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Benyújtották képviselőjelöltjeik névsorát 
a csaHád-csongrádi választókerületben induló pártok 
Milassin Péter két párt listáján szerepelt, mind a kettőből törölték -

Berey önként visszalepett 

A csanád-csongrádi választókerü-
letben induló pártok szombaton 
nyújtották be a központi választási 
összeiróbizotlságnak képviselője-
löltjeik névsorát. A bizottság j Ma-
gyar Kommunista Párt, a Szociál-
demokrata Párt, .a Neinzeli Paraszt 
Párt, Polgári Demokrata Párt és 
Magyar Radikális Párt névsorát 
teljes egészétón elfogadta. 

Törölték Pereri Imre maloin-
fulajdonoH a Kisgazdapárt lis-
tájáról, mert nem iría alá jelölését. 
Igen érdekes Milassin Péter pol-
gári iskolai igazgató esete, aki el-
fogadta jelölését a Kisgazdapárt és 
a Demokrata Néppárt listáján is. 
Amikor megkérdezték tőle, hogy 
melyiken akar indulni, nem tudott 
határozott választ adni a központi 
bizottságnak és azt felelte, hogy 
még nem döntött. Természetesen 
törölték mindkét névsorról. A Füg-
getlen Magyar Demokrata Párt (Ba-
logh-párt) listájáról törölték Berey 
Gézát, mert saját maga kijelentette, 
hogy tudomása szerint nem sze-
repel egyik választói névjegyzék-
ben sem. Ugylátszik mégis csak 
megijedt ulolsó pillanatban a gya-
kori pártváltoztatásairól ismert 
Berey. A legtöbb törlés a Demo-
krata Néppárt listájáról történt. 
Varga Istvánt, Kormányos Illést. 
Kószó Jánost és a Sulyok-párt levi-
tézlett ifjúsági vezetőjét: Salfay Ist-
vánt törölték a listáról, mert fasisz-
ta egyesüleleknek voltak vezető tag-
jai, tehát még szavazatijoguk sincs. 

" " " " ' 

elfogadták és ezek szerint a csa-
nád-csongrádi választókerületben 9 
párt indul. 

Budapesti értesülésünk szerint a 
választási szövetségben induló pár-
tok sorrendjét is megállanitották 
már. Az egyes számot a Magyar 
Kommunista Párt kapta, 2-es a 
Független Kisgazdapárt, 3-as a Szo-
ciáldemokrata Párt, 4-es a Nem-
zeti Parasztpárt. 

A Magyar Kommunista Párt kép-
viselőjelöltjeit már ismertettük. A 
választásokon induló pártok csong-
rád-csanádi listája élén szereplő 
képviselőjelöltek névsora' a kővet-
kező: 0 

Szociáldemokrata Párt: Kéthly 

kás és Polgári Párt: dr. Pongrácz 
Aladár miniszterelnökségi államtit-
kár, Implom Ferenc orsz. főtitkár, 
dr. Tóth László egyetemi rektor, 
Szőnyi Imre gazdálkodó. 

Polgári Demokrata Párt: örlev 
Zoltán ny. altábornagy, dr. Halasy-
Nagy József egyetemi tanár, dr. 
Katona Imre gimn. tanár, Bozó Mi-
hály nyomdász. 

Demokrata <[ 

Miért drágít 
\az egyetemi menza? 

Megdöbbenéssel értesültünkrdr 
la, hogy a szegedi tudományegye-
tem menzáján elsejétől kezdve 
jóval drágább dijakat kívánnak 
szedni, mint eddig. Érthetetlenül 
állunk ez előtt az intézkedés előtí 
éppen ma, amikor a hároméves 
terv .megindulásakor minden vo-
nalon az olcsóbbodásnak kell be-
következnie. Tudjuk* a menzá-
nak számtalan nehézséggel kell 
megküzdenie a beszerzések terén, 
de ma már mégis csak tul va-
gyunk azokon az időkön, amiko* 
csak feketén lehetett bevásárolni 
az 'élelmíszcrféléket, Ezzel ma 
már mindenki tisztában van és 

Anna, a nemzetgyűlés volt alelnö- gazdálkodó. 
ke, Szeder Ferenc volt nemzetgyü-j Magyar Radikális Párt: Pever 
lési képviselő, Takács Ferenc föld- Károly ny. miniszter, dr. Csécsi; 
müvelésügyi államtitkán, Papdi Imre iró, ny. min. osztályfőnök.' 
György vm. titkár. ' Zsolt Béla iró, főszerkesztő, dr.j 

Független Magyar 
Párt: Kovács Imre iró, dr. Dénes tisztában kell lennie az egyetem 
István ügyvéd, Berey Géza újság-? ffazdasári hivalala vezetőinek i* 
iró, Horváth József szöv. főtitkár. 

Magyar Függetlenségi Párt: Píeif 
fer Zoltán ny. államtitkár, Moór 
Gyula egyetemi tanár, Fodor Ist-
ván gazdálkodó. Keresztes Tamás 

Nemzeti Parasztpárt: Veres Pé-
ter miniszter, Császár Balázs föld-
műves, ujbirtokos* Nagy István 
földműves, hagymakertész, Papp 
János földműves. 

Független Kisgazda, Földmun-

Györky Imre ügyvéd. 
Demokrata Néppárt: dr. BálintJ 

Sándor egyetemi tanár, Lőrincz La-
jos gazdálkodó, Bodor György gaz-i 
dálködó. Szeles Ambrus kárpitos-jj 
mesler. 

munkások építik 

tudósok részére, ahik 

a parasztságot segítik 

Már régóta szorgalmas munka 

B o h r é f a l i n n e p É l v i 
U f s z e g e d e n 

gazdasági hivalala vezetőinek is. 
akik ezt az anLiszociális intéz-
kedést meghozták. Tudniok kel-
lene, hogy az egyetemi menzán 
nem jómódú emberek, hanem ép-
pen ellenkezőleg, szűkös fizeté-
sükből élő egyetemi alkalmazot-
tak, egész napi tudományos mun-
kával elfog'alt kisemberek, vidéki 
szegénysorsu diákokf étkeznek, 
akiknek minden fillér sokat je-
lent. Ne éppen ezen a téren akar-
ja az egyetemi gazdasági hiva-
tal kiadásait pótolni, mert az 
amúgy is nehezen élő egyetemi 
dolgozók igazán * megérdemlik 
hogy sorsukkal jobban törődje-
nek és ne nehezitsék meg Indo-
kolatlan áremelésekkel. 

l, icnar meg s_zavaza uoruk s.nc^ f , j k a z u j s z e g e d i vegykisérleti ál-
gyancsak törölték Varga Istvánt , 0 I j ; á $ i e b ombázolt épületének újjá-

építésén. Szombaton egy időre meg-
álltak a nehéz lalicskákat tolómun 

Is, mert nyugati meneküléséből 
nem tért vissza a megjelölt idő-
ben. 

Sághv S. Jánost a PfeiTfer-párt lis-
tájáról törölték, mert a MÉP választ-
mányi tagja volt. 

kások, letették a vakolókanalat a 
kőművesek, mert jelentős eredmé 
nyéhez érkeztek eddigi munkáiuk-

A mostani választásokon először nák. Sikeresen felépítették ugvanis 
induló pártok ajánlásait egyébként az oldalfalakát és ebből az alka-

A Magyarországi Szlávok Antlfas s z f a Frontja 
Szegeden is megalakult 

Szombaton délután a Baross-kávé-
ház különtermében megalakult Sze-
geden a Szlávok Antifasiszta Frontja. 

A délszlávok és a szlovákok testveri 
egyetértésben alakították meg szövet-
ségüket és a következő választmányt 
választották: elnök: Filijpovity Szima, 
alelnök: Riziky Mihail, titkár: Benosát 
Torna és Topity Emil, pénztáros: Dan-
csák Relrov. könyvtáros: Dimitrije-
vity Eutím, női szervező: Kovács An-
talné, választmány: Jakovlycvity és 
Szluga Lyudcvit. 

Az Antifasiszta Szövetség szegedi 
szervezete elhatározta, hogy legköze-
lebb augusztus 20-án este 7 órai kez-
dettel találkoznak a Baross különter-
mében, amelyen részlvcsz Ilob Antal, 
a szövetség főtitkára is, akit az MKP 
országos listáján jelölt. 

Zalamegyében egy muramenti kis-
faluban született 1909-ben. Néhány 
holdon gazdáUodó parasztcsalád gyer-
meke. Tizenegyéves koráig földmun-
kás, majd géplakatos tanonc. 1928-ban 
bekapcsolódik a munkásmozgalomba. 
A Ilorthy-reakció a dunavölgyi né-
pek megbékitése és együttműködése 
helyett a népelnyomás és nemzetiségi 
gyűlölködés politikáját követte. A 
szabadságszerető délszláv parasztok 
szemtószálltak ezzel. Bob Antal 1941-
faen partizáncsoportokat szervez, 1914 
szeptemberében Budapesten vesz 
részt a partizánharcokban. 

A felszabadulás után régi "harcos 
társaival együtt megteremti a ma-' 
gyarországi szlávok antifasiszta front-
ját, ahol mint a Délszláv Tagozat fő-
titkára küzd nemzetiségi vonalon a 
nép Jogaiért, a magyar és délszláv 
népek testvéri együttműködéséért. 

Munkájának egyik legnagyobb ér-
deme az, hogy a földreform során a 
délszláv anyanyelvű parasztok éppúgy 
részesüllek földoszlásban, mint ma-
gyar testvéreik. 

Bob Antal, a Nase Novine főszer-
kesztője szervezi a szerb, horvát, 
szlovén nyelvű sajtót és a népi kul-
turcsoporiokaí s harcol tovább a dél-

szláv nemzetiségű dolgozók jogainak 
érvényesítéséért, sérelmeinek orvos-
lásáért. Harcol azért, hogy a szláv-
nyelvü iskolák felszerelést kapjanak, 
a gvermekek szlávnyelvü oktatása biz-
tosítva legyen, ellássák őket szláv-
nvelvü tankönyvekkel, a sriávnyelv 
használata a hivatalos életben, a köz-
igazgatásban részleteiben elintézést 
nyerjen; a régi ellentéteket szító 
horthysta tisztviselőket hivatalaikból 
eltávolítsák; a Jugoszláviából mene-
kült uszitó félfasiszta elemktől a 
Délvidéket megtisztítsák; a pécsi já-
rás sokácok lakta községeitón á vil-
lanyvilágítást bevezessék* harcol az-
ért," hogy a délszláv nemzetiség lakta 
vidékekön a népi demokrácia erősöd-
jék. -

akarta venni az épitőmunkásoktól 
a termelőszövetkezet alakításának 
lehetőségét. Mi azonban mozgósí-
tottuk a demokratikus erőket és 

lomból bokrétaünnepséget rendez-! visszautasítottuk a törvényjavasla-

téit. 
Budapestről Szegedre érkezett az 

ünnepségre dr. Danisska József 
elvtárs, a földmüvelésügyi minisz 
téríum^ kisérlelügyi osztályának ve-
zetője is. 

Zombori János elvlárs aMÉMOSz 
nevében köszöntötte a munkásokat, 
maid a vegykisérleti állomás új-
jáépítésén dolgozó munkások nevé-
ben Rácz Károly elvlárs hangsú-
lyozta, hogy továbbra is minden 
erejükkel dolgozni akarnak az 
egész ország újjáépítésén. Danisska 
elvtárs ezután közvetlen szavak kí-
séretében 34 munkásnak nyújtott 
át jutalmat kitűnő munkájáért. Vé-
gűi nagy lelkesedés közepette a 
Magyar Kommunista Párt nevében 
Tombácz Imre elvtárs, nemzetgyű-
lési képviselő szólt a munkásokhoz. 
Rámutatott arra, hogy ennél az 
építkezésnél különösen megnyilat-
kózott a munkás-paraszt-értelmi-
ségi összefogás gondolata. Munká-
sok építették fel az épületet a tudo-
mány számára, hogy ez a tudo-
mány a parasztságot segíthesse. 

— Nem érdektelen most vissza-
tekinteni az elmúlt parlament mun-i 
kájára — mondotta beszédében 
Tombácz elvtárs. — A reakció él 

tot. Most már az építőmunkások: 
minden akadály nélkül alakithat-
nak termelő- és épilőszövetkezetet. 
amely eredményes munkát tud vé-
gezni. Vigyázni kell arra, hogy a 
MÉMOSz név szakmai körökben isi 
fogalom legyen. Az elért eredtnél 
nyeket augusztus 31-én kell bizto-
sítani arra a pártra adott szavaza-
tokkal, amely a legtöbbet tette az 
eredmények kiharcolása és megtar-
tása érdekében. 

Sürgősen keresek megvételre, 
nagykapacitású Nlffe (fém) ak-
knniláiorokal. 

Szsmszlé Béla 
rádiói aboralórium Kelemen-u. 7., 
I. emelet. 

P A f t T H l l l l E K 
28-án este fél 8 órakor a Kálvin-

tér C. szám alatt pedagógusaktiva. 
Megjelenés kötelező. 

Hétfőn délután 5 órakor propa— 
gandaértekezlet lesz az Arany Já-
nos-utca 2. szám alatt. 

A pénzügyi tisztviselők kommu-
nista tagjai havifizetésük egyszá-
zaiékát ajánlották fel a párt válasz-
tási költségeire. 

Etl a színes fílmcsodáf Önnek 

is meg keli néznie l 

afirt Széchenyi F^mszmház-


