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Á választások 
végeredménye: 
95,6 százalékos 

ÍVép front-győzelem / 

© l i i i e t ünnepeit© Szegeden 
CsanádCsongrád-megye és Szeged dolgozó népe < 

Szinte a választási ünnepek hangulatában •élt szerdán dél-
után Szeged dolgozó népe.. Újra ünnepé díszt öltöttek a köz-
épület ekf házak, üzemek. Az ablakokba kikerültek Lenin, 
Sztálin és Rákosi arcképei. A választást győzelmet, egész óoi-
gozó népünk győzelmét ünnepelték ezen a napon a szegedek. 
Szeged dolgozóival együtt ünnepeltek itt a városbon a Szeged-
C"on rád-Csnn<ídi választókerület töbU városainak, községei-
nek, és falvainak dolgozóinak Kiküldöttei is. 

Miír a délutáni órákban derűs embercsoportok sereglet-
tek az utcákon. Bejöttek Szegedre a szegedkörnyéki tangavl-
(ág do'gozi5 parasztjai is teherautókon, kisnasuton, hogy együtt 
ünnepeljenek a város dolgosóival. De jöttek a távolabbi he-
lyekről is: több teherautóval érkeztek Makóról, Mezőhegyes-
ről, pitvarosról, liattonyáról, J(eretcs(inád több községébőlj Va-
lamint Hódmezővásárhelyről, Szentesről, Csongrádról w. 

A hullámzó embertömeg a 
vá odiáza előtti téren gyüleke-
zett és este 6 órára mintegy 
39 ezer ember vidám éneklésé-
től, lelkesedésétől volt hangos 
a Széchenyi-tér. A honvédze-
nekar, a rendőr-zenekar induló-
kat játszott, a különböző ének-
karok, ifim ági szervezetek, vi-
dáman dalollak. A városházát 
vörös és nemzetiszínű or-ipéiia 
dLzitette, rajta ezzel az arany-
betűs felirattal: •Éljen győzel-
münk szervezője, a Magyar 

Az ünnepség a köztársasági 
indulóval kezdődött, majd Kövi 
Béla elvtárs, a választási bizolt-
-ág elnöke szólalt fcL 

— Május 15-én, — mondotta 
— a magilar nép mindent el-
söprő nagy győzelmet aratott. 
A magyar dolgozó nép a Nép-
frontra adta ié szavazatát, mely-
nek szervezője és irányitója a 
Magyar Dolgozók Pártja. 

Fergeteges tapsvihar zúgott 
fel ezeknél • szavaknál és egyre 
erő-bödVtt a kiáltás: Dolgozók Parija.« 

r 

Éljen a Pár!, éljen Rákosi! 
Köri Béla elvlárs bejelentet-

te. hogy ebből a választókerü-
letből 19 képviselő kerül *be az 
országgyűlésbe. Ezután kiosz-
totta a gyűlés résztvevőinek lé-' 
kes tapsai közepette a 19 kép-
viselői mandátumot.• majd meg-
kap'áh n:e b zó' eveteket a pót-
képviselők is. A kép\i:elők és 
pól képviselők legnagyobb része 
személyesen vette ái meghi-ó-
levetél. Nevükben Ortutav Gyu-
1.1 kultuszminiszter köszönte 
meg a megbízatást. 

— ígérjük és fogadjuk — 
mondotta —, hogy mindenkor 

nép érdekeit szem előtt tartva 
képviseljük városainkat, Csanád 
és Csongrád megyét a magyar 
nép alkotó parlamentjében. A 
magyar nép nagy vozérc és ta-
uitoja, győzelmünknek, harcunk-
nak, munkánknak nagy szer-
vezetője és irányítója, Rákosi 
Mátyás mondotta a százezres 
hatalmas tömeg előtt, hogy a 
Népfront képviseli és valóra 
váltja mindazt, amit a válasz-
tási harciam megígért: a világ-
béke müvében való harcos részt-
vétünket, a reakció kisöprését. 
a nép uralmának megvalósítá-
sát, ötéves épitő tervünk valóra 

a nemzet, a dolgozó magyar váltását. 

Szeged Kossuth és Rákosi városa lett 

Hosszan éltette az ünneplőJaz etinult négy esztendő alatt 
közönség Piíkosi Mátyás elvtár-
sat és nagy tapssal fogadta 
a kultuszminiszter zárószavait: 

— Szeged nem a hitvány ha-
zaáulók Nagy Ferencek, Pfeif-
ferek városa, hanem Kossuth 
Lajos városa, teayen erve Sze-
ged mindig büszke, de legyen 
büszke arra is, hogy a Nép. 
frontnak, Rákosi Mátyásnak vá-
rosa. Kossuth Lajos "nagy sza-
badságharca most Rákosi Má-
tyás vezetésével válik valósággá 
fo most valósítjuk meg mindazt, 
tanít Kossuth. Petőfi, T á n c s i r s 

akartak építeni Magyarországon. 

Erdei Mikétv "elvtárs, a 
DéEOSz alelnökének felszólalása 
következett ezután. 

—_ Munkás-paraszt szövetségi 
— kiáltották az ünneplők, amint 
a mikrofonhoz léoett, maid itrv 
kezdte beszédét: ' 

— Az egész ország örömünne-
pe ez a választási eredmény, 
amely egyben győzelme az or-
szág dolgozó nepéflék. Válasz-
tóink bizalma annál is inkább 
meghatA mivel népünk bizal-
mával az eJmult évszázadok aiatt 
százezer szer is visszaéltek. Most 
dolgozó népünk helyes Ítélőké-
pességét rantatja az a tény, 
hogy a Népfront jelültjeinek az-
ért előlegezték ezt a bizalmat, 
mert oz eddigi mnnka során. 

bebizonyították, hogy jó kezek-
ben vau a magyar 'nép Virsa, 
amikor a demokratikns pártok 
a Magyar Dolgozók Pártja ve-
zetésével nemcsak újjáépítik az 
országot, hanem nj lehetőségek 
és uj fejlődés fele vezetik. 

— Mi a dolgozó népre tá-
maszkodunk, amely sziklaszilárd 

bázisa népi demokráciánk fejlő-
désének. Tul vagyunk azokon 

az időkön, amikor a képviselők 
csak ígéreteket tettek. Az Ígéret 
most a dolgozOkban van. Nem 
várhatunk megváltókra. A meg-
váltók önök, a dolgozó nép. 
Mi válthatjuk meg magunkat, 
mint ahogyan a felszabadulás 
után is kemény harcban megvál-
tottuk magunkat a szenvedések-
től. 

Erdei Mihály elvtárs beszé-

dét többször megszakította a 
lelkes, hosszú éljenzés és taps-
vihar, mely hosszan zúgott sza-
vai után is. A Magyar Dolgozók 
pártját. Rákosi elvtársat és fel-
szabad itőnkat, a nagy Szovjet-
uniót s Sztálin elvtársat éltet-
ték. 

A Himnusszal fejeződött "be 
az impozáns győzelmi ünnep-
ség, Szeged é3 a környék dol-
gozóinak közvetlen hangulata lel-
kes megnyilatkozása. 

Az -ünnepséget 

változatos, szines kultúrműsor 

követte. A miisor már a sötété- coliak Szeged utcáin a vidám 

désbe nyúlt, de az összesereg-

lett dolgozók még akkor is nagy 

élvezettel hallgatták, nézték a 

szebbnél szebb számokat, szava-

latokat, dalokat, népi táncokat. 

Különösen nagy sikere volt az 

államvédelmi hatóság pártszer-

vezete és a honvédség népi tán-

esoportjának, de sok tapsot 

arattak a Margit-utcai, Dugo-

nics-utcai, Dózsa György-utcai 

úttörők éa a Magyar Kender 

SzlT tánccsoportja is. A rend-

őrzenekar indulókat játszott. A 

Szegedi Kendergyár énekkara 

pedig ugyancsak indulókat éne-

kelt. A Szegedi Nemzeti Szín-

ház színészei közül Szatmári Ist-

ván, Horváth Jenő, Kőmives 

Erzsi szavalt, Nádas Tibor, Haj-

dú Péter, Lit.tasy György, Tur-

ján Vilma, Zentai Anna, dr. 

Sikolya István pedig operaáriá-

kat adott elő. A Szegedi Nem-• 
zeti Színház balettkara: Bartos 
Irén, Osi János, Vera Judit, 
Markovics Vera, Farkas Edit, 
Jeszenszki Endre, Bozsó Árpád, 
Bartók ltomáutóncát é3 Delibcs 
Coppélia keringőjét mutatta be. 
A zenekisérefcet Váradi László, 
Pongrácz Ádám és Nottcr Emma 
látta el, Sugár Mihály pedig 
hangulatosan konferált. 

A műsor minden egyes szá-
mát nagy élvezettel figyelte a 
közönség és minden szereplőt 
sok tapssal jutalmazott. 

A honvédzenekar foglalta el 
végül helyét az emelvényen és 
rázendített a legújabb népszem 
táncnőtára, melyet már a vá-
lasztások napján is sokfelé tán-

csoportok: 

Hegyek, völgyök között, 
Zakatol a vonat, 
Én a legszebb lányok Izözül, 
Téged választalak!( 

— szólt a zene és énekeltek is 
hozzá fiatalok, idősebbek egy-
aránt. A jókedvű, táncoló körök 
közepén frissen forogtak az 
ujabb és ujabb párok. 

Derű, vi'dámság, boldog öröm 
sugárzott mindenkiről, igazi 
méltó befejezése volt ez a nagy 
népinnlat-ág a dolgozó szened! 
és környékbeli nép győzelmi ün-
nepségének. Még később is az 
utcákon éneklő, önfeledten ne-
vetgélő csoportokkal lehetett ta-
lálkozni, akik megelégedett jó-
hangulatban igyekeztek ottho-
nuk felé. 

£> 
A gzoged-csongrád—csanádi 

választókerület uj képviselői kö-
zül négyen lapunkon keresztül 
is üzentek a választókerület dol-
gozóinak. 

Erdői Mihály 
elvtárs, kubikos^ a DÉFOSz or-
szágos alelnöke igy nyilatkozott: 

— Magam is ebbe a választó-
körzetbe tartozom és igy jól is-
merem ennek a területnek a pro-
blémáit. Választóim bizalmára az-
zal akarok rászolgálni, hogy a 
választókerület minden dolgozó-
jának érdekeit egyaránt képvi-
seljem az országgyűlésben. El-
sősorban a hároméves terv sike-
res befejezése legfontosabb fel-
adatunk, majd az ötéves terv 
megvalósítása. Természetesen a 
mi munkánk semmit sem érne, 

Választó kerület: jogosul!: ' szavazol!: Hé&lroníra: elisne: érvénytelen; 
Baranya—Tolna- 382.983 364.122 357.038 3.118 3.968 
Somogy 261.965 244.576 237.558 5.660 1.358 
Zala • v 235.208 219.812 211.132" 5.101 3.578 
Vas 179.416 166.584 161.887 3.082 1.615 
Győr—Sopron 250.765 234.967 226.136 4.774 4.057 
Veszprém. 176.589 167.437 160.842 4.223 2.372 
Fejér-Komárom- Esgleraom 307.762 291.314 280.919 7.942 2.453 
Nagybudapent 31,134.676 1,089.839 1,049.238 28.281 13.320 
Pest— fUics m 776.448 735.874 693.084 33.78? 9.007 
Cson grád—Cs<m44 345.966 325.726 308.786 10.862 6.077 
Békés 228.318 214.722 206.893 5.22S 2.600 
Szolnok 273.767 259.823 234.064 18.847 6.912 
Hajdú— Bikar 336.S08 318.139 303.911 6.395 7.333 
Szabotcs—Szalmdr 374.542 353.127 335.599 5.381 12.147 
Borsod—A bauj—Zemplén 418.218 394.222 371.233 15.587 7.422 
lUres—Nógrád 370 637 350420 340.217 7.017 3.011 

ha nem támaszkodna arra a bá-
zisra, amelyre eddig is támasz-
kodott, vagyis a dolgozó nép to-
vábbi támogatására és részvéte-
lére az ország nagy feladatai-
nak végrehajtásában. 

Kurlik Imréné 
elvtársnő kijelentette, hogv t 
nők évszázados háttérbe szőri-
tása után a népi demokrácia 
váltotta valőra, hogy ma mát 
egyenrangú félként olt lehet-
nek a törvényhozásban, az or. 
szággyülésben is. 

— Nemrégen még a szövő-
székek mellett dolgoztam és 
most a dolgozó nép bizalmá-
ból az országgyűlésben képvi-
kelhetem érdekeiket. Minden-
kor képviselni is akarom a 
dolgozók érdekeit, azokkal t 
képviselőtársaimmal együtt, 
akik maguk is nemrégeu még 
a gyárakban, üzemekben, vagy 
kint a földeken végezték mun-
kájukat. A legnagyobb igyeke-
zettel és tudásom legjavával 
akarom előrevinni Pártunk és 
a munkásosztály ügyét, hogy 
méltó lehessek válaszlóim bi. 
xál íi ái-i 

Bugár János 
elv, . ' Magyar Dolgozók 

Pá r i a i ka. i meg ei bizottsá-
gának titkára a következőké 
mondotta: 

— A válrv ••' i programot a 
dolgozó nép elé terjeszt 
és ehhez kértük hozzájárulá-
sát. Május elsején és tizenötö-
dikén dolgozó népünk támoga-
tásáról adott tanúbizonyságot. 
Makó város és Csanádmegye 
dolgozói megmutatták bizal-
mukat és elismerésüket fejez-
ték ki a hároméves terv mim-
kajáért, egylrcn hozzájárultak 
az ötéves terv és a békés 
építő munka megvalósításhoz. 
Csanádmegyci dolgozói hűek 
maradtak azokhoz a hagyo-
mányokhoz, amelyeket Csil-
nádmegye és a Viharsarok né-
pe- őriz. Ezekhez a hagyomá-
nyokhoz és válaszlóim bizal-
mához akarok én is hü ma-
radni többi képviselőtársam-
mal együtt. Munkámhoz a to-
vábbi épitő munkához dolgozó 
népünk támogatását kérjük. 

Császár Balázs 
űszkei kisparaszt, a DGFOSt 

országos magtermelési felelő-
se, ezt mondotta: 

— Mi, nemzeti parasztpár. 
liak is nagy lelkesedéssel in. 
dulunk ueki az uj országgyű. 
lési munkának. Ma már való-
ban érvényesülhet az ország, 
gyűlésben is a dolgozó nép 
akarata, és nem zavarják töb-
hé munkánkat a pártjillongá. 
sok. Az a szervezettség és 
irányító erő, amely a Magvai 
Dolgozók Pártjában van a 
Népfront minden képvi élőjé-
nek megkönnyíti munkáját és 
biztosítja, hogy a munkás pa. • 
raszt szövetség alapján nz 
egész dolgozó nép leljes fel-
emelkedését, az öléves lervc-i 
keresztül minét előbbi hebio 

szolgáljuk 


