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Ország-Y | L Á G A szegedi törvényszék
a választásra
Í45d-en részesültek
minden előkésziilei megtörtént
S c e ba r é m e : A b é k e

10.867 szavazatszedő bizottság áll munkakészen
A belügyminisztérium választási csoportja jelenti: Az oritóg 16 választókerölete székhelyén alakult választási bizottságok jelentéséből megállapítható, hogy a szavazás zavartalan
lebonyolításához szükséges összes előirt intézkedések rendben
megtörténtek.
A 226 választási bizottság és a 10.867 szavazatszedő bizottság tagjai a törvényben előirt esküt letették és működésüket megkezdték.
A névjegyzékek kifüggesztése minden körzetben a tör.
vényben előirt időben megtörtént. A Ígérkezett felszólamlásokát a választási bizottságok elbírálták és mindazokat, akiknck felszólamlása jogos volt, a pótnévjegyzékre felvették.
A
szükséges nyomtatványok mindenhová hiánytalanul megérkeztek.
A szavazás akadálytalan lebonyolításának elősegítésére meg.
felelő számban elkészültek az elkülönített szavazófülkék és a
bizottságok gondoskodtak megfelelő számú urnákról is.
A hatóságok és a törvény előírása szjrint megalakult választási szervek tehát minden előkészületet megtettek annak
Érdekében, hogy május 15-én a választásra jogosult állarupolrárok élhessenek tórvényadta jogukkal, eleget téve hazafias
kötelességüknek: leszavazhassanak.

Rekordtermés
ígérkezik
gyümölcsben
Az áldásthozó májusi eső ha/dsára az őszi haza
erőteljesen
bokrosodik, kalászosodik. A rozs
erőteljes szemeket nevel. A tavaszi vetésű kalászosok szintén
gyorsan nőnek.
A zöldség- és főzelékféléknél
s'intcn gyors fejlődés mutatkozik. Zöldborsóból 12, zöldbabból

18, korai fejes káposztából 50
mázsás holdankéntl átlagos terméshozamra számíthatunk. Bőven
lesz tehát főzelék/éle.
A gyümölcsfélék virágzásából
Cs terméskötéséből máris arra lehet következtetni, hogy
gyümölcsben rekordtermés ígérkezik,

Népi demokráciánk erejét és
megér ését bizonyítja az igazságügy-minisztériumnak a közelmúltban kiadott rendelkezése a
kegyelmi
eljárások
megindítására.
Különösen
azokban a büntetésekben gya
korolnak kegyelmet, amelyeket a mezőgazdasági termelésben
rész. vett
dolgozókkal
Uj vízművek a v'dék jobb
szemben szabtak
ki,
hogy
vízellátás ára
A vidék vízellátását az ötéves ezzel az intézkedéssel is előbbterv folyamán Magyarországon re vigyék a termelést 63 ne
a
eddig még nem látott mérték- vonják el hosszabb időre
ben fejlesztjük. Kibővítik a vi- dolgozókat a termelő munkádéki városok vízmüveit. 35 aj víz- tól.
vezetéket építünk. Körülbelül két- Ezzel
kapcsolatban
az
ezer község kap majd ártézi ku- ügyeknek nagy száma került
tat,
felülvizsgálat alá és túlnyomó részben a
felülvizsgálat
AZ AMERIKAI POBD-MCVEK
már meg is történt.
CSAKNEM MINDEN GYÁRÁA szegedi törvényszék
teBAN SZÜNETEL A MUNKA rületén például mintegy 1100
A Ford-Müvek red-riveri üze- elítélt részesült
kegyelemben
mének sztrájkja
változatlanul és mintegy 850 olyan ügyben
folytatódik a CIO kötelékébe szüntette
meg az
eljárást,
tartozó gépkocsiipari munkások
amely ügyekben még a bíróság
bérkövetélésének sikeréért.
A
hozott,
tehát
szakszervezet vezetőinek és a ítéletet nem
munkáltatók képviselőinek tár- mintegy 11/50 személy részegyalásai
giindezideig
ered- sült kegyelemben.
ménytelenek maradtak. A redAz igazságügyi kormányzat
riveri üzemben gyártott .alkat- különösen gondot fordít arra
részek kiesése az amerikai Ford- is, hogy a mezőgazdaságban a
Mii vek
csaknem
valamennyi
termelésben fennakadás ne kögyárát leállította.
vetkezzék be és ezért az olyan
mezőgazdasági
dolgozóknak,
Legújabb
sport
akiknek büntetése az egy évet
meg nem haladja, a termés
Soroksár—Csepel 2:2 (2:1).
betakarításáig, vagyis október
Salgótarján—GSE 2:0 (2:0).
Békéscsaba—Szolnok 5:4. Toto 15-ig a büntetéskitöltésre halasztást
engedélyez,
ha a
mérkőzés.
az
Vác—Yiscosa 6:2 Toto mérkőzés DÉFOSz igazolja, hogy
illető
mezőgazdasági
ingatlaM. Acél—EMIK félbeszakadt.
nát saját maga és családtagToto mérkőzés.
IHnamó
(Moszkva)—Dinamó jai munkálják meg, vagy pedig idegen munkaerőt
csak
(Erivan) 7:1. Toto mérkőzés.

Az olasz kormány a pénteki
minisztertanácson ugy
döntött,
hogy megtiltja a beketüntetéseket Rómában. Scelba belügyminiszter javaslatára a minisztertanács ezenkívül
elhatározta,
hogy az olasz vidéki városokban
is megtiltja a tüntetéseket a béke mellett.

Aftfsfrsrrjég ebbea az évben
íebb m n\ 400 m mós mejrenöelésí kap

A hároméves terv utolsó évé-] tékben. A hatalmas munka nemnek építkezései forint értékben' csak az épitke.éssel kapcsolatos
megközelítik az egymilliárd 100] kisipari ágaknak, hanem
az
milliót. Ezeknél a
munkáknál' egész kisiparosságnak óriási feltervgazdálkodásunk bekapcsolja | lendülést jelent és nem lesz kisa kisipart is. A kisipar kb. 4.200, iparos az országban, aki valaépületen kap
foglalkoztatást,' milyen formában ne élvezné enDiramő
(Leningrád—Daugatöbb mint 400 millió forint ér-! nek hatásét
va (Riga) 2:0. Toto mérkőzés.

Tegnap 6Mm felle m
Nem kell már a makóiaktiak
Valóságos emberfolyó hömpölygött
szombaton
délután
Újszeged felé. Autók tülkölésólől és a sokszáz kerékpár
ezerhangú
csengésétől
volt
hangos az út. A kék egyenruhás SZÍT ifjak,
a fehérblúzos, felte'c szoknyás
diáklányojt tömött sorokban vígan
dalolva
meneteltek,
hogy
résztvegyenek az ünnepségen,
amelynek
kezeiében
átadják
az új villamosvasútat
és ezzel egyben Makó és a környező községek
dolgozóinak
s mcgkönnyí'sék
a Szegedre
va'ó utazás gondjait. A piros
és nemzetiszínű
zászlókkal
feldíszített villanykarókon
és
emelvényen Rákosi Mátyás és
Révai József elvtárs arcképei
r'i -etettek. Éles csilingeléssel
fu ottak be egymásután a'virágruliába öltözött,
zsúfolásig
meglelt »sárgákAz
emel
vény egyik oldalán virágokkal én j lszavaklcal gyönyörű
cn feldíszített
eenélő-villamos
ütemes munkásindulókat
já'
szőtt. A Temesvári-körűt zöldrázci'os árokpartján
megelégedett arai öregek
üldögéltek. Az emelvény
előtt kék-

Újszegedről gyalog

kat

átjárni

A polgárinoter felhívja a város lakosságát, hogy házaia mai napon lobogózzák fd.

egészen kivételes esetben vesz
igénybe. Nemcsak a szegény
parasztság részesül tehát
a
kedvezményekben, hanem
a
középparas/.tság is.
Ezenfelül az
igazságügyi
kormányzat a politikai bűncselekményekben is kegyelmet
gyakorol és felülvizsgálja
9
meghozott ítéleteket.
A felülvizsgálat eredményeként azokat a háborús és népellenes bűnösöket,
akiket a
népbíróság akár
jogerősen,
akár nem jogerősen egy évi
és háromhónapi börtönnél nem
súlyosabb H ítélettél
sújtott,
kegyelemben kívánja részesíteni, ha az illető háborús é3
népellenes bűnösök azóta
a
népi demokráciában megfehlö
módon részt vesznek az épí'ő
munkában.
Hasonlóképpen kegyelemben
kívánja részesíteni azokat
a
politikai bűnőzöket is az igazságügyi kormányzat, akik ázmokráciaellenes
bűncselekmc
nyeiket 191/1 június
SO-át
megelőzően követték el és a
népbíróságok akár jogerősen,
akár nem jogerősen egy évi
és háromhónapi
börtönbüntetésnél nem s'úlyosabb
büntetésre ítélték, feltéve természetesen, hogy azóta igyekeztek
magukat hasznossá tenni
a
népi demokrácia számára.
Nyilvánvalóan kitűnik ezekből az intézkedésekből, hegy
népi demokráciánk szívén viseli a
dolgozók
érdekének
szemelőtt tartása mellett a közösség, az újjáépítés és a küszöbön álló ötéves terv érdekeit.

A m ipar anpk
ij'zaloiniaa! fs?nif!?e<neií a jövő felé

Az ötéves terv az egész ország terve. Minden dolgozó
életszínvonalát emeli, de különősképpen sokat ad a gyermekeknek, az ifjúságnak és
rajtuk keresztül az asszonyokháborút nak, az édesanyáknak.

inges rendezögárdistdk , mö- mert békét és nem
gött ott sorakoztak
a villa- akarunk!
mosvasút ünneplő egyenruháAa ünnepségen megjelent
ba öltözött dolgozói
lelkes tömeg kitörő tapsorkán
Négy óra volt, amikor fel- kíséretében éltette a Népfronhangzott a Himnusz. Hang- tot és Rákosi Mátyás elvtárjai után Eartha Béla elvtárs, sat.
vállalatvezető,
üdvözölte
a
Bay Gyula, a Szegedi Nemmegjelenteket. Ünnepi beszé- zeti Színház t a g j a Kirszanov:
dében megemlékezett azokról ötéves terv című versét szay% időkről, amikor a Magyar valta, az ünneplők pedig a
Kommunista Párt vezetésével rendőrzenekar kíséretével a
•x dolgozó magyar nép, éhe- Köztársasági indulót énekelon, rongyokban, de a maga ték. E z u t á n Dénes Leó elverejére támaszkodva hozzáfo- társ, polgármester,
a
város
gott országunk
újjáépítésé- nevében üdvözölte a megjelenhez.
teket. Szavai u t á n egy egyenruhás SZIT leány
hatalmas
— E z a munka nem állt
vérvörös
bazsarózsacsokrot
meg — jelentette ki Bartha
adott á t neki és a dolgozó
elvtárs —, tovább haladtunk
fiatalok nevében hitet tett a
a Magyar Dolgozó Pártja álMagyar Függetlenségi
Népal vezetett úton és most a
front mellett.
válasz'ás előestéjén, megígérjük, mi hazánkat és népünket
Markos György és Tiszai
szerető
magyar
dolgozók, Ferenc elvtársak felszólalásai
hogy egy emberként soralco- után az Internacianále hang•unk
fel most is a Magyar jaival ért véget az ünnepség,s
Dolgozók Pártja-vezette Füg- megindult az első villamos az
getlenségi
Népfront
mellé, új, meghosszabbított pályán.

területén
kegyelemben

A hároméves terv végére 91
uj szülőotthon épül fel és számuk 1951-re 11 l-re emelkedik. Az ötéves terv folyamán
10 uj anva és csecscmővédőotthont állítanak fel, a szülészeti és nőgyógyászait ágyak
számát kórházainkban 5231-re
emelik, míg gyermekgyógyászati ágyak száma
1285-tcl

szaporodik. A hároméves terv
végére 193 n« bölcsódét létesítenek, az ötéves terv során
pedig 226 uj bölcsőde épül
8000 csecsemő számára, ö t év
alatt 3G0 napkőzi otthont épilenek, 18.000 gyermek számára, azokban az üzemekben pedig, ahol a női munkások száma a 300-at meghaladja, ü:">mi bölcsődéket, csecsemőotthonokat rendeznek be.
A hajduhadházi, debreceni,
hársligeti
gyermek váró o'.nt
kibővítik, korszerű felszereléssel látják el. Füzesradván vbnm
u| gyermekváros épül leányok
részére.

Biztosijaiénak
az idei jó
A májusi esők hatására terméskilátásaink
lényegesen
m egj avul lak.
Megáll api í ható,
hogy a május első két hetében !ce ett csapadé'.cmennyi: ég
meghaladja egész május hónap
30 éves csapadékátlagát. Az
egyes megyékből
beérkezett
jelentések átlagolása alapján
az őszi búza katasztrális lioldankénti átlagos
hozamának
várható emelkedése a Dunántul 2.5 mázsa, a Tiszántúl pe-

látszik
termés

dig 2 mázsa.
Ugyan ilye«
arányban javult a terméséilátás északon is. A rozs kod.
vc ő szem fej lő léséből o «/.ágWl
átlagban mintegy 20—21 rafa
zalékos tennéstöbbletre
következte thelünk. A tavaszi kalászosok, valamint a kapások
kellő időben kaplak esőt fa
igy az átlagosánl jobb termén,
eredmény czidöszerint Mztab
silódnak látszik.

A NÉPÉ A G Y Á R , A FOLD, AZ ORSZÁG
SZAVAZZ
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