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A gépek jobb kihasználásának útja
a texiiiiparban: a gyorsűzemmozgalom
A gépeik jobb kihasználására indult mozgalom,
amelyet a DIM Á V A G Gépgyár dolgozói kezdeményeztek, mind szélesebb körben
terjed ki az üzemek dolgozói között.
A kezdeményezés visszhangra talált
a textilipari üzemekben is. Elsőnek
a Kistext dolgozói csatlakoztak a
mozgalomhoz. Vállalták, hogy a
szövőgépek jobb
kihasználásával
518.000 méter áruval termelnek többet évente. Sorra indullak harcba
hasonló célokért a Kellex, a Magyar Pamutipar
és más textilüzemek dolgozói is-

lem megszilárdítása is. A távolma
radás, a késés műszakváltáskor, a
fegyelmezetlenség
a
munkaidő
alatl, a technológiai fegyelem be
neim tartása és minden egyéb rendetlenség fékezi, visszavett a gyors
üzemmozgalom ' kibontakozását.
A
mozgriomba bekapcsolódó részlegek
csak akkor érhetnek el jelentős si
kerekei, ha a részleg minden dolgozója összefog és kemény harcot
folytat a munkafegyelem megsértésének minden megnyilvánulása ellen.
A gyorsüzemmozgalom műszaki
A texiiiiparban
a gépek jobb ki- és szervezeti előfcltétcfeiTŐl beszélve
eléggé
hangsú
használásáért
folyó
mozgalom
az léhát nem lehet
gyorsiiZcmrészlegel;
ipar sajátosságainak
megfelelően, a lyozni, hogy a
és aa
eredmények
gyorsüzemmozgalom
tovább fejlesz, megindításához
az egész üzemi
tésének formájában
bontakozott ki. megszilárdításához
és erőE mozgalom megindulását
hosszú kollektíva szívós munkájára
munka előzte meg. A
gyorsűzem- feszítésére van szükség. Azt is vimozgalom műszaki előfeltételeit a lágosan kell látni, hogy ez a munka
igényel.
Textilipari
Központi
Kutatólabora- nem egyszeri erőfeszítést
tórium és az üzemek dolgozóinak Ahhoz, hogy a vári sikert eié 'hes
közös e-őfeszi tésével kellett kidol- sük, naponta jelentkező, állr.mdó felgozni. Az előkészítő munka során adatokat kell megoldani, az üzem
a szovjet tapasztalatokból
kiindulva, műszaki színvonalát és' kultúrájál
szívós, rendszeres kísérletezéssel si- magasabb foltra emelni és ezt a makerült a pamutszövődei
és
pamut- gasabb színvonalat állandósítani.
fonodái részleg gyorsüzemmé
alakíAz előkészítő munka során —
kitásának műszaki módszereit kiala- amint az eddigi tapasztalatok ismu
kítani.
tatják — gyakran
komoly
harcot
A gyorsüzemmozgalom
célkitűzé- kell vívni a megrögzött szokások, a
ellen,
különösen a műse, hogy a szövőszékek és a fonóoz- maradiság
sók fordulatszámának
emelésével szaki középkádereknél. A Kistextb n
növeljük az egy gépre eső termelés például a mesterek eleinte ellenálmennyiségét. Ez önmagában egy- lást mulattak a pontos sablonna'
szerű feladatnak lűnik. A feladat történő gépbeállílással szemben, ne
gyakorlati megvalósítása azonban hczein mondtak le ar ól a módszerálközel sem egyszerű. A gépek gyor- ről, hogy a gépeket „érzésre"
sítását széleskörű, szívós műszaki és lítsák be. Amikor azután mutatkozpolitikai munkának
kell megelőznie. I tok az eredmények, amikor a tudoA gépek gyorsítása, megfelelő elő- ' mányosan megalapozóit sablonná
meghozta
gyü
készítő munka nélkül helytelen, söt j történő beállítás
káros: a szálszakadások emclkedé- ! mölcseit, akkor a beállítási sabloséhez, a gépállások növekedéséhez, ! nok korábbi ellenzői az ú j módszer
végső soron a gyorsüzemmozgalom leglelkesebb hívövé váltak. Gyak
ran tnlálkozunk a
maradisággal
lejáratásához vezet.
olyan formában is, hogy egyes tize.
A műszaki előfeltételek megte- mekben elismerik ugyan más üzeremtéséhez az első feladat
hogy mek vitathatatlan sikereit, de saját
azokat a gépekel,
amelyeXmél
a üzemük gépeiről
kijelentik, hogy
gyorsítást
végre alcarják
hajtani, azok nem alkalmasak ilyen kísérlealaposan
rendbehozzák.
A
gépek tezésre, gyorsításuk nem oldható
generáiozása,
legapróbb
hibáinak meg. Az ilycm megállapításokból
kijavítása, tökéletes előkészítése a csak annyi az igazság, hogy alapos
legelső lépés. Okvetlenül szükséges, szívós műszaki és szerveze'i előkéhogy a már felgyorsított
gépeknél szítés nélkül
valóban
helytelen a
mintaszerűen
szervezzék
meg
a gépek gyorsításához
kezdeni.
Ezek
tervszerű
megelőző
karbantartást. a kijelentések legtöbbször csak ma
Csak ez biztosíthatja, hogy a gépek radiságból, az újlól való idegedenállapotában romlás, viszae-és ne kedé'ből fakadnak.
következheseék be. A gépek állapoAz üzemek vezetőire és műszaki
tának minden tlyein romlása termétehát
nagy
feladatok
szetesen a gépkihasználás visszaesé- gárdájára
várnak
a gyorsűzemmozgalom
sziséi is okozza.
lárd műszaki és szervezeti
alapjaiA gyorsüzemrészlegek
megszervenak megteremtésében,
a mozgalom
zésének elengedhetelen műszaki előtovábbi kiszélesítésében.
Azokban
feltétele a? is, hogy
tudományosan
az üzemekben, amelyekben
egymegalapozott,
egységes gépbeállí áegy rész eg már
gyorsüzemkén!
sokat vezessenek be, A szövődékben
működik, a többi gépen
dolgozók
például alapos, tervszerű kísérletekegymásután lépnek fel azzal a kökel dolgozzák ki a legmagasabb
ve eléssel, hogy részükre is teremtgépbeállításokat, ezeket írják
elő
sék meg a p'ork m-pgv>rsfií-ához
kötelezően és mindenkor a kísérleszükséges előfeltételeket, ö k
is
tek alapján készíteti
sablonokkal
jobban ki akarják használni
gévégezzék el. A tudományosan megpeiket, ök is fokozni akarják teljealapozott sablonnal történő gépbesítményüket. Az üzemek
műszaki
állításra a gépek felgyorsítása előtt
vezetői alapos
munkával tegyemindenhol ál kell térni. Szakítsanek e'eget e követeléseknek. Álnak azzal a helytelen niódsze rel.
landóan kísérjék figyelemmel
a
hogy
,.szemre
becslésSBerücn,
már felgyorsított részlegek eredegyéni megítélés alapján állítsák be ményeit.
Ügyeljenek arra,
hogy
a gépeket.
| a műszaki színvonal
visszaesése
A gyorsüzemrészlegek
kimagasló sehol ne ronthassa le a már eléri
eredm'nyeinek
rögzítéséhez
szüksé- Sikereket és egymásulán
szervez
ges, hogy a magasabb
termelési zék meg az üzemekben a
gyorsssii.tnok megfelelő műszaki
kultú- üzemrészlegeket.
rát is megvalósítsuk. A felgyorsí- I A textilipari üzemekben kibontott gépeket kezelő dolgozók legye- ' takozó
gyorsűzemmozgalom
konek tisziában azzal, hogy különös moly eredményei mindennél
jobgonddal kell ügyelniök e gépek gon- ban rámutatnak a
mozgalom todos kezelésére lisit.'.nt: r.ásá a. A vábbfejlesztésének nagy
jelentőtisztántartás hiányából fakadó hi- ségére.
A
gyorsüzem'eszlegek
bák sokkal gyorsabban és élesekben dolgozói a helyi viszonyoktól
lügjelentkeznek a felgyorsított gépe- gően az egy gépórára esö termelést
ken.
ct-tíz. helyenként
ennél is maga.
H a a gépek gyorsítását jó mű- sabb százalékkal
emelték.
Az
is
szaki előkészítés előzte meg, akkor a bebizonyosodott,
hogy ez az emelgyorsí ás nem ját & szálszakadások kedés a műszaki előfeltételek
álemelkedésével és általában
alig landó
biztosítása
melleit
rögzítemeli a gép: t kezelő dolgozó terhe- hető. Uj és új gyorsüzemrészlegek
léséi. Nyilvánvaló azonban,
hogy megszervezése lehetővé teszt majd,
a nagyobb
fordulatszámmal
járó hogy
a
könnyűiparban
jelentős
gépkezeléshez nagyobb
szakismeret, beruházásokat
takarítsunk
meg
re fejlettebb munkamódszerekre
ran és az így felszabaduló anyagi erőszükség. Éppen ozérl a gyorsüzem- forrásokat átengedjük a népgazdarésziegek megindítása előtt a gépe 6ág egyéb területeinek. A
gyorske! kezelő do'goveknek alaposabban üzemmozga om kiszélesítése emelel kell sajálítnrdok a legjobb gép- 'eH új, nagy íegyverl ad a textilkezelési munkamódszereket, a J t o ipar dolgozóinak kezébe a tervek
vajlov-mozgalom
segítségével fej- teljesítéséért, a szocializmus építélesztenék
szaktudásukat,
hogy séért, a béke megvédéséért vívott
minden nehézség nélkül elláthassák harcunkban.
a gyorsított gépek kezelését.
dr. Ajtai
Miklós
a könnyűipari miniszter első
A gyorsüzemmozgalom
sikerének
helyettese
fontos előfeltétele
a
munkafegye-
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VASÁRNAP. 1952. MÁJUS 25.

AI!A 51' FIM.Élt

MUNKÁVAL A BÉKÉÉRT
Új munkahőstettek teszik ünnepivé a szegedi
üzemekben a június 1-i készülődést
A Szegedi Kenderfonógyár
cérnázó osztály dolgozói megfogadták. hogy mir.deinnrp teljesít k terv.
előirányzatukat, A megyei békela.
lálkozó tiszteletére tett munlcafeiaján'.ásaikat, a dolgozóknak 50 szá.
zaléka már túlieljesítet e. Hercegh
Mihályné cérnázó
váltatta,
hogy
101 százalékos teljesítményét 106
zúzalékra fokozza. H r c e g h M i .
hálynó elvtár&nő közel 3 napja 114
zúzalékra teljesíti
érvelő irányzatét. Relin Antalné cérnázó 102 szá.
alékra vállalt még 3 százalékot. A
munikafelajánlás teljesítése közben
Relim Antalné gyakran felkereste
Somkó Imr.'nét, sz ahárovi ta munkamódszeráladót, U j munkamódszereket. gyorsabb mozdulatokat ta.
iiult Somkó Imrénétől. így sikerült
vállalását 9 százalékkal túlteljesíteni. Zsámbéki Jároané gombolyítós június 1 tiszteletére
indított
munkaverseny sorún 147 százalékos
kiemelkdeő eredményt ért el.

A Szegedi Vágóhíd
dolgozóinak 75 százaléka tett mun.
kafelajánl;'st a béketalálkozó tisa.
leletére. Május 20-ig már 63 dkttgozó túlteljesítette vállalását:.
A
mur.kaverseny folyamán — amit a
felajánlások teljesítéséért
indítottak — nap mint nap kimagasló
eredmények szüle nek. Török Antal
zúró 141 százalékra teljesítse tervét. A sző.delnnítő brigád 142
a
zsírüzem dolgozói 130 százalékos
-redményt értek el.

A Szegedi Falemezgyár
lolgozói a béketaiálkozó tiszteletére
megfogadták, hogy május havi tervükei nemcsak teljesítik, túl is tel.

jesítik. E z a cél minden dolgozót
több és jobb termelésre ösztönöz.
Nagy Antalné az ingafürésznél doi_
gozik. Május 20-án 137 százalékos
eredményével jóval túlhaladta ed.
dig elért százalékait. A
Kossuth
Zsuzsanna hámozó brigád
tagjai
hosszú idők óta 115 százalékra teljesítik tervelőirányzatukat. A megyei bélketalá kozó sikeréért megfogadták változtatnak eredményeiken. Egy hét a'att 28 százalékkal
emelték teljesítményükét.

Az Újszegedi Kenderszövőgyár
dolgozói az örökké üzemükben ma.
radt élüzem zászlóra gondolnak. Ez
a zá.z'ó nemcsak dicsőséget, da kö
lel-ességet is jelent. Éppen
ezért
soha nem látott lelkesedéssel tet.
ték meg vallatásakat június l-re,
a megyei
béketaiálkozó tiszte etőre. Még május 25-e van, die az
Ujsz.egedii
R wderszövőgyár
sokszáz dolgozója dicsekedhet
azzal,
hogy teljesítette június 1-i vállalását. Ilyen dolgozó például Benedek
Is vánrté elv ársnő, a sz'Jvő tizemrész dolgozója, aki váltatta június
1 tiszteletére, hogy ICO százalékos
minőségi munka melleit, terv előnyét 13 napról 15 napra emeli. Benedűt Istvániné a z élüzem címet vi.
se!5 üzem
dolgozójához
méltóan
te jesíieüte igéretót. Peőc Sándlomé
szövőnő
vállalta,
hogy
június
l-ig a három napos lemaradását
behozza. Peőc elvtárgnő is
teljesítette
ígéretét. Bicskei
Katalin copszoló Ifjúmunkás
vállalta,
hogy 125 z úzalékát 130 százalékra
emeld és a hul'a'iékot 0 3 százalékról 0.2 százalékra csikként!. Bicskei Kata'in elvlár nő a munkaidő
jó kihasználásával 130 százalék helyett 141 százalékos erelmünyt ért

cl és a hulladékcsökkentési' is lelje.
! sílette. Ugyancsak a dolgozók határtalan lelkesedését mulatj \ MaI róti Károlyné elvtársnő péLája is.
I aki bármennyire igyekezett, nem
tudott 80—85 százaléknál
magasabb termelési eredményt
elérniMaróti elvtár&nő lékig életér gondolt, amikor vá l a t a , hogy 82 szá.
zalckos átlag eredményét 100 százalékra emeli. Vállalását túltel esítetee Maróti élvtársnö is, me.t a
legutóbbi ér ókelcsnél
átlageredménye 101 százalék volt.

Az Autójavító Vállalat
nemrégen kapta meg az él üzem jelvényt. Ennek megtartása érdekében
és a béke i r á n t a határialan szeretetük jeléül tették meg a do gozók
június 1-i vállalásukat. A Majorbrigád például vál'atta, hogy 119
százalékos átaageljesítményüket
4
százalékkal növel k h c mellet ml.
nő&égi munkát végeznek. A Major,
brigád tagjai a minőségi munka
mteett a termelésüket 4 százalék
helyett
11 száza'ékkal
emelték.
Sztkora Gábor a béke'ul 'lkozó tiszteletére vállalta, hogy június 1-én
az augusztus 20-i tervét teljesíti.
Május 24-én már a z augusztus 25-i
tervét teljesítette Szikoia elvtárs.
Az Autójavító Váltatat legjobb
brigádja a fényező kr gád, amely a
legutóbbi brigád éltéke ésnél verseny zászlót kapóit. Június 1 tisztele ére vállalta, hogy a bók találkozó napjára bcíe e.i második negyedévi tervét. Jele leg a július
5-i tervén dolgozik. E t az eredményt a fényező brigád dolgozói a
, munkafegyelem
betartásával,
a
! Rőder-mozgalom kiszélesítésével ér.
I ték el.

A fémgyűjtés eredményeivel is a békefalátkozó sikerét
akarják elősegíteni a szegedi üzemek dolgozói
A vas- és fémgyűjtésben
már
eddig is igen j ó eredi lényeket érlek el Szeged do'gozól Az üzemekben megfogadták a do'gozók
és kQIOnCeképpen a
f ntalok
— . úgy kíszli'nck fel a mai nrgy
fémgyüjtö vasárnapra, hogy hét
köznapokon ls
a tehető
legnagyobb eredménvl érik el. Gyü'ik
a vas- és fémhulla-lék a szegedi
üzemekben, hogv ú ' n a k lodn'lon
a kohók fc'é. m í g tUWi gép, szerszám,
háztartási
eszköz,
ke
rékpár készüljön a do'gozók számára,
A SZEGEDI

KENDERFONÓGYÁR

lolgozói mnden üzemrészben epy-gv fémgvüjlő brigádot szervezlek.
\ brigád tagjai az üzem
mindra
területét felkutatják és a tegaoróbb
eírthu'.ladékot is összeszedik. Eddig
lözel

4 ezer

kilogramm

vasat

•vüítatttek össze. J ó
munkáinkká'
üülőnösen a javító műhelyben dolgozó fémgyüjtö brteád tagjai tűnnek ki. Két hét
a'att ezer kilo"ramin vasat gyüjföttek össze.

A SZEGEDI FALEMEZGYÁR

nisz

fém, Hódmezővásárhelyen 1320 ki- és fémhulladék gyűlt össze az üzemlogramm, Szabadszálláson 14 kilo- ben. A X I es
számú
Au ó 'avító
gramm
színesfémet
gyűjtöttek
n Vála'.a; fiataljai m güogadták. hogy
postahivatal dolgozói.
ezt az erodmünyt június l-ig 'o.

Ezsik az eredmények te.ték lehetővé. hogy az igazgatóság vasbegyüjtési tervét már 111 százalékra,
színesfém begyüjtlsi te.vét 138 százalékra teljesítette és az ország hai
postalga-g-iósága között folyó ver.
senyben jelcin'eg az első helyem áll.

A SZEGED-RÓKUS
ÁLLOMÁS
fénrgyüjtői között a kgsetéb eredményi Hódi János elvtárs ér e el,
aki eddig 10 mázsa varat gyüjtöte
össze. Ugyanc'ak szép eredménnyel
öolgozinrk a z l-es számú Örs váltókezelői is, alkik május 19-ig 300 kilogramm vasat gyűjtöttek örsze.
A KISTELEKI
FÖLDMŰVES.
SZÖVETKEZET vezetősége nemréversenyre hívták
giben versenyre hívta ki a kiskundorozsmai
földművesscövelkecetet,
a hódmezővásárhelyi,
kecskeméti,
vas- és fémgyűjtés terv-inek 110
orosházi, békéscsabai és a
bajai
százalékos teljesítésére. A kisteleki
hálózatépítő vállalat dolgozóit. Az
földművesszöveikezet dolgozói júeddigi értékelés azl mutatja, hogy
nius 1 tiszteletére
módosítottak
a Szegedi
Hálózatépítő
Vál alat
vállalásukon.
dolgozói vezetnek a hulladékvag
A béketalálkozó sikeréért
gyűjtésében.

fiataljai 20 tagú brigádot szerveztek. a brigád m u n k a d ő u t á n
az vállalták, hogy a vas- és fémgyüjőzem minden teriitetét
össZplárla, tési tervüket 200 százalékra teljesí-íVnlrtéTŐl és az üzem többi Terii- tik.
teféről m á ' u s 20-ig 12 tonnn vasal
A XI-ES SZAMU AUTÓJAVÍTÓ
•s fémet m ü : t n * f e i (
\ fioláVÁLLALAT fiataljai a béketaiálnk tovább folytatják mnoká intett
H>rv tervezték,
h o w június 1-ig kozó liszteletére fctajáalották, hogy
míg 4 tonna hultadékvasaf gyűjte- két tonna
ócskavasat
gyűjtenek.
nek ŐSS7P

A S7FGFDI

PriSfá i n á '»G » TÓ
n

tényétén lévő h ' v f n ' o k d teoT7Ó1 fe'baszní'tak minden tehelőz
' " e t és fgv több m'nt fi (onun vast és kfiz-1 70 ki'oczamm
szmes"önrt rrvii itöttek a z ipar
számára,
ű'önösen

in prprimónvt

órtpk

el

Május 23-án már
túlszárnyalták
vállalásukat. Közei 4.7 tonna vas.

Nemcsak a városban, de a falvakban is nagymértékben
megindult a vas- és fémgyűjtés. A fatusi fiatalok is méltóképpen
bekapcsolódnak. hogy 6Íkerre vgyék
a Fémgyüjtési
Hónapot.
Káity
András deszki egyénileg
dolgozó
panaszlfiatal közel 320 kilogramm
vasait gyűjtött össze.

Párosban és a peremvárosodban ha'almis 'UWése*
zasioHaK te Rtd&way Párizsba jövete e e ,en

Párlz-. (MTI). A Francia Kom- téseket betiltja és b zlousági intézmunista Párt és az Orsrágo3 B k > kedéseket foganatosíttat a , ro.idzamozgaiom Páriz t a n és a peremvárosokban több mint 20 tüntetést varások'' mcga'ra al yozás' ra.
Enr.ek ellenére pé ttokén este 7
hirdetett péntek estére, tiltakozásul
Ridgway Párizsba jövetele ellen. A óráig több pereim árusban tüntetészínes- rendőrfőnök közölte, hoey a tűnte. seket tartottak

bajai hivatal doteozni akfk
770
'•ilopramm vasat gvü.'löl"ek. Rékésszentandrás postahivatal
do'pozói
250 kilogramm. Gyulán 320
kilogramm,
Jakabszáttáson 232
kilo-

gramm vas, 44 bUaerojom

vább fokozzák,
A SZEGEDI
HÁLÓZATÉPÍTŐ
VÁLLALAT dolgozói tre-fog.dták,
hogy az előirányzott vas. és fémgyüjtési tervüket jóval túlteljesítik.
A lávirramunkásolc és a belső dolgozók az utóbbi napokban különösen szép eredményeket értek el. Irsa : József egyénileg 1560 k og á m
va a ' gyűjtött ös--e B 'rcsök Pál
vo^nalfelvigyázó 520, Rengely Lás-'ó
üzemi dolgozó 320, Szabó Mihály
vonalfelvigyázó 96 és Rácz Mi'aáiy
50 kliogramm vasat gyűjtött.
A
Szegedi Hálózatépí ő Vállalat dolgozói a Fémgyüjtési Hónap siketéért
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KÖSZÖNET SZEGED DOLGOZÓINAK!

n e m z e t i

k é r d é s

Néhány nappal ezelőtt a béke
országából, a Szovjetunióból lőttem, ahol tanúja voltam
azoknak a hatalmas
építkezéseknek,
amelyekre csodálatul tekint
az
egész világ; barát
és ellenseg
egyaránt. Jelen voltam a Moszkvai felhőkarcolók
építkezésénél, repülőgépről láitam a Volga-Don csatornát, mely új szárazföldi tengereket köt össze, s
biztosítja Moszkva és Déloroszország egész áram és
vízellátását. A
kommunizmusnak
ezek
az építkezései, s az a hallatlan
lendület, amellyel a szovjet emberek dolgoznak, azt
mulatták
meg nekem, hogy milyen
fontos a megfeszített békeharc,
s
erőnk minden latbaveíése, hogy
győzedelmeskedjünk a
pusztítás
erő fölölt. A szovjetföld levegője
megcsapott, új
erők
Indultak
bennem, s álmodozni
kezdtem
arról, hogy miként javítom meg
írót és társadalmi
békemunkámat.
Annál kellemesebben ért az a
meglepetés,
hogy
távollétem
idején Szeged VI. kerület
dolgozói a június 1-i
béketalálkozóra békeküldöltnek
választót,
tak. Nagy kitüntetés ez
szá.
momra, mert a
VI. kerületben
laktam, s tanúja voltam a dolgozó nép életének,
hangulatának. Jól tudom azt, hogy kevés
olyan nép van a föld kerekén,
mely a magyarságnál jobban gyűlölné a háborút, s azt is
tudom
— csak a vak nem látja ezt —,
hogy erőnek csak erő felelhet
meg, a gyilkos fegyvernek csak
építő munkáskéz!
Miként a ma.

dár az erdőhöz tartozik, úgy aka.
rok én Is szócsöve lenni népemnek, köztük is a Szeged VI. kerület számomra különösen
kedves dolgozóinak, méltó
kívánok
lenni szerető figyelmükhöz, hogy
engem választottak erre a szép
tisztségre. Aki
békeküldótt, az
ezrek erejét
egyesítse
magában, annak a nép
boldogsága
elé tornyosuló
akadályok
hegyeit kell megmozgatnia.
Mert
nemzedékek
sorsáért
vagyunk
felelősek, s a leglátóbb fé.fl olt
a Kremlben
intett,
s felhívott
bennünket a veszedelemre.
Teremtő szerszámainkkal a süket, a
gonosz halál
ellen
harcolunk
minden percben, a rothadó kapitalizmus szörnyetegét
csak az
egészség társadalma, viruló szocialista. életünk győzheti lel
De meglepett az a tény is, hogy
Szeged Város Vezetősége a Ma.
gyar Dolgozók
Pártja
Szcgedt
Pártbizottsága új
lakással ajándékozott meg, ahol jobb
körülmények között végezhetem
>rái
munkámat. Ismerem a régi szegedi írók sorsát, a halálba kergetett mélabús
Juhász Gyuláét,
a-z örökké kopott ruhában
járó
Móra Ferencét és a többi
sze.
gedi író küzdelmét a szegénységgel. Ma a szegedi írónak nem
kell ezt az utat megjárnia, mert
gondoskodik róla a dolgozó nép,
8 épülő szocialista hazánk
kultúra szeretete nyilvánul
meg
ebben. Ezt a szép
ajándékot,
szép müvekkel akarom a szegedi
népnek meghálálni.
Nagy Sándor
Sztálin-díjas író

(A tegnapi
számunkban zetek szabadságmozgalma az impe. jogát az önrendelkezésre, beleértvi
közölt e méleii tanácsadó rialis'a elnyomás ellen.
az elszakadás
jogát is. Egy
és
folytatása.)
A két tendencia közötti ellentétet ugyanazt a kérdést másképpen le.4a Imiterlaliamua,
a
halódó csak a szocializmus tudja megszün- het és másképpen is kríl feltenni
tetni. Az eszköz e kérdés megoldá- és eldönteni, ha a konkrét helyzet
topllaliimiii
idvaanka
A kapitalizmus nem elégszik m&g sára a leninl.sztálinl nemz liscgl megváltozottEgy példa talán jobban megvilá.
a határokon beiüli piacokkal. Ezért politika.
Francia
A lenini-sztálini nemzetiségi po- gítja ezt az állítást. A
u nemzeti állam határain kívül keres piacot, nyersanyagot, fűtőanya- litika Marx és Engels azon taaíta. I Kommunista Párt elismeri a vietgot. olcsó munkaerői. Ebben az idő- sán alapszik, hogy „ N : m lehet sza- námi nép önálló szuverenitását egé
szakban a nyugati nemzeti államok bad az a nép, amely más nemzetet szen az elszakadásig. 1945-ben a
1
(Anglia, Olaszország,
Francikor, elnyom' . A len ni.Bztálini nemze- vietnámi kommunisták úgy értelönrendelkezést,
hogy
szág, stb.) új teiü.etek elfoglalása tiségi politika alapelve a nemzetek mezték az
réven sok ntmzetisígűek, gyarma- önrendelkezési joga. Ez az a külön Vietnám föderatív viszonyba lén
tok felett rendelkező aliamokká ala. programm, amellyel a munká&r.sz. Franciaországgal. A konkrét törtékulnak. Míg regebben csak Kelei- tály a harcba megy. Az önrendelke- nelmi helyzet, amely a vietnámi
Európa volt a nemzeti és gyarmati zési jognak klasszikus meghatáro- Kommunista Pártot erre a lépésre
elnyomás küzidőtere, addig
most zását Sziá in elvlárs adta m : g 1913- kényszerítette, a következő volt: a
újabb népek kerülnek a aemze'i el- ban. „Az önrendelkezési jog azt je- francia kormányban volt kommunyomás jármába. A nemzeti kérdés lenti hogy csupán a nemzetnek nista képviselő és meg volt a leheaz imperializmus időszakában Kya r . magúnak van joga sor.-át meghatá- tősége annak, hogy Franciaország
matl kérdéssel bővül kl. Az i g y ál- rozni, senkinek sincs joga a nem- a népi demokratikus útra fejlődik.
lamon belül végbemenő nemzeti el- zet életébe erőszakosan beavatkozni, Vietnám pedig délen egyedül volt
nyomás kérdéséből általános, nem- iskoláit és egyéb intézményeit szét- és könnyen az USA prédája lehetett
Kommunista
zetközi kérdés le z, ..civilizál!" nagy rombolni, er'. ö'cse t és szokásait volna. A vietnámi
imperialista hatalmaknak a „civili- megtörni, nyelvét korl&tozni, jo- Párt okkor helyesen értelmezte az
zálatlan" kis és ne:n
te jesjogú gait megnyirbálni." Az önrendelke- önrendelkezést, vagyis azt, hogy fö.
nemzeteik elnyomásáért, a fölöttük zési jog azt jelenti, hogy: „A nem. derativ viszonyba kell lépni Franzet saját belátása szerint rendé 7- ciaországgal. Ma azonban más a
való uralomra törő harc kérdésévé.
A nemzeti kérdés fejlődésének a kedhetik be.- Joga van, hogy életét történelmi helyzet, mert a francia
második időszakában Kdei-Európa az autonómia elve alapján rendezze kormányban nincs kommunista képés Ázsin elnyomott népei lázadozni be. Joga van, hogy föd"vativ vi- viselő, Franc aország egyre inkább
nemzetekkel. az USA függőországa lesz, délen
kezte.iek a nagyhatalmak elnyomó- szonyba lépjen más
szomszédságában
politikája ellen és szabadulni igye- Joga van, hogy teljesen elszakad- pedig Vietnám
keznek az imperialista járom alól. jon. A nemzet szuverén és minden létre jött a Kinai Népköztársaság,
amely biztos támasza az elnyomás
A nemzeti kérdés a függő országok nemzet egyenjogú."
ellen küzdő gyarmati népeknek. A
és gyarmatok elnyomott
népeinek
Ez persze nem jelenti azt, hogy a vietnámi Kommunista Párt a megimperialista ellenes harcának nem- marxisták-leninisták minden
nem- változott történelmi helyz:tnek megzeiközi kérdésévé lesz.
zeti követelésért síkra szállnak. A felelően és a vietnámi nép követe,
Mi az osztálytartalma az. impe- fő azempont mindig: mi felei meg
rializmus korszakában folyó nem. legjobban a dolgozók tömegeinek lésére, ma a különválást hangoztatja
zeti és gyarmati h a r c o s a k ? " A j
Mindig a konlftrét törté- FranciaországtólÖsszefoglalva: Az elnyomó nemzsoázia ebben az időszakban egyre ; nelmi helyzettől függ, hogy
a zet proletariátusának mindig az elkevésbbé forradalmi. A gyarmati marx sták.leninisták a z autonómia,
függetlenségéért Adenauer rendkívüli „biztonsági
rendszabályokat"
országok burzsoáziája, amennyiben a különválás, a föderáció melhtt, nyomott nemzet
a nemzeti függetlenségéért harcol, vagy ellene foglalnak állást. Az is kell síkra szállnia, vagyis az elnyoalkalmaz a keretszerződés aláírásának napján
forradalmi, de egyre inkább az el- lehetséges, hogy az a megoldás, mott nemzet elszakadását kell hanr
nyomó nemzet burzsoáziájával pak- amely bizonyos esel ben helyes, má- goztatni. Az elnyomott nemzet P o.
az
Bonn ( A D N ) . Az A P amerikai légmentesen elzárják a külvilágtól.
tál le. A Kuomintang a 20-as évek- sik esetben elfogadhatatlan. A pro- letáriátusának pedig mindig
adott
történelmi
pillanatot
kell
fihírügynökség közleménye szerint a Nyugat-Németország minden vároben még forradalmi volt, m a azonr letáciátusnak következetes harcot
ban már Amerika tányérnyalója. Ez kell folytatnia a nemzeti elnyomás gyelembe vennie, vagyis azt ; hogy háborús keretszerződés aláírásának sából összesereglett rendőrcsapatok
a gyarmati nagyburzsoázia útja. A minden fajtája ellen, meg kell vé. mi a legbiztosabb az 5 számara.
(Keddi számunkban a cikk napján, eddig még soha nem ta- kordont vontak az egész város köré,
nemzeti burzsoázia még viheti
a dclmeznie mindien nemzet feltétlen
befejező részét közöljük.) pasztalt ,,biztonsági rendszabályokforradalmi vonalat (pl. ma a kínai
hogy minden küldöttség elől elzár,
kal4' fojtják el a nyugatnémet titkisburzsoázia), de egyre inkább a
ják az útat. Bonn utcáin szintéül
vezető itt is a munkásosztály lesz.
kosság ellenállását Adenauer állam,
fez azonban nem ömmgától megy.
erős
rendőri készültséget vetetlek
csinyjével szemben. A nagy tömeg,
Erélyes harc folyik a nemzetek pabe. Egyes nagy rendőrcsapatok azt
ben
Bonniba
összpontosított
rendőrrasztságáért. A munkásosztály hea feladatot kapták, hogy
,,védjék
gemóniáját az elnyomott parasztság
A DIMAVAG
kezdeményezése szüntetését teszik lehetővé. A kom- csapatok azt a parancsét kapták,
szövetségével tudja
mcgszilaraí- nyomán néhány nappal ezelőtt a plex-brigád megalakulásánál az ér- hogy akadályozzanak meg minden meg4' a lakosságtól Adenauer szék.
ta.ii.
B E L S P E D vállalat dolgozói kotn- tekezlet résztvevői a megyei béketa- eszközzel bármely gyűlést vagy tün- helyét és a kormányhivatal épüleA II- világháború után a gyar- plexbrigádot szerveztek. A brigád tag- lálkozó tiszteletére
feliajánlották,
teit, amelyekben Adenauer és a
mati törekvés még inkább kiszéle- jai a fuvareszközök jobb kihaszná- hogy május havi eredményeiket az tetést.
sedett Ma az amerikai imperializ- lásának lehetőségét, a Nazarova- és áprilisi eredményeikhez viszonyítva
Már pénteken megkezdték az elő- nyugati hatalmak
külügyminisztemus nagy önálló államokat is gyar- a Gazda-mozgalom kiterjesztését, a öt százalékkal emelik és a dolgozók
matosít A nép természetesen itt »s kocsik rakodó állási idejének csök- állóóráinak százalékát 4 százalék- készületeket arra, hogy Bonnt erő- rei aláírják a háborús keretszerzőszembeszáll a gyarmati törekvések- kentését és ez üresjáratok meg- sai csőkken lik.
dítménnyé változtassák és a várost dést.
kel. Ma a "emzetl mozgalom kétesebb, mint valaha.
A nemzeti kérdés fejlődésének elévek, a Pedagógiai Főiskola első Vállalat helysége,
gyöngyösi bor,
ső és második időszakában a nem6zámú
gyakorló
iskolájának
63 fölvágottak. Félve veszi elő Laci
zeti elnyomás megmarad, sőt meg
éves, őszhajú
hivatalsegéde előtt bácsi a pénztárcáját. — ez biztos
fokozódik A nemzeti elnyomás, a
IIosszú évek lcróvatlan adóssá- dás nélkül, s minden reggel ezt kez- az emberi felemelkedés lényes ka- luxus hely — gondolja, s alig tud
nemzeti kérdés fejlődésének csak a
gaitól duzzadt az idő tarisznyája, deni újra. Tízéves korában kezdte. puját nyitották meg. A megkülön- szóhoz jutni, olyan árak vannak,
harmadik szakaszában, a szocialista
amelyet a sanyarú sors Cseíédes Volt lóhajtó, udvaros, kocsis a böztető ,,úr" meg „fiain", megbe- mmt bárhol. Szinte markolni lehet
forradalom győzelme utáni korszak- László nyakába akasztott. Nem kér- nagygazdáknál.
a levegő sűrűségét, mint a balzsam,
Volt
talicskahúzó csült „kartárssá' változott.
ban nyer megoldást: először a vi- dezte. akarod-e vagy nem, csak a kubikos, s ahogy erősödtek a véS a szakszervezeti titkár megkér- s oda kéklenek a messzi hegyek, s a
lág egyhatodán a Szovjetunióban, rabság társadalmának rideg könyör- kony gyermekkar izmai, úgy fogta dezte egyszer tőle.
hegyek iövében a híres vörösmarti
majd pétiig a népi demokráciák or. tclcnségével őt is arra kényszeri" meg a taltoska szarvát, a kasza, a
— Mondja Laci bácsi I Volt már borpincék barlangbejúratai,
szagaiban.
tette
sokmillió
osztály sorsosával villa nyelét. Az öreg Cselédes — az maga üdütni?
— Láttam én már ilyet, de hej
3. Olyan önmagban,
együtt, hogy hordja a terhet. Hordta apja
— É n , . , üdülni? Hát hogy le- megátkoztam a percét, mikor láthíres kaszás volt messze
„ h o l g y ö a / l l t a aaoeiaUalm
is jó sokáig. Néha lázadozott, de környéken. S a 18 éves Lászlót maga het ilyet elképzelni — csodálkozol! tam, mert háború volt, « a front
f0 rrndalom,
ahogy hajának szálai között csil- mellé állította a hónaljig érő búza- Laci bácsi.
tájképei mellett ott csüngött a fán
— Hát mit szólna, ha elkülde- valamelyik bajtársunk, bele, akii a
— megszűnik a nemzetiségek elnyo- logni kezdtek az idő eltöröKhetetten táblában. A kaszásművészet minden
mása
minden
más
elnyomással ezüstjegyei — belenyugodott sor- tudományát, titkát, fogását megta- nénk? — Kérdi a titkár, s úgy be- gránát vágott szét bét perccel előbb.
sába. Mert Cselédes László iskola- nította fiával, s a derék szál le- szél. mint aki nem tréfálkozni akar. Az volt a valóság és soha nem tudegyütt.
altiszti minőségben, kapott részt a gény után ketten győzték csalk, el— Nincs nekem arra pénzein — tunk gyönyörködni.
A burzsoázia megdöntése utan
proletársorsiból,
verni a markot, Tavasztól-őszig a merül föl az első döntőnek vélt
S most minden este szórakozás.
megszűnnek a kapitalista nemzemezőn kapa-kasza váltotta egymást gondolat Laci bácsiba, de rövid idő Hatalmas túrakocsi Ali meg az üdülő
tek Romja kon ú j szocialista nemA
szeretetet és megbecsülést, a kezén, s mikor eltakarodott a ha- alatt meggyőződik, hogy nem tréfa előtt, — szfnásZek jöttek, a Lilíomzetek jönnek léire. Ezek élén a
amelyben gyéren részesült egy-egy tárból, az utolsó céklás szekér is, ez, s pénz sem kell hozzá. Elhinni, fi't adják. Máskor film, tréfás versmunkásosztály áll a
kommunista
emberebb tanár, vagy iskolaigaz- ment a ..partiba' — pályamunkára hogy valóság, persze még nein na- mondás, s amit soha nem felejt el:
párttal. Az elnyomott
nemzetek
gató részéről, szivének nagy mele" a vasúthoz, Igy ment ez 24 éves gyon tudja. De már a feleségével is a fakanáltánc. A győztesé egy torta,
egyenjogúságot kapnak, kicsik és
gével, bőkezűen szórta szét a mel- koráig és soha nein esett ki kezé- beszéltek, s másnap reggelre, mikor ez az első dfj. a második egy fél
nagyok egyaránt. A népek közötti
lette felnövő gyerekeikre
A Ma- ből a szerszám, egyetlen-egyszer sem felébred, akkorra sem múlik el az torta, amit aztán persze közösen
ellenségeskedés megszűnik, helyette
dách-ulcai. majd a hírhedt
Szent mondta, hogy nem birom. Pedig emlék.
esznek meg
a népek lartós testvéri közössége
Imre polgári régi tanulóinak emlé2'-'.. •létre.
/ Iua Ezen az
n • úton
í'i Izin oldódik
I
— Ez esaíkiugyan igaz!
jön
meg kei között ma is ott bújik az isko- nehéz munka az, mégis hogy szeDélutánonként
séta, beszélgetéA vonat csak késő este indult, de sek. s az üdülök — új társadalmunk
a kapitalizmus két kibékít hete tleniil lai csínyek, a tanárok képe mellett rette Cselédes László! Ma. 63 éves
fejjel
is
ha
szóbakerülnek
a
rág'
a
brigád
már
reggeltől
nem
engedte
ellentétes tendenciája. Az egyik el. Laci bácsi urca. Csak fgy hívták
a na,p. utazás, minden területéről — kinyfló szfvlentmondás az imperialista elnyo- fit az iskolában. A gyerekeket nem fiatalság munkás évéi. fölcsillan a dolgozni. Eltelik
szeme,
szinte
hajlítja
derekát
a
s
mintha
álom
volna,
s — Mátrafüred, vel és gondolatokkal mondják el
más és a gyarmati kizsákmányolás, is érdekelte több. mert ebben a
egymásnak
a régit,
meg az ú j
viszont ennek következtében az ön- „Laci bácsi""bnn minden benne volt. villogva suhanó kasza után. A baj a SZOT üdülő városa Emeletes vil- életet.
hogy egyre többen lák, parkok, szökőkút, erdők, vitudatra ébredő nemzetek fokozták a amit a négy iskolaév alatt az örökké csak az volt.
— Volt ott — meséli Laci bácsi
harcot n nemzeti elnyomás ellen, mosolygó, minden szavával szeretetet lettek a kaszálók, s egyre több lett rágzó fák, mind mint egy álomban. — külkereskedelmi
revizor, gumiigyekeztek és igyekeznek szaba- adó ember je'entett. Ha kellett, me- belőlük fölösleges. Már annyit sem És csend, pihenés vagy yidáinság, gvári munkás, egy elvtárs a Vörös
dulni az imperializmus
béklyóitol sél ni tudott, ha kellett danolt, s ha tudtaik dolgozni, hogy legalább az 14 boldog napon keresztül. A tár- Akadémiáról, bányász, orvos, bíró,
és önálló nemzeti államok kialakí- csak nézett és mosolygott, az örökké évi kenyér meglepvén. S mint akinek salgóban rádió szól, a sarokban az egyik bácsalmási tszcs kocsisa,
a srivét facsarják, lemondó kézle- sakkoznak, dominó, képeslapok. Az
tására törekedtek és törekednek.
fintalon csillogó szemek nem korámeg kitüntetett pásztor. S olt volt
A másik tendencia n kapitalista ról. hanem* véste'en becsületessé- gyintéssel, a gyomor íir könyörte- ebéd'őben egy törvényszéki bíró in- Csiga Molnár István, a fegyverneki
len
parancsára
otthagyta
ő
a
vitálja
Laci
bácsit
—
ide
üljön
karnemzetek gazdasági terjeszkedésére géről. töretlen kedé'yéről és szereLaci bácsi
búzatáblákat, a messzire integető társ! S az asztalnál úgy beszélget- tanács elnöke, akivel
irányul Ez a világpiac, a világgaz- tetéről adtak hírt
Az cl nem fáúgy megértclte magát, hogy csak az
daság kifejlesztésével jön létre: a tvolozódó derű. n ki nem hiilfi me- jegenyesort, a földe? konvha búbos* nek. mintha örökké együtt ebédel- egyívású emberek tudják. Előkerülpetró'eumlámpá 'át, tek volna.
tőke mindinkább arra törekszik, legség belefészkelte magát a gyer- kemencéjét és
tek az em'ékck közül a régi vö— Szól a hangszóró, közös kirán- félyrigmusok, s a két becsületben,
hogy a nemzeti korlátokat áttörje mekszívekbe. s sok-sok év után — — n falusi é'et szénségét é s nehéz
és, egyre sűrűbb gazdasági kapcso- felnőtté érve is — vissza-visszatér poPdiait — s beiött Szegedre, Az itt dulás. a Kékesre, vagy Gályára, s munkában megőszült ember esténeltö'tött 39 esztendő, azaz a har- ki autóbuszon, ki gyalog nekiindul
latokat teremt az egyes nemzeteit Laci bácsi emléke.
minckilenrből hét évvel kevesebb a sima kanyargós útszalagnak Laci kint az asztalnál sorra köszöntölte
között. A tölte óriási
területek.*
a tésztát, a húst, meg a kasát, ahogy
úcv telt el, nhogv egv korareggeltől
uralma, vagy legalább hathatós beRégen, nagvon régen jött be a vá- sötétig dolgozó ember harminc éve bácsi még mindig azt hiszi, hogy az ő vidékükön szokás, s ahogy a
mellett ott a rég meghalt nagyapák, vagy htres
folyása alatt egyesít.
rosba. majd 40 éve mér. Azóta egv elte'het. Munka, munka, 9 éppen álmodik, de az út
A nemzetek közötti kapcsolatnak mnnkeheTven, egv
iskoléná' meg- csak annyi fizetés, hogy éhen ne tábla, hol van barlang, kilátó, vagy vőfélyek ajkáról tanulták
más megnézni való. A Rákóczi foraz ilyen kifejlődése nem a népeit maradni csak azok az embereik, tud- haljon.
Tizennégy olyan nap, amit nem
rás
hűvös
vizének
csobbnnását
baráti együttműködése és egyenjo- tak. rkik minden munkánlkat olyan
lehet soha elfelejteni.
halija,
s
szédülve
áll
meg
Kékes
a
gúsága alapján történik. E z . r t
a alaposan és olyan lelkiismeretességS a második világháború idegron— Hogy dolgozok én azóta, s hát
Csclédes csoló évei után Laci bácsi mcg'átta alatt: Ezer méter magasan annyi
népek imperialista jellegű gazaa. gel végezték el, mint
mert
érdeme? dolhogy
„kaszálni le- még ezután,
soha az e'ső snrlö-kalanácsos vörös zás.z- gyöngyvirág,
sági kapcsolatainak velejáróik a László. Mert a munkájára
gozni — s az öreg szemeket elgyarmatok megszállása és kirab- nem volt panasz. Nem csoda. Sorsa 'óf. Az eresz alatt, vagy egy harc- hetne." MeseszépI A Kékes-szálló futja a pára — hiszen ledőllek,
lása- Ez a magyarázata annak, hogy elég korán kezdte tanítani, hngv kocsi tornya mellett? Nem ez a fon- egyik oldala tiszta üveg, milliónyi gazán ledőltek a válaszfalak.
vissza a
egyidejűleg jelentkezik az elnyo- egy kötelessége lehet osalc az Het- tos. Nem tudta még milyen világ fényecske törve veri
napfényt,. Mali ette 4 YendéslAtűinari
dojaouu.
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Mutassuk meg, hogy minden magyar nő, feleség
és anya kezébe veszi a béke megvédésének ügyét
és végig kitart mellette
— hangoztatta

Vass Istvánná elvtársnő az MNDSz lll. kongressz usának
szombaton megkezdődött tanácskozó sain

A parlament volt felsőházi ter- ( megjelent vendégeket. A magyar reai — kisgyermek a gyermekvémében 600 küldött lelkes énekszó-; nók küldöttei, győzelmeink szerve- delemért folyó nemzetközi
harc
val várta a kongresszus megkez- zöjét, a Pártot, Sztálin és Rákosi központi jelképévé lett.
dését. Taps köszöntötte az érkező elvtársakat
éltették
A
6zoviet
, ,,
....
.
, , ,
kü'földi küldötteket, majd hosszan- nőküldötfcség említésekor
végig-!
^
-Xnan
Rak
tartó tepsvihar és éljenzés köszön- viharzott a lermen a hurrá és a I
° ? J ^ r s _ 60 születésnapj a r a k é s í u ve é r l u k eU
tölte Rákosi Mátyásné elvtársnőt, felkiállás: „Éljennek a szovjet asz- !
A kongresszus megnyitásán meg- szonyok!" Hatalmas lelkesedéssel Ezután az MNDSZ III. kongresszujelent Rónai Sándor elvtárs, az El- választották meg az elnökség tag- sára való
készülődésről
beszélt
nöki Tanács elnöke, Hidas István ' a i 6orába Rákosi Mátyásné elv- és felvetette az MNDSZ munkájáelvtárs, az MDP Budapesti Pártbi- társnőt, O'ga Hvalebnovát, a Szov- ban lévő hiányosságokat: „Mozgalzottságának titkára, az MDP Politi- te1 N ° k
Antifasiszta
Bizottsága munk még mindig nem terjedt ki
kai Bizottságának tagjai, Szabó Pi- e'nökségi tagját,
Eliza Uriz asz- eléggé a do'gozó
parasztasszoro6ka elvtársnö, az Elnöki Tanács szonyt, a Nemzetközi Demokratikus nyok 6zéles rétegeire",
iitkára,
Ratkó Anna
elvlársnö Nőszövetség küldöttét,
Sen Jüan
Hangsúlyozta,
hogy
azok az
egészségügyi
miniszter,
Jóború S'n-t, a kínai, Maria Maddalena MNDSZ-asszonyok, akik szemeiMagda elvlársnö, a közoktatásügyi : Rossi-t, az olasz, Jolana Herzkova-t, hunynak a klerikális reakció gaminÍ6zter első he'yettese,
Benke ! a csehszlovák asszonyok képvise- rázdálkodásai előtt, 6aját
gyermekeik jövőjének kerékkötői.
Valéria elvtársnő, az Országos Bé- lőj ét.
— A legrövidebb időn belül el
ke'anáos titkára, az MNDSZ orszáA kongresszus meghallgatja
és
gos vezetőségének és titkárságának megvitatja a főtitkári referátumot, k e , U é r n i ' J " * ? ®f ' e g y e , n eSY«H«
«-«
i
s
J
. { a ] u s e i n hazankban, ahol
1cl
Először Erdei Lászlőné, az MND- 1 h a t á r o z a , i
Javasatokat
tárgyal MNDSZ-szervezet.
Ezután
az MNDSZ-szervezetek
SZ főtitkárhelyettese lépett a mi- m e g és megválasztja az MNDSZ
előtt álló politikai
nevelőmunka
krofonhoz és sorra üdvözölte
a ! országos vezetőségéi.
jelentőségéről beszélt, majd hangsúlyozta:
Tass Istvánná
elvtársnő
beszámolója
A
bizottságok
megválasztása
után Vass Istvánné elvlársnö,
az
MNDSZ főtitkára tartolta meg főtitkári beszámolóját.
Vass Istvánné elvlársnö beszámolójában a többi közölt a következöket mondotta:
A béke hívei minden országban
óriási lelkesedéssel fogadták Sztálin elvtárs nyilatkozatát, amelyet
az amerikai lapszerkesztők kérdéseire adott.
A sztálini szavak
újabb erőt kölcsönöztek a
világ
békeharcosainak. Mint hatalmas folyó. ame'y tengerré duzzadt, úgy nő
a népek harca a szabadságért, a
békéért és ez meghátrálásra kényszerűd a világ nvnden táján
az
amerikai imperialistákat.
Nemzeti függetlenségünk,
békés munkánk biztosításának 6zempontjából igen jelentós az, hogy a
jugaszláv hazafiak egyre
erőieljesebben küzdenek Ti'tó fasiszta
rendszere ellen.
Innen, kongresszusunkról köszöntjük az elnyomott, de szabadságukért, békéjükért hősiesen harcoló jugoszláv nőket.
Két' esztendeje — folytatta —,
hogy az amerikai
imperialisták
megtámadták a békés koreai népet.
S ez év januárjától sorozatos vereségeiket, gyengeségüket
látva
baktériumokkal fertőzött rovarokat
szórnak le Észak-Koreában és Kína
keleti részein. A
bak'énumfegyver bevetése megsokszorozza minden becsületes ember
gyűlöletét
az
imperia'isla
tömeggyilkosok
ellen, növeli a békéért harcoló m i .
liók elszántságát.
A
továbbiakban
elmondotta,
hogy a nók világszerte _egysége
6*en'ítélték" el az amerikai Impenálisták gaztetteit, majd így folytatta:
- béke zászlaját
-ác.'-ini a- szovjet
Q/ovipt nep
nén
a
emeli magasra, az a nép, amelyet a népek létérdekelnek vé.
delmezöje. a nagy Sztá'in vezet.
A nók szerepe a nemzetközi békemozgalomban felmérhetetlen jelentőségű. A nemzetközi békemozgalom
nagyszerű
eredménye
az is, hogy a nők, köztük a gyarmati
országok
rabszolga,sorsba
nyomorított asszonyai — a béke, a
haladás harcosaivá vállak. A Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség
135 milliós
seregében menetelő
asszonyok összefogása
leküzdhetetlen erőt állit szembe az imperialista háborús gyujtogatólckal.
A békéért folytatott harcból derekasan kivették részüket a magyar nók is. A szovjet asszonyok
példamutatásából
megtanultuk,
hogy számunkra a békeharc mindenekelőtt a mindennapi
több,
jobb, eredményesebb munkát, ötéves tervünk teljesítését jelenti.
A magyar nók hazájuk erő ítésével, serény
munkájukkal
nemcsak haz fias
kötelezettségeiknek
tesznek
eleget,
hanem
egyben
kifejezik
hálájukat, köszönetüket
pártunknak, kormányunknak, szeretett Rákosi elvtársunknak.
Népi demokráciánk az erkölcsi
megbecsüléssel sem fukarkodik
a
nók iránt. Kossuth-díjjal 31 nőt
tüntettek ki.
Népköztársaságunk
különböző kitün/'eiéseit 1073 nő
kapta meg. A 60 ezer női tanácstag javarésze megfelel
választói
bizalmának és nem egy közülük
tehetséges állami vezetőnek
bizonyult.. 277 községi, 14 járási és két
megyei nöi tanácselnökünk
van.
Az egyetemi és főiskolai hallgatók
száma az 1937—33-as évben 11.700
volt közülük nő 1706. 1951—52.
első fetáre 37.600 egyetemi hallgató iratkozott be, közülük 9500
nő volt. Kormányzatunk az MNDSZ
javaslatára a sokgyermekes anvá-

— Egyenjogúságukkal csak úgy
kaf kitüntetéssel és jutalmazással
tudnak méltóan élni. ha a tertiszteli meg. Eddig 31.299 sokgyermelőmunkában jól állják meg
mekes anya kapott anyasági érdemhelyüket, ha kiveszik részüket
rendet.
az ország építésében, ötéves terAz 1948-ban megtartott II. konvünk teljesítésében, mezőgazdagresszus óta tovább épültek
és
ságunk szocia'sita átszervezéséerősödlek szervezeteink.
Csoportben
jaink száma 1951. végére 5634-re
— A jövőben — hangsúlyozta —
emelkedett.
Tagságunk
körülbelül 60—65 százaléka pártonkívüli. a z MNDSZ legfontosabb munkate1952 elején megszüntethettük az rülete a falu lesz, ahol érvényt kell
üzemekben,
hivatalokban, állami szereznünk Rákosi elvtárs szavaigazdaságokban, termelőszövetkezemezőgazdasági
munka
tekben az
MNDSZ-szervezeteket, zöme női munka, amit a nők jobezzel egyidejűleg
szakszervezeti ; ban el tudnak végezni",
nőbizottságok alakultak, ezzel egy— Tovább kell fejlesztenünk a
idejűleg minden erőnkkel falusi és kongresszusi
készülődés
során
városi területi szervezeteink meg- 1 kia'akult nagyszerű
kezdeményeerősítéséhez láttunk. Ezt szolgálták zéseket, a békeházak, békeutcák
most befejezett vezetöségválasz- ; szervezését a falu és város terülea
táíok is. Szervezetünk sikerült és l tán.
nemzetközi viszonylatban
elisme— Mutassuk meg — fejezte be
rést kiérdemelt akciója volt a szavait —, hogy minden
magyar
koreai gyűjtés. Az akkor forgalom- nő, feleség és anya kezébe veszi
és
bahozott,
levelezőlapokon
ábrá- a béke megvédésének ügyét
zolt három — fehér, néger és ko- végig kitart mellelte.
Hidas

István:

Pártunk
mindent elkövet, hogy a magyar
bekeben, botdogságban,
jóletben
Vass Istvánné elvtársnő beszéde
után Hidas István elvtárs a Budapártbizottság tilkára, a Mapesli
g y a r Dolgozók Pártja Politikai Bizo ttságának tagja emelkedett szólásDolgozók Párija
r a é s a Magyar
Központi Vezetősége, népünk és
pártunk forrón szeretelt vezére,
Rákosi Mátyás elvtárs nevében mej e g SZerehettel üdvözölte a kongreszezüst.
— Pártunk, államunk, egész dolEtóró népünk szerelete és figyelme
kíséri e kongresszus munkáját
_
mondotta
— A mi pártunk — folytatta —
visszavonhatatlanul megszabadította a nőket nyomorúságos életüktől.
kiszolgáltatottságuktól,
szélesre tárta előttük a kapukat, lankadatlanul küzdött és
küzd felemelkedésükért.
Alkotmányunk egyenjogúságot adolt
a nőknek, a férfiakéval egyenlő bért
bizlosít egyenlő munkáért. Nyitva
áll a nők előtt minden szakma,
minden pálya: kedvükre tanulhatnak, dolgozhatnak, szakmunkások
és mérnökök, tudósok és vezetők le.
betnek. 6 ezer nő tölt be vezető állást az államgépezetben, a gazdasági, tudományos, kulturális életben. Sokezer nőt részesített államunk
magas
kitüntetésben.
S a magyar nők tazzal feleltek
minderre, hogy százezrével kapcsolódtak be a munkaversenybe példát mulatnak a
munkafegyelemben. tömegesen mennek be a gyárakba és bátran hódítják meg a
számukra új szakmákat.

asszonyok
éljenek

hogy segítenek pártunknak, államunknak fiainkat, leányainkat forró hazaszeretetre, a haza és a nép
ügyéhee való hűségre nevelni, műveli, öntudatos, erős, egészsége® fiatalokká formálni.
A magyar nök hatalmas tömegei
érlik meg, hogy új életünk csak békében teljesedhet ki és a boldog
életét féltő ember elszántságával
harcolnak e boldog élet ellen törő
imperialistákkal szemben, akik Nyugat-Németországban és Koreában,
Görögországban, a
Tito-Jugoszláviában ét-Szigetik az új háború tüzét. A magyar nők békemozgaimunk leglelkesebb harcosad s a
nemzetközi békemozgalom erős osztaga.
Az eljövendő években még rohamosabb lesz a dolgozó magyar nők
előretörése, felemelkedése, még inkább feléjük fordul pártunk gondoskodása.

harcuk s a népi demokráciák eredményei újabb lendületet és erőt adnak a világ asszonyainak, dolgozóinak békeharcához.
Demeter Jánosaié, sztálinvárosi
sztahánovista kubikos szólalt fed
ezután és átadta első szocia'ista vá_
rosunk mődolgozóinak üdvözletét.

Hidas István beszéde után Eliza
Uriz, a Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség küldötte köszöntötte az
MNDSZ I I I . kongreszusát.
Hangsúlyozta: a kommunizmust
építő Szovjetunió asszonyai példa,
képül állanak a világ békeszerető
asszonyai elölt, az ő munkájuk é s

A koreai

nők

üdvözlő

Ezután Csohány Gabriella költőnő
elszavalta „Egy kongresszusi kül.
dött útja' 4 című versét.
Somogyi Józsefné, a dévaványai
asszonyok küldötte és Bodomyí Pálné, a SZOT nőtttkára felszólalása
után a jól dolgozó asszonyok küldöttsége üdvözölte a kongresszust.

Az elnöklő L.pták Jánosné ezutój: felolvasta Pak Dan Ajnak, a
Koreai Nők Demokra ikus Szövetsége Központi Bizolt /\ga elnökének a kongresszushoz intézett táviratát, melyben a hazája szabadsá.
gáért küzdő valamennyi koreaj nő
nevében tes véri forró üdvözletét
küldi a kongresszusnak.

Olga

Hvalebnova
a szovjet
asszonyok
jorro üdvözletét
tolmácsolja

Több felszólalás után lelkes taps
közepette emelkedőt szólásra a
szovjet nőküldött&ég vezetője, Olga
Hvalebnova elvtársnö, aki a szovjet nők küldöttsége és a Szovjetunió valamennyi as:»>nya forró üdvözletét tolmácsolta.
Beszéde további részében azokról
a sikerekről számolt be, amelyeket
a szovjet embereik a Szovjetunió
Kommunista Párt és Sztálin generalisszimusz vezetésével értek és
érnek el, majd így folytatta:
— A szovjet népet szilárd barát,
ság szálai fűzik össze a magyar
néppel, ennek alapja egységes, közös harcunk a békéért, a demokrá| ciáért és a szocializmusért. A mi
barátságunk a jövőben 13 tovább
fog fejlődni és mélyülni.
A szovjet nők ezután is erősíteni fogják kapcsolataikat a né-

A kínai,

távirata

olasz,

román

Sen Jüan Sin, a kínai nők és az
Összkínai Demokratikus Nőszövetség nevében üdvözölte a kongreszszust. A kínai nők ajándékaként hatalmas vörös selyemzászlót nyujlott
át Vass Istvánnénak.
Az elnöklő Jóború Magda bejelentette ezután, hogy az ország minden részéből számos távirat érkezeit a kongresszusihoz, amelyben a
magyar asszonyok harcos üdvözletüket küldik s jó munkát kívánnak
tanácskozásaihoz,
Maria Maddalena Rossi. az Olasz
Nőszövetség főtitkára az olasz nők
üdvözletét tolmácsolta a kongresz.
szus résztvevőinek.
Beszéde végén az egyik kis olasz
falu
asszonyainak
ajándékaként
Zászlói nyujlott át a magyar aszszonyoknak. A zászlóra a falu minden asszonya ráhímezte nevét.
Bateria Melega Cogan, a román
asszonyok képviselője üdvözölte a
kongresszust. Beszéde után a román
küldöttség ajándékot nyújtott át a

pl demokráciák, közöttük a népi demokratikus Magyarország
asszonyaival és velük együtt
folytalják harcukat a tartós és
szilárd békéért a népek között,
a háborús gyujtogatók ellen.
Erősödjék tovább a barátság a
szovjet nők és a magyar népi
demokrácia
asszonyai
között!
Éljen a béke az egész világon! Éljen a Magyar Dolgozók Pártja, dicső vezére, Rákosi elvtárs! Éljen az
egész haladó emberiség vezére
és
tanítója, a nagy Sztálin! — fejezle
be beszédéi.
Ezután a szovjet küldött a Szovjet Nők Antifasiszta Bizottságának
ajándékát, s nagy Sztálin életéi ismerteié hatalmas, díazkölésű albumot nyújtott át az MNDSZ főtitkárának, Vass Istvánné elvtársnönek.

és albán

nők

üdvözlete

Magyar Nők Demokratikus Szőve*-"
ségének:
díszes
selyem zászlót,
Gheorghíu Dej és Ana Pauker bekeretezett fényképét s egy terítőt,
melyet a román asszonyok hímeztek
magyar asszonytársaiknak.
Az elnöklő Jóború Magda felolvasta ezután az Albán Nőszövetség
táviratát, melyet a résztvevők lelkes tapssal fogadtak.
A tanácskozáson igen sok hozzászólás hangzott el. Eziek során Kolarics Jánosné felsőszentmárt<yni dél,
szláv dolgozó asszony arról beszélt,
hogy községükben egyetlen talpalatnyi föld sem maradt bevetetlenül. ugyanakkor odaát, a haláron
túl,' Tito birodalmában a földek parlagon hevernek.
Koiarics Jánosné beszéde után
percekig zúgott a kiáltás: „Vesszen
Titó! Vesszenek a háborús uszítók!''
A kongresszus további tanácskozásairól keddi lapunkban számolunk
be.

„Az új magyar képzőművészet
előtt
hatalmas alkotási lehetőségek nyíltak meg'
R é v a i J ó z s e f elvtárs levele a M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e k
és I p a r m ű v é s z e k Szövetsége k ö z g y ű l é s é h e z

A Magyar
Képzőművészek
és I és kormányunk a jövőben is meg
Iparművészek Szövetsége évi köz- ' fog tenni minden', hogy
képzőgyűlését szombaton Csók
's'ván művészeink
a kiváio
alkotások
kétszeres Kossuth-díjas
festőmű- egész sorával tehessenek eleget e
vész, a Szövetség elnöke nyitotta megtisztelő kötelességünknek
meg. Ezután Szabó Iván,
a SzöA magyar képzőművészek
Jevetség fö'itkára tartotta meg be- | lentékeny sikereket ériek el mar
számolóját a
Szövetség eddigi eddig is művészetünk
fejlesztésémunkájáról, a további fe'adatokról. ben. Dolgozó népünk azt várja
bá'aran
A közgyűlés
megvitatja a fő- Önöktől, hogy haladtnak
megkezdett
titkári referátumot és megválasztja j tovább a helyesen
| úton, tanu'mányozzák m-g
elméaz új vezetőséget.
Révai József elvtárs, nénmüve- ( lyültebben a nagy magyar művéképzőművészet
lési miniszter az alábbi levelet in- szek és szovjet
kiváló mestereinek alkotásait. Tatézte a közgyűléshez:
Tisztelt közgyűlési Kedves elv- nulmányozzák az új Magyarország
dolgozóinak életét,
fegyverezzék
társak!
Fogadják üdvözletemet a Ma- fel magukat, a marxizmus-lentaizeszméivel,
gyar Képzőművészek és Iparművé- 1 mus világot átformáló
dolgozoinkat új
műszek Szövetségének országos köz- le'kesítsék
I vekkel történelmi
feladataik véggyűlése alkalmával.
Az új magyar képzőművészet rehajtásában.
Egész dolgozó népünk szeretettel
előtt hatalmas alkotási
lehetőségek nyíltak meg. A magyar kép- I és megbecsüléssel kiséri az önök
zőművészekre az a megtisztelő fel- , teremtő munkáját.
adat vár, hogy a magyar dolgozók
Sok sikert kívánok a közgyűúj életének, hazánk tájainak
és lésnek, eredményes munkát az új
történelmünk kiemelkedő esemé- magyar képzőművészet alkotóinak.
nyeinek művészi ábrázolásává! jáBudapest, 1952. május 24
ruljanak hozzá szocialista
kultúElvtársi üdvözlettel:
ránk kibontakozásához.
Pártunk
Révni
Józsel

Az ötéves terv 650 ezer új
munkásának és nlkulmazott.iá nak, 28 ezer mérnökének és
technikusának, fclcrészében
a
nők közül kell kikerü'nle.
Egyre újabb munkaterületek nyílnak meg a magyar nők előtt. Aszszonyainklól, leányainktól azt várja
pártunk, népi demokráctánk, hogy
még fokozottabban vegyék ki részüket egyre sokasodó feladataink
megállásából.
Pártunk hívja a magyar nök
újabb százezreit, tíz és tízezer háziasszonyt: kapcsolódjanak be
a
termelő munkába, szerezzenek szaktudást, az átképző és szakmai továbbképző tanfolyamokon.
Valósággal újjászületnek a maA magyar nök — mondotta n
gyar nök: kiváló sztahanovistovábbiakban — legyenek jó
ták, országos hírű traktoristák,
feleségek, gonilbs anyák. Adják
át gycrmcke'knelk mindazt a
n magasrendű szovjet agroteszeretetet,
hűséget,
amelyet
chnika és állattenyésztés harpártunk, népi demokráciánk, a
cosat, nagytudású pedagógusrk,
Tariévzárók általános- és k ö z é p i s k o l á i n k b a n
mi drága Rák"®' elvtársunk Irént
orvosok és mérnökök kerülnek
éreznek:
ncve'jék
őket
do'gozó
ki soraikból.
Az általános iskolák évzáró ün- | A szóbeli érettségi és képesítői
népünk megbecsii'ésére és fánepélyeit
június 15-én rendezik. Az vizsgákra június 15. és 30., a dolA mi pártunk gondoskodott és
radhatatlan, önfeláldozó szolérettségi- és
általános iskolai tanulók
június gozók középisko'ai
gondoskod'k arról, hogy a dolgozó
gálatra.
és
16-, 17-, 18-án iratkoznak be. Az képesítői vizsgáira június 23.
nők jó feleségek, édesanyák lehessenek. Bölcsődék, napközi otthonok, Oltsanak szivükbe tettekbon mi?g- I, osztályba azokat a gyermekeket 'úttus 12. között kerül sor.
középiskolák
óvódák széles hálózata segíti gyer- muta'kozó igaz hazafiságot és mély- veszik fel, akik 1952. augusztus j Az általános- és
évzáróin osztják ki az általános
mekeik neveléséi, üzemi étkezdék, séges testvériséget minden nép, el 31-ig betöltik 6. életévüket.
A középiskolákban a tanévzáró iskolákban a
díszokleveleket
a
háztartási vállalatok könnvilik meg nem múló hálát a dicső szovjet nép
ünnepélyeket június 17-én tartják. legjobb tanulóknak, a középiskootthoni munkájukat. Jelrrttős anyagi irát.
Pártunk a jövőben is mindent el- A középiskolai teinu'ók június 18-, lákban pedig „A kitűnő taru'ó"
támogatás és messzemenő kímélet a
terhes és szopta lós anyák osztályré- követ annak érdekében — mondotta 19-, 20-án iratkoznak be. Az álta- éidemérmet. Ugyancsak ekkor kapsze a mi hazánkban, anyasági ér- befejezésül —, hogy a magyar asz lános iskola VIII. és a középiskola ! ják meg középiskoláinkban a Rájúnius 5- jkosi Mátyás tanulmányi verseny
demrend és érdemérem díszíti sok- szonyok békében, boldogságban és I., II., III. osztályaiban
gyermekes asszonyainkat. S a ma- jólétben éljenek, kivegyék részüket tői 14-ig lesznek a folyó tanévben döntőjébe került tanulók és nyerelőször bevezetett osztálvvizsgák. | tesek a jutalmakat
gvar nök. aazaJ fotelnek minderre, az országépítés nagy feladataiból.
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A pártszervezet a mezőgazdasági munkabrigádok erősítéséért
A Kaganovics

és Kulinyin

kolhoz

tására és ezekbe a brigádokba tíz
kommunistát küldőit. A
brigádok
téglát gyártottak és meszet égetlek.
Téglán és mészen kívül kő és zúzott kavics is kellett az építkezéshoz.
A kommunisták kezdeményezésére a
szükséges kő és zúzott kavics menynyiséget régi használaton kívüli épületek lebontásából nyerték. Ezt
a
munkál három vasárnapi rohammal
végez'ék el. Miután biztosították a
szükséges építőanyagokat, rendkívül rövid idő alatt felépítették a ser.
téstelepet.
Nem sokkal ezután a pártszervezet javaslatokat terjesztett a kolhozvezetőség elé, hogyan lehet ha:á idő
előtt teljesíteni a kollektív állattenyésztés fejlesztésének
hároméves
tervét. Javaslatokat dolgozott ki a
A párttagok arányos elosztása
A kollektív gazdaság megerősödő pártszervezet a tej-, hú*- és gyapot,
toz egyes munkaterületek között lehe- se elképzelhetetlen az állattenyész- hozam növelésére és a beadási kötővé teszi, hgy a pártszervezet gyor- tés fejlesztése és hozamának növe- telezettség túlteljesítésére is.
sain feltárja és kiküszöbölje a mun- lése nélkül- A párt és a kormány
A Kalinyin-kolhoz kommunistái
ka hiányosságait. A pártszervezet útmutatásainak megfelelően a kol- méltán örvondenek tiszteletnek és
a kolhozmunka ellenőrző ének jogál hozpár'szervezetek nagv figyelmet tekintélynek a kolhozparasztok közt.
a párttagokon keresztül gyakorolja. fordítanak erre a gazdasági ágra. A kommunisták azzal érdemelték ki
A munkafegyelemért vívó t harcban Az állatenyészlés fejlődésének elő- a tekintélyt és liszteletet, hogy minis a kommunisták és a tagjelöltek biz- mozdítására példa a ICallnyin-kolhoz dig a kolhozé dekekért vívott harc
első sorában állnak.
tosítják a győzelmet. A me-ögazda.- pártszervezetének munkája.
fc-ág további föllendülése elválasztha- A Kajinyin-kolhoznak ragyará
A kolhoz fejlődésének biztosítása
tatlanul összefügg a munkai egyelőm nyú állattenyészelo van. A kolhoz- elképzelhetetlen
jnegc ősílésével a kolhozokban. Ép- ban megszervezték a sertéstenyészpen ezér^ a Kagunovico kolhoz párt. tő-telepet. A koJhoz azt a feladatot a p á r t s z e r v e z e t é s a p á r t o n k í v ü l i
tszei-vezete úgyszólván nap mint nap kapta: lássa el fajtiszta, gyorsan
kolhozdolgozók közti kapcsolat
foglalkozik a munkafegyelem kér- szaporodó fiatal zsírsertéaekkel a
szüntelen erősítése
déseivel.
terület kolhozait.
nélkül. A Kaganovics- ós KalinyinE feladat megoldásában
A pártszervezet felülvizsgálta a
kolhoz pártszervezetének ereje a
növényápoló brigádok munkafegyeltömegekhez
fűződő
• pártszervezet közvetlen segítséget kolhozparoszt
mét és megállnpí olta, hogy akadnak
kapcsolatban rejlik, abban a képesadott a kolhozvezetőségnek
még olyan kolhozparasztok. akik
ségben, hogy a két pártszervezet
nem dolgozzák le a kolhoz-alapsza- A pártszervezet kezdeményezésére minden nehézség és akadály leküzbályzatban megállapított munkaegy- oldották meg a sertéstelep építésé- |désére mozgósítani tudja a kolhozok
ség minimumot,
Kommunek nehézségeit. A kolhozban nem; dolgozóit. A Szovjetunió
volt tégla, mész és más építőanyag. nista (bolsevik) Pártja területi biA pártszervezet mozgósította
Meg kellett szervezni ezek Vimelé zottsága fontos feladatának tekinti,
a kommunista kat
sét. A pártszervezet azt ajánlotta a hogy a két kolhozpái-tiszervezet kiváló eredményeket hiztosító módszejls tagjelölteket a kolhoz-alapsza- kolhozveaetőségnok, szervezzen bri- reit széles körben terjessze.
bályzat széleskörű Ismertetésére. A gádokat az építési anyagok előállíkommunlsiák megmagyarázták
a
munkaegységek lesjesítésében hátramaradt
kolhozparasztoknak,
hogy
kuliigy minisztérium
tiltakozó
levele
mulasztásaikkal mindenekelőtt ma A bolgár
guknak ártanak, mert csak a kollekaz ENSx
titkárságához
tív kolhozvagyon növekedése biztosíthatja a kolhozparasztok anyagi
Siófin (BTA), A bolgár külügy, beszállt a bandi tává], aki ekkor a
jólétének állandó növekedőét. A
pártszervezet kitűnő nevelő munkája minisitérium tiltakozó levelel inté. géppisztoly tusával kót ütést mért
meghozta a kíván' eredményt. Olyan ] /ott az ENSZ titkárságához, ame*y_ a bolgár paraszt fejére. A közelben
kolnozpa -asztok, akik azelőlt gyak-! ben hangsúlyozza, hogy r.z utóbbi dolgozó parasztok kiáltozására bolaan mulasztottak, a felvilágosító időben a görög területről kiindulva gár határőrök érkeztek oda és A ü .
szavak hatására szorgalmasan j ó a görög határőrizeti szervek áttah pov életét megmenteitek. Ezalatt d
munkát végeznek a kolhozföldeken. e követe t provokációkkal párhu/a- bandita megszökött és görög terümosan, felfegyverzett polgári sze. letről tüzelt a bolgár határőrökre.
A kolhozparasztokkal való beszél- mélyek részéről is történnek provo.
Ezek a provokációk a görög haIgetés során kiderült, hogy a munka- kációk.
tárőrizeti szervek tudtával töitiinA
bolgár
külügyminisztérium nek és anna.k az ellenség "a politikáfegyelem lazulásának egyik oka,
hogy hanyagul tarják nyilván a többszöri tiltakozása ellenére ezek nak az eredményei, amelyet a gö.
a provokác ók folytalódnak. 1952
munknegyrégeket. A munkaegysége á p r i l i s 15-én 17.30 ó r a k o r Görögor- rög kormány a Bolgár Népköztársaság és a bolgár nép ellen folytat,
kel nagy késedelemmel írták csak
szág
területéről
egy
emiatt m i n . á j ú g é p p i s z t o lyal

a kolhozparasztok javára,
csaknem tehetetlenné vált a teljesltményok számontartása, s ez kihatással volt a munkafegyelemre.
A
pártszervezet javaslatára a kolhozvezetőség utasította a könyvelést,
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..Thompson"
f e l i gyver-

A Bolgár Népköztársaság külügyminisztériuma felkéri nz ENSZ titi
kárságát, hogy továbbít-a a bolgár
kormány tiltakozását a görög kor.
mányhoz és egyidejűleg hozza azt
g o z o t t és e r ő s z a k k a l át a k a r t a hur- az ENSZ
tagállamainak tudomácolni görög területre. Alipov szem- sára.
zett polgári szemé'y behatolt bolgár
területre.
megtfmad'a
Mehmed
Aliev Alipov godechvnl l a k o t , bolgár állampo'g-irt. aki a földjén dol-

A

25.

KOSSUTH R A D I Ö
6 Hanglemezek. 6.4.5 A Szabad Nép
mai vezércikke. 8 Hfrelc. Lapszemle
8.30 Hang emezek, 0 Egy rulu — egy
nóta 0,30 Könnyű ü t u komoly zenéhez, 10 Zenés vasárnap
'léle'ött,
11 Béke műsor, 11.30 Hangverseny,
közben 12.05 Ittrek. 13.03 Népdalok.
13.30 Hangos úlság, 14 15
Tán r dalok. 14 45 Népzene. 15.30 Szórakoztató zene. 16 A Szovjetunió szocialista mezőgazdasága.
16.30 Zenekari
művek, 17 Egv hét a külpolt'tkában.
17 30 Hanglemezek, 17.40
Ktacses
Ka'endárP'm. 19 Rzovlet tánczene. 20
Hírek,
20 20
Hangverseny.
21.45
Sport, 23 10 Hírek, 22.20 Tánczene,
23.05 Zenekar 24 Hírek.

16.00
Hgedfls
Zoltán
előadása.
16.30 Népi zenekar 17.10 Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja: c. művéről Havas Ernő e ö a d á s a I I I . rész
17 30 Illrek 17.40 A Rádió Népművelési Híradója
18.10
Beszélő
atlasz
18.25 Illrek szlovénOl 18.40 Sportfilmek zenéjéből
19.15 Sportnegyedóra
19.30 Szív küldi .szívnek 19.45 Népzene 21 00 Hírek franciául, németül.
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5.00 Falurádió 5 30 Htrek, közben
a Szabad Nép mai vezércikke 11.30
Nőt szemmel 11.50 Mossenet: Phaedra
nyitány
1200 Hírek Hangos UJság
PETOFIRADIÖ
kórusok
13.00
Az
8 Varsói r í dió zenekara. 8 30 Fa- 12.30 Szovtet
Altami
Népi
Együttes Zenekara 13.30
lurádió 9 B-rormrttus
félóra. 9 30
Evangélikus Istentlszte'et. 10 15 Da- Francia zenekari muzsika 14 15 Szó.
raknztutó zene 15.15 Htrek szerbül
lok és táncok. 11 Miska bácsi leme
15.30 Népek
do'tal n
szabadságról
zcwlátlálu, 11 35 Bányász műsor, 12
16.20 Iskolások
óra 05 Hanglemezek, 12.50 Éta'Onk- 15.50 Hanglemezek
rádiója
16.40
Orosz
nyelvlecke
17.00
rrtl. 13 operarész'et.
14
HungverHírek 17.15 A
Határőrség Híradója
senv
15 Kérdezz — felelek
15.20 17 45 Termelési Híradó 18.00 Szovjet
Hnngtemezek, 1 5 45 A Tartós békéért, irók és költők a békéért 18.40 Hírek
népi demokráciáért c'mü tan
németü' 19.00 F.grv falu — egy nótit
tetése, 10 Gvermeksr'nlvte. 16 40 Rzlv 19 30 Hírek szerbül 20.00 Hangos UJ.
kőid!. 17 Murs'ka, 17.40
Tánczene. Ság 20 40 A brgvü'tési verseny hlrel
20.45 A Magvar Rádiószínház bemu1B4'i Vto4m vésrtr. 20 17 Hang'emez
22 N'P'ta'ok. 23.10
Zongora. 22.35 tatóié: Utazós n Nagy Folyón 22.25
Htrek 22 40 A Magyar Rádió népi zeHang'rmezek.
nekara 23 30 A Mngyar Rádto tánczeHCTFÖ 1957 MÁJUS 26
nekara 24.00 Hírek
KOSSUTH RÁDIÓ
5.00 Fntttrád'ó 5.30 Hírek 6.45 HíPETŐFI RADIÖ
rek 7 45 Kü'fötdl lapszemle 12.00 Ht.
rek. Hangos u t i á g 13 15 Szórakoztató
Vidám opere-tket'ösök 6 3 5 Hang'e.
zrnn 14 15 Mam-nr muzs'ka 1600 Ut- mezek 6 45 J ó reg"e't. írverekek! 7 15
tf ró híradó 15 30 Bornl Akos hegedi)' Hírek szlovénül 8.00 Dalok és hnng15 50 Ha-"lemezek 16.70 Úttörő mű- szerszólők 8 30 Szórakozható zenekari
sor 17 00 Htrek 17 15 Tf'ósrtg Haugla
muzsika 9 20 A Gvrrrekrád'ó műsora
17.35 Dn'o'l velünk! 17 45 J ó munká- 10.00 Htrek 10.10 Az Fgvedt Oéngvár
18 40 fttrek né- szaksz-n-vezeto a Rőder-mozealomírt
4 r t — „Tón m"">tk(U
metül
19 00 Tánczene
1 ° 9 0 Htrek 10 25 pn-ntifnl heeeriOmőveiből 1O.40
szerbül
30 40 A IvnrvfH'ó"! ver. A Magvar K'ri'ú s - l m f n ' k u s zenebnra
aenv IHrel 20.45 Az Ura'l Néni Együtt 15.00 A Mnzvár R-tóló szórnknz'n'ó
tes éneke' 2100 A Magyar H l d l ó vi- zere' nra 10 00 Vn'ds jsnns é'e'e és
dám műsora 21 -10 Hnn- emezek 22.00 kö'tészcte 18.30 Zenekari h mever env
Htrek Bpor- 74 00 Htrek
Ba r h és M o z n r művclbö: 17 30 Hlrrk
PETŐFI R ' D I Ö
17.40 A virágnak megtiltani nem le6.00 Opernrés'ta'ek 6.45 J ó reggelt, het. Hanglemezek 17 55 Liszt Ferenc
gyerekeknek!
7.15 Hírek
szlovén"' m ű v é s z é é 18.25 Htrek azjovénü' 18 40
7 35 Szovjet opere't és fi mdalok 6 4 5 Szív kü'dl szívnek 19 15 Snor'necyed
Heti zenés kalendárium 9 0 0 Kodá'y óra
1930
A Magyar Néphadsereg
művek 0 20 Gyermekzene 9 40 Orosz Ének- és Tánre"yüt.'esének zenekara
nyelvlecke 10 00 Hírek 10.10 Bzlmfó- 21 00 Htrek- franciául és németül 22.00
Btkun költemények
1100 Ó v o d á s o k ' Mngyar művészek ktasszikus műveket
műsora 1120 Erkel Bálhori Márta nvl- adnak elö 23.00 A Magyar Rádió tujány, 18.00 Hangverseny gyermkeknek dományos híradója.

»

Táviratvúitás Mao Ce-Tung elvtárs
és a dalai láma között

tapasztalatai

A kolhozpíirtwervewdok minden hogy javítsa meg a munkaegységeröfnsxitésüket arra irányítják, hogy nyilvántartást.
a dolgozókat a mezőgazdasági növények terméshozamának emel .' téré A pártszervezet következetesen védi
a dolgozók érdekeit
és a kollektív áUattenyéizré továbbfejlesztésére mozgósítsák. A rjazani
terület dobrovoi ke ületének Kaga. I ős minden olyan kérdőét felvet és
novlcs kolhoza a legnagyobbak egyi- megold, amely a dolgozók mindenke a területen. A Kaganovics kol- napi éle szükségleteivel és problé
hozban 60 kommunista dolgozik. A máival kapcsolatos. Álljon itt erre
egy példa: a kolhozparasztnő^ mun
pártszervezet nagy gondot fordít a
kájá| károsan befolyásolja a bölpárttagok
egyenleten eloszlására,
csőde hiánya. A pártszervezet napiarra, hogy a kolhozmunka minden rendre tűzlo a kérdést és hogy a
területén ott álljanak előre mutató kolhozparasztnők életét könnyebbé
példaként a párttagok és tagjelöl- tegye, a munkafegyelmet megszilárlek. Feladatuk az, hogy a pártonkí- dítsa, kötelezte a kolhozvezetőséget
vüli kolhozparaieztokat
magukkal bölcsőde létesítésére. A bölcsőidé
ragadják a párt és a kormány ál- megnyílása u'án ugrásszerűen megtal kitűzöll célok megvalósítására.
javul! a női dolgozók munkafegyelme, nőtt munkájuk termelékenysége.

R A D I O

MAJL'S 26.

Peking (Új Kína). Május 23-án,
a Tibet békés felszabadítására kő
tölt egyezmény aláírásának első évfordulóján a dalai láma
üdvözlőtáviratot intézett Mao Ce-Tunghoz,
a Kínai Népköztársaság központi
népi
kormányának
elnökéhez.
Ugyancsak táviratban köszöntölte

Mao Cc-Tungot a Pancsen láma is.
Ma Ce-Tung elnök választáviratában hangsúlyozta:
Kívánom, hogy
az összes testvéri nemzetiségekkel együtt — egyemberkent dolgozzanak nagy hazánk, valamint az ú j Tibet virágzó
és boldog életének megteremtésén.

Befejeződött a választási hadjárat
Olaszországban
Róma (MTI). Vasámap és hétfőn Közép- és Dél-Olaszország 2813
városának és községének lakói megválása ják a községi, városi és tartományi tanácsokat. A legnagyobb
érdeklődés a Rómában tartandó választásokat előzi meg, A szavazás
vasámap reggétői hétfő délután 2
óráig tart, végeredmény csak szerdán várható.

krata Párt a kommunistaellenessé,
get állította egész választási propagandájának
középpontjába. De
Gniperi pártja négy méter magas
ós ugyanolyan széles hatalmas képet szereltetett fel, amely a Musiolini és hitleri időből jól ismert „vörös rémet" ábrázolja,
amint
le
akarja dönteni az Isme.et'.en Katona síremlékét. Ez az ízóstelen é3
provokatív kép n&gy felháborodást
keltett a római nép körében.

A választári hadjárat lényegében
pénteken befejeződött
Az „Unila" — az Öta-z Kommunista Párt központi lapja — vezető
helyein közli a demokrat kus listá.
kon szereplő szakszervezeti vezetők
fényképét és életrajzát. Első helye,)
van ezek közöl' Giuscppe di Vittörio, a C G I L főtitkára.
Rómában, valamint sok más helyen közös listát alakítottak a kommunisták, a szocialisták és a független demokraták. Választási tevékenységük középpontjába az olas z
dolgozók egységét, a béke védelmét
és DóI-Olaszorszájf megoldásra váró
konkrét problémád helyezték.
A kormánypárt és szél síi jobboldali erők a népi mozgalom komoly
és magarszinvonalú választási tevékenységére a szokásos demagó.
giával és terroristtikus uszítással
válaszoltak. A Keresztény Demo.

Az „Olasz Szociális Mozgalom"
neofasiszta párt vezérkara 15—16
éves fiúkat mozgósított a választási harcra. Ezek fekete xísdócská.
kat lobogtatva
tehergépkocsikon
száguldanak a főváros
útvonalain
& fasiszta je'szavakat kiáltoznak.
Még nyilvánvalóbbá vált a klerikálisok és a fasiszták együttműkö.
(lése. De Gasperi
miniszterelnök
egy választási gyűlésen mint „vitéz
katonátsói" emlékezett meg Vaterio
Borgheise „hercegről",
a hírhedt
fasiszta háborús bűnösről.
A népi mozgatom
egységének
megszilárdulása és tömegbázisa kiszélesedése terén rákeres munkát
végzett a római „Városi
lista",
amelyben Nitti volt miniszterelnök
kezdeményezésére az összes demokratikus erők tömörültek.

Ma Szegeden rendezik meg a főiskolák
orosz nyelvi tanulmányi versenyét
A Rákosi félév befejezése alkal- t részt; A Szegedi Pedagógiai Főiskomából az. ország négy pedagógiai láról Kékes Szabó Ibolya, Kiss Fefőiskoláján — Budapesten, Szege, renc, Kovács Zsuzsa, Rabai Imréden, Pécsett és Egerben — tanul- né és Selymessy Maliid indul a vermányi versenyt rendeznek a főisko- senyen- A verseny négy részből áll,
lák orosz nyelvben, mrgyar nyelv
mégpedig fordításbői, mondatelemés irodalomban, matematikában és
leómiában legjobb öt hallgatója kö- zésitől. valamint ogy egy orosznyelzött. Az egyes szakok versenyét vű újságcikk és orosz nyelven felmás más főiskolán rendezik
meg. olvasott novella tartalmának ugyanA
Szegeden az orosz nyelvi versenyre csak orosznyelvü elmondásából.
kerül sor ma, vrisárnap reggeli kez- verseny nyertese 500 for'.nt jutadettel. A versenyen a négy fő'skola lomban részesül, ezenkívül 2 darab
legjobb eredményt elért másodéves, 303 forintos ós 3 darab 200 forinmost végző hallgatói közíil 5—5 vesz tos jutalmat oszlanak ki.

Ankéttal egybekötött film propagandista értekezlet
a Szabadság moziban
Kedden délután 4 órai kezdettol
filmpropagnndistn értekezletet rendeznek a Szabadság moziban. As
értekezleten bemutatják a „Sport.
becsület" című színes szovjet fi!m „»
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ra. 16 Rész'etek M a s c a g n l P a r a s z t .
becsület című operájából 16 45
KóKOSSUTH R A D I Ö
rusok. 17
Külpolitikai
kérdésekre
5 Falurádió. 5 30 Hírek, lapszemle, válaszolunk
17.15 Ifjúság hangja. 17
5.45—8.30-ig:
Reggeli zenés műsor, óra 35 J ó munkáért — szép
muzsiközben 6.45 A Szabad Nép mai ve
kát. 18 A Néphadáereg híradója. 19
zérclkke, 7.45 Levelezőink
leientik. Egy fai'u — egy nóta 20 Hangos ÚJ.
630—6.45 A Román Szakszervezetek ság. 20.40 A begyűjtést verseny
híTanácsa államdilas együttese 7 05—7 rei. 20.45 Mozart: Figaró házassága.
óra 45 A rádió énekkara. 8.05—8.30 22 Htrek, sport. 23 28
Népzene 24
Rádió szimfónikus
zenekara
11.30 Hírek.
Petőfi Sándor, Puskin, József Attita
PETŐFI-RADIö
és Zelk Zoltán versei. 11.40 Operettrészletek 12 Hírek, hangos újság. 12
6 Részletek Sárközy Szelistvél aszóra 30 Rádiózenckar. 13.15
Szóra- szonyok és Székely Aranvr-slllag
r íkoztató zene 14 I d ő j á r á s , ée vtzál- m ü operettjéből.
6 45 J ó
rogge't,
lásle'entés 14.15
Beethoven-szonáta, gverelcek! 7
Komszomo'-dalok. 7.35
14-30 Szovjet operákból. 15
Úttörő Híres operák
batattzenéje B.30
A
híradó. 15.15 Htrek szerbül.
16.30 Szovtetunló a szor'fllizmiKi
országa,
DISZ egyetemi énekkar
énekel
15 8.40
Operettrész'etek,
9 20
Orosz
órn 50 „A zúgó Dnyeper partjain..." nye'vlecke 9.40 A Gyermekrádió mű16.20 Ifjúsági rá'.lójáték
17
Hírek. sora. 10 Hírek. 10 10 Orosz és szov17 11 V
'
jet kamarazene
10.50 Magyar.
rolom az Egyesült Államokban.
17.45 m á n , szlovák népi muzsika. 15 Úttörő
Hanglemezek
18.15 Szfv küidl szív- mikrofonnal az országban. 15 20 Mének. 10.40 Htrek németül 19 Építő, száros György hegedül. 15.40 Flnta.
tparj félóra. 19.30 Htrek szerbül. 20 tok zenei ü l s á " l a . 16.10 SzórakoztaHangos újság
20 40 Prokofjev: Ha- tó zene 17 Da'ok az ü l Ktna dicső1730 Hírek. 17.40 A Fm'u
mupipőke. 20.50 Regősének
Truma- ségéről
néki-ól. 21 Szimfőn'kus zene 22 Ht- r á d i ó előodása 18 4') Szív küidl. 19
óra
15
Sporinetvedőra. 19 óra
30
rek. sport, 22 25 Rész'etek Muszorg22.15
Hzkll operáihói 23.30 Bartók: V. vo- Tánczene. 22 Kodály-kórusok
Hangverseny.
nósnégyes 24 Hírek

1

VTSB ankétot rendez a fllmpropa.
gandislák számára. A MOKÉP ezuton ls kér minden
fllmpropagan(listát, hogy jelenjék meg ezen a
fontos, ankéttal egybekötött megbe.
e->/.l.',u,.„

óra 45 J ó
reggelt,
gyerekek!
7
Hanglemezek. 7.35 Szimfónikus zenékar. 8.15 Szimfónikus
táncok. 9.15
Ifjúsági hangldték. 10 Hírek
10.10
Szórakoztató zene 10.40 Máthé Aron
ktarlnótozlk. 11 A Gyermekrádió műsora. 15 Népzene. 16 Nyár T. Nagy
István elbeszélése. 16 20
Opere:tz.e_
nekar. 17 Szív küldi. 17 30 Hírek. 17
óra 40 Az Ifjúsági Rádió műsora. 18
óra 10 A
világ
békomozga'mának
nagy erele 18.25 Hírek sz'ovénül. 18
óra 40 MAV—MEKOVALL énekkar 19
Egv falú — egy ónta. 10.15 Sportnegyedóra 19 30 J ó
munkáért — szép
muzsikát I 20 A Magyar Rádió tánczenekara és népi
zenekara. 22 I I I .
: llandel és Gluck művészete.

S Z O M B A T . 1952. M Á J U S 31.
KOSSUTH RADIÖ
5 Falurádió. 5.30 Htrek, lapszemle.
0.45 A Szabad Nép mai
vezércikke.
7.45: l^ve'ezótnk Jelentik
1130
A
sziget és lakói. Elbeszélés. 12 Htrek,
hangos újság 12.30 Lakatos Vince és
zenekara. 13 A Román Rádió mflso.
i rából 13.30 Da'ok a békéről. 14. I d ő .
• Járás- é 3 vtzál'ásle'entés 14 15 HangI lemezek
14.30 Bátor asszony. Elbe.
i szó'és. 14 50 Hanglemezek
13 15 Hlí rek .szerbül. 15.30 Tudósok a békéért I Htrndő. 15.45 A'taml
vál'a'a'ok
hfrel 15 50 Könvv. muzsika, színház.
16.10 Szov'et nanok — sznvln- emberek. 1«20 T i n c r n e 17 Ht-rk. 17
PETŐFI R A D I Ö
PÉNTEK, 1952. MÁJUS 30.
óra 18 7"nekart m"zs|ka 18 Fa'urá.
6 Hanglemezek, 6 45 J ó reggelt gyedtó 16 30 Sztv kfl'dt.
18 40 Htrek
KOSSUTH R A D I Ö
rekek! 7 M a r u r k á k 7.35 Olasz openk.
péme'tll 19 Egy falu — egv nó'n. 20
kórusok. 0 Szórakoztató zene. 0 Zon5 Falurádió. 5.30 Hírek, tans-emta, Hangos úl-ág
an 4ú A
hegvOl'ést
goraverseny. 9 20 Gyermekrádtó.
10 5.45 NŐI .szemmel . 6 05 Rcc-oll ze- verrenv hlrel. 30
H-maleme-ek 21
Htrek
10.10 Magyar
muzsika,
11 nés mflzor 6.45 A Szabad Nép
mai órn 30 Mngvnr trék n bíkérö'. 22 HíÓvodások mflsora. 16
H->n"versenv vezére kke 7.45
I.ovetarő'nk le on. rei' sport. 22 25 Tán r
éjfélig
24
gyerekeknek.
15.30 A
fö'dkerekség tik. 1145 Fl'mdatok. 12 Hírek, han- Htrek
esryneavedén
15.45
K'ffisszlkus ope- gos úlság. 12 30
Az
Államvédelmi
PETŐF! R A D I Ö
rettekből. 16.30
Tömegdalok.
16.45 Határőrség zenekara.
13 15
Kőczé
6 Rcgae'l hangverseny. 6.45 J ő regRachmanlnov: TT szv't két zongorá- Gyuta és zenekara. 14 Idő'árás- és
ra, 17.30 Hanglemozek 17 40 A'taml vfzál'dstc'en'és
14 15 Zenekari
mu- gelt," gvcrckek! 7 Chontn zoeeo-nmflvelből.
7 15 H'rek szerbül. 7 35 Hong.
gazdaságok hfradó'a 18 Nénzeno 18 zsika 15 Úttörő
htridó.
15 30 Az
óra 40 Tánczene. 19 25 Krimi szonett Alexandrov együ tes énekel 15. r 0 Szó- lemezek 0 45 Görög gyedmekek műmagyar
tek 20 10 Akik • rettegnek a békétől. rakoztató zene 10 20
Ut'őrű snort- sora. 10 Illrek ' 0 10 Színes
htradó
16.40 Orcxsz
nye'vlecke, 17 muzsika 1(1.51) RAszta'ek Kodá'v dalElőadás.
|»»óklilb(M
Hnn"'emerek
15
Szovjet
Hírek 17.15 A magyar o-era törtéC S 0 T Ö R T Ö K . 1952 M Á J U S 29.
köttök
vernete. IV 17 55 Nem-e'köTl kérdésok. nén-tn<nif 15 25 gzovtet
set 15 45 Goeret*k» , 'ö a ök i o F'ö-d ta
KOSSUTH R A D I Ö
18 10 Nénzene 18 40 Htrek németű'. Szerrel Prokoilevről
1035
i'ö-r-iz5 Falurádió 5.30 Ilfrek. lapszemle, 19 15 Hnng'emezek
30 Ittn-os
ál- das'-g| nervodőrn
' 0 50 Srfv
kfl'dl
5.45 Reggeli zenés műsor.
6.45 A ság. 20 40 A begvöltésl verseny
ht
17.'0
Tnnulfttnk
éneks-rtra
oroszul!
Szabad Nép mai
vezércikke,
7.45 ret 20.45 Hanetamezek
21
Orosz 17.30 Hírek 17 4Ú 7enés posta 18 25
tteve'ezölnk
telent k.
11.30
Fáklya. klasszikusok 22 Htrek. sport.
23.10 Htrek szinvéofl'. 16.40 Tfm„ze n e.
19
Részlet Móricz Zsigmond regényéből
Meseoperákbút. 24 Hírek
óra 15 Pporee"--edéra 10 30 Verdi:
12 Htrek. hangos újság. 1230
TftPETŐFI RADIÖ
Trubndur
21
H'rek
frati.'áu'.
néme.
megdalok. 18 15
Magyar
zenekari
6 A Falurádió mezőgazdasági hír- tOl. 22 Rékérö' dalolunk. 22.30 Haydn
muzsikai 14.15 A Rádió
GysrtakúJ6 kamaraműveibol.
s á d a . 14.50 C'tah Kálmán és zeneka- adója. 6.15 Ifjúsági tömegdalok.
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Rombolt

5

a fagy q Táncsics tszcs földién, de

A SZORGALMAS
MUNKA
GYŐZEDELMESKEDIK
A TERMÉSZET SZESZELYE
FÖLÖTT
taná- maradt tétlen. Azonnal hozzáfog' Kihalt a Táncsics-ts-zcs
udvara. l ságról, a pártvezetőségnek,
nyjijtoítak, tak a kukorica
Mindenütt rend, tisztaság, A
ti- csot adtak, segítséget
beáztatasához és
a pénteken már megkezdték az elaztató kifutójában hosszan elnyúl- hogy minél e'őbb leküzdjék
A
szabad- fagyott
va fiatal 6üldök napoznak. Élvezik , csüggedt hangulatot.
kukoricatövek
pótlását.
is
új Beáztatlak a kukoricát, hogy
a hideg éjtszaka utián a
meleg pártnapra küldött elvtárs
midéli napsütést. Az épület! mögött munkára, új lendületre, a aehézsé- | nél előbb kikelve, hamarosan utola padon ülve Katona elvtárs be- gek leküzdésére
érhessék a megmaradt töveket és
szélget falatozás közben két csoidőben
beérhessenek.
Ezenkívül
porttaggal. Miről is folyhatna most
mozgósította a tagságot.
vállalták, hogy gondosan
megkaa szó másról, mint a fagy okozta
pálják a burgonyát, a megmaradt
kárról. Sóhajtva emlegetik.
mi- Ilt megvitatták, ki hogyan látja a kukoricát, hogy minél előbb
fejlehet
jóvá- lődésnek
lyen szép volt a sok zöldségféle, feladatokat, hogyan
induljanak ezek a
nöa fagy-okoztia vények is.
melyben kárt okozták az éjtszakai tenni minél előbb
kárt.
Az
elvtársak
fe'vOágosító
fagyok.
munkája nyomán mind bizakodóbbá
Folyik szépen a munka a csoMutatják a szabad földbe kiültevált a hangulat, 6 mint többet be- portban. Mind bizakodobbá válik
tett korai tökpalántákat,
melyek
széltek a munkáról. Egymást biz- munka közben a hangulat, de azelfeketedve hevernek a
földön.
tatták:
„Nincs elveszve
semmi! ért hiányosságok is mutatkoznak,
,,Pedig már virágoztak!" A másik
Ha keményen megfogjuk a munka különösen a munkafegyelem lerén.
percben azonban már büszkén muvégét, bepótolhatjuk azt., ami most Egyes csoporttagok a háztáji föld
latják a hatalmasra nö'Jt
primőr
elveszett!"
Megszülettek az
új -endbehozását fontosabbnak tartuborkákat.
munkafelajánlások is.
ják, mtat a közös földön
való
Az uborkát megmentettük —
— Ugy készülünk
méltóan
a munkát. Ebbe a hibába még egye s
mondja Katona elvtárs.
—
Egy békela'álkozóra, hogy június
el- vezetőségi tagok is beleestek. Pé'kicsit megfázott ugyaít, de
intézőbizottsági lag
sejéig bepótoljuk a kifagyott
nö- dául Báiintné
vényeket — vállalták a brigádok. csütörtökön és pénteken is távolhamarosan kiheveri
maradt a munkából. A rossz példa
A kertészeti brigád
jó
előre
pedig ragadós és
a
'és szállítani tudjuk továbbra Í6
gondolt. Számítva a kisebb
fapalántának való uborkát.
gyokra, több palántát
termeltek,
különösen kóros most
szükA csoportnál valóban van _ fagy- mint amennyire eredetileg
a mulasztás,
ségük
lelt
volna.
Igy
most
van
kár, de csak az első nap lálszott
paradisúlyosnak. A csoport tagjai kis6é miből pótolni a kiveszett
mikor a csoportban szükség
van
elcsüggedtek, látva
a rombolást. csompa'ántákal. Ezen a téren tehát minden munkáskézre.
Nem is tudták hirtelen, mihez nincs hiány. Feladat, hogy
A csoport pártszervezetére
vár
kezdjenek, maga a pártvezetöség i s
minél előbb kikerüljenek
a feladat, hogy felvegye a harcot
tanácstalanul állt.
a munkafegyelem terén megmutata földbe
— Hát érdemes volt a sok munkozó hiányosságok ellen. Az
ö
kánk, fáradozásunk? — keseregtek
különösen az asszonyok, kik a ker- a fagyveszély elmultával. A sza- feladatuk, hogy továbbra is harcolbadföldi dinnye, tök
pótlása még janak a csüggedés ellen és a néptészetben dolgoztak.
A
kertészeti
brigád nevelőkön, saját példamutatásukon
De jött hamarosan a
segítség, i a feladat.
dolgozókat
Most i s megmutatkozott, hogy pár- tagjai vállalták, hogy pótolják jú- keresztül buzdítsák a
tunk, mennyire szívén
viseli
a nius l-ig a kifagyott palántákat és fokozottabb munkára, harcra, hegy
bepótolhassák minden területen a
termelőszövetkezetek sorsát.
M á r , amit lehet, megkapálnak.
sem fagy okozta kárt.
első nap kintjártak a
PártbizoM-' A növénytermelő brigád

Szeged életének fejlődését
a Városi Tanács idei harmadik
Szeged Város Tanácsa, most tar- Itornamű Vállalat, a gépkocsiközleVillamosvasút
totta meg a Tanácsháza nagyter- i kedési, a Szegedi
lakásgazdálkodási
mében exidei harmadik rendes ülé- Vállalat és a
sét. Dénes Leó elvtárs, a V B el- osztály jó munkájáról és eredménöke tartott beszámolót. Dénes elv- nyeiről.
Dénes Leó elvtárs beszámolója
társ a többi között beszélt arról,
hogy a szegedi üzemek dolgozói ho- uián Molnár András elvtárs száállandó
gyan harcolunk több és jobb mun- molt be a mezőgazdasági
kával. a június 1-i béketalálkozóra bizottság munkájáról.
Beszámolt arról, hogy
való készülődéssel a békéért.
Ela nyári mezőgazdasági munkák
mondotta. hogy a
zavartalan menetének biztosítáSzegedi
Kendergyár
dolgozóisa érdekében a város területét
nak 82, az Ujszegedi
Kenderkörzclckre osztották és minden
gyár dolgozóinak 94.5 százalékörzet élére az Állandó Bizottka tett értékes felajánlást a júság tagjai, llietve az albizottnius l-l béketalálkozó tiszteleság tagjai közül körzetfelclősötére.
ket állítottak.
#
A tanács munkájának értékelése során elmondotta, hogy a tavaszi mezőgazdasági munkálatok kezdetén a
dolgozó paraszt tanácstagok nem
vettek kellő számban részt a lanács munkájában. Az utóbbi időben
azonban a titkárság a paraszt tanácstagok közötti jó felvilágosító
munkával szép eredményeket ért el.
Az állandó bizottságok munkájáról szólva bírálatot gyakorolt a
pénzügyi, a mezőgazdasági, az ipari,
az egészségügyi és az oktatási állandó bizottságok munkája felett,
s-kik nem minden esetben töltik be
feladatkörüket.
Dénes elvtárs ezután a márciusban tartott tanácsülésen _ elhangzott
javaslatok végrehajtásáról, kivitelezéséről számolt
be. Elmondotta,
hogy a
napközi otthonos óvodák helyreállítása és tatarozása 80 ezer
forintos költséggel mcgindu't. A
Sztálin-sétányon
lévő
varrom
kitakarítását
és
lezárását is

végrehajtották
A
különböző osztályok
végzett
munkáját is ismertette. Az Ipari
Osztály munkájának
értékelésénél
elmondotta, hogy az osztály támogatásával megalakult az Őrajavttó,
a Kályha- és Tűzhelyjavító, vala.
mint a Gyermekkocsikészí lő Kisipari Termelő Szövetkezet s ugyanakkor megalakították a szegedi Közületi és Lakáskarbantartó Vállalatot
is. Az elmúlt kél hónapban még 54
kisiparost szerveztek be a KTSZekbe. Említette azt is Dénes elvtárs. hogy az Egészségügyi Oszlály
is jó munkát végzett az elmúlt két
hónap alatt.. Az Egészsétriigyi Osztály segítsége ós támogatása tetie
lehetővé, hogy a Petőfi Sándor-sugárúti körzeti orvosi rendelőt,
az
egyetemi bölcsődét és az Alkotmány-termelőcsoport
bölcsödéjét
időben át tudták adni rendeltetésé,
nek. A négy iskolaorvos havonta
2000 tanulót vizsgál meg, a négy
iskolafoga sz pedig 600 tanulót kezel átlagosan. A védőnők 3100 családlátogatást végeztek az elmúlt
időben^ Beszélt ezután még az f.pí"
tési és' Közieke déri Osztály, a Területrendező Intézet, a Víz- és Csa-

A fagykárral
foglalkozva
Molnár
elvtárs elmondotta beszámolójában,
hogy a néhány éjtszakai talajmenti
fagy valóban károkat okozott a mezőigazdasági növényekben. Ugyanakkor felhívta a figyelmüket a jelenlévő paraszt tanácstagoknak
arra:
kövessenek el mndent, hogy dolgozó parasztjaink a megmaradt és az
újravetett növényeket még
jobban
és gondosabban ápolják.
Molnár elvtárs beszámolója ulán
Kiéin Sándor elvtárs, a terv. és
statisztikai állandó
bizottságának
elnöke tartotta meg beszámolóját.
Elmondotta, hogy
a Városi Tanács felügyelete alá
tartozó ipari vállalatok első negyedévi tervüket átlagosan 96.49

százalékban teljesítették.
— Az iparagak megoszlását teli nt ve — mondott a Klein elvtárs, —ez a szám a könnyűipar 89.1 százalékos tervtől
való
lemaradása
m att alakult így. A nehéziparba
tartozó vállalatok tervüket 105.1. a
könnyűipar 89.1, az építőipar 157.7,
az élelmezési inar pedig 100.2 százalékra teljesítették. Beszélt ezután
a közlekedési vállalatok, a szolgáltató vállalatok és a
Szegedi Köztisztasági Vállalat jóval 100 százakon felüli tervteljesítéséről is.
:

A beszámolók után a jelenlevő
tanácstagok közül számosan
szólottak fel és értékes hozzászólásaikkal, javaslataikkal egészítették ki a
tanácsülés munkáját
Bozsár József elvtárs felszólalásában felhívta a Tanács
figyelmét
arra, hogy addig, míg a becsületes
dolgozó parasztok minden talpalatnyi fö'del megművelnek, az ú.jszcgedi részen, a Fürj. a Csalogányutcában és a
József-telepen még
n.indig szépszámmal akadnak gazos
kertek, amelyeket nem ástok
fel,
riem vetették be, sőt a
kertekben
lévő gyümölcsfák 'is gondozatlanok.
Iteízélt még a-ról is, hogy a TÜZÉP
te'epeinek dolgozói gorombán intézik el a vásárló dolgozók kéréseit
és kérte a Tanácsot, hogy az általa felvetett problémákat
vizsgálja
f -iül és szüntesse meg ezt az áldatlan állapotot.
Dr. Zápori Dezső az Egészségügyi
állandó bizottság munkájáról Szá-

tükrözte
rendes ülése
molt be, majd G. Fazekas Erzsébet
elvtársnő
felszólalásában javasoita,
hogy a Tanács tegye lehetővé
a
napközi otthonos
óvodák
eddigi
nyitvatartásának meghosszabbítását,
illetve délután 5 ór a helyett 7 óráig
tartsák nyitva a napközi otthonokat. Javaslatát azzal indokolta meg,
hogy vannak olyan dolgozók, akik
nem fejezik he 5 óraikor munkájukat, úgy a két órás meghosszabbítás is a dolgozók
érdekeit szolgálná.
A tanácstagok közül felszólaltak
még Gallé László, Komócsin Antal,
Kassai Tibor, Gazdag János és ífj.
Savanya József elvtárs, akik valamennyien értékes javaslatokat tettek egy-egy felvetődött kérdésben.
A felvetett javastatokat a tanácsülés elfogadta, majd a Tanács munkájának megjavítása érdekében

határozatot hoztak.
A határozatban leszögezték, hogy a
VB. a tömegekkel való
kapcsolat
elmélyítése
érdekében az állandó
bizottságok akttvahálózatát
június
30"ig 30 százalékkal növelje, fordítson nagy gondot a vállalati versenymozgalom kiszélesítésére a kisipari termelőszövetkezetek
terén.
Ellenőrizze a vállalatok tervteijesítését. A begyűjtési terv
teljesítése
érdekében
támogassa a versenybizottságot és különös gonddal kezelje és segítse a
tojásbegyüjtési
terv teljesítését. A Terményforgalmi Vállalatnál
gondoskodjon
a
szükséges raktárhelyiségek felkutatásáról
és
azok
megjavításáról.
Szervezze ineg mór most a nyári
tűzvédelmet és a tüzfigyető szolgálatot.
Biztosítsa a mezőgazdasági
munkák időre való elvégzését, gondoskodjék a fszcsk munkafegyelmének megjavításáról és a mezőgazdaságban folyó munkaverseny kiszélesítéséről. Gondoskodjék továbbá a
betakarítási munkák jó megszervezéséről, menetközben eltenőrizze a
folyó munkákat, gondoskodjék a tanácsanparátusban dolgozók szakmai
és politikai nevetéséről és vésrii' a
dologzö nép érdekei ellen vétőkkel,
az OsZtálvcilenséggel szemben a legerélvesebben, minden eszközzel lépjen fel.

Az amerikai megszálló katonaság
pusztítja a fe'sőausziríaí ve'éseket
Az amerikai megszálló katonaság
a felsőausztriai Stadl Paura közelében fekvő lamba'chi erdőben hadgyakorlatokat rendezett. A
gyakorlatokon résztvevő katonaság tüzérségével és harckocsijaival tönkretette
a
környék vetésének nagy
részét- Az
egész környék katonai táborhoz hasonlít. Az utakon minden közlekedést
lehetetlenné tettek.

A földművelésügyi minisztérium
és az állami gazdaságok és erdők
minisztériumának közleménye
Az elmúlt napok hideg időjárása ban van a földfeletti része, általákövetkeztében az ország egyes terü- ban kihajl és jó tö mést hoz. Ezét't
letein a vetések több-keve:ebb fagy a kártsaenvedett burgonyatcrüle lekárt szenvedlek. Főleg a kerti ve c. ket haladéktalanul meg kell
kamények és a kapások sínylették meg pálni és az új hajtások kifejlődése
a hideget, a gabonafélékben azon- után kell töltögetni.
- ban a fagy nem okozott különösebb A dohányt minden ese'ben kapálkárt. A bőséges májusi eső és az ni kell és ha néhány nap múlva
idő felmelegedése segítségével a kétségtelenül megállapítható a kár,
fagy okozta károkat mindenütt tel- palántázással kell a hiányt pótolni.
jes sikerrel le lehet küzdeni és Ezért különös figyelemmel kell a
megfelelő módszerek
alkalmazásá- gazdaságokban a meglévő palántával a kárt szenvedett területeken is kat gondozni.
jó termést lehet elérni. Ezért a
Napraforgó-, bab-, szójabab- és
lermelőszövelkezelek. az állami gaz- ricinusvctések~nél erős rilkulás, vagy
daságok, a gépállomások és az teljes kifagyás esetén azonnal végre
egyénileg gazdálkodók, valamint a kell hajlani a növények új'tavetéhelyi irányító szervek feladata a sét. Az újravetést általában az ere
most következő napokban mindazok- deti vetés sorai mellett helyes vénak a munkáknak a gondos elvég- gezni.
zése, amelyekkel a hideg időjárás
A paradicsomnál, paprikánál
és
okozta károkat helyrehozhatják.
más zöldségféléknél a fagyok miatt
Ahol
kárt szenvedeti a nüvény- elpuszlult növényeket mindenütt mizel, mindenütt arra kel! törekedni, nél előbb a szokásos módon ú j pahogy a vetéseket helyreállítsák. Se- lántákkal, uborkánál, dinnyénél peholsem engedhető meg a vetések dig áztatott vetőmaggal történő vemeggondolatlan
kikapálása.
vagy téssel kell pótolni. Ahol nem állna
különösen kiszániása, hanem az el. elegendő palánta rendelkezésre, felpusztult növények mielőbbi pótlásá- tétlenül helyes még későbbi ültetésról, vagy helyreállító vetésekről kcil re is ú j palántákat nevelni.
gondoskodni. Emellett a legfonto.
A szőlőkben és a gyümölcsösöks&bb feladat a növények erőteljes ben elsősorban is a so-onkövetkezó
fejlődése érdekében a növényápolás permetezésekre és a növényápolásra,
meggyorsítása. Ennek
megfelelően kel] fokozott gondot
fordítani. A
a földművelésügyi
minisztérium, szőlőkben kisebb kár esetén a favalamint az állami gazdaságok és gyott hajtásvégeket a fürtkezdeméerdők minisztériuma a hideg idő nyek felett el lehet távolítani és a
kártételeinek gyors megszüntetése felesleges, nem termő hajtásokat is
érdekében az egyes növényeknél a le lehet metszeni. Nagyobb kár esekövetkező munkákat tanácsolja:
tén termelőszövetkezetek
a járási
Különösen nagy gondot kell for- tanács, állami gazdaságok az illetédítani a kárt szenvedeti lcukorica- kes tröszt, egyénileg dolgozó paraszvetések helyrehozására. A kukorica tok pedig a községi tanács engedélevelén*!: elfagyása általában nem lyével végrehaj thai ják a szőlő teljes
jelenti a növény elpusziulását. Ez- vísrzrimel'izését.
ért mind az erősebben, mind a kiPótlólagos és helyreállító vetéseksebb mértékben károsodott kukorica- hez elsősorban
a
gazdaságokban
földeken haladéktalanul meg kell lévő készletből, szerződéses
növékezdeni a kapálást, hogy ezzel a nyeknél pedig a szerződtető vállanövények fejlődését elősegítsük. A latok útján ke'l beszerzni a vetőmafoltokban jelentkező hiányokat m i got. A helyi tanácsol; a minisztéelőb kiegészítő vetéssel kell pótolni. riumok
utasításainak
megfelelően
A kukorica újravetésére csak ott segítsék elő a szükséges vetőmag
van szükség, ahol 6—7 nap múlva leggyorsabb helyszínrtszállúását.
A
kélségtelenül megállapítható a nö- károsodott terülteken a növe'nyek
vényzet teljes pusztulása.
fejlődését fejtrágyaként alkalmazott
A gyapotvetéseknél,
amennyiben műtrágyázással is helyes elősegíteni.
a fagy a növényzetet megritkította, Ezért a kapásnövényeknél a féde a sorokban méterenként legalább szek- és a fejtrágyázást is fokozni
3 növény maradt, nincs szükség kell.
másra, mint a lehető
leggyorsabb
A mezőgazdaság vezetői és dolgoés leggondosabb kapálásra. Ha
a zói tartsák legfőbb kötelességüknek,
táblán foltokban nagyobb kifagyás hogy határozottan és eredményesen
van, akkor ezekre a helyeikre sű- küzdjek le a rossz időjárás okozla
rűbb. elsősorban a még egyeletlen nehézségeket. Időben "és gondosan
részekről gyapotnövényeket kell át- végezzék el a tanácsolt munkákat,
paiánlázni, vagy ha ez nem lehetsé- é"r ezek segítségével minden egyre
ges, a hiányt vetéssel kell pótolni.
kárt szenvedett táblán és parcellán
A burgonya, bármilyen
állapot- biztosítsák a tervszerinti jó termést.

A Népgazdasági Tanács határozata
a fagykárok helyrehozásáról
A földművelésügyi miniszter, valamint az állami gazdaságok és erdők miniszterének jelentése alapján
a Népgazdasági Tanács 1952. évi
május 24"én határozatot hozott a
fagykárok kiküszöbölésére.
A földművelésügyi szervek, a tanácsok, a termeltető vállalatok és
i tudományos szakemberek he'jszinj vizsgálatai alapján a Népgazdasági Tanács megállapította,
hogy
egyes helyeken a vetések löhb-kevesebb fagykárt szenvedlek, de •> kenyér- és takarmánygabona-félékben
számbajövő kár nem esett, az egyéb
növényekben esett károk pedig jó
agrotechnikával és szorgalmas munkával kiküszöbölhetők
és azokat
feltétlenül ki is kell küszöbölni. A
Meteorológiai Intézet gyors és megbízható jelzései alapján igen sok
helyen már megelőző intézkedésekkel elejét vették a nagyobb károknak, Emellett az áltatni
gazdaságok, termelő szövetkezetek és
a
dolgozó parasztság nagvrésze öntevékenyen védekezett a fagykár ellen és a jó termés biztosítása érdekében megkezdte a károk helyrehozását.
A Népgazdasági Tanács elrendelte. hogy a z állatni gazdasagok, a
termelőszövetkezetek és az egyéni
gazdálkodóik egyaránt kötelesek a
fagykárokat kíüszöbölni és a jó termést szorgalmas munkával és fejlett agrotechnikával biztosítani A
jó termés legfőbb biztosítéka a növényápolási munkálatoknak időben
és rendben történő elvégzése.
A
földművelésügyi minisztérium s az

áilanti gazdasúgok és erdőik minisztériumának a napilapok
szombati,
május 24-i számában közzétett közleményében foglalt tanácsok betartása nemcsak az állami gazdaságokra és termelőszövetkezetekre.
liánéin az egyénileg gazdálkodókra is
kötelező. A földművelésügyi
miniszter rövidesen még további részletes agrotechnikai utasításokat is
ml ki.
A pótvetések és úiravetések vetőmagszükségletét elsősorban a termelők kötelesek biztosítani. Emellett azonban a Népgazdasági
Tanács a szükséghez képest az állami
készletekből is segítséget nyújt
a
gazdálkodóknak. Elrendelte, hogy a
szerződéses termelést irányító minisztériumoknak a termeltető vállalatok útján díjtalanul a termelök
rendelkezésére kell
bocsájlani a
fagykárt szenvedett szerződéses növények pót-, illetve
újravetéséhez
szükséges vetőmagvakat A ternieltelő válta'a tok a
gyapotmagvaknt
május 27-ig, az egyéb magvakat pedig június 2-ig kötelesek a termelőkhöz kiszállítani.
Ezen túlmenően a termelőszövetkezetek és az
egyéni gazdálkodók részére napraforgó vetömacoi is ke'l adni az állami készletekből kg-ként egv forintos úron A
termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok leukoricavetőmngot is kanhafflak.
A fagykárok kikiiszöbö'éséhcz és
a növénvápolási munkálatok megszervezéséhez a he'yi I n n á v t a adjanak
messzemenő irányítást és
segítséget a termelőknek.

Amerikai h'va'a'os sscmé'v séqek
beismerései a puszani vérengzésről
Tokió (TASZSZ). A Reuter Hír- a liszinmanista és kuominlang-rsaügynökség tokiói tudósítójának je- palokban va'ó
szolgálatra tokár,
lentéséből kitűnik, hogy
emeri- jók kényszeríteni a hadifoglyokat
kai hivatalos személyiségek beisA jelentésből az is kitűnik, hogy
merték: a puszani hadifogolytáborban az okozta a zavargásokat, a puszani tábor vezetősége egy héthogy a hadifoglyok
ellenálltak a ig nem adott enni a hadifoglyokkényszcr--.rostáJásnak",
amellyel nak.

VASÁRNAP.

Moszkva vá

lás h a r m a d i k n a p j a
ötv
forln (i
4917
Husz
forint,
2729
Tizcze

n>

0937
1113
1520
1566
ötezei

ny

0268
0390
5831
0994
1069
1521
1689
1841
1912
2236
2633
2878
3141
4593
5194
Ezer

ny

80
hú)
1032
1193
1223
1957
2380
2702
2974
3058
3275
3781
3916
4025
4096
4119
4293
4338
5333
Hár
forlnto
so
hú;
0268
0390
0831
0937
0994
1069
1113
1520
1521
1689
1841
1912
2236
2633
2729
2878
2930
3141
4566
4581
4593
4917
5194
Ke
foi
lörle
a ki
szá
húz
0028
0105
0164
0173
0195
0235
0245
0276
0287
0288
0405
0469
0494
0494
0609
0614
0718
0720
0723
0764
0866
1080
1113
1136
1251
1339
1364
1369
1400
1146
1471
1512
1610
1768
1776
1872
1891
1897
2027
2199
2217
2228
2366
2398
2426
2429
2614
2700
2736

0577
0658
0694
0789
0800
0807
0856
0891
0942
0991
1001
1051
1)72
1085
1094
1147
1189
1345
1395
1424
1436
1437
1490
1567
1579
1729
1856
1893
1951
2304
2393
2605
2677
2810
2877
2984
3107
3115
3139
3228
3353
3357
3427
3744
3883
3925
4030
4)76
4094
4168
4176
4227
428)
4399
4419
4420
4426
4436
4438
4440
4531
4559
4563
4565
4579
4586
4587
4614
4729
4773
4779
5052
5)82
5087
5117
5139
5152
5346
5372
5456
5819
5835
5950
6013
6046

801—9)01
401—500 í
901—1000
301—40) i
801—900
901—100)
401—500
501—600
8)1—900
401—500
301—400
601—700
701—80)
801—900

001—100

701—800
301—40)
201—300
501—600
401—500
101—200
001—100
601—700
801—900
601—700
801—900
301—4)0
001—100
701—800
401—500
201—30)
001—100
201—300
001—10)
301—400
201—300
301—400
3)1—400
101—200
001—100
001—100
301—400
2)1—300

4256
4307
4507
4513
4521
4623
4826
4893
4569
4581
4828
4913
4929
5002
5)04
5025
5121
5163
5231
5233
5272
5274
5284
5303
5306
5329
5407
535)
5373
5426
5871
5952
6054
6086

301—400
101—200 2508
201—300
601—700 2582
301—400
101—200 2916
101—200
701—800 | 3297
301—4X)
901—10)0 3588
201—300
801—900 3600
401—500
801—900 4090
801—900
701—800 4232
•301—100
701—800 4817
5386
001—100
5)1—600
501—600
601—700 5476
701—800
101—200 5783
801—900
6 0 1 — 7 0 0 5954
501—690
ötvenezer
401—500
forintot nyeri:
301—400
0313
7)6
101—200
ötezer
501—600
forintot
301—400
nyerlek:
301—4)0
0741
996
201—300
673
1260
801—900
519
1452
901—1000
035
1673
301—40)
324
1677
101—200
158
2107
701—800
344
2508
601—700
358
2916
901—1000
379
3588
101—200
415
4090
801—900
884
4232
401—500
069
4817
401—500
531
5476
401—5)0
839
5954
501—600
Tízezer

Háromszáz
forintot n-ertek;
0313
701—800
0296
201—300
0741
901—1000
1260
601—700
501—600
1452
001—100
1673
301—400
1677
101—200
21)7

forintot
nyertek
0296
253
2582
231
5386
062
5783
776
HuszonSlezT
f c r l n ot n y e . t e k :
3297
105
3600
22)

mérkőzés

A mai nap szegedi
LA2DARUGÁS
A Lokomotív
sportpályán
délután
5 órai kezdettel Hzegedo. Lokomotív
—Recskemén Kinizsi NB 11 es
mérkőzés A mérkőzés d ő l t és a szünetben a szegedi MAV dolgozói
MHKp r ó b á k a t tartanak.
Fél 3-kor: MAV
Igazga óság—Kisker. városi ti.
osztályú bajnoki 1 órakor: Szeged Állomás—Fáklya városi II o bajnoki.
Cserepes-sor :
Reggel fél 9 órakor
Textt'—Építők városi I. o. bajnoki. 10
ó r a : Kenvérgvár—MT8K városi I I o.
balnoki Fél 3 órakor Sz Kinizsi ifi
~Rz. Petőfi Ifi balnoki. A mérkőzés
után MHIC versenyszámok köve'kez.
nek. 5 órakor Sz Kinizsi—Sz. Dózsa
megyei I. o bajnokiUJszeqedi Textiles pálya: 8 ó m k o r
Újszegedi VL—Sz. Lokomotív II megyei tartalék balnoki 10 óra: S"e>-elők—Juta városi I. osztályú
balnoki.
Fél 5-kor Lemezgyár— R u h a g y á r városi I o. bajnoki.
Hunyadi téri Fél 9 órakor
Vasas—
Lendü'et városi I. o balnoki. 10-kor
Vasas IT—Haladás XI. városi tartalék bajnoki.
Szrbadsáq-tér: 8 órakor F ű t ő h á z Meteor városi I osztályú bajnoki. 10
ó r a k o r : Távírda—Dé'magyar Nyomda
városi II o bajnoki.

0009
0071
0358
0447
0511
0538
0597
0615
0697
075)
0766
0814
0868
1006
1011
1039
1276
1432
1434
1519
1524
1587
1610
1653
1686
1729
1793
1824
1878
1973
1989
1896
2133
2181
2377
2495
2621
2642
2737
3303
3584
3717
4110
4249

301—400
401—500
301—400
)01—100
101—200
401—500
301—400

A SZEGEDI SZOVJETJOGI
TANFOLYAM
legközelebbi előadását m á j u s 27-én.
kedden délután 6 órakor
dr
Móra
Mihály egve'emi
tanár
tarfla ,.A
szovjet polgári eljárás"
címmel
az
állam- és jogtudományt k a r I I . t a n .
termében.

(1:0)

sportműsora:
MOTORSPORT

A Széchenyi-téren délelőtt 10 órai
kezdet lel országos meghívásos gyorsasági mo.oros verseny fővárosi
élversenyzők részvételével,
ATLÉTIKA
Lokomotív
sportpályán
reggel
0
órai kezdettel Szeged város férfi és
női ifjúsági atléi kal bajnoksága.
TENISZ
Az újszegedi Sz. Petőfi teniszpályán
reggel 8 órai kezdettel megvei területi egyéni teniszbajnokságok döntő kűzdeímel Az első négy helyezett
vtsárnap
Budapesten az
országos
versenyen indul
A mérkőzés megtekintése díjtalan.
A Lokomotív sportpályán regge 9
órakor a Ixikomo'.ív
SE
délterületi
egyéni és páros teniszbajnok tága.
Sportegészségügyi ankét
Szeged Város Tanácsa VB egész,
ségügyl osztálva a szegődi Tes'nevelés és Sportegészségügyi Intézet és a
Gyermekklinika bevonáséval az iskolásgvermekek .estnevelés
alóli
reimentése kérdéséről sportegészségügyi
ankétot rendez ma délelőtt 11 órakor a Gyermekklinikán.
Az Sz

Kender atléták |ó szereplése
a területi versenyen

A Vörös Lobogó terü'etl
ailé'tkal
versenyén a Szegedi Kender at éták
a következő ló eredményeket
érték
cl: 100 m 1 Matvasovszkl 12. 400 tn
2 Frá.nyó 54.7: 1000 méteren 1- Szalm a 3:03 3000
méteren 1.
Szalma
10:23.6 Női eredménvek: 100 m 1.
MrtFori Magdn 14 9 : 800 m 1 Jernel
BIRKÓZÁS
Kató 2:38: magasugrás: 1 Fehér Júlia
120: tévő'ugrás: 1.
Mágorl 390:
Rókusi torna"snrrokbnn délelőtt 10
r
órai kezdettel S'eced város
Ifjúsági diszkosz: 1 P i n n Ilona 23 0 . Területi
első
helyezettek
az
országos
ver.
szabadfogású blrkrtzáb' l-oksága m a .
sonven vesznek részt Budapesten.
gyar bajnokok részvételével.

Ady tér: 10 órakor
Haladás-Előre
városi I. o bajnoki.
„
Dorozsmai
3
órakor Sz.
Postás
Ifi—OMSÉO ifi balnoki, 5 órakor Bz.
Postás—Szőreg megyei I o bajnoki.

SZÍNHÁZ
Délután fél 4:
A fösvény.
Elah*
bérte, (14)
Este fél 8 A fösvény. M. K. és Laborra'vy bérlet (14).
Hétfőn nlnps előadás
27-én, kedden:
Bánk b á n .
Erkel
5)1—600
bériét
(13)
701—800
28-án. szerdán: A fösvény Kn.lnöti
1
401—500 bérlet (13).
101—2)0
29 én, csütörtökön • A fösvény. Jó701—800 zsef Attila bérlet (14).
30-án, pén'eken: A ,ösvény
Sha101—200
kespeare bérié, (14).
001—10)'
31 én, szombaton: C l a i n v b á r ó Ka001—100 tona József bériét (14) te Porőri bér601—600 let (14) Szabadtéri Színpadon (rossz
Idő eseten a
színházban.
Katona
801—900 bériét érvényes.)
901—1000 | J ú n i u s 1-én. vasárnap oste fél 8:
901—1000 Cigánybáró.
Szabadtéri
Színpadon.
7 0 1 — 8 0 ) Bérletszüne,.
701—800
A MUZEUMI VASARNAPOK
901—1000
Délután fé' 6 kor:
Beelhoven
Cszimfónia.
3 ) 1 — 4 0 0 moll hangverseny — IX
701—800
HANGVERSENY
401—500
Délelőtt 11 órakor a Nemzett SzínKosztakovtes
Sitál'n-dtjlal
201—300 h á z b a n :
001—100 ki'üntetetr Dal az erdőkről -Imü o r a .
tórmma a
Szegedi Városi
Tanács
2 ) 1 — 3 0 0 Énekkara, a Dózsa Gvörgv á'tetános
401—500 flúísko'a, s
Dugonics-utcai általános
az
601—700 leányiskola úttörő énekkarai és
Országos Filharmónia
szegedi zene.
1 0 1 — 2 0 0 kara előadásában.
Vezényel: Kertész
201—300 Lajos.
201—3)0
KIÁLLÍTÁS
301—400
Délelőtt 10 órakor az MRZT-székház201—300 ban Úttörő ra Izkiállltás
ünnepélyes
501—600 mcsmvttóls
Nyitva: naponta délelőtt
9-től
este
8-lg.
101—200 i
MUZEUM
801—9)0 I
501—600 ' Móra Ferenc-em'ékkláltttás:
Koszta
301—400 József kénzőművészetl kiállítás; szegődi
paprtkaklá'lltrts:
fetlődéstürténc201—300
ti és természetrajzi kiállítások: hét1 0 1 — 2 0 0 fő kivételéve naponta 9-tő] dé'után
5-tg.
4 0 1 — 5 ) 0 1 6-ig, szombaton 9 tői délután
101—2)0 vasár- és ünnepnapokon 9-től t-lg.

1:1

A moszkvai
Dinamó
stad'onban Magyarország
»«*«•»^.„„^ow,'
szombaton délután 80')C0 néző előtt Eredmény: 1:1 (1:0). Gó.lövos uoprov.
Játszották le a Moszkva
v*l"«atott— I Illetve Palotás.

Párthirek

Háromszáz
f o r i n t o t nyerlek
s o r o z Ihúzásral:

25.

ogaloti—Magyarország

labdarugó

301—400
401—500
SZERZŐDÖTT PPR5ÓTERMELŐK
F e n t i gyorslista közvetlenül a hú101—200
FIGYELMÉBE
801—900 zós u t á n készült, a z í r t az O T P feÉrtesítjük az érdeke'teket. hogy a
701—800 lelősséget n e m v á l l a l .
Szegedi Konzervgyár a konzerv zö'd701—800
borsó gyártását m á l u s 26-án, héttőn
301—400
merkezdj. A szerződött termelők
a
zö'dbnrsót
a
földmúvesszöve'kezet
501—600
gyllljötelepeln:
Szeneden.
Londoni001—100
kőrút 2/b, Ulszegrden Bérkert-u. 42
501—600
szám a'alt arihat iák át. A borsó á t .
001—100
véiell Ara tíz É'elmezési MinisztéÉrtesítjük a politikai
gazdaság- rium által megáltanl'ott napi limit101—200
t a n felső- és k ö z é p f o k ú
h a l l g a t ó i t , ár, a termelők igyekezzenek a szer801—900
kötelezettségüknek
eleget
h o g y a so onlévő k o n f e r e n c i a a n y a l zédésl
401—500
gából folyó hó
28-án
délulán
6 | tenni.
4)1—500 I
SZAKSZERVEZETI HÍREK
ó r a k o r a P á r t o k l a t á s H á z á b a n elő501—600
MAV
nyugdt as
csoportbizalmiak
adási tartunk.
301—400
A z előadást m e g y e b i z o t l s á g i
elő701—800
adó tartja.
701—800
SZORZÖGÉPET és összeadógépet kész.
K é r j ü k az elvtársak
megjelené- pénz megvételre keres a Szegedi Cipő601—7)0
gyár. Telefon: 38-66, vagy 38 67. 4-es
sét.
201—309
mellék
Agit.-Prop.
Osztály. HOMOKFUTÓ könnyű
801—900
hintó és csukott batár e'adó. Sándor u. 42
301—400
KIS gyermeket gondoz'sra vállalnék
601—700
IDOJARASJELENTÉS Csőngrádi-sug. 9. Turainé
1
801—930
Várható Időjárás AKTATASKA pénteken a makót vona1952
301—400
| ton e'veszett fon'oq műszerekkel
A
vasárnap
estig.
Fel
MÁJUS
nőilvonulások, több ' ber-ú'rtes megtaláló a kiadóhivatalba
201—300
ad la le
f
k
f
i
"
SKű
telé
Kisebb
eső,
501—600
éaO
HS időnként ('énk nyu
GYÜRFY János névre szóló fontos Ira701—800
gati,
< szaknyuqat) tokat elvesztettem. Kérém a becsületes
901—1000
VASARNAP
szél. 4 hőmérséklet meg a'á'.ót, a kiadóhivatalba' adja loalig változik
! A pénzt meg;ar|hatja
601—700
Várhajó hfimér- EGY olc.só igásló eladó. HajnaLutca
901—10001
—
sékleti
értékPK
az 34. sz
C01—700 ország területére: Vasárnap eegqal ALIGIIASZNALT „Extra." mély gyer801—900 | 4—7, délben 14—17 fok k ö z ö t t
I mekkopsl
e'adó
Kiskundorozsma,
Kürt-utca 1.. vagy Tanácsháza,
vjl8)1—900 I
MOZI
]
lanyszerelőnél.
601—700
Szabadsáqt Eladó iány
(május 28- KETTŐ darab nyolchónapos süldő
701—800 ig).
| adó. Ho'd-utca 4. Alsóváros.
401—500
Vörös Csillag: Képzett be'eq vala- FEHÉR, mélv
gyermekkorát
eladó.
4 0 1 — 5 0 0 mint rajz- és kisflLmek <má|us '28 ig). Hajós-utca 4/b.
Fáklya: Harcos élet (mij.i.s 23-ig).
ELADÓ üveg madárkallcka,
sezlon501—6)0
Az előadások a mozikban
Vásár101—200 n a p 4, 6 és 8. hétköznap 6 és 6 óra,, , takaró, szönyegvédő Petőfi S-sgt. 31,
udvar
0 0 1 — 1 0 0 kor kezdődnek.

*

1952. M Á J U S

Minőségi hálók,
konyhák,
festeit bútorok
nagy választókban kaphatók:
B ú t o r é r t ékesítő
Bajcsy

V,

Szeged.

Zs'.Unszky.utca

19 sz.

QTP-bevá'tóhely.

HASZNÁLT

fényképező
gépelte!
m a g a s

áron

OFOTÉRT

bolt:

Szeged,

vásárol
9.

Lenin-út

sz.

az
bolt

14.

BÁRMILYEN

HASZNÁLT
BÚTORT
vá'árui a Bizományi
Áruház
V á l l a l a t Vétel, e ' a d ' s csere.
Érd klódés
és c ' m k
beküldése: Sze ed. B i esi Z il:ns-.ky
utca 15. B z o n i á n v ,
Áruház
Vállalat
szegedi f i ó k j a .
Te.
l e f o n : 38-43.

részére bizalmi ülés 26tán dé'után 3
órakor u Szakszervezeti Székházban.
A MAV nvucdi asok részére
28 én
délután 3 órakor tag-yülés
"f\an"
csak a
Szakszervezeti
Székházban
(Tolbuchln sugárút, Kálvária-utca) 10.
szám alatt.
x HIRDETMÉNY. Felhívom nz érde.
kel'eket, hogv a
Járóművekkel a
gya'oglárdára ne hattsnnak fel, mert
a ráhal'ások köve'kez'ében rongálódás áll elő A rendelkezés
megszegése esetén a Járművek tu'aldonasai
és hajtól, vnlnmtát az érdekel, szer
vek veze'ői ellen a kl!tá<tás| eljárást
megindítom. A bflnte'öe'tárá«on
kívül az okozott kár menflzetése iránt
is Intézkedem
VB.-e'nök.
EGY 2 éves borlu eladó Pálfl-utca 14.
EGY sportkocsi ctádó. Halász u 29 b.
KIFOGÁSTALAN úl rekamié he v s ' ü k e
miatt sürgősen eladó. Csongrédl-egt
57 szám.
KŐMŰVESEKET, női és
férfi segédmunkásokat
felveszünk.
CsnnwHd
megyei
Tatarozó és Épttö Vá.lalat,
Bnross József-utca 3
PETOFI-TFI.EP 11 utca 674 s z á m ú
Petőfltelep X utaa 635
sz. bekötözhető m a g á n h á z eladó.
Csongrádmei*ve! Ineatlnn V
, .
,_„
07EMKÉPER telfölözögépe" készpénzért
vA*árnHmk,
Szegedi
Tejüzem
Szered. Párisi krt 16
LAKASOKAT
keresünk.
A
vállalat
magas térttés. fizet
minden meretu
lakásért. Vidékre
helvezellek lakásügyét soronklvül
tn'ézzük
Je entse
be átadó lakását Csomik, Széchenyitér 8
AZ ÉLETTANI Tntézet kutyákat vesz
magas
áron.
Bek>iannlsz-tér
2/d.
(Dóm-lér).
KERÉKPÁR,
bútorok,
mánrorlégép,
méhkantár, kerti
szerszámok, cipők,
háztartási
tárgyaik
eladók.
Marosutca 42.
KÉTLANGU petróleumfőző eladó. Szélutca 16
PRÍMA szmoking, nőt kosztümmé átalakításra alkalmas eladó Arany J.utca 5 1 em. 4 , délután 3 - 6 .
CIPOSTOPPOI.AST géppei és clpőtal.
palást vá'lalok. Terhes Jánosné. Rókus, Bodzafa-utca
(Hétvezér utráböl
nyílik.)
EGYLOVAS
laposkopsl
eladó. Puskás-utca 7
ELADÓ rekamié,
kombin A'tszekrény,
asz-al székek többfélék Pászor u 9.
FF.HÉR mé'y
gyermekkocsi
eladó.
Klse'ekl-U. 17.
GAZ KÁLYHÁT
megvételre
keresek
Kossuth Laios-sgt 107.
PETŐFI-TELEPEN 10. utca 643 szám
alatti lak'somat kétázoba. soáiz, e'őszoba, vil'any bent. elcserélném hasonlóért. Nem fontos, hogy magánház
tegyen
IIÁRAS be'rar és lepke nyulak eladók.
Steuerré Ulpetőfl tetep 52 u 1304
SZŐNYEG 250x350-es
eladó.
Ilonautca 19.
NAGYTELJESTTMÉNYO
rádió, rekamié, szekrény eladó
Megtekinthető
délután 5-től Aradi vértanuk tere 5 ,
földszint
MODFRN, festett konyhabútor eladó
Tündár-utca 1.
H á R M ó R tö'Fvfnszekrénv és 35v250.
es perzsaszönveir e'aHó Fc's^t'sznnnrt
22. I em 2. Érd • d u. 5 éra u ' é n
EGY komp'ett fehér
há'ós-obar iée
szekrény,
va-ró-én,
ü.s'ház tettel
ke-tőriml 'é'ra és több apróság eladó
Tavasz utca 18'a
ELADÓ 20 méter cumíeső 6ntfl-teii e z ,
Incaéra 5 méter háztázót'es szőnveg,

eFv pnj v.á«zonruha Dózsa Gv-u 16
Ei ( " = E R É L N É M
szoba, konvha, e'flszoba. víz. villanv
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