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Ma megkezdik Saegedbn
békekölcsön nyeremények kltlnetéeét

Erdélyi Albert a Ruhagyár mnnkaérdemrenddel
kitüntetett srtahánovlstüja befejezte Btévea térré!
Forrdhangnlatd, békeharcos nagygyűlést t a r t o t t *
Budtmesten az MNDSZ asszonyok
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Műszakiak a békeharchan
r

"Az elmúlt évben hozott határozatot a minisztertanács a művezetők
jogairól és kötelességeiről. Az azóta -elért eredményeken
lemérhető,
hogy ez a hstánrvut milyen hatalmas segítséget jelent a műszaki vezetés munkájának megjaví 1 ásában.
A művezetők, mesterek fokozottabban érzik felelősségük súlyát s bátran mernek élni jogaikkal, mert
tudják, hogy ezeket a jogokat számukra a párl. az egész magyar
dolgozó nép biztosítja és védi.
A
termelés legközvetlenebb
parancsnokai a ha'ározat éta érzik egyre
fokozottabban, hogy mennyire megbecsült lagjai táiftedalmunknak, a
b é k é é t folytatott gigászi méretű
harcot mennyire cWsegiti az ő j ó
munkájuk. A megbecsülés nemcsak
szavakban jut kifejezésre, hanem
abban is, hogy a megye és különösképpen Szeged űzőméiben egyre
szaporodik a sztahanovista műszaki
vezetők száma, sőt legutóbb egyik
műszaki vezetőnk. Csepreghy Győző, a Szegedi TextilkombiwA
főmérnöke jó munkájáért Kossuth-díjat kapóit. Ma már alig lehet nyomát találni a kezdeti időkben még
olyan divatos „szakember-falasnak'',
a műszaki és fizikai dolgozók közötti elkülönülésnek. Mind a fizikai
dolgozók, mind pedig a műszaki vezetők a határozat óta jelentős mértékben közeledtek egymáshoz s kölcsönösen kamatoztatni is tudják ezl
a közeledést olyaamódon, hogy tanulnak egymás lói.
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anélkül, hogy a színre tekintettel lettek volna,. A művezetők szakszerűen
megmagyarázták a fonónőknek, milyen károk származnak ebből s az
óta döntő mértékben csökkent a
színkeveredés.
A tények millióit lehetne felsorakoztatni arravonatkozóan, milyen
ériékes segítséget tudnak nyujtemi
és nyújtanak is a szocializmus építésében a termelés legközvetlenebb
parancsnokai. A 100
százalékon
alul termelők számának csökkentése, a gépek jobb kihasználása,
a
Loy-mozgalom előfeltételeinek biztosítása mind-mind lehetetlen a n*h
szakiak fokozottabb segítsége rta>kül. A versenymunkát előrelendííé
nyilvánosságot nem biztosíthatja a
szaksze^-vezet, ha nincs
megfelelő
kapcsolata a műszakiakkal.
Az
üzemben a pártszervezet
egyhelyben topog, ha nem vonja W. a m u n .
kába a műszaki vezetőket, nem segíti munkájukat gyakorlatilag vagy
ha a szükség úgy hozza, bírálattal.
Igen érdekes példát lehet ezzel kap
csolatban megemlíteni a Textilkombinátból, ahol a párttitkár kömény
szavakkal bírálta meg a műszaki vei
zetőket, mert elszakadtak a dolgozóktól, nem egy esetben íróaszta;
mellől akartak irányítani. A műsza.
kiak megfogadták a jogos bírálatot
s máris mutatkozik javulás ezen a
téren.
Most amikor a döntő tervév sikeréért folyik a küzdelem, még fokozottabban be kell vonni a munkába a műszaki értelmiségi dolgozókat. Március 9, április 4, május t
tiszteletére indult, versenyszakassban a termelés terén soha nem látott eredményekkel
bizonyították
be a műszakiak, hogy a fizikai dolgozókkal együtt vállvetve harcolnak a béke megvédéséért, s Igyekeznek megfékezni az egyre esztelenebb vállalkozásokba bocsátkozó
háborús gyujtogatókat. E
mellett
tesznek hitet most is, amikor
a
megye valamennyi üzemében, munkahelyén dolgozó népünk nagy béketüntetésére, a
június 1-i béketalálkozóra készülnek. A
Szegedi
Kenderfonógyárban
Juszt József
sztahánovista
művezető
például
június 1 tiszteletére
felajánlotta,
hogy az előfonó üzemrészben
a
gépeket úgy használják ki, hoqy a
gépek egy hónap alatt nem 550, nanem 555 órát termelnek állandóan.
Valamennyi üzemünkben
a
műszaki vezetők nagy segítséget nyújtottak a vasgyüj'é®
munkájának
zavartalan
menetéhez, s kivétel
nélkül mindannyian komoly felelősségteljes ígéretet tettek arravona*!kozóan, hogy minden erejükkel
segítik a második negyedévi *erv
teljesítését, illetve túlteljesítését.

A mostani egyre növekvő feladatokat nem is lehelne másképp, csak
kölcsönös erőfeszítéssel
megoldani.
A z egyre fejlődő szocialista munka,
versenyt a műszakiak segítsége nél
kül még elképzelni is lehetetlen,, viszont a technikai vezetők sem tudnák megoldani feladataikat, ha nem
hasznosítanák állandóan azokat az
ériékes javaslatokat, kezdeményezéseket, melyekkel a fizikai dolgozók
igyekeznek előrelendíteni a közös
célt. A párt állandó, szívós felvilágosító, nevelő munkája ledöntötte a
válaszfalakat, anélkül, hogy ez a
vezetés színvonalának, a vezetők_ tekintélyének rovására menne. Sőtl
El lehet mondani azt, hogy a
műszakiak amilyen mér lékben élnek
a jogaikkal, ugyanolyan mértékben
végrchajljik kötelességeket is, még
akkor is. ha az egyesek előtt „uePszerütlen". Gondolunk itt elsősorban a munkafegyelem
megszilárdításáéul folyó harcra, melyben a műSzaki vezetőknek az élvonalban kell
harcolniok. Egyidőben egyes
művezetőknél — például a Szegedi
Jutaárugyárban
—
mutatkozott
némi viszolygás ebben a kérdésben.
A pártszervezetek azonban nem
A mesterek, művezetők, mérnönyugodtak bele ebbe a se hideg, se kök teltekben, megnyilvánuló
bémeleg álláspontba, hanem a legön- keakaratának
naponta
vagyunk
tudatósabb műszaki vezetőket példa- tanúi. Ezt az akaratot igen nagyra
mutalásra mozgósították. Amikor a
kell értékelni és ha eddig az volt
húzódozók látták, hogy a munkafea jelszó: „Törődjünk a műszakiakgyelem kérdéseinek alaposabb és
erélyesebb vizsgálala csak az öntu. I kal", akkor most legyen az a jela
datlan dolgozók előtt népszerűtlen.1 szó, hogy: „Törődjünk többet
műszakiakkal!"
Ne
felejtsük
el,
akkor maguk is erős kézzel hozzá- j
művezeláttak a saját területükön a munka- j hogy a minisztertanács
fegyelem megszilárdításához. Nem- tőkkel kapcsolatos határozata nemcsak a késésekt igazolatlan
hiány-' csak a műszakiaknak szól, hanem
sások képezik a
munkafegyelem mindenkiivek
6egiteni kell, hogy
megsértésének tárgyát, hanem
— a termelés közvetlen
parancsnomint a műszaki vezetők igen helye- kai ennek a határozatnak a szelsen felismerték — a selejtgyárlds is. lemében végezhessék a munkájuEbben a kérdésben Igen nagy sze- kat. Törődni kell velÜK, de
nem
repe van a műszakiaknak, ő k tudszabad elvenmi önállóságukat. Sej á k igazán, szakszerűen elbírálni,
gíteni kell őke,\ de nem
szabad
vájjon tudatos selejtgyár lássál állgyámkodni felettük. A pártszervenak-e szemben, vagy pedig műszaki. illetve munkamódszerbeli hi- zetek, szakszervezetek állandó fel.
bák okozzák a selejtet, ő k tudnak adatia velük kapcsolatban a nevelőalaposan mélyére nézni a dolgok- munka. Arra kell törekedni, hogy
nak. így tett például Michel József, minden műszaki sz ikember érezze,
hárul
a Falemezgyár sztahanovista műve- milyen hatalmas felelősság
zetője is, amikor észrevette, hogy a rá, még akkor is, ha az üzemben
különben jól dolgozó Ohalt brigád viszonylag kis munkaterűlet
irátói sok selejtes készítmény kerül ki. nyítása a feladata. Nemcsak
igy
Közösen megbeszélték, milyen hát- mondjuk, hanem így 5e van: a terrányai származnak nemzetgazdasá- melés mindennapi csatája egyet jegunknak a selejtből, de közösen ke- lent a békéért folyó
harcai. A
resték meg a sekjtképződés
okát
műszakiak pedig a termelés, tehál
is. Rájöttek, hogy a brigád a railymódon a termelés vonalán fogasztót nem jól állítja össze. Ilyenlyó békeharcnak
is
legközvetlemódon azonnal ki tudlak küszöbölni j
a selejtet. A Textilkombinátban J nebb jjarancsnokai. Járjon ki tehát
részéről
egyidőben feltűnően sok fonal szín- j a megbecsülés mindenki
keveredés fordut elő, ami abból ( ezeknek a parancsnokoknak, a paszármazott, hogy a fonónők egymás rancsnokok pedig mutassanak togépéről ,.lopkodták"
az anyagot, 1vábbra is példát a harcbanl

MUNKÁVAL A B É K É É R T
Á Bútorgyárban
felajánlással
„... 1952-ben a termelésnek lefel hullámzó görbéje szívós, öntudatos„ következetes harc Alján helyes szervezés és vezetés útján, jó
felvilágosító tömegmunka segítségével egyetlen egyenletesen emelkedő
vonallal kell helyettesítenünk?' —
mondotta Gerő elvtárs a január
12-i országos aktíva értekezleten.
Gerő elvtárs szavad hosszú időre
megszabják aiz ipar előtt álló feladatokat. Dolgozó népünk
Rákosi
és Gerő elvtársnak útmutatásával indult harcba öléves tervünk harmadik évének sikeréért. Nagy segítséget nyújtottak
vezetőink
szavai,
inert rámutatlak azokra az eredményekre, amelyeket az ötéves terv
második évében elértünk, de a hibákat sem takargatták. Gerő elvárs
neszedében megmutatta, hogyan lehet megszüntetni az év-, hóvégi hajrákat.
Gerő elvtárs beszéde
nyomán
kezdtek a munkához ezév elején a
Szegedi Bútorgyár dolgozói is.
Az első negyedév első napjaiban
a gazdasági és politikai vezetők —
mint ennyi más üzemben
összeültek. hogy megbeszéljék, hogyan
állandósíthatják a termelés egyenletességét. Ennek a megbeszélésnek
— és az ott hozolt határozatok végrehajtásának — tudható be, hogy
a Bútorgyárban
mcgsxttnt

a hóvégi

hajrá•

Első negyedévi tervüket 101.6 százalékban teljesítették. Április első
napjaiban a műszaki vezetők elhatározták: jobb munkával, a gépek

a dolgozók 98
ünnepli június

fokozottabb kihasználásával emelik
a termelést. A határozatot végrehajtották.
Áprilisra
előirányzott
tervüket 102.5 százalékra teljesítették.
A Bútorgyár dolgozói lelkesen
tették meg vállalásaikat június l-re.
A szakszervezeti bizalmiak — akik
szervezték a felajánlásokat —hoszszasan beszélgettek a dolgozókkal,
elmondták, hogy a megyei béketalálkozó gyengíti a háborús uszítók
táborát. Ismertették az amerikai
„pestis-lovagok" koreai
kegyetlenkedéseit. A béketalálkozót azonban
a második negyedévi tervteljesléssel
is összekapcsolták. Ennek eredménye, hogy a Bútorgyár dolgozóinak
98 százaléka tett vállalást mind a
minőségi, mind a mennyiségi többtermelésre.
A dolgozók vállalásait és azoknak
seíjesítétót mindennél jobban szem
előtt tarija például Szirovicza Antal művezető, add állandóan biztosítja a dolgozók részére az anyagot.

Anyaghiány

miefJ

nincs

kiesés

a termelésből. Inkább az egyes helyeken mutatkozó szűk keresztmetszet akadályozza még a termelést.
Az üzem vezetői felismertéle azoknak a mozgalmaknak jelentőségét,
amelyek a termelés emelését szolgálják. Ezt mutatja a 10 perces
mozgalom eredménye is. Ebben a
hónapban egyetlen későnjövő nem
vett. Ez természetesen megmutatkozik az üzem tervteljesítésében.
A

százaléka
1-ét

Loy-mozgalom
jelentőségét
mtn
tatja Horváth Is Iván ifjúmunkás
termelési eredménye, aki
május
16-án 108 százalékra, 17-én 126,
19 én 145. 20 án 151 21-én pedig
158 száza'iékra teljesítette tervelőirányzatát.
A Szegedi Bútorgyár dolgozói
szép eredményeket értek el az első
negyedév terv teljesítésé ben.
Hiá*
nyoeság mutatkozik azonban még a
munkafegyelem lerén.
Igazolatlan
hiányzások, későnjövők
nincsenek,
de akadnak még az üzemben olya*
nok,

akik

nem hasendi/áh
a
munkaidői

hl

Ilyen például Jankő János, akii
minden órában meg lehet látni
»
kepu alant. szájában cigarettával.
A Bútorgyár népn elői foglalkozzanak fokozottabban az ilyen
dolgozókkal. Nem engedhető meg,
hogy egy üzemben ahol olyan eredmények vannak mint például Tamasics János 220 százaléké*. Hamar
Pál 220 százalékos, Kiri
Mihály,
aki kiváló minőségű munkát végez
— 113 százalékos. Csákvári Sándor
206 százalékos. Dezső
Zsuzsanna
188 százalékos teljesítménye, egyes
dolgozók ezeket az eredményeket 16gásaikkal veszélyeztessék.
A z üzem dolgozói teremtsék meg
azt a légkört, ahol a lógás, naplopás szégyen és gyalázat és akkor
biztosak lehetnek abban, hogy június 1-i felajánlásaikat és a második negyedévi tervüket nemcsak teljesítik. de túlteljesítik.

Pénteken elindították az első ócskavassal megrakott vagont
a diósgyőri nagyolvasztóhoz az ásotthatmi dolgozó parasztok
Az elmúlt vasárnap földművesszö.
vetkezeteink jól felkészültek a vaség fémgyűjtésre. Felismerték, m ü
jelent népgazdaságunknak a házak
padlásán és egyéb helyeken szétszórt hulladék. Ennek a harcnak
meg is lett az eredménye, mert csak
egyedül a szegedi járás az elmuit
vasárnapon 28 vagon vasat gyűjtött be. Ez azt jeleníti, ho-gy Szeged
járás egy nap alatt begyüj-ött fém.
ás vashulladékából miintegy 18 traktort tud adni a gyáripar mezőgazdaságunknak.
Példamutatóan megálltak helyüket
az ultörők is, például Tápén a VI.
-sztály hármas számú
brigádja
Brans efter József br gidvezető irá.
nyitásával ezideig 90 mázsa vasat
gyüj'ött.

és szinte óráról órára nőtt az ered.
mény. Délután két órakor elérték
a száz százalékot, ö k is tovább indultak a 150 százalékértMóraha'.mán Savanya József középparaszt, amikor a hulladékgyűjtő
brigádja elment hozzá, azt mondotta:
,,Én már előre
összeszedtem,
hogy maguknak ezzel ne legyen
bajuk. Nem olyan sok, amit
adni tudok, de tudom, hogy ezzel Is két vagy három kapával
több jut a mi részünkre."
Az elmuit vasárnap eredményei
bizonyítják, hogy j ó munkával be
lehet hozni a lemaradást. Nem sza.
bad, hogy megtörténjan, h~gy föld.
művesszöve kezeteink a
vasárnapi
nagy lendületből
alábbhagyjanak.

E l kell érnünk, hogy a vas- és íémbegyüjtéri előirányzatunkat mielőbb
teljesítsük.
A z elkövetkezendő időben még fokozottabb erővel kell hogy folyjon
a vas- és fémbegyüjtcs, hogy n«
valljunk szégyent.
Földművesszövetkezeteink
dolgozói házról-házra járva keressék fel
1
a dolgozó parasz ságot, de különösen a tanyavilágot
és gyűjtsék
össze az elszóródott hulladékokat,
Ugy készüljenek fel a földműves,
szövetkezeteink a vasárnapi újabb
nagy csatára, hegy megyénk
aí
előirányzott tervet ne csak száz
százalékra, hanem azt túlteljesítse.
Kérjenek segítséget a helyi
párt.
szervezettől és fanácstól, hogy mun.
kájuk még eredményesebb legyen.

Földművcsszövetkezeleink jő ered.
menyéhez hozzájárult a pártszervezetek és tanácsok nagy segítségeÁsol hatmán például a tanács
dolgozói a földművesszövetkezet
dolgozóival versenyezve jártak
házró' -házra,
tanyáról-tanyára
Kopenhága
(TASZSZ).
Május jával, valamint a világ békeszerető
és gyűjtötték n hu'ladékvasat és
22-én megnyilt Kopenhágában
a népeivel. Köszöntötte Korea, Vietfémet.
Dán Kommunista Párt XVII. kon- nám, Malájföld
és
Görögország
A. termelőcsoportok kocsijai a bri- gresszusa.
függetlenségéért harcoló népét. A
gádok után összeszedték a tanyák,
A kongresszust Axel Larsen,
a Dán Kommunista Párt nevében üdnál lévő ócskavasakat és vitték a
begyüjíőhelyre. Ásotthalmán egy. Dán' Kommunista Párt elnöke nyi- | vözölte a Szovjetunió Kommunista
(bolsevik) Pártját, Joszif Visszárioszerre a termelőcsopcrtok huszon- totta meg.
nevének
Ismertette a dán politikai hely- novic3 Sztálint. Sztálin
négy kocsija is állt megrakva hu'.larésztlókvassa! a földművesgzövetkrzet zeteit, a mostani külpolitikai ese- 1 említésekor a kongresszus
ünményeket, rámutatott, hogy a ha- vevői felállottak és lelkesen
átvevőhelye előtt.
ladó erők
világszerte növeksze-' nepeltek.
A lelkes munkának
eredményeI nek.
A kongresszus meghallgatta
a
ként vasárnap már délelőtt 11 órára
„ A Dán Kommunista
Párt
— ' Külföldi kommunista pártok üdvözteljesítették előirányzott 1 ervüket
harcában
szolidáris
és tovább indultak a 150 százalékos ' mondotta —
foKommuntó'a leteit. A küldöttek lelkesen
oredimiény eléréséért. Pénteken
a a világ valamennyi
gadtak Mariin Andersen Nexőnek,
Pártjával,
élén
a
Szovjetun'ó
ha-1
déli órákban pedig egy vasúti vaKommunista Párt- a neves dán Írónak felszólalását.
gont raktak meg az összegyűjtött talmas és hősi
ócskavassal. Elindították az ásotthalmiak az első ócskavassal megrkott vagont Diósgyőrbe, az ú j nagyolvasztóhoz.
Igen jó munkát végzett a móra.
haimi földművesszövctker.et is, bár
tt Pálinkó elvtárs, a helyi tanács
Berlin (MTI), A Német KommuA Szabad Német Szakszervezeti
elnöke nem sóit segítségei nyújtott
munkájukhoz. Annál nagyobb segít- nista Párt Központi Bizottsága ki- Szövetség
vezetősége
ugyancsak
séget kaplak a földművasszövetke- áltványban szólítja fel Nyugat- felhívási intézett Nyugat-Németorzet dolgozói a halárőrség tisrztjeilakosságát,
hogy szág szervezett dolgozóihoz. A Néiől és honvédéitől. A
s z á a d a p u S Németország
Demokratikus
Köztársaság
honvéd elvtársak felajánlották, hogy újabb tömegakciók, sztrájkok és met
va árnap ők is rcsztvesznek a hul- tüntetések végrehaj lásával
akadá- szakszervezeteinek
vezetősége
töladékgyűjtésben cs kihívták
ver. lyozza m í g a háborús keretszerző- megsztrájkok szervezésére, valamint
senyre a földművesszövetkezet riol.
gozóit. Reggel nyolc órakor a föld- dés megkötését és kényszerítse ki a a munkásegysóg megteremtésére és
szólílja
fel
a
művesszövetkezel előirányzott ter- békeszerződést egész Németország- megszilárdítására
vét niár 54 százalékban teljesítette g á "
nyugatnémet dolgozókat.
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TANACSAIJO

A

Szigorú bírálattal a hibák ellen

nemzeti

kérdés

Ahtnaértékezlet

a

lextilkombtnálban

Nagyfontosságú értekezletre gyúl- ] verhet el hibákat, ha azonban
*
A SZK(b)P történetét köz totek össze kedden délután a Textil- dolgozók tíz- és százezrei'- vonják
ré felsőfokon tanulmányozó elvbe a vezetés nehéz munkájába, döns r i j s s s ú
társak azzal a kéréssel fordultak
tő hi-búk n-tot ferdülik attivsk elő.
szerke zt« églin'>-öZi hogy közül,
A Textillkornhinét egyes műszaki
álló fe'ÍJdatckat, a fennálló hibák
a folyamat. amelyben ar emberek ségek államé való egyesítését. Ma- Z e t ó ' ' Megtárgyallak
az előttük vezetői nem érzik ét el'^gé munjllnk elméleti fn- árraclöt a nem
kiküs zöbölése i.«k lehető stégét.
j gyarországon az állami szervezett.
retl kérdésről. Szabó Imre
el v . nemzetté egyesülnek.
Az aktivaértekez/et
b:s/ámolóját kájuk felelősségét. Nem tanulnak a
A nemzetnek a pontos és elfő- ségre a magyarországi
nemzeti- Kle n Sándor elvtárs tartóttá meg. dolgozóktól és az íróasztal mettől
társat, a Szegedi Tudományegyemeghatározását
Sztálin s égok magva, a magyarok bizonyul- . Elöljáróban foglalkozott azzal, hogy igyekeznek eredményeket etéthi.
tem marx'sta-leninlsta
tanszéké- gadható
6k egyenek tnnárát kértük fel az elitté- eivtárs adta a „Marx'ztnus és nem- tak legalkalmarabbaknak — Oroszorz ü z e m a legutóbbi értékelés során
zeti kérdés"
c. közösbe.
művében:
Oroszor- arnem
A felvilágosító munka
réti tanácsadó megírására, melye, m^U
tartás
a^N a áttették
t e r e p Magyarországot.
é t a'
fcg'ált helyed a
könnyűipar
nemzet az emberek
történelmileg szágban a nemzetségek egyesítói- htat legjobb üzem: között. — Ephiányosságai
mai es holnapi (vasárnapi) szá- . nyelvnek. a területnek, a puzdo-ték Iklknek
él
nagy-oroszok vállalmunkban folyamatosan kozíunk. J sági életnek és a kul'úra
közössé- I w ' kialakult élén egy történelmi- pe,n ezért — amint mondotta — en.
SaWonosa.i megy az üzemben *
éi
. leg kialakult erös és szervezeit ,iek az értekez! tn k egyik fő célja, felvilágosító munka. Egyes népneA marxizmus-leninizmus
alap.
hogy
megbeszéljük
azokat
az
erednak
kő
megnyilvánuló
lelki alkat, j nemesi
bürokrácia
állt".
vető kérdése a proletariátus dikla- . gében ^sége
alapján keletkeÉétt"
(Sztálin).katonai
így tehát
egy monarchi
bizalmiak
a
ményeket. amelyéket üzemünk a velők. szakszervezeti
túrájának a kérdése, a proletérdik- ' . R á m u t a l
Sztálin e'v'árs
arra, án belül több nemzet fejlődik ki.
ilyen mó'lon
rnul't év augusztus 20 ót* elért, de júirtos 1-i versenyt
h sy
a
tatúra kivívásának, megszilárdítása
°
Elsorolt Ismérvek köA kapitalizmus fejlődése
azon- ne feledkezzünk meg a hiányossá- szervezték: „Te mit ajánl z fel júelőfeltételéhek a kérdése. A nem- zül egymagában egyik 6em elegen- ban nem kerüli el Kelet-Európa or- gokról sem.
nius l - r e ? . . - " és ezaei már el is
dő
a
nemzet
meghatározásához.
szágait sem. Az egyes
nemzetek
zeti kérdés, csakúgy, mint a
pavégezték a szervezés
felvi'ágosító
Sőt:
ha
ez
ismérvek
közül
csak
Klein
elvtárs
ismertette,
hogyan
burzsoáziája arra törekszik,
hogy
raszikérdés, a proletáriátos
Szörészét. Nem
magyarázzák
meg
egy
hiányzik,
a
nemzet
megállta
meg
helyéi
az
üzem
a
békesaját piacot alakítson ki. De ekvetségesének a kérdése a halalomkellőképpen, aem támaszt ják
alá
szűnik
nemzet
lenni.
Csakis
harcban.
A
Texl
.lkom
b
irtaiban
a
az kor már elkéstek, mert a legnaért való harcában. Szlálin elvtárs
tervüket poliiikavag az egyes cclsitfiz.'sek
vette dolgozók első negyedévi
mondotta:
„A nemzetek jogainak Összes ismérvek együttes jelenléte gyobb nemzeit burzsoáziája
esetén beszélhetünk nemzettől'.
százalékban
teljesítették, végrehaji tt^át.
kezében a piacot. A monarchia ter- 105.2
kérdése... a proletár
forradalom
Klein elvlá."s befejező szavaiban
Sztálin elvtársnak ehhez a meg- mészetesen a legnagyobb
1005 en tettek április 4 ti&zte'et.to
nemzet
általános kérdésének
egy része,
A
kis munkafelajáralást, amelyet jóval túl. azonban irméteKto rámutatott aramoely az egésznek alá van rendel- I b a '*™™«áhóz, _ megpóbáltak egye burzsoáziáját támogatja.
teljesítettek. Április 4 irtán
az ra: nem arról van
hogy as
ve, a amelyet az egésznek
néző- | ? e k m f ? e g y '"nervat a
nemzet nemzet, tehát az elnyomott nemzet
1
nagy üzem népneve ói, szakszervezeti bi. üzem roeszul dolgoz k. hanem, arpontjából kell vizsgálni"
fogalmához ragasztani. Azt állitot- burzsoáziája harcot indít a
újabb
muriika''Wi; i'ü'ett'1 ról, hogy ezeket a hiányosságokat
nemzet zalmijai
Ez azonban természetesen
egy *ak- b o , ? y c S a k a z o1 Y. an nemzete- nemzet, tehát az elnyomó
fogtak a május 1-i felajánlások kiküszöbölve sokkal nagyobb teret ke
z
burzsoáziája
ellen,
hogy
árui
elpillanatra sem homályosítja
vagy , *
, nem <dneK elismerni, ameszervezéséhez. A lelkesedés
meg- melési eredmények elérégére képecsökkenti a nemzeti kérdés jelen- 'jeknek saját, külön államuk van. helyezésére piacot szerezzen,
mutatkozik a z éjiért eredmények- sek az üzem dolgozói.
c sze n t
az0
tőségét. A nemzeti kérdésnek
a
" , . " b a i n az elnyomott
A nemzeti kérdés fejlődésének az ben. 1015.en tettek erre a napra
marxizmus-leninizmus
klasszikusai, !
f k e \ a m e ' y c k n e k . n l n " 6 n T első időszakát tehát az jellemzi, vállalásit. A fel'ajémtók 99-5 száza,
Hozzászólások
6llan,uk
Marx, Engel, Lenin ré Sztálin * n
«SYtól-egyig
törölni hogy Nyugat-Európában, a kapita- léka teljesítette igéretét. A Textiligen nagy
fontosságot tulajdont- j k e l l e n e • nemzetek kategóriájából lizmussal egyidejűleg, nemzeftj á l*, kombinát valamennyi dolgozója telCsatnádi Balázs elvtárs hozzáseóré u 8Y
- a n '8T
,
tottak. A
nemzeti kérdés
alap. ; f".
« elnyomott nemze- mok keletkeztek és ezekben a, nem- kesen készül június Í r
a me- !ásál>:m elmondotta, hogy az ön1l tek
e k hharcát
arcát a
zeti
államokban
.vem
volt
nemzeticszméit még Mar* ré Engels fo- ?
nemzeti elnyomás elgyei béketalálkozó tiszt eV-'fa. E d . teltséget a szívós « rendíthetetlen
galmazták meg, amikor • nemzeti I I e " l k i k e , 1 . e n e küsz:öl>ölní a nem- ségi elnyomás. Ke'et-Európában v i . dg 1018-an tetteik felajánlásit és a népnevelő, felvilágosító
munkával
tt
felszabadító mozgalmai elemezték, *® . mozgalom fogalmából.
Gya- szonj több nemzetiségi államok ala- dolgozók 88 százaléka már teljesí- khet leküzdeni.
f
kultak, élükön egy fejleiitefob rté;m tette június 1-i igéretét.
— Nagy szükség volt erre az ak*
az akkori ír-országban, Indiában, | al
*
°
Kínában, Közép-Európában,
Len- e ™ának bővítése
azzal, hogy i geltel, amely a többi, fejlcdteben el.
tivaéttekezlelre — mondotta CsepKétségtelen,
szép
eredményt
ér.
gyelországban és Magyarországon. I c ? a k a z ° ' Y a n nemzeteket Ismerjük maradt nemzetet politikailag és
tek el a TextUkombí.iált
dolgozói rögi Győző elvtárs, KosíUth-dijag
Lento ezeket ez eszméket a nem-l e l nemzetnek, amelyeknek önálló daságUag is elnyomta Ezek a ke. és hogy ez tizem mégsem s z e r e p e l t íbnódavezető. _ A Tex'Ulkombinátze
ál,amnk
v,n
e1kerulhe
ze i te gyarmati kérdésről szóló ™ ? ' »
.
;
" leti sok-nemzötieégü államok voltak még a hat legjobb üzem közöttt ban 80 százalékban fiatalok dolgozne
a nemzőtj
elnyomásnak,
tanltássá fejlesztette. Sztálin
elv™ z e t l elnyomás
az bölcsői
hatalma*
sem, annak okát Klein elvtárs így nak ré ezek a íiaialok
tár, ezen a téren Ls folytatta Marx- m p « i a l « « a elnyomás
igazolására amely létrehozta a nemzeti viszá- foglalta össze:
segítséget nyújtanak már fiatalsáame
Engele ré Lenin nagy müvét. Még
'ynek
hordozói egy. lyokat, a nemzeti mozgalmakat, a
guknál fogva is a termelési győzelLenin e M á w életében vele együtt, zéal , . a ' á a n e ™ , ' f m a r ' k e l , f i " L n e " - nemzetiségi kérdést, mert az állam
mek elérésében.
önteltség
dolgoztn ki a munkásosztálynak a ; 1 tnek a saját külön nemzett
ál- élére került uralkodj nemzet vezető
Csepregi elvtárs beszélt
orról,
és rétegeinek ellenállása útját állta a
nemzeti és gyarmati
kérdésről « m n a l nem bíró elnyomott
Számtalanszor tehet haHaiii
az hogy a műszaki vezetők egy Sztanem
teljes
jogú
nemzeteket
és
azt
később
önálló
életre
ébredő,
de
szóló elméletét, stratégiáját és takdolgoznak,
üzemben a felső vezetőikből kezdve hánov-komplex terven
tikáját, az imperializmus ré a pro- tartják, hogy ez a körülmeny fel- háttérbe szorított nemzeteik fejlő- a dolgozókig, hogy nincs a Textil* amely az üzem valiamennyi dolgozójogosttja
őket
a
nemzetek
elnyodésének.
letár forradalmak korszakában.
kombinátnál jobb üzem, mert szov- jának meghatározza feladatait, egymására. A nemzet fogalmának
a
A nemzeti kérdés fejlődésémek eb.
A II. Internacionálé pártjai megbővítése az előbb említett 6émával ben a® időszakában az elnyomott jet gépekkel dolgoznak. Ezt a hírt últej egy egész sor munkamódszerhamisították a nemzeti kérdést, küazt Jelentené, hogy a Szovjet Köz- nemzet burzsoáziája a vezető erő, növeli még az egyes üzemek dolgo- javítást vezetnek be, ami által előlönválasztották a nemzeti mozgaltársaságok burzsoá
nacionalistáit de világosan kell látnunk art is. zóinak véleménye is, amikor nzi segítik az üzem termelékenységének
makat a proletariátus
felszabaigazolná, „akik
azt
bizonyítják, hogy milyen a munkásosztály vi- mondják: ,,Könnyű a Textiikombi- növekedéí ét. A vezetők hatá.ozatdító harcitól. A nemzeti kérdést
javanálnak, korszerű, modem üzemben lanságának kiküszöbölésére
hogy a szovjet nemzetek megszűn- szonya a nemzeti
mozgalmadhoz
refornrsta módon mint elkülönített
solta. hogy minden egyes al3óbb,
dolgoz nak!"
tek nemzetek lenni, miután elhatá- ebben az időszakban?
önálló kérdést vizsgálták, függetlerozták, hogy saját nemzett
Szov— E z nem ítéletien jelenség éB vrgy felső vezető egy személytől
nül a lóké hatalmának, nz imperiaA munkásosztály vezérei támogat,
jet Köztársaságaikat,
a
Szovjet
nem alulról indult ki. Számi'atan kapjon utasítást — nem úgy, mint
lizmus
megdöntésének, a proleták
a
kis
nemzeteik
harcait.
így
pleddig, hogy egyidöben egy-egy müSzocialista Köztársaságok
Szövet
tárforradalmaknRk általános kérMarx és Engels határozottan állást vezető hangsúlyozza, hogy úgyis vezd'önek kéí-három felső vezető
ségében egyesítsék". (Sztálin).
elsők
leszünk.
E
*
pe<Jig
az
önteltdósétól.
Feltételezték azt,
hogy
foglaltak az 1848—49-es magyar
A nemzet „történelmileg
kiala- szabadiságharc melCett, Miért támo- séget jetenti. Azoknak a dolgozók, adobt ki feladatot. — így majd feaz európai
proletáriátus
győzellelős lesz a kiadott utasítások végkult
tartós
közösség".
Ezért
a
nemme a nemzeti szabadságmozgalomgatja a munkásosztály a kis nemze- nak, akik korszerű üzemben, szov- rehajtásáért.
jet
gépeken
dolgoznak,
sokkal
jobzetek
születnek,
virágoznak
és
elmal való közvetlen szövetség néltek harcait? — Azért, mert a mun.
Borbély András elvtárs a néjmekül is lehetséges,
feltételezték, halnak. A kapitalizmusban szület- kásosztály minden elnyomás ellen ban ki kell venni részüket a tera szovjet
gépek velők munkájnak jobbátételéről beformában harcol. De a munkásosztálynak sa- melésből, mert
hogy a nemzetiségi kérdés
meg _ nek ré virágoznak, új
o'íelár ! virágoznak a szocializmusban és a j á t érdeke is, hogy ne uralkodjon a kötelesettséget is jelentenék.
szélt. ismertette, hogy a Textilkomoldható,
önmagától, a
világméretű
győ- saját nemzetién egy erösebb burforradalom
győzelmétől az impe kommunizmus
Ezenkívül a munka hősei
sem binát népnevelői, szakszervezeti birializmus ellen vívott harc nélkül. zelmének esetén el foginak halni.
zsoázia. Először is a nemzeni elnyo- járnak elől jó példával ennek az zalnviai kétségtelen, nagymértékben
dolgozók
Sztálin elvtárs mondottat
„...a
más visszatartja a későn kifejlődő önteltségnek kiküszöböl eeéiben,
A elősegítették az üzemi
kérdés
fellődéséneh más visszntarlj'a a későn kifejlődő Textilkombinát dolgozói június 1" tervteljesítését, ez azonban nem eleleninizmus bebizonyította
és
az A nemzeti
lOrlénelmi
Időszaka
imperialista háború és az Orosz- három
déséft. Ezzel akadályozza a munkás- re késztilinélc, etzcnibain már
hal- gendő. Ezért a népnevelők közölt
országi forradalom igazolta, hogy
osztály kialakulását i9. Másodszor lani olyan hangokat, például Satt. felosztják a területet, hogy minden
1.
A
kialakuló
és
virágzó
kapitaa nemzeti kérdés csakis a proletár
gátolja a 'nemzeti e'nyomás a mun- ner József elvtárs
művezetőtől: egyes dolgozó a népnevelőkön keforradalommal kapcsolatban és
a lizmus időszaka.
kásosztály szervezkedését. Az ural- „mi biztos elsők leszünk az augusz- resztül ismerje meg az egyes hatá2. Az imperializmus,
a halódó kodó nemzet ragyburzSoáziája. sa- tus 20-1 versenyben!"
rozatokat. Beszél't ártót, hogy a műprolelárforradalom talaján., oldható kapitalizmus időszaka,
ját nemzeti nyelvét akarja ráerőszaki vezetőit, a blokkvezctők, akik
meg, hogy a Nyugat forradalmának
3. A szocialista forradalom győ- szakolni a kis nemzietre, meg.
közvetlen parancsnokai egy-egy teHarciasság hiánya
győzelméhez a gyarmatok
és
a
fosztja a szervezkedési szal>;ds'\g.
remnek, gépcsoportnak, állandóan
függő országok imperializmus
el- zelme utáni korszak,
t ó i Éz különösen sújtja a munkásA TextiIkombináiban n.am talál- segítsék a népnevelő munkát, hogy
lenes
szabadságmozgalmával való I . A kialakuló
és a eirdgmő
osztályt. Harmadszor pedig elvonja juk me E azt a Lelkesedést a dolgo. ezáltal is emelkedjék a felvilágosító
forradalmi
6zövelségen
keresztül kapitalizmus
Időszaka
a munkások figyelmét a nagybur- zóknál. ami a mulit
évben
az munka szíhvonala.
visz az út". A nemzeti kérdés
a
A nemzetek kialakulása Európa zsoázia elleni harctól, a munkás- augusztus 20.i versenyben, vagy
A Városi Pártbizottság nevében
prolefárforradalom álfalános
kérosztályt a nagyburzsoázia uszályába Szitálin elvtárs születéenapja tisz- Biczó György elvtárs üdvözölte az
désének egy része. a proletárdik- nyugati és keleti részén másképtereli. Végül pedig
a
különböző teletére indulit versenyben tapasz- aktivalértekezlet résztvevőit,
majd
pen ment végbe:
tatúra kérdésének egy része.
nemzetek munkásosztályait egymás talhattunk. Ez pedig — ahogy Klei n elmondta, hogy ez az
aklivaérteNYUGATON: a nemzetek kialae:len uszítja, azon elv alapján, nogy elvtárs mondta — a harciasság kezlet és a hozzászólások száfna éa
Lenin és Sztálin elvtársak rámukulása a feudalizmus és az abszooszd meg és uralkodj rajluk.
tattak, hogy sz elnyomott
orszá- lilizmus
hiánya. Egyes dolgozókból és veze- színvonala azt bizonyítja, hogy
a
felszámolásának az Időgok nemzett
szabadságmorgalmA I
tőkből hiányzik •
VWSttiírete.Mftn* párl- és a gazdásági vezslők szo
összeomlása
és
szaka. A hűbériség
Az
uralkodó
osztály
proletariátunak a mélyén forradalmi
lehető
egyúttal sának támogatnia kell. mégpedig Arra gondoLnak: cCég ha papiroson mély ezerint ls felelősséget éreznek
ségek rejlenek és ezeket a lehető-1 a*
és
vannak meg a versenyzők! Itt fel- az üzem életéért.
ségeket ki is lehet használni,
népek nemzed egyesülésének és határozottan és cse'ekvöto kell tá- hozta Klein
a
elvtárs
a mult év
Nyugat-Európában általában
egy- mogatnia, az ednyomott és függő
Ezek után Ipovllz András főműközös ellenség, az
Imperializmus szersmind az önálló nemzeti állaaugusztus
20-i
tapasztalatokat, vezető műszakja nevében
vállalta,
népek
nemzeti
szabadságmozgalmát.
megdöntése érdekében.
amikor a művezetők
mondhatni
mok kialakulásának az ideje
is.
„Ez természeteden nem jelenti késhegyig menő harcot folytattak hogy a többtermclés érdekében háAz angol és holland nemzet a XVI.
békemflszakot tatlahak.
A nemzet
fogalma
ezt — mondja Szt'ili.i elvtárs —, egy-egy kiló fonalért. E z ma nem romnapos
és X V I I .
század
forradalmaiban
Puskás Jenő elvtárs a ,,B" műszak
hogy
a
proletariátusnak
minden
A nemzeti kérdés
megért'rééhez alakult. A francia nemzet! az 1739tapasz) alható.
nevébeh kérte, hogy műszakját ápfajta nemzeti mozgalmat, mindenütt
mindenekelőtt szükség van
arra, I
.
, , . .
. , _
..
rilis 4 névre változtassák. Egyben a
é vfeMÉMMBBIni
l
hogy tisztázzuk az alapfogalmakat.
.
P IÍ2
az és mindig, minden egyes konkrét
Nem hajtják végre
műszak nevében Ikiét tiapös békemfl-_ u u® „ „ ; „ olaszok a XIX. század közepén, az esetben támogtania kell. Az olyan
a határozatokat
szakot vállalt.
támogatásáról
Nézzük meg eloszor is, hogy m. o
forradalmi
harcai- nemzeti mozga'mak
van itt szó. amelyek az impcria'izIgen eredményes Volt a Text'íN
nemzetf Ismeretes, hogy a nemzetSzámtalanszor előfordul a Textil,
mus gyengítésére,
megdöntésére, kombinátban, hogy egy-egy ha' á . kombinátban az akttvaériekezlét. A
röl és a nemzeti kércTésröt
szóló, h 0 " ®BYesültek nemzetté.
_
irodalomban
a
legkülönbözőbb
KELETEN: a fejlődés máskeppen nem pedig megerősödésére és fenn- rozatot nem hajlanak végre. Egye- kemény és szigorú bírálat, önbírájelentős
mértékben
meghatározását találjuk a nemzet- nmnt
végbe.
Magyarországon, tartására irányul. Varanak esetek, sek aira gondolnak, hegy a, hatá- lat bizonyára
nek. Egyesek szerint
a
nemzet Ausztriában és Oroszonzágbamnema amikor egyes elnyomott országok rozatokat csak azért hozzák, hogy megjavítja az amüírvsem utolsók
politikai
nemzetek kialakulásával
„faji közösség",
mások
szerint nközpontilag
irányítóit államegyide- nem Bell mozgalmai összeütköznek a Ingyenek, Ilyen határozol volt pS'. között járó termelési é s
Magyarországon prolptármozgalom fej'ődésérek ér- dáui hogy a rajzolók
álláspont szerint a egy
„nemzett
Jellem jűleg jött létre.
hetenként mtthkát nz özemben, ,tö (lton in„kultúrközösség",
harmadik
közö sége", „nemzeti sorskőzösség és Ausztriában, valamint Oroszor- detkelvd. Magától érthetödik. hogy egy-két rajzos plakáton
dicsérjék dultak el a Textllfthmbtoát vezetői
indult a ilyen esetekben támogatásról szó meg a termelésben élenjáró dolgo- és dolgozói annak érdekében, hogy
által összekapcsolt emberek sorsa". szágban még meg 6em
ismét vlsé*
fejlődés,
vagy
még ! s e m lehet,"
És még sorolhatnánk
6zámos h» kapitalista
zókat, vagy bírálják a munkafegye- ílZemlik homlokzatára
a j \ mutt' század
40.es éveiben lem ellen yctöket. Ez a határozat szakerüljen a z élflzem esiitag.
sontó meghatározást a
nemzettol, csak kialakulóban volt, amikor
amelynek egyike sem fedi a nem- külső veszély, a törökök, a mon- : Marx a magyarok és a lengyelek csak határozat mavadt. Elhatároz,
golok és más keleti népek tárna. | n e m Z e t i mozgalmai mellett, a cse. tuk, hogy n'Zptm'n nyilvános-ágra
zet igazi fogalmái.
A marxizmus-leninizmus,
mint dása szükségessé te te az erős, a hek éa a délszlávok nemzeti moz- ke l hozni a Tcxtilkombinát és a
Olimpiai V>élye£«orozatot
minden társadalmi kérdést, a nem- központtlag irányított állam lélesí- ; g- a I m a c n e n foglalt áUáát A nia- Lőrinci Fonóda között folyó páros,
ad ki a posta
zeti kérdést is meghatározott tör- tésót, amely a törökök és mongo- _ y a r o k és a lengyelek az abszolitiz. versenyt. Ezt a határozatot Í3 hánapos
késedelemmel
ténelmi időszakhoz kötve
tárgyal, lok támadását el tud a hárítani. A m u a e i j e n harcol j forradámi népek rem—négy
A poslati-yí mtoistriérltuft közli,
ja.
Megállapította a marxizmus központilag irányított államok ez- TOitak a csehek és a délszlávck hajtják végre.
hogv se 195Ö. éVl olymplM verBe.
leninizmus, hogy a nemzeti is tőr. ért
Kelet-Európában
hamarább pedig akkor reakciós népek voltak,
nyek a'ikálm'ifcél má'us r 6 áft haftónclmi jelenség és mint Ilyen, alá keletkeztek, mint a nemze ek és oro z előőrsök Európában az abA vezetők elszakadtak
mi"C, n-gvven, halvto fiji'r, e/ry,
van vetve a változás törvényeinek, "em nemzeti, hanem nemzetkozös- szolitizmus előőrsei A csehek és a
1 70 és 2 forint értékből áll i „olyma dolgozóktól
A marxizmus-leninizmus
azonban «égi államok jöttek létre, amelyek dé'szlávok nemzeti mozgalmainak
piai'' béiyégsotozrtot hoí fergdómA dolgozók lelkesedését csökkenti ba. A fortoLombatocsltás sáp ián
•zt is megállapítja, hogy a nem- több nemzetiségből állanak. Ezek- támogatása ekkor a munkásosztály
zct nemcsak
történelmi
kategó- ben az államokban a pohuka.lag részéről a cár.zmusnak, a forra- nz a körülmény is, hogy a vezeték Budapest főpos'a, Budapest 72 B u .
legveszélye ehb kissé távolállnak a dolgozóktól. Nem danesl—Fi'atolia D:hre;e n 1 Misrla hanem pontosan meghatározott legfejlettebb nemzet
vállalta
a dalmi mozgalom
korszaknak és pedig n fölfele ha. különböző nemzetek állammá egye- európai ellenségének közvetett tá- vonják bs őket a vezetés munká- kolc 1, Pécs 1. Sopron i . Szeged 1.
I mogatésá! jelentet e volnajába, ped g Sztálin elvtárs aat ta- Sztálinváros 2 postahivatal elsÓ.
Icdó k 'plta'lzmu* korszakának tör. sltése.
.(Folytatása következik.).
nítja, hogy 10—20 vezetőkáder kö- napi bélyegzőt használ,
tónclmi kategóriája. A
hűbériség 1 „Ausztriában a németek
voltak
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Az MNDSz kongresszusa
nemcsak a szövetség
tagjainak,
hanem minden
jószándékú,
békét akaró magyar nőnek
ünnepe
* orr óhangulatú, békeharcos nagygyűlést tartottak Budapesten az MNDSz asszonyok
A Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége I I I .
kongresszusának
előestéjé®,
péntek:®
nagygyűlést
tartottak Budapesten a Kossuth
Lajos-téren.
A nagygyűlés elnökségében ott
volt Rónai Sándor elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke, Kovács István
elvtárs, Kristóf István elvtárs
a
SZOT főtitkára, az M D P Politikai
Bizottságának tagjai. Dobi István,
A minisztertanács elnöke. A nagygyűlés elnökségében foglalt helyet
Rákosi Mátyásmé elv*ársnő. Ugyan.
<-sak a díszemelvényén helyezkedtek
f l az MNDSZ I I I . kongresszusa alkalmából Budapestre érkezett kül.
földi nőküldöttek.

Erdélyi Albert, a Ruhagyár munkaérdemrenddel
kitüntetett sztahanovistába befejezte ötéves tervét
Egy óra. A nehézkonfekcló-üzemrész falán az óramutató gyore iramban halad körbe. Erdélyi
Albert
elvtárs munkája közben sűrűn vet
felé egy-egy pillantást. — Na még
15 perc. — Erdélyi elvtárs ötéves
tervének utolsó
munkafolyamatát
végzi, ügyes kezében gyorsan halad a munka.
Dolgozótársai
figyelik.
Pillantásaik,
amelyeket
feléje vetnek, újabb lendületet adnak ennek a fiatalosait mozgó 40
év körüli embernek. Még 5 perc.
Átvizsgálja a munkadarabot, nehogy
valami baj történjék — mert bár
mennyire is siet, nem 6zabad, hogy
a minőséggel baj legyen.
Nemsokára örömlől ragyogó arccal jelenti a művezetőnek: — Befejeztem az ötéves tervbein előírt
feladatomat!
Ujoeg a X. Derem. Szól a telefon
a pártirodában . . . Befejeztem
az
ötéves tervet.. .
A hango6ítón adja tovább a hirt
az üzem valamennyi dolgozójának
Zseb ők elvtárs: —
Erdei
Albert
sz'ahánovisla, munkaérdemrenddel
kitüntetett, a szakma legjobb dolgozója 1952. május 23-án egy óra
15 perckor

elvtárenő és a Béke-zenekar tagjai. A Békebizottság nevében Lácsánné elvtársnő
köszöntötte Erdélyi elvtársat és kérte, hogy
a
jövőben is ugyanígy fokozza termelését, hogy ötéves tervünket határidő előtt valamennyien befejezzük.

a szocializmusért, a demokráciáért pülőtéren Váss Istvánná, az MNDfolytatott küzdelmen alapszik.
SZ főtitkára, Szabó Piroska, az
— Meg vagyunk győződve ar.
Elnöki Tanács titkára, az MNDSZ
ról, hogy a szóvjet és magyar
titkárságának tagja, Vajdai LajosA Béke-zenekar
nők barátsága tovább erősödik
áé, az MNDSZ budapesti szervezeés növekszik a háborús gyujto.
tének titkára,
Pauíicz Tivadarné,
ez alatt elhelyezkedett és egyszer
gatók elleni közös, szünet nélaz MNDSZ
külügyi
osztályának
reak felhangzik
a
Béke-induló,
küli harcban.
vezetője fogadta.
majd a Moszkva-keringő és egy
— Nem férhet' kétség ahhoz,
CSokor magyar-nóta.
hogy a béke hívei megvalósíthatRomán, bolgár, francia,
Erdélyi elvtárs ez alatt ott Ml a
ják nagy céljukat és a hatalmas, olasz,osztrák,finn küldöttek
középen és agyában mint egy filmnépeket átfogó békemozgalom elszalag percek alatt pereg le az éleérkeztek az MNDSz
söpri az imperialista agresszorokat.
le. Látja magát, mint kisfiút, nkiIII. kongresszusára
A szovjet kormány, az európai népi
nck kj kellett maradnia az iskoládemokratikus kormányok, a hatalA Magyar
Nók
Demokratikus
ból. hogy segítsen szüleinek kenyemas Kinai Népköztársaság, a Né- Szövetsége III. kongresszusára pénret kefesni. Később munka né'kül
met Demokratikus Köztársaság kö- teken Budape6lre érkezett a román,
a gyárak előtt ácsorogva. Majd a
vetkezetes és állhatatos
békesze- a bolgár, a trancia, az olasz, az
felszabadulásra emlékszik, az első
A himnusz elhangzása után Vaj- rető politikája, amely
az
egész osztrák és a finn nők küldöttségei.
szovjet katonára, akit
meglátott.
dai Lajosné elvtársnő, az MNDSZ baladó emberiség támogatását élA román nők
képviseletében
Átvonul agyán, am'ikor kenyérrel a
budapesti szervezetének titkába üd- vezi, a bizíosÜék erre.
Elisaheth Plescoaru a Romáin Dehóna alatt indul országot építeni a
vözölte a megjelenteket majd Vass
A sziovjet küldött után Sen Jüan mokratikus Nőszövetség
végrehajIstvánná elvtársnő, az MNDSZ fő- Sin, az
népnek és magának. Ott látja magát
ös.szkínai
Demokratikus tó bizottságának tagja és Me ega
titkára mondott ünnepi beszéde*.
Újszegeden,
ahol a Ruhagyárban
Nőszövetség képv.selője szólt a m a . Valéria Co-ga®. a Román Népdolgozott, apró pincékben a gépek
— Ennek e gyűlésnek izzó han- gyar asszonyokhoz;
köztársaság Állandó Béke védelmi
fölé hajolva. Később, amikor meggulata b i z o n y í t ó arra — mondotta
— A kínai nép — mondotta — Bizottságának ti'lkára, a bolgár nök
kapta
a többi között —, hogy Budapest forradalmának győzelme után ha. képviseletében Zlatka
Georgieva
asszonyai megértették:
talmas
építőmunkát,
mélyreható Waszilewa, a Bolgár Kommunista
befejezte
ötéves
tervét.
az első kitüntetést.
kongresszusunk nemcsak szöváltozásokat hajtott végre hazájá- Párt Stára zagovári szervezetének
vetségünk
tagjainak,
hanem
ban. A Kínai Kommunista
Párt osztályvezetője, a finn nök képviEz alatt lenn a nehézkönfekció- A másodikat. Azt is úgy látja, mintminden jószándékú, békét akavesz üzemrészben a terem dolgozói neMao Ce Tung elvtárs kiváló veze- seletében Lidia Alina Orpo
ha cSak tegnap történt volna, amiró magyar nőnek Üitnepc.
MNDSZ III. kongresszu- vében Virágh Nándorné
sztlahá- kor elhatározta: négy év alatt teltésével gyorsan helyreállította
és részt az
— Ez a kongresszus is meg fogja fejlődésbe lendítette a népgazdasá- sán. A francia küldöttség
tagjai: novls'tá, a DISZ nevében
Krizsán jesíti a tervet.
mutatni a magyar nők nagyszerű got. Ennek eredményeképpen
Renée Chabredier, a Francia Nő- Ilona, az üzemi bizottság nevében
fejlődését. A
tanácskozáson,
á
szövetség titkárságának tagja
és Németh elvtárs üdvözölte az
Es imé, négy év helyett két evüna
kínai
nők
felemelkedése
is
snoetahi
nagygyűlésen
résztvevő
Alba Durand, az olasz nők
kép- nepeltet!. Huszka Sándor elvtárs az és öt hónap alatt teljesítette előnagy
léptekkel
ha'adt
előre.
asszonyok merőben mások, minit fel.
viseletében Maria Maddalona Rosei,
A továbbiakban beszámolt) arról az Olász Nőszövetség főtitkára, az ÜB. és az üzem valamennyi dol-1 irányzott tervét. Ezt az ünnepsészabadul ásunk elfltt voltak. Nem
gozója nevében mondobS köszöne- get. amelyben része Volt, soha nem
cselédek, napszámosok, vagy két. a küzdelemről, amelyet Kína dol- osztrák nők képviseletében Anna tet Erdélyi
elvtársnak.
Közben felejti el. Ezt szaVftkban Is kifejezszeresen kizsákmányolt gyári rab- gozói — közöttük a kinai nők — Hornik-Strömer, a bécsi szervezel egymás után jönnek a terembe a te amikor doflgozó társainak megfolytlátnak
az
imperialisták
aljas
szolgák, a konyha szűk fá'ai közé
elnöke és Maxi Rlecker, az Osz- Városi Pártbizottság tagjai: Makra, ígérte, hógy lankadatlan erővel küzd
beszé- trák Demokratikus
szorított háziasszonyok, hanem ön- mesterkedései ellen, majd
Nőszövetség Szabados elvtársak, a Városi Béke- tovább bélkés étetünk megvédéséért,
dét
Így
fejezte
be:
ttt&töS, alkotó, a dolgozó nép, a
tagja érkeztek Budapestre.
bizottság titkára Lacsán
Mihályné a szocializmus felépítéséért.
—
Drága
testvéreim,
magyar
világbéke szolgálatába® minden álanyák és gyemekeki
Fogadjátok
dozatra kész asszonyok.
kinai nővéreitek forró
üdvözletét
A
továbbiakban
hangsúlyozta és jókívánságait további sikereitekhogy
hez.
a magyar nők a kongresszusra a
A kinai küldött után Reneé Chatermelés és a társadalmi munka
bredier, a
Francia
Nőszövetség
területén végzett jobb munkával
titkárságának
tagja
tolmácsolta
a
készülnek.
301—400
201—300 09?3
5083
Pécs dolgozói pénfeken délután, a húzás második napján újra
— Tanácskozásunk
jelentőségét, francia asszonyok üdvözletét, majd
a
00l—100 1075 901—1000
5140
sorsolás színhelyét, a Pécsi Nemzeti Színháá magyar nők eddigi munkájának Liselotte Heisel, a Német Nőszövet- zsúfolásig megtöltöttek
701—800
Nyugat-Németor- zat. Ezen a nápon négy darab 50 ezer forintos, 70 darab 25 ezer.
701—800 1159
5267
elismerését mutatjla az, hogy kon. ség képviselője
501—600
201—300 1218
5415
gresszusumkra 18 ország asszonyai) szágból, szólt a magyar asszonyok- tízezer és 5 ezer forintos, 1500 darab ezer forinfos, 5 ezer darab 500
401—530
501—603 1410
5416
A 135 milliós Nemzetközi Demokra- hoz:
forintos és 17.320 darab 300 form tos nyeremény került sorsolásra, va.
101—200
601—700 1478
A beszédeket sokszor szakította (amint 200 forint névértéltben 20 ezer darab kötvény, tehát összese,,
5761.
tikus Nőszövetség különböző szerve301—400
801—900 1537
5832
zeteinek képVise ői jöttek él, köztük félbe a viharos taps, maid a nagy- 43.900 darab kötvény, csaknem 14 mUlló forint értékben. Szombaton,
701—803
601—700 1579
6083
vényt sorsolnak' kl.
a nagy Szovjetunió asszonyainak gyűlés után az asszonyok tízezrei a sorsolás harmadik napján újabb 44.800 kötvényt
1692
501—600
ötvenezer
hosszú percekig éltették isméi
a
küldöttei, a hős szovjet nők.
1926
401—500
101—200 forintot nyert:
201—300 0225
701—800 2533
— Mi azt akarjuk, hogy olyan mágyáb tiép tiagy tanítóját: Rákosi Kéfezáz forintot 4171
1997
001—130
5784
594
301—430 0232 931—1000
nyerlek:
401—500 2565
4174
legyen a mi kongresszusunk hogy Mátyás elvtársat, a világbéke leg2101
101—200
001—100
0237
főbb
6rét:
Sztálin
elvtársat.
Ezer
forintot
2802
301—400
601—730
sorozat4175
drága barátnőink, a Szovjetunió és
2671
101—200
301—400
nyertek:
401—500 0280
201—300 2963
húzással:
4186
a népi demokráciák asszonyai és
2881
101—200
801—903
Négvtagú
szovjet
0562
3061
201—300
sorozat201—300
4214
még a kapitalista járom alatt szen3260
331—400
001—100 4250
0126
801—900
201—303 0572
nöküldöltség érkezett
501—600 3446
húzással:
vedő, harcoló nők is mitid megért3345
401—500
301—400 4284
0142
101—200 0308
0576
4019
601—700
501—600
501—600 8755
sék:
az MNDSz
201—300
301—400 4421
101—230 0614
0319
891—900 0601
731—800 4043
501—600 4002 901—1000
ránk, a felszabadult, szociális,
III. kongresszusára
601—700 4489
701—800
•3359
0608
401—500
401—500 4Í39
0857 901—1030 4306
301—400
must építő Magyarország dói.
501—600 4507
401—500 1023
0390
Ö3l—100 0616
301—400 4152
201—300 4235
A* MNDSZ m .
kongresszuséra 0434
401—500
gozó ngire számíthatnak a Vi001—100 4588
301—430
0671
4176
601—700
701—800
501—600
1277
43Ö0
pénteken négytagú szovjet nökül- 0434
601—700
lág faépet.
101—200 4734
701—800 1373
4275
001—100 0694
001—103
601—700
4312
301—400
Ezután viharos taps közben a hős döltség érkezei t Budapestre. A kül- 3459
301—400 4750
001—100 1489
701—800 0701
101—200 4354
301—430
401—500
szovjet asszonyok
küldöttségének döttség vezetője Olga Hvalobnova, 0460
501—600 4819
401—530 1664 901—1000 4478
4422
501—600 0719
001—100
4486
701—800
vezetője, Olga Alekszandrovna Hva- a Szovjet Nők Antifasiszta Bizott- 0478
501—600 4821
131—200 0728 901—1000 3710
701—800 4528
001—100 4596
Szov- 0558
801—900
lebnova, a szovjet küldöttség veze- sága elnökségének tagja, a
101—200 4927
201—300 4030
4666
201—300 0959
431—500
6ol—700 4742
jetunió Politikai é«
Tudományos 0574 9J1—1000
801—900
tője mondott beszédet.
001—130 4617
801—900 1031
401—500 4959
4940
501—600 4860
Ismereteket Terjesztő Társaság el- 0615
831—900
801—900 4966
— A szovjet emberek — mon901—1000
1184
5054
801—900
601—700
801—900 5291
4655
nökhelyettese,
tagjai:
Vaszilja 0637 901—1000
801—900
dotta — nagy ötömmel veszik
101—203
1300
001—100
001—100 5171
5011
401—500 5318
4780
Szadikova, az Üzbég Szovjet Szo- 0725
101—200
201—303 5018 901—1000 5233
tudomásul n magyár népnek a
701—800 5235
231—300 1343
701—803 5784
cialista Köztársaság Legfelső Taná- 0897
501—600
501—600 5085 901—1000 5422
szocialista építés terén elért
601—700
1351
101—200
501—609
5857
5847
csa elnökségének
elnökhelyetlese, 0934
001—130
701—800
nagy eredményeit,
801—900 1433 901—1000
501—600 6435
5870
Moszkvai 0942 901—1030 5128
101—200
Huszonötezer
amelyeket a felszabadulás hét esz- Jdllzöve'.a Baburina, a
5753
101—200 1472 931—1000
301—400
5135
6017 901—1000
sztahanovista 1067 901—1000
001—100 forintot nyert:
tendeje alatt politikai és gazdasági Frunze Textil gyár
5848
601—700 1546
331—400
5150
Szov- 1091
801—900 5169
801—900
béren az iparban, mezőgazdaságban, szövöhője, az Oroszországi
5291
832
401—503 1562
301—400 5859
jet Szocialista
Köztársaság
Leg- 1 1121
Névértékbe,,
101—203 5222 901—1000 5977
101—200 Tízezer forintot
az ország Hetében elért.
801—900 1661
felső
Tanácsának
tagja
és
Jelena
sorozal.
001—1Ö0 5315
301—400
1130
_ A szovjet hópet és köztük a
nyertek:
5991
401—500 1681
501—600
húzással:
601—700 5336
301—430
nőket szoros barátság szálai fÜzlk Csuhnyuk mérnök, volt mozdonyve- 1217
1797
6065
301—400
201—300
1478
137
401—500
1343 901—1000 5351
a miagyar néphez, a magyar nőkhöz. zető, a Szocialista Munka Hőse.
18Ö9
431—500
1926
0064
301—100
410
A küldöttséget a ferihegyi
re- 1433
ötvenezer
531—600 5394
701—800
Ez a barátság a közös békeharcon,
1854
401—500
0168
201—300
4235
493
forintot
nyert:
601—700
1464 90Í—1000 5404
1877
40Í—500
0173
501—600
4860
850
00l—100 5413
001—103
1479
2257
0496
101—200 2391
02.37
101—200
ötezer forintot
60i—700
001—100
1484
A szovfet k o r m á n y j e g y z é k e
2261
3408
097
501—600
5883
0269
601—730
nyerték:
701—800
301—400
1543
2483
401—530
5897
Huszonötezer
0321
301—400
a z iráni k o r m á n y h o z
0191
671
131—200 5922
201—300
1643
601—700 forintot nyertek: 2557
0418
101—200
0292
175
601—700
201—300
1795
2625
101—200
0446
201—300
Moszkva (TASZSZ). A. J. Visin- vénybe lépett' az Egyesült Államok1562
878
0785
091
401—500 5961
101—200
1800
2661
201—390
'3452
201—300
szkíj elvDárs, a Szovjetunió kü'.ügy- nak és Iránnak 1950. május 23-án 1835 901—1000 5962
0868
825
301—430
2843
801—900 Tízezer forintot
0482
401—500
mihiS2tere május 21-én átnyújtotta a katonai segllségról és az Irán- 1860
0983
348
601—730 6074
nyert:
301—300
2926
0608
401—500
Araszte iráni nagykövetnek a szov- ban működő amerikai katonai mlsz- 1876
1075
969
201—300
301—400
113
1661
3188
0608
601—700
ötvenezer
jet kormány jegyzékét. A jegyzék szióról kötött egyezménye is.
1159
750
401—500
356
201—300
1941
1681
3205
0672
501—600
Moszadik iráni miniszterelnök és
Igy tehát az iráni kormány
az 2032
1218
524
001—100 forintét nyertek
301—400
1877
671
3375
0675
501—600
Henderson iráhi amerikai nagykö- iránii hadsereget az Egybsült
Ál- 2051
1410
432
431—500
001—100
2881
5318
190
3437
116
0680
601—700
vet ez év ápriiisvfgi táv: 1 vattá- lamok
kormányának
ellenőrzése 2114
1537
308
301—400 ötszáz forintot
001—100
047
3791
3408
0698
001—100
sával foglalkozik.
A
levélváltás alá helyezi. Ezzel az iráni hadse- 2122
1579
755
301—400
401—500
5761
3481
647
nyertek
0730
401—500
során megállapodtak abban, hogy reg elveszti a független, szuverén 2391
Í692
583
101—200 0019 901—1000
101—200
3529
0738
501—600
ismét megindítják az Itáhnak nyúj- állam nemzeti hadseregének jelle- 2401
ötezer forintot
1997
013
201—300
101—200
3616
001—100
0782
601—700
tott amerikai „segélyt":
nyertek:
0074
gét. A Szovjet kormány
szüksé- 2417
2101
133
331—400
201—300
3775
601—730
0799
401—500
A jegyzék a többi között a kő- gesnek tiartja felhívni az iráni kor- 2540
0130
045
2671
199
401—500 0114
001—100
3791
491—500
0903 931—1000
mány figyelmét arra, hogy az iránd 2543
vetkezőkét mondja:
0168
618
3260
304
101—200 0167
801—903
4026
601—700
0943
601—700
úgynevezett amerikai 2625
0280
358
A levélváltásból kitűnik,
hogy kormány az
3345
444
OOl—10Ö 0178
501—600
4065
701—830
1047
001—J 00
és
azzal, 2724
Irán és »z Amerikai Egyesült Ál- segítség elfogadásával
0701
3755
071
275
401—500 0198
401—500
4101
001—100
1090
801—900
lamok kormánya megállapodott az hogy az Egyesült Államokkal szem- 2882
319
4002
9689
231—300 0241
1797
001—103
4257
401—500
1157
101—200
Amerikai Egyesült Államok részé- ben bizonyos katonai jellegű köte- 2921
4006
1854
743
303
401—500 0455
301—400
4259
201—300
1222
001—100
röl Iránnak nyújtandó katonai és ' lezettségeket vállalt — voltakép- 8264
4486
028
757
201—300 0490
2257
201—300
4926
501—690
1255
301—400
Egyesült Államok
kor- 3325
Péflzügyi segély
kérdésében, to- pen az
4596
871
101—200 0729
2661
166
501—603
5139
1Ö1—2pfl
13.15
401—500
0743
mányával
folytatott
együttműködés
vábbá abban, hegy Irén a maga ré4742
827
101—200
3205
226
001—100
3473
5764
301—190
14p7
501—600
0969
útjára
lép
a
Szovjetunió
elleni
agszéről bizonyos katonai és politi58ÍÖ
179
031—200
310
3375
301—400
3530
5782
201—300
1582 901—1000
kai jélíégü
kötelezettségeket vál- resszív amerikai tervek megvaló- 3549
101—200 1Í68
3616
139
001—100
5811
601—700
1662
601—730
Háromszáz
laL Az iráni kormány
kötelezett- j sítása terén.
101—200 14Í7
Q98
201—330 forintot nyertek: 1705
3558
4257
5993
001—100
1Ó1—200
Béget vállalt, hogy megújítja kap-1
0 Ö Í _ 1 Ü 0 1537
736
5267
701—800
3585
4319
801—900
1776 9Ö1—1000
Az Iráni kormánynak e lépéseit
soroztt.
csölatait
Iránban
tartózkodó
201—303 1722
824
5832
801—900
3858
4410
501—600
1869
701—800
feltétlenül a jószomszédi kapcsohúzással:
301—400 1962
801—400
amerikai katonai
tanácsadókkal. latokkal összeférhetetleneknek kell 3868
4581
50Í—600
1932
101—203
Háromszáz
1973
0191
631—700
301—400
301—430
3993
Az amerikai katonai misszió, amely
101—200 forintot nyert :k 4891
1940
101-200
minősíteni.
2100
0292
701—80Ó
101—200
4047
ez év januárjában
megszüntette,
4940 901—1000
001—193 0133
201—300
2242
0785
0Ö1—1ÖÖ
|
1981
hogy
001—100
201—300
601—700
4848
működését, Moszadik és Henderson | A nagykövet kijelentette,
4962
ooi—160 0163
401—500
0868
801—000
2064
401—500 5049
levélváltásának
eredményeképpen a jegyzék szövegét az iráni kor- 4098 901—1000 2258
401—500 0168
2522
601—700
501—6001
(Folyjálás a 4.. oldalon.)
újból működni kezdett, újból
ér-i mány tudomására hozza.

A békekölcsönsorsolás második n a p j á n
k ö z e l 14 m i l l i ó f o r i n t o t sorsoltak k i
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2288
301—400
2392
401—500
2751
201—300
2831
301—400
2921
3121
001—100
3124
001—100
001—100
3193
001—100
3294
301—403
3364
101—200
3367
201- -300
3402
401- 500
3411
001—100
3583
001—100
3649
101—200
3795
301—400
3882
701-800
4004
C01—700
4009
601—700
4051
801—900
4051
001—100
4073
601—700
4090
801—900
4199
301—400
4228
801—900
4247
401—500
4251
201—300
4254
301—400
4202
401—500
4288
901—1000
4309
101—200
4398
201—300
4457
301—400
4502
4527
801—900
4551
901—1000
4091
401—500
4096
701—800
4711
201—300
4772
201—303
4802
4865 901—1000
001—100
4866

001—100

001—100

3.

oldalról.)

4877
4953
4962
4976
5006
5072
5124
5187
5261
5366
5375
5414
5465
5780
5882
5944
5989
6066
6085

601—700
601—700
801—900
901—1000
801—400

001—100

101—200
701—800
601—700
201—300
601—700
601—700
901 —1000
001—100
401—500
401—500
401—500
701—800
101—200

Háromszáz
forintot
nyer'ek scrnzathúzússal:
0142
0331
0466
0792
0835
0844
0865
0873
0879
0986
1142
1146
1230
1236
1243
1321
1401
1412

101—200
801—900
201—300
101—200
401—500
801—900
691—700
901—1000;
601—700
301—400
001—100
701—800
801—900 ,
501—600
501—600 !
401—500 I
901—1000
501—600 I

1515
101-200
1545
701—800
1553
801—900
1606
2)1—300
1656
001—100
1787
301—400
2425
301—400
2431
401—500
2578
3)1—400
2580
401—500
2808
001—100
2938
301—400
2997
101—200
2998
201—300
3015
101—200
3080
301—400
3108
301—400
3316
301—400
3501
401—500
4086
901—1000
4259
301—400
4300
601—700
4312
301—400
4478
401—500
4926
201—300
5139
501—600
5764
001—100
5782
301—400
5811
001—100
5847
001—100
5993
201—300
6017
901—1000
Háromszáz
forintot
nyerlek:
0082
201—300
401—500
0481 901—1000
0589
801—900
0926
101—200
1013
401—500
2189
401—500
2391
801—400
2818
001—100
3024

3701
4065
4089
4229
43)9
4410
4479
4723
4761
4965
4971
5846

401-- 5 ) 0
601.- 7 0 0
001--100
601--700
201--300
101--200
201--300
60I--700
701--800
601--7)0
601--700
701--800

ötezer
for'ntot
nyertek:
0926
2189
2818
3701
4065
4089
4309
4410
4723
4761
4965
5846

886
496
325
469
651
083
250
179
625
738
615
771

Tízezer
forintot
nyertek:
0082
0589
3024
4229
4971

219
901
027
612
605

Huszonötezer
forintot
nyertek:
0481
1013
4479

430
183
248

Ma magkezdik Szegeden
a Békekölcsön nyeremények kifizetését
A z Országos Takarékpénztár s m .
gedi f i ó k j á b a n m a reggel 8 órái ól
megkezdik a nyertes kölosönkötvényokre a nyeremények kifizetését. A
dolgozók este 7 ó r á i g a n a p folyam á n b á r m i k o r felvehetik nyerőmé
ryeiket Hétfőn ugyancsak reggel 8
órától este 7 i g folyik m a j d a nyeremények kiadása.

*

Far

t

fairek

A Párltörténet felsőfokú hallgatói
részére 24-én, szombaton délután 5
órakor a Pártoktatás Házában a
Párttörténet V. fejezetéből
tanulókör Kérjük az
elvtársak
pontos
megjelenését.
A g i t prop. osztály
IDOJARASJELENTÉS
Várható Időjárás
szombat estiq: Dé
II
felhőképződés,
r jj több helyen zápor.
n S eső, esetteq ziva™
tar. Élénkebb északSZOMBAT
nyuqati,
északi
szél. Az éttszakai
lehűlés tovább mérséklődik,
de lesz.
nek méq helyenként <ala|mentl
fa.
qyok. A nappa'i hőmérséklet
kissé
emelkedik
Várható
hőmérsékleti értékek
«z
orszáq területére. Szombaton
reqqel
északkele'en 1—4. máshol 5—8, délben 16—19 fok között.
MOZI
Szabadsáq, 6 és 8: Eladó lány (május 28-ig).
Vörös Csillag: 6 és 8: Képzett beteg
valamint rajz- és kisfilmek (május
28-lg).
Fáklya: 6 és 8: Harcos élet (május
28-ig).
SZÍNHÁZ
Este fél 8: A fösvény. Vasvári bér.
let (14)
MUZEUM
Móra Ferenc-em'ékklálUtás:
Koszta
Józser képzőművészeti kiállítás: szegedi paprlkakiállltás; fejlődéstörténeti és természetrajzi kiállítások: hétfő kivételével napon tr 9 tői délután
6-Ig, szombaton 9 tői délután
5-tg.
vasár- és ünnepnapokon 9-től l-ig.
KÖNYVTAR
BgVTtemi: Délelőtt 16 írától este B
óráig
(Könyvkölcsönzést
12-től
*
óráig).
Somogyi: Délután 2-töl 2-19 (Könyv,
kölcsönzési délután 2-től 7-lg).
1952
MÁJUS
fel %

A nyeremények kifizetése idején
B e e t h o v e n IX. szimfóniá'r*
a takarékpénztári
fiókben
felállí.
a muzeumi
vasárnapok
tott kölesönsoroolási tanácsadó
is
díjmentes felvilágosítást n y ú j t
a
záróhangversenyén
dolgozók minden ezzel kapcsolatos
Szeged kulturális
életébe szervekérdésére. Hasonló tanácsadó
működik a Széchenyi-téri városi bér- sen illeszkedett bele a Múzeumi Vasárnapok.
A
Közalkalmazottak
házban is.
Szakszervezete és a Móra
Ferenc
Múzeum ebben az évadban is szolgálta a dolgozók zenei nevelését és
művelését. Közel hat hónapon
át
minden
vasárnap
magasszlnvoket tölti ki és ezért van az, h o g v nalú zenei műsort
adott s minden
a laposabb területeken, a
mélyeb- dolgozó
számára
lehetővé
tette,
ben fekvő földeken lépnek fel el- hogy megismerje
és megszeresse a
sősorban a fagykárok. Ezért látjuk komoly zenét. A hangversenyek siazt, hogy fpl'lokban szenved fagy- kerét nagymértékben
mozdította elő
kárt a növényzet egy része. A tá- a szegedi Nemzeti Színház
művéla jmen ti fagy mértéke természete- szeinek, a Zenekonzervatórium
tasen függ a a talaj minőségétől is, nárainak
és növendékeinek
közrepl. nagyobb a fagyveszély homo- működése.
kos területek mélyedéseiben, mint
A vasárnapi
hangversenynél
az
nedves feketeföldeken slh.
idei évad befejeződik, ősszel azonelőadások.
A mértani fagyos napjaink, ame- ban újból kezdődnek az
műsorán
Beetlyek Szeged környékén helyenkint A záróhangverseny
és a
a — 3 ° C-t is elérték, szinte
csak hoven c-moll zongoraversenye
szerepel.
foltokban
pusztito'tak,
azonban IX. szimfónia
Az előadás délután fél 8-kor kezezeket a fagykárokat is elkerülték
nagytermében,
a
azok. a k i k az idő előrejelzést
fi- dődik a múzeum
díjtalan.
gyelemmel kísérték, számílolllak a belépés

Fagyos napok — fa^yvédelem
Az Idei év időjárása
meglepetésül 6 Z olgáIt azoknak,
aki'k
az
időjárást évről-évre
állandónak
tekintik. Enyhe tál után ezotaatlan
tavasz következett. Januárban
és
februárban
hőmérsékleti
értékeink
magasabbak voltak ax
átlagosnál,
márciusban
viszont
már
több, mint 3 fokkal süllyedt a havi
közcp a sok évi átlag alá. Sándor,
József, Benedek nem hozták meg a
íölme'.egedést, a m e l y csak
március utolsó
napjaiban
következett
be. Ezzel szemben
április
végig
meleg volt, Cgy hogy majdnem elérte sz átlagos májusi
hömérsékle.
let;
Mezőgazdaságunk
fejlettsége,
gépesítése
b'ztositoífa azt,
hogy
a kedveződen időjárás hatása
a
Szárazsággal
súlyosbbitva
nem
vált katasztrófálisá.
Dolgozó parasztságunk a tavaszi
munkálatokat időben elvégezte és igy
terméskilátásaink nem lettek
roszszak,
A néphit bizonyos napokhoz köti
az időjárás
változásait. Ha ezeket
az időjárási regulákat a tudomány
fegyverével vizsgáljuk felül,
úgy
sok esetben
felismerjük azok tudományos alapjait. Hiszen a néphit
egyrésze hosszú természeti
megfigyelések eredménye. Sajnos azonban az időjárási
regulákhoz igen
sokszor babonák is
kapcsolódnak
és az egyes kivételes időjárási körülmények
közölt
bekövetkezout
tossz, vagy j ó időjárás a babonáv a l összekapcsolva, szükségszerűnek és kivédhetetlennek
tűnik fel.
így kapcsolódik a babona Szervác,
Pongrác. Bonifác.
Orbánhoz,
az
úgynevezett fagyosszentekhez.

lagyveszélyre és Jelkészültek
a
fagyvédelemre. A
talajmenti
fagyok ellen ugyanis
sokféleképpen
lehet védekezni:
füstöléssel, permetezéssel, fűtéssel, s'lb., de hevenyészett á r k o k
készítésével
is,
amelyeken a nehéz hideg
levegő
lecsúszik.
Felvilágosodott
dolgozó parasztságunk azon része, a m e l y
m a m á r tisztában van az
ember
teremtő erejével, azzal, hogy
a
természetelleni küzdelemben
meg
tudunk birkózni a feladatokkal
—
most is elkerülte a súlyos fagyokat.
U g y hisszük, hogy m a m á r
túl
vagyunk a tavaszi
fagyveszélyeken. A fagykárokból azonban tanuljunk. Tanuljunk olyan értelemben, hogy a koraőszi fagyokra előkészülve, ismerjük meg
a talajmenti fagyok
leküzdésének
módszereit. A példák a l a p j á n
tanuljuk meg azt, hogy ezekkel a módszerekkel meg lehet előzni a fagykárokra!.
Állapítsuk
meg,
hogy
termö-terülerielnk
melyik
részében voltak fagykárok, mert
ezzel
megállapítjuk annak
valószínűségét is, hogy a jövőben hol k e l l
a
lagy ellen intenzívebben
védekeznünk.

Szakérettségis tanfolyamokra
a felvételi vizsgák m á j u s
18-án
I megkezdődtek és m á j u s 30 dg tar! tarnak. Mindazok, akiket munkaibei oszlásuk gátoi a felvételi
vdzsgá| kon való megjelenésben,
május
30-ig jelentkezzenek Budapesten,
a
| felvételi bizottságoknál, vidéken pedig a megyei tanácsok oktatási osztályán.

Holnap nyílik
az úttörő
rajzkiállítás

Holnap, vasárnap délelőtt 10 órai
kezdettel az M S Z T Horváth
Mihály-utcai
székházának
kiállítási
termeiben ünnepélyesen nyitjáik meg
a Városi Békebizotlság által rendezett úttörő rajzkiállílást. Ezen azokat a legjobban
sikerült rajzokat
m u l a t j á k be, amelykef a szegedi általános iskolák tanulói
készítetlek
V a l ó b a n májusban abban az esetbékeharcunk szemléltető
bemutatáben.
ha
az
Északi-Sarkvidékről
sára. A megnyitó beszédet
Forrai
gyorsan, egy-két n a p alatt
hideg
Gábor elvtárs, a Pedagógus Szaklégtömegek n v o m u l n a k
hazánkba,
szervezet Szeged városi bizottságáú g y előfordulnak ezek a késői fanak elnöke m o n d j a , A
dolgozók
gyok. Az ide á r a m l ó
hideg légminden n a p díjmentesen tekinthetik
tömegek azonban önmagukban még
meg a kiállítást reggel 9-től este
nam okoznak l a g y ö t csak abba t
A fagyveszély elhárítása
érde- 8-ig.
az e-'Ctbon.
ha
derült,
csendes éjtszakákon
további
lehűlés kében figyeljük tehát az időjárási
jeleai'léseket, mert nem a fagyoskövetkezik be.
x RADNAI GÉZANÉ szül. Molnár
A legnagyobb melegeket
és a 6 zentek okozzák a fagyot, hanem a Ilona május hó 22-én elhunyt. Temeleáramló sarki léglömegek,
ame- tése ma délután 3 órakor a Belválegnagyobb hidegeket
mindig
a
idejében
előre rosi temető kupolacsarnokából Gyátnla jmentén észlelhetjük. A hideg lyek ideérkezését
jelzi a Meteorológiai Intézet szol- szoló család.
levegő nehezebb a meleg levegőWagner Rlchá.d
x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindnél, tehát elsősorban a mélyedése- gálata.
azon rokonok, Ismerősök.
Postások
Szakszervezetének és
kortársaknak,
kik
fe'ejlhetet'en férjem temetésén
vlrágadományaikkal és megje'enésük.
Szerdán rendezik meg a szabadtéri Béke-estet
kel
mély
fájdalmamon
enyhíteni
K á l d o r Jenő, N a g y
Béla,
P a t a k i Igyekeztek, ezúton mondok hálás köMegírtuk, hogy a Szeged Városi
szönetet. özv. dr. Bányai Ferencné.
Béla, Szabadi István szerepel opeBélKsbizotlság nagyszabású szabadr a . és operetlrószletekke], A zeneX HIVATKOZÁSSAL a 75/1952. Kip.
téri Béke estet rendez a j ú n i u s elkíséretet a szegcdi Nemzeti
Szín- M számú rendeletre, ezúton ls kösejei megyei bíkcIalálkozA tisztelőház zenekara látja el Paulusz Ele- zöljük, hogy a pénzügyi tervezés új
lére. A hűvös i d ő j á r á s i m á i t azonmódszerével kapcso'fftos konferencia
mér k a r n a g y vezénylésével. A mű- Szegeden a Könnyűipari Minisztérium
brm a z estet szombat-ól a j ö v ő hét
sorban közreműködik
még Hőchtl alá tartozó vállalatok főkönyvelöi és
Bzcrdájára halasztódták el. A váIto :
Margit és Szerdaihelyi
László,
a pénzügyi osztá'vvezetől részére máeatos gazdag műsorban a szegedi
Jus hó 25 én dé'előrt 10 órakor a
szegedi Zenekonzervatórium
tagja, II Szegedi
Kenderfonógyár
kultúrottho.
Nemzeti Színház művészei
közül
valamint az M T H szegcdi iparosta- nábain, Boross József-u. 15. sz. alatt
Iván Margit, Olgyai Magda, P a p p
nulóiaak kultúrcsoporlja.
1 lesz megtartva.
JjjliOj T u r j á n V i l m a , B ó d i József,

Bukarestbe utazott a magyar ökö.vivó válogatott
Csütörtökön este a
Nyugati-pálya, i nemzetek közötti válogatott ökölvívó
udvarról Bukarestbe utazott a ma- mérkőzésen
gyar ökőlvivő vátogatott hogy részt. ^ ^ r á t h ^ ^ S z f l á g y ^ ^ f f i
vegyen a szombaton este megrende. P a r k a S i Dióslaki, Papp. Németh E.,
zésre kerülő
Románia-Magyarország I Tantos, Plachy és Kapocsl.

Sz. Dózsa—Sz.

Kender labdarugó

párosversenye

A Szegedi Dózsa labdarugó csapa. I dl Kender elfogadta a versenykthfta MHK párosversenyre hívta ki
a ( vást és kedden már meg is Indulnak
Szegedi Kender labdarugó csapatát, 1 a küzdelmek a két egyesület labda^
az összes MHK számokban A Szege- rugói között
Szeged

ifjúsági s z a b a d f o g á s ú

birkózó

bajnoksága

A rókusi tornacsarnokban vasárnap bajnokságát. A nagyszabásúnak ígér.
délelőtt 10 órai
kezdettel a VTSB : kezö versenyre 34 egyesülelet hívtak
rendezésében tartják
meg
Szeged meg és részt vesznek a magyar ifjú.
város ifjúsági szabadfogású birkózó I sági bajnokok is a küzdelemben.
SPORTTAL

A

BÉKÉÉRT

A megyei béketalálkozó tiszteletére gozó< köréhen minden olyan helyen
Szeged város dolgozói és aktív spor- már meg Is kezdődtek ahol átérzik
tolói málus 25. és Június l-e között és tudják, hogy mit Jelent a sport,
MHK békehét keretében nagy MHK mit Jelent az. ha a dolgozók keresik
próbázási Időszakot
rendeznek
Az a felüdülést Jelentő sportolási leheelökészü'etek az összes sportkörök, tőséget és edzetté, ellenállóvá teszik
vállalatok, üzemek, ál'aml gazdasá- szervezetükot. hogy
ezáltal
mindig
gok. tszcsk, iskolák Ifjúsága és doL ' munkára, harcra készen legyenek

HANGKÉPEKET AD
A MAGYAR RÁDIÓ A MOSZKVA
VALOGATOTT MAGYARORSZAG
LABDARUGÓ MÉRKŐZÉSRŐL

Kerékpáros békenapok

Szegeden

,

Május 31-én és Június 1-én Szege*
den békekerékpár versenyeket
rendeznek. Szombaton futják le a BuA magyar rádió szombaton este 20 dapest—Szeged közötti országúti ver.
Széchenyi-téren
órakor a Kossuth-adón a hangos új- senyt. vasárnap a
háztömbkörüli
versenyt
sáqban hangképeket
ad a Moszkva i országos
rendeznek.
Ezeken
a
versenyeken
el.
válogatott.Magyarország
labdarugó
Indulnak nz ország számottevő kemérkőzésről.
rékpárosai.
A mai labdaruqó mérkőzések
Ifjú Kiss nyerte az Sz Honvéd 1
Sz. Petőfi újszegedi
pályáján
5
sportköri kerékpáros bajnokságát
órakor Sz. Dózsa, I I —Sz Petőfi II.
Csütörtökön rendezték meg az almegyei tarta'ékbalnoki mérkőzés.
Honvéd
A Hunvadt-tért Dózsa pálván fél 3 győi országúton a Szegedi
kerékpáros
bajnokságát,
óraikor Épületlakatos—OMSÉG
városi sportkört
.
amelyet
ifjú
Kiss
nyert
meg
2
Hlrs,
bajnoki mérkőzés.
; 3. Kopasz 4. Tanai 5. Rudics.
.
TCvVesI élversenyződ a vasárnapi
A
Lokomotív
SE
dét
erületi
tenisz(
moíorosversenyen
bajnoksága
Vasárnap délelőtt 10 óra! kezdettel
Szombaton délután 4 órakor 69 vea Szegedi Honvéd Motoros Szakoszrendezi
tálya rendezésében országos meghí- sárnap reggel 9 órakor
meg
Szegedon a Lokomotív SE délvásos gyorsaségi motoros
versenyt
teniszbajtartanak. A nagyszabásúnak ígérke- területi egyéni és páros
ző versenyen a fővárosi élmenők kő. nokságát. A versenyen Baja. BékésMakó
zül Puhony, Kurucz,
Relsz
János, csaba, Csongrád. Kecskemét,
Csepregl. Relsz
István és
Kollár- és Szeged mintegy 50 vasutas tent.
szezőjo vesz majd részt. A küzd el.
Rusznyák pár ia Indulnak
mekre a Lokomotív sportpályán keAz fiz. Lokomotív vasárnapi csapat, rül sor.
összeállítása
Megyei I. o. labdarugóbaJnokiág
A Szegedi Lokomotív vasárnap délután 5 órai kezdettel a Kecskeméti
Kinizsi ellen a Lokomotív sportpályán
a következő csapatösszeállításban ve.
azl fel a küzdelmet: Uhrln / Sebők,
Tóth. Vörös — Becker, Laczl — Kószó. Veres II., Szálai, Kasuba, Kecskés. Cserejátékosok: Veres I. és Kakuszl.
Szegedi versenyzők sz országos
ifjúsági tornász bajnoksáqon
Tokodl, az Sz. Petőfi megyei bajnok
tornászverftenyzője
vasárnap
részt vesz a Győrben megrendezésre
kerülő országos Ifjúsági tornász bajnokságon.
Szeqedl vívók az országos egyéni
bajnoksáqban
Szerdán Budapesten meginduló or.
szágos egyéni vlvóbajnokságon Szegedről tőrvívásban és kardvívásban
Jávorkai (Sz Postás), örlei (Sz. Pos.
tás), Mőnus (Sz. Lokomot(v) és Blrling (Sz. Honvéd) Indulnak. NŐI tőrvívásban StibI (Sz. Postás), Pusztai
(Sz Postás), Gáspárné (Sz
Honvéd)
és 'juhász
(Sz.
Hatodát
vesznek
részt,
Szeqed városi Ifjúsági szabadfogású
birkózó bajnoksága
A rókusi tornacsarnokban vasárnap
délelőtt 10 órai kezdettel tartják meg
ai VTSB rendezésében Szeged város
ifjúsági
birkózó
bajnokságát.
A
nagyszabásúnak ígérkező bajnokságra
34 egyesület kapott meghívást
és
részt vesz rajta minden súlycsoport
ifjúsági bajnoka.
EGY Orion 3+1 gramofonnal egybeépített rádió és egy tengert morzsoló
eladó. Gál-u 17.
RADIő vllágvevő, márkás
zsebóra
eladó. Sztálin-krt. 46. (kapu alatt 1.
ajtó.)
KIFOGÁSTALAN ÚJ
rekamié
helyszűke miatt sürgősen eladó Megtekinthető vasárnap. Csonerádt.sift 57.
ÜZEMKÉPES tejfölözőgépet készpénzért vásárolunk.
Szegedi
Tejüzem,
Szeged. Párizsi-krt. 16
JŐALLAPOTBáN
lévő speciál férfi
kerékpár eladó. SziUári-sor 11.
LAKASOKAT keresünk
A
vállalat
magnh térítést fizet minden
méretű
lakásért. Vidékre helyezettek lakásügyét soron ki vül Intézzük.
Jelentse
be átadandó lakását. Csomlk,
Szé.
chenyi-tér 8.
KŐMŰVESEKET, női és férfi segédtnunkásoktt felveszünk Cscmgrádmegyei Tatarozó é 3 Építő Vállalat, Borcsa J-.u 3.
PETOFI-telep XI u. 674. számú haz
beköltözéssel eladó Petöfl-te'ep X. u.
635. számú beköltözhető
magánház
eladó. Csongrádmegyei Ingatlan V.
AZ ÉLETTANI Intézet kutyákat vesz
magas
áron.
Belolannisz-tér
2/d
(Dóm-tér)
3+2 es UJ Orion rádió. 330-as varázrszemes eladó Csongrádl-scrt. 56.
ELADÓ kétdugnttyús ta'igás kézi fecskendő tömlővel. Petőfi
Sándor-sgt.
83 Lehotni.
.
. . . . . .
JOALI.APOTBAN levő rekamié eladő.
Kn'ztnczy-u. 6 1 6 .
......
,
EGY szén fekete férfi télikabát eltdó. Petőfi-telep I u 5.

SZIRÁKY 3ÁNOSNE
s z ü l . Balogh I ' o n a
hosszas szenvedés u t á n f. hö
22-én ^ h a l á l o z o t t - T e m e t é s e
ma a Dugonics temető halott a'házából
történik
délután
4 órakor.
Gyászo'6 család

1

L
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sz. Honvéd I I
12
Makói Lokomotív
12
12
H. Dózsa
12
Sz. Postá®
Sz Dózsa
1 12
12
UJszegedt VB
12
Szent es
12
H. Pelőrt
12
Szőreg
12
Sz. Kintzet
12
Kistelek
11
Csongrád
12
Mindszent
11
Sz. VL Kender

T.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Doszk
Mórahatoza
Tápé
öszentlván
Algyö
Kübekhása
Sándorfalva
Asotthalom
Kistelek II.
Szőreg
Ujszenttvdai
Balástya

54:11
52:11
31: 6
32:24
31:17
23:17
23:28
17:26
12:34
13:40
15:32
11:25
15:29
8:37

20
20
19
19
17
15
11
10
7
7
6
6
5
4

A Járási bajnokság áll&M
ti
d
7
a
8
6
6
8
8
3
8
3

24: B
21: 6
17:12
21:15
21:20
17:13
14: 9
12:23
19:18
8:10
12:37
0:12

SPORTHÍREK

14
12
11
10
9
B
5
5
4
2
2
—•

1

Májúi 31 én és Június 2-án ii bécsi
Wackerral Játszik a Budapest Honvéd
labdarugó csapata.
Az első mérkőzésre Bécsben a
Prater-stadionban
kerül sor. míg a visszavágó színhelye Budapest
•
Moszkvában az
Európa-bajnokság
során vasárnap
este kerül sor a
Szovjetunió—Magyarország
nőt
tor
sárlabda mérkőzésre.

TÖBBFÉLE házibútorok eladók. Icom.
plett háló. sezlon,
asztalok,
nagy
üstház stb. SzllUért-sgt. 28.
ELADÖ két fotel
háztulajdonosnál,
Bárka-u. 11. II. kapu.
HASZNÁLT bőrkabátot keresünk meg.
vételre Szent Miklós-u 7.
FÉREGMENTES politúros ágy. egyes
kettős utcaajtó eladó. Klstisza-u. 8.
VITRIN2 drb fotel, edényfélők eladók.
Gázrezsót megvételre keresek. Polgftt^u 16 fldszt, 1. Jobb.
ELADÖ Slnger süllyesztés varrógép
villanyszereléssel és élelmiszer áru.
sftásához alkalmas üvegszekrény, 90
cm magas 60x122 cm széles. Újszeged. Felsöklkötő-sor 7.

Különvonat indul
Miskolc Lillafüredre
május
31-én. jelenitkemi lehet 28án, szerda 1 ó r á i g az IBUSZ*
fiái.

Boroskádakat
m'nden nagyságban sürgősen
vásárolunk. A j á n ' a ' o k a l
mielőbb kérünk.
Mirlíktormék
és Hulladékgyűjtő V , Szeged,
Szent István-tár 12 Telefon:
42.31.
OÉlMAGVARORSZAG
politika: napilap
Felelős szerkesztő es kiadó:
ZOMBORI IAN0S
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség Szeged Lenm-n 11
Telefon: 35—35 és 40—80 - Éltszaka:
telefon es'e 8-tol 34—38.
Kladóh'vatal: Szeged Lenin-u B.
Telefoni 31-16 és 35-00.
Csongrádmegvel Nyomdaipart
Vállalat. Szeged
Felelős vezetői Vtncze György

