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Szegeti m n m ü r a népi demaferácla 
s z í l á r i b l s t y á i a 

—» mondotta dr. Zöld Sáudor elviárs az új szegedi kombinált 
fonó-szövöüzem ünnepélyes alapkőletételénél 

/l szegedi dolgozót százai es százai vonultak ki szonibal 
lé/u.'án a Kálvúia-ut végére. Ki Gyalog, ki kerékpáron. A 
iltumoSok hosszú sora csuk. ugy ontotta az embereket, akik 
ijottek, hogy tanui tegyenek az uj szegedi kombinált fonó' 
kopődzem ünnepélyes alapkőletételének Az ü zemek dolgozói, 
1 törnejszervsze'ck- intézmények küldöttségekkel képvtseket-
ík magukat az ünnepséfen, amely fordulópontot jelent 
árosunk életiben 

Az utakon és az emelvény kő-
Üf sorakozott fel a lelkes tó-
ncg. A hátiérben vörös és 
leuuetiszinü zá /lókkal ékesi-
tett diadalkapu hirdette a sze-
le li dol'io'ók felejthetetlen ün-
ic; é! 

\z ünnepséget a rendőr zene-
kar a Himnusszal nyitotta meg, 
naj<l Dénes Leó elvtárs, pol-
já "mester üdvözülte a megje-
lenteket. Rámutatott arra a 
I 'Tő változásra. amelyet az uj 
te óiizem felállítása jelent vá-
rosunk éleiében. Ezután dr• 
Z"ld Sándor elviárs, belügymi-
niszteri államlitkár mondott ün-
nepi beszédet. Tolmácsolta a 
tzegccft dolgozóknak Révai elv-
tó's üdvözletét. lieszédének be. 
iy-cfö részében rámutatott ar-
ra. hogy az alapkőletétel be-
vezetője annak a korszaknak, 
amelynek sn'án Szegedből fej-
lelt ipari város fesz az ötéves 
terv során Ezután vázolta azo-
kat a körülményeket, amelyek-
nek credménvekt'nt Szegedre 
esett a választás az uj fonó-
üzem fc'álli ásában. Rámutatott 
a szegedi ipari dolgozók áldo-
za kész munkáiéra, amellvel 
kivívták maguknak a megbe-
rsf 'ést s arra a harcos, öntu-
datos magatartásra, •amelyet 
n ár a múltban és a felszaba-
dulás ulán is tanúsítottak a 
nép ellenségeivel szemben. Rá-
mutatott arra is, hogy a sze-
gedi ipari munkásság min-
dent elkövet, hogy megköny-
nyitsc a dolgozó parasztság 
munkáját. 

- Szeged ma már nem. a re-
akció bís/yája, hanem népi de-
mokráciánk szilárd bástyája, s 
ez a szegen? ipari munkásság-
nak köszönhető — mondotta. _ 
A szegrtlf dolgozók az MDP 
iránnitásávai felvették a harcot 
e nép ellenséacivei szemb-n. Ez 
nz nfm annak, hogfl Szegedre 
esett a választás az nj fonó-
üzem feldjfpésában. 

A továbbiakban rámutatott 
arra. hogy az. uj fonóüzem fel-
á'Ii'ása hatalmas eredményt je-
lent a munkanélküliség felszá-
molásában. 

Beszédének befejező részé-
ben hangsúlyozta, hogy a sze-
li di dolgozók a választásokon 
0 re a fonóü/emre, az ötéves 
1. rvre, a izoriaRzmivs épitésé-

fognak szavazni. 
tr ünnepségre összegyűlt 

< nlgozók nagy lelkesedéssel fo-
! niták 7.ötd Sándor elvtárs be. 
.• étel. ma d üdvözlő táviratot 
1 déztek Révai elvtárshoz. 

Ezután Kóbor Ferenc elv-
társ, a Tervhivatal ipari osztá-
lyának helyettes vezetője mon-
dott beszélek Kijelentette, hogy 
pénteken 150 szegedi munka-

nélküli nö utazott fel Buda-

pestre, hogy elsajátítsa az uf 

tonóüzem muntcamódszerél s az 

üzem megindulásabor a többi 

Mryjelcnt a 

p á r t m u n k á s 

Mljua l-l (i)-ik) azáma. 
ttfijz larUlmíiiat a tömések kü-

'ötti poli'.ika núpneveM munkálioz, 
< tömr.'ek an, RA.áhor ís t mun-
ka nm'h' e I e e(«atkoe4'a-
tan'oa ekket. 

Kiemeljük: 

Sin.í G vijta: Május 1. 
KeiiJf latrán- Ki a tömések Ih'aft 
C«,m'o Err .i A b.'keagitAeiiSak kír-
Jfsíhez cimü cikkeket. 

Kaj.!i:i;A a/ MDP rártszervcz»-

leken Eiítes szám ára (0 fiikír. Cio. 

v!' : ,rK>< c'óf/ctés: ha\ 1 1 lurint. Ki-

;i.:«Mv»f»-- Bp. Deák Fereoc-utea IA 

•Ü>t» eAfixctíí negyedévre 3 fo 
. i'it. ( rkkarátnla: J fő t l , 

Ratkó Anna elvtársnő, a 
texlilipari szakszervezet titkára 
a dolgozó nők feladatait ismer, 
telte, majd Medve Istvánné be-
szélt a szegedi munkanélküliek 
nevében Ajtai István minisz-
teri osztálytanácsos KOssa Ist-
ván elviárs, iparügyi miniszter 
nevében üdvözölte a szegcdi 
dolgozókat s ismertette az uj 
fonó-szövőüzem építésével kap-
csolatos kérdéseket, majd Kossá 
elviárs nevében megadta az en-
gedélyt az építkezés megkezdé-
sére. 

Ezután dr. Zöld Sándor elv-
társ a Köztársasági induló 

'hangfal és az egybegyűllek ha-

A mi jelöltjeink 

szegődi munkanélkülivel együtt talmas lelkesedése mellett be-
álljon a gépek mellé. tgezte el a fonúüzem alapkövét. 

ti DEfOSz őrömmel üdvözli 
középparasztság érdekében hozott 

minisz ertanács határozatot 
A DÉFOOSz főtitkársága 

szombaton foglalkozott a minisz-
tertanácsnak legutóbb hozott ha-
tározatával, amelyben Rákosi 
Mátyás elvtárs javaslatára ki-
mondta, hggy azok a gazdálko-
dók, kózépparasztok, akiknek 
földje 15 katasztrális földnél na-

gyobb, de 25 katasztrális hold-
nál kisebb, ez év janu-
ár f-i hatállyal mentesülnek 
a mezógaziaiáirf. jlesztési járu-
lék fizetése alól. 

A DÉFOSz titkársága kimon-
A DÉFOSz titkársága öröm-

mel üdvözölte a határozatot 

Kilencszáznegyvenhat név 
szerepel a Magyar Független-
ségi Népfront tegnap közétett 
választási listáján. A névso-
ron első pillantásra is vissza-
tükröződik: a nép szolgálatá-
ra, nagy építő szándékok 
megvalósítására állították ösz-
sze a Függetlenségi Népfront-
ban szereplő pártok és tömeg-
szervezetek. 

A munkásosztály vezetősze-
repe, egyre szilárdabbá váló 
munkás-parasztszövetség ereje 
olvasható let a Népfront or-
szágos és helyi listájáról egy-
formán. A többi dolgozó réte-
gek, haladó értelmiségiek — 
tudósok, professzorok, taná-
rok, mérnökök, orvosok — 
vágy a kisiparosok és a kis-
kereskedők mind megfelelő 
képviseletre találnak. 

Százötvenhat jelölt képviseli 
majd a nagy feladatok előtt 
álló ú j országgyűlésben a népi 
demokrácia életében mindin-
kább jelentősebb szerephez 
jutó munkás, dolgozó-paraszt 
és értelmiségi asszonyainkat 
és leányainkat. ^ 

A magyar néphadsereg, de-
mokratikus rendőrségünk leg-
jobbjai, az egyházak haladó 
kiválóságai, az ifjúság veze-
tői, a nemzetiségiek képvise-
lői mind-mind szerepelnek eb-
ben az oldalakra terjedő név-
sorban. 

Az egész összetétel, a réte-

Nem rés, hanem bástya 
leszünk a béke irániján 

Farkas Mihály elvtárs honvédelmi miniszter május elsejei napiparancsa 
— Tábornokok, tisztek, tiszthelyettesek, tisztesek, honvédek, bajtársak! 

Honvédségünk a dolgozó magyar néppel együtt lelkesen köszönti a világ dolgo-
zói harcos seregszemléjének napját, új nemzeti ünnepünket, május elsejét. 

Az idei május elseje nagy seregszemléje lesz a Magyar Dolgozók Pártja-vezctte 
Függetlenségi Népfrontba tömörült magyar munkásosztálynak, a dolgozó parasztság-
nak és a haladó értelmiségnek. Nemzeti ünnepünk az eddig elért hatalmas politikai, 
gazdasági és kulturális eredményeink és szocializmushoz vezető nagyszerű út új, jelen-
tős szakasza, az ötéves terv jegyében fog lezajlani. 

A magyar nép május elsején a béke védelmében egyemberként sorakozik fel fel-
szabadítónk, a nagy Szovjetúnió-vezette hatalmas táborba, az imperalista háborús uszí-
tók ellen. Népünk és vele honvédségünk — amely először mutatja meg erejét ország-
világ előtt — május elsején bebizonyítja: Nem rcs, hanem erős bástya lesz a béke 
frontján. 

Demokratikus honvédségünkre hárul az a feladat, hogy éberen őrködjék szabadsá-
gunk, nemzeti függetlenségünk, békés építőmunkánk felett és ha azt veszély fenyegetné, 
becsülettel teljesítse kötelességét népünkkel, hazánkkal szemben. 

Ennek a dicső feladatnak tudatában honvédségünk az elmúlt téli hónapokban át-
tért az új, korszerű kiképzési rendszerre és biztató eredményeket ért él. Honvédsé-
günk ereje, egységes, harcos szelleme és ütőképessége jelentősen megnőtt. 

Az előttünk álló tavaszi és nyári hónapokban hadseregünk feladata abban áll, 
hogy felhasználva az eddigi tapasztálatokat, az új korszerű kiképzésben még nagyobb 
sikereket érjen el. 

Ennek érdekében május elseje alkalmából megparancsolom: 
1. Honvédségünk minden alakulata és tagja fokozott ütemben tökéletesítse kato-

nai és politikai felkészültségét és sajátítsa jól el az új katonai és műszaki ismereteket. 

2. Honvédségünk minden tagja fokozza éberségét szigorúan őrizze meg a kato-
nai fegyelmet. 

3. A tábornokok és tisztek fordítsák a legnagyobb gondot saját katonai és poli-
tikai továbbképzésükre, valamint a tiszthelyettesek és tisztesek továbbképzésének töké-
leesitésére. 

4- Megparancsolom, hogy a parancsnokok és kiképzők tegyenek meg mindent, 
a honvédek és a tiszti iskolák növendékei a kiképzésben a lehető legnagyobb eredmény-
nyel hajtsák végre a számukra kijelölt feladatokat. 

A népünk és hazánk iránt érzett forró szeretet lelkesítse honvédségünk minden 
tagját, egyre nagyobb eredmények elérésére. 

Tábornokok, tisztek, tiszthelyettesek, tisztesek, honvédek, bajársak! , , 
Üdvözöllek benneteket május elseje alkalmából. 
Éljen a szocializmust építő népi demokratikus Magyarország! 

Éljen néphadseregünk, a demokratikus honvédség! 
Éljen felszabadítónk, szövetségesünk és példaképünk, a dicső Szovjet Hadsereg, a 

nagy szovjet nép és a magyar nép nagy barátja, Sztálin generálisszimusz! 
Éljen a Szovjetunió vezetése alatt tömörülp, legyőzhetetlen békefront! 
Éljen a szabad és békeszerető népek összefogása az imperalista gyújtogatok ellen! 
Éljen a Magyar Dolgozók Rártja-vezette Függetlenségi Népfront! 
Éljen a magyar dolgozó nép szeretett vezére, Rákosi Mátyás! 

Budapest, 19*9. évi április hó 30-án. 
Farkas Mihály s. k. 

• • vezérezredes 
'i önvédelmi miniszter. 

gtződés, a nevek egyenként 6 
névsorban újólag bizonyítják, 
hogy a munkásosztály és párt-
ja által vezetett Magyar Füg-
getlenségi Népfront valóban 
minden demokratikus erőt 
összpantositó építő és harci 
szövetség. 

Az egyesített szeged—Cson-
grád—csanádi választókerület 
listája a teljes mértékben 
megfelel ezeknek a megállapí-
tásoknak és híven adja vissza 
a mondottakat. Szegeden, Ma-
kón, a két megyében osztatlan 
örömöt és lelkesedést váltott 
ki az összeállítás. A listave-
zető Révai József elvtárs kü-
lön büszkesége ennek a vi-
déknek. A felszabadulás után 
közvetlenül itt folytatta to-
vább nagy harcát népünk fel-
emeléséért. A második helyen 
jelölt Ortutay' Gyula kultusz-
miniszter Szegedről szárma-
zott. 

És a többi jelöltek: Erdei 
Mihály, Zöld Sándor, ifjú 
Komócsin Mihály," Bugár Já-
íos, Kurlik Imréné, Berár De-
meter elvtársak és a többiek 
is mind a mi jelölteink, a 
dolgozó nép jelöltei. 

Rákosi elvtárs által vezetett 
országos, Révai elvtárs által 
vezetett helyi lista hatalmas 
fegyver abban a választási 
küzdelemben, amely májua 
tizenötödikén éri %el csúcs-
pontját és amely a Népfront 
elsöprő győzelmével és népi 
demokráciánk újabb döntő 
megerősödésével végződik 
majd. 

p l e sftns figyfmaS 
választási felhivása 
A református, egyetemes koii. 

vént elnöksége körlevelet kül-
dött valamennyi egyházközség 
lelkipásztorához. Á körlevél 
utal arra, hogy a lelkipászto-
rok hívják fel a gyülekezetek 
tagjainak figyelmét arra, hogy 
lelkiismeretesen teljesítsék ál-
lampolgári kötelességüket a 
most következő választásoknál. 

Az egyidejűen közzétett »Pré-
dikáció országgyűlési választá-
sok idején* cimü igehirdetési 
példa többek közölt ezeket. írja: 
'Benne étünk egy olyan mélyre-
ható gyökeres átalakulásban, 
amilyent hoss'ii története folya-
mán aligha látott az emberiség. 
Ebben a nagy nj átalakulás-
ban egy uj életrendnek az ígé-
rete van és mi lássuk meg ben-
ne szívbeli hálaadással már elő-
re a nagy ajándékot. Az egy-
ház életének kiteljesedésében 
nagy. nj tehetlb-éíret rejt a/ a 
jövendő, amely felé hnHdiuik. 
Bizony igent kell mondnnnnk 
arra u korszakot váttd folya-
matra, anirly rajtunk végbe-
megy 

Az evangélikus egyház veze-
tőinek havi értekezlete is fog-
lalkozott a választások kérdé-
sével- Az értekezleten résztveti 
Thuróczy Zoltán, Szabó Józsel 
és Vető Lajos püspök is. Ai 
értekezlet elhatározta, hogy fel-
hívással fordul az egyház hí-
veihez a küszöbönálló választá-
sok alkalmából, emlékeztetve al 
ágostai hitvallás Ifi. cikkére, 
amely szerint az evangélikus 
ember mir.dil híven teljesiti 
állampolgári kötelességeit. A» 
épités, a munka, a béke erői 
mellé kell álhnunk, mert as 
isten akarata. Járuljanak tefcá.1 
híveink a gzavazónrnák elé ét 
Isten előtt való felelősségük tu-
datában gyakorolják áUarrrpo! 
gán kötelességüket. 

LEGÚJABB 
SPORTEREDMENYER 
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