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Mintegy 70 ezer ember vett részt a szegedi választási nagygyűlésen
Vasárnap nagyszerű ünnepnapot élt át Szeged, egész Csongrád
megye. A város és a környező községek népe több nap óta
készült
erre a napra. Még alig virradt, mikor már talpon voltak
Kiszombortói öttömösig,
Röszkétöl Pusztaszerig a környező községek lakói. Nyole
óra ulán már egymásután futottak be Szeged négy vasútállomására a
különvonatok, jöttek az autóbuszok, a kerékpárosok százai Szeged felé
ezen a kellemes, napsütéses májusi vasárnapon. Jöttek az ipari munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek,
öregek,
fiatalok
egyaránt,
hogy meghallgassák Révai József
elvtárs, MVP Politikai
Bizottsága
tagja, népművelési
miniszter, Csongrád megye képviselőjelöltjének
be.
széclét.
Csodálatos képként tárult elénk Szeged május S.án. Az utcákon
eleven emberfolyam hömpölygött. Áradt a dolgozók sokasága a Széchenyi-tér felé. A hatalmas tér szűknek bizonyult. A hatalmas tömeg ellepte még a térbe torkolló
utcákat is. Tíz óra után már
zsúfolásig
megtelt a tér, de még mindig jöttek, Jöttek az üzemek, falrak dolgozói soha végetérni nem akaró menetben. Tizenegy óráig gyűlt a tengernyi nép, Szeged és a környező falvak népe, amely soha még ilyen
hatalmas erővel nem mutatta meg egységét, hazaszeretetét, mint ezen
a május S.i választói nagygyűlésen.
Mindenki hullani akarta Révai elv.
társat, képviselőjelöltünket.
Egymást
túlharsogva
kiáltották a jelszavakat. Ünnepelt Szeged s hirdette, hogy itt, hazánk déli szélén egységesen, szilárdan zárkózik Csongrád megye népe a Népfront, nagy pár
tunk, mindannyiónk
vezére, Rákosi elvtársnak győzelmes zászlaja
alá.
Messzire visszhangzott
a taps Szeged utcáin, hullámzott
az éljen kiáltás, amikor megjelent az emelvényen Révai József
elvtárs.
S
mikor elcsendesedett a lelkes éljenzés, Jegyinák János elvtárs, az MDP
Központi Vezetőségének tagja, a Csongrádmegyei
Pártbizottság
titkára
lépett a mikrofonhoz, hogy megnyissa a nagygyűlést-

Jegyinák János elvtárs megnyitó beszéde
— A Magyar Függetlenségi Nép.
front Csongrádmegyei
Bizottsága
nevében — kezdte beszédét Jegyi,
nák János elvtárs — üdvözlöm Szeged város és járás üzemi munká.
sait, az állami gazdaságok, gépállo.
mások dolgozóit, a termelőszövetkezetek tagjait, egyénileg dolgozó parasztjait az intézmények és hivatalok értelmiségi dolgozóit, az egyetemen és főiskolán tanuló ifjúságot, valamint a választási nagygyűlésünkön megjelenteket — majd így
folytatta:

dalmi
rendszer, amely mindent
azért tesz, hogy
az ember életét
boldogabbá, szebbé, tartalmasabbá
alakítsa. Felépül az a társadalmi
rendszer, amelyben hazánk
dolgozó népét a kölcsönös segítség, a
nép egyetemes érdekeit
szolgáló
törekvés
köti
szétbonthatat]an
egységbe. Felépül az a társadalmi
rendszer, amelyből a további fejlődés útja a kommunizmushA,
a
bőség, az általános jólét
birodalmába vezet.

— Merész, de megoldható ter.
vek ezek, amelyek
megvalósítása
érdekében ^ Függetlenségi
Népfront bizalmat kér: azt kéri, hogy
1953. május 17-én minden dolgozó
adja rá a szavazatát. Semmi kétség,
hogy aki szereti hazáját, népét,
aki a magyar dolgozók és gyermekeik életét boldogságban és békében akarja tudni, május 17-én
a
— Elvtársak!
Két hét múlva, népfrontra Szavaz.
május
17-én országgyűlést választ
— A budapesti
Gheorghiu-Dej
a magyar dolgozó nép.
Alkotmá- Hajógyár munkásainak
kezdeményunk kimondja:
Magyarországon nyezésére egvre nagyobb méreteminden hatalom a dolgozó
népé. kel ölt a választási békeverseny.
A dolgozó nép hata'mának legfőbb Ebből Csongrád megye dolgozói is
képviselője, az országgyűlés, ezért becsülettel
kiveszik
a részüket.
kell az országgyűlést egész
né- Ezzel a munkaversennyel
munkáspünknek választania. Olyan kép- osztályunk ország-világ előtt
azt
viselőket kell küldeni az
ország- az elhatározását
juttatja kifejegyűlésbe, akik készek
önzetlenül zésre, hogy ötéves tervünk negyeszolgálni a nép ügyét.
dik éve első felének
feladatait
— Dolgozó
népünk az elmúlt maradéktalanul teljesíteni kívánja.
ma
hetekben jelölőgyü'éseken
döntött Ez a választási békeverseny
minden iparágra,
az új képviselőjelöltek
személyé- már kiterjedt
ről. Maga döntötte el, hogy
kik minden üzemre, intézményre és a
kerüljenek az országgyűlési
kép- mezőgazdaságra is. Biztosítani kell,
viselőjelöltek listájára.
A
jelölő hogy május 17 a népfront és a
győzelmének
gyűléseken dolgozó népünk
be- tervteljesítés nagy
széde© bizonyítékát adta, hogy drá- napja legyen. Többet, jobbat és olel
ga számára hazájának sorsa.
jö- csóbban termelni, ez az, amit
vendője, hogy féltve őrzött kin- kell érnünk, mert minél nagyobb a
cse a béke és egyemberként sora. termelés üti—lé, annál gyorsabban
kőzik fel a Magyar Függetlenségi gazdagodik az ország és vele együtt
Népfront zászlaja alá, amely a bé- annál gyorsabban nő dolgozó néke. a munka és a jólét programm- pür.k jóléte.
ját terjesztette a választó magyar
A szocialista társadalom felnép elé.
építése és a tartós béke biztosítása
egymástól. A szo— A Magyar Függetlenségi Nép- elválaszthatatlan
f
front vá'asztási felhívásában rész- cializmus épí és — a háború romletesen beszámol az elmúlt
négy bolás! Mi a háború ellen a bókéért
évben végzett munkájáról és
az- harcolunk, mert a háború szenve
zal fordul a dolgozókhoz: „féljetek dést, nyomort hoz, mi pedig örömnégy éves munkánk fölött." Ugyan- teljes életet akarunk biztosítani
akkor a Függetlenségi Népfront az népünk számára. A béke biztosítása
ország fejlesztését
célzó
világos megkövetel! a népek közötti egyen,
elvének
tiszteletben tartápiogrammal, szabatosan
megha'á- jogúrág
rozof feladatokkal 'ép a nép elé. sát. Barátságot, testvéri kapcsolata,
E programmban meghatározza
az kat kell kiépítenünk a népek közölt
első ö'éves tervben még
előttünk mert ez a béke biztosításának döntő
álto feladatokat, megjelöli a
má- feltétele.
sodik ötéves torv végrehajtásának
A továbbiakban Jegyinák
elvfeladatait, népgazdaságunk
vala.
társ
hangsúlyozta
a
többi
között,
mennyi ágában.
hogy: _ A május 17-i országgyű— A magyar dolgozók a büszke,
lési választások és a béke megvéség érzésével
olvasták és vették
tudomásul eddigi eredményeinket dése között szoro© összefüggés van.
és ez az érzés csak fokozódott a A népfront választási diadala egyet
magyar dolgozók
millióiban, ami- jelent a béke magyar
arcvonalákor arról vettek tudomást, hogy a nak erősítésével, a tartós béke bizmásodik ötéves terv
megvalósításával 1959-ig felépül hazánkban a tosításával. Aki a népfrontra szavaz, az a békét erősíti.
szocialista
társadalom.
— A Magyar Függetlenségi Nép— Tehát mindössze hat és fél év
be
múlva felépül nálunk az a társa- front programmja — fejezte
— Külön szeretettel
üdvözlöm
Révai József elvtársat, a Magyar
Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagját — népművelési minisztert — a csongrádmegyei
választókerület képviselőjelöltjét, vá.
lasztási nagygyűlésünk előadóját.

megnyitó szavait
Jegyinák János
elvtárs — a béke, munka, jólét,
felemelkedés. Sorakozzunk egyem,
bérként a Magyar
Függetlenségi
Népfront zászlaja aiál
Kövessük
népünk bölcs vezérét, Rákosi Mátyást! Szavazzunk egyemberként a
Magyar Függetlenségi Népfront je.
teltjeire!
Jegyinák elvtárs megnyitó
sza.
vai után egymás után léptek oda
Révai elvtárshoz a munkások, dolgozó parasztok, fiatalok és a szegedi értelmiség küldöttei,
hogy
üdvözöl féle őt és átadják
ajándékaikat.
Üdvözlő szavaiban
valamennyi küldött Révai elvtársnak a
nagygyűlés
Színhelyén
fogadta
meg, hogy Csongrád megye
dolgozói még az eddigieknél is nagyobb szorgalommal,
odaadással
dolgoznak ötéves tervünk teljesítéséért, a május 17-i országgyűlési
választás győzelméért.
Ezután a nagygyűlés lelkes ünneplése közben Révai elvtárs lépett a mikrofonhoz, hogy megtart,
sa beszédét.

Révai József elvtárs beszéde
Révai elvtárs beszéde elején meg.
köszönte a bizalmat, amelynek alapján Szeged város és Csongrád megye dolgozói újból képviselőjüknek
jelölték, majd így folytatta:
— A mostani választásokon éppúgy, mint 1949-ben, a Magyar Függetlenségi Népfront egysége©
listával indul. Sok lista, több párt —
a munka, a kormányzás, a politika
különböző, egymással szembenálló
programmját feltételezi, ellenséges
osztályok egymás elleni nyi t harcát feltételezi
a politikai
porondon.
De milyen
programm
lehetséges nálunk azon a program,
mon kívül, amelyet a Magyar Függetlenségi Népfront hirdet ós meg.
valósít? A föld nálunk a parasztoké
— talán kezdjünk el most vitatkozni arról, vájjon helyes-e, hogy
a föld a parasztoké? Az üzemek, n
bankok, a közlekedés, a kereskedelem, a termelőeszközök nálunk a
nép államénak kezén vannak —
talán kezdjünk el vitatkozni arról,
vájjon nem kellene-e a termelőeszközöket visszaadni a nagybirtokosoknak és a tőkéseknek?
Megvalósítjuk az ötéves tervet,
készítjük elő a második ötéves tervet —
talán vita tárgyává tegyük, kellenek-e egyáltalán ötéves tervek? Le.
rakjuk a szocializmus alapjait, ké-

szülünk a szocialista
társadalom
felépítésére — és most
kezdjünk
választási
társasjátékot
játszani
arról, hogy mi jobb: a szocializmus,
vagy a kapitalizmus?
Révai elvtárs hangsúlyozta: egységes választási listánk dolgozó népünk egységét, egysége© programmját fejezi ki.
A függet'enségi népfront választási szövetség
közös célokért,
közös munkában összeforrt kommunista és nemkonuirunbta
doL
gozók között, de ez az egység
maga nemcsak
választási egység.
A Magyar Dolgozók Pártja irányító,
vezető ereje a nép egységének, de
mint eddig, ezután is együtthalad
mindazokkal a nemkommunistákkal,
pártonkívüliekkel, akiknek
tudását, munkáját hasznosítani lehet és
kell a haza javára. A Magyar
Függetlenségi Népfront jelöltlistáin
ott vannak a kommunisták mellett
a párthoz nem tartozó hazafiak is.
Es nenresak a jelöltlistán
vannak
ott, hanem a kormányban is, az áL
lami élet vezető poszíjai n is. A mi
politikánk alapja a múltban, a jelenben és a jövőben, a
munkában
és a választáson
egyaránt ez az
építő é© őszinte
együttműködés
a
nemkommunista
hazafiakkal.

Harcotaunk kell minden egyes szavazópolgár
meggyőződéséért, s z a v a z a t á é r t

— Erős nemzett kormányunk,
Rákosi Mátyás kormánya
mögé
kell tömörülnünk a választáson ls.
A választás: bizalmi szavazat a népi
egység politikájára,
helyeslése annak az
építőmunkának,
amelyet
kommunista
és
nemkommunista
dolgozók vállvetve végeznek. Minden magyar dolgozó a maga helyén, a maga módján, a maga tudásával és Igyekezetével cselekvő
részese ennek a munkának. Lehette,
hogy akad olyan dolgozó magyar
ember, aki nem áll ki saját jólvégzett munkája mellett? Lehet-e valaki közömbös aziránt, hogy ma
jobba n és szebben éljen, mint tegnap, holnap jobban, mint ma és
gyermekei, unokái holnapután jobban és szebben éljenek, mint ma és
tegnap? A közügyek tránt közömbös emberekkel nem lehet szocializmust építeni! Csak olyanokkal
lehel, akik egyre tudatosabban látják, hegy saját munkájuk 6zerves
része az egész nép nagy, egységes,
kőző© erőfeszítésének a jobb élet
e'éréséért.
Számunkra
nemcsak
a szavazás puszta ténye a fontos,
hanem az. hogy a politikai életben,
a közügvekben való tudatos részvétel szükségességét értessük m»g
minden egyes dolgozóval.
Ezért
kell harcolnunk minden egyes ember, minden
egyes
szcvazópclgár
lelkéért,
meggyőződéséért,
szavazatáért. Minden, egyes emeer munkája fontos az
építésben,
teiié'
minden egyes ember szavazata fontos a választáson!

Révai elvtárs a Magyar Függet'enségi
Népfront
programmjáról
szólt ezután, arról, hogy az e lsö ötéves tervben lerakjuk Magyarországon a szocializmus alapjait, a második ötéves tervben felépítjük hazánkban a szocialista társadalmat.
— Ez azt jelenti, hogy folytatjuk
Magyarország iparosítását. Kossuth
Lajos óta kétségbevonhatatlan igazság, hogy önálló ipar nélkül nincs
független ország De Kossuth még
nem tudhatta azt, amit mi tudunk,
amire Lenin és Sztálin tanított ben.
Iliinket: önálló
nehézipar
nélkül
nin.es független ország- Magyarországon valamicske ipar volt azelőtt
is. De a magyar ipar a régi osztrák,
magyar monarchiában túlnyomóan
malomipar volt. cukoripar
volt,
szeszipar volt, tehát megfelelt or.
szagunk félfeudális, agrárjellegének
és Ausztriától való függőségének.
A Horthy-rendszer alatt is folyt valamelyes iparosítás Magyarországon. De a Horthy-rendszer tútoyo.
móan a könnyűipart, elsősorban a
textilipart fejlesztette, ami megfelelt Magyarország gazdasági függőségének az angol és amerikai, majd
a német tökétől. A mi iparosításunk
más, mert mi gyökeresen szakítot
tunk Magyarország mindenféle gaz.
uasági függőségével. Természetesen
a mi iparosításunk sem törekszik
teljes önellátásra. Gazdaságilag és
műszakilag messzemenően
együtt,
működünk a baráti országokkal, el-

sősorban a bennünket minden téren
önzetlenül segítő Szovjetunióval A
szocialista országok közö'-t is vau
ipari munkamegosztás,
mindenki
az] gyártja elsősorban, amit a Iegkedvezőbb
körülmények
között
gyárthat- De az alapvető fontosságú
iparágakat, amelyek nélkül nincs
gazdasági, tehát állami önállóság,
mindegyik népi demokrácia megteremti. Mi is megteremtettük.
— Ezzel a magyar fejlődés egyik
alapvető, évszázados baját orvosoljuk. Magyarország paraszti tömegeit nemcsak a nagybirtok fojtogatta, hanem az ország ipari fej.
letlensége.is. A magyar parasztot a
„agybirtok százezerszámra kergette
ki á faluból, de fejlett ipar híján
a múltban mezőgazdasági népessé,
günk színe.java kivándorlásra kényszerült. A
Habsburg-monarchiában
Amerikába vándoroltak a magyar
hazában „feleslegessé" vált magyarok. A Horthy-rendszer alatt a pa.
raszti kivándorlás csökkent ugyan
mert a tengerentúl a bevándorlók
előtt lezárták a s°rompót, de cserébe megnőtt a. falusi népnyomor,
a mezőgazdasági munkások és sze.
gényparaszok tízezrei kóboroltak az
országban és kopogtattak a gyárak
kapuin A mezőgazdaság „népfeleslcgét" az ipar a Horthy-rendszer
alatt ssm tudta felszívni. A paraszti
kivándorlókhoz ipari munkások ezrei járullak, akiket a Hor hy.rend.
sze.r kenyszerített emigrációra Kanadába, Dél-Amerikába, a francia
és belga bányavidékekre. Mindez a
múlté.' A szocialista iparfejlesztés
lehetővé teszi, hogy a falu nepfölösiege munkát és kenyeret kapjon,
mégpedig nem mint lenézett és ki.
szipolyozott segédmunkás,
hanem
egyre növekvő
mértékben
mint
szakmunkás, akinek számára a mezőgazdaságból az iparba való át.
vándorlás társadalmi és kulturális
emelkedést jelent.
Első és második
ötéves
tervünkkel megoldjuk
továbbá a ma.
sik évszázados magyar bajt: mezőgazdasági termelésünk
ehnaradcHságát. A régi rendszerben, amikor a
dolgozók milliói nyomorogtak _ é 3
éhezték, jutott exportra is növény,
termelésünk és állattenyós-'tésüiik
alecsony hozama ellenére. Ma ez
máskép van. Ma egyre inkább érezr
zük, hogy a mezőgazdasági termelés jelenlegi elmaradottsága országunk fejlődésének egyik legkomolyabb akadálya. Ma — és ez nem.
csak az aszályos esztendőkre vonatkozik — sokkal kevesebb mezőgazdasági terméket exportálunk, mini
a légi rendszer alatt. A magyar pareszt, a magyar munkás ma nem
éhezik és nyomorog, mint régcu,
sokkal több húst, zsírt, cukroi, gyümölcsöt. kenyeret fogyaszt, mint a
régi világban és ennek így is kell
lennie. Népünk igényei, amióta az
ország gazdája lelt, az élelmezés
dolgában is meguövekedtek. Ugyan-

KEDD,
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akkor százezrekkel nőtt fa nő á l .
ltmdónn nz ipari népesség. Vagyis
110 a mezőgazdusági termékek összfogyasztása és ugyanakkor nő a fe.
jankénti fogyasztás is. Ebből az kő.
vetkezik, hogy
mezőgazdaságunk
hozamát hovailovább meg kell dup.
Iáznunk. Ml kell ehhez? Olyan ipar
koll, amely cl tudja látni megfelelő
gépelvkel, műtrágyával a. mezőgaz.
daságot és százezer holdakon teremti meg az öntözés feltíteleit. E n .
nek a feladatinak a megoldása sikerrel folyik. Az kell továbbá, hogy
megteremtsük a nagyüzemi szocialista mezőgaadnsúgot. Enuek a fel.
átlátnak a megoldása szintén siker,
rel folyik; mezőgazdasági terüle*
tiink 40 százaléka van már n szocialista szekltfrban. Végül az kell.
hogy megtanítsuk dolgozó parasztságunkat a földművelés és állattenyésztés valóban tudományos, a
Szovjetunióban bevált módszereire.
A továbbiakban részletesen be.
szélt arról, hogy a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésénél a leg.
szigorúbban betartjuk és be fogjuk
tartanj a szövetkezés önkéntességének elvét s az állam segíteni akar
az egyénileg dolgozó pura.sztokr.ak
is — például a besző]gáltatá'si rendszer átalakításával —, hogy az eddiginél jobban találja meg számítófiat. Ezután így folytatta:
— Ötéves terveink harmadik alapgondolata:
népünk életszínvonalának, gazdasági és szellemi igényei,
nek szakadatlan emelése fa kielégí.
lése. Népgazdaságunk
fejlesztése
nem öncél, hanem a szocialista tár*
Hidalom .Sztálin elvtárs által felfedett alaptörvényének
szolgálatában
áll, Nálunk is érvényes ez a törvény, amely az egé-sz társadalom
állandóan növekvő anyagi és kulturális szükségletei maximális kielégítésének biztositáfáról szól.
Révai elvtárs hangsúlyozta, hogy
az életszínvonal emelkedéséhez hozzátartozik a kulturális igények kielégítésének biztosítása is.
— Ami kulturális fejlődésünket
illeti, már most, az első ötéves terv
negyedik évében előbbre vagyunk
egész sor tőkés országnál. Színházaink, mozijaink, kiállításaink látogatottságát megirigyelhetné
tőlünk
Anglia, vagy Franciaország. Egye.
diil mozgóképszínházaink szarna a
régi rendszerhez, viszonyítva haiszo.
rosára nőtt: 400-ról 2300-ra. Két.
három esztendő ala't nem lesz község Magyar-országon mozi nélkül. A
második ötéves tervben pedig el.
kezdjük vidéki keskenymozi.hálózatunk átszervezését állandó jellegű
nugy mozikká.
— Közoktatásunk som vár a második ötéves tervig, hogy túlhaladja
egész sor kapitalista ország közoktatását. Tízezer lakosra Magyarországon 1952—53-ban 51 főiskolai
hallgató jutott, ugyanakkor
Ffan.
ciaorszdgban 36, Olaszországban 32,
Svájcban 35, Svédországban
2l!
Tízezer tokosra nálunk
1937—38ban 57 középiskolai hallgató
jutott. 1952—53-ban 141. "Ugyanak.
kor Ausztriában csak 89, Olaszországban osak 109. Második ötéves
tervünk hatalmas kulturális célki.
tűzése: hogy a tanulóifjúság a falun
legalább uz
általánoslskoja
nyolc osztályát, az ipari központokban pedig legalább a középiskolát
elvégezze — olyan nagyszabású feladat, amely nem kevésobé kc]l, hogy
lelkesítse népünket, mint Sztálinváros, a diósgyőri kohászali művek
építése, vngy háromnegyed
millió
hold fzárazságsújtot'a földünk ön.
t özése.
— Nem utolsósorban értelmiségünket kell. hogy lelkesítsék ezek
a nagy célok, lln valamikor, akkor
most öröm C-s gyönyörűség peda.
gógusnak,
mérnöknek,
agronó.
musnak, orvosnak, tudósnak, művésziek lenni! A régi világban ne.
velkedett értelmiségünk most már
lá hatja, hogy mennyire alaptalan
vol( a kenyerét és a jövőjét féltenie
az ú j munkás, és parasztérteimistg
felnövekedésélő!. A régi nevelésű
értelmiség döntő többsége becsületes munkával segít a munkásságnak
és a dolgozó parasztságnak n szocia.
lizmus építésé bon. Megilleti ezért
államunk és népünk, kormányunk
ég pártunk köszön le.
De
hadd
mondjam meg: mi nemcsak a régi
értelmiség munkájára tartunk igényt,
hanem szívéro é s lelkére is. Nemcsak azt kérjük t(",lc, hogy munkáját és tudását bocsássa államunk és
népünk rendelkezésére, hanem azt
is kérjük, hogy az új szocialista világ tanulságai szerint alakítsa át
meggyőződését, világnézetét, hogy
sajátítsa c] és tegye munkájának
hajtóerejévé a munkásosztály világot f talaktió világnézetét, a marxiz.
mus-lcnlnizmus tudományát
— Ami nz ú j népi értelmiséget
Mell, n főiskolák most már évről
évre százával és ezrével adják .a
munkásság és a dolgozó parasztság
soraiból származó mérnököket, tanárokat, agronómusoknl. tanítókat.
De még nem mondhatjuk el, hogy
ezt az új népi értelmiséget azzal a
szerető
gondoskodással övezzük.
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amely szükséges, hogy ne botoljék
meg az életben tett első lépéseinél.
Gondoskodni akaruuk róla, hogy a
sokhelyütt tapasztalható nemtörődés
az új, fiatal
népi
értelmiséggel
megváltozzék, hogy módja legyen
újonnan szerzett, friss tudásának
hasznosítására a nép szolgálaiában
és hogy leküzdjük az ú j értelmiségnél itt-ott jelentkező önzést és anyagiasságot Az ú j értelmiségnek még
sok tanúinivalója van a régitől, de
abban nz egyben mutasson neki példát, hogy lehet 'és kell az értelmiségi embernek hűnek maradnia az
anyaföldhöz, amelyből származik,
tisztelnie apját-anyját, a munkásokat és a dolgozó parasztokat.

a kulákon nem hajtják be a beszolgáltatandó állatot vagy terményt,
ellenben kivetik a dolgozó parasztra,
tekintet nélkül arra, hogy az illető
már az utolsó grammig teljesítette
beadási kötelezettségét. Aki ilyesmit
csinál, az a nép ellensége. A legtöbb esetben ki is derül, hogy ta.
nácstitlkárokká vedlett régi szolga,
bírák keze van a dologban. Mit akar
elérni
ilyesmivel
az
ellenség?
Általános bizonytalanságot akar keh
teni, meg akarj a ingatni a dolgozó
parasztok hitét a törvénybenRévai elvtárs megállapította: központi és helyi hatósági szerveink
nagy többsége nagyban és egészben
nem rosszul teljesíti kötelességét az
állam és a nép iránt, helyi tanácsainknak mintegy 200,000 tagja nagy
többségben rendesen, becsületesen
végzi a munkáját.
,
— De ha ennek a 200.000 hta-ócági személynek csak egy százaléka
olyan, aki nem érti a dolgát, aki a
nép helyett a maga javát szolgálja,
aki azt hiszi, hogy akinek az isten
hivatal^ adott, annak már észt is
adott hozzá, ha csak egy százalék
olyan. a k i a nép ellenségeinek szolgálatában áll: akkor ez már 2000
olyan ember, aki meg tudja keserí.
teni a „ép életét.

világon, mely az imperialista vad. tek és Rákosi elvtárs pártjának kaállatot guzsbakösse: a béketábor tonájaként dolgozhatok. Nagy meg.
országainak,
a
Békevilágtanács tiszteltetésnek érzem azt, hogy a
mögé tömörült emberek, nemzetek dolgozó nép képviselőnek jelölt —
ereje, a
hatalmas
Szovjetunió igyekszem méltó lenni a nép bizaL
ereje. A halhatatlan Sztálin utolsó már a .
sajtónyilatkozatában ezt mondotta:
Ezután Nagy
Sándor
elvtárs
„Továbbra ia hiszem, hogy az azokról a feladatokról • ó l t , ame.
Amerikai Egyesült Államok é s a lyeket népünk fel enmvsóért mint
Szovjetunió közti háborút nem sza- író és mint képviselő folytatni gze.
bad elkerülhetetlennek
tekinteti1, retne, majd így fejezto be beszéhogy országaink továbbra is béké- dét;
ben élhetnek."
— A május 17-i választáson leEnnek a sztálini hagyatéknak hü gyen méltó Szeged és vidéke nagy
örököse a Szovjetunió kormányzata, fiához, Rákosi Mátyás elvtárshoz,
melyet Sztálin hű tanítványai ve- aki városunkban töltötte ifjúságát s
zetnek. S a népek megértik Sztálin 1919-ben megszervezte a Kommuelvtárs utolsó üzenetét, — jól tud- nista Pártot és a Horthy-rendszer
— Az ú j
értelmiség
azonban
ják, hogy a békét csak állandó, alatt i(t szenvedte nehéz börtiméveit
nemcsak a főiskolákról és az egyeszívós harccal védelmezhetjük mag a magyar népárt. Válasszon Szeged
temekről kikerülő fiatalokibél áll.
s ez a csata ott folyik eleiünk min. népe úgy, mint I848*ban, amikor
Százával és ezrével vannak megd©n területén. Ennek a harcnak Kossuthot, a szabadságot válasz,
lett munkások és dolgozó parasztok,
egyik részlete a közelgő új ország, tofta. Válasszon úgy, mint 1919.
akik elvégeztek a műszaki fa gazgyűlési választás is.
ben, amikor az itt tartózkodó frandasági akadémiát, a főiskolák küNagy Sándor elvtárs a továbbiak, cia burzsoá hadsereg nyomása, a
lönböző esti és levelző tanfolyamait,
ban arról beszélt, hogyan hadakoz- Horthy különítmények ellenére 42
különféle szaktanfolyamokat: ez a
nak népünk belső ellenségei, hogy ezer szavazattal — a szavazatok PL
réteg is része az ú j értelmiségnek,
visszarángassanak bennünket a meg- söprő többségével — a Tanácsközmégpedig igen értékes része. Rajka
kezdett úton. milyen ádáz harcot társaságot választotta. Válasszon,
leszünk, hogy az új értelmiség ezen
folytatnak, hogy kárt okozzanak úgy, mint a megelőző választáson.
az úton is tovább gyarapodjék.
dolgozó népünknek. Hangsúlyozta, ^Válassza a magyar nép boldoguláhogy népünk éberen leleplezi eze- sának, felemelkedésének útját.
Révai elvtárs megállapította: pro.
ket a gonosztevőket pártunk vezetégrammunk jórésze már valóság, s
sével.
Ezután Zombori János elvtárs, a
nincs okunk kételkedni abban, hogy
— Hogy leküzdjük államgépeze— Boldog vagyok, hogy mint ma. Szegedi Városi Pártbizottság titvalósággá lesz az a része is, amely
most még csak cél, A továbbiakban tünk fogyatékosságait, az kell, hogy gyar író ebben a korszakban élhe- kára tartott záróbeszédet.
a tömegek bátran bírálják azokat,
így folytatta:
akik rosszul dolgoznak. Az
kell,
Zombori János elvtárs zárószavai
— Jelentbe ez azt, hogy nálunk hogy fellépjünk a bírálat elfojtóival
már minden rendiben van, hogy szemiben. Neim szabad megtörténnie,
Zombori János elvtárs a Függe'- vetkezeteink dolgozói és egyCniicg
minden megy, mint a karikacsa- hogy k ikezdjék és üldözzék például a lenségi Népfront. Szeged és kör. dolgovó parasztságunk úgy készülpás? Korántsem jelenti! Vannak ha- „Szabad Nép" levelezőit és megke. nyéke dolgozóinak nevében megkö- nek legmegfelelőbben nagy célki'ű.
tósági •személyeink, akiknek a pa- seritsék azok életét, akik egyszerű szönte Révai elvtárs
beszédét. zéseink valóraváltására, ha harcot
piros fontosabb. mint az ember. dolgozó létükre — uram bocsáss! Hangsúlyozta, hegy Révai elvtárs folytatnak a növényápolási munkák
Vannak hatósági embereink, alak — bírálni mernek' egyes
vezető- beszéde minden alkalommal nagy időben való elvégzéséért és a hol.
félnek a néptől. Vannak hatósági ket. A mi államunk a nép állama. esemény vott és mély nyomot ha. dankénti termésállag
növeléséértszemélyek, akik a törvény betűjébe Senki — akár hatósági
személy, gyott Csongrád megyében.
Iskoláinkban, közép- és főiskoláktakaróznák ugyan, de úgy alkal- akár egyszerű ál'a-mpoilgár — ne
— Ezen a „agygyűlésen — foly- ban, egyetemeken tanáraink az okmazzák, hogy az eredmény: a nép szeghesse meg megtorlás nélkül a tatta Zombori elvtárs — Révai elv- tató és nevelő munka színvonalázaklatása. Egyes hatósági emberek törvényt Magyarországon!
társ tíz- és tízezrekkel
tárgyalta nak emelésével, tudományos fa kumeg azokat a feladatokat és célki- tató munkával, tanulóink a tanulKülpolitikánk alapgondolata: a béke védelme
megjavításával
tűzésieket, amelyek az elkövetke- mányi eredmények
zendő évek során az erszág dolgozó segítsék a kulturális célkitűzések
Révai elvtárs ezután a nemzet-készek vagyunk, szerény lehetősévalóraváltását. A munka miniden tehozzájárulni
a népe dőlt állanak.
közi kérdésekről szólva hangsú, geinkhez képest,
rületén minde n nap végezzük úgy a
—
Ezeknek
a
feladatoknak
végre,
nemzetközi
feszültség
enyhítésélyozta:
hez. így például egyik
napról a hajtására — mondotta a többi kö- munkánkat, hogy az tanúságlétei
— A mi külpolitikánk
alapgon- másikra meg lehetne szüntetni
az zött Zombori János c!vtár s — úgy legyen itt Csongrád megyében is
dolata: a béke védelme.
Kijelent- éberben folyó hidegháborút.
Mit készülünk legmegfelelőbben, ha a hazánk szocialista épí'ése mellett ég
hetjük, hogy teljes erővel
támo- látunk azonban?
Azt,
hogy a munka minden területén szorgalma- a béke harcos megvédése mellett,
gatunk
minden
kezdeményezést szovjet kormány b ék e,; ezd em én y e- sain dolgozunk. Az ipari üzemekben
— Előre a tervek teljesítésével, a
vagy mozgalmat, amely arra
irá- zései, Eisenhower elnök ismeretes
szélesítsük tovább a versenymozga'.
nyul, hogy a nemzetközi feszültség beszéde óla az amerikai és londoni
mezőgazdasági munkák időben v a ó
mat és naponta teljesítsük 'és túltelenyhüljön, hogy az öt nagyhatalom rádió még fokozza, butánajk
elvégzésével a Függetlenségi Nép.
elég
között békeegyezmény jöjjön létre. buta, de annál hatástalanabb uszi- jesítsük a vállalásokat, amelyeket front programmjának győzelméért!
a választási békeverseny során tet— De azokról
a kérdésekről, tóhudjáratát a magyar népi demo- tek dolgozóink. Harcoljunk azért, — fejezte be zárószavait Zombori
melyek
bennünket
közvetlenül krácia ellen. Ez'bennünket persze hogy a terv-feladatokat maradékta- János elv'árs.
érintenek, nem
hallgathatunk! Is. nem túlságosan izgat, de jellemző lanul teljesítsük és túlteljesítsük.
A nagygyűlés az Internacionálé
meretcs, hogy az Egyesü't
Álla. tény azok részéről, akik tetteket
termelőszö- hangjaival ért véget.
jóhisze- Állami gazdaságaink,
mok e'nökc felvetetté a Szovjet- követelnek a békeakarat
unió felé, úgyszólván mint a vitás műségének bizonyságéul.
nemzetközi kérdések rendezésének
Révai elvtárs megállapította: báregyik feltételét, a kelctourópai né- hogyan is akarják az ellenkezőjét
pek
úgynevezett
,,önrendelkezési bizonyos körök, a nemzetközi
fejogának" kérdését. A szovjet sajtó szültség enyhítésére irányuló tö41 eiweL ezelőtt,
1912. május zétett háború utáni építés sztálini
ebben a dologba n kifejtette a szov- rekvéseknek máris vannak eredmé.
tervével megmutatta a szovjet nép
jet nép álláspontját. Nekünk azon- nyei. Hangsúlyozta:
5-én jelent meg a Pravda első szá- számára a. háború előtti színvonaban az amerikai kérdésre a saját
túlszárnyaló felsmrikedés
— Mindent
meg kell
tennünk, ma, I g " lett ez a nap a szovjet lat is
nevünkben is kel! válaszolni. Vála- hogy a magunk részéről is hozzájá- sajtó hagyományos ünnepévé,
a útját.
szunkat már a Magyar Független- ruljunk a béke kilátásainak
A Szovjettovábbi Szovjet sajtó napjává.
ségi Népfront választást felhívása javulásához:.
Jthl
már
a
Szovjetunióban
Ehhez az kell,
hogy unió és a világ dolgozóinak száztartalmazta: „Nem avatkozunk
más tűrhetetlenül támogassuk továbbra is milliói büszkén tekintenek
vissza mintegy 800 ezer újság és több,
államok belügyeibe,
de
megköve- a Szovjetunió
békepolitikáját,
amely az eJmult időkre, mely alatt a Prav- mint 1400 folyóirat jelenik meg A
teljük, hogy a mi belügyeinkbe
se a világ minden népének érdekelt kép' da nemrsak hirdette Lenin és Sztá- lenini, sztálini nemzetiségi politika
avatkozzék
senki"
A magyaror- viseli.
lin tanításait, de következetesen és az igazi sajtószabadság megvalószági kormányformának
azonban,
harcolt is
azok megvalósításáért.
Befejezésül a következőket mcn. A cári rendőrség tajtékzó dühvel sít is a u Szovjetunió minden népe
mir.t valami nemzetközi vitás kérszámára biztosíto'.ti annak leh:tö.
dotla:
désnek, mim
a
Szovjetunióval
üldözte a Pravdát, az akkori világ
— Ha május 17-én szavazni men- egyetlen
való tárgyalások
holini feltételéolyan lapját, mely csu- ségtf, hogy anyalnyelvén írott új.
felnek a felvetése: beavatkozás bel. tei,', abban a tudatban szavazzatok, pán a munkásosztály és a nép ér- cágjui, folyóiratai legyenek
ügyeinkbe, amelyet min.t
minden hegy mi valamennyien, kormány és dekeit szolgálta
ós védelmezte. virágozzon a nemzeti nyelvű könyv,
eddigi beavatkozási,
nyugodtan, nép együtt, jó munkát végeztünk. 1914-ben a cári kormány betiltotta kiadás.
de határozottan visszautasítunkI Ki- A Himnusz költőjének sötét szavai a Pravdát, de amikor 1917-ben nz
Napjainkban, amikor a világ rejelentjük: magyar
kérdés,
mint nem érvényesek többé A magyar oroszországi munkásosztály, Orosz- akciós újságjai az új
háborúra
nemzetközi kérdés: nincs! A
ma- nép kilábolt a kínok tengeréből, a ország
do'gozói felszámolták
a uszító hisztérikus felhívásokkal tölgyar nép „önrendelkezéséért"
ne balsors századokon át valóban tép. cárizmust, a Pravda ismét megje- tik meg hasábjaikat, a Pravda és
fájjon senkinek a feje! Ez uz ön- te, de ma már nem tépi. És a védő jeleai és nap, mint nap mozgósí- az egész szovjet sajtó hagyomá.
rendelkezés már megtörtént: 1945- kar: önmagunk
erős é« dolgo3 tott a hatalomra jutott munkásosz- nyaihoz híveu hirdeti az igazságot,
tól 1948-ig tartó heves
belpoliti. karja, amely békés építésünk, bol. tály milliói közö'.t n soronkövetkező Igazságot mond a veszélyről, mely
kat harcokbanamelyekben a de- dog életünk védelmében egybefonó- feladatok megvalósítására. A pol- fenyeget és igazságot a béke
hímokratikus erek a törvényességnek, dik nyolcszázmilliónyi barátunk és gárháborúban
a fiatal
Szovjet veinek nagy erejéről.
sőt a parlamenti formáknak a teljes szövetségesünk karjával.
Köztárraság elan indított jmperia.
betartásával győzték le a tökéslista rablótámadás
megpróbáltatácJt tmt(p/ur
népi demokrácia
— Erre gondoljon mindenki amiragybirtokos reakció erőit.
Nem
sai közepette a Pravda kifejezésre
kor május 17-én a népfrontra, Rágondolhatja senki komolyan, hogy
juttatta a szovjet nép győzelembe sajtója, pár-link sajtója a Pravda,
Magyarország kormányii,' Magyar- kosi Mátyás víg esztendőt hozó k o r vetett,
meerendítaetetlen
hitét. |a szovjet sajló útjain halad és a
ország népe, fejlődésünknek ezeket mányzására szavaz! — fejezte bs Mindenkor feltárta a nép előtt a Pravda cs a szovjet sajtó módszelelkesedéssel veszély nagyságát és éppen ezért reit igyekszik elsajátítani és alkalaz eredményeit
vitássá
engedi hosszantartó, viharos
fogadott beszédét Révai Jószef elv. forradalmi szenvedé vesréggel tud-1 mazni a maga munkájában. Erős
tennH
! lárs.
ta mozgósítani a munkásokat, pa- í fegyvere lenini-sztálini pártunknak,
Ezután
Nagy
Sándor elvtárs, rasztokat és katonákat a szovjet nagy, sckré'ű orszápepita; munkája,
— Mi nem akarunk
kötekedni
senkivel, de a jogainkból nem en- Sztálin-díjas író, képviselőjelölt szó- haza védelmére.
ban Maradéktalanul betölti feladagedünk. Mi a magunk részéről is lalt feb
tát: egész gazdagságában mutatja
A falu nagy átalakulásának idő- meg épiilő, új életünket, kíméletleNagy Sándor elvtárs beszéde
szakában, a sztálini ötéves tervek nül leleplezi az ellenséget fa irányt
megvalósulása idején a Pravda u mutat szocializmust építő munkánk,
Nagy Sándor elvtárs beszéde be- neki, hogy meglássa erényeit és te. hibák feltárásával egyidejűleg keban.
vezető részében az igazi magyar iro. győzze hiár.yosEágait
mény kritikával sietett a Bolsevik
dalom harcáról és a mai magyar
Ma, amikor a szovjet sajtó nap.
A
továbbiakban
hangsúlyozta Párt segítségére a hibák meg.sztin,
írók feladatáról beszélt, majd így Nagy elvtárs, hogy ma az iroda- tetésében és az akadályok elhárítá- ját és a Pravda megjelenésének 41.
folytatta:
lom legfőbb fetadata
a
békéért sában. A Nagy Honvédő Háború évfordulóját ünnepeljük, a magyar
idején a Pravda a szovjet haditudó- sajtó előtt különösen nagy és meg— Nincs szebb hivatás, de fele. folytatott rendíthetetlen harc.
sítók szűkszavú és férfiasain ő-zinte tisztelő feladat áll: a szovjet sajló
lősségteljer.cbb seim, mint ma ma— Mert nem mult el még a ve- közleményeit tárta a világ elé. A példája nyomán százezreket és milgyar írónak lenni- Népünk, Rákosi
szély — mondotta — az emberiség háborús jelentések
a legnagyobb liókat mozgósít a május 17-i váelvtár s népe az alkotás útján egyre
feje felől. A tőke faikasa éhes s
magasabb feladatokhoz emelkedik bár a romlás pondról marják, iri- veszély idején is nyugodtak és n lasztásokra. Felhívása nyomán inlegnagyobb győzelmek közepette is dult el a választás tiszt eletére szernövekedik kultúrája, öntudata s a gyen harapna
a Szocializmus egész.
tartózkodóak voltak. E
háború, vezett munkaverseny, hogy több es
művészetek iránt is magasabbak az séges testébe. Ez a sarokbaszorít, :t
amelyben a Szovjetunió győzelme jobb munkával, több vassal, acéllal,
igényei. A kőműves, a textiles, a fenevad
mindent
elkövet, hegy megmentette az emberiséget a fa
földjét ötszörös termésre biztató pusztuló életét mentse; a bárány siszta barbárságtól, súlyos károkat szénnel, gabonával segítsék elő dol.
paraszt, a népnevelő tanító, orvos, bőrébe öltözik, jószándékról, béké- okozott a szovjet népnek, u szovjet gozóink a Népfront győzelmét, némekeg, miközben
ragadozó sajtó mégis az egész világ elé tárta pünk további fejlődéré;, az ötéves
tudós, műszaki értelmiség joggal ről
vájja
és az igazságot, meiybő] kitűnt, meny- terv határidő előtti befejezését, a
várja az c^'yan műveket, melyek agyarát ú j áldozatokba
vérrel
akarja
frissíteni
aranytól
nyi mindent kel] a szovjet népnek szocializmus mielőbbi megvalósuláirányt mutatnak az építés szent lázában, melyek
tükröt
mutatnak puffadt testét. De van már erő a helyreállítania. Ugyanakkor a köz- sát.

A SZOVJET SAJTÓ
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Május

m
délelőtt

10 órakor

választói nagygyűlés

A nagygyűlés előadója

Hódmezővásárhelyen
beszéde a szolnoki

választási

Május Tán sugárzó napsütésre ébredt a Tiszapart
megifjodott
nagyvárosa, Szolnok. Már a korareggeli
órákban hatalmas,
hömpölygő
emberáradat indult a Kossuth-tér
felé. A városból és a megye minden
részéből ezer és tízezer ember, ipari munkás, dolgozó pamszt,
mérnök
tanító, orvos, fiatal és öreg jöH ide, hogy résztvegyen
a népfront
választási nagygyűlésén, meghallgassa Gerö Ernő elvtárs beszédét.
Délelőtt 10 órakor érkezeti meg Gerö elvtárs. Dávid Ferenc elvtárs, a megyei pártbizottság
titkára Szolnok megye dolgozó népe nevé.
ben üdvözli Gerő
elvtársat.
Gerő Ernő elvtárs beszédében a többi között a következőket mondotta:
— A két hé 1 múlva, május 17_én
megtartandó országgyűlési választások, hasonlóképpen mint 1949-ben,
népfrontválasztások
lesznek.
Ez
mindenekelőtt azt jelenti, hogy a
szocialista építésben, az ország építésében. a béke védelmében résztvevő összes hnzr/ias e r 5k egységesen lépnek fel a mostani országgyűlési választásokon is. Kiküszöbölve
a pártok közötti átkos viszályko.
dúst, a demagóg egymásralicitálást,
félredobva a különféle csoportérdekeket, a küszöbönálló választásokon
az összes országépítő erők a Magyar
Dolgozók Pártjának
vezeié'sévei>
egységes, közös,
országépítő pro.
grammal lépnek fel, amelyet a Magyar Függetlenségi Népfront
választási felhívása foglal magában.

az őt jellemző törhetetlen optimizmussal mondotta, az aratás nálunk
bizonyos értelemben februárban kezdődik, mert akkor már kezdenek
tojni a tyúkok. Most pedig, elv.
társak, nem februárban, hanem már
májusban vagyunk. Most van szilárd forintunk! Vannak jelentős
tartalékaink!
Egész népgazdaságunk
hasonlíthatatlanul
erősebb,
szervezettebb, fejlettebb most, mint
akár csak negy évvel ezélőtt is volt.
— Nagy eredményeink
medert
ncm feledkezhetünk meg arról, hogy
vannak még nehézségeink, vannak
még bajaink, hogy
még távolról
sem számoltuk fel teljes egészében
a mulf átkos örökségét. De vannak náttmk olyan türelmetlen em.
berek is, akik nehezen értik meg,
hogy néhány esztendő alatt
nem
tehettük. Magyarországot tejjel-méz.
zel folyó Kánaánná. Vannak, akik
elfelejtik, hogv még alig néhány érvel ezeJőtt munkanélküliség és nyo.
mor volt a dolgozók
osztályrésze
ebben az országban! A türelmet enség nem rossz dolog, ha nagyobb
erőfeszítésre,
szorgalmas munkára,
keményebb
küzdelemre
ösztönöz.
Mi hívei vagyunk az
ilyen ttire'
mcllcnségnek, mert ez elürevisz bennünket! De nem vagyunk hívei annak a türelmetlenségnek, eméy le.
kicsinyíi eddigi hatalmas
eredmé.
nyeinket s ezzel kisebbíti saját népünk, munkásosztályunk
érdemeit!
Aki türelmetlen.
aki azt akarja,
hogy több és olcsóbb tegyen ná.
lünk az élelmiszer, több legyen a
ruha, a cipő, még több kerékpárt,
motorkerékpárt rádiót, bútort, stb.
vásárolhassanak a dolgozók az fogja meg a dolog végét, segítsen többel. jobbat,
olcsóbban
termelni!
Csakis ezen az úton biztosíthatjuk
további felemelkedésünket!

Gerő elvtárs ezután hangsúlyozta:
a z 1949-ben megtartott országgyűlési választások óta népgazdaságunk, munkásosztályunk, paraszt sá.
gunk', értelmiségünk nagy fejlődé,
sen ment keresztül.
— Iparunk és általában népgazdaságunk fejlődését talán a legkézr
zei foghat óbban a legfontosabb nyersanyagok és a villamosenergia esy
lakosra jutó termelésének alakulásán keresztül érzékelhetjük.
Ma.
gyarországon 1938"ban egy lakosra
egy tonna szén jutott, 1952-ben pedig két tonna. Acélból megfelelően
70 kilogramm és 154 kilogramm.
Cementből 37 kilogramm, illetve 111
kilogramm. 1938-ban az ország egy
lakosára 153 kilowattóra villamosenergia jutott, 1952-ben pedig 436
kilowattórai Jelenleg
Magyarorszá.
gon az egy főre jutó
acéltermelés
kétszerte nagyobb, mint Olaszországban, vagy Japánban, az egy
főre
jutó széntermelés pedig közel
kétszerese
olyan fejteit
gazdasággal
rendelkező
kapitalista
országénak,
Gerő elvtárs
ezután arról
he.
mint
Franciaország.
széli: szükséges, hogy a választási
1
— Iparunkkal együtt nőt szám. békeverseny lángja még magasabbra
bclileg és fejlődött öntudalban mun- lobogjon és segítségével újabb és
kásosztályunk és műszaki-gazdasági újabb termelési győzelmeket
arás.
értelmiségünk. Az elmúlt négy esz- sunk; hogv ennek eredményeként
tendő alatt munkásosztályunk
300 sikerrel teljesítsük első félévi ter.
ezer fővel nőit meg, ami azt je- vünket s ezzel megvessük az egész.
lenti, hogy 190 éta nyolc
akkora 1953. évi terv sikeres teljesítésének
város lakosságát szívta fel magába alapját. Szükséges, hogv mindenki
teljesítse kötelezettséIparunk,
mint
amekkora
Szolnok hiánytalanul
városa. A dolgozó nők száma ez- gét a nép állama iránt, mert az álalatt az idő alatt 140.000 fővel lam akkor adhat mind többet a
emelkedett, Tízezrekkel szaporodott népnek, ha mindenki megadja az
a műszaki-gazdasági értelmiség tá- államnak azt, ami neki jár.
bora az elmúlt választások óta.
A nemzetközi helyzetről szólva.
— Hatalmas változáson ment ke. Gerő elvtárs ezeket mondotta:
resztül a mult választások ó|a me— Pártunk és kormányunk pozőgazdaságunk is. Jelenleg mező- litikája
következetes békepolitika!
gazdaságunk közel 40 százaléka Sztálin elvtárs tanításához
híven,
szocialista mezőgazdaság: termelő- mi mindig a/t vallottak és vadjuk,
szövetkezet, vagy állami gazdaság. hogy különféle társadalmi rendszemeglehetnek egymás
Gerö elvtárs ezu'án arról beszélt, rek békésen
hogy a tavalyi rendkívül kedvezőtlen mellett, sőt gazdaságilag együttműegymással, ha mindkét
időjárás kétségtelenül
okozott és ködhetnek
okoz nehézségeket. De o fagy és oldalon megvan a hajlandóság és az
szárazság ellenére fejlődésünk tö- akarat az együttműködésre Ami a
800 milliós béketábort illeti, élén a
retlenül ível felfelé!
Szovjetunióval, ez a hajlandóság, ez
— A rendkívül gyenge takar- a készség mindig megvolt és most
mánytermés ellenére álla tál [omá. is megvan. Megvolt és megvan ná.
nyunk az elmúlt év óta nemcsak, tank, a mi kormányunknál is. a nii
hogy nem csökkent, hanem tovább népi demokratikus államunknál is.
növekedett. A nehézségeken átsegí- Nátank, ugyanúgy, mint a Szovjcltett twnnünkct népi demokratikus uDióbati és a népi demokratikus orrendünk é« népköztársaságunk kor- szágokban, nincsenek ágyúgyárosok,
mányának, pártunknak
előrelátása milliomos
kapitalisták, bankárok,
és a nehéz helyzetnek megfelelő át. akik megszedhetnék magukat
gondolt intézkedéseik. És segített háborún. Nálunk a gyárak, a bárajtunk nagy barátunk és szövetté, nyák, a bankok, a közlekedés, a tergcsünk, a Szovjetunió, amelytől melőeszközök zöme a nép talatjdo:
nagymennyiségű tavaszibúzavetóma" nában van s a nép nem rombolni,
get, takarmányt, vetöburgonyitt kap- hanem továbbépíteni, továbbfejlesztunk jórészt hitelbe. És segítséget teni akarja ezt a hatalmas nemzeti
kaptunk másik barátunktól is, a vagyont saját maga
és gyermekei
nagy
Kínai
Népköztársaságtól, javára. Mi következetesen küzdünk
amely ugyancsak takarmánygabonábéke fenntartásáéért!
val segített ki benünket.
— Az egész világon nagy vissz— A multévi hosszantartó erős hangot keltett a Szovjetunió Mifagyok és a szokatlan szárazság nisztertanácsa elnökének, Malenkov
kétségkívül
okoztak
nehézségeket elvtársnak a Szovjetunió
Legfelső
parasztságunknak
é's Ht.o" éreztet- Tanácsa ülésén elhangzott ama kiték és éreztetik hatásukat
közellá. jelentése. hogy jelenleg a Szovjetfásunkban is. De a próbát kiái lőt- uniónak nincsenek egyetlen államtük! A tavaszi szántás.vetés zömét mal sem,
beleértve az
Amerikai
elvégeztük! Krzellátásunkat az
új Egyesült Államokat is, olyan vitás
termésig és azutánra is biztosítot- kérdései, amelyeket ne lehetne bétuk! A nehezén már túl vagyunk. kés úton, tárgyalások útján
renEgyébként is, ahogyan Rákosi elv- dezni. Valamennyien nagy megelétárs 1946 legelején, a legszörnyűbb gedettséggel
olvastuk a „Pravda"
pénzromlás és nyomorúság idején, válaszcikkét
Eisenhower amerikai

e l v t á r s , az M D P

tagja, a m i n i s z t e r t a n á c s

Előre a Kfagyar Függetlenségi Népfront győzelméért!
Gerö Ernő elvláis

Nagy Imre

nagygyűlésen

köztársasági elnök beszédére, aine.
!ye! a magyar sajtó Eisenhower beszédével együtt, teljes szövegében
között. Népünk
szolidáris a Szov.
jetunió álláspontjával a nemzetközi
helyzet kérdésében,
egyetért ezzel
a z állásponttal és minden erejéből
támogatja a Szovjetunió
fáradozását a vitás kérdések békés rendezése, a világ békéjének
megszilárdítása érdekében. Ami a mi álláspontunkat ebben a kérdésben illeti,
ezt világosan és határozottan kifejezésre juttatta a „Szabad Nép"
április 2".i vezércikke, melynek címe: „A nemzetközi helyzet és a ma.
gyar népi demokrácia". Ehhez az
állásponthoz
nincsen hozzúlenniva'ónk. Álláspontunk lényege, amelyei
egyébként nem először
szögezünk
té. az. hogy mi békében
akarunk
élni, kereskedelmi-gazdasági kapcsolatokat akarunk fenntartani kivétel
nélkül minden országgal,
feltéve,
hogy ezek az országok nem akar.
nak beleavatkozni a mi belügyeinkbe. Ami bennünket illet, mi természetesen nem akarunk beleavatkozni
és nem avatkozunk bele
egyeltén
ország belső ügyeibe sem!
— Ez világos, kézenfekvő álláspont! Mégis vannak olyan nyugati
körük, amelyek ezt a világos, kézenfekvő álláspontot nem akarják
tudomásul venni.
Folytatni szeret,
néic az elmúlt
években
kudarcot
vallóit
beavatkozási
politikájukat
országunk belügyeibe. Mi nem va.
gyünk nagy ország! Nem csörtetünk
kardot!
Néphadseregünk erős. jól
felszerelt hadsereg, de ez a hadsereg kizárólag hazánk, békénk biz.
tcnságáuak védelmét szolgálja, nem
lámadó célokat Soha még nem támaszkodott annyira
egész népünk
bizalmára rendszer Magyarországon,
ahogyan a népi demokratikus rendszerünk támaszkodik 1 Soha
még
nem állott annyira egységesen népünk egy kormány
mögött, mint
ahogyan ál) m » az egész mágvar
nép népköztársaságunk
kormánya,

Politikai

Bizottságának

elnökhelyettese

Rákosi Mátyás elvtárs és Babi István elvtárs beszél
május 10-én a budapesü választási nagygyűlésen
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
fí Magyar Függetlenségi Népfront
május 10-én, vasárnap délelőtt 10
órai kezdettel Budapesten a Kos.
sutli Lajos téren választási nagygyűlést tart. A nagygyűlésen Rákosi
Mátyás elvtárs, a Magyar Népköz

társaság Minisztertanácsának elnöke,
a M3gyar Dolgozók Partja főtitkára
mond beszédet. A nagygyűlésen felszólal Dobi Is'.ván elvtárs, a Magyar Népköztársaság E!ni>ki Tanácsának elnöke.

Csongrádmegyei választókerület képviselő
és pólképviseiü {előlijeinek lajstroma
KÉPVISELŐJELÖLTEK:

10. Várkonyi
László
alezredes
Keeskemé1, nyomdász.
11. B. Papp Mihály, a városi tanács elnökhelyettese, Makó, mezőgazdasági munkás.
12. Dombi
Jánosné,
termelőszövetkezeti lag. Tömörkény.
13. Karácsonyi
Béla,
Kossuthdíjas egyetemi docens. Szeged.

1. Révai József népművelési miniszter.
2. Nagy Dániel, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökhelyettese, földműves.
3. Borbús Lajos,
a mezőgazdasági és erdészeti dolgozók szakszervezetének ejnökc, kubikos,
4. Nagyistók József, csongrádme.
gyei tanács elnökhelyettese, földműves.
5. Nagy Sándor, Sztálin-díjas és
Kossuth-díjas író. Szeged.
6. Rusznyák
István,
a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, Kos.
suth-díjas orvostanár.
7. Lövő
Ferenc
gyári munkás,
Hódmezővásárhely.
8. Katona Sándor termelőszövetkezeti elnök, Makó.
9. Vigii Istvánná szövőgyári mun.
kás. Szeged.

1. Baricsa Sándor
sztahánovista
malommunkás, Hódmezővásárhely.
2. i f j . Szabó Ferenc
termelőszövetkezeti tag. Szeged.
3. Sári József sztahánovista luka.
tos, Szeged,
4. Hegyközi Júlia
sztahanovista
fonónő, Szeged.
5. Bertus Sándor
mezőgazdasági
munkás, Pankota.
6. KaloAa Lajos általános isko.
lai tanár, Hódmezővásárhely.
7. Aprró Józsefn/.
termelőszövetkezeti tag, Ásotthalom.

Rákosi Málvás kormánya mögötti
Ezf mindenkinek, akit iHet, ludo.
másul
kell
vennie, határainkon
tút is.
— A május 17-én
megtartandó
választások be fogják bizonyítani,
b» kell, hogy bizonyítsák ezt az
igazságot a vakoknak cs süketeknek
is! Ezért kell mindent elkövetnünk,
hogy május 17-én az összes válasz,
ték, mind egy szálig, az urnák elé
járuljanak és a függetlenségi népfront jelöltjeire adják szavazatukatEzért keil mindenkit
felvüágosíta-

nunk hogy május 17-én n függetlenségi 'népfrontra szavazni azt jelenti. hogy ország-világ elűtt kinyilvánítjuk akaratunkat programmunk
megvalósítására.
Annak a
programúinak a megvalósítására, amelyet a Magyar Függetlenségi Nép.
front választási felhívása négy rövid
szóban foglatt össze: béke, munka.
jólét, felemelkedés!
Gerö Ernő elvtárs a Magyar Függelle.iségi Népfront, pártunk és szereted vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs éltetésével fejezté he beszédét.

PÓTKÉPVISELÖJELÖLTEK:

Dénes István és Erdei Ferenc elvtársak beszéde Kiskőrösön
Vasárnap délelőtt a kiskőrösi jé. rehaladását, a régt világ minden i — Ezt a kérdést azonban o maráshoz tartozó üzemek, állami gaz- ronradványának eltakarítását és 0r-1 eynr néo már
régen e'döntöt'e.
daságok, gépá'Iomások és termelő- szagunk szocialista építését.
Hat Eldöntötte, amikor
a dicsőséges
szövetkezetek dolgozói,
valamint lünk o'ynn hangokat, hogy „micso. Szovjet Hadsereg felszabadító fegyegyéni gazdálkodók ezrei
gyűltek da választás az, amikor csak egy. verei nyemán elnyertük országunk
össze a kiskőrösi piactéren.
séges lista van és azoknak, akik- felszabadulását, végrehajtottak
a
A választói nagygyűlésen Dénes nek ez a lista nem tetszik.
ncm földreformot, amikor kisöpörtük :iz
István eivtárs mondott beszédet.
imperialis.
adnak módot arra. hogy másik lis- országból az amerikai
— A választások idején számve- tára szavazzanak."
összeesküvőket,
Valóban:
mi iákkal szövetkező
tést csinál az ország népe: meg. nem járulunk hozzá ahhoz,
két
hogy amikor hároméves 'ervünket
vizsgálja, vájjon méltók voltak-e a dolgozó nép
lis'ájával
szem. év és öt hónap előtt megvalósító!,
a bizalomra azok. akiket
legutóbb ben a nén á laméban egy másik tok, amikor
a
termelőeszközök
megválasztott.
Nincs
hazánknak listával álljanak e'.ö. Mert
kiké döntő részéi, a bányákal é* a pvnolyan községe, amely ne mérhetné
állalehetne az a másik lista? A
mi rakat, valamint n bankokai
le saját fejlődésén és
eredményein
listánk magábanloglslja a dolgozó mosítottuk, amikor a legszélesebb
a népfront politikáját,
a
Magyal
kizsákmányoló osztólvt. n kulákokat
Dolgozók Pártja vezetésének
helyes- nép minden rétegét, a munkában is korlátok közé szorítottuk és nmk
kiemejkedö
legjobbakat,
a
mi
proségét. Nincs hazánknak olyan dolkor a dolgozó parasztok .százezrei
gozó polgára, aki saját életében grammtónk tartalmazza ötéves 'er- a
termelőszövetkezeti
mozgalom
vünk
család jában" éa közvetlen
környe- '
hátralévő időszakának hntnl. útjára léptek.
mas feladatait és az új ötéves terv
1
zetében
ne
kézzel.
_ _ tapasztalhniná
. más fc. la-la toit ps az in oíev
— Az eredmények, amelyeket elfoghatóan • népgazdaságunk
felvi- nagyszerű célkitűzései'. Ezzel szem- értünk, nagyarányúnk, de u feladaben
mivel
állhatnának
elő
é
kik
R
rágzását.
tok, amelyeket a Magyar FüggetElért eredményeinket
dolgozó lehetnének egy másik lista jelö't. lenségi Népfront proyrauimi-i elénk
a
ei? A z o k
lkik
milliók szorgalmas munkájának"kö-l
J
' '
^ kizsákmányolást á!l f t, még nagyobbak. F fe'udalok
J•önhetjük
I vissza szeretoek al'ttani, akik ele- tejfesí'óz.'nek etyll: legfőbb biztosíKöszönet és hála illeti a mi S^deUenek
azzal, hogy a dolgozó téka, ha népünk egyemberként a
napy pártunkat, hogy a felszabadít-! n e P felszabadult é '; mag*
' n,e -;' népfront jelöltjeire szavaz. És a
s0
6Z ví
a7
Ids után megragadta a történelmi
ftS. £ ?
°\
T ^
t?
alkalmat
másik listát es azok '.enncnek ellen- másik döntő tényezője az, ha minden szavazat a jobb munka és n na.
Köszönet és hála illeti
min.1 fcö'»ek a nép listájával
szemben
aranyiad zzz'éro
a k l k a
re
vlld
szere,n
denekfeleit
o nagy Szovjetuniót
,
2'
Z°<
e k visz. gyobb
talj-fmeny
Szaállltam
tM
a feledhetetlen
vezért. j
'
' «zk 0 dik.
bölcs atyát és vezért,
a nagy
Sztálint!
Rénai SáRttáre'vtárs beszéde Sárospatakon
— Büszkék vagyunk elért ered.
A fellobogózott sárospataki házak május 17-én leszavazunk a függet.
menyeinkre, de a választóktól
nem.
lenségi népfront jelöitieirc. Fortos,
iakótt
vasárnap
zeneszó
ébresztette.
vsak az elért
eredmények, lwnem vidáman
vonultak
a dolgozók
a tiogy
dolgozó
népünk — szatovábbi tervünk
jóváhagyásai
>s é . Kollégiumkertbc, hogv meg. vazataival is
bizonyi'sa.
r.-cg.
ker/uk Az uj
országgyűlésre var | h j «
Ró. érti és holyeslj a Magyar DoL
k képviselőjelöltjeik:
az a feladat, hogy
torvenybe.k* s á n d o r elvtárs, az országgyűlés gozók
Pártja
és Rákosi elv.
tsssa a második
ötéves
tervet,
társ vezette
függetlenségi
népamelynek célja a szocializmus meg- elnöke, az MDP Politikai Rizottsá.
ga tagjának és Berki Mihályné front eddigi politikáját egyetért tovalósítása hazánkban.
vábbi célkitűzéseivel. Ez azonban
Dénes Is'ván elvtárs ezután ISL elvtársnőnek a beszédét.
crak egyik része n választásnak.
A
nagygyűlés
ünnepi
műsorral
mertetta az új ötéves terv
nagy.
kezdődött, majd lelkes taps köze- Ennek a választásnak másik nagy
Szerű céljait, majd igy folytatta:
pette lépett a mikrofonhoz Rónai jelentősége abban van, hogy te'.jc— Ahhoz, hogy 'ervünket való-í'jük tervünket, elvégezzük a Rio.
Sándor elvtárs.
ravál'hassuk, ma a legfon'osübb fel.
— Dolgozó népünk — mondotta zőgazdeóságban n lavaszi munkákat,
tétel a béke megőrzése
Kormámindenben pontosan eleget teszünk
nyunk, mint eddig, ezután is szi- a többi között — szabadon nyilvá- nz állam irántt kötelczettré.rc'nknck,
níthatja
véleményét
az
eddig
véglárdan folytatja békepolitikájá', kö- j
jól felkészülünk
minden snionkö..
vetve ebben is a Szovjetunió pél- zett országépítő munkáról s arról,
egyejérl-e a jövőt meghatározó pro. vetkező munkára: az nra':V"a, csép
dáját.
Dénes Islván beszéde után Erdei grammal. Dolgozó népünk így köz. 'ésre, begyűjtésre.
— A május 17-i ország— ősi
Ferenc földművelésügyi
miniszter vétlenül dönt saját sorsának intézéválasztások és a béke meyvY se
séről.
emelkedett szólásra.
özött szoros ö/szefüg-és an
Bó.
Ezután arról szólott, hogy a Szov
— A választás, — mondotta a
ez té'enii
többi közö't — amelyre országunk jetunió vezette béketábor tagjaként kében óin' és dolgozni
dolgozó népe készül, ez egész dol- a rm államunk is köve'kezeles béke. népünk száméra a t >v * Y tete-v!
kodért, a magasabb
"I
A
gozó nép egységének a kifejezője politikát folylat.
választás! dic. "i
,yct
és egységes akaratunkat és pro-! — A béke mellett teszünk hitét a répfront
erörilős'ctl
grammunkat fejezi ki mindazokkal rráju,s 17"i választásokon is. Ebben jelent a béke front
szemben, akik akár belü'ről, akár van egyik jelentősége a május 17-i hangsúlvoziu befejezésül Rónai Sánkívülről szeretnék megakadályozni választásoknak. A választás azon- dor elvtárs. Ezután Berki Mihályné
népi demokráciánk győzelmes elö- ban nemcsak annyit jelent, hogy elvtársnő mondott beszédet.
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Különvonat indul Szegedről
a vasárnapi hódmezővásárhelyi
választási nagygyűlésre
A Magyar Függetlenségi Nép.
front
Csongrádimegyei
Választást
Bizottsága május 10-én, vasárnap
délelölt 10 órai kezdettel választási
nagygyűlést rendez Hódmezővásárhelyen.
A nagygyűlés
előadója
Nagy Imre elvtárs, az MDP Poli.

tikai Bizottságának tagjn a Minisztertanács
elnökhelyettese.
A
nagygyűlésre vasárnap
Szegedről
is — kedvezményes menetdíjjal —
küiönvonai indul. Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítási• Í Éa S z e .
geii Városi Népfron'tiázottság cs a
vasúti jegypénztárak adnak.

Képviselőjelöltjeink
VIGH

ISTVANNE

Irodája ajtaján sűrűn kopognak.
— Vígh elvlársnő, a beutalásom,
ért jöttem.
. •' i | j
Az asztalon már készen fekszik n
Iteutalójegy a Balatonra, a Mátrá.
ba. az ország legszebb üdülőibe. S
ahogy a dolgozók átveszik, már ismét méiíiok jönnek kérdéseikkel, tanácsért. ú'bajgaziíásérl.
Türelme,
sen, mindenkinek segítségére van.
Vígh elvtársnő az üzem társada.
lombiziosítú.s
tanácsának
elnöke,
mindent időbon elintéz,
1946 óta,
amióta megválasztották uz üzemi
bizottságba, látja el ezt o jelentős
feladatot, az Üjszegedi
Kendere,
Lenszövő Vállalatnál az üzem dol.
gozéinak teljes megelégedésére.
Két hétlel ezelőtt, amikor a gyár
kultúrterme
visszhangzott Rákosi
elvtárs és Révai elvtárs nevétől, az
üzem dolgozói Vígh Istvánnét, a
kiváló szakszervezeti funkcionáriust
is képviselőjelöltjüknek választották.
—• Nem is tudom, miért ért ismét engem ez a megtiszteltetés? —
mondja szerényen, amikor egy kis
rövid szüncl van az irodában. —
Igyekeztem n munkámat jól elvégezni, de van még nz üzemben sok
jó, szorgalmas dolgozó.
A sok jó. szorgalmas- dolgozó választotta Vígh Istvánnét képviselő,
jelöltjének. Most volt márciusban

25 éve, liogy itt dolgozik a gyárImii. Mint fialal lány került a sző.
vögép mellé. Nehéz munkát végeztettek
vele,
nem
segítették.
..Nem érünk rá", — mondták n
mesterek, magának kellett rájönnie,
hogy egy héten nyolc, kilenc pengőt megkeressen, — feltéve, ha min.
denoap dolgozott. De ez ritkán fordu',1 elő. Hatan voltak testvérek, és
bizony sokszor volt, hogy egyedül
csak ö keresett.
Hosszú a mul keserűsége. Új
életről beszél.
— Testvéreim közül, van (tiki
kétszeres sztahánovista,
munkaér.
eleméremmel kitünteteti. A fiam ilt
a gyárban ipari tanutó. Vasesztergályos lesz. A ieányom még általa,
nos iskolába jár. Férjem Ú. B. titkár Ó Bútorgyárban. Sajfttmagáról
nem nagyon szeret beszélni, —
1949. ben képviselőnek vá'nsztottak.
Én, az egyszerű munkás-asszony
réttzt véltem az ország irányításában. Először nehéz volt. do aztán
tanultam, és fei is szólaltam az or.
szúggyülésen. — Különös melegség
fut át ureán. — Erőt adotl Rákosi
elvtárs. Nem tudom szavakkal clmondani, hogy milyen
rendkívüli
érzés az, amikor ott láttam Rákosi
elvtársat, hallgattam nyugodt, megfontolt, nagyjelentőségű szavait. S
oly megnyugtató jósága, szerénysége, ahogy beszél az emberekkel.
Én is beszéltem egyszer vele, a nők
jogairól. Azt mondta jobban éljünk
vele. Boldog öröm csillog Víghné
szemében, amikor a magyar nép
s3eretett vezéréről beszél.

Kisgyűlés
a Hétvezér-utcában
Kinn az utcán szemerkél az eső,
de az idő enyhe, tavaszias. Az alkonyati napsütésben nyugodt
léptekkel haladok a Hétvezér-utca 54es számú ház felé, ahol
békekisgvülésre jönnek össze
a
békebizottság területének
lakói.
ö t perc múlva tél hat
Benyitok
a ház kapuján és amit a kapu ala:l
láttam, kellemesen
meglepet'.
Jóleső érzés lógott el A kapu
alatt,
ahol a gyűlést tartójuk,
egy
asztal állott, abrosszal
leterítve,
s
rajta eqy vázában illatos
virágok.
önkéntelenül
is
elgondolkoztam,
úgy éreztem,
mintha
a
szelíden
pompázó
virágok
azt
mondanák
„béke".
Az asztal körül már tizen
voltak
és beszélgettek. A gyűlés
megkezdéséig több, mint
harminc
lőre
szaporodott a hallgatók
száma.
A
kisgyülésen
résztveit
békeharcosok
felszólalása és vállalása
bizonyltja,
hogy a Hétvezér-utca
54.
számú
ház békebizottsága területének
lakói készek tettekkel is harcolni
a
béke ügyéért.
A lehzólalók
közül
Nacsa
J6zselné és Nyári Józscíné
hangoztatták, liogy mindenütt o'l
akarnak
lenni, ahol a békél kell
szolgálni.
Tudják, hogy máliis
17-' választás
is része a békéért
vívott
harcnak,
ök ismerik a Mflgyar
Függetlenségi Néplront
választási
leihívását
és abból is látják, hogv mennyire
tonlos számukra
a béke.
Ezért
határozták
el és ajánlották
fel,
hogy önként
jelentkeznek
agitációs munkára a Rókus II. pártszerveset
területére
Nyáriné és Nacsáné a
leglelkesebb
békebizottsági
tagok
közé
tarlóinak
és rajtuk kívül
Szilágyi
Bertalanná és Rónai Béláné is fáradtságot nem ismerve,
mindenütt
olt vannak, ahol a béke
ügyéért
kell tenni valamit.
Kállai Mihálv
békel'rtkár elmondotta, hogy minden
békebizottsági
tagnak és minden béké1 akaró becsületes
dolgozónak
elszánt
akarattal kell végezni
munkáját.
A bekebizotlságban
két új békebizottsáqi tagot választottak.
Csúri
Lajosnál, akinek egy
kisgyermeke
van és Kovács Ilonkát.
Mindketten
őrömmel fogadiák
megbízatásukat,
ígérték, hogy lelkes harcosai lesznqk a békelronj nak. Ez a kisgyűlés
is bizonyítja népünk
őszinte lelkesedését
és szilárd
elhatározását,
hogy megvédi
a békét.
Minden
békehizoilságnak
így kell
harcolni
a békéért.
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Felhívás
üzentek, állami gazdaságok, gépállomások,
termelőszövetkezeti
csoportok dolgozói! A Magyar Dolgozók Pártja Csongrádmegyei Bizottsága üdvözöl benneteket abbó' az alkalomból, hegy a választások
tiszteletére indult békeversenyben az eddigiek során Is kiemelkedő
eredményeket értetek el.
A Megyei Pártbizottság bízik abban, hogy a kommunistákkal
uz élen Csongrád megye hős munkásai, dolgozó parasztjai és érteim'sége a választási békeverseny még hátralevő időszakában az eddi.
•peknál ts fokozottabb mértékben harcolnak adott szavuk betartnsá.1, valóra vallják a pártnak, Rákosi elvtársnak tett Ígéretüket.
A Magyar Dolgozók Pártja CsongráJmegycl Bizottsága a választások lUzleletére indított békeversenyben a legjobb eredményt el.
erő üzemet, állami gazdaságot, gépállomást, termelőszövetkezeti csoportot vándorzászlóval tünteti ki,
Csongrád megye dolgozói!
Újabb termelési győzelemmel készüljetek május 17-re!
Előre a választási békeverseny sikeréért!
Előre a népfront
győzelméért!
Magyar Dolgozók Pártja
Csongrád megyei Bizottsága

a fco;eai-ltínai fegyverszünet &ü!döi!sé§ közleménye
a má;us 3-án átadóit beteg és sebesült tndieglyokról
Készen (Űj Kína). A koreai-kínai fegyverszüneti küldöttség május 3.án a következő közleményt
adta ki:
„A másik fél május 3.án Pan.
mindzsonbnn a koreai néphadsereg
105 és a kínai népi önkénecek 80
beteg és sebesült fögságbacscit harcosát telepítette haza.
A más'k fél közölte, hogy ezze'
befejezte a hazatelepítésre jogosult
beteg cs sebesült hadifoglyok átadását.
A beteg és sebesült hadifoglyok
kölcsönös haza'clepítésének kezdete
óta a másik fel össze-en 6670 beteg és sebesült hadifoglyot telepi,
tett haza. Ezek közül 5640 a ko.
reai néphadsereg, 1030 pedig n kí.
nai népi önkéntesek fogságbaesett
harcosa volt".
Az „Új Kína" hírügynökség kü.
lömudósítója a beteg és sebesült
koreai-kínai hadifoglyok 185 főnyi
utolsó csoportjának hazatolepttéeévei kapcsolatban a következőket
írja:
A csoport tagjai közül 21 nő. A
vasárnap hazatelepített hadifoglyok
közül igen sok a hazaindulás előtti
napon sérült meg, Ciliikor az amerikaiak mérgesgáz támadást in'éztok ellenük.
Az incidens április 30-án történt,
amikor a Csezsu szigeti 8.as számú
táborban összegyűjtött 75 hanateJe.
pítendö beleg és sebesült hadifogoly'

küldött útján engedélyt kért az
amerikaiaktól, hogy búcsút vehessen
a táborban maradó hajtásaitól. Az
amerikaiak a küldöttel kegyetlenül
megverték, azután délután két óra
50 perctől kezdve három alkalom,
ma], összesen több mint 200 mérgesgáz gránátot dcb'ak a részié,
gekre. A foglyok legnagyobb része
elvesztette eszméletét. Igen sokan
véres, vagy zöldes váladékot hány.
tak. A gránátok felgyujtatták és
elpusztították, a sátrat, több eszmélt tlcnüi fekvő beteg és sebesült ha.
difogoly égési felieket szenvedett.
Az amerikaiak kivonszolták őket.
lerántották róluk rongyaikat és ú j
amerikai
egyenruhába
bujtatták,
majd Puszanba szállították ökef.
A nők többnyire beesett arcúak
és lasoványodottaSe. Egy fiatal te.
ány hordagyáról felemelkedve t>or.
zadály'ól merev, hideg tekintettel
bámult a levegőbe és képtelen volt
megérteni, amit a fogadóbizottság
tagjai mondtak neki. A rossz bánásmód ég a kínzás nyilvánvalóan
mcgvnzarta elmeállapotot.
Az egyik hordágyon fekvő sebesült kínai önkéntes
kijelentette:
,,Tajvanra akartak küldeni bennünket. Ez sohasem történhetik meg!:'
A koreai lányok közül többen ma.
guk készítette nemzeti lobogókat
lengettek és a Kim Ir Szénhez szóló
ódát énekellek, miközben felszálltak a. koreai meniökocsikra, amelyek Koszonba vitték őket.

Aztán elmondja, hogy 16 helyen
tartott képviselői beszámolót és
vitte v.z országgyűlés elp a dolgo.
zók javaslatait. Négy esztendő alatt
hatalmasat fejlődtünk. Május 17-én,
az elért eredményekre, a nagysze.
rű jövőre szavaz az ország dolgozó
népe. S c szép életük irányítására jelölték maguk közül az ÜjszeElmondotta:
Feszült a helyzet Tuniszban
gedi Kender.,
Lenszövő Vállalat
SIROKMAN SANDOR
dolgozói Vígh Istvánnét képviselő,
rárizg (TASZSZ).
A legutóbbi Párf, valamint a Tuniszi Kommu.
a Finommechanikai
Javító
Vállalat
jelöltjüknek.
napokban feszül lobbá vált a tani nista Párt több tagját letartóztat,
M. T.
dolgozója
szí helyzel. Május 2-án dételőtt ták. A rendőrség letartóztatta Mo.
meggyilkolták Kasbllyt, a tuniszi hammed Krajemet, a Tuniszi Dol.
városi tanács alelnökét. Merényié, gozók Általános Szövetségének főA ,.D'Imia\ararszán"
bírálnia
nxomnn
tot követtel: el a tuniszi kormány titkárát is.
kereskedelmi minisztere és egy rendA párizsi sajtó szerint a legutóbbi
örinspektor ellen. Az „ A F P " jelen,
tísc szerint Kastajly gyilkosait le. tuniszi események összefüggésben
tartóztattok, de nevüket a#ha'óságok vannak a francia gyarmati ható.
ságok nynmása alatt folyó községi
titokban tartják.
választásokkal, amelyek a francia
Közei másfél hónappal ezelőtt a keménységi foka hátráltatta a terv jól megszervezett, kollektív munká.
A lapok és az „ A F P " jelentés" hatóságok tuniszi helyzetének meg.
A felsőbb szervekkel va] elértük azt, hogy túttrijssítet'ck szerint az országban kihirdették az szilárdítására irányulnak.
„Délmugyorország" bíráJía a Sze- teljesítését.
gedi Késárugyár
vállalatvezetésé- való szoros kapcsolat és a budapesti a tervet.
ostromállapotot, gyülekezési tilalAz üzemi pártszervezet jelentős mat rendelt:!; el és házkutatásokat
A választások előestéjén a frangél, mert lemaradtak
első ne. precíziós gyár közötti kooperáció
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy hajtottak végre Tunisz arablakta cia hatóságok egész Tuniszban meg.
gyedévei terv teljesítésével. A bí- lényeges javulásával
megváltozzon « munka. Szebb ered- városnegyedeiben. Az Új Deeztur torló intézkedésekhez folyamodtak.
rákit ó'a igen sok változás töregyenletesebbé
vált
rrónyeik elérésére seikentetto a do".
tént nz üzemben, amelyek a lenne,
gozókat az aktívák segítségévek
lé) fokozatos növeltedé®é} segítették
a
termelés.
Valamennyi
népnevelő
agitációs
elő, A választási békeversenyben n
A Francia Kommunista
Párt úiabb
győzelmei
Fokozta, a dolgozók munkalendü- munkával és
műszakiak jobban Megszervezték az
a községlanácsi
választások
üzemrészek közötti együttműködést letét az is, hogy a versenynyilvó.
a
lesiobbak
nossig még tökéletesebb lett- Nas fokozottabb gonddal
vasárnapi második
forríulojoban
ponta értékelik a verseny eredménépszerűsítésével
nyeit és üzcmrtszenkii t falitáblák,
ellenőrizték
Párizs (MTI). Franciaországban fccn, Marcoussis.ben, Lancrans.ban
ra kiírják a legjobbakat.
Minden 'ette élénkebbé a versenyt. A vá- vasárnap zajlót"- le a községi vá- és másutt.
a kiadott
utasítások
nap annak ft dolgozónak a gépére lasztói nagygyűlésen a Késárugyár la;ztások második fordulója, mint.
Boutogt»e-Sur Mor-ben a polgárvégre/ia
itását
kerül
vállalat
legjobb dolgozó- dolgozói büszkéi jetentették a póri- egy 18.000 olyan községben, amelymesteri és helyettes polgármesis. Az üzemrészek művezetői min- ját'' megillető vándorzászló, aki a nak, hogy április havi tervükei nek lélekszáma OOOO.nél kisebb. A
teri tisztségek betcltézénél a
den nap már előre elkészítették a legjobb teljesítményt éri el. Jeicn- 1047 százalékban teljesítették.
kommunisták ós
szocialisták
Francia Kommunista Pártnak a
következő napra szükséges félkész 1 g- Apró Jenő 'sztahánovista esi.
A Késárugyáiban megváltozott a második fordulóba,, sikerült tovább
együttműködése lette lehelövé a
áiut és szerszámokat ia. Ez a d ered. azoló bii tokában van «> vándor, munka. Ez azonban nem szabad, szilárdítania és megjavítania
reakció és fasizmus jelöltjeinek
az
mJuyczte, hogy sehol sem történt zászló. Apró Jenő április 110.i tervét hogy elbizakodottságra adjon okul. első fordulóban
elért
nagyszerű
kibuktatását.
kiesés, vagy fennakadás az anyag- 236 százalékra teljesítette 97 száza- mert még kcmo'y e.-őfcszí'ésekd eredményeiket.
A községtanácsi választások máés szerszámhiány miatt. Gondosko- lékos minőséggel. A vá'aszlásí bé- kell tenniök, hogy az első negyed,
sodik fordulója ugyanakkor lelepA Francia Kommunista Pártnak
dott minden müiezetö arról, hogy keversenyben kllünt dolgozók csa- éves tervlemaradásukat behozzák.
lezte az nmerikabéreiic burzsoá pár.
a vasárnapi választások során
a szerszám nem volt megfelelő, ládjának nz üzem üdvözlő lapokat Ehhez az szükséges, hogy a pálttatok összejátszását is. Ennek egyik
sikerült sok új szavazutet is
vagy elromlott, legyen turtalék he- küld. Ilyen üdvözletet kapott Goda gok továbbra ie példamutatók
lelegvisszataszítóbb formája eredméközeégtanácsi mandátumot szeIstván, Srabó Ferencné, Apró Jenő, gyenek a termelésben, a felvilágolyette, mig a másikat kijavítják.
nyeként például Loricnt-ben Lecou.
reznie. E győzetem következtéA diszpécserek, Tárkúny Imre, Papdi János, Száll István é j Dé- sító munkában. A DISZ fiatalok
talére szocialista képviselőt a reakben egész sor újabb községben
kúny
László
családja.
pedig
váljanak
a
választani
béke.
Nagy Zoltán és Bajusz József is
ció ós a farizmus szavazataink se.
kommunista lett n köz.cgtanáAz címűit hónap eredménye azt verseny sorén élharcosokká, a tera legmesszebbmenő segÜségct nyújgítségéve' választották meg a város
c»»k
t'ibksége
tották. Rendszeresen
megbeszélték bizonyítja, hogy H meglett felaján- melés rohpmcsapotává, lendítsék az
Az eteő részleteredmónyek ts meg- polgármesterévé.
n napi feladatokat n műszaki veze- lások nem maradtak csalt puszta üzem ö-'szes dolgozóit nz adót] szó
A .,1'Humanité" a közsé.gtEiiácsl
győző módón tanúskodnak arról,
tővel ói « legsürgősebb tennivaló- Ezavak, hanem tettekké vatták cs maradéktalan teljesítésére.
másod: k fordulójáról
hagy milyen nagy visszhangot kel. választások
kai is meghatározták.
Minden
t ' t t a Francia Kommunista Párt pr. eddig iam-ertté vál- újabb győzelmi
üzen-ríteten oda szál! itta (ták a dol1bikája a nép legszélesebb rétegei- eredményeket kommentálva hangsúDrága kincsünk — a gyermek •
gozók munkapodjuihoz az anyagot.
ben- Az eredmények egyúttal meg- lyozza, hogy a Francia Kommu.
A művezetőknek pedig az eddiginél
AZ ORSZÁGOS BÉKETAN ACS UJ K É P E S KIADVANYA
mutatják, hogy a pár! ellen irá- iiist a Pártnak a községtnnácsi váis nagyobb segítséget adtak minden
területen.
Jó ma gyermeknek lenni Magyar, tel, amely a csecsemőotthonokban, nyuló terrorintézikedéoekkel szemben lasztások második fordulójára telt
akcióegység-javasla al csa-k az első
A Kézies zémipari Tröszt a bí. országon! — ezt a megállapítást az óvódákban és iskolákban ir/n- egyre jobban szélesedik a tömegek
tepést jelentik a frrnria munkásosztály- ellenállási frontja.
rá'at óta a.- :mult hónapben egyre vonja le az olvasó — gyermek és den magyar gyermeknek
Nagy visszhangot keltettek a Sz:- osztály e,gy?égo ügyírok diadalraju.
jobban segít a Késáru'ryárban ki- felnőtt egyaránt — az Országos része. Ráirányítja a kiadvány fitása útján, A mostani választásokon
bontakozó versenylendülctet.
Szo. Eékelanács új képes kiadványának gyelmünket arra is, hogy gyerme- cialista Párt helyi szervezeteinél a
túlmenően
az együttműködés terofnbb Rt! kapcsolnia a vállalattal tanulmányozásakor. A kiadvány kis keink vidám, szórakozásokkal teli. Francia Kommunista Párt részéről, a
kiszólott ésére
egyszersmind válaaítá&ok első fordulója után te't vúbhi nagyarányú
ho. gondtalan ifjúsága
é* mímlcnt megtelt, hogy a Buda. történet keretében homutatjn:
felkészülés' is ; • együttműködési, javastatok. Az ily. van szükség a francia munkásoszszeretet, felelősségteljes
pesti Prociziós gyár időben küldje gyan gondoskodik féltő
szüle- Jent a jövőre: szeretetet es gon módon létrejött. együttműködés tette tálynak a kenyérért, a demokratia megfelelő készárut a Késárugyár tel államunk a gyermekről
Kifejező, doskodést szorgalmas taou'ásstt tó. tehetővé a két párt helyi szervsze- kus szabadságjogokért, a nemzeti
dolgozóinak. Megbőszülték azt is, lése pillanatától kezdve.
be nzt t z szonoz'« nevelődnek a békés al-ltei által összeállított közös lisia függetlenségőrt és a béke ügyéért
hogy ezután lágyítva kapják a fél- szép bének mutatják
kész alkatrészeket, meri az eddigiek örómtali egészséges és boldog é»«- totó murkáru. .
'győzelmét Chateauneuf-X Du Pape. vívott harcában.

í r t a munkaszervezés — a választási békeversenyben
túlteljesítették április Baavl tervüket a Késárupár dolgozói
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Szeged dolgozóinak vidám, boldog május elsejei szórakozása

Budapest dolgozóinak május 1-i
seregszemléje

nagysikerű
szereplése
Szürke, ólomszínű felhők
ború vészei és az üzemi kuttúr csoportok ugyancsak
után, az MSZT központi színjátszó
tották reggel az eget május elsején, közül.
Az ünnepi felvonulást a sportolók
Május 1-én reggel kilenc órakor
A borongós idő ellenére is a reg- j Utolsó délelőtti műsorszámként a csoportja választási villám jel éneteket
oszlopai nyitják meg. Színpompás
gcli zenés ébresztőt sokezren hal -; MÁV zenekar Erkel brigádja ma- adott elő komoly felkészü'tséggel, a Sztálin.térbe torkolló utcákon ruhákba öltözve, fegyelmezetten, vimár együtt állt a főváros népének
gatták a zászlókkal és virágokkal fiynr és
szovjet
zeneszámokat Hatalmas tapsot kapott a MÁV tánc. hét zászlódiszes ünneplő menete. A dámtn haladnak át a téren. Élükc'n
csoportjának fiútánca, és Vajda Béfeldíszített ablakokban.
játszót'.
szerzeit
zászlóárbóc elölt felsorakoznak a vonulnak sok dicsőséget
DÉLUTÁN FOLYTATÓDOTT a láné, aki magyar és orosz népdalo- harsonások. A szobor kél oldalán olimpiai
bajnokaink.
Büszkeség
A zenekarok jutalomnótával kökat énekelt, A műsort a Szegedi
szöntötték a termelésben élenjáró szabadtéri színpadon a kultúrműsor,
elhelyezett emelvényeken elfoglal- tölti e] az emberek szívét az ifjúipari és mezőgazdasági dolgozókat. amelyen a legjobb üzemi kultúrcso- Konzervgyár tánccsoportja zárta Irt. ják helyüket politikai, gazdasági és ság, a széprég, az erő áradata látOrosz
népi
láncukkal
méltán
megportok,
a
Nemzeti
Színház
művétán. Népes az óriási tér, hangos a
Zenés üdvözlést kapóit Bárkányi
érdemelték a közönség elismerő tap- kulturális életünk vezetői, kiváló zeneszótól, nz énektől, villogva tar,
Ferencné,
Osztrovszky-utca
25. szei szórakozlat'ák a közönséget.
sztahánovistáink,
Kossuth-díjasasait.
A
műsort
Sugár
Károly,
a
Nemszám alatt lakó ruhagyári dog
ink, építőmunkánk kiválóságai. Az kálnak a transzparensek, amelyeken
Vidáman töltötték május első emelvényen foglalnak helyet J. D. a kilencedik szabad május elsejét
gozó. Termelési eredménye 160 zeti Színház művésze nyitotta meg
százalék. Czeróczky Pál, Hatlyú- Tamási ..Ujabb hidal, úiabb gyárai" napját Szeged do'-gozói. jól végzett Kiszeljov, a Szovjetunió budapesti köszöntik a jelmondatok. Egyszerre
utca 43. szám alatt lakó ifjúmun- című versével, majd a Szegedi Pos- munkájuk után megérdemelten mu. nagykövete, Hitan Ceny a Kínai megszólal a mikrofon; Éljen május
szalonzenekara taftak, szórakoztak.
A megjavult
kás, a DÉMA Cipőgyár dolgozója. tás Szakszervezet
Népköztársaság nagykövete, a kül- elseje, a nemzetközi proletariátus
A választási békeversenyben
154 Slrauss, Hacsaturján és Wci.ier mű. időjárás következtében délután újabb földi államok diplomáciai testületek nagy ünnepe! És a roppant tér minszázalékos teljesítményt ért el. Bite veket adott elő. Utána a Nemzeti sokezer dolgozóval szaporodott az nek többi vezetői és képviselői.
den" részéből harsogva, lelkesen feJózsefné, Retek-utca 37. szám ala't Színház művészei, Mácsai Emmi. Ql. ünneplők tömege. $ a liget késő eslel a kiáltás: Éljen! Hurrá!
Az óra mutatója a tízeshez ér.
lakó dolgozó; az Ujszegedi Kender, gvai Magda. Sugár Mihály és Radics tig hangosan hirdette szabad orszá.
Hét menetoszlophan özönlik el a
és Lenszövő gyárban a legjobb mi- Tibor szerepeltek nagy sikerrel, A gu.ak megbecsült dolgozóinak
vi- Felzúg, megelevenedik a tér — a
szobor mellvédjén
megjelenik
né. teret Budapest dolgozói. Elsőnek a
Kender rigmusbrigádjának dám, egyre szépülő éleiét.
nőségű munkát végzők közé tarto- Szegedi
pünk szeretett vezére, tanítója,
Rá- XIII., XIV,, X., IX., XI., V. és
zik, A választási békeveTsenyben
kosi Mátyás elvtárs. Sokáig vissz- VI. kerület ünneplő menete ér a
300 százalékos minőséggel termel.
A
tápéi
népi
együttes
jólsikerült
műsora
hangzik a lelkes taps, hosszan ün- tribün elé.
Ezenkívül számos egyénileg dola szabadtéri színpadon
gozó parasztot köszöntöttek SzenL
neplik Rákosi elvtársat, aki mosoValamennyi menetben magasra
mibálytelaken és Alsóvároson, akik
lyogva köszönti a megjelenteket. tartják a Magyar Dolgozó Pártja
Ragyogó
napsütéssel
köszöntött
talma:
a
felszabadulás
előtt
a
láélenjárnak a mezőgazdasági munLelkesen köszöntik Rákosi elvtárs Központi Vezetőségének május 1-i
kák végzésében és a begyűjtésben. május 2-a, A dolgozók már kora péi szegénvparasztok nappal arat- közvetjen munkatársait, a Politikai lelkesítő jelszavát: „Magyar dolgodélután siettek át Újszegedre, hogy tak, szántottak, végezték a nyári Bizottság és a kormány tagjait.
zók! Újabb termelési győzelemmel
és
A DÉLELŐTTI ÓRÁKBAN
az- megnézzék ez országosan is szép nehéz mezőgazdasági munkát
Megzendülnek a harsonák s az készüljetek május 1. méltó megüti,
eredményt
elért
tápéi
népi
együttes
este, amikor már a napi munka árbóc csúcsára lassan felkúszik nep lésére! Előre a választási béke.
után megindultak a dolgozók Újután elfáradva hazatértek. otthon május elseje Marx—Engels—Le- verseny sikeréért!" Budapest népe
szeged felé, hogy hagyományosan műsorát.
Az előadás megkezdéséig a ha. kezdődött a gyékényfonás.
..Ke- nül—Sztálin képével díszített vörös megértette pártunk felhívását, a
megünnepeljék a dolgozók nagy
talmas szabadtéri színpad zsúfolásig ressük mötr keserű könyerünket". selyemlobogója.
ünnepét.
Felcsendül
a május 17"i országgyűlési „választáA szabad embereik önfeledt bol- megtelt. Elsőnek a 217 tagú népi A népi iáték két részből á'l. Az DIVSZ-induló s az egy perccel sokat jó munkával, választási béke.
dogsága és öröme, vidám hangu- együttes, a halhatatlan Sztálinról első részben hiteles erővel rajzol- elóbb még üres teret, mint az áradó versennyel ünnepelte.
lata jellemezte a dolgozók ünnep- énekelt. Következő számukat Barsy ták meg a mult rendszer nyomorú- folyam, ellepik a felvonulók ünnepi
Az üzemek dolgozóinak felvonít,
lésé'.
A
szabadtéri színpadon Bélának, a Nemze'i Színház Kos- ságát. amikor fáradtan, a munká- oszlopai. Széles sorokban vonulnak lása u'án a falvak küldöttei is eltól kimerülve a keserű kenyérért a térre a főváros dolgozói. Csermák
sport, és kultúrműsorral szórakoz. su'-díjas tagjának ajánlották.
Gyermekeink boldog életét, ió. fonták a gyékényt.
A
második József olimpiai bajnokunk halad az vonultak ez emelvény előtt. Ott
talták kultúrcscpor'jaink a dolgovonult a hatalmas emberáradatban
zókat. Előbb a Honvéd, a Szegedi kedvét mutatta be a kis-együt'es rész felszabadult é'etünk jókedvét, é'en, magasra tarja május elseje a budapesti értelmiség is. Az MN.
Gólyahívogató és a dolgozó népünk optimizmusát szem- Marx—Engels—Lenin—Sztálin kéLokomotív és az MTH fiatal súly- játéka, a
DSZ, a vasutas dolgozók után az
emelői mutatták be tudásukat a Lánc-lánc, eszterfánc című népi já- léltette.
pére! díszített zászlaját- Körülötte ifjúság felvonulása következett.
ték,
Kiemelkedő
szám
volt
a
FeA
tápéi
népi
együttes
többször
megjelenteknek.
Ezt
követően
a Magyar Népköztársaság kiváló
A fiatalok menetét a repiUőmo.
Lépegetős tánc. megmutatta már neigv tudását. A sportolói vörös ég nemzetiszínű zász.
Somorjai Éva, a szegedi Nemzeti nvigetös és a
dellezők s a sportrepülők fegyelme,
Mindkét
szám
nagy
sikert
aratott.
máius 2-i műsorává' ismét bebizo- lókat hoznak.
Színház tagja két énekszámot adott
zett, szép menete zárja be.
elő. Mindkettőt Felföldi Jánosnak Ugyanígy a gyönyörű orosz nép- nyította er.t. A tápéi népi együttes
A menet é]e a szoborhoz ér.
Elvonultak az utolsó éneklő, élküldték, aki a választási békever_ dal, a Krumplicska előadása is. tagjai máius 2-án Uiszegeden énekszórakoz- Hirtelen két kis úttörő — egy kis- jenző, zászlókat lengető fiatalok soEgymás
után
váltakoztak a számaikkal, táncaikkal
senyben 157 százalékos
teljesít,
ményt ért el. A Szegedi Falemez- szebbnél-szebb énekek, népi játé- látták Szeged dolgozóit, de egyben fiú és egy kisieány — válik ki a rai is. A hatalmas tár ismét csen.
gyér rigmus-brigádja
felszabadult kok. míg végül nz egész előadás- tanították- nevettek is új étetünk sorból, kezükben hatalmas vörös vü dog — egyre távolabbról hallani a
életünkről énekelt Utána még szá- nak talán legkiemelkedőbb jelenete, megbecsülésére, népünk és hazánk rágcsokorral az emelvényhez szalad- sokjjzázezres, 'ömeg vidám dalát. A
nak, Rákosi elvtársat, köszöntik vele, harsonások felsorakoznak Máius 1
mosan léptek fel a színház mű- a Gyékényfonás következett. Tar még fokozottabb szeretetére.
egész dolgozó népünk szeretett édes- zászlaja előtt. Felhangzik a harcoapját. Rákosi elvtárs meleg szereiet- naszó —
befejeződött Budapest
tel öleli magához a gyermekeket. A népének a kilencedik szabad május
'éren lévők lelkesen tapsolnak élje- elsejét köszöntő nagyszerű seregneznek
szemléje.
Május elsején Moszkvában, a Vö-1 tér körepe felé. Ide tart egy másik, fog hazánk védelméről és biztonsáMájus
elsejei tüntetések
világszerte
rős-téren igen sok vendég gyűlt) hasonló mintájú gépkocsin Artyem. gáról, fegyveres erőink megszilárössze. A Kreml falainak tövében jev vezérezredes, a díszszemle r.>a' dísátára hív fel, hogy készen állemelkedő tribünön a Szovjetunió rancsnoka is- A mauzóleum előtt junk és bármely pillanatban vissza
részt. A gyűlésen felszólalt Leon
Legfelső Tanácsának küldöttei, mi. találkoznak. Artyemjev vezérezre. tudjuk verni bármilyen ellenséges
Kínai Népköztársaság
Strauxs, a szőrme- és bőipari munniszterek, a Szocialista Munka llö. de's jelentést tesz. Bulganyin mar. erőnek azt a kísérletét, hogy akavezetője,
A Kínai Népköztársaság városai, kások szakszervezetének
eei, a Szovjetunió Hősei, az ipar és sall Artyemjev vezérezredes kísére- dályozza a szovjet nén békés és
a mezőgazdaság élenjáró dolgozói a tében elhalad a Vörös-téren és . a diadalmas haladását nagy célja, a ban és falvaiban május elsején ün- Howard Fast ijó és mások. A feli
szólalok kövelelték a koreai háború
felsorakozott kommunizmus felé. Ezért a Szovjet nepi felvonulásokat rendeztek.
kultúra, a művészet és a tudomány környező utcákban
Pekingben
reggeltői
kezdve azonnali befejezését, a hidegháború
kiváló képviselői foglaltak helyet. csapatok előtt és üdvözli a katoná- Hadsereg é s Haditengerészet tagfelvonulók megszüntetését, a nemzetközi ellenA Vörös-téren egybegyűltek lelke, kat május elseje ünnepe alkalmából. jaiuak kötelességük, hogy állhata- özönlöttek az ünnepi
tétek megoldását tárgyalásolt
útsen üdvözölték a szovjet kormány- A csapatok lelkes éljenzéssei vátn. tosan tökéletesítsék harci tudásukat, a főtér felé. A központi díszemel. ján.
Hangsúlyozták továbbá
a
vényen a Kínai Kommunista Pártkatonai és politikai ismereteiket.
nak és a kommunista pártnak a Szolnak az üdvözlésre.
munkának és Kína többi demokratikus demokratikus jogokért, a
Felcsendülnek Glinka „Az orosz
tribünön megjelenő vezetőit.
Elvtársak!
védelméért
folyó
pártjának vezetői, neves közéleti sok jogainak
10 órakor megszólalnak a Kreml dicsőség himnusza" című művének
harc fontosságát.
Mi, szovjet emberek bizakodva személyisége helyezkedtek el.
harangjai. A Kreml toronyórája tí- dallamai. Bulganyin marsall újra
A gyűlés
résztvevői sokszáz
Délelőtt tíz órakor helyetfogíalt
zet üt. A zenekar játszani kezd. A megjelenik a Vörös-téren. Gépko. tekintünk a jövőbe. A Szovjetunió
Szpasszki.bástya felöl egy nyitott esija megáll a mauzóleum előtt, Kommunista Pártjának XIX. kon- a központi diszeme'-vényen Mao Ce. zászlóval vonultak fel. Sok zászló,,
„ZISZ—110".múitájú
gépkocsiban Bulgianyin marsall felmegy a mau- gresszusa felfegyverezte a pártot és lunq elvtárs, a kínai nép vezére, s volt ilye.i felirat; ,,Haladéktalan
és „Békés és nem háborús
feltűnik Bulganyin marsall, a S Z Q V . zóleum mellvédjére. A kürtösök dísz- a népet a kommunizmus felépítése a Kínai Kommunista Párt központi békél!"
költségvetést
követelünk!"
jelunió honvédelmi minisztere, Bul- jele után Bulganyin marsall, a felé való haladás világos programni- bizottságának és a központi népi
Az egybeA téren és a közeli
utcákban
ganyin elvtárs áll a gépkocsiban, Szovjetunió honvédelmi minisztere jával. Pártunk és kormányunk in- kormánynak tagjai.
tézkedései bizonyítják, hogy a kor- gyűltek melegen ünnepeitek Mao körülbelül ezer lovas, és gyalogos
amely gyorsan közeledik a Vörös- elmondja ünnepi beszédét.
rendőr tartott őrjáratot.
mány szüntelenül gondoskodik a Ce-tungot és harcostársait.
Peking polgármesterének
rövid
nép javáról hogy helyesen IráBulganyin
elvtárs
ünnepi
beszéde
Nyugat-Németország
nyítja az ország életét. Hazánk erői beszéde után megkezdődött a máelsejei felvonulás, amelyen
Katona ég tengerész, tiszthelyet- hogy javítsa az állam és a gazdaság virágzóban vannak. Fejlesszük to- jus
Május elsején a nyugalberlini
részt. rendőrság záró'áncot alkotott a detes és tcngerésztiszthelyeties elvtár- vezetéséi, emelje a nép életszínvo- vábbra is fáradhatatlanul népgazda- összesen ötszázezren vettek
megmutatta, mokratikus övezet határán.
sak!
nalát és védje a szovjet állampo'gá- ságunkat, kultúránkat és tudomá- A-pekingi felvonulás
így
Tiszt, tábornok és tengernagy íok megingathaiatlan jogait. Újjá- nyunkat, erősítsük szocialista álla- liggy a kínai nép kész eltökélten ak urla megakadályozni a nyugatharcolni
a
Távol-Kelet
és
az
egész
szerveztük o központi államappará- munkat;
berlini dolgozókat abban,
hogy
elvtársak!
vi'ág békéiéért,
állandóan
szilártust. ami megjavítja a népgazdademokraÉljen május elseje, a dolgozók dítani a béke és a demokrácia la- réssfvegyenok a Berlin
Szovjetunió dolgozói!
tikus övezetéban megtartott harcos
ság irányítását. Amneszttarendelet nemzetközi szolidaritásának "apja,
Kedves külföldi vendégeink!
lepett életbe. Rendszabályok kidol- valamennyi ország munkásai test- borét. amelynek élén a nagy Szov- tüntetésen. A nyugatberlini doljetunió
halad.
A szovjet kormány és a Szovjet- gozása van folyamatban a szocia- vériségének napja!
gozók nagy tömege
kerülőutakon
A felvonulás után a színházakunió Kommunista Partja központi lista törvényesség további megsziöve.
Éljen a hős szovjet nép, éljen ban. kultúrpalotákban, az utcákon, Jnéqis eljutott n demokratikus
zefbe. s csak igen kevesen engebizottságának nevében
üdvözlöm lárdítása céljából Az élelmiszerek hős hadserege és haditengerészete!
tereken és parkokban népünnepé- delmeskedtek 11 Német
Szociáídc.
önöket és minden jót kívánok május árának jelantó's mérvű leszállítása
lyek voltak.
Éljen a szovjet kormány!
mekrata Párt és a
fiyügatnémct
elseje, a dolgozók nemzetközi ün- mellett nagy méit-khea csökkentetLenin—Szlá'in zászlaja a'att a
szakszervezeti
szövc.tség
jobbolnepe alkalmából.
tük a közszükségleti
iparcikkek
Lengyel Népköztársaság
kcmmun'sta párt vezetésével előre
dali vezetői
felhívásának,
hogy
Hazánk dolgozói e hagyományos árát is,
Köztársasága kommunizmuj győzelméért!
protetárünnepet az ország gazdasági
Május e'sején, a munkásosztály az angol övezetheli
vegyeHurrá!
Anii a külpolitikát illeti, kornemzetközi ünnepép egész
Len- téreg rendezendő gyűlésen
és kulturális építésében elért újabb
Bulganyin marsall ünnepi beszéde gyelországban
impozáns
tömeg- nek részt. A nyugatberlini terükiemelkedő sikerekkel fogadják. A mányunk — amint cz hivatalos nyinagy szavjet nép — még szorosab- latkozataiból ismeretes — úgy véli, után hatalmas éljenzés tölti bo a Vö- megmozdulások voltak. A varsói leten kijelölt 11 gyülekezőhelyen
A
négyszázezren vettek alig párszáz ember lézengett.
ban tömörülve szeretett kommunista hogy ha megvan a jószándék és a rös teret. Eldördül a tüzérségi sqr- felvonuláson
gyér
menelosz'opokat
riadóautó
pártja és annak központi bizottsága józan meggondolás, akkor minden 'űz, amelynek hangja egybevegyüi részt.
kísértee-melycn
nyupatberlini
úto n a Szovjetunió Himnuszának ünne.
köriil, kormánya körül — biztosan nemzetközi ellentétet békés
A munkások, a technikusok és rendörök ültek. A
Köztársasághátad a kommunizmus építésének rendezni lehel. Mi a béke megőr- pélyes dallamaival. Felharsannak a mérnökök, a tudománv, a kuttúra téren
rendőrség egv
a készültségi
és a művészet dolgozói, a paraszt, gépesített
úlján. Országunk fegyveres erfji a zése és megszilárdítása mellett va- kürtök.
zászlóalja
várakozott
nagyszabású
építési
program m gyunk, harcolunk egy új háború
Május elsejei felvonulásukon a ság küldöttei és az ifjak lelkesen Bevetették az élestöltényekkel el.
megvalósításával elfoglalt szovjet előkészítése és kirobbantása ellen, a szovjet dolgozók kifejezésre juttat- fejezték ki odaadásukat a Lnr.gyel lálctt angol katonai rendőrsége' is.
„mberek békés munkájának megbíz. nemzetközi együttműködésért és a ták, hogy békében és barátságban Egyesü't Munkáspárt, a népi korA jobbo'dali
szociáldemokrata
kereskedelmi kapcsolatok kifejlesz- akarnak é'ni minden néppel, üdvö- mány és Bo'cslaw Bierut elvtárs
Intő támaszai.
vezetők nem
tudták
megakadátéséért minden országgal. Kormá- zölték a Szovjetunió békepoliiiká" iránt.
Évrfí' évre erősödik soknemzeti- nyunk e politikája megfelel minden
Varsó népe le'kessn juttatta ki- lyozni, hogy a munkások nagy
ját:
ezt
hirdették
azok
a
plakáségű temünk népcinek testvéri ba- békeszerető nép érdekeinek.
olyan jelszavas tábláka*
tok, amelyeket a felvonulók sorai fejezésre meleg testvé-i érzéseit a része
rátsá
minden vonatkozásban feja felvonuláson,
amelyek
fölött lépten-nyomon olvashattunk: Szovjetunió, a világbéke, a haladás vigyen
az úirafelf egy vérzés politikája ellődik s erősödik a Szovjelunió és
A szovjet
kormány
üdvözölni „Éljen
a népek
közöHi
béke!", és a nemzetközi együttműködés halen tiltakoznak.
„Olcsó
kenyeret
a népi demokratikus országok ba- fogja más államok kormányainak „Nincs
olyan vitás, vagy megol- talmas bástvája iránt. Megszámlál- drága ágyú
helyett!"
_
..Soha
ráti együttműködése.
minden olyan lépését, amely való- datlan kérdés, amelyet ne lehetne hntnt'an felirat és jelszó
nyilvá.
a
„Mindendolgozók
há- többé milHarízmust!" —
nemzetközi feszültség csök- békés úton, az érdekelt országok nította ki a lengyel
G. M. Malenkov, L. P. Berija és ban
a
szocializmus
építésében kinek munkát!" — ..Szabad válaszV, M. Molotov elvtársak a-közel- kentéséhez vezet és szívesen látná, kölcsönös
megállapodása,
alapján láját
tásokat egész Németországban!"
nyújtott
támogatásért.
múltban beszédeikben világosan ki- ha e kormányok vezetői békés kije- megoldani/"
Varsó népe szerélettel
ünne- hirdették a feliratok,
fejezésre juttatták a szovjet kor- lentéseiket tettekkel támasztanák
pette a szovjet munkásokat és
Stuttgartban 15.000 munkás és
mány po'itikáját. E politika lénye- alá. Mivel azonban egyelőre semmimérnököket, a „Joszif Sztálin" kul- alkalmazott 'öntetet: ezen a napon,
ge: népünk alapvető érdekeinek és féle jele slccs annak, hogy csökElméleti színvonalunk emelését
túrpalotának, a szovjet nép nagy- Hans Goftíurcht jobboldali szak.
hazánk biztonságinak biztosítása kentenék a fegyverkezési hajszát,
segíti elő az
szerű ajándékának épített.
szervezeti vezető megkísérelte, hegy
-zocialista államunk további erősí- vagy csökkentenék a sok európai és
uszító beszédet mondjon a ttjnle'ő
tése ós az egész világ békéjének áz3iai állani területén, különöse,, a
Egyesült Alla-noV
tömeg e'ött a Szovjetunió és a NéSzovjetunióval határos
vidékeken
megőrzése.
met Demokratikus Köztársaság eL
E politikának megfelelően a kor- létesített katonai támaszpontok széMájus elsején New Yorkban,
az : len. A tüntetők felháborodott HU ales
hálózatát,
kormányunk
a
továbmány az utóbbi időben számos fonUnion Squaren
gyűlést tartottak. 1 kozása azonban arra
kényszentetie,
amelyen többezer
munkás vett hr.gv abbahagyja kihívó beszédét.
tos intézkedést tett abból a célból biakból, is kellőképpen gondoskodni
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A választás tiszteletére számoljak fel a tojásbeadásí tervíin k
teljesítésében mutatkozó hiányosságokat

*
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SPOM
Jól sikerűit sportrendezvények májas elsején Szegeden

A z ország dolgozói a május 17-i
választásokra készülnek.
A z üze.
mek dolgozó' még serényebbenjmég
odaadóbbnn dolgoznak és harcolnak
a választási békeversenyben azért,
hogy teljesítményüket napról-napra
emelhessék é s soha
nem
látott
eredményekkel tegyenek hitet a béke
szent ügye mellett.
Az üzemi dolgozók példáját követik a békeszerető, becsületes dolgozó parasztok is és a tavaszi me.
zőgazdasági
munkák
határidőre
való elvégzése mellett egyre többen
vállalják, hogy a választás tiszteletére m á j u s 17-ig félévi, egész évi
tojás- és baromfibeadásuknak eleget
tesznek.
Ez a nagyszerű mozgalom egyre jobban terjed Szegeden
is.
Eddig több m i n t 400 dolgozó
paraszt fogadta meg, hogy batáridő előtt teljesíti beadási kötelezettségét.
Újszegeden Szalai József, Bérföldek 12. szám alatti dolgozó paraszt
például azt ígérte, hogy a válasz,
tás napjára egész évi tojás. é s baromfibeadását teljesíti. Példáját követi Bodrogi Péter és özvegy Márta
Jánosné is, akik elhatároznák, hogy
hasonlóképpen — (a beadás egész
évi teljesítésével — ünnepelik május
17-ét és a dolgozó nép állama iránti
kötelezettségük
végrehajtásával is
a Népfrontra, a békére szavaznak-

I Kertész Antal Kemes-utoa 44. szám ] nyítsuk be a béke metlet'-i harcos
18:14;
| alatti dolgozó paraszt arra tett igé- | kiállásunkat. A kerületi
pártszer. Május elsején a kedvezőre fordult | -Építők 36:6: Postás—D^zsa
időjárás folytén, Újszegeden
pihenő, Sz. Kender—Honvéd 24:16; Sz. Kenretet, hogy háromnegyed
évi ba- vezetek, valamint a tömeg'szerveze. szórakozó dolgozók közül sokan
ke-1 der-Vasai 1 30:8; Honved-Vasas 31:6.
dolgozó restek fel a liget különböző helyein • A döntök eredményei: Sz. Kencer—
romfi- és tojásibeadását teljesíti má- tek népnevelői nyújtsanak
megtartott
sportrendezvényeke .
A Dózea 25Í15; Postás—Honvéd 35:17,
parasztjainknak
több
segítséget
ahjus 17.re.
szabadtéri
színpadon a kultúrműsor Postáé—Sz Kender 28:11; Dózsa—Honhoz, hogy felszámolhassák a tojás, kére"ében ökölvívó, súlyemelő ég ví- véd 21:17 A VTSB által alapított BéFelajánlását jóval a vállalt habeadásban mutatkozó
lemaradást!, vó bemuta, ókat tartottak.
A látszó- ke vándorserleget az Sz. POP ás csatáridő előtt valóra váltotta: mákiaszínpadon
vívó, pata nyerte, 2. Sz. Kender; 3. Dózsa,
kat. A felvilágosító munkájuk
So" téren felállított
jus első napjaiban m á r eleget
súlyemelő, ökölvívó és
birkózó be- 4. Honvéd A helyezéet elért csapatok
rán az eddiginél is harcosabban mutatókat tar ottak.
Az
újszeged! játékosai érem, íUetve oklevél díjatett beadásának.
szálljanak Szembe az ellenséggel és versenyuszodában
rendezték meg a zásba részesüllek.
A választás
napja
tiszteletére konkrét példákon
Városok közö fi barátságos
röplabmutassanak
rá Béke-Kupa úszóversenyt és vízilabda
indított kezdeményezés sikeres ki- arra,, a dolgozó nép
Eredmények: 4x50-es da női mérkőzések: Miskolci Lokomoellensége az, mérkőzéseket.
",iv—Szegedi
Építők
3:0;
Miskolci
Loférfi vegyesváltó- 1 Petőfi I. 2:17,
bontakozása érdekében a begyűjtés- aki tudatosan
szabotálja
beadási 2 Haladás I., 2:27, 3 Pé téti II. 2:28. komotív—Szegedi Postáé 3:1.
ben élenjáró dolgozó parasztok kö- tervünk teljesítését.
5x50-es féfi pillangó váltó 1. Petőfi
Az újszegedi Sz. Petőfi pályán aI. 2:59.3, 2. Haladás I. 3:14, 3. Ha- ezegedi
zül számosan vállalták, hogy megfegyveres erők
válogatott
A tények azt bizonyítják, hogy
ladás
II.
3:22
1Úx50-es
férft
gyorscsapata 4:0 (2:0) arányban gyöző't a
látogatják azokat a dolgozó paraszváltó 1. Petőfi I G:1C,2; 2. Hatadás szegedi szakszervez©';i válogatott ellea lemaradás legfőbb oka abban
tokat, akik adósai a dolgozó nép
5:24; 3. Petőfi II. 6:45.8: kísérő szá- nt labdarugó mérkőzésen. A fegyverejlik, hogy a dolgozók legádámok: 4x50 nőt vegye"vá>ő: 1. Pető- res erők csapata ötletes
államának és j ó felvilágosító naun.
játékával
zabb ellensége, a korlátok közé
fi I. 2:52.5; 2. Petőfi II,
3:04; 3. megérdemel en győzött
Kororr (2),
kával mutatnak r á a m á j u g 17-1
szorított
kuláksag,
tudatcsan
Honvéd 3:08; 4x50 női gyorsváltó: 1. Kerekes. Fekete (öngól) góljaival.
választás és a begyűjtés határidő
Petefi I. 2:44; 2. Honvéd 2:57; 3. Peszabotálja beadás! tervünk telAz UJszegedi Vörös Lobogó pályátőfi II. 3:06.4. A má.ius 1-i úszóver- ján. a szegedi Nemzett Színház dolelőtti teljesítésének jelentőségére.
jesítését.
seny után 1. Petőfi 104. 2. Haladás gozói együít ünnepelték az Újszegedi
M u n k á j u k n a k máris mutatkozik
Birkás György Gyöngytyúk-utea 28. 70, 3. MTH. 8, 4. Honvéd 4 ponttal. Iíendergvár dolgozóival
rr.ájuj elseeredménye, mert Szeged a serA Béke-Kupa győztese a Szegedi Peszám alatti k u l á k például többszöri tőfi csapata let . Máius 1. vízilabda jét. A délutáni barátságos labdarugó
tésbeadás 94.7, a
félévi
bamcrközéeen a színház
csapata. 3:2
figyelmezte: és
ellenére
sem
tate eredmények: Sz Petőfi—Hmv. Dózsa arányban győzö't az
Újszegedi Kenromfibeadás 100 százalékos tel©leget baromfi, és tojásbeadási kő- 5:0 Sz Haladás—Sz Dózsa 3:0; Sz. der' ellen.
jesítésével első helyen
áll a
Dózsa—Hmv. Dózsa 6:2, Sz. Petőfi—Sz
telezettségének. A
kulákok
bűnös Haladás 2:1.
Az Sz. Petőfi pályán délután színmegyében a járások és városok
tornabemulatókat, látványos
példáját követve a dolgozó parasz.
A VLSz Kender úpzegedi pátváián vonalas
közötti versenyben.
gulagyakorlatokat
és MHK szabadgvatok között
is akadnak
olyanok, tartották meg az 1953 évi női rflplabda
Béke-Kupa
vfHámtornáiát
Eredkorlatokat,
valamint lassúsági kerékA tojásbeadás teljesítésében azon- mint K i r á l y János FöldmfiveS-utca
mények: Dózsa—Építők 23:12; Posráe ' párverseny) rendeztek.
ban m é g alapos lemaradás mutat- 21. szám alatti lakos, aki halogatja
kozik, mert félévi tojásbeadási ter- •bertiási terve teljesítését s mimdSZEGEDI HONVÉD—SZTALIN VASMŰ ÉPÍTŐK 1 ti (1:1)
vünket eddig csak 34.7 százalékban ezideig első negyedévi beadását sem
A Szeged! Honvéd a vasárnap le- a vendégcsapat, kapusa. Míg a venteljesite'tük. Feladat az,
hogy
a teljesítette teljes egészéhen.
labdákkal játszott
játszol! NB les labdarugó mérkőzé-; dégcsapat. hosszú
fép pontot vesztett a lelkeden küzdő és ezáltal könnyen nyert tért, az Sz.
választásokig hátralévő időben hozNagy
András,
sokat
tologatott,
zfá'.in Vasmű
Építők ellen. Váltcra- Honvéd feltűnően
zuk be a lemaradást és a tojásbea Városi Tanács
begyűjtési
küzdelem után a 25. percben Ró- sok volt az oldalt és hátraadogaíás
osztályának előadója
adás félévi teljesítésével is
bizo.
jlgyi 25 m-es bombalövésael meg- és közben sok hiba csúszott be a
Az Sz. Honvéd
játékosok
í'e a vezetés) a szegedi csapatr játékba
Rögtön U ána. Palotai h'báifiból sokat, feleslegesen beszélgetlek a pábüntető rúgást
egyenlített. Az eleő fő'.idő vé- lyán és ezért több
géTJT az Sz. Honvéd fölényben
volt, kaotak.
Szeged-Állomás dolgozói minden munkaterületen
Palotai a gólnál hibázott. Sípos Jól,
többet támadót'-, azonban a csatárok
lövései pontatlanok voltak. A II. fél- Mednyánszky kitűnően játszott. Farateljesíteni akarják adott szavukat
Barájh
időben Rábai helyett Böj ös áll
be. gó sokat bizonytalankodott.
küzdöttek. A csatárErős küzdelem, csapkodó játék
ala- és Macall jól
Értesítjük
a
Politikai
gazdaságtan
sorból
Rózsavölgyi
játszott
elfogadkul)' ki. ló védelmek, gyenge csat-in
két
Szöged Állomási
dolgozói május személyvonatos brigádja, akik
sztahanovista
szinten I- évfolyamának hallgatóit és a I I . sorok küzdelme. A 40. percben Csáki hatóan Az Sz. Honvéd a tabella 5.
17 tiszte'-etére indított
munka ver- hónap óta
rosszul rúgott 1 l-esét könnyen védte helyén áll 9 ponttal.
bri- évfolyam propagandistáit, hogy
a
senyben újabbnál újabb
termelési fejül vannak, A tehervonati
gádok
közül
M-atesik
János
107,
győzelmeket érnek el. A vonatok
háromnapos
munkaszünetre
való
NB l-es eredmények:
Bp PostásMÁJUS 2-1 ÚSZÓVERSENY
menetrendszerinti indítását 115 szá- Pálinkás János brigádja 102 száza- tekintettel a konferenciát 1953 málékot
ért
el.
Kirakóink
k
ö
z
ü
l
BarAz újszegedi versenyuszodában má- Csepeli Vasas 2:2; Bp Kinizsi—Saigór
zalékra,
vonatkísérőink pedig glo.
tarjáni
Bányász
0:0;
na János, Turai István és Lippai jus 5-én dölután 2 órakor a Párt- jus 2-án is színvonalas úszóversenyt Lokomofív—Dorogi BányászSzombathelyi
1:C';
Bp.
bálisan a választási
békeverseny
rendeztek. Eredmények: 50 úttörő fiú
György állandóan 100 százalék fö- oktatók H á z á b a n tartjuk meg.
gyors 1. Sipos (Honvéd) 31.7: (kiváló Honvéd—Bp. Bás.ya 2:1; Bp. Vasas—
eddigi szakaszaiban
fogadalmukat
lött teljesitilc tervüket.
Győri
Vasas
5:2;
Bp.
Dózsa—VL
Soreredmény): 2. Patonai (Hmv Dózsa)
m á r 96 százalékban teljesítették.
Dolgozóink azon vannak,
hogy
Értesítjük a Bolsevik Párt törté- 35.3; 3. Deák (Honvéd) 37. 50 ser- text 1:1.
Szeged rendező pályaudvaron
Bán
dülő fiú pillangó 1 Szendrei II. (Peminden részében
teljesítsék adott net H évfolyam hallgatóit, hogy a tőfi) 37.8; 2. Mórász (Honvéd) 38.8:
Országos nyílt kardvfvó verseny
Béla és
Korom Pálné a vonatok szavukat.
ígéretet tettek
arra,
3. Beck (Petőfi) 39.5; 50 ifi férfi mell
A VTSB rendezésében a közgazdamenetrendszerinti indítását 115,
a hogy behozzák a lemaradást, a ko- háromnapos munkaszünetre való te- 1. Vajdai (Petőfi) 37.1; 2. Dobai T.
tai-toV
40.4; 3. Kass (Haladás) 43.3: sági fiúiskola tornatermében
terhelést 139, a
gőztartást
pedig csik tartózkodási idejét
megrövi- kintettel a konferenciát 1953 május (Petőfi)
fe'nőtt férfi pillangó 1. Reök (Pe- ták meg Szeged város országa- meg120 százalékra teljesítették.
Tola- dítik, meri ebben a, m u n k á b a n csak 5-én délután 4 órakor az Építőipari 50
hívásos
nyílt
kardvívó
versenyéi'
28
tőfi) 33 (kii'űnő eredménv); 2. Lomtás-brigádjaink közül Mészáros Jó- 98 százalékban
bos (Haladás) 34.2;
3. Deák (MTH) indulóval 1. Keresztes (Bp. Postás) 7
tettek eleget.
A
Technikumban
tartjuk
meg
gy:
2.
Magái
(Sz.
Postás)
6
gv;
3.
38.1; 50 úttörő fiú mell: 1. Sashegyi
zsef sztahánovista
brigádja
116, vonatkísérő brigádjaink is
megja(Dózsa) 44.1; 2. Bíró (Haladás) 45.3, Erhardt <Bp. Dózsa) 6 gy; 4. Mónus
Sebők Ferenc tola-tós vezelö
bri- vítják munkájukat, mivel az ptol3. Kiss (Honvéd) 46.5; 50 serdülő Pú dr. (Sz. Lok.) 5 gy.
gád tagjai
103 százalékos
ered. só tjz napban a tervet csak
17
IDOJARASJELENTéS I hát 1. Szendrei I I
(Petőfi) 37, 2.
Ma MHK mezei futóverseny
brigád teljesítette, 26 pedig csak
m'ényt értek el.
Várható Időjárás Dobai II. (Péteri) 38.4: 3. Szálai (Pe1953
Az Sz. Petőfi újszegedi
sportteletőfi)
40.8;
50
ifjúsági
férfi
gvors
Vonatkísérőink
közül
kiváló megközelítő eredményt ért el.
kedd
esiq:
VáltoMÁJUS
zó
felhőzet, több- 1. Szendrei I. (Péteri) 29.8; 2. M"r* pén ma délu'tán 5 órai kezdettel MHK
ördögit
János
eredményt ért
el Balatoni János
mezei
futóversenyt)
tartanak
az
Sz.
tonfi
(Petőfi)
30,
3.
Varga'
(Petőfd
felé
eső, zivatar.
rendezésében, nők és
férfiak
Mérsékelt légáram- Sf'.l. 50 felnőtt férfi hát" 1. Bodor Petőfi
részére
500,
IOCO
ée
3000
méteres
lás, a hőmérséklet (Dózsa) 34.8; 2. Deák (MTH) 37.8: 3.
A RÁDIÓ MAI MŰSORA
KEDD
Reök (Petőfi) 41.9. Női eredmények: táv<M.
alig változik
(Pe őfi)
Várható
hőmér- 50 ifjúsági hált: 1 Peterdi
Kedd. május 5.
rusok. 22 Hírek, 22,20 Zongora ének,
Aqit.-prop. bizottság felhívása
sékleti értékok
az 47.4, 2. Völler (Haladás) 47.5; 3. Er22.58
Hangverseny, 23.20
BalettKossuih rádió
ország
.erülelére dész (Petőfi) 56;2: 50 ifjúsági pillanA VTSB mellett
működő agitációs
5 Falurádió, 5.30 Hírek, 5.45 Reg zene.
Kedden reggel: 7—10, délben 19-22 ,
Pemrdi^ (Petőfi) 42.1:^2. Er- propaganda bizottság
elnöksége felPetőfi rádió
geli zene. 6 Levelezők jelentik,
6
I
dész
(Petőfi)
53;
3.
Turőczj
(Hmivédi
fok
között.
,tt
'
"
hívjai
a
társadalmi
szövetségek,
spoiű6 Fúvószene, 6.35
Iíeringők, 6.45
óra 45 Lapszemle, 7 Hanglemezek, 8
53.3: 50 felnot)
gyors 1. Bán kitti egyosülelek és az agit.-prop. bizo'tóra 05 Filmzene. 11.30 Asszonyrova', Torna, 7 Népi zene, 7.35 Színes muMOZ'
|
(Haladás)
37.8,
2.
Lábdi
II.
(Halaság tagjait, hogy szerdán este fél 7
11.50 Népdalok. 12 Hírek, 12.10 Déli zsika!. 8.35 Dalok és hangszerszólók,
Szabadság: Figaró házassága május dáe) 41
órakor kezdődő
értekezleten pontomuzsika. 12.30 Népi zene, 13 Szóra- 9 Népf zene. 9.20 Gyermekrádio, i>
Leány eredmények: 50 úttörő há.t: san jelenjenek meg.
anyagá G-ig).
koztató zene, 13.30 Kodály müvek, 14 óra 40 Szovje) zeneiskolák
Vörös Csillag: Kővirág (május 6"lg). | L Vidn (Honvéd' 45: 2. Nagynál <Peóra 15 Népi zene. 14.55 Operet zene, ból. 10 Hirek. ÍC'.IO Filmdalok, 10.40
T
46.1;
3.
II.
(Petőfi) 49 4;
Vívó olimpikonok Szegeden
Fáklya: Augusztusi vasárnap (május tefi)
""
°me'lKies
15.30 Hegedű, 15.50 Olasz operákból, Hangverseny, 15 Rádióegyü tes, 15.40
50 *serdülő
1. "Nóvák (Hmv. Dó16.20 Gyermekrádió,
16.40
Oroez Előadás, 16 Hangverseny, 16.30 Né- 7-ig).
Szerdán
délután a Tex'ilmüvek kulzsa)
46.3;
2.
F-nge'vhalIpr
(Hmv.
Dónyelvlecke. 17 Előadás, 17.IC Egy fa- pi muzsika, 17.30 Hírek, 17.40 HangAz előadások háromnegyed 6 és 8 ma) 44.8. 3. Bereczki (Honvéd) 47.5; túrtermében a magyar vívóválogajott
lu — egy nóta, 17.30 Banyászműso", ezerszóiók. 18 Előadás, 18.15 Vidám órakor kezdődnek.
.50 úttörő pillangó: 1
Kandó
(VT, néhány tagja vfvőbemutaló'' tart. A
19 Előadás,
18 Dalok, 18.20 Előadás, 19 Hangos zene, 18.40 Szfv küldi.
Textilművek) 45.1: 2 Kies t. (Petőfi) vívóbemuta.jón Sákovite Ilona és ICss
SZÍNHÁZ
Sport
újság. 20 Hírek. 20.10 Tánczene, 20 19.30 Koreai együttes, 19.45
női
47.3;
3.
Frank
(Honvéd)
4
7
.
5
0
,
» " • Katalin a vi'ágbajnok magyar
óra 40 Rádiójáték, 21.48 Szovjet kó- negyedóra.
Este 7 óra: Wir.dsori viq nők. Ka- dűlő rryors- 1. Nemem-egt
valamim Balthazár
(Petöf1) tőrcanot tagjai.
íona Józisef bérlet (10).
39.8: 2. Ma'duda (Honvéd)
44.9; 3. ée Berzsenyi párbaj tőr válcgatoitak
vesznek részt.
Temesvári 1. (Petőfi) 50.4.
MUZEUM
vaságy, matraccal,
NÉGYKEREKŰ kiskocsi,
kovácsszer- ELADö gyermek
Sz. Lokomotív—Sz. Petőfi 2:0 (0 0)
szám, lópatkó, kézthajtésú fúrógép ol- kosárágy matraccal, csillár, ? virágHivatalos tolónyeremények
Szeged)
Iparfellödés
a
céhektől
e
A lelkefen ée ötletesen játszó Szeállvány, rézkarnis, kerti székek. Vid- szocialista
csón eladó. Bécsi krt. 25.
iparié:
Feilflrtéstftrténetl gedi Lokomo*iv megérdemel" en győ12
találatos
nem volt. 11 találatot
125-ös DKW GENERALOZOTT motor- ra u. 1.
kiállítás: Móra Ferenc um|ékkláll>tásHa'öe é.3 egy személy ér el. A nvereményöszkerékpár eladó. Arany János u. 4. JÖHANGU amatőrrádió eladó. Érdek- Fchértó élővilága kiállítás: hétfő ki- z ő t az Sz. Petőfi ellen.
Borbé'-v
góljaival.
Jók:
Veres
II..
Selődni
délután
5—8-ig,
Újszeged,
Főfaszég
66.357
Ft.
10 találato'
14-en
EGY hálószoba bű tar eladó. Tábor u.
vételével mindennap 10 órától este 8 bők, Becker, Bóka és Uhrin, illetve
sor 56.
értek el A nyereményösszeg egyen8. Horváthné.
óráig.
Bitó.
Bénák
és
Bánáti.
ként 4737.50 F'.
KISMÉRETŰ
kombinálttzekrény
ol- RÉVAI Nagy Lexikona tléljes 21 köKÖNYVTAR
NB !'--s eredmények:
Bp. E'5re—
állapotban
eladó.
187-ten értek el 9 találatét. A nyecsón eladó. Április 4 útjai 29. Tuda- tete kifogástalan
1:1: Légierők—K'ibá- ményösszeg egyenként- 475 Ft.
Partizán u. 9/b. Ibolya.
Somogyi: Délelőtt
10-tői este 7-tg Vasa-s Dinamó
kozódni házfelügyelőnél.
4:0; Bp.
Szakra—
szegedi
kétszobás (Könyvkölcsönzés:
délután 2-től eete rvai Loknmo'tv
ÁLLANDÓAN veszek használt, hiányos ELCSERÉLNÉM
Kecskeméti Kinizsi
1:0:
Békéscsabai
Totóeredmények:
összkomfortos
lakásomat veszprémi- 6 óráié.)
gyermekkocsikat Rákóczi u. 24.
HÁROMKEREKŰ
betegkörei,
kézzel ér: vasnsezenlpéter u 9/a.
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási Épf'Ők—Cetglédl Lokomotív 2:0; Szol2,
1,
x,
x,
X. x, x, 2, 1, 2; 1: x. .
KÜLÖNBEJARATU bútorozott
szobát Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél- noki
Lokomotív—Makói
Varas 0:2;
hajtós, eladó. Római krt. 13.
ápolónő, előtt 10 tői este 9-ig: hétfőn 2-től es- Orosházi Kinrzei—Gvu'ai Énitők 3:1.
EGY ' szoba, kbnyha. speizos
emc'e'l keres azonnalra. magános
környékén. Király Mária,
Menyei I. o. bajnoki
ererimém-ek:
lakásom elcserélném hasonlóért. Fran- Közkórház
9-ig. Kölceönzée 12-tnl eete 8-i«:
Kczkörház portáshoz kérem a címet. te
cia u. 8. szám emelet.
hétfőn 2-től este 8-lg Vasárnap nyit Sz. Dó-mn—Sz' Petén I! 5:1, Szőreg
Vöröskeresztes
LEÁNYKA
kabát,
rakok
szoknya,
bá—Rí.
Postás
1-1;
Csanád—Sz
Bástya
HÁROMRÉSZES baromfinak is alkal- romrészes
előszoba, konyhaszekrény va 9-től 13 óráig.
5:5: Hmv. Petőfi—Sz. Kender 5:0; Sz
továbbképző tanfolyam
mas nvúiketrec eladó. Szeged, Oldal eladó. Újszeged,
Gorkij (Horváth M. u. 3. MS2T szék Lokomotív II.—Dorozema 6:3.
Parajdi
u.
8.
u. 2, II. lépcsőház, I. emelet, 1.
Hétköznapokon délelőtt 10. tői
KÉT drb feslett ágy és szekrény el- ház):
Debrecenben
Megyei ifjúsági to-nászbajnokeág
EGY kétpárevezős csónakot, kajakot adó. Marx tér 7.
2-la; dálntnn 3 tói 7 óráig Könvvköl
megvételre
keresünk.
Épüle' szerelő
esönzés
Az MTSB rendezésében a Ped. Főislf.
Debrecenben kéthetes
Május
2 5-ín
KONYHABÚTOR eladó. Gutenberg JáVállalat, Bocstoay u. 10.
Gson- ,
, , .
, .
A Járási Könyvtár: Könyvkölceörtzée iornnr errr eben tartó tak meg
MODERN, komplett konyhabútor
el- noe u. 10. I. em. 2.
minden hétköznap szerda kivétolével grádmegye ifjúsági tornász egyéni és bentlakásos
továbbkepw
fanfo.ysm
kiest délután
adó. 11 darabból áll. Érdeklődni Osz- ELCSERÉLNÉM magasföldszint!
4
órától
7.lg;
vasárnap
délcsapa'ha tnoktéjgáí. Eredmények:
Női nyílik
végzet;
párom
szoba, konyha.
speizos lakásom hatróvraky u. 12.
Makol Va-ivs
hónaposaz 1543—ötében
vöröskeresztes
tanfolyamot
g.től 12-ig felnőttek részére Az csapatversenyben 1. a
sonló nagyobbérS vagy kétszobásért. előtt
, ',, .. , - ,
* ,. „
Ifjúság részére szerda és
vasárnap 232.1 pont a!. 2. Szegedi Postás 33'),2.
FEHÉR sportkocsi eladó.
Újszeged, Móra u. 32 Varga.
nap fél 2-től 4-ig 3. Szentesi Lokomo ív 323.7; 4. Sze- té'éq-ett enksnfes apotonok részére. A
Korondi u. 4.
LADIK eladó. Petőfi telén X. u. 623. kivételével minden
&-s"ete!t ' csonqrádmeqye) vöröskeresztes
linyitva szerda kivételé- gedl Petöri 311.3: e-yéni
FESTETT kombináltszoba
eladó. Da- NÉGY vagy 3 szobás udvaros lakást Olvasóterem
Kurülák 'Sz. Postári kárság felhívja a jelen'kezők fiqyelvel
minden
nap
délután
2.IŐ1 7 ig vep=envben 1.
cserélnék belvárosi Vasárnap fi.töt 12-1 g.
rabonKértt; is.
Újszeged, Bethlen u. keresek, esetleg
3 szobásért. György u. 6. I. em. 6.
k ! VnSPF) 56
mét
20. szám.
Závódnj' ( S '^rt^TtekJ
^ ' MM'-sío"' ^
' a
S-'po^Ysl
' hOCjy
legkésőbb
május 10-ig '
szoba, konvha, kamrás belvárosi
ELADÓ collos
deszkák,
hevederek, EGY
Lokcmo fv) '55.7: férfi cs potverseny- küldjék be életrajzukat és pontos láTANACSTAGOK
FOGADÓÓRAI
lakásomat
sürgősen
átadnám.
Csonakácoszlopök, erős
laposkocsi kere- grádmegyei
bén:
1.
Mrk-M
Varas
,396.9;
2.
K'osekáscímüket
a
megye"
ti
kársáqra
Vö- \
Inga'lanközvetitő VállaMájus 6-án. szerdán
délelőtt 10—
kek, Szövetkezeti u. 26. Nagyállomás lat.
12-ig a Tanácsházán Balő János, B-án, ^ ó f ^ a T l V R f r W a ( M ^
háta mögött.
'
konyhás lakás. Jószágtart ás- pénteken délelőtt íoyől 12-ig ugyanJÉGSZEKRÉNY, kétajtós, porszívógép, SZOBA,
sál, költségmegtéríléssel átadó. Szabó csak a Tanácsházán Vass László tai- ess) 64.5: 3. Lovász (M. Vasas) '64.5, lentkezzenek minél többen a továbfc110-es eladó. Újszeged. Tárogató u. Gyula, Dobó u. 13.
nácetag tar'; fogadóórát.
4. Priszfai (Sz. Petőfi) 64.4.
képző tanfolyamra.
14. szám.
KÉT drb fo'el eladó. Szentháromság
PETRÖLEUMFÖZÖ
eladó.
Tolbuchm u. 12. II. em. 5.
SZAKSZERVEZETI
HIREK
agl 27.
CUKOR, morzsa, mák darálás Vadász
Az Orvosegészségügyi Szakszervezet
EGY gyermekkocsi
eladó. Kálvária u. a.
szegedi csopop'ja máius 6-án délután
tér 5/b.
MEGBÍZÁSBÓL.
felelősséggel
eladó 6 órakor tudománvos illést tart
a
DEBRECENI u. 26. ez. nagy szoba, modern, új kétszemélyes rekamié, új Bőrklinika tantermében.
konyháé, előszoba,
pincés -„lakásom két _ foiel. új
asztal.
Megtekinthető
elcserélném kisebbért Felsővároson. 7 péntektől Sándor u. 35.
DÉLMAGYARORSZAG
—1 l-ig érdeklődni.
a Szakszervezetek Megyei Tanácsának kultúrtermében 1953 május
politikai napilap
EGY fehér, mély gyermekkocsi elFelelős szerkesztő és kiadó:
7 csütörtök
d. u.
4 órától ünnepélyes meqnyiió, utána sorsolás.
adó. Szivárvány ú. 18.
ZOMBORI
JÁNOS
ELADö félháló, keményfa bútor. RóSzerkeszti:
a
szerkesztőbizottság
1953. május 8. péntek délután 4 óráfó! sorsolás.
na u. 38.
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11
1953 május 9 szombat délután 4 órától sorsolás.
Telefon: 35—35 és 40-80
1953 május 10 vacárnsp déteVKt 10 óráló! sorsolás,
ANTIKVAR KÖNYVEKET. KÖNYVKiadóhivatal: Szeged. I^nin-u 8.
TARAKAT VÁSÁROL az Állami
Telefon: 31-16 és 35-90
Könyvterjesztő Vállalat
Antiikvái'boltja,
Szeged. Lenin u.
nélkülözhetetlen az agitációs
A SORSOLÁS NYILVÁNOS!
Csongrád megyei Nyomdaipari
16. ezám. Telefon: 41—23.
Vállalat, Szeged
munkában
Felelős vezető: Vinez* György

*

Párthirek

ELSŐ BÉKEKÖLCSÖN
IV. SORSOLÁSA GYŐRÖTT
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