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A kölcsönadott forintok százezreivel segítik 
a szegedi dolgozók az ország és a város fejlődését 

a HfLMiiisY&RO&saG 

Egyre több szegedi üzemből je-
lentik, hogy befejezték az Ötödik 
Békekölcsön jegyzését. Joggá) el-
mondhatjuk, hogy azok a szegedi 
dolgozók, akik félszabadulásunk óta 
eltelt tíz esztendő alatt évről-évre 
megmutatták, hogy szeretik hazá-
jukat, szeretik népüket,, ak ik sze-
letnek fáradozni azon, hogy ez az 
egykor sanyargatott országban 
szebb legyen az élet, azok m3st is 
az Ötödik Békekölcsön jegyzéskor 
is tettekkel muta tták meg, hogy 
amikor a haza segítségre szólít, ak-

or ott vannak, segítenek egy em-
berként. Ezt mutat ta például a 
Csongrádimegyei Nyomdaipari Vál-
U.lat kölcsönjegyzési eredménye: 
napokkal ezelőtt befejezték a jegy-
zést a szegedi nyomdászok, könyv-
kötők, dobozkészítők Mindnyá jan 
jegyeztek békekölcsönt — több, 
mint 12 ezer forinttal többet, mint 
az e lmúl t esztendőben. 

Az 510 forintos jegyxési átlag-
eredményük mutat ja , tudták a 
dolgozók, m i a kötelességük. 

És lehetne sorolni a szegediek 
példamutatását, őszinte, egyszerű 
-zavailcat, amikor a kölcsönjegyzési 
gyüjtőívet aláírták: szívesen adták 
forintjaikat kölcsön az országnak. 
A M Á V Felépítményi Vasanyag-
javító Vál la lat dolgozóinak 504 fo-
rint az átlageredményük, közel száz 
forinttal több az e lmúlt évinél. A 

Szőrme- és Bőrruhakészítő Vál la lat 
munkásai , imíszakiai, adminisztra-
t ív dolgozói 100 forinttal mul ták 
felül a tavalyi jegyzési átlagered-
ményüket, A Vasöntődében 450 fo-
rint az átlagos jegyzési eredmény: 
közel 20 ezer forinttal jegyeztek 
többet az itt dolgozók, min t az el-
mú l t esztendőben. A 82. Autóközle-
kedési Vál la latnál Borbás István 
ötszörös sztahanovista és váltótár-
sa. a kétszeres sztahanovista Már-
ton Zita 1300 forintos jegyzésükkel 
mutattak példát dolgozótársaiknak 
és bár a vál lalat gépkocsivezetői 
szerte az országban dolgoznak és 
ezért a dolgozók 90 százaléka jegy-
zett csak eddig békekölcsönt. 500 
forint a jegyzési átlageredményük. 

Vannak még Szegeden olya-
nok, ak ik a népnevelők felvilá-
gosító szavait nem értették meg 
és nem ál ltak a példamutatók 

sorába. 

A Hazafias Népfront szegedi előké-
szítő bizottsága programmja fénye-
sen tárja városunk dolgozói elé 
azokat a nagyszerű terveket, ame-
lyek az elkövetkező időkben kerül-
nek megvalósításra. Minden szege-
di dolgozónak éreznie kell köteles-
ségét, hogy jegyzésével az egész or-
szág hazafias megmozdulásában 
való részvétellel városunk fejlődé-
séhez, a dolgozók életszínvonalának 
emeléséhez járul jon hozzá. 

Volford Pálné tsz tag 3 0 0 forintot jegyzett 

'K szegedi Felszabadulás termelő, 

szövetkezet tag ja Volford Pálné. 

Kedvvel végzi a munkát szövetke-

zete földjén és tudása legjavával 

segíti a közös gazdaságban az ú j 

eredmények elérését. Jó l tudja, 

ez az 6 legközvetlenebb egyéni 
haszna ig.' 

Volford Pálné munká ja után 
megfelelő, j ó járandóságot kap a 
szövetkezetből. A további előreha-
ladásért, a gondtalanabb életért 
300 forint békekölcsönt jegyzett. 

Szívesen jegyzett a jobb sorért 

Zádori János egyéni gazda 

J ó gazdának Ismerik Dorozsmán 
iiádori János egyénileg gazdálkodó 
dolgozó parasztot. A soronlévő me-
zőgazdasági niunkákat az elsők kö-
zött szokta végezni, nem marad el 
a beadással sem. Mivel jó l érti a 
gazdálkodást, őt választották meg 
a mezőgazdasági termelési bizottság 
elnökének is. 

Zádori János 500 forint békeköl-
csönt jegyzett és szívesen adta fo-
rint ja i t j ó munká ja mellett az-
ért, hogy még jobb legyen az élet, 
több mezőgazdasági gép és egyéb 
iparcikk legyen a falun. Az egyik 
gyermeke Budapesten, hazánk szép 
fővárosában j á r főiskolára. Az ő 

jövőjéért, meg a maga jövőjéért is, 
— a békés alkotó munkáért adta 
forintjait . 

• 
Turai Ferenc, a dorozsmai köz-

ségi pártalapszervezet vezetőségé-
nek tagja és elnöke a begyűjtési 
állandó bizottságnak is. A mező-
gazdasági munkákban, a beadásban 
elismerésre méltó példát mutat. De 
baj, hogy a békekölcsön-jegyzésben 
nem mutat példát, nem jegyzett. 
Turai Ferenc hazáját szerető, szor-
galmas ember és ha elgondolkodik 
a kölcsönjegyzés jelentőségéről, 
akkor bizonyára megfelelően, pél-
dásan jegyez. 

A Szegedi Gösfttréssben is befejeződött a jegyzés 

A Szegedi Gőzfürészben is befeje-
ződtek az ötödik Békekölcsön jegy-
zések. Az üzem dolgozói lelkesen 
tettek eleget hazafias kötelességük-
nek. Suhaj Béla 60 éves porhordó 
például most beteg-szabadságon 
van és sérült lábával már a jegy-
zés első napján bejött az üzembe 
azért, hogy 300 forintot jegyezzen. 
„Szívesen jegyzek békekölcsönt — 
mondotta Snhaj elvtárs —, mert 
látom hogyan gondoskodik az ál-
lam a dolgozókról és azpkról, akik 
már kiöregednek a munkából". 
Szemerédí Imre és brigádtársa, Jó-
záá Lajos 500—500 forintot jegyeztek. 
Ez a brigád élen jár a munkában, 

ál landóan 140 százalék körül ter-
melnek, de élenjártak a békeköl-
csön jegyzésben is. Trucz Antal két 
gyermekes családapa 800 forint kö-
rü l keres, de szívesen i jegyzett 
500 forintot maga és a családja 
boldogulására. Élenjárt a jegyzés-
ben a Kemzső-házaspár is. akik 
400—400 forintot jegyeztek. Szeles 
György keretfürészes üzemi párt-
titkár, Dékány Anta l üb.-elnök. Mé-
száros István DISZ-titkár 500—500 
forintos jegyzésükkel mutattak pé l . 
dát dolgozótársaiknak. Ugyancsak 
500 forintot jegyzett Szécsi Fe-
renc többszörös sztahánovista is. 

Barát János 

Kizöldült az őszi árpa — szántanak és a búzavetésre 

készülnek a Felszabadulás tsz-ben 

Ma nyílik meg a J u h á s z Gyula-szabadegyetem 
A Juhász Gyula-szabadegyetemre 

igen szép számmal jelentkeztek a 
szegedi dolgozók. A legutóbbi ada-
tok szerint mintegy 800 a jelent-
kezők száma, de mivel többen 2—3 
tárgyra is jelentkeztek, ezért a va-
lódi szám 1150-nek mondható. 

A Juhász Gyula-szabadegyetem 
ünnepélyes megnyitója okt. 2-án 
délután 5 órakor lesz a Központi 
Egyetem aulájában. Megnyitó be-
szédet Coniczer Gábor orvospro-
fesszor, a TTIT orvos-egészségügyi 
szakosztályának elnöke mond. Zár-
szót mond Dénes Leó elvtárs, a 

Városi Tanács Vb. elnöke. A meg-
nyitón megjelenik Mód Aladár 
elvtárs, a TTIT főtitkára. Jánosi 
Ferenc elvtárs, a népművelési mi-
niszter első helyettese, Non György 
miniszterhelyettes. A műsorban 
Kertész Lajos vezetésével énekel az 
Egyetemi Énekkar. Kodály földol-
gozásában a Cohors Generosa-t az 
1700-as évekből való, régi magyar 
diákköszöntőt adják elő és Ko-
dály: Szabadsághimnuszát. Szabó 
András zongoraművész Bartók: Es-
te a székelyeknél című művét 
-játssza. 

Ha avatják a Társadalom és Természettudományi 

Ismeretterjesztő Társulat klubhelyiségét 

Városunk érelmiségének jelentős 
részét számítja tagjai közé a Tár-
sadalom- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat. Ezért 
nagy eseménynek számít Szegeden, 
hogy ma este 9 órakor avatják, fel 
a Társulat Horváth Mihály-u. 3. 
szám alnt, ( I I . e.) berendezett ú j 
klubhelyiségét. 

Ez a klubhelyiség ú j rbb tanú-
jele annak, hogy a part és a kor-
mányzat megbecsüli a szocialista 
építést vál laló értelmiséget. Min-, 

den kényelmet biztosító berendezé. 
se lehetővé teszi, hogy a Társulat 
tagjai mind a kulturális, mind a 
szórakozási igényeiket kielégítsék, 
kialakuljon a szakosztályi élet, a 
különböző szakosztályok tagjai is 
megismerjék egymást a klubeste-
ken 8 igy újabb felvirágzás kez-
dődjék a Társulat fejlődúsében. 

A klubavató ünnepélyre ezúton 
is szeretettel meghívja a Társulat 
tagjait a Csongrádmegyei Szerve-
zet Titkársága. 

A Szeged baktói Felszabadulás 
tsz központi tanyájától egy jó kő-
dobásnyira kizöldült már a földön 
a régebben elvetett őszi árpa. A 
napok-múltával az ember örömére 
egyre jobban bokrosodik. S a hi-
deg őszi napokon az a jelszó a 
tsz-ben: idejében végezzünk min-
den őszi munkát . 

A búzát a kukorica helyére ve-
tik. A búzavetés mielőbbi megkez-
désének előfeltétele volt, hogy el-
végezzék a kukorica törését, a szúr 
levágását és behordását. A kukori-
catöréssel, szérvágással már készen 
vannak, most 

a traktor pufogva húzza 

a vontatót, kocsik zörögnek a dű-
lőúton — a szárat hordják be. A 
szorgos munkában időt szakítottak 
arra is, hogy kimérjék kinek-ki-
nek a munká ja , elért egysége sze-
rint az előleget kukoricából is. 
Minden egységre 7 kilót mértek. 
Kiss András egymaga egységeire 
45 mázsa kukoricát jussolt. P. 

Nagy István 46 mázsa, Szabó D. 
Ferenc 50 mázsa kukoricát vihe-
tett haza szövetkezete kocsijával. 
Szűcs Benjámin, Jenei Illés keve-
sebb kukoricát kapott, min t Kiss 
András, mert nem értek el annyi 
egységet. Régebben Szűcs Benjá-
min elhanyagolta a munkát , s 
most dicséretére válik, hogy saját 
hasznára is derekasan munkálko-
dik. A háztáj i földből is lesz kuko-
rica a tagoknak. S az eredmények 
lát tán heten léptek be a tsz-be, 
egészen rövid idő alatt. Köztük ott 
van Aranyos István és Szabó 
György is. Dolgoznak is má r a 
szövetkezetben, hozzá ad ják a ma-

guk munká já t az őszi teendők jó 
elvégzéséhez. 

A szélfújta földön traktorok dü-
börögnek. Tandari József, Jó járt 
Lajos, Meténka Mihály a vetőszán-
tást végzik. A traktoristák gépük-
kel 

éjszaka is hasítják a földet. 

Becsületükre válik, hogy a jó elő-
rehaladt vetőszántás mellett 200 
holdon már a mélyszántást is el-
végezték a tavasziak alá. 

A szövetkezet tagsága készül az 
őszi búza elvetésére. Tisztítják, 
csávázzák a vetőmagot. Ott szor-
goskodik a tisztítógépnél Hegedűs 
Ferenc, Szili Mihá ly és S imon Ist-
ván. 200 holdra vetnek őszi búzát. 
Minden hold földre a szántás utón 
és a fogasolás, vetés előtt, 50 ki ló 
pétisót szórnak. Néhány nap múl-
va a gépek segítségével megkez-
dik a búzavetést. Készen ál lnak a 
nagy feladat végrehajtására a 
munkacsapatok. 

Felkészülve vár ják majd a telet 
a Felszabadulás tsz tagjai. Gon-
doskodnak arról, hogy legyen a 
szép jószágállományuknak elegen-
dő téli takarmány. Hat 50 köbmé-
teres siló falait pár héttel ezelőtt 
húzták fel, de má r hozzákezdtek 
megtöltéséhez. A silózásnál tevé-
kenykedik Czirok Imre, Makra 
Sándor, Volford Pálné és többen 
mások. 200 köbméter silót mór el-
készítettek. Építkeznek is. Egyre 
jobban magasodik az 50 férőhelyes 
ú j tehénistálló fala. Télire már az 
ú j istállóban lesznek a tehenek. A 
jószágok részére mintegy 900 má-
zsa kukoricát is tárolnak. J ó erő-
ben vannak a jószágok, a lovak is. 

így is kell, hiszen az őszi munká-
ban sokat segítenek. Ha má r itt 
tartunk, mond juk el, Halász Mi-
hály és Muhar i János, a . két ló-
gondozó is odaadóan végzi a dol-
gát. Muhar i Jánossal a minap egj-
kis hiba történt; a kelleténél job-
ban a pohár fenekére nézett. A 
munkaközi kis szünetben kerék-
párra! ment el, hogy egy pohár 
italt igyon. De aztán — és ez a 
baj — több lett belőle. így a jó-
szágok is magukra maradtak ete-
tés idején. Muhar i János s-zorgal-
mas, derék jószággondozó és bi-
zonyára a jövőben nem feledkezik 
így meg magáról. 

Kedvtelve beszélnek 

arról a termelőszövetkezet tagjai, 
hogy jövőre m á r ná luk is terem 
majd rizs. Pontosan 50 holdon lé-
tesítenek rizstelepet, A rizstelep 
földjére is nagy gondot fordítanak. 
Minden holdra két mázsa szupe:-
foszfátot is szórnak. A rizsföld 
felszántására is hamarosan sort 
kerítenek. Most végzik a cirok be-
takarítását s a többi munkákka l 
együtt hozzálátnak a 15 holdnyi 
cukorrépa és az ugyancsak 15 hold-
nyi takarmányrépa felszedéséhez. 

Az ú j belépők közül például 
Szabó György is vígan, magabizto-
san munká lkodik a növényterme-
lő brigádban. A szövetkezet, a 
nagy család segített rajta, amikor 
a tsz-be állt. Búzát adtak neki , 
hogy cseppnyi kenyérgondja se le-
gyen. Szabó György is egyre job-
ban megismeri a közös életet ét; 
néki is az a meglátása, helyesen 
tette, hogy jobb soráért a szövet-
kezetbe állt. 

Készülnek az Ünnepi Könyvhétre 
a szegedi járás népkönyvtérosai 

Álgyőn október 3-án este 7 óra-
kor lesz a könyvhét ünnepélyes 
megnyitása irodalmi est keretében. 
Az előadás Móricz Zsigmond életét 
és a „Boldog ember" című regé-
nyét ismerteti. Az előadást könyv-
kiállítás, kultúrműsor ég szavaló-
verseny teszi színesebbé. 

Röszkén a könyvhét megnyitása 
október 3-án lesz. Ez alkalommal 
a községi könyvtár szavalóversenyt 
rendez. A szavalóversenyen Balas-
si Bál int versei és a felszabadulás-
sal kapcsolatos költemények sze-
repelnek. Október 4-én irodalmi es-
tet rendeznek, melyen Juhász Nagy 
Emíl ia könyvtáros Móricz Zsig-
mond: „Rózsa Sándor" eímű regé-
nyét ismerteti. 

Kisteleken szintén október 3-án 
lesz az Ünnepi Könyvhét megnyi . 
tó ünnepsége a kultúrotthonban. 
A községi könyvtárban a könyv-
hét a l a t t állandó könyvkiáll ítás 
lesz. A könyvtáros egy olvasói 
megbeszélést ig tart. ahol elmond-
ják az olvasók a könyvtár iránti 
kívánságaikat, javaslataikat. Szö-
vegen a könyvtáros mesedélutánt 
rendez az iskolás gyermekek ré-
szére. Csengelén minden iskola 
bekapcsolódik az Ünnepi Könyvhét 
rendezvényeibe, s Csatary Zoltán-
ná könyvtáros segítségével könyv-
ismertetéseket, szavaló versenye-
ket, mesedélutánokat tartanak az 
iskolákban. 

A többi községi, tanyai, tsz és 
ÁMG könyvtárosok is tartanak 
könyvkiállításokat, könyvismerte-
téseket. A könyvtárosok egy része 
részt vesz a könyvárusításokban is. 

Stermeczki Kálmán, 
a Járási Könyvtár vezetője 

Javaslatok a Hazafias Népfront szegedi előkészítő 
bizottsága programmtervezetéhez 

A 65|1 Építőipari Vállalat 
készül a télre 

A 65/1 Építőipari Vállalat dol-
gozói a tavalyi zord téli napokon 
a szabadtéri építkezéseknél nem 
tudták tudásuk legjavát nyújtani . 
Munkaidejük egy részét pihenők-
ben és a melegedőkben töltötték, 
így számukra többszázezer forint-
nyi olyan munkáért bért fizettek 
ki, amely nagyrészt nem volt ter-
melő munka. 

Az idei téli építkezések önkölt-
ségének csökkentésére, megfelelő 
munkahelyek biztosítására most 
előre felkészülnek. A vállalat te-
rületén lévő építkezések külső 
munká inak legtöbbjét még az 
ősszel befejezik. A tél beálltával a 
jövő tavaszra elkészülő 84 lakásos 
ú j szegedi lakóház, a két oldal-
szárnnyal bővülő szegedi Móra Fe-
renc múzeum és néhány üzemi 
bővítés belső építkezéseihez kez-
denek hozzá. Hőlégfúvók, kazánok, 
nagykapacitású kályhák biztosítják 
majd a vakolásnál szükséges hő-
mérsékletet. Az ablak és ajtónyí-
lások megfelelő elzárására •öbb-
ezer négyzetméter nád pallót tárol-
nak. 

Amióta a Hazafias Népfront sze-
gedi előkészítő bizottsága pro-
grammtervezetét nyilvánosságra 
hozta, egymás után érkeznek a le-
velek az előkészítő bizottsághoz és 
a „Délmagyarország" szerkesztősé-
géhez, amelyekben íróik elismeré-
süket, örömüket és javaslataikat 
közlik a progranvmtervezettel kap-
csolatban. KASZÁS ISTVÁN do-
liánykisárus, Petőfi Sándor sugár-
út 52/a. szám alatti lakos írja leve-
lében, hogy áttanulmányozta a pro-
grammtervezetet, amelyből látja, 
hogy nagyon sok szép dolgot akar 
a Hazafias Népfront Szegeden is 
megvalósítani, örömmel üdvözli, 
hogy a programmtervezet gondos-
kodik a gyümölcstermesztés fejlesz-
téséről. Javasolja több utca aszfal-
tozását, illetve kikövezését, a főbb 
útvonalak szépítését. 

A PETŐFI TELEP I. BÉKEBI-
ZOTTSAGA is örömmel üdvözli a 
programmtervezetet: „Telepünk régi 
kívánságát teljesíti a tervezetnek 
az a pontja, amely a kultúrotthon 
építését tűzi ki célul — írják leve-
lükben — Helyesnek tartjuk a tá-
péi villamosvonal kiépítését, azon-
ban úgy érezzük, hogy telepünket 
is egy ilyen villamosjárattal kel-
lene összekötni a várossal. A telep 
két szélét érinti ugyan villamosjá-
rat, de a lakóterület zömét kikerü-
li. Módosítást kérünk olyan érte-
lemben, hogy a két járatot kössék 
össze". 

HONTI ERZSÉBET, az újszegedi 
MNDSZ egészségügyi felelőse is pa-
pírra vetette hozzászólását. Leírja, 
hogy megtalálták az újszegedieket 
érintő részt is a programmtervezet-
ben: az újszegedi November 7. 
kultúrotthon átalakítása, a gond-
noki lakás, a könyvtár újjáépítése, 
60 férőhelyes óvoda a József Attila 

telepen, az 50 férőhelyes felsőkikö-
tősori újabb óvoda. A Felsőkikötő-
soron tervezett óvoda építése he* 
lyett — írja levelében — egy nap-
közis bölcsödére volna szüksége Új-
szeged lakosságának: régi vágya 
teljesülne a dolgozó anyáknak. 
Igaz, hogy itt Újszegeden solcan lak-
nak olyan dolgozók, akik újszegeai 
és szegedi gyárakba járnak, ahol 
bölcsődék vannak, de viszont van* 
nak olyanok is, akiknek munkahe-
lyeiken nincsen bölcsőde. Ha Újsze-
ged napközis bölcsődét kapna, mc/u 
lesülnének az anyák attól, hogy 
télen a hideg időben a hídon ke-
resztül kelljen a gyerekeket vinni) 
itt mindjárt helyben elhelyezhet-
nék és az anya könnyebben jut* 
hatna el munkahelyére". 

KIRÁLY TÖTH IMRE is helyes-
li, hogy a programmtervezet gon-
doskodik a kisipari szövetkezetek 
fejlesztéséről. Mint a Cipész KHZ 
sportfelelőse javasolja, hogy a 
Szpartakusznak egy megfelelő 
sporttelepre alkalmas helyet je-
löljenek ki „Akad sok dolgozótár-
sam, akik társadalmi munkával fel 
tudnák építeni a sportpályát, ahol 
a napi fáradtságos munka után 
megtalálnák a sport minden lehelő-
ségét". MAGYAR MÁTYÁS, a Sze-
gedi Sütőipari Vállalat igazgatója 
egy központi kenyérgyár felépítésé-
re tesz javaslatot hozzászólásában, 
mert a város kenyérellátása jelen-
leg tíz üzemben történik és a ja-
vasolt gyár felépítésével az ellátás 
jelentősen megjavulna és az ön-

! költség is csökkenne. KOLLÁR 
'PÁLNÉ és ZUCKER HILDA, a 
Szegedi Zeneművészeti Szakiskola 
és a Zeneiskola igazgatója levelük-
ben kérik az előkészítő bizottsá-
got, hogy . programmjukba a zene-
oktatás támogatását is vegyék be. 

A Szegedi Sertéstenyésztő és Hizlaló Vállalat dolgozói 
az önköltség csökkentéséért 

Pártunk ITI. kongresszusának 
határozatáért következetesen har-
colnak a Szegedi Sertéstenyésztő és 
Hizlaló Vál lalat dolgozói is. Az 
első félév súlyos elmaradását igye-
keznek megszüntetni. 

Az I . félévi lemhradá9 értéke 
383.000 forint. Ez önköltségünkben 
3.5 százalékos ' lemaradást eredmé-
nyezett. Ebből az adósságból a 
IIT. negyedévben eddig törlesztottck 

250.000 forintot. Ez az önköltség 
kialakításában 8.4 százalékos megta-
karításnak felel meg. 

Hogyan érték ezt el? 

Elsősorban is lelkiismeretes, gon 
dog munkával takarékosságra való 
harcos törekvéssel. Továbbá: n 
kedvező idő kihasználásával a rá 
hízlalási és ráíievclési súly tervel 
109.1 százalékkal túlteljesítették'. So-
kat segített ebben a tarlólcgoltetás 
észszerű kihasználása. Lcszántás 
előtt minden tarlót értékesítettek. 
Ezzel körülbelül 375 mázsa szemesta-

karmányt takarítottak meg. A be-
tegségek megelőzésével kapcsolatos 
fokozottabb gondossággal annyi 
gyógyszert takarítottak meg, ami-
vel Szeged é8 környékén körülbe-
lül 11.000 darab sertést lehet kezel-
ni . 

Ez az eredmény a párt felvilá-
gosító munkájának, a szakszervezet 
nevelői feladata végrehajtásának, 
valamint nem utolsósorban a mű-
szaki vezetés következetes takaré-
kosságra való törekvésének kö-
vetkezménye. 

A dolgozók közötti munkaver. 
senybon a I I I . pártkongresszus ha-
tározatának következetes végre-
hajtását tűzték ki célul a termelé-
si eredmények 108 százalékos glo-
bális emelésével. Ezért hívták kl a 
Szentesi Sertéstenyésztő és Hizlaló 
Vállalat dolgozóit hogy nemes 
versenyben mutassák meg pártunk 
és kormányunk törekvéseihez való 
teljes csatlakozásukat. 

Siiki József 


