
Erős ország, épülő szocializmus 

A Jósika utcai bérház után a Marx téren is épül 
ú j lakóház a dolgozó embereknek. Az épületben 82 csa-
lád kap majd otthont. 

Nagyok, csodálatosak azok 
az eredmények, amelyeket a 
tíz szabad esztendő alatt a 
párt útmutatásával, a Szov-
jetunió segítségével a dolgo-
zó nép teremtett meg. Mi, 
szegediek is becsüljük meg-
változott életünket, s büsz-
kék vagyunk mindarra, ami 
szabadságunk születése nap-
jától kezdve városunkban lé-
tesült. 

Megbecsült a dolgozó em-
ber és munkája. S az ember 
tervei nem üres vágyálmok, 
hanem egyre inkább való-
sággá válnak a munka nyo-
mán. Tovább akarunk men-
ni a felemelkedés útján! 
Ezért Szeged népe is mun-
kálkodik azért, hogy meg-
valósítsuk azokat a feladato-
kat, amelyeket az MDP Köz-

ponti Vezetőségének márciu-
si határozata tűzött elénk. 

Hosszan lehetne sorolni 
mindazt, amit Szegeden lé-
tesítettünk; mindazt, ami 
megmutatná, hogyan kapott 
tartalmat, szépséget a dolgo-
zó ember élete. S most kü-
lönösen emlékezünk a fel-
szabadulás jelentőségére, az 
átkos és nyomorúsággal teli 
múltra, a jelen örömeire. 
Hálatelt szívvel gondolunk a 
szovjet emberekre, akik vé-
rük hullatásával a szabad 
életet hozták nekünk. 

Sok az eredmény Szegeden 
is. Néhány képpel mutassuk 
meg ezeket, amelyekben ott 
tükröződik az alkotó munlca, 
a dolgozó ember megszépült 
élete. Nemcsak a betűvetést tanulják a dolgozó emberek 

gyermekei. Két balett-iskola is működik Szegeden, sok 
résztvevővel. 

Németh Anna az Üjszege-
di Kender-Lenszövő stoppoló 
üzemrészének egyik kiváló 
dolgozója. Küldöttként részt 
vett a februárban tartott 
országos magyar békekong-
resszuson Is. A felszabadu-
lási versenyben, műszakban 
nemcsak teljesítette, hanem 
túlteljesítette vállalását. Jó 
munkával készült ő is ápri-
lis 4-re. 

A második világháboiúban igen megrongálódott az 

Ujszegedi Kender-Lenszövő Vállalat épülete is. Romok 

voltak a gyárban mindenfelé, kiégett falak, üszkös ge-

rendák meredtek az égnek. Nem csak a falak, hanem a 

gépek is megrongálódtak. A felszabadulást megelőző idő-

ben a menekülő fasiszták a Tisza vizébe eresztették a 

gyár gépeinek jórészét. Tönkretett, kifosztott volt az 

üzem, s nagyon jól emlékeznek erre a gyárban régebb 

óta dolgozók, 
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'A felszabadulás után egyesek úgy vélték, talán 

nem is kezdhefi majd meg a munkát az Ujszegedi Ken-

der-Lenszövő. A párt messzehangzóan hirdette, hogy lesz 

magyar újjászületés. Megkezdődött a munka a felszaba-

dulás után az újszegedi gyárnál is. A kommunisták a 

gyár üzembe helyezésének nagy munkajában is példát 

mutattak; tettet, szóval buzűitoltak. Szép a gyár most, 

nyoma sincs már a háború pusztításának. Falai között 

jó munka folyik, g igen szépek voltak az eredmények a 

felszabadulási versenyben. 

Erdélyi Albert, a Ruha-

gyár munkása nemsokára be-

fejezi 1961-es tervét is; egy 

azok közül, akik megelőzték 

az időt. A felszabadulási ver-

senyben, műszakban kima-

gasló eredményt ért el, így 

készült április 4-re. Szívesen 

segít munkatársainak és ad« 

ja át tapasztalatait. 
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A menekülő fasiszták pusztítottak mindent: embert, 
épületeket. Felrobbantották a közúti hidat, amely Szege-
det és Újszegedet kötötte össze. A híd-ívek a Tiszába zu-
hantak. 

'A felszabadító szovjet hősök ponton-hidat létesilet- 1948. őszén átadiák 
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aforgalomnak az új Tisza-
tek a Tiszán. Ezen a hídon folyt a közlekedés a felsza- hidat, — a Itákosi Mátyás Hátat. Hősi munkával épült, 
badulástól kezdve 1948 őszéig. A pontonhíd akkor na- s a Mail szebb, jobb a réginél. Szeretjük hidunkat, büsz-
gyon jó szolgálatot tett. >» kék vagyunk rá. 
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Dudás Mihály régen ter-
melőszövetkezeti tag. Tudja, 
hogy a közös gazdálkodás a 
dolgozó parasztok felemelke-
désének egyetlen helyes út-
ja. Az Alkotmány termelő-
szövetkezet tagja, igen jól 
érti a sertéstenyésztést, szén 
jószágokat nevel. Munkáját 
kedvvel végzi, hogy minél 
jobban gazdálkodjanak és 
így több legyen a jövedelem. 

A Szegedi Textilmüvek Közép-Európa legmodernebb textilüzeme. Kiváló szovjet gépeken készül a fonál, 
liogy az ember javát szolgálja. A Textilműveket szabad hasa szabad népe emelte. Nemrégen ünnepeltük a gyár 
fennállásának ötödik évfordulóját. 

A Textilművek városunk egyik nevezetessége és méltán jogos büszkesége Is. A gyárban jó munkával ké-
szültek a nagy évfordulóra. Első negyedévi tervüket határidő előtt teljesítették, becsülettel eleget tettek vállalá-
suknak. 

Hetényi Géza akadémikus, 
egyetemi tanár, az I. sz. Bel-
gyógyászati Klinika, igazgató-
főorvosa igen eredményes 
munkát végez. A pavlovi ta-
nítások alapján a fekély 
betegségek Lórcktanábm 
végzett kiemelkedő kutatá-
sokat. s ezért Kossuth-díjat 
kapott. Megbecsült, elismert 
az értelmiségiek munkája. 

(Uebmann Béla felvételei) 


