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Munkánkkal is a népfrontra szavazunk

Nyolc
évvel ezelőtt, 1945. má- munkáját. Miutá n — a VSrö s HadA Sertéshízlaló
A% első helyezés elérése
után
jus 9-én a Szovjetunió
győzelmé- sereg elsöprő győzelme nyomán Vállalásunkból 2 7 ezer
Vállalat dolgozói is
vel és a náci fasiszta hadigépezet — kudarcot vallott az az elképzenagyobb
lendülettel
iorínt értéket
készülnek Rákosi
fettétel nélküli
kapitulációjával lésük. hogy az általuk
felhizlalt
a békeverseny új
sikereiért
már teljesitettűnk
véget ért a második világháború. hitleri Nemetország és a békéért
elvtárs beszédének
Sztálin elvtárs a hitleri
orvtáma-j küzdő Szovjetunió "közöli
hábomeghallgatására
A Szegedi
Bútorgyár
A Szegedi Belvízvédelmi és Folyamszabályodás első h6napjaiba n mondok be-1 rúban a nevető harmadik és a feltétedolgozói
május
17
tiszte.
zási
Hivatal
dolgozói
első
negyedévi
tervüket
115
szédében komoly veszélyként ér- leket diktáló fél szerepét játszhatA Szegedi
Sertézlúz.
százalékra teljesítették. J ó munkájuk folytán az ortékelte a német fasiszták támadá- ják, kétségbeesett erőfeszítéseket iefére vállalták, hogy málalda dolgozói a válaszsodik
negyedéves
tervüket
szág területén lévő Belvízvédelmi és Folyamszabását, de ugyanakkor leszögezte a 'ettek annak
biztosítására, hogy
tási békeverseny
hátraléa
határidő
lyozási Hivatalok közötti versenyben 1953 első nenémet fasisztákra váró, cselekede. a Szovjetunióval és a népi demo- két nappal
vő napjaiban újabb
kiteikböl
törvényszerűséggel
kö- kratikus
gyedében az első helyezést érték el.
országokkal szomszédos előtt fejezik he s így 56
magasló
munkasikerekéri
készvetkező,
elkerülhetetlen
pusztu. államokat felvonulási területté vál- ezer forint értékű
indultak harcba, Ezt biA Közlekedésügyi Minisztérium vándorzászlanépgazdasálást ig ,,A n émet területrablók — toztassák é s hogy
Németországo' árut adnak
zonyítja
Bodó
István
ját
április
30-án
ünnepélyes
keretek
között
vettek
át
mondotta Sztálin elvtárs
rab- a kettéosztottság további
felül.
fenntar. gunlcnak terven
sztahánovista
brigádja
a
dolgozók.
Az
ünnepségen
Zeigler
Károly
miniszságba vetették az európai
konti- fása mellett egy harmadik
világ,
Fogadalmunkból
ezideig
107. százalékos
eredmétériumi küldött mondott beszédet, amelyben elmonnens népeit Franciaországtól a szov. háború részesévé é s előretolt bás. 27 ezer forint értéket már
nye is. Vagy
az, hogy
dotta, hogy a vándorzászló legutóbbi birtokosa a
jet Bari-tenger mellékéig... meg- tyájává tegyék. Az Atlanti
Sző- teljesítettünk.
Vincze István
brigádjáJó munkáSzolnoki Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivafosztották őket a legelemibb
de. veteég
létrehozásában.
Truman
nak tagjai, a
választási
tal volt. Az 1953. év első negyedében az ország 12
mokratikus szabadságjogoktól, meg. és Acheson bel- és
külpolitikájá- jukkal kitűntek a válaszbékeverseny eddigi
szaMoL
hivatala között jó munkával a szegedi hivatal tört az
fosztatták őket attól
a joguktól, ban a haladó
emberiségnek aka- tási békeversenyben
kaszában 105 százalékos
élre. Zeigler elvtára beszédét azzal fejezte be, ha a
hogy sorsukat maguk intézzék, el- ratiamul is látnia kellett, hogy itt nár Jenő összeállító
162
átlaggal dolgoztak.
Kivették tőlük a kenyeret, a
húst, a — szemben a sokat
második negyedévben Js birtokosai akarnak lenni •
hangoztatott százalékos
átlagteljesítmagasló
eredményt
ért
el
nfersanyagot, rabszolgákká tették békés szándékokkal — egy megva- ményével, Dinnyés
vándorzász'-őnak, továbbra i 8 fokozni kell a dolgoAgosCsóti
János,
Hegedűs
őket, keresztrefeszítették a lengye- lósíthatatlan
világuralom
eléré- tonné 160, Horváth
zóknak
a
verseny
lendületét.
IstJózsef
sztahánovista
és
leket, cseheket és
elhatározták, séről va n szó, olyan
fantasztikus
Börcsök Ferenc
brigádja
A vándorzászló elnyerése után valóban fokohogy miután Európában
uralomra politikai és gazdasági
célkitűzé- ván előkészítő 151,, Sztupis az április
havi
előMihály
zódott a munkalendület, az Árvízvédelmi és Folyam,
jutottak, ezen az a'apon most fel- sekről,
melyeknek
szükségsze- ka Gyula, Bodó
irányzat
teljesítésében.,
szabályozási Hivatalnál. Áprilisi tervüket 115.4 száépíthetik világuralmukat.
Ezt ne. rűen a
Mogyorósi
József
legcsúfosabb
kudarccal 152,
vezik ők — „Európa új
rendjé- kell végződniük. Az amerikai in- 151, Fortuna István
zalékra teljesítették. A választások tiszteletére azt
H7,
Brigádjaink
közül vannek." De miféle ,,a!ap",
miféle tervenciós csapatok koreai
kudar- Kovács
vállalták, hogy második negyedéves tervüket 10
nak olyanok is,
alcik
Mihályné
Hl,
„új rend" ez? Csak az öntelt hit. ca u'án azonba n már Washingtonnappal a határidő előtt fejezik be. Már eddig 5 nanem követik az élenjáróFerencné
12C,
lerista fajankók nem látják, hogy ban is nyilvánvalóvá lett, hogy ez Molnár
pos tervetöiyt szereztek. A műszaklak nagyobb sekat. A választási
béke.
Pácsa János
körfürészes
az európai „új rend" és e rend az út járhatatlan.
gítséget adnak minden egyes munkahely dolgozóiverseny során
teljesítmédolgozó
pedig
122
százahírhedt „alapja" tűzhányó.
mely
nak. A feladatokat kinn a munkahelyeken beszélik
nyük jóval 100 százalék
Az ez év elején hivatalba lépő lékos
minden percben kitörhet és eltemet,
átlag teljesítményi
meg, hogy a mutatkozó hibákon a legrövidebb időn
alatt van, mint
például
heti a német imperialista kártya- Eisenhower elnök kormánya kez- ért el.
belül segíteni tudjanak.
Laczi
József
brigádja,
várat." A Szovjet Hadsereg Sztá- detben az úgynevezett dinamikus
aktk április
hónapban
kötelezte
el
Egyes dolgozók már az eddigiek során kilin elvtárs zseniális vezérlete alatt külpolitika mellett
Üzemünk dolgozói a vámindössze
85.5
százaléemelkedő
eredményt
értek
el.
Karpereez
Imre
már
feltartóztatta, majd
védelmi har- magát. Ez magyarul a fegyverke- lasztási békeverseny
hát.
kos teljesítést értek el. A
cokban felőrölte, végül a sztálini zés további fokozását és a koreai
138 százalékot teljesít, Marcz'ika Máté 140-ről 162-re
terv teljesítésében
lemanapjaiban
még
kiterjesztését jelenti. Mi- ralévő
tíz csapás néven ismert győzelem, háború
fokozta eredményét. Lakato s Ferenc előző 160 száradt brigádok
dolgozóiharsorozat után saját
barlangjában után Dalies európai körútja során lelkesebb munkával
zaléka helyett 184-et ér el. Papp Sándor sztaháno.
nak kötelességük,
hogy
semmisítette meg az elállatiasodott nagyhangú, inkább fenyegető, mint colnak azért,
hogy
kivista brigádja, Józsa Sándor és Marczlk a Máté brilemaradásukat . mielőbb
biztató
fellépésével
és
kijelentéfasiszta rablókat.
E győzelem —
gádját
tanítja
a
helyes
munkamódszerre.
Vállalták,
emelkedő
eredményeket
behozzák
s a
vállalat
melyhez hasonlót az Októberi For.j seivel a nyugateurópai államokat
hogy 120 százalékról 140-re emelik fel mindkét bridolgozóival
együttesen
túlteljesítszükségessé vátt. érjenek el és
radalmcm kívül még nem ismer a is kijózanította,
gád teljesítményét. Eddig már 148 százalékot értek
harcoljanak
a
békeveraz egyre
nyugtalanabbá sék első félévi
történelem — megmentette az em- hogy
tervüket.
el. Németh József kubikos brigádja Ruzsinszki Feseny győzelméért,
hogy
nyugateurópai és amerikai hogy május 10-én, amiberiséget attól a szörnyű sorstól, váló
renc és Laczkó János brigádja felett vállalt védnökmájus lO.re, amikor vamelyet a hitlerista őrültek szántak közvélemény megnyugtatására Eiséget. Megtanítják őket a kiváló minőségi munka
elvtárs
he.
lamennyien Rákosi
elír
senhower elnök ismeretes beszé- kor Rákosi
osztályrészéül.
i
a
végzésének módszereire. Rendszeresen átadják
társ beszédét
hallgatjuk,
débén kifejezze
az amerikaiakat szédét
hallgatják,
ne
Németh brigád tagjai a munkamódszerüket és ezálne legyen
vállalatunkná'
annyira jellemző nagyhangú frászégyenkezniük.
A győzelem után az emberiség zisok mellett az Egyesűit Államok kelljen
tal a Ruzsinszki brigád 100-ról 118-ra, a Laczkó
olyan dolgozó, aki ne tel.
el
felszabadultan
lélegzett fel,
új, közreműködési készségét a hábo- Valamennyien eddig
brigád pedig 102-ről 120-ra növelte teljesítményét a
jesítené
vállalását
és
boldog, szabad korszak
beköszön- rús feszültság
termelési
győválasztási Irékeveraeny során.
eloszlatásában és a nem ért
újabb kiemelkedő termetését várták,
emberhez méltó, fé- világbéke biztosításában. A világ
lési
győzelmekkel
közelmekkel
akarjuk
köA választás napjáig hátralévő időben is arra
lelemnélküli élet után
vágyakoz- közvéleménye nagy
megelégedésszöntsük május 17-ét, a
törekszenek az Árvízvédelmi é s Folyamszabályozási
tak. A Szovjetunióban és az általa sel ve'te tudomásul a Szovjetunió szönteni május 17-ét, a
választások
napját.
Hivatal dolgozót, hogy többnapos tervrtönyt szerezfelszabadított országokban
lázas kormányának Eisenhower kijelen- választások
napját.
zenek, hogy a szavazó urnánál is, de termelésükkel
tempóban indult meg az
újjáépí- téseivel kapcsolatos
álláspontját,
is a Népfront győzelmét segítsék.
Kopasz György,
Halász Lajos.
tés. a gazdasági vérkeringés hely. amely továbbra is következetesen
reállítása,
földet kapott a
cseh, a világbéke
megteremtésében,
a
a magyar, a lengyel, a bolgár és a népek közötti bizalom és kölcsönös
román parasrt és a világ nem győ- megbecsülés helyreállításában látja
zött eleget csodálkozni az
elért legfőbb feladatát.
hatalmas eredményeken. A tegnap
még hősiesen harcoló szovjet
ka.
Hazánk, népünk — a Szovjetunió,
tonák a gépek és a munkapodok hoz és a többi népi demokratikus
mellett tettek bizonyságot a szov- államokhoz hasonlóan — nagy béAnna sztahánovista a DISZ
Révai
elvtárs f Miklós
Babérág övezi a vöröscsillagos seny fontosságát.
al
jet ember nagyszerű
erényeiről. .kealkotások — Sztálinváros, Inota, Szép kitüntetést, melyen ez a fel- vasárnapi
szavai még
határozot- ®* <* harcos csapatába tartozik.
Pár esztendő leforgása alatt nem- Tiszalök — építésével járul hozzá irat ragyog arany betűkkel:
számunkra Ke-, és fél éve dolgozik a gyárban.
,,Az tabban. jeuörték meg
csak, hogy elérték
a
legutolsó az emberiség
doL
békéjének, jobb jö- élelmiszeripar kiváló
dolgozója." az utat s mindannyian nagy érdek- Tápéról került ide több má s
békeesztendő
terméseredményeit, vőjének
gozo parasztlány tárnával együtt.
megteremtéséhez. Az al- Május elsejére kapta ezt a kitünte- lődéssel
de a gazdasági élet legtöbb terüle- kotó munka terén elért
Nem hoznak
szégyent
faiulikra
eredmé- tést a Szegedi Konzervgyár három
tén többszörösen túl is szárnyalták nyeinken kívül népünk az új
most sem a választási békeversenyvárjuk nagy tanítónk,
or. dolgozója. Szeged dolgozóinak lelazoka'í. Béke, derűs, boldog
élet, szággyűlés
ben. Miklós Anna most új beoszképviselőinak
május kes vasárnapi nagygyűlésén . csil.
Rákosi elvtárs beszédét,
soha nem tapasztalt
jólét kezdő- 17-i választásává', a Függetlenségi logott először a mellükön.^ Jólvéghasban dolgozik, de már itt >s 115
dött a Szovjetunióban és a
népi Népfront jelöltjeire
leadandó sza- zett munkájukat hirdette és a nép aki biztosan ezúttal is további je. százalékos a teljesítménye.
demokratikus országokban,
vazataival is hitet kíván tenni a államának
megbecsülését, amely- leató s segítségé' ad munkánkhoz.
— A Megyei Pártbizottság vánAmig a Szovjetunióban és a népi béke megvédése mellett. Tisztában ról Révai elvtórs is beszélt, megAlbert János is igy gondolkodik. dorzászlajáért
folyó
versenyben
demokratikus országok a béke és van azzal, hogy a választások si- mulatva a további
várja ő is legalább 125
békés alkotó Nagy érdeklődéssel
százalékra
emelem
Függetlenségi
Népfron'
jólét
megteremtésére
összponto- kere, a
Rákosi elvtárs beszédét.
élet útját.
teljesítményemet.
A vegyesíztöitó
sították erőiket,
a nvugati hatal- győzelme népünk egységét, elszánt,
Zafcar Mária
— A párt, Rákosi elvtórs bizto- brigád fiatal tagjai
A Szegedi Konzervgyár
három
mak — elsősorban
az Amerikai harcos békeakaratát bizonyítják a
Busa Vilmpsné sította számomra mai szép élete, sztahanovista, Miklós Ilona, Vince
Egyesült Államok — nem okultak vi'ág közvéleménye elóK és ami- kitüntetettje —
Albert
János
sztahá- rnet. A múltban „tiszaháti zsákoló" Etel a tápai lányok és Vékes Róa háború tapasztalataiból és min- kor nap, mint nap új munkasike- igazgató,
den erejükkel
akadályozni igye. reket ér el, jól tadja, hogv ezzel novista raktári dolgozó és Miklós voltam, hol ide, hol oda vetett a zsi újabb harcba indulnak a válaszvezette béketábor Anna
keztek a Szovjetunió és a népi de. a Szovjetunió
sztahánovista
konzervzáró sors, görnyedtem reggeltől-napestigi. tási békeversenyben, amelyben ed.
ki, dig is szépen dolgoztak. A válasz,
mokratikus országok békés, építő erejét növeli,
— megfogarta, hogy megvalósítja Most már ötödször tüntetnek
Révai elvtárs szavait, még jobban megbecsült tagja vagyok a szocia- tások, a népfront sikeréért küzd
társadalominak. Ezu
dolgozik a most következő időben, lizmust építő
ez a
fiata] brigád a kultúra fegy.
vasárnapi
különösen a Megyei Pártbizottság ért is határoztam el a
vérével is. Mindannyian
tagjai
választási
nagygyűlés
után,
hogy
választási vándorzászlajáért.
ÁHaz üzemi népi tánccsoportnak
és
még
tovább
javítom
munkám,
kü"ják is szavukat mindhárman!
szabadtéri ezereplönösen most, hogy a
Megyebi- röpműsorokkal,
Busa Vilmosné másfél esztendeje zottság vándorzászlajáért is folvik léssel lelkesítik a dolgozókat
áll a Szegedi Konzervgyár
élén. a versengés Főként az anyagtakaAz élenjárók, az új kitüntetettek,
A kitüntetés
is bizonyítja,
jól rékosság terén akarok újabb eredde
a tabbiek is magukkal ragadják
ményeket
elérni:
selejt
ciklopánt
megállja helyét, szeretettel segtti,
lemezeket használok fel a
ládák a versenyben az esetleges
lemairányítja a dolgozókat.
pártolásához, amely jelentős meg- radókat. A napi előirányzatot ál— A dolgozókkal való szoros kap- takarítást hoz az üzemnek.
landóan túlteljesíti az üzem és n
csolat
termelési
eredményeink
Albert elvtórs állandó
munka- Megyei Pártbizottság
vándorzászegyik legfontosabb fettétele, — je.
munkások lajáért, emellett elsősorban
lentette ki. — Ennek a kapcsolat- módszerátadó. A fiatal
mégnak megszilárdítását fogadom meg egész sara tanult
tőle s most a jobb minőségi munkával is akarnak
most
vállatatvezclőségiink
netanítványok legtöbbje is már 150— küzdeni.
A népfrontra szavaznak
vében, amikor fokozott erővel inmáris napról-napra az elért ered.
dulunk harcba a Megyei
Pártbi- 160 százalékra teljesít.
menyek s a népfront győzelmééi'.
zottság
vándorzászlajáért a
választási békeversenv során. Ápri- A választási békeversenyben
, maguk, mindannyiunk még bojdellis havi 123 százalékos
torvteljesítésünk igen biztató és
mutatja, vállalta Albert elvtárs, hogy to-jgabb éleiéért küzdenek ebben a v
tanttja módszerére az új, | senyben a Szegedi Konzerog- r
moszkvai
hogy üzemünk becsületes dolgozói vább
A képen: az összezúzott hitleri hadseregek zászlói
megértették a választasi
békever- még gyakorlatlanabb munkásokat, dolgozói is. •
Vörös-téren a győzelmi díszszemlén.

A Szegedi Konzervgyár új kitüntetettjei
a választási békeversenyben elért új sikerekkel harcolnak
a Megyei Pártbizottság választási vándorzászlajáért

t
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A népnevelők segítségére

A választások Népfront jellegéről
/F*"V7!/ közeledik a vúlaszjás napja, május 17-e, úgy
fokozódik
napról-napra a szegedi dolgozók lelkesedése.
Ünnepi
érzéssel várják a napot; amikor az urnához
járulhatnak
és
szavazatukkal
állást
foglalhatnak
a békés,
szép jövő még gyorsabb építése
molett.
Ugyanakkor ellenségeink dühe is fokozódik mindazt látva, hogy vált iák
tettre szent elhatározásukat
dolgozóink, új munkahőstettekkei
erősítik
meg szavukat. Népnevelőink
egyre sűrűbben
találkoznak
munkájuk
közben ellenséges híresztelésekkel
amelyek
tartózkodásra
uszítanák,
mondják:
„úgy sem szavazhatunk
máshova, hisz nincs „ellenzék" ' a
választáson".
Tudott dolog, hogy ezen a választáson,
mint 1949-ben is,
minden hazafias erő, példázva népúrik egységét
a szocialista
építő',
munkában és a béke védelmében egységes listán, a Magyar
Független,
ségi Népfrontba tömörülve indul. A Népfront
jellegét pártunk és leor.
Hiányunk vezetői számtalan ciktfben és beszédben
kiemelik. Az alábbiakban szemelvényeket közlünk ezekből, hogy népnevelőink
agitációtkban felhasználhassák
azokat s tudatosíthassák dolgozóinkban: mit ielent a Népfront-jelleg
s mién ez.a mostani lesz eddigi
történelmünk,
ben a legdemokratikusabb
választás?
„1949-ben a Magyur Függetlenségi Népfrontban egyesüli
hazafias
erftk, a Magyar Dolgozók
l'ártja
kipróbált vezetésével,
egységesen
indultak n választáson.
Ezúttal ls
egységesen
Indulnak.
A lökések
és nagybirtokotok képviselőinek, a
magyar nép szocialista
építőmunkája esküdt ellenségeinek, az imperialisták ügynökeinek nincs, nem
lehet helye
országunk
politikai
éltlében. Munkások
dolgozó parasztok. értelmiségiek testvéri egységben építik az új magyar hazái.
Egység az építésben egységet (küveUH a választáson ia."
(A Magyar Függetlenségi
Nép.
front választási
felhívásából.)

„Egyesek
nyugaton, az
igazságot elferdítve,
arról
beszélnek,
hogy nálunk az országgyűlést, a
kormányt nem a
nép választja,
hogy nu nem rendelkezünk a nép
által választott kormánnyal. Hogy
ezek az urak helyesen el tudjanak
igazodni
a
magyar
helyzetben,
nem ártana, ha tudomásul vennék,
hogy a kilenc és félmilliós Magyarországon
csaknem
hat és
félmillió
állampolgárnak van szavazati joga, 1931-be ii,
ttorthy-Ma
gyarországon csak két és
félmll
li'ó állampolgárnak volji szavazat)
joga és (bhfil Is csak 70 százalék éti ezzel a joggal. Akkor nem
a dolgozó nép választotta az or
szággyülést és ennek
megfelelően
n kormányt sem. Akkor
Magyarországnak valóban nem volt a nép
állat megválasztott 'kormánya. Érdekes.
hogy nkkor a kapita'is'a
nyugatnak nein fájt a feje azért,
hogy a Horthy-rendszer alatt Magyarország nem reniMkezett a nép
által választott kormánnyal.
Az áj
országgyűlési
választás
módosított Választási törvény alapján, annak szenemében, szé'eSrbb,
demokratikusabb a topon zaji 111 le,
mint 1949-ben, A nép maga jelül
arahadon év a nép magti szabadon
választ. Ennek megfelelően a megvátasz'ott országgyűlés a nép igazi akaratát fejezi majd kl és a z
nrszággyű'és
által
megválasztott
minisztertanács
ennek következtében sr.abad népünk úttal
megválasztott
Igazi kormánvn a népnek."
(Farkat
Mihály
tási beszédéből.)

elvlárs

válasz-

„A mostani
választásokon éppúgy, mint 1949-ben, u Magvur Függetlenségi
Népfront egységes listával indul. Sok lista, <übh párt —
a munka u kormányzás, u politika kü'ünbözű, egymással szemben
átió programmját
feltételezi,
ellenséges osztályok
egymás eSI|r>ni
nyíl< harcát fejtételezi a politikai
porondon. De milyen
prugramniIchetségrs nátimk azon u programmon kivül. amelyet a Magyar Függetlenségi Népfront hirdet és megvn'óslt? A főid náluiik a parasztoké — talán
kezdjünk el
most
vitatkozni arról,
vájjon helyes-e
hogy II fütil a parasztoké? Az üze
mell, a bankok. II közlekedik, a
kereskedelem,
a
termelőeszközök
nálunk u nép államának kezén vannak — ta'án kezdjünk el vitatkozni arról, vájjon nem kellene-e a
Iriinetöes/közöket
visszanőni
a
nagybirtokosoknak és nagytőkéseknek? Mrgvulósitjuk az üléves tervet, készítjük elő a második ötéves
tervet, -- talán vt'a tárgyává tegyük. kellenek-e egyáltalán
ötéves
tervek?
I érák juk
u sznrio'iznuis
"'apjat. készőtilnk
a szocialista
tír-o.'a'oni felépítésére — és inast
kezdünk
vá'usztásl
társasiátékot
.bi'szniv nrról, hogy ml Jobb: a
szo. ia Dmus vagv n knoiiu izmus?"
„A fiiggrt'enség' népfront választó-,! •z ' v c ' s k ö z ö s
eénlért köz"s munk.átMtn összeforrt konunuiitvl-i és iirérknmmnn'sta dolgozók
k«r»tt. de ez az epvség muga nemi«»k sAasz'tsl egvség. A Magvar
rn'g>?ók
Párt la Irányító,
vezető
ere'e n nto egiségének, de mint
r l i ' i ' . ezii'án Is egylllthaliul minit
rzokknl
n
nenikommiinrslákkal
pártonklvü'lekke', akiknek tudását.

dolgozó parasztok százezrei a termelőszövetkezeti mozgalom útjára
Agitációs anyagterjesztők, vagy raktározók ? !
léptek. Mi tehát azoknak, akik most
másik listát emlegetnek, a dolgozó
Népnevelőink kezében fegyvert jelentenek az agitációs kiadvánép egységes törekvéseit
kifejező
nj ok brosúrák. A Szeged Belváros IV.
alapszervezet
anyagfeletose
programmunkkal és a dolgozó nép
a /.ónban hivatkozva arra, hogy ő a vasgyüjtéssel van elfoglalva, nem
minden
rétegét
magábanfoglaló
adta kl ezeket a fegyvereket a népnevelők kezébe. „A Magyar Dolgoegységes listával felelünk. Olyan liszók Pártjával az éle n a szocializmus útján" című brosúrából 30
tával, amelyen Ipari
munkások,
darabot kapott az alapszervezet, de még mind a harminc, ott hever
dolgozó parasztok, trakterlsták és
szekrényükben. Ta'álhatunk itt 20 darab pártépitést, ugyanennyi népa nép javát szolgáló, alkotómunkát
nevelő füzetet és az „Adatok és tények" című anyagból 10 darabot.
végző értelmiséglek a jelöltek, komMire várnak, mikor akarják már kiosztani ezeket az anyagokat?
munisták ég pártonkívüliek
egyaránt, Ezzel a lustával hurcolunk a
Bolóstyón m é g fel s e m bontották a p o s t a c s o m a g o t
másik listát emlegetőkkel szemben,
s ezenkívül „emcsak a szavazatainkA balástyai pártszervezet anyag- anyagot., de olvasni már nem olvaskal, hanem a munkával Is, a mi
felelősének
ablakában,
még úgy, hatják. Meddig akarják még üveg
szavazataink mögött állahogy megérkezett, összekötve áll mögött süttetni n nappal a bálás,
munkáját hasznosítani
lehet
és
(Erdei Ferenc elvtárs
beszédéből) az agitációs anyag. A népnevelők tyai alapszervezetben az agitációs
•
kell a haza javára. A Magyar Fügcsak láthatják üvegen keresztül az anyagot?
getlenségi Népfront jelöltlistáin oti
vannak a kommunisták mellett
a
K i s k u n d o r o z s m á n e g y i d e i g őrzik,
,.A mi választásunkon nem inpárthoz nem tartozó hazafiak
Is. dulnak egymással vetélkedő pártok,
a z t á n visszaküldik a z a n y a g o t
Es nemcsak a jettilüktón vannak mint a kapitalista
országokban.
ott, hanem a kormányban i«
az Ezekben az országokban nz uralA kiskundorozsmai
egységes pártvezetőség
anyaglelelíse
is
állami élet vezető posztjain is, A kodó osztálynak nemcsak egy pártja
kuporgatja egyi ideig, üldögél
az anyagon, s aztán gondol
egyet,
mi pnMtikánk
alapja á múltban, van, hanem több is. Különböző cévisszaküldi,
ahonnan elküldjék.
Így cselekedett
az agitációs
tanloa jelenbein és a jövőben, a mungérek mögé bújnak: egyik „szociállyam anyagával és most úgy látszik, azért ücsörög a 200 darab ,,Népkában és a választáson egyaránt ez
demokratá"-nak
„evezi
magát,
ég
a
nevelön" is, ami a szekrényében porosodik, hogy egyszer
becsoma•z építő és őszinte együttműködő
munkásokat akarja becsapni, a mágolja és útnak indítsa vissza a feladónak. A népnevelők
pedig keresa neniknmmunista hazafiakkal.''
sik azt állítja magáról, hogy „ag
senek maguknak agitációs
érveket,
anyagokat, ha jól
meg akarják
rárpárt", ég a parasztokat akarja
(Révai József
elvtárs választási
állni helyüket.
Ez a telelőtlenség,
az agitációs munka
akadályozása..
megtéveszteni, a harmadik „demobeszédéből.)
Az anyagleleJősnek
pedig az elősegítés és nem a nehezítés a feladata.
kratá''-nak álcázza magát, hogy a
dolgozó kisembereket félrevezesse.
Sokszor dühösen hadakoznak egyHallunk olyan hangokat, hogy
más elten (legalább Is látszólag),
„micsoda választás az, amikor csak
mint ahogyan la kutyák ig maraegységes lista van
és
azoknak,
kodnak (a koncon, de ez semmit sem
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
taki
La j ó m é
termeíőszövetkettti
akiknek ez a lista nem tetszik, nem
változtat azon, hogy — egyik kutag, Földes. 14. Murvai András
adnak módot arra. hogy másik lis1.
Szabó
István
altábornagy,
hontya, másik eb, A burzsoá jártok ig
sztahánovlsla
bútorgyári munkás,
tára szavazzanak". Valóban: mi nem
egy húron pendülnek abban, hogy védelmi miniszterhelyettes. 2. Veres Debrecen. 15. Csíki Lajos művesetőjárulunk hozzá ahhoz, hogy a dolPéter
Kossuth-díjas
író.
3.
Barczi
valamennyi a munkás, a paraszt, a
heiyettes, Debrecen. 16. Papp
Dá.
gozó nép listájává] szemben a nép
dolgozó nép elnyomását
akarja Gyula, az M D P hajdúmegyei bi- niel termelőszövetkezeti
tag, Koállamában egy másik listával álljazottságának titkára, famunkás. 4.
örök időkig fenntartani.,."
rnádi.
v, .
nak elő. Mert kiké lehetne az a
Dr. Bognár Rezsó Kossuth-díjas
PÓTKÉPVISELŐJELÖLTEK:
,, • . . A ml országunkban a tőké. egyetemi tanár, Debrecen. 5. Szálai
másik lista 7 A ml listánk magán
banfoglalja a dolgozó nép minden seknek incs sem egy, sem több Béla közgazdász. 6. Péter János re.
I . Kiss János gépállomás igazgató,
pártjuk.
Nem is lehet, hiszen a formátus püspök, Debrecen. 7. Marétegét, a munkában kiemelkedő
famunkás.
Egyek. 2- Csornai Lajog
gyárakat,
bankokat,
nagykeresketolcsi János nyomdász. 8. Stozicski
legjobbakat, a ml
programmunk
földműves, Pocsaj. 3. Csendom Játartalmazza ötéves tervünk hátra- déseket államosítottuk, s ezzel a Ferencné, a Magyar Nők Demokra.
nosné termelőszövetkezeti tag, Macs.
lévő Időszakának hatalmas felada- városi burzsoáziát, mint osztályt tikus Szövetségének megyei titkára,
a kulákoknak szőnyegszövőn©, Debrecen. 9. Re- 4. Nagy István termelőszövetkezeti
tait é g az új ötéves terv nagyszerű megsemmisítettük,
Épltőanyagipari elnök, Hajdúböszörmény. 5. Trázsi
célkitűzéseit. Ezzel szemben mivel pedig nem engedjük meg, hogy szegi Ferenc, az
gépállomás igazgatóhelyetállhatnának elő és kik lehetnének pártba szervezkedjenek. így hát ná- Szakszervezet elnöke, éptiömunkás. László
egy másik lista jelöltjei? Azok, lunk nincs Is olyanfajta választási 10. Papp Sándor sztahánovista ru- tes, Hajdúszoboszló. 6. H. Nagy Gáakik a kizsákmányolást vissza sze- pártharc, mint a tőkés országokban. hagyári munkás, Debrecen. 11. Ki- bor földműves, Balmazújváros. 7.
termelőszövetkezeti el- Nagy Lászlónó tanító, Ujléta.
8.
retnék állítani, akik elégedetlenek A mi választásunkon nem pártok rály Imre
a
nök, Berettyóújfalu. 12. Elek Já- Rásó Lajos termelőszövetkezeti elazzal, hogy a dolgozó nép felsza- jelöltjei lépnek fel, hanem azok
badult és maga Intézi sorsát, szóval munkában élenjáró, öntudatos, lel- nos segédmunkás, Debrecen. 13. Pa- nökhelyettes, Nádudvar.
azok szerelnének másik listát és kes, hazafias férfiak és nők, akiket
a zok lennének ellenjelöltek a né]) lis- a dolgozók jelölőgyöléselken megvátájával szemben, akik a régi vilá- lasztásra javasolnak. A mi jelöltjeink a dolgozó nép jelöltjel, a népgot szeretnék visszaállítani.
Varga M. János termelőszövetkezeti
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
front jelöltjel, g az egész választás
Ezt a kérdést azonban a magyar
elnök, Kömlő.. 10. Botit Józsefné
a népfront jegyében folyik le."
1. Molnár Erik külügyminiszter.
nép már régen eldöntötte. Eldöntermelőszövetkeze ti' tag, Füzesabony.
„Ml a népfront? Nem egyéb, mint 2. Váczi Sándor, az M D P hervesmtr
tötte, amikor a dicsőséges Szovjet
PÓTKÉPVISELŐJELÖLTEK:
a
munkásság,
a
parasztság,
az
érHadsereg
felszabadító
fegyverei
gyei bizottságának titkára, kubikos.
kisemberek
nyomán elnyertük országunk felsza. telmiség, a dolgozó
1. Vadkerti Miklósné termelőszö3. Úszta Gyula vezérőrnagy. 4.
badulását, végrehajtottuk a földre- harci szövetsége, amelyet a Magyar Szomszéd László főaknász. Rózsa- vetkezeti tag, Tódebrő. 2. Muesi
formot. amikor kisöpörtük az or- Dolgozók Pártja vezet A népfront szentmárton. 5. Varga Lénárd mű- Sándor szabómunkás. Gyöngyös. 8.
szágból az amerikai imperialistákkal azt fejezi ki, hogy a magyar dol- vezető, Gyöngyös, 6. Bereczki Lász- Schirm Paula főiskolai tanár, Eger.
szövetkező összeesküvőket, amikor gozó nép szilárd egységbe forrott ló gépészmérnök, Eger. 7. Dr. Ke. 4. Maros Bertalan erdész. Szilváshároméves tervünket két év ég öt össze. 8 zárt sorokban áll nagy rek Gábor tanár. 8. Inklovics Mária várad. 5, Hermann Ferenc, a recski
hónap alatt megvalósítottuk, ami- pártja, n Magyar Dolgozók Pártja műszaki
tisztviselő, Tódebró. 9. ércbánya igazgatója, vájár.
kor a termelőeszközök döntő ré- és vezére, Rákosi elvtárs mögött/'
szét. a bányákat és ta gyárakat, va(A Magyar Függetlenségi
Néplamint a bankokat államosítottuk,
front országos tanácsa
kiadású. Rákosi
Mátyás elvtárs és Dobi istván
elvtárs
amikor a legszélesebb kizsákmában megjelent
„Népfrontválasznyoló osztályt, a kulákokat lg kora budapesti
választási
nagygyűlésen
tással ötéves tervünkért, a béké- besxél
látok közé szorítottuk és „mikor a
ért" című
brosúrából.)
A Magyar Távirati Iroda jelenti: ván elvtárs, a Magyar Népközt ár.
A Magyar Függetlenségi
Nép. aaság Elnöki Tanácsának elnöke.
Rákosi Mátyás elvtára beszédét a
front május 10-én, vasárnap délmagyar rádió máju s 10*én. vasárMagyar államférfiak távirata a Csehszlovák
előtt 10 órai kezdettel Budapesten, nap este 8 órakor a Kossuth-adón
a
a Kossuth Lajos-té-en választási közvetíti. A beszésl közvetítését
Köztársaság felsza badulásának
magyar rádió 11-én. hétfőn este 8
™gy gyűlést rendez
nyolcadik évfordulója alkalmából
órakor a Kossutii-adión megismétli.
A nagygyűlésen Rákosi Mátyás
Rákosi Mátyá s elvtárs, a Minisz- ter a Csehszlovák Köztársaság fel. elvtárs, a Magyar Népköztársaság
nyolcadik
évfor.
tertanács elnöke, Dobi István elv- szabadulásának
A vietnámi népi erők
dulója alkalmából táviratot küldtek Minisztertanácsának elnöke, a Ma.
társ, az Elnöki Tanács elnöke és Viliam Sírok}. Antónia Zapotoczky gyar Dolgozók
győzelmes harcai
Pártja
főtitkára
Molnár Erik elvtárs, külügyminisz. é s Vactav Dávid elvtársaknak.
az év első 3 hónapjában
mond beszédet. Felszólal Dobi Ist.

A hajdú biharmegyei választókerület
képviselőjelöltjei:

A hevesmegyei válaszlókerület
képviselőjelöltjel:

Számok és tények a szovjet nők egyenjogúságáról
AZ IGAZI

DEMOKRÁCIA

A szovjet asszonyok a férfiakkal
egy*nló választójoggal rendelkeznek. Választhatnak és választhatók.
A helyi szovjetekbe több,
mint
félmillió nőt választottak, közülük
sokan tagjai, elnökhelyettesei és
elnökei a végrehajtóbizottságoknak.
A szövetséges és autonom köztársaságok Legfelső
Tanácsainak
küldöttei kőzött 2209 nő fog'al helyet.
Amíg 1922-ben a szovjet állam
legfelső szerveiben mindössze
5
nő dolgozoti,
jelenleg a Szovjet
unió Legfelső Tanácsának 280 nő
tagja van
Ha az egész történelmen áttekintünk és összeszámoljuk
a kapitalista országok' női
képviselőinek számát,
akkor Sem ka.
punk ilyen eredményt.
A MULT ELNYOMÁSA HELYETT
A nem-orosz nemzetiségű
nők
a cári Oioszországban még
látszatjogokat senr élveztek. Ma már
la mull
elnyomásának nyoma s'm
mara<f;.
>

Egyedül Kazahsztánban több, mint
20.000 nőt
választottak a helyi
szovjetekbe. 149 nöt a
köztársaság Legfelső Tanácsába é s 13-at az
OSZSZSZK Legfelső Tanácsába.
Tádzsikisztánban,
ahol
egykor
ezer tokos közül csak öt
tudott
írni-olvasni, jelenleg több, mint
4000 tanítónő. 1140 orvosnő.
körülbelül 800 mérnöknó és női technikus dolgozik.
Ukrajnában a Legfelső
Bíróság
elnökhelyettese1, a Legfelső
Bíróság 10 tagja, 21 ügyész kerül ki a
nők közül.
Belorussziába,] 40 ügyésznö,
52
bírónő és 6 nöt tagja van a Legfelső Bíróságnak.

Peking (Új-Kína). A
„Vietnámi
Hírügynökség" jelenti:
A vietnámi népi erők 1953 első 3
hónapjában mintegy 8400 ellensége?
katonát tettek harcképtelenné és
közülük 2158-ait foglyul ejtettek.
A vietnámi néphadsereg alakulatai 2183 különböző fajtájú fegyvert,
nagymennyiségű lösziert és egyéb
hadianyagot zsákmányoltak ás 5
ellenséges repülőgépet, 2 hadihajót,
9 harckocsit, több ellenséges gépjárművet, valamint 8 °k katonai berendezést elpusztítottak.

A BelorusSz SZSZK-ban a húeés tejipari miniszter
Marfa DmiL
rijevna
Sarojko, a társadalombiztosítás minisztere Jevdokija Trofimovna Gutenkova, az
élelmiszer,
ipar minisztere Olga
Alekezandrovna Sziszojeva,
A középázsiai
köztársaságokban
is "több nöi miniszter dolgozik.
Turkméniában az élelmiszeripar,
vajamint
a
társadalombiztosítás
minisztere és három
miniszterheA Papagosz-kormány folytatja
lyettes — nő.
a politikai foglyok ellani
Uzbekisztánban az épületanyagipar minisztere és hat
miniszterhadjáratát
helyettes került ki a nök köréből.
Tádzsikisztánban

a

könnyűipar

J

^

F

^

A NŐI MINISZTEREK
A Szovjetunió legnagyobb
köz*
társaságában, nz OSZSZSZK-ban a
minisztertanács
elnökhelyettese
Tatjána Mihajlovna Zujeva. u társadalombiztosítási
miniszter Nonna
Alekszandiovna
Vturavljova,
a
közoktatásügyi
miniszterhelyettes
pedig Ludmilla Viktorovna
Dubrovina.

Majram Bazarbajeva.

f j ^ "

^torosz

börtönbe

szál

A Lett SZSZK-ban két női
mi ' „A Kasztorosz börtön — éllapil
niszter és négy női
miniszterhelyettes dolgozik. A Litván SZSZK- ja meg u „Heltas Press" — valósáAz átszállított foglyok
ban egy miniszternő és kél
női gos pokol.
miniszterhelyettes
van.
Az Ész' között van Ntkosz Beloiannisz gyerSZSZK-ban négy nó
miniszterh-*- meke is. anyjával, Ellj Tonniduvai.
lyettesi tisztsége: tölt be.
(MTI)
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10-én
délelőtt

10 órakor

választói nagygyűlés
Hódmezővásárhelyen

A nagygyűlés előadója N a g y l l T i r e elvtárs, az MDP Politikai Bizottságának
tagja, a minisztertanács elnökhelyettese

Jjpsuitott a dolsozó nép ökle

Csütörtökön
leleplezték, pénteken már ítéletet mondott
a Szegedi Járásbíróság
Szabó B. József
ken yérfel vásá rló kulák felett
Egy hónapja, hogy megjelent a
Magyar
Függetlenségi
Népfront
választási
felihívása,
amelyben
pártunk és kormányunk népünk e'.é
tárta további
programmját:
mit
akarunk tenni, milyen nagy alkotásokat akarunk üzembe helyezni
qc ötéves terv hátralévő idejében,
milyen nagyszerű,
lelkesítő munkához fogunk hozzá a második ötéves tervben. Az új terv nagyszerű cél, amely kitartó munkára lelkesít, amely ezen túl még 'teljesebb értelmet
ad
munkánknak,
még acélosabbá teszi erőnket mindenféle akadály
elleni
harcunkban.
Nem volt könnyű az a miunka,
amit elvégeztünk: nem volt könynyű teljesíteni az ígéreteket, meg
kellett, küzdenünk az
ellenséges
kártevők' zavart-kettő próbálkozá.
saival, romboló propagandájával, s
meg ke'-l küzdenünk
továbbra is
minden n<ip ellenségeinkkel, akik.
nek fáj, hogy
a t e ?nap még gondoktói űzött
magyar n ép — mint ahogy azt
i a Népfront választási felhívása
mondja — nem retteg többé a
betevő falatért, nem
ismeri
többé a félelmet a bizonytalan
jövőtől, nyugodtan néz a holnap elé.
Fáj nékik ez és mo6t is megkísérlik, hogy gáncsot vessenek.
Azt
híresztelik, hogy csak a
választá.
6ok előtt lesz
élelmiszex
dúsan
megrakott boltjainkban. Arra tőrekednek, hogy a jövőt
illetően
bizonytalanságokat ébresszenek. Is.
mét szervezik a
sorbanáttá6t, halmozzák az árut, akcióba
léptek
• kenyér felvásárlásáért.
Meg in'! odasereglettek a népből,
tok elé a
rémhírterjesztők, a feketézők s velük együtt a
rémhi.
reiktől
megvadult különféle lé.

hűtők éa ott találhatunk
néhány
becsületes, jóhiszemű
dolgozót is,
akik kezdenek
uszályukba
esni.
A nép ökle azonban máris lesújtott közéjük.
Sorra emelték őket ki pénteken,
akik csak egyetlen nap alatt
8—ÍO kiló kenyeret vásároltak
össze. Börcsök Mihály csorvai
lakos 8, Dudás Júlia forráskút!
lakos 8, Kovács József balástyai lakos 8, Simon
Lajos
ugyancsak balástya! lakos 10
kiló kenyeret vásárolt össze
egyetlen nap alatt.
Ebben az évben már néhányszor
intő leckét kaptak népünk ellenségei, de nem okulták s most a
népfront
választási felhívása, jövőnk, a munka, a béke, a jólét és
a felemelkedés programmja méginkább felbőszíti
őket.
Zavart
igyekeznek
kelteni a választások
elő*!. Sorsukat
illetően
semmi
kétség nem fér ahhoz, hogy a leg.
szigorúbb eljárást indítsuk ellenük
Nem virulhatnak sokáig.
Szabó
B. József bordányi kulák sorsára
jutnak valamennyien, aki alig néhány hete szabadult a börtönből, de
máris rávetette magát az élelmiszerre, halmozott. Csütörtökön
is
a Járásbíróság elé idézték újabb
szabotál ásáért.
Hazafelé
mene'
azonban mégis kilenc kiló kenyeret szedett a
hóna alá, de rajta
vesztett, leleplezték.
Pénteken már újra bíróság előtt
állt A lakásán előkerült a birkáéiból, a disznóólból, az istálló padlásáról, a ház elrejtett
zugaiból az összecsomagolt liszt.
A bíróság kimondta ítéletét: két
évi börtön, 2000 forint pénzbüntetés, 5000 forint vagyonelkobzás.
Isméi visszakerült Szabó B. József
oda, ahonnan nemrégen szabadult.

Nagy Sándor
elvtárs,
Sztálin-díjjal
kitüntetett
író mondott
beszédet
Kiskundorozsmán
a választási
gyűlésen

Lesz ideje gondolkodni ismét tettein, de gondolkodhatnak már előre hasonszőrű társai a sorbanállás
szervezői, a reakció eme lovagjai,
akiknek é-6bb
vagy utóbb,
de
hangsúlyozhatjuk, inkább előbb, az
lesz a sorsuk, mint Szabó B. Józsefnek.
A dolgozó nép neim feledkezett
meg ellenségeiről,
szemmel tartja
és ki fogja eme'ni a sorból a sorbanállás mániákusait s
továbbit,
ják majd őket Szabó B, József é s a
többiek
után.
Nem
engedjük
meg, hogy bárki is zavart kettsen.
Államunk,
kormányzatunk szigorúan és/keményen lépett fel és fog
ezután ig fellépni népünk ellensé.
geivel szemben. A tavalyi aszály
nehézséget okozott, de csak anynyiban, hogy lassította életszinvonalunk szakadatlan
emelését
átmenetileg. A
népfront választási
felhívása is hangsúlyozza,
minden feltétel megvan ahhoz,
hogy úrrá legynük az átmeneti
nehézségeken, biztosítsuk népünjj életszínvonalának további
jelentős emelését. Van élelmiszer, van liszt kenyér bőven,
van készlete az államnak,
de eddig sem engedtük és ezután
sem engedjük, hogy holmi feketézők, áruhalmozók kezébe kerüljön.
Az új terv, amelyet a választási
felhívás elénk tár, nagyszerű cél,
amely kitartó munkára lelkesít és
ugyanakkor még acélosabbá tegzi
erőnket.
Arra serkent
mindanynyiónkat, hogy még keményebben
és kérlelhetetlenebbül
harcoljunk
az ellenséges megnyilvánulások ellen. Sújtson
le a nép
kemény
ököllel azokra, akik mari napjainkban zavart akarnak
kelteni rémhírterjesztésükkel,
áruhalmozással.
Ne kerülhesse el senki sorsát, aki
ellenünk tör.

A szabadság

útján...

A Magasépítőipari Technikum
műsora

Nyomtatolt
plakátok
hirdetik
szerte a városban a Magasépítőipari
Technikum nagyigényű, szép kezdeményezését. ,,A szabadság útján"
címmel ma, május 9-én az iskolában
fél 8 órai kezdettel és utána még
négy alkalommal Katona: Bánk
bán, Schiller: Teli Vilmos, Puskin:
Borisz Godunov és Sardou: Toscn
című darabjából mutatnak be részleteket az iskola tanulói. Az előadás szervezése még novemberben
megindult. Hetven diák szerepel a
jelenetekben. A próbák januárban
indultak meg. A szereplök a pró.
bák előtt történelmi tájékozódást
kaptak, részletesen megismertették
velük a darabok teljes tartalmát, az
egyes szereplők jellemét. A tanulók
lelkesedéssel készültek az élőadásra.
Sok olyan dolgozó paraszt volt Újabb dicsőséget akarnak szerezni
közöttünk, aki először látta ezeket ezzel is az iskolának, amelynek Ráa képeket s boldogan, bizakodva kosi elvtárs öt évig kiváló tanulója
tekintett a jövő felé a gyűlés befe- volt. Bokor István főrendező tanár
jezése után.
elvtárs mellett a tanári kar több
kiNagy Sándor elvtársat, szeretett tagja szintén nagymértékben
írónkat, képviselőjelöltünket szívébe vette részét az előkészület munkáizárta Dorozsma népe S a gyűlés be. ból. Jánoska Tivadar festőművészfejezése után egész nagy tömeg ki- rajztanár vállalta és végez(e a kor.
sérte a villamosig. Dorozsma dol- hű ruhák, díszletek tervezését éa
gozói megfogadták a gyűlésen, festését. Az előkészítésben, rendeKoegyemberként felsorokoznak pár- zésben nagy munkát végeztek
Péter
és
tunk, államunk vezetői mögé 17-én, csis Istvánné, Kovács
a váílasztásön a Népfrontra leadott Gyurkovits Árpád tanár elvtársak.
Új és érdeklődést keltő dolog,
szavazatukkal.
Nagy Ferenc hogy a műsorban tanárok is szerepelnek.
Ötéves tervünk során az iskola eddig hárormiegyedmillió forintot ka.
polt építkezésre. Ebből 26.000 foA Népfront Választási Bizottsága kultúrtermének rint jutott a kultúrteremre, a színpad felszerelésére. Az előkészületekműsora
ből sokat vállalt magára a szülői
munkaközösség is. A varrnitudó
védelem
a
múltban
és
a
jelenben"
Egyre népszerűbbek azok az előédesanyák készítették el áldozatos
címmel
tart
előadást.
Az
előadás
adások és kultúrműsorok, melyeket
munkával a szükséges kosztümöket..
a Népfront kultúrtermében^ larja- után a Közalkalmazottak kultúrcso- Az igényességet mutatja az is, hogy
nak (Vörösmartyutca
és Széchenyi- portja ad műsort. Előadás kezdete a kulfúrcsoport patronálására, a jedélután 6 óra.
tér aarok, a Törvényszék
mellett.)
lenetek beállítására Farkas Józse.
Május 13., szerda délután 6 óra: fef, a szegedi Nemzeti Színház műAz előadások többségét lelkes é r
deklődéssei hallgatják végig a meg. dr. Lantos György, a Városi Tanács vészét kérték fel, aki több próbán
jelentek és az előadások után Sze- egészségügyi osztályának vezetője résztvett.
ged legjobb kuttúresoportjai szóra- tart előadást „Szeged dolgozóinak
Kultúrforradulmunk széleskörű kiegészségügyi helyzete a múltban és bontakozásának egyik szép megnyilkoztatják a megjelenteket.
a
jelenben"
címmel.
Előadás
után
a
A soronkövetkező előadások is érMÁV ku]tércsoportjának tagjai ad- vánulása a Magasépítőipari Techdeklődésre tarthatnak számot.
nikum kezdeményezése. Az előadás
nak szórakoztató műsort.
Május 10., vasárnap délután 6
Minden érdeklődőt szívesen lát a bizonyítéka annak, hogy a fechni.
óra: Farkas Istvánné, az MNDSZ Magyar Függetlenségi
Népfront kumok is tág érdeklődési körű. műváros* titkára ..Anya. és gyermek- Szeged Válnrrtári BhctV.g-i
' • 't 'fjú.ságot nevelnek.
Szerdán este már hét óra tájban
a szokottnál jóvalta több ember sé.
tált a
kiskundorozsmai
Sztálintéren. Figyelték a hangos hiradót,
mely többször ismételte: Ma este 8
órai kezdettel Nagy Sándor elvtárs.
Sztálin-dijjal kitüntetett Kossuthdíjas írónk tart választóinak beszédet a mozi helyiségében.
A 600 férőhelyes mozicsarnokot
már fél 8-ra zsúfolásig megtöltötték az emberek. Itt voltak a környékbeli termelőszövetkezeti csoportok tagjai, a gépállomás dolgozói
és Dorozsma minden becsületes lakója. Alz emberek naigyrésze azonban kívülről hallgatta a beszédet,
mert a gyűlés megkezdésére kicsinek bizonyult a terem.
A z ünnepi gyűlést zenekari számok, -indulók és szavalat nyitotta
meg' majd megkezdődött az ünnepi
beszámoló. Nagy Sándor elvtárs be*
szédében 'ismeriette
Népfrontunk
programmját, beszélt ötéves tervünk teljesítésében reánk, dolgozó
parasztokra váró feladatokról.
A másfélórás beszéd alatt Sokszor felcsattant a taps, bizonyítva,
hogy Dorozsma lakói magukénak
érzik a Népfront programmját, átérzik Nagy elvtár s szavai nyomán,
miiyen hatalmas útat tettünk meg
eddig s milyen gazdag jövő vár
reánk, dolgozó parasztokra is.

A beszéd után filmen láthattuk
mindazt, amit előzőleg szavakban
hallottunk. Előttünk voltak népi demokráciánk hatalmas alkotásainak
felvételei, elért eredményeink,
a
Szegedi Textilművek, Sztálinváros
épülő házaival, az épülő vaskohóval,
Inota, a tiszalöki vízlépcső építése.
Láttuk a filmen a Szovjetunió elért eredményeit is, mint a jövőnket, azt az útat, amelyen haladnunk kell, a célt, amelyet el akarunk érni, a Volga—Don csatornát,
az automata gyárakat, melyek meg.
kímélik az embert a nehéz munkától, a korszerű gépesített mezőgaz.
daságot, ahol gépek dolgoznak az
ember helyett.

Németország Szocialista Egységpártia
Központi Bizottságának távirata
a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságához
Berlin (MTI) Németország Szocialista Egységpárjának Központi
Bizottsága táviratot intézett a Szovjetunió
Kommunista
Pártjának
Központi Bizottságához.
A táviratban a német nép felszabadulásának 8. évfordulója alkalmából köszönetet mondanak a Szovjet,
unió Kommunista
Pártjának, a
Szovjet Hadseregnek és a nagy
szovjet népnek történelmi jelentő,
ségű tettükért és azért a nagylelkű
segítségért, amelyben a szocializ.
mus alapjait építő Német Demokratikus Köztársaságot részesítik.
A szovjet nép — hangzik a távirat — a Nagy Honvédő Háborúban kivívott világtörténelmi jelentő,
ségű győzelmével a német népnek
is teljes lehetőséget nyújtott arra,
hogy új útra lépjen és békeszerető,
demokratikus
Németországot teremtsen,
A német nép külön hálával tartozik a Szovjetuniónak a német kérdés békés megoldására és az igazságos német békeszerződés létreho.
zására irányuló készségéért és kez.
deményezéseiérl.
A
Szocialista
Szovjetunió és

pártja* a Szovjetunió Kommunista
Pártja a társadalmi élet minden területén hatékony segítséget nyújtott a Német Demokratikus Köztár.
saság dolgozóinak. Ez tette lehetővé a német munkásosztálynak,
hogy rövid idő alatt néptulajdonban lévő ipart teremtsen. Paraszt,
ságunk mezőgazdasági termelőszö.
vetkezeteket alakít.
— Németország Szocialista Egységpártja — fotytatja a távinat —
teljes erejét latba veti a bonni és
párizsi háborús szerződések végre,
hajtásának meghiúsítása érdekében.
Folytatja küzdelmét a német nép
egységéért mindaddig, amíg
meg
nem valósul a szabad, független, békeszerető,
demokratikus Németország.
A táviratot Németország Szocialista Egységpártja Központi Bizottságának nevében Walter
Ulbricht
főtitkár írta alá.
Otto Grotewohl, a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke is táviratot intézett G. M. Ma.
lenkovhoz. a Szovjetunió Miniszter,
tanácsának elnökéhez.

Szeged dolgozó parasztjai különvonattal utaznak
Hódmezővásárhelyre meghallgatni
Nagy Imre elvtárs beszédéi
Szeged dolgozó parasztjai közül
számosan utaznak át
Hódmezővásárhelyre vasárnap, hogy mcghal'gassák Nagy Imre elvtárs, az MDP
Politikai Bizottsága tagja, a
minisztertanács elnökhelyettesének beszédét a
választási nagygyűlésen.
Nincs a városban olyan dolgozó
paraszt, akit ne érdeketae
Nagy
Imre elvtárs beszéde,
mert tudják, hogy Naigy alvtárs
vasárnapi
beszédében értékeli majd Csongrád
megye dolgozó parasztjainak eddig
végzen munkáját. Elhozza Csongrád
megye dolgozó parasztjainak a párt
üzenetét és ismerteti azokat a feiadatokat, amelyeket az
elkövetkezendő időben a magasabb terméshozam biztosítása érdekében s a
béke megvédéséért tenniük kell.
A város dolgozó parasztjai érte-

sültek arról,
hogy a nagygyűlésre
különvonat indul Szegedről. Éppen
ezért az alsóvárosi dolgozó paraszt,
ság a Szeged-Nagyállomáson gyiile.
kezik
vasárnap reggel,
ahonnan
7.02-kor indul
át
Hódmezővásárhelyre. A rókusi parasztság 7.14kor ül
vonatra,
Szeged-Baktóról
7.27-kor indulnak el Hódmezővásár.
he'yre a dolgozó parasztok, hogy
meghallgassák
Nagy Imre elvtárs
beszédét.
A vonat tovább indul
Algyőrő'
7.38-kor, Kopáncsrót 7.53Jtor, Nép.
kertről 8.08-kor, Hódmezővásárhely.
Nagyállomásra érkezik 8.19*kor,
Hódmezővásárhelyről, a Nagyál.
lomásról visszaindul Szegedre a kü.
lő.rvonat
15.20-kor, Szegedre érke*
zik 16.47-kor.
Részvételi díj 6 forint.

A minisztertanács
április 7-i határozata
értelmében számos szegedi dolgozó paraszt
mentesüti a kártérítési kötelezettség alól
Népi demokratikus kormányzabunk
egyre több segítséget nyújt és egy.
re több kedvezményt ad azoknak a
dolgozó parasztoknak, akik eddig
becsületesen tettek
eleget adó. és
beadási kötelezettségüknek és ebben az esztendőben rajtuk
kívülálló okok miatt nem tudták határ,
időre teljesíteni beadásukat Az április hetedikén megjelent minisztertanácsi határozat kimondja, hogy ,,a
leivetett pénzbeli kártérítés; törölni
kell azoknál ® termelőknél,
akik
1953 január 1, és máju 5 1. közötti
időben, az erre az időszakra előírt
tej-, tojáSL és baromfibeadási kötelezettségüknek száz százalékig eleget
tesznek.
Ez a határozat —
ugyanúgy,
mint a többi — nem csak papírra
vetet; írás, hanem ennek jelentőségét Szeged dolgozó parasztjai közül
számosan érezhették a gyakorlatban
is. Azok a dolgozó parasztok, akik
május l-ig becsülettel lettek eleget
beadási
kötelezettségüknek, illetve
behozták
lemaradásukat
jelentős
összegű kártérítéstől mentesültek.
Katona Mihály Zombori utca 39.
szám alatt , a k ó dolgozó parasztnak
például 266.91 forint pénzbeli kártéritést töröltetett népi demokratikus kormányzatunk, mert május 1

tiszteletére teljesítette április havi
beadási tervét is. özv. Miklós lm.
réné Tárogató utca 12. szám atafti
lakos is a minisztertanácsi határo.
zat értelmében tet; eleget beadásanak s így 740.50 forint kártérítés
megfizetésétől mentesült.
Bárkányi
József Zsombolya
utca 10. szám
alatti termelő 329.40 forintos kártérítés megfizetésétől mentesült azáltal,
hogy a proletár nemzetköziség nagy
ünnepére teljesítette négyhónapi beadását Bodő Imre Vásárhelyi sugárút
49. szám
ajalti lakosnak
901.60 forintos tartozást engedett el
kormányzatunk.
Mindez csak néhány azok közül
a dolgozó parasztok közül, akik
hallgattak a párt szavára és becsülettel Iteíjesítették
beadási kötete,
zettségüket, Fzek a dolgozó parasztok belátták, hogy a beadás időbeni
teljesítésével
országunkat erősítjük
és érdemes pártunk
szavára
hal',
gatni. Magukon tapasztalják, hogy
népi demokratikus
kormányzatunk
mindent megtesz azért, hogy könynyebben teljesíthessék beadásukat «
ugyanakkor jelentős kedvezménybe
részesíti azokat a dolgozó parasztokat, akik becsülettol
eleget tesznek az állammal szembenj kötelezettségűknek.

Az 1953—54-es gazdasági évre a termelők mármost
teljesíthetik a szénabeadási kötelezettségüket
Termelőszövetkezeteink
és dolMinden termelőnek érdeke, hogy
gozó parasztságunk gondos mun- a szálastakarmány beadási kötelekája, valamint a kedvező tavaszi zettségének még az aratás-cséplés
Nemcsak beidőjárás következtében bőséges szá- előtt eleget tegyen
lastakarmány termés ígérkezik. Ez dási gondját tudja le ezzel, hanem
megszünteti a tavalyi aszályos év nz aratás-csénlés idejére igaerejét is
miatt fennálló takarmányhiányt, s tehermentesíti. Ha a szénát a ka.
szálon történt gondos szárítás u'án
egyúttal lehetővé teszi, hogy a ter.
közvetlenül a hegyű itőhelyre v.szl.
melők szénabeadási kötelezettségü- magtakarítja az Ismételt fuvarozást,
ket minél előbb maradéktalanul tel. "z ot'honl kazalozássa] járó rom.
jesílsék A begyűjtési miniszter ez. ' r t . Az időben lekaszált és a fej.
ért engedélyezte, hogy az 1953—54. lett szovjet módszerekkel szárított
es gazdasági évr„ a termelők már szálastakarmány
lényegesen
namost teljesíthessék szénabeadási kö- gyobb tápértékű, s ezzel a k ö V e .
i zoiség teljesítés,, i s előnyösebb.
telezettségüket.
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Gyorslista
Ezer
forintot
nyertek
(sorozat,
húzással)
901—1000
0.il)7
101—200
0832
501—600
0878
0963
701—800
501-600
0989
401—500
1009
1164 • 101—200
1280 ' 201—300
301—400
1407
1575
001—100
401—500
4026
701—800
4040
501—600
4842
101 -200
4907
901—1000
5260
Ötszáz
tt l; forintot
nyertek
0201
601—700
0247
301—400
0266
901—1000
0331
401—500
0486
101—200
0544
401—500
0606
601—700
0654
201—300
0678
101—200
0705
901—1000
0880
701—800
0971
201—300
0975 í 701—800
1055
401—500
1016
801—900
1131 : 301—400
1160 • 001—100
1201
701—800
1216
901—1000
1234
401—500
1307
101—200
1413
901—1000
1529
801—900
1576 ' 501—600
1886
601—700
2395 . 301—400
2540
301—400
2713
401—500
3005
201—300
3674
301—400
3719
101—200
3802
201—300
4053
101—200
4120
501-600
4215
101—200
4495
201—300
4616
201—300
4622
701—800
4666
701—800
4956
101—200
5010
801—900
6145
801—900
6167
801-900
6295
701—800
6478
301—400
6785
101—200
6790
801—900
5818
701—800
5886
801—900
6047
201—300

SZOMBAT, Í953. W U W

az Első

Békekölcsön
negyedik
második
napjáról

3363
001—100 4015
501—600
3573
301-400 4016
001—100
3591
001—100 4030
401—500
3784
101—200 4036
301—400
3852
301—100 4050
201—300
3986
101—200 4100
301—400
4055
901—1000 4112
801—900
4098
601—700 4117
101—200
4128
301—400 4119
401—500
4256
801—900 4157
901—1000
4342
801-900 4178
801-900
4409
2pl—300 4206
901—1000
4414
801—900 4243
601—700
4454
201—300 4261
201—300
4591
301—400 4267
201-^300
4670
901—1000 4331
801—900
4703
601—700 4348
801—900
4906
701—800 4421
901—1000
4954
901—1000 4425
201—300
4963
501-600 4478
901-1000
5017
201—300 4541
601—700
5111
601—700 4556
001—100
5120
001—100 4576
501—600
5197
701—800 4663
301—400
5203
501—600 4675
601—700
5251
801—90Ö 4695
301—400
5258
501—600 4742
701—800
5316
701—800 4751
001—100
5353
001—100 4795
101-200
5424
201—300 4829
301—400
5474
501—600 4861
101—200
5799
001—100 4921
101—200
5827
101—200 4948
701—800
5932
701—800 5033
501—600
5943
201—300 5035
801—900
5979
001—100 5077
401—500
5996
001—100 5078
001—100
6030
101—300 5097
701—800
6030
501—600 5133
301—400
Kétszáz forint 5133
001—100
névértékben
501—600
5136
kisorsolva
701—800
5181
0023
701—800 5194
501—600
001—100 5200
701—800
0060
201—300 5213
701—800
0083
901—1000 5224
301—400
0105
001—100
101—200
5230
0106
901—1000
901—1000
5231
0106
201—300
801—900
5237
0118
101—200
201—300
5286
0151
101—200
001—100
5321
0206
701—800
701—800
5369
0222
101*—200
101—200
5456
0274
301—400
301—400
5493
0277
001—100
401—500
5786
0279
301—400
601—700
0382
5805
2D1—300
201—300
0465
5825
301—400
301—400
0567
5851
501—600
401—500
0572
5930
601—700
301—400
0595
5934
101—200
401—500
0688
5940
301—400
101—200
0C92
5956
601—700
801—900
0717
5971
001—100
701—800
0728
1407
601—700
001—100
0820
1421
501—600
101—200
0832
1456
401—500
401—500
0858
1459
701-800
401—500
0889
1641
301—4,00
0920
001—100
1651
601—700
0922
401—500
1684
601—700
0933
301—400
1706
101—200
1017
801—900
1755
1017
901—1000
501—600
1774
1025
301—400
701—300
1818
300 forintot
1035
501—600
701—800
1882
nyertek sorozat- 1079
901—1000
601—700
1887
húzással:
1085
401-500
201—300
0004
801—900 1123
1904
701—800
901—1000
0015
501—600 1128
1905
501—600
201—300
0033
701—800 1140
701—800 1969
001—100
0046
501—600 1154
801—900 1991
101—200
0055
301—400 1174
001—100 2006
101—200
0112
101—200 1194
2032
901—1000
001—100
0202
601—700 1200
2056
201—300
001—100
0347
801—900 1241
101—200 2074
001—100
0440
601—700 1361
901-1000 2109
001—100
0476
001—100 1375
201—300 2193
001—100
0477
701—800 1464
301—4o0 2201
201—300
0192
501—600 1477
601—700 2226
101—200
0539
601—700 1502
2303
001—100
101—200
0568
901—1000 1527
2305
401—500
201—300
0664
501—600 1576
001—100 2392
101—200
0686
301—400 1578
601—700 2414
001—100
1651
0866
901—1000
401—500 2502
101—200
0867
701—800 1671
701—800 2510
201—300
1726
0927
001—100
2524
001—100
201—300
0928
701—800 1788
701—800 2668
401—500
0929
301—400 1815
701—800 2672
401—500
0947
001—100 1915
001—100 2760
201—300
1004
901—1000 1934
301—400 2777
401—500
1022
701—800 1974
201—300 2822
001—100
2032
1089
801—900
2986
201—300
001—100
1134
301—400 2039
401—500 3013
301—400
1163
401—500 2078
3058
001—100
101—200
1213
501—600 2324
101—200 3169
001—100
1318
901—1000 2326
101—200 3203
401—500
1361
201—300 2419
201—300 3393
201—300
1393
601—700 2422
3622
201—300
001—100
3444
601—700 2449
401—500 3674
201—300
1525
201—300 2500
3728
001—100
101—200
1609
001—100 2541
301—100 3790
301—400
1609
201—300 2584
001—100 3838
401—500
1677
001—100
401—500 3892
1805
501—600 2657
001—100
3934
101—200
1904
901—1000 2658
401—500
101—200 3987
1913
301—400 2691
301—400
4026
201—300
2061
401—500 2735
601—700
2406
301—400 2752
301—400 4080
601—700
2190
401—500 2882
001—100 4122
701—800
2701
301—400 2897
301—400 4152
801—900
4159
2783
301—400 3175
401—500
901—1000
4173
2859
201—300 3229
001—100
101—200
2976
301—400 3269
301-400 4242
101—200
3019
301—400 3280
101—200 4287
801—900
3035
301—400 8392
;f01—400 4334
401—500
3093
101—200 3509
101—200 4368
901—1000
4435
3156
001—100 3595
201—300
501—600
3253
201—300 j 3712
101—200 4465
701—800
3265
201—300 3760
4479
301—400
101—200
8271
201—300 3812
301—400 4514

45C7
901—1000
4588
601—700
801—900
4644
501—600
4774
401—500
4835
701—800
4861
801—900
4870
201—300
4902
401—500
4905
201—300
4919
901—1000
4923
301—400
4949
301—400
4972
701—800
4989
301-400
4999
301—400
5014
701—800
5032
501—600
5061
201—300
5064
801—900
5072
601—700
5089
001—100
5194
201—300
5229
101—200
5258
201—300
5301
501—600
5403
801—900
5754
601—700
5759
601—700
5786
301—400
5804
801—900
5807
201—300
5914
501—600
5939
201—300
6046
501—600
6050Ötvenezer
forintot
nyerlek
(egyenkénti
húzással):
3497
044
3784
188
4860
575
5979
098
Huszonötezer
forintot
nyertek:
0490
312
0545
719
756
0867
1234
628
1318
932
2443
207
2490
444
2498
008
988
4055
4128
335
800
4256
4480
893
528
4963
5190
380
6033
927
Tízezer
forintot
nyertek:
0033
767
0112
113
0399
322
0545
543
1159
021
596
1213
1409
439
1653
939
1679
302
2201
400
340
2406
2492
268
2976
333
4506
771
946
4670
4731
735
4751
701
5326
252
5458
085
5474
540
Ötezer
forintot
nyertek:
0004
896
0046
589
0051
50
0055
344
0112
724
0122
314
0370
032
0440
618
0476
021
0492
543
399
0610
0732
772
794
0774
0774
834
0819
750
1134
352
1163
495
1350
786
1393
632
1414
977
1444
633
1460
097
224
1609
1677
091
2061
432
301
2267
153
2571
3156
087
246
3253
3265
289
253
3271
3554
208
066
3591
3730
335
241
3920
168
3986
766
4056
449
4094
699
4098

sorsolásának

4103
4286
4462
4473
4534
4591
4862
4906

418
403
914
231
945
304
795
789

4954
5090
5229
5258
5316
5424
5871
6062

934
629
582
565
729
264
701
375

Fenti gyorslisia közvetlenül a
húzás után készült. Az esetleges
számhibálcért nem vállalunk felelős,
séget. A hivatalos nyereményjegy.
zék május 12-én, kedden jelenik
meg.
A fenti gyorslistában közölt nyeremények és törlesztések kifizetését
az Országos Takarékpénztár budapesti és vidéki fiókjai 1953 május
12-én kezdik meg. A postahivataloknál ugyancsak május 12-tol kezdődően lehet felvenni a 300. 500 és
ezer forintos nyereményeket, valamint a 200 forintos kisorsolt tör.
lesztéseket. (MTI)
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Pártkúrek

Értesítjük a politikai gazdaságtan
szak I „ I I . évfolyamának propagandistáit és hallgatóit, hogy a sorondévő konferencia elmarad és n
választások után lesz csak megtartva.
Kérjük, hogy kezdjék meg egy
ú j anyag tanulmányozását.
Értesítjük a
Politikai Gazdaságtan szak I. és II. évfolyamának
hallgatóit és propagandistáit,
a
Párttórténel I I . évfolyamának hallgatóit és propagandistáit, hogy a
soronlévő anyaghoz az útmutató
megérkezett. Kérjük, vegyék át a
Pártoktatók Házában.

Filmpropagandistáink a választási
A Szovjet Film Ünnepének befe.
jez/tével szinte egyidőben új, sokrétű ég felelősségteljes
munkába
kezdtünk A most következő napokban munkánk szeretett és megbecsült anyaga, a fiLm még nagyobb
értékeit és jelentőséget nyer. Pergő
kockáiról népünk swme élé vetítjük, mennyi sok, mennyi szép és
diadalmas változás köszöntött éle.
tünkbe ú j társadalmunk ereje, békeharcunk,
szocialista
ópítőmunkánje nyomán.
Sokszor nevezzük fegyvernek
a
filmet.
Most méltán és Sgazán azzá válik, h a jól használjuk fel a választási harcban. Teljes szívünkkel és minden erőnkkel hozzá
kell járulnunk ahhoz a munkához, amelyet sok tízezer aktivista, népnevelő most vége* e l
azzal, hogy pártunk és államunk
harcának
eredményeit
megmulatja, megmagyarázza a
dolgozóknak.
Május 17-én népünk hitet tesz: hrlyesli.e eddigi eredményeinket, elfogadja-e programmunkat. Úgy kell
dolgoznunk pekünk is, hogy e napon mélyen átérzett, lelkes egyetakarásgal minden magyar dolgozó a
Népfrontra szavazzon. 1949-ben vá.
lasztottuk meg jelenlegi és népünk

A Pedagóg ai Főiskola I. sz. gyakorló általános
iskoflájának últörö
énekkara május 10-én, vasárnap és
11-én, hétfőn este 7 órai kezdettel
a Központi Egyelem
dísztermében
(Dugonics-tér 13.) hangversenyt rendez. A hfres szegedi úttörő énekkaT
műsorán
préklaisszikus,
klasszikus

bajnoki.

Kérjük az elvtársak pontos megHunyadisén: 3 őrekor Vaea«—Távjelenését, mert a vonat menetrend- írda városi II. o. bajnoki.
Szabadság t é r : 4 órakor
OMSÉG—
szerűen indúl. Retur jegyet kell az Fáklya városi II. o. bajnoki.
elvtársaknak váltaniok.
Üjszegedi VL pálya: Fél 5 órakor

IDOJARASJELENTÉS
Várható
időjárás
szombat estig: Váliozó felhőzet többfelé eső.
Főleg a
nappali
órákban
é'énk északi, észak,
SZOMBAT
kele'i szél.
Az éjszakai
lehűlés fo.
kozódik,
több helyen,
elsősorban
Dunántúlon talajmenti fagyok lehetségesek
A nappali hőmérsékie|
al.g
vál.ozik
Várható hőmérsékleti értékek az
ország területére:
Szombaton reggel
nyugaton O—plusz 3,
keleten 2—5,
délben országszerte 11—14 fok kö.
MOZI
Szabadság: Föl ámadott a
(májua 20_tg).
Vörös Csillag: Egy hét a
csendes
házban (máj j a 13-igy
Fáklya: 35. Október. — Képek a Tiszaiéiról (május lO.ig).
Az előadások a Szabadság-moziban
4 és 7, a Vörös Csillag- és
Fáklya,
moziban háromnegyed 0 és 0 órakor
kezdődnek.
SZÍNHÁZ
Délután fél 4 :
Carmen.
Ifjúsági
bérlet: (10).
Este fél 8: Wlndsori viq nők
József Attila bériét (10)
HANGVERSENY
E.1*© 8 órakor a
Zenekonzervató.
rlumban:
Varjú I r m a
(zongora) és
Ramor Ervin (hegedű) hangversenye.

MUZEUM

Szegedi Iparfejlődés a céhektől
a
szocialistái
iparig:
Fejlődéstörténeti
kiállítás; Móra
Ferenc-emlékkiállltás;
Fehértó élővilága kiállítás; hé'fő k!
vételével mindennap
10 órától este
0 óráig.
KÖNYVTAR
Somogyi: Délelőtt 10 órától es'e 7 Ifi
(Könyvkölcsönzés:
délután 2-től este
6 óráig).
Az Egyeleml Könyvtár nvi'vatarlásl
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél
elő > 10-től este 9-ig:
hétfűn 2-töí
este 9.1 g. Kölcsönzés 12-től est© 6-te;
hétfőn 2-től este 8-lg. Vasárna D nyitva; 9.'ől 13 óráig.
Gorkij (Horváth M.-u. 3. MSZT székház):

Épületlakatos—Kinizsi III. városi
II.
bajnoki.
Lokomoitív külső pálya:
3 órakor
Postás—Sz.
Kender
városi tartalékbajnoki.
'

Kézilabda

A Kálvin téri Építők
pályáján há_
romnegyed 3-ílól férfi ée női v á r o d
bajnoki mérkőzések.
Sok sérült

a

Lokomotív

csapatban

A Szegedi Lokomotív NB II.es kLb.
darugó csapata vasárnap Budapesten
az NB I I . harmadik
helyezettje,
a
Vasas Dinamó ellen küzd a bajnoki
pontokért. A Szegedi Lokomotív sok
férülUe miatt csapatöfuceállitási gondokkal küzd. A két héttel ezelőtt sérült Tóthon kívül a vanárnapi Petőfi
mérkőzés m á n öt Lokomotív labda,
rugó sérült; meg:
Bóka,
Kakuszi.
Becker, Borbély és Sebők, kik leien,
leg is orvoci kezelés alatt állnak és
tenger Játékuk bizonytalan.

zöt|.

Hétköznapokon

délelőtt

10-től

2.te: délután 3-tól 7 óráig Könvvxölcsönzés.
A Járási Könyvtá*: Könyv-kölcsönzés
minden hétköznap szerda kivételövei
déluján 4 órától 7-te; vasárnap délelőtt 9-től 12.ig felnőttek részére Az
Ifjúság részére szerda és
vasárnap
kivételével minden n a p fél 2-lőt 4-!g.
Olvasóterem nyitva szerda
kivételé
vcl minden nap
délután 2-tH 7-ig.
Vasárnap 9-től 12 lg.

nélkülözhetetlen oz agitációs
_ munkában

legigazibb ügyét képviselő, első igazán
népi országgyűlésünket. Négy évre
választott országgyűlésünk megbízatása most lejár és május 17-én ú j
választásokra kerül a sor. A választások sikeréhez hozzájárulnak a szegedi közönségszervezők is Ékes bizonyítéka ennék azok a lelkes feL
ajánlások, amelyeket a válaszitás
tiszteletér,, tettek. Varga
Pálné.
Belváros í. pártszervezetének filmfelelőse felajánlotta, hogy 200 je.
gyet helyez ©1 és a családlátogatások alkalmával a
filmagitációját
összeköti
a váJasztási
agitációs
munkával.
Feladatunk az, hogy segítsük a
választási propaganda sikerét.
A filmmel való meggyőzés legyen elengedhetetlen tényezője
a választási agitációs munkának.
Ennek elősegítése céljából a mozi.
üzemi dolgozók 40 üzembe mennek
ki keskenyfilmveUtö gépekkel, hogy
a filmmel ismertessék eddigi eredményeinket Szegedi közönségszer.
vezőink feladata, hogy a választási
agiiációban jó munkájukkal lelke-1
sítsék a dolgozókait kimagasló eredmények elérésére é g népünk felvilágosításával, nevelésével járuljanak
hozzá a Népfront győzelméhez.
Gál Antalné
Közönségszervező Iroda vezetője

szerzők Bartók és Kodály, valamint
új magyar és szovjet szerzők művei szerepelnek. A műsor lelkiemet,
kedöbb száma Bach Parasztkantátájának előadása. Az értékesnek ígérkező hangverseny
iránt a szegedi
dolgozók körében
nagy az érdek,
lődés,

SPORT

A Hódmezővásárhelyre menő ejv.
társak vonattal mennek. A
vonat
A MAI SPORTMŰSOR
szombaton, 9-én délután 2 órakor
Labdarúgás
(14 ó m ) indul a rókusi állomásról.
A d y Tér: Fél O.kor lendület—Vörös
A visszaindulás ideje a hódmezővá- Meteor városi I. o. bajnoki.
Lemeagyári pálya: Fél 3.kor Szikra
sárhelyi népkerti állomásról 20 óra —Juta
II. városi I I . o.
bajnoki; 4
15 perckor.
óraikor Kinizsi IV—Petőfi városi II.

1953
MÁJUS

harcban

A Pedagógiai
Főiskola I. sz. gyakorló
általános
iskolája énekkarának
hangversenye

Kisgyűlés előadójk figyelmébe!

Városi Pártbizottság
Agit. Prop. Osztály

#.

logatott—Járás válogatott.
éremmér kőzést.
Az

Sz.

Lokomotív

aisetaHyiúdsj

spartakládja

Csütörtökön
délután a
Lokomotív
pályán tartó fák meg az Sz. Lokomo.
tív sportköri spartakiádját 70
résztvevővel,
Ezen a versenyen nemcsak
a eport'kör rporlolól, hanem a MAV
üzemi
dogozó! Is rérztvettek. Eredmények: 100 in
1. Iványl 12.2; 2.
Gyarmati 12.6; 3. Gecsényl 12.6; 1000
m 1. Mer.s 2:58.(3; 2. Blaha 3:12; 3.
Várhelyi 3:12; 8 km-es gyorsított me.
no! 1—2. Mokcsni és
Gyetvai (hokf
veivenyben) 36:43; 3. G o n k a 39:27?
Súlylökés 1. Annus 11.IP: 2.
KáJnai
9.14: 3. Kiss 7.98; gerely 1. Kálnai
34.13. Távolugrás 1 Kovács dr. 5.40,
2. Gecsényi 5.35; 3. Gyarmati 5.30.
Magasugrás 1. Gecsényl 155, 2. Gyar
matt 150; 3
Kovács dr.
140. Női
számok: 100 m 1. Bódl 16.6: 2. Cson.
k a 17.
Súlylökés t. Bódi
7.58; 2.
Csonka 7.11. Magasugrás: 1. Kőhal,
ml 115.
Hármas

megyei bajnoki mérkőzéé I
a Hunyadi téren

A Hunyadi téren vasárnap fél 2-kot1
Sz. Dóssá—Hmv. Vasas, negyed 4-koP
Sz. Postás—Sz. Kinizsi és 5 órakor Do f
rozsma—Szentes megyei I. o. bajnoki
mérkőzések lesznek.

X ARAMSZÜNET.
A Délmaavarországi Áramszolgáltató
Vállalat közli,
hogy lO.én, vasárnap reggel 4 órátói
délután
19
óráig,
hétfűn.
kedVálogatott asztalitenisz mérkőzés
den, szerdán reggel 7 órától délután
Vasárnap délután 2 óra) kezdetei 16 óráig Sándorfalván, Sövényházán,
Balástyán
a Varas Sztálin körűi i
helyiségében Kisteleken,
szünetel
»r
rendezik meg Szeged
város B. vá- áramszolgáltatás.

A

RÁDIÓ

MAI

Szombat, május 9.
Kossu'h rádió
5 Falurádió, 5.30 Hírek. 5.45 Reggeli zene. 6 Levelezők Jelentik. 6.45
Lapszemle, 7.05
Hanglemezek, 8.05
Ének. és zenekar,
11.30
Irodalmi
műsor, 12 Hírek, 12.10 Ének és zenekar. 12.30 Hangverseny, 13.20 Dalok. 14.20 Vidám zene, 14.40 Előadás.
15 Kórusok, 15.30 Keringők, 10 Beszélő atlasz, 16.15 Dallok, 17 Előadás.
17.10 Művészeti híradó, 17.30
Népi
zene, 18 Falurádió. 18.30 Szív kübli,
19 Hangos újság, 20
Hírek, 20.10
Vidám műsor, 22 Hírek, 22.25 Tánczene.
Petőfi rádió
6 Békedalok. 6.45
Torna, 7 Film
zene, 7.35 Népek
zenéjéből.
0.05"
Lengyel zene. 9 Könnyű zene. 9.45
Bejpnozási és
sz-állftást munkáraférfi
SEGÉDMUNKÁSOKAT
felvesz Épülő telemgyár. Jelent
kérés: Épületelemgyár m u n k a ,
erőgazdálkodásán Bp., XI. Budafoki út
78.
Nap)
három,
szoros étkezés 7.40 Ft-éiv, vidékieknek
szállást
havi
10
Ff.ért biztosítunk.

Kombinált szekrény 4596 —
forinttól. Kétszemélyes epedás
recamler 3281.— forinttól,
nagy választékban kapható a

Búterértékesíiö
Végfalat
bonjában, Szeged, BajcsyZsilinszky.u 32

MŰSORA

Görög gyermekek műsora, 10 Hfretc,
10.10
Hangverseny, 10.50
Magyar
operákból, 15 Zenei ű|ság, 15.30 Néger dalok, 15.45 Ének,
16.35 Közgazdasági negyedóra,
16.50
Tanulj u n k énekszóra oroszul. 17.10
Sztv
küldi. 17.30 Hirek. 17.40 Rádió pos
tája, 18 Tánczene, 18.40 Népi zene,
19 Előadás. 19.45 Sporinegyedóra.
Hétről-hétre

nagy

Totónyeremények
Ismét nem volt 12 találatos
szelvény. 18, hét nyereményei:
11 találat =•
66.357 Ft
10 találat =
4.737 Ft
9 találat =.
475 p t
TOTÓZZON ÖN IS. NYERHET ÖN I S !

ANTIKVAR KÖNYVEKET. KÖNYVTARAKAT
VÁSÁROL az
Állami
Könyvterjesztő
Vallala'
Antik
várboltja, Szeged, Lenin u. ie!
szám. Telefon: 41—23.
DÉLMAGYARORSZAG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadói

ZOMBORI JÁNOS

|
'1
1

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11.
Telefon: 35—35 és 40—80
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u 9,
Telefon: 31—16 és 35—00
Csongrádrr.egyei Nyomdaipari
1
Vállalat, Szeged
Felelős vezető: Vinczo György ] J

