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Mit köszönhetek a Ncgy Októberi 
Szoeialísta Forradalomnak ? 

Levelezőink ír;ák 

/ Í V ) 4  b , n  s z ü l e t t e m Odesszában, Apám parasztember volt, töb-
ben voltunk testvérek, s én mint fiatal gyermek ré-

szese voltam az akkori forradalmi megmozdulásoknak. Ebben az idő-
ben nagy lelkesedés töltötte el nemcsak a munkásokat, hanem a pa-
rasztokat is. a közeli forradalom iránt. A közelgő forradalom szele 
egyre közelebb került az én városomhoz is. Sajnos én nem érhettem 
meg odahaza az Októberi Forradalom megvívását, mert az első világ-
háború 16 éves koromban a cári hadseregbe, kényszeritett. Egv éri 
frontszolgálat után magyar fogságig kerültem. Ettől az időtől kezdve 
hol az egyik, hol a másik kutaknál dolgoztam mint cseléd, s látástól 
vakulásig dolgozva hajtottam másnak a hasznot. Ha valami nem tet-
szett gazdámnak., orosz kutyának nevezett és nem is vettek ember-
számba. 

Néhány évvel később. 1923-ban a szegedi Erőműhöz kerültem 

napszámosnak, de életem nem sokat változott. Számtalanszor előfor-

dult. hogy származásom miatt lekommunistáztak és ezért mindenben 

háttérbe szorítottak. A felszabadulás alkalmával az Októberi Porra-

dalom idején szülelett Szovjet Hadsereg hozta meg számomra azt, 

hogy egyenjogú polgára lehettem a társadalomnak, s munkámon ke-

resztül megbecsülnek. A megváltozott körülmények folytán lehetőség 

nyílt számomra, hogy nápszdmosból szakmunkás lehessek és 1948-ban 

megkaptam, az élmunkás-jelvényt is. Ebben az évben pedig ..Kiváló 

dolgozó" címet kaptam. Munkámban igyekszem mindenkor példamu-

tató lenni. Most, a Forradalmi Hét alkalmával 141 százalékos teljesít-

ményt értem el. Munkámnak értelme van, nem úgy, mint régen. 

Egy kis családi házban lakom Újszegeden, s boldogan élek 

családommal. A feleségem is dolgozi):, leányom pedig felsőbb iskolá-

ban tanul. Ugy érzem, ezt mind a Nagy Októberi Szocialista Forra-

dalomnak köszönhetem, ami mindennek kiindulója és részemre is 

meghozta azt a szabadságot, amit a többi dolgozónak. A szabadságot 

meghozták számomra <19iMben, annak a népnek a fiai, melynek én is 

szülöttje vagyok. 

HANCSVBEK MIHÁLY 

A Nagy Októberi 
Szocialista For-

radalom győzelme 
nyomán építik ma a 
Szovjetunió dolgozói 
a kommunista társa-
dalmat. Az orosz pro-
letáriátus, amely a 
Bolsevik Párt vezeté-
sével következetes 
harcot folytatott jo-
gainak kivívásáért, 
megmutatta az egész 
vi lág munkásságá-
nak, hogyan vív-
hat ják kí a hatalmat 
és hogyan építhetik 
fel hazájukban a szo-
cializmust, Az Októ-
beri forradalom győ-
zelme tette lehetővé a 
mi 6zámnnkra is, 
hogy ma nálunk a 
munkásosztály yan 
hatalmon és hogy a 
szocializmus alapjait 
építjük. Mindennek 
az októberi győzelem 
volt a kiinduló pont-
ja. 

En, mint egyszerű 
munkás az Októberi 
Szocialista Forrada-
lomnak köszönhetem 

mai nyugodt, sza-
bad életemet. Meg-
szűntek azok a gond-
jaim, melyek egykor 
minden családnak ál-
landóan problémát 
jelentettek: a bizony-
talanság a holnap 
iránt, a munkanél-
küliség, a szegénység 
rémétől való féle-
lem. Ma családom-
mal együtt nyugod-
tan nézek a holnap-
ba és saját életemen 
keresztül érzem azt 
a hatalmas válto-
zást, amely az elmúlt 
8 év alatt végbement 
és napjainkba megy 
végbe országunkban. 

Jelenleg a Kon-
zervgyárban dolgo-
zom, hol teljes tudá-
somat latbavetem, 
mert tudom, hogy ma-
gam és családom bol-
dog jövőjét építem. 
Munkámért megbe-
csülnek és elismerés-
ként már többször 
kaptam jutalmat, ki-
tüntetést. Büszke va-
gyok sztahanovista-

jelvényemre és az 
„Élelmiszeripar leg-
jobb dolgozója" ki-
tüntetésre, melyben 
a dolgozók ál lama ré-
szesített. Fiam, aki 
egyszerű szabósegéd 
volt, ma az egyik 
nagy szegedi üzem 
technikusa, akinek 
már nem lesz olyan 
küzdelmes, nehéz éle-
te, mint nekem volt 
fiatal koromba. Üze-
meink és országunk 
vezetői közülünk ke-
rültek ki, a m i sora-
inkból. A magunk 
területén mindany-
nyian egy célért, a 
munkásosztály hatal-
mának megerősítésé-
ért, boldog jövőuk-
ért. a békéért harco-
lunk. Október szelle-
me lelkesíti népün-
ket és engem is ha-
zánk építésében és 
a megkezdett úton 
haladunk tovább pár-
tunk vezetésével cél-
ja ink megvalósításá-
ért. 

'Albert János 

S Z E G E D I J E G Y Z E T E K 
Négy szellőzőnyílás „építésének" bürokráciája 

Néhány héttel a 
kormányprogramul 

megjelenése után fel-
kereste vállalatunkat, 
— o Szegedi Kötél-
re Hálógyárat — fe-
lettes hatóságunk, a 
Könnyűipari Minisz-
térium Len-Kender, 
ipari Igazgatóságá-
nak beruházási elő-
adója. Aziránt ér-
deklődött, hogy mun-
kavédelmi szempont-
ból milyen beruhá-
zásra van sürgősen 
szükségünk. Mi töb-
bek között négy ven-
tilátort kértünk az 
Apponyi-ulca és a 
Viktor Hugó-utcai 
fronton lévő munka-
termek szellőztetésé-
re. Ezek a munkater-
mek aránylag kes-
kenyek és ezekben a 
termekben galérián 
is dolgoznak munká-
saink. Eddig a szel-
lőztetés úgy történt, 
hogy egy felső abla-
kot és a szemközt lé-
vő ajtót kinyitottuk. 
Igy természetesen 
huzat keletkezett, ami 
káros a dolgozók 
egészségére. 

A ventilátor be-
szerzéséhez szüksé-
ges beruházási pót-
keretet és a ventilá-
torokat is rövid idő 
alatt megkaptuk. Még 
október 20-án. ami-
kor g ventilátorok 
megérkeztek. intéz-
kedtünk, hogy azo-
kat minél előbb fel 
is szereljék. Ennek 
érdekében a Szegedi 

Vegyesipari Javító 
Vállalat megbízottja 
el is jött üzemünkbe 
és közölte velünk, 
hogy a felszereléshez 
a tanács építési osz-
tályának előzetes en-
gedélye szükséges. 

Október 22-én ezért 
írásbeli kérelemmel 
fordultunk a városi 
tanács építési és köz-
lekedési osztályához, 
hogy adják meg a 
ventilátorok felsze-
reléséhez az enge-
délyt. Kérésünkre ok-
tóber 31-én kaptuk 
meg a választ, 
ugyancsak írásban. 
A levélben ez állott: 

„Október 31-én az 
Építési Osztály K 
588—38/1953. VIIT. sz. 
alatt (előadó: Bokor 
István) a következő 
határozatot kézbesí-
tette ki: 

A Szegedi Kötél-és 
Hálógyár bejelentet-
te. hogy 4 darab ven-
tilátort kíván a sze-
gcdi Victor Hugó-ut-
cai és Apponyi-utcai 
épületekben lévő 
munkatermekbe be-
szereltetni, erre vo-
natkozólag az építési 
engedély kiadását ké-
ri. 

'A kérelmet nem 
teljesítem, s az épí-
tési engedélyt, tervek 
hiánya miatt nem 
adom mea. 

INDOKOLÁS: 
Igy kellett hatá-

roznom, mert a 
Victor Hugó-v. a 
13/1949. Törr. rend. 

értelmében védett vá-
roskép, s azon csak a 
Múzeumok és Műem-
lékek Országos Bi-
zottsága által jóvá-
hagyott terveknek 
megfelelően lehet 
építeni. Márpedig a 
Szegedi Kötél- és Há-
lógyár az építési 
munkákra vonatko-
zólag semmiféle ter-
vet nem adott. 

Erről a Szegedi Kö-
tél- és Hálógyár 
igazgatóságát mint 
beruházót, a Szegedi 
Vegyesipari Javító 
Vállalatot mint ki-
vitelezőt. I. f. Tűz-
rendészen halóságot 
értesítem." 

Ml megértjük, hogy ' 
a tanács meg akarja 
óvni városunk szép-
ségét. Magunk is 
azon vagyunk, hogy 
városunk minél szebb 
legyen. 'Azt azonban 
nem tudjuk megérte-
ni, mennyiben rontja 
a ..védett város ké-
pét" négy szellőző 
nyílás és miért kell 
a Szegedi Kötél- és 
Hálógyár hetven dol-
gozójának. szellőzel-
len, rossz levegőjű 
munkateremben dol-
gozni'f Nem értjük 
azt sem. miért kell 
négy darab 50 centi-
méteres lyuk kivágá-
sához építési tervel 
beadni, és miért in-
fézik ilyen bürokra-
tikusán a dolgozó!: 

egészségvédelmét, 
szolgáló kérésünkett 

TViesncr László 

Élüzemmé avattak négy szegedi üzemet 
Több szegedi üzemben kettős 

ünnepet ülnek a dolgozók a mai 
napon: köszöntik a haladó viiág 
legnagyobb ünnepét, a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom 36. 
évfordulóját és ünneplik azt a pil-
lanatot, amikor átveszik a legszebb 
kitüntetést, az élüzem jelvényt. 

Néhány napja futótűzként ter-
jedt el a 

T ISZA M A L O M B A N 

rultak hozzá a legnagyobb kitünte- J 
tés elnyeréséhez. A 

SZEGEDI VIZ-
ÉS CSATORNAMÜVEK 

a dolgozók között, hogy a harma-
dik negyedévi jó munka eredmé-
nyeként elnyerték az élüzem címet. 
Ez a hír még nagyobb lendületet 
adott a munkásoknak és a forra-
dalmi műszak ideje alatt is még 
szebb eredményekért folyó harcra 
serkentette az üzem dolgozóit. 

Tegnap este ünnepelni jöttek 

össze a Tisza Malom dolgozói. A 

vörös drapériákkal, képekkel, fel-

iratokkal díszített kultúrterem rö-

viddel hat óra után zsúfolásig 

megtelt a malom munkásaival s 

azokkal a vendégekkel, akik osz-

tozni akartak a malom dolgozóinak 

örömében. Az ünnepségen megje-

lent a Malomipari Igazgatóság ve-

zetője, Ónozó József elvtárs és ün-

nepi beszédében méltatta az üzem 

dolgozóinak kiváló munká já t . 

— A Szegedi Tisza Ma lom dol-
gozói először nyerték el a megtisz-
telő élüzem cimet — mondotta 
Ónozó elvtárs. — A harmadik ne-
gyedévi termelési tervüket érték-
ben 119.1 'százalékra teljesítették. 
Az élüzem címért folyó versenyben 
az ország malmai között már két-
szer érték el a második helyezést. 

Az ünnepi beszéd után a jelen-
lévők hangos tapsvihara közben 
vette át a Gizella Malom igazgató-
jától, Dományi Aladár elvtárstól 
Spréber József sztahánovista fő-
molnár és Marót i Lajos almolnár a 
gyönyörű élüzem zászlót és meg-
fogadták, hogy még keményebb 
munkáva l harcolnak a negyedik 
negyedévi, az évi tervük teljesíté-
séért s az élüzem cím megtartásá-
ért. 

A zászló átvétele után 10 ezer fo-
rintot osztottak ki a legjobb dol-
gozóknak, akik jó munká jukka l já-

dolgozói a második negyedév végén 
szomorúan adták át az élüzem 
zászlót a Fővárosi Vízművek dol-
gozóinak. Akkor megfogadták, hogy 
az elkövetkezendő negyedévben úgy 
dolgoznak, hogy újra a szegedi 
üzem jó munká já t hirdesse a 
zászló. 

A Víz- és Csatornaművek dol-
gozói valóra váltották adott szavu-
kat: immár harmadszor visszasze-
rezték az élüzem zászlót. 

Kemény küzdelmes munkával egy 
emberként harcoltak azért, hogy 
minél szebb eredmények szülesse-
nek az üzerpben. Szorgalmas mun-
kájukkal 131.1 százalékra teljesí-
tették harmadik negyedévi tervü-
ket és a dolgozók átlagteljesítmé-
nye ebben az időben 131.5 százalék-
ról 140 százalékra emelkedett. 

A Közalkalmazottak Kultúrottho-
nában tegnap délután az ünnepi 
beszédek után Szécsi József kőmű-
ves és Ka lmár József raktári dol-
gozó vette át ú jra az élüzem 
zászlót Moravetz László elvtárstól, 
a Fővárosi Vízművek igazgatójá-
tól. Ugyanakkor Bóldis Lászlót és 
Vetró Józsefet „A Helyi Ipar Ki-
váló Dolgozója" címmel tüntették 
ki és 25 dolgozót jutalmaztak 
meg. A 

munkásai és a dolgozó parasztság 
közötti szilárd kapcsolat tette lehe-
tővé azt, hogy Szegeden eggyel 
több üzem kapta meg az élüzem 
címet. A Csongrád-Békési Borfor-
galmi Vállalat dolgozói a Gyön-
gyös-Eger-vidéki Vállalattól hoz-
ták el e kitüntetést — 145.2 száza-
lékra teljesítették a harmadik ne-
gyedévi tervüket. 

Az eredmény eléréséhez jó mun-
kával járult hozzá a vállalat igaz-
gatója, Sajó Gyula elvtárs, Unoka 
Gyula, a műszaki osztály vezetője, 
a begyűjtési osztály dolgozói. Cset-
neki Lajos 184, Bárdos József 180, 
Pálinkás János 171, Szabó Mátyás 
179, Matuska András 160, Rozs-
nyai Sándor 143, Veliczka István 
210, Ungi Pá l pedig 102 százalé-
kos átlagteljesítményével küzdött 
az éljizem cím elnyeréséért. 

Az MSZT székházban tartott ün-

nepségen Sajó Gyula elvtárs vette 

át a Gyöngyös-Eger-vidéki vállalat 

képviselőjétől az élüzem-zászlót és 

megfogadta a dolgozók nevében, 

hogy megtartják továbbra is a 

büszke kitüntetést. Ezután a válla* 

lat kiváló dolgozói között 8400 fo-

rintot osztottak ki jutalomként. 

SZEGEDI H Ű T Ő I P A R I 
V Á L L A L A T 

CSONGRAD-BÉKÉSI 
B O R F O R G A L M I VÁLLALAT 

dolgozói a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom évfordulójának 
előestéjén ünnepre ültek össze az 
MSZT székházban. A falakon lévő 
képek, feliratok november 7~ét 
köszöntötték és a vállalat dolgozói, 
a vendégek az ünnepi beszédek el-
hangzása után meghitt, örömteli 
perceknek voltak tanúi , amikor ar-
ról volt szó, hogy a Borforgalmi 
Vállalat életében először élüzem 
lett. 

A vállalat dolgozói keményen 
harcoltak ezért az eredményért. A 
munka jó megszervezése, a dolgo-
zók odaadó munká j a s a vállalat 

homlokzatán egyszer már ott csil-

logott az élüzem jelvény. De a jó 

munká t hirdető ötágú csillag el-

került a vállalattól. A harmadik 

negyedévi terv teljesítése során 

azonban a munka jobb megszerve-

zésével, a munka idő száz százalé-

kos kihasználásával, a munkafe-

gyelem megszilárdításával 179.6 

százalékot értek el. Igy a vállalat 

dolgozói ú jra feltűzhetik a gyár 

homlokzatára az élüzem jelvényt. 

A Szegedi Hűtőipari Vállalat dol-

gozói azonban nemcsak mennyiség-

ben, hanem minőségben ls szép 

eredményeket értek el. Ezek a té-

nyek járultak hozzá ahhoz, hogy a 

Szegedi Hűtőipari Vállalat dolgo-

zói ma este 6 órakor az alsóvárosi 

Petőfi kultúrotthonban ú jra él-

üzemavató ünnepségre jönnek ö:z-

Nagy sikerrel mutatták be 
tegnap este a szegedi 
Nemzeti Színházban 
a ~Bohémélet»-et 

A Szegedi Ál lami Nemzeti Szín-
ház tagjai lelkes munkáva l készül-
tek a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom megünneplésének év-
fordulójára. Hónapokkal ezelőtt 
megkezdték a próbákat, hogy mi-
nél jobban, szebben mutassák be a 
forradalom ünnepének előestéjén 
Puccini vi lághírű operáját, a Bo-
héméletet. 

Tegnap este a művészek nagy 

sikerrel mutatták be a világ-

hírű operát. Papp Júl ia , Meggyesi 

Pál, Horváth József. Kádá r Eta, 

Pataki Béla, S inkó György, Radics 

Tibor, Gá l József, Jánosi Rudolf , 

Kovács Ernő alakítása különösen 

nagy sikert aratott. 

BékeküldöH--vá!asztés Felsővároson 

November 8-án 
bélyegkiállítás lesz Szegeden 

A Magyar Bélyeggyűjtők Orszá-
gos Szövetsége november 8-4n, va-
sárnap bélyegkiállítást rendez Sze-
geden. A kiállítás helye: Klauzál-
tér és Kígyó-utca sarki KIOSZ-
épület. A kiállítás nyitva délelőtt 
9-től 19 óráig. 

A kiállításon bélyegeken láthat-
juk hazánk történetét, mely során 
igen tanulságos látni — a bélyeg 
tükrében is —, hogy például ho-
gyan fejlődött a technika a bányá-
szatban, a csákánytól a gépesített 
bányászatig. De felelevenednek 
előttünk a nemzetközi békeharc 
jelentősebb eseményei is. A ma-
gyar bélyegeken k ívü l a Szovjet-
unió, a népi demokratikus orszá-
gok és más országok bélyegsotro-
zatait is láthat juk. 

A kiállítás ideje alatt alkalmi 
postahivatal működik . A bélyeg-
napra 1.— és 2.— forintos bélye-
geket hoz forgalomba a posta és a 
helyszínen emlékbélyegzés lesz. 

A bélyegkiállításra &• belépés 
díjtalan. 

P Á R T É P I T É S 
Ütmutatást nyújt a mindennapi 

pártmunkában 

Több, mint kétszáz embert kö-
szöntött csütörtökön délután a 
Munkácsi-utcai kultúrházban a bé-
ketalálkozón Prágai János, területi 
békefelelős. A megjelentek nagy-
része asszony volt, otthon a ház-
tartásban dolgozó asszonyok, akik 
a békebizottság hívó szavára össze-
jöttek. A Dózsa György- és a Du-
gonics-utcai általános iskola peda-
gógusai is itt gyűltek össze, hogy 
küldötteiket megválasszák a no-
vember 10-i városi béketalálkozóra. 

A pedagógusokat elkísérték az 
iskolák tanulói is, hogy rövid mű-
sorral köszöntsék a találkozó részt-
vevőit, szavalataikkal, énekszáma-
ikkal. Felderült arcok, simogató te-
kintetek fogadták a szereplőket. 
Szereplésük méginkább megerősí-
tette a találkozó résztvevőiben az 
elhatározást, amely összehozta 
őket: a békét meg kell védeni, ér-
tük is, a gyermekekért is! 

Az előadás után a küldöttek meg-
választására került sor. Elsőnek 
özv. Ábrahám Gyulánét javasolták. 

A neve nyomán felhangzó taps azt 
bizonyította, hogy méltó képviselő-
nek talál ják őt a találkozó tagjai. 
Ra j ta k ívü l Czene Ferencet és Tol-
nai Piroskát választották meg. 
Az iskolák részéről pedig két nevelő-
nőt választottak meg küldöttnek. 

Ünnepélyes pil lanat volt, amikor 
a küldöttek a ragyogó kék szövet-
tel és nemzetiszínnel díszített asz-
talhoz léptek, hogy átvegyék az 
„üzeneteket", amelyeket a terület 
lakossága és az iskolák az országos 
találkozóra küldenek. A nagy la-
pokra írt üzenetek nemcsak tartal-
mukban, hanem fontos, aprólékos 
díszítésű kiál l í tásukban is tükrözik 
küldőik békevágyát. 

Élénkszínű szép rajz foglalja ke-
retbe a szöveget, azt tükrözi, hogy 
szívügye volt a munka a készítők-
nek. 

Ezután az Egyetem és a Szegedi 
Szalámigyár kultúresoportja szóra-
koztatta vidám műsorral a béketa-
lálkozó hallgatóságát. 

n XI. sz . Eutójavitó Vállalat teljesítette évi tervét 
Örömmel jelentjük, a X I . sz. 

Autójavító Vál lalat dolgozói nevé-
ben, hogy jó munkánk eredménye-
ként november 5-ére teljesítettük 
1953-as tervünket. A terv teljesíté-
séhez hatalmas lendületet adott 
november 7. tiszteletére tett fel-
ajánlások teljesítése. Ennek ered-
ményeként november első dekádjá-
ban a dolgozók átlagszázaléka 151.6 
százalék. A forradalmi műszakban 
napról-napra nagyobb és szebb 
eredmények születtek. A termelés-
ben élenjárnak a párttagok, a szta-
hánovisták, akik egész évben a 
munkaverseny élharcosai voltak. A 

terv határidő előtti befejezését 
nagymértékben elősegítette az újí-
tómozgalom. Közel 800 ezer forint 
értéktöbblettel járultak hozzá újí-
tóink a tervteljesítéshez. 

Ezután a szép eredmény után 
megfogadjuk, hogy a negyedik ne-
gyedévben terven felül egymillió 
forint értékű túlteljesítést végzünk 
el, hogy ezzel is hozzájárul junk a 
kormányprogramra mielőbbi meg-
valósulásához. 

A X I . sz. Autójavító Vállalat 
dolgozói nevében: 

Simonovits István üb. elnök, 
Sarnyai Vencel igazgató 

Az újszegedi Haladás tszcs is befejezte a vetést 

A nagy ünnep előtti napokban 
a termelőcsoportokban is meggyor-
sult az őszi szántás-vetés. A Sza-
bad Tisza termelőcsoportnak ls 
például csupán két hold hiányzik 
őszi vetési terve teljesítéséhez. 

Az újszegedi Haladás termelőcso-
portban elmaradás volt az őszi nagy 
munkában. A november 7-re való 
készülődés során azonban megket-
tőződött a lelkes munka . Kora reg-
geltől késő estig vetettek három ló-
fogattal és két műszakban dolgoz-
tak a gépek. Nem volt könnyű a 
munka, de legyőzték az akadályo-

kat és a ma i nagy ünnep előtti 
nap estéjén befejezték a vetést 
Árpavetési tervüket 200 százalékra 
teljesítették. 

Ju l i án János és ifj. Kószó Ferei: •, 
a tszcs traktoristái nem kíméli 'c 
erejüket, s minden időt kihaszr. • 
va dolgoztak. A vetési munkák t ó l 
a többi között becsülettel helyt á t 
Osgyáni Antal , id. Vér István, Ban-
gó. Imre, Szabó Mihály. 

Méltóképpen ünnepelhetnek a 
Haladás tszcs tagjai, mert novem-
ber 7. tiszteletére tett ígéretüket 
beváltották. 


