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Gépállomások felelőssége
az arafás és cséplés jó előkészítésében
Gépállomásaink megtisztelő nagy kai feladat. Tehát a gépállomások
feladata az aratás és cséplés jó elő- pártszervezeteinek,
pártcsoportve.
készítése. Az első és legfontosabb zelőinek és népnevelőinek
alapos,
végezfeladat ennek érdekében az arató- íelvilágosító munkát kell
poliés a cséplőgépek, valamint az ara- ni ök az aratás és a cséplés
tócséplőgépek alapo6 kijavítása. Az tikai előkészítésének érdekében. Az
aratásig előttünk lévő időt
arra idei aratás és cséplés nagy feladakell felhasználni, hogy olyan mi- tot jelent azért is, mert ebben az
nőségű
javítómunkát végezzünk, évben igen rövid idő alatt kell azt
•amellyel kiküszöbölhetjük az ara- elvégezni.
tás, vaigy a cséplést gátló mü6zaki
A cséplőgépek jó
előkészítése
hibákat a gépeknél. Valamennyi
mellett szükséges az is, hogy gépgépállomás alkalmazza a
deszki,
állomásaink
biztosítsák
minden
az árpádhalmi és a
sándorfalvi
egyes
cséplőgépünkhöz
június
gépállomások jó módszerét, ahol a l-re a munkacsapatokat.
A termedolgozók felajánlásait
naponként lőszövetkezeti csoportoknál a gépértékelik, még pedig a gépállomá- állomás vezetősége közösen a tersok három legjobb dolgozója. Ez melőszövetkezeti csoport vezetőséa módszer teszi lehetővé,
hogy gével a termelőszövetkezet legjobb
ezek a gépállomások határidő előtt dolgozóit osszák be a cséplőmunteljesítsék
gépjavítás! tervüket.
kára. A nagyobb termelőszövetkeA gyors aratás és csép'és elő- zeteknél törekedni kell arra, hogy
feltétele a gépek jó kijavítása. Eh- két munkacsapatot
szervezzenek,
hez az szükséges, hogy a gépállo- hogy azok felváltva két műszakmás vezetősége az arató- és a ban dolgozhassanak.
cséplőgépek javításához azokat a
.Az aratás-cséplés sikeres elvéglegjobb kommunistákat és legjobb
politipártonkívüli dolgozókat osszák be, zése érdekében széleskörű
akik az egész aratási és cséplés! kai felvilágosító munkára kell mozkampányban a sajátmaguk
által gósííamiok a gépállomás pártszerkijavított
géppel
dolgoznak.
A vezeteinek minden népnevelőjüket,
dolgozók már most, a javítás ideje azonban még ez sem elegendő. A
és
alatt megismerik a gépeket, hoz- tömegszervezetek, a MEDOSZ
zászoknak a gépekhez.
Az aratás, főként a DISZ aktíváit is munkába
pártvagy cséplés ideje alatt már az ál- kell állítani, A gépállomás
gondoskodjon
arról,
táluk kijavított és jól ismert
gép- szervezete
valamennyi
cséplőgéphez
pel hibamentesen tudnak dolgozni hogy
a traktoristák. Az elmúlt
évben két-három népnevelőt és egy polia
már tapasztaltuk azt, hogy az ara- tikai felelőst válasszanak ki
munkacsapat közül,
akik
tás, vagy a cséplés első
napjai- cséplő
felviban nagy gépkiesések voltak. A a cséplés munkaideje alatt
Ezekgépkiesések előzménye az
volt,, lágosító munkát végeznek.
nek az elvtársaknak a feladata,
hogy nem lelkiismeretesen
javíhogy a munkaszünetek alatt újsátották ki a gépeket és tavaly a jagot olvassanak fel, értékeljék
a
vításkor sok traktoros azt mon- napi munkát és népszerűsítsék az
dotta, hogy „úgy sem én dolgozom élenjáró dolgozókat és a beadása géppel, mindegy, hogy
hogyan ban kiváló, teljesítést elért egyéni
javítom ki". A másik hiba pedig az dolgozókat ls. Mindezen feladatok
volt, hogy a trak'torLstáinknak nem mellett ezeknek a népnevelő
elvvolt meg a kellő felkészültsége mű- társaknak a feladatuk, hogy ugyanszakilag a gépek kezeléséhez.
akkor minden téren leplezzék le a
Az elmúlt évhez képes ezévben a kulákokat, s az ellenséges elesokkal nagyobb gondot fordítunk a mek kártevését, hirverését a
betraktoristák
politikai és műszaki gyűjtés és a cséplés időszak alatt.
oktatására. Május 15-én
például Pártszervezeteink
népnevelőinek
valamennyi gépállomásunkon meg- egyéni agitációval el kell érniök
kezdődött a négyhetes cséplőgép- azt, hogy az egyénileg gazdálkodó
kezelő tanfolyam. Ezen 453 trakto- dolgozó parasztság
versenyszerűros vesz részt. (Akik később majd en és időben végezze el az aratást
csépelnek.) Ezen a tanfolyamon kí- és a cséplést. Természetesen
jó
vül a megyénkben három járásból példával a
termelőszövetkezetekkétszer
kéthetes
aratógépkezeló nek kell előljárniok és a gépállotanfolyam kezdődőit'. Összesen 100 mások
népnevelőinek
agitációs
dolgozóval ismertetjük meg az ara- munkát kell kifej teniök a termelőtógép legfontosabb részeit.
szövetkezeti csoportoknál is.
A tanfolyam hallgatói azok
a
kommunisták és legjobb
pártonA dolgozó parasztságnak
meg
kívüli dolgozók, akik a tavaszi ke'l magyarázni azt, hogy a kömunkában élenjártak a terv telje- zös szérűből való
cséplésnek az a
sítésében és kitüntetésnek veszik behozhatatlan előnye van, hogy
azt, hogy aratógépesi dolgozhatnak. gyorsabban halad és számottevő
Gépállomásaink
vezetőségének I megtakarítást jelent mind munkaa hátralévő időben egyik
legíon- időben, mind pedig üzemanyagban.
tosabb ieladata az, hogy
jegyző, Gépállomásaink feladata az is, hogy
kötött
könyvileg adják át a felelős trak- a termelőszövetkezelekkel
legkésőbb
jútorosoknak a cséplő- és munkagé- szerződés alapján
peket, a
cséplőgépeket teljes fel- nius 10-ig készítsék el a kombájfelhasznászerelésével (sza'ma., törekliordó- nok és az eratógépek
val, szivattyúval, vödrökkel 6tb.). lási és menetírárvy-terv-t. A komaratógépek
munkájáEzzel azonban még nem ért véget a bájnok és
gépállomások feladata, hanem kö- nak teljes kihasználása és jóminőtelességük, hogy a termelőszövet- ségű munkájának érdekében ugyankezeti csoportoknál lévő arató és eddig az időpontig jelöljék ki minegyéb gépeket a gépállomások dol- den gép számára (a •termelőszövetkögozói minél előbb keressék fel és kezeti csoport vezetőségével
segítsék a termelőszövetkezet dol- zösen) azokat az aratnivaló táblágozóit abban, hogy azokat
minél kat, melyeknek gabonavetése gépi
Biztoelőbb kijavítsák és üzembe
hoz- aratásra a legalkalmasabb.
sítani kell, hogy az aratási kamzák.
pány alatt egy kombájn
legalább
Gépállomásainkon
június 15-ig
156 katasztrális hold, a
traktoros
a megyei tanács A M G csoportja a
aratógépek egyenként 150 kataszpolitikai osztállyal karöltve a tatrális hold és a lófogatú egyszerű
vaszi szemlékhez hasonlóan
géparatógépek, valamint a kaszálásra
állomási
szemlét
tart,
amelyen
átalakított fűkaszák egyenként iegmegvizsgálják a gépek kijavításai,
alább 100 katasztrális hold gabovalamint a szükséges munkaerők
na aratását végezzék el.
biztosítását, a munka helyes megszervezését. A vizsgálat
folyamán
Az aratás, cséplés
nagyfontosfelmerült esetleges hiányosságokra ságú munkájának előkészítésében
azonnal javaslatot tesz a bizottság sem szabad
megfeledkeznünk
a
és emellett záros határidőt
szab
tarlóhántás előkészítéséről. A tara szemlebizotlság a hiba kijavítálóhántást a futóhomok kivételével,
sára.
a másodvetésű munkákhoz
haAz idei aTatas-cséplés a tavalyi- sonlóan, az aratással
egyidejűleg
nál nagyobb
feladatokat
jelenit azonnal meg kell kezdeni és egyelsősorban politikai
szempontból.
egy tábla learatása után a termelőNépgazdaságunk fejlődése, a meaz
zőgazdaság szocialista szektorának szövetkezetnél nyolc napon,
dolgozó
parasztoknál
megszilárdulása
és
növekedése egyénileg
következtében számíthatunk az el- tizenöt' napon belül, de mindenlenséges elemek, a kulák fokozot- képpen legkésőbb július 31-ig be
tabb ellenállására,
kártevéseire. kell fejezni. A larlóhántást a terlehetőleg
teljes
Ezek minden eszközt! megragadnak, melőszövetkezetek
gépvontatású
tárcsáhogy megzavarják az aratás-csép- egészében
termelés sikeres végrehajtását. Az elle- val végezzék. Az egyénileg
nük való harc elsősorban
politi- lők is minél nagyobb mértékben al-

Mér 16 megye föidmüvfiffK&ve&Metc*
teljesítették vasgyfljtéat tervüket
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Az olasz választásokon
baloldal jelentős előretörését imifaljék'
a kedden beérkezett adatok
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MUNKÁVAL A B É K É É R T
Á Textilkombinátban a dolgozók
goz
92 százaléka
már teljesítette június 1-i felajánlását

ményt. ért el a szőrmíihely dolgoaóí
közül Kulbert József, aki a megyei
békeialállkozó tiszteletére
vállalta,
hogy 160 százalékos teljesítményét
1018 dolgozó tett vállalást a me- társnő 10.6 kilométert vállalt és ezt 166 százalékra emeli. A munka j ó
gyei béketalálkozó tiszteletére a Sze- a vállalást 105.9 százalékban telje- megszervezésével azonban 168 szágedi Textilkombinátban. A
dolgo- sítette. A nyújtón Tóth Erzsébet zalékos teljesítményt ért el.
zók határtalan lelkesedése megmu- 54 kilométert vállalt, amit
107.2
tatkozik abban is, hogy már egy százalékban teljesített. Ugyancsak
A Julafonógyárban
héttel a béketalálkozó előtt a dolgo- a j ó munkasmódszernek köszönheti
zók 2 százaléka teljesítette, sőt túl- termelési eredményét Ú j v á r i Erzséa „Béke"-brigád jár
teljesítette vállalását. A gyűrűsfonó bet elvtársnő is, aki a béke harcolegjobb dolgozója a legutóbbi érté- sainak
seregszemléj ére
vállal l a.
az élen
kelés alapján Ábrahám Éva elv- hogy napi 26 kilométert ér el. Újtársnő, aki június 1 tiszteletére vál- vári Erzsébet 108.1 százalékra telA Szegedi Julafonógyár dolgozói
lalta, hogy napi 120 kilót lermel. jesítette felajánlását. A
keresztor- a béke iránti ragaszkodásuknak adÁbrahám elvtársnő 106.1 százalék- sózó üzemrész egyik legjobb dolgo- ták tanújelét, amikor a június
14
ban teljesítette vállalását. Az előfo- zója Terhes Teréz. Június l-re 138 béketalálkozóra tették meg felajánnón Boross Piroska j á r elől a vál- kilót vállalt, amit 116.4 százalékban lásukat. A dolgozók tudatában vanlalások teljesítésében. Boross elv- t teljesített.
nak annak, hogy felajánlásaikkal a
béketábor erejét növelik és ehhez
mérten igyekeztek a felajánlásokat
teljesíteni, sőt túl teljesíteni. Ebben
A június 1-i versenyben
újabb kor a június 1-d vállalását túltelje- a teljesítésben, túlteljesítésben aa
Béke-brigád,
munkahősök születtek a Szegedi Ci- sítve, 170 százalékos teljesítményt üzemben élenjár a
pőgyárban. A dolgozók valameny- ért el. Papdi Antal elvtárs, talpcsá. melynek tagjai válladták, hogy kiló
teljesítik.
A
nyien lelkesen készülnek a megyei kózó is jóval túlteljesítette június tervüket 1150 kilóra
béketalálkozó napjára. Ezt bizo- 14 vállalását. Papdi elvtárs vállal- szombati eredmény, amely 1417 kiló
nyítja, hogy a dolgozók nagyrésze ta, hogy 130 százalékos teljesítmé- volt, azt mutatja, hogy a Békea mennyiségi többtermelés mellett nyét 135 százalékra emeli. A mun- brigád mélló nevéhc.T.
az anyagtakarékosságra is tett vál- kaidő mind a 480 percének kihaszA dolgozók közül küiönö9°n kilalást. Csiszár Károlyné elvlársnö, a nálásával 182 százalékos átlagered- tűnt termelési eredményével
Balűző üzemrész dolgozója például a ményt éri é l Nagyjelentőségű Papdi logh Káimánné fonónő. aki a memegyei
béketalálkozó
tiszteletére elvtárs teljesítése már magának a gyei béketalálkozó titeletére
válvállalta, hogy 100 százalékos terme- százalékeredménynek a figyelembe- lalta. hogy termelését 160 kilóról
lését 1)5 százalókra emeli. A béke vételével is. H a azonban tekinlelbc 180 kilóra emeli. A legutóbbi értéiránti lelkesedés és az imperialisták vesszük, hogy Papdi Antafl elvtárs kelésnél Balogh'elvtársnő 38 kilóilleni ádáz gyűlölet vezette Csiszár
egyike azoknak a cipőgyári dolgo- val túlteljesítette vállalását. A fel.
•Ívtársnőt a napi munkájában, amia
zóknak, akik harcolnak
minden ajánlások teljesítésében édenjár
kor a vállalását túlteljesítve, 171
gramm bőrért, hogy hulladék ne le- többek között Teleki Ferencné, aki
százalékos
teljesítményt ért
el.
ugyancsak vallatta, hogy termeiéBerta Józsefné elvlársnö ugyancsak gyen belőle, még nagyobb ennek a séf 160 kilóról
180 kilóra emeli.
182
százaléknak
az
értéke.
,kiugrott" dolgozótársad között, amiTeleki elvtársnö 68 kilóval túlteljesítette vállalását. A z ifjúmunkás
szövőnők közül Zakar Anna fiatal
megszervezése
érte el a legszebb eredményt.

Túlteljesítések a Szegedi Cipőgyárban

nz Ecsetgyárban a munka iá
a felajánlások teljesítését

A Szegedi Ecsetgyár dolgozói kőiül 125-en tettek felajánláist június 1 tiszteletéire. Számos dolgozó
már teljesítette is a megyei béketalálkozó tiszteletére tett vállalását,
ilyen például a finomecselkészítő
üzemrészben Kása Lujza sztahano-

Megkezdődött

előrelendíti

vista, aki vállalta, hogy 128 százalékos telj esi Iményét 132 százalékra
emeli. Felajánlását 2 százalékkal
túlteljesítette. A szurkolóműhelyben
Eádai Istvánné 140 százalékos teljesítményével j á r a békeharcosok
élén. Ugyancsak kiemelkedő ered-

as országgyűlés

A Szegedi Julafonógyár
vadamennyi üzemrésze versenyben dolgozik egymással, hogy június l-ig
melyik üzemrész tud többet termelni. A legulóbbi értékelés során
a fonoda eredménye 105.5 százalék
a szövődé eredménye pedig 105.2
százalék volt.

ií/

ülésszaka

Ma az Alkotmány 24. szakasza új szövegének megállapításáról
és a központi állami ellenőrzésről tárgyalnak
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa május 27-ére, keddre hívta ö?zsze az országgyűlés ú j ülésszakát.
Néhány perccel 12 óra után foglalták et helyüket Rónai Sándor elvtárs, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Dobi István, a minisztertanács elnöke és a kormány
tagjai. Megjelent a megnyitó ülésen
J. D. Kiszeljov elvtárs, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. Az
ülést Dögei Imre elvlárs, az országgyűlés elnöke nyit°lta meg, megemlékezett a legulóbbi ülésszak óta elhunyt Nyíri Sándorné és Sásdi E m ő
képviselőkről. Az országgyűlés tagjai helyükről felállva hallgatták végig az elnöki bejelentést s az elhunyt képviselők emlékét jegyzőkönyvben örökítették meg.

zeti mozgalom további fejlesztéséhez és határozataival hozzájárul a h .
hoz, hogy
termelőszövetkezeteink
mind erősebb, virágzóbb és példásan működő gazdaságokká váljanak
— mondotta.
Jelentőségében ugyancsak kiemelkedő jogszabályalkotása az Elnöki
Tanácsnak az egyes
házigatlanok
állami tulajdonbavételéről szóló törvényerejű rendelet. A dolgozók régi
kívánságát teljesítette ez a törvényerejű rendelet, amely kettős
feladatot valósított meg: egyrészt
megóvja népgazdaságunkat attól a
kártól, amely abból
származóit,
hogy e házak lulajdonosai ingatlanukon a legszükségesebb javításokat
sem végezték el é® ezért a házak
állaga rohamosan pusztult. Másfelől megszüntette a volt uralkodó
osztályhoz tartozó elemeknek házingatlanból eredő, munka nélkül szerzeit jövedelmét. Ugyanakkor meszszemenően gondoskodott a rendelet
a dolgozók érdekeinek védelméről.
Ezután az ú j minisztériumok szervezéséről szóló törvényerejű rendelettel foglalkozott, majd bejelentette,
hogy az ú j minisztériumok szervezéséről szóló törvényerejű rendelet

Ezután Szabó Piroska elvtársnő,
az Elnöki Tanács titkára tartotta
meg beszámolóját az Elnöki Tanács
munkájáról. Az alkotmány 21. szakaszának
második
bekezdésében
foglall rendelkezésnek megfelelően
beszámolt a Népköztársaság Elnöki
Tanácsának az országgyűlés
1951
december 21-én berekesztett és 1952
május 27-én megnyitott ú j ülésszaka közötti időben végzett munkájáról.
Az Elnöki Tanács a két ülésszak
közötti időben 8 ülést tartott és 13
törvényerejű rendeletet alkotott- A
A Magyar Újságírók
Országos
törvényerejű rendeletek között kiemelkedik
a
Termelőszövetkezeti Szövetsége kedden délután rendkíTanács létesítéséről rendelkező jog- vüli választmányi ülésen tiltakozott
zabályalkotás. A Termelőszövetke- André Stil elvtársnak, a L'Humanité
zeti Tanács már eddigi működése so- főszerkesztőjének letartóztatása és
rán is bebizonyította, hogy komoly fogvatartása ellen. P&rragi György
segítséget nyújt a term el őszöve Ike- •Kossuth-díjas újságíró, a szövetség

tudomásulvételére és az alkotmány
24. szakasza ú j szövegének megállapítására az igazságügyminiszter
külön javaslatot terjeszt az országgyűlés elé.
Az országgyűlés az Elnöki Tanács titkárának beszámolóját tudomásul vctle.
Gerő Ernő elvtárs, államminiszter beterjesztette a központi állami
ellenőrzésről szóló törvényjavaslatot, Molnár Erik elvlárs, igazságügyminiszter pedig az alkotmány 24.
szakasza ú j szövegének megállapításáról, a polgári
perrendtartásról,
valamint a házasságról, a családról',
és a gyámságról szóló törvényjavaslatokat. Az országgyűlés a központi
állasmi ellenőrzésről szóló törvényjavaslatot a gazdasági ós pénzügyi
bizottságnál:, a másik három törvényjavaslatot pedig a jogi bizottságnak adta ki előzetes tárgyalásra
és jelentéstételre.
Az országgyűlés legközelebbi ülését május 28 án. szerdán délelőtt 10
órakor tartja s napirendjére az alkotmány 24. szakasza ú j szövegének
megállapításáról, valamint a központi állami ellenőrzésről szóló törvényjavaslat tárgyalását tűzte ki. ;

Magyar uiságírók tiltakoznak
André Stil elvtárs letartóztatása ellen

kalmazzák a gépvontatású
tárcsát.
A gépállomás népnevelői ennek érdekében szabadidejüket az
aratás
és cséplés során használják
fel
arra, hogy a tarlóhántás és a
másodvetés
érdekében
agitációt
folytassanak a dolgozó parasztok
között.
összegezve: a feladat
gépállomásainkon az, hogy a Szovjetunió
hasznos tapasztalatait minél na-

gyobb mértékben alkalmazzuk, többek között és elsősorban az siratás és cséplés során a
villanycséplést, valamint a Bredjuk-cseplést. Ennek az előkészülete
olyan
politikai feladat, amely a pártszervezetekre azit a
kötelezettséget
hárítja, hogy szakmailag is továbbképezzék a traktorosokat. A Szovjetunió technikai
tapasztalatainak
átvétele politikai feladat is és párt.

elnökségének tagja megnyitó szavai után Vadász Ferenc elvtárs, a
szövetség főtitkára mondott beszédet. Boldizsár Iván, a Magyar Nemzet főszerkesztőjének javaslatára a
választmányi ülés tiltakozó táviratot intézett a francia kormányhoz.

szervezeteinknek a Szovjetunió tapasztalatainak felhasználását elsősorban politikai munkával kell alátámasztani. Ehhez az első lépés,
hogy a nőket az eddiginél is nagyobb számban vonják be a gépállomások dolgozói közé.

Miskolczi Lajosné
Megyei Tanács VB AMG politikai
_ os2jtály agit. prop. felelős

/
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Az olasz választásokon
a baloldal
jelentős előretörését
mutatják
a kedden beérkezett
adatok
- Róma, (MTI).
Keddre virradó
éjtezaka és a kedd délelőtt beérkező
adatok a baloldal jelentős előretöréséről és a Kereszténydemokrata
Párt súlyos visszaeséséről adnak
számot. A kereszlény
demokraták
rovására helyenként komoly nyereségre teltek szert az „Olasz Szo
ciális Mozgalom'-ban tömörült neofasiszták, akik az élre kerültek Nápolyba®, Bariban és Avellinoban.
A baloldali pártok térhódítása és
a Keresztény Demokrata Párt visz.
s»aesése különösen szembeötlő Róma
tartományában, ahol a tartományi
választások végeredménye a következő (az 1948. évi adatok).
Baloldal 403.642, vagyis 35,2 százalék (327 692, vagyis 28 százalék).
Keresztény Demokrata Párt
321
Mer 881, vagyis 28 százalék, (579
ezer 585, vagyis 49.7 százalék.)
Róma város 1555 választási kör
Bete közül ezernégyszázban az eredmény a következő:
városi lista és a vele szövetkezett
többi baloldali lista 276,342, vagyis
33.1 százalék.
Keresztény Demokrata PáTt 259
ezer 392; Neofasiszták 129.443; monarchisták 49.138; seociáldemokra.
ták 27.137; liberálisok 36.745; köz.
társaságiak 18.828.
Lazioban a baloldal egész sor városban és községben megszerezte a
relatív többséget.
Frosinone tartományból az adatoknak még csak egyharmada érkezett be, de a baloldal már ezekben
is több szavazatot kapott, mint
1948 ban összesen.
Térni
fontos
középolaseországi
Ipari központban a községi választások végeredménye a kövelkeeő:
Olasz Kommunista Párt 19.355;
Olasz
Szocialista
Párt 11.262;
Egyesült
Kormánypárti Tönrb 14
ezer 098; monarchisíák 3.096.

Ferrara tartományban a baloldal 150.306 szavazatot kapott a
tartományi válogatásokon és 6Ö.2
százalékról 60.8 százalékra nyomult
fel. Ugyanakkor a Keresztény Demokrata Párt 58.713 szavazai helyett csak 47.888 szavazatot kapott,
vagyis 23 százalékról 19 százalékra
esett vissza.
Ban
tartományban a baloldal
1948-hoe viszonyítva 43.472 szavazatol nyert és esúttal 198.496 szavazatot kapott, vagyis az összes
szavazatok 34.7 százalékát
Porugia városban a baloldal a
tartományi választásokon elnyerte a
szavazatok 50.8 saázalékát.

Palermo tartományban a baloldal a múlt évi választásokhoz képest 15 ezerrel több szavazatot kapott.
Agrigento tartományban a baloldal megszerezte a szavazások 45 százalékát.
,
Messina tartományban a baloldal
9 ú j községet nyert, három régit
megtartott ós háromat elveszített.
Nagy győzelmet aratott a baloldal Giuseppe di Vittorio szülővárosában, Cerignola-ban, ahol a baloldali pártokra 13.076 szavazat, a
Keresztény Demokrata PártTa 5.979,
a monarchistákra 2190, a neofasisztákra pedig 1403 szavazat esett.

A reakció terrorja, csalásai az olasz választásokon
Hétfőn délután 2 órakor befejeződött a szavazás az olaszországi
községi választásokon. A jelentések
szerint a válaszlóknak mintegy 85
százaléka járult az urnák
elé. A
Palermo meJletitd Villilbábói
véres
Incidenseket jelentettek.
40 kereszténydemokrata a párt
helyi listavezetőjével
az élen
megtámadott két kommunistát,
és egyiküket revolverlövésekkel
súlyosan megsebesítette,
A klerikálisok a csalások és provokációk
sorozatával
igyekeztek
meghamisítani a választások eredményeit. Rómában
igen sok
papot
és apácát rajtakaptak,
amint
hamis
választási
igazolvánnyal
akart szavazni. Egy pap, akinek hamis
igazolványa volt, elmondotta, hogy azt az
egyik papi kollégium
igazgatójától
kapta. Sűrűn fordult elő, hogy apácák
elhunyt
rendtársaik
helyett
akarlak
szavazni.

Az ilyen cscjjpk százával fordultak elő as egésx országba",
különösen Rómában-

Az olasz fővárosba® durva provokációhoz folyamodtak az Actio Ca~
tholica választási különítményének
tagjai. Többen közülük részegnek
tettetve magukat ordítozva kiálllak
Róma
forgalmasabb
pontjaira,
gomblyukukban a baloldali „városi
lista" jelvényér\"el. ,,Ha győzünk —
üvöltötték — , felgyujljuk az összes
templomokat és agyonütjük a papokat ós apácákat".
A jobboldali sajtó és a rádió is
kivette részét a hamisításokból. A
jobboldali „Giornale d'Italia" a választások előestéjén azt a provokációs hírt közölte,
hogy
Nitti
szenátor.
a
baloldali
„városi
lista" vezetője visszalépett a jelöltségtől. A szenátor ezt a hírt azonnal
megcáfolta, de a cáfolatot egyetlen
jobboldali lap eem közölte.
Vasárnap a római rádió hamis
hírt közölt arról, hogy a írommunísta választási biztosok sok választási helyiségből eltávolították a feszülete*. A rádió a kommunista
párt
hivatalos

cáfolatált

ticm

közölte.

4 mai fraacía rendszer támogatói a néptől való
félelmükben folyamodnak
a nemzeti függetlenséget eláruló politikához
André Síil elvtárs levele a börtönből
Párizs (MTI).
André Stíl elvtárs börtönéből levelet intézett a
vizsgálóbíróhoz. Levelében haladéktalan szabadonbocsátását követeli.
Stil eívlárs levelében kiemeli:
Mint a Francia Kommunista
Párt
Központi Bizottsága tagjának és a
lap főszerkesztőjének joga van az
„Humanité"-ben megírni, hogy nagy
nemzeti kötelesség a békéért és
Ridgway tábornok Franciaországba
jövelele ellen tüntetni.
Rámutat, hogy a franciák milliói
világosan látják:
Franciaországot
azért szállják meg azok az amerikai csapatok, amelyeknek élére most
Ridgwayt nevezlék ki, mert a Szovjetunió ellen irányuló agresszió
gyorsított előkészítésében Franciaországnak a felégetett
föld, az
„atompárna", a francia hadseregnek pedig az előre feláldozott gya
logság ezerepét szánják.
A z is világos a francia nép előtt,
hogy mindez elválaszthatatlan attól
a lázas sietségtől, amellyel a francia, amerikai ós angol kormány
sürgeti ae ú j agressziós náci Wdhr.

AMERIKAI

URALOM

A moszkvai rádió hírmagyarázója mondotta:
— Mint ismeretes, az idén januárban „amerikai-jugoszlár
kölcsönös gazdasági együttműködésről"
6Zóló egyezményt írtak alá. Négy
és fél hónap telt el az Allen-Kar.
delj egyezmény óta—. A
lények
megmutatják, mit jelent a valóságba® a hírhedt „kölcsönös
gazdasági együttműködés", ahogyan az
amerikai imperialisták és
tltoisla
lakájaik álcázás céljából
nevezik
Jugoszlávia kirablásának ezt az
egyezményét.
•

a

vizsgálóbíróhoz

macht felállítását Nyugat-Németországban.
Meg akarják tiltani
sokmillió
franciának, hogy elítélje a szovjetéilenes agressziót, Franciaország rombadöntését, a revansra éhes Nyugat-Németország felfegyverzését 03
a belső háborút amelyet ugyanaz
az amerikai hadsereg valósítana
meg nálunk, mint Koreában. Meg
akarják HlIand nekik, hogy azt gondolják, amil maga Ridgway is mondott: a Koreában megkezdett művet
kell Franciaországban folytatnia.
Stil ezután rámutat, hogy a mai
francia rendszer támogatói a néptől
való félelmükben folyamodnak a
nemzeli függetlenséget eláruló politikához.
Bármi történjék is — írja Stil —,
a tenrorosolekedeték csak megerősíthetik minden hazafinak, minden demokratának, minden
dolgozónak
azt a meggyőződését, hogy sürgősen meg kell vedleni demokratikus
szabadságjogainkat,
melyeket
a
Ridgway
által
megszemélyesített
háborús politika veszélyeztet.

JUGOSZLÁVIÁBAN
be, amely még nagyobb nyereséget biztosít az amerikai monopolistáknak.
Az amerikai gyarmatosítók
úgy
rendelkeznek Jugoszláviában, akárcsak otthon. Előírják a tiloistáknak, mi'yen népellenes
törvényeket hozzanak,
hová
és mennyi
árut szállítsanak, mennyi
katonát
kell mozgósítani a hadseregbe
és
mikor kell provokációkat
végrehajtani a népi demokratikus
országok ellen.
A tiloislák külön
rendelet értelmében mindenkit, aki
gondatlanság vagy hanyagság
következtében a legcsekélyebb mértékben is
akadályozza az export
feladatok
teljesítését, 50 ezer dinár pénzbüntetéssel sújtanak.
Egyetlen becsületes
jugoszláv
sem békül meg az amerikai Járommal. Meggyőzően tanúskodik
erről a munkások Tito-ellenes harca,
a bányászok fellépése
Raeaban,
erről tanúskodnak a ljubijai, rajkai és slbeniki sztrájkok, a
belgrádi és zágrábi diáklázadások.

Az amerikai imperialisták
elsősorban azt követelték, hogy gyorsított ütemben szállítsanak stratégiai és nyersanyagokat az Egyesült Államokba. Es valóban — a
Az egész világ haladó sajtója elismeréssel emlékezik meg a szovjet jegyzékről
belgrádi klikk januárban négyezer
Németország ügyében
annyi nyersanyagot szállított
az
1951. bármely
(TASZSZ). A világsajtó nagy fiA szovjet jegyzék
olyan
pro. * A szovjet kormány ismét bebizo- óceániéira, mint
gyelmet fordít a szovjet kormány- gramm, amely megmutatja a 1®8- nyította békeakaratát. Míg a pá- hónapjában.
A jugoszláv szén- és ércbányáknak a z Egyesült Államok,
Anglia fontosabb háborúutáni kérdés,
a rizsi, a londoni és a washingtoni
és Franciaország kormányához a német kérdés demokratikus és aé- kormány képviselői Bonnban kato- ban meghosszabbították a munkarendnémet békeszerződés ügyéhen inté- kés megoldásának egyedüli hdyes nai szövetségről szóló szerződés *tá. napot, fokozták a hajcsár
írására készültek Adenauerrel,
a szert, olyan bérrendszert vezettek
zett jegyzékéra.
útját.
VARSÓ
Az embermilíiók, ttkiknek szent szovjet kormány ismét a független,
demokratikus és békeszerető Né.
'A Szovjet kormány
jegyzékével a béke ügye, világszerte lelkesen metország
Egyre nagyobb
eredményekkel
megteremtésére
irá.
kapcsolatiban a „Trybuna
Luilu" és eltökélten támogatják a Szov- nyúló politikájának adott hangot.
tovább Jolyik a
fémgyűjtés
szerkesztőségi
cikkében
megálla- jetunió javaslatait.
LONDON
pítja:
BERLIN
A Felépítményi
Vasanyag javító
Kisteleken korán reggel 16 kocsi
— A szovjet kormány isimét be.
A „Daily Express" bonni tudósíA „NScht.Expresa" ezékel írja: tójának jelentésében a szovjet jegy- Vállalat dolgozói telkesen készülnek indult a községbe és a tanyavilágba
bizonyította, hogy politikája mélyfelkutatására..
A
,,A szovjet kormány
jegyzéke zék tartalmát ismertette A tudiósitó az üzieimek közötti fénigyüjlé&i ver- a fémhulladék
ségesen békeszerető és hogy Európa
világosan,
minden kiemeli a jegyzéknek arról szóló seny értékelésére. Az üzem dolgo- gyűjtésben több egyénileg dolgozó
legéletbevágóbb kérdése, a német egyértelműen,
kérdés békcs megoldására törekszik, egyszietfl ember se&mára érthetően pánijait, hogy rövid időn belül tár- zói a fémgyűjtésben komoly ered. paraszt saját fogatával segített. A
A szovjet kormánynak ezt a poli- leleplezte azokat a cselfogásokat, gyalásokat kell folytatni Németor- menyeket értek el. Fehér fémből jó munka eredménye nem maradt
tikáját az egész lengyel nép a leg- amelyeknek segítségével a nyugati szág kérdéséről, hogy a n y u g a t n é - 15 kilót, kompozícióiból 71 kiló*, el: estére 287 mázsa vasat és 3
nagyobb mértékben helyesli.
hatalmak meg akarják akadályozni met hadsereget fasiszta, hitlerista bronz forgácsból 90 kilót, bronz- mázsa színesféme* szedtek össze.
Németország egyesítését és a német tábornokok vezetésével heJynsálJft- hulladékból 34 kilót, ócskavasból Ezzel Kisietek község már 181 száPRAGA
4600 kilót gyűjtöttek.
Ebből
a zalékra teljesítette fémgyüjtési elő.
békeszerződés megkötését."
ják, hogy a némeleknék joguk van
A „Rudé Právo'* vezető helyen
Köszönetet mondunk a Szovjet nemzeti fegyveres erők fenntartá- munkából az üzem dolgozói közül irányzalát.
leginközölte a szovjet kormánynak
az kormánynak — hangsúlyozza a to- sára és hogy milyen akadályok álla. a DISZ fiatalok vették ki
Kiskundorozsmán vasárnap több
Egyesült Államok. Angina és Fran- vábbiakban a tép —, amiért síkra- mák Németország egyesítése előtt. kább részüket. Cifra László, Nacsa mint 300 olyan házat
tátogattak
Imre,
ICáti
I&'tván
és
Rovó
Imre
ciaország kormányához a német száll a német nemzeti fegyveres erő
meg. ahová eddig n e m jutották el
például
34
kiló
bromzforgác9at
NEW-YORK
békeszerződés
ügyében ( intézett létrahozásáért, amelyet nem küla fémgyüjtők. Eze® a napon m i n t .
gyűjtötték össze.
jegyzékét.
'
egy 46 mázsa vas. ég fémhulladék
földi vagy hitierista fasiszta paA szövetségesek politikái megfis
Kislelek község földművesszövet- gyűlt össze. A kiskundorozsinaiak
A csehszlovák rádió vasárnap és rancsnokok irányítanak
m' a jd,
gyelői — írja az „United Press"
előirányzatukat:
hétfőn többizben Ismertette a szov- amelynek kizárólag demokratikus berlini tudósítója — aggódnak, hogy kerete jól felkészült a vasárnapi Ls túlteljesítették
jet kormány jegyzékének szövegét. vívmányaink megvédését kell s»ol. a szovjet jegyzék, amelyet éppen fémgyüjtő napra és előirányzatá- 300 mázsa helyeit 405 mázsa vasat
gálhia.
TIRANA
a kellő pillanatban nyújtottak át, nak túlteljesítésére versenyre hívta és 700 kiló helyett 800 kiló színesfémet szedtek össze
PÁRIZS
részben meghiúsítja a bonni esemé- Kiakündorozsmát.
A tiranai fádió a következőket
nyek
propagandaértékét
és
zavart
Az
..Humaeíté''-ban
Pierre
Courmondotta a szovjet kormány jegykeit a németekbentade megállapítja:
zékéről:
Már 16 megye földművesszövetkezetei teljesítették

A szovjet kormány ismét bebizonyította békeakaratát

vasgyüjtési tervüket

A Nénict Demokratikus Köztársaság kormányának rendelete
a demarkációs vonal mentén végrehajtandó
rendszabályokról
Berlin (Mtl).
A Német Demokratiikus Köztársaság kormánya m á .
jus 26-án tartott rendkívüli ülésén
egyhangú határozattal a következő
rendeletet fogadia el:
„A Német Demokratikus Köztársaság kormánya javaslatokat tett a
bonni kormánynak és a nyugati hatalmak kormányainak szabad, össz.
nérnet választások megtartáséra és
a Németországgal való békeszerződés mielőbbi megkötésére. A Német
Demokratikus Köztársaság kormányának ezt a lépését népünknek
a
béke fenntartására és a német egy©
ség helyreállítására irányuló egyöntelfi akarata vezérelte. A btmtii
Adenauei'-konivány ezeket a javaslatokat elutasította és az amerikai,
angol, francia megszálló hatalmak
utsítúsára a békeszerződés megkötését és a német egység helyreállítását akadályozó keretszerződés megkötésének útjára lépett. A bonni
kormány és a nyugati megszálló
hatalmak
háborús
politikájának
megfelelően szigorú halár, és vámBZolgálMOt vezettek be a demarkációs vonalon, hogy elhatárolják ma-

gukat a Német Demokratikus Köztársaságtól és ezáltal
elmélyítsék
Németország szétsZakílötlsúgát. Azt
a körülményt hogy a Német Demokratikus köztársaság hem tett
megfelelő védelmi intézkedéseket a
demarkációs vonalon, a nyugati
hatalmait arra használták fel, hogy
a demarkációs vonalon át egyre nagyobb mértékben küldtek a Német
Demokratikus Köztársaság
területére kémeket kártevőket, terroristékát és csempészeket. Ezek az elemiek megbízatásuk után
eddig
a
demarkációs vonalon át
könnyűszerrel térhettek vissza Nyugat-Németországba. Az ellenséges ügynökök ilymódon próbálják aláásni a
Német Demokratikus Köztársaság
békés gazdasági és kulturális építő
munkájának eredményeit, megakadályozni lakosságunk életszínvonalának további emelkedéséi, megingatni a demokratikus rendet és törvényességet, a német nép támaszát
a béliéért, az egységért és békés újjáépítésért folyó harcban.
A Német Demokratikus Köztársaság kormánya — az amerikai, angol. francia megszálló hatalmak és

a bonni kormány e cselekedetei következtében — kénytelen rendszabályokhoz folyamodni, hogy megvédje
a Német Demokratikus Köztársaság
lakosságának érdekeit és lehetetlenné tegye ellenséges ügynökök behatolását a Német Demokratikus Köztársaság területiére.
A Német Demokratikus Köztársaság kormánya ezért elrendeli:
Az államvédelmi minisztérium haladéktalanul léptessen életbe szigorú remdszabályokai a Német Demokratikus Köztársaság és Németország nyugati megszállási övezetei
közötti demarkációs vonal őrizetének
megerősítésére, hogy megakadályozza kártevők, kémek, terroristák és
más ellenséges ügynökök további behatolását a Német
Demokratikus
Köztársaság területére.
Az e rendszabályok végrehajtását
szolgáló valamennyi intézkedést és
Utasítást annak a szempontnak figyelembe vételével kell kiadni, hogy
ezeket szabad, össznémet választások
megtartására vonatkozó
megegyezés esetén azonnal vissza lehessen
vonni",/

Csongrád megye 90 százalékon felül áll
• A vasárnapi sikeres fémgyüjtő
nap eredményekónt a földművesszövetikezetek országosan 119-5 százalékra teljesítették vasgyüjlési tervü.
ket. A megyék között változatlanul
a fej érmegyei földművesszövetkeze.
tek haladnak az éle® 221.6 százalékos tervteljesítéssel. De Veszprém,
Tolna és Baranya megyék földmüvesszfjvelkeaetei is túlhaladták már
a 140 százalékos eredményt. Vasárnap mér 16 megye szövetkezetei tel-

jesítették túl vasgyüjtési tervüket.
Békés, Csongrád és Hajdú megyék
még nem érték el a 100 százalékot,
de a 90 százalékos tervleljesítért
már meghaladták. A
szinesfémgyüjlésben Fejér megye szöVelkezelel Után a komáromm egyei szövetkezetek is túlteljesítették a tervel, de
ezen a téten még sok a tennivaló.
A hátralévő napokban a földmüvessfcövgtkéaeteknek minden erejűkel a
színesfómgyüjlésite k l l fordLanlok.

Túlteljesítették
fémbegyűjtési
a sxegedi
postaigazgatóság
levő
postahivatalok
A szegedi postaigazgatóság kerü.
letében lévő hivatalok dolgozói f e U
használtak minden lehetőséget é s
így több mim hat tonna varat és
kötél 70 kilogramm
színesfémet
gyűjtőitek az ipar számára. Küióhösan jó eredményt értek el a oflja,
postahivatal dolgozói, akik 720 kilo.
gramm vabit gytitö tek. Békésszentandlrás postahivatal dolgozói
250
kilogramm. Gyula 320 kg, Jaltai,
szállás 232 kg vas, 14 kg szinesíSm.
Kerekegyháza 250 kg, Hódmezővásárhely 1320 kg. Szabadszállás 14
kg színesfémet gyűjtöttek.

tervüket
kerületében

Igy vált lehetővé, hogy az Igazgatóság második negyedévi vasttegyüjtési tervét már 111 százalékra,
színesfém begyűjtési tervét 138 .-zára ókra teljesít t e és a* orszl 3 hat
pcstaigáígaió ága közö'.'t folyj Ver.
senybe.i jele ni t g az első helyen áll.
Más a z óh ban a hey&et Szeged 1
és Szeged 2-es számú postahivataloknál. ahtil flefti fordítottak
elég
gondot a fémgyűjtésre, A dolgozók
ezideig hem gyűjtötték' hulladékfé.
rhet Reméljük, hogy a hátratéve
idfiffeh a temarr.dSsuka! behozzák.
Bodor Jnnas
,
PuBtaUtazgatúság, Szeged
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a felvilágosító munka Rókuson, mert

nem vándoroltatják a népnevelőket egyik helyről a másikra
i A jó népnevelőktói függ, hogyan
gondolkodnak. dolgoznak
egy-egy
kerület lakói, Az ellenség azokat az
embereket igyekszik megtéveszteni,
kik nem tartoznak az üzemi dolgozók nagy családjába és politikailag
képzetlenek, elmaradtak. Éppen ezért nagy a feladatuk a kerületi nép.
nevelőknek, kerületi pártszervezeteknek. Rájuk vár a felvilágosító munka, az ellenség elleni harc oroszlánrésze.
Rókus i n . pártszervezetének népnevelői jó munkát végeztek az öszsrdf, de alkiadt felvilágosító munkájukban hiányosság is. A gyakorlat art mulatta, hogy eredményesebb munkát végeztek azok a népnevelők, akik többször jártak már
ugyanannál a családnál. Ennek a
tapasztalatnak alapján
szervezték
még ezév őszén a népnevelői munkát. A területen lakó
családokat
megosztották a népnevelők közölt.
Egy népnevelő 9—10 családot látogat azóta rendsreresen. Figyelik
munkájukat, megbeszélik felmerült
térdéseiltoet, problémáikat.
Az első látogatások óta
A Puskás-utca
házai
Polgár
Gaszton és Kormányos Imre MÁV
dolgozóknak jutott Régóta járnak
már felvilágosító munkár a a kerürületben. Rendszerint együtt indultak a Vasárnapi agitációra. A beosztás után is először ketten keresték fel a családokat. Így próbálták a kezdeti nehézségeket átsiklani, segítséget nyújtani egymás
munkájához. Az első
látogatások
olyanok voítak, mint azelőtti vasárnapokon. Bizalmatlanul
fogadták őket és nem egy helyen nehezen indult meg a beszélgetés. Senkinek sem volt kérdezni
valója,
egy-egy beszélgetés gyakran majdnem ikiérdés-felelet formájában zajlott le.
Az első látogatások óta eltelt pár
hónap. A két népnevelő nem szorul már egymás segítségére. A Puskás-utcában is megváltozott azóta a
hangulat. J ő ismerősöknek számítatiak már a népnevelők azoknál a
családoknál,
ahova
rendszeresen
járnak
felvilágosító munkát
végezni, Hétköznap esténként hol az
egyik, hol a másik családot láto-

gatják meg s hosszasan elbeszélgetnek a napi problémákról, politikai eseményekről. Gyakran megtörténik. hogy az egyik kis konyhában összejönnek a ház lakói és
rádió hangjai melleit, családiason
beszélik meg a felmerült kérdéseket.
J ó szóval és tanáccsal segít
Polgár elvtárs úgy mesé! a hozzá beosztott
családok
életéről,
mintha állandóan
közöttük
élt
volna. Ismeri már mindegyik család problémáját és a felvilágosító
munkája közben igyekszik
tanácsokkal is segítséget nyújtani, özvegy Hanzicsek Vilmosné öreg nénike és a beszélgetések alatt többször panaszkodott kinzó fejfájásáról. Polgár elvtárs rábeszélte, nézéssé meg a szemét, hátha szemüveggel segíteni lehetne és megszűnne a fejfájás. A következő látogatáskor már
Hanzicsek
néni
mutálva a szemüvegét, boldogan
mondotta, hogy teljesen
megszűnt
a fejfájása és mióta
szemüvege
van, még újságot is olvas.
Most a béketaiálkozó jelentőségéről beszélgetnek szerte az országban, így a felvilágosító munka középpontjában is a béke kérdése AH,
Gyakran esik szó arról, hogy az
üzemek dolgozói milyen szép eredményeket érnek el a felajánlások
teljesítésében. De arra is kíváncsiak. hogy népnevelőjük
hogyan
veszi ki részét a munkából. Vas
Gyula, a
Konzervgyár
dolgozója
beszámolt, milyen
eredményeket
ért el a termelésben, de megkérdezte azt is, hogy Polgár elvtárs
milyen felajánlást tett, a vasút dolgozói hogyan készülnek a béketalálkozó méltó megünneplésére.

világosító munkájnafe meg is lett az
eredménye. Molnárék időben elvégezték a tavaszi munkákat és szerződést is kötöttek borsótermelésre.
Később sokat panaszkodtak a szárazságra. Nem egyszer elcsüggedtek. — Nincs is kedvem kapál ni ;
olyan száraz a föld — fakadt ki
többször is Tótlrné. Kormányos elv.
társ rávilágított, hogy éppen azért
kell gyakran és alaposan kapálni,
mert a szárazásg ellen a kapálás
sal lehet védekezni, így megóvják a
talajban lévő nedvességet.
Most a hideg időjárásra, a fagykárra panaszkodnak a dolgozó parasztok. Egyesek méginkább elI csüggednek s az ellenség is igyekszik felhasználni ezt a hangulatot.
A népnevelőkre vár a feladat, hogy
mozgósítsák a dolgozó parasztságot,
és ne hagyják elcsüggedni. R á kell
mutatni arra, hogy a fagy okozta
kárt csökkenteni tudják, ha a kifagyott vetemény pótlásához azonnal hozzáfognak.
Azonkívül már
most meg kell, hogy tegyék az előkészületet a másodvetés
biztosítására a vetőmagvak beszerzésével.
Az idén különösen nagy jelentősége
lesz a másodvetés időben való elvégzésének. Ezt a népevelőfcnek már
most rendszeresen
tudatosítaniok
kell dolgozó paraiszlságunkkal.

A dolgozó parasztok lelkesítője
Kormányos elvtárs gyakran ellátogat Molnár Tóth Pál ókhoz. Itt főleg mezőgazdasági kérdésekről folyik a szó. mert Molnáréknak 4 és
fél hold kishoszombérlieli földjük
van. Kormányos elvtárs sokat mesélt nekik a tavasai munkák időbein
való elvégzésének fontosságáról, a
szerződéses termelés előnyeiről. Fel-

Nemcsak eredményesebb,
könnyebb is a népnevelő munka
Polgár és Kormányos elvtársaknak Tóth Sándor elvtárs a népnevelő
csoportvezetőjük, ő is arról beszél,
mennyivel eredményesebb népnevelő
munkájuk, mióta nem vándoroltatj á k a népnevelőket egyik helyről a
másikra. De nemcsak eredményesebb, hanem könnyebb is, különösen aiz én számomra — teszi hozzá
—, így könnyebben tudom ellenőrizni a hozzám tartozó népnevelők
munkáját, tudom, melyik családhoz
melyik népnevelő jár. Már engem
is ismernek a környék lakói és nem
egyszer panaszkodnak, ha egy-egy
héten elmarad népnevelőjük. Eredményesebb lett a felvilágosító mun.
kánk, mert ar. egész kerületet át
tudjuk fogni ós mozgósítani a békeharcra. Ezt bizonyítják a lelkeshangú békegyűlések, aho] a felszólalások visszatükrözik egész Rókus
dolgozóinak békevágyát.

A KOLHOZFALVAKBAN MINDEN MUNKAKÉPES
CSALÁDTAG D O L G O Z I K
A kolhozok Alapszabályzatának'
legfontosabb elve a kolhozparasztok egyéni érdekeinek helyes öszszehangolása a kolhozok és az állam közös érdekeivel. Mennél fejlettebb a kolhoz, annál nagyobb a
kolhozparasztok jövedelme.
Minden munkát maguk, a kolhoztagok
végeznek, mégpedig a közgyűlés
által elfogadott belső
munkarend
szabályai szerint. A munka díjazásánál nincs egyenlősdi. Aki
jól
dolgozik, annak teljesített munkaegységei nöltön-nönek, s ennek
megfelelően nagyobb
természetbeni és pénzbeni díjazásban
rész esüL

Rend

és

fegyelem

koznak. Ezenkívül serény munka
folyik a kolhoz
segédüzemeiben:
az olajütőben, a három malomban,
a darálómalomban, a négy asztalos-műhelyben, a kerékgyártó-, kovács- és szíjgyártóműhelyben
is.
A kolhoz valamennyi
munkaképes
tagja végez valamilyen
munkát.
Egyetlen
munkaképes férfi, aszszony
vagy
fiatal
sem lopja a napot, senki nem henyél, hanem igenis becsülettel
dolgozik.
Hogyha azt vizsgáljuk,
átlagban
hány teljesített munkaegység esik
e
e
gY- gy kolhoztagra, akkor azt látjuk, hogy a kolhoz
valamennyi
munkaképes tagja egy évben átlagban 361 munkaegységet teljesitett. Ez a számadat mindennél világosabban mutatja, milyen határtalan
munkakedvvel és
munkalendülettel, milyen öntudatos munkafegyelemmel és nagy szorgalommal dolgoznak a „Proletár akaraí"kolhoz tagjai a szovjet állam, a
kolhoz é6 a maguk javára.

A közös gazdaság csak úgy fejlődik, ha rend és fegyelem uralkodik. A kolhoz minden tagja köteles szigorúan megvédeni a
közös
tulajdont és a kolhoz fő'djein használt állami gépeket, köteles becsületesen dolgozni, teljesíteni
az
Alapszabályzat rendelkezéseit, vaMinden kolhozcsaládnak
termélamint a közgyűlés és a kolhoz
vezetősége áltel hozott határozato- szetesen van háztáji gazdasága ia,
család
anyagi
jóléte
kat. ügyel a kolhoz belső rend- egy-egy
jének megtartására, a kolhoz veze- azonban nem a háztáii gazdaságon,
tősége és a brigádvezető
által hanem a kolhozgazdaságon alapul,
gazdaságból kapja
a
reábízott minden munkát
ponto- A közös
san végrehajt, társadalmi
kötele- parasztcsalád a teljes bőséget, enmegalazettségeinek
maradéktalanul ele- nek köszönheti szilárdan
gét tesz és szigorúan
betartja
a pozott, boldog és örömteli életét.
munkafegyelmet. A munka
eloszlakóház
tásánál a brigádvezeiő ügyel, ho-gy Miből épült 140 üi
semmiféle baráti
vagy
családi
— Családomnak három
munkaszempontok ne érvényesüljenek és ' képes tágja és két se dülő
tagja
szigorúin számításba veszi a bri- | van — mondotta Praszkovja 'Iroligádtagok
szakképzettségét,
ta- mova Kobec fejőnő. —
Mind a
pasztaltságát és fizikai erejét. , A hárman dolgozunk. Tavaly
1400
terhes és szoptatós nők munkáját munkaegységet
teljesítettünk, átkönnyíti, az assjonyokat egy hó- lagban tehát 466 munkaegységünk
nappal a szülés előtt és egy hó- volt fejenkint.
Munkaegységeink
nappal a Szülés után minden mun- után a jövedelemből 11.200 rubel
kától mentesít, s erre a kéf hónap- készpénzt, 49 mázsa gabonát,
28
ia biztosítja számukra az átlagos mázsa burgonyát, 21 mázsa
zöldmunkateljesítményükből adódó ke- ségfélét és gyümölcsöt, 7
mázsa
resetük fél összegét.
40 kiló napraforgómagot, 28
mázsa takarmányt és még 6ok terA munkafegyelem betartása
a méket kaptunk. Nem is lehet csolégiont osabb feliétele a
munka- dálkozni, hogy a mi falunkban az
termelékenység
állandó fokozásá- Utóbbi néhány évben 140 új lakónak Szilárd, öntudatos ^fegye'em ház épült. Amíg a muttban a gyeríJélkül egyetlen közös gazdaság mekek nem
járhattak
iskolába,
sem fejlődhet.
mert dolgozniok kellett, addig ma
Senki
nem
henyét,
már minden gyermek elölt nylva
áll az iskola kapuja. Agafja Scsersenki nem inpm
a
napot
bakova férje például elesett a háA „Proletár akaraf'-kolhoz nagy- borúban, az özvegyet azonban nem
üzemi és
sokágazalú
gazdaság, hagyta magára
három gyermekéamelyben
szántóföldi, kertészeti, vel a kolhoz. Az árvák továbbra is
gyümölcskert észeti,
állattenyész- járhattak iskolába.
Rája ma már
tési, baromfitenyésztési, haltenyész- agronómusnŐ!
Nágya
orvosnak
t ő i és méhészeti munkával foglal*

flanul, a kisfiú pedig most
a hatodik osztályt.

A Don vizének átáramlása megkezdődött
a Volga—Don csatorna Volga felé eső szakaszéba
Sztálingrád (TASZSZ).
Megkezdődött a Volga-Don csatorna Volga felé eső szakaszán lévő zsilipek megtöltése a Don vizével.
A
hatalmas szivattyú-állomások
három és fél hónap alatt emelték fel
a Dom vizét a csatornának a Don
felöli emelkedőjén. A Don
vize
egymásután töltötte meg a fcarpovkai, bereszlávkai és a varvarovkai' víztárolókat és elérte a
vízválasztó
legmagasabb
pontját,
amely 44 méterrel magasabb, mint
I

H Lengyel Tudományos Akadémia
táviratban mondott köszönetet Sztálin elvtársnak
a tudomány és kultúra varsói palotájáért
Moszkva (TASZSZ). A
Lengyel
Tudományos Akadémia
elnöksége
táviratot intézett J. V. Sztálin elvtárshoz, a Szovjetunió
minisztertanácsa elnökéhez.
A kultúra és a tudomány varsói
palotájának
felépítéséről
szóló
lengyel-szovjet egyezmény
megkötése alkalmából —
hangzik
a
távirat — a Lengyel Tudományos
Akadémia elnöksége 1952.
május
24-i első üléséről forró szeretetét
küldi önnek a szovjet nép testvéri
ajándékáért.

Hasonló a helyzet a Szovjetunió
többi
kolhozaiban
J6. Húszéin
Mirza Ogli Kadimov, az azerbajdzsáni pusklni kerület „Lenin"-kolhozában dolgozik.
— Hattagú családomból mindenki dolgozik — jelentette ki Kadimov. — Oten a kolhozban végzünk munkát, egyik fiam pedig a
helybeli iskola tanítója.
Én
az
öntözőbrigád tagja vagyok,
feleségem fejőnő, két leányom:
Gulhara és Nasziba másik
fiammal
és fiam menyasszonyával
együtt
a gyapotföldeken dolgoznak. Munkaegységeink után
18.000 rubelt,
majdnem 12 tonna búzát, fél tonna sajto't és vajat', azonkívül hagymát, burgonyát, almát és sok szólót kaptunk. Pénzre átszámítva ez
összesen 80.000 rubelt tesz ki.
A
háztáji
gazdaságban
termesztett
gyümölcs és zöldség
értékesítéséből 15.000 rubelt
vettünk
be.
Tanító fiam keresetével együtt családom évi jövedelme
meghaladta
a 120.000 rubelt.

A kolihozfalvakban minden munkaképes
családtag
dolgozik,
s
éppen ennek a közös
erőfeszítésnek köszönhető, hogy valóra váltak Sztá/in elvtárs szavai,
amelyeket 1934-ben, a XVII. pártkongresszuson mondott: „A régi falu,
melyben a legszembetűnőbb
helyen a templom állt, aztán az előtérben néhány jobb ház, a zsamdáré, a papé, a kuláké, a háttérben pediig a parasztok félig
bedőlt viskói, kezd eliűnni. Helyébe
lép az új falu. társadalmi és gazdasági épületeivel, klubjaival, rádiójával, mozgóképszínházával, iskoláival,
könyvtáraival és
bölcsődéivel, traktorjaival,
kombájnjaival, cséplőgépeivel,
automobiljaival. Eltűntek a falu régi
előkelőségei, a kizsákmányoló kulák,
a vérszopó uzsorás, a
spekuláns
kereskedő, a nagyságos zsandár.
Most a kolhozok és szovhozok, iskolák ée klubok aktív
munkásai,
a nevezetes emberek, az elsőrendű
traktoristák és kombájnvezetők, a
földmüvelés és az
állattenyésztés
brigádvezetői, a kolhozföldek legjobb élmunkésai és munkáenől".

A távirat a továbbiakban hangsúlyozza a törhetelen
szovjet-lengyel barátságot, majd így
fejeződik be:
A kultúra és a tudomány palotája a rombolás és a háború erői
ellenére épül fel
fővárosunkban,
mint az embeTbe vetett hit
jelképe, mint népeink békés szándékainak, alkotó erőinek, testvériségüknek és közös eszméiknek jelképe, amelyeknek ö n nagy kifejezője és valóraváltója.

A Jutagyár dolgozói tervtúlteljesítéssel járulnak hozzá
a termés gyors betakarításához
A Szegedi Jutafonőgyár dolgozói az
elmuit év során nem minden hónapban teljesítették tervüket. Ennek oka nagyrészt a kártoló üzemrész szűk keresztmetszete volt. Ennefe megszüntetésére Nimis
Antal
műszaki igazgató és Kaukál
Károly, a fonóda művezetője újítást
dolgozott
ki, amely nagyban elősegítette a kártoló szűk keresztmetszete jellegének megszüntetését. Az
újítás eredménye, hogy az üzem
termelése
hónapról-hónapra emelkedik. Az újítás bevezetése
előtt
három gépen végezték a kenderkóc
kártolását. Most
az egyik gépet úgy módosították,

hogy azon a kártolás valamennyi
fokozatát az anyag egyszeri berakásával elvégzik. Az etető henger
fordulat számának,
csökkentésével
elérték, hogy jobban
kidolgozott
szalag kerül ki ,a gépből « a nyújtás arányszáma emellett háromszorosára — X8-ról 53-ra — növekedett. A gyártás egyik
tényezője,
hogy a fonódába kerülő anyagnak
végzi
nagy szakító szilárdsága legyen. A
Nimis-Kaukál újítás bevezetéséve"! a

„Családom évi jövedelme
meghaladta a 120 ezer rubelt"

a Don és 88 méterrel magasabb,
mint a Volga szintje.
Május 24-én elbontották a
vízválasztón létesített
zárógátat
és
ekkor a Don vize megindult a csatorna Volga felé lejtő
szakaszán,
a kilencedik zsilip kapuja felé. Mihelyt itt is eléri a szükséges magasságot, megnyitják a zsilipkaput
és a kttenc zsilip befogadja a Don
vizét. A víz ezután tovább
halad
lefelét a csatorna e szakaszán
és
eljut! a Volgához.

MŰVÉSZEK

A

fonal szakító szilárdsága
mintegy
40 százalékkal növekedett.
Nagyrészt ennek eredménye, hogy
a fonógépek napi ezer kiló fonallal termelnek többet, mint
eddig.
A szövődé hatásfoka is 7—8 százalékkal növekedett és így az éjszakai műszakban 30 gépet le l«h p t
állítani.
Az újítás eredményeként
egy kártológép feleslegessé vált
ezt a még fonható hulladékanyagok
feldolgozására állították.
így havonta 5—6 ezer kiló fonállal termelnek többért, ami 48 ezer forint
megtakarítást eredményez népgazdaságunk számára.
A kártoló gépék tökéletesítése, a
szűk keresztmetszet
felszámolása
elősegítette a fonóda és a szövöde
terv teljesítésének állandó emelkedő,
seb A z egész üzem május 1-tol
24-lg 103 százalékra teljesítette ter.
vét A szövődé terven felül gyártott
töbíb mint 5500 kiló zsákszövetet,
melyből 6500 dia rab zsákot lehet ké.
szfteni. E z a tervtúltelljesftéa jelentősen hozzájárul a termény betakarító 9 gyors végrehajtáséhoz.

BÉKÉÉRT!

Békehangversenyt rendez a szegedi
Zenekonzervatórium
A jútíius
elsejei
béketalálkozó
méltó
megünneplésére a 6zegedi
Zenekonzervatórium
békebizottsága a Szülő
MunkaKözösséggel
és a tanári karral együtt a 4 szolfézs
osztály
közreműködésével
szolfézsversenyt rendel,
pénteken
délután 5 órai kezdettel. Ezen 120
növendék
mutatja
be
tanárainak irányításával jó
munKájénak
eredményét. A tanárok
kollektív
munkájával
előkészített,
bemutató jellegű
szolfézsverseny egyben a
hallásfejlesztő és
zenei
alapot adó szolfézstanításnak keresztmetszetét adja a szülők felé. A
győztes osztály részére a
Szülői
Munkaközösség
Vándorzészlö't
ajándékoz. A versenyen két
előképző csoport is szerepel, aki
a
hangszeres tanulást megelőzően já-

, t'ékos eszközökkel sajátítják el a
j zene elemeit. Az előképzős
csoportok tanárai Lippay Lajosné és
i Csonka Miklósné. A szolfézs ceo' portok szebbnél-szebb
bekedalo! kat énekelnek: az I. osztály Novikov: „J§ munkával
törj
előre
i című Indulóját Kulrucz Éva Itinári nő, a II. osztály Halmos László| „Védd meg a békét" elmü
dalát
Szíjjas János tanár, a III. osztály
Macourek: „Szép az élei"
cimíi
mozgalmi dalát T. Renyé Anna tanárnő, a IV. osztály Novikov- „Jöjj
hát ifjúság" című
dalát
Szíjjas
János tanár
vezénylésével. Az
Osszkar
Friss
Gábor
indulóját
énekli.
Szatmári Géza
n zenekonzerva'órlumi békebizoltság
elnöke

Ma Béke-est a szabadtéri színpadon
Szeged
Városa
Békebizottsága
ma, szerdán este 7 órai kezdett.-1
az újszegedi szabadtéri
színpadon
béke.estet rendre® a június elsejei
béketalálkozó tiszteleiére. A
műsorban a Szegedi Nemzeti Színház
művészei közül többen fellépnek.
Iván Margit Puccini: Pillangó kisasszony áriájá't énekli, Pataki Béla
Gurnoud Fauszltjából
a
Mefisztó,
rondót, Szabadi István Erkel* Bánk
bán operájának bordalát. Papp Júlia Lehár: Vilja dalt, Olgyal Magda
a János vitézből « királykisasszony

dalát, Bódi József a Miss/.iszipi.
dalt, Káldor Jenő pedig a Szabad
szél „Duli-duli" dalát adja elő, Ra Inótj Éva Iszakovszkij: ,,Dal a békéért'1 című költeményét szavalja.
Az énekszámokat a Szegedi Nemzeti Színház zenekara kiséri Paulusz Elemér vezénylésével. A műsorban közreműködik még Szerda,
helyi László, a szegedi Zenekonzer.
vatórium művésztanára hegedűszó mokkái. A Városi
Tanács
Népi
Együttese népi táncakai mutat be.

L o b o g ó z z u k f e l a h á z a k a t j ú n i u s 1-én
Szeged Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága június elseje alkalmából a következő felhívást adta ki Szeged dolgozóihoz:
.,Június 1-én lesz békeharcosaink megyei találkozója E nap
nak ünnepi jelentőségét domborítsuk kl azdttal is, hogy ez' alkatom,
mai fellobogózzük a házakat.
Munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek! Minden raegel' dal.
goző forró vágya, hogy békében építse az emberiség boldog jövőjéi.
Juttassuk kifejezésre a házak fel lobogózásával is harcos békenkaratunkat."
I

t
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Meggyőző tolmácsolásban került bemutatásra Szegeden

Sosztakovics „Dal az erdőről" című
nagyszabású
oratóriuma
Az Országos
Filharmónia
sze- rész megszólaltatása
után az
útgcdi zenekara és a Városi Tanács törők vidám éneke
felszabadítóan
kórusa a szegedi Nemzeti
Szlnhúz- hatott. A Dózsa György és a Duházbam rendezett
vasárnapi
hang- gonics-utcai általános iskola énekversenyen Szabó Ferenc
Kossuth- kara kiválóan
működött.
Sajnáladíjas zeneszerzőnk
„Ludas
Matyi' tos viszont, hogy
a fontos monszvitjét
és
Sosztakovics
Sztálin
danivalójú
5. tétel, (A sztálingrádíjjal kitüntetett
„Dal az erdőről" diak elől járnak) előadása energiácimü oratóriumát
mutatta
be.
A ban, hevességben
a kívántnál
kehangversenynek különös
jelentősé- vesebbet adott: itt az előadás alatta
get adott, hogy a zenekar
ezzel a maradt az egész mű előadása színszereplésével igazolta elsőizben: az vonalának.
Nem érződött,
hogy a
új magyar zene
alkotásai
és az mü csúcspontját
ez a rész
jelenti.
újabb szovjet zeneművek
bemu- A szólókat éneklő
Péter Pál
és
tatását is fontos feladatának
tekin- Sántha Lajos
alapos
előkészítettti. Ebben a vonatkozásban
a vidéki séggel és gondos
meglormáltsággal
zeneélet eddig meglehetősen
elma- adták elő
szólamaikat.
radt a fővárositól:
a
vasárnapi
A -ludas
Matyi",
Szabó Fehangversenyt
az
első
lépésnek
kell tekinteni azon az úton,
mely renc szvitje a film zenéjéből szüleelsősorban
abban
ennek az elmaradottságnak
végle- telt. Jelentősége
ges felszámolásához
vezet
majd. van, hogy a szerző e müvével vaa
Éppen ezért ezt a
hangversenyt, lósította meg alkotó munkájában
realizmus
következmémint a fiatal zenekar
fejlődésé- szocialista
szociavek jelentős
állomását
kell érté- nyeit. A szvit tartalmában
lista: Ludas Malyi hősies
harcát
kelnünk.
fejezi
ki;
formájában
nemzeti:
A legsikeresebb
iisiim
kétségalapanyaga
a magyar népzene
és
kívül
Sosztakovics
nagyszabású
a haladó zenei hagyományok
vioroitóriuma volt. A mü a Bolsevik
lága. A „Ludas Malyi"
programmPárt zenei kérdésekkel
is kapcsozene. Nem
abban
az
értelemben
latos határozata
után született. Ez
ugyan, mintha a történést, a külső
a határozat
a többi között Sosztahelyzetre
igyekezne
illusztrálni,
kovics műveit is keményen
bírálta,
hanem azért, mert Ludas Matyi jels Sosztakovics erre a bírálatra relemét, lelki helyzetét, tehát humamekmüvei,
a „Dal az erdőről" elnista tartalmat igyekszik
kifejezni.
mű oratóriummal
válaszolt.
A haA mű zenei eszközei, a
dallamok,
talmas alkotás a szovjet
zeneműa harmóniák
egyszerűek,
közértvészet vagy sikerének,
Sorztako-'
hetőek, A népzene alkotó
módon
vics
egyéni
lejlödésében
pedig í
való
feldolgozására
kiemei.kedö
egyenesen
fordulópontnak
szá- j
példa a 2. tétel, (Jobbágysors:
a
miiható.
A mü
Igazolta, hogy
a
deres). Mintaszerű
ahogyan a szerszerző a Párt
bírálatát
helyesen i
ző a „Szegé ny legény
vagyok
értette meg és helyesen is alkalén..."
című népdalt az egész jobmazta saját
művészt
munkájúra.
bágyság
keserves
sorsának,
lájA bemutatott
oratórium:
igazán
aalmának
kifejezésére
felhasználja:
közérthető, valóban a néphez szóló,
a kis dal hatásosan és nagy szema magasztos eszmei tartalmat színléletességgel
közvetíti
a mondanivonalasan
kitejező
muzsika.
valót.
A
hatalmas
mü
előadásának
A zenekar
Szabó művét
Fejér
kezdeményezője,
betanítója
és vevezetésével
nagy
sikerrel
zénylője: Kertész Lajos, a
Városi György
Fejér
határozott
és
Tanács énekkarának
vezetője,
ki- j mutatta be.
irányítása
eredményesen
váló munkát végzett: az
elő idís- energikus
dinanak meggyőzően sikerült a mü ma- szolgálta a helyes előadást:
megoldásai kigasztos mondanivalóit
közvetíteni. mikai, hangszínben
sikerültek.
A
fontos
A hatalmas
apparátust
(szoiisták, emelkedően
gyermekkar,
vegyeskar,
zenek y) szerepű ialúvók és vonósok szép és
külön is dicsérendő.
igénylő
előadás
pontossága,
ki- jó munkája
Liszt Esz-dur zongoraversenyét
s
dolgozottsága,
a szólók, a kórusok
A
és a zenekar együttműködése
ki- fiatal Vásáry Tamás adta elő.
technikai
felkészültséget
fogástalan
volt.
Különösen
sike- hatalmas
nehézsérült a mü lírai részeinek
előadá- kívánó m ű előadásának
könysa: a 6. tétel (Séta a jövőben) bé- geit Vásáry bravúros játéka
győzte le.
Nagy
kés, idillikus
jellegének
szépsége nyed fölénnyel
volt
megérmaradéktalanul
érvényesült.
Jól sikere tehát méltán
annak
ellenére
is,
emelődött ki
a 3. (Emlékezés a demelt, még
a káprázatos technikájú
jámúltra) és a 4. tétel. (Az áttörök hogy
eléggé
színes
erdőt ültetnek)
hangulati
ellentéte ték nem nyújtott
(ökrös)
is: a fájdalmas
múltra
emlékező előadást.

össze a számokat és a
kezükben tartóit
köt.
vényt_
Egyezik
—
mondja a férj, a fiatal házas Pakai
Szil.
veszter
feleségének.
A látogatók is elisme.
rik: csakugyan
egye.
zilA
Közben már indul is
a beszéd.
— Na lehet asszony
tűzhelyet is. meg fehérneműt is venni.
Az asszony azonban
még
hitetlenkedik,
hátha tévedés
van a
dologban.
— Na, majd
meg.
tudom
reggel a malomban — mondja
a
férfi. mert ®
móra.
halmi malom dolgozója Pakai •elvtárs.

Május
22-én, délután fél í órakor kez.
dödötl Pécsett az első
békekölcsön
második
sorsolása. Este a dolgozók a rádiók
mellett, kezükben a kötvényekkel
várták
a
hírt. Másnap
csoportosan figyelték az újságok
hasábjain
a
szerencsekerék
fordulását. így ment ez vasárnap
estig.
Vasárnap
délelőtt
Mórahalom
egyik házában szokatlan
sitt.
gés-forgásra lettek figyelmesek a szomszédok. Egyik
ember a
rflásiknak
adta a kilincset. Nagy esemény
történt.
Pakai
Szilveszter kötvényét 5000
forinttal
kihúzták.
Bcnj a kis konyhában
az asztalon a Szabad
Népben
a
látogatók
és a boldog házaspúi
izgatottan
hasonlítják

Másnap
már
kora
hjnalban
talpon találja Pakai
Szilvesztert
a nap
első
sugara.
Nem győzi kivárni az
öt órát. Lassan
indul
a
malomba.
hogy
•megtudja, valóban az
ö kötvénye nyerte-e az
5000 forintotBent
a
malomban
még senki sincs. Egyedül sétálgat az utcán
fel s alá. Végre feltűnik az egyik dolgozótársa,
majd a má.
sik. örömtől
sugárzó
arccal
meséli:
— ötezer
forinttal
kihúzták a kötvényemell Csak
azt
nem
tudom, nincs-e valami
tévedés...
Beszélgetnek.
Emlékezetükben
felbukkan
a felszabadulás
előtti
élet,
amikor
valamennyien
a Gerlecsalád
kizsákmányol!jai voltak. A
Gerlék

P á r t h i r e k

Tehetetlen csatársora miatt vesztett a magyar válogatott

Kedden délután a második Moszkva—Magyarország válogatott labÉrtesítjük a politikai gazdaság- darúgó mérkőzést játszották le
a
tan felső- és középfokú
hallgatóit, moszkvai Dinamó Stadionban.
hogy a soronlévő konferencia a n y a
A kővetkező összeállításban légából folyó h ó
28-án délután 6 pett pályára a két válogatott:
órakor a Pártoktatás H á z á b a n előMoszkva válogatott: Ivan — Kriadást tartunk. A párttörtéweti sza- zsevszkij, Basaskin, Nyirkov
—
kon tanuló elvtársaknak ugyanak- Ne'.'lo, Petrov — Ujin, N y i k o l á j e v ,
kor a Radnóti g i m n á z i u m nagyter- Bobrov, Gyemetyev, Szalnyikov.
mében előadás.
A z előadást megyebizottsági elő- Minél
több munkaerőt
a
adó tartja.
Ötéves tervünk legnagyobb
sportK é r j ü k az elvtársak
megjelenélétesítményének,
a
Népstadionnak
sét.
építkezési munkálataihoz még igen
Agit.-Prop.
Osztály. sok munkaerőre van szükség. Ahhoz,
Vállalat
az
Értesítjük az iskolai és egyetemi hogy a Stadion Építő
alapszervezetek
a^it.-prop. felelő- 1953. évben be tudja fejezni az építkezést. kívánatos, hogy
minél töbseit. hogy részükre pénteken d. u. ben vegyék ki részüket az építkezési
5 órakor a Pártoktatás
Házában munkálatokból. Igen sok
kőműves,
ács, vasbeton segéd- és
szakmunértekezletet tartunk
van szükség, de földmunkásokÉrtesítjük az
üzemi,
hivatali, kásra
ra is nagy munka vár még.
tszcs és kerületi agit.-prop.
felelőA sportolók és a sportot kedvelő
söket, hogy részükre pénteken d. u.
(> órakor a Kálvin-téren értekezik
tet tartunk.
Aglt.-prOp osztály A Sz Honvéd háztömbkörüli motoros
versenye
IDÖJARASJELENTÉS
Várható Időjárás
szerda estig: Felhő
átvonulások, többfeA Q
s j j lé futó eső. esetleg
4&0
BR zivatar
Időnként
élénk nyugati északSZERDA
nyugati szél. A hőmérséklet aljg változik
Várható hőmérsékleti értékek az
ország
területére:
Szerda reggel 4—7. délben
17—20
fok között.
1952
MÁJUS

MOZI
Eladó lány (ma

A Sz. Honvéd 63 motoros részvévételével
háztömbkörüli
vorsenyt
rendezett a Széchenyi-téren.
Eredmények: 100 kem sorozatgépek:
1.
Horváth (Szentesi
VM),
100
kr.m
sportgépek: 1. Reisz I (Bp Honvéd!,
125 kem
sorozatgépek: 1.
Hamar
(Bp. Honvéd); 125 kem sportgépek:
X. Fodor (Sz Honvéd): 100 kem női
verseny: 1 Orosz (Bp Honvéd): 125
kem női: 1. Lantos
(Szentesi VM)250 kem 1. Csepreg! (Bp Honvéd):
350 k P m 1. Relsz J. (Bp
Hon védi
500 kem 1. Puhony (Bp Honvéd).
Szeged ifjúsági szabatfogású birkózóbajnoksága

Magyarország:

Grosics

zánszki, Kispé'er, Lantos —
vács I. Bozsik — Hidegkúti,
csis, Palotás, Puskás, Czibor.

Btu
KoKo*

Moszkva
válogatott—Magyarország 2:1 (1:0).
G ó l l ö v ő k : N y i k o l á j e v , Ujin,
fl.
let ve Puskás. (MTI).
t

Népstadion

építkezéséhez

munkavállalók is
minél
nagyobb
számban vegyék ki
részüket
az
építkezésből. A
munkavállalok között lehetnek erősebb termetű diákok ls, kik a
nyári
szünidejüket
munkával akarják eltölteni
Jelentkezni lehet az építkezés he.
lyén: XIV. ker. Régi Lóverseny-tér,
Keleti-pályaudvar
közvetlen közelében. Fizetés kollektív szerződés szerint. A vállalat gondoskodik az el.
szállásolásrúl és az üzemi étkeztetésről

Sportkörök közötti úszóverseny
A szegedi sportkörök úszóversenvének Jobb eredményei: 50 m úttörő
gyors. 1. Szálai (Sz Pet.őfi) 34 4; 100
m ifi pillangó: 1. Reök (Sz. Petői,)
1:19: 100 m felnőtt
pillangó:
1.
Lotnbos (Sz Haladás) 1:16.6; 100 m
serdülő, mell: 1. Vajtai (Sz Petőfi)
1:25.4; 50 m úttörő hát. 1. Szálat
(Sz Petőfi) 44; 100 m serdülő, gyors:
1 Varga (Sz. Petőfi) 1 :13; 100 m ifi
gyors: 1. Csapó (Sz. Haladás) 1:09.8;
100 ifi, mell: 1 Dobál (Sz
Petőfi)
1:31.6; 200 m felnőtt, hát: 1. Benkö
(Sz. Haladás) 3:03.8. Női
eredmé.
nyek: 100 m serdülő, mell: 1 Fenyvesi (Sz. Haladás) 1:45 4;
100
m
irt. mell: 1. Peterdl (Sz. Petőfi) 1:37.
100 m gyors: 1. Lábdt I (Sz Haladás) 1:28.6.

Szabadsáq:
utoljára).
Vörös Csillag: Képzett beteg, valamim rajz- és kisfilmek (ma utollára).
Fáklya: Har(-o,s élet (ma utoljára)
Az előadások a mozikban 6 és 8
órakor kezdődnek.
SZÍNHÁZ
Este fél 8: A fösvény. Radnóti bérlet (13).

Szeged város ifjúsági szabadfogású
Labdarugó eredmények"
bajnokságait 78 versenyző részvételével tartották
meg
Súlycsoportok
Megyei bajnokság: Makói Lok—OJ.
győztesei: Fábián (Ceglédi Lok.t, Mó. szegedi Kender 2:1; Szegedi Dózsa—
hész (Ceglédi Lok): Oláh (Debreceni S-egedj Kinizsi 2:0; Szentesi Kinizsi
Lok.); Horemcslk (Bp. Kinizsi): Main. —Szegedi Kender 4:1; Hmv. Petőfi(Ganz Vagon): Szlenka
(Dunakeszi Csongrádi Pelöfi 2:1; Sz Honvéd II—
Vasas); Grőber
(Szegedi
Honvéd)- Kistelek 8:0; Sz Postás—Szőreg 7:0j
Szabó (Dunakeszi Vasas).
Hmv. Dózsa—Mindszent 1:1.

KIÁLLÍTÁS
Úttörő rajzklállftás Nyitva: naponta délelőtt 9-től este 8-lg. MSZT székházban.
MUZEUM
Móra Ferenc-kiálUtás: Koszt® József
képzőművészeti, fejlődéstörténeti
és
természetrajzi
kiállttások: hétfő kivételével naponta 9-től délután 3-ig.
szombaton és ünnepnapokon 9-től 1
óráig.
KÖNYVTÁR
Egyetemi: Délelőtt 10 éritől esté 8
óráig
(Könyvkölcsönzést
12-től
8
óráig).
Somogyi: Délután 2-től 9-ig (Könyv,
kölcsönzés: délután 2-től 7-ig).

I , Bp. Bástva—Dorogi Bányász 1—
Bányász—TatabáA kétnapos atlétikai balnokság Jobb 1; 2. Pécsüjhegyl
eredményei: 100 m: 1. Bárdt (Sz Pe- nyai Bányász 1—2; 3. Tatabányai Építők—Komlói
Bányász
1—x; 4 Várpatőfi) 11.9: 400 m: 1. Szlnok (Sz. Pos.
tás) 54 7: 800 m: 1
Czeglédi (Sz. lotát Bánvász—Nagykanizsai Bányász
Lobogó—Pápát
Postás) 2:06 7: 1500 m: 1. Czeglédi 1—2; 5. Pécsi Vörös
4:25; 4x100 m : 1. Sz. Honvéd 47.7; Vörös Lobogó 2—1; 6. Szolnoki Lok —
200 m gát: 1 Bárdi 28.9; 1500 m Gyulai Építők x—1: 7. Kecskeméti KL
Miskolci
akadály: 1.
Lengyel
(Sz
Pelöf,) nizsi—VL Keltex 1—2: 8.
4:47.6: távolugrás: 1. Imre (Sz. Pe- Építők—Debrerenl Honvéd x—2; 9.
10.
tőfi) 610; gerely: 1 Prohászka
(Sz. Debreceni Lok—Bp. Lok. 1—2;
Vasas
Honvéd) 43 40;
5 próba: 1.
Imre Dunakeszi Vabas—Salgótarjáni
1634 pont. Nők; 100 m: 1. Suták (Sz. 1—2; 11. Duna Cipőgyár— CsillagheLok) 13.3; 200 m: 1. Suták 23.6; 4x gyi VL 2—1; 12 Vasas MAVAG—Va100 m: 1. Építők 57.9; magasugrás: sas Elektromos 1—x. Pótmérközésekt
t. Kőhalmi (Sz. Lok.) 130; diszkosz* 13 Szegedi Petőfi—Bp. Előre 1—1 A
1 Nverges (Ép.) 26 84; 3 próba: 1. többi mérkőzéseken is n:z elöLálló
csapatok győzelme valószínűbb.
Nyerges 1383 ponttal.

MNDSZ-HIREK
Ma délután 5 órakor a területi titkárok részére
rövid
megbeszélést
tartunk, melyre kérjük a pontos megjelentésüket
MSZT-HIREK
Az MSZT Belváros V. alapszervezete (Április 4-útJa 12.) értesíti
aktivált.
tagságát és az
érdeklődőket,
hogy 28-án este fé! 7-kor MSZT-na.
pot tart. Ez alkalommal
adtuk át
könyvtárunkat tagjaink rendelkezésé,
re. Aktívaülés előtt fél 6-kor vezetőségi ülés.
uraltálÍ a
BarikáklMl,
Az MSZT Belváros VI al nőszerveKatonákkal.
Kupakék- zete (Jókal-u.) aktíva és taggyűlést
lart 28-án háromnegyed 7-kor Mink-al az egész
határt. den tagot elvár a vezetőség. VendéNekik robotoltak
lá- geket szívesen látnak.
tástól-vakulásig.
Es
azóta mi mindent
tör.
Áthelyeztek
lént. Tervkölesönt
je
gyeztek
valamennyien.
egy X V I I I . századbeli
Ezzel a kölcsönnel seházat Moszkvában
gítették
az
államot,
hogy a falu
villanyt,
Moszkvában
befejezték egy XVIII.
napközi
otthont,
a században épült háromemeletes
ház
rossz
ivóvíz
helyett áthelyezéséi.
Ebben a házban
laártézi kutat
kapjon.
kott Matvej Kazakov, a nagy orosz
Amikor idáig jutot- építész.
Az épületet amely több mint 200
tak a beszédben, Papartján,
kai
Szilveszternek évig állt a Moszkvá-folyó
a gondolatai más vá- 70 méterrel odébb tolták és 180 foka
gányra
tértek. Azon kal elfordították. Ma a műemlék
gondolkozott,
vájjon szomszédos utcában van. Az öt naezért a sok jóért, amit pig tartó áthelyezés alatt a lakosok
egyáltalán nem zavarták
kapott ö is az állam- nyugalmát
tól, elegei adott-e visz. meg, a vízvezeték és a telefon fennsza?
A
tervkölcsön akadás nélkül működött. Az épület
új, tökéletes villamojegyzésekor 200 forin- áthelyezésénél
használtak.
tot jegyzett,
az első sított gépeket
békekölcsönnél
már
A régi épület helyén rövidesen ha250 forintot és a má- talmas. ló emeletes lakóházat
épísodik
békekölcsönnél tenek. Ez az épület
beleilleszkedik
iOO forintot
adott az abba az építészeti egységbe, amelyállamnak.
nek
központja
a
Kolyelnyikovoi-

GYÓGYHASKÖTÖT, gumiharisnyát, fehérneműt készít hozott anyalgból te,
Höflo, Klauzál-tér 3.
KARÓRAT,
zsebórát.
ébresztőórát
magas árban vásárol Fischer
órás,
Klauzál-tér 3.
GÁZTŰZHELYET esetleg rezsőt keresek megvételre. Ajánlatokat 32—57-re
telefonon kérek.
TÜZIIELY olcsón eladó Arvto-u. 73/a.
EGY Jókarban levő fehér mély gyer.
mekkocsi matraccal eladó. Dugonicstér 11, i n emelet 17.
ÍRÓASZTAL váRalatoknalk
megfelelő,
ebédlőcslllár eladó. Llszt-u. 19.
ELADÓ egy olcsó igásló, Hajnal-u 34,
ELCSERÉLNÉM egyszoba,
összkomfortos, különbejáratü társbérleti szo.
bámat hasonló főbérletiért ráfizetéssel Közkórház porta
2000 drb HÓDFARKÚ cserép
eladó,
vogy
nagyméretűért
elcserélhető.
Mátyás-tér 10.
FÉRFI és női ruhák olcsón
eladók.
Veresács-u. 30/b.
EGY éves üszőborjú és egy ktsflas
tehén eladó. Tápé. Kossuth-u 75.
VETNI való
tarlóburgonya
eladó.
Csuka-u 5.
250-es NSÚ MOTORKERÉKPÁR eladő
CsongrádJ-sgt. 25/b.
RÁDIÓ 3+l-es olcsón eladó. Petőfi
Sándor-sgt. 33 fldszt 2
ELADÓ Jóállapotban levő nőt gyermekkerékpár és egy fiú
átmeneti
kabát. Pusztaszeri.u. 18.
JROARZTAIXIK közületeknek! alkalmas; hálószobabütor ekadó Gogoly-u,
2. (volt Potgár-u.) asztalos.
HAZTARTASI
alkalmazottat
keresünk vidékre Rztáltn-krt 12 I. 4.
EGY Jóteiú fiatal kecske két fiával
eladó. Rókusi ff. 200. (Katona-kórház
mögött) Doböék
EGY hizottsertés eladö. Földmflves-n.
38. szám.
EGY négy éves bőtejű tehén eladó,
fizentmihálvtelek.
Honvéd-u 21.
SPORTKOCSI kétkerekű eladó. Deák
Ferenc-u 20 I. 1.
CSERÉPKÁLYHA eladó. Gém-u. 3. em,
FEHÉR méliy
gyermekkocsi
eladó,
kifogástalan állapotban
Kápolna-U.
14. szám.
KEREKES csecsemőágyat vennék. Tőrök. Maros-u 3
NÉGYMÉTERES épületfa eladó. Lom.
nlcz:-u 145.

NEM TÉVEDTEK
A békekölcsön
második sorsolására
már
napokkal ezelötl nagy
izgalommal
gondoltak
az üzemek
dolgozói,
•nem különben a falvak,
tanyák
dolgozó
parasztjai
is. Alig két
hónajtpal ezelőtt sorsolták
Miskolcon
a
tcrvkölcsönt s
máris
újabb sorsolás követte. Minél jobban közeledett ez a nap, annál
lázasabb
előkészületek
folytak
az
üzemekben,
szántóföldeken. A gépek vetélöi gyorsabban
jártak
ide-oda, a Textilkombinát gyürüsfonó
gépein a kocsi sűrűbben
haladt le-fel, a gépállomások dolgozói még
jobb munkát
végeztek
ezeken a
napokon.

*

Szeged Ifjúsági atlétikai
sága

bajndk-

SPORTKOCSI fehér, Jókarban lévő eladó
Rigó-utca 34 emelet.
EBÉDLŐ kombináltszekrény,
asztal,
Jékszekrény eladó
Honvéd-tér 8—9.
ajtó 6.
EGY Jóhajigú szuperrádió eladó. Dobó
utca 51
EBÉDLOKREDENC konyhába ts megfelelő ós asztal eladó. Püspök-utca 12,
I. emelet 1. ajtó
;
HÉTHÖNAPOS süldők. 3+l-es hangszórós rádió olcsón eladó. LomnlcL
utca 73
ELADÖ
mély
gyermekkocsi. Szent
László-utca: 3. Modróckl
ÍRÓASZTAL nagyméretű eladó. Megtekinthető d. u. 4—5 között Oroszlánutca 4. I. em 8.
EGY fehér, mély gyermekkocsi eladó.
Bécsi.krt 6, földsz. 4.
HASZNALT kétcollos deszka és egy
rádió olcsón eladó. Liszt-utca 21.
TÖBBFÉLE
házi
bútorok
eladók,
komplett háló, sezlon, asztalok, nagy
üstház, stb SzlUérl-sgt 28.
JÓALLAPOTBAN lévő rekamié eladó.
Kazinczy-utea 6, I. em. 6.
ELADÓ kétdugattyús. taligás
kézi
fecskendő tömlővel Petőfi S -sug 83.
Lehotai.
FEHÉR, mély gyermekkocsi
eladó.
Bécsl-krt 21
KETTŐ darab
héthónapos
fajsüldő
eladó. Szivárvány-utca 25
EGY fehér sportkocsi Jő állapotban,
gyermekszék, dunna és egy Jó álla.
pótban levő férfi
kerékpár eladó.
Klapka-tér 2.
HASZNALT két collos deszka és egy
rádió olcsón eladó. Liszt-u. 21.
VOIGTLANDER Avus 6 és félxü, 4.5
fikopa-r teljes felszereléssel, saját előhívásra, nagyításra, nagyítóval,
kisebb fényképész
részérő ls
alkalmas. eladó Gyík-u. 18.
GYERMEK sportkocsi eladő. Veresfles-u. 18/b.
AGY, matracok, sezlon, egyebek eladók. Szent Gvörgy-tér 1 fldszt..
HASZNALT tégla és
ablak eladók.
Április 4-iitja 56
NYOLCHETES
pltvarpst
fajmalacok
eladók Tarján-telep 11/b'.
TÁRSULNÉK sertésbeadásra 5 holdon
alullva'l Cím: Tó'tfh István), Április
ratepart hatalmas
felhőkarcolója.
4-útla 4.
KOMBINÁLT szobabútor
eladó Szt.
Mihálty-u. 5. (hátul
az udvarban).
A VÁROSI TANACS HÍREI
Érd.:'3—6 között
órás. Széchenyi-tér 9. ZsóFelhívom tt gazdálkodók figyelmét, T.ACZKÖ
tér-ház Jó árat fizetek kar-, zsebhogy úgy az új és az őszi burgonyát és
ébresztőórákért.
felszedni <-sak abban az esetben szabad, ha erre a Várost Tanács előző- GYERMEK sportkocsi eladó. Újszeged
leg engedélyt ad. Az engedélyeket a Bérkert-u- 14
Begyűjtést Osztály (Bérház, II em.)
adja kl
BÁRMILYEN
Figyelmezetem a termelőket, hogy
a burgonya felszedését ellenőrizgetni
fogom és a fenti rendelkezés elmulasztói ellen az eljárást megindítom.
VB.-elnök

Eközben már megjöttek a malom vezetői és
megerősítették
Pakai. Szilveszter kötvényének
kihúzását.
Másnap beküldte feleségét
a
Bankba,
hogy vegye fel az ösz.
szeget, de
meghagyta,
hogy csak a felét vegye ki, a többit helyezze el bélyegekben,
hisz jobb helyen van
addig,
amig
szükséDCLMAGYARORSZAG
gük lesz rá.
politikai napilap
— Na látod,
hogy
Felelős szerkesztő
kiadót
nincs
tévedés
—
ZOMBORI JÁNOS
mondta
s
valóban
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged Lenin-u
ti
igaza volt. Nem
té35—35 és 4O—80. - Éltszaka;
vedjek sem most. sem Telefon:telefon
este 8-tól 34—38.
akkor, amikor becsüKiadóhivatal: Szeged. Lenin-u.
Telefon: 31-16 és 35—00.
lettel eleget tettek hazafias
kötelességüknek
Csongrádmegyet Nyomdaipari
és
békekölcsönt jeVállalat, Szeged
gyeztek.
(b- i-X
TtitXm vezető: Vincze SvőrJBg «.

HASZNÁLT
BÚTORT

vásárol a Bizományi
Áruház
Vállalat. Vétel, eladás, csere.
Érdeklődés és címek
beküldése: Szeged, Bajcsi Zsilinszky
utca 15. Bizományi
Áruház
Vállalat szegedi fiókja.
Te.
lefon: 38-43.

Totótájékoztató

Buzássy

Lajos

füszerkereskedő meghalt- T e .
metése ma délután 3 órakor
a Belvárosi temető-bői.

Kedvezményes
utazás Budapestre
a z O K I S Z kiállításra
május
29-104 jún-us 17-ig.
Felvilágosítás és kedvezményes m e .
netjegyek
az I B U S Z
MAV
HIV.
MENETJEGYIRODAB A N Klauzál-tér 2

I

