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A Hazafias Népfront szegedi előkészítő bizottsága 

október 10-én délelőtt fél 10 érakor 

n a g y g y ű l é s t rendez a Klauzál téren 

DELMHGY9R0RSZAG 

A nagygyűlés szónoka: 

Farkas Mihály, 
az MDP Politikai Bizottságának tagja, 

a Központi Vezetőség titkára 

„A DZSUNGEL KÖNYVE" 
(faidoJtatok a kányv&éten 

Elrepült tegnapokba 
a lelkem visszaszáll még 
és kergetőzik bennem 
tiszta fény s lomha árnyék: 
apám káromkodása, 
holt anyám sok-sok könnye, 
gyerekszobám homálya 
s Kipling — „A Dzsungel könyve". 

Igen... „A Dzsungel könyve"... 
Nekem is megvolt régen, 
maikor, ha félnem kellett — 
nem a valótól féltem: 
a Dzsungel vad világa 
töltött el rémülettel 
s éreztem — vad csatát vív 
fenevad és az ember. 

A zt hittem: az apámat 
párducok körme marja 
s anyám szívét széttépi 
vonító farkasfalka. 
Ezért „A Dzsungel könyvét" 
naponta kézbe vettem 
s a fenevadak szívét 
szépen szelidítgettem, 

Hogy védjék meg anyámat 
a farkasok hadától... 
De féltem tőlük mindig: 
hátha dühük fellángol! 
Azóta tudom már jól: 
nem az a farkas bántott — 
itt kellett vön' keresni 
a vad dzsungel-világot. 

S most mikor megnyílt nálunk 
az új Ünnepi Könyvhét, 
egy kisgyerek kezében 
láttam „A Dzsungel könyvét". 
Boldog szülői mellett 
jött az a kisfiúcska 
s az állatok képére 
bökdösött vékony ujja. 

Nézd, mama: párduc, farkas! 
Szemében tiszta fények... 
E könyvet új kor' adta 
az új kor gyermekének. 
Neki már nem kell félni, 
tán azt se tudja, hogy kell 
bátran ismerkedik meg 
a régi dzsungel-könyvvel. 

!" — 

A párduc éles körmét 
jól megnézi, nyugodtan, 
az első pillantásra 
a szíve tán megdobban, 
de szeme tiszta fényét 
félelem nem redőzi, 
hisz ő már nem fél tőle, 
mert tudja, hogy legyőzi. 

G U R S Z K Y ISTVÁN 
•mm 

A Szegedi Szalámigyár az új idény első hónapjában 

két és fél vagon kolbászt és szalámit gyártó t terven felül 
A Szegedi Szalámigyárban a fel-

szabadulás előtt csak a téli hóna-' 
pókban folyt a gyártás. Azóta tőbb 
mi l l ió forintot fordítottak hűtőbe-
rendezésekre s így jelentősen csök-
kentették a szalámigyártás idény-
jellegét. 

A nyáron csaknem két mi l l ió fo-
rintot fordítottak ú j hűtőberende-
zésekre, az üzem fejlesztésére. Igy 
lehetővé vált, hogy amíg tavaly 
csak októberben, az idén már szep-
tember első napjaiban megkezdő-
dött az ú j idény. 

Az idei gépi beruházások közül 
például az egyik ú j fagyasztóbe-
rendezéssel naponta csak a szalon-
nából egy vagonnal tudnak minusz 
negyven fokra lehűteni. Ez javít-
ja a minőséget, mert a fagyasztva 
összevagdalt szalonna ízlésesebb a 

különféle felvágottakban és egyéb 
töltelékekben. 

A téli szalámi jobb minőségét 
biztosítja majd a most épülő auto-
matikus hűthető és fűthető raktár 
is, ahol az időjárástól függően sza-
bályozzák a levegő hőmérsékletét, 
páratartalmát. 

A hentesárú-üzemrészben két új 
légnyomásos töltőgépet szereltek fel 
s a tavalyi tíz helyett 64 sonka-
főzőgép kezdte meg a munkát . Az 
idén 65 féle sonka- és más hús-
áru készül ebben az üzemrészben. 

A számos munkafolyamat gépe-
sítése a kedvezőbb munkakörül-
mények, stb. lehetővé tették, hogy 
az ú j idény első hónapjaiban csak 
gyulai kolbászból két vagonnal, 
szalámiból fél vagonnal gyártottak 
terven felül. 

Mindannyian ott leszünk a nagygyűlésen 
Szeged dolgozói készülnek Farkas Mihály elvtárs beszédének 

meghallgatására 

Az Újszegedi 
Kender-Lenszövő Vállalat 

dolgozói Szeged felszabadulásának 
10. évfordulójára kiállítást készíte-
nek. Színes grafikonok, fényképek 
— amelyeket a gyár fotoszakosztá-
lyának tagjai készítettek — mutat-
ják be az üzem egy évtizedes fej-
lődését, az ú j gépeket, építkezése-
ket, a munkavédelmi, szociális be-
rendezéseket. A kiállítást szomba-
ton nyit ják meg, amikor kultúr-
műsorral egybekötött ünnepséget 
tartanak az évforduló alkalmával 
és jutalomban is részesítik a leg-
jobb dolgozókat. Vasárnap reggel 
pedig — így beszélték meg a gyár 
dolgozói — fél kilenckor találkoz-
nak a híd szegedi oldalán, hogy 
onnan együttesen vonul janak a 
K'.auzál-térre a Hazafias Népfront 
nagygyűlésére. 

A szegedi egyetemeken 
és főiskolán 

a tanárok és a hallgatók sokat be-

széltek az elmúlt napokban a Ha-

zafias Népfront szegedi előkészítő 

bizottsága programmtervezetéről, 

mely foglalkozik Szeged kulturális 
fejlődésével. 

Nagy örömmel fogadták az Elnö-
ki Tanács határozatát, amely Sze-
gedet megyei tanácsi jogú várossá 
emelte. Martonyi János elvtárs, a 
Szegedi Tudományegyetem rektor-
helyettese is érdeklődéssel foglal-
kozott a város három kerületre 
való osztásának közigazgatási kér-
déseivel és mint mondotta: ..A Ha-
zafias Népfront szegedi előkészítő 
bizottsága programmtervezetének 
megvalósítását még jobban elősegí-
ti majd Szeged önállóvá válása. 
Most, az ú j feladatok sikeres vég-
rehajtásán az egyetem dolgozói is 
odaadóan fáradoznak. A vasárnapi 
nagygyűlésen is ott leszünk. Meg-
hallgatjuk Farkas elvtárs beszédét 
és résztveszünk a Hazafias Nép-
front szegedi bizottsága tagjainak 
megválasztásában." 

A Szegedi C ipőgyárban 

is ünnepi műszakkal készülnek a 

felszabadulás évfordulójára. Berta 

Józsefné kétszeres sztahánovista if-

júmunkás tűzőnő munkaeredménye 

az elmúlt napokban 180 százalék 

fölé ugrott — méltó megemlékezés 
ez városunk felszabadulásáról. A 
vasárnapi ünnepségen ő is részt 
vesz, mint ahogy Csiszár Károlyné, 
meg Kasza Erzsébet is. Kasza Er-
zsébet azt mondta: „Kíváncsian 
várom Farkas elvtárs beszédét és 
a Hazafias Népfront megalakulása: 
Szegeden, — mert úgy érzem, az 
összefogással sok sikert fogunk el-
érni." 

A Táncsics 
termelőszövetkezet 

tagjai is jó munkáva l kívánják kö-
szönteni Szeged felszabadulása 10. 
évfordulóját. Tart a tsz-ben a fel-
szabadulási hét, me'.ynek keretébon 
a többi között 40 hold földet míi-
trágyáznak, 40 holdat pedig előké-
szítenek a vetésre. Számos egyéb 
őszi munkát is elvégeznek. 

A szövetkezetiek készülődnek a 
Hazafias Népfront szegedi előkészí-
tő bizottsága vasárnapi nagygyűlé-
sére és Farkas Mihály elvtárs be-
szédének meghallgatására. Süli Ist-
ván, Ványa Jánosné és a tsz többi 
tagja is ott lesz a nagygyűlésen, 
mert jól tudják, milyen fontos kér-
désekről lesz ott szó. 

Változatos? gazdagmüsorú ünnepségek 

Szeged felszabadulása tizedik évfordulóján 

A z üzemekben és a vállalatoknál 
már a hét utolsó napjaiban ünnepi 
pártnapokat, kultúrműsorral egy-
bekötött ünnepségeket tartanak a 
dolgozók. A tizedik évforduló al-
kalmával számos munkást, műszaki 
dolgozót jutalmaznak meg jó mun-
kájukért. 

* 

Szombaton délelőtt a Szegedi 
Egyetemek és a Főiskola dolgozói 
és hallgatói műsoros felszabadulási 
ünnepséget tartanak délelőtt 11 
órakor az Ady téri egyetemen, 

* 

A Széchenyi-téren szombat dél-
után. fél öttől fél hatig a MÁV 
fúvószenekar térzenét ad, 

» 

A szegedi ifjúság nagy fáklyás 
felvonulása szombaton este 7 óra-
kor kezdődik. A fiatalok a Bcloian-
nisz-téren gyülekeznek, majd a 
Sztálin körúton, a Sztálin-sétányon 
és a Horváth Mihály-utcán át a 
Széchenyi-térre vonulnak. 

Az úttörők este hét órai kezdet-
tel tábortüzet rendeznek a Szabad-
ság-téren. a Rcoscwelt-tcren és a 
Klapka-téren. 

* 

Délután három órakor nyitja 

meg Dénes Leó elvtárs az MDP 

szegedi pártbizottságának tagja, a 

Városi Tanács elnöke a „Felszaba-

dulás" kiállítást a Móra Ferenc 

múzeum kupolacsarnokában. 
• 

*Tíz éves a szabad magyar iro-
dalom" címmel szombatén este hét 
crai kezdettel irodalmi estet ren-
dez a Magyar írók Szövetsége sze-
gedi csoportja a Zeneművészeti 
Szakiskola (Sztálin-krt. 77.) dísz-
termében. Az irodalmi esten részt-
vesz Veres Péter kétszeres Kos-
suth-díjas. Erdei Sándor, az í ) j 
Hang szerkesztője és Rideg Sán-
dor Kossuth-díjas író. Közremű-
ködnek a Szegedi Ál lami Nemzeti 
Szinház művészei. 
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Lehajtottam -a fejem. 
— H á t . . i nem . akar-

tam, hogy Misa bácsi 
csalódjon bennem, hisz 
apám kedvéért vett fel... 
Gondoltam, kiérdemlem ezt valahogy, s meg-
mutatom, hogy a munkátó l meg nem ijedek, 
akármiféle is . . . Megaztán, Misa bácsi jó szó-
val bánik velem, nem akarom megbántani, 
holmi engedetlenséggel... 

Gyuszi erélyesen legyintett. 
— Hát hisz ő jól ért a te nyelveden is, 

öehát ezt mégse lehet hagyni tovább egy 
percig se, mert holnap már a gyerekei cipőit 
is te pucolod! 

Sebesen, határozott lépésekkel indult 
meg Csepkóék tornácának. Bizonyosan elej-
tett odabent egy-két nemszeretem igét is, 
mert néhány perc múlva olyan lármq vágó-
dott ki az ablakon, amilyet sohse hallottam 
Misa bácsi szájából. 

— Nem tűröm, hogy bárki is oktasson. 
Jobban bánok vele, min t a tulajdon gyerme-
keimmel! Ugy etetem, hogy összerogyik egy-
egy ebéd után. Zsírosat, laktatósat eszik: hol 
van ilyen jó dolga még egy inasnak?! 

— A könyökén jön ki az örökös sült-
krumpl i ! Látom, mit eszik hetek óta, s lá-
tom, milyen adagot kap! Attól a falnak me-
het! 

— Csak minden inas ilyen ételen dol-
gozna! 

— Akkor undort kapna! S ha így hajta-
nák mindenféle dologra, undort kapna a 
munkátó l is, bármelyik gyerek! Holtfáradtan 
esik az ágyba éjszaka, s a szakmában mégse 
halad semmit! Mert azt csinálja a legkeve-
sebbszer! 

— Mi közöd neked ahhoz, hogy m i min-

denre tanítgatom én ezt a gyereket? Tán te 

fogadtad fel? Tán panaszkodott neked a há-

látlan? Nyafogott, mi? 

— Nem nyafogós, mert több a tisztelet 

benne maga iránt, mint amennyit maga meg-

érdemel! Visszaél ennek a gyereknek a lel-

kével is, a testével mester úr! 

"kikérem magamnak! Micsoda rágal-

AZ £ LS Ö P R Ó B A 
Irta: DÉR ENDRE 

„Nem szabad az embernek hagyni ma-
gát, mert annál Inkább megveszekedik az 
ellenség." 

mazás ez?! A barátom gyereke, tudom, hogy' 
kell vele bánni, vállalom a felelősséget az 
apja előtt mindenért! Az ilyen fogadatlan 
prókátorok meg, mint te, jobb, ha meghúz-
zák magukat, ahogy illik, s nem lázítanak! 
Amúgy is eleget nyelek miattad, a rendőrség 
folyton a nyakamon van. Egyszer majd be-
csuknak az ilyen sötét alakok miatt, mint te! 

— Attól ne féljen, azt maga soha nem 

fogja kiérdemelni! 

— Még szemtelenkedsz is?! Kihaj í talak! 

— Az igazság akkor is az marad, hogy 

ez így nem mehet tovább a gyerekkel. S ez 

az egész műhely vé-

leménye, nem csak az 

enyém! Csak kérdezze 

meg Lőrinczéket is, mit 

gondolnak erről! 

A legutóbbi mondat meghökkentette Misa 
bácsit, mert szünetet tartott és sokkal csen-
desebben válaszolt valamit. 

Sápadtan toporogtam az udvaron s meg-
ragadtam a kilépő Gyuszi kezét. 

— Kár volt bemenni, Gyuszikám, ebből 
nagy bajod lehet! Az öreg úgy felpaprikázó-
dott, hogy a végén csakugvan kirúg! 

Derűsen villant rám világosszürke szeme, 
s a karomra veregetett bátorítóan. Csodála-
tosképp serruni felindultság nem ' látszott az 
arcán. Nyugodt szóval felelte: 

— Nem szabad az embernek hagynia 
magát, mert annál inkább megveszekedik az 
ellenség! 

„Ellenség?" — tűnődtem magamban s a 
fejem ráztam. Nem tudtam elhinni, hogy 
Misa bácsi ellenségem lenne! Este különös-
képp megerősödtem abban a nézetben, hogy 
Gyuszi túloz. Mert hiszen arra számítottam, 
hogy Mis a bácsi indulatosan leteremtéz. Ehe-
lyett szomorkásán mosolyogva és csendesen 
szólt: 

— Fiacskám, most elmarad a morzsolás, 
és ha nem vállalod önként, és ha ez terhes 
neked, én nem kényszerítelek rá! Azt aka-
rom, hogy jól érezd magad nálunk! 

Meghatódtam ettől az emberséges és sze-
líd hangtól. Előre elhatároztam, hogy ha kia-
bálni talál, én is kitálalok a panaszaimmal 
nyersen. De így? . . . 

— N . . . nem terhes, Misa bácsi — dadog-
tam össze-vissza. 

— örü lök , fiam, hogy így gondolkozol! 
Különben is úgy látom, hogy ez csak jót tesz 
az egészségednek. Nézd meg magad a tükör-
ben: pofásodol, f iam, egyre erősödsz! Ha töb-
bet mozogsz, nagyobb étvágyad van, sokat 
eszel. Ha meg az ember sokat eszik, sokat 
kell utána az izmokat is foglalkoztatni, hogy 
el ne satnyuljanak, hogy ne háj legyen ab-
ból az ennivalóból, hanem izom! Meglátod, 
egy év múlva olyan leszel, mint a Czája! 

(,Folytatása követk£zikú 

A Hazafias Népfront szegedi 
előkészítő bizottságának nagygyű-
lése fél tíz órakor kezdődik va-
sárnap délelőtt a Klauzál-téren. A 
nagygyűlés előadója Farkas Mihály 
elvtárs, az MDP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi Vezető-
ség titkára. A nagygyűlés után 
megkoszorúzzák Szeged dolgozén a 
szovjet hősök emlékműveit a Szé-
chenyi-téren és a Dugonics teme-
tőben. 

* 

Szeged dolgozói zárt rendben vo-
nulnak vasárnap a Klauzál-térre. 
Az Alsóváros felől érkezők az Is-
kola-utcán, az Oroszlán-utcán át, 
a Felsőváros felől érkezők a Szé-
chenyi-téren és a Lenin-utcán át, a 
Rókus felől érkezők a Sztálin-kőr-
út, Kígyó-utcán, a Móravaros felől 
érkezők a Dugonics-téren, Lenin-
utcán át vonulnak a térre. 

* 

Vasárnap délben tizenkét órakor 
két kiáll ítás nyílik. A Horváth M i . 
hály-utcaj képtárban paprika ki-
állítás nyílik, amelyen Oberma-
yer Ernő Kossuth-díjas tudós mond 
megnyitó beszédet. A IV . megyei 
képzőművészeti kiállítást Szalontay 
József elvtárs, a Megyei Tanáes 
népművelési osztályának vezetője 
nyitja meg. Ezt a kiállítást a Hor-
váth Mihály.utcai képtár első és 
második emeletén rendezik meg. 

• 

Változatos sportrendezvények lesz-
nek délután két órától Szeged va-
lamennyi sporttelepén. Szabadtéri 
kultúrműsort és sportbemutatót 
tartanak délután fél négytől hal-
óráig a Széchenyi-téren. Fellépnek 
a szegedi üzemek és iskolák kul-
túresoport jai és sportolói. 

m 

A vasárnapi ünnepségeket a Sze-
gedi Ál lami Nemzeti Színházban 
ünnepi díszelőadás zárja be. Az 
ünnepségen — mely este fél nyolc 
érakor kezdődik — Tombácz Imre 
elvtárs, a Szegedi Pártbizottság 
tagja, a Városi Tanács elnökhe-
lyettese mend ünnepi beszédet. A 
díszelőadáson fellep Besscnyi Fe-
renc Kossuth-díjas, a Magyar Nép-
köztársaság érdemes művésze, Si-
mándy József Kossuth-díjas, Lo-
rcncz Kornélia, a Magyar Állami 
Operaház tagja. A Szegedi Nemzeti 
Színház zenekarát Vaszy Viktor cs 

Rubányi Vilmos vezényli. 
• 

Október 11-én, hétfőn .Tnncsó 
Miklós akadémikus tart előadást nz 
Ady.téri egyetemen, 

• 

Este fél hat órakor az MSZT 
fennállásának tizedik évfordulója 
alkatmából ünnepség lesz az MSZT 
székházban. 

* 

'A Magyar 'Állami Népiegyüttes 
hétfőn délután hat órakor és este 
fél kilen.z órai kezdettel előadást 
larf a Szegedi Állami Nemzeti 
Színházban. 


