordulatot hozott 
a hoVár nén életében. 

Áltól kezdve n népi kormány 
és a Bo'gár Kommun'sta Párt 
hosszú és nehéz harcol folvfafott 
a he'ső reakció és ez amerikai 
angol Imperla'isták kísérlete el-
len hofv Bulgáriái gyarmatukká 
züllesszék. Ezért gyorsan meg 
kellel szilárdítani n rénhn'a'mat, 
erős és mcglngalhs'hl'an nlanra 
kélleft he'vcznl a független népű 
dcmnkrafiktTs államot. 

A hn'gárlai német fasiszta 
megszállás támogatóit a bolgár 
nép gazdasági kirablásának elő. 
srgítőit és a bolgár hazafiak 
gyilkos-ilIt súlvosan megbüntette 
az Igazságos nípbfrósőg. 

Számos életbevágó demokrat'kns 
szellemű reformot hajtottak végre. 
Törvénybeik tat Iák a nők és 
a nemzeti kisebbségek teljes 
egyenjogúságát Végrehajtották a 
földreformot úgy, hogy a 209 
dekádnál nagyobb kiterjedésű bir-
tokokat felosztották a földnélküli 
parasztok között. A törvénytelenül 
szerzett javak elkobzására tör-
vénvt hoztak. Megerősítették a 
népi hadsereget a politikai na-
ranesnoká intézmény bevezetésé-
vel. A hadsereg katonái a bolgár 
nén leghűségesebb fial, kipróbál! 
antifasiszta harcosok. 

A Párt sikeres harcot fotvfafntt 
a Hazafias Frontból kivált és 
rénelleres ellenzéki esonorfnt al-
kotó Nlkola Petkov és Grigor 
Cscsmedzstev emberelveV akik az 
Imperialista á'Jamok ügynöksé-
gének főlrányítól voltak Bulgá-

A terme'őszövetkezetek versenyé-
ben a nagybörzsönyi Kossúth-lszcs 
2200 százalékra javította eredmé-
nyét és kimagasló teljesítésével tart-
ja az első helyet. A második hely-
re a felsőszeptiváni Vörös Csillag 
tört előre 1080 százalékkal, a nyir-
bogáli Kossúth-lszcs 1046 százalé-

; kos eredményével a harmadik hely-
j re szorult. A beadási kötelezettsé-
j giike? túlteljesítő termelőszövetke. 
zelek és termelőszövetkezeti cso-
portok száma IlOO-ra emelkedett. 

Szeptember 6-ig 84.170 dolgozó 
paraszt teljesítette 200 százalékon 
felül kenyérgabona és takarmány-
beadási kötelezettségét. Különösen 
nagy a túlteljesítők száma Békés 
megyében, hogy már csaknem 20 
ezer dolgozó paraszt teljesíteti 200 
százalékon felül. 

Az elkövetkező héten a begyűj-
tési munkában különösen nagy je-
lentősége van a ,.C" begyűjtési ter-
vek teljesítésének, amelyei elsősor-
ban jól megszervezett politikai fel-
világosító munkával kell elérni. 

riában. Az alkotmányozó nemzet, 
gyűlési választások tényes gyöze-
lemmel végződlek: a szavazók 70 
%-a a Hazafias Frontra szava-
zott- A Bolgár Kommunista Párt 
a szavazat SO'/e-át szerezte meg. 
Az alkotmányozó nemzetgyűlés 
által elfogadott Dimitrov! Alkot, 
mány megerősítette a szeptember 
9.-1 népfelkelés történelmi vívmá-
nyait, az új népi demokratikus 
államot és megjelölte az ország 
további fejlődésének útját. A 1)1. 
mitrnvl Alkotmány szellemének 
megfelelően gyökeresen megvál-
toztatták az egész államrendszert. 

Az Ipar, magánbankok, a kül-
kereskedelem, a nagykereskedelem, 
a bérházak, az erdők, és mező-
gazdasági gépek államosításával 
Bulgária bátran elindult a szocla. 
lízmus útján. 

1948- februárjában a Hazafias 
Front II. Kongresszusán egységes 
tái.tzdalom. politikai szervezetté 
alakult át, azonos szocialista 

f irogrammal, alapszabállyal, álla. 
ános mindenkire egyaránt köte-
lező fegyelemmel a Kommunista 
Párt vezelő szerepe mellett. 

A Párt 1948. decemberében 
megtartott V. Kongresszusán 
Georgi Dimitrov megjelölte u szo-
cializmus gazdasági és kulturális 
alapjainak felépítésével kapcso. 
Iáiban szükséges legfontosabb 
feladatokat, következetesen lelep-
lezte az angol-amerikai Imperla-
I is fákat, valamint a Titó-kllkk 
árulását. 

A Bolgár Kommunista Párt hű-
ségesen vezeti a bo'gár népei Di-
mitrov elvtárs által megjelölt he-
lyes úton nz 5 éves népgazdasági 
terv teljesítéséért, a szocializmus 
szilárd gazdasági és kulturális alap-
jainak megteremtéséért. 

A bolgár nép a DímitrovI Köz-
ponti Bizottság vezetésévet, Vlkó 
Cscrvenkov elvtárssal az élen, 
bátran halad a Dimitrov által 
megjelölt úton és megvalósítja 
szeretett vezérének útmutatásait, 
az Iparban, a mezőgazdaságban, 
valamint a művelődés területén 
a Szovjetunió és a népi demo-
kratikus országok nagylelkű tá-
mogatásával. 

A bolgár nép felszabadulásá-
nak 7-ik évfordulóját a tömegek 
növekvő aktlvitássai ünneplik. 

A bolgár nép magas politika! 
öntudatát és érettségét a bolgár 
dolgozó tömegeknek n békrhare-
ban való nagyarányú részvéteta 
bizonyítja. A stockholmi béke-
felhívást, valamint a berlini béke. 
felhívást 6 millió bolgár állam-
polgár frla alá. Georgi Dimitrov 
életében az ő irányításával, majd 
korai halnia után első tanítvá-
nyának, Vlko Cservenkov elv-
társ vezetésével a békeszerelő és 
do'gozó bolgár nép szl'árdan áll 
a demokratikus népek táborában, 
a béke, a demokrácia és a szocia-
lizmus forontián. 

Ma a bolgár nép a felszabadulás 
7-ik évfordulóját azza' a szilárd 
meggyőződéssel Unnenll, houv 
a béke ügye egészségei, érés 
kézben van: a világ néne'nek ke. 
ménv kezében. A béketáhor ál-
landóan nő és orősüd'k n Szov-
jetunióval és a béke zászlóvivőjé-
vel. Sztálin elvtárssal ez élen. 

A bolgár nép mind hafározol-
tabban halad a DímitrovI Bo'gár 
Kommunista Párt vezetésével, 
a Bolgár Kommunista Párt Köz-
pon t i Bizottságává] és a Geo-al 
Dimitrov elv»árs eszméiének hű-
séges követőié Cservenkov elv-
társsal az élen a szocializmus 
felépítésének úlján. 

Könyvkiállítást rendez 
a könyvnapok alkalmával 

a szegedi Móra Ferenc 
könyvtár 

A Szegedi Mára Ferenc könyv-
tár a könyvnapok alkalmával 
könyvkiállítást rendez a könyv-
tár nagy olvasótermében. Het-
ven könyv várja itt a látogató-
kat. művelődési és szakszerű-
ségi csoportosításban. 

Ez a kiállítás ráirányítja a 

dolgozók figyelmét arra. hogy 

mennyire megizmosodott az 

utóbbi években könyvkiadá-

siunk és hogy a könyv ünnepén 

megjelent könyvek ma már a 

dolgozók ideológiai és szakmai 

érdeklődésének szolgálatában ál-

lanak. Nemes propaganda célt 

szolgál ez a kiállítás, megmu-

tatja mennyi könyv jelent meg 

a® utóbbi években hazánkban 

és melyek azak a könyvek, 

amiket megtalálhatunk a könyv 

ünnepén a könyvsátrakban. 

Csongrád megyenek fokozni kell a begyűjtess versenyt 
az élenjárásért 

Az élelmezési minisztérium legújabb jelentése a verseny állásáról 
megye nem javítja meg begyűjtési 
munkáját, rövidesen eléje kerülnek 
az utolsó héten sokkal jobb ered-
ményt elérő megyék, mint például 
Csongrád és Békés megye, alio' a 
napi begyűjtési átlag kétszáz vagon 
fölött van. 

Fokozniok kell a munkát Bács-
Kiskun, Zala, Nógrád és 'röbb más 
megyének is, ahol az elmúlt héten 
a napi begyűjtésben szintén visz-
szaesés volt. Az elmúlt héten na-
gyon rossz munkát végezlek Ko-
márom, Győr, Sopron és Veszprém 
megyék. 

A megyék rangsora a szeptember 
6-i állapotnak megfelelően a kö-
vetkező: 

A szentesi járás legutóbbi napi át-
lagbegyüjtési eredménye 39 vagon 
gabona volt, amellyel jelentős mér-
tékben előbbre lendítette évi be-
gyűjtési 'tervének teljesítését. A ke-
nyérgabona begyűjtési tervet már 
151 százalékban teljesítették, de 
lemaradás van a takarmánygabona 
begyűjtésében, aho' csak 86.2 szá-
zalékot értek el. Ugyancsak fokoz-
ta lendületét a gyomai járás is, 
ahol a napi begyűjtési átlag az el-
múlt héten 3? vagon vol't. 

A városok versenyében tovább-
ra is Gyöngyös, a községekben 
Kelcbia és Széphalom fej-fej 

mcHett vezet. 


