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jelöltjei
népünk élelmiszerrel való
ellátásáért az agiéez társadalom köszö.
netét vívták ki. És ott vannak a
jelöltek között az értelmiség
legjobbjai is — régiek és újak —, akik
előtt a szabadság nyolc éve a szárnyalás, az alkotás 6oha nem látott
lehetőségét nyitotta meg,
népünk
részéről viszont soha nem tapasztalt
megbecsülésben van részük.
„A
mi politikánk alapja a múltban,
a
jelenben és a jövőben, a
munkában és a választáson...
építő
és
őszinte együttműködés
a
nemkommunista hazafiakkal"
—
mondotta
Révai elvtárs a szegedi
választói
nagygyűlésen. Ezt a politikát
bizonyítja ez a sok pártonkívüli dolgozó, akiknek neve a népfront jelöltjei között olvasható.

A múltban a képviselőket — az
egyszerű favágó szavaival szólva
— nem a nép választotta, — a
mandátumokat az úrikaszinok, a
mágnás klubok
borgőzös,
füstös
levegőjében maguk között osztótták 6zét az urak. A szavazás már
csak afféle szenteltvíz volt. Ez a
választás nem ls érdekelte a dolgozó milliókat, még azokat a keveseket sem, akiknek netán
szavazatijogot adott az úri
rendszer.
Ma a választás az egész nép ügye.
'Az országgyűlés — a dolgozó
nép
hatalmának legtöbb képviselője
—
nem a maroknyi,
kizsákmányoló
kisebbség, hanem az egész nép érdekében alkotja
a
törvényeket.
Ezért van minden eddiginél nagyobb
jelentősége ma az
országgyűlési
képviselő
választásnak.

A képviselőjelöltek
mindegyike
eddigi munkája alapján kéri a választók bizalmát. Dolgozó
népünk
az elmúlt négy esztendő alatt azt a
tapasztalatot szerezte, hogy a négy
évvel ezelőtt választott
képviselők
fogadalmukat
becsüleltel
teljesítették. Ez a tapasztalat készteti alig tíz
nap múlva a szavazók millióit
arra,
hogy ismét a népfront
jelöltjeire,
a nép fiaira bízzák az ország
sorsának irányítását.
Tudják a dolgozók ; hogyha
jelöltjeikre
szavaznak, az ötéves terv sikeres befe.
jezéjére szavaznak; tudják, hogyha a Magyar Függetlenségi Népfront jelöltjeinek adják
bizalmukat, ezzel arra a nagyszerű prognammra szavaznak, amely a nép1
front választási
felhívása
révén
vált ismeretessé a magyar dolgozó
milliók előtt. Jelöltjeinkre
adott
szavazat: szavazat
Sztálinvárosra,
a Tiszalöki Vízlépcső
befejezésére és a Dunai Vízmű
megalkotá.
sárii; szavazás a szén, acél, vas,
viliamosenergia termelés megkettőzésére, háramszorozására; szava,
zás arra, hogy a kenyérgabona termelés 35—40 millió métermázsára
emelkedjék; szavazás a további kulturális
felemelkedésre: — Szavazás a békére, a munkára, a jólét,
re és a felemelkedésre.
A Magyar Függetlenség! Népfront jelöltjeinek
listája
Üjabb
lendítőerőt ad ahhoz a
harchoz,
amely mindenegyes választó szavazatáért folyik.
,,'A választás: bizalmi szavazat
a
népi egység politikájára,
helyes,
lése annak az építőmunkának,
amelyet kommunista és nemkommunista
dolgozók vállvetve
végeznek.,.
Lehet-e valaki
közömbös
az
iránt,
hogy ma jobban és szebben
éljen,
mint tegnap, holnap jobban,
mint
ma és gyermekei,
unokái
holnap,
után jobban és
szebben
éljenek,
mint ma és tegnap?
A közügyek
iránt közömbös emberekkel nem lehet szocializmust
építeni!"
állapította meg Révai elvtárs a szegedi
nagygyűlésen. Eddigi eredményein,
ket annak a nagyszerű népi egységnek köszönhetjük, amelyet pártunk kovácsolt ki. Minden
egyes
ember munkája íontos a jövőben is
az építésben,
tehát
mindenegyes
ember szavazata fontos a választáson is. A hátralévő időben minden
kommunista, minden hazafi
sokszorozza meg erőfeszítését a
népfront választási győzelméért.

Választói névjegyzékkivonatfal szavazhatnak
a május 17-én állandó lakóhelyüktől távol lévő
választójogosulfak
A belügyminiszternek az országgyűlési
képviselőválasztásokra vo.
natkozó utasítása
lehetővé teszi,
hogy mindazok a választójogosultak,
akik május 17-én, a választás napján — valamilyen oknál fogva —•
nem tartózkodnak állandó lakóhelyükön, válaszlói névjegyzékkivonattal
tartózkodási helyükön szavazhassa,
nak,
Ennek megfelelően névjegyzékkivonaitai gyakorolhatják választójogukat azok a választójogosultak,
akik állandó lakóhelyüktől távol dolgoznak, továbbá a kórházakban, sza.
na/tóriumokban felevő betegek, valaL
mint az üdülőkben, kollégiumokban,
iskolákon stb. tartózkodó választójogosultak.
A
választói névjegyzékkivonatot
minden olyan választójogodult, aki
« választás napján előreláthatólag
nem tartózkodik állandó lakóhelyén
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Az Országos Választási Bizottság
közleményének
olvasásakor,
—
amelybea nyilvánosságra hozták a
Magyar
Függetlenségi
Népfront
képviselőjelöltjeinek
névsorát —
önkéntelenül eszünkbe jut az a
beszélgetés, amelyet Móricz Zsig.
mond, a halhatatlan nagy magyar
Író egy favágóval folytatott. „Ki
maguknál a polgármester?"
— kérdi az író. „Hogy is híj ják...
azt
most hamarosan nem tudnám megmondani" — válaszol az öreg. „Hiszen maguk választják
őket!
A
nép választja. Nem?" —
faggatja
tovább Móricz Zsigmond.
„Nem.
Ők választják egymást"
— adja
meg az egyszerű favágó a
nép
igazi véleményét a mullrendszer
úgynevezett választásairól.

A Magyar Függetlenségi
Népfront
jelöltjeinek
listája
nagy
érdeklődést, de
egyben őszinte
lelkesedést is váltott ki a
csongrádmegyei választópolgárok százezreinek körében. Ez a névsor hű
tükörképe annak a nagyszerű népi
egységnek,
amelynek
pártunk
iránymutatása mellett eddigi eredményeinket is köszönhetjük. „Egység az épilésben, egységet
követel
a válaszfáson is" — mondja a népfront választási felhívása és ez az
egység kifejezésre jut magában a
jelöltek névsorában is.
A jelöltek listája
élén
ott
áll
mindenekelőtt
népünk
legnagyobb
fia, — akiben mintegy
megtestesül a párt és a milliók, a nép töretlen egysége, — rajongva
szeretelt
Rákosi Mátyás elvtársunk.
Az
ö
neve, az Ö tettei a legdrágább biz*
tosítéka további még nagyszerűbb
előrehaladásunknak. Olt vannak a
jelöltek között, az egyes választó,
kerületek élén Rákosi elvtárs leg.
jobb tanítványai, harcostársai: Gerő
Ernő, Farkas Mihály, Révai
József,
Dobi István elvtársak
é„
mások,
akik az évek során kivívták
népünk
tiszteletét
és szeretetét.
Ott van.
nak a jelöltek között
nagyszerű
munkásosztályunk
legjobbjai,
csupa. ismerős név, akiket dolgozó népünk a harcban, a munkában
ismert meg, mint
olyanokat,
akik
mindig az élen
haladnak, mint
olyanokat, akik a terv teljesítéséért
folyó küzdelem legjobb
katonái.
Büszkén olvassuk a jelöltek
között a legjobb egyénileg
gazdálkodó dolgozó parasztok,
termelőszövetkezeti tagok, állami gazdasági
cs gépállomási dolgozók neveit, akik
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— személyesen, igazolt meghatalmazottja útján, vagy levélben — az
állandó lakóhely szerint illetékes
végrehajtóbizottságtól
kérheti. A
meghatalmazást, illetve a végrehaj.
tóbizottsághoz in'ézett levelet a tar
tózkodási he]y végrehajtóbizottságával láttamoztatni kell.
A végrehajtóbizottság a, kért névjegyzékkivonatot — indokolt esetben — illetékmentesen azonnal ki.
adja, illetőleg — ha azt levélben
kérték — a kérelmező címére elküldi.
Mindazok a választójogosullak tehát, akik akadályozva vannak abban, hogy az állandó lakóhelyük
szerinti szavazókörben szavazzanak,
minél előbb szerezzék be a választói névjegyzékkivonatot, mert éneikül tartózkodási helyükön választó,
jogukat nem gyakorolhatják.

Munkánkkal is a népfrontra szavazunk
Kiváló
minőségű
munkát
a Kőtél- és Hálógyár

Szűcs György,
az Erőmű dolgozója május 10-re
teljesíti a választás napjára
Aranka—Csamangó
tett (elojánlasát

végesnek
dolgozói

Ilona—Király
Ilona ifjúsági hilóvarró brigád 125
A Szegedi Erőműnél már többen
százalékos eredménye mellett ugyan,
teljesítették
a választások
tisztelecsak kiváló minőséggel dolgozik.
tére
tett
fogadalmukat.
Szűcs
György, a Vörös
Október-brigád
Hasonlóképpen Tóthi) ál
Illés
vezetője például
a
karbantartási
sztahánovista
köiélíonó,
aki
munkáknál az l-es kazán
telepei152, Berek Lajos sztahánovista
nek és a szerelvényeknek
javítáValamennyien teltekkel bizonyísánál 130.2-es átlagot ért el.
145, ifjú Kása József sztahánotották be az elmúlt hónapban,
Dolgozóink közül többen
elhatávista 141 százalékra teljesítette
hogy derekasan kiveszik részürozták, hogy újabb
munkafelajánnormáját.
ket a párt vezetésével az építő
fásokat tesznek május 10-re, amiAz elérj jó eredmények tudatában kor Rákosi elvtárs szól a magyar
munkából.
dolgozókhoz.
Nagyobb
lendületlel
A május 17-i választások tisztele. hallgatták meg a Kötélgyár dolgozói folyik most a munka. Szűcs
György,
Révai
elvtárs
besz'édét
és
még
fokotére a dolgozók minőségi felaján- j
a Vörös Október-brigád
nevében
próláfit tettek és most teljesítik fogadal- zottabb lelkesedéssel kezdtek má- vállalta, hogy az l-es kazán
munkálatait
kiváló
mukat. Sóbujtó Györgyné hálósze- jusi tervük teljesítéséhez. Együtte. banyomatási
minőséggel készítik el és a
próberelő 127, Weszeli Györgyné háló- sen akarják meghallgatni Rákosi nyoma'tást végrehajtják.
Ezt a munelvtára
beszédét
is,
amely
nagy
kát május 17-re vállalták és
már
szerelő 138 százalékos
termelési
10-ére
befejezik.
eredménye mellett kifogástalan mi- lendületet ad munkájúkhoz.
A z első negyedévi terv sikeres
befejezése után fokozott lendülettel
folytatták a munkát a Szegedi Kö.
tél- és Hálógyár dolgozói. A vá.
jasztási békeversenyben április havi
tervüket 106.4 százalékra teljesítették 100 százalékos tervszerűséggel.

nőségi munkát

.végez.

Sárkány
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\ Szőrme és Bőrruhakészítő Vállalat vezetői jobb szervezéssel
biztosítsák a választási békeverseny győzelmét
A Szegedi Szőrme és Bőrruháké,
szító Vállalat dolgozói első negyedévi tervüket 100 3 százalékra teljesítették. Ezt az eredményi a fel.
özabadulási héten kimagasló terme,
lési győzelmekkel tudták elérni. De
a felszabadulási hét veisenyiendü.
lete április hónap első felében viszszaesett. Az első tíz napban
87.2
százalék, a második dekádban pedig 81.5 százalékos volt a terv teljesítés. A hónap utolsó dekádjában
129 százalékot értek el, hóvégi hajrával tudták április havi tervüket
100.2 százalékra teljesíteni.
A műszaki vezetők nem biztosították a második negyedév zavartalan megkezdését és az első negyedévi tervben valló lemaradás megszüntetéséért is csak március hónapban indultak harcba. Ugyanakkor a
második negyedévi terv megkezdéséhez szükséges félkész árut nagymértékben felhasználták. A művezetők

nem szervezték meg kellően
munkájukat s az esetenként felmerülő problémákat nem oldják meg
mindig a leghelyesebben. Nem ké.
pezik magukat megfelelően se po.
litikaiLag, se szakmailag Elfelejtik,
hogy a politikai tudásuk színvona.
iának emelése szorosan összefügg
mindennapi munkájukkal.
A vállalatvezetöség a hullámzó
termelés és a lemaradás magyarázataként különböző nehézségekre hivatkozik. Szerintük a terviemara.
dás döntő oka az, hogy április első
napjaiban az irhakabát részlegnél
új modell gyártását vezették be,
amelynek begyakorlására a dolgo-

folytatott küzdelemből a DlSZ-fíataiok is lelkesen veszik ki részüket.
Forgó Teréz, az üzem DISZ.szerve.
zetének titkára nemcsak jó szervező
és irányító munkával harcol a választások sikeréért, hanem az ifjúmunkáisok közötti versenyben ápri.
lis hónapban az elsők közé került
150 százalékos teljesítményével.
Ha a vállalat dolgozói a műszakiaktól nem kapnak kellő segítséget,
akkor eredményes munkájuk mellett sem
tudnak eleget tenni a
választási békeversenyben tett fogadalmuknak. Ha nincs a munkában kellő tervszerűség, akkor a jó
teljesítmények még nem
hozzák
meg a kívánt eredményt. A műszaki vezetők hibájukból okulva, az
elmúlt napokban fogadalmat'tellek,
úgy szervezik meg munkájukat!
hogy az üzemben

zóknak huzamosabb idő kell. De
egy egy ú j modellre való áttérés az
első negyedévben is több esetben
megtörtént A tervlemaradást nem
az új modellra való áttérés okozza,
hanem a hiányos műszaki szervezés.
A pártszervezet és a vállalatvezetőség már több esetben bírálta/ ez'
és felhívta egyes hiányosságokra a
műszakiak figyeimé 4
de munká.
jukban azóta sem sok javulás mutatkozik. A pártszervezet és a vál.
lalatvezetőség necsak bírálja a műszakiak szervezetlen munkáját, hanem nyújtoson nagyobb segítséget
politikai és szakmai tudásuk színvonalának emeléséhez, következe'e.
sebben harcoljon a hibák megazün"
téléséért, teljesítmények növeléséért, az egyenletes termelésért.
Az üzem dolgozói már több esetben bebizonyították, hogy a megfelelő nmnkaeiőfeltételek biztosításá.
val kiváló teljesítményekre képesek. A felszabadulási hét versenyében 119.5 százaiékot értek el. Ak.
kor megfogadták, hogy a munka,
verseny lendületét a második negyedévben

a termelés egyenlőtlenségét
megszüntessék

még tovább fokozzák.
Lelkesen csatlakoztak a választási
békeverseny felhívásához s megfogadták, hogy minőségileg még jobb
árut gyártanak.
Tátrai György munkaérdemrendes
sztahánovista 210 százalékra tett
vállalását 247 százalékra teljesí.
tette. Az üzem többi sztahánovistái
és kommunista dolgozói is hason,
lóan szép eredményt értele el. Csor.
ha Andrásné például 146 százalék
elérését vállalta s 154 százalékot ,
teljesített. A békeverseny sikeréért I

és május első dekádjának teljesít,
menyét 100 százalékra emeljék. A
feladat az, hogy most szívvel-lélekkel induljanak harcba a hibák megszüntetéséért, az ado't szó valóraváltásáért
A Szegedi Szőrme é'3 Bőrruhakészítő Vállalat dolgozói a vasárnapi
nagygyűlésen megértették
Révai
elvtárs beszédét. További kimagasló
eredmények elérésére serkenti ez
őket s a békeverseny napjaiban valamennyien szorog együttműködésben úgy dolgoznak, hogy Rákosi
elvtárs május 10-i beszédének meghallgatásakor ne keiljen szégyen,
kezniök és újabb termelési győzelmekkel köszöntsék május 17-ét, a
választások napját,

A koreai fegyverszüneti tárgyalások
Keszon, május 5. (Üj-Kína) mindig ellene van annak, hogy a
A koreai-kínai fegyverszüneti kül- nem közvetlenül hazatelepített hadi_
döttség májug 5-én, kedden a kö- foglyokat egy semleges államba
vetkező közleményt bocsátotta ki:
küldjék. Képtelen
volt
azonban
A teljeg fegyverszüneti küldöttsé- egyetlen helytálló érvet ls felhozni.
gek május 5.én ülést tartoltak.
Nam Ir tábornok rámutatott: ,.A
Nam Ir tábornok, a koreai-kínai küldöttségek előtt ezidőszerint álló
küldöttség vezetője a keddi ülésen fontos kérdés, hogy vajjo® a nem
kijelentette: „Küldöttségünknek vál- közvetlenül hazatelepített hadifogtozatlanul az a véleménye, hogy a lyokat egy semleges államba keü-c
kéf fél — azzal a feltétellel, hogy küldeni, vagy Koreában kell.e lar.
egy semleges államba küldi a nem tani, hogy ott egy semleges állam
közvetlenül hazatelepített hadifog- vegye őket őrizetbe. Ez két teljesen
lyokat — közös elhatározással kije- különböző helyzet és mindegyik egélöl egy ázsiai semleges nemzetet, szen más konkrét rendelkezéseket
önök a leljes küldöttségek május követel meg. Küldöttségünknek vál4-i ülésén hozzájárultak ahhoz, hogy tozatlanul az a véleménye, hogy a
egy ázsiai nemzetet jelöljünk ki kö. nem közvetlenül hazatelepített hadizösen semleges nemzetként és Pa- foglyokat egy semleges államba kell
kisztánt nevezték meg. Ez üdvözlés- küldeni és továbbra is ellenzi ezekremélté lépés. Tudni szeretnénk, nek a hadifoglyoknak Koreában tarvajjo n önök hozzájárultak-e ahhoz, tását, Nézetünk szerint a legnahogy a nem közvetlenül haza telepí- gyobb mértékben méltányog és cél.
tett hadifoglyokat a közösen kije- szerű ezeket a hadifoglyokat egy
lölt semleges államba szállítsák és semleges államba küldeni, önök anezzel megvalósuljon a küldöttsé- nak a véleményüknek adtak kifejegünk által előterjesztett hat pontból zést, hogy Koreáhan kell őket egy
álló javaslat."
semleges államnak őrizetbe vennie
A másik fll HJnmtttrtw, nríg ák erre H célra Pakisztánt nevezték

meg. önöknek már
elgondolásaik,
nak kell lenniök arravonaikozóan,
hogy ez ,a semleges állam miként
töltse be feladatát. Szeretnénk tudni,
milyen lépéseket tennének önök az
őrizetben tartó fél állal gyakorolt
katonai ellenőrzés megszüntetésére
és arra, hogy megszabadítsák a hadifoglyokat az őrizetben tarto fél
befolyásátólMiként lennék önök ugyanakkor
lehetővé az önök által megnevezett
semleges
állam
számára, hogy
eredményesen őrizetbe vehesse a
hadifoglyokat, akiknek száma önök
szerint tízezreket tesz ki? Hogyan
tartanák fen n önök a rendet és a
nyugalmat a hadifogolytáborokban?
Szándékukban áll-e önöknek félsz
lítani a semleges államot a rra, hogy
a hadifoglyok őriaetbevétele ' céljából küldje el fegyveres erőit Ko.
reiába? Remélem, hogy önök tisztázni fogják ezeket a kérdéseket."
A két fél megállapodott abban,
hogy május 6-án, szerdán délelőtt
11 órakor kerül sor a teljes küldött,
ségek következő ülésére.
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Teljesítsük megtisztelő kötelességünket
• - Hetek ófn f o l y i k 1 a vdlasi/úsi agitációs munka.
Én már
harmadszor veszek részt a
válasz
lási agitációban.
Révai
elvtárs
vasárnap Hmondott beszédén
elgondolkodva
telidéztem
magamban
oz elmúlt választások
harcait, amikor pártunknak
és nekünk,
népnevelöknek valójában
minden szavazatért külön harcot kellett
vívni.
Az m47.es választás idején
mint
luluiáró
népnevelő
Csengelére
jártam agitációs munkára.
Akkor
nem állt módunkban, hogy
többhetes agitációs tunlolyamon
vegyünk
részt. Heteken
keresztül
minden
nap a munkaidő befejezése
úton
gépkocsival
mentünk ki.
A lalujáró csopor*
lelkes
népnevelőkből
állott, akik elölt nem számított az
sem, ha hidegen fujt a szél,
esett
az eső, vagy ködös idő volt.
Sokszor fáradtan ét éhesen
mentünk
ki, de mentünk,
mert
lelkesített
bennünket pártunk iránti
odaadás
és pártunk célkitűzései,
keményen
harcoltunk
a szebb holnapért,
a
boldog máért
Boldogok
voltunk,
hogy megtisztelő
kötelességünket
teljesíthettük.

tokat, hogy jönnek a kommunisták,
vigyázzanak. De mi mindezek ellenére akkor lelkesen
megbirkóztunk
leiadatunkkal,
mert
tudtuk
azt,
ha kevesen
Is
vagyunk,
nekünk
kell győzni.
Pártunk akkor azt a
célt tűzte elénk, hogy a
népnek
kell kezébe venni a hatalmat és 0
irányítsa saját sorsát. Mi
ennek
az érdekében
mindent
megtettünk
akkor, ami tőlünk lelt.
Az azóta
eltelt idők bizonyítják
azt,
hogy
pártunknak
és nekünk,
népnevelőknek a harca nem volt
hiábavaló, Hazánk ma a nép országa letft.
— Most ismét
választásra
készülünk.
Én, mint népnevelő
részt
vállaltam
ebben a választási
harcban is és az üzemben, ahol
dolgozom, a Szegedi
Konzervgyárban
végzek népnevelő munkát.
Dolgozótársaimmal naponta
beszélek
a
választás
jelentőségéről,
a választási békeversenyben
való
résztvételről. Azt
tartom
s
hirdetem:
„Ne csak szavazócédulával
szavazz,
hanem tettekkel is.- a terv rád eső
részének
teljesítésével
és
túlszárnyalásával.
Reggel már az
öltözőben, ahol többen együtt vagyunk,
mindig felvetek valamilyen
kérdést
és azt őltözés közben
megbeszélem a dolgozókkal.
Munkám
során a többtermelés mellett
főhangsúlyt a minőségi termelés
jelentőségének
megmagyarázására
lord Itom.
Nem elég az, ha mi
túlteljesítjük tervünket,
hanem
döntően
fontos a gyártmány
minősége
is.

— Nekem
n múltban nem voilt
szavazati jogom, mivel
szervezett
munkás voúam.
Éppen
ezért
a
Ielszabadulás után, amikor mér én
is szavaztam, még jobban
láttam a
választás jelentőségét
és ez is serkentett, arra, hogy résztvegyek
a
választás munkájában
ts,
— Sokszor e l ő f o r d u l t
velünk,
amikor kimentünk a
tanyavtlágba,
hogy a dolgozó parasztok
barát,
ságtalanul
logadtak
bennünket,
idegenkedtek
a
népnevelőktől.
Ezeknek az embereknek
rendszeres, kitartó
agitációval tudtok csak
megmagyarázni,
hogy a mi pártunk
minden dolgozónak lót akar és az
fl érdekükért
küzd.
órák
hosszat
elbeszélgettünk
egy-egy
tanyában,
ahol többen is összegyűltek
ilyen
alkalomkor.
Kint a tahiban abban az
időben
az ellenség is erősen
tevékenykedett. Amikor tudták azt, hogy
mi,
népnevelők
megyünk
ki a ialuba,
előtte körülszaladták
a
tanyákat,
figyelmeztették
a dolgozó
parasz-

— Rémi
elvtárs
vasárnapi beszédének
meghallgatása és
beszédének
különösen az a része, ahol
arról szól, hogy
harcolnunk
kell
minden egyes
szavazópolgár
meggyőzéséért
és szavazatáért,
elgondolkoztatott,
Eddig én is úgy láttam, hogy a mostani választás nem
olyan harci feladat, mint az
előzőek voltak. Most rálőttem
arra
is népnevelőmunkánk
eredményeit
értékelve,
hogy az ellenség
nem
nézi tétlenül
népünk
lelkes
készülődését,
hogy
egyöntetűen
hitet teqyen « nép/ront
programmja
mellett. Igyekszik
rémhírterjesztéssel, zavartkeltéssel
bizalmatlanságot szítani a dolgozók
soraiban.

1848, a magyar

történelem dicső korszaka
(.4 szegedi

iVinca hazánkban
olyan
ember, aki ne tanult, vagy
olvasott
volna 1848 dicsőséges
küzdelmeiről, amelyek most újjáélednek
a
magyar
filmművészet
„Föltámadott n tenger" elmü hatalmas,
színes, kétrészes történelmi
filmalkotásában.
1848 tavaszán
forradalmi
huh

lám söpört
végig Európán.
Párizs,
Bécs, Milánó, Berlin népe kelt lel
elnyomói ellen. A népek
csodálatos tavasza virult. S ettől a tavasztól egészen a szörnyű
aradi
októberig az élenjáró
népek
sorában
volt a magyar. Nemzeti
lüggetlenségünk kivívása
és a
jobbágyság
le/szabadítása, ez volt
1848 két
löcélja. A nemzeti
függetlenségért,
a Habsburg járom
lerázásáért évszázadokon
keresztül
küzdött
a
magyarság.
Az 1848-as magyar szabadságharc
lordulópont
volt
a
magyar függetlenségi
harcok
történetében.
Elsőlzbcn
vált a
magyar szabadságharc egy nagy európai
demokratikus
szabadságmozgalom szerves
alkotórészévé.

A megvert
ellenség, melyet még
nem semmisítettünk
meg,
miután
egyre jobban sarokba szorul, mind
nagyobb dühvel
támad.
Többek
közt igyekszik
lebeszélni a dolgozókat a szavazáson való
részvétel-'
ről is, Révai elvtárs helyesen mondotta, hogy a közügyek iránt
közömbös emberekkel
nem lehet szocializmust építeni. Számunkra nemcsak az a fontos, hogy a
dolgozók
szavazzanak,
hanem az is,
hogy
agitációs munkánk során
minden
dolgozót meggyőzzünk
arról, hogy
tudatosan vegyen részt a közügyei:
intézésében,
az ország
életének
irányításában.
,,Ezért
kell
harcolnunk minden egyes ember,
min
den egyes szavazópolgár
lelkéért,
meggyőződéséért,
szavazatáért."
—
ahogy Révai elvtárs
mondotta.
Minden népnevelőnek,
elsősorban azoknak, akik résztvettek
a:
előző
választások
előkészítésében
is, látniok kell Révai elvtárs
beszéde után, hogy a most lezajló választás sikerének biztosítása érdekében kötelessége
minden
népnevelőnek, hogy a legjobb tudása szerint
végezze
munkáját,
eleget
tegyen
megtisztelő
kötelességének,
hogv
minél több szavazót győzzön
meg
páriunk célkitűzéseinek
helyességé.
ről és elérje azt, hogy minden szc
vazásra jogosult a Népfrontra
adja
le szavazatát.
— É n m a g a m dl hátralévő
ifibben még fokozottabban végzem népnevelőmunkdmat,
hogy annak eredménye a termelésben és a
válás:tásra való mozgósításban
hozzájárulhasson pártunk
győzelméhez.
— Senki nem áll ha ma félre
a
régi népnevelők közül, hogy ö «»
elvégezte aes 6 munkáját.
Szükség
van mindannyiónk
felvüdgosító szavára, a régi harcokban szerzett tapasztalatainkra.
A fiatal
népneve,
lökkel karöltve együtt kell
munkál,
kodnunk azon, hogy a választás sikere bebizonyítsa azt, hogy n magyar dolgozó nép egységesen
követi
pártunkat és népünk szeretett vezérét, Rálcosi elvtársat.
Elmondta:
Albert János
népnevelő.

bemutató

filmen

sel szavazták meg Kossuth
javaslatát. Ekkor
mondotta
híressé
vált
szavait, melyek
megrázó
erővel
hangzanak
lel a tilmen . . • ,.leborulok a nemzet nagysága
előtt,
csak azt mondom: annyi energiát a
kivitelben,
amennyi energiát
tar
pasztaltam a megajánlásban és Magyarországot
a poklok
kapui sem
döntik meg."
A film kiállításában
is
méltó
nagy mondanivalójához.
Lenyűgöző csalajeleneteket
is látunk, amelyeikben különös erővel tör felszínre a nép bátorsága,
helytállása,
áldozatkészsége.
A „Föltámadott
a

A haladó
nemesi
politikusok
1848 előtt csupán
bizonyos
relotmokat követeltek,
de a döntő lépésre:
Ausztriától
való
függésünk
forradalmi
ielszámolására
nem tudStockholm
(TASZSZ).
Május
ták elszánni magukat, mert Kossuth
néhány társa kivételével
nem töre- ö.úi Frédéric Joliot-Curie profesz.
kedtek a jobbágyok
feudális ter- szor elnökletével megnyílt Stockholmban a Béko Világtanács irodáheinek
eJtörlésére.
jának ülése.
,iA
demokratikus
tömegerők
Az ülésen különböző országok békecselekvése
robbantotta ki március mozgalmának képviselői
vesznek
15-jén a magyar íorradnlmat,
le'é- részt, kpztük Eugenie CoUcjp (Fran.
riKu? ezzel a magyar
átalakulást a ciaország), Leopold Infeid (Lengyel-

A baranyamegyei választókerület
képviselőjelöltjei:
KÉPVISELŐJELÖLTEK:

elé)

reformkorszak
vágányáról.
— írja
Révai Józsel elvtárs.
Volt
akinek
tájt a magyar szabadság. A
bécsi
reakció Magyarország
ellen
uszítja
a megtévesztett délszlávokat.
Kossuth a kormány
nevében
200.000
katona megajánlását kérte az
országgyűléstől,
az ország
védelmére.
A képviselők
egyhangú
lelkesedés.

Már két világot értem, hát tanultam,
nem állok tétlen, annak vége már.
A vaksötét múltban csak elbutultam,
de százszor bűnös, ki ma félre áll.
Csak váll a vállhoz léphetünk tovább,
hogy igazítsuk sorsunk minél jobbra —
Amott a mult, nézd, vaksin pislog át,
akarod-e?
— Nem! _
Szavasé a Népfrontra!
Már kát világot értem: hogy felednék?
Gyermekkorom, mi n t vádló, úgy Idáit
Hidegen mérek, nincs a múltra mentség.
országos éhség vert, mint páriát.
A jó türelmünk átkozott legyen,
amellyel tűrtünk annyiszor szorongva:
lecsapolt rád a tőke vércsen —
Emlékezz bátran,
szavazz a Népfrontra!
Már két világot értem, mit tagadjam,
önön magunkkal alkudtunk sokat,
de átkozott az alkuvás! hajiam,
mely félrevltt, mini űzött barmokat.
Hatszázezernél több halott magyar
kiált a sírból nekibátorodva:
fasiszta téboly újra vért akar.-,
ragadj hát fegyvert,
szavazz a Népfrontra:
Már két világot értem, ez a másik,
ahol ma hangom zúg, mint tenger-ár.
Kigyúlt ©z élet örök lobogásig,
s emberhez méltón az ember feláll.
S Kl győzelemre vltle népemet,
— a drága Sztálin ö t is visszahozta
a szabadsággal, mint az életet —
köszönet Néki:
szavazz a Népfrontra!
Már két világot értem, 9 « t másik
úgy hozzám nőtt, hogy egy vagyok vele.
amig csak élek, végső Iobbanáslg;
vért adnék érte, hogyha kellene.
Érzem, hogy lüktet, érzem, hogy hazám,
hazám e föld, hol annyi vér k i o n t v a . . .
Egy ezredévnyi szolgaság után
szabad hazában
*
szavazz a Népfrontra!
Már két világot értem, s ezt nem adnám
semennyiért, ki bántaná: h a l á l . . . !
A béke érik Tisza, Duna-partján,
de szurony csillan, támadóra vár,
A déli végen ordas lee, lapul,
bőszült, rohanna ránk, hogy eltiporja
szerelmes éltünk Irgalmatlanul;
szuronyt szegezz rá:
szavazz a Népfrontra!
LÖDI F E R E N C

tenger" Jzen
magyar
tilmen eddig
még soha nem látott
tömegjelenetek vannak. Több, mint száz
szereplő és kétezer statiszta
jelenik
meg. Kossuth-ot Básty Lajos,
Petőtit Görbe János
Kossuth-díjas,
Bem
apót Makláry Zoltán érdemes művész személyesíti
meg.
A paraszti alakok ábrázolása is
emlékezetünkbe
vésődik.
Jelentős
alakja a lilmnek
Hajdú
Gyurka
parasztlegény,
Peíőti földije,
aki
élete
leiáldozásával
is
fedezte
Gábor Áron ágyúinak
akadálymentes elvonulását. Hajdú Gyurka
vére
nem ömlött
hiába, mint
senkié,
azok közül, akik a nép
boldogabb
jövőjéért
áldozták
életüket.
Aa 1848-aa
forradalmunkat
leverte a reakció, a külső
és belső ellenség
egyesült ereje. De a
magyar hősök
férfias
helytállása,
íorradalmi bátorsága,
a
kockázatvállalás nagyszerű
erényei
útiéíiyesednek
a muló időn. A „Föltámadott a tenger" elmü tilm
nagy
értéket jelent számunkra. Erőt kell
merítenünk
a nagy példából,
nekünk, akik lolytatói
vagyunk
48
útjának.
A dollár
megszállottjainak szövetsége új
Windischgrátze*
ket, új Jellasichokat
sorakoztat ellenünk. De míg 1848-ban a világreakcióval egyedül állt szemben
a
magyarság, addig ma mellettünk áll
a világ legerősebb állama, a Szovjetunió, a népi demokráciák
és
a
világot átfogó egész
hatalmas béketábor.

1. Farkas Mihály hadseregtábor,
nok, honvédelmi miniszter. 2. Egri
Gyula, az MDP baranyamegyei bi.
zottságáuak
titkára,
lakatos. 3.
Kaszapovics András, Kossuth-díjas
termelőszövetkezeti elnöto Kátoly. 4.
Vas Zoltán, a Komlói Banya Tröszt
igazgatója. 5. ParragI György Kosxuth-clíjew újságíró, 6. Molnár István sstahánovislu vájár, Komló. 7.
Pafkovies Katalin gyapotszedőmester, Mohácsszige*. 8. Szabó Rezső
bányamérnök, Pécs. 9. Bárdosi La.
jos sztahánovista bőripari munkás,
Pécs. 10. Achátz Imre, a pécsi Köz.

P Ó T K É P V I S E L Ő J E L Ö L T E K : ";
1. Sudár
Ferenc Kossuth-díjas
vájár, Pécs. 2. Szíven Kálmán ter.
melőszövefkezeti elnök, Mágocs. 8.
Bánvölgyi Ferenc sztahánovista vájár, Komló. 4. Maczkó Lajos sztahónovisla kombájnvezető,
Püspökboly. 5. Dr. Lajos László klinikai
igazgató, egyetemi tanár, Pécs. 6.
Huri József termelőszövetkezeti teg,
Dinnyeberki.

A bács-kiskúnmegyei választókerület
képviselőjelöltjei:
KÉPVISELŐJELÖLTEK:

1. Erdei Ferenc földművelésügyi
miniezter. 2. Dénes IstváD, e DISZ
Központi Vezetőségének főtitkára.
3. Németi József, az M D P Bácsme.
gyei Bizottságának titkára, szűcsmunkás. 4. Sztankovics
Mátyás
földműves, Kecskemét. 5. Szalvfti
Mihály altábornagy, Kecskéméi. 6.
Agó János termelőszövetkezeti tag,
Kiskunfélegyháza. 7. Kukucska János kertész. 8. Kancsár Sándorné
földműves, Kecskemét 9. Iván Istvánné földműves, Bácsalmás. 10.
Guba Mihály földműves. 11. Bíró
Mihály, a DISZ megyei titkára,
gyárimunkás. Kecskemét. 12. Bus
György
mezőgazdasági
munkás,
Ágasegyháza. 13. Papp Sándor ler.
melőszövetkezeti tag, Gátér. 14. KoA ,,Föltámadott
a tenger"
elmü vács Béta igazságügymiuiszter. 15,
lilm elénk hozza azokat a
hősöket,
akiknek emlékét
kegyelettel
őrizzük szivünkben. Arra tanítanak bennünket, hogy
tetteinkkel
szeressük a hazát, erősítsük, építsük
és
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
legyünk érte. készen
bármilyen ál1. R Á K O S I MÁTYÁS, a miniszdozatra is,
tertanács elnöke, a Magyar DolgoA Hímet a Szabadság
filmszínház zók Pártja főtitkára. 2. Szobek Andma este tél 7 órai kezdettel
díszelő- rás külkereskedelmi miniszter, épíadás keretében mutatja be
tőmunkás. 3. Keleti Ferenc nyomdász. 4. Nagy Antal, a z M D P békésmegyei
bizottságának titkára,
vasesztergályos. 5. Boldoczki János
követ,
meghatalmazott
miniszter,
mezőgazdasági munkás. 6. Nádházi
András
termelőszövetkezeti
tag,
Gyula. 7. Nagy Károly, a Mezőhe.
ország), Isabelle Blume (Belgium), gyesi Állami Gazdaság igazgatóheHromádka professzor (Csehszlová. lyettese, mezőgazdasági munkás. 8.
kia), Laurent Casanova (Franciaor. Szabó Pál Kossuth.díjaa
író.
9.
szág), Mao Tun
(Kína), Muka. Laki Iítvánné termelőszövetkezeti
rovsky (Csehszlovákia). Jean Laf- tag, Orosháza. 10. Boros Gergely
filte
(Franciaország). Alekszandr
trösztigazgató földműves. 11. K o .
Kornejcsuk, Nyikolaj Tyhonov, Uja
nyecsni György termelőszövetkezeti
Erenburg (Szovjetunió), P. Vnreelnök. Kondoros. 12. Orosz Sándor
nius, A. Andreen (Svédország).

A Béke Világtanács irodájának ülése
Stockholmban

gazdasági
Technikum 1
11. Teppert Józsefné termelő
kezeti elnök, Villány. 12. Gregot
Sándor vájár, Pécs,

Dudog Pál vasöntö, Kecskemét. 16.
Mészöly Gyula, a kisfái mezőgazda,
sági kísérleti intézet igazgatója. 17.
Rigó János malommunkás, Miske.
18. Varga Ferenc termelőszövetkezeti elnök, Dávod.
PŐTKÉPVISELŐJELÖLTEK:
1. Fekete Miklós kőfaragó

mun-

kás, Kecskemét. 2. Szeleczkl Imre
váltókezelő, Kecskemét.
3. _ Oroez
Józsefné tanítónő, Csólyospálo®. 4Bakanek Jánosné sztahánovista szövőnő, Baja. 5. Paré Sándor traktorvezető, Dunnvecse. 6. Nagy Pál termelőszövetkezeti tag, Kunadacs. 7.
Tóth László traktorvezető,
Harta8. Sándor Anna Mária tanítóképző
igazgatóhelyettes, Kalocsa. 9. Bar.
na István termelőszövetkezeti
lag,
Akasztó.

A békésmegyei választókerület
képviselőjelöltjei:
termelőszövetkezeti tag, Méhkerék.
13. Dr. Szabó Miklós orvos, Békés.
14. Mezei Pál állattenyésztő brigád,
vezető, Mezőhegyes. 15. Urbán Ilo.
na sztahánovista szövőnő, Békés,
csaba.
PÓTKÉPVISELÖJELÖLTEK:
1. Gurcsó Sándor sztahanovista
kosárfonó, Békés. 2. Hankó György
iskolaigazgató, Békéscsaba, 3. Lipták Jánosné MNDSZ megyei titkár, Békéscsaba. 4. Ná'sztor Sándor
DISZ megyei titkár, Békéscsaba,
mezőgazdasági munkás. 5. Botytyárszky Pálné háztartásbeli. 6.
Lipták Jánosné termelőszövetkezeti
tag. Békéscsaba. 7. Árgyelán Sán.
dor gépállomá'sigazgató, traktorvezető, Kunágota. 8. Táncos István
fiztahánovista téglagyári
munkás,
Dévaványa,

r

CSÜTÖRTÖK, 1958. MÁJUS

Május

10-én
délelőtt

10 órakor

3

f , ^

választói nagygyűlés
Hódmezővásárhelyen

A nagygyűlés előadója N a g y I m r e elvtárs, az MDP Politikai Bizottságának
tagja, a minisztertanács elnökhelyettese

Képviselőjel öltjeink
R É V A I
«

A Magyar Népköztársaság kormányának válasza
a Népek Békekongresszusa Bizottságának levelére

J Ó Z S E

MDP Központi Vezetősége Titkárságénak tagja, népművelési miniszter
vérévé
a párt
központi
lapját.
Iránytmutató
cikkeiből
százezrek
ismerték
meg a párt
politikáját,
a belső és a nemzetközi
helyzetet,
feladatainkat;
százezrek
merítettek
újabb erőt ezekből az írásokból az
új csatákra és győzelmekre.
A felszabadulást követő első évek kemény
harcaiban:
a parasztok
földjére
áhítozó egykori földesurak és a kezüket újra a hatalom leié
kinyújtó
tőkéseik ellen, a nyílt és a földalatti reakció
ellen vívott
küzdelemben, az ellenség szétzúzása közben tanulta meg népünk
szerelni
Révai elvtársat,
az ellenség
pedig
rettegni
Révai
elvtárstól.

kiiiííSíSliSiiííií
v

epegnOp
jelent meg az Országo8 Választási
Bizottság
közléménye a
Magyar
Függetlenségi
Népiront
képviselőjelöltjeiről,
A
csongrádmegyei
választókerület
képviselőjelöltjei
között Révai
József elvtárs,
a Magyar
Dolgozók
Pártja Központi Vezetősége
Titkárságának tagja, népművelési
miniszter a
listavezető,
1

l^épi
demokrácia
politikai
és
* gazdasági téren aratott
győzelme után egyre nagyobb
jelentőségűvé vált, hogy kulturális
területen is diadalmaskodjunk.
Szükségessé vált, hogy a magyar nép kulturális fejlődése,
öntudatának
és
tudásának
fejlődése
lépést
tartson
a
politikai-gazdasági
fejlődéssel.
Révai elvtárs,
akt 1949 nyara óta
népművelési
miniszter,
erejét
és
tehetségét
e cél elérésének
szolgálatába állította.
Rákosi
elvtárs
útmutatásának
szellemében
az első
sorban küzdött és küzd a mult ká
ros szellemi
maradványai
ellen:
fáradhatatlanul
segítette és segíti az
újszellemü, a népet szolgáló,
magas
színvonalú
magyar tudomány,
irodalom, művészet kialakulását.
Révai
elvtárs kemény harcot vívott
azért,
hogy a párt,
a népi
demokrácia
politikája
a közoktatás terén is érvényesüljön,
megszűnjék
a vagyonosok műveltségi
monopóliuma
és
munkás-, paraszt- értelmiségi
fiatalok foglalják el az iskolák és egyetemek padjait.
E harc, e politika
eredményeiről
nagyszerű
szavakkal beszél
a Népfront
választási
/elhívása: „ M a hazánkban
két és
íélszer több a középiskolai,
négyszer több a főiskolai
és
egyetemi
hallgatók száma, mint 1938-ban. Az
ötéves terv
első három
évében
több, mint
2000 falusi és üzemi
kultúrotthont,
1600 mozit,
közel
3000 falusi népkönyvtárat
és több
mint 4000 üzemi könyvtárat
létesítettünk.
Fellendült
a tudomány,
virágzik
a művészet
minden
ága."

forradalmi szenvedélyességének
teljes latbavetésével:
a magyar
nép
békéjéért,
az elnyomás és
kizsákmányolás
alól való
felszabaduláséit, a haza függetlenségéért.
Ezért
szenvedett
börtönt és üldözést.
A
börtönben
ts szakadatlanul
dolgozott. Azokban
az években,
amikor
a rabságban
élő
nemzet
saját
múltjában keresett útmutatás a jövőre —
Révai
elvtárs
politikai,
irodalmi és történelmi
tanulmányaiban nemcsak Kossuth, Ady,
Petőfi
művét és alakját
világította
meg,
hanem nagyjaink örökségét, a magyar
szabadság
kivívásának
történelmi
tejadatát is népünk elé tárta.

A felszabadulás óta az egész dolgozó magyar nép megismerte
és
szivébe zárta Révai Józset
elvtársat, pártunk egyik kiváló
vezetőjét, Rákosi elvtárs közvetlen
munkatársát,
népünk
nagytehetségű,
odaadó hü Hát. Révai elvtárs
egész
életét annak a nagy harcnak
szenTJévai
elvtárs minden erejét an.
telte, amely a haza
felemelkedésénak szentelte, hogy
népünk
ért, a dolgozók anyagi és kulturá„élni tudjon a szabadsággal",
amilis felemelkedéséért
iolyik.
kor a Szovjet
Hadsereg
legyőzheAz első világháború
idején,
a tetlen fegyverei
elhozták
hazánkTanácsköztársaság
dicsőséges nak a szabadságot. Mint a „Szabad
hónapjaiban,
a Horthy-lasizmus
sö- Nép" főszerkesztője,
ő
kovácsolta
tét évtizedeiben
Révai Józset minelleni harcnak, a
dig ugyanazokért
a nagy
célokért éles, a reakció
erős fegyküzdött,
nagyszerű
tudásának
és tömegek mozgósításának

Szőreg

község

örömmel

magyar

várják

Csongrád megye határmenti termelőszövetkezeti
községeiben
is
nagy várakozással tekintenek Rákosi
elvtárs vasárnapi beszéde elé. Sok
helyen vezetékes rádión hallgatják
meg a beszédet. A határ közvetlen
szomszédságában
fekvő
Szőreg,
Deszk, Ószentiván és Kübekháza
községekben több mint ezer vezetékes rádiót szerettek fel ebben az
évben, s a dolgozók most • először
hallgatják ezeken keresztül Rákosi
eivtár s beszédét.
Szőreg dolgozói különösen boldog örömmel várják népünk szere,
tett vezérének szavait — mondja
Palotás Péter községi tanácselnök
— hiszen a napokban fejezték be
500 vezetékes rádió felszerelését.

és délszláv

Rákosi

Községünk dolgozó parasztjai —
a terv sok egyéb ajándéka mellett — ebből i s láthatják, hogy
amit Rákosi elvtárs megígér,
®z annyi, mintha már meg is
valósult volna.
S o í á n emlékeznek még arra az ígéVladiszlavjev Dusán, a tsz trakto.
retére, hogy az ötéves terv végére
Magyarország minden
falujában rosa is örömmel várja Rákosi elvlesz rádió- Most községünk vala- társ beszédét— M i délszlávok — mondja — a
mennyi dolgozója lelkesedéssel éa

hatalmak
közötti
békeegyezmény
mellett. Ezért a Magyar Népköztár.
saság kormánya teljes erővel támo.
gat minden kezdeményezést, amely
a nemzetközi feszültség enyhítésére
irányul.
A MagyaT Népköztársaság kormánya tántoríthatatlanul azt az el.
vet vallja, hogy különféle társadalmi rendszerék békésen élhetnek
egymás mellett, ha mindkét oldalon
megvan a hajlandóság és az akarat
az együttműködésre.
A Magyar
Népköztársaság őszintén részt óhajt
venni a népek együttműködésében,
békében alkar élni, kereskedelmi éa
kulturális kapcsolatokat kíván fenn_
tartani minden országgal.
A Magyar Népköztársaság kormánya minden
fenntartás
nélkül
egyetért a Népek Békekongresszu.
sának felhívásával, amely a világ
minden népének életbevágó érdekeit
fejezi ki és szilárd meggyőződése,
hogy az öt nagyhatalom közötti bó.
keegyezmény, messzemenően hozzá,
járulva a nemzetközi feszültség enyhítéséhez, eredményesen szolgálná
a világ népei békéjének és biztonságának ügyét."

A magyar
kormány
tiltakozó
ujabb fegyveren
titóista
provokáció

jegyzéke
ügyében

A külügyminisztérium tájékozta- fokozottabban veszélyeztetik a szoL
tási főosztálya közli:
gálatukat teljesítő magyar halár,
A Magyar Népköztársaság kül- őiök életét. Igy az április 15-én á
ügyminisztériuma folyó hó 6-án az jugoszláv határőrök által életveszéalábbi jegyzéket juttatta el a buda- lyesen megsebesített Fekete Mihály
pesti jugoszláv követséghez:
határőr a gyilkos provokáció kö„1953 május 5-én 13.00 h-kor a vetkeztében életét vesztette. A Majugoszláv területen fekvő Go'a köz- gyar Népköztársaság kormánya F a
ség egyik házából, amely a magyar- kete Mihály halálos megsebesttésé"
félreérhetettemil
jugoszláv határvonaltól
mintegy vel kapcsolatban
100 m-re fekszik, jugoszláv határ- felszólította a jugoszláv kormányt,
őrök lövést adtak le a magyar te- hogy haladéktalanul utasítsa szer.
rületen lévő vasúti
őrház melletti veit hasonló merényletek elkerülőmagasfigyelő körzetében szolgálatot sére. Vida Barna járőrparancsnok
teljesítő magyar járőrre. Ezt köve- megsebesítése ezsel szemben azt m u .
tőleg Vida Barna járőrparancsnok tatja, hogy a jugoszláv határőrt
felment a magasfigyelőbe,
hogy változattanul folytatják bűnös propontosan
megállapítsa:
milyen vokatív tevékenységüket.
irányból és honnan adták le a löA Magyar Népköztársaság külvést. 13.10 h-kor a
magasfigyelő- ügyminisztériuma kormánya megbíben tartózkodó Vida Barna járőr- zásából a leghatározottabban tiltaparancsnokra a már említett ház. kozik a jugoszláv fegyveres erők
ból jugoszláv határőrök több pus- által elkövetett újabb
felháborító
ka- és géppiszfolysorozalot adlak le. merénylet ellen, nyomatékosan
fi.
A lövedékek a magyar járőrpa- gyojmeieti a jugoszláv kormányt,
rancsnok jobb alsó és felső karján hogy a szándékosan elkövetett prohalottak be. A súlyosan megsebesL vokációért a felelősség teljes mér.
tett Vida Barna járőrparancsnokot tékben a jugoszláv kormányt ter.
azonnal kórházba kellett szállítani, heii és a legerélyesebben követeli,
ahol műtétet hajtottak rajta végre. hogy a jugoszláv kormány tegye
A Magyar Népköztársaság kül- meg végre a szükséges intézkedése,
/Alyan
magyar nép járul a szaügyminisztériuma
megállapítja, ket a jugoszláv részről újra, meg
"
vazóúrnákhoz
1953. május Tj- hogy a jugoszláv határőrök soroza. újra megismétlődő határprovokációk
én, amelyik
világosabban
látja tosan végrehajtott provokációi mind haladéktalan beszüntetésére".
helyzetét,
jövőjét,
feladatait;
jobban szereti hazáját és jobban ismeri az ellenséget,
mint bármikor azfl francia, szovjet, amsrikal és angol katonai hatóságok
előtt. Ez a magyar nép azért szaképviselőinek
a légi biztonság kérdéseivel foglalkozó ülése
vaz a Népfrontra,
mert
világosan
tudja, hogy mit akar. S hogy ez
Berlin (TASZSZ).
1953. május 5- hangzott el annak érdekében, hogy
így van, abban jelentős szere.pe van én a berlini francia katonai köz- biztosítsák a Berlin és Nyugat.
tartották Németország közti
Révai József
elvtársnak,
népünk igazgatás helyiségében
légifolyosóban
meg a francia, szovjet, amerikai és haladó repülőgépek útját. E javas,
egyik legjobb
nevelőjének.
angol katonai hatóságok
képviselőinek a légi biztonság kérdéseivel lattal kapcsolatban az amerikai és
az angol megbízott több
ellenjafoglalkozó negyedik ülését.
Április 7-én
szovjet
javaslat vaslat ot tett.

elvtárs

nagy örömmel várja Rákosi elvtárs
újabb megnyilatkozását.
A vezetékes rádió mellett a község három nagy termelőcsoportjá.
nak mintegy ötszáz tagja saját kultúrházában akarja hallani
Rákosi
elvtárs beszédét, hogy aztán meg
is vitassák és ú j erőt merítsenek
belőle a további munkához.
A Petőfi tsz választási békeversenyének
újabb
lendületet
adott a hír, amikor a tagok
megtudták, hogy az ország első
képviselőjelöltje vasárnap hozzájuk ig szólni fog.
Már több mint egy héttel ezelőtt
minden talpalatnyi földet bevetettek ezer holdas gazdaságukban, s
ezzel teljesítették a május 17-re tett
felajánlásukat. Napraforgójuk, burgonyájuk szépen fejlődik. A brigádok tagjai már kapálják a napraforgót és a cukorrépát. Most meg.
fogadták: május 10-ig' 120 hold
négyzetesen vetett kukoricájukat is
keresztbe, hosszába megkapálják.

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A Népek Békekongresszusa bízott,
ságának megbízáséból
dr.
Josef
Wirth, Pietro Nenni és
Frédéric
Joliot Curie levelet intézett a magyar kormányhoz, amelyben kérik,
hogy támogassa a Népek Békekongresszusának felhívását az öt nagy.
hatalomhoz békeegyezmény kötése
érdekében. Erre a levélre a Magyar
Népköztársaság kormányának meg.
bízásából Molnár Erik
külügyminiszter a következő választ adta:
„ A Magyar Népköztársaság kor.
mánya őszintén üdvözli azt a felhívást, amelyet önök a Népek Békekongresszrrsa nevében intéztek
a
Szovjetunió, az Egyesült Államok,
a Kínai
Népköztársaság,
NagyBritannia és Franciaország kormányaihoz a békeegyezmény megkötése érdekében és a leghatározottabban támogatja ezt a javaslatot,
A felszabadult magyar nép alkotó munkája alapfeltételének tekinti a békét, amelynek megőrzéséhez törhetetlenül ragaszkodik. Ezt
tanúsítja az a hétmillió aláírás is,
amellyel az ország csaknem minden
felnőtt lakosa állást foglalt a nagy-

dolgozói

is

beszédét

múltban még saját anyanyelvünkön
sem beszélhettünk, nemhogy szabad választásra készülhettünk volna
Gyökeresen megváltozott a helyzet
a
felszabadulás
után, különösen
mióta termelőszövetkezetünkben dolgozhatunk.
Rákosi elvtársnak köszönhetem,
hogy jő munkámért megbecsülésben van részem.
Dolgozó társaim bizalmából resztvehettem a harmadik magyar békekongresszu&on.
Édesapáim, Vladiszlavjev Milán és a feleségem mun.
kacsapatvezetők, édesanyám a községi népfront bizottság tagja. Nem.
csak mint délszláv nemzetiségi dolgozó, hanem mint traktorista is sokat köszönhetek népünk
szeretett
vezérének. Rákosi elvtár s megigerte,
hogy a dolgozó parasztok számára
mind könnyebbé teszik
a
testetlelket ölő fizikai munkát. Ezek a
szavak meg is valósulnak: nemcsak
hogy gépállomást kaptunk, hanem
az ötéves tervben több mint hárommillió forintos költséggel tovább is
fejleszthettük ezeket. Éppen ezért
még jobban végzem a növényápolási
munkát, hogy ezzel is segítsem hatalmas terveink megvalósítását.

Külföldi
munkán•
küldöitnégek
a
Moszkva (TASZSZ). 21 ország
munkás- é s szakszervezeti küldöttsége, valamint a Szakszervezeti Világszövetség küldöttsége tartózkodik jelenleg a Szovjetunióban. E
küldöttségek a május elsejei ünnepségre érkeztek a Szovjetunióba.
A külföldi küldöttek megtekintették a szovjet főváros
legnagyobb
ipari üzemeit és építkezéseit, jár.
tak a kultúrházakban, iskolákban,
múzeumokban és színházakban.
A külföldi munkások és szakszervezett küldöttek ott voltak Moszkva
dolgozóinak miájus elsejei
ünnepi
gyűlésein, a moszkvai helyőrség
díszszemléjén.
Május másodikán a Szovjetunió
Szakszervezeteinek Központi Tanácsa a Szakszervezetek Házának Oszlopcsarnokában nagy fogadást adott
a küldöttségek tiszteletére. A fogadáson megjelent a Kínai Népköztársaság, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Albánia, a Német Demo.
kratikus Köztársaság,
a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaság, a
Mongol Népköztársaság, Indonézia,

én

nzaknzervezeti
Szovjetunióban

Anglia és Skócia, Franciaország,
Olaszország,
Svédország,
Norvén
gia, Finnország, Chile, Culba, Br.-u.
zilia, Argentína ég a Szakszervezett
Világszövetség küldöttsége,
A fogadáson N . M. Svernyik, a
Szovjetunió Szakszervezetei Központi Tanácsának elnöke mondott
üdvözlőbeszédet. N , M- Svernyik
melegen köszöntötte a külföldi ven.
elégeket, majd hagsúlyozta a nemzetközi munkásegység hatalmas ere.
jót a dolgozók létfontosságú érde.
keiért, az egé&z világ békéjéért vívott harcban.
A munkás, és szakszervezett kül.
döttségek N. M, Svernyik üdvözlőszavaira válaszolva éltették a szocializmus nagy országát, hősi munkásosztályát és szakszervezeteit, a
szovjet kormányi, a Szovjetunió di.
cső Kommunista Pártját, a béke ég
a népek közötti barátság
zászlóvivőjét,
A fogadás meleg baráti hangulat,
ban, valamennyi ország
dolgozói
egysége megszilárdulásának jegyé,
ben folyt le,
j

r

Vessenek véget a „vize® tőid"

fejezzék
végezzék

be a kukorica
a növényápolást

Több hete, az időnk Inti permete.
Eő eső utin a ragyogó napsütésben
szépen nő n vetés, mintha húznák.
Örömmel mutatják a szegedi dol^o.
zó parasztok szépen fejlődő búza,
árpa, burgonya és egyéb vetéseiket,
öt ülhetnek is, hisz szép termés ígérkezik. Minden jel arra mutat, re.
kordtermés lesz nz idén. Igaz, dolgozó parasztjaink a választási bé.
keversenyben az utóbbi napokban
beleadtak a munkálva apait-anyait.
A buja. zöld növényzetet látva,
könnyen felejtjük, milyen kemény
harc folyt a koratavasziak vetésének idején. A „Délmugyarorszátó'
fényt derített akkoriban is dolgozó
parasztságunk ellenségei, u kulákok
aknamunkájára^
Bizony sarkukra
kellett állniok a népnevelöknek,
mert nem álltatták szájukat Szeged
kulákjai.
Először
Felsőváros0n
kezdték fújni, hogy „vizes a föld,
nem lehet vetni". Az első napokban
aztán terjedt a kiagyalt hír, még
Baktóban is szárnyra kapott és
egyes helyeken gyökeret is vert.
ahol elhanyagolták a felvilágosító
munká'. Olyanok is akadtak, akik
földjeik tájékára se néztek, mégis
agy ro hangoztatták:
nem lehet
vetni.

A

„Délmagyarorsság"
bírálata
nyomán

k pártszervezetek vezetésével eredményesen vették fel népnevelőink a
harcot s ma már elmondhatjuk, Fel.
eőváro'swn is, Baktóban is a kukoricavetés utolsó négyszögöleinél tar.
tanok, bár egy hét lel ezelőtt
ko.
moly lemaradásról hallhattunk,
A kerületi pártszervezetek mel.
lett bírálat érte termelőcsoportjaink
vezetőségeit, pártszervezeteit is. És
ahol meghallgatásra talált a blrá.
let és önbírá latot váltott ki, ma
nem érheti szó a ház elejét. Minden rendben van és a vetés nlán
ma már a szépen fejlődő növények
gyomtalanítását, ápolását végzik. A
kapott segí'ő bírálatban nem szű.
kölködtek * az Alkotmány.tszcs ve.
zetői sem s a felszabadulási ver-

álláspontnak

vetést és teljes
lendülettel
az Alkotmány tszcs tagjai

senyben bizony azt a jelzőt is rájpk
Illesztette a
„Délmagyarország'',
liogy sereghajtók, ami ellen azóta
is hadakoznak, de csak szóban a
csoport vezetői. És most,

több

héttel az
elhangzott
bírálat
után

n választási békeverseny mai Szakaszában is úgy kell emlegetnünk
az
Alkotmány
terme lőc^oportot,
mint sereghajtót.
A Dózsa termelőcsoporttal vannak
versenyben az Alkotmány.beliek, de
még nem fordult elő, hogy mikor a
két csoport versenyét értékelték, az
Alkotmány került volna élre. Ha
valaki az elmaradás okáról érdektő.
dik, azt igyekszik megtudni, mi
oka, hogy 44 hold kukoricát még
ma sem vetettek el az Alkotmány
termelöcsoportban. Gazdag János
tszes-elnök, Szabó János elvtárs,
párttitkár, mintha egymás szájából
vennék ki a szót és az egy hónappal, vagy másfél hónappal ezelőtti
kulákkitalálóst ismételnék: ,.Vizes
a föld, nem lehet vetni". Ha a bak.
tói földek valamennyi lapos terü.
lete, amelyen bosszú ideig állt a
víz, az Alkotmány termeiőosoporlé
volna, összesen nem tenme ki 44
holdat. Mégis az Alkotmány csoport
vezetői vizes földre hivatkoznak,
holott a leglaposabban fekvő területeken is elvetették már Baktóban is
több helyen a magokat. Mikor Gazdag János szavait hallja az ember,
különösen olyan valaki, aki hallotta
beszélni a Felszabadulás termelő,
csoport kultúrtermében tartott kép.
vi'selőjelölti gyűlésen, el se hinné,
hogy ugyanannak a Gazdag Jánosnak szavai ezek.
— Ez az este ünnep Számunkra
— mondotta akkor Gazdag János
—, mert az, hogy mi jelölhetjük
képviselőinket, nem jutott nekünk
soha osztályrészül. Akik szavazhattak is a múltban, azokat is kupecok hurcolták a szavazóhelyre és
csak oda szavazhattak, ahová
az
urak akarták. S hogy ma boldogan
élünk, szabadon választhatjuk azt,

Több mint 160.000 kötvényt sorsolnak ki
a ma kezdődő Első Békekölcsön negyedik húzásán
Az El só Békekölcsön május 7.e és
10-e között Győrben Borrakerülő 4.
sorsolásán a következő nyeremények
és törlesztések kerülnek kisorsolásra.
MA
délután 4 órai kezdettel 359 húzásBal kisorsolnak 35.900 darab köt.
vényt. Ebből 4 darab 50.000 forintos nagynyeremény, 90 darab vegyesen 25.000, 10.000 és 5000 forin.
tos nagynyeremény, 1500 darab
1000 forintos, 5000 darab 500 fo.
rintoa és 19.306 darab 300 forintos
nyeremény, valamint 10.000 darab
200 forintos törlesztés.
PÉNTEKEN
559 húzással
kisorsolnak
55.900
darab kövtény. A nyeremények sze.
rinti megoszlás a következő: 4 drb
50 ezer forintos nagy nyeremény,
90 darab vegyesen 25 ezer, 10 ezer
ég 5 ezer forintos nagy nyeremény,
1500 darab ezer forintos, 5 ezer
darab 500 forintos és 19.306 darab
300 forintos nyeremény, valamint
30 ezer darab 200 forintos törlesztés.
SZOMBATON
544 húzással
kisorsolnak
54.400
darab kötvényt. Kihúzásra kerül 4
darab 50 ezer forintos nagy nyere.
mény, 90 darab vegyesen 25 ezer,
10 ezer é 9 5 ezer forintos nagy
nyeremény, 1700 dnrab ezer forintos, 4100 darab 600 forintos (js
22106 darab 300 forintos nyeremény. valamint 26.400 darab 200
forintos törlesztés.

VASÁRNAP
délelőtt 10 órai kezdettel 189 húzással kisorsolnak 16.650 darab kötvényt. Ezen a napon kerül kisorsolásra a 100 ezer forintos főnyere.
mény, ezenkívül 6 darab 50 ezer fo.
rmtos „agy nyeremény és 147 darab
vegyesen 25 ezer, 10 ezer és 5 ezer
forintos nagy nyeremény, valamint
15-246 darab 300 forintos nyere.
mény. Ugyancsak ezen a napon ke.
rül kisorsolásra 35 húzással 1250
darab kamatozó kötvény.

A sorsolási tanácsadá
bizottságok feladata
A munkahelyeken és a, községi tanácsoknál működő sorsolási tanács,
adó bizottságok felkészültek az Első
Békekölcsön negyedik sorsolására
A tanácsadás célja, hogy a dolgozók mielőbb értesülhessenek nyereményükről.
Most, a tavaszi munkálatok ide.
jén különösen falvakban igen jelentós a sorsolási tanácsadás. A köz.
ségi tanácsok sorsolási tanácsadóbi.
zottságainak tagjai a földeken dolgozókat is keressék fel, hogy érte.
sítsék őket, ha nyereménnyel húz.
ták ki valamelyik kötvényüket.
A bizottsági tagok a sorsolási
napokon a munkaidő kezdete előtt
mintegy két órával előbb menjenek
be munkahelyükre, hogy felkutos.
sák a nyereménnyel kihúzott köt.
vények tulajdonosait. A nyertesek
„evét táblákon és hangszórókon keresztül már reggel 7 órától közöljék
a dolgozókkal.

Különvonat indul Szegedről
a vasárnapi hódmezővásárhelyi
választási nagygyűlésre
A Magyar Függetlenségi Nép.
front Csongrádmegyei Választási
Bizottsága május 10-én, vasárnap
délelőtt 10 órai kezdettel választási
nagygyűlést rendez Hódmezővásárhelyen.
A nagygyűlés
előadója
Nagy Imre elvtárs, az MDP Poli.

A

tikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese.
A
nagygyűlésre vasárnap
Szegedről
is — kedvezményes menetdíjjal —
különvonat indul- Ezzel kapcsolat,
ban bővebb felvilágosítást a Sze.
gedi Városi Népfrontbazottság és a
vasúti jegypénztárak adnak

Meteorológiai Intését

a l a p j á n m á j u s 7. és 9. k ö z ö t t fagy.
veszély v á r h a t ó . Éppen ezért a k e r .
tászetekben a j á n l a t o s
betakarni a
m e l e g á g y a k a t , az érzékenyebb
növényeket. K ü l ö n ö s e n a hidegágyakban l é v ő p a l á n t á k r a v i g y á z z u n k és
v é d j ü k őket a betakarással.
A
gyümölcsösökbein
a
fagyve-

jelentése

szóly ellen füstöléssel
védekez.
zünk. Készítsük el jóelőre a füs.
tölésre felhasználható
anyagokat
és rakjuk körül a gyümölcsös szé.
lén. A füstölésre szánt anyagot
mindig a széllel ellenkező
irányban gyujtsuk meg, hogy a szél a
meleg füstöt minden esetben
a
gyümölcsfák felé fújja.

akit mi akarunk, a pártnak, Rákosi
elvtársnak köszönhetjük. Mi, az Alkotmány csoport tagjai köszönetünket
még jobb munkával fejezzük ki. —
E szavak mögül azonban hiányzanak a tettek.

Nem

elég csak az
ígéret,

ünnepélyes

mert a nagy szavak színtelenek,
üresek és furcsán vi sszhangzanak,
ha nem követik őket tettek. És ezt
a furcsa visszhangzást maguk az
Alkotmány csoport tagjai érzik meg
elsősorban saját zsebükön, uz évvégi számadáskor.
Az adott szó kötelez s a párt.
szervezet
felvilágosító
munkája
annyit ér, amennyit a termelés eredményei mutatnak. Sokat javult az
Alkotmány termelőcsoport pártszervezeténeik munkája, de ez az érzékeny műszer, amely
a termelési
eredményeket mutatja, még azt is
feltárja, hogy van még kívánni való
az Alko'mány termelőcsoport alap.
szervezetének munkájában.
Nem
vált még a választási békeverseny
motorjává az alapszervezet, nem
következetes harcosai az adott szó
teljesítésének a népnevelők.
Véget kell vetni a „vizes a föld''
álláspontnak. Ne várják, míg megcserepesedik a föld, mert csak úgy
élhetnek el jó termést, ha úgy dolgoznak, ahogy a választási béke?
versenyre tett felajánlásukban megfogadták. Járjanak elől jópéldával.
Emelkedjenek feljebb a termelőcsoportok versenyében a
sereghajtó
helyről. Látatok kell azt, hogy nem
jó, hanem rossz példát mutatnak az
olyan
termelőcsoporttagok,
akik
csak a kötelezettségek vállalásában
járnak az élen, de a teljesítésben
nem. Tegyenek ki magukért az Alkotmány csoport tagjai, vonják be
a munkába
a családtagokat
is.
Csak így késizülnek méltóan a május 17-i választásra, Necsak a sza.
vazócédulával szavazzanak, hanem
tettekkel is, a kukoricavetés, a nö.
vényápolág jó elvégzésével.

CSÜTÖRTÖK, » $ . U l J Ü l

n

SPORT
A BALASTYAI SPORTOLÓK L E V E L E AZ A L G Y Ő I E K H E Z
A legutóbbi Balástya—Algyő labda- nak van m á r motorkerékpárja. Sfer.
rugó mérkőzésen nem Jelentetek meg: vezzétek
a
motorkerékpárosokat
táviratban közöltétek, hogy nem áll sportkörötök aktiv tagjaivá, népszemódotokban átutazni. Ml tisztában va. rűsítsétek a
motorkerékpár
sportot.
gyünk azzal,
hogy komoly összeget A motoros sportolók azután segítsélesz kl a sporiolók útiköltsége, ame- getekre lesznek, h a Játékosokat kell
lyet a sportkörnek kell
megterem- átvinni valamelyik községbe. Így olteni. TI ennek hiányában
nem tud- dottuk meg ezt mt Balástyán és most
tatok eljönni hozzánk.
Tudjuk azt, alakítjuk meg motoros szakoeztályun.
hogy ahogyan m', úgy ti sem mond. kat. Kormányzatunk komoly támogatatok le ezíveeen erről a mérkőzésről. tást nyu.lt a mflködö
motoros szakSzeretnénk néhány
tanácsot adni. osztályoknak
üzemanyag biztosításáhogy küzdjétek le
a nehézségeket, val is. Fogadjátok
meg tanácsunkat
amely Jó soorimunkán,
ügyes szer- ée akkor sportkörötök
m u n k á j a za
vezésen múlik.
vartalan lesz éa értékes
sportággal
A motorkerékpár m a m á r Igen el- erősödik az Algyői Sportkör.
terjedt J á r m i községeinkben. Számos
A balástyui sportolók nevéberil
falusi dolgozó birtokába Jutott. Ez is
Vlráqh Jánoa
bizonyltja
életszínvonalunk
állandó
emelkedését. Algyőn Is sok dolgozósportköri elnök
Színvonalas sportműsor vasárnap
az újszeqedi uszodában

Úttörő labdarugó toborzó
Az Sz. Petőfi pályán pénteken délAz üjszegedi versenyuszodában va. után 3 órai kezdettel mezítlábas, útsárnap délu:án 2 órai kezdette) or- törő labdarugó toborzót tartanak.
szágos úszóverseny: rendeznek, melyEgyórás futóverseny
re számos első osztályú úszó meghíA Lokomotív sportpályán
vasárnap
vást kapott. Az úszómérkűzések után
délelőtt
11
órai kezdettel a: Szegedi
fél 4 órai kezdettel kerül sorra
a
futóSzolnoki
Dózsa—Szegedi
Dózsa
NB Lokomotív országos, egyórás
verseny: rendez.
I.es idénynyitó vízilabda mérkőzés.
Országos atlétikai verseny
spartaktádja
A Honvéd stadionban vasárnap délSzegedi Lokomotív m a
délután
után 3 órai kezdettel
országos
nőt
5 órai kezdettel sportköri spoi'tak<ad és férfi I., II. és III
osztályú
fel
versenyt rendez a Lokomotív pályán. nőtf. ifjúsági és serdülő atlétikai ver :
senyt tartanak.
Az Sz. Petőfi pálya vasárnapi
műsora
Az Sz. Pefófi spartakládja
A Szegedi Pebőfi vasárnap délután
Az Sz. Petőfi
pályán fizom os tort
fél 5 órai keedettel a Bp. Szikra el- délután 4 órakor ai Szegedi
Petőfi
len játezik NB Il-es mérkőzést. Előt- sportköri spartalfiád
versenyt rente fél 3 kor Szegedi Bástya—Hódme- dez.
zővásárhelyi Építők megyei I. o. bajnoki labdarugó mérkőzés kerül sorra.
Sportegészségügyi közlemények
Ma az Sz. Lokomotív

A

A

SZOT MHK

futóverseny*

A SZOT vasárnap délelőtt fél 10
óntt kezdettel
megyei MHK mezei
futóversenyt rendez, a
rókusi állomás mögötti vásártéren.

Május 9-lg az. Sz. Postás. Sz. Petőfi, Vörös Meteor tekézők sportorvosi vizsgálatára kerül sor. A vlzs
gálát helye: Április 4-útJa 15. azám
alatt, délelőtt 9-től l-ig, délután 4 tői
fél 8-ig.

A RÁDIÓ MAI MŰSORA
Május 7, csütörtök
Kossuth rádió
S Falurádió. 5.30 Hírek. 5.45 HegKelt zene, 6.45 Lapszemle. 7.45 Miről írnak az üzemt
lapok? 8 Hanglemezek, 8.05 Dalok 11.30 Ének, 12
Hírek, 12.10 Énekkar,
12.30 Cser
háti népdalok, 13 Szórakoztató zene,
13.30 Magyar zeneszerzők
műveiből,
14.15 Gyermekújság, 14.50
Szlovák
betyárnóták. 15.30
Rádiójáték.
16
Hanglemezek, 16.20
Előadás,
16 50
Válasz külpolitikai kérdésekre. 17 05
Ifjúság hangja, 17.35 Jutalomműsor,
18 Néphadsereg híradója. 19 Hangos
újság, 20 Hirek. 20.10 Rádiójáték. 20
óra' 55 Népi együttesek
műsorából.
21.30 Keringő és
polka, 22
Hírek,

sport, 22.25 Tánczent,
23 Zenekari
muzsika, 24 Hírek.
Petőfi rádió
6 Népdalok. 6.45
Torna, T Vidám
szovjet dalok, 7.35
Operetlmuzslka,
8.20 Szlmfónikus zene, 8.50 Dalok. 9
óra 20 Gyermekrádió, 10 Hirek. 10
óra 10 Könnyű hangszerszólók, 10.45
Ének, 15 Gyermekrádió.
15.20 Szív
küldi. 15.40 Hegedű, 16.05 Szlmfónikus zene. 16.13
Zongora-hegedű-gor.
donka, 16.45 Vidám jelenei,
17 Zenei újság, 17.30 Előadás, 17.40 Fa.
lurádió. 18 Hacsaturján: Szvit, 18.10
Előadás, 18.40 Szovjöt napok — szovjet emberek, 19 Zenekari
hangverseny. 19.30 Tánczene, 19.45 Sportner
gyedőra.

KONYHABÚTOR eladó
Gutenberg J.
u. 10. sz. I. em. 2.
EGY Singer varrógép eladó. Kárpáti.
né, Sztálin krt. 5?.
fehér, mély
Fejhívjuk a politikai gazdaságtan EGY keveset használt
eladó. Földműves u. 21.
II. évfolyamának hallgatóit, hogy gyermekkocsi
EGY egész Jó
konyhabútor eladó.
a folyó hó 9-én délután fél 3 óra. Tavas* u. 18/a.
Maeged-rókusi
temető
kor tartandó konferencián
ponto- FÜELADAS,
san jelenjenek meg. A konferenciá- (termése. Érdeklődni: Csíkos István.
Kossuth Lajos sgt. 47
kat a szokott üzemekben és a Párt- 3fl.ee
RADIÖ ée egy ebédlőkredenc
oktatók Házában tartjuk.
eladó. Vásárhelyi »gt. 9.
250. lemezvlllás sérült, hiáA politikai gazdaságtan L évfo- ZUNDAPP
nyos. prfma gummikkal eladó. Párilyamának tanfolyamán a kedden zsi krt. 8. szám, 2—4 kőzött.
meg nem jelent elvtársak részére KONYHAASZTAL
székekkel.
kisebb
folyó hó 9-én, szombaton délután íróasztal, könyvállvány. ló"zör matrac,
párnák
és
egyéb
bútordarabok
elfél 3 órakor a Pártoktatók Házában adók. Tömörkény u. 3.
pótkonferenciát tartunk.
UJ külföldi
gyártmányú verseny keVárosi Pártbizottság
rékpár éa egy női
kerékpár eladó.
Tarján u. 3.
Agit. Prop. Osztály
MARKAS férfi kerékpár, gázégő
és
kis Autógaizer eladó Újszeged, Felsőkikötősor 8.
IDÖJARASJELENTÉS 8 HETES fajmaílacok eladók. Árva u.
Várható időjárás 1. szám.
csütör ök
esúq: SZOBA, konyhás lakásom elcserélném
Fel höátvonulások, ké:
szobásért
köl'teégmegtéritéssel.
többfelé
záporeső, Vásárhelyi sgt. 45.
esetieq
zivatar. GÁZTŰZHELY, 3 lángú, fehér, román,
Mérsékeli:
Időn- cozott etodó. Párizsi krt
8.
azám.
ként
élénk észak- 3 - 5 közötti
nyugati,
északi BÚTOROZOTT.
nem
kü'önbeláratú
szél. A
hőmérsék- szoba két nő részére azonnal kiadó.
let kissé süllyed.
Tolbuchln sgt. 21.
Várható hőmérséklet' értékek az ÍRÓGÉPET keresek a délutáni órákorszáq terülelére:
Csütörtökön req. ra, heti 5—6 órai gyakorlásra. Kecsqcl:
Nyuqa on 4—7,
keleien 1 —4., keméti. Tolbuchln sgt. 22. 1. em.
szekrény, rekamié,
délben 1 3 - 1 6 fok között.
Távolabbi, DIÖKOMBINALT
hákilátások:
egv.két nap múlva éisza-, hármas tölgyfaszekrény, félháló.
romas
előszoba
szekrény,
konyhakai faqyok várhatók (MTI)
A fagyveszélyre tekln éttel a fagy- szekrény eladó Felsőt iszap art 22. sz
károk elkerülése érdekében szükséges I. 2. Érdeklődni lehel) délután.
intézkedéseket a helyi tanácsok, mé- GYERMEK gondozását vállalom, vagy
zöqazdasáqi szervek és termelők hala- takarítást, bármilyen munkát. Frankné. Liget u. 11. szám.
déktalanul tegyék meg. (MTI)
ÜZEMBIZTOS 118 as Illó m k p
3500
MOZI
Ft-ért. 2tí-szor BÖOas komplett kerék
Szabadság: 7 órakor:
Díszelőadás: gummival, oldalkocsi keréknek a'kal.
Föltámadott a tenger.
mn® 300 Ftért, továbbá
szőlőkarók,
Vörös Csillag: Eay hét •
csendes faliórák, egyéb bútordarabok eladók.
házban (május 13-ig).
Rigó u. 21.
Fáklya: Auqusztusi vasárnap
(ma FEHÉR, használt gyermek sportkocsi
utoljára).
eladó. Sztálin krt. 19. II. em. KemeA Vörös Csillag és Fáklya-moziban nes György.
az előadások háromnegyed 6 és
8 BŐRKABÁT alakítás. Javítás vízhatlan
órakor kezdődnek.
festéssel készül Csordás
bőrruhakéSZÍNHÁZ
szítőnél. Szent Miklós u. 7.
Este 7 óra:
Windsori vlq nők. — UJ
diöfurnérofi
kombinál'szekrény,
Erkel bérleti (10).
rekamiéváz eladó. Párizsi krt. 6.
MUZEUM
Szegedi Iparfellődée a céhektől
a
ANTIKVAR KÖNYVEKET. KÖNYVszocialista
iparig:
Fejlődéstörténeti
TARAKAT
VÁSÁROL nz
Állatni
kiállítás: Móra
Ferenc-emlékkiállttás;
Könyvtc-Jesz+ő
Vállalat
Ar.tlk
Fehértó élővüága kiállítás; hé'fó kl
várboltja, Szeged, Lenin u. 16.
vételével mindennap
10 órától este
szám. Telefon: 41—23.
6 óráig.
KÖNYVTAR

MNDSZ HIREK
Ma délután 5
órakor
rendkívüli
titkári értekezlet a z
MNDSZ városi
bitkárságon, melyre
kérjük az elvtársak megjelenését.
A Szendrei Júlia csoport ma, 6 óraikor nőnapot, Kossuth Zsuzsanna
8
órakor olvasókört,
Belváros
III. 6
órakor Irodalmi elöadáet t a r t
x ÁRAMSZÜNET.
A Délmagytarországi Áramszolgáltató
Váltalat közli,
hogy lO.én, vasárnap reggel 4 órától délután 19 óráig, hétfőn,
kedden, szerdán reggel 7 órától délután
16 óráig Sándorfalván, Sövényházén,
Kisteleken,
Balástyán
szünetel
ar
áramszolgáltatás
AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
Védőnőképző Iskolát
indít lúltus hőnapban a szegedi iskolában
'Újszeged, Temesvári krt. 25.) Iskolára Je.
lentkezhetnek mindazok a 17—30 éves
egészséges nők, a k i k hivatást éreznek
erre a pályára. A felvételhez legalább
hat általános Iskolai
végzettség Igazolása szükséges. A felvételi kérelmeke: az Iskola veze'őségéhez kell benyújtani Július hó l.ig.
A re'vételi
kérelemhez csatolni kell részletes, saJátkezűleg Irt ünéletralzo',
születési.
Iskolai, hatósági, vagyoni és körzeti
orvosi bizonyítványt. Amennyiben az
iskolára
Jelentkező
már
dolgozott,
úgy
működési
bizonyítványt
A
tanulás tartama
alatt a
résztvevők
teljes ellátást, lakás? és havi 116 Ft
tanulmányi segélyt kapnak. Az Iskola sikeres elvégzése
után elhelyezésükről az egészségügyi
minisztérium
gondoskodik

»
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Somogyi: Délelőtt 10 órától e s t e d i g
(Könyvkölcsönzés:
délután 2-töl este
6 óráig).
Az Eg vetem I Könyvtár nyitvatartási
ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél.
elől): 10-től este 9-ig:
hétfőn 2-töl
este 9 ig. Kölcsönzés 12-töl este 8-lg;
hétfőn 2-től este 8-lg. Vasárnap nyitva 9/01 13 óráig.
Gorktt (Horváth M.-u. 3. MSZT székház):
Hétköznapokon délelőtt 10-től
2.!g: délután 3-tól 7 óráig*. Könyvkölcsönzés.
A Járási Könyvtár: Könyvkölcsönzés
minden hé'köznap szerda kivételével
délután 4 órától 7-l*t: vasárnap délelőtt g-től 12.1g felnőttek részére. Az
ifjúság részére szerda és
vasárnap
kivételével minden nap fél 2-től 4-ig.
Olvasóterem nyitva szerda
kivételé,
vei minden nap
délután 2-től 7-ig.
Vasárnap 9-től t2.!g.

MEGVÉTELRE keresek két drb ágybe'étet vagy
sodronyt
matraccal.
Szekeres u. 25.
ELADÖ rendelésre készült ÚJ pehelypaplan, ú.l férfi ruhák, 40.es
finom
cipők, kredenc,
frógépasztal. sződásüvegek. Dózsa György u. 16/b. földszint 17.
VARRÓGÉPET vennék, Singer, sübefiztős. Jókarban levői, Sztálin krt. 20.
TI. em. 15. ajtó.
REKAMIÉ VÁZÁT vennék. Alánlatokat
méretmegjelöléssel, árral kéralt. B?Jcsy.Zstlinszky u. 15. I. em. 1.
DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap
-'*Felelős szerkesztő és kiadói
~1
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11.

Telefon: 35—35 ós 40—80

Kiadóhiyatal : Szeged. Lenin-u
Telefon: 31—16 és 35—00

Csongrádmegyei
Nyomdaipari
Vállalat. Szeged
vezető: Vincze György

Felelés

ELSŐ BÉKEKÖLCSÖN
IV. SORSOLÁSA GYŐRÖTT
•
7

Szakszervezetek Megyei Tanácsának kultúrtermében
1953 május
csütörtök
d. u.
4 órától ünnepélyes megnyitó, utána sorsolás.
1953. május 8. péntek délután 4 órától sorsolás.
'
1953. május 9. szombat délután 4 órától sorsolás.
1953. május 10 vasárnap délelőtt 10 órától sorsolás,

A

SORSOLÁS

8.

NYILVANOS1

