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EPERJESIÉK tnác ícnak Műtétiig 
•— Poca, poca, poca, pocikábn, 

gyertek csak gyorsanI 
Idősebb bácsi hívogatja derűs 

mosollyal nagy bajusza alatt kis-
malacait a Tápéi-rét 138. szdmü ta-
nya udvarán. A hívó szóra vagy 
húst kismalac szalad, mert érdemes 
futniok: etetés van kilátásban. 

Jut is bőven, mint ahogyan min-
denből jut már szépen Eperjesi Jó. 
ztefilinéb Megváltozott az életük, 
mint ahogyan megváltozott annyi 
becsületes dolgozó parasztnak az el-
múlt néhány esztendő alatt. Nyo-
morból, nélkülözésből kijutott nekik 
bőven a mult rendsserben s re-
mélni sem nagyon merték, hogy ez 
másképp lesz egyszer. Pedig más-
képp lett s hogy menyire megvál-
tozott, azt mutatja Eperjcsiék ud-

varán is nemcsak a sok szaladgáló 
kismalac, de a nagy szalmakazlak, 
meg az istálló szépen táplált lovai, 
jóltejelő tshsnei is. 

Nem az egyetlen Eperjesi Jó-
zsef Szeged határában, akinél ilyen 
kézzelfoghatóan megmutatkozik, 
hogy mit hozott a felszabadulás és 
mit hoztak az azóta elteit szabad 
esztendők a Párt, a népi demokrá-
cia segítsége. 

* 
A szegedi városi levéltár a mull 

számos emlékéi őrzi. A sárgulás-
nak indult lapokról sok-sok keser-
ves emlék beszél. A földesuras, 
nagbirtokos, nagytőkés úri Ma-
gyarország vádiratai ezek. Közülük 
került elő az alábbi kérvény is: 

szeged ezab.klr.vAroe tanácsinak, 

\ 8 g e d 

Málf a l áza t ta l fordulunk a t.vá-oel tanáoe eld 

' Táth Vanda de társai.Vetyehát orlováozl daliban a n -

paroOla MrlSl.hogy az-elvleelhetetlenai roaaz i-tftdaeágl viazo-

i 

nyok miatt a fBldet továbbra megtartani nam tudjuk 4a nagyon 

kdrja* a t . városi tanáoaot.bogy minket a azerzftdda aldl fal-

oldani aíltoztaaadk. 

Szegeden, 1953,auguaztba E5. 

(oj lyjÉZ^isi*. . 

'A kárvény hangja jellemző a le-
tűnt múltra, amelyben a dolgozó 
pép csak „mély alázattal" járulha-
tott urai, kitsakjndnijolói, kirablói 
és megalázói elé. A nyomor, a tönk-
remenés sújtotta becsületes mun-
kája ulán, mint ennék a kérvény-
nek az aláíróit is. Eperjesi József 
— az aláírók egyike — akkor kény-
telen volt szerződéses földjét visz-
szaadni a városnak „az elviselhetet-
lenül rossz gazdasági viszonyok 
miatt". Ma — amint az előbbi jele-
net is mutatja — megelégedetten, 
boldogan il Tápéi-réti tanyájában, 
a saját földjén, amit a népi demo-
kráciául kapott.' 

— Ilél hold földet kaptam a fel-
szabaduláskor — meséli. — Véget-
vetett ez a mult nyomorúságainak-
Azelőtt mindig csak a haszonbért 
nyögtük, nem voltak belátással 

uny a lázat ta l 

lők. Pedig azok úgyis gazdagok 
voltak. 

Felesége « mellella ül, amig 

minderről sző esik. Fázósan húzza 

össze magán a kendőt. 

— Hűvösek már ilyenkor as es-
ték 

Hűvösek s nemsokára jön a tél 

is, de Eperjesiéknek már nem kell 

tőle félniök. Veitek meleg parget-

ruhát az asszonynak is, meg az 

eladó lánynak, aki a tíz gyerek kö-

zül kettesben maradt otthon o leg-

Icisebb. de már katonasorban lévő 

fiúval. A ruhát is a C-vételi jegy-

re vették. A nép állama nem ma-

rad adósa annak, aki becsületesen 

teljesíti kötelességét. 

Eperjcsiék teljesitik is. Igy akar-

ják meghálálni, hogy szabad, bol-

dog emberekké válhattak. Szívesen, 

gyorsan, mindjárt a géptől teljesí-

tették a begyűjtést, hiszen maradt 

még azért elegendő fejadagra, meg 

vetőmagra, a gyors begyűjtésért 

mégis külön jutalmat kaptak, a fe-

lesleg beadásáért, meg még azon-

felül is-

Most is teljesíteni akarják köte-

lességüket. A tarlót idejében le-

buktatták a a mélyszántással is 

minél hamarabb meg aloarnak lenni. 

— Az idén már géppel szántunk 

— újságolja örömmel Eperjesi Jó-

zsef. — Csak jobb az, mint lóval. 

Ez lesz az első esztendő, hogy ná-

lunk is gép szánt. Már nagyon vá-

rom, 

Eperjesiék földjén nemsokára 
megindul a gép. Mély barázdákat 
húz majd maga után, kivágja a 
gaz gyökereit s a jó magnak készíti 
elő a talajt. Nem lehet gaz többé 

' ezen a földön s a tóthtamások, 
szegvártjózse f ck, eperjesijózeefek 
nem kérnek többé „mély alázattal'', 
hanem megteremtik maguknak a 
boldog élet jussál a Párt, az állam 
segítségével. (I. z.) 

Igy csapták be a Horthy-rendszerben 
a dolgozó népet 

. ... '' MdOVTi KÍBsi.Voéó taiíl| 

to: , m A L L A V I A U O S S A C J K Ö T V É N * 

nyögtük, nem voltak oeiaiossai J ^ i t w í t t ^ S í i S ^ s 

benn Szeneden az urak hiába f t . ; , . Cm^Ám^NÖTEitE.tt KtiFo.YtftQt, 
mondtam, hogy tíz család várja itt- fa, ,.,<•-. . <*. -r, » - , 
hon a betevS falatot Jla nem fi. 
telnek, pert indítunk' — ez volt a ti^toj 
válaszuk s nem tárgyaltak tovább. C t J . : ? , ^ ^ ^ 
Ézéft kellett megírnunk azt a kér 
vénut is Tóth Tamással, meg Szeg-
vári Jóskával, akivel közösen bc 
teltünk földet. 

— Nehéz élet lehetett. 

—Nehéz? Még annál is rnsz-
seabb — gondol vissza a múltba. 
— Nagy üggyel-bajjal éltünk csal: 
meg. Kukoricás kenyér volt a napi 
eleség. 

Szeme az új bakancsra téved, 
amit most vetlek a C-vételi jegyre 
beadott gabona után neki is, meg 
az otthon dolgozó fiúnak is és mint. 
hu arról jutna eszébe, úgy mondja: 

— A múltban ruhát sem tud-
tunk magunkra venni. Nekünk nem 
is nagyon adtak anyagot, ha lett 
Volna ts'rá pénzünk. Azok kaplak, 
akik benn ültek Tápén a községhá-
zán, az esküdtek, meg a képvise-

* f P s l P ® ® P 

x-'tré- yw,.-

A Horlhy-rendazer egyik emiékozetes kötvénye, amely nera 
a dolgozó nép. hanem a tőkések érdekeit szolgálta, 

ó»rü!ő hajú, idős ember hajol i 
munkapad fölé a Szegedi Vasön-
tödék Totbuchin-sugárútj telepén. 
Olajos kezében gyorsan dolgozik a 
szerszám. 

Vörö3 Antal, a vasöntöde laka-

M ö m u n k a e r ő h i á n y — 

a muhban munkanélküliség 

tosa már betöltötte 67. évót, de az. 
ért munkáját épp olyan fürgén 
végzi, mint fiatalkorában. De talán 
mórt mégis rrúnlha könnyebb lenne 
a muka. 

— Ksitona voltam a mult világ-
háborúban — mondja. — Hosszú 
ideig katonáskodtunk már baj tár. 
saimmal együtt, szerettünk volna 

szabadságra menni. Amikor előáll-
tunk kérésünkkel, lesujtő volt a 
válasz: 

— Mehetnek szabadságra, de 
csak abban az esetben, ka hadiköL 
csont jegyeznek éa azt azonnal ki-
fizetik, 

— Mindannyian szegény munkás, 
emberek voltunk, pénzünk a legke-
vesebb volt. Mégis elkezdtük ku-
porgatni filléreinket, hogy legalább 
egy pár napra bazamehessünk. Azt 
hittük, hogy visszakapjuk majd a 

„Keresünk szak- és segéd- Ilyenkor legfeljebb az történt, 
m u n k á s o k a t . . . " Ez ma n M u n . | hogy a szorongatott főispán 
kaerőtartalékok Hivata lának vagy polgármester inségmuiikn. 
mindennap megjelenő közle- alapot kért a mindenható bel-
ménye, amelyben a legkii'önbö- ügyminiszter úrtól, 
zőbb szakmák munkaerőigény- j Ha ez meghal lgatásra talált, 
léseit sorolják fel. A jelentke- | akkor a kormány kiutalt a vft-
Zők. ha vidékre szerződnek — rosnak néhányewer pengőt azzal, 
útiköltséget. töbhsráz forint hogy ebből foglalkoztassa a sze-
előleget kapnak, munkahelyükön renceétlen emberek kétség be-
pedig ellátás éa tiszta laká3 esett tömegét. 

vár ja őket. Régen nem kerestek munka- Pérvzt. 

Igy váltak néptelenné a szo- erőket. — ellenkezőleg csend-; Telt az idő. Vörös Antaléit le. 
clallzmust építő s z a b a d ország, i örökkel kergették szét a mun . tereltek, ismét dolgoztak, családot 
ban a réven melegedőkkel ki- k " ' ' r t jelentkezők ezreit. | a'apftottak. A fizetés kevés vo:t, 

bővített „Hatósági Munkaközve- | Hivatalos ndatok s p r i n t Sze- jó lett volna vaismivel pótolni, 
fi tök" helyiségei. Innen időnkint 1934-bem 4010 férfi és Eszükbejutott a kölcsön, 
kibirhatatiau nyomor kénysze- ^ 0 3 nő jelent meg a Munka- | — Éppen ickje volna már, hogv 
ritette n reménytelenül vára- közvetítő Hivatalnál , hogy mun-1 visszakapjuk azt az ötven pengőt 
kozók százait n városháza elé, ! háért eíede: zék. De idézhetnénk — mondották. De hiába jártak 
al ionnan küldöttségek Indultok bár mely más év erre vonat-1 utána, pénzüket soha nem kapták 

. . . . . . _ , - t ! hozó adatait. Azok is mind azt I vissza. 
a főispánok es a polgármesterek ( h h ( > n y f t ] £ h o . . v e z r e k ^ c z . j N c m c s a k yőrös A n t a l t , ha-

perzsaszonyegekkel bontott sío- r e k küzdöttek ilt Szegr.bn is a nem számtalan dolgozót csap-

há ja felé, hogy alamizsnáért nincstelenség, a munkanélkül iség tak be a múltban a hndikölcso-

kör.yörögjenek. ' rémével. 1 aokkel, búzakölcsőnnel. 

LEVELEZŐINK ÍR3ÁK A BÉKEKÖLCSÖN 
SORSOLÁSRÓL 

Minden pénznél szebb nyereményt kaptam 
Én és a családom is jegyeztünk Terv- és Békekölcsönt. A terv* 

kölcsönkötvények nekünk is meghozták a múltban sohasem remélhetett 
főnyereményt. Már az első húzás alakalmával is minden pénzösszeg. 
nél hatalmasabb és szebb nyereményt kaptam, Anti fiam, aki azév-
ben végezte el a Vegyipari Technikumot, ötéves szovjet ösztöndíjat ka-
pott és most a Szovjetunióban folytatja egyetemi tanulmányait. Én, 
aki egész életemben, a jelszabadulásig esak robotoltam, annál nagyobb 
nyereményt el sem tuaok képzelni, mint azt, hogy a fiam a Szovjet-
unióban tanulhat. 

Mind a Terv-, mind a Békekölcsön-jegyzésénél családommal 
együll az elsők között voltam. Pártunktól és népi demokráciánktól sza-
vakban ki nem fejezhető módon és mértékben kaptuk már vissza ka* 
matostól a jegyzett kölcsönt. A kötvények sorsolásával is, a pénzem, 
mellett nyertük gyermekeink boldog jövőjét. A mi gyermekeink előtt 
már minden pálya nyitva áll, hogy bevehessek a tudomány várát. 

A mi államunknak nincs szüksége Marshatl-kölosönre, mert mi 
saját erőnkből is szebbé, boldogabbá tudjuk varázsolni orszagunkat. A 
mi kölcsönünket nem fegyverekre, védtelen emberek meggyilkolására 
adtuk, mint az imperialista államok. Mt a saját magunk jobbUtét, 
szebb és boldogabb éleiét, életszinvonalunk állandó emelkedését bizto-
sítjuk kölcsönünkkel. A mi kölcsánünk nyomán, ahol azelőtt puszta 
földek és erdők voltak, ma gyárvárosok, ipari központok nőnek, új 
iskolák, kórházak, napközi otthonok épülnek, mind a mi nyugodt éle-
tünket szolgálva. 

Mindannirian építjük szocialista jövőnket szorgos munkánkkal, 
odaadó áldoztvállalásokkal, hogy ezzel is megmutassuk a háborúra vá-
gyó imperialistáknak: mi a Szovjetunió vezetésével és a többi népi de-
mokratikus országgal együtt a békét építjük, amikor hduléllvml a 
termelő munka frontján és szocialista jövőnket építjük aXKor is, ami-
kor kölesönnel járulunk hozzá az építő munka meggyorsításához. 

Tamásy Antal, 
a DÁV dolgozója. 

Boldog az a nép, amely a maga erejéből épít 

Azt hiszem rajtam kívül is minden dolgozó élénk figyelemmel 
kíséri a Békekölcsön sorsolásának eddigi eredményei!. Ez az érdek-
lődés minicgy testvéri összefogás a do'gozók között, mert hiszen 
mindannyian őrülünk, ha valaki pénzt is nyert közülünk. 

En is a boldog nyertesek közé sorolhatom magamat éí most 
kétszeresen boldog vagyok. Egyrészt, mert a kőlcsönöm ellenében 
már így is nagyon sok mindent nyertem államunktól, másrészt pedig 
azért, meri odavághatom a reakciósoknak, hogy hazudtatok, mint 
mindig, amikor azt mondoitálok: „Csak jegyezzelek, mert úgysem 
Iátjá'iok viszont a pénzeteket sohasem, mert ha adnak is vissza va-
lamit, csak a „kiválasztottak" kapnak belőle," Ezek szerint az egész 
magyar dolgozó nép kiválasztott, mert valamennyien százszorosan 
visszakaptuk már kölcsönünket az új gyárakban, iskolákban, kórhá-
zakban, kultúrotihonokban. 

Moet a Békeltő'csö-n sorsolás alkalmával Ismét valamennyi dol. 

goző, legyen az fizikai vagy értet miségi dolgozó, láthatja és érezbe. 

ti: boldog az a dolgozó, aki hazájának adhat, boldog az a nép, 

amely nem szorul a kapitalisták kőnyőradományára, hanem a ma-

ga erejéből építheti városait, falvait, kulturális és szociális intéz-

ményeit. 

És amikor valamennyien érdeklődéssel várjuk a sorsolás ered-

ményeit, gondoljunk a nagy Szovjetunióra és a hős szovjet ka'to. 

nákra, akik vérüket hullatták, életüket áldozták a mi szabadságunk, 

ért. Munkánkban, magatartásunkban kövessük a szovjet embereket, 

akikre mindenkor számíthat államunk. 
Bessió Lujza, 

« Szegedi Kruderfonó dolgozója 

Életünk s/eltbf tételéhez j á r u l t unk hozzá 
a Békekölcsön jegyzésével 

A Betonútépítő Vállalat kecskeméti kirendeltségénél dolgozom 

töltb dorozsmai munkatársammal egylllt. A napokban munkánk elis-

meréseképpen sztahánovista oklevéllel tüntették ki a vállalat 46 dol-

gozóját. Ebbfil a 46 oklevélből 18-ot mi, dorozsmaiak hoztunk el éa 

mindegyikünk 206—500 forintig terjedő jutalomban részesült. Meg-

hatottan vettük át valamennyien a kitüntető jutáimat, majd elbeszél-

gettünk a múltról. 

A multban a kubikos őrülhetett, ha a napi robot után egy ra-

kás szalmára feküdhetett, most pedtg kényelmes lakószobában, tizsta 

fehérhuzatos ágyban pihenhetjük ki a napi munka fáradalmait. A 

multban kenyéren húztuk kl a munkaidőt, mrsl pedig naponta há-

romszor főtt éleit eszünk és ez meg Is Iátsz'k a munkánkon. 

Tervünket 221 százalékra teljesítettük és a felajánlott anyag-

megtakarításunkat Is teljesítettük. 

Igy köszönjük meg Píirtimknak. hogy nekünk kubikosoknak ia 

emberi életet biztosit, amilyenben a múltban nem lehetett módunk. 

A ml életünk szebbé és jobbá téleléhez járultunk hozzá a tarv-

és hckekötcsönjegyzésével Is, hogy épü'jön, szépüljön országunk erő-

södjék dolgozó népünk állama, hogy soha vissza ne térhessen az átkos 

mult. 

A sztahánovista oklevelet pedig még jobb és áldozatosabb 

munkával köszönjük meg Pártunknak, méginkább biztosítva ezzel iá 

az ötéves lerv sikeres idöel(jtti befejezését. 

NAGY FERENC 
Betonútépítő Vállalat dolgozója 

A jövőben még inkább megfogadom 
a nép államának tanácsát 

A bébekölesönsorsolások alkalmával Pártunk és dolgozó népünk 

állama ismét hatalmas mértékben fizeti vissza dolgozóinknak jegyzett 

kötcsönüket, A Icrvkölccönjcgyzísnél még akadtak dolgozók, akik nem 

látták meg a kölesöujegyzés jelentőségét szocialista épltömunkánk• 

ban és nem jegyezlek annyit, amennyit minden nehézség nélkül nélkü-

lözni tudtak volna. Látva azonban ötéves tervünk eredményeit és a 

sorsolások eredményeit, rádöbbentek, milyen helytelenül is gondolkoz-

tak- Ezt bizonyítja Tóth Imrének, a Szegedi Kenderfonógyár dolgo-

zójának alábbi levele is. 

Kedves elvtársak! 

Amilcor a nép állama elsőbben fordult a dolgozókhoz, hogy köl-

csön formájában járuljunk mi is hozzá a hároméves terv sikeres, idő-

előtti befejezéséhez, nem tudtam felmérni a kölcsönjegyzés jelentősé-

gót és esak 100 forintot jegyeztem, holott többet is tudtam volna. De 

ezt már nagyon megbántam. Látom a boldogságtól sugárzó elvtársa-

kat, akik a sorsolás alkalmával pénzt is nyertek, de látom boldog éle-

temet, állandóan emelkedő élelszínvonalunltat• El is határoztam, a jö-

vőben méginkább megfogadom a nép dllomának tanácsát, hiszen én is 

világosan megértettem, hogy amit Pártunk célul tűz ki étink, az min-

den esetben a mi javunkéi szolgálja. 


