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Népfront s i a g y s z e p d i kiktildöltei is ott lesznek 
a nárci is 15-3 országos kongresszuson 

A Magyar Függetlenségi Népfront március 15-én tartja 
Budapesten országos kongresszusát. Erre az ország minden ré-
széből oda utaznak a Népfront küldöttei, bogy résztvegyenek 
ezen a történelmi je'enlőségü kongresszuson, összesen kétezef 
résztvevő lesz ott és ebből 1500-an vidékről mennek fel. Sze-
gedről és környékéről felmennek a Népfrontnak és a helyi 
népi bizottságainak kiküldöttei. Ezek között a kiküldöttek kö-
zölt olt vannak elsősorban az ipari munkásság képviselői, de 
ugyanakkor a dolgozó parasztság és a hatadó érteimisé. 
gé is. Mindenütt nagy megbecsüléssel veszik körül a Népfront 
tagjá t, akiknek személye is biztosíték arra, hogy a Népfront 
belölt; azt a nagy hivatást, amely a szocializmus építésében 
vár rá. 

A Népfront nogi/szegedi kép-
viselői a következők: A Magyar 
Dolgozók Pórijától Révai Jó-
zsef, dr. Zöld Sándor,' Mafor 
Tamásf i f j . Komócsin Mihály, 
Földes István, dr. Antalffy 
György, Soltész István. Sebesi 
János, Bodor Károly elvtársak, 
Keresztes Jánosné. Kópiás Já-
noSné, Juhászáé elv ársnök. 

a Fügqe'lrn Kisgazdapárttól 
dr. Ortutay Oyulla. Tóth An. 
tal, Zádori Vince, Dobó Gvula, 
Gábori Anlal, Bus Sándor, Csá-

nví Józsefné, Zsók Antalné. A 
Nemzeti Parasztpárltól Csiszár 
János, Juhász János, Miklós Pál, 
ördög Szilveszter, Gváni Imre. 
A Radikális Párttól dr. Kertész 
Béla. 
A szakszervezettől Kövi Béla 
elvtárs, Kul ik Imréné, Bakaity 
Mária elvtársnö. A DfiFOSz-tól 
Farkas Mária elvlársnő. Az 
MNnSz-töl Szabó Sándorné és 
Jászberényi Antalné elvtársnők. 
.4 M!NSz-íöl Ladányi Benedek 
és Gombos József elvtársak. 

Or!<án lás?ló elvtárs rádiónyifoUwaia a Hépíron! országos 
kongresszuséról 

Ort> án László elvtárs, ország-
gyűlési képviselő, az MDP köz-
ponti vezetőségének tagja a rá-
dió Hangos Újságjában méltat-
ta csütörtökön este a Magyar 
Függetlenségi Népfront már-
cius 15-én összeülő országos kon-
gresszusának jelentőségét. 

— Az a tény — mondotta a 
többi között —, hogy a Függet-
lenségi Népfront március 15-én 
tartja kongresszusát, azt Jelen-
ti, hogy a Függetlenségi Nép-
front képviseli és fejleszti tó-
vá'' március In-ének eszméit és 

prog'.amja ugyanazt jelenti, amit 
101 évvel ezelőtt március 15-ének 
programja jelentett. Jelenti azt a 
nemzett programot, amely az or-
szág számára az emelkedés út-
ját mutatja, amelg izig-vérig 
nemzeti program és a kizsák-
mányolás nélküli társadalom 
megteremtését, a szocializmus 
építését tüzl ki célul. A nemzeti 
felemelkedésnek nincs más utja, 
mint a szocializmus utja. Ezért 
méltóan ünnepli dolgozó népünk 
március 15-ét azzal, hogy szerte 
gz országban az ünnepi gyűlése-

tudósítják az országgyűlési 
választásodéi SZÓLÓ rendelkezéseket 

Négy törvényjavss at az Országgyűlés előtt 
Az országgyűlés csütörtökön 

délben formális ülést tartott. 
Na sry Imre elnök kegyeletes sza-
vakkal emlékezett mez a közel, 
mult tón elhunyt Zsolt Béla 
képviselőről. Emlékét jegyző-
könyvben örökítették meg. 

Supka Géza és Eekhardt Sán-
dor lemondott képviselői meg-
bizatásárőJ. Supka helyére Ttródy 
Ernőt hivták be, Eekhardt he-
lye a demokrata néppórt fel-
oszlása következtében nem tölt-
hető be. Közölte továbbá az 
elnök, hogy a kormány Baran. 
kovich István képviselőt ma-
gyar állampolgárságától meg-
fosztotta. 

liajk László elvtárs, külügy-
miniszter a Dunán való hajózás 

üg vének szabályozására Bel. 
g fádban kötött nemzetközi 
egyezmény becikkelyezéséről 
szóló törvényjavaslatot terjesz-
tette tó. 

Kádár János elvtárs, belügy-
miniszter beterjesztette az or-
szággyűlési választásokról szóló 
törvényes rendelkezések mődosi-
tására" vonatkozó, Kossá István 
elvtárs, iparügyi miniszter a 
községi vállalatról szóló, Gerő 
Ernő elvtárs, pénzügyminiszter 
pedig az egyenesadók tekinteté-
tón a kettős adóztatás elhá-
rítására kötött, magyar-román 
egyezmény becikkelyezéséről 
szóló törvényjavaslatot. 

A legközelebbi ülést pénteken 
tartják. 

Polgármesteri értekezlet 
Ma délelőtt kilenc órakor pol-

gármesteri értekezlet lesz a vá-
rosházán. amelyet a belügymi-
niszter hivott egybe. Az érte-
kezleten résztvesznek Békés-, 
Csanád-, Csongrád- és Jász-

nagykun-Szolnokmegye főispán-
jai, alispánjai, a környékbeli 
14 város polgármestere, a rend-
őrség vezetői, valamint a vezető 
főjegyzők. 

Nagy szegedi szenzációk 

A SZÍNHÁZ ÉS MOZI legújabb számában! 
Ara: 2' - forint 

ket a Népfront megalakulásának 
jegyében tartják meg. A Nép-
front mögött felsorakozó dolgo-
zók ereje biztosíték arra, hogg 
a front célkitűzéseit és program-
ját valóban végre is hajtja. Nincs 
és nem lehet alkotó munka a 
Függetlenségi Népfront táborán 
kivül és akt a Népfronton kivül 
áll, az az egész dolgozó néppel 
helyezkedik szembe és a nemze-
ten kivül helyez! magát. A Füg-
getlenségi Népfront még jobban 
megszilárdítja majd a demokrá-
cia épitö és hard erőinek szö-
vetségét, a demokratikus nem-
zeti egységet. A Népfront jő cél-
ja az építő munka gyorsítása 
mellett az, hogy még egysége-
sebb erővel vegyük fel a harcot 
népünk belső és külső ellenségei 
ellen. Ezek ellen kel! mozgósí-
tani a Népfrontba tömörült dol-
gozó népünk erejét, híven ahhoz 
a hard szellemhez, amire már-
cius 15-e tanít bennünket. 

Megerősödött 
az ujkccskei MNDSz 
(TTjkécSkel tudősitőnk jelenti.) 

Több mint 500 ember vett részt 
az uikécskei MNDSz legutóbbi 
nőnapján, amelyet a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából rendeztek. A 
nőnap kitűnő műsorán az ál-
talános iskola V., VI. osztályú 
tanulói szolgáltattak műsort. Áz 
ünnepség egyik szónoka beje-
lentette, hogv az MNDSz szer-
vezete napról napra erősödik, 
ami annak n bizonvitéka, hogy 
az uj vezetőség jó irányban 
fejleszti a tömegszervezetet. 

Ünnepeltek 
a kisientplom'anyai asszonyok 
(Kistemplomtaiivai tudősitőnk 

jelenti.) Az MNDSz kistemplom-
tanva.i szervezete műsoros ün-
nepség keretében emlékezett 
meg a Nemzetközi Nőuap-ról. 
Kovác3 Mária tanitónő ismer-
tette a nőnap jelentőségét, ma jd 
az úttörő fiuk és leányok ad-
tak elő népdalokat. Az úttö-
rők ezután k ^ egyfelvonásos 
színdarabot adtak elő. A jólsi-
került ünnepi gyűlést Oláh Fe-
rencné, az M N D S Z elnöknője 
zárta be. 

A kinai nép győzelme 
az egész békefronf győzelme 

Az MDP politikai akadémiáján 
Sólyom László elvtárs, altábor-
nagy, a honvédvezérkar főnöke 
tartott előadást a kinai nép sza-
badságharcáróL ' Hangsúlyozta, 
hogy ma a távolkeleti kérdés a 
világ érdeklődésének középpont-
jában áll. fl két táborra oszlott 
világon egyre élesedő osztályharc 
egyik gyújtópontja ma Kina, ahol 
a félgyarmati sorban lévő nép 
egyidőben vivja nemzeti felsza-
badító harcát és demokratikus 
forradalmát. Kina történetének 
ismertetése után Sólyom altábor-
nagy megdöbbentő képet adott 
Kina szociális helyzetéről. Külö-
nösen a Kuomintang-kormány 
korruptsága, mohó meggazdago-
dási vágya tette tűrhetetlenné a 
kinai nép helyzetét, párosulva 
az elviselhetetlen súllyal ránehe-
zedő imperialista kizsákmányo-
lással. fl kormányzásból illegali-
tásba szorított kinat kommunis-
ta párt 1927-ben indította meg 
a harcot a kinai nép felszabadí-
tásáért. fl pártnak a harc élére 
állásával sikerült maga köré so-
rakoztatnia a kínai munkásosz-
tályt és a parasztságot, flz 1946 
januárjában a Kuomlntang és a 
kommunisták között megindult 
tárgyalások megegyezéssel jár-
tak, de Csang-Kai-Sek hamaro-
san felrúgta a megegyezést, mi-
után az amerikai vezérkar 271 
hadihajót, 2000 repülőgépet, 60 
—80 hadosztály felszerelésére al-
kalmas fegyverzetet bocsátott 
rendelkezésére 150.000 amerikai 
kiképzővel, flz amerikai impe-
rialisták azonban elszámították 
magukat, mert dollármillióikat kí-
nai szövetségeseik elsikkasztot-
sák, a szállított fegyvereket pe-
dig a néphadsereg ejtette zsák-
mányul. 

Ezután arról beszélt Sólyom 
elvtárs, hogy a kinai kommunista 
párt helyesen alkalmazta a marx-
ista-leninista stratégiát és tak-
tikát, nemcsak a Kuomintang-
haderővel, de az amerikaiakkal 
szemben is. fl Kuomlntang kez-
deti sikerei után a néphadsereg 
támadásba lendült és a mult év 
tavaszán már 2 millió katona 
harcolt soraiban és 4 millió par-
tizán támogatta hadműveleteit. 

Eddig a néphadsereg kezére ju-
tott az ország összes vas- és 
szénlelőhelye, a vasutvonalak, a-
vetésterület és állatállomány 50 
százaléka, összesen 2,580.000 
négyzetkilométernyi terület 190 
millió lakossal. A Kuomlntang 
vesztesége február végéig 4 és 
félmillió fö, a hadifoglyok szá-
ma 2.7 millió. 

A világhelyzet alakulása 
szempontjából is jsendkivül je-
lentős sikereket a íánai KP he-
lyes és következetes politikája 
tette lehetővé. A forradalomnak 
mai szakaszában döntőjelentő-
ségű a párt helyes parasztpo-
litikája. A mai napig mintegy 
100 millió kinai paraszt jutott 
földhöz, a paraszti adósságokat 
eltörölték és a hűbéri előjogo 
kat megszüntették. 

Az imperialista stratégia kl 
nai kudarca komoly figyelmez-
tetés lehet azoknak, akik ujabb' 
népellenes háború tervét for. 
gatják az agyukban. A kinai 
néphadsereg győzelmei és a tá-
volkcleli helyzet mai alakulása 
elképzelhetetlen lenne a győzel-
mes szocialista Szovjetunió nél-
kül. A kinai .események egyik 
nagy jelentősége, hogy Kíná-
ban a harmadik világháborút 
előkészítő amerikai imperialista 
politika szenvedett súlyos vere-
séget és dönlö vereség érte en. 
nek a politikának a Szovjet-
unió bekerítésére irányuló ter-
veit. A bekerítő lánc legfonto-
sabb láncszeme elpattant. A ki-
nai események az egész világ 
elölt leleplezték az imperiafiz-
mus céljait és bebizonyították, 
hogy a népliáboru szocialista 
stratégiája fölényben van bár. 
mely imperialista stratégiával 
és taktikával szemben. Az nme-
rikai imperialisták veresége 8 
világímperializmus veresége, a 
kinai nép győzelmes pedig az 
egész demokratikus békefront 
győzelme. Figyelmeztető ez 
mindazoknak, a' ik túlbecsülték 
a háborúra uszitó imperializ-
mus erőit és lebecsülték a bé-
kefront erejét — fejezte be 
nagyletszéssel fogadott előadó-
sát Sólyom elvtárs altábornagy 

tó Á szikesek befásitására 
Szegeden nemzeti vállalat létesül 
A dolgozó parasztság 75 százalékos hite're vásárolhat pétisót — 

A hözalhalmazottah kölcsönök helyett fizetési előleget kaphatnak — 
Egységesilik a vállalati számvitelt — határozta el a GF 

A Magyar Munkásmozgalmi Intézet a Proletárdiktatúra (d-
Idáliásának 30. évfordulója alkalmából, a Tanácsmagyaror-
szág emlékeit gyűjti össze és áliitja ki, 

nagy kiállításon a Nemzeti Mazeumban 
Felkérünk minden intézményt és magánost, hogy a Prole-
tárdiktatúrát érintő minden tulajdonában lévő dokumentu-
mot, emléket, nyomtatványt, fotót, stb. ajándék, vagy kői-
csönképcn, a Magyar Munnásmozgalmi Intézetnek, (Buda-
pest, Fö-utca 1, Telefon: 161-482. ) engedjen át. 

fl Gazdasági Főtanács csütör-j 
töki ülésén kimondotta, hogg a 
közalkalmazottak kölcsön helyett 
ezután jizetési előleget kaphat-
nak. fl kollektív szerződés sze-
rinti alkalmazottaknak bizonyos 
feltételek esetén szintén nyújtha-
tó fizetési előleg. Eddig a közal-
kalmazottak előlegben nem ré-
szesülhettek, csak kamattal ter-
helt kölcsönt kérhettek beteg-
ség, baleset, vagy más rendki-
vüii esemény alkalmával. Az elő-
leg feltételeit a legközelebb ki-
adandó kormányrendelet tartal-
mazza. 

fl székesfővárosi közüzemek di-
jainak beszedésére a GF nemzeti 
vállalat alapítását határozta el, 
amely április 1-én kezdi meg 
működését. 

fl vállalati számvitel egysé-
gesítése érdekében a GF ugy 
rendelkezett, hogy a számvitel 
körében kibocsátandó minden 
rendeletet előbb az országos 
számviteli bizottság elé kell ter-
jeszteni és a rendelet csak an-
nak jóváhagyása után adható ki. 
Eddig ugyanis a vállalati szám-
vitel tekintetében különböző ha-

tóságok intézkedtek és ezek az 
intézkedések sokszor ellentmon-
dóak voltak, ami a vállalat he-
lyes vezetésében is zavarokat 
okozott. 

Az Alföld fásítása érdekében 
a kormányzat ujabb erdőgazda-
sági nemzeti vállalatok létesíté-
sét határozta el. A hortobágyi 
és szegedi szikesek, valamint a 
váci erdőterület befásitására 

Nyíregyházán, Szegeden és vá-
cott uj nemzeti vállalatok léte-
sülnek. 

fl dolgozó parasztság megse-
gítése érdekében a GF hozzájá-
rult ahhoz, hogy az öszi kalá-
szosok trágyázására 1500 vagon 
pétisó műtrágyát, 50 százalékos 
hitel helyett 75 százalékos hitel-
re vásárolhatja a dolgozó pa-
rasztság. 

Összeült a Szovjetunió szövetségi 
és nemzetiségi tanácsa 

Csütörtökön délután nyilt meg a Kremltón a tízoviev 
unió Legfelső Tanácsa Szövetségi Tanácsának ötödik ülés-
szaka- A napirenden a Szovjetunió 1949. évi költségvetési elő-
irányzatának megerősítése, valamint az 1947. évi zárszámadás-
és több rendelet elfogadása szerepelt. 

Ugyancsak délután nyilt meg a nemzetiségek tanácsának 
ülése. Ennek napirendjén ugyanaz, mint a szövetségi tanácsé. 

A szövetségi tanács és a -nemzetiségek tanácsa együttes 
ülését csütörtökön este 7 órakor nyitotta meg Vaszjlij Kuz. 
nyekov elnök. A kormánypáholytón megjelenő Sztálint, Mo-
íotovot, Berijat, Malenküvot, Mikojant, Vorosilovot. Kagano-
vicsot, Sverniket, Bulganyint, Oszigint, Szuszlovot, Popoyot ér 
Pomomarenkot hosszas üdvözlés fogadta. Arszenij Zverjev, a 
Szovjetunió pénzügyminisztere előadta a Szovjetunió 1949. év; 
költségvetési előirányzatáról 6zóló jelentést. 


