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Csütörtökön reggel a szokottnál
korábban mentek be a dolgozók az
üzemekbe. Ezen a napon kezdődött
meg a Harmadik Békekölcsön jegyzése. Államunk felhívással fordult
dolgozó népünkhöz:
Forintjaikkal
gyorsítsa meg az ötéves tervet, erősítse a béketábor anyagi alapját.
Az Újszegedi Kendergyárban az
egyik brigád kora hajnali órákban
feldíszítette
az üzemet
vörös és
nemzetiszínű zászlókkal. Az üzemi
zenekar pedig indulókkal fogadta a
dolgozókat. Ünnepélyessé tették
a
jegyrés első napját. A partik versenybe léptek egymással. A jó jegyzők fényképeit elhelyezték a szövőműhely falára » azoknak a dolgozóknak a hozzátartozóit, akik becsülettel kivették részüket a jegyzés
böl, levélben köszöntötte az üzemi
pártbizottság. Csiszár lstvánné 1100
forintot jegyzett. Fia műszaki rajzolóiskolán van Pesten. Az üzemi
pártbizottság levetet küldött az iskola 'igazgatójának: ..örömmel közöljük, hogy az igazgató elvtárs vezetése alatt álló iskola tanulójának,
Csiszár Istvánnak az édesanyja, aki
iiremi dolgozónk, példamutatóan kivette a részét a békekölcsönjegyzésből'' — írták levelükben.
A Ruhagyárban „dicsőség útját készítettek. ahova a jól teljesítők neveit. írták ki. Ide kerültek azután
azoknak a nevei ís. akik a békekölesönjegyzésben kiválóan vették ki a
részüket. Selmeczf Lajosné neve 'is
kikerült ezen a délelőttön, aki 1000
forint
békekölcsönt
jegyzett: —
örömmel jegyzek — mondotta —,
hisz a Második Rékekölcsönsorsoláskor kettős öröm ért engem. A
fiam a katonatiszti
iskolán kiválóan vizsgázott, hadnagy lelt belőle, azonkívül a sorso.áskor az egyik
kötvényemmel 1000 forintot nyertem. Örülök, hogy most a jegyzéskor ismételten kifejezhetem hálámat az állam iránt.
Jó kezdeményezés indult meg
a
Vasöntődében,
ahol a
dolgozók,
amikor békekölcsönt jegyeztek, munkafelajánlást tettek.; Tóth
Antalné
magkészítő a mult ' jegyzésnél 700
forintot jegyzett, most 1000 forintot s ígérte, hogy normáját 20 százalékkal teljesíti túl. Péter lstvánné
követte Tóthné példáját, megduplázta tavalyi jegyzését. — A tavalyi
jegyzés alkalmával csak 300 forintot tudtam jegyezni — mondotta. —
Akkor ugyanis még csak betanítóit
munkás voltam. Azóta többet keresek, ezért most már 700 forintot
jegyzek. Péter lstvánné szintén 20
százalékkal növeli ezután normájának
teljesítését —, mint
ahogy
mondotta.
Már a kora délelőtti órákban elhangzott a dolgozóknak az a kívánsága. hogy lépjenek az üzemek, vállalatok versenybe, hogy ezzel is biztosítsák a jegyzés sikerét. A Textilművek versenyfelhívásához
azóta
már több üzem csatlakozott, de folyik a verseny az üzemeken belül,
Á tszcskben és az egyéni parasztok
között is
megkezdődött a lelkes
jeevrés. Szinte minden
üzemről,
vállalatról,
tszcsről elmondhatunk
olyan jeleneteket, amelyek azt mutatják, hogy dolgozóink
most is
olyan tettre készen jegyeznek kölesönt, mint ahogy a mult években
tették a iegvzések során.
A békekölcsön jegyzésben csütörtök déli 12 óráig elért eredmény
alapján a következő sorrend alakult
ki

az üzemek között

1. Téglagyári Egyesülés.
2. Villanyszerelő Vállain*.
3. Textilmüvek.
4. Cipőgyár.
5. Kenyérgyár.
6- Bútorgyár.

A hivatalok
és különböző intézmények
eredményáUáss a következő:
1. Közraktárak.
2. Tervező Iroda.
3* Gyógyszertár Vállalat.
4. Egyetem gazdasági hivatal.
5. Mezőgazdasági Kísérleti Intézet.
6. Igazságügy.

3. Teherfuvar.
4. Hungáral Szálló.
5. Clpönagykereskedelml
lat.

Válla,

6. Üveg és Porcellán Vállalat.

Egészségügyi intézetek
eredmény állása; a jegyzési
alapján:
1. Rendelő Intézet.
2. Közkórház.
3- Gyermekvédő Intéze*.

átlag

Iskolák eredménye:
1. 5. sz. Vegyipari Technikum.
2. Állami Pedagógiai Iskola.
3. 1. sz. Magasépítő Technikum.

A Kisipari Szövetkezetek
között a következő sorrend alakult ki:
1. Első Szegedi Szabó Szövetkeze*.
2. Szegedi Női Szabó Szövetkezet.
3- Asztalos Szövetkezet.
A tszcs-kben is már a kora reg-

geli órákban megkezdődött a jegyzés. A szegedi Táncsics tsz röpgyúlést tartott, ahol Csúcs Mihály el
nők az elsők között jegyzett le
400 forintot. Mint mondotta: ö ia
sokait kapott már eddig. A lányát
kitanította, aki most a pénzügyminisztériumban dolgozik. Ö maga 10
hónapos mezőgazdasági akadémiát
végzett.
Sarnai János agronómus 1000 fo.
riiní kölcsönt jegyzett le.
— Három évig taníttatott az állam ingyen, sőt nekem fizettek,
hogy tanuljak. 300 forint ösztöndíjat kaptam havonta a teljes ellátáson kívül. Most békekölcsönjegyzéssel akarom mindezt meghálálni.
Koszó István 500 forintot jegyzett, hogy 5 tagú családja jövőjét
tegye még szebbé.
A baktói Felszabadulás tsz-ben
már a kora délelőtti órákban jegyeztek a dolgozók. Hatan 1600 forintot jegyeztek le. Árendás György
elnök 500 forintot, Farkas Irtván
párttitkár 400 formtot jegyzett. A
vezetők példamutatását követték a
további j ó jegyzések.

A Szegedi Textilművek jegyzési felhívása
Csongrád megye dolgozóihoz
Ml, a Szegedi Textilművek dolgozói röpgyűlésen tárgyaltuk meg
a kormány felhívását a harmadik
békekölcsön jegyzésére. Nagy felelőséget érzünk hazánk, ötéves tervünk iránt. Gyárunk korszerű felszerelésével a mi országépítő tervünk szülötte. Gépeink, világos és
egészséges munkatermeink, öltözőink.
mosdóink,
kultúrtermünk,
sportpályánk,
üzemi
bölcsődénk
mind-mind a terv adományai. Soksok millió forint beruházás volt ahhoz szükséges, hogy mi ebben az
üzemben dolgozhassunk, hogy minél több árut tudjunk előállítani.
Naponta érezzük a Szovjetunió támogatását, hiszen
tőle
kapjuk
nyersanyagunkat, tőle vettük át
azokat a nagyszerű munkamódszereket, melyek segítségével állandóan fokozni tádjuk- a termelést.
Sokan közülünk azelőtt a kulákok.
nál dolgoztak
éhbérért,
mások
munka nélkül tengődlek- Ma már
százával vannak köztünk, akik az
ötéves terv során rendezték be családi otthonukat, bútort, rádiót, ruhát, cipőt vásároltak, üzemünkből
Igen sokan vezető állásba kerültek,
czámos ifjúmunkásunk egyetemen,
főiskolán tanul. Dolgozóink esti tan.
folyamokon képezik tovább magukat"

A Kenderfonógyár ís
csatlakozott

A Szegedi Kemidierfonógyár pártbizottsága és alap szervezetei a Szegedi Textilművek dolgozóinak versenykihívására a következő választ
küldték:
„Kedves Elvtársaik! Nagy örömmel vettük versenykihívástokat a
harmadik békekölcsön jegyzés sikerének előmozdítása érdekében és a
tavalyi 434 forintos á'-lagjegyzéssd
szemben vállaljuk, hogy 50Ó forintos álítágjegyzcst fogunk elérni.
Vállalásunkat megtesszük annak
tudatában, hogy a kölcsönjegyzés.
ben való részvétel hazafias kötelesség és mert szilárd támaszai akaÚjszegedi Lenrunk lenni a béke táborának, amelynek élén mindannyiunk példaképe,
és Kenderszövő Vállalat
a hős szovjet nép és nagy rezére,
elfogadta a Textilművek
Sztálin elvtárs áll."
felhívását
Szegedi Kenderfonógyár dolgozóiBalogh István
Kedves Elvtársaik!
TexVlkombi- Balogh István
nái
dolgozói!
párttitkár
igazgató
örömmel
vettük tudomásul
verPatkó Erzsébet DISZ titkár.

K szegedi Táncsics termelőszövetkezet csatlakozott
a makói József flitila kezdeményezéséhez, egyken jegyzési
felhívással fordult a szegedi termeiöcsoporlo:ihoz

A makói József Attila-termelőszövetkezet felhívással fordult Csongrád megye valamennyi termelőszövetkezetéhez, hogy értékelve a tszcsben az egyre jobbmódúvá váló életüket, becsületlel. a tehetségükhöz
mérten jegyezzenek békekölcsönt. E
Kereskedelmi Vállalatok
felhíváshoz legelsőnek a szegedi
sorrendje
Táncsics-termelőszövetkezet csatla1. 65. sz. Állami Építőipari Tröszt. kozott és egyben jegyzési felhívással fordult Szeged v a l a m e n n y i ler2. Borforgalmi Vállalat.

AZ ORSZÁGOS BÉKETANÁCS FELHÍVÁSA
A BÉKEBIZOTTSÁGOKHOZ
A Magyar Népköztársaság kormánya negyedízben hívja fel hazánk népét, hogy kölcsön jegyzéssel is vegye ki részét az ország építéséből
' „Építsd a nép országát, védd a magyar függetlenségei, oltalmazd a beké': jegyezz békekölcsönt!"
Magyar békeharcosok, békeblzottságok!
Mindenekelőtt a tl megtisztelő feladatotok, hogy feleljelek a
hívó szóra. Példátokkal mutassatok utat másoknak.
A III. békekölcsön jegyzése becsületbeli kötelesség, hazafias tett
hazánk s ami ezzel egyet jelent, önmagunk iránt. A békekölcsönjegyzés az országépítés és a békevédelem jelképe is Bizonyságtétel
arról, hogy a magunk hatalmát a dolgozó nép hatálmát erősítjük
vele. Bizonyságtétel arról, hogy tudjuk, mit jelent: az ország gazdájanak lenni. Bizonyságtétel arról, hogy tulajdonosai vagyunk a bányáknak, az üzemeknek, az új acéltornyoknak, Szlálinváros
vasolvasztólnak. Komló új házalnak, Inota turbináinak, tulajdonosai vagyunk a
földeknek, a rajtuk szántó traktoroknak, az iskoláknak és virágoskerteknek* a színházaknak, a képtáraknak — az egész épülő országnak. Bizonyságtétel a kölcsönjegyzés arról, hogy nemcsak tulajdono.
sai vagyunk jnindennek, hanem mozgatói, építói, gyarapítói és védői is.
Magyar békeharcosok, békebizottságok! Az egész ország dolgozó
népe készüi hazánk nagy seregszemléjére, a III. magyar békekongieszszusra. Jobb és több munkával, kezünk erejével, szívünk elszántságával múlatjuk meg az egész világnak, hogy népünk történelme során
soha egye'len kérdésben olyan egységes nem volt, mint a béke meg.
védésében. A III. békekölcsön jegyzése legyen a békekongresszusra
való készülődés első nagy tette. Erősítse dolgozó népünk hatalmát, fokozza kedvünket és akaratunkat dön'ő tervévünk túlteljesítésére, a begyűjtés. az őszi mezőgazdasági munkák lelkeg elvégzésére.
A magyar szabadság és függetlenség nagy harcosa, Kossuth
Lajos, akinek emlékét a minap ünnepeltük főbb mint száz évvel ezelőtt fenséges szavakkal fordult a nemzethez. A hazánkra orvul rá.
törő ellenség elleni harchoz kérte a magyar hazafiak áldozatkészségét.
Népköztársaságunk kormánya — Kossulh eszméinek hű letéteményese
és megvalósítója — a békés építkezéshez, tervünk megvalósításához —
a szocializmus felépítéséhez kéri a dolgozó nép forintjait. Ahhoz a
nagyszerű munkához kér kölcsönt, amely egyet jelent a függetlcnsé.
günk védelmével, a magunk és az egész világ békéjének megóvásával.
Feleljünk úgy erre a felhívásra, ahogy száz évvel ezelőtt a 48-as
magyar szabadságharc dicső fiai feleltek Kossuth szavaira. Jegyezzünk békekölcsönt, így építjük a n ép országát, védjük a magyar függetlenséget, oltalmazzuk a békét.
Magyar békeharcosok, békeblzottságok! Visszhangozzátok m'ndentitt Népköztársaságunk kormányának hívó szavát. Vigyétek el a bé.
kekölcsön hírét — a békevédelem jelszavát — minden magyar
dol.
gozó otthonába és munkahelyére. Legyen a békekölcsön jegyeztetése
országraszóló népszavazás a szocializmus építése, a béke védelme mellett. A békekölcsön jegyzés során nyerjetek meg újabb tízezreket a
béke szent ügyének! Jussatok el minden
dolgozóhoz. Ne legyen
egyeden becsületes ember sem a hazában, aki ne mondhassa büszkén,
hogy munkája mcltetl a z ® áldozatkészsége is elősegíti a nép országának felépítését, a magyar függetlenség megvédését és a béke megőrzését sz egész világon.
Magyar békeharcosok, békeblzottságok! Előre a IIT. Magyar Bé.
kekölcsön sikeréért, a szocializmus építéséén, a béke megvédéséért!

senykihívásotokat.
A harmadik
békekölcsönjegyzés
magasabb
jegyzési
eredményeknek
elérése
céljából.
Megéitettiik
versenypontjaitokat.
Veletek egijütt érzünk akkor,
mikor
ezt a harci feladatot lelkes, odaadó
munkával,
a tavalyi jegyzésnek túlszárnyalásával
akarjátok
bebizonyítani s egyben ai politikai
mevelőmunka nyomán
előbbre
akarjátok
segíteni ötéves éervünk minél sikeresebb befejezéséti. Ezért mi,
Újszegedi Kender- Lenszövő
Vállalat
dolgozói, tudomásul
véve
verseny
kihívásotokat,
mi is
egyemberként
akarunk
harcosan kiállni
a béke
ügye mellett, elfogadjuk
versenyhi
hívásotokat,
úgy
egyénileg,
mint
kollektíván,
mi is nagyobb
összegű
békekölcsönt jegyzünk,
mint
tavaly.
Vállaljuk,
hogy a tavalyi
jegyzésiünket 150 ezer forinttal
tújttzárnyaljuk s ezzel járulunk
hozzá ötéves tervünk sikeréhez, a béke megköztünk. A népnevelői értekezleten dokban,
védéséhez.

Célkitűzésünket
úgy
érjük
el,
hogy
emeljük a politikai
nevelőmunka színvonalát,
rendszeres agitációs érveket adunk a népnevelőknek, A kommunisták
példát
mutatnak az üzemben. Egyben a kölcsönjegyzés ideje alatt még jobban megszilárdítjuk
ai munkafegyelmet,
jobban kihasználjuk
a
munkaidőt.
Az üzem
dolgozóinak
nevében:
Ez az egyre szépülő élet kötelez!
Móczán Lajosné
párttitkár,
A mi boldogságunk és ragyogó löGarai Ernő
igazgató.
vőnk arra késztet bennünket, hogy

minden erővel hozzájáruljunk a
terv megvalósulásához. Ezért határoztuk el, hogy egyénileg és kollektive nagyobb összegű békekölcsönt
jegyzünk, mint tavaly. Szá7; forinttal növeljük a tavaly elért jegyzés,
átlagot az üzemben.
Hisszük, hogy valamennyi doL
gozó örömmel és készséggel fogadja
a Népköztársaság
kormányának
felhívását és becsülettel veszi kl részét a jegyzésből.
A Szegedi Textilmüvek dolgozói
nevében:
Péter Szilveszter párttitkár
Erdélyi Károlyné t'B.elnök
Szilágyi Mária DlSZ-tfikár
*
Ferencz Anna igazgató

L A PJ.A
PÉNTEK, 1952. SZEPTEMBER 26.

ÁRA 50 FILLÉR

Lelkes hangulatban folyt a jegyzés az első napon Szegeden
a tavalyi jegyzési eredmény túlszárnyalásáért

békekölcsöntl

melőszövetkezeíéhez. A
felhívás
pontjai:
1. A népnevelők jó felkészítése;
2. a népnevelök versenye egymás
közölt és a személyes példamutatás
a magasabb jegyzési átlag eléréséért.
A második békekölcsön sorsolás
jelentőségével és a példamutatás,
a helytállás fontosságával népnevelő értekezleten alaposan íoglal-

munkacsapatokban folyik
a népnevelők teljes számban meg- a népnevelő munka. A békeköljelentek. Ismertettük a béke és a csönjegyzés nagy feladatát összehazafiság jelentóségét, a Szovjet- kapcsoljuk a soronlóvö politikai és
unió dolgozóinak harcát, a szocia- mezőgazdasági munkával é 6 a korlizmus építésében. A népnevelők mányrendeletek
végrehajtásával.
politikai felvilágosító
munkával Igy akarjuk az ötéves terv mielőbés egyéni meggyőzéssel harcolnak i bi befejezését pártunk é6 szerea magasabb békekölcsön jegyzé- j tett vezérünk, Rákosi elvtárs vezesért. Nem a gyors lejegyzésért folyik i tésével elősegíteni.
a verseny, hanem a folyamatos, szíFarkas Sándorné
párttitkár
vós felvilágosító munkával
akarunk jó eredményt elérni. A brigáCsúcs Mihály íszcs elnök

Kískírályság dolgozó parasztságának felhívása
Szeptember 25-én Kiskirályságoa
is villámgyorsan terjedt el a híre a
I I I . Békekölcsön kibocsátásának. A
dolgozó parasztok kézről-kczre adták a Szabad Népet és arról beszélgettek; ebből a kölcsönjegyzésböl is,
ugyanúgy, mint az elmúlt évek során, a kiskirályságiaknak pé'damulatóan kell kivenniök a részüket. A
községi pártszervezet azonnal éiére
állt ennek a lelkes mozgalomnak.
Összehívta a begyűjtésben és az
őszi munkákban élenjáró dolgozó
parasztokat, tanácstagokat és népnevelőket, hogy megbeszéljék a I I I .
Békekölcsön végrehajtásával kapcsolatos teendőket.
A gyűlésen mintegy hetvenen vettek részt és miután Héjjas Mihály
párttitkár ismertette a I I I . Békekölcsön jelentőségét, egymást követték a felszólalások. Különösen az
asszonyok üdvözölték nagy örömmel
a I I I . Békekölcsön kibocsátását. Balogh Margit, az I f j ú Gárda-tsz dolgozója javasolta, hogy Kiskirá!yság
község dolgozó parasztsága hívja ki
kölcsönjegyzési versenyre a megye
valamennyi községét. 1
„Kiskirályság a múltban népelnyomó nagybirtokosok igáját nyög.
te. A Wolfi.rager-féle nagybirtokra
60—80 filléres napszámért jártak
robotolni a n'ncstelenek és a szegényparaszlok nagyrésze. Az urak
nem törődtek a dolgozó nép egészségvédelmével. Az orvos szinte elérhetetlen távolságban,
Gádoroson
lakott, a feneketlen sár miatt lehetetlen volt értesíteni, ha súlyos betegség adta elő magát. A dolgozó
parasztcsaládok túlnyomó többségé.

nek nem volt meg a létfenntartáshoz szükséges tápláléka s ezért a
tüdőbaj és egyéb népbetegség nagy
számban szedte áldozatait. Kilátástalanság és nyomor volt a község
dolgozóinak osztályrésze.
Ezen az őszön községünk termelőszövetkezeti
községgé
alakult,
mert dolgozó parasztságunk felismerte. hogy ez az egyetlen helyes
út a kizsákmányolásmentes, boldo.
gabb élethez. Most a I I I . Békekölcsön kibocsátásának napján ősztate
örömmel határoztuk el magunkat,
hogy kölcsönjegyzési versenyre hívjuk Csongrád megye valamennyi
községének
dolgozó parasztságát.
Tudjuk, hogy hazánk minden hü
fia résztvesz ebben a haialm-ts népszavazásban és mi is példás jegyzési eredményeinkkel bizonyítjuk be,
hogy méltók vagyunk pártunk és
kormányunk
segítségére. Megfogadjuk, hogy községünkben műiden
egyes dolgozó paraszt ad kölcsön a
nép államának, hogy öléves tervünket győzelmesen fejezhessük be és
megvédhessük a békét.
Felhívásunkhoz csatlakozzék valamennyi község dolgozó parasztsága. Az legyen a verseny legfőbb
célja, hogy minden egyes dolgozó
paraszt jegyezzen Harmadik Békekölcsönt.
Hódmezővásárhely, 1952 szeptember 25-én.
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