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Élénk érdeklődés kíséri 
a helyi népfrontbizoítságok 

újjáválasztását 
Szeged II. kerületében is megtartották a választógyűlést 

# 

A népfrontbizottságok új- bizottságának eredményes te-
jáválasztását élénk érdeklő- vékenységét. 
tíés kiséri mind Szegeden, 
mind a szegedi járás közsé-
geiben. Szegeden a népfront 
körzeti bizottságait már új-
jáválasztották Petőfitelepen, 
a József Attila-telepen és 
Mihályieleken is. 

Szeged II. kerületének dol-
gos lakói hétfőn este 6 óra- virágokat adtak át. 
kor több százan gyűltek A beszámolóhoz többen 
össze a KISZÖV Festő ut- hozzászóltak cs tettek ész-
cai művelődési otthonában, rcvételeket, javaslatokat. 

• hogy választód-nagygyűlés Kovács István, az I. kerületi 

Szegeden tovább folytat-
ják a kerületek népfrontbi-

választógyőlést a nép- zoltságának újjáválasztását. 
front városi bizottsága el-
nökségének nevében Lacsán 
Mihálvné üdvözölte. Köszön-
tötte a résztvevőket a cipő-
gyár, a II. kerületi tanács 
képviselője. A Sziliéri sugár-
úti 

Ma, szerdán a III. kerü 
letben, holnap, csütörtö-
kön pedig az I. kerület-
ben választják újjá a nép-
frontbizottságot. 

A városi népfrontbizottságot 

keretében újjáválasszák a 
kerület népfront bizottsá-
gát. 

A választógyűlést Sas Fe-
renc, a népfront kerületi el-
nökségének tagja nyitotta 
meg, majd Hódi Győző is-
mertette a helyi népfrowtbi-
zottság elnökségének beszá-
molóját. 

A beszámoló vázolta a nép-
frontmunka eredményeit. A 

általános iskola úttörői m á j u s e l s ö h e t é b e n választ-
ják újjá. 

A szegedi járásban eddig 
mór 12 község: Sándorfalva. 
Dóc, Balástya, Ullés, Gyála-
rét, Algyő, Tápé, Rúzsa, Zá-

nepfrontbizottsúg elnöke is kányszéle, Boidány, Baks és 
ott volt a gyűlésen és vetél-
kedésre hívta ki a II. kerü-
leti népfrontbizottságot, hogy 
melyik kerület ér el több 
eredményt a népfrontrhun-
kában. 

A hozzászólások után meg-
választották a II. kerület 67 
tagú népfrontbizottságát, va-
lamint a kerület 32 küldött-
jét a népfront városi bizott-

Cjszentiván népfrontbizott-
ságát választották újjá. 

A járás többi községében, 
számszerint 18-ban is vá-
lasztógyülésre Jönnek ösz-
sze az emberek, 

hogy megválasszák a nép-
frontbizottság tag.iait. A sze-
gedi járásban május 4-ig fe-
jeződik be a helyi népfront-
bizottságok újiáválasztásá-

H. kerületben is jelentős - g á t újjávál^ztó gyülséro 
3 i _ t. I. „H 4 A „ A t innfrnnlh innHqqir fifTI eredményeket hozott a tár-

sadalmi munka. Több utcát, 
járdát javítottak, Béketele-
pen is ilyen irányú társa-
dalmi munkát végeztek, az-

A népfrontbizottság régi 
tagjaihoz új, friss erők is 
kerültek. 

A megválasztott bizottságot 
Fehér Jánosné, a felsővá-

Sokoldalú program 
az idei spor.eietben 
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Utáius 1 

A munkaverseny május 1 
tiszteletére a Jutaarugyárban 
ls eredményesen folyik. Szor-
gos kezek viszik az új lánc-
hengereket a szövőnőkhöz, 
hogy munkájukat folyamato-
san tudják végezni. A kész-
áru minőségére is ügyelnek 
a munkások. A kalandergé-
pen simítják és egyengetik 
az árut, hogy tetszetős és 
egyenletes legyen. 

Képünkön Szilágyi János 
éppen a lánchenger súlyát 
méri, melyet utána a szö-
vőnőkhöz yisz. A kalender-
gépen Németh Sándor ellen-
őrzi, hogy megfelelő-e az 
anyag, jól kl van-e készítve, 
mert a verseny során külö-
nösen nagy gondot fordíta-
nak a minőségi munkára. 

(Llebmann Béla felv.) 

után fásítottak, virágosítot- r o s ; pártszervezet titkára üd-
tak. Idén is, együttműködve vözölte. Hangoztatta, hogy 

tanáccsal, jelentős társa- m i m eddig, ezután is segít-
dalmi munkát kezdeményez-
r e k a kerület , és lakói hasz-
nára. 

Az elnökségi beszámoló a 
többi között a közelgő nép-
frontkongresszus jelentősé-
gével, valamint a hazafias 
erők összefogásának eredmé-
nyeivel foglalkozott. 

séget adnak a népfrontmun-
kához. Ezután a KISZÖV 
művészeti csoportja adott 
nagy tetszéssel fogadott mű-
sort. 

A gyűlés befejezése után 
a népfrontbizottság együtt-
maradt és megválasztotta a 
15 tagú elnökséget. Elnök-

A népfront tömöríti az ösz- nek Hódi Győzőt, a békete-
szes hazafias erőket, ame- lepi iskola igazgatóját, el-
lyek a párt mutatta úton nökhelyetteseknek Radics 
segítik a szocializmus épí- Sándor cipőipari munkást és 
tését, az ország és népe Révész Lászlót, a Patyolat 
előrehaladását. dolgozóját, titkárnak pedig 

Végül a beszámoló Ismer- Temesi Ferenc pedagógust 
tette Petőfitelep két körzeti választották. 
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Űiabb sortüzek dördültek Szöulban: 

Dél-Korea népe 
Li Szin Man lemondását követeli 

A nemzetgyűlés is az elnök távozása mellett döntött 
A hétfő esti és éjszakai 

tüntetések kedden reggel is 
folytatódtak. Szöul keleti és 
nyugati városrészeiben kö-
rülbelül tízezer főnyi tömeg 
vonult fel, 

"lemond, 
akarja*. 

ha a nép úgy nyomták a mikrofon hang-
ját. 

Amerikai nyilatkozat 
Az amerikai nagykövetség 

ma újabb nyilatkozatot adott 
ki. Egyrészt a dél-koreai bel-
ügyekbe beavatkozva felszó-
lította a felkelőket, hogy 

tisztségéről. A nyilatkozat engedelmeskedjenek a tör' 

Több vegyipari gépet gyárt 1960-ban a Zománcipari 
Művek központi gyáregysége. A magasabb termelés biz-
tosítása erdekében most állítottak munkába egy új, kor-
szerű horizontál esztergagépet, melyet a Szovjetunióból 
szereztek be. Az új berendezések segítségével 1960-ban 
9,7 százalékkal több gépet adnak a népgazdaságnak, 

mint az elmúlt esztendőben 

A nyilatkozat közli azt is, 
hogy a dél-koreai zsarnok 
most már hajlandó hozzá-
járulni új elnöki és alelnöki 

a tüntetők száma azonban választások kiírásához. Egy-
hamarosan a város egész idejűleg utasította Li Ki 
lakosságának egynegyedé- Pong alelnököt, mondjon le 
re: félmillióra növekedett. 

A rendőrség a reggeli órák-
ban az úgynevezett keleti 
kapunál tüzet nyitott a fel-
vonulókra. Szemtanúk sze-
rint 

a sortűznek legalább 30 
halálos és sebesült áldo-
zata van. 
A főváros központjában a 

felkelők visszaszorították az , .. .. _ „,. , . 
egyébként is csak helyenkiht k o r u l összegyűlt sokasag-

végül azt állítja, hogy Li 
Szin Man beleegyezik az ed-
digi parlamenti rendszer mó-
dosításába. 

vénynek*, másrészt pedig, 
még mindig támogatva a 
kormányt, figyelmeztette, 
hogy "tanúsítson megértést a 

Az elnök nyilatkozatát — nép érzelmeivel szemben és 
amelynek nyilván az időhú-
zás é s a tömegek félreveze-
tése a célja — hangosbeszé-
lőn jelentették be a palota 

ellenálló katonaságot, majd 
elfoglaltak hat harckocsit. 
Benyomultak Li Ki Pong al-
elnök lakásában és összetör-
ték a berendezést. Felgyúj-
tottak két rendőrőrszobát, 

ledöntötték I.i Szin Man 
szobrait, 

majd ostromgyűrűvel körül-

tegyen megfelelő intézkedé-
seket a jogos követelések ki-
elégítésére*. 

Megbízható értesülések 
szerint a dél-koreai külügy-
miniszter — jelenleg a kor-
mány irányítója — bejelen-
tette, hogy visszahívják Dél-

nagy kö-
nak, de 

a tüntetőknek az elnök ha- Korea washingtoni 
lálát követelő kiáltásai el- vetét. 

A helyzet változatlan 
Nyugati hírügynökségek távozása után olyan rend-

legutóbbi jelentései szerint szert létesít, amelyben a 
(Folytatás a 2. oldalon.) Li Szin Man nyilatkozatá-

nak bejelentése után sem 

Az MSZMP küldöttsége 
laiojaiast lett 

Minszkben 
Á Magyar Szocialista Mun-

káspárt küldöttsége, amelyet 
Kállai Gyula, a Politikai Bi-
zottsága tagja vezet, hétfőn 
látogatást tett a Belorusz 
Kommunista Párt Központi 1 

Bizottságában, s ott szívé-
lyes, baráti beszélgetést foly-
tatott. 

Este a Dzerzstnszkij-klub-
ban a minszki városi párt-
szervezet tagjai találkoztak 
a magyar küldöttséggel. A 
vendégeket Anton Noszi-
lovszkij, a városi pártbizott-
ság első titkára üdvözölte. A 
találkozón Kállai Gyula be-
szédet mondott. 

Apró An'al eMárs 
látogatása Debrecenben 

A Hajdú megyei párt- és 
gazdasági vezetők Debrecen-
ben aktlvaülést tartottak. 
Anró Antal, elvtárs, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács első elnökhelyettese tá-
jékoztatta az aktíva részve-
vőit a szocialista országok 
közötti gazdasági együttmű-
ködés kérdéseiről. 

fogták az elnöki palotát. Az v á U o z o t t a s 2 Ö u l i u t c á k k é p e 
utcákon tomott sorokban es 
feltartóztathatatlanul höm-
pölyögtek a felkelők, kato-
nát, vagy rendőrt már alig 
lehetett látni. 

Körülbelül százezer főnyi 
tüntető veszi körül az el-
nöki palotát 

és követeli, hogy LI Szin 
Tüntetők vonultak az ame- Man személyesen jelenjék 
rikai nagykövetség épülete meg és jelentse be lemon-
clé is, dását. 

s követelték, hogy az Egye- A dél-koreai zsarnok azon-
sült Államok támogassa kí- ban, akitől — mint a nyu-
vánságaikat. 8 a t i kommentárok megálla-

Az Egyesült Államok dél- pítják — immár barátai is 
koreai nagykövete — a z ese- elfordulnak, kétségbeesetten 
menyek láttán — kedd reg- kibúvókat keres. A délelőtti 
gel felkereste Li Szin Mant órákban Li Szin Man szó-
és tanácskozott vele, később vivője kijelentette: "Az el-
pedig megbeszélést folytatott nök túl idős ahhoz, hogy sze-
a Dél-Koreában állomásozó mélyesen intézzen beszédet 
amerikai csapatok vezető a tömeghez*, 
tisztjeivel. A dél-koreai nemzetgyűlés 

A csaknem egy hét óta egyhangú határozatot foga-
tartó heves tüntetések, vé- d o t t e l i a m e l y k ö vete l i az 
res osszetuzesek és legalább , .., . , , 
130 ember lemészárlása után e l n o k lemondását. A nem-

Li Szin Man kedden kény- zetgyűlés a továbbiakban el-
telen volt bejelenteni, hogy határozta, hogy Li Szin Man 

Ingyen tankönyvek és tanszerek 
a Csehszlovák Köztársaságban 
A Csehszlovák Kommu- resszus határozata értelmé-

nista Pártnak az életszínvo- ben egyre nagyobb reszt vál-
nál emelését szolgáló leg-
utóbbi intézkedései közül 
különösen az iskolások in-
gyenes tankönyv- és tan-
szerellátásáról szóló határo-
zat váltott ki széles vissz-
hangot. 

Ez az első eset, hogy az 
állam az iskolai oktatás 
teljes költségét magára 
vállalja. 
Az ingvenes tankönyv- és 

lal a gyermeknevelés terhei-
ből, tavaly leszállították a 
gyermekruházati cikkek árát 
és emelték a családi pótlé-
kot. 

Egy négygyerm*kes család-
apa például félhavi átla-
gos munkáskeresetnek 
megfelelő összeget kap 
gyermekei után. 

Az év elején bevezették a 
15 éven aluli gyermekek tel-

tanszerellátás az általános és jesen ingyenes egészségügyi 
középiskolák, valamint ta- ellátását, tekintet nélkül a 
nonciskolók 2 700 000 tanú- szülők anyagi helvzetére. A 
lójára terjed ki és a szülők gyermekekről történő állami 
számára évi 400 ntillió ko- gondoskodás további formá-
rona megtakarítást jelent. ja az olcsó iskolai étkezte-

A Csehszlovák Köztórsa- tés. melyben jelenleg közel 
ság a tizenegyedik pártkong- 700 000 gyermek vesz részt. 


