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A Hazafias Népfront szegedi előkészítő bizottsága 

október 10-én délelőtt fél 10 órakor 

n a g y g y ű l é s t rendez a Klauzál téren 
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A nagygyűlés szónoka: 

Farkas Mihály, 
az MDP Politikai Bizottságának tagja, 

a Központi Vezetőség titkára 

A Hazafias Népfront jelszavai 

Egységben az erő! Egyesüljön növelésével, az önköltségcsökken-
hazánk minden igaz fia és lánya a 
Hazafias Népfrontba! 

Él jen a Hazafias Népfront, a 
magyar népi erők egységes, or-
szágépítő mozgalma! 

A Hazafias Népfront: erős, egy-
séges nép, szabad, virágzó ország! 

A 10 év eredménye: a háborús 
rom helyén virágzó szabad éiet, 
urak országából dolgozók hazája! 

Védd a békét, népünk hatalmát, 
hazánk függetlenségét! 

Él jen népünk harcban és ország-
építésben kipróbált vezetője: a ma-
gyar munkásosztály! 

Éljen és erősödjék boldog jö-
vőnk biztositéka, népi demokráci-
ánk szilárd alapja, a munkás-pa-
raszt szövetség! 

A kormány polit ikája — a dol-
gozó nép polit ikája! Éljen Népköz-
társaságunk kormánya! Él jen a 
dolgozó nép és a kormány egy-
sége! 

Éljen a nemzeti egység élharco-
sa, a népjólét, a szocialista építés 
szervezője: a Magyar Dolgozók 
Párt ja! 

Szeged dolgozói! Szilárd egység-
ben előre a Hazafias Népfront 
programmjának megvalósításáért! 

Munkások! A termelékenység 

téssel, a takarékossággal segítsétek 
a Hazafias Népfront programmjá-
nak megvalósítását! 

Dolgozó parasztok! A Hazafias 
Népfront programmját segítsétek a 
gyors begyűjtéssel, a mezőgazdasá-
gi munkák időbeni elvégzésével! 

Értelmiségi dolgozók! A Hazafias 
Népfront programmjának megvaló-
sításáért növeljétek a tudomány 
szerepét az iparban és a mezőgaz-
daságban! 

Fiatalok! Legyetek első soraiban 
azoknak a harcosoknak, akik a 
Hazafias Népfront programmjának 
megvalósításáért küzdenek! 

A Hazafias Népfront programm-
jának megvalósítása: városunk fej-
lesztése, az egész lakosság élet-
színvonalának emelkedése —mind-
annyiunk ügye! 

É l jünk jogainkkal: tömörül jünk 
valamennyien a Hazafias Népfront 
zászlaja alá! 

Kisiparosok, kiskereskedők! Se-
gítsétek elő a Hazafias Népfront 
programmjának megvalósítását: a 
jobb áruellátást! 

Asszonyok! Támogassátok a Ha-
zafias Népfront célkitűzéseit: te-
gyetek hitet a béke, jólét, a fel-
emelkedés közös ügye mellett! 

Együttesen hallgatjuk meg Farkas elvtárs 
beszédét 

Szeged dolgozói készülnek a vasárnapi nagygyűlésre 

Belovai Lajosné, a Délmagyar-
országi Rostkikészítő Vállalat új-
szegedi telepének kormánykitünte-
tett dolgozója is készül a vasárnapi 
nagygyűlésre. A város felszabadu-
lása 10. évfordulója alkalmával a 
következőket mondotta: „Az elmúlt 
tíz esztendő részemre is sok jót és 
szépet biztosított. Ami t a kapitalis-
ta társadalmi rendben nem tudtam 
volna elérni, azt ma elértem. Tíz 
évi munkám elismeréséül többszö-
rös kitüntetésben részesültem, már 
két ízben üdültem Galyatetőn. 
Mindazt, amit kaptam a felszaba-
dulástól, igyekeztem jó munkám-
mal meghálálni . A kormány ú j po-
litikája, az emberekről való gon-
doskodás megmutat ja az utat, ame-
lyen tovább kell haladnunk a jobb 
és gondtalanabb élet felé: a Haza-
fias Népfrontba kell tömörülnünk 
egységesen. J ó magam is készülök 
a vasárnapi nagygyűlésre. Ott le-
szek dolgozótársaimmal együtt. 

• 

A M E Z Ö K E R dolgozói is a fel-
szabadulási műszakban elért kiváló 
eredményeikkel készültek Szeged 
felszabadulásának 10. évfordulójá-
ra. Szombaton ünnepséget tartanak 
a vállalat dolgozói, amelyen vál-
tozatos műsort mutatnak be a kul-
túresoport tagjai. A vállalat tö-
megszervezetei feldíszítik a helyisé-

geket, a termek utcafelőli részét, 
és készülnek a vasárnapi nagy-
gyűlésre. Elhatározták, hogy vala-
mennyien ott lösznek, együtt vo-
nulnak fel a Klauzá l térre és a 
nagygyűlés után megkoszorúzzák a 

szovjet hősök emlékművét. 
• 

A szegedi termelőszövetkezetek 
tagjai is készülnek a Hazafias Nép-
front szegedi előkészítő bizottsága 
holnapi nagygyűlésére és Farkas 
Mihá ly elvtárs beszéde meghallga-
tására. A munkaközi szünetekben 
egyre több szó esik a tsz-ekben a 
népfrontról és a vasárnapi nagy-
gyűlésről. 

Felszabadulás tsz tagjai: He-
gedűs Ferenc, Mészáros Szilveszter 
és a többiek vasárnap reggel a 
Szent István téren találkoznak egy-
mással és onnan együtt jönnek 
ma jd a Klauzál térre meghallgatni 
a nagygyűlést. 

Dózsa tsz-ben pénteken szedték a 
szilvát, többen a tagok közül, má-
sok meg szelektoroztak. A traktor 
végezte a szántást. A Dózsa tsz 
tagjai is beszélgettek egymás kö-
zött a népfrontról és bizony érdekli 
őket, hogy miről lesz szó a vasár-
napi nagygyűlésen. Nagy Lajos, 
Gémes Ferenc és a tsz egész tagsá-
ga résztvesz a nagygyűlésen, mert 
sok fontos kérdésről lesz szó. 

Ma kezdődnek Szegeden a háromnapos 
felszabadulási ünnepségek 

Ma megkezdődnek szerte a város-
ban az ünnepségek, amelyeken Sze. 
ged dolgozói egy évtized munkás-
ságóról emlékeznek. Hálatelt szív-
vel gondolnak azokra a hős szovjet 
katonákra, akik felszabadították 
városunkat, baráti segítségüket 
adták ú j életünk megteremtéséhez. 
A város fejlődését tükrözi a 

Felszabadulási kiállítás, 

amelyet ma délután nyitnak meg 
a Móra Ferenc múzeum kupola-
csarnokában. A nagy gonddal ké-
szült kiállításon Dénes Leó elvtárs, 
az MDP Szegedi Pártbizottságának 
tagja, a Városi Tanács elnöke 
mond megnyitó beszédet. Az egye-
temek és a főiskola 

Felszabadulási ünnepségét 

ma délelőtt 11 órakor tart ják meg 
az Ady-téri egyetemen, amelyen 
változatos kultúrműsor is lesz. 
Délután fél 5-tlil fél 6-ig a MÁV 
fúvószenekara 

» 

térzenét 

ad a Széchenyi-téren. Este 7 óra-
kor gyülekeznek a fiatalok a Belo-
iannisz-téren: megkezdődik a nagy 
ünnep előestéjón a 

szegedi if júság 
fáklyás felvonulása. 

Elől a Honvéd és a MÁV zenekar 
halad majd és a fiatal sereg végig, 
halad a Sztálin-kőrúton, a Sztálin-
sét/ányon, majd a Horváth Mihá ly , 
utcán át érkeznek a Széchenyi-tér-
re. Ez a fáklyás felvonulás Szeged 
ragyogó jövőjű fiatalságának har-
cos tüntetése lesz a felszabadult 
élet mellett, harcos kiállás az öröm-
telibb élet megteremtéséért. 

Az Úttörők sem maradhatnak k i 
az ünnepségből: este 7 órakor 

tábortüzet 

rendeznek a Szabadság-'téTen, a 
ltoosewelt-téren és a Klapka-téren. 
A Magyar írók Szövetsége Szegedi 
Csoportja pedig ugyancsak eetc 7 
órakor a Zeneművészeti Szakiskola 
dísztermében 

irodalmi estet 

rendez: „Tíz éves a szabad magyar 
irodalom" címmel. Veres Péter 
kétszeres Kossuth-díjas író tart 
előadást az irodalmi esten, ame-
lyen résztvesz Erdei Sándor író 
az „Uj Hang " szerkesztője és Rideg 
Sándor Kossuth-díjas író, aki sa-
já t művéből olvas fel részletet. A 
megnyitó beszédet Madácsy László, 
a Magyar írók Szövetsége Szegedi 
Csoportjának elnöke mondja, köz-
reműködnek a Szegedi Ál lami Nem-
zeti Színház művészei és a Peda-
gógiai főiskola énekkara. 

Vasárnap délelőtt fél 10 óra-
kor kezdődik a Hazafias Népfront 
szegedi előkészítő bizottságának 

nagygyűlése 

amelyen Farkas Mihály elvtárs, az 
MDP Politikai Bizottsága tagja a 
Központi Vezetőség titkára mond 
beszédet. A gyűlésen választják 
meg Szeged dolgozói a Hazafias 
Népfront 8zegedi bizottságának tag-
ja i t és a Hazafias Népfront or-
szágos kongresszusára, valamint a 
Hazafias Népfront csongrádmegyei 
bizottságába javasolt küldötteket. 
A Hazafias Népfront szegedi zász-
lóbontására együttesen vonulnak 
fel Szeged dolgozói a Klauzál-
térre. 

A nagygyűlés ntán 

megkoszorúzzák 

a szovjet hősök emlékműveit 

a Széchenyi-téren é9 a Dugonics-
temetőben Szeged dolgozói. 

A Horváth Mihály utcai képtár-
ban 

két kiállítást 

nyitnak mog vasárnap délben: a 
paprikakiáil ítást, amelyen Oberma-
yer Ernő Kossuth-díjas tudós 
mond megnyitó beszédet és a IV . 
megyei képzőművészeti kiáll ítást, 
amelyet Szalontai József, a Megyei 
Tanács Népművelési Osztályának ve. 
zetője nyit meg. 

Vasárnap délután 2 órától 

sportrendezvények 

lesznek Szeged valamennyi sport , 
telepén és délután fél 4-től fél 6-ig 
a Honvéd zenekar ad térzenét a 
Széchenyi -téren. 

Vasárnap este fél 8 órakor kez-

dődik az 

ünnepi díszelőadás 

a szegedi Nemzeti Színházban ame-
lyen Tombácz Imre elvtárs, a Sze-
gedi Pártbizottság tagja, a Városi 
Tanács elnökhelyettese mcrnd _ ün-
nepi beszédet. 1 

A vasárnap esti ünnepi díszelő-
adáson fellepnek: Bessenyei Ferenc 
Kossuth-díjas, a Magyar Népköz-
társaság érdemes művésze, Si-
mándy József Kossuth-díjas és 
Lórencz Kornélia az Ál lami Opera-
ház tagjai , Sebők György Liszt- és 
VIT-díjas zongoraművész. Közre-
működnek a műsorban a Szegedi 
Ál lami Nemzeti Szinház művészei. 
A színház zenekarát Vaszy Viktor 
és Rubányi Vilmos vezényli. 

Hétfőn is folytatódnak a felsza-
badulási ünnepségek. A szegedi 
egyetemek és főiskola által Szeged 
felszabadulásának 10. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi elő-
adássorozat keretében hétfőn dél-
után 5 órakor i , i Ü < 

tudományos előadások 

lesznek az Auditórium Maximum-
ban. ahol Hetényi Géza doktor 
akadémikus és Janesó Miklós dok-
tor akadémikus tart előadást. 

Este fél 6 órakor az MSZT Hor-
váth Mihály utcai székházában ün-
nepség lesz az 

| MSZT fennállásának 

10. évfordulója 

alkalmából. A felszabadulási ün-
nepségeket este fél 6 és fél 9 órai 
kezdettel 

Magyar Ál lami Népiegyüttes 

bemutató előadása 

zárja be a Szegedi Ál lami Nem-

zeti Színházban, 

H Á Z D Í S Z Í T É S 

Gyerünk, nézzünk be néhány sze-
gedi házba, hogyan készülnek a 
házfelügyelők, lakók a felszabadu-
lási ünnepségekre, a Hazafias Nép-
front zászlóbontására. 
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Szépen kitatarozták ezt a házat 
kívül , belül. Az udvar közepén, 
szélén virágok díszlenek. Délelőtt 
van, porolják a szőnyegeket. Az 

A tápéi népfrontbizottság tagjai 
programmtervezetük megvalósításáért 

Tápé község két dologról neveze-
tes: messze földön híres népi együt-
teséről ég fejlett háziiparáról, a 
több évszázados múltra visszatekin. 
tő gyékényszövésről. Az alig két 
hete megválasztott harminctagú 
községi Hazafias Népfront bizott-
ságnak úgyszólván alig van olyan 
tagja, aki ne lenne benne vagy a 
népi együttesben, vagy ne foglal-
koznék a gyékényfeldolgozás nem-
zedékről.nemzedékre öröklődő mes-
terségével. Igy nem is csoda az, 
hogy 

a helyi népfrontbizottság pro-
grammtervezetében a sok meg-
oldásra váró kérdés közölt is 
első helyet foglal el a sokat-
emlcgetett kultúrház meg-
építése ég a háziipar tovább-

fejlesztése. 
Van még egy „nevezetessége" a 
községnek a nagy sár, amit az em. 
beremlékezot őta nem javított csa-
tornák okoznak. A programmterve-
zet ezen is segít, mert nemcsak k i . 
javít ják a csatornahálózatot, ha-
nem egy szintbe hozzák, hogy a 
mélyebbfekvésü részeket az őszi 
és tavaszi esőzések idején ne önt-
hesse el a víz. 

Sok szó esik mostanában Tápén 
k Hazafias Népfront terveiről. A 
bizottságba azokat választották be, 
akikben bíznak hogy a terveket 
valóra fogják váltani. 

Nagy Mlhályné eddig nem sokat 
szólt bele a község ügyes-bajos 

dolgainak intézésébe. Csak az 
MNDSZ-be járt el és az énekpró-
bákra, mert ő is tagja a népi 
együttes énekkarának. Most bevá-
lasztották a népfrontbizottságba. A 
reá váró feladatokról s terveiről 
így beszól: 

— Tudom, hogy a Hazafias Nép-
front bizottság tagjaira sok fel-
adat vár. Én mégis szívesen vál-
laltam ezt a tisztséget. 

A programmtervezet biztosítja 
népi ogyüttesünk fejlődését. Tánc-
karunk kint volt a berlini VIT-en, 
sokszor szerepeltünk Budapesten 
és az ország más városaiban. So. 
kan jönnének még közénk, különö. 
sen a falu fiataljai , de nem tud-
juk őket bevenni az együttesbe, 
mert nincs olyan nagy helyiségünk, 
ahol próbázhatnánk. A népfront-
bizottság programmjában szerepel 
a kultúrház megépítése. Én ígérem, 
azon leszek, hogy a kultúrház mi-
előbb felépüljön. 

Kószó Antal mintagazda a Mun-
kácsy-utcában lakik. I gy beszél a 
Hazafias Népfrontról: 

— Az én utcámban már vil lany 
világít , de a községekben még sok 
az olyan ház, ahol esténkint pet-
róleumlámpa fényénél olvasnak. 

A legutóbbi népfrontbizottsági 
ülésen úgy határoztunk, hogy 
még az idén több külső utcá-

ba is bevezetjük a villanyt. 
Nyolc közvilágítási lámpát állí-
tunk fel még az ősszel és legalább 

ötven család ju t ebben az évben 
villanyfényhez. 

A tápéi házi ipari szövetkezetből 
Ördög Sándort választották be a 
bizottságba. 

— Hétszáz család dolgozik szö-
vetkezetünkben — mondja Ördög 
Sándor. Büszkék vagyunk arra, 
hogy most másodízben nyertük cl 
az ország legjobb háziipari szövet-
kezete címet. A díszes tápéi szaty. 
rokon kívül szőnyegeket, papu-
csokat készítünk gyékényből. 

A Hazafias Népfront pro.-
grammja szövetkezetünk to-
vábbi felvirágoztatását is szol-

gálja. 

Tavasszal épül fel a piactéren ú j 
székházunk, irodával és raktárhe-
lyiségekkel. Ugy tervezzük, hogy 
itt helyet adunk az orvosi rendelő-
nek is. 

I f j ú Török András, aki sokszáz 
falubelijével együtt j á r be Szeged-
re dolgozni megfogadta, harcolni 
fog azért, hogy mielőbb megépüljön 
a programmbavett Szeged-tápéi 
villamosvonal. 

A népfrontbizo'ttság tagjaihoz 
most újabb kérés érkezett: vegyék 
be a programúiba liogy a komp 
este hat óra után is közlekedjék. 
A Hazafias Népfront bizottság kér-
te a minisztériumtól, hogy tegyenek 
eleget a Tisza túlsó part ján lakó 
dolgozó parasztok indokolt kéré-
sének. 

emeleti folyosókon megál lnak az 
asszonyok pár percre: -Mit főz 
máma?* — kérdezi az egyik a 
másiktól. Szenet hoznak fel a pin-
cékből, mert bizony ahol piciny 
gyerek van, má r fűteni kell. Az 
udvar jobbsarkában lévő ajtó fe-
lett egy nagy tábla jelzi, hogy 
-Petrás Lajos házfelügyelő*. Kis 
kalapáccsal a kezében jön k i ép-
pen a konyhából Petrás néni, — 
férje a Borforgalminál dolgozik — 
s látszik rajta, hogy egy kicsit el-
gondolkodott. 

— Most akar juk feldíszíteni a 
kaput — mondja —. Szeget kere-
sek. A szomszéd özvegyasszony, 
Németh Ferencné segít ma jd a dí-
szeket feladogatni. De hozom is a 
létrát. 

— A lakók is segítenek a deko 
rálásban. Máskor is, most is ilyen 
nagyobb ünnepek alkalmával. Adott 
pénzt Nemes Mihályné, Vas József. 
Adler Arnold, Pásztor János, Rác 
Mihály és az uram is. Vettünk egy 
pár dolgot, hogy a m i kapunk le-
gyen a legszebb. Jön-e már Né-
methné? — 

— Jövök — nyí l ik ki az egyik 
udvari ajtó, s topog a két néni a 
zászlókhoz, képekhez; ezeket már 
odakészítette Petrásné a kapu-
aljba. 

— Ilyen piros fuksziát is sze-
dünk az udvarban, hogy legyen vi-
rág Sztálin és Lenin elvtársak 
arcképei körül — jegyzi meg Pet-
rásné és még hozzáteszi: 

— Én még ezt nem csináltam 
az uram díszített mindig, de most 
5 oda van és segít a szomszédasz-
szony. Azt szeretnénk, hogy a fel-
szabadulási ünnepségre, a nagy-
gyűlésre, időben, szépen megle-
gyünk. Mert azért nézze: a ház is 
megváltozott, szebb lett a tíz év 
alatt. Ugy, mint az életünk. 

És Sztálin képét kezdte felvirá-
gozni . . . 
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— Tessék, fáradjon be. 

Visszafordulok. Indul tam lefelé a 
lépcsőn az udvarba, hogy ott ke-. 

ressem a házfelügyelőt és mind-
járt a földszinten balra az első a j tö 
az ö v é . . , 

Két nagy utcai, tágas, világos 
szoba, egybenyíló fehér ajtóval. 
Bent meleg van. Mindjár t a cse-
répkályhát tapogatom — az hideg. 

— Igen jó, meleg lakás. Igaz* 
már fűtöttünk az idén, egyszer, 
kétszer. 

Majdnem teljesen ősz, vékony 
asszony Fátyol Sándorné, a házfel-
ügyelő. De mostanában megfiata-
lodott! Szemén, mosolyán, mozgá-
sán, hangján látom. 

Azért jöttem csak, hogy meg-
tudjam, hogyan készülnek a ház 
feldíszítésére, a felszabadulás év-
fordulójára, a nagygyűlésre, de be-
szélnem kell a Fátyol-család életé-
ről is. Mi történt velük a tíz év 
alatt? 

— Hát elvtárs, én nem is tu-
dom . . . Lent laktunk a szuterén-
ban, két hónapja itt fent kaptuk 
ezt a szép lakást. A telefont is be-
szereltük, s hogy örültek neki a 
lakók. Gázunk is van. Itt húznak 
majd egy falat, lesz konyhánk is. 
Türelmesen kivárjuk. Józsi f iam 
most szerel le. Már ia harmadik 
gimnazista, öcsi negyedik általá-
nosba jár. A tüzelőt beszereztük 
még a nyáron. Nem fogunk fázni. 
Én is szeretem a lakókat, úgy ér-
zem, ők is szeretnek engem. Igyek-
szem tisztaságot tartani. Szép vi-
rágos kert van az udvarban. Igaz, 
most már ősz van. de azért még 
van virág és szedünk majd a ka-
pura. Szépen feldíszítjük, a kilen-
ces körzetben a m i kapunk lesz a 
legszebb. A lakók az ablakokba 
tesznek kis zászlókat, virágot, -:izt 
is feldíszítik. Hát hogyne! Nézze 
meg, milyen életet hozott nekem a 
felszabadulás. Nagy ünnep ez! És 
ott leszünk vasárnap a nagygyűlé-
sen. Juhász Pálnéval, Hegyesi Má-
tyásnéval, özv. Gá l Antalnéval 
megbeszéltük, korán megfőzünk és 
együtt megyünk. Meghallgatjuk 
Farkas elvtárs beszédét. Megvá-
lasszuk a népfront bizottságot. Ün-
nepelünk mi is vasárnap. 1 

Markovits Tibor 


