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fl Minisztertanács és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa elnökségének határozata 
a felszabadulási munka v e r s e n y e n résztvevő 
legjobb üzemek és dolgozók jutalmazásáról 

A Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa Elnöksége üd-
vözli az ipari, építőipari és közle-
kedési üzemek, kereskedelmi vál-
lalatok, gépállomások és ál lami gaz-
daságok dolgozóinak kezdeménye-
zését, hogy hazánk felszabadulásá-
nak 10. évfordulója tiszteletére 
munkaverseny-vállalásokat tesznek. 

A felszabadulás 10. évfordulója 
tiszteletére tett niunkafelajánlások 
híven tükrözik egész dolgozó né-
pünk szeretetét felszabadítónk, a 
hős szovjet nép és nagy pártunk 
iránt. Kifejezik népünk odaadását 
a szocializmus építése, a béke meg-
védése, a haza ügye iránt. 

A dolgozók kezdeményezése ha-
talmas, ú j erőforrásokat tár fel, 
amelyek nagymértékben segítik 
pártunk politikájának megvalósítá-
sát, a dolgozó nép életszínvonalá-
nak emelését. 

A Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa és a Szakszerveze-
tek Országos Tanácsa Elnöksége a 
népi megmozdulás kiszélesítése ér-

dekében, a felszabadulási munka-
versenyben győztes üzemek, válla-
latok, gazdaságok számára ••felsza-
badulási serleget* tűz ki jutalom-
ként. A felszabadulási serlegeket 
az "élüzem* feltételek teljesítése 
terén legjobb eredményeket elérő 
üzemek, vállalatok, gazdaságok nye-
rik el. A győztes üzemek a felsza-
badulási serleg és az *clüzem-< 
vándorzászló elnyerésével egyidejű-
leg az "élüzem* kitüntetéssel járó 
pénzjutalom kétszeresében részesül-
nek. 

A minisztertanács és a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsa Elnöksé-
ge, valamennyi, a felszabadulási 
munkaversenyben eredményesen 
résztvevő vállalatét elismerő okle-
véllel tünteti ki. 

A felszabadulási munkaverseny 
eredményét 1955. május l-ig nyil-
vánosságra kell hozni. 

Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa, Szakszerveze-
tek Országcs Tanácsa Elnök-

sége 

Január 2 0 - 2 3 k ö z ö d bé&eestelten választják meg 
a békebízollságok küldöttüké! a városi béketatátkozára 

Az elmúlt hét csütörtökén a Vá- február 6-án megtartandó városi 

Szabadságunk születésnapiának tiszteletére 

Verseny a TSZ-ekben 

rosi Békebizottság ülést tartott, 
amelyen elhatározták, hogy január 
20—29 között az üzemekben, kerü-
letekben a békebizottságok műsoros 
békeesteket tartanak, ahol megvi-
tatják a jelenlegi nemzetközi hely-
zetet és küldötteket választanak a 

béketalálkozcra. Ezen a béketalál-
kozón — amely jelentős eseménye 
lesz a szegedi békemozgalom nak — 
jelölik majd ki a békeküldöttek 
azokat, akik majd képviselik Sze-
ged békeharcosait a IV. Magyar 
Békekongresszusra. 

Műsorváltozás a színházban 

A Szegedi Állami Nemzeti Szín-
ház igazgatósága közli, hogy a ma 
délelőtt fél 11-re hirdetett hang-
versenyt — technikai okok miatt — 
későbbi időpontra halasztják. A 

színház délután a nagy érdeklődés-
re való tekintetfel 3 órakor a Csár-
dáskirálynőt játssza bérletszünet-
ben. Este — a műsor szerint — a 
Csárdáskirálynőt adják elő. 

Tápéi hírek 
A tápéi dolgozó parasztok Ter-

hes Antal mezőgazdasági előadó 
kezdeményezésére vállalták, hogy 
február 15-ig megtisztítják az árpa, 
zab és a tavaszi vetőmagvakat, 
rendbehozzák gazdasági szerszá-
maikat. 

Lengyel János volt tápéi lakos öt 
évvel ezelőtt ment Pécsre szénbá-
nyásznak. Annyira megszerette a 
bényászmesterséget, hegy ott is 
maradt és szorgalmas munkájával 
kiérdemelte, hogy már az első év-
végén vájár lett. Feleségét is ha-
marosan elvitte magával és ott él-
nek most. Lengyel János január el-
sejével aknász lett. Most 61 éves. 
Idős kora ellenére becsülettel meg-

Ezt a történetet a 
Csukcs-félsziget egyik 

telepén Nugligranban hal-
lottam. S csak annyit aka-
rok elöljáróban megjegyez-
ni, hogy a csukce vadászok 
inkább kevesebbet mondá-
nak a maguk vadászkaland-
jairól, mintsem megtoldanák 
valamivel. 

A 13 éves Tinyenrultyev 
elk'irte apjától a winches-

István akna állja helyét a pécsi 
dolgozói között. 

A tápéi dolgozók nem tudják 
megérteni, mi az oka, hogy ismét 
két hétig egyáltalán nem volt Tá-
pén Kossuth cigaretta. A községben 
már nem ez az első eset, hogy hi-
ány mutatkozik éppen e legkereset-

dolgozók tebb cigarettafajtából. A __ 

nem tudják mire vélni e hiányos cUetT tehenek" Wr ja i t " eíhuiláT néb 

A baktói Alkotmány TSZ után a 
Felszabadulás Termelőszövetkezet 
tagjai csatlakoztak másodikként az 
RM Művek felhívásához s az 
1955-ös termelési évre párosver-
senyre hívták az alsóvárosi Ü j Élei 
Termelőszövetkezet tagjait. 

A versenyre hívó levélben — me-
lyet elküldtek az Ü j Élet TSZ-nek 
a Felszabadulás tagjai — vállalták: 

Az össze gazdasági gépek és 
felszerelések kijavítását február 
14-ére, A tavaszi vetőmagok tisz-
títását és csáv ázását február 10-ére. 
Továbbá 284 katasztrális hold őszi 
velésük fejtrágyázását és tavaszi 
fogasolását március 15-ére, 350 ka-
tasztrális hold őszi mélyszántásuk 
simítózását március 30-ára. Március 
8-ig összes tavaszi kalászosaikat, 40 
katasztrális hold árpát elvetik. Cu-
korrépa vetéstervüket 35 holdon 
március 25-ig elvégzik, március 
14-ére pedig a tervbevett 15 hold 
napraforgójukat is elvetik. Vál-
lalták, hogy 122 hold kukoricave-
tésíervüket április 30-ig teljesítik 
s a 122 holdból 61 holdat négyzetes 
vetésű rendszerrel veinek el. Áp-
rilis 25-ig 163 katasztrális hold 
őszi mélyszántáson a kultivátorozást 
végzik cl, 35 katasztrális hold cu-
korrépát pedig április 20-ig meg-
sarabolnak. A takarmány- és cu-
korrépa első kapálását május 15-re 
befejezik, a kukorica első kapálá-
sát pedig május 20-ára elvégzik. 

A burgony.aültelést tíz katasztrá-
lis holdon április 10-ig és az első 
kapálást pedig május 20-ig befeje-
zik. 172 katasztrális holdon kapás-
növényeiket másodszor és harmad-
szor megkapálják július 22-ig. 

Ezeket a vállalásokat a TSZ nö-
vénytermesztési brigádjának tagjai 
megbeszélték, s közös lelkesedéssel 
vállalták, hogy ígéretüket becsület-
tel teljesítik. 

A kertészeti brigád tagjai is ösz-
szemérik erejüket az Ű j Élet kerté-
szeivel. Ök a következőket vállalták: 

Február l-ig az összes meleg-
ágy! kereteket ós ablakokat kija-
vítják, február 15-ére 200 darab 
melegágyat készítenek. Április 8-ig 
az összes korai kerti palántákat ki-
ültetik. Április 4-we a mclcgágyi 
hónapot retket piacra viszik. A pi-
kirozhtt paprika és paradicsom ki-
iiltctését április 28-ig elvégzik. A 
korai kalarábét május 20-ig piacra 
viszik, 

A versenyből az állattenyésztők 
sem maradnak ki. Ök a következő-
ket vállalták: 

A tehencezetben a jelenlegi fejé-
si átlagot február 20-ig szarvas-
marhánként két literre emelik. A 
tehenek tisztántartására még foko-
zottabb gondot fordítanak. A le-

ellátást. 
Csendes Pálné 

A televízióról tart előadást Ma-
kai Lajos egyetemi tanársegéd hét-
főn délután 6 órakor a Tolbuchin 
sugárúti KPDSZ kultúrotthonban. 

kül, egészségesen felnevelik. 
A juhászaiban vállalják, hogy 

100 darab anyabirka után 111 darab 
bárányt felnevelnek s a választás-
nál a bárányok átlagsúlya eléri a 
18 kilogrammot. A sertéstenyőszei-
ben anyakocánként hat darab fia-
lási átlagot érnek el és a válasz-

tási malacok átlagsúlya 12 kilo- termést 12 mázsáról 14 mázsára, a 
gramm lesz. A baromfitenyésztők 
vállalják, hogy tyúkonként 120 
darab tojás-átlagot érnek el s a 
csibék elhullását tíz százalék alá 
szorítják. A liba- és kacsakeltetés-
nél vpló elhullást pedig öt száza-
lékra csökkentik. A fogatosok fel-
ajánlják, hogy öt darab vemhes ló 
után öt darab egészséges csikót ne-
velnek fel. 

A brigádok tagjai ígéretet teftek 
arra is, hogy a mennyiségi munka 
mellett kifogástalan minőségi mun-
kát végeznek. A TSZ tagjai együt-
tesen vállalják. hogy az állam 
iránti adófizetési és beadási köte-
lezettségüket haláridőre teljesítik. 
Ugyancsak cigyutr.es erővel július 
30-ig felépítenek egy öt vagonos 
kukoricagórét és egy 1500 férőhe-
lyes baromfi ólat. 

• 
Ebből a nagyszerű versenymoz-

galomból az űjszegedi Haladás TSZ 
tagjai sem maradnak kl. Ük első-
sorban az évi termésátlagok növelé-
sére tettek nagyszerű vállalásokat. 

Szavukat adták arra. hogy a bú-
za holdankénti termésátlagát ez-
évben 11 mázsáról 13-ra, az árpa 

zab holdanként! terméseredményét 
8 múzsáról 11 mázsára, a kukori-
cáét 16-ról 18-ra növelik. A cukor-
répa tormásiét pedig 100 mázsával 
növelik; — 300 mázsás cukorrépa-
termést érnek el. 

Vállalták azt is. hogy a kerté-
szetből származó 315 ezer forintos 
tervezeit jövedelem helyett 350 ezer 
forint bevételt bizlosítanak. J ó 
munkával elérik azt, hogy a nyár 
folyamán gyümölchtcrmelósük 300 
ezer forintot jövedelmezzen. 

A"z állattenyésztők elsősorban a 
fejési átlag cs az anyakocák fia-
lási állagának növelésében tettek 
értékes felajánlást. Az eddigi ha-
tos fialási átlagát a sertéseknél 
nyolcra emelik. 

Adófizetési és beadási kötelezett-
ségeiket haláridő előtt teljesítik. 

Ezek a nagyszerű versenyvállalá-

eok lelkesítsék városunk többi ter-

melőszö v e tk ezo 'cinek tagjait is. 

Semmi mással nem ludnánk mél-

tóbban készülni népünk nagy nap-

jára, mint öntudatos dolgozókhoz, 

termelőszövetkezeti tagokhoz 1116 
szocialista munkával. 

Újjáéled az orsságoshírü deszki délszláv 
népi együttes 

Kellő támogatás hiányában ta-
valy feloszlott az országoshírű 
deszki délszláv kultúresoport. A 
Hazafias Népfront helyi bizottsá-
gának segítségével azonban újra 
fellendült az élet a község kullúr-
otthonában. Esténként ma már 
több mint 100 magyar és délszláv 
fiatal közösen szórakozik, sportol 
vagy tanul a különböző szakkörök-
ben. 

A színjátszók „Kotsonya Mihály 

házassága" cimü 200 éves magyar 

iskoladrámát tanulják. A 40 tagú 

énekkar több régi, máncsak a falu 

legöregebb lakói által ismert desz-
ki népdalt adnak elő, amelyeket 
Kádár Kata óvónő, Radity Veli-
mir délszláv tanitó és Szabolcsi 
Gábor kulhírotthon-igazgató gyűj-
tött. 

Az újjáéledő 28 tagú délszláv né-
pi együttes régi szokást visz szín-
padra. Á nagyböjt első tavaszi va-
sárnapján a fiatalok a réten közös 
játékot szoktak rendezni, mert a 
faluban az öregek tiltják a mulat-
ságot, A népi együttes vidám tánc-
játéka ezt a hagyományt eleveníti 
majd fel. 

Megnyí l t a z új tej ivó 
Ennek a szép tejivónak igazán 

örülni fognak az emberek. Ott van 
a Somogyi utcában, ahol évekkel 
ezelőtt is tejivó volt, de most sok-
kal szebb lett. Hófehér a fal, az 
asztal, a székek, a pult. Az asztalo-
kon vázák, benne virágok s meny-
nyi finom dolog: cukrászsütemé-
nyek, szendvicsek, forró tea rum-
mal, tejféleségek, kávé, kakaó, jog-
hurt ... 

Nem is érünk rá nézgelődni, 

mert egy kis ünnepség kezdődött 

tegnap délelőtt 10 órakor: megnyi-

tották Szeged új tejivóját. Itt de-

rült ki, hogy bizony amíg a város 

a Megyei Tanácshoz tartozott, so-

káig kérlek pénzt a tejivó üzem-

beállítására, de nem kaptak. Most 

a Városi Tanács gyorsan és hatá-

rozottan intézkedett, hisz a Haza-

fi 

Igaz iöriénei 
Irta: P. ANTONOV 

fias Népfront programjába szere-
pel a dolgozók ellátásának meg-
javítása. SoHi Antal elvtárs, a Sze-
gedi Vendéglátó Vállalat vezető-
je megnyitójában azt is megemlí-
tette. hogy a vállalat karbantartó 
részlegének jó munkája mintegy 20 
ezer forint megtakarítást eredmé-
nyezeit és ezért Seréti Kálmánt, 
Fodor Jánost, Somogyi Illést, Tóth 
Ferencet és Gróf Aurélt a vállalat 
vezetősége megjutalmazza. 

Mison Gusztáv elvtárs, az I. 
kerületi Tanács vb. elnöke vetle át 
a tejivót. Fehér Jánosné üzletve-
zető ígéretet tett arra, hogy min-
dent megtesz a vásárlók gyors, 
előzékeny kiszolgálása érdekében. 

Mielőtt megkezdődött a forga-
lom, megkérdeztük Solti elvtársat, 
hogy mi mindent lehet majd kapni. 

— Látszatra ez egy elsőosztályú 
étterem, de valójában a legolcsóbb 

j büffé árakon árusítjuk a külön-
a hóból a hatalmas állat iféle tejétel-féleségckct. Tanulmá-
alól és kissé oldalt leült, f n j / 0zn i fogjuk az ország különböző 
hogy lábából kiálljon a ro- itcjvcndéglöinek ellátását de addig 
megés. Sokáig üldögélt ott. lesz tejberizs, amelyből egy bő-

mjg mpga előtt, amelyek 
gyors iramban oldalt halad-

tort. Kedve szottyant a fiú- tak. Rögtön tisztában volt 

ötven métert, amikor két puska van a kezében. Las-
fehér mozgó foltot pillantott san felemelte a fegyvert. 

No, már elég közel van-
nak. Gondosan célzott . . . 
Eldörrent a lövés. A bocs 

nak egy kis nyúlvadászatra. 
Vidáman dudorászva in-

dult el a „vadászösvényen". 
Ez az ösvény megkerült 
jobbról ogy hegyet s hosz-
szan kanyargott a tó felé. 
A hegyről viszont csak egy 
félkilométeres lejtő ereszke-
dett a tóra. Olyan meredek, 
hogy ha friss, porhó van, 
legjobb ezen a lejtőn men-
ni, mert rövidebb, mint az 

vele, mik lehetnek a fehér 
foltok. Mackók! Keit fehér 
medve! Látszott rajtuk, na-
gyon éhesek lehelnek, mert 

dász után. Már éppen el-
érte s kitátotta rá a száját, 
hogy megragadja, amikor 
a f iú teljes erejéből a pofá-
jába csapott a puskatussal. 

mintha megbollott volna, Az ütéstől visszahőkölt a 
aztán kétlábra állt, man-
csaival átfogta a fejét és 
elkezdief't forogni cgyhely-

Aztán odament a leterített 
medvéhez jól megnézlte. A 
maokó szemei már üvege-
sen meredtek, a szája véres 
volt a két agyara kizúzva. 
Ahogy jobban körültekin-
tett a fiú, látta, éppen a tó 
partjához értek: tovább 
nem letlt) volna menekvés. 

Egészen elgyengült a iá-
ba. Tépett köpenyével, ne-
hezen zihálva ismét felfelé 

(séges adag 3.20 fillér. Nagyadig 
l kocscmnya 4.70. A szendvics 2 fo-
[rint és kapható különböző felvá-
\ gott, fasírozott, hideg étel, sajl. 
| Csitmlunk majd madárfejet és kii-
i lönböző diétás tej-ételféleséget. 

A tejivó megnyílt, — jó étvágyat 
[a sok finomsághoz. M. T, 

mohón szaglászva rohan- ben. Az anyamedve tovább-

ösvény s messze ellátni in- Hírtelen kiegyenesedett, ma-

rohant. A fiú ismét célzott, 
megnyomta a ravaszt. Halk 
csettemás. Még egy! Még egyet a fogára a puskatus-
egy! Az ütőszeg üresen csat- s a l és ismét siklóit tovább, 
tögott. a medve ordított. 

Tinyenrultyev csak most í mikor a fiúnak egy 
döbbent rá. hogy egy pat- « hosszabb szakaszon si-
ro n van a puskában. Már került lesiklania, előkapta 

gasra dobta ezőrmesapkáját egészen közel volt az anya- kéisót és fel hasi tolta vele a 

gásznak az itt-ott látszó fe-
kete foltok között, amelye-
ken ennivalót sejtettek. 

Á csukos vadásznak nem 
szabad megijednie a zsák-
mányától s ezt Tinyenrul-
tyev is nagyon jól tudta. 

medve, ugyanakkor a f iú 
már porzott ismét lefelé to-
vább a 

esve igyekezett 
ténytartót. De már ismét 
ott a medve. Megint kapott egyhelyben, a golyó az all-

- • kapósát roncsolta szót. Csak 
két újabb nem egészen pon-

.... „ Megny í l t 

S t t eléÍnfXl lo„PTkm^ebL S i t | Gel lér t H u g ó k i á l l í t ása 
dig ott forgolódott, ordított 

Most éppen friss hó esett 
B Tinyenrultyev erre vtítlte 
útját. Amint felkapaszko-
dott a hegyre, megállt és 
körülnézelődött, aztán elin-
dult a meredek szélén a 
legfrissebbnek látszó nyúl-
csapáson. 

Az igazi vadász nem pa-
zarol köb töltényt egy nyúl-
ra. Tinyenrultyev kitapo-
gatta a szőnnebundára vett 
fehér köpeny alatt az övére 
erősített tölitlényzacskót, ki-
vett egy patront és megtöl-
tötte a puskák Csak egyet-
len töltényt tett belé, pedig 
egész tárat be lehet 
ögy szerre. 

, Alin italait lefelé .vagy 

de már arra sem volt ide-
je, hogy nagyot nyeljen a 
friss levegőből. Ugrott 

és torkaszakadtából kiabálni 
kezdett. hogy felhívja ma-
gára a medvék figyelmét. 

A medvék észrevették és 
már rohantak is feléje. Ha-
marosan egészen tisztán le-
hetett látni őket. Amelyik 
elől futott, kisebb vo l t . . . 
Bocs! Az anyamedve kicsit 
lemaradt. Mindkettő bozon-
tos, horpasznk beesett. Na- zett köpenye alatt 
gyon ki lehetitek éhezve. a töltényes zacskót. 

•R óbban tette volna a 
fiú, ha a meddő szem-

lélődés helyett inkább ú j 
pa tront tesz a puskájába. A 
váratlan zsákmány láttán 
valahogy egészen megfeled-

tenui kezett róla, hogy csak 
egyetlen patronja van 

medve. Már tisztán tehetett köpenyét a zacskó fölött, 
látni vöröses szemét s fejé- D e nyomában a medve is-
hez tapadó apró fülét. m ó t . A puskatus reccsenve 

'tos lövés után nyiilott el. 
Tinyenrullityev halálosan 

kimerülve érkezett haza. 
Az ajtó előtt leverte csiz-
májáról, köpenyéről a ha-
vat s benyitott. Apja és 
bátyja a kemencénél me-
legedtek. Tinyenrultyev 

A fiú kitátotta a száját, megint lecsap és Tinyenrul- mintha mi sem történt vol-
na, melléjük ült. Aztán csak 
úgy mellékesen megjegyez-
te: 

— Ki kéne menni a tóhoz, 
megnyúzni a két fehér med-
vét az előbb lőt.tem őket. 

^ s a k amikor már el-

tyev tovább repül lefelé. 
Végre most a hasítékon si-
került egy patront kiven-

Szombaton délben nyitották meg 
a Kultúrkapcsolatok Intezetében 
Gellért Hugó, nz Egyesült Államok-
ban élő nevos magyar grafikus- és 
festőművész kiállítását. 

A megnyitó ünnepségen megje-
• lent Mihályfi Ernő népművelési mi-
[ ni9ztorhelycttos, Ék Sándor és Ká-
i dár György Kossuth-díjas fostőmü. 
[vész, továbbá politikai, társadalmi 
I és művészeti életünk számos képvi-
I selőjo. A kiállítást Aradi Nóra mií-
[ víszéttörténész nyitotta meg. 

egyet ée teljes erejéből ro- n ie. Megtöltötte a winches-
hanni kezdett lefelé a lej-
tőn, közben pedig igyeke-

elérni 
Nyo-

tert. Ahogy a bőszen ordí-
tó medve ismét beértő s rá 
akarta vetni magát, hirte-
len szembefordult vele s 

mában egész hófelhő ka- puskája csövét a fenevad 
vargott. Botladozva, buk- széles, bozontos mellének 
dácsolva futott lefelé. 

mentek a felnőttek a 
medvékért, akkor fakadt 
sirva: az már nem is baj, 

• Január 23-ig meghosszabbították 
a nyúlvatiás.a! ideiét 

A Magyar Vadászok Országos 
[Szövetsége közli, hogy a nyúlvad-i-

szegezve elsütötte. A medve hogy édesanyja látja, ő nem Iszat idejét január 23-ig meghes/-
. . . — „1J „ l_í - /^L _ J .t z • czdKKi+né+dli" A™ Z-. 4-Ár. I „1 ' / .. A fehér medve számára rázuhant a fiúra, mancsai-

nem jelent akadályt az 
ilyen meredek hegy. Mell-
ső lábait behajlítva, mint 
valami szántalpakon ügye-

esak azt tudta, hogy töltött een, siklott lefelé a kig va-

val szaggatni kezdve köpe-

nyét, azlán clcscndesedeitt. 

A golyó oMbatalált. 

Tinyenrultyev kimászott 

gúnyolja ki ezért a vadászt, 
különösen ha azt tekinti, 
hogy ez a vadász mindössze 
csak tizenhárom eves. 

Fordította: 
CSALLÓ JENŐ 

szabbították. Az intézkedésre rzért 
volt szükség, mert a kedvezői1 i 
időjárás miatt a társaságok tfibV 

[sége a nyúlvadászntckat nem tud Is 
megtartani. A fácán vadászat válto-

zat lanul tilos. 


