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Hozzászólások a Hazafias Népfront szegedi előkészítő

Versenyben a szegedi

bizottsága programmlervezeiéhez
lantosnak irtanám,

hogy
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a Petöfl-telnpen

wiffvelmesen. elolvastam és tanul.
l'Ltam
a Hazafias Népfront
M előkészítő-bizottsága
pro.
pontját.
mterv ezelének minden
?r0® or0 grammtervczot
örömömre
A
hiszen hatalmas iéme rt
20 l'viszi
előre Szeged fejlődép
életszínvonalunk emedését.
A
"V..„inIn tervezettel
kapcsolatban
1
>,.,„ van néhány
észrevételem.
|
; ZonDa»
J^lfdolgozó

kerékpárral j á r az
Nmekbe s
szükségesnek látf ® hogy
a Nagy-körtton,
a
^ádi-OTgáráton és több más
kerékpár-utak legyenek.
A
'w-körüton például az út két o l .
V.un alkalmas kerékpár-utakat !•létrehozni.
; Villamoshálózatunk
kiépitósA

in legyem

A szegedi Felszabadulás termelőszövetkezet szeptember 3-án megtartott közgyűlése az őszi betakarítás, szántás és vetés j ó elvégzéséért versenyre hívta a város valamennyi termelőszövetkezetét. A kihívást néhány nap alatt elfogadta
a Táncsics, Dózsa, Alkotmány és
az Űj Élet tsz-ek tagsága.
A verseny első pontja ez is volt:
a burgonya felszedését szeptember
15-ig, a napraforgó szedést szeptember 18-ig, a kukorica betakarítását október 14-ig elvégzik.
A szorgos munka nyomán valamennyi versenyben lévő termelőszövetkezet határidőre, illetve határidő előtt felszedte a
burgonyát és leszüretelték a
napraforgót.

villámom

nél nem láttam a programmterveziotben a Fodor-telepi végállomásról Petőfi-telepen át a tápéi v é g állomásig összekötő
villamoshálózat építését.
Fontosnak tartanám,
hogy Petőfi-telepen is legyen villa,
mos, mert hiszen onnan a legközelebbi
villamosmegállóig
egyeseknek másfél
kilométert is kell
gyalogolni.
3. A rókuai állomásnál lévő tó
feltöltése snor intem
emelné
városunk szépségét.
Ha fel
lenne
töltve, a területet
többféle
módon lehetne hasznosítani.
4. Ugy gondolom,
helyes lenne
különösen a belvárosi
részen több
játszóteret létesíteni.
Nagy Sándor,
o szegedi Alkotmány tsz elnöke

Kijelölték Szegeden
a választói körzeteket

A legnagyobb lelkesedéssel üdvözöljük
a programmtervezetet

Szeged város területén
mintegy
1500 választási plakát jelent
meg
a napokban. Ezek egyrésze a választás napjáról, másik fele a v á lasztói körzetek beosztásáról tájékoztatja a város lakóit. A négy é v .
vei ezelőtti tanácsválasztásokon 101
körzet volt a városban. Most, amikor körzetenkint választják a tanácstagokat, 185 helyet jelöltek ki.
Ezzel i 8 biztosítják azt. hogy a kisebb egységekben mindenki megismerhesse azt, akire szavaz.
A választásra jogosultak Névjegyzékeit eljuttatták a házmegbizottaknak. A város belterületén és a
nagyobb házakban már kifüggesztették a több mln + 60 enear választásra jogosult polgár névsorát.
A választási iroda
egész
nap
készségesen szolgál felvilágosítással
az érdeklődőknek. Eddig 17-en j e lentkeztek olyanok, akik kimaradtak a névjegyzékből, mert a kérdőívek kitöltésekor otthonuktól távol tartózkodtak. Ezeket
azonnal
pótnévjegyzékbe vették.

dolgozója a legnagyobb
i SzlTIért.sugárúti általános ta- mennyi
vi At hosszú évtizedeken át elha- lelkesedéssel üdvözölte a „Délmajolták. A szülök méltán húzódoz. gyarország* szeptember 26-1, va1 ilyen előítéletek után a Szil- sárnapi számában a Hazafias Népelőkészítő-bizottsága
ri-iskolába beíratni gyermekeiket. front szegedi
Is érezteti program ratorvezetánek iskolánkra
u előítélete még ma
atásét — bár ma már terméezete- vonatkozó részét. A programmtervezet elmondja, hogy új tantermek;B' fflás a helyzet.
Tiszta tantermek várták szeptem- kel bővítik iskolánk épületét,
ber elsejéin az Iskola tanulóit. Meg.
A Munkára Harcra Kész sportáltozik iskolánknak a* utca felőli mozgalom elve alapján nagy gonilsé képe is. Ez annál ta feitü- dot fordítanak
országosan az ifjjbb, mert ez az iskola fennállása júság testi nevelésére. En^ek az
M ínég iwm w l t tatarozva.
Az elvnek érvényesülését
látjuk abetékeeek azonban megfeledkeztek ban. hogy iskolánk új tornatermet
rról, hogy az épület belső, udvar- kap, melyben reméljük, hogy ezeniétól! részét ta feltótlenül Javítani túl télen ta tudunk
tornaórákat
jlL mert a lehulló
vakolat
a tartani.
í-ermekek életét veszélyeztett.
giek után az örvendetes kezdeA SriUm-engdrúti iskola
stoywések
után az Iskola vaUdolgozói

1 tirvezet Szeged dolgozói anyagi és koltnrólis színvonalának
'
emelését szolgálja
rtsgj őrömmel oJrasfam • HL
Sas Népfront
szegedi előkészítő
iottsigának
programm tervezetét.
A programintervezat beszámolt axiól, hogy felszabadulásunk óta eltelt tíz év alatt, hogyan fejlődött
árosunk éa hogyan lett Saeged
fejlett mezőgazdasággal
rendelkeIÓ könnyűipari
vároa.
Büszkén
tiondhatjuk el hogy Szeged hazánk textiliparának
komoly bázisává fejlődött A Szegedi Textilművek, a Szegedi Kenderfomógyár,
a Ujszogedi Kender-Lenszövő Vállalat, Jutaárugyár
országunknak
íontog üzemel.
A programmtervezet besiárrud a
gtöbb szegedi üzem fejlődéséről,
is a mi üzemünkről netm beezél.
i'edig a mi üzemünkben ta a felabaduláa óta hatalma*
fejlődés
mutatkozik. Még 1951-ben készült
e! az üzem nagy ebédlője és szín• ida a régi ebédlőnkből modern
jdahelylségot készttettünk.^ A korÍI áuyprogramm óta üzemünk az
H53. ás 1954. években több
mint
íymillló forint beruházási keretet
tipott, — As utolsó három évben
új körfűrész és parkettalóo
szín
aiiltt a füréezcsarnokot
tolóajskal látták el, nem kell az
itt
lgozöknak télen huzatos munkaslyen dolgozni.
Ebben az
eezndöben 150 ezer forint költséggel
öltözőt és zuhanyozót
adtunk
át
dolgozóknak. Ugyancsak
ebben
i évben kapott as üzem új vil-

lanyfejlesztő telepet
TJJ rönkteret
ta ebben az évben létesítettünk.
Sokat lehetne még sorolni azokból a kisebb bornházásokból, melyek üzemünk fejlődését jelzik: új
utak, megnövekedett eínbálózat, az
anyagmozgatás
megkönnyítésére,
világítási hálózat
kiszélesítése és
eok egyéb apró munkánkat elősegítő beruházás.
A múlt év őszétől
kezdve minden dolgozónk
kapott
védőruhákat. Vattaruha, viharkabát védi a dolgozók egészségét.
A Hazafias Népfront programmterve beszámolt arról, hogy milyen
új üzemek, szociális
Intézményekkel gyarapodik
Szeged ipara, hogyan fogjuk a mezőgazdaság fejlesztésével Javítani a lakosság ellátását és miként fog fejlődni a
jobb ellátást biztosító
bolthálózat.
A programmtervezet Szeged dolgozó népének anyagi «•
kulturális
színvonalának emelését szolgálja.
A programmtervezet
általában
felsorolja mindazokat a tennivalókat amelyeket városunk fejlesztése "érdekében meg kell valósítani.
Helyes lenne még az Is, ha egy bizottság alaposan megvizsgálná, hol
van Szegeden olyan utca, ahol még
egyáltalán ninosen járda — főleg
a telepeken — és a meglévő utcák
átépítését későbbre tennék s előbb
a külvárosi és telepi ntcák kapnának járdát.
Barát János,
ft Szegedi Gőzfürész dolgozója
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~ Hm, i, csakh ogy esi
*1 nem güzülhetett voH
a (»sze egy csinos hán
at krákogott megint
abe apám. — S nem
^ana ott, hogy «zőlőt tudjon vermi, tehenst, lovat tartani, miegymást!
j..— Hát persze, hogy nem! <-* legyintett
a« bácsi. — Dehét 6 sem esett a
fejelágyáesze van neki is a spekuláláshoz, csava15; a bútor minőségét, az anyagot lopogatta
így állította falhoz a nagygazdákat...
• bsszegyülemlett termésen fajtiszta jorsiri;-< hizlalt, ezt az orosl gazdaság vette át
.f 36 áron, a felesége özön baromfit nevel,
; ,-3S Pujkát, ezt meg a csabai Schneideri vásárolja meg jó áron: fagyasztják, s kül•-Z angoloknak , , - Szóval, ne félted te M i ; megél az a maga emberségén! Csak ezt
syereket féltem, — intett a szoba felé Pali
S 1 - de persze, ha a haja szálát is meg" Misa, velem találja magát szembe!
h„,Ah°gy a párnáról felemelve íejem kifele
^tőztam, hirtelen nagyon megmelegedett
\.savemtája, hálásan gondoltam az öregre,
il®eglátva, hogy nyitva áll félig az ajtó,
«nmód iparkodott erőt öntögetni belém a
s kimenetelű inaskodás előtt.
. ^eggel csakugyan
bizakodva
indultam
Mttmai csepkóékhoz, —
a
szomorúság
olyan, mint a bojtorján: mégse tudn
szabadulni toie,
tőle, soc
sőt fokozatosan
s z e n szabadulni
"lár jRészen
tű
rajtsm megint,
keSin- írajtsm
megint, minél
minél közelebb
közelebb
J!Unk a sürgő-forgó asztalosok ismeretlen

AZ

ú ^ o t a porlepte, eperfás Bánát-utcán a
08 ^ v e felé igyekeztünk, apám összerán-

ELSŐ

Megalakult
belváros területi békebizottsága
A
békemozgalom
erősödésének
újabb állomása volt két nappal ezelőtt a Városi Békebizottság nagyterme. Közel 300 dolgozó jött öszsze, hogy a belváros területén lakó
legjobb békeharcosok sorából békebizottságot válasszon, amelynek az
lesz a feladata, hogy tagjai a terület sok kis utca- és háztömb békebizottságait a békemozgalmi munkában segítse.
Berki Imre gimnáziumi igazgató
ünnepi beszéde után 18 békebizottsági tag nevében Giday Kálmán, az
Építőipari Technikum igazgatója
köszönte meg
azt a megtisztelő
megbízatást, hogy megválasztották.
Belváros békeharcosainak munkája
vezetésére és javaslatot terjesztett
elő, hogy táviratilag üdvözöljék
a
Hazafiis Népfront országos előkészítő bizottságát,
amelyben
elmondják, hogy a nagygyűlés minden résztvevője egy emberként felzárkózik a Hazafias Népfront mögé.
Tamási Imréné háziasszony a békezászlóra szalagot kötött fel megemlékezésül városunk tíz éves felszabadulására, majd az Országos
Béketanács elismerő okleveleit osztották ki Szeged legjobb békeharcosainak és az úttörők békejelvényeket tűztek ki a kitüntetetteknek.
Szűcs
József

írta: DÉR

colt homlokkal förkészte a földet, s határ CH
zott mozdulattal rázta meg a f e j é t . , ,
— Pali bátyádék a fadepósokkal s a bankárokkal tévesztik össze szegény Misa
bácsit! — Nem, nem! Lehetetlen, hogy az
6
cimborája, aki ugyan fiatal korában sem dicsekedhetett valami fényes
kézügyességgel,
de aki nyíltszívű, eleven eszű, vidám legény
volt s akivel oly sok s kedves ifjúkori emlék
fűzi' össze — tisztára lehetetlen, hogy ilyen
gyökeresen, megváltozzék, ilyen ijesztően idegenné torzuljon, bármerre fordult is azóta a
sorsa kereke! Lassan már azt is hajlandó volt
feltételezni, hogy öreg barátunkból, Pali bácsiból az irigység beszélt, vagy más sötét indulat . Egy alapjában véve jóravaló ember
még az új életkörülmények között se végezhet akkora pálfordulást, hogy a szíve-lelke
kicserélődjék! — így ette-rágta magát egészen Csepkóékig...
Hatalmas, zöldre mázott kétszárnyú ajtó
volt a Csepkóéké, s már a régi házikóhoz ragasztott, nagyverendás házrészhez
tartozott.
Villanycsengővel működött, s egy harminc ev
körüli, kartonruhás, szomorú szájú nő nyitotta ki nekünk: a cseléd. Kicsit értetlenül bámult az arcunkba világos szürke szemével, s
kelletlenül engedett minket maga után.
_ Tud rólunk a gazda — magyarázta
apám. —
Csak szóljon neki bátran,
hogy
Bánszki van itt a fiával!
Ez kicsit felémszánt biztatás ta volt egy-

A kukoricatörés határideje október 14, de ennél a dátumnál jóval
előbb készen lesznek a
kukoricaszedéssel is. Az Alkotmány termelőszövetkezetben például már
leszedték a kukoricát.
A burgonya" és napraforgó
szedésében a versenybenlévő termelőszövetkezetekben a sorrend
így
alakult:
1. Táncsics
tsz. A
burgonyát
augusztus 30-ig felszedték, a napraforgót pedig szeptember l-ig.
2. Felszabadulás tsz. A
burgonyát szeptember 10-ig, a napraforgót szeptember 5-ig szedték fel.
A burgonya és napraforgó szedésében a Dózsa tsz a harmadik, az
Alkotmány tsz a 4., az Üj Élet tsz
pedig az 5. lett.

A verseny tovább tart Szeged
termelőszövetkezetei
között.
Baj azonban, hogy a városi tanács mezőgazdasági
osztálya
késve értékelte a burgonya és
napraforgó szedés! rangsort.
Az első versenypontot
becsülettel
teljesítették, a tsz-ek. S mégis a
mezőgazdasági osztály a verseny*
pontot határideje lejárta után 2
héttel
értékelte
csak.
Ezután
minden egyes versenypont határ*
ideje után közvetlenül
értékeljék
a vetélkedést, hogy arról időben és
ne késve szerezzen tudomást a szövetkezetek tagsága. A tanács me*
zőgazdasági osztálya az eddigieknél sokkal jobban segítse a tsz-ek
versenyének nyilvánosságát!

Szeged dolgozói készülnek
a felszabadulási ünnepségre
Szeged dolgozói lelkesen készülnek felszabadulásunk október 11-i,
tíz éves évfordulójára. A z üzemekben a második félévi terv
határidöelőtti teljesítése érdekében elsejétől t - n a p o s ünnepi műszakot tartanak.
A városi ünnepségek szombaton,
9-én térzenével, a fiatalok fáklyás
felvonulásával, az úttörők tábortüzeivel kezdődik. Ezen a napon emlékeznek meg a Városi Kórház 145.
éve s fennállásáról. Este a Zeneművészeti
Szakiskola
dísztermében
„Tíz éves a szabad magyar irodalom" címmel ünnepi estet rendeznek.
Vasárnap,
ünnepi tanácsülésen
emlőkplakettel jutalmazzák
azokat
a szegedi dolgozókat, akik a felsza-

badulás első napjaitól kezdve tevékenyen dolgoznak a város felvirágoztatása, a dolgozók
jólétének
növelése érdekében. A szovjet hősök
emlékműveinek
megkoszorúzása
után három kiállítás nyílik a v á rosban. A Móra Ferenc Múzeum
„Felszabadulás" című
kiállítása
értékes írásos és képanyagban számol be a város tí z éves fejlődéséről. A „Paprikakiállítás" a szegedi
paprika történetét, a megyei képzőművészeti kiállítás a megye festőinek. szobrászainak munkáit mutatja be. Délután változatos
kul-"
túr. és sportműsor
szórakoztatja
majd a város dolgozóit.
11-én este a Magyar-Szovjet Tár.
saság Városi Bizottsága
ünnepi
estet rendez.

Készülődés a szegedi egyetemeken október 11-re
Egyetemeink és főiskolánk fiatal- az Auláoan Búza László egyetemi
jai az oktatószemélyzettel és az tanár akadémikus tart előadást: „ A
egyetemi dolgozókkal karöltve már felszabadulás
és
Magyarország
hetekkel ezelőtt megkezdték
az nemzetközi-jogi szuverénitása" címelőkészületeket Szeged l ő éves fel- mel. A felszabadulási ünnepségek
szabaduláséinak méltó megünneplé- keretében egyéb tudományos elősére.
Serény munka folyik az adásokat is hallhatunk;
október
egyes egyetemi intézetekben a K ö z - 8-án délután 6 órakor ugyancsak az
ponti Egyetemen rendezendő kiállí- Aulában: „ A z élő
anyag
sejtté
tás anyagának
összeállítása céljá- szerveződése az egysejtű növények
ból. A
kiállítás világosan fogja körében" címmel Kiss István pedaszemléltetni, milyen utat, milyen gógiai főiskolai tanár
tart
előfejlődést tettek meg az egyes inté- adást. Majd október 11-én délután
zetek 1944 óta. A kiállítást októ- 5 órakor az Orvostudományi Egyeber 9-én délelőtt 10 órakor nyitják tem rendezésében lesz egy tudomámeg a Központi Egyetem Aulájá- nyos ülés az Ady-téri egyetem nagy
ban. Ugyancsak október 9-én dél- előadótermében.
előtt 11 órakor az Ady-téri egyeMár csak néhány nap választ el
tem nagy előadótermében tartják bennünket városunk nagy ünnepéközös felszabadulási ünnepélyüket a től, és ez alatt a néhány nap alatt
Szegedi Egyetemek és a Pedagógiai a 10 évvel ezelőtt felszabadult SzeFőiskola. Ezen az ünnepélyén mű^j-ged dolgozói, ifjúsága a legmeszelőször — a szebbmenően mindent megtesznek,
Szegedi Egyetemek énekkara Liszt: hogy igazán és méltó módon
ün„ A munka himnusza" című, forra- nepeljünk október 11-én, felszabadalmi lendületű és mondani való jú dulásunk 10-ik évfordulóján.
kórusművét, valamint Szatmári GéWallinger Endre
zának: „Szegedi tájkép" című, Szeged tíz éves felszabadulásának e m lékére írott népdalszvitjét. A z ün- Válaszolnak az illetékesek
nepélyen szerepel a Pedagógiai Főiskola énekkara-is Í ^ Z d - T
"A »DéImagyarország« szeptem•dSZeged tudományos életében igen ber 2-i számában a lap egyik lenagyfontosságú esemény az október velezője által az étkeztetéssel kap3—4—5-én,
Magyarországon
első csolatban írt bírálatot elfogadjuk
ízben tartandó Fizikai-Kéiniai Kon- és a cikkben felsorolt hiányosságok
gresszus. A kongresszusnak hivatá- megszüntetésére a következő intézsa lesz összefoglalni a felszabadulás kedéseket tettük:
óta eltelt 10 évnek a fizika és a kéA bevásárlást végző személyek
mia ágazataiban eddig elért tudo- fokozott gondossággal
végzik a
mányos kutatásait és eredményeit. nyersanyagok átvételét, úgy, hogy
kifogástalan áru keOktóber 6-án délután 6 órakor minőségileg
rüljön feldolgozásra.

úttal, hogy
ne
féljek,
ismerős
és
barátságos
helyen akar hagyni,
a
tulajdon
pajtására bíz.
hiba nem történhet!
Csakugyan, egykettőre előkerült Mis a bácsi. Széles nevetéssel sietett felénk, s
két
kézzel rázogatta apám kezét. Én őt óvodás
koromban láttam utoljára, nem ismertem volna rá az utcán, annyi szent; apám is jópár
éve látta előzőleg, s bizony ő is nagyot nézett, bámulva méricskélte volt cimboráját.
Csepkón jószabású, alig gyűrött szürke
zakó feszült, s vadonatúj tropikál nadrág takarta kurta lábát. Fürge mozgású, szapora
beszédű, sovány emberke volt. Szürkébe hajló
fekete haját gondosan kettéválasztva a koponyájára tapasztva hordta, mint valami
vén
vőlegény, aki fiatal arát készül oltár elé cipelni.
— De kihúztad magad, Misa!
— Á, csak a forgalmi adót voltam elintézni, azért nézek úgy ki, mint az a bizonyos
Pista Krisztus neve-napján! — hadarta Csepkó jókedvűen.
#
A p á m ritkanevetésű természet, most mégis harsogva mulat. Van is oka rá, hisz Misa
bácsi jókomához méltó hangon fogad bennünket. Jólesően állapítja meg magában apám
hogy ő lát tisztán, nem nagyapámék, s roppant jókedve kerekedik attól, hogy egykori
szívbélijében nem kell csalódnia . . . Mis a bácsi is láthatóan megörült apámnak, még
a
nyakát is átkarolta, mint legénykorukban,
s
büszkén, sugározva tessékelte végig az udvaron s házon, akár egy előzékeny idegenvezető,
(Folytatása következik)
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termelőszövetkezetek

Megfelelő szállítóeszközök
beszerzésére is intézkedést tettünk,
ezzel megakadályozzuk, hogy esetleg idegen anyagok kerüljenek feldolgozásra kerülő áruk közé.
Budapesti központunk rendszeresen leküldi szakmai instruktorát,
aki egyrészt a főzőszemélyek szakmai továbbképzését
segíti, másrészt ellenőrzi a technológiai utasítások megtartását.
Ezekkel az intézkedésekkel a
cikkben felsorolt
hiányosságokat
megszüntetjük. . Kösrönctünket fejezzük ki az üzemi
levelezőnek,
hogy segítségünkre volt a hiányosságok feltárásában. Erre vonatkozó
segítségüket a továbbiakban
is
kérjük és így kölcsönösen, együtt
működve fokozottabb, gondosabb
munka végzésével azon leszünk,
hegy a nálunk étkező üzemi dolgozók Megelégedését kivívjuk.
Bagán András
telepvezető
3. számú Közétkeztetési Vállalat
szegedi kirendeltségének 1. sz.
telepe
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