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várost elfoglalt Manila körül 
a Fiilöpszigetek népi felszabadító hadserege 

Nagyobbszabásű katonai ak-
ciók sorozatában a Fülöp-szige-
tek népi felszabadító hadseregé-
nek nagyobb egységei az elmúlt 
öt napban több várost megtá-
madtak és elfoglalták Manila fő-
város környékét. Manilából érke-
ző hírek szerint a váratlan tá-
madások átütő ereje pánikot vál-

tott ki Quirino bábminisztere-
nök korrupt vezető klikkjében. 

Ezek az események megdön-
tik az USA „bolygó nagykövete" 
Jessup által terjesztett híresz-
telést, aki januárban tett látoga-
tása során azt állította, hogy a 
Fülöp-szigetek az „amerikai de-
mokrácia legbiztosabb támasz-

pontja" a Távolkeleten. Az USA 
három év alatt egymilliárd dol-
lárt költött a Fülöp-szigetek 
bábkormányának tiámogatására. 

A felszabadító mozgalom elő-
harcosa a nemzeti szabadságért 
harcoló széles alapokra helye-
zett nemzeti mozgalomnak. 

Csehszlovák j egyzékek a z U S A - h o z 
a gengszter-módszerrel elrabolt 

három utasszállító repülőgép ügyében 
'X csehszlovák külügyminisztéri-

um csütörtökön este két jegyzéket 
adott át az Egyesült Államok prágai 
nagykövetének az elrabolt és Né-
metországban leszállott három cseh-
szlovák utasszállító repülőgép ügyé-
ben. 

Az első jegyzék 
annak a nyolc léglbandltának a 
kiadatását követeli, akik az ak-
ciót kitervezték és kényszerítet-
ték a közforgalmi repülőgépek 
pilótáit, hogy irányt változtas-

sanak Németország felé. 
A második jegyzék tiltakozik az el-
len a bánásmód ellen, amelyben az 
USA hatóságai az akaratuk ellenére 
amerikai övezetbe került csehszlo-
vák állampolgárokat részesítették. 

Az első jegyzék a többi között 
ezeket írja: A három belföldi pol-
gári forgalmi szolgálatot teljesítő 
csehszlovák repülőgép szökését egy 
felforgató terrorista csoport előre 
kitervezte. Ez bűnös cselekmény 
mind a csehszlovák büntetőtörvé-
nyek, mind valamennyi civilizált ál-
lam törvénye értelmében. Vit Anget-
ter és Kamii Mraz, az első repülő-
gép személyzetének tagjai, mindket-
ten 

a brit légihaderő volt tagjai, 
n'sztolyt szegezve kényszeritet-
ték a repülőgép pilótáját, liogy 
változtasson irányt. Amikor a 
mióta tiltakozott, erőszakkal el-
távolították üléséből és megkö-

tözték. 
Hasonlóképpen bántak el a személy-

zet másik két tagjával. Személyes 
szabadság jogtalan korlátozásán, 
életveszélyes fenyegetésen, az uta-
sok életének veszélyeztetésén kívül 
emberrablás bűntettét is elkövették. 

A második repülőgépen Svetlik ka-
pitány és Viktor Popelka, a repülő-
társaság alkalmazottai — mindket-
ten a brit légihaderő volt tagjai — 
ugyanúgy jártak el, mint a fentem-
lített légibanditák. 

A harmadik repülőgépen Oldrich 
Dolezsal kapitány, Borivoj Smid, 
Stanislav Sacha, a személyzet tagjai 
és Jan Kralovszky már előre kiter-
vezték a cselekedetet és ezzel a bün-
tetőtörvénykönyvben körülírt bűn-
tetteket követtek el. 

Mindezeknek a tanuk által meg-
erősített tényeknek alapján a cseh-
szlovák külügyminisztérium kéri az 
USA nagykövetségétől, hogy Vit An-
gettert, Kamii Mrazt, Vladimír Svet-
liket, Viktor Popelkát, Oldrich Do-
Iozsalt, Borivoj Smidet, Sztanislav 
Sachát és Jan Kralovszkyt mint kö-
zönséges bűntetteseket adják ki a 
csehszlovák hatóságoknak. 

A második jegyzékben a csehszlo-
vák külügyminisztérium rámutat a 
németországi amerikai megszálló 
hatóságok magatartására. A mün-
cheni csehszlovák főkonzulátus út 
jába akadályokat gördítettek, amikor 
érintkezésbe akart lépni honfitár-
saival. 

Az amerikai hatóságok ok nél-
kül megtagadták az engedélyt 
csehszlovák polgároktól, hogy a 

Mao-Ce-Tung fogadta 
a pekingi magyar követet 

Mao-Ce-Tung szerdán fogadta Safranko Emánuelt, a kinai ma-
gyar követet. A fogadáson jelen volt Csu-En-Laj külügyminisz-
ter is. 

A délkoreai szabadságharcosok 
sikeres rajtaütései 

sítette a felderítőket és felgyújtotta 
az épületet. 

Egy másik szabadságharcos csa-
pat megtámadta a vasúti rendőrsé-
get, megsemmisített harminc rend-
őrt és felrobbantotta a rendőrség 
épületét. Egy másik erős partizán-
osztag megtámadta a bábkormány 
hadseregének egy osztagát. A meg-
támadott osztagot teljesen szétver-
ték, több mint harminc katonát és 
tisztet megsemmisítettek. 

A délkoreai szabadságharcosok 
miután meghiúsították Li-Szin-Man 
bábkormánya téli megtorló hadmű-
veleteinek tervét, további csapáso-
kat mérnek a bábkormány hadsere-
gére és rendőrségére. A kenci tarto-
mányban működő egyik partizán-
osztag március 19-én behatolt Don-
gvucsen járási székhelyre — Szöul-
tól 30 kilométernyire. 'A' partizán-
osztag megtámadta a kormánycsa-
patok felderítő osztagát, megsemmi-

Áz a'bániai magyar kulturhéten részfveft 
küSdöífség tagjainak beszámolója 

Albániában március folyamán ma-
gyar kulturális hetet rendeztek, 
amelyen magyar küldöttség is részt-
vett. A küldöttség tagjai pénteken 
a Kultúrkapcsolatok Intézetében 
sajtófogadás keretében számoltak he 
albániai tapasztalataikról. A sajtó-
fogadáson megjelent Dimitri Lanni-
ni, a budapesti albán követség első 
titkára is. 

Fáy Boris a külügyminisztérium 
osztályvezetője, az 'Albániában járt 
magyar delegáció vezetője beszá-
molt az albániai magyar kultúrhét-
röl. 

Hangsúlyozta, hogy a magyar kül-
dötteket az egész albán nép határ 

talan szívélyességgel és barátsággal 
fogadta. A házakat Sztálin, Enver 
Hodzsa és Rákosi Mátyás arcképei 
díszítették. A magyar hét minden 
eseményén megjelentek az albán 
politikai, kulturális és gazdasági 
élet vezető személyiségei, élükön 
Enver Hodzsával, az albán nép ve-
zérével. A kulturhét keretében kiál-
lítást rendeztek, amelyen bemutat 
ták a magyar népi demokrácia fej-
lődését. A küldöttség művésztagjai 
számos előadáson nagy sikerrel mu-
tatták be a magyar kulturát az al-
bán közönségnek. 

Somlyó György író és Petri Endre 
zongoraművész is beszámoltak fe-
lejthetetlen élményeikről. 

Felszabadulási emlékbélyegeket hoz 
forgalomba a Posta 

főkonzulátus részéiül kiállított 
egyszerű utazási okmánnyal tér-
hessenek haza és ragaszkodtak 
ahhoz, hogy egyéni útlevelekkel 
utazzanak, holott tudták, hogy 
hazájuk területén belül utazó 

csehszlovák állampolgároknak 
nincs útlevelük. 

A csehszlovák külügyminisztérium 
megütközését és sajnálatát fejezi ki 
afelett, hogy a merénylet bűnös 
végrehajtóit az amerikai biztonsági 
szervek leszállásukkor nem tartóz-
tatták le, sőt barátságosan fogadták 
őket és jobban bántak velük, mint 
áldozataikkal. A jegyzék hangsú-
lyozza: nem létezik törvényes meg-
okolás csehszlovük állampolgárok 
megmotozására, akiket akaratuk el-
lenére és tudtukon kívül egyes egyé-
nek bűnös cselekedele Németország-
ba kényszerített. Miután ezek a 
csehszlovák állampolgárok azonnal 
bejelentették hazatérési szándéku-
kat, nem lett volna szabad őket 
semilyen vizsgálatnak vagy moto-
zásnak alávetni. Ez a tény az ame-
rikai hatóságok részéről törvényte-
len cselekedet volt. 

Az amerikai nagykövetségnek át-
adott csehszlovák jegyzék ezután rá-
mutat, hogy 

a vizsgálatot nem az amerikai 
megszálló hatóságok rendes biz-
tonsági szervei hajtották végre, 

hanem a CIC tagjai. 
Karel Nejepinskyt, Jan Reznice 

ket, Léopold Turnert és másokat ki-
kérdeztek csehszlovákiai munkakö-
rükről, ügykörük viszonyairól, po 
litikai párttagságukról, csehszlová-
kiai katonai ügyekről és sok más 
részletről. Megkérdezték tőiiik, hogy 
Németországban akarnak-e maradni, 
mint menekültek? Amikor kijelen-
tették, hogy vissza akarnak térni, 
akkor az amerikai ügynökök meg-
kísérelték rábeszélni őket, ne térje-
nek vissza Csehszlovákiába. 

Az amerikaiak fenyegetésekhez, 
valamint az erőszak más for-
máihoz folyamodtak azokkal 
szemben, akik vissza akarnak 

térni hazájukba. 
Vaclac Ivolarnak kihallgatása alatt 

feltett kezekkel kellett állnia, arc-
cal a fal felé, csak azért, mert til-
takozott az ellen a mód ellen, aho-
gyan amerikai közegek csehszlovák 
állampolgárokkal bánnak. A jegyzék 
külön megemlíti 'A'ntonin Fialát, a 
Szocialista Párt nemzetgyűlési kép-
viselőjét, akit minden személyes ok-
mányától megfosztottak, beleszá-
mítva parlamenti igazolványát is, 
amelynek minden lapját kitépték 
és csak a fedőlapját adták vissza 
neki. 

A csehszlovák külügyminisztérium 
jegyzéke befejezésül megállapítja: 

„Az amerikaiak magatartása sér-
ti a nemzetközi jog alapvető 
szabályait és a Gestapo módsze-

reire emlékeztet. 
A csehszlovák külügyminisztérium 

követeli azoknak a végrehajtó szer 
veknek megbüntetését, amelyek a 
jegyzékben felsorolt cselekedeteket 
elkövették, visszaéltek hatalmukkal 
és kihasználták csehszlovák állam-
polgárok szorult helyzetét". 

Több mint 2000 kiváló tenyészállat 
a mezőgazdasági kiállításon 

A csütörtökön ziegnyilt tava-
szi mezőgazdasági kiállításon 
gazdag dokumentációs anyagot 
mutat be a népművelési miniszté-
rium. Az előcsarnokban grafiko-
nok és képsorozatok szemléltetik 
a kultúra terjedését dolgozó pa-
rasztságunk körében. A sajtópa. 
villonban a mezőgazdasági sajtó-
termékeket mutatják be és a 
helyszínen felállított nyomdagé-
peken nyomják a Szabad Földet, 
a dolgozó parasztság lapját. 

^ Egyik legérdekesebb része a 
vásárnak a tenyészállat kiállítás. 
Több mint kétezer kiváló te-
nyészállat bizonyítja állatte-
nyésztésünk hatalmas fejlődését. 
Ez a kiállítás kézzelfoghatóan 
bizonyítja be, hogy a népi demo-
kráciában az állami gazdaságok 
ée termelőszövetkezeti csoportok 
gyönyörű állatokat tenyésztenek. 
Állatállományunk minősége ma 
jobb, mint a felszabadulás előtt 
bármikor. 

A népi demokráciában arra 
vettünk irányt, hogy külföldről 
csak annyi tenyészállatot hoz-
zunk be, amennyivel a szükséges 
vérfelfrissítést végre tudjuk haj-
tani és a Micsurin—Liszenko-féle 
biológia alkalmazásával itthon 
tenyésztjük ki azt a fajtát, mely 
a mi viszonyainknak legjobban 
megfelel. 

A termelőszövetkezeti csopor-
tok olyan teheneket hoztak fel 
a vásárra, amelyek az országos 
évi 1500 kg-os átlaggal szemben 
6000 kg. tejet adnak. Látványos-
ság a kiállításnak a szentesi 
„ITámán Kató" termelőszövetke-
zeti csoport „Baba" nevű tehe-
ne, amely napi 32 liter tejet ad. 
Látványossága a kiállításnak a 
420 kilós hatalmas hízó és a 
14 malacát nevelő anyakoca is. 

Nagy sikere lesz előrelátható-
lag a mesterséges megterméke-
nyítésből származó egyéves gyö-
nyörű csikónak is. 

Hétfőn megindul a rendszeres légijárat 
Budapest és Szeged között 

A' MASzOVLET Budapest—Sze-
ged között meginduló rendszeres 
légi járatának ünnepélyes meg-
nyitása vasárnap, április 2-án 
délelőtt lesz. Az ünnepélyes 
megnyitásra vasárnap reggel 
9.20-kor érkezik a szegedi repü-
lőtérre a közlekedésügyi minisz-
térium légügyi főosztályának ve-
zetője, Tarján elvtárs és a 
MASzOVLET vezérigazgatója, 
Andrej Bocskarov elvtárs. A 
megnyitó ünnepség után a 
MASzOVLET körrepülést ren-
dez, felnőtteknek 20, gyerme-
keiknek 15 forintos egységárral. 

A menetrendszerű forgalom 
hétfőn, április 3-án kezdődik. Az 
első gép hétfőn reggel 8 óra 50 
perckor érkezik meg Budapest-
ről Szegedre és délután 3 óra 5 
perckor indul vissza Budapest-
re. A menetidő 50 perc. 

A menetdij Szegedről Buda-
pestig 50 forint, oda-vissza 90 
forint. A Nemzeti Vállalatok 

rendszeres bérletre tarthatnak 
igényt 15 százalékos kedvez-
ménnyel. Megindul az áruforga-
lom is. Az indulás előtt egy órá-
val feladott csomagot három 
órán belül házhoz szállítják Bu-
dapesten. Ugyancsák feladható 
áru Debrecenbe, Miskolcra, 
Győrbe, Szombathelyre, Siófokra 
és Pécsre. 

A légi utazás nagy előnye, 
hogy olcsó és kényelmes volta 
mellett az utazási időt mini-
mumra csökkenti.. Amíg a gyors-
vonat' útja Szegedről Budapestre 
és vissza 6 óra 40 percet van 
úton, a légiút oda-vissza mind-
össze 1 óra 40 pere. 

A MASzOVLET egyébként 
április 4-től nyári menetrendet 
léptet életbe. A Budapest—Sze-
ged járattal egyidőben a Buda-
pest—Miskolc—Debrecen és a 
Budapest—Siófok—Pécs vonalon 
naponta második járat is indul 
meg. 

Z Á R Ó R Á K ÁPRILIS 4 -ÉN 
As ti sernek április harmadiki munkarendje 

A felszabadulás ünnepére áp-
rilis 4-ére a belkereskedelmi mi-
niszter rendelettel szabályozza a 
nyílt árusítási üzletek záróráját. 
A felszabadulás ünnepén az üz-
letek nyitvatartására a vasár-
napra vonatkozó rendelkezéseik az 
irányadók. így tehát ezen a na-
pon a KÖZÉRT és Tejért fió-
kok, valamint a cukorkaüzletek 
ugyanolyan időben tartanak 
nyitva és állnak a közönség ren-
delkezéséra, mint vasárnap. 

A három műszakban dolgozó 
üzemekben a felszabadulás ünne-
pét megelőző napon, tehát áp-
rilis 3-án ugyanazok a rendelke-
zések az irányadók, mint kará-
csony, húsvét és május l - e előt-
ti napokon. 

Eszerint április 3-án az első 
és második műszakban beosz-
tott munkavállalók munkaideje 
6—6 óra, a harmadik műszak 
elmarad. A munkabér csak 
ténylegesen teljesített munkának 

megfelelő mértékben fizethető 
ki. A z elmaradt munkaórákat 
utólag ledolgozni nem lehet. 

A közlekedés és postaügyi mi-
nisztérium postifőosztálya közli, 
hogy hazánk felszabadításának 5. 
évfordulója alkalmából 40, 60 
filléres, 1 és 2 forintos érték-
jelzésű címletekből álló 80.000 
sorozat emlékbélyeget bocsát 
forgalomba. 

A mezőgazdasági kiállítás és 
tenyészállatvásár alkalmi posta-
hivatala, a Szeged 1, a Debrecen 

1, Győr 1, Miskolc 1, Pécs 1 és 
Sopron 1 postahivatalok a teljes 
sorozatot e célra készült különle-
ges borítékra ragasztva 4.50 fo-
rintért árusítják. 

Április 4-én a mezőgazdasági 
kiállítás és tenyészállatvásár al-
kalmi postahivatala, a Szeged 1, 
a Debrecen 1. Miskolc 1 és Győr 
1 számú postahivatalok első napi 
bélyegzőt hasznáfnak. 

M E G J E L E N T 

április 4 . , 
iiazásik felszabadulásának ünnepe 

című képes album. 
Hazánk felszabadulásának ünnepére képes album jeleni meg az 

MDP Központi Vezetősége Agitációs Osztálya kiadásában, mely 
megismerteti dolgozó népünkkel az eltelt öt esztendő harcos múlt-
ját, eredményeit. 

Megmutatja országunk építésében a hatalmas felszabadító Szov-
jetúnió segítségét, a Magyar Dolgozók Pártja vezető, irányitó mun-
káját, melynek eredményeképpen megváltozott, vidámabb lett dol-
gozó népünk élete, munkája. 

A képes album 32 oldal. Ára 2 forint. Kapható az MDP párt-
szervezetekben. 


